
فیلترینگ و فروش فیلترشکن منطقی ندارد!

وزیر نفت گفت: به برکت توسعه پارس جنوبی و اجرای 
طرح های گازرسانی در هفت سال اخیر معادل ۲ میلیون و 
۶۰۰ هزار بشکه ظرفیت پاالیشی، سوخت در کشور توزیع 

و مصرف شده است.
بیژن زنگنه روز گذشته)دوشنبه، ۱۷ شهریورماه( در آیین بهره برداری 
و آغاز عملیات اجرایی طرح های گازرسانی در استان کرمانشاه با اشاره 

با ۴۲۰ میلیون  پارس جنوبی  از میدان مشترک  برداشت گاز  اینکه  به 
مترمکعب افزایش روزانه از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به رقم 
کنونی ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و تولید گاز از این میدان ۲.۵ برابر 
شده است، اظهار کرد: این به معنای ایجاد ۲.۶ میلیون بشکه ظرفیت 
پاالیشگاه   ۱۰ باید  بسازیم  پاالیشگاه  می خواستیم  اگر  است.  پاالیشی 

۲۶۰ هزار بشکه ای می ساختیم تا بتوانیم سوخت کشور را تامین کنیم.

وی افزود: بعضی وقت ها به من می گویند شما پاالیشگاه نساخته اید. 
چرا نساختم؟ معادل ۲.۶ میلیون بشکه )پارس جنوبی( ظرفیت پاالیشگاهی 
ایجاد کردیم، این اقدام ضمن حفظ محیط زیست و مصرف سوخت ارزان، 
همچنین سبب شد نه تنها هیچ سوختی وارد نکنیم، بلکه از بزرگ ترین 

صادرکنندگان فرآورده های نفتی مایع شویم.
صفحه 3

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون های تخصصی مجلس 
باید ورود جدی تری برای مقابله با گرانی ها داشته باشند.

تذکری شفاهی، گفت:  علنی مجلس طی  در جلسه  محمدرضا صباغیان 
گرانی ها بسیار افسارگسیخته است و تبدیل به دغدغه مردم شده است و نبود نظارت بر بازار 

باعث شده که مردم ضعیف زیر بار گرانی ها له شوند.
برای  پاسخی  ما  بیان کرد:  بافق و مهریز در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
مردم نداریم و تقاضا دارم که هیئت رئیسه مجلس گزارشی درباره اقدامات مجلس برای 

کاهش گرانی ها ارائه کند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به 
برای همه مردم مسئله ای  تورم و گرانی  افسارگسیخته قیمت ها،  اوضاع  این تذکر، گفت: 

آزاردهنده شده است.
صفحه ۲

کمیته ای برای رصد روزانه رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مدارس تشکیل شد

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از تشکیل 
کمیته ای برای نظارت روزانه بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس خبر 
داد و گفت که کمیسیون بهداشت در نامه ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن 

و تجارت خواستار افزایش تولید ماسک کودکان شده است.
و  دقیق  اجرای  به  منوط  مدارس  بازگشایی  با  داشت:  اظهار  میرمحمدی  جلیل 
زیرساخت ها  که  این  به  مشروط  نداریم،  مخالفتی  بهداشتی  پروتکل های  سخت گیرانه 
آماده باشد. گالیه آن است که چرا مدارس با سرعت و بدون انجام هماهنگی های الزم 

باز شده است.
 به جای آنکه با این فوریت حضور دانش آموزان در مدارس را از ۱۵ شهریورماه 
اعالم می کردند، می توانستند موعد بازگشایی را به ۲۵ شهریورماه موکول کرده و در این 
۱۰ روز زیرساخت های مدارس اعم از ضدعفونی کردن مدارس به خصوص روشویی و 

آبخوری ها و تامین ماسک و مواد ضدعفونی کننده را انجام دهند.
صفحه ۲

مردم ضعیف زیر بار گرانی ها له  شده اند وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:

 هیچ کس مجاز نیست دانش آموزان را
 ملزم به حضور در مدرسه کند

سوء استفاده  مجرمان سایبری از اپلیکیشن شاد 
هشدار  بوشهر  فتا  پلیس  رئیس 
برای  آموزش  ارائه  به  توجه  با  داد 
مجازی  فضای  بستر  در  دانش آموزان 
مراقب  شهروندان  شاد،  اپلیکیشن  از  استفاده  و 
خصوص  این   در  سایبری  مجرمان  شگردهای 

باشند.
فتا  پلیس  رئیس  قاسمی  مهدی  سرهنگ 
مدیریت  با  مدارس  عموم  کرد:  بیان  بوشهر 
معلمان، اقدام به ایجاد گروه یا کانال در یکی از 
آموزشی  فایل های  و  اجتماعی کرده  شبکه های 
را برای اطالع والدین دانش آموزان، در آن بستر 

فضای مجازی منتشر و اعالم می کنند.
صفحه ۲

در راستای توسعۀ سالن فوالدسازی فوالد مبارکه انجام شد؛

 جابه جایی موفقیت آمیز داکتهای هواساز
 کوره های پاتیلی در ارتفاع 48 متری
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بی برنامگی؛
صفحه 6 حرف اول فوتبال باشگاهی ایران در آسیا!
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1550- سه شنبه 18 شهریور  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شهرستان ها در 

عرصه هاي هنري 
همیشه مهجوز 

هستند

6ورزش
غفوری: مسئولین 

کمک کنند که 
استراماچونی برگردد!

هنگ 7فر

مدتي است كه تئاتري هاي كهنه كار به سمت كارهاي تصويري 
آمده و هرچند هنوزهم بيشتر فعاليت خود را به صحنه تئاتر 
كارهاي  در  با حضور  مي كنند  ولي سعي  مي دهند،  اختصاص 
اتفاقا  و  گذاشته  برجاي  خود  از  ماندگاري  كارهاي  تصويري، 
حضورشان در عرصه تصوير باعث مي شود تا بخش بازيگري 

اين مديوم هم دچار تحوالت اساسي شود. 

وريا غفوری پس از حضور در باشگاه استقالل، اظهار كرد: 
برای كارهای شخصی آمده بودم. درباره نقل وانتقاالت 
هم بايد بگويم كار سختی داريم و بايد تيم خودمان را 
را  تمام شده  قراردادشان  كه  بازيکنانی  و  كنيم  حفظ 

راضی كنند تا بمانند. 

كاظم سادات اشکوری، شاعر و مترجم و از داوران دوره های 
در  خود  داوری  تجربه  درباره  شاملو،  شعر  جايزه  گذشته 
بخواهيد هيچ كدام  را  ادبی گفت: حقيقت قضيه  يک جايزه 
از آن كتاب هايی كه من بايد داوری می كردم، از نظر ارزش 

گذاری به نظرم امتياز ۳ يا ۴ را هم از ۱۰ نمی گرفت. 

مجالت ادبی به 
اختصاص صفحه ای 

برای شعر اهمیت 
نمی دهند 

ایجاد ۲.۶ میلیون بشکه ظرفیت پاالیشگاهی با توسعه گازرسانی 

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی 
تجدید مناقصه عمومی

)نوبت دوم(
شهرداری شهرقدس در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه دومنطقه دو با برآورد اولیه 5/000/000/000 ریال ازطریق 

مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکارحائزصالحیت)شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 راه و باند(اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت10روز کاری ازتاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه 
به امورقراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس ،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس طبقه 

دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ1/500/000ریال قابل واریز به حساب0105708298000بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

- سپرده شرکت در مناقصه معادل5%برآورد اولیه به مبلغ250/000/000ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختاراست.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE ازاداره آموزش شهرداری میباشند.
- سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

روابط عمومی شهرداری شهرقدس
تاریخ انتشارنوبت اول:99/6/11
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/6/18

صفحه 3

سرمقاله 
آقای نماینده، قدری آرام تر، اقتصاد و صنعت ُکره فروپاشید!

مهرداد خدیر
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است: »اگر بنا باشد کرۀ جنوبی 
سیاست بلوکه شدن اموال ملت ایران را ادامه دهد در وهلۀ اول، محصوالت کره 
را در داخل کشور تحریم می کنیم، سپس از نفوذمان در جهان اسالم برای تحریم 

محصوالت این کشور استفاده خواهیم کرد.«
در این که رفتار سئول در بلوکه کردن ۴ تا ۷ میلیارد دالر از پول صادرات 
نفت به بهانۀ تحریم های فزایندۀ آمریکا و تحت فشار شدید ایاالت متحده، رفتاری 
غیر دیپلماتیک و غیر اخالقی است و با قواعد تجارت آزاد سازگار نیست و ما نیز به 
هر یک دالر این پول نیاز داریم و دولت به شدت در مضیقه است، تردیدی نیست 
اما لحن آقای ابراهیم رضایی هم با اقتضائات جهان در سال ۱3۹۹ خورشیدی 
نسبتی ندارد و بیشتر با شعارهای اوایل دهۀ ۶۰ و ناپختگی ها و خیال پردازی 
های کار به دستان تازه سازگار است و سال هاست در حال چشیدن ثمرات همان 

لحن ها هستیم.
ضمن این که کره ای ها توجیه می کنند به خاطر تحریم های بانکی نمی توانیم 
این پول را منتقل کنیم و در دو راهی گیر افتاده ایم و شرکت های بزرگ شان هم 
شاید به دولت خود انتقاد داشته باشند و کاسه کوزه ها را نمی توان سر آنها شکست 
یا شاید بخواهند به جای پول، کاال بدهند ) همان کاری که چین می کند(. آن گاه 

باز هم می خواهیم کاالی شان را تحریم کنیم؟!
تلخ است اما واقعیت این است که این جور حرف ها دیگر تأثیر چندانی ندارد 

و چه بسا راه های دیپلماتیک را نیز ببندد. حتی
وزارت خارجه هم  یا سخنگوی  وزیر خارجه  رییس جمهوری،  زبان  از  اگر 
بیان شده بود باز بخش تهدید آمیز آن قابل انتقاد بود. ما که خودمان تحریم ایم و 
از تحریم بد می گوییم محصوالت کره را تحریم می کنیم و یا از نفوذمان استفاده 

می کنیم تا مردم
را  هیوندایی  و  ال جی  و  دیگر محصوالت سامسونگ  اسالمی  کشورهای 
نخرند؟! یعنی می گوییم ایها الناس! سامسونگ نحرید چون کره جنوبی بابت نفت 
به ما میلیاردها دالر بدهکار است و آنها هم موبایل و یخچال و اتومبیل خود را 
آتش می زنند؟! یعنی واقعا دنیا این جوری است یا آقای رضایی این گونه تصور می 

کند یا ما را جور دیگری تصور کرده است؟
زبان  از  هم  آن  می گیرد  جدی  را  ها  حرف  جور  این  دیگر  کسی  چه  آخر 
نماینده ای که قدرت اجرایی هم ندارد و در کشوری که ساالنه ۲۰ میلیارد دالر 

کاال به آن قاچاق می شود؟

به یاد داریم که اوایل دهۀ ۹۰ هم جناب محمد رضا رحیمی معاون اول آقای 
احمدی نژاد گفته بود: از تحریم صنعت خودرو نمی ترسیم چون خودروسازی فرانسه 
به ما وابسته است و کافی است یک اخم کنیم تا صنعت خودروسازی فرانسه بخوابد!

این جور تهدیدها یادآور لطیفه ای است که اگر فالن کشور فالن کار را تا 
چند روز دیگر انجام ندهد پس کی می خواهد انجام دهد؟!

کافی است نوع مواجهه با امارات را پس از عادی سازی روابط با اسراییل با 
اوایل انقالب که مصر و اسراییل صلح کردند مقایسه کنیم. در آن زمان بالفاصله 
روابط تهران و قاهره در اعتراض به پیمان کمپ دیوید قطع شد و هنوز هم قطع 
است. انور سادات ترور شد و حسنی مبارک آمد و بعد از 3۰ سال او خلع و محمد 
مرسی اخوانی رییس جمهور شد و باز هم رابطه قطع ماند. او هم خلع و ژنرال 
سی سی رییس جمهور شد و باز هم قطع است. حاال اما نه از قطع روابط با امارات 
و مشخصا دوبی خبری هست نه اشغال سفارت شان. تقبیح عمل یک کار است و 
درست هم هست و تهدیدی که عملی نیست یا پرهزینه است بحثی است دیگر.

ُکره جنوبی کار بدی کرده و دیر یا زود پول ما را باید پس بدهد ولی محصوالت 
ُکره در ایران محبوب است و کمتر خانه ای است که در آن محصولی از سامسونگ 

و برندهای مشهور دیگر را نبینیم و کشورها با برندهای خود شناخته می شوند.
این گونه لحن ها دیگر در داخل هم  امروز دنیای کمپانی هاست و  دنیای 
جذابیت ندارد و تنها می توان نتیجه گرفت ادبیات و تفکر برخی تغییر نمی کند. البته 
همین حاال بعید نیست ذیل همین نوشته همفکران ایشان ما را متهم کنند هوادار 
کره یا جیره خوار سامسونگ و ال جی و هیوندا هستیم! حال آن که صنم و سمنی 
نداریم و تنها این شیوه حرف زدن را بی فایده بلکه پرضرر می دانیم و مردم هم 
جدی نمی گیرند و احتماال این فرمایش گهربار را در کانالی از پیام رسان فیلتر 

شده تلگرام در گوشی سامسونگ خوانده اند!
غرض این است که هر حرفی را نباید زد و تهدید جواب نمی دهد. اگر تهدید 
و تحریم بد است از زبان هر که صادر شود بد است. نه این که ترامپ تهدید و 
تحریم کند بد است و ما تهدید و تحریم کنیم خوب باشد. در حالی که در حِد 

حرف غیر رسمی است و عملی هم نیست.
این لحن و ادبیات اگر جواب می داد تا کنون جواب داده بود. نمایندۀ محترم 
با این زبان با اعضای خانوادۀ خود هم نمی تواند صحبت کند چه رسد به این که 
به جای تالش دیپلماتیک و حقوقی خط و نشان هایی از این دست بکشیم که 
ارزش تبلیغاتی و مصرف داخلی هم ندارد، چه رسد به ارزش سیاسی و بُرد خارجی 

و مشکل را باید به درستی و از راه خود حل کرد.

دیدگاه

اطالع رسانی به سبک سرخ پوستان در عصر ارتباطات
مصطفی داننده

چرا خانواده ها و دانش آموزان باید صبح شنبه و 
با آغاز سال تحصیلی جدید از جزئیات سیستم آموزشی 
کرونایی آگاه شوند؟ چه عیب داشت یک هفته قبل، 
رسانه ها دستورالعمل آموزشی کشور را به مردم اطالع 
می دادند تا همه بفهمند در ۱۵ شهریور که امسال تبدیل 

به اول مهر شده است چه باید بکنند.
راحتی  به  است؟  سخت  رسانی  اطالع  اینقدر 
استرس  هم  درست،  سیستم  یک  اتحاذ  به  می شود 
را  آموزان  دانش  تکلیف  و هم  کرد  را کم  خانواده ها 

مشخص کرد.
چرا باید دانش آموزان وقتی به مدرسه می روند 
تازه بفهمند که حضور در محیط آموزشی اجباری نیست 
را راهی مدرسه  و خانواده ها می توانند بچه های خود 
نکنند و از طریق تلویزیون و برنامه شاد سال تحصیلی 

را پیگیری کنند.
در عصر ارتباطات این رفتار کمی عجیب است. 
مدارس  بام  پشت  در  اگر  بگویند  که  بود  مانده  واقعا 
آتش روشن بود و از آن دود سفید می آمد، بچه هایتان 

را راهی مدرسه کنید!
داستان کرونا و مدرسه، زلزله که نیست غافلگیر 
شود! از روز اولی که کرونا آمد می دانستید باید برای آغاز 
سال تحصیلی جدید برنامه داشته باشید. می دانستید 
کرونا هست و محرم می آید اما پروتکل های بهداشتی 

را چند شب مانده به آغاز ماه عزا اعالم کردید.
اینکه  نه  مگر  چیست؟  کرونا  ملی  ستاد  وظیفه 
کوشش  و  تالش  حال  در  ستاد  این  در  افراد  خیلی 
با  با کرونا و آگاه سازی مردم  هستند؟  برای مبارزه 
وجود این همه کارشناس چرا باید دوباره کارهای مان 

به دقیقه ۹۰ بیفتد؟
مردم خیلی انتظار عجیب و غریبی ندارند، تنها 
را  زندگی  شان   که  تصیمی  هر  از  قبل  می خواهند 
تحت الشعاع خود قرار می دهد، آنها را در جریان بگذارند.

هم  رسانی  اطالع  در  محترم  مسئوالن  البته 
گشایش  از  حرف  مثال  ندارند.  درخشانی  سابقه ی 
هفته  یک  می گویند  مردم  به  و  می زنند  اقتصادی 
دندان روی جگر بگذارید و کاری اقتصادی نکنید که 
قرار است اتفاقی بزرگ بیفتد. از مردم صبر از مطرح 

کنندگان وعده فقط نگاه. آخر سر هم مشخص می شود 
که هنوز نه به دار است و نه به بار.

جامعه توان کشیدن این همه استرس را ندارد. 
مردم این روزها به اندازه کافی درگیر مشکالت معیشتی 
و اقتصادی و کرونا هستند، مسئوالن محترم عنایت 
کنند و با تصمیم های خود تلخی های این زندگی را 
دو چندان نکنند. واقعا دیگر توان اینکه استرس مدرسه 

رفتن یا نرفتن بچه ها در توان خیلی ها نیست.
لبته  ا است  خوبی  مثال  ورزشی  بقات  مسا
رقابت هایی که در فرنگ برگزار می شود. مردم از آغاز 
فوتبال می دانند، در چه روزی، در چه ساعتی  فصل 
تشویق  را  تیم خود  تا  باشند  ورزشگاهی  در چه  باید 
سراسر  در  آموزان  دانش  همه  باید  هم  االن  کنند. 
قرار است  اول مدرسه شان  کشور می دانستند در روز 

چه اتفاقی بیفتد.
نمی خواهیم  نیست.  زیادی  انتظار  می کنم  فکر 
مشکالت اقتصادی را حل کنید. فقط می گوییم قبل 
از اجرایی کردن یک تصمیم بزرگ ، آن را برای مردم 

بازگو کنید، همین!

نگاه و نظر

گشایش اقتصادی از روی کاغذ تا عمل
مجید سلیمی بروجنی*

رییس  سوی  از  طرحی  ارائه  اعالم  از  پس  روز  چند 
جمهور برای گشایش اقتصادی و عکس العمل های متفاوت 
موافقان و مخالفان، باالخره رییس جمهور دوباره به میدان 
آمد و از منتقدان خواست به جای ایراد به طرح دولت، به 

ارائه راهکار بپردازند.
طرح پیشنهادی دولت دوازدهم در زمان مورد نظرشان 
به دلیل آنچه برخی از جمله رییس مجلس از آن به عنوان 
اختالف کارشناسی نام بردند، رونمایی نشد و طبق گفته های 
رییس دفتر رییس جمهور، برای تصمیم گیری نهایی خدمت 
حسن  گفته های  مطابق  شد.  ارسال  رهبری  معظم  مقام 
روحانی، دولت به صورت جدی به دنبال کنترل نقدینگی، 
مقابله با تحریم های ترامپ و ایجاد تعادل ما بین درآمد و 

هزینه مردم است.
رسیده،  قوا  سران  و  دولت  تصویب  به  که  طرح  این 
می تواند گره گشای وضعیت سخت و پیچیده اقتصاد ایران 
پیشنهاد  آخرین صحبت های خود،  در  شود. حسن روحانی 
داده است که سکه و دالر جای سرمایه گذاری نیست، اما 
بورس و خرید نفت می تواند جای امنی برای سرمایه گذاری 
مردم باشد. این در شرایطی است که کسب و کار مردم طی 
دو سه سال اخیر روزگار ناخوشی را پشت سر گذاشته است 
و نگاهی به وضعیت موجود بازارها گویای این حقیقت است.

افزایش تورم در کشور در حال حاضر باعث شده که 
سفره خانوار کوچک شود؛ به طوری که هر دوره، کاالها و 
کنند.  می  حذف  سبدهایشان  از  را  خود  نیاز  مورد  خدمات 
بنگاه های تولیدی نیز به دلیل شرایط اقتصادی کشور، فشار 
روانی مبهم بودن آینده اقتصاد را هر روز لمس می کنند و 
بنگاه داری  و  تولید  و  صنعت  در  سرمایه گذاری  به  امیدی 
ندارند. به عبارتی، بنگاه های اقتصادی به دلیل سیاسی شدن 
صادرات و سخت تر شدن فعالیت در این حوزه، به تجارت 

خارجی امید چندانی ندارند.
گفته  به  داریم،  قرار  آن  در  که  فعلی  تحریم های 
شده  تجربه  تحریم های  پیچیده ترین  از  یکی  کارشناسان 
تا امروز بوده که دولت را مجبور به برخوردهای انفعالی و 
همچنین اتخاذ تصمیم های متناقض و پشت سر هم کرده 
یا  این اوضاع و شرایط هر فرد  است. تردید نیست که در 
گروهی که به هر دلیل سیاسی و اقتصادی و یا خانوادگی 
دسترسی بیشتری به اطالعات و تصمیمات دارد، می تواند 

منافع بیشتری را کسب کند.
در  را  تازه  اقتصاد، طرحی  برای گشایش  حال دولت 
با این حال، در این شرایط برای بسیاری  دستور کار دارد. 
از مردم این سوال وجود دارد که چه تضامینی وجود دارد 
که اگر نفت به قیمت باالتر در آینده فروش رفت، پولش به 
حساب آنها خواهد رفت و برعکس آن نیز اگر قیمت های 

نفت نسبت به امروز افت پیدا کرد، دولت چگونه خسارت 
آن ها را جبران می کند.

متاسفانه دولت دچار کسری بودجه فزاینده است و این 
یعنی چشم انداز تورمی سال ۹۹ به دلیل افزایش هزینه های 
بخش سالمت و همچنین تقلیل بار مالی حمایت از خانوارها 
و بنگاه های آسیب دیده کسری بودجه مضاعف خواهد بود. با 
این اوصاف، اولویت اصلی باید رفع کسری بودجه و مقابله با 
پولی شدن آن باشد. در این صورت دود تبعات تورمی آن به 
چشم همه مردم مخصوصا دهک های ضعیف خواهد رفت. 
دولتمردان صحبت از پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت 
به مردم در یک بازه زمانی یک ماهه کرده اند. طبق این طرح 
مردم نفت را به بهای دالر ارز سنا می خرند و پول آن را اما به 
تومان می دهند و سرانجام پول خود را به تومان پس می گیرند.

که  گنجانده اند  طرح  این  در  هم  را  موازی  صنعت 
این  فروش  برای  نفت  وزارت  به  وکالت  دادن  از  حکایت 
نفت دارد. این پیش فروش نفت مجهوالت بسیاری دارد که 
هنوز جواب های قانع کننده ای برای آن داده نشده و افزایش 
و کاهش قیمت های جهانی نفت و یا تغییر در نرخ برابری 
بازه  پایان  از  امکان فروش نفت پس  ایران و  با پول  دالر 
زمانی یک ساله که رفع تحریم ها را پیش فرض می گذرد، 

از جمله موضوعات محل سوال است.
* تحلیلگر اقتصادی

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت ایران با بیان اینکه دو هزار و ۵۶ صادرکننده، ارز 
حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده اند، گفت: ۱۴.۲ 
میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان خوشنام به طور 

۱۰۰ درصدی ایفا شده است.
»احسان  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  گزارش  به 
با اشاره به تشکیل شورای سیاست گذاری برای  قمری« 
تقدیر از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای ۱۰۰ درصدی 
تعهدات ارزی خود اقدام کرده اند، اظهار داشت: براساس 
آخرین آمار ۲ هزار و ۵۶ صادرکننده نسبت به رفع کامل 

تعهدات ارزی خود در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام کرده اند که 
از این تعداد ۶۲۱ صادرکننده غیرتولیدی و مابقی یعنی یک 
هزار و ۴3۵ صادرکننده از جمله واحدهای تولیدی هستند.

از  دسته  این  صادرات  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
است، خاطرنشان کرد:  یورو  میلیارد  صادرکنندگان ۱۴.۲ 
از این میزان ۷.۵ میلیارد یورو مربوط به سال ۹۷ و ۶.۷ 
میلیارد یورو مربوط به سال ۱3۹۸ است که بیش از ۹۲ 

درصد توسط بنگاه های تولیدی انجام شده است.
انجام شده  بررسی های  براساس  تاکید کرد:  قمری 
صادرکنندگانی  ارزی  تعهدات  ایفای  درصد   ۶۲ از  بیش 

توسط  کرده اند،  ایفا  را  خود  تعهدات  درصد   ۱۰۰ که 
صادرکنندگانی انجام شده که بیشتر از ۱۰۰ میلیون یورو 
صادرات داشته اند، ضمن اینکه این گروه از صادرکنندگان 
شامل ۲۴ واحد تولیدی با حدود ۹ میلیارد یورو صادرات 

هستند.
یق  تشو ست  سیا بر  کید  تا با  همچنین  وی 
صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام 
کرده اند، گفت: بیش از یک هزار و 333 صادرکننده که 
۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده اند، صادراتی کمتر از 

یک میلیون یورو داشته اند.

بازگشت 14 میلیارد یورو ارز صادراتی
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 اصالح قانون نظام وظیفه در مجلس بررسی شد
این  امروز  جلسه  در  گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
بررسی  و  بحث  مورد  عمومی  وظیفه  خدمت  قانون  اصالح  طرح  کمیسیون 

قرار گرفت.
ابوالفضل عمویی  اظهار داشت: طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت 

وظیفه عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح پیشنهاداتی برای اعمال اصالحات به قانون خدمت 
وظیفه عمومی آورده شده و براساس آن نمایندگان به بررسی اصل موضوع 

قانون موجود درباره نظام وظیفه پرداختند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در نهایت مقرر شد 
که بازنگری جامع در قانون نظام وظیفه عمومی انجام شود و تأکید شد که این 

مسئله یک ضرورت است.
دستگاه هایی  از  دیدگاه  اخذ  نیازمند  موضوع  این  کرد:  تصریح  عمویی 
چون ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه است و به همین دلیل جهت 

بررسی های بیشتر به جلسات بعدی موکول شد.

مردم ضعیف زیر بار گرانی ها له  شده اند
تخصصی  های  کمیسیون  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 

مجلس باید ورود جدی تری برای مقابله با گرانی ها داشته باشند.
محمدرضا صباغیان در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی، گفت: 
گرانی ها بسیار افسارگسیخته است و تبدیل به دغدغه مردم شده است و نبود 

نظارت بر بازار باعث شده که مردم ضعیف زیر بار گرانی ها له شوند.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: ما پاسخی 
برای مردم نداریم و تقاضا دارم که هیئت رئیسه مجلس گزارشی درباره اقدامات 

مجلس برای کاهش گرانی ها ارائه کند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت 
در پاسخ به این تذکر، گفت: اوضاع افسارگسیخته قیمت ها، تورم و گرانی برای 

همه مردم مسئله ای آزاردهنده شده است.
وی با اشاره به اینکه منشاء این گرانی ها سیاست های اشتباه پولی است 
که مجلس برای مقابله با این سیاست ها اقداماتی را انجام داده است، خاطرنشان 
کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به مسئله بازار سرمایه و اصالح سیاست های 

پولی ورود کرده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: همچنین رئیس مجلس 
شورای اسالمی با اقتصاددانان و اعضای شورای هماهنگی سران قوا، جلسات 
متعددی را داشته است و به هر صورت باید کمیسیون های مجلس ورود جدی 

تری به مسئله مقابله با گرانی ها داشته باشند.

وزارت آموزش و پرورش ماسک رایگان در اختیار دانش آموزان 
قرار دهد

اینکه حضور  بیان  با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  یک عضو 
دانش آموزان در مدارس منوط به رعایت نکات بهداشتی است، گفت: باید وزارت 
آموزش و پرورش بسته های بهداشتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی کننده را 

حداقل در میان دانش آموزان نیازمند توزیع کند.
مهرداد ویس کرمی با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید گفت: برای 
حضور دانش آموزان در مدارس دولت و مقامات اجرایی مشخصا وزارت آموزش و 
پرورش و خانواده ها مسئولیت سنگینی دارند. قاعدتا باید ستاد کرونا امکاناتی در 
اختیار مدارس قرار دهند تا آن ها بتوانند لوازم بهداشتی الزم را بین دانش آموزان 
توزیع کنند.وی توضیح داد: بر این اساس باید وزارت آموزش و پرورش حداقل 
یک بسته بهداشتی حاوی مواد ضدعفونی کننده و ماسک را بین دانش آموزان 
نیازمند توزیع کند تا آن ها مشکلی از لحاظ تأمین این اقالم نداشته باشند کما 
اینکه تأمین این بسته ها و توزیع بین همه دانش آموزان وظیفه وزارت آموزش 
انتظار می رود که  این  با توجه به وضعیت بودجه کشور  و پرورش است ولی 
را تهیه کرده و دولت فکری  اقالم  این  توان مالی خودشان  خانه های دارای 

برای دانش آموزان نیازمند کند.

آموزش مجازی جایگزین کاملی 
برای نهاد مدرسه محسوب نمی شود

رییس جمهور گفت: نهاد مدرسه دارای کارکردهای مختلفی است که آموزش 
مدرسه  نهاد  برای  کاملی  جایگزین  مجازی،  آموزش  لذا  و  آنهاست  از  یکی  تنها 

محسوب نمی شود.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه روز دوشنبه هیئت دولت، اظهار داشت: 
تربیت، پرورش خالقیت، رشد روحیه جمعی، همکاری و جامعه پذیری، از کارکردهای 
مدرسه است که موجب شد بکوشیم تا با حفظ سالمت فرزندان ایران اسالمی، نهاد 

مدرسه را فعال کنیم.

مردم نباید در مورد دارو احساس کمبود کنند
رئیس جمهور گفت: دستگاه های ذیربط با برنامه ریزی هایی که انجام داده اند، 

نخواهند گذاشت که مردم در حوزه دارو احساس کمبودی کنند.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از 
ارائه گزارش بانک مرکزی در مورد اقدامات انجام شده برای تامین ارز مورد نیاز مواد 
اولیه تولید دارو، گفت: دولت با وجود همه تنگناها و فشارهای مختلفی که در شرایط 
کنونی وجود دارد، تالش می کند که کشور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود.

اولیه  مواد  و  مردم  اساسی  کاالهای  تامین  و  معیشت  کنار  در  افزود:  وی 
نظر تامین  این  است از  اولویت  مهمترین  مردم  سالمت  کارخانجات،  برای  تولید 
دارو جزو حوزه های اصلی و راهبردی است و دستگاه های ذیربط با برنامه ریزی هایی 
که انجام داده اند، نخواهند گذاشت که در این خصوص مردم احساس کمبودی کنند.

درمان  کادر  مطالبات  کرونایی  تسهیالت  محل  از  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
که ایثارگرانه در ماه های اخیر در خط مقدم مقابله با بیماری  حضور داشته اند تامین 
خواهد شد و در این خصوص با برنامه ریزی های انجام گرفته از سوی بانک مرکزی 

و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات باید به سرعت پرداخت شود.

کمیته ای برای رصد روزانه رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس 
تشکیل شد

تشکیل  از  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  یک عضو 
کمیته ای برای نظارت روزانه بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس خبر داد و 
گفت که کمیسیون بهداشت در نامه ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 

خواستار افزایش تولید ماسک کودکان شده است.
جلیل میرمحمدی اظهار داشت: با بازگشایی مدارس منوط به اجرای دقیق و 
سخت گیرانه پروتکل های بهداشتی مخالفتی نداریم، مشروط به این که زیرساخت ها 
آماده باشد. گالیه آن است که چرا مدارس با سرعت و بدون انجام هماهنگی های 
الزم باز شده است. به جای آنکه با این فوریت حضور دانش آموزان در مدارس را از ۱۵ 
شهریورماه اعالم می کردند، می توانستند موعد بازگشایی را به ۲۵ شهریورماه موکول 
کرده و در این ۱۰ روز زیرساخت های مدارس اعم از ضدعفونی کردن مدارس به 
خصوص روشویی و آبخوری ها و تامین ماسک و مواد ضدعفونی کننده را انجام دهند.

وی ادامه داد: باید قبل از بازگشایی مدارس آموزش های الزم به خانواده ها 
نگرانی  از  این حجم  این که  نه  داده می شد  از طریق صدا و سیما  و دانش آموزان 
به  این  از  است  گرفته، الزم  کار صورت  این  که  اکنون  ایجاد شود.  خانواده ها  در 
استان ها، روسای دانشگاه های علوم  بعد مدیران کل آموزش و پرورش در مراکز 
بهداشتی  پروتکل های  اجرای  ُحسن  بر  درمان  و  بهداشت  شبکه های  و  پزشکی 

نظارت داشته باشند.
خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  این عضو 
کرد: باید از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان هم استفاده کرد تا آنها بر حسن اجرای 
پروتکل ها نظارت داشته باشند. باید از حضور معلمان با بیماری های زمینه ای همچون 
بیماری های قلبی و عروقی، کلیوی و به طور کلی تمام بیماری هایی که باعث ضعف 
سیستم ایمنی بدن می شود در مدارس جلوگیری کرد. این شامل دانش آموزان هم 
می شود که برای این دسته از دانش آموزان باید زیرساخت آموزش مجازی فراهم شود.

هیچ کس مجاز نیست دانش آموزان را ملزم به حضور در مدرسه کند
وزیر آموزش و پرورش 
تاکید کرد که هیچکس مجاز 
نیست دانش آموزان را ملزم به 

حضور در مدارس کند.
بیان  با  میرزایی  حاجی  محسن 
آموزشی  ارائه خدمات  ما  وظیفه  اینکه 
حضوری  آموزش  ما  ترجیح  و  است 
دلیل  هر  به  کسانی  اگر  گفت:  است 
از آموزش حضوری استفاده  نمی توانند 
روش های  سایر  ز  ا نند  می توا کنند 

آموزشی بهره ببرند.
وی با اشاره به نسخه جدید »شاد« 
که روز پنجشنبه نهایی شد اظهار داشت: 
میلیون   ۱۲ از  بیش  اطالعات  باید 
دانش آموز بارگذاری شود. حداکثر ظرف 

۲۴ ساعت آینده مشکلی در اتصال به 
»شاد« وجود نخواهد داشت.

تاکید  پرورش با  و  آموزش  وزیر 
نیست  ز  مجا هیچکس  ینکه  ا بر 
در  حضور  به  ملزم  را  دانش آموزان 
آموزش  برای  شرایط  اما  کند  مدارس 
حضوری فراهم است گفت: در گفت وگو 
با وزارت بهداشت به این نتیجه رسیدیم 
که همه مناطق کشور را از نظر وضعیت 

شیوع کرونا یکسان ببینیم.
سال  افزود: آغاز  میرزایی  حاجی 
تحصیلی در ۱۵ شهریور تصمیم وزارت 
سوی  از  بلکه  نبود  پرورش  و  آموزش 
هم  ما  و  شد  تصمیم گیری  ملی  ستاد 

مجری دستورات ستاد هستیم.
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اتاق های خوابگاهی دانشگاه شریف یک و دونفره شد
رئیس دانشگاه شریف درباره نحوه آموزش در ترم آتی توضیح داد و گفت:طوری 
برنامه ریزی کرده ایم که در یک سری اتاقها فقط یک دانشجو در برخی دیگر، 

حداکثر ۲ دانشجو مستقر باشند.
دانشگاه را ۲۹ شهریور  این  آینده  ترم تحصیلی  آغاز  محمود فتوحی  زمان 
عنوان کرد و گفت: ثبت نام دانشجویان از همین هفته آغاز شده و مبنای آموزش 
از تجربه  بین طبیعی است که ما  این  بود. در  دانشگاه، همچنان مجازی خواهد 
بدست آمده استفاده می کنیم تا بتوانیم کالس های درس و کیفیت آموزش به 

مراتب بهتر از ترم قبل داشته باشیم.
* جدیدالورودها حتی برای چند روز به دانشگاه می آیند

نحوه  برای  دانشگاه  برنامه  و  نوورود  دانشجویان  نام  ثبت  درباره  فتوحی 
تحصیل این دانشجویان گفت: یکی از مسائل مهم ما در ترم جدید دانشجویان 
از  که  هستند  افرادی  غالبا  که  است  کارشناسی  سطح  در  جدیدالورود بخصوص 
دبیرستان فارغ التحصیل شده و نخسیتن بار قدم به فضای دانشگاه می گذارند. 
مشکل این است که این افراد با محیط دانشگاه آشنا نیستند، تعامل با استاد و روش 
تحصیل در دانشگاه را نمی دانند. ما اگر بخواهیم از ابتدا برای آنها صورت مجازی 

تدریس کنیم، طبیعتا در ادامه روند تحصیلشان با مشکالتی روبرو خواهیم شد. 
وی افزود: در این خصوص در حال برنامه ریزی هستیم که شرایطی ایجاد کنیم 
تا حتی االمکان یک سری از دانشجویانی را که تهرانی بوده و یا ساکن شهرستانی 
هایی هستند که به خوابگاه نیاز ندارند، در دسته های مختلف برای چند روز هم 
که شده در دانشگاه داشته باشیم و آنها را با محیط دانشگاه آشنا کنیم. البته در کنار 

این ایده، نگران ریسک حضور این دانشجویان در دانشگاه نیز هستیم.
در خوابگاه  دانشجویان  اسکان  نحوه  و  تجمع  امکان  اینکه  بیان  با  فتوحی 
به شکل قبل و در اتاقهای ۴-۵ نفر وجود ندارد، گفت: طوری برنامه ریزی کرده 
ایم که در یک سری اتاقها فقط یک دانشجو در برخی دیگر، حداکثر ۲ دانشجو 
امکانات و  نیز توجه داشت که  این نکته مهم  به  باید  بین  این  باشند. در  مستقر 
ظرفیت خوابگاهی، این اجازه را به ما نمی دهد که تمام دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی را به این شکل، اسکان دهیم. لذا دانشجویانی که پروژه های عملی دارند 

در اولویت قرار دارند.
و  کرد  اشاره  دانشجویان  غذای  و  موضوع سلف  به  دانشگاه شریف  رییس 
اظهار داشت: در این خصوص فعال تصمیم ما بر این است که غذا به صورت بسته 
بندی شده به دانشجویان خوابگاهی تحویل شود و در سلف و رستوران سرو نشود. 

* آموزش در ترم آتی مجازی و حضوری است
رییس دانشگاه شریف خاطرنشان کرد: یکی از برنامه هایی که در بعد آموزش 
و با هدف فراهم ساختن حضور نسبی دانشجویان در دانشگاه داریم، ایجاد یک سری 
استودیو در دانشکده های مختلف است. با این کار در صدد هستیم با مشارکت برخی 
اساتید و دانشجویان عالقمند به حضور در دانشگاه، تعدادی از کالس ها را بصورت 
ترکیبی از مجازی و حضوری دائر و امکانی فراهم کنیم تا تعدادی از دانشجویان 
از دانشجویان همان درس،  یک درس، سر کالس حاضر باشند و تعداد دیگری 

بصورت مجازی در کالس مشارکت و درس را دنبال کنند. 
* حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه پررنگ می شود

بتوانیم  تا  ریزی هستیم  برنامه  نیز در حال  پژوهشی  بعد  در  افزود:  فتوحی 
حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی را خصوصا آنها که پروژه های عملی دارند، 
در دانشگاه پررنگ تر کنیم و به شکلی، برنامه های پژوهشی و پروژه های ارتباط 

با صنعت را فعال تر از ترم گذشته پیش ببریم. 
* تشکیل کمیته تحول در آموزش و پژوهش دانشگاه

وی همچنین به تشکیل کمیته »تحول در آموزش و پژوهش دانشگاه« اشاره 
کرد و گفت: چند ماهی است که این کمیته را با حضور اساتید پیشکسوت دانشگاه 
شکل داده ایم تا از طریق آن، برای پیشبرد برنامه راهبردی دانشگاه دریابیم که 
 ... و  پژوهشی  مراکز  ای،  رشته  میان  های  دوره  زمینه  در  تحوالتی  چه  نیازمند 
هستند  فعالیت  حال  در  جدی  بصورت  کمیته  این  اعضای  خوشبختانه  هستیم. 
امیدوار هستم بزودی برخی از دستاوردهای آن را به اطالع دانشجویان و جامعه 

دانشگاهی کشور برسانیم.

آتش، جاِن کودک ۸ساله را گرفت
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دزفول گفت: آتش سوزی در 

یک واحد آپارتمانی در منطقه مهرشهر منجر به مرگ کودکی هشت ساله شد.
عبدالحسین  معظم فر مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دزفول، 
اظهار داشت: آتش سوزی زمانی اتفاق افتاد که کودک خردسال در منزل تنها و 
در خواب بود، که  با پخش شدن دود غلیظ در ساختمان، میزان اکسیژن کاهش 

یافته و همین امرموجب بیهوشی کودک شد.
از  به خارج کردن کودک  اقدام  به سرعت  آتش نشانی  ماموران  افزود:  وی 
ساختمان کردند، اما متاسفانه بر اثر استنشاق زیاد منواکسید کربن جان باخته بود.

رشوه راننده مست بنز به مامور راهور
رئیس بازرسی پلیس راهور فاتب از امتناع مأمور راهور از گرفتن رشوه خبر داد.

گرفتن  از  راهور  مأمور  امتناع  خبر  اعالم  با  جمال  داور  یوسف  سرهنگ 
رشوه، در این رابطه اظهار داشت: تیم گشتی منطقه چهار پلیس راهور فاتب به 
سرتیمی ستوان دوم میالد کاووسی به همراه استوار یکم هادی محمدی در حین 
گشت زنی در محدوده شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی، بعد از پل استخر به 
خودروی سواری بنز به علت تخلفات حادثه ساز دستور ایست دادند. پس از توقف 
این سواری و لزوم توقیف این وسیله نقلیه )به علت گرفتن تست الکل( راننده 
آن که دیگر راهی برایش به غیر از رفتن به پارکینگ و معرفی به مراجع قضائی 
نمانده بود اقدام به پرداخت اسکناس ۱۰۰ دالری به تیم گشتی پلیس راهور فاتب 
را کرد ، اما افسر با وجدان از گرفتن رشوه امتناع ورزیده و این مبلغ را به همراه 

صورتجلسه ای برای سیر مراحل قانونی به عوامل کالنتری ۱۶۴ قائم تحویل داد.

برخورد مرگبار 3 خودرو در محور بوکان - مهاباد
رئیس پلیس راه استان از یک کشته و ۷ مجروح بر اثر برخورد 3 خودرو در 

محور بوکان - مهاباد، خبر داد.
سرهنگ کمال حسین زاده، اظهار داشت: این تصادف بین 3 دستگاه خودرو 
سواری پژو پارس، پژو ۴۰۵ و پراید، رخ داد و متاسفانه راننده پراید به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت شد، راننده دو خودرو دیگر و پنج سرنشین آن ها نیز، 
مصدوم شده بودند که به کمک ماموران امدادی جهت مداوا به بیمارستان منتقل 

شدند.

تصادف پراید با درخت دو نفر را کشت
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از تصادف یک سواری پراید با درخت 

کنار خیابان و فوت ۲ نفر و مجروح شدن ۲ فرد دیگر خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: این حادثه در خیابان کهندژ اتفاق 
افتاد و طی آن یک دستگاه خودرو پراید با درخت کنار خیابان برخورد کردکه 
متاسفانه ۲ سرنشین آن در دم فوت کردند و راننده و دیگر سرنشین آن نیزبه 

شدت مجروح شدند.

3  عضو تیم والیبال پیکان به کرونا مبتال شدند
تیم والیبال پیکان در هفته اول رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور باید 
راهی آمل شود تا مقابل هراز به میدان برود، اما خودروسازان با مشکل جدی 
پیش از عزیمت به آمل روبرو شده اند. پیکانی ها روز شنبه تست کرونا دادند و 
روز دوشنبه جواب آزمایش ها اعالم شد. در این بین جواب آزمایش سه پاسور 
تیم مثبت اعالم شد و با توجه به این که تیم پاسور دیگری ندارد تا از حضور او 
استفاده کند، برنامه سفر خودروسازان به آمل هم در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

پیکانی ها موقتًا تمرینات خود را تعطیل کرده اند و احتماال باید از فدراسیون 
درخواست کنند تا بازی هفته نخست آنها را به تعویق بیندازد. 
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چرا پردازنده های سری تایگرلیک اینتل هنگام خرید لپ تاپ 
باعث سردرگمی می شود؟

چگونه ممکن است دو دستگاه لپ  تاپ مبتنی بر پردازنده های نسل یازدهمی 
سری تایگرلیک اینتل با تراشه ای کامال یکسان، 3۷ درصد عملکرد متفاوتی 
ارائه می دهند؟ چگونه می توان تفاوت عملکرد را تشخیص داد؟ در پاسخ به 
از  ناخوشایند  جانبی  تأثیرات  از  یکی  ندارد.  امکانی وجود  دوم، چنین  پرسش 
نحوه ی توسعه ی پردازنده هایی همچون سری تایگرلیک اینتل، دشوارترشدن 
تشخیص عملکرد واقعی لپ تاپ برای مصرف کنندگان، تنها با ارائه ی فهرستی 
زمان  گذشت  با  احتماال  تراشه ها  این  بهره وری  از  آگاهی  است.  ویژگی ها  از 

سخت تر نیز می شود.
مسئله ی این است که هدف اینتل از طراحی ریزپردازنده هایی همچون 
انعطاف پذیری  امکان  ایجاد  حمل شدنی  دستگاه های  برای  تایگرلیک  سری 
بیشتر در انتخاب سرعت های کالک دلخواه برای سازندگان لپ تاپ یا ارائه ی 
توانایی تعیین فرکانس پردازشی برای آن ها است. براساس توضیحات مدیران 
اینتل، لپ تاپی که از پردازنده ی به خصوصی استفاده می کند، می تواند 3۷ درصد 
عملکرد سریع تری از لپ تاپ دیگری داشته باشد که از همان تراشه بهره می برد.

درواقع باتوجه به توضیحات اینتل، خریداران لپ تاپ برای ارزیابی محصول 
مدنظرشان باید با دقت بیشتری بررسی های مربوط به عملکرد واقعی لپ تاپ 
را مطالعه کنند که با داده های مقایسه ای به عمل آمده است. درواقع، مسئله ی 
یادشده خیلی قبل تر، یعنی هنگام عرضه ی پردازنده های نسل دهمی آیس لیک 
))Ice Lake اینتل، پدیدار شده بود. بااین حال، مدیران اینتل موقع معرفی 
تراشه های سری تایگرلیک، این مشکل را به عنوان مسئله ای معرفی کردند که 
باید به آن توجه کرد. البته ُکل این موضوع به چگونگی تکامل ریزپردازنده های 

لپ تاپ در طول زمان مرتبط است.
 )TDP( از دیرباز، تراشه ها مشخصه ای با عنوان توان طراحی حرارتی
دارند که نشان دهنده ی کشش نیرو و سرعت های کالک در درجه ی حرارتی 
است که تراشه ی مفروض بدون گرم شدن بیش ازحد می تواند در آن کار  کند. 
به منظور حفظ دمای تراشه در محدوده ای خاص، لپ تاپ ها به گونه ای طراحی 
شده اند که توان موردنیازشان را مدیریت کنند و گاهی اوقات کاهش دهند. اگر 
دمای تراشه به هر دلیلی از محدوده ی مدنظر فراتر رود، امکان دارد که عملکرد 

لپ تاپ با خطا مواجه شود یا دستگاه به کلی از کار بیفتد.
در لپ تاپ ها، معموال پردازنده ها با سرعت کالک معینی کار نمی کنند و 

بسته به نیاز پردازشی فرکانس را افزایش یا کاهش می دهند
اینتل و AMD با گذشت زمان با افزودن قابلیت های »توربو«، این امکان 
را فراهم کردند که تراشه ها ازطریق عملیات اورکالک برای مدت کوتاهی با 
زمانی که خطر  تا  تعیین شده کار کنند. درحقیقت،  از محدوده ی  فراتر  ولتاژی 
افزایش دمای بیش ازحد سبب کاهش فرکانس پردازشی نشود، حالت توربو فعال 
باقی می ماند. درحال حاضر، پردازنده های اینتل معموال حالت های تک هسته ای 
و چندهسته ای توربو و حتی امکان انتخاب هسته های دلخواه را برای وظایف 

مربوط به عملیات اورکالک ارائه می دهند.
نمی کنند  معینی کار  با سرعت کالک  پردازنده ها  در لپ تاپ ها، معموال 
و بسته به نیاز پردازشی، فرکانس را افزایش یا کاهش می دهند. سطح توان 
مصرفی در حالت استاندارد PL۱ و در حالت توربو PL۲ نام دارد. Tau نیز 
متغیر زمان است و حداکثر زمانی را تعیین می کند که پردازنده می تواند در حالت 

توان PL۲ قرار گیرد.
شراوت می گوید که اینتل نمی خواهد بیشتر از این محدوده ی قدرت هر 
 i۹ و i3 ، i۵ ، i۷ تراشه را بازشناسی کند. این شرکت از ساختار نام تجاری کور
استفاده می کند تا به کاربران توضیح دهد چه انتظاری از خانواده های مختلِف 
محصوالت اینتل داشته باشند. همچنین، این تراشه ساز مذکور برای شناساندن 

لپ تاپ های برتر، برند Evo خودش را معرفی کرده است.
از  استفاده  برای  و کارشناسان  شراوت خاطرنشان می کند که مشتریان 

ابزارهای نرم افزاری مختلف برای تشخیص عملکرد لپ تاپ آزاد هستند. 

رئیس پلیس فتا بوشهر 
ارائه  به  توجه  با  داد  هشدار 
دانش آموزان  برای  آموزش 
استفاده  و  مجازی  فضای  بستر  در 
مراقب  شهروندان  شاد،  اپلیکیشن  از 
این   در  سایبری  مجرمان  شگردهای 

خصوص باشند.
رئیس  قاسمی  مهدی  سرهنگ 
پلیس فتا بوشهر بیان کرد: عموم مدارس 
با مدیریت معلمان، اقدام به ایجاد گروه 
یا کانال در یکی از شبکه های اجتماعی 
کرده و فایل های آموزشی را برای اطالع 
والدین دانش آموزان، در آن بستر فضای 

مجازی منتشر و اعالم می کنند.
وی افزود: پس از نصب اپلیکیشن 
و  مدرسه  من  به  ورود  شاد،گزینه 
انتخاب  را  من  کالس   به  ورود  سپس 
باشد  اگر دانش آموزی ورودی جدید  و 
توسط  شده  ارائه  توضیحات  برابر  باید 

ولی  کند،  هویت  احراز  به  اقدام  معلم 
قباًل  که  قبلی  پایه های  دانش آموزان 
عضو  ادامه  در  و  شده  هویت  احراز 
 )Admin( گروهی می شوند که ادمین
دانش آموز  معلم  همان  گروه،  مدیر  و 
مقام  است.این  تحصیلی  سال  آن  در 
به  و  نصب  جهت  کرد:  بیان  انتظامی 
روزرسانی اپلیکیشن شاد توصیه می  شود 
حتمًا به سایت وزارت آموزش و پرورش 

https: //www. اینترنتی  آدرس  به 
اینترنتی  آدرس های  یا   medu.ir
مربوطه  معلم  یا  مدرسه  طریق  از  که 

اطالع رسانی می شود، مراجعه کنید.
از  داد:  ادامه  قاسمی  سرهنگ 
یا  غیر  افراد  به  هویتی  اطالعات  ارائه 
وارد شدن به لینک های تبلیغ شده در 
فضای مجازی که از معتبر بودن منبع 
آن اطمینان ندارید به جهت پیشگیری 

از آسیب های احتمالی خودداری کنید
ضمن  بوشهر  فتا  پلیس  رئیس 
اشاره به اینکه نصب اپلیکیشن یا سامانه 
به  نیست؛  وجه  پرداخت  نیازمند  شاد 
شما  فرزند  اگر  کرد:  توصیه  خانواده ها 
اندروید  هوشمند  گوشی  یا  تبلت  از 
برای  کار  ساده ترین  می کند،  استفاده 
مدیریت دسترسی و نظارت بر کودک 
ابزار  از  استفاده  مجازی،  فضای  در 
است.  Google Family Link

سرهنگ قاسمی با تبریک به  مناسبت 
آغاز سال تحصیلی جدید خدمت مردم 
شریف کشور به  ویژه دانش آموزان عزیز، 
از شهروندان خواست در صورت مشاهده 
هرگونه مورد مشکوک در فضای مجازی 
به سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی 
www.cyberpolice.ir مراجعه و 
موضوع را در قسمت گزارشات مردمی 

ثبت کنند.

سوء استفاده  مجرمان سایبری از اپلیکیشن شاد 

فه
ظی

م و
ظا

ن

زیر نظر: بهنام مومنی

تسهیالت ویژه مشموالن کنکورسراسری سال ۹۹
مشموالن  ویژه  تسهیالت  مورد  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
های  آزمون  در  که   ۹۸ سال  التحصیل  فارغ  مشموالن  گفت:  کنکورسراسری 
سراسری دانشگاه ها شرکت کرده اند، می توانند برابر ضوابط از تسهیالت قانونی 

تمدید بهره مند شوند.
سردار تقی مهری اظهار داشت: برابر اطالع رسانی های قبلی، کلیه مشموالن 
)دانش آموزان، دانشجویان و طالب( فارغ التحصیل ماه های خرداد، تیر و شهریور 
سال ۹۸ که منتظر اعالم نتایج کنکور هستند، می توانند برابر ضوابط مربوط به 
تبصره ۱ماده ۲ آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی 

از تسهیالت ارائه شده توسط سازمان وظیفه عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: کلیه مشموالن فوق تا پایان شهریور ماه مهلت دارند تا نسبت 
به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند و در صورت عدم معرفی، مشمول 

غایب محسوب می شوند.
مهری افزود: مشموالن دیپلم فارغ التحصیل خرداد، تیر و شهریور ماه ۹۸که 
برگ آماده به خدمت برای ماه های مهر و آبان ماه دریافت کرده اند، می توانند 
با کارت شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها، درخواست تمدید خود را در دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰ ثبت کنند تا تاریخ اعزام به خدمتشان به 

آذرماه تمدید شود.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در ادامه گفت: مشموالن فارغ التحصیل 
دانشگاهی شرکت کننده در آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که مجاز 
به انتخاب رشته شده اند و دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر و آبان ماه 
هستند، می توانند با به همراه داشتن برگ مجاز به انتخاب رشته به دفاتر پلیس+۱۰ 

مراجعه کنند تا تاریخ اعزام به خدمتشان  به آذرماه تمدید شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس مهری در پایان خاطرنشان کرد: مشموالن 
پایگاه  طریق  از  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  آنان  های  خانواده  و 
اطالع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن 
نشانی  به  سروش  رسان  پیام  در  سازمان  کانال  یا  و   ۰۹۶۴۸۰ شماره  به  گویا 

khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

مدیرعامل انجمن دفاع 
با  ایران  معلوالن  حقوق  از 
هزار   ۹۰ حدود  اینکه  بیان 
دانش آموز در مدارس استثنایی در حال 
تحصیل هستند، گفت: برنامه شاد نمی 
تواند برای دانش آموزان نابینا و ناشنوا 
برنامه کاملی باشد و تمام نیازهای این 

دانش آموزان را برطرف کند.
ضمن  د  محمود نژا همت  علی 
و  آموزش  توجهی  بی  به  نسبت  انتقاد 
پرورش به دانش آموزان نابینا و ناشنوا 
در طراحی شبکه شاد بیان کرد: برنامه 
شاد بر روی موبایلهای اندروید نصب و 
دانیم که  اجرا می شود و همه ما می 
ناشنوایان باید برای دریافت آموزشهای 
این درحالیست  لبخوانی کنند،  معلمان 
که ناشنوایان هیچگاه نمی توانند از روی 

صفحه موبایل لبخوانی کنند.
وی در ادامه درباره مشکل دانش 
شبکه  از  استفاده  هنگام  نابینا  آموزان 
دریافت  برای  نیز  نابینایان  گفت:  شاد 
آموزشهای شبکه شاد مشکالتی دارند. 
در شبکه شاد معلمان عالوه بر آموزش 

بیانی، فعالیتهای صامتی نیز دارند و ممکن 
است بخواهند از توصیف نوشتاری هنگام 
تدریس بهره گیرند و هنگام آموزش یک 
استفاده  از »نوشتن«  فرمول،  یا  مسئله 
کنند. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق 
به  معلمان  داد:  ادامه  ایران  معلوالن 
آموزان  دانش  مجازی  آموزش  مسائل 

دارای معلولیت آگاهی کاملی
نمی  شاد  برنامه  بنابراین  ندارند، 
تواند برای دانش آموزان نابینا و ناشنوا 
برنامه کاملی باشد و تمام نیازهای این 

دانش آموزان را برطرف کند.
محمودنژاد همچنین به مشکالت 

دانش آموزان کم توان ذهنی در هنگام 
استفاده از شاد اشاره کرد و گفت: این 
دانش آموزان از توجه و تمرکز پایینی 
بر  بتوانند  اینکه  امکان  لذا  برخوردارند، 
روی صفحه اندروید تمرکز کنند بسیار 
سخت است و نیازمند تبلتهایی با صفحه 
های بزرگ هستند که به راحتی بتوانند 
روی آن تمرکز کنند. در این راستا اعالم 
شده بود که 3۰ هزار تبلت توزیع می 
این خصوص  در  هنوز خبری  اما  شود 

دریافت نشده است.
طراحان  به  خطاب  محمودنژاد 
پرورش گفت:  آموزش و  و  شبکه شاد 

کودک معلول کم توان ذهنی آموزش 
پذیر که در شرایط عادی، معلم بیش از ۵ 
بار او را صدا میزد تا توجه او را جلب کند، 
چطور در برنامه ای که معلم را نمیبیند 
و تمرکز و توجه برای این کودک بسیار 

سخت است میتواند به او کمک کند.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ هزار 
دانش آموز در مدارس استثنایی در حال 
تحصیل هستند، تصریح کرد: البته هیچ 
گونه برآورد کاملی از تعداد دانش آموزان 
معلول در کشور وجود ندارد. اما به طور 
کلی باتوجه به شرایط خاص این دانش 
برای  خصوص  به  شاد  برنامه  آموزان، 

ناشنوایان مناسب نیست.
از حقوق  دفاع  انجمن  مدیرعامل 
و  آموزش  کرد:  تاکید  ایران  معلوالن 
پرورش هیچ گونه تعاملی با ما به عنوان 
فعاالن مدنی حوزه معلوالن در خصوص 
طراحی برنامه شاد نداشته و حتی در این 
خصوص نظر خواهی هم نکرده است 
باید به گونه ای  حال آنکه این برنامه 
باشد که به نیازهای همه دانش آموزان 

پاسخ دهد.

ابهام در کاربردی بودن »شاد« برای نابینایان و ناشنوایان
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مردم درخواست کمکی 
از بانک ها در زمان کرونا نداده 
خودشان  بانکها  اما  بودند، 
پیشنهاد تعویق اقساط دادند ولی اقساط 
را از حساب ها کسر کردند و بعد از پایان 
تمام  یکجای  دریافت  خواستار  دوره 
حتی  و  جریمه  را  مردم  شدند،  اقساط 
تهدید کردند، به ضامن ها اطالع دادند و 
با آبروی آنها بازی کردند، بانک مرکزی 
اکتفا کرد و  هم فقط به چند اطالعیه 
مردم در بین تخلف بانک ها رها شدند.

وام های  اقساط  تعویق  ماجرای 
از گذشت  الحسنه اشخاص بعد  قرض 
چند ماه تمام نشد و هر بار اتفاق تازه ای 
با  که  می افتد  وام هایی  صاحبان  برای 
اعتماد به دستور العمل بانک مرکزی و 
اعالم بانک ها نسبت به  عدم پرداخت 

اقساط اقدام کردند.
که  شد  شروع  زمانی  از  جریان 
افزایش  و  کرونا  ویروس  شیوع  با 
ماه  اسفند  در  مرکزی  بانک  هزینه ها، 
شبکه  مشتریان  به  کمک  راستای  در 
بانکی طرح هایی ارائه کرد که از جمله 
آنها تعویق سه ماه اقساط وام  کسب و 
کارهای کوچک و همچنین وام قرض 
الحسنه تمامی اشخاص به مدت سه ماه 

از اسفند تا اردیبهشت بود.
قرار  مالی  فشار  تحت  که  مردم 
و  کرده  استقبال  اتفاق  این  از  داشتند 
ابالغیه  به  اعتماد  با  فرآیندی  طی  با 
نکردند،  پرداخت  قسط  مرکزی  بانک 
اردیبهشت  پایان  تا  اسفند  از  بود  قرار 

وام های  صاحبان  از  قسطی  هیج  ماه 
قرض الحسنه اشخاص کسر یا از آنها 
بدون هیچ جریمه ای  و  نشود  دریافت 
به پایان دوره منتقل شود. ولی برعکس 
آن در اغلب بانک ها اتفاق افتاد. به غیر 
به  رسانی  اطالع  با  که  بانکی  چند  از 
یا  نکرده  کسر  قسطی  خود  مشتریان 
تقریبا  نکردند  آن  شامل  را  جریمه ای 
نوعی  به  م  کدا هر  بانک ها  غلب  ا
سوی  از  شده  تعیین  مقررات  خالف 

بانک مرکزی حرکت کردند.
حساب  از  اسفنداقساط  همان  در 
بود،  حسابشان  در  پولی  که  کسانی 
بانک  کل  رئیس   - همتی  شد.  کسر 
مرکزی - گفت که این خالف مقررات 
است و باید اقساط به حساب ها برگردد 

اما چنین اتفاقی نیفتاد.
بعد از آن، سه ماه گذشت و باید 
اقساط از خرداد ماه از سر گرفته می شد 
نه  بانک ها  افتاد،  تری  اتفاق جالب  اما 

تنها خواستار دریافت قسط خرداد بلکه 
ادامه  در  و  شدند  هم  معوق  ماه  سه 
مشتری را تهدید به پیگیرد قانونی کرده 

و از آن جریمه  گرفتند.
به هر حال شرایط به گونه ای پیش 
رفت که صاحب وام قرض الحسنه که 
اغلب وام با مبلغ پایین اما اقساط باالی 
پرداخت  خواسته  با  است  میلیون  یک 
به صورت  میلیون  یا چهار  حداقل سه 
یکجا به همراه جریمه مواجه شد و در 
نمی  بر  مشتری  دست  از  کاری  حالی 
آمد که بانک مرکزی در این بین فقط 
و  است  پیگیری  حال  در  داد  اطالعیه 

قسط را نپردازید.
اعالم  به  هم  باز  بانک  مشتریان 
بانک مرکزی اعتماد کرده و فقط قسط 
خرداد به بعد را پرداخت  و برای معوق 
مسئوالن  شاید  تا  داشتند  نگه  دست 
اما  کنند،  کاری  مرکزی  بانک  نظارتی 
باز هم اتفاقی نیفتاد و گزارش میدانی 

بانکها  که  دارد  حکایت  این  از  ایسنا 
صاحبان این وام ها را تحت فشار قرار 
داده و در کنار تهدید قضایی با ضامن 
پرداخت  خواستار  و  گرفته  تماس  آنها 

اقساط شده اند.
می  مارا  جریمه  مرکزی  بانک   

دهد؟
مشتریان و صاحبان چنین وام های 
می گویند آبروی ما پیش ضامن ها رفته 
است در حالی که به حرف بانک مرکزی 
اعتماد کردیم که اعالم کرد اقساط را 
نپردازید و فقط یک ماه خرداد را بپردازید 
آیا جریمه ای که شامل آن شدیم را بانک 

مرکزی می پردازد؟
در  خوبی  اتفاق  صورت  هر  در 
با وجود ظاهری  نیفتاد و  بانکی  شبکه 
حمایت  و  کمک  برای  که  خوشایندی 
از مردم داشت ولی در نهایت به ضرر 
مردم و با دریافت جریمه به سود بانک ها 
اعتماد   رفتار   این  با  اکنون  شد.  تمام 
از  یکی  همواره  که  بانک ها  به  مردم 
از گذشته خدشه  بیش  بوده  ها  چالش 
دار شده است، زیر سوال رفته است و 
از سوی دیگر بدهکار چند میلیونی به 
بانک ها شدند جریمه هم باید بپردازند. 
اینکه چه کسی در این میان پاسخگو 
باشد مشخصا بانک مرکزی است که با 
وجود وعده هایی که برای رسیدگی داد 
دیگر خبری از آن نشد و مردم ماندند و 
یک بدهی به شبکه بانکی و پرداخت به 
جای چندین میلیونی در شرایط سخت 

اقتصادی موجود.

روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 3۹ درصدی اعطای تسهیالت در پنج ماهه اول سال ۹۹ 

در شعبه اراک
شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران در پنج ماهه اول 
سال جاری بیش از هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت ارزی و 
ریالی با نرخ های ترجیحی به مشتریان خود پرداخت کرده که 
در مدت مشابه سال قبل 3۹ درصد رشد را تجربه کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
سعید رضایی رئیس شعبه اراک این بانک با اشاره به فعالیت 3۰۰۰ واحد تولیدی 
و صنعتی در استان مرکزی، گفت: بهره مندی از صنایع مادر و حلقه های واسط 
کلیدی در تولید کشور، میزان سرمایه گذاری در طرح های صنعتی استان را باال 
برده بطوریکه این استان همواره در زمره ممتازترین استانها در جذب سرمایه گذاری 

صنعتی قرار گرفته است.
رئیس شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: استان مرکزی 
طی پنج دهه گذشته چهره صنعتی به خود گرفت و با راه اندازی طرح های صنعت 
از  شد.  تبدیل  کشور  استراتژیک  مراکز  بزرگترین  از  یکی  به  پتروشیمی  و  نفت 
تولیدات عمده استان می توان به آلومینیوم، محصوالت آلومینیومی، ریخته گری 
فلزات سنگین، تجهیزات صنایع نفت و گاز و تجهیزات نیروگاهی و صنعتی، ماشین 
آالت کشاورزی و عمرانی، خودروهای ریلی، محصوالت پتروشیمی و پالیشگاهی، 
رنگ های صنعتی ،منسوجات ، الیاف، انواع سنگ های ساختمانی و غیره اشاره کرد.

به گفته رضایی، استان مرکزی در سال ۹۸ بالغ بر ۹۷۸ میلیون دالر صادرات 
غیرنفتی به ۸3 کشور و ۴۷۰ میلیون دالر واردات از ۵3 کشور جهان داشته است و 
عمده کاالهای صادراتی استان را انواع هیدروکربن های سبک، شمش آلومینیوم، 

پلی اتیلن، شیشه، پلی پروپیلن و غیره تشکیل می دهند.
رئیس شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: این شعبه از سال 
۹۶ تا کنون در بخش اعطای تسهیالت روند صعودی را طی کرده و پنج ماهه اول 
سال جاری بیش از هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت ارزی و ریالی با نرخ های 
ترجیحی به مشتریان بانک توسعه صادرات ایران پرداخت کرده که در مدت مشابه 

نسبت به سال قبل 3۹ درصد رشد را تجربه کرده است.
به گفته رضایی، طی پنج سال گذشته بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از واردات کل 
استان مرکزی از طریق بانک توسعه صادرات کارسازی شده که این موضوع بیانگر 

نقش قابل توجه این بانک در تجارت خارجی استان است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین تسهیالت بانک توسعه صادرات استان مرکزی 
در بخش صنعت خصوصًا در زمینه تولید شمش آلومینیوم و تولید انواع پکیج های 

حرارتی، آبگرمکن، خط انتقال نیرو و صنایع شیمیایی پرداخت شده است.
لحاظ  از  اراک  ایران شعبه  توسعه صادرات  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
دسترسی به اهداف، طی سالهای ۹3 الی ۹۸ رتبه های اول تا سوم در بین شعب 
این بانک کسب کرده و در سال گذشته نیز با توجه به کسب شاخص های الزم 
جهت ارتقاء درجه از قبیل حجم فعالیت و عملکرد و سایر موارد دیگر، از درجه یک 

به درجه ممتاز ب ارتقا یافت.

دو روز دیگر تا پایان پذیره نویسی واحدهای صندوق پاالیشی یکم 
در بانک توسعه تعاون فرصت باقی است

معامله  قابل  سرمایه گذاری  صندوق  پذیره نویسی 
)ETF( با عنوان »پاالیشی یکم« با ۲۰ درصد تخفیف که 
از روز چهارشنبه پنجم شهریورماه از طریق وب سایت رسمی 
بانک توسعه تعاون آغاز شده بود، ساعت ۲۴ روز چهارشنبه 

نوزدهم شهریورماه به اتمام خواهد رسید.
این  به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در 

پذیره نویسی بخشی از سهام شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در شرکت های پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت تبریز 
صندوق  سرمایه گذاری  واحدهای  پذیره نویسی  طریق  از  تهران  نفت  پاالیش  و 
مردم  عموم  به  یکم«  »پاالیشی   )ETF( بورس  در  معامله  قابل  سرمایه گذاری 
)اشخاص حقیقی( واگذار شده و هم وطنان عزیز تا ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه 
مورخ نوزدهم شهریورماه سال جاری فرصت دارند از طریق سامانه ثبت نام و خرید 
واحد های صندوق های سرمایه گذاری در سایت بانک توسعه تعاون و یا مراجعه به 
شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید واحدهای این صندوق اقدام نمایند.

امکان پذیر  این فرآیند، پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی  بر اساس 
است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. سقف سرمایه گذاری هر شخص 
حقیقی )هر کد ملی ایرانی( در مجموع دو صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی، 
۵۰ میلیون ریال )۵۰۰ واحد سرمایه گذاری پس از کسر میزان سرمایه گذاری همان 

فرد در صندوق دارا یکم( تعیین شده است.
همچنین نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کدپستی، شماره 
تلفن همراه و شماره شبای بانکی همه اطالعاتی است که خریدار صندوق باید در 
سامانه وارد کند و داشتن کد معامالتی )کد بورسی( برای پذیره نویسی الزامی نیست.

گفتنی است متقاضیان می توانند صرفا تا روز چهارشنبه نوزدهم شهریور از 
طریق مراجعه به آدرس https://ttbank.ir/s/mfaoaW نسبت به ثبت 

تقاضا و خرید واحدهای صندوق پاالیشی یکم اقدام نمایند.

پرداخت ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک صنعت و معدن 
در پنج ماهه اول سال ۹۹

بانک صنعت و معدن در پنج ماهه نخست سال جاري 
بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیالت سرمایه ثابت 
به متقاضیان  پایان مردادماه  تا  ابتداي سال  از  و در گردش 

پرداخت کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، 
علیرغم وجود تحریم هاي ظالمانه و رکود اقتصادي ناشي از 

شیوع ویروس کرونا، میزان پرداختي ها در این بانک نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است.

الزم به ذکر است در مدت یاد شده طرح هاي تسهیالتي صنعتي و معدني که 
داراي توجیه پذیري الزم بودند به مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال مصوب شدند و طرح 
هایي در مجموع به مبلغ ۹۵ هزار میلیارد ریال به مرحله قرارداد با بانک رسیده اند.

گفتني است در پایان ۱۲ ماهه سال ۹۸ در مجموع میزان پرداختي هاي این 
بانک به طرح هاي صنعتي و معدني مورد پذیرش، ۱۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

کمک شعبه فسای بانک رفاه به دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان
کمک  اجتماعی،  های  مسئولیت  ایفای  راستای  در   
این  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  رفاه  بانک  فسا  شعبه  های 

شهرستان اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی، کمک به تجهیز زیر ساخت 
های درمانی و قدردانی از تالش های کادر درمان، شعبه فسا 

به  بهداشتی  به همراه هزار عدد ماسک سه الیه  را  رفاه کمک های خود  بانک 
دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان اهدا کرد.

همچنین مدیریت شعب فارس بانک رفاه نیز ۱۰ هزار عدد ماسک سه الیه 
بهداشتی به دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، جهرم، الر، گراش، بیمارستان های 
نمازی، شهید فقیهی، حضرت علی اصغر)ع( شیراز و درمانگاه امام رضا )ع( اهدا کرد.

پاالیش یکم را از »بله« بخرید
پذیره نویسی واحدهای دومین صندوق سرمایه گذاری 

دولت در اپلیکیشن »بله« هم امکان پذیر است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پذیره نویسی 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پاالیشی یکم 
که از بامداد روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه آغاز شده است، 
تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه ادامه خواهد 

داشت.پیش از این اعالم شده بود که پذیره نویسی از طریق وب سایت رسمی بانک 
ملی ایران و نیز اپلیکیشن ایوا نیز قابل انجام است.

 حداقل مبلغ پذیره نویسی برای هر یک از اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد 
ملی ۱۰۰ هزار ریال و حداکثر مبلغ پذیره نویسی معادل ۵۰ میلیون ریال است.

 متقاضیانی که پیش از این در پذیره نویسی صندوق دارا یکم شرکت کرده اند 
می توانند در مجموع دو صندوق سرمایه گذاری تا سقف ۵۰ میلیون ریال پذیره نویسی 
کنند.نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی، شماره تلفن همراه 
و شماره شبای بانکی همه اطالعاتی است که خریدار صندوق باید در سامانه وارد 
کند. در این طرح محدودیت سنی برای تخصیص سهام وجود ندارد. واحد ارتباطات 
مردمی شرکت داده ورزی سداد و نیز شرکت پرداخت الکترونیک سداد امور مربوط 

به اپلیکیشن و درگاه را پاسخگو خواهند بود.

وزیر نفت خبر داد:
ایجاد ۲.۶ میلیون بشکه ظرفیت پاالیشگاهی

 با توسعه گازرسانی 
طرح های  اجرای  و  جنوبی  پارس  توسعه  برکت  به  گفت:  نفت  وزیر 
میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه ظرفیت  اخیر معادل ۲  گازرسانی در هفت سال 

پاالیشی، سوخت در کشور توزیع و مصرف شده است.
بهره برداری  آیین  بیژن زنگنه روز گذشته)دوشنبه، ۱۷ شهریورماه( در 
به  اشاره  با  استان کرمانشاه  اجرایی طرح های گازرسانی در  آغاز عملیات  و 
اینکه برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی با ۴۲۰ میلیون مترمکعب 
افزایش روزانه از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به رقم کنونی ۷۰۰ میلیون 
مترمکعب رسیده و تولید گاز از این میدان ۲.۵ برابر شده است، اظهار کرد: این 
به معنای ایجاد ۲.۶ میلیون بشکه ظرفیت پاالیشی است. اگر می خواستیم 
پاالیشگاه بسازیم باید ۱۰ پاالیشگاه ۲۶۰ هزار بشکه ای می ساختیم تا بتوانیم 

سوخت کشور را تامین کنیم.
وی افزود: بعضی وقت ها به من می گویند شما پاالیشگاه نساخته اید. چرا 
نساختم؟ معادل ۲.۶ میلیون بشکه )پارس جنوبی( ظرفیت پاالیشگاهی ایجاد 
کردیم، این اقدام ضمن حفظ محیط زیست و مصرف سوخت ارزان، همچنین 
سبب شد نه تنها هیچ سوختی وارد نکنیم، بلکه از بزرگ ترین صادرکنندگان 

فرآورده های نفتی مایع شویم.
وزیر نفت گفت: اگر صادرات فرآورده های نفتی نسبت به سال ۹۱ چهار 
برابر شده به برکت کار در پارس جنوبی و  این گازرسانی محقق شده است.

افتخار می کنم کرد هستم
زنگنه اظهار کرد: امروز باید بگویم سالم بر کرمانشاه و اورامان قهرمان 
و سالم بر کردهای همیشه مرزدار و قهرمان. نمی شود از تاریخ و تمدن ایران 
و از فرهنگ ایرانی و اسالمی و کردها سخن گفت، اما آنان را به عنوان یک 
عنصر تعیین کننده بسیار مؤثر در آن نادیده گرفت. کردها همیشه جزو الینفک 

و تأثیرگذار در تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران و اسالم بودند.
وی با بیان اینکه من افتخار می کنم کرد هستم و از قبیله  و دسته ای هستم 
که همیشه خدمتگزار بودند، همیشه برای استقالل و سربلندی ایران تالش 
کردند و این بار ما را سنگین می کند، تصریح کرد: به مردم اورامان، نودشه 
دوباره سالم می کنم، خیلی عالقه داشتم به آنجا بیایم و به همشهری هایم در 

اورامان و نودشه ابراز ارادت کنم.
وزیر نفت ادامه داد: اگرچه این بیماری )کرونا( برای ما مشکالتی ایجاد 
کرده، اما توسعه فناوری راه ها را کوتاه و ما را به هم نزدیک کرده است و 
به مردم شریف، قدرشناس و  با هم صحبت کنیم.  این طریق  از  می توانیم 
بزرگوار منطقه که امروز از این خدمت مهم بهره مند می شوند، تبریک می گویم. 

آنچه ما انجام می دهیم وظیفه مان است.
زنگنه با اشاره به اینکه بعضی روستاهای مرزی این استان همان گونه 
که آقای استاندار گفتند از نعمت گاز برخوردار نیستند که همه تالشمان را 
برای گازدار کردن آنها انجام خواهیم داد، تصریح کرد: همکارانمان در شرکت 
ملی گاز ایران که هم اکنون حضور داند این موضوع را پیگیری خواهند کرد 
تا روستاهای مرزی با سرانه ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان اجرا شود، البته مناطق 

دیگر هم در کرمانشاه است.
وی با بیان اینکه البته کرمانشاه جزو پیشروترین استان ها از نظر گازرسانی 
نیست و مشکل مدیریتی در آنجا داشتیم که چند سالی است رفع شده و سرعت 
گازرسانی خوب شده است، افزود: هم اکنون ضریب نفوذ گازرسانی روستایی ۷۶ 

تا ۷۷ درصد است که تا پایان سال به نزدیک ۹۰ درصد می رسیم.
وزیر نفت با اشاره به اینکه مناطقی مانند سرفیروزآباد در شهر کرمانشاه 
از نظر گازرسانی عقب است، بر ضرورت تسریع گازرسانی سرپل ذهاب، پاوه 
و جوانرود تأکید کرد و گفت: این شهرها همیشه دژهای تسخیرناپذیر در مقابل 
بیگانگان بودند، زیرا مناطق کوهستانی هستند و کار هم دشوار است، اما این 

سختی را همکاران ما هموار می کنند.
زنگنه افزود: از نظر بودجه برای گازرسانی به استان کرمانشاه برای اینکه 
به میانگین کشوری برسد همان گونه که پیش تر هم گفتم هیچ محدودیتی قائل 
نمی شویم و منابع آن را تأمین می کنیم، البته هم اکنون استان کرمانشاه در 
مجموع از نظر گازرسانی وضع خوبی دارد و تالشمان این است که برخورداری 

این استان را به ۹۸ درصد برسانیم.

چالش های پیش روی روند بهبود بازار نفت
بازار  انرژی اعالم کرد که تردیدها درباره  یک مقام آژانس بین المللی 
چین و تکمیل ظرفیت ذخیره سازی بر روند بهبود بازار نفت سایه انداخته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، کیسوک ساداموری، مدیر بازار و 
امنیت آن در آژانس بین المللی انرژی )IEA( گفت: همه گیری ویروس کرونا 
عامل ُکند شدن بهبود اقتصاد جهانی نیست، بلکه پر بودن ظرفیت ذخیره سازی 
و تردید درباره سطح تقاضای نفت چین بر بهبود بازارهای نفت سایه افکنده اند. 
وی افزود: چشم انداز نفت بین موج دوم یا زمان ثبات موج اول ویروس 

کرونا قرار دارد.
این مقام آژانس بین المللی انرژی تصریح کرد: تردید بسیاری وجود دارد، 

اما انتظار نداریم که در ماه های آینده با رکود بیشتری روبه رو شویم.
ساداموری در مصاحبه ای گفت: در حالی که انتظار نداریم به زودی شاهد 
رشد چشمگیری در بازار باشیم، دیدگاه مان نسبت به تقاضا باثبات تر از سه 

ماه پیش است. 
همه گیری کرونا و در پی آن افت تقاضا سبب شد قیمت نفت در بهار 
امسال به طور بی سابقه ای سقوط کند، اما اکنون حدود ۴۰ دالر برای هر بشکه 
ثابت است.ثبت نخستین ضرر هفتگی نفت خام برنت از ماه ژوئن تاکنون در 
روز جمعه )۱۴ شهریورماه( نگرانی بازار درباره تقاضا، حاشیه پاالیش ضعیف و 
رشد اقتصادی آهسته را افزایش داده و تمایل به خرید نفت خام و فرآورده های 

آن ذخیره سازی فراوان آن را کاهش داده است.
ساداموری گفت: به نظر نمی رسد که هنوز برداشت قابل توجهی از این 
ذخیره سازی ها اتفاق بیفتد.وی افزود: شاهد افزایش چشمگیری در فعالیت های 

پاالیشی نیستیم و سوخت جت مشکل اساسی است.
چین، بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان پیش از دیگری اقتصادهای 
بزرگ از قفل اقتصادی خارج شد و از توان مالی خود برای واردات بی سابقه 
نفت در ماه های اخیر استفاده کرد که هم زمان با تضعیف اقتصاد جهانی نقطه 
ژئوپلیتیکی می تواند سبب  اما تنش های  بود.ساداموری گفت:  نادری  روشن 

ایجاد تردید در پایداری و دوام این روند باشد.
با  رابطه اش  و  چین  اقتصاد  درباره  بسیاری  تردید  کرد:  تصریح  وی 
کشورهای مهم صنعتی - ایاالت متحده و این روزها حتی اروپا - وجود دارد. 

شرایط خوش بینانه ای نیست که بر چشم انداز رشد سایه می افکند.

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد؛
رشد ۶ درصدی تولید محصوالت پتروشیمی در ۵ ماه سال ۹۹

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تولید مجتمع های 
پتروشیمی کشور در پنج ماه نخست امسال به بیش از ۲۵ میلیون تن رسید که 

نسبت به مدت مشابه پارسال ۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیدجالل 
میرهاشمی با اشاره به اینکه واحدهای پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی در حال 
تولید هستند، اظهار کرد: بسیاری از مجتمع ها رشد تولید را رقم زده اند و در 
مجموع با تالش صنعتگران پتروشیمی کشورمان پیش بینی می شود جهش 
تولید امسال در صنعت پتروشیمی محقق شود. وی افزود: صنعت پتروشیمی 
محرک  موتور  و  توسعه  ارکان  مهم ترین  از  مادر  صنایع  از  یکی  به عنوان 
بخش های گوناگون اقتصاد کشور است و رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصوالت، تأمین خوراک صنایع داخلی 
و همچنین ارتقای ارزش سبد محصوالت تولیدی در این صنعت پیشرو است.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه امسال 
و  شرایط  همه  انجام،  حال  در  اقدام های  و  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با 
زیرساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده 
است، گفت: افزون بر راه اندازی و بهره برداری طرح های جدید، با اقدام های 
پتروشیمی  مجتمع های  تولید  ظرفیت  از  حداکثری  بهره برداری  انجام شده، 

موجود در دستور کار قرار دارد.

تعویق اقساط با چاشنی تهدید و جریمه؛

بازی بانک ها با آبروی خود و مردم!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

در  نه  اینکه  بیان  با  ارتباطات  وزیر 
فیلترینگ و نه در فروش وی پی ان منطقی 
دنیا  تمام  در  فیلترینگ  گفت:  ندارد،  وجود 
وجود دارد و ما نمی توانیم پلتفرمی که مورد 
استفاده بیشتر مردم قرار دارد را با قانون و 
حکمی ببندیم و طبیعی است که مردم در 
مقابل آن می ایستند و از فیلترشکن استفاده 

می کنند.
نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  از 
یک  در  امروز  جهرمی  آذری  محمدجواد 
برنامه تلویزیونی با اشاره به سرویس اینترنت 
اگر هم اکنون درباره  مشترکین اظهار کرد: 
صداوسیما یا کیفیت خودروهای داخلی هم 
سوال کنید، مردم اعالم نارضایتی می کنند، 
زیرا انتظارات مردم نسبت به خدمات ارائه شده 
متفاوت است. اما نارضایتی مردم بد نیست و 
مسوولین حضور دارند که این نارضایتی را 
به رضایت تبدیل کنند و اگر رضایت ۱۰۰ 
درصدی باشد انگیزه های کار از بین می رود.

وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت  
بسته های اینترنت نیز، گفت: ما از ابتدا اعالم 
کردیم که باال بردن قیمت ها غیرقانونی است 
و باید برگردد و قیمت ها و بسته ها به قیمت 
بسته های  ایرانسل  شرکت  برگشت.  قبل 
و  ارائه کرد  روز گذشته  در ۱۰  را  دلجویی 
همراه اول نیز از روز گذشته برای برگشت 
و  کرده  اقدام  کاربران  اضافی  هزینه های 
تامین  این مورد  از نظر ما حقوق مردم در 

شده است.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اگر  که  کردیم  اعالم  اپراتورها  به  افزود: 
و  به سرمایه گذاری  نیاز  بهتر  برای خدمت 
قصد ارائه تسهیالت بهتری به مردم دارید، 
به  نیاز  اگر  و  کنید  ارائه  اقتصادی  طرح 
افزایش قیمت بود اجازه آن داده می شود و 
به مردم نیز توضیح می دهیم که دلیل این 

افزایش چیست.
شرایط  به  اشاره  با  جهرمی  آذری 
کشور و مشکالت مردم در حوزه دریافت 
شبکه  و  اینترنت  گفت:  ارتباطی،  خدمات 
مردم  مروز  ا زندگی  ضرورت  ند  پهن با
است و ما مشاهده می کنیم در زمانی که 
دولت یارانه مردم را واریز می کند، مصرف 
این  و  می یابد  افزایش  شبکه  در  اینترنت 
نشان می دهد که یک خانواده برای خرید 
شبکه  این  از  استفاده  و  ینترنت  ا بسته 
باید  شرایط  این  در  و  است  یارانه  محتاج 

با مردم مدارا کرد.
ارتباطی  شبکه  ظرفیت  درباره  وی 
نیاز آموزش در  به  برای پاسخگویی  کشور 
کشور، گفت: ظرفیت شبکه ارتباطی ما در 
حدود ۲۱ هزار گیگابیت برثانیه و میزانی که 
آموزش و پرورش درخواست کرده ۷۰۰ گیگ 
است که کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت شبکه 
است که دیروز میزان استفاده از این ظرفیت 

۵ گیگ بوده است.

تمام  برای  شاد  شبکه  از  استفاده 
دانش آموزان رایگان است

اقدامات  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر 
انجام شده برای تجهیز مدارس به شبکه ملی 
تکنولوژی های  آخرین  با  گفت:  اطالعات، 
روز، ۸۶هزار مدرسه در کل کشور به شبکه 
ملی اطالعات متصل شده است و همچنین 
با طرح موضوع مدارس کپری، در ابتدا این 

مدارس به شبکه متصل شدند.
سوالی  به  پاسخ  در  جهرمی  آذری 
درباره هزینه های استفاده از شبکه اینترنت 
و شاد برای معلمین و دانش آموزان بیان کرد: 
معلمین استفاده بیشتری از شبکه دارند چرا 
در  دانش آموزان  از  زیادی  تعداد  با  باید  که 
مهرماه  در  دلیل  همین  به  و  باشند  ارتباط 
برای سه  گیگابایتی  بسته ۲۰  گذشته یک 
معلم  هزار   ۷۰۰ به  رایگان  صورت  به  ماه 
از  تقدیم شد و این بسته به احتمال بسیار 

شنبه برای معلمین فعال می شود.
که  هم  نی  ما ز  : د ا د مه  ا د ا وی 
هستند  مدرسه  در  معلمین  و  دانش آموزان 
ملی  شبکه  بستر  بر  دانا  شبکه  طریق  از 
اطالعات به صورت رایگان می توانند استفاده 
کنند. بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت 
معلمان بود که پرداخت شد و بیش از ۱۰۰ 
برای  سرمایه گذاری  نیز  تومان  میلیارد 
اطالعات  ملی  شبکه  به  مدارس  اتصال 

انجام شده است.
اطالعات   فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
استفاده  برای  دانش آموزان  هزینه  درباره 
از شبکه اینترنت گفت: در تمام کل کشور 
استفاده از این شبکه شاد برای دانش آموزان 
از  برخی  دانش آموزان  اگر  و  است  رایگان 
دالیل  و  تکمیلی  آموزش  برای  مدارس 
دیگر از شاد استفاده نمی کنند نیز بسته ای 
دیده  تدارک  آنها  برای  اینترنت  اختصاصی 
اعالم  آن  جزییات  آینده  شنبه  تا  که  شده 
که  است  این  بسته  این  ویژگی  می شود. 
و  آموزش  تایید  مورد  مطالب  از  خارج 
پرورش، دسترسی ندارند تا دانش آموزان در 

برابر آفت های فضای مجازی قرار نگیرند.
سرمایه گذاری  درباره  جهرمی  آذری 
فضای  در  کودکان  سالمت  حوزه  در 
مجازی گفت: از سال ۹۶ ما در این حوزه 
سرمایه گذاری کردیم، زیرا کودکان آینده و 
زندگی ما هستند و اگر به آنها پرداخته نشود 

آفت های فضای مجازی آینده ما را تخریب 
می کنند به همین منظور از سال ۹۶ اینترنت 
ابزارهای  و  اکوسیستم  همراه  به  کودکان 
خاصی مانند تبلت ایرانی برای کودکان تولید 
شده است و فقط در ایام کرونا برای کودکان 
محروم مناطق به کمک خیرین ۵۰۰۰ تبلت 

خریداری و ارسال شده است.
وی همچنین درباره آمار 3.۵ میلیون 
مجازی  فضای  امکانات  به  که  دانش آموز 
دسترسی ندارند اظهار کرد: بر اساس اعالم 
دانش آموز  میلیون   3.۵ پرورش،  و  آموزش 
نکرده اند  را نصب  برنامه شاد  دلیلی  به هر 
که آمار باالیی است. ما در پنج درصد نقاط 
ایراد  که  نداریم  اینترنت  پوشش  جمعیتی 
مربوط به وزارت ارتباطات است که از این 
تعداد در حدود ۷۰۰ هزار دانش آموز در این 
مناطق هستند و بقیه دانش آموزانی هستند 
که ابزار دسترسی ندارند و ما اعالم کردیم 
تا پایان سال تمام نقاط روستایی کشور به 
شبکه اینترنت متصل می شوند تا آمار اتصال 

به شبکه به ۱۰۰ درصد برسد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره 
کم فروشی بسته های اینترنتی نیز افزود: در 
دارد  دقیقی وجود  نظارت  حوزه کم فروشی 
و مورد شایعی نیست و امکان دارد دالیلی 
مانند حک شدن رمز ورود وای فای یا آلوده 
شدن به ویروس دلیل اتمام سریع بسته ها 
پیگیری  دارد  وجود  موردی  اگر  اما  باشد 
احراز تخلف برخورد  می کنیم و در صورت 
می کنیم. اگر مردم به ما اطمینان دارند که 
بر سر حقوق آنان با کسی تعارف نداریم، واقعا 
به این جمع بندی نرسیدیم که کم فروشی یا 
نیست  بعید  تخلف  البته  باشد.  شده  دزدی 
را  مردمی  شکایت های  منظور  همین  به  و 
به صورت دقیق بررسی می کنیم و از مردم 
می خواهیم که اگر به چنین مواردی برخورد 
به صورت  تا  بگیرند  تماس  با ۱۹۵  کردند 

مورد به مورد پیگیری شود.
آذری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره 
خرید و فروش وی پی ان گفت: این کار جرم 
نیست و از نظر من نه در فیلترینگ و نه در 
فروش وی پی ان منطقی وجود ندارد و معیار 
مشخصی برای مردم و در برخی موارد برای 
ما نیز وجود ندارد، البته فیلترینگ در تمام 
دنیا وجود دارد اما ما نمی توانیم پلتفرمی که 
مورد استفاده بیشتر مردم قرار دارد با قانون 

و حکمی ببندیم و طبیعی است که مردم در 
مقابل آن می ایستند و از فیلترشکن استفاده 
میلیون   3۰ حدود  در  که  زمانی  می کنند. 
یک  باید  باشند  فیلترشکن  دنبال  به  نفر 
فیلتر  به دنبال  آماده کنید که  لشگری هم 

فیلترشکن ها باشند.
درباره فیلتر اینستاگرام چیزی نشنیده ام

وی با بیان اینکه زمزمه ای درباره فیلتر 
نشنیده ام،  چیزی  من  و  نیست  اینستاگرام 
افزود: اما اینکه یک عده ای اعتقاد راسخی 
دارند که هر شبکه اجتماعی باید فیلتر شود، 
راه  دارد،  آفاتی  بله هستند. فضای مجازی 
برخورد با این آفات آموزش و سواد رسانه ای 
مدنی  مسوولیت  کردن  مشخص  و  است 
و  فعالیت می کنند  فضا  این  در  که  افرادی 
اگر بخواهیم از قوه قهریه برای برخورد با 
اجتماعی  در شبکه های  فرهنگی  عوارض 
داخلی استفاده کنیم سطح تعارض مردم با 

حاکمیت افزایش می یابد.
دوقطبی  نباید  افزود:  ارتباطات  وزیر 
در این فضا بسازیم، عوارض و آفات واقعی 
است و اهداف دشمن برای دست اندازی به 
حوزه های امنیتی و اطالعاتی ما و تغییر ذایقه 
مردم جدی است و این موارد فقط برای ما 
نیست و در کشوری مانند آمریکا که صاحب 
تکنولوژی است نیز وجود دارد و باید برای 

آن برنامه ریزی کرد.
وزیر  اینکه  عنوان  با  جهرمی  آذری 
قطع  نه  ارتباطات  وصل  وزیر  ارتباطات، 
آن است، گفت: اختیار قطع و فیلترینگ در 
قانون به وزیر ارتباطات داده نشده و وزارت 
ارتباطات مسوولیت توسعه این حوزه را دارد 
و مبنای ما نیز قانون است و بر اساس قانون 
چنین  مصادیق  تعیین  کمیته  یا  و  قاضی 
اختیاری دارد ما موظف به تبعیت از قانون 
هستیم حتی اگر از آن راضی نباشیم. من به 
حکم قانون وزیر هستم و تا در این موقعیت 

قرار دارم باید از قانون تبعیت کنم.
ارزش  کالهبرداری  پرونده  به  وی 
ابتدا  در  افزود:  و  کرد  اشاره ای  نیز  افزوده 
مشخص  تخلف  تومان  میلیارد   ۱۰۰ مبلغ 
شد که به طور کامل به مردم بازگشت داده 
به  اقدام  که  شرکت  هشت  پرونده  و  شد 
کالهبرداری کرده بودند به پلیس ارجاع و 
نیز  نفر   میلیون و 3۰۰ هزار  شکایت یک 
در این حوزه به دادسرا ارسال و پرونده باز 
است و باید با مبالغ کسرشده صحت سنجی 

و رسیدگی شود.
درباره  سوالی  درباره  ارتباطات  وزیر 
عنوان  به   ۱۴۰۰ نتخابات  ا در  شرکت 
داد:  پاسخ  نیز  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
از لحظه رای اعتماد در مجلس این زمزمه 
این  که  کسانی  و  شد  آغاز  نمایندگان  از 
داشتند  قصد  می کردند  مطرح  را  موضوع  
اما  کنند،  را سخت تر  حوزه  در  کار  شرایط 
تاکنون چنین موضوعی در ذهن من نبوده 

و برنامه ای نداشته ام.

آذری جهرمی:

فیلترینگ و فروش فیلترشکن منطقی ندارد!

شده اند  بازگشایی  حالی  در  مدارس 
که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا فروش 
و  داشته  کاهش  درصد   ۷۰ تا  نوشت افزار 
سایه  صنعت  این  بر  ورشکستگی  خطر 
لوازم التحریر  اتحادیه  رییس  است؛  انداخته 
در این باره می گوید: معادل 3۰ درصد سال 
گذشته نیز فروش نداشته ایم و در تابستان 
نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت 

افزار مواجه بودیم.
در سال های گذشته که سایه ویروس 
روزها  این  که  کرونا  همان  یا   ۱۹ کویید 
می  را  آن  جهان  سراسر  در  مردم  عموم 
نداشت  وجود  روزمره  زندگی  بر  شناسند 
به عنوان  ماه مهر که  به  نزدیک شدن  با 
زمان آغاز سال تحصیلی در میان ایرانیان 
حوای  و  حال  شهرها  شود  می  شناخته 

دیگری می گرفت.
دانش آموزانی که خود را برای آغازی 
نو در سطح آموزشی جدید آماده می کردند 
به سراغ خرید دفتر و کتاب می رفتند و لوازم 

التحریر خود را خریداری می کردند

امسال، اما آغاز سال تحصیلی شکل 
دیگری داشت کرونا دانش آموزان را مجبور 
به رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای 
حفاظت از جان خود و خانواده ها کرده است 
و  اولویت خرید ماسک  اساس  بر همین  و 
این  افزار کرد  از نوشت  بیشتر  را  دستکش 
سال  پایانی  های  ماه  که  است  حالی  در 
گذشته نیز تحت تاثیر این شرایط تحصیل 
را تبدیل به مدارس آنالین کرد و کالس ها 
به صورت مجازی در فضای نرم افزاری با 

نام شاد برگزار می شد.
نیمه  در  نیز  مدارس  زنگ  لبته  ا

شهریورماه و دو هفته پیش از شروع پاییز 
با حواشی بسیار به صدا در آمده است. همه 
این شرایط موجب شده تا میزان خرید نوشت 

افزار به طور چشمگیری کاهش یابد.
اتحادیه  رییس  فرزانیان«  »موسی 
لوازم التحریر و لوازم مهندسی با بیان اینکه 
فروش نوشت افزار فعالیتی فصلی است که 
از تیر تا پایان مهرماه مورد توجه قرار می 
گیرد،  اظهار داشت: در سال جاری معادل 3۰ 
درصد سال گذشته نیز فروش نداشته ایم و در 
تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش 

نوشت افزار مواجه بودیم.

وی افزود: با بازگشایی رسمی مدارس 
در آغاز هفته جاری و با توجه به نیاز دانش 
شاهد  امیدواریم  افزار  نوشت  به  آموزان 
آموزان  دانش  زیرا  باشیم  فروش  افزایش 
برای حضور در مدرسه به لوازم التحریر جدید 

عالقه بیشتری نشان می دهند.
لوازم  و  التحریر  لوازم  اتحادیه  رییس 
برگزاری  امکان  خصوص  در  مهندسی 
مجازی کالس ها و تاثیر آن بر بازار لوازم 
ها  خانواده  صورت  این  در  گفت:  التحریر 
نخواهند  خرید  به  رغبتی  آموزان  دانش  و 
داشت و با وسایلی که از سال های گذشته 
در منازل باقی مانده سال جدید تحصیلی را 
پشت سر خواهند گذاشت که این شرایط به 

بازار نوشت افزار آسیب می رساند.
صورت  در  اینکه  بیان  با  فرزانیان 
پاییز  گذشت  از  بعد  فعلی  شرایط  تداوم 
لوازم  کنندگان  عرضه  و  تولیدکنندگان 
التحریر با مشکالت فراوانی مواجه خواهند 
با  شرایط  که  کرد  امیدواری  اظهار  شد، 

بازگشایی مدارس تغییر کند.

تاثییر مخرب کرونا ادامه دارد؛

خطر ورشکستگی صنعت لوازم التحریر با کاهش۷0 درصدی فروش
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رضا  جنوبی  خراسان 
بهنام:استاندار خراسان جنوبی 
گاز،  شرکت  همت  به  گفت: 
بزرگترین پروژه گازرسانی کشور شامل 
افتتاح و کلنگ زنی ۱۰3۹ پروژه، متعلق 
به استان ماست که به زودی مراسم آن 

انجام خواهد شد.
مطلب  ین  ا بیان  با  معتمدیان 
 3۹ و  هزار  حاضر یک  حال  در  افزود: 
پروژه گازرسانی با اعتباری معادل ۵۷۸ 
آماده  استان  سطح  در  تومان  میلیارد 

افتتاح و کلنگ زنی می باشد.
وی ادامه داد: از مجموع این پروژه 
هزینه  با  روستا  به ۱۸۲  گازرسانی  ها، 
اعتباری به میزان ۱۵۸ میلیارد تومان و 
گازرسانی به ۵۲ واحد صنعتی با اعتبار 
هزینه ۹ میلیارد تومان آماده افتتاح است.

معتمدیان تصریح کرد: شرکت گاز 
برای آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 
و  تومان(  میلیارد   ۲۵۱( روستا   ۲33
۱3۹ واحد صنعتی )۵۸ میلیارد تومان( 
و اجرای چندین پروژه از قبیل تقویت 
بیرجند  و  طبس  قاینات،  های  شبکه 

اعالم آمادگی کرده است.
استاندار متذکر شد: همه این پروژه 
صورت  به  آینده  های  هفته  طی  ها، 
ویدیوکنفرانسی  حضور  با  و  متمرکز 
وزیر نفت، افتتاح و کلنگ زنی می شوند.

معتمدیان در ادامه از برنامه استان 
برای گازرسانی به ۱۰ هزار واحد مسکن 
روستایی گفت: شرکت گاز برای اجرای 
این پروژه ۹۱ میلیارد تومان اعتبار پیش 

بینی کرده است.
مشکل  درخصوص  سپس  وی 
مایع  گاز  توزیع  بحث  در  آمده  پیش 
از  ای  عمده  بخش   : کرد  خاطرنشان 
مشکالتی که طی سال های گذشته در 
این زمینه در کل کشور رخ می داد، به 
بود  آمار و اطالعات درست  نبود  علت 
امر،  این  دهی  سامان  برای  دولت  لذا 
نفتی  های  فرآورده  الکترونیکی  طرح 

را آغاز کرد.
به گفته وی، این طرح در مراحل 

اول و دوم برای نفت سفید و نفت گاز 
بوده و اکنون در مرحله سوم، موضوع گاز 

مایع را در دستور کار قرار دارد.
اطالع  اساس  بر  گفت:  استاندار 
افرادی  کلیه  انجام شده،  رسانی های 
که در مناطق فاقد شبکه گاز سکونت 
دارند یا صنوفی که به گاز مایع احتیاج 
در  شهریور  اول  تا  بایست  می  دارند 
می  نام  ثبت  آسان  تجارت  سامانه 

کردند.
معتمدیان تأکید کرد:از مجموع 3۹ 
هزار نفر جامعه هدف ما در بحث نیاز 
به گاز مایع، حدود ۲۵ هزار تفر ثبت نام 
کرده اند لذا از همه آنهایی که به گاز 
به  درخواست می شود  دارند  نیاز  مایع 

جهت ساماندهی شرایط به این سامانه 
مراجعه کرده و ثبت نام نمایند.

وی با تأکید بر اینکه ما در استان 
جامعه  برای  مایع  گاز  تأمین  بحث  در 
هدف مشکلی نداریم، متذکر شد: بخش 
عمده ای از مشکالت موجود، مربوط به 
به گاز سوز  رانندگانی است که نسبت 
غیر  شیوه  به  خود  خودروهای  کردن 
استاندارد و ناایمن اقدام نموده اند و به 
جهت تأمین گاز LPG به این کپسول 

ها نیاز دارند.
ابالغیه  طبق   : افزود  معتمدیان 
فرآورده  پخش  های  شرکت  به  دولت 
های نفتی استان ها، همه خودروهای 
عمومی اعم از تاکسی ها و وانت بارها، 
رایگان  صورت  به  هفته  یک  ظرف 
گازسوز می شوند و از امکانات استاندارد 
مند  بهره   CNG گاز  از  برخورداری 

می گردند.
اکید  دستور  از  پایان  در  استاندار 
شرکت  مدیر  و  فرمانداران  به  خود 
پخش فرآورده های نفتی استان اظهار 
به  ای  سهمیه  تعیین  وجود  با  داشت: 
به  خانوار،  هر  برای  کپسول   ۴ میزان 
درصورت  شده،  تکلیف  پخش  شرکت 
و  شهری  مناطق  در  ها  خانواده  نیاز 
متصل  گاز  شبکه  به  که  روستاهایی 

نیستند، سهمیه بیشتری توزیع شود.

استاندار خراسان جنوبی خبر داد؛

افتتاح و کلنگ زنی ۱۰3۹ پروژه گازرسانی 
در استان با حضور ویدیو کنفرانسی وزیر نفت

ثبت رأی با خودکار شخصی جایگزین اثر انگشت
3۵ هزار ماسک در ۹۰۸ شعبه اخذ رأی توزیع می شود

کرج-اکبری-فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای کرج، فردیس 
و اشتهارد از پیش بینی و توزیع 3۵ هزار ماسک در شعب اخذ رأی خبر داد و 
تأکید کرد: به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، الزام درج اثرانگشت 
با استامپ در شعب اخذ رأی برداشته شده است و لذا عوامل اجرایی و رأی 
دهندگان با خودکار شخصی در شعب اخذ رأی آراء خود را ثبت و به صندوق 
واریز کنند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج،» ثبت 
رأی با خودکار شخصی«، این جمله تأکیدی فرماندار مرکز حوزه انتخابیه 
کرج، فردیس و اشتهارد، در روزهای منتهی به برگزاری مرحله دوم انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شرایط کرونایی است.تنها ۶ روز 
تا برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد باقی مانده است. نیروهای صف 
و ستاد در فرمانداری ویژه شهرستان کرج در حالت آماده باش قرار دارند 
تا دومین مرحله از این مانور سیاسی را برگزار کنند.غفور قاسمپور معاون 
استاندار و فرماندار شهرستان کرج که خود فرماندار مرکز سه حوزه انتخابیه 
پایانی روز در جمع روسای کمیته های  از ساعات  تا پاسی  مذکور است، 
اجرایی ستاد انتخابات در ساختمان ۵ طبقه فرمانداری کرج، ضمن آسیب 
شناسی روند برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس به تشریح و تبیین بایدها 
و نبایدهای انتخاباتی پرداخت و  بسترهای برگزاری هر چه مناسب تر این 
رزمایش انتخاباتی را در شرایطی که کرونا دستور العمل های بهداشتی را 
نیز بعنوان چارچوب های اصلی در فرایند اجرا، فرا روی مجریان امر قرار 
داده است؛ از دوباره مرور کرد.قاسمپور در جمع روسای کمیته های هفتگانه 
ستاد انتخابات شهرستان کرج، برگزاری این انتخابات با ترکیبی از نیروهای 
ارزشی، توانمند و شریف در این نهاد حاکمیتی را نقطه قوت ارزیابی کرد و 
گفت: تمام تالش ما برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و بی حاشیه است.

فرماندار  مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد همچنین با تأکید بر 
رعایت دستور العمل های بهداشتی در کلیه مراحل برگزاری انتخابات،  از 
پیش بینی 3۵ هزار ماسک برای توزیع در شعب اخذ رأی خبر داد و گفت: 
ترکیبی از نیروهای جوان و کارآزموده در میدان اجرای کار حضور دارند و با 
تمهیداتی که اندیشیده شده است بدون هیچ دغدغه ای مردم پای صندوق 

های اخذ رأی حاضر می شوند.
وی همچنین با اشاره به برداشته شدن الزام ثبت اثر انگشت در این 
مرحله از انتخابات نیز تأکید کرد که کلیه عوامل اجرایی و رأی دهندگان 
با خودکار شخصی در شعب اخذ رأی آراء خود را ثبت کنند.در این جلسه 
روسای کمیته های هفتگانه ستاد انتخابات آخرین اقدامات خود را به فرماندار 
قاسمپور گزارش دادنمرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
انتخابیه کرج، فردیس و  اسالمی روز جمعه ۲۱ شهریورماه در سه حوزه 
اشتهارد برای راهیابی سومین نماینده از استان البرز به ساختمان بهارستان 

برگزار خواهد شد.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم خبر داد:
افتتاح حساب بیش از یک هزار و 4۰۰ نفر متقاضی طرح 

اقدام ملی مسکن در استان!

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم از افتتاح حساب برای ۱۴۱۶ نفر 
از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استان تا کنون خبر داد.

“علی اصغر کاظمی” اظهار داشت: تا امروز ۱۵ شهریور ماه برای ۱۴۱۶  
مورد از متقاضیان طرح اقدام ملی در استان افتتاح حساب صورت گرفته 
و از این تعداد تا این لحظه ۴3۶ نفر آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را به 

حساب مذکور واریز نموده اند
“کاظمی” افزود: سایر ثبت نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن هم 
نهایی  تأیید  در صورت  که  هستند  تأیید  برای  پاالیش  حال  در  کنون  ا
برای آنان پیامک مبنی بر افتتاح حساب و واریز مبلغ آورده اولیه) ۴۰ 
میلیون تومان( ارسال خواهد شد و متقاضیان ۱۵ روز جهت واریز مبلغ 
اولیه فرصت دارند ودر صورت عدم واریز این مبلغ از لیست متقاضیان 

حذف می گردند.
وی به رد در خواست ,حذف و انصراف ۱۰۱۸ نفر از متقاضیان تا این 
لحظه اشاره کرد و بیان داشت: پس از بررسیهای  نهایی متقاضیانی که 
شرایط دریافت مسکن در طرح اقدام ملی را ندارند حذف می شوند و در 
صورتی که تعداد متقاضیان از تعداد مسکن در نظر گرفته شده در طرح اقدام 
ملی مسکن بیشتر باشد برنامه ریزی برای افزایش تعداد مسکن احداثی در 

این طرح به عمل خواهد آمد.
“کاظمی” یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم احداث 
۱۰۰۵3 واحد مسکونی را در دستور کار خود دارد و ۱۲۸۲۹ متقاضی در 

طرح اقدام ملی مسکن استان ثبت نام کرده اند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:
پایدار  شغل   ۵۷3 و  هزار  هفت  مرکزی  استان  هزیستی  ب

ایجاد کرد
دوره  در  حمایتی  نهاد  این  گفت:  مرکزی  استان  بهزیستی  دیرکل  م
فعالیت دولت تدبیر و امید هفت هزار و ۵۷3 شغل پایدار برای مددجویان 

ویژه زیرپوشش استان ایجاد کرد.
زهرا امینی افزود: یک هزار و ۶۸۲ مددجوی زیر پوشش این نهاد حمایتی 
سال گذشته تسهیالت اشتغال زایی دریافت کردند. وی اظهار داشت: ۶۴۴ 
مددجو با هدف اشتغال جدید و یک هزار و 3۸ مددجو برای تثبیت شغلی 
در مجموع ۴۶ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی از محل اعتبارات تبصره 
۱۶ قانون بودجه دریافت کردند. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: 
سقف وام اشتغالزایی مددجویان این نهاد حمایتی از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون 
ریال افزایش یافته است. زهرا امینی افزود: ۴۵۰ نفر از مددجویان این نهاد 
حمایتی سال گذشته برای دریافت وام اشتغال به بانک های عامل معرفی 

و تسهیالت دریافت کردند.
وی اظهار داشت: 33۷ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال از سوی بانک 
مرکزی به بهزیستی استان مرکزی تخصیص داده شده که  ۱3 بانک عامل 
پرداخت آن را بر عهده دارند. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: این 
در  جاری  سال  بوجه  قانون    ۱۶ تبصره  بند ب  مالی  منابع  از  تسهیالت 
بخش های کارآفرینی، راه اندازی کارگاه های کوچک، توانمندسازی و خود 

اشتغالی معلوالن پرداخت می شود.

رییس کل دادگستري استان اصفهان:
صنعتي  و  تولیدي  واحدهاي  تعطیلي  از  »جلوگیري   
رسالت ستاد اجراي سیاست هاي مقاومتي در استان«

استان اصفهان محمدرضا  روابط عمومي دادگستري کل  ه گزارش  ب
با  بیشتر  جلسات  این  داشت:  بیان  استان  دادگستري  کل  رییس  بیبي  ح
درخواست فعاالن اقتصادي تشکیل و تالش مي شود با کمک هایي نظیر 
اعطاي مهلت، تعویق اجراي حکم و یا سایر راهکارهاي حمایت قضایي از 
تعطیلي بنگاه ها و واحدهاي تولیدي و اقتصادي در معرض آسیب جلوگیري 

بعمل آید.
وي افزود در برخي از موارد نیز از طریق مذاکره، کدخدامنشي و ریش 
سفیدي در حل و فصل اختالفات و دعاوي اقدام مي گردد و تا کنون در نتیجه 
حاصل از آن گام هاي موثري در راستاي اهداف ستاد برداشته شده است.

ایشان خاطرنشان ساخت در بررسي پرونده هاي ارجاعي به دبیرخانه 
ستاد بیشتر عدم مدیریت صحیح و یا اجراي چرخه غلط در اعطاي مدیریت 
هاي جدید، علت بروز بحران ها در واحدهاي صنعتي و تولیدي مي باشد 
که ضروري است کارگروه هاي جانبي که در این خصوص تشکیل مي شوند 

با دقت و حساسیت کامل اتخاذ تصمیم نمایند.
حبیبي افزود: در این نشست مشکالت دو پرونده مهم مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت؛ یکي مربوط به یک مجموعه بزرگ کارآفریني بود که در 
راستاي واگذاري چند قطعه زمین موفق به انجام پاره اي از تعهدات نشده و 
دالیل موجهي نیز ارائه نمود که با مذاکره با شرکت شهرک هاي صنعتي با 
اعطاي مهلت سه ساله عالوه بر مدت هاي قبلي، مقدمات گسترش فعالیت 
این مجموعه و زمینه اشتغال بیشتر در این خصوص فراهم شد و دیگري 
مشکالت دو کارخانه بزرگ کاشي نیلو و اصفهان بود که چند سالي است با 
بحران هاي ناشي از برخي بي احتیاطي ها در مدیریت مواجه شده و مقرر 
گردید با پذیرش سرمایه گذاران جدید، چرخه تولید این دو کارخانه بزرگ 

نیز به گردش درآید.

مدارس  بازگشایی  خصوص  در  گیری  تصمیم  الک  م
مصوبات ستاد کرونا استان خواهد بود

استاندار مازندران اولویت تصمیمات را به امر سالمت اختصاص دادند 
و اگر مدیریت مردم محور استاندار و تالش های رئیس و معاونین دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران و کادر ایثارگر بهداشت و درمان در سطح استان نبود 
با توجه به شرایط ویژه ای که استان با آن مواجه است،  قطعًا با بحران 

سختی روبرو می شدیم
و  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت  هماهنگی  با  محترم  ولیا  ا
مدیران و کادر آموزشی مدارس در خصوص وضعیت آموزشی دانش آموزان 

برنامه ریزی خواهند نمود
مالک آموزش حضوری پس از تایید ستاد کرونا استان و رعایت پروتکل 

های بهداشتی با تایید شبکه بهداشت و درمان شهرستان است.
با توجه به وضعیت قرمز استان و اولویت سالمت دانش آموزان ، بستر 
آموزش مجازی فراهم است و برگزاری کالس های حضوری با تعیین شرایط 
و دستورالعمل های ستاد کرونای شهرستان و با تصمیم شورای مدارس و 

موافقت اولیا و مدیران مدارس خواهد شد.

در راستای توسعۀ سالن فوالدسازی فوالد مبارکه انجام شد؛
 جابه جایی موفقیت آمیز داکتهای هواساز کوره های 

پاتیلی در ارتفاع 4۸ متری 
مصطفی حقانی، رئیس تولید و تعمیرات جرثقیل های سقفی فوالدسازی 
با اعالم این خبر گفت: با توجه به برنامه ریزی جایگزینی جرثقیل های 3۰۰ 
تن حمل ذوب )شمارۀ ۱3 و ۱۴( فوالدسازی در سال ۹۹ و لزوم ایجاد مسیر 
دسترسی جهت نصب و مونتاژ جرثقیل های 3۲۰ تن جدید، پروژۀ توسعه یک 

دهانه در مدول A به طول ۱۸ متر آغاز شد.
پروژه،  این  زمینی  معارضات  رفع  از  پس  منظور  این  به  افزود:  وی 
مدول   )LF( پاتیلی  کوره های  غبار  مکش  داکت های  جابه جایی  اگزیر،  ن
A که در ارتفاع ۴۸ متری و   روی سقف فوالدسازی و در مسیر گیردر 
)ROW G( قرار داشت، در دستور کار قرار گرفت. در ادامه با طراحی 
داکت ها و ساپورت های جدید توسط شرکت فنی مهندسی و ساخت آن ها 
توسط پیمانکاران داخلی، در حین بهره برداری قسمت هایی از سازۀ جدید 
مونتاژ     و نصب گردید و جهت جابه جایی و دمونتاژ داکت های قدیمی نیاز 

به توقف چهار کورۀ پاتیلی در مدول A بود.
حقانی در تشریح زمان بندی انجام این پروژه گفت: پس از آماده سازی 
و پیش بینی های الزم توسط پیمانکار توسعۀ فوالدسازی،  این فعالیت از 
تاریخ ۹۹/۵/۲۶ شروع و بر اساس برنامۀ زمان بندی در تاریخ ۹۹/۵/3۰ دو 
LF  وارد مدار گردید و در ادامه در تاریخ ۹۹/۶/۲ چهار کورۀ LF  دیگر 

نیز وارد مدار شد.
در همین خصوص مسیب فتاح المنان، رئیس واحد متالورژی ثانویه افزود: 
با توجه به توقف چهار کورۀ پاتیلی از کل هفت کورۀ پاتیلی موجود، یعنی 
کاهش نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت کارگاه، هماهنگی ها و برنامه ریزی های 

خوبی صورت گرفت تا از کاهش تولید ناحیه در این مدت جلوگیری شود.
وی مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه را به این شرح برشمرد: 
تهیه و اجرای دستورالعمل تخلیه گریدی و دمای استرینگی ذوب ها توسط 
تیم تولید و دفتر فنی کوره های قوس الکتریکی؛ آموزش و توضیح روش های 
کاری جهت تولید 3۰ ذوب در روز با هر کورۀ LF؛ تدوین و به کارگیری 
روش های مناسب برنامه ریزی و هماهنگی تولید با شرایط موجود کارگاه؛ 
برنامه ریزی جهت رفع عیوب اضطراری LFها و کرین های سقفی در کمترین 
زمان ممکن؛ تست و به کارگیری LF های متوقف جهت آماده سازی ذوب ها 
به صورت استرینگی؛ همکاری و هماهنگی ماشین های ریخته گری جهت 

رسیدن ذوب های سکوئنس و ... .
و همت همۀ همکاران  با تالش  کرد: خوشبختانه  تأکید  تاح المنان  ف
انتظار ظرفیت کارگاه حاصل  از  ناحیه، تولیدی فراتر  در تمامی واحدهای 
شد، به طوری که در روز آخر توقف )۹۹/۶/۲( تولید  ۱۱۱ ذوب محقق شد.

وی در ادامه از انجام عملیات بهبود و اجرای طرح تفکیک و جداسازی 
 A های مدول LF ها در زمان توقفLF سیستم های مکش گردوغبار
خبر داد و تصریح کرد: بی شک این دستاوردها حاصل نشده، مگر با حمایت 
و هدایت مدیریت ناحیه و همدلی، همراهی و همکاری مسئولین واحدها 
ایشان صمیمانه  از  که  فوالدسازی  ناحیۀ  دلسوز  کارکنان   و تالش همۀ 

قدردانی می کنیم. 

اجرای طرح توسعه و بهسازی ۱۵۲ ایستگاه توزیع برق 
در استان سمنان

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق سمنان از عملیات 
احداث و بهسازی ۱۵۲ ایستگاه هوائی و زمینی توزیع برق در استان خبر داد.

رضا علی اصغری با بیان این که برای تغذیه برق مشترکان جدید، از 
ابتدای امسال تاکنون ۷۱  ایستگاه هوائی و یک دستگاه پست زمینی توزیع 
برق احداث و بهره برداری شده گفت: طرح بهینه سازی ۸۰ دستگاه پست 
هوائی و زمینی توزیع برق به منظور استمرار خدمات دهی به مشترکان، 

اجرائی شده است.
فشار  متر شبکه  و۲۰۰  توسعه ۱۶هزار  عملیات  که  این  بیان  با  وی 
متوسط هوائی و زمینی از جمله اقدامات واحدهای اجرائی این شرکت است 
افزود: برای پایداری خطوط برق رسانی، عملیات اصالح پنج هزار و ۶۰۰ متر 
شبکه ۲۰کیلوولت هوائی و زمینـی، از دیگـر فعالیـت های صـورت گرفته 
مدیریـت های تـوزیع بـرق در شهـرستان های استان محسوب می شود.

وی با اظهار این که طرح احداث ۱۹ هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف 
هوائی و زمینی، در راستای تامین برق مشترکان به اجرا در آمده تصریح کرد: 
با هدف خدمات دهی مستمر و ارتقای ضریب اطمینان شبکه ، بهسازی 
۲۰ هزار و ۶۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی اجرائی گشته است

علی اصغری با عنوان این که 3۴۴ دستگاه سرچراغ جدید در سامانه 
اجرای طرح  به منظور  استان نصب شده خاطرنشان کرد:  معابر  روشنائی 
های توسعه ای مورد اشاره، مبلغ ۱3۵ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال اعتبار 

صرف گردیده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ایالم خبر داد:

افتتاح ۷ تعاونی جدید در ایالم 
و  کار  تعاون  دیرکل  م
ایالم  استان  اجتماعی  فاه  ر
گفت: ۷ تعاونی جدیدالتاسیس 
با ۴۶ عضو و اشتغالزایی مستقیم ۸۲ نفر 
با حضور  و  به صورت ویدئو کنفرانس 

رئیس جمهور افتتاح می شود.
“شکراهلل شیرخانی”اظهار داشت: 
در هفته تعاون تعداد 3۸3 طرح تعاونی 
ویدئو  صورت  به  کشور  سطح  ر  د
جمهور  رئیس  حضور  با  و  نفرانس  ک

افتتاح می شود.
وی افزود: هم اکنون ۸۵ تعاونی 
استان  این  سطح  در  اعضاء   ۹3۲ ا  ب
راه  با  که  هستند  فعالیت  به  شغول  م
اشتغالزایی  زمینه  تعداد  این  ندازی  ا
 ۱۰۵ تاکنون  و  فراهم   نفر   ۱ ۰۲۲
و  نوسازی  استان  سطح  در  عاونی  ت
در  روند  این  و  است  شده  هسازی  ب

سالجاری نیز ادامه دارد. 
ه   فا ر و  ر  کا ون  تعا دیرکل  م

اجتماعی استان تصریح کرد: از ابتدای 
فعالیت بخش تعاون در استان تا کنون 
تعداد ۲۰۷۵ طرح تعاونی از تسهیالت 
اعتباری بخش تعاونی استفاده کرده اند 
از ۲۰۴۰  با اخذ بیش  که این طرح ها 
ند  نسته ا توا تسهیالت  ریال  یلیارد  م
شغلی  فرصت   ۸۹۲ و  هزار  انزده  پ

ایجاد کنند. 
نشان  خانی”خاطر  شیر  شکراله  “
ساخت: این تسهیالت شامل تسهیالت 

داخلی،  منابع  مختلف،  سنوات  کلیفی  ت
بنگاه های  تسهیالت  اداره شده،  وجوه 
زودبازده، سفرهای ریاست جمهور، طرح 
توسعه بخش کشاورزی و نیز صندوق 

توسعه ملی است. 
جاری  سال  کرد:  اضافه  ی  و
برای  ریال تسهیالت  میلیارد  مبلغ ۴۵ 
تعاونی ها مصوب شده که با تخصیص 
زمینه اشتغالزایی حدود ۵۰۰ نفر فراهم 

خواهد شد.

باقرزاده:نماینده  مشهد سمیه 
مجلس  در  سرخس  ردم  م
شورای اسالمی از مرکز رشد 
نوآوری شهرستان سرخس بازدید و از 
نزدیک در جریان دستاوردهای شرکت 
های دانش بنیان، هسته های فناورانه 
قرار  این مرکز  فعال  استارتاپ های  و 

گرفت.
هاشمی  زاده  قاضی  احسان  ید  س
در این بازدید با اشاره به عملکرد موثر 
پاالیشگاه خانگیران در حوزه مسئولیت 
اجتماعی شرکتی و حمایت از مرکز رشد 
نوآوری سرخس گفت: راه اندازی چنین 
مرکزی با هدف شناسایی و حمایت از 
پژوهشگران  ایده،  صاحبان  خترعین،  م
در حوزه های مختلف،  و خالق  وآور  ن
کارآفرینی  های  مهارت  آموزش  رائه  ا
از  به جوانان بومی شهرستان سرخس 
اقدامات بی نظیر پاالیشگاه خانگیران در 
مقاومتی  اقتصاد  به سیاست های  عمل 
رهبر معظم انقالب، حمایت از تولیدات 

داخلی و جهش تولید است.
در  مرکز  این  اظهارداشت:  ی  و
سطح وزارت نفت بی نظیر و بی بدیل 
بوده و شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
توسعه  و  نوآوری  رشد  زمینه  در  ژاد  ن
کارآفرینی در شهرستان مرزی سرخس 

توانسته راه را برای ورود استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان به حوزه های 
مختلف علوم دانشی از جمله صنعت نفت 
دانشگاهی،  پتانسیل  از  استفاده  گاز،  و 
ها  ایده  تجاری سازی  و  نخبه  جوانان 

هموار نماید.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 

توجه ویژه ای به حوزه مسئولیت های 
کرد:  تصریح  دارد  شرکتی  جتماعی  ا
قالب  در  پاالیشگاه  نیازهای  از  بخشی 
خرید خدمات از سطح شهرستان صورت 
می گیرد و همچنین در سایر موارد از 
قبیل موضوع کمک رسانی به روستاهای 
جهادی  خدمات  شاهد  سیالب  رفتار  گ

کارکنان این مجموعه بودیم.

نماینده مردم سرخس در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: هم اکنون 
پتانسیل باالیی برای احداث واحدهای 
یه  سرما جذب  منظور  به  وگردی  گ
از  باالتر  افزوده  ارزش  ایجاد  ذار،  گ
درآمد  کسب  گوگردی،  حصوالت  م
و اشتغال جوانان در این خطه مرزی 

است. فراهم 

نماینده سرخس در بازدید از مرکز رشد نوآوری سرخس تاکید کرد؛

بازدید نماینده مجلس ازعملکرد موثر پاالیشگاه خانگیران
 از مرکز رشد و نوآوری شهرستان سرخس 

مرکزی _ صفائی نسب : همزمان 
پروژه  اجرایي  عملیات  دولت  هفته  ا  ب
فرمیهن  آب شرب  شهر  کیفیت  رتقاء  ا
 ، مرکزي  استانداراستان  آقازاده  مهندس  ا حضور  ب
امور عمراني  معاون هماهنگي  وکیلي  زندیه  دکتر 
استانداري ، خزاعي پور فرماندار شهرستان فراهان 
، مهندس عرفاني نسب  مدیرعامل شرکت آب و 
مسئوالن  از  جمعي  و   ، مرکزي   استان  اضالب  ف

محلي آغاز شد.
آب  شرکت  عمومي  بط  ا رو گزارش  به   

یوسف  مهندس   ، مرکزي  استان  فاضالب  و 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  نسب  عرفاني 
ایام  این مراسم ضمن تسلیت  ستان مرکزي در  ا
دولت  هفته  گرامیداشت  و  محرم  ماه  سوگواري 
باالترین  با  آب شرب  از  استفاده   : داشت  ظهار  ا
مرکزي  استان  خوب  مردم  براي  کیفیت   سطح 
فاضالب  و  آب  شرکت  در  مهم  هاي  دغدغه  ز  ا
کیفیت   ، پروژه  این  اجراي  با  انشاهلل  و  یباشد  م
آب شهر فرمهین مطلوب و در حد استانداردهاي 

شد. خواهد  ملي 

را  پروژه  این  انجام  براي  الزم  اقدامات  وي   
به ظرفیت دو هزار  نصب یک دستگاه تصفیه آب 
دو هزار  ، ساخت مخزن  روز  در شبانه  متر مکعب 
متر مکعبي ذخیره آب ، احداث یک واحد ایستگاه 
پمپاژ با ظرفیت ۲۵ لیتر بر ثانیه ، اجراي خط انتقال 
به طول 3,۵ کیلومتر با قطر 3۱۵ میلیمتر و احداث 

سوله ۱۷۰ متري برشمرد.
این پروژه را ۱۰۰ میلیارد   وي هزینه اجراي 
ریال برآورد نمود و اظهار امیدواري کرد این مبلغ در 

زمان مناسب ، تخصیص یابد.

با حضور استاندار استان مرکزی

پروژه ارتقاء کیفیت آب شهر فرمهین کلید خورد

پیرو مشاهده برخي اقدامات غیرقانوني 
شهرک ها  اراضي  فروش  آگهي  انتشار  و 
اینترنتي  سایت هاي  در  صنعتي  نواحي  و 
اختالل  به  که   ... و  شیپور  دیوار،  همچون 
در روند سرمایه گذاري حقیقي، منتفع شدن 
دالالن زمین و سوداگران و تحقق جرائم 
انتقال  و  کالهبرداري  همچون  قتصادي  ا
عمومی  روابط  است،  انجامیده  غیر  ال  م
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي 
ایران براي تنویر افکار عمومي و هشدار به 
متن  که  نمود  صادر  اطالعیه اي  تخلفان،  م

کامل آن به این شرح است:
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعتي ایران به عنوان یکي از سازمان هاي 
توسعه  اي زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وظایف حاکمیتي در حوزه  ایجاد 
و توسعه زیرساخت  هاي صنعتي براي استقرار 

اشتغال  و  تولید  رونق  و  گذاران  سرمایه 
در  متوسط  و  کوچک  صنایع  از  حمایت  و 
کشور  سراسر  صنعتي  نواحي  و  شهرک ها 
را از طریق 3۱ شرکت استاني تابعه خود به 

انجام مي رساند.
شهرک هاي  شرکت  راستا  این  ر  د
حق  قرارداد  نعقاد  ا با  استان ها  نعتي  ص
بهره  برداري از زمین، اعیاني و تأسیسات 
با متقاضیان سرمایه گذاري در شهرک ها 
و نواحي صنعتي، نسبت به واگذاري حق 
بهره برداري اراضي به آنان اقدام و پس 
طرف هاي  سوي  از  تعهدات  نجام  ا ز  ا
قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهي پایان کار 
ساختماني، اخذ پروانه بهره برداري، تسویه 
منطقه اي  قیمت  پرداخت  و  مالي  ساب  ح
انتقال قطعي  آنان  نام  ملک، عرصه را به 

ي نماید. م

ا توجه به این که اشخاصي با هدف  ب
انجام عملیات سوداگري و سفته بازي قصد 
برهم زدن تعادل عرضه و تقاضاي زمین در 
شهرک هاي صنعتي را دارند، به گونه اي که با 
آگهي فروش اراضي در شهرک هاي صنعتي 
در سایت هاي اینترنتي همچون دیوار، شیپور 
...، نظم اقتصادي حاکم در شهرک ها و  و 
نواحي صنعتي کشور را برهم زده و با اختالل 
در روند سرمایه گذاري و منتفع شدن دالالن 
زمین و سوداگران به زیان سرمایه گذاران 
حقیقي، زمینه براي تحقق جرائم اقتصادي 
غیر  مال  انتقال  و  کالهبرداري  همچون 
چنین  انتشار  به  نسبت  شد،  خواهد  راهم  ف
آگهي هاي غیرقانوني در سایت هاي اینترنتي 

مذکور هشدار داده مي شود.
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
خود  قانوني  حق  همچنین  ایران  صنعتي 

مي داند با تمسک به هرگونه اقدام پیشگیرانه 
رهبري  معظم  مقام  از سوي  که  سالي  ر  د
تولید« مزین شده است،  به عنوان »جهش 
اراضي واقع در شهرک ها و نواحي صنعتي 
سراسر کشور را از دست اندازي سفته بازان 
و دالالن خارج نموده و در اختیار متقاضیان 
واحد  ایجاد  براي  واقعي  گذاران  و سرمایه 

صنعتي مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.
عموم هموطنان نیز در صورت مشاهده 
اقدامات غیرقانوني سودجویان در سایت هاي 
اینترنتي و همچنین در شهرک ها و نواحي 
صنعتي کشور مي توانند گزارش سوء جریان 
مربوطه را به سامانه پاسخگویي به شکایات 
شهرک هاي  و  کوچک  صنایع  ازمان  س
www.isipo. نشاني در  ایران  صنعتي 

شماره  به  حراست  مدیریت  دورنگار  یا   i r
۸۸۷۷۰۷۹۹ ارسال نمایند.

سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتي ایران هشدار داد:

ممنوعیت خرید و فروش اراضي شهرك ها و نواحي صنعتي در سایت هاي اینترنتي



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1550- سه شنبه 18 شهریور 1399 یران  ا

و  ر  د بنا کل  یر د م
بوشهر  استان  ریانوردی  د
گفت: عملیات اجرایی ۲ پروژه 
اداری  ساختمان  احداث  شامل  ندری  ب
مطالعات  دوم  فاز  و  گارد  آسایشگاه  و 
روز  تجاری  اسکله  متر   ۲۰۰ حداث  ا
با حضور مدیرعامل  آیینی  سه شنبه در 
بندر  در  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  و 

دیر آغاز شد.

اداره  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
بوشهر،  استان  دریانوردی  و  بنادر  ل  ک
سیاوش ارجمندزاده در این آیین اظهار 
داشت: ساختمان اداری و آسایشگاه گارد 
بندر دیر به مساحت ۲۸۵ مترمربعبا 3۵ 
میلیارد ریال اعتبار ظرف مدت ۱۲ ماه 

اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: تاسیسات مکانیکی 
سیستم های  شامل  شده  یاد  روژه ه  پ

و  مطبوع  تهویه  آبرسانی،  اضالب،  ف
آتش نشانی است.

تاسیسات  داد:  ادامه  رجمندزاده  ا
یگان  و  اداری  ساختمان  پروژه  رقی  ب
حفاظت بندر دیر نیز شامل سیستم های 
اعالن حریق  و  تلفن  روشنایی شبکه، 

است.
وی یادآور شد: فاز دوم مطالعات 
احداث ۲۰۰ متر اسکله تجاری دیر نیز 

شامل ۱۸۵ متر اسکله و ۱۱۰ متر دیوار 
برگشتی است.

تاج  تراز  کرد:  عنوان  رجمندزاده  ا
منفی  اسکله  پای  تراز  و   3.۵ سکله  ا
پنج متر پیش بینی شده است که شمار 
پست های پهلوگیری آن ۶ پست است.

وی ادامه داد: نوع اسکله احداثی 
نیز وزنی با بلوک بتنی از پیش ساخته 

است.

عملیات اجرایی ۲ پروژه بندری در دیر آغاز شد ۱۱۵ روستای حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل 
آباد گازدارند

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به بهره مندی ۱۱۵ 
روستای حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد از نعمت گازطبیعی 
گفت: با اتمام طرح های در حال اجرا ضریب نفوذ گاز طبیعی این منطقه 

به ۹۷ و نیم درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
المسلمین جواد نیک  افتخاری در دیدار با حجت االسالم و   حسن 
بین نماینده مردم شریف کاشمر، بردسکن و خلیل آباد و عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی که در محل شرکت گاز استان خرسان 
رضوی صورت پذیرفت اظهار کرد: ۱3۸ روستای واجد شرایط بهره مندی 
از گاز طبیعی در این حوزه انتخابیه شناخته شده که از این تعداد تاکنون 
۱۱۵ روستا با جمعیت 3۹ هزار و ۴۵۰ خانوار به شبکه سراسری گاز کشور 

متصل شده است.
 وی افزود: از مجموع این آمار، ۴۰ روستا با ۹هزار ۹۴۹ خانوار در 
بردسکن، ۵۱ روستا با ۱۹هزار ۵۰ خانوار در کاشمر و ۲۴ روستای دیگر هم 

با جمعیتی بالغ بر ۱۰هزار و۴۵۱ خانوار در شهرستان خلیل آباد می باشد.
این مطلب که هم  بیان  با  گاز خراسان رضوی   مدیرعامل شرکت 
اکنون ضریب نفوذ گاز در کاشمر ۱۰۰ درصد است ادامه داد: با اتمام طرح 
های گازرسانی در حال اجرا در خلیل آباد نیز شاهد ارتقای ضریب نفوذ گاز 

این شهرستان به ۱۰۰ درصد خواهیم بود. 
همچنین در شهرستان بردسکن هم ۸۲ درصد خانوار از گاز طبیعی 
استفاده می کنند و پیش بینی می شود با اتمام پروژه های در دست اجرا 

این میزان به ۹۱ درصد ارتقا پیدا کند.
 افتخاری تصریح کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۱ 
روستای محور شمال بردسکن شامل برناباد، اهوبم، بیجورد، خانقاه، خور، 
سنگ پیر، سیر، شمس آباد و کاسف با ۵۱ درصد پیشرفت در حال اجرا است.

مردم  نماینده  بین  نیک  جواد  المسلمین  و  االسالم  ادامه حجت  ر  د
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  و عضو  خلیل آباد  و  بردسکن  کاشمر،  شریف 
شورای اسالمی با تقدیر از اقدامات و فعالیت های شرکت گاز استان گفت: 

بهره مندی مردم از گاز طبیعی یک نعمت الهی است.
از  بر اهمیت استفاده  تاکید  با  از سخنان خود   نیک بین در بخشی 
نعمت گاز طبیعی در ایجاد رفاه و رضایتمندی مردم، آمادگی خود را برای 
همکاری و همراهی در ایجاد بستر مناسب و تسریع در روند اجرای پروژه 

های گازرسانی اعالم کرد.
 گفتنی است؛ چندی قبل پویش سبز گازرسانی کشور در خراسان رضوی 
با میانگین ۹۷ درصدی پوشش گازرسانی در دو بخش شهری و روستایی 
طی مراسمی با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، معاون 
اقتصادی استانداری خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت گاز استان و جمعی 

از نمایندگان مجلس شورای اسالمی آغاز شد.

احیای باغستان های سمنان شتاب می گیرد
توافقنامه  سمنان  شهری  باغستانهای  احیای  توسعه  و  حفظ  برای   

همکاری بین جهاد کشاورزی شهرستان و  شهرداری سمنان منعقد شد.
سمنان،    شهرداری  الملل  بین  وامور  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به   
امور گردشگری شهرداری سمنان گفت : حفظ،  محمودرضا دارایی مدیر 
از  برداری فراگیر  بهره  با معرفی و  باغستان های سمنان  حیاء و توسعه  ا
ظرفیت های غنی منظر فرهنگی سمنان در ارتباط با نظام کهن و مردم نهاد 
تقسیم آب رودخانه شهر و راه اندازی اکوموزه سمنان قوت و شتاب می گیرد.

 دارایی افزود: پیرو امضاء و مبادله تفاهم نامه مورخ 3۱/۵/۹۸ بین 
با  همزمان  که  سمنان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  شهرداری 
برگزاری دومین جشنواره سمنان شهری در باغ - جشن انجیر، در مجموعه 
گردشگری- تفریحی استخر کوشمغان برگزار شد، توافق نامه مورخ ۶/۶/۹۹ 
در چارچوب اهداف مشترک سازمانی برای سرعت بخشی به فرایند اجرای 
مفاد موارد تفاهم و توافق شده در محل مزرعه گردشگری کودک به امضاء 

طرفین رسید. 
 وی ادامه داد: بر این اساس مشارکت و همکاری متقابل با استفاده 
ز ظرفیت های مربوط در راستای حفظ و توسعه کشاورزی در محدوده  ا
و حریم شهر سمنان به شکوفایی ارزش های موجود در منظر فرهنگی 

سمنان می انجامد. 
 دارایی با اشاره به مفاد توافق نامه گفت: پیش بینی های الزم برای 
انجام تعهدات در قلمرو اکوموزه سمنان که گستره تعریف آن با محوریت 
حضور و بروز آب رودخانه سمنان از دامنه کوه چندران در شمال تا حاشیه 
کویر در جنوب شهر را در بر می گیرد، در این توافق نامه مورد توجه قرار 
گرفته و با تکمیل و آغاز به کار خانه موزه آب به عنوان هسته اکوموزه 
سمنان امکان معرفی و ارائه دانش و فرهنگ بوم نهاد کشاورزان سمنانی 

در مدیریت بهره برداری از آب و باغداری بیشتر و بهتر مهیا می شود.
 مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان با تاکید بر ارزش وجود باغستان 
های شهر خاطر نشان کرد:  حفظ و توسعه باغستان های شهر از ضرورت های 
توسعه پایدار به شمار می رود و با جلب همکاری های فراسازمانی می توان 
در فضائی تعاملی با حضور عموم همشهریان، پژوهشگران، نسل جوان و 

گردشگران ، زمینه های  تعالی بیش از پیش سمنان را فراهم آورد.

بازماندگان از تحصیل کمتر از 2 در صد هستند
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به تجربه فعالیت غیر حضوری و نیمه 
حضوری آموزشها در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: در موارد بسیاری آموزش 
دهندگان به صورت خودجوش و با امکانات محدود خود توانستند آموزش مجازی 
را پوشش دهند و آموزش و یادگیری سوادآموزی در بحران  covid -۱۹ را که 

شعار جهانی است، سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.
محمد زاده با بیان اینکه قرار گرفتن روز » سواد آموزی« در تقویم جهانی 
و بزرگداشت بین المللی روز هشتم سپتامبر )۱۷شهریور( را نشانگر اهمیت امر 
اند  افزود: نهضت سوادآموزی و آموزش دهندگان توانسته  سوادآموزی خواند و 
»آموزش و یادگیری سوادآموزی در بحران covid-۱۹ “ را که شعار جهانی 

است سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.
زیربنای  سوادآموزی  گفت:  و  دانسته  توسعه   زیربنای  را  سوادآموزی  وی 
جوامع  در  انسانی  کرامت  و  ارتقای حقوق  و  برای حفظ  و تالش  وسعه  پایدار  ت
استو قرار گرفتن روز » سواد آموزی« در تقویم جهانی و بزرگداشت بین المللی 
روز هشتم سپتامبر )۱۷ شهریور( در طول ۵۴ سال گذشته به خودی خود نشانگر 

اهمیت این امر بسیار مهم و متعالی و انسان ساز است.
محمد زاده افزود: در راستای آموزش های همگانی ما شاهد این تحول عظیم 
بودیم که حضرت امام خمینی )ره(، ده سال زودتر از جامعه جهانی »آموزش برای 
را  ایران  با شعار »  برای ریشه کنی بی سوادی  تاریخی خود  پیام  را در  همه« 
سراسر مدرسه کنیم« عنوان کردند، امروز با شیوع  ویروس کووید ۱۹ و بحران 
پیش آمده، مصداق عینی پیام ایشان را مشاهده کردیم و دیدیم که تمامی خانه 

های ما تبدیل به مدرسه شد.
شمول  جهان  کرد:  بیان  ادامه  سوادآموزی در  نهضت  سازمان  ئیس  ر
المللی  بین  بسیار مهلک در عرصه  ۱۹ خطری  بیماری ویروس کووید  شدن 
امر  یا کندی  آموزش  تعطیلی  آمده،  پیش  بزرگترین آسیب های  از  است که 
در  بحران  این  لیکن  است،  شده  ایجاد  بحران  و  شرایط  واسطه  به  موزش  آ
کنار همه خطرات و آسیب هایش موجب بروز توانایی های دیگری در عرصه 
آموزش شده که متولیان امر آموزش را بر آن داشته به طرق مختلف از انسداد 
آموزش و سوادآموزی جلوگیری کنند و سیستم های آموزشی را از شیوه سنتی 
و  مجازی  تدریس  آنالین،  آموزش  های  برنامه  طریق  از  یادگیری  به سمت 
تلویزیونی و برنامه های  کنفرانس ویدیویی و نرم افزارهای آموزشی و شبکه 

اجتماعی سوق دهند. های 
وی ادامه داد: تجربه فعالیت غیر حضوری و نیمه حضوری چند ماه اخیر 
نشان داد که می توان این تهدید را تبدیل به فرصت و از ظرفیت پیش آمده به 
خوبی استفاده کرد. سازمان نهضت سوادآموزی در این راستا از این امر مستثنا 
نبوده و تمام توان خود را در هشت ماه اخیر بر این نکته متمرکز کرده و آموزش 
ادامه داشته است حتی در موارد بسیاری آموزش  با قوت  بی سوادان همچنان 
دهندگان ما به صورت خودجوش و با امکانات محدود خود توانستند آموزش مجازی 
را پوشش دهند و آموزش و یادگیری سوادآموزی در بحران  covid -۱۹ را که 

شعار جهانی است، سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به افزایش درصد باسوادی 
از۴۷.۵%در سال ۱3۵۵ به بالغ بر ۸۹% در سال ۱3۹۸ اشاره کرد و گفت: در سال 
۱3۹۹ در گروه هدف ۱۰ تا ۴۹ سال۱.۷ میلیون نفر بی سواد پیش بینی شده 
است که از این تعداد ۶۰۰ هزار نفر را از طریق آخرین سرشماری تا سطح آبادی و 
بلوک شناسایی و جهت جذب در اختیار استان ها قرار دادیم که بر اساس آمارهای 
منتشر شده حدود ۹۸.۱3 درصداز کودکان در سن مدرسه در حال تحصیل هستند 

و کمتر از ۲ درصد ما بازمانده از تحصیل داریم.
وی  گفت: بنابراین بایستی شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانیم از بازماندگی 
تحصیلی کودکان در شرایط کرونایی پیش گیری کنیم ، چرا که قطعًا بازماندگی 
تحصیلی و آموزشی و تعطیلی خدمات آموزشی و سوادآموزی پیامد های جدی 
و طوالنی مدت اجتماعی و اقتصادی را در برخواهد داشت بنابراین سیاستگذاری 
های آموزشی ما باید به گونه ای باشد که در مناطق مختلف متناسب با شرایط 
موجود آن منطقه کالس گذاری ها انجام گیرد و یا به صورت مجازی آموزش 

ها انجام پذیرد.

طرح جامع بنادر کوچک در افق 1۵ ساله تکمیل می شود
مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی گفت: طرح جامع 
بنادر کوچک در افق ۱۵ ساله 
با اولویت برنامه محوری براساس مطالعه 

نیازهای این بنادر اجرا می شود.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
بوشهر،  استان  دریانوردی  و  بنادر  ل  ک
محمد راستاد سه شنبه شب در گفت و 
گو با خبرنگاران در بندر محمد عامری 
شهرستان تنگستان افزود: در قالب طرح 
جامع بنادر کوچک که عمده بنادر هدف 
این طرح نیز در استان بوشهر واقع است 
در سه بازه زمانی سه ساله تاسیسات، 
زیربناها و تجهیزات متناسب با تقاضای 

بنادر در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: یکی از نمونه های 
بنادر  در  اسکله  اجرا  جامعه  طرح  ارز  ب

کنگان، بوالخیر و محمدعامری در استان 
بوشهر است.راستاد ادامه داد: محور طرح 
جامع حرکت به سمتی است که استفاده 
بهینه از ظرفیت بنادر منطقه ای و تجاری 

کشور صورت گیرد.
از  بهینه  استفاده  این  افزود:  وی 

کیفیت  بهبود  هدف  با  کوچک  نادر  ب
مایحتاج  واردات  همچنین  و  ادرات  ص

کشور پیش بینی شده است.
ارجمندزاده اظهار داشت: ترانشیپ 
کاال بین بنادر اصلی و کوچک با هدف 
فزایش میزان حمل و نقل دریایی به  ا

از  جاده ها  از  کاال  نقل  و  حمل  ای  ج
دیگر هدف های اصلی طرح جامع بنادر 

کوجک کشور است.
وی گفت: این مهم عالوه بر صرفه 
جویی در هزینه ها به ایجاد اشتغال در 

بنادر نیز کمک شایانی خواهد کرد.
ز  ا دیگری  بخش  در  ستاد  ا ر
از  کرد:امروز  اظهار  خود  حبت های  ص
روند توسعه بنادر کوچک شهرستان های 
دشتی و تنگستان بازدید شد که یکی 
احداث  توسعه ای  پروژه های  این  ز  ا
طول  به  بوالخیر  بندر  در  اسکله  پست 

۱۵۰ متر است.
وی افزود: اجرا این  پروژه کمک 
شایان توجهی به افزایش صادرات بندر 
نشینان  اقتصاد ساحل  والخیر و رونق  ب

منطقه خواهد کرد.

شرح  ۰۶۹۰۰۶۹۵۸۸به  شماره  شناسنامه  دارای  عمرانی  مریم  خانم  اینکه  ظربه  ن
و  نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  ۹۹۰۰۰۵۶ازاین  ی  کالسه  به  ادخواست  د
 /۱۰/۱3 ۱۰۹۴درتاریخ  شناسنامه  به  عمرانی  حسینی  شادروان  که  داده  توضیح  نین  چ
۱3۹۴دراقامتکاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

۱- انسیه عمرانی ،ش ش ۲۵۵۰ ،متولد ۱3۶۵/3/3۰ فرزندمتوفی
۲-محمدرضاعمرانی ،ش ش ۰۶۹333۶۰۹متولد ۱3۷۱/۱/۱

3-علیرضاعمرانی ،ش ش ۰۶۹۰۴۶۸۷۰۹متولد ۱3۷3/3/۱  فرزندمتوفی
۴-صغری عمرانی،ش ش ۱۴۸۵متولد ۱،۱3۴۲/۱/۱فرزندمتوفی
۵-فاطمه عمرانی ،ش ش ۲۵۴۸،متولد ۱3۵۲/۶/۱ فرزندمتوفی
۶-لیلی عمرانی ش ش۲۵۴۹،متولد 3۰،۱3۵۴/۴/۱فرزندمتوفی

۷-معصومه عمرانی،ش ش ۲۵۵۱،متولد ۱3۵۸/۵/۲ فرزندمتوفی
۸-نجمه عمرانی ،ش ش ۲۸۵۹،متولد ۱3۶۱/۶/3۰ فرزندمتوفی 

۹-ماه نساء عمرانی ،ش ش ۲3۷،متولد ۱ /۱3۶۵/۱
۱۰-مریم عمرانی ،ش ش ۰۶۹۰۰۶۹۵۸۸،متولد ۱3۶۸/۷/۱فرزندمتوفی

۱۱-زهراعمرانی ، ش ش ۱۸۶۶،متولد ۱3۵۰/۵/۱فرزندمتوفی
لد  ۰۷۰۰۶۶۶۹۰۴متو ش  ش  علی  ندحسین  ز فر خته  سو ۱-کبری  ۲

۱3۲۴/3/۲همسرمتوفی
اینکه باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررابه استاندارها 3۶۲ق امورحسبی 
یک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهی خواهدشد.
قاضی شورا شعبه شورای حل اختالف شهرستان

شرح  ۰۶۹۰۰۶۹۵۸۸به  شماره  شناسنامه  دارای  عمرانی  مریم  خانم  اینکه  ظربه  ن
و  نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  ۹۹۰۰۰۴۹ازاین  ی  کالسه  به  ادخواست  د
چنین توضیح داده که شادروان کبر ی سوخته به شناسنامه ۷۰۰۶۶۹۶۰۴درتاریخ ۴/۱۵/ 
۱3۹۶دراقامتکاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

۱- انسیه عمرانی ،فرزند حسین ش ش ۲۵۵۰ ،متولد ۱3۶۵/3/3۰ فرزندمتوفی
۲-محمدرضاعمرانی ،فرزند حسین ش ش ۰۶۹333۶۰۹متولد ۱3۷۱/۱/۱

3-علیرضاعمرانی ،فرزند حسین ش ش ۰۶۹۰۴۶۸۷۰۹متولد ۱3۷3/3/۱  فرزندمتوفی
۴-صغری عمرانی،فرزند حسین ش ش ۱۴۸۵متولد ۱،۱3۴۲/۱/۱فرزندمتوفی
۵-فاطمه عمرانی ،فرزند حسین ش ش ۲۵۴۸،متولد ۱3۵۲/۶/۱ فرزندمتوفی

۶-لیال عمرانی فرزند حسین  ش ش۲۵۴۹،متولد 3۰،۱3۵۴/۴/3۰فرزندمتوفی
۷-معصومه عمرانی، فرزند حسین ش ش ۲۵۵۱،متولد ۱3۵۸/۵/۲ فرزندمتوفی
۸-نجمه عمرانی ، فرزند حسین ش ش ۲۸۵۹،متولد ۱3۶۱/۶/3۰ فرزندمتوفی 

۹-ماه نساء عمرانی ،فرزند حسین ش ش ۲3۷،متولد ۱ /۱3۶۵/۱
۱۰-مریم عمرانی ،فرزند حسین ش ش ۰۶۹۰۰۶۹۵۸۸،متولد ۱3۶۸/۷/۱فرزندمتوفی

۱۱-زهراعمرانی ،فرزند حسین  ش ش ۱۸۶۶،متولد ۱3۵۰/۵/۱فرزندمتوفی
اینکه باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررابه استاندارها 3۶۲ق امورحسبی 
یک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهی خواهدشد.
قاضی شورا شعبه شورای حل اختالف شهرستان

شرکت  بیهق  تجهیز  ابتکار  شرکت  تغییرات  گهی  آ
ملی  شناسه  و   ۴۰۰3 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
۱۴۰۰۶۸۸۵333 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱۸/۰۲/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱-آقای حمید 
نیک پویا به شماره ملی ۰۷۹3۷۵۸۰۷۶ بسمت رءیس هیات 
مدیره و مدیرعامل ۲- خانم فهیمه نجار اف به شماره ملی 
۰۷۸۰۰۰۲۲3۷ بسمت عضو هیات مدیره 3- آقای حسین 
نجار اف به شماره ملی ۰۷۹۴۹۶3۴۴۷ بسمت نایب رءیس 
هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند وکلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد اور و اسناد بانکی و اداری شرکت 
با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )۹۷۶۴۷۱(

آگهی تغییرات شرکت سادن آب شرق شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰3۸۰۲۷۵۴۰۴ 

 ۱۰/۰۲/۱3۹۹ مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  ه  ب
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد محمودزاده وزیری کد 
ملی ۰۹۴۱۵۰3۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شمسی 
وکیلی کدملی ۰۷3۰۱۰۷۴3۴ بسمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و ابوالقاسم یوسفی کد ملی ۰۸۷۰۶۲۰۴۲۸ بسمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمی با امضاء 
مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا منفرد رئیس 
هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۹۷۶۵۲3(

سهامی  شرکت  بارثاوا  سبز  طبیعت  شرکت  تغییرات  گهی  آ
خاص به شماره ثبت 3۵۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰3۸۰۵۱۰۷۱۸ به 
تصمیمات   ۱۶/۰۱/۱3۹۹ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  ستناد  ا
عمومی  مجمع  از  حاصله  اختیار  تفویض  به  بنا   : شد  اتخاذ  یل  ذ
افزایش  خصوص  در  مدیره  هیات  به  مورخ۱۵/۱/۹۹  العاده  وق  ف
از  شرکت  سرمایه  قانونی  تشریفات  کلیه  رعایت  ضمن  سرمایه 
مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از محل تبدیل 
مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت 
مبنی  صادره  حسابداری  سند  همچنین  و  تنظیمی  اظهارنامه  ه  ب
سرمایه  حساب  به  مذکور  مطالبات  انتقال  و  مطالبات  تصفیه  ر  ب
هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 
به  و  بدهی شرکت کسر گردیده  از حساب  ریال   ۱۴۹۸۵۰۰۰۰۰
حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به 
: سرمایه شرکت  ۵ اصالحی  ماده   : شرح ذیل اصالح می گردد 
مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۵۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰۰ریالی با 
نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )۹۷۶۵۲۵(

شرکت  بارثاوا  سبز  طبیعت  شرکت  تغییرات  گهی  آ
ملی  شناسه  و   3۵۶۱۴ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱ ۰3۸۰۵۱۰۷۱۸
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۲۲/۱۱/۱3۹۸ ورخ  م
عیسی عشقی کدملی:۰۹۲۰۴۰۹۱۰۵ مدیر عامل و عضو 
 : ملی  کد  ازغندی  وکیلی  علیرضا  آقای  مدیره  یئت  ه
امیر غفرانی  ۰۹۴۲۲۷33۶۲ رئیس هیئت مدیره و آقای 
کد ملی : ۰۰۶۴3۰۶۷۸۱ نائب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ،سفته و بروات و عقد 
عقود اسالمی با امضاء مشترک کلیه اعضاء هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )۹۷۶۵۲۶(

والت  مه  یاوران  ای  بیمه  خدمات  شرکت  تغییرات  گهی  آ
به   ۱۰3۸۰۱۵۲۹۲۱ ملی  شناسه  و   ۲۱۹ ثبت  شماره  به  عاونی  ت
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱3۹۷ و نامه شماره 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  نمایندگی   ۱۱/۱۲/۹۷ مورخ   3 ۰۴۸
شهرستان مه والت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -آقای محسن 
هیئت  رئیس  سمت  به   )۶۵۰۹۶۷33۷۱( کدملی:  حسنی  لک  م
مدیره و • خانم مهری محمدمهدیزاده کدملی :) ۰۷۰۲۵۷۹۵3۱( 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و • آقای محمد بخشی کدملی 
مهری  خانم  و  مدیره  هیئت  منشی  به سمت   )۶۵۱۹۹۵۴۶۵۹(  :
محمدمهدیزاده کدملی : )۰۷۰۲۵۷۹۵3۱( به سمت مدیر عامل برای 
مدت 3 سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور 
از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیأت 
مدیره، با امضای آقای محسن ملک حسنی )سمت رئیس هیئت 
مدیره ( و خانم مهری محمدمهدیزاده )سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادی 
با امضاء خانم مهری محمدمهدیزاده )نائب رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مه والت )۹۷۶۵۲۷(

با مسئولیت محدود  الکتریک طوس شرکت  تغییرات شرکت شار  آگهی 
استناد صورتجلسه  به   ۱۰3۸۰۵۹۴۷۰3 ملی  شناسه  و   ۴۱۰۷ ثبت  شماره  به 
هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱3۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حامد 
قلعه نوی بشماره ملی ۰۷۸۰۰3۵۷۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲-آقای 
سعید کاظمی بشماره ملی ۵۲۱۹۹۱۵3۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهداور اعم از بانکی و غیر بانکی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل ومهر 
رضوی  خراسان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  میباشد  معتبر  شرکت 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )۹۷۶۵۲۸(

باقیمانده سنگ ۴  المثنی پالک ۱۵۵۰  آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ  دو  ارائه  با  فوق  پالک  ششدانگ  مالک  خمامی  روشنایی  ناصر  قای  آ
اداره مدعی گردیدند که سند  این  به  3۲ خمام  اسناد رسمی شماره  دفتر  ستشهادیه  ا
باقیمانده  پنجاه  و  پانصد  و  هزار  شماره  به  محوطه  و  یکبابخانه  ششدانگ  الکیت  م
فرعی مجزی شده از هزار و پانصد و پنجاه قطعه دوم تفکیکی واقع در خمام سنگ 
علی حقگو  آقای محمد  از  انتقالی  مترمربع   ۴۸۰ به مساحت  گیالن  پنج  بخش  چهار 
خمامی در ذیل ثبت 3۴۶۰ صفحه ۷۹ دفتر ۵-3۹ بنام آقای ناصر روشنایی خمامی 
منزل  جابجایی  بدلیل  مالکیت  سند  نامبرده  اعالم  است حسب  گردیده  وتسلیم  صادر 
مفقود گردیده و از این اداره درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا 
نوبت آگهی می گردد  قانون ثبت یک  نامه  آئین   ۱۲۰ مراتب طبقه تبصره یک ماده 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله با سند فوق می باشد مراتب را ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی به این اداره اعالم نماید لذا پس از گذشت مهلت مقرر برابر مقررات 

اقدام خواهد شد. المثنی  نسبت به صدور سند مالکیت 
م/الف ۱۵۰۲

محمد رجب پور دموچالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمام

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سمیه غالمی دارای شناسنامه شماره ۱۲۱ به شرح دادخواست به کالسه 
از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح   ۱۱۱-۱۶۹-۹۹
داده که شادروان محمد شهبازی ف صفرعلی متولد ۵۲/۵/۱۰ به شناسنامه شماره 
3۴۹ در تاریخ ۹۹/۲/۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن متوفی  منحصر است به 
سمیه غالمی ف جعفر به ش.ش ۱۲۱ همسر متوفی 
آریا شهبازی به ش ملی ۶۴۷۰۱3۲۶۵۰ پسر متوفی 

ارشیا شهبازی به ش ملی ۶۴۷۰۱۲۵۷۷۸ پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف قهاوند

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا فالحی دارای شناسنامه شماره ۶۴۷۰۰۷۹3۵۰ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۹-3۰۰-۱۱۱ از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
به شناسنامه  نقی متولد ۴۷/۱/۱  داده که شادروان محمود فالحی ف علی  توضیح 
شماره ۱۰۶۹ در تاریخ ۹۹/۵/۱3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن متوفی  منحصر است به 
خواهان رضا فالحی به ش ملی ۶۴۷۰۰۷۹3۵۰ پسر متوفی 

لیال فالحی به ش ملی 3۸۶۰۴۴۸3۴۱ دختر متوفی 
مریم فالحی به ش ملی ۶۴۷۰۰33۱3۱ دختر متوفی 
زهرا فالح ف محمد به ش ش ۱۱۵۴ همسر متوفی 

معصومه فالحی به ش ش 3۸۶۰۱۸۹۱۹۰ دختر متوفی 
مرضیه فالحی به ش ش ۶۴۷۰۰۶3۶۰۸ دختر متوفی 

فاطمه فالحی به ش ش ۶۴۷۰۰۹۶۷۰۰ دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف قهاوند

ابالغ اعتبار ۵۵ میلیاردی
 برای تجهیزات کالسی 13 استان

برای  تومانی  میلیارد   ۵۵ اعتباری  ابالغ  از  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان  ئیس  ر
تجهیزات کالس های درس مناطق محروم خبر داد.

مهراله رخشانی مهر با اشاره به برنامه ریزی های این سازمان برای ارتقای وضعیت 
فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بیش از ۵۵ میلیارد 
تومان اعتبار برای کمک به تجهیزات کالسی مدارس مناطق محروم در نظر گرفته شده 

است و به زودی به استان ها ابالغ خواهد شد.
و  غربی، چهارمحال  آذربایجان  استان های  شامل  استان ها  این  داد:  ادامه  ی  و
بلوچستان، کردستان،   و  بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان،  سیستان 

کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و هرمزگان می شود.
رخشانی مهر با اشاره به اینکه سازمان نوسازی مدارس با توجه به مسئولیت های خود 
در زمینه تجهیزات کالسی و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی اقدام می کند، گفت: 
معاونت  عهده  بر  هوشمندسازی  تجهیزات  عنوان  به  چنینی  این  ابزارهایی  و  تبلت  هیه  ت

پشتیبانی وزارت متبوع است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: قرار بر این است تا پروژه های 
در نظر گرفته شده برای سال تحصیلی جدید به طور متمرکز و با حضور رئیس جمهور و 
وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئوالن مربوطه به طور مجازی به بهره برداری برسد 
البته به دلیل مشغله های کاری و شرایط خاص کشور در پی شیوع کرونا این افتتاح  که 
پذیرای  و  آماده  ورزشی  و  پرورشی  آموزشی،  فضاهای  اما  است  افتاده  تعویق  به  رسمی 

دانش آموزان هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نوسازی مدارس کشور، وی اظهارکرد: در ۶ 
ماهه اول سال یک هزار و ۶3۰ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی در قالب ۸ هزار و ۵۱ 
کالس درس و هزار و ۴۲3 مدرسه، ۸۴ پروژه ورزشی و ۱۲۴ پروژه تربیتی آماده تحویل 
و بهره برداری است همچنین هزار و ۲۶۸ پروژه شامل ۶ هزار و ۸۱۲ کالس درس هم تا 

پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
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فتاحیان: ۵۰۰ میلیون برای پرسپولیس رقمی نیست
دبیر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: 
بدهی  بحث  فردا سعی می کنیم  و  امروز  ظرف 
بازیکنان پرسپولیس را پیگیری کنیم تا این موضوع 

مسالمت آمیز حل شود.
فرید فتاحیان، در مورد چگونگی حل مشکل 
بدهی واترپلوئیست های پرسپولیس اظهار کرد: این 
مشکل تنها با پرداخت پول بازیکنان حل می شود. 
باشگاه  شود.  انجام  زودتر  که  امیدواریم  هم  ا  م
پرسپولیس دائم قول می دهد اما متاسفانه به عمل 

نمی رسد.دبیر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در ادامه گفت: مدام قول می دهند که در 
اسرع وقت پرداخت خواهد شد، ما هم امیدواریم که پرسپولیس زودتر به تعهدات خود 

عمل کند تا بازیکنان مجبور به شکایت نشوند.
روند  و  پرسپولیس  باشگاه  از  ادامه در خصوص موضوع شکایت  در  تاحیان  ف
شکایت گفت: بازیکنان براساس قراردادهای خود می توانند اقدام به این  کار کنند اما 
ما نمی خواهیم به آنجا برسد. تاکنون از این قضایا نداشتیم تا بدانم شکایت کردن چقدر 
زمان می برد و چطور پیش خواهد رفت. اکنون هم امیدوار هستیم به این مرحله نرسد.

وی گفت: حق بازیکنان است، تیمشان اول شده و باید مطالباتشات پرداخت شود. 
مطالبات بازیکنان واترپلو و شنا پرسپولیس رقمی هم نیست، برای پرسپولیس هم ۵۰۰ 
میلیون مبلغی نیست. ما سعی می کنیم ظرف امروز و فردا با مسئوالن صحبت کنیم 

تا بتوانیم موضوع را مسالمت آمیز حل کنیم.

حضور دو نماینده شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان
پرهام مقصودلو و سید محمد امین طباطبایی 
دو نماینده شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی 

جوانان جهان حضور پیدا خواهند کرد.
مسابقات  در  ایران  شطرنج  نماینده  و  د
شرکت   ۲۰۲۰ جهان  جوانان  قهرمانی  سرعتی 
می کنند. پرهام مقصودلو مرد شماره یک شطرنج 
ایران و سید محمد امین طباطبایی، دو نماینده از 
ایران هستند که در این مسابقات با حریفان به 
رقابت می پردازند. هشت بازیکن این رقابت ها از 

۱۰ شطرنج باز برتر جوانان جهان انتخاب شده که برای جایزه هزار دالری با یکدیگر 
به رقابت می پردازند.

 ۱۵ بازیکن شطرنج در این رقابت ها حضور دارند. مجموع جوایز این رقابت ها 
۲۵ هزار دالر در نظر گرفته شده است.

این رقابت ها از چهارشنبه ۱۹ شهریور پیگیری خواهد شد. عالقه مندان می توانند 
این رقابت ها را به صورت آنالین از سایت chess.com پیگیری کننند.

پرهام مقصودلو با ریتینگ ۲۶۷۶ در رده چهارم شطرنج جوانان جهان و طباطبایی 
در جایگاه هفتم این رده بندی قرار دارند. جفری شیونگ آمریکایی و آندری اسیپنکو 
روسی که به ترتیب در رده های دوم و سوم رده بندی شطرنج جوانان جهان قرار 
گرفته اند از جدی ترین رقیبان نمایندگان ایران به حساب می آیند. عیلرضا فیروزجا 

غایب بزرگ این رقابت هاست.

نگاه چپ چپ به مرد شماره یک تنیس جهان!
نواک جوکوویچ نشان داد که ضربات دقیق 
و محکم همیشه به نفع یک تنیسور نیست. مرد 
شماره یک تنیس جهان در مسابقات اپن آمریکا 
به مصاف حریف اسپانیایی اش پابلو کارنیو رفت. 
زمانی که او در ست نخست می خواست توپ های 
درون جیبش را به زمین بیندازد با یک بدشانسی 
مواجه شد. تنیسور اهل صربستان با یک ضربه 
دقیق و محکم یکی از این توپ ها را به صورت 
داور خط مسابقه زد. البته وقتی که این کار را کرد 

حواسش نبود و تقریبا پشتش به داور بود و کامال اتفاقی این توپ به صورت داور برخورد 
کرد و باعث مصدومیت او شد. البته او بالفاصله به سمت داور رفت و از او عذرخواهی 
کرد. بعد از این اتفاق و طبق قوانین این تنیسور از این مسابقات اخراج شد. جوکوویچ 

در شبکه های اجتماعی هم یک پیام عذرخواهی منتشر کرد.
هر چند مشخص بود که جوکوویچ قصد نداشته داور را با توپ بزند اما به دلیل این 
که از حریف خود ۶ بر ۵ عقب افتاد، هنگام ضربه به توپ عصبانی بود و دلیلی هم نداشت 
توپ را با آن شدت به بیرون زمین بفرستد. این عکس را Al Bello ثبت کرده است.

طالقانی: آقای بنا! قهر تا المپیک ممنوع است
از  گفت:  کشتی  فدراسیون  اسبق  ییس  ر
محمد بنا می خواهم که بیاید و به خاطر مردم 

کار کند.
محمدرضا طالقانی، رییس اسبق فدراسیون 
هیات  عضو  عنوان  به  اکنون  هم  که  کشتی 
رییسه فدراسیون کشتی حضور دارد، در واکنش 
به استعفای پیامکی محمد بنا از سرمربیگری تیم 
روم  فرنگی عنوان کرد: خودم می  ملی کشتی 
دنبال بنا. تا المپیک نباید از این حرف ها داشته 

باشیم. قهر ممنوع! به خاطر مردم و کشتی باید کنار علیرضا دبیر بایستیم. وزیر ورزش 
به من گفت مدیران فدراسیون جوان هستند و تو باید عضو هیات رییسه باشی. من 
هم گفتم به احترام کشتی و به خاطر المپیک می آیم. من هم االن خودم از محمد بنا 
درخواست می کنم که برگردد.وی افزود: چندین بار در دوره ما محمد بنا قهر کرد و 
من توسط دوستان او را آوردم و هر چیزی گفت، گفتم قبول است. حاصل آن را هم 
دیدیم. االن هم از محمد بنا می خواهم که بیاید و به خاطر مردم کار کند. آقای بنا 
دیدی که در المپیک لندن وقتی بچه های تو طال گرفتند، خودت گریه کردی و ۸۰ 

میلیون ایرانی هم اشک ریختند. پس االن هم پا پس نکش. 
طالقانی در پایان گفت: ما نوکر این مردم هستیم و باید بایستیم و کار کنیم. همه 
مشقت ها از جمله بی پولی را به جان بخر. االن وقت قهر نیست تا انشاهلل در مردادماه 
سال آینده مردم به نشانه شایستگی سرشان را بلند کنند. در این همه مشکالت حداقل 

یک نفس راحت بکشند. خودت به من گفتی باید جانمان را برای این مردم بدهیم.

تجمع اعتراضی اهالی بولینگ و بیلیارد!
اتفاقات عجیب در فدراسیون 
بولینگ و بیلیارد در ماههای اخیر، 
باعث تجمع تعدادی از اهالی این 

رشته مقابل وزارت ورزش شد.
فدراسیون بولینگ و بیلیارد 
در ماههای اخیر اتفاقات عجیبی 
اینکه  جمله  از  دیده؛  خود  به  ا  ر
رییس این فدراسیون بعد از یک 
دوره جدایی بار دیگر بی سروصدا 

به صندلی خود بازگشته است.
هاشم اسکندری که اواخر سال ۹۸ جای خود به مقصودلو به عنوان سرپرست 
داده بود، به شکلی عجیب بار دیگر به عنوان رییس به فعالیت خود ادامه داد. در 
نهایت مشخص شد که یک محرومیت ۶ ماهه از کار باعث دوری هاشم اسکندری 

از این فدراسیون شده بود. 
اما روز گذشته)دوشنبه( عده ای از اهالی بولینگ و بیلیارد نسبت به بازگشت 
اسکندری واکنش نشان دادند و در تجمعی اعتراضی مقابل وزارت ورزش شرکت 
کردند. برخی از این افراد معتقد بودند که باید انتخابات این فدراسیون دوباره برگزار 

شود و خواهان ورود وزارت ورزش به این ماجرا شدند.

برگزاری اردوی تیم جوانان هندبال از ۲۰ شهریور
نخستین اردوی تیم جوانان هندبال ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی و در 

پی اخذ مجوز برگزاری آن، در تهران آغاز خواهد شد.
به گزارش فدراسیون هندبال، از روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه و پس از مدت ها، 
نخستین اردوی تیم جوانان هندبال ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی و در پی اخذ 
مجوز برگزاری آن، در تهران آغاز خواهد شد. در این اردو که تا تاریخ ۲۷ شهریور ماه 
به طول خواهد انجامید، تعداد ۲۱ بازیکن توسط کادر فنی به تمرینات فراخوانده شدند.

 لذا  بازیکنان دعوت شده موظفند با در دست داشتن فرم خوداظهاری بازگشت 
و اماکن ورزشی و فرم تست PCR )ترجیحاً پنج روز قبل از شروع اردوی انجام شده 
باشد( و کلیه مدارک مورد نیاز بهداشت فردی و فرم های اعالم شده توسط مدیرفنی 

تیم ملی در عصر روز پنجشنبه در محل حضور به هم رسانند.

دنی مرفی:
با ماندنی شدن مسی، شانس قهرمانی سیتی کم شد

هافبک سابق لیورپول معتقد است بدون 
لیونل مسی حاال منچسترسیتی شانس کمتری 

برای متوقف کردن لیورپول خواهد داشت.
قوس  و  کش  هفته  دو  از  پس  ارسلونا  ب
باالخره توانست مانع جدایی لیونل مسی شود. 
فوق ستاره آرژانتینی که به شکلی جدی خواهان 
اش  بعدی  مقصد  شد  می  گفته  و  بود  دایی  ج
باالی  رقم  دلیل  به  بود،  منچسترسیتی خواهد 
فسخ قراردادش در نهایت ماندنی شد. او نمی 

خواست با بارسا وارد جدل قضایی شود.هواداران سیتی مشتاق دیدن مسی در تیم 
شان بودند ولی حداقل این رویا یک سال به تاخیر افتاد.

دنی مرفی هافبک سابق لیورپول معتقد است تیم محبوبش همچنان شانس 
اول قهرمانی لیگ برتر است و سیتی بدون مسی برای متوقف کردن قرمزها مشکل 

خواهد داشت.
او به دیلی میل گفت:» هم لیورپول و هم سیتی می توانند در پایان فصل 
آینده قهرمان شوند اما پس از اینکه لیونل مسی در بارسا ماندنی شد، لیورپول بازهم 
شانس اول باقی ماند و معتقدم سیتی برای متوقف کردن این لیورپول، بدون مسی 

کار دشواری دارد.
لیورپول از خط دروازه تا حمله، تیم فوق العاده ای است. شاید آنها خرید قابل 
توجهی تا به اینجای نقل و انتقاالت نداشته اند ولی یک مثل قدیمی می گوید تا 

زمانی که چیزی خراب نشده، نیازی به تعمیرش نیست.«
مرفی ادامه داد:» لیورپول در خط حمله با محمد صالح، روبرتو فیرمینو و 
العاده دارد. در دروازه آلیسون و در دفاع نیز ستاره هایی  سادیو مانه قدرتی فوق 
چون فن دایک و آرنولد حاضر هستند. مینامینو، چمبرلین و رابین بروستر هم ذخیره 
های خیلی خوبی هستند. کلوپ همه ابزارهای الزم برای تکرار قهرمانی را دارد. 
اگر واینالدوم هم به بارسا برود، تیاگو جذب خواهد شد و معتقدم این باعث ضعیف 

تر شدن لیورپول نمی شود.«
هافبک سابق لیورپول در پایان گفت:» سیتی برای متوقف کردن لیورپول به 
مسی نیاز داشت اما او در نهایت ماندنی شد. با مسی سیتی توقف ناپذیر می شد 
چرا که او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است و می توانست معادالت در رقابت برای 
قهرمانی را به هم بزند. سیتی فصل گذشته ۹ بازی را باخت در حالی که در همه آنها 

تیم  مالک توپ و میدان بود ولی از شانس هایش استفاده نکرد.«

با تاید رئیس لیون:
بارسلونا برای جذب دیپای رقیب پیدا کرد

به نظر می رسد کار بارسا برای جذب ستاره 
هلندی لیون چندان هم ساده نباشد.

تنها  بارسلونا  کرد  اعالم  آئوالس  یشل  م
دپای  ممفیس  می  خواهد  که  نیست  اشگاهی  ب
را خریداری کند و در این راه، کاتاالن ها باید با 

رمی ها رقابت کنند.
از زمانی که رونالد کومان به تیم بارسلونا 
پیوستن  بر  مبنی  زیادی  زمزمه های  یوسته  پ
ممفیس دیپای به که سابقه کار با کومان را دارد 

به بارسا شنیده می شد و احتمال می رفت این بال تهاجمی باشگاه لیون به عنوان 
جانشنین لوئیس سوارز به این تیم بپیوندد اما تا امروز این مسئله قطعی نشده است.

در همین رابطه میشل آئوالس  رئیس باشگاه لیون به تله فوت گفت:» بارسلونا 
تنها تیمی نیست که دیپای را می خواهد. رم هم به جذب دیپای عالقه دارد.«

رمی ها قصد دارند چنگیز اوندر را به ناپولی بدهند و جای او آرکادیوش میلیک 
را به المپیکو ببرند چون احتماال ادین ژکو از این تیم جدا می شود. جاستین کالیورت 
هم دیگر بازیکن تیم رم است که این تابستان احتماال جدا شود. رمی ها اخیرا مالکی 
جدید پیدا کرده اند و احتماال فصل شلوغی را در پیش خواهند داشت. آن ها تا امروز 

پدرو را جذب کرده اند.
گفتنی است ممفیس دیپای تا ژوئن ۲۰۲۱ با لیون قرارداد دارد و لیونی ها اگر 
بخواهند از فروش او درآمد کسب کنند، باید او را در همین تابستان به فروش برسانند.

طارمی بعد از په په دومین بازیکن محبوب لیگ پرتغال
په  په  از  بعد  مهدی طارمی 
بیشترین  رئال مادرید  سابق  دافع  م
بازیکنان  بین  در  را  کننده  نبال  د
لیگ پرتغال دارد و در رده دوم است.

افه،  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
بین  که  پورتو  فوتبالیست  په  ه  پ
برای   ۲۰۱۷ و   ۲۰۰۷ ال های  س
رئال مادرید بازی کرده است، با ۸.۸ 
میلیون  دنبال کننده در اینستاگرام 
در صدر است. پشت سر او مهدی 
ایرانی  پوش  ملی  مهاجم  ارمی  ط
)۲.۴ میلیون( و »سبولینها« مهاجم 

برزیلی بنفیکا )۱.۹ میلیون( دنبال کننده دارند.
په په یکی از قدیمی ترین بازیکنان پرتغال است. اگرچه با 3۷ سال سن همچنان 
یکی از بهترین مدافعان میانی اروپا است، به همین خاطر در غیاب کریستیانو رونالدو 

در بازی با کرواسی کاپیتان بود.
در این فصل، په په این فرصت را دارد تا پس از قهرمانی در لیگ، خود را به 
عنوان یکی از باسابقه ترین بازیکنان لیگ قهرمانان اروپا معرفی کند. رقابتی که در 

آن ۹۸ بازی کرده و این فصل می تواند مرز ۱۰۰ بازی را رد کند.
طارمی که فصل گذشته در تیم ریوه آ بازی می کرد و موفق شد با ۱۸ گل 
بهترین گلزن لیگ شود، این تابستان به پورتو پیوست. او در ایران با مجموع ۲.۴ 

میلیون دنبال کننده، از بازیکنان محبوب است.
آخرین عکسی که او به اشتراک گذاشت و در لباس جدید پورتو قرار گرفت، 
۲۱۲ هزار »الیک« و بیش از 3۷ هزار نظر جمع کرد. عالوه بر این، یک ایرانی 
دیگر نیز وجود دارد که به نیم میلیون دنبال کننده نزدیک می شود . او کسی نیست 

جز امیر عابدزاده دروازه بان ماریتیمو که در لیگ پرتغال حضور دارد.
علی علیپور مهاجم سابق پرسپولیس نیز گفته می شود که به زودی به لیگ 
پرتغال خواهد رفت و در این صورت میتواند در فهرست محبوب ترین بازیکنان 

لیگ قرار گیرد.

اخراج دو بازیکن از تیم ملی انگلیس به دلیل مسائل غیراخالقی

میسون گرینوود و فیل فودن به دلیل مسائل غیراخالقی از اردوی تیم ملی 
فوتبال انگلیس اخراج شدند.

به گزارش ساکرنت، تیم ملی فوتبال انگلیس باید امشب در دومین دیدار خود 
در لیگ ملت های اروپا به دیدار دانمارک برود. میسون گرینوود و فیل فودن به دلیل 

مسائل غیراخالقی از اردوی تیم ملی فوتبال انگلیس اخراج شدند.
گرت ساوت گیت با اعالم این خبر اعالم کرد این دو بازیکن به همین دلیل 

به انگلیس برگشتند و فعال جایی در ترکیب تیم ملی فوتبال کشورشان ندارند. 
پیش تر نیز هری مگوایر، کاپیتان منچستریونایتد به دلیل درگیری با پلیس یونان 
و بازداشت در این کشور از اردوی تیم ملی انگلیس خط خورد تا حاشیه های زیادی 

پیرامون تیم ملی فوتبال انگلیس در چند روز اخیر وجود داشته باشد.

برای  آسیا  قهرمانان  یگ  ل
را  کودکی  حکم  ایرانی  یم های  ت
دارد که به در و دیوار می زند تا 
یک وسیله ای را به دست بیاورد 

اما برنامه ای برای استفاده از آن ندارد.
لیگ قهرمانان آسیا به صورت یکپارچه 
از ۲۴ شهریور در کشور قطر آغاز می شود و 
نمایندگان ایران یعنی استقالل، پرسپولیس، 
سپاهان و شهرخودرو در ایران رقابت ها حاضر 
دنبال  سوم  هفته  از  مسابقات  این  هستند. 
خواهد شد و تیم ها قرار است در مرحله گروهی 
در چهار دیدار به میدان بروند ولی این پایان 
کار نیست چون بازی ها تا اتمام مرحله نیمه 
نهایی و مشخص شدن چهره تیم فینالیست 

از منطقه غرب، ادامه خواهد داشت.
شروع این مسابقات در شرایطی است 
که وضعیت نمایندگان ایران در آستانه شروع 
این رقابت ها امیدوار کننده نیست و نمی توان 
به موفقیت این چهار تیم با توجه به نتایج 
بود؛  امیدوار  نخست  بازی  دو  در  عیف  ض
به  ولی  دارد  وجود  شانس هایی  هنوز  لبته  ا
این  راهی  اجبار  از سر  ایرانی  تیم های  ظر  ن

مسابقات می شوند.
*تالش بیهوده برای حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا
درست است که تیم های ایرانی سال ها 
در کسب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا ناکام 
ماندند اما اهمیت این رقابت ها همچنان برای 
تیم های ایرانی زیاد است و در طول فصل 

جاری و فصول گذشته، رقابت سختی برای 
کسب سهمیه این مسابقات وجود داشت. به 
همین دلیل در هر فصل از مسابقات، یکی از 
سهمیه  کسب  ایرانی  تیم های  هدف گذاری 
لیگ قهرمانان آسیا است تا در این رقابت ها 
پا  و  دست  خود  برای  نامی  و  شوند  اضر  ح
کنند. حداقل آسیایی ها بعد از چندین سال، 
و  استقالل  پرسپولیس،  مانند  تیم هایی  ز  ا
با  رویارویی  و  دارند  باالیی  انتظار  پاهان  س
نمایندگان ایران به خصوص وقتی بازی در 
ایران برگزار شود، کار سختی برای این تیم ها 

به شمار می رود.
ا این وجود، رفتار تیم های ایرانی در  ب
هفته های گذشته به گونه ای است که گویا 
از سر اجبار به این مسابقات می روند و فقط 

برگزار  گروهی  دور  بازی  چهار  ی خواهند  م
با  باز هم  تا  بسته شود  مسابقات  پرونده  و 
برتر  را در لیگ  خیال راحت مسابقات خود 
ایران دنبال کنند. این وضعیت یعنی ایرانی ها 
برنامه ای برای موفقیت ندارند؛ یعنی می روند 
که صرفا بازی های خود را برگزار کنند و این 
اتفاق ممکن است به نتایج فاجعه بار در آسیا 

ختم شود.
تیم های  برابر  در  ناآماده  تیم  *چهار 

عربی تا دندان مسلح
نگاهی به وضعیت استقالل گواه همین 
مطلب است. مدیریت استقالل قبل از اینکه 
فصل تمام شود، تغییر سرمربی تیم را کلید زد 
و از طرفی نتوانست سرمربی ایتالیایی را فعال 
به تهران بیاورد تا مجبور شود هدایت تیم را 

به طور موقت به مربی دیگری واگذار کند. 
در نتیجه مذاکراتی با برخی مربیان صورت 
گرفت که هیچ یک حاضر به قبول مربیگری 
به صورت موقت نبودند و در نهایت مجید 
نامجو مطلق به واسطه تعهدی و عالقه ای 
استقالل  قبول کرد  داشت،  تیم  این  به  که 
را در آسیا هدایت کند.در اردوگاه پرسپولیس 
هم وضعیت بهتر نیست. یحیی گل محمدی 
که از دست مدیران تیم ناراحت است، گفته 
بعد از لیگ قهرمانان آسیا استعفا می دهد. این 
موضوع یعنی او هم صرفا به واسطه مدت 
زمان کوتاه تا بازی های آسیایی پذیرفته بعد 
از مسابقات استعفا دهد و امیدی به آینده ندارد.

در مشهد هم مالک تیم هدایت شهرخودرو را 
به رحمتی واگذار کرد و از آوردن یک سرمربی 
با سابقه خودداری کرده تا این تیم فعال در 

لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند.
سپاهانی ها هم بعد از گذشت دو هفته 
از اتمام لیگ برتر، تازه سرمربی جدید خود را 
انتخاب کردند تا نویدکیا در نخستین روزهای 
یعنی  رویداد  در سخت ترین  ربیگری خود  م

لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کند.
چرا  نیست  مشخص  رویکرد،  این  ا  ب
رسیدن  برای  تیم ها  فصل،  یک  طول  ر  د
حد  این  تا  آسیا  قهرمانان  لیگ  سهمیه  ه  ب
بدترین  با  پایان  در  تا  می کنند  انفشانی  ج
سایر کشورها  قهرمانان  به مصاف  مادگی  آ
بروند و با نتایج ضعیف، کارنامه گذشته فوتبال 

ایران را لکه دار کنند؟

نباید به موفقیت امیدوار بود؛

بی برنامگی؛ حرف اول فوتبال باشگاهی ایران در آسیا!

بازیکن تیم فوتبال استقالل می گوید بازگشت 
استراماچونی به سود این باشگاه است.

باشگاه  در  حضور  از  پس  غفوری  ریا  و
بودم.  آمده  شخصی  کارهای  برای  کرد:  اظهار  ستقالل،  ا
درباره نقل وانتقاالت هم باید بگویم کار سختی داریم و باید 
تیم خودمان را حفظ کنیم و بازیکنانی که قراردادشان تمام 
شده را راضی کنند تا بمانند. این بازیکنان حق و حقوقی دارند 
که ان شاءاهلل باشگاه حق و حقوق آن ها را پرداخت می کند تا 

مشکلی برای ماندن آن ها نباشد.
وی درباره لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: لیگ قهرمانان 
شرایط خاص خودش را دارد. کار سختی داریم. باز خداوند را 
شکر که آقای نامجو مطلق و غالمپور قبول مسئولیت کردند. 
کار سختی داریم اما امیدوارم نتیجه بگیریم. امیدوارم در تمدید 

قرارداد باشگاه تمام سعی خودش را انجام بدهد. 
غفوری درباره اینکه آیا علی کریمی در استقالل می ماند 
یا خیر، گفت: در اینجا رقابتی وجود دارد. علی کریمی پیشنهاد 
خوبی دارد و ما هم تالش می کنیم بماند. من پیشنهاد خارجی 
نداشتم اما کریمی از خارج پیشنهاد دارد و هنوز تصمیم نهایی 

را نگرفته است.

گفت:  هم  استراماچونی  بازگشت  بحث  درباره  ی  و
طبق گفته های آقای مدیرعامل، نیامدن استراماچونی خیلی 
امیدوارم کسانی که در راس کار  باشگاه ضربه می زند.  ه  ب
باید  نیاید هم  او  اگر  اندیشی کنند. چون  هستند مصلحت 
قرارداد قبلی اش پرداخت و قرارداد جدید هم پرداخت شود. 
امیدوارم باشگاه در این زمینه متضرر نشوند. امیدوارم کمک 

کنند آقای استراماچونی برگردد. 
بازیکن تیم فوتبال استقالل در پاسخ به این سوال که 
آیا با استراماچونی تماس دارد یا خیر، گفت: ما ارتباطی برای 
بازگشت نداریم و ارتباط ما دوستانه است. با این حال هر کاری 
از دستمان بر بیاید انجام می دهیم که او برگردد چون به سود 
تیم خواهد بود. استراماچونی دوست دارد برگردد اما شرط و 
شروط وجود دارد. اگر او برنگردد هواداران استقالل سال ها 
این مطالبه را فراموش نخواهند کرد. او باید بیایید یکی دو 

سال کار کند تا همه ببینند او چه مربی ای است. 
وی درباره فرهاد مجیدی هم گفت: بعد از بازی همه 
ناراحت بودیم. دوست داشتیم با آقای مجیدی با قهرمانی تمام 
کنیم. هر کاری از دستمان بر می آمد کردیم. برای مجیدی 
آرزوی موفقیت می کنم. او پیشرفت خوبی در مربی گری کرد. 
ما امسال حداقل باید یک جام را می گرفتیم که از دست دادن 

این جام من را ناراحت کرد.
جوانگرایی در عرصه مربیگری موجب تحول فوتبال 
فوتبال  نام  مربیان قدیمی و صاحب  از  یران شده و حاال  ا
ایران  فوتبال  اول  عرصه  در  نویی  قلعه  امیر  فقط  یران  ا

باقی مانده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد         تاریخ نوبت اول :۹۹/۶/۱۸        تاریخ نوبت دوم : ۹۹/۷/۲ 

آقایان عبداهلل و جبار و محمد و مختار و جمال شهرتین مالئی فرزندان محمد رحیم صادره مریوان کد ملی  بنام  بخش ۱۱: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
3۸۲۱۴۹3۹33و3۸۱۰۲۹۱۶۰۹و3۸۲۰۸۶۶۸۲۵3۷3۰3۰3۶۸۶ و 3۸۲۰۸۶۸۶۲ هر کدام به نسبت ۱۹/۲ شعیر مشاع از ششدانگ تحت پالک ۶۴۱ فرعی از ۱۶۶و۲۴۶و۲۵۲فرعی 
از ۱۸ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۱۱۱۹۲ متر مربع که مقدار ۱۶۶3 متر مربع حریم رودخانه میباشد خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب 

نسق آدرس سنندج روستای توار مال زمین مشهور به چم الیه 
۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقایان عبداهلل و جبار و محمد و مختار و جمال شهرتین مالئی فرزندان محمد رحیم صادره مریوان کد ملی 3۸۲۱۴۹3۹33و3۸

۱۰۲۹۱۶۰۹و3۸۲۰۸۶۶۸۲۵3۷3۰3۰3۶۸۶ و 3۸۲۰۸۶۸۶۲ هر کدام به نسبت ۱۹/۲ شعیر مشاع از ششدانگ تحت پالک ۶۴۲ فرعی از ۱۶۶و۲۴۶و۲۵۲فرعی از ۱۸ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۱۲۹۴3 متر مربع که مقدار ۱۵۶۹ متر مربع حریم رودخانه میباشد خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب نسق آدرس سنندج 

روستای توار مال زمین مشهور به چم الیه  
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقایان عبداهلل و جبار و محمد و مختار و جمال شهرتین مالئی فرزندان محمد رحیم صادره مریوان کد ملی 3۸۲۱۴۹3۹33و3۸

۱۰۲۹۱۶۰۹و3۸۲۰۸۶۶۸۲۵3۷3۰3۰3۶۸۶ و 3۸۲۰۸۶۸۶۲ هر کدام به نسبت ۱۹/۲ شعیر مشاع از ششدانگ تحت پالک ۶۴3 فرعی از ۱۶۶و۲۴۶و۲۵۲فرعی از ۱۸ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت 3۸۷۷ متر مربع که مقدار ۴۹۶ متر مربع حریم رودخانه میباشد خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب نسق آدرس سنندج 

روستای توار مال زمین مشهور به چم الیه جلو جاده 
۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقایان عبداهلل و جبار و محمد و مختار و جمال شهرتین مالئی فرزندان محمد رحیم صادره مریوان کد ملی 3۸۲۱۴۹3۹33و3۸

۱۰۲۹۱۶۰۹و3۸۲۰۸۶۶۸۲۵3۷3۰3۰3۶۸۶ و 3۸۲۰۸۶۸۶۲ هر کدام به نسبت ۱۹/۲ شعیر مشاع از ششدانگ تحت پالک ۶۴۴ فرعی از ۱۶۶و۲۴۶و۲۵۲فرعی از ۱۸ اصلی بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت 3۹۸۷ متر مربع که مقدار ۷۵۴ متر مربع حریم رودخانه میباشد خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب نسق آدرس سنندج 

روستای توار مال زمین مشهور به زیر جوب آسیاب
۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای جمال مالئی فرزند محمد رحیم صادره مریوان کد ملی 3۸۲۰۸۶۸۶۲ تحت پالک ۸۶۴۱ فرعی از ۱۶۶ و ۲۴۶و۲۵۲ فرعی 
از ۱۸ اصلی بخش ۱۱کالترزان به مساحت ۱۲۸۵3/۲۸ متر مربع خریداری از به صورت سهم ارث از عبدالرحمن مالئی زارع صاحب نسق آدرس سنندج روستای توار مال زمین 

مشهور به دول بیر 
م الف ۱۵۰۲۷

۲ نوبت طبق تاریخهای عنوان شده در متن آگهی هر نوبت با قیمت ۵۰ هزار تومان اقدام فرمائید 

برای مجیدی آرزوی موفقیت می کنم؛

غفوری: مسئولین کمک کنند که استراماچونی برگردد!

لیست آسیایی استقالل در 
فوتبال  به کنفدراسیون  شرایطی 
علی  نام  که  شد  ارسال  سیا  آ
دانشگر،  محمد  چشمی،  روزبه  ریمی،  ک
فرشید اسماعیلی و فرشید باقری هم در آن 

دیده می شود.
یکی از دغدغه های هواداران استقالل 
طی روزهای گذشته موضوع تمدید قرارداد 
برخی ستاره های این تیم بوده است. بازیکنانی 
که گفته می شد در پایان مسابقات داخلی 
قراردادشان به پایان رسیده و اگر تمدید نکنند 
در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور نخواهند 
داشت. علی کریمی، روزبه چشمی، فرشید 
دانشگر  محمد  و  باقری  فرشید  سماعیلی،  ا
پایان  به  بازیکنی هستند که قراردادشان   ۵
هایی  تالش  استقالل  مسئوالن  و  سیده  ر
این لحظه  تا  اما  آنها کردند  با  تمدید  رای  ب

نتیجه نداشته است.
لیست  ارسال  مهلت  آخرین  اینرو  ز  ا
بازی   ۴ در  حضور  برای  استقالل  سیایی  آ
باقیمانده دور گروهی لیگ قهرمانان تا پایان 
وقت اداری روزدوشنبه بود و این نگرانی وجود 
داشت که آبی ها نام بازیکنانی که قراردادشان 

تمام شده را نتوانند در این لیست جای بدهند.
وجود  با  استقالل  مسئوالن  اما  اال  ح
تمام حرف و حدیث ها تصمیم جالبی گرفتند 
و در لیست آسیایی خود نام ۵ بازیکن مذکور 

را نیز گنجانده اند.
این در حالی است که ۵ بازیکن مورد 
نظر مدعی بودند اگر قراردادشان تمدید نشود 
در لیگ قهرمانان به میدان نمی روند چون 
قراردادی ندارند، اما مدیران استقالل چنین 

دارند  اعتقاد  آنها  ندارند.  قبول  را  ای  مساله 
قراردادهای بازیکنان تا پایان فصل فوتبالی 
بوده و با اینکه تعطیالت کرونایی چند ماهی 
لیگ را به تعویق انداخته اما این نفرات به 
لیگ  پایان  تا  باید  قراردادهایشان  اسطه  و
قهرمانان آسیا در ترکیب باشند و بعد از آن 
می توانند هر تصمیمی بگیرند. از سوی دیگر 
استقاللی ها بر این باورند که لیگ قهرمانان 
هم جزو بازی های یک فصل فوتبالی است و 

شامل قرارداد همه بازیکنان می شود که البته 
به نظر می رسد چنین ادعایی درست هم باشد.

در هر صورت استقاللی ها نام کریمی، 
در  را  اسماعیلی  و  باقری  دانشگر،  چشمی، 
لیست آسیایی قرار دادند و می خواهند از آنها 
در ۴ بازی پیش روی لیگ قهرمانان استفاده 
کنند.باید دید در این وضعیت موضع این نفرات 
چیست و آنها حاضر خواهند شد روز پنجشنبه 
با سایر اعضای تیم به قطر سفر کنند یا خیر!؟

کریمی، چشمی، دانشگر ، اسماعیلی و باقری در لیست آسیایی؛

کودتای استقالل علیه جدایی طلبان!

هافبک عراقی پرسپولیس تاکید کرد که قراردادش 
را با این تیم تمدید می کند اما در صورت پیشنهاد خوب 

می تواند تیم را ترک کند.
برای تمدید  العراق، بشار رسن  اخبار  ه گزارش  ب
قرارداد با پرسپولیس به توافق رسید. او روز گذشته بعد 
از جلسه طوالنی که با مدیریت باشگاه پرسپولیس داشت 

با ماندن در تیم موافقت کرد.

او در تماسی تلفنی که با روزنامه الصباح عراق 
داشت، گفت: عصر روز یکشنبه جلسه ای طوالنی مدت 
با مدیریت باشگاه پرسپولیس داشتم که سه ساعت طول 
کشید. به توافق رسیدیم که برای فصل بعد هم در تیم 
بمانم البته بندی در قراردادم وجود دارد که به من اجازه 
می دهد که در صورتی که پیشنهاد خوبی داشته باشم 
توانم جدا شوم.بشار رسن سومین فصل حضور خود  ب

در پرسپولیس را پشت سر گذاشت. او از ارکان اصلی 
و بهترین های تیم چه در دوران برانکو و چه در دوران 
کالدرون و یحیی گل محمدی بوده است. بشار سه بار 
قهرمانی با سرخ پوشان در لیگ برتر ایران را تجربه کرد 

و به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا کرد.
این بازیکن عراقی در فصل قبل دو بار موفق شد 

که در دیدار برابر استقالل گلزنی کند.

بشار رسن: پیشنهاد خوبی داشتم، می توانم از پرسپولیس جدا شوم
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از راست بهرام پروین گنابادی - محمدرضا شفیعی کدکنی و زردشت اخوان ثالث
اختصاصی دنیای جوانان

آسوده باش از این قفس
بیرون نخواهم رفت

فاطمه سلیمان پور

در شهر ما این نیست راه و رسم دلداری  
باید بدانم تا کجاها دوستم داری

 موسی نباش اما عصا بردار و راهی شو
تا کی تو باید دست روی دست بگذاری

 بیزارم از این پا و آن پا کردنت ای عشق
یا نوشدارو باش، یا زخمی بزن کاری

 من دختری از نسل چنگیزم که عاشق شد
خو کرده با آداب و تشریفات درباری

 هرکس نگاهت کرد، چشمش را درآوردم
شد قصه آغا محمد خان قاجاری

 آسوده باش از این قفس بیرون نخواهم رفت
حتی اگر در را برایم باز بگذاری

 چون شعر آن را از سرم بیرون نخواهم کرد
باید برای چادرم حرمت نگه داری

 تو می رسی روزی که دیگر دیر خواهد شد
آن روز مجبوری که از من چشم برداری

 

دوره های تحصیالت تکمیلی زبان و ادبیات فارسی در 
دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در بزرگترین دانشگاه 

و دپارتمان زبان فارسی سنگال برگزار شد.
و  ایران  اسالمی  سفیر جمهوری  دهشیری،  محمدرضا 
نماینده بنیاد سعدی در سنگال گفت: دانشگاه سنگال از سال 
۱3۸3 یک دپارتمان ویژه زبان و ادبیات فارسی افتتاح کرده 
تا سال  ارشد  و در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی  است 
۱3۹۶ در مجموع ۸ دوره کارشناسی و سه دوره کارشناسی 

ارشد برگزار کرده است.
وی افزود: ۱۵ دانشجوی این دپارتمان در مقاطع ارشد 
و دکتری به ایران اعزام شده اند و تاکنون ۲ دانشجو )خانم 
مدرک  دریافت  به  موفق  چیاو(  حسن  آقای  و  لی  و  سعاد 
دکترا شدند. بخشی دیگر از دانشجویان این دپارتمان برای 
تدریس در سایر رشته ها مانند تاریخ و جغرافیای سیاسی به 

ایران اعزام شده اند.
اطراف  در  فارسی  زبان  کلوب  به  دهشیری  محمدرضا 

از  یکی  در   ۱3۹۸ اسفند   ۱۴ تاریخ  در  که  سنگال  ایتخت  پ
مدارس مقطع راهنمایی افتتاح شد، اشاره کرد و گفت: اولین 
از  نفره   ۷۰ مجموعه  یک  برای  فارسی  زبان  آموزش  وره  د
التحصیل  با تدریس دکتر حسن چاو )فارغ  دانش آموزان و 
مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی از ایران( در نظر گرفته 
شد که به دلیل شیوع ویروس کرونا به سال تحصیلی جدید 

موکول شده است.
نماینده بنیاد سعدی در سنگال همچنین اضافه کرد: 
با توجه به سابقه روابط تاریخی دو کشور، روابط سیاسی 
بین دو کشور ایران و سنگال ۲3 اردیبهشت ۱3۵۰ برقرار 
کشور  دو  روابط  سالگی  پنجاه  سالروز   ۱۴۰۰ سال  و  شد 
استراتژیک  و  اسالمی  کشور  اولین  سنگال  بود.  واهد  خ
افتتاح کرد.  ایران در آن سفارت  آفریقاست که  در غرب 
در  سنگال(  )پایتخت  داکار  در  ایران  سفارت  نابراین،  ب
میان  دیپلماتیک  روابط  قرن  نیم  مراسم  برگزاری  تدارک 

دو کشور است.

برگزاری دوره های تکمیلی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سنگال

اشکوری،  سادات  اظم  ک
داوران  از  و  مترجم  و  اعر  ش
شعر  جایزه  گذشته  وره های  د
شاملو، درباره تجربه داوری خود در یک جایزه 
بخواهید  را  قضیه  حقیقت  گفت:  دبی  ا
باید  من  که  کتاب هایی  آن  از  یچ کدام  ه
به  گذاری  ارزش  نظر  از  می کردم،  اوری  د
نظرم امتیاز 3 یا ۴ را هم از ۱۰ نمی گرفت. 
بودم  مجبور  نبود،  دیگری  اثر  چون  ما  ا
کنم  انتخاب  را  عنوانی  چند  همان ها  ین  ب
به  وگرنه  بدهم.  بیشتری  نمره  آن ها  به  و 
نبود که  آثار حتی در حدی  آن  عقیده من 

در جایزه ای شرکت داده شود.
برشماری دالیل خود گفت:  وی در 
مسأله ای که در سال های اخیر پیش آمده 
نسل  با  قدیم تر  نسل  ارتباط  شدن  طع  ق
جدید است، چون قباًل و در زمان ما اینگونه 
نبود و میان جوان ها و نسل پیش از آن ها 
رتباط بیشتری وجود داشت و این ارتباط  ا
در جای خودش نقش و جنبه آموزشی هم 
از مجله ها  بسیاری  یدا می کرد. همچنین  پ
صفحه شعر و مسئول صفحه شعر داشتند. 
دنیای سخن،  و  آدینه  ماهنامه های  از  عد  ب
انداختم،  راه  را خودم  که صفحه شعرشان 
به نظر می رسد که مجالت ادبی خیلی به 
اهمیت  شعر  برای  صفحه ای  ختصاص  ا
هست  هم  استثناهایی  لبته  ا می دهند.  ن
تنوع  و  تعداد  گذشته  در  نیست.  کافی  ما  ا
به  شاید  نبود،  امروز  مثل  ادبی  مجالت 
بود  کنونی  مجالت  یک سوم  تعداد  حاظ  ل
هفته نامه،  و چه  ماهنامه  ما همان ها، چه  ا
صفحه  و  می شدند  منتشر  مرتب  طور  ه  ب
اختصاصی برای شعر داشتند و همین خود 
در اعتالی شعر و برانگیختن توجه به آن 
و همچنین آموزش به نسل جوان شاعران 

مؤثر واقع می شد.
همین  به  گفت:  ادامه  در  ین شاعر  ا
دلیل به نظر من شعر امروز فارسی در میان 
پیشرفت  به  رو  که  آن  جای  به  وان ها  ج
موارد  است.  کرده  پسرفت  باشد،  اعتال  و 
استثنا شاید وجود داشته باشند اما به قول 

قاعده  وقت  هیچ  استثنا  برشت  رتولت  ب
نیست. البته وضعیت شعر کالسیک فارسی 
مخصوصًا غزل به نظر من برعکس است و 
نسبت به قبل از انقالب خیلی متحول شده 
است. غزل های خیلی خوب و زیبایی همین 
شاعران جوان گفته اند. اما اکثر کسانی که 
خودشان  قول  به  و  می نویسند  شعر  مروز  ا
شعر سپید می نویسند هرچند من تعبیر شعر 
به  را  فارسی  بیشتر می پسندم شعر  را  زاد  آ
حتی  بسیاری شان  نمی شناسند،  رستی  د
نمی دانند وزن چیست. اما شاعران دوره ما 
وزن شعر را می شناختند و شعرهای موزون 
هم می گفتند، حتی بسیاری از شاعران آزاد 
ما همچون شاملو و اخوان و فروغ و… خود 
نسل  اما  نیمایی شروع کرد.  با شعر  شاملو 
جدید به جای تالش برای شناخت زبان و 
ظرایف شعر، بدیع، استعاره، کنایه و بسیاری 

موضوعات مربوط به شعر، مقلد ترجمه های 
شکسته بسته ای شده است که هفتاد، هشتاد 

درصدش هم در ترجمه از بین رفته .
جوایز  تأثیر  درباره  اشکوری  ادات  س
ادبی در بهبود این روند گفت: وقتی وضعیت 
شعر اینگونه است که گفتم، شاید جایزه شعر 
تأثیرگذار باشد اما نه آنچنان. دلیلش آن است 
که در وهله ی اول باید زمینه آن فراهم شود. 
مثاًل در دوره ای که خودم یکی از داوران این 
جایزه بودم، شاید بهتر بود اعالم کنیم امسال 
کتابی که درخور عنوان برگزیده ی جایزه شعر 
شاملو باشد نداشتیم. اما اگر چنین چیزی را 

اعالم کنیم، شاعران جوان نمی پذیرند.
ابری«  روزان  »قاصد  کتاب  ؤلف  م
پیشنهاد  موضوع  این  اثبات  برای  فت:  گ
آیا  که  بپرسید  جوان  شاعران  از  ی کنم  م
مثاًل منی را که ۶۲ سال است در این حوزه 

کتاب های  و  زده ام  قلم  می کنم،  عالیت  ف
زیادی دارم می شناسند یا خیر؟ کتاب های 
قول  شما  به  خیر؟  یا  خوانده اند  را  ن  م
می دهم که نخوانده اند. این را مثال می زنم 
صرفاً منظورم خودم نیستم. در حالی که با 
قاطعیت می گویم هیچ شاعری از نسل پیش 
از من یا از هم نسالنم نمی توانید نام ببرید که 
شعری از او را حفظ نباشم. اما نسل جوان 
شعر نمی خواند و اصاًل شاعران بزرگ ما را 
قبول ندارد، گرفتاری ما این است. هر نسل 
باید آثار نسل های قبل را خوب خوانده باشد 
استفاده  آن ها  از  بتواند  تا  بشناسد  و خوب 
کند و بداند آن ها از کجا به کجا رسیده اند.

وی درباره این که آیا داوری اشعاری 
درست  منتشرنشده  کتاب  به صورت  که  ا  ر
می داند یا خیر، گفت: به نظرم درست نیست 
مرسوم  چیزی  چنین  دنیا  جای  هیچ  در  و 
به  که  زمانی  تا  مطلبی  هر  چون  یست.  ن
صورت کتاب در نیامده باشد، رسمیت پیدا 
اثر زمانی پذیرفته می شود که به  نمی کند. 
صورت کتاب درآمده باشد چون کتاب است 
که می ماند و می شود درباره آن اظهار نظر 
اتفاق  نویسنده ای  و  شاعر  هر  برای  رد.  ک
در مجله  انتشار شعرش  از  بعد  می افتد که 
و رسانه های دیگر، هنگام چاپ به صورت 

کتاب شعرها را تغییر بدهد.
 خود آقای شاملو مثاًل شعری را در 
مجله ای چاپ کرده و ۱۰ سال بعد که به 
صورت کتاب منتشر شده آن را تغییر داده 
و حذف و اضافه کرده است. شعر صدای 
مجله  در  ابتدا  سپهری  سهراب  آب  ای  پ
با  را  آن شعر  بود، شما  منتشر شده  آرش 
نسخه ای که در هشت کتاب آمده مقایسه 
کنید و ببینید چقدر شعر را تغییر داده است. 
همچنین باغ آئینه شاملو را با چاپ های بعد 
و  است  افتاده  اتفاق  همین  کنید،  قایسه  م
درستش هم همین است. شاعری که اهل 
می کند.  تغییر  ذهنش  باشد،  تفکر  و  أمل  ت
در  که  بود  خواهد  موفق  نوشتن  در  کسی 
و  ناقد  بهترین  به  شود  تبدیل  زمان  طول 

ویراستار آثار خودش.

مجالت ادبی به اختصاص صفحه ای برای شعر اهمیت نمی دهند 

»شازده کوچولو« روی پله پنجاه و ششم ایستاد
کتاب »شازده کوچولو« نوشته 
ترجمه  با  اگزوپه ری  دوسنت  نتوان  آ
احمد شاملو توسط انتشارات نگاه به 

چاپ پنجاه و ششم رسید.
یکی  که  کوچولو«  شازده  «
آثار  پرتیراژترین  و  معروف ترین  ز  ا
ادبیات کودک در جهان است، به کار 
تا  و  می آید  بزرگسال هم  مخاطبان 
به حال به بیش از ۱۵۰ زبان مختلف 
ترجمه شده است. مجموع فروش این 
کتاب از ابتدای چاپش تا امروز از ۲۰۰ 

میلیون نسخه گذشته است.
ین کتاب  ا ز  ا ملو  شا رجمه  ت
ابتدای تابستان سال گذشته به چاپ 

پنجاه و سوم رسیده بود.
اگزوپری که به عنوان خلبان و 

نویسنده شناخته می شود، جز این کتاب، آثار دیگری هم دارد اما عمده شهرتش 
درباره  نویسنده  نظر  مورد  فلسفه  دربردارنده  که  است  ه خاطره »شازده کوچولو«  ب
دوست داشتن، عشق و هستی است. در سال ۱۹3۵ هواپیمای این نویسنده که برای 
شکستن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون تالش می کرد، در صحرای بزرگ آفریقا 
دچار نقص فنی شد و به ناچار در همان جا فرودآمد. همین اتفاق و دیدن یک پسربچه 
کوچک باعث شکل گرفتن فکل اصلی دوسنت اگزوپری برای نوشتن این کتاب شد.

در داستان »شازده کوچولو« کودکی معصوم که از سیارکی به نام ب ۶۱۲ آمده، 
به سیاره های مختلف سفر کرده و رفتارهای مختلفی از ساکنان سیاره ها می بیند. او 

همراه خود گل کوچکی هم دارد که دوستش است و از او مراقبت می کند.
چاپ پنجاه و ششم این کتاب با ۱۰3 صفحه و قیمت 3۰ هزار تومان عرضه 

شده است.

کتاب به قیمت واقعی نزدیک می شود، اما نه 
براساس شرایط طبیعی

پریا آقایی افزایش قیمت کتاب در چند ماهه اخیر را به معنای گرانی بهای 
این کاال نمی داند بلکه تاکید دارد به قیمت واقعی نزدیک شده اما با توجه به گرانی 

ارز و شرایط نامساعد اقتصادی اساس افزایش قیمت، منطقی نیست.
مدیر انتشارات به نگار درباره شرایط بازار نشر کتاب در ۶ ماه دوم سال با وجود 
تداوم شیوع کرونا و ضرورت رویکرد خالقانه فعاالن حوزه نشر بیان کرد: با توجه 
به احتمال موج سوم شیوع کرونا به نظر می رسد موثر ترین راه برای تداوم فعالیت 

ناشران در ۶ ماه دوم سال، همچنان توجه به فضای مجازی است.  
این ناشر ادامه داد: شیوع کرونا موجب شد تا میزان آشنایی و استفاده بهینه از 
فضای مجازی افزایش پیدا کند و بی تردید، رشد کاربران و خریداران  اینترنتی کتاب 
و یا مخاطبان کتاب های الکترونیکی نیز در جریان افزایشی است. بنابراین؛ ناشران 
فعال در عرصه فضای مجازی باید برای ۶ ماه دوم سال به تقویت ظرفیت های 

صفحات خود تمرکز کنند.     
وی با اشاره به تاثیر کرونا بر کتاب فروشی انتشارات به نگار، افزود: شیوع کرونا 
موجب شد تا صفحه مستقل مجازی برای کتاب فروشی نشر به نگار ایجاد کنیم و این 

اقدام رشد سفارش های آنالین را به طور محسوسی افزایش داد.
 آقایی درباره تاثیر کرونا بر قیمت گذاری کتاب، گفت: با تعیین قیمت  پایین 
برای کتاب، مخالفم و فکر می کنم در حال حرکت به سمت واقعی شدن قیمت کتاب 
هستیم؛ البته دلیل عمده افزایش قیمت کتاب در یکی  دو سال اخیر، ناشی از افزایش 
قیمت کاغذ است و نه فقط کرونا که از ۶ هفت ماه گذشته بازار نشر را متاثر کرده است.

وی توضیح داد: کرونا موجب شده تا جریان پیش از عرضه افزایش چشم گیری 
پیدا کند که بر قیمت تمام شده نیز تاثیر گذار بوده است. در مجموع معتقدم، افزایش 
قیمت کتاب در وهله اول باید به جیب پدید آور برود؛ در حالی که ناشر هم حق دارد 
برای پرداخت هزینه های تولید به افزایش قیمت دست بزند.مدیر نشر به نگار درباره 
افزود: قیمت  نهایی کتاب در چند ماه گذشته،  تعیین قیمت  این نشر در  رویکرد 
قیمت  تولید،  جریان  گرانی  به  توجه  با  اما  نکرده  تغییر  به نگار  قدیمی  کتاب های 
کتاب های جدید افزایش پیدا کرده است. در این جریان هرچند نگران مخاطب هستیم 
اما نباید فراموش کنیم قیمت کتاب در ایران در مقایسه با نقاط دیگر دنیا ارزان است.

آقایی ادامه داد: افزایش قیمت دالر، بیش از کرونا و یا هر عامل دیگری بر بازار 
نشر تاثیر گذاشته است چراکه با افزایش قیمت ارز نه تنها قیمت انواع کاال از جمله کتاب 
افزایشی می شود؛ بلکه توان خرید مردم کاهش پیدا می کند، در نتیجه؛ سبد خرید 
کتاب نیز کوچک تر می شود. بنابراین؛ وقتی تاکید می کنم قیمت کتاب، باید افزایش 
پیدا کند؛ منظورم افزایش موجه و همراه با افزایش توان خرید مردم است؛ زیرا در 
 حال حاضر بین افزایش قیمت ارز با توان خرید اقشار مختلف تعادلی وجود ندارد.      
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فرناز میرزالو

اراده ای برای پیشبرد آموزش از طریق فضای مجازی
 وجود ندارد

و  علم  عالی،  آموزش  در  »جستارهایی  کتاب  بررسی  و  نقد  شست  ن
بحران کرونا در ایران« با حضور حسین میرزایی رییس موسسه مطالعات 
رحیم  فریدون  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  رهنگی  ف
زاده و حسین ابراهیم آبادی از دیگر اعضای هیات علمی این موسسه در 
سالن اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و با همکاری موسسه 

فرهنگی حافظ رویش برگزار شد.
مطالعات  موسسه  رییس  میرزایی  حسین  نشست  این  ابتدای  ر  د
آموزش  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  رهنگی  ف
عالی،  آموزش  در  جستارهایی  کتاب  در  عنوان مبحث مستقل  به  مجازی 
علم و بحران کرونا در ایران مطرح شده و علی رغم اینکه آموزش مجازی 
از سال های گذشته در کشور مطرح شده و زیرساخت های قابل قبولی نیز 
حمایت گر برای  تاکنون اراده ای  اما  است؛  طرح ای جاده شده  این  رای  ب

پیشبرد این مهم وجود نداشته است.
سال  در  کشور  عالی  آموزش  گزارش  اساس آخرین  افزود: بر  ی  و
گذشته حدود 3 میلیون و 3۰۰ هزار دانشجو در سراسر دانشگاه های کشور 
در حال تحصیل هستند که از این بین تا سال گذشته فقط 3۶ هزار نفر از 
این دانشجویان از طریق آموزش مجازی به تحصیل پرداختند؛ به عبارت 
دیگر فقط یک درصد از نظام آموزش عالی کشور در حوزه آموزش مجازی 

رسمًا فعال بوده است.
میرزایی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی که فقط یک درصد از نظام 
رسمی آموزش عالی کشور عماًل سیستم خود را بر آموزش مجازی معطوف 
ماه سال گذشته شاهد جهش  اسفند  ویروس کرونا از  با شیوع  بود،  کرده 
بزرگی در این عرصه بودیم به طوری که ۱۰۰ درصد فعالیت ها در این نظام 
الکترونیکی شد. هم اکنون با رواج آموزش مجازی والدین ۱۵ میلیون دانش 
آموز در کشور وارد عرصه شده اند که بی تردید اختالالتی را در پیشبرد امور 
با تهیه و تولید این کتاب و مجموعه های  روزمره آنها ایجاد کرده است؛ 
دیگر سعی شده با بهره مندی از راهنمایی های صاحبنظران و اندیشمندان 

گام مثبتی برای مدیریت این بحران برداشته شود.
این نشست فریدون رحیم زاده عضو هیات علمی موسسه  ادامه  در 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کتاب 
پژوهشی »جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران« در 
شرایط خاص، ویژه و اضطراری و با شیوع ویروس کرونا تهیه شد و کتاب 

دارای 3۸ مقاله است.
وی ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا در کشور 
۲ بخشنامه به دانشگاه ها برای مدیریت این شرایط ابالغ شد که در هر ۲مورد، 
آموزش عالی کشور نشان داد که آمادگی چندانی برای مواجه شدن با این 
شرایط را ندارد و کتاب »جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا 

در ایران« توانست تا حدودی ضعف های موجود را از میان بردارد.
حسین ابراهیم آبادی عضو دیگر هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اکنون دنیا در حال تجربه 
آموزش مجازی است و در چنین شرایطی سبک یادگیری، الگوها، روابط و 

تعامالت باید تغییر کند.
و  علم  عالی،  آموزش  در  »جستارهایی  کتاب  بررسی  و  نقد  شست  ن
بحران کرونا در ایران« با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و از طریق 
andishgah. اینستاگرام اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی به آدرس

nlai پخش شد.

انتشار اثری از فرهاد حسن زاده در جمهوری آذربایجان
کشور  کودکان  برای  حسن زاده  فرهاد  اثر  دارم«  »دوستت  استان  د

جمهوری آذربایجان منتشر شد. 
این داستان توسط نسیم یوسفی به زبان ترکی آذربایجانی ترجمه شده 
و سپتامبر سال ۲۰۲۰ در هفتادمین شماره مجله  »گوی قورشاغی« که توسط 
کتابخانه ملی کودک و نوجوان باکو منتشر می شود، به چاپ رسیده است. 

 »دوستت دارم« داستان یک آدم برفی است که به خاطر کنجکاوی 
بچه کالغی چشم هایش را از دست می دهد. 

ماالیی،  انگلیسی،  زبان های  کنون به  تا  حسن زاده  آثار فرهاد  رخی  ب
چینی، ترکی استانبولی و کردی ترجمه و منتشر شده است. او در سال ۲۰۱۸ 
به فهرست نهایی جایزه هانس کریستین اندرسن راه یافت و برنده لوح سپاس 
اندرسن شد. همچنین دیپلم افتخار برای رمان »زیبا صدایم کن« را از دفتر 
بین المللی کتاب IBBY آتن دریافت کرد. این نویسنده نامزدی چند دوره 
جوایز  آسترید لیندگرن و هانس کریستین آندرسن را نیز در کارنامه خود دارد. 

آغاز »شب ادبیات« تلویزیون با »اخوان ثالث«
پخش فصل جدید از مجالت هفتگانه 
»شب های هنر« از این هفته در شبکه چهار 
سیما آغاز شد و دوشنبه ـ ۱۷ شهریور ماه 
ـ برای نخستین بار »شب ادبیات« از این 

مجموعه روی آنتن رفت.
با  بخش  دو  شامل  ادبیات«  شب  «
هر  روایت«  »میز  و  شعر«  »میز  ناوین  ع

هفته دوشنبه ها روی آنتن می رود.
کارشناس  ـ  مجری  بهرامی  لیرضا  ع
خبوشان  شرفی  محمدرضا  و  شعر«  میز  «

مجری ـ کارشناس »میز روایت« است.
در »میز شعر« این هفته شعر و شخصیت زنده یاد مهدی اخوان ثالث 
)م. امید(،  با حضور بهرام پروین گنابادی )پژوهشگر، نویسنده و منتقد ادبی( 

و زردشت اخوان ثالث )از فرزندان شاعر( مورد بررسی قرر گرفت.
»میز داستان« نیز همسانی ها و دگرسانی های شیوه روایت در شعر و 
داستان را با حضور هادی خورشاهیان بررسی کرد. »شب ادبیات« کاری 
از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما، به تهیه کنندگی احسان وحیدزاده و 
سردبیری دکتر حامد صالحی، دوشنبه شب ها حدود ساعت ۲3 از این شبکه 
پخش می شود.مجموعه برنامه های شب های هنر در دور جدید، سه شب 
در هفته و با افزایش مدت زمان پخش نسبت به سری پیش، از یکشنبه تا 

چهارشنبه از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

محمدرضا یوسفی نویسنده 
ادبیات کودک و نوجوان ، درباره 
کیفیت کتاب های درسی ادبیات در 
انتقال غنای ادبیات فارسی و کمک به آموزش 
زبان و رسم الخط صحیح فارسی به کودکان 
و نوجوانان اظهار کرد: حدودا ۱۰ سال پیش 
در دوره مرحوم آقای عالقه مندان که خیلی 
جدی با این مسئله برخورد می کردند، وقتی 
در مرحله تست، کتاب ها را برای نویسندگان 
از  را  دبستان  دوره  کتاب های  می فرستادند، 
در آن  فرستادند؛  من  برای  داستان  نظر  م
بود،  درسی  کتاب های  تاپ  دوره  وره که  د

کتاب ها خیلی ایراد داشت. 
او با بیان این که کتاب های درسی ما در 
حوزه داستان و شعر به ندرت با متخصصان 
در میان گذاشته می شود در توضیح آن بیان 
کرد: به ندرت متخصصان درباره کتاب های 
درسی نظر می دهند. چون براساس آن چه من 
شنیدم و پیگیر شدم که چرا داستانی که از 
متون کهن، متون فولکلور و اثر خالق یک 
منطقی  صورت  به  شده،  گرفته  ویسنده  ن
انتخاب نمی شود - این همیشه دغدغه من 
این طور  من  پرسش  این  - به  است  وده  ب
پرورش  و  آموزش  مثال  که  دادند  واب  ج
به  را  دبستان  سوم  و  دوم  اول،  تاب های  ک
مورد قبول  که  تیم هایی  به  مزایده  صورت 
فرضا  می دهند؛ یعنی  هستند،  ودشان  خ
فرد  یک  به  را  دبستان  سوم  تاب کالس  ک

تولید  را  آن  تا  می گیرد  مبلغی  او  ی دهند،  م
کند، آن فرد افراد دیگری را انتخاب می کند، 
و  می کنند  انتخاب  را  داستان ها  این  ن ها  آ
می نویسند و آن جا قطعا یک شورای بررسی 
سوم  درسی  کتاب  می شود  این  م دارند،  ه
فاجعه آمیز  تولیدش خیلی  روند  دبستان که 
است. یوسفی در ادامه بیان کرد: اگر به این 
در  نویسندگان  شورای  کنید،  نگاه  تاب ها  ک
ابتدای آن معرفی شده اند، اما شما به ندرت 
یک نویسنده و شاعر حرفه ای در میان آن ها 
می بینید. یک سال که اسم رحماندوست بین 
آن ها بود، من از او سوال کردم که آیا او این 
نبوده  که گفت اصال  کرده ،  تایید  را  عرها  ش
کل  در  گذاشته اند.  ست، ولی اسمش را  ا

می کند.  این طور عمل  پرورش  و  موزش  آ
برای همین است که هیچ وقت در فهرست 

نویسندگان نام حرفه ای ها دیده نمی شود.
انتخاب  نحوه  نویسنده سپس به  ین  ا
درسی  کتاب  برای  »شاهنامه«  از  استان  د
اشاره و اظهار کرد: مثال در خصوص انتخاب 
داستان از »شاهنامه«، کسی که می خواهد 
این را انتخاب کند انگار کینه ای با شاهنامه 
شاهنامه  داستان های  مجموعه  از  که  ارد  د
و  می کند  انتخاب  را  سهراب«  و  رستم  «
می شود.  ترویج  فرزندکشی  »شاهنامه«  ز  ا
حاال شما در نظر بگیرید که یک پسر ایرانی 
می خواهد با »شاهنامه« آشنا شود، با پدری 
روبه رو می شود که فرزندش را می کشد. حتی 

در حوزه داستان های دینی هم سراغ آثاری 
می روند که معلم باید خیلی آن ها را توضیح 
ده ها  »شاهنامه«  ادامه افزود:  در  دهد.او  ب
داستان شگفت انگیز دارد اما از آن ها »رستم 
و سهراب« را انتخاب می کنند، علتش این 
یا  ندارد  یا شناخت کافی  فرد  است که آن 
می خواهد  و  دارد  خصومتی  »شاهنامه«  ا  ب
»شاهنامه« در ذهن بچه ها نشست نکند و 
است  این  است  رهاوردش  آن چه  . ولی   .. .
است،  تصویرپذیر  داستانی  داستان،  این  ه  ک
این داستان، داستان دو نفر نیست. آن فرد 
باید داستان »رستم و سهراب« را به لحاظ 
اسطوره ای بشناسد تا بداند چرا در شاهنامه 
انتخاب  را  داستانی  برود  بعد  و  است  مده  آ
کند که بچه با خواندن آن به خواندن متون 
کهن تشویق شود. من اسم اغلب کسانی که 
این ها را انتخاب می کنند نمی شناسم یا اگر 
موقعیت  به دلیل  باشند  شناخته شده ای  رد  ف
۴۰ سال  مثال فرد  است که  داری شان  ا
است مدیر کتاب درسی است. در حالی که 
این اصال دلیل نمی شود، چون اغلب مدیران ما 
»بی سواد« هستند. مثال در تلویزیون که برای 
میلیون ها بچه فیلم تولید می شود، کسی مدیر 
را نمی شناسد.  می شود که ساختار فیلم نامه 
بیشتر  به مراتب  پرورش  آموزش و  ین در  ا
است چون پول در آن نیست در نتیجه حوزه 
مدیریت بسیار ضعیف تر است و برای همین 

کیفیت کتاب های درسی واقعا نازل است.

تولید کتاب های درسی ادبیات فاجعه آمیز است 

به عنوان یک عادت فرهنگی  مطالعه و کتابخوانی 
در جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت دارد. اما ریشه های این 
تفاوت را باید در کجا جست و جو کرد؟ چرا مدام این جمله 
را می شنویم که ایرانیان عادت به مطالعه ندارند و علت کم 
بودن مطالعه به ویژه در میان زنان ایرانی نسبت به مردان 
چیست؟ عالیه شکربیگی جامعه شناس و استاد دانشگاه که 
فعالیت های زیادی در حوزه جامعه شناسی خانواده انجام داده 
است، در این زمینه گفت و گویی با وی انجام شده که در 

ادامه می خوانید.
عالیه شکربیگی جامعه شناس و استاد دانشگاه هرگونه 
ریشه عادات مطالعه را پیش از هر چیز به نهاد خانواده مرتبط 
می داند و معتقد است این امر را فراتر از جنسیت فرزندان 
کردن  مطالعه  عادات  می دهد:  توضیح  او  دید،  ی توان  م
اصواًل باید در سبد فرهنگی خانواده قرار داشته باشد. پس 
برای هرگونه ریشه  یابی در مورد عادات مطالعه در میان 
خانم ها و دختران و کم رنگ بودن این عادت، پیش از هر 
ابتدا می توانیم به  را  این کم رنگ بودن  باید بگوییم  چیز 
این است  دلیل آن هم  و  بدهیم  تمام مردم کشور نسبت 
که اهمیتی به این امر در سبد فرهنگی خانواده در فرآیند 
جا پذیری داده نشده است. در دوران کودکی و زمانی که 
فرد می خواهد دنیای اطراف خود را کم کم بشناسد، باید 
مطالعه  نام  به  چیزی  به  خانواده  توسط  او  ذهنی  هان  ج
کردن عادت داده شود. خانواده هایی که مطالعه را در سبد 
فرهنگی خود قرار داده اند، به جایی می رسند که فرزندان 
همانطور که به غذا نیاز دارند، به مطالعه نیز احساس نیاز 
می کنند. متاسفانه این امر در تاریخ عادات فرهنگی کشور 
محدودی  بسیار  خانواده های  و  است  کمرنگ  خیلی  ا  م
 توانسته اند فرزندان خود را با عادات مطالعات پیش ببرند.

شکربیگی نهاد آموزش را یکی دیگر از عوامل موثر در ضعف 

متاسفانه  میان  این  در  می گوید:  و  می داند  مطالعه  عادات 
نهاد آموزش و پرورش نیز کاری پیش نبرده و این تالش 
به  اگر  کند.  تقویت  را  مطالعه  عادات  که  است  نداشته  ا  ر
برنامه های آموزشی مدارس ما نگاه کنید برنامه هایی مانند 
کتاب خواندن های گروهی و ... وجود ندارد و نهاد مدرسه نیز 
مطالعه را به عادات فرهنگی دانش  آموران اضافه نمی کند.

او در ادامه با انتقاد از مدرک گرایی به ایبنا می گوید: 
آنچه نهاد آموزش به خانواده ها تحمیل می کند اساسا چیزی 
به نام نمره و مدرک گرایی است که فقط از فرزندانشان توقع 
نمره ۲۰ داشته باشید و بخواهید که آن ها مهندس و دکتر 
شوند. به این ترتیب متاسفانه اول نهاد آموزش و دوم نهاد 
خانواده در ایجاد عادات صحیح مطالعه وظایف خود را انجام 
نمی دهند در حالی که مطالعه پایه و زمینه و گستره آگاهی 
در یک ملت است و در موفقیت آن ها سهم بسزایی دارد.

این جامعه شناس با اشاره به ریشه های تاریخی گریز 
از مطالعه نیز توضیح می دهد: برای این بی توجهی ها باید 
ریشه های تاریخی فرهنگ را هم دید. کشور ایران در طول 
تاریخ خود تحت سلطه حاکمان مستبد بوده و در این فضا 
آگاهی به شکل یک مطالبه در نیامده است چرا که در جامعه 
استبدادی هرچقدر مطالعه کم تر باشد، انسان های مطیع و 
تسلیم بار می آیند و آسان تر می توان آن ها را کنترل کرد. 
عالوه بر این به دلیل استبداد و حضور در جامعه استبدادی، 
تا مدرکی  ادبیات شفاهی هستیم  دنبال  بیشتر  ایرانیان  ما 
از خود به جای نگذاریم و به همین دلیل آداب شفاهی در 
ایران بیشتر رشد کرده است. یک مثال ساده در این زمینه 
را می توانیم در عادات گفت و گوهای روزانه خود ببینیم؛ یکی 
از عباراتی که ما در دیدار با هم فراوان به کار می بریم، چه 
خبر؟ است که نشانه ا ی از عالقه به فرهنگ شفاهی دارد.

شکربیگی در ادامه با اشاره به رشد فضای مجازی 

تاثیر این فضا بر عادات مطالعه  از  و شبکه های اجتماعی 
در میان زنان و مردان می گوید: ما اکنون در دوره ای به 
سر می بریم که اتفاقات جدیدی رخ داده است و عالوه بر 
مراحل جامعه پذیری که پیشتر وجود داشته اند، نهاد رسانه 
و شبکه های اجتماعی هم در مرحله جامعه پذیری افراد جای 
گرفته اند. اکنون این رسانه ها هستند که به عادات شفاهی 
در  مردم  از  بسیاری  امروز  می گویند.  پاسخ  ایران  ردم  م
شبکه های اجتماعی حضور دارند. این طیف بسیار گسترده 
است از گروه سنی ۷ تا ۷۰ سال، تا گروه های فکری پیش 
رو و سنتی. امروز مردم ایران به جای مطالعه کردن کلیک 
می کنند و وارد فضاهایی می شوند که متاسفانه به این دلیل 
به پای  زیاد است، نمی توانند  آنجا بسیار  که اطالعات در 
سرعت این انتشار برسند و به جای آن به اطالعات نوک 

می زنند و این موضوع به رواج سطحی نگری می انجامد.
در  زنان  مطالعه  وضعیت  جامعه شناسی  استاد  ین  ا
جهان جدید تکنولوژیک را با تغییرات و ریشه تاریخی نقش 
زن در نهاد خانواده مرتبط می داند و توضیح می دهد: در این 
میان اگر بخواهیم به زنان و دختران اشاره کنیم، به لحاظ 
دوم محسوب  خانواده جنس  نهاد  در  زنان  تاریخی  یشه  ر
می شدند و در آن ساختاری که وجود داشت، زنان باید یک 
همسر خوب و مادر خوب و ستونی برای پاسخ مطالبه همه 
اعضای خانواده می بودند. در آن سیر تاریخی مطالعه کردن 
در زنان ما جای چندانی نداشته است، مگر این که به ندرت 
افرادی مانند پروین اعتصمامی یا بی بی استر آبادی و ... در 
بستر خانواده ای همراه رشد می کردند اما فرهنگ غالب برای 
زنان چنین حقی قائل نبود. لذا زنان عادت به مطالعه کردن 
را در خدمت و در حضور مردان می دانستند و به عبارتی 
زنان باید بسترهایی را فراهم می کردند و آرامشی را ایجاد 
می کردند که مردان بتوانند مطالعه کنند. در مقابل همیشه 

از این تقاضا از زنان ما خواسته شده است که زیبا باشند و 
به خود برسند و بیشترین مطالبه ای که هم در نهاد خانواده 
و هم جامعه از آن ها خواسته شده، این است که زیبا باشند و 
مدیریت بدن در معنای عام داشته باشند. امروز این بحث 
مدیریت بدن در همه دنیا به چشم می خورد اما از جامعه ای 
به جامعه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. 
عالوه بر این زن در تاریخ ایران همواره در مناسبات قدرت 
ابزاری در جهت  را  تعریف می شده و قدرت سیاسی زن 
تطمیع منافع خود استفاده می کرده است و در خانواده هم 
همیشه از او خواسته شده که خود مطالبه نداشته و مطالبه 

دیگران را جواب بدهد.
در  آگاهی  به  نسبت  اقتصاد  اهمیت  به  ادامه  در  و  ا
تحصیالت دانشگاهی زنان اشاره می کند و به ایبنا می گوید: 
اکنون به دلیل امکاناتی که در تکنولوژی ایجاد شده است 
شدگی  تحقیر  مرحله  از  توانسته اند  هوشیارانه  خیلی  نان  ز
تاریخی گذر کرده و به طور آگاهانه در بستر آموزش رشد 
کنند و وارد دانشگاه ها و ساختار فرهنگی شوند. بسیار در 
سعی  می گویند  زنان  به  که  می شنویم  روزمره  عامالت  ت
کنید کار کنید و دستتان در جیب خودتان باشد، تا نیازی 
را   نسل  این  دارد  که  نسلی  آن  که  چرا  باشید،  داشته  ن
تربیت می کند، از زنانی تشکیل شده که به لحاظ تاریخی 
به  تشویق  ولی  دیده اند.  مختلف  ابعاد  از  زیادی  صدمات 
آگاهی  و  کسب  معنای  به  نسل  این  طرف  از  حصیل  ت
دانایی نیست چرا که بیشتر دید اقتصادی در پشت ماجرا 
است، نه فرهنگی. یعنی رفتن به دانشگاه نه برای کسب 
آگاهی از شرایط اجتماعی و سیاسی که برای کسب شغل 
مدیریت  بحث  دیگر همچنان  بعد  از  است.  بوده  درآمد  و 
هیچ  در  گیدنز  قول  به  و  است  زنان  از  اول  مطالبه  دن  ب
دوره ای از تاریخ بشر به نقطه ای از بدن)صورت در زنان( 

به این اندازه توجه نشده است که نمونه آن انواع و اقسام 
جراحی ها برای زیبایی برون است و ما محدود داریم کسانی 
 که بر درون زیبای خود تاکید دارند مانند مریم میرزا خانی.

او در ادامه با تاکید بر نقش مطالعه در احقاق حقوق زنان 
گفت: من امیدوارم که زنان ما در این بستر به این آگاهی 
و دانایی برسند که راه رسیدن به حقوق حقه آن ها، تنها و 
تنها با مطالعه و کسب آگاهی ممکن، ساختارهای تعین گرا 
وادار به عقب نشینی می شوند. این که در زنان و دختران 
ما مطالعه به صورت یک عادت نهادینه شده وجود ندارد، 
همانطور که اشاره شد هم ریشه تاریخی و خانوادگی، هم 
فردی و سیاسی و هم فرهنگی دارد. تمام این عوامل دست 
به دست هم می دهد که از زن موجودی در خدمت ساختار 
حاکم بسازد. به همین علت برای دست یابی به یک عادت 
صحیح که کسب مطالعه در زندگی روزمره و سبد زندگی 
خانواده جای بگیرد، ابتدا نهاد خانواده، بعد نهاد آموزش و 
پروزش و در ادامه رسانه مسئول هستند اما تمام مسئولیت 
سودمندی  به  آگاهی  امروز  که  چرا  نیست  سمت  این  ر  د
است.  کم  همچنان  خواندن  همت  اما  شده  ایجاد  مطالعه 
این امر را ما در نمایشگاه های کتاب هم می بینیم که این 
نمایشگاه ها بسیار شلوغ است و کتاب زیاد خریده می شود 
پس  می شوند.  انبار  و  نمی شوند  خوانده  کتاب ها  این  ما  ا
هم  خوانده  است  خرید  برای  همت  این  که  زمانی  کاش 
شود چرا که اگر این همت وجود داشته باشد، سرنوشت ما 
چیزی که اکنون در آن به سر می بریم نخواهد بود. مطالعه 
به عنوان یک عادت می تواند انسان را با خودش به یک 
کنش بازنگرانه وا بدارد و ما نیازمند دختران و زنان آگاهی 
هستیم که با مطالعه تاریخی که گذارنده اند، بدانند گذشته 
چه بوده و اکنون و آینده چه خواهد بود. این امر می تواند 

سرنوشت نسل های آینده را هم تغییر دهد.

نقش مطالعه در احقاق مطالبات زنان
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آغاز روایت یک معلول ذهنی زندانی در تئاتر شهر

نمایش »بیداری«  به کارگردانی 
داود دانشور از روز یکشنبه شانزدهم 
شهریور ماه در تاالر قشقایی مجموعه 

تئاترشهر اجرای خود را آغاز کرد.
این نمایش  از محصوالت گروه 
نویسندگی  ینما- تئاتر »آیین« به  س

ژولیان گارنر است و در حالی به صحنه رفت 
که گروه اجرایی در بروشور نمایش »بیداری« از زنده یاد قدرت اهلل صالحی 

عضو فقید گروه سینما تئاتر»آیین« نیز یادی کرده اند. 
 نمایش »بیداری« روایت یک معلول ذهنی به نام یوهان است. او 
در اثر جرمی که مرتکب شده در زندانی تحت مراقبت قرار می گیرد .بعد 
از مدتی سرزندانبان او را به یکی از روستاهای اطراف شهر منتقل می کند 
با یک  اما آشنایی معلول ذهنی در روستا  بازگردد  به زندگی طبیعی  ا  ت

زن، اتفاقاتی را رقم می زند که پس از چند ماه موجب شگفتی می شود.

توسعه در جامعه شناسی تئاتر و نمایش رادیویی

برنامه »ارغنون« رادیو نمایش 
پنجشنبه این هفته به موضوع توسعه 
نمایش  و  تئاتر  شناسی  جامعه  ر  د

رادیویی می پردازد.
میهمان  یاراحمدی  امیر  محمد 

این هفته برنامه رادیویی »ارغنون« است و 
دررابطه با توسعه در جامعه شناسی تئاتر و 

نمایش رادیویی با او گفت و گو خواهد شد.
جهانشاه آل محمود، مجری کارشناس »ارغنون« ضمن اعالم این 
مطلب افزود: »ارغنون« یکی از برنامه های تخصصی رادیو نمایش است 
که در آن مسائل نظری نمایش و نمایش رادیویی مانند زیبایی شناسی، 

جامعه شناسی و نشانه شناسی تئاتر مطرح می شود.
او عنوان کرد: مخاطبان این برنامه بیشتر دانشگاهیان، تحصیلکرده 
های تئاتر و همین طور کسانی که در حوزه تئاتر فعال می باشند، هستند.

 فرهنگ مشترك در یک آلبوم موسیقی

از  »اینسو و آنسو« عنوان یکی 
در  شده  منتشر  آلبوم های  ازه ترین  ت
حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران 
جاهد،  مسعود  هنرمندی  با  که  ست  ا
فاروق آزادیان و محمد نصرتی پیش 

روی مخاطبان قرار گرفته است.
کسایی،  حسن  اثر  ابوعطا«  رنگ  «
»پیش درآمد دشتی« اثر رضا محجوبی، »تمرین دشتی« اثر ابوالحسن 
صبا، »پیش درآمد ماهور« اثر درویش خان، »رنگ ماهور« اثر درویش 
اثر  قفس«  در  ملیجه،  »زرد  سماعی،  حبیب  اثر  دشتی«  »رنگ  ان،  خ
ابوالحسن صبا با نوازندگی پیانو سامان احتشامی قطعاتی هستند که در 
این آلبوم گنجانده شده اند. محمد نصرتی تنظیم کننده این آلبوم نوشته 
فرهنگ  تمدن. یک  است، یک  راه  تالقی یک  آن سو  این سو و  ست:  ا

مشترک با سلیقه و رنگی دیگر«.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

درگذشت کارگردان بزرگ در 82 سالگی

»یرژی منتسل« کارگردان اهل 
اولین  با  که  چک  جمهوری  کشور 
نظر«  تحت  رهای  »قطا یلمش  ف
درباره جنگ جهانی دوم برنده جایزه 
اسکار بهترین فیلم خارجی شده بود، 

درگذشت.
»منتسل« در سال ۱۹۶۷ او که متولد 
فوریه ۱۹3۸ بود، در رشته کارگردانی در شهر پراگ بود در سال ۱۹۶۲ 
تحصیالت خود را به پایان برد و در دهه ۱۹۶۰ میالدی در کنار چهرهای 
مطرحی چون »میلوش فورمن« از سینماگران پیشگام موج نوی سینمای 
چک اسلواکی بود.  وی که نویسنده و بازیگر نیز بود در عرصه کارگردانی 
تئاتر هم فعالیت داشت، نشان شوالیه دولت فرانسه را دریافت کرده بود و 
اعتقاد داشت یک کمدی خوب باید به مسائل جدی بپردازد و اگر درباره 

مسائل جدی با لحنی جدی سخن بگوید، احمقانه به نظر می رسد.
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گفتگوي مفصل با شیوا ابراهیمي
شهرستان ها در عرصه هاي هنري همیشه مهجوز هستند

خسرو شکیبایي بازیگري بود که من را به بازیگري عالقمند کرد
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محمد حسین زاده

مدتي است که تئاتري هاي کهنه کار به سمت کارهاي 
به  را  فعالیت خود  بیشتر  آمده و هرچند هنوزهم  تصویري 
صحنه تئاتر اختصاص مي دهند، ولي سعي مي کنند با حضور 
برجاي  خود  از  ماندگاري  کارهاي  تصویري،  کارهاي  ر  د
گذاشته و اتفاقا حضورشان در عرصه تصویر باعث مي شود 
تا بخش بازیگري این مدیوم هم دچار تحوالت اساسي شود. 
شیوا ابراهیمی از بازیگران باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون 
است. او که سابقه بیش از ۲دهه فعالیت در عرصه بازیگری 
سعید  کارگرداني  به  گرم،  زمین  سریال  شب ها  این  ارد،  د
روزها  این  او  که  دارد. هرچند  در حال پخش  را  عمت اهلل  ن
بیشتر دوست دارد در عرصه تئاتر کارگردانی کند و تجربیاتش 
در این زمینه را گسترش دهد ولي حضور درخشاني در این 
سریال مناسبي داشته است. با او در گفتگویي مفصل همراه 
شدیم تا بیشتر درباره تجربیاتش و البته معضالت و اتفاقات 
بازیگري بدانیم. بخش اول این گفتگو از نظرتان مي گذرد...

-به سال هاي دور برویم... شیوا ابراهیمي چطور وارد 
این رشته  به  از کودکي  آیا شما هم  بازیگري شد؟  عرصه 

عالقه داشتید!؟
*فکر می کنم همه این تجربه را دارند. حتی کسانی 
که االن یک شغل دیگری دارند هم این دوران را تجربه 

بچه ها  با  ما  مثال  رده اند.  فامیل بازی می کردیم ک

که هیچکدام از آنها بازیگر نشدند و تخصص های دیگر را 
انتخاب کردند. من در مدرسه همیشه سردمدار گروه نمایش 

و سرود بودم.

به سینما  بود؟  بازي هاي کودکانه چه  -پایه گذار آن 
عالقه داشتید و یا با خانواده به دیدن تئاتر رفته بودید؟

*من ۹ سالم بود که وسط جنگ ایران و عراق مهاجرت 
کردیم به استان کرمان که خانواده پدری من آنجا هستند. 
متاسفانه آن موقع تئاتر در شهرستان ها رونق نداشت و االن 
هم که چندین سال است از آن زمان می گذرد همچنان تئاتر 
در شهرستان ها رونق ندارد، اما فیلم هایی که در سینما اکران 
می شد را می دیدم. فیلم های آقای مهرجویی را خیلی دوست 
بچه های  و  هستند  مهجور  شهرستان ها  متاسفانه  اشتم.  د
شهرستان نمی توانند چندان شکوفایی داشته باشند. در حال 
حاضر هم شاید در چندین مرکز استان  مانند استان اصفهان، 
هنرستان بازیگری وجود داشته باشد ولی بعید می دانم کرمان 
هنرستان این رشته را داشته باشد. البته ممکن است داشته 
باشد و من بی خبر باشم. در هر صورت امکانات برای اینجور 
استعدادهایی که بچه های شهرستان دارند کم است. برای 
من هم همینطور بود تا اینکه دانشگاه قبول شدم. در چند 
رشته هنری همزمان قبول شدم و مانده بودم که کدام رشته 
را انتخاب کنم؟ زمانی که برای مصاحبه به دانشکده سینما 
تئاتر آمدم، تکلیفم کامال با خودم مشخص شد. یعنی همان 
بیشترین عشق و عالقه ام  به من نشان داد  یک مصاحبه 

این است که روی صحنه تئاتر باشم.

-در هنرستان چه رشته ای خواندید؟
*من معماری خواندم. متاسفانه به علت ناقص بودن 
نظام آموزشی در آن دوره، بچه هایی که در هنرستان رشته 
معماری می خواندند امکان نداشت در دانشگاه هم بتوانند 
سنگین  درس های  اینکه  مگر  شوند،  قبول  عماری  م
شدنی  اصال  که  می خواندند  را  فیزیک  و  یاضی  ر
معماری  آزمون  که  نرسید  فکرم  به  حتی  بود.  ن
بودم  مانده  تئاتر و طراحی صنعتی  بین  بدهم. 
دانشگاه  در  ترم  یک  را  صنعتی  طراحی  ه  ک
آزاد همراه با تئاتر ادامه دادم ولی کشش تئاتر 
برای من آنقدر زیاد بود که از طراحی صنعتی 

انصراف دادم.

از  آیا  بود؟  چطور  خانواده  واکنش  -
انتخاب شما حمایت کردند؟

*خوشبختانه هیچوقت این اتفاق برای 
مادرم  و  پدر  شوند.  من  مانع  که  نیفتاد  من 
گفتند آنچه که خودت می خواهی و عاشقش 

هستی را انتخاب کن.

یک  شما  که  بودم  خوانده  جایي  در  -
کتابخوان حرفه اي هم هستید...

به  شروع  بخوانم،  توانستم  که  وقتی  از  من  بله،  *
این زمینه مادرم بسیار پیگیر بود و  کتاب خوانی کردم. در 
من قبل از اینکه به کالس اول ابتدایی بروم، خواندن را یاد 
گرفتم. مادرم می گفت غیر از یکسری کتاب ها، هر کتابی را 

که بخواهی در اختیارت می گذاریم.

-در آن دوران نویسنده مورد عالقه هم داشتید؟
آنها  و  داشتم  دوست  خیلی  را  کالسیک  آثار  من  *
را دنبال می کردم. بیشترین کتاب هایی که روی من تاثیر 
خوب یا بد گذاشت، کتاب های صمد بهرنگی بود. االن اگر 
صحبتی شود حتما می گویم نیاز نیست بچه ها آن چیزی که 
نمی توانند تحلیل کنند را بخوانند. بیشترین کتابی که روی 
من تاثیر گذاشت و هنوز هم جزئیات آن را یادم است، کتاب 
بینوایان، ویکتور هوگو با ترجمه غالمعلی مستعان بود. واقعا 

کتاب بی نظیری است.

دنبال  را  فیلم ها  و  می رفتید  سینما  به  که  زمانی  -
بازیگر به این  با دیدن آن  بازیگری بود که  آیا  می کردید، 

حرفه عالقمند شوید؟
*خسرو شکیبایی. من فکر می کنم ما نسل هامون 
هستیم. در بین نسل ما چه کسی هست که با هامون عاشق 
سینما نشده باشد؟ واقعا آن فیلم همه ما را به تفکر واداشت. 
این کار بزرگ را آقای مهرجویی در حق نسل ما انجام داد. 
خسرو شکیبایی آنقدر نقش هامون را خوب بازی کرد که بر 

ذهن و روان همه ما نقش بست.

-وقتی به دانشکده سینما تئاتر رفتید به تئاتر عروسکی 
و  بازیگری  برای  تقاضا  زمان  آن  کردید!  پیدا  رایش  گ
کارگردانی بسیار زیاد بود و به همین خاطر برخی از استادها 
به دانشجوها پیشنهاد می کردند و یا به اجبار می گفتند که 
شما باید رشته تئاتر عروسکی یا طراحی صحنه را انتخاب 
کنید. آیا به شما هم رشته تئاتر عروسکی را پیشنهاد دادند 

و یا خودتان این رشته را انتخاب کردید؟
*اتفاقا زنده یاد آقای کشن فالح و آقای حمید افشار 
بازیگری کنار گذاشته ایم چون  به من گفتند شما را برای 
دختران بازیگر ما کم هستند ولی هر چه گفتند را نپذیرفتم 
و گفتم من باید گرایش تئاتر عروسکی بخوانم. در آن دوره 
دانشکده ما استاد بازیگری شاخص جذب نکرده بود. من 
زمانی که وارد دانشکده شدم، بیرون از دانشکده کارهای 
عروسکی  تئاتر  کردم  انتخاب  خودم  من  می کردم.  یادی  ز
بخوانم چون استادهایی داشت که خیلی دوست شان دارم. 
آن موقع من شیفته خانواده مفید و مخصوصا آقای بیژن 
زنده یاد  می دادند  درس  که  استادهایی  بودم.  شده  فید  م
اگر کالس  بودند.  آقای غریب پور  کامبیز صمیمی مفخم و 
بازیگری هم بود در آن کالس شرکت می کردم. من گفتم 
می خواهم تئاتر عروسکی بخوانم و همین کار را هم انجام 
دادم. در آن دوره  گروه های کوچک داشتیم و در جشنواره ها 
شرکت می کردیم ولی متاسفانه از یک جایی به بعد دیگر 
آن فعالیت ها شکل نگرفت. مهمترین دلیلش این است که 
حمایتی وجود ندارد. من خودم از یک جایی به بعد از گروه 
لحاظ  از  بتوانند  باید  عروسکی  تئاتر  بچه های  شدم.  دا  ج
اقتصادی یک خانواده را بچرخانند. ما دیگر دانشجو نبودیم 
و از یک زمان به بعد خرج خانه داشتیم. تئاتر عروسکی خرج 
زندگی ما را تامین نمی کرد چون اصال حمایت نمی شد. بودجه 
آنچنانی هم برای آن درنظر گرفته نمی شد. فکر می کنم االن 

هم همینطور است.

را  تاثیر  بیشترین  دانشگاه  استادهای  از  کدام یک  -
روی شما گذاشتند؟

*آقای غریب پور استاد راهنمای من بودند. من برای 
پایان نامه ماهی سیاه کوچولو، اثر صمد بهرنگی را کار کردم. 
تمام صحنه سیاه بود و یک باکسی داشتیم که در آن باکس 
نور کار شده بود و عروسک ها در آن باکس حرکت می کردند. 
پایان نامه من یکی از لذت های زندگی ام بود. آقای غریب پور 
بهترین نمایش را می خواستند و به ما هم یاد دادند بهترین 
و  نوشتن  روی  کنیم. مدت ها  ارائه  را  داریم  که  چیزی 
دراماتیزه  کردن آن وقت گذاشتم. روزی هم که آقای 
غریب پور آمدند نمایش را ببینند در مرز سکته بودم. 
خوشبختانه نمایش مورد توجه ایشان قرار گرفت و 

من با عشق، پایان نامه خوبی ارائه دادم.

-از بچه های آن دوره کسی بود که 
این کار را ادامه بدهد؟

*من االن بیشتر با بچه هایی که 
بعد از من به دانشکده آمدند در تماس 
باالیی  سال  اعلمی  محمد  هستم. 
عروسک  ساخت  در  ما  و  بود  ن  م
او  و  می کردیم  کار  همدیگر  ا  ب
یکجورهایی استاد من بود. بنفشه 
پورغالمحسین  مرجان  و  دیعی  ب
بودند  من  از  بعد  دوره  چه های  ب
که االن فقط دارند تئاتر عروسکی 
آنها  به  باید  واقعا  می کنند.  ار  ک
که  چرا  بگوییم،  نباشید  سته  خ
دارند برای این کار تالش می کنند 

و زحمت می کشند.

از  می کردید.  هم  بازیگری  کار  دانشگاه  در  شما  -
بچه های هم دوره  شما چه کسانی هنوز مانده اند؟

سعید  مثل  زیادی  افراد  ما  دانشکده  بچه های  از  *
چنگیزیان، سهیال گلستانی، رضا بهبودی و حسن معجونی 

مانده اند و االن مشغول کار هستند.

االن  نسبت  به  دانشجوها  زمان   آن  نظرمي رسد  -به 
فعال تر بودند و دنبال یاد گرفتن بیشتر بودند...

تاریخ  کتاب   3-۲ فقط  هنر  دانشگاه  کتابخانه  در  *
تئاتر اسکار براکت وجود داشت. آن موقع اینترنت هم نبود 
که بخواهیم آن کتاب را از اینترنت بگیریم. من با فضای 
تدریس  سراغ  هم  هیچوقت  نیستم.  آشنا  االن  انشگاهی  د
تمام  با  ما  ندارم. آن موقع  این کار  به  تمایلی  رفتم چون  ن
سختی ها فعال بودیم و در جشنواره ها شرکت می کردیم. فکر 
می کنم االن هم بچه های فعالی در دانشگاه حضور دارند. 
افرادی مانند جابر رمضانی، پوریا کاکاوند و محمد مساوات 
که خودشان کارشان را از تئاتر دانشگاهی شروع کردند به 
خوبی دست دانشجوهای جدید را می گیرند. به نظرم تئاتر 
دانشگاهی پایه و ریشه است و آدم  های درستی را آورده و 

در جایگاه حرفه ای گذاشته است.

هم  تلویزیون  عروسکی  کارهای  با  دوره  آن  در  -
همکاری کردید؟

*بله، من با آقای کامبوزیا پرتوی، محمد اعلمی و امیر 
فیضی کار کردم. با آقای پرتوی گربه جله و آقا پسر، را کار 
کردم که یک سال در ایام نوروز از تلویزیون پخش شد. من 

در آن کار عروسک گردان بودم.

-همواره یک نکته درباره بچه های تئاتر عروسکی وجود 
دارد که ایثارگرانه است و آن هم این است که برخی از آنها 
ممکن است حتی صدا هم نگویند و فقط عروسک گردانی 
کنند و به همین خاطر شناخته و دیده هم نمی شوند ولی 

سال هاست که ایثارگرانه دارند این کار را انجام می دهند؟
توسط  عروسک  وقتی  است.  لذت بخش  قعًا  وا *
حرکت هایی که من به آن می دهم و توسط صدایی که من 
یا یک نفر دیگر روی آن می گذاریم جان می گیرد، لذت بخش 
است. من یادم است یک برنامه عروسکی به نام شکوفه ها، 
در  بودند.  برادران سمنانی  آن  تهیه کننده  کار می کردم که 
آن کار عروسک گردان بودم و امیر غفارمنش صدای آن را 
می گفت. آنقدر صدا و عروسک با همدیگر مچ شده بودند و 
آنقدر این عروسک جذاب و دل نشین شده بود که تماشاگران 
مدام نامه می دادند و تماس می گرفتند تا درباره این عروسک 
حرف بزنیم. آن خلق کردن همان چیزی است که در هنر 
است. حاال در این هنر به این شکل است. متاسفانه ما دیگر 
دنیا فنی زاده را نداریم ولی محمد اعلمی و عیسی یوسفی پور 
با عیسی  قدیمی ترین های عروسک گردانی هستند. من  ز  ا
یوسفی پور کارهای زیادی کرده ام. گاهی آنقدر محو تماشای 
خودش و عروسکش شدم که فراموش کرده ام باید عروسکم 
را روی صحنه بیاورم. اگر به چهره عروسک گردان ها در حین 

عروسک گردانی نگاه کنید، آنها بی نظیر هستند.

-آیا با عروسک ها دوست یا وابسته هم می شوید؟
*بله. من که خیلی دلم برای عروسک گردانی تنگ 
شده است. ممکن است من را جزو خانواده عروسکی ندانند 

چون سال هاست که دیگر کار عروسکی نکرده ام.

-پیش آمده عروسک را به خانه ببرید و با آن زندگی 
کنید؟

*اگر از طرف کارگردان و تهیه کننده مشکلی وجود 
با  تا  می دهیم  انجام  هم  را  کار  این  گاهی  باشد  داشته  ن
عروسک ها آشنایی پیدا کنیم. عروسک ها قلق های خودشان 
ا دارند. عروسک سازهای مختلف به صورت های مختلف  ر
است  مهمی  پوینت های  اینها  همه  می سازند.  روسک  ع
با  نداند. من  را  این چیزها  بیرون کسی  از  دارد  امکان  که 
عروسک هایی که خانم مرضیه محبوب می سازند بسیار راحتم 
چون عروسک های ایشان بسیار سبک است. حتی من که 
چپ دست هستم ممکن است داستانم با عروسک گردان های 

دیگر فرق داشته باشد.

-اولین تئاتر حرفه ای که کار کردید کدام نمایش بود؟
آرش  کارگردانی  به  بخواهد،  اگر  باران  نمایش  *
هم  صفایی  صادق  بود.  برهانی مرند  نادر  نوشته  بساالن،  آ
بازیگر روبروی من در آن نمایش بود. صادق صفایی خیلی 
بعد تصمیم گرفت  به  از یک جایی  او  ازیگر خوبی است.  ب
معلمی کند چون معلم بی نظیری است. من در آن نمایش 
تازه از فضای دانشگاهی آمده بودم و اگر کمک های صادق 
نبود حتما زمین می خوردم. شانس داشتم که در اولین کار 
حرفه ای خودم با صادق صفایی بازی داشتم. صادق صفایی 
فقط پارتنر و بازیگر روبروی من نبود، بلکه او معلم من شد. 
ما اتودهای مختلفی زدیم تا من توانستم به آن نقش برسم. 
اگر صادق صفایی این محبت را به من نمی کرد، در واقع کار 
خودش هم درخشان نمی  شد چون هیچ بازیگری به تنهایی 
نمی تواند درخشش داشته باشد. حتما باید پارنتر خوبی داشته 

باشید، در غیر این صورت ضربه می خورید.

-کار تصویري را زودتر از تئاتر شروع کردید؟
*بله، من ابتدا سریال کهنه  سوار، را با زنده یاد اکبر 

خواجویی کار کردم و بعد به سمت تئاتر حرفه ای رفتم.

-برای آن سریال چطور انتخاب شدید؟
*یادم نمی آید ولی یک نفر من را به آقای خواجویی 
معرفی کرده بود. در دوران دانشجویی کار تصویر کرده بودم 
ولی اصال با فضای حرفه ای آشنا نبودم. سال دوم دانشکده 

بودم که به سرکار رفتم و بسیار سریع شروع به کار کردم.

-با توجه به اینکه شما بازیگر حرفه ای نبودید، اکبر 
خواجویی چطور به شما اعتماد کرد؟

*واقعا نمی دانم. ایشان از من تست هم نگرفت. یادم 
نمی آید تست داده باشم. دستمزدی هم که بابت بازی در 
این سریال گرفتم مبلغ بامزه ای بود ولی برایم اهمیت نداشت 
چون فقط می خواستم بازی کنم. آنقدر کار حرفه ای بلد نبودم 
که روز اول وقتی فیلمبردار گفت فالن میز باید جابجا شود، 
من سر میز را گرفتم و به بقیه گفتم بیایید جابجا کنیم، اما 
گفتند خانم شما بازیگر هستید و این کار شما نیست. من 
فکر می کردم همه باید همه کار کنند. من کار گروهی را 
دوست دارم. البته کار گروهی هم باید خط قرمزهای خودش 
را داشته باشد. آن روز همه خندیدند و گفتند جابجا کردن 

میز کار بچه های صحنه است.

-شما در اولین تجربه تصویر داشتید با دو بازیگر خوب 
و قدیمی مانند محمدعلی کشاورز و حمیده خیرآبادی بازی 

می کردید. چه حسی داشتید؟
*بیشتر از اینکه بخواهم بترسم همه چیز برایم جالب 
می آیند  دارند  خیرآبادی  خانم  می دیدم  وقتی  مثال  ود.  ب
همینطور نگاه می کردم که چه کار می کنند. سعی می کردم 
به جزئیات دقت کنم. یادم است پیش از این سریال معتقد 
بودم که هر طور شده باید کار کنم. یک روز یک نفر آمد 
دارند  اکباتان  پاس  ورزشگاه  در  دژاکام  آقای  ه من گفت  ب
یک نمایش را کار می کنند، شما دوست دارید در گروه فرم 
باشید؟ گفتم بله. وقتی سر تمرینات رفتم از مربیان پرسیدم 
که من باید کجا بیایستم؟ من اینطور نبودم که عقب بیایستم، 
بلکه می خواستم تجربه کنم و ببینم چه خبر است. به طرز 
ساده انگارانه ای هیچوقت نمی دانستم که می شود از روابط هم 
استفاده کرد. منظورم فقط بُعد منفی آن نیست، بلکه رابطه ای 
است که خودتان را معرفی کنید. من فکر می کردم همینطور 
باید خودم بشکافم و جلو بروم تا بتوانم یک جایگاهی پیدا 
کنم. تا یک زمانی مصاحبه هم نمی کردم چون معتقد بودم 
ما باید توسط کارمان دیده شویم. هنوز هم ایده من این است 
که باید توسط کار دیده شویم. مردم وقتی من را می بینند از 

سریال برادر جان، می گویند و من لذت می برم.

-متاسفانه شاید بازیگراني مانند زنده یادان محمدعلي 
کشاورز و حمیده خیرآبادي دیگرو وجود نداشته باشد و اتفاقا 
شاهد هستیم که این روزها برخي از بازیگران براي اینکه 
بازي خودشان بیشتر دیده شود، سعي مي کنند بازي بازیگر 

مقابل خود را خراب کنند!
*این اتفاق زیاد می افتاد. من عاشق این هستم که با 
آدم های آن نسل و یا یک نسل بعدتر از آنها معاشرت کنم. 
پس از سریال کهنه  سوار، با آقای احمد امینی کار کردم که 
در آن کار مقابل آقای پورحسینی بازی داشتم. من می توانم 
ریز به ریز به شما بگویم که چه چیزهایی از آنها یاد گرفتم. 
الفبای کار حرفه ای سر صحنه با آنچه که در دانشکده یاد 
می گیرید، متفاوت است. وقتی در عمل قرار می گیرید، چه از 
لحاظ اخالق حرفه ای و چه از لحاظ کار حرفه ای یک چیزهای 
دیگر یاد می گیرید. یادم است ما در یک سریالی نقش چند 
پورحسینی  آقای  که  می کردیم  بازی  را  شیمی  انشجوی  د
استاد ما بود. من در یک پالنی باید می رفتم پای تخته یک 
چیزی می نوشتم و برمی گشتم. ما این سکانس را یکی دوبار 

تمرین کردیم. آقای پورحسینی گفتند این پالن یک چیزی 
با  کم دارد، خودت آن را پیدا کن. در برداشت یک کاری 
دستم انجام دادم که وقتی ضبط تمام شد آقای پورحسینی 
سرشان را به نشانه تایید تکان دادند. اینها جزئیاتی است که 
فقط در عمل یاد می گیرید. یاد گرفتن از بزرگترها در کار 
ما، یکی از چیزهای خیلی مهم است. من شانس داشتم که 

با بزرگترهایی که این چنین بودند همبازی باشم.

-در بین کارهای تلویزیونی که بازی کردید بیشترین 
تاثیر را کدام بازیگر یا کارگردان روی شما گذاشت تا عالقه 

پیدا کنید و بازیگری را ادامه دهید؟
*واقعا نمی توانم شخص خاصی را نام ببرم ولی خیلی ها 
بودند که من از بازی کردن روبروی آنها یا کار کردن با آنها 
لذت بردم. فقط کارگردان و بازیگر هم نبوده، بلکه فیلمبردارها 
و طراح صحنه هایی در این کارها بودند که از همکاری با 
آنها لذت برده ام. من از همان اول که بازیگری را انتخاب 
کردم مطمئن بودم آن چیزی که می خواهم همین است. از 
بازی کردن روبروی آدم های زیادی لذت بردم. کار سوم یا 
چهارم من سریال مسافر، بود که در آن دوره خیلی سروصدا 
آقای مقدم تجربه مفید و فوق العاده ای  با  کرد. تجربه کار 
بود. من در آن سریال با آقای جالل اجاللی بازی داشتم. 

واقعا شگفت انگیز بودند.

-فکر می کنید بعد از کارگردان و بازیگری که روبروی 
شما کار می کند و تا حدودی فیلمنامه نویس، چه آدم دیگری 

در یک فیلم می تواند به بازیگر کمک کند؟
*لباس خیلی مهم است. طراحی لباس، فرم و جنس 
لباس و اینکه بازیگر خودش را در آن فرم ببیند خیلی مهم 
است. به نظرم لباس رابطه تنگاتنگی با بازیگر دارد. تصویر 
تاثیرگذار  گرفته می شود  نظر  در  بازیگر  برای  که  نوری  و 
است. هیچکدام از این دسته ها نیست که روی کار بازیگر 
تاثیر نداشته باشد. گریم و صدا هم صددرصد مهم هستند.

خیلي سخت  خانم ها  براي  لیاس خصوصا  -طراحي 
در  لباس خصوصا  طراحان  مي رسد دست  نظر  به  و  ست  ا

تلویزیون بسیار بسته است!
بازتر است. در  لباس  *بله، در سینما دست طراحان 
تلویزیون هم االن مشکلی با رنگ ندارند ولی حاال انتخاب 
آن طراح لباس، کارگردان و بازیگر چه باشد فرق می کند. 
متاسفانه کاراکترها آنقدر تیره هستند که طراح لباس هم از 
رنگ هایی استفاده می کند که به آن کاراکترها بخورد. در 
حال حاضر بیشتر کارها غم انگیز است و غم بیشتری دارند. 
شاید به خاطر این است که رنگ لباس بازیگران ثابت است 

وگرنه می شود رنگ های شاد هم برای آنها در نظر گرفت.

از  بسیاری  در  می گویند  که  است  درست  این  -
می گوید  بازیگر  به  لباس  طراح  تلویزیونی  ریال های  س

لباس های خودت را بیاور تا یکی از آنها را انتخاب کنیم؟
بسیار  بودجه  متاسفانه  است.  درست  صددرصد  *
کمی به لباس اختصاص داده می شود. گاهی لباس هایی را 
انتخاب می کنند که ارزان تر باشد. البته در کارهای تاریخی 
خیال مان راحت است. حتی اگر یک فیلمی درباره دهه ۶۰ 
هم باشد نمی توانند از لباس های ما استفاده کنند ولی اگر 
تاریخ فیلم امروز باشد از لباس خود بازیگران هم استفاده 
این ماجرا راضی می شویم  به  بازیگران  ما  می کنند. گاهی 
چون به خاطر کمبود بودجه آنقدر لباس های بدی انتخاب 
می کنند که بازیگر ترجیح می دهد لباس های خودش را ببرد 
از لباس های  ا بهتر باشد. گاهی واقعا ما راضی می شویم  ت

خودمان استفاده کنیم.

ادامه دارد...
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