
افسار گسیختگی بازار خودرو
در حالیکه اصرار آموزش و پرورش بر بازگشایی مدارس در تمام 
بر  پیام هایی که مخابره می شد داللت  کشور و حتی مناطق قرمز و 
حضور  این  شود  می  گفته  حال  بود،  آموزش حضوری  در  اجبار  نوعی 

اجباری نیست.
باالخره پس از گذشتن از روز ۱۵ شهریور و آغاز سال تحصیلی و در حالی 
به  مانده  روز  دو  ناگهان  و  بود  مجازی  آموزش  بر  تاکید  تابستان  اوایل  از  که 
بازگشایی مدارس، وزیر آموزش و پرورش تاکید بر آموزش حضوری و بازگشایی 
مدارس در سراسر کشور و شیفت بندی دانش آموزان و توانایی تأمین پروتکل های 

بهداشتی در مدارس سراسر کشور را داشتند، امروز به صراحت اعالم کردند پس از 
الزامی  نتیجه رسیدند که حضور دانش آموزان  این  به  بررسی های صورت گرفته 
بودن  الزامی  بر  تأکیدی  هم  ابتدا  از  گفته:  پرورش  و  آموزش  وزیر  البته  نباشد. 
اولویت ما آموزش حضوری است  ابتدا هم گفتیم  از  نبوده است و ما  این حضور 
اما شنیده شد برخی مدارس غیردولتی  را مناسب تر می دانیم  و آموزش حضوری 
یا دولتی الزام کرده بودند که حتمًا دانش آموزان باید حضور پیدا کنند. ما گفتیم 
وظیفه ما ارائه خدمات آموزشی به همه دانش آموزان است تا هیچ دانش آموزی 

نباشد. آموختن محروم  از 

این در حالی است که زمزمه های استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس 
شورای اسالمی کلید خورد و ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، 
در حساب توییتری خود نوشت: »استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورد. امروز 
بعد از سوال از وزیر محترم آموزش و پرورش و اعالم وصول توسط هیأت رئیسه 
امضا در  برای  استیضاح وزیر هم کلید خورد و  برای بحث در کمیسیون تخصصی 
کارتابل نمایندگان محترم قرار گرفت. مجلس انقالبی برای حفظ جان فرزندان ملت 

با احدی تعارف ندارد.«
صفحه 2

اعتماد جامعه به فرهنگیان، مسئولیت آموزش 
و پرورش را دو چندان می کند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح روز سه شنبه برای اطالع 
از روند اجرای شیوه نامه های بهداشتی در محیط های آموزشی و مدارس، با 
حضور در دبستان پسرانه دکتر حافظی، به همراه وزیر آموزش و پرورش از برخی 
از کالس های درس حضوری و تدریس از طریق فضای مجازی بازدید کرد و با توضیحات 
مدیر این دبستان در جریان برنامه های این مدرسه برای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ 

سالمت دانش آموزان قرار گرفت.
وی همچنین در جمع مدیر، کارکنان و معلمین این مدرسه ابتدایی با اشاره به اینکه 
در جامعه  اعتماد  درجه  باالترین  از  فرهنگیان  و  معلمین  متعدد،  نظرسنجی های  براساس 
برخوردار هستند، گفت: این اعتماد، مسئولیت آموزش و پرورش را بسیار سنگین می کند 
و معلمین و کادر آموزشی باید در ساعاتی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند، همانند 

والدین آنها با دلسوزی کامل از سالمت همه فرزندان مراقبت کنند.
صفحه 2

جذب نیرو در آموزش و پرورش
 باید منطبق بر اسناد باالدستی باشد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرح هایی که بخواهند 
بدون بهره گیری از اسناد باالدستی اقدام به جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش 

کنند، در مجلس مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
بر جذب  تاکید  آموزش و پرورش  بنیادین  افزود: سند تحول  محمد مهدی زاهدی 
نیرو در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان دارد. در این سند پیش بینی شده 
است اگر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان نتواند پاسخگوی نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش 
باشد این وزارتخانه می تواند نیروهایی را بر اساس آزمون جذب کرده و پس از آن یکسال 

دوره ببینند و در پایان، جذب این وزارتخانه شوند.
زاهدی گفت: معیار برای جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش، اسناد باالدستی است 

و نیازی نیست در این خصوص قانونگذاری جدیدی صورت گیرد.
وی افزود: مجلس باید به دانشگاه فرهنگیان از لحاظ بودجه ای کمک کند تا این دانشگاه 
بتواند تعداد پذیرش دانشجو-معلم را افزایش دهد و بتواند هزینه های مورد نیاز را تامین کند.
صفحه 2

 مشاور وزیر آموزش وپرورش درامور زنان: 

آموزش مهارت های »کودک یاری«
 به دانش آموزان

افزایش قیمت مصالح ساختمانی متعارف است
و  ن  مصرف کنندگا یت  حما ن  ما ز سا
درباره  ایسنا  گزارش  به  پاسخ  در  تولیدکنندگان 
قیمت  گسیخته  لجام  افزایش  بر  نظارت  لزوم 
این  قیمت  افزایش  میزان  ساختمانی،  مصالح 
قیمت  گسیخته  لجام  افزایش  و  دانست  متعارف  را  کاال 

سیمان را رد کرد.
دو هفته پیش هادی ساداتی، نایب رئیس کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود که مصرف 
کننده مصالح ساختمانی چندین برابر قیمت معمول مصالح 
می خرد، در حالی که 2۰ درصد تولیدات دست مصرف کننده 
می رسد و مابقی به بازار آزاد می رود. بنابراین او خواستار 
ورود سازمان بازرسی به افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح 
ساختمانی شد و گفته بود که که جای دستگاه های نظارتی 
مصالح  قیمت  افزایش  از  جلوگیری  در  حمایت  سازمان  و 

ساختمانی خالی است. 
صفحه 3

استاندار خراسان جنوبی خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی
 بزرگترین مرکز تجاری رفاهی شرق کشور در بند دره
4

استارت لیگ والیبال به امید تمام شدن!
صفحه 6

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8ورزش
منع حضور بازیکن 

و مربی خارجی 
مغایرتی با قوانین 

فیفا ندارد

6جامعه
 آموزش مهارت های 

»کودک یاری« به 
دانش آموزان

هنگ 7فر

مصوبه  گفت:  لیگ  سازمان  انتقاالت  و  نقل  مسوول 
با  اخیر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در رابطه 
منع حضور بازیکن و مربی خارجی مغایرتی با قوانین 

و مقررات فیفا ندارد.

مشاور وزیر آموزش وپرورش درامور زنان گفت: دفتر امور 
زنان باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر منفی شدن 
رشدجمعیت طرح آموزش مهارت های » کودک یاری » به دانش 

آموزان رابه اجرادر آورده  است  . 

از  بسیاری  گذشته  چندسال  طی  می گوید  ثالث  نشر  مدیر 
ناشران ورشکست شده و از دور تولید کتاب خارج شده اند 
چون هزینه و سودشان تناسب نداشته و این میان بیشتری 

سود متوجه کاغذفروشان بوده است.
جعفریه می گوید در حال حاضر ۹۰ درصد کتاب هایی که توسط 

ناشران عمومی کشور چاپ می شوند،

ناشران
 زیادی

 ورشکست شده اند

چرا جامعه پیام حضور اجباری در مدارس را دریافت کرد
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سرمقاله
در باب نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی

کاوه معین فر - در ماه های گذشته بحث واگذاری صدور مجوز برای محصوالت 
شبکه نمایش خانگی به صداوسیما در فضای رسانه ای داغ شده و واکنش های بسیاری در 
پی داشته است و این قضیه باعث شده تا یک کالف سردرگم، پیچیده و آشفته ایجاد شود.

۱3 صنف سینمایی در بیانیه مشترکی نسبت به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش 
خانگی از وزارت ارشاد به سازمان صدا و سیما انتقاد کردند. و دربخش هایی از این بیانه 
ذکر شد: »ما اعضای صنوف سینمای ایران که حرفه و معیشت خود و خانواده هایمان 
مستقیماً وابسته به تولید محصوالت فرهنگی تصویری است، اعتراض شدید خود را 
نسبت به انتقال مسئولیت شبکه نمایش خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما 

اعالم می داریم.
از تولید محصوالت شبکه نمایش خانگی و  فرصت های شغلی بوجود آمده 
پلتفرم های »وی او دی«  بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم 
در سال است که سیاست های غیر پاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار 

سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.
در حالی که می توان پیش بینی کرد که صداوسیما با رقابت ناصحیح با این پدیده 
نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبین رسانه  ای داخلی شده 

و این عرصه را نیز در اختیار شبکه های ماهواره ای قرار خواهد داد.«
* صداوسیما و نمایش خانگی 

واقعیت این است که صداوسیما با توجه به امکانات و ظرفیت هایی که دارد در 
جذب مخاطب عملکرد ضعیفی داشته و به نوعی می توان گفت یک رسانه شکست 
خورده است و حال سپردن مسئولیت شبکه نمایش خانگی که اتفاقا در حال رونق گرفتن 
است به صداوسیما با هیچ معیار و مالکی نه منطقی است و نه قابل فهم. علی الخصوص 

وقتی که این 2 تولید کننده محتوای تصویری در رقابت با همدیگر هم قرار دارند.
این دو رسانه به لحاظ ماهیت وجودی هم از پایه و اساس با هم تفاوت دارند، 
صداوسیما کامال نهادی دولتی یا حکومتی است به دلیل این که تمام بودجه آن را دولت 
می دهد و هر سال ردیف بودجه ان در مجلس تصویب می شود ولی حیات شبکه نمایش 
خانگی کامال بر اساس سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل گرفته است. )البته با چشم 

پوشی از استثاهایی مانند آقازاده سازمان اوج(.
برای درک عجیب و غریب بودن این تصمیم ناچارم مثالی فوتبالی بزنم مثال 
تیم های رئال مادرید و بارسلونا در اسپانیا همواره با همدیگر رقیب بوده و در واقع رقابت 
آنها جدای از فوتبال به مباحث غیرفوتبالی هم کشیده شده است و از مصاف مستقیم این 
2 تیم )ال کالسیکو( به عنوان بزرگترین رویارویی 2 تیم باشگاهی در جهان یاد می شود.

حال تصور کنید بر اساس یک قانون مکانیزمی اتخاذ شود تا مدیریت یکی از این 
باشگاه ها به باشگاه رقیب واگذار شود مثال مدیریت باشگاه بارسلونا را به رئال مادرید 
بدهند و مادریدی ها برای بارسا سرمربی و بازیکن بخرند و تعیین کنند چه بازیکنانی 

اجازه حضور در بارسا دارند یا خیر و ...
اگر تصمیم  نخواهد داشت، حتی  اعتباری  رویارویی  این  و  رقابت  این  دیگر 
گیرنده های رئال مادریدی با وجدان و شرافت قصد هیچ دخل و تصرفی در باشگاه 
بارسلونا نداشته باشند و با نهایت صداقت و شرافت هم کار کنند هیچ کس باور نخواهد 
کرد. یعنی از اساس نمی توان چنین مساله ای را قبول کرد و تمامی برد و شکست های 

هر 2 تیم زیر سوال خواهد رفت.
* وی او دی

حال قضیه صداوسیما و شبکه نمایش خانگی هم همین است آنها قرار است در 
موازات و رقابت با همدیگر رشد کیفی و کمی محصوالت نمایشی تصویری را رقم 

بزنند و بالطبع مخاطب بیشتری را به سمت خود جذب کنند.
قرار دادن یکی از آنها در زیر مجموعه دیگری از بین بردن این پیش فرض اولیه 
است. چون صداوسیما در این قضیه خود ذی نفع است و رقیب شبکه نمایش خانگی 
محسوب می شود هر گونه تصمیم بر قرار دادن یکی در زیر نظارت دیگری واقعا نه 

قابل درک است و نه قابل هضم.
شاید هم از اساس تصمیم بر این است که این رشد کمی وکیفی رقم نخورد که 
در آن صورت مصداق همان حرف ۱3 صنف سینمایی در بخشی دیگر از بیانیه است:

با  این عرصه می خواهیم که  از مسئولین و دلسوزان  »ما اصناف سینمائی 
جلوگیری از این اشتباه تاریخی، مخاطبان شبکه های داخلی را به سوی رسانه های 
خارجی سوق ندهند و به ایجاد بی ثباتی و فرار سرمایه گذاری مشروع از این حوزه 

فرهنگ و هنر دامن نزنند«.
انگار صداوسیما بقای شیشه عمرش را در انحصار و رقابت گریزی می داند و غیر 
از این را برنمی تابد، پس سعی دارد به هر قیمتی شده آنرا حفظ کند حتی با قیمت نابود 

کردن شبکه نمایش خانگی.
آیا الزم است که بنویسم صداوسیما اگر بیل زن بودی باغچه خودش را بیل 
می زد. با این حجم از امکانات و بودجه چنین فراری دادن مخاطب واقعا خود از عجایب 

روزگار است که صداوسیما توانسته آنرا محقق سازد.

شرح آگهی1 :
FRW103  آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران--ساری در نظر دارد مدیریت حفاظت و مراقبت از عرصه، اعیان، اشجار و مستحدثات)مرمت حصار کشی، جاده و ....( در جنگل های شمال کشور )هیرکانی( واقع در حوضه آبخیز 
78a.78b )حوزه طرح حفاظتی شرکت خلیل محله( به مساحت ۱2998 هکتار را  از طریق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل به  شرکت های حفاظتی و انتظامی واجد شرائط که داراي صالحیت و شرایط مندرج در آگهی 
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setadiran.ir  )سامانه تدارکات الکترونیک دولت( مراجعه نمایند و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس فوق الذکرتا ساعت ۱8 روز چهار شنبه  مورخ 99/7/2  مي باشد و زمان بازگشایی پاکت ها رأس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه   مورخ 99/7/3  می باشد.
۱-برآورد اولیه موضع مناقصه : 8/299/۱8۱/9۱3 ریال می باشد.
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3-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.

4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
 ۵- محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.

شرح آگهی 2:
FRW103 آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(                  

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران--ساری در نظر دارد مدیریت حفاظت و مراقبت از عرصه، اعیان، اشجار و مستحدثات)مرمت حصار کشی، جاده و ....( در جنگل های شمال کشور )هیرکانی( واقع در حوضه آبخیز 77b.76.78c)حوزه طرح حفاظتی شرکت 
الغدیر( به مساحت ۱642۰ هکتار را  از طریق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل به  شرکت های حفاظتی و انتظامی واجد شرائط که داراي صالحیت و شرایط مندرج در آگهی مي باشند واگذار نماید.. لذا متقاضیان بابت کسب اطالعات ودریافت اسناد و مدارک مربوط جهت 
شرکت درآگهي مناقصه مي توانند از تاریخ انتشار آگهي نوبت اول تا ساعت ۱8 روز یک شنبه مورخ 99/6/23  به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  )سامانه تدارکات الکترونیک دولت( مراجعه نمایند و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس فوق الذکرتا 

ساعت ۱8 روز چهار شنبه  مورخ 99/7/2  مي باشد و زمان بازگشایی پاکت ها رأس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه   مورخ 99/7/3  می باشد.
۱-برآورد اولیه موضع مناقصه : ۱3/۰9۰/37۱/۰۵3 ریال می باشد.

2- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  6۵4/۵۱8/۵۵3 ریال به شماره حساب IR46۰۱۰۰۰۰4۰۵3۰42۱۰7۵۵۰۵84 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارایه گردد.
3-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.

4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
 ۵- محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.

شرح آگهی 3:
FRW103  آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(                  

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران--ساری در نظر دارد مدیریت حفاظت و مراقبت از عرصه، اعیان، اشجار و مستحدثات)مرمت حصار کشی، جاده و ....( در جنگل های شمال کشور )هیرکانی( واقع در حوضه آبخیز 55b.63b-b.71b )حوزه طرح حفاظتی 
شرکت اشباع تراورس شیرگاه( به مساحت ۱3۱33 هکتار را  از طریق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل به  شرکت های حفاظتی و انتظامی واجد شرائط که داراي صالحیت و شرایط مندرج در آگهی مي باشند واگذار نماید.. لذا متقاضیان بابت کسب اطالعات ودریافت اسناد 
و مدارک مربوط جهت شرکت درآگهي مناقصه مي توانند از تاریخ انتشار آگهي نوبت اول تا ساعت ۱8 روز یک شنبه مورخ 99/6/23  به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  )سامانه تدارکات الکترونیک دولت( مراجعه نمایند و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. مهلت تحویل پیشنهادها 

به آدرس فوق الذکرتا ساعت ۱8 روز چهار شنبه  مورخ 99/7/2  مي باشد و زمان بازگشایی پاکت ها رأس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه   مورخ 99/7/3  می باشد.
۱-برآورد اولیه موضع مناقصه : 2۵/464/۰2۵/۰۵۵ ریال می باشد.

2- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  ۱/273/2۰۱/2۵3 ریال به شماره حساب IR46۰۱۰۰۰۰4۰۵3۰42۱۰7۵۵۰۵84 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارایه گردد.
3-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.

4-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
 ۵- محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.

آبخیزداری - مدیریت پایدار سرزمین
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری

صفحه 3

جعفر محمدی 
ابتدا این عکس را نگاه کنید:

غم انگیز است ولی این تصویر، 
از سال گذشته تا به امروز، شده است 
بخشی از دغدغه حوزه علمیه و وزارت 

آموزش و پرورش و برخی سیاسیون!
ماجرا را به نقل از رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 

آموزش و پرورش بخوانید:
فارسی  کتاب  از  صفحه ای   «
پایه اول را آوردند و با فارسی سال قبل 
مقایسه کردند و سؤال کردند دو تصویر 
با هم چه فرقی دارند؛ گویا در کتاب سال 
98 در یک تصویری کتاب قرآن را باالی 
یک کتاب خانه ای و زیر یک تلویزیون 
قرار دادند و اعتراضی شده است از حوزه 

علمیه که جای قرآن آنجا نیست و باید در جای برتری باشد و به 
این جمع بندی رسیدند که فارسی اول ابتدایی که پر از قرآن است 
چون در تصویر باالی آن کتابخانه، تلویزیون است و تصویر آن 
کتاب عزیز برداشتند و گلدانی گذاشتند و حاال اسم حذف قرآن به 
میان آمده است در حالی که در همین کتاب تصاویر متعدد از قرآن 
و نهج البالغه و صحیفه سجادیه و تصاویر مساجد و… وجود 
دارد. حاال آن منتقد خوش انصاف اینها را ندیده است و همین حذف 
کتاب قرآن در یک تصویر را ربط دادند به 2۰3۰ در حالیکه رئیس 

سازمان، خصم آشکار و پنهان با سند 2۰3۰ دارد.«
و حاال چند نکته:

۱ - در همه خانه های ما قرآن وجود دارد و اگر اتاق ما نیز 
همین شکلی بود که در تصویر رسم شده است، احتمااًل قریب به 
اتفاق مان قرآن را همین جا می گذاشتیم، یعنی به احترام کالم 

الهی، در باالترین طبقه کتابخانه.
شگفت است که در تمام مدتی که کتاب اول ابتدایی در 
خانه های مسلمانان ایران قرار داشت، هیچ کس احساس بی 

حرمتی به قرآن نکرد ولی برای عده ای دغدغه شد! انصافاً کجای 
این تصویر مشکل داشت که کار به حوزه و سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی و رسانه ها کشید؟ 
2 - امیدوارم که ماجرای ورود حوزه علمیه به روی جلد 
کتاب درسی آن هم در موضوعی چنین، صحت نداشته باشد چرا 
که پرداختن به چنین مواردی که در آن ها نه شرع مقدس هتک 
شده و نه مخالف عرف است، می تواند نشانه ای از فروگذاشتن 

اصول و تمسک به فروع باشد.
در زمانه ای که انواع شبهات، پرسش ها و نقدهای متعدد 
در زمینه دین وجود دارد و به رو گسترش نیز هست و در عصری 
که دین گریزی به یکی از دغدغه های مومنان واقعی بدل شده 
و از اخالق و اعتقادات گرفته تا فقه ، همه و همه آماج سواالت 
نوظهور است، وقتی می بینیم که به نام حوزه علمیه ایرادی بی 
اهمیت به روی جلد کتاب درسی اول ابتدایی می شود، حق داریم 
نگران آن باشیم که نکند حوزویان که با وجوهات شرعیه مومنان 
و بودجه عمومی کشور درس می خوانند تا هدایتگر مردم به سوی 
دین مهر و تعقل باشند، رسالت اصلی شان را وانهند و شأن حوزه 

و دین را تا بدین حد تقلیل دهند.
3 - یکی از مهم ترین مشکالت 
کشور ما، همین توقف در سطح است و 

فقدان توجه به عمق و روح.
قدر  این  که  کسانی  کاش  ای 
را  قرآن  جای  که  هستند  گیر  خرده 
در باالترین طبقه قفسه کتابخانه هم 
بر نمی تابند و اشکال می گیرند که 
روی کتابخانه تلویزیون هست، به روح 
زخمی شده قرآن در روابط اجتماعی، 
حکومتداری، ادارات، اقتصاد، فرهنگ، 
اخالقیات، رسانه و ... نیز التفات می 
کردند. گو این که قرآن نازنین، نازل 
شده است تا فقط با بهترین جلد و کاغذ 
منتشر شود و در باالترین و ای بسا دور 
از دسترس ترین جاهای خانه قرار گیرد 
و در مراسم مختلف با صدای زیبا قرائت شود و دیگر هیچ! و از 
همین روست که یک نقاشی این چنین زیر ذره بین می رود و از 
آن حرف و حدیث در می آورند و به غربت قرآن وقعی نمی نهند!

4 - یک روز گیر می دهیم به این که چرا قرآن در نقاشی 
روی جلد فالن کتاب ابتدایی در فالن طبقه قفسه است و روز 
بعد که آن را برداشتند، فریاد وااسالما سر می دهیم که دارند سند 
2۰3۰ را اجرا می کنند! واقعاً درد دین و قرآن داریم یا عادت کرده 

ایم به نیت خوانی و سیاسی بازی و انگ زدن و ... .
۵ - علی علیه السالم »تضییع االصول والتمسک بالفروع« 
را یکی از آفت های حکومت ها می دانند؛ یعنی کارهای مهم 
را رها کردن و چسبیدن به امور فرعی؛ آیا حکایت ایران امروز 

ما نیست؟!

بعد از تحریر:
خدا را شکر که در تصویر جدید، ته ریشی برای پدر خانواده 

در نظر گرفته شده است!

یادداشت
آموزش را دریابید

میرزاعلی آیت اللهی
یادمان نرفته حال و هوای امتحانات نهایی 4 متوسط سال ۵8 و ادامه آن 

را که نتیجه اش عدم اعتماد به بخشی از دیپلمه های آن سال شد.
بدون رودربایستی باید گفت درسال گذشته   آموزش مدارس و دانشگاهها 
درایران دچارنقصان بود و  امتحانات و ارزیابی ها معتبر نبودند . البته پرورش 
از یک دیدگاه تعطیل بود و از دیدگاه دیگر حضوردانش آموزان درکنار خانواده 

شاید آسیبهای تربیتی راکاهش می داد.
موضوع بحث این است که بخش مهمی  یادگیری دانش آموزان و دانش 
آموزان  از طریق دیدن  و چشم صورت می پذیرد وبخش دیگری از طریق 

مباحثه و البته بخشی هم از طریق شنیدن.
آموزش سال گذشته شنوایی محور بود ) اگرمعلمین ودانش آموزان هردو 
ازگوشی مناسب و اینترنت خوب برخوردار بودند که اکثرا نبودند.( تلویزیون نیز 
هرچند می توانست ومیتواند کمک باشد ولی کارکرد آن مطلوب و کافی نیست.

آموزش و پرورش خواهی نخواهی درسال تحصیلی جدید از محل صرفه 
جویی هزینه سرانه می تواند درتجهیز موارد سمعی و بصری موفق ترباشد. 
معلمین درمنزل امکان تهیه تخته سفید و دوربین مناسب برای تهیه فیلم از 
فیلم  تهیه  و  درمدرسه  زمینه حضورمعلم  مدارس  اگر  ولی  ندارند  را  تدریس 
اموزشی رافراهم کنند می توانند کارایی کالس ها را به شدت افزایش دهند 
واین مهم از محل صرفه جویی در سرانه مدارس میسر است مگراین که این 

صرفه جویی در جای دیگری هزینه بشود. واهلل اعلم.
البته دوربین فیلمبرداری الزاما نباید حرفه ای باشد و حتی ممکن است 
از موبایل های باکیفیت باال یا دوربینهای لپتاپ و هرچیز دیگری استفاده شود 

)که قطعا خرید و تملک چنین ابزاری از قدرت و توان معلمین خارج است(.
در هر صورت اگر درب بر همین پاشنه بچرخد و آموزش و پرورش فکری 
به حال تقویت آموزش بصری نکند سالهای اینده دواثر نامناسب بروز خواهد کرد.

۱. یادگیری طوطی وار و کاهش سطح عمومی دانش جامعه.
2. عقب ماندن دانش آموزان مدارس دولتی و مناطق کمترتوسعه یافته 

در کنکور و ورود به دانشگاه ها.

وزیر آموزش و پرورش
آموزش حضوری دانش آموزان از ابتدا هم 

الزامی نبود
وزیر آموزش و پرورش گفت: از ابتدا هم آموزش حضوری در مدارس 

الزامی نبود.
وی افزود: ما از ابتدا هم گفتیم اولویت ما آموزش حضوری است و آموزش 
حضوری را مناسب تر می دانیم اما شنیده شد برخی مدارس غیردولتی یا دولتی 
الزام کرده بودند که حتمًا دانش آموزان باید حضور پیدا کنند. ما گفتیم وظیفه 
ما ارائه خدمات آموزشی به همه دانش آموزان است تا هیچ دانش آموزی از 

آموختن محروم نباشد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما روی آموزش حضوری تاکید دارید چرا 
که کارکرد پرورشی و فرهنگی هم مدرسه دارد و محتوای آموزشی هم با حضور 
بیشتر عرضه می شود اما اگر کسانی به هر دلیلی از آموزش حضوری استفاده 
کردند بیمار هستند یا خانواده نگرانی دارد می توانند از آموزش های دیگری 

که پیش بینی کردیم استفاده کنند.
هنوز  دانش آموزان  برخی  »برای  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
کرد؟«،  باید  چه  ندارند،  دسترسی  هم  برخی  و  است  نشده  به روز  »شاد« 
اطالعات  باید  و  شد  نهایی  گذشته  پنج شنبه  جدید شاد روز  نسخه  گفت: 
دانش آموزان  سامانه  به  و  شده  بارگذاری  دانش آموز  میلیون   ۱2 از  بیش 
آرایش و  با یک  آموزشی »شاد«  )سناد( متصل شود و همچنین محتوای 
تقسیم بندی دیگری در اختیار دانش آموزان قرار گیرد که این کارها انجام 
اتصال  در  آینده هیچ مشکلی  24 ساعت  فکر می کنم ظرف  و  است  شده 

باشیم. نداشته  به »شاد« 
حاجی میرزایی بیان کرد: هیچ کس مجاز نیست دانش آموزان را ملزم 
به حضور کند و اگر کسانی به هر دلیلی ترجیح می دهند غیرحضوری آموزش 

ببینند می توانند انتخاب کنند ولی آموزش حضوری در مدارس برقرار است.
تصمیم  نیست.  پرورش  و  آموزش  وزارت  تصمیمات  این  گفت:  وی 
ستاد  آموزش حضوری تصمیم  بر  تاکید  و  شهریور   ۱۵ در  تحصیلی  آغاز  به 

ملی کروناست و ما هم ملزم به رعایت آن هستیم.

عکس و مکث

حاشیه سازی، حتی با روی جلد کتاب اول ابتدایی!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1551- چهارشنبه 19 شهریور 21399 معه جا

جذب نیرو در آموزش و پرورش
 باید منطبق بر اسناد باالدستی باشد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرح هایی که بخواهند 
بدون بهره گیری از اسناد باالدستی اقدام به جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش 

کنند، در مجلس مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
محمد مهدی زاهدی افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید 
این  از طریق دانشگاه فرهنگیان دارد. در  نیرو در آموزش و پرورش  بر جذب 
پاسخگوی  نتواند  فرهنگیان  دانشگاه  ظرفیت  اگر  است  شده  بینی  پیش  سند 
نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش باشد این وزارتخانه می تواند نیروهایی را 
بر اساس آزمون جذب کرده و پس از آن یکسال دوره ببینند و در پایان، جذب 

این وزارتخانه شوند.
اسناد  پرورش،  و  آموزش  وزارت  در  نیرو  برای جذب  معیار  گفت:  زاهدی 
باالدستی است و نیازی نیست در این خصوص قانونگذاری جدیدی صورت گیرد.

وی افزود: مجلس باید به دانشگاه فرهنگیان از لحاظ بودجه ای کمک کند تا 
این دانشگاه بتواند تعداد پذیرش دانشجو-معلم را افزایش دهد و بتواند هزینه های 

مورد نیاز را تامین کند.
وی تصریح کرد: در قانون آمده است که مجوز تاسیس مهدهای کودک از 
سوی سازمان بهزیستی باید صادر شود اما نظارت بر محتوای آموزشی آنها برعهده 

وزارت آموزش و پرورش است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: متاسفانه سازمان بهزیستی 
و وزارت آموزش و پرورش مسئولیت خود را در این خصوص به خوبی انجام نداده اند. 
همین امر موجب شده است در برخی مهدکودک ها برخالف محتوای مورد نظر 
آموزش و پرورش به کودکان آموزش داده شود و حتی گاهی انحرافات جدی در 

محتوای آموزشی ایجاد شود.
* مهد کودک ها باید زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اداره شود

اینکه در برخی مدارس و مهدکودک ها شاهد اجرای سند  بیان  با  زاهدی 
2۰3۰ هستیم، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات این موضوع را در دستور کار 
قرار خواهد داد. باید قانون یکپارچه ای در مورد مهدکودک ها تدوین شود و قوانین 

مربوط به مهد کودک ها اصالح شود.
وی افزود: به نظر من باید مدیریت مهد کودک ها به طور کامل به وزارت 

آموزش و پرورش سپرده شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: مسئوالن سازمان 
بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش به مجلس دعوت می شوند تا در این خصوص 

تصمیم گیری نهایی انجام شود.
* مدارس دولتی در آموزش و پرورش باید سر آمد باشند

وی اضافه کرد: قانون اساسی کشور مجوز تاسیس مدارس غیردولتی را صادر 
کرده است و در حال حاضر ۱۰ درصد آموزش در کشور برعهده مدارس غیردولتی 
است. باید مراقبت کنیم که در مدارس غیردولتی نیز کیفیت آموزشی وجود داشته 

باشد اما باید مدارس دولتی در آموزش سرآمد باشد.
* لزوم تدبیر سازوکارهایی برای استفاده از شبکه شاد در مناطق محروم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه عدالت در استفاده 
از شبکه های مجازی برای آموزش از اصول مهم عدالت آموزشی است، اظهار 
داشت: در بسیاری از مناطق کشور اینترنت پرسرعت برای آموزش وجود ندارد و 
در برخی مناطق نیز به دلیل مشکالت مالی، خانواده ها نمی توانند تلفن هوشمند 
و یا تبلت در اختیار دانش آموزان قرار دهند لذا عدالت آموزشی ایجاب می کند 
به گونه ای عمل شود که هیچ دانش آموزی به دلیل مشکالت مالی و امکانات 

از تحصیل باز نماند.
زاهدی گفت: وظیفه وزارت آموزش و پرورش در این خصوص سنگین است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش می تواند از تلفن همراه، ایرانسل و یا 
رایتل برای آموزش های تلفنی استفاده کند و یا اگر ناچار شدند معلمان در روزهای 

تعطیل بر اساس پروتکل ها به دانش آموزان آموزش دهند.
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: بعد دیگر عدالت آموزشی مربوط به 
رشته های پرطرفدار است. کنکور باید حذف شود. عدالت آموزشی ایجاب می کند 
که وزارت آموزش و پرورش در عین افزایش کیفیت آموزشی، آزمون های استاندارد 

برگزار کند تا دانش آموزان بر اساس سابقه تحصیلی به مدارس راه پیدا کنند.

اعتماد جامعه به فرهنگیان، مسئولیت آموزش و پرورش را
 دو چندان می کند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح روز سه شنبه برای اطالع از 
روند اجرای شیوه نامه های بهداشتی در محیط های آموزشی و مدارس، با حضور 
در دبستان پسرانه دکتر حافظی، به همراه وزیر آموزش و پرورش از برخی از کالس 
های درس حضوری و تدریس از طریق فضای مجازی بازدید کرد و با توضیحات 
مدیر این دبستان در جریان برنامه های این مدرسه برای پیشگیری از شیوع کرونا 

و حفظ سالمت دانش آموزان قرار گرفت.
وی همچنین در جمع مدیر، کارکنان و معلمین این مدرسه ابتدایی با اشاره به 
اینکه براساس نظرسنجی های متعدد، معلمین و فرهنگیان از باالترین درجه اعتماد در 
جامعه برخوردار هستند، گفت: این اعتماد، مسئولیت آموزش و پرورش را بسیار سنگین 
می کند و معلمین و کادر آموزشی باید در ساعاتی که دانش آموزان در مدرسه حضور 

دارند، همانند والدین آنها با دلسوزی کامل از سالمت همه فرزندان مراقبت کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بهار تعلیم و تربیت و آغاز سال 
به دلیل شیوع  امسال  افزود:  ابتدای مهر ماه آغاز شده است،  از  تحصیلی همواره 
بیماری کرونا و مشکالتی که از اسفندماه سال گذشته ایجاد شد، آموزش و پرورش 
تصمیم گرفت که سال تحصیلی را چند روزی زودتر آغاز کند تا مروری بر درس 
های سال گذشته نیز انجام شود که خوشبختانه براساس گزارش مدیر این دبستان، 
ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که دانش آموزان از آمادگی کافی برای رفتن 

به پایه باالتر برخوردار هستند.
بازگشایی  نحوه  جاری  سال  های  دغدغه  از  یکی  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
مدارس و مراکز آموزشی بود، اظهار داشت: براساس اعتمادی که مردم به آموزش 
و پرورش و معلمین دارند، اطمینان دارم آموزش و پرورش قادر خواهد بود بهتر از 
سایر دستگاه ها، برنامه های مراقبتی و کنترلی را اجرا کند تا خانواده ها دغدغه ای 

نسبت به سالمت فرزندان خود نداشته باشند.
وی گفت: آموزش و پرورش و مدیران مدارس باید به مردم این اطمینان 
را بدهند که با نظارت های مداوم در کنار استمرار برنامه های آموزشی، مراقبت 
دستور  در  جدی  طور  به  نیز  را  آموزان  دانش  سالمت  حفظ  و  بهداشتی  های 

کار خود دارند.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از آموزش و پرورش برای مدیریت برنامه 
های آموزشی در کنار شیوه نامه های بهداشتی گفت: براساس آنچه که وزیر آموزش 
و پرورش نیز اعالم کرده است، خانواده ها هیچ اجباری برای نحوه آموزش فرزندان 
خود ندارند و روش های مختلف و متنوعی پیش روی جامعه قرار گرفته و خانواده 

ها می توانند هر روشی که مناسب می دانند را انتخاب کنند.
دولت  هیئت  جلسه  در  جمهور  رییس  موافقت  با  خوشبختانه  افزود:  وی 
امکان استفاده از برنامه آموزشی شاد رایگان شده است تا هزینه ای بر خانواده ها 

تحمیل نشود.
جهانگیری همچنین با قدردانی از رسانه ملی در کمک به وزارت آموزش و 
پرورش و آموزش دانش آموزان افزود: همکاری صدا و سیما در این زمینه قابل تقدیر 

است که فرصت خوبی را در اختیار خانواده ها و معلمین قرار داده است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه از همه دستگاه های ملی و استانی، استانداران، 
فرمانداران و مسئولین بخش ها خواست همکاری های الزم را با آموزش و پرورش 
انجام دهند و اگر مدرسه ای با کمبود مواجه بود، همه دستگاه ها مکلف هستند کمک 

های الزم را ارائه دهند تا دغدغه ای برای مدارس وجود نداشته باشد.
وی وظیفه اولیاء و والدین دانش آموزان را نیز بسیار پراهمیت ارزیابی کرد 
خود  فرزندان  و سالمت  آموزشی  فرآیند  بر  باید  نیز  آموزان  دانش  اولیاء  گفت:  و 
با مدیر مدرسه در  اگر مشکلی مشاهده کردند  و  باشند  داشته  نظارت و رسیدگی 
میان بگذارند و اطمینان داشته باشند که مدیران مدارس و آموزش و پرورش به این 

مسائل رسیدگی خواهند کرد.
با همکاری همه دستگاه ها، سال تحصیلی  امیدواری کرد  اظهار  جهانگیری 
جاری به خوبی و با سالمت کامل دانش آموزان به پایان برسد و مشکلی در این 

خصوص پیش نیاید.

چرا جامعه پیام حضور اجباری در مدارس را دریافت کرد
آزاده سهرابی

در حالیکه اصرار آموزش و 
پرورش بر بازگشایی مدارس در 
تمام کشور و حتی مناطق قرمز و پیام هایی 
که مخابره می شد داللت بر نوعی اجبار در 
گفته می شود  بود، حال  آموزش حضوری 

این حضور اجباری نیست.
 ۱۵ روز  از  گذشتن  از  پس  باالخره 
شهریور و آغاز سال تحصیلی و در حالی که 
آموزش مجازی  بر  تاکید  تابستان  اوایل  از 
بازگشایی  به  مانده  روز  دو  ناگهان  و  بود 
بر  تاکید  پرورش  و  آموزش  وزیر  مدارس، 
در  مدارس  بازگشایی  و  حضوری  آموزش 
سراسر کشور و شیفت بندی دانش آموزان 
در  بهداشتی  پروتکل های  تأمین  توانایی  و 
به  امروز  داشتند،  را  کشور  سراسر  مدارس 
بررسی های  از  پس  کردند  اعالم  صراحت 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  گرفته  صورت 
البته  نباشد.  الزامی  آموزان  دانش  حضور 
هم  ابتدا  از  گفته:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نبوده  حضور  این  بودن  الزامی  بر  تأکیدی 
ما  اولویت  گفتیم  هم  ابتدا  از  ما  و  است 
آموزش حضوری است و آموزش حضوری 
برخی  اما شنیده شد  مناسب تر می دانیم  را 
مدارس غیردولتی یا دولتی الزام کرده بودند 
که حتمًا دانش آموزان باید حضور پیدا کنند. 
ما گفتیم وظیفه ما ارائه خدمات آموزشی به 
همه دانش آموزان است تا هیچ دانش آموزی 

از آموختن محروم نباشد.
زمزمه های  که  است  حالی  در  این 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس 
شورای اسالمی کلید خورد و ولی اسماعیلی، 
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در 
حساب توییتری خود نوشت: »استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش کلید خورد. امروز بعد از 
پرورش  و  آموزش  محترم  وزیر  از  سوال 
برای  رئیسه  هیأت  توسط  وصول  اعالم  و 
استیضاح  تخصصی  کمیسیون  در  بحث 
وزیر هم کلید خورد و برای امضا در کارتابل 
مجلس  گرفت.  قرار  محترم  نمایندگان 
با  ملت  فرزندان  جان  حفظ  برای  انقالبی 

احدی تعارف ندارد.«
کنار  در  مجلس  نمایندگان  نگاه  این 
اعتراض های گسترده والدین و معلمان در 
فضای مجازی و اعتراض برخی صاحبنظران 
حوزه سالمت نشان می دهد که این جمله 
هم  ابتدا  »از  که:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  آموزان  دانش  حضور  برای  الزامی  ما 
مدارس نداشتیم« با واقعیت تطبیق ندارد و 
طی روزهای گذشته شخص وزیر آموزش و 

پرورش بارها با حضور در برنامه های مختلف 
رسانه ملی بر حضور دانش آموزان و اهمیت 
توانایی  و  این حضور  چرایی  و  این حضور 
رعایت پروتکل ها در مقابل سخن منتقدان 
و حتی مدارا با خانواده ها در هفته اول برای 
در  آموزان  دانش  حضور  با  را  خود  اینکه 
مدراس آماده کنند، پیامی به جامعه مخابره 
کردند که این حضور اجباری است؛ هر چند 
به نظر می رسد شاید از ابتدا هم وزارتخانه، 
مسئوالن و مدارس می دانستند که این اجبار 

بیش از دو روز دوام نخواهد آورد.
نیز  آغاز  از  این جمله که  این همه  با 
الزامی به حضور نبود، پیام غلط تری را به 
جمهور  رئیس  که  چرا  می دهد  مخاطبان 
ملی کرونا و همچنین  آخر ستاد  در جلسه 
گفته  جمالتی  مدارس  بازگشایی  روز  در 
آموزان  دانش  حضور  الزام  که همراستا با 
در مدرسه است. جمالتی مثل اینکه: »در 
بمباران  در  و  تحمیلی  جنگ  سال  هشت 
تعطیل  آموزان  دانش  آموزش  نیز  شهرها 
آموزان علیرغم سختی ها  دانش  نگردید و 
مدارس  در  را  آموزش  و  تحصیل  روند 
در  است  »ممکن  اینکه:  یا  و  آموختند.« 
آموزان  دانش  برای  کالس ها  مدارسی 
رعایت  لزوم  و  کالس  جمعیت  علت  به 
باید  باشد.  فاصله گذاری یک روز در میان 
بتوانیم وسایلی را فراهم کنیم تا آن روزی 
که دانش آموز در مدرسه نیست، از طریق 
داشته  حضور  کالس  در  مجازی  فضای 
باشد.« یا در نهایت این جمله صریح رئیس 
من  بگوید  خانواده ای  »شاید  که:  جمهور 
خوب  برود.  مدرسه  به  بچه ام  نمی خواهم 
این موضوع به خود خانواده، نوجوان و جوان 
مربوط است که یک سال عقب می ماند.«

اینها در کنار چرخش ۱8۰ درجه طی 
روزهای گذشته نشان می دهد که آنچه قصد 
القای آن به جامعه بوده است »الزام حضور 
معنای  به  بوده«  مدرسه  در  آموزان  دانش 
دیگر گذاشتن این حق انتخاب برای والدین 
که یا باید فرزندانشان را مطابق استانداردهای 
آموزش و پرورش به مدرسه بفرستند یا اینکه 

باید قید سال تحصیلی را بزنند.
حتی در این میان برخی مدارس شروع 
با  والدین کردند  از  نامه  به گرفتن رضایت 
نیت های دوگانه: برخی مدارس تضامینی از 
اگر  بگویند  که  داشتند  درخواست  والدین 
داد  دانش آموز رخ  برای  اتفاقی  مدرسه  در 
در  مسئولیتی  مدرسه  به کرونا دچار شد،  و 
قبال آن ندارد در حالی که اگر این حضور 
دیگر  اختیار  نفس  در  است  بوده  اختیاری 
چنین رضایتنامه ای هم  گرفتن  به  لزومی 
سو رضایتنامه هایی امروز  آن  از  و  نیست 
مبنی  گرفت  مهر قرار  اختیار خبرنگار  در 
در  حضور  است  شده  قید  آن  در  اینکه  بر 
را  پرسش  این  که  نیست  اجباری  مدارس 
مطرح می کند که آیا هر استان به مدارس 

پیام های متفاوتی داده است؟
در هر صورت این دوگانه ای که طی 
گرفتند  قرار  آن  مسیر  در  والدین  روز  چند 
جز استرس برای والدین و معلمان و دانش 
بار دیگر نشان داد  و  نداشت  اثری  آموزان 
که عرصه تعلیم و تربیت ما که باید الگویی 
چه  باشد،  شفافیت  و  صداقت  و  راستی  از 
میزان از آن فاصله دارد و چرا چنین نهادی 
دانش  به  را  اساسی  مهارت های  نمی تواند 

آموزان آموزش دهد.
درجه ای   ۱8۰ تغییر  چرایی  درباره 
آموزش و پرورش نیز می توان چنین استنباط 

کرد که در این روزها از بازگشایی مدارس 
استقبالی نه از سوی والدین و نه از سوی 
در  وزارتخانه  این  یا  و  است  نشده  مدارس 
عمل به این نتیجه رسیده است که امکان 
اجرای پروتکل های بهداشتی در تمام مدارس 
ادعا  این  امکان پذیر نیست که برای گواه 
از  گذشته  روزهای  طی  که  عکس هایی 
مناطق محروم درباره عدم رعایت پروتکل ها 
خصوصًا رعایت فاصله گذاری و استفاده از 

ماسک منتشر شد، را می توان مثال آورد.
و  آموزش  وزیر  گفته های  بر  مروری 
نشان می دهد  روز ۱4 شهریور  در  پرورش 
در  اجباری  حضور  پیام  میزان  چه  که 
داده شد  و مخاطبان  خانواده ها  به  مدارس 
به  را پروتکل ها  گفته ها  آن  می توانید  که 
حضوری  را  آموزش  که  می دهد  اجازه  ما 
آغاز  بزرگی  فرهنگی  رویداد  کنیم و فردا 
نیز  صبح  امروز  آنکه  عجیب تر  می شود و 
خبری از طرف مرکز اطالع رسانی آموزش 
و  آموزش  وزیر  که  شد  گزارش  پرورش  و 
پرورش در نشستی با حضور شورای معاونین، 
استانی و رؤسای 76۰ منطقه  مدیران کل 
آموزشی کشور که به صورت ویدئو کنفرانس 
شد،  ساختمان شهیدرجایی برگزار  در  و 
گفته است: اگر هر دانش آموزی در مدرسه 
مدرسه  مدیر  نداشت،  حضور  دلیلی  هر  به 
با دانش آموز تماس گرفته و  موظف است 
در خصوص عدم حضور او و برنامه درسی 
برای  خانواده  نگرانی  از  باید  کند.  صحبت 
حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم با آن ها 
مدارا کنیم و به خانواده فرصت بدهیم که با 
حضور در مدرسه و اطمینان از رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی در مدارس راحت و 

آسوده تصمیم گیری کنند.
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شهریور   2۳ دانشگاه ها  تحصیلی  سال  آغاز  نمادین  مراسم 
برگزار می شود

آغاز  برگزاری جشن  از  تهران  دانشگاه  رئیس  احمدآبادی  نیلی  محمود 
سال تحصیلی دانشگاه ها در روز 23 شهریور ماه خبر داد و گفت: این مراسم 
نمادین قرار است با حضور مجازی رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شود.

دانشگاه ها  از  اینکه هر کدام  به  اشاره  با  نیز  منصور غالمی وزیر علوم 
خودشان مراسم آغاز سال تحصیلی را برگزار می کنند، گفت: آغاز نمادین سال 
تحصیلی دانشگاه ها به این معنا نیست که ترم جدید همه دانشگاه ها در یک 
روز شروع شود. هر دانشگاه بر اساس شرایطی که دارد تصمیم می گیرد و یک 

روز را به عنوان روز آغاز سال تحصیلی جدید اعالم می کند.
وزیر علوم افزود: شروع ترم جدید دانشگاه ها هر سال با اختالف یک هفته 
تا ۱۰ روز بوده است و امسال هم به این صورت خواهد بود بنابراین دانشگاه ها 

از این اختیار برخوردار هستند.

نرخ غذا و اجاره بهای دانشجویی اعالم شد
 افزایش انواع وام ها

و  دانشجویی  غذای  نرخ  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی را در سال تحصیلی جدید اعالم کرد و از 

افزایش وام های دانشجویی خبر داد.
تحصیلی  سال  در  گفت:  دانشجویی  وام های  به  اشاره  با  مطیعی  ناصر 
جاری 6۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام های دانشجویی و در سال گذشته 
دانشجویی  وام های  پرداخت  برای  منابع صندوق  این  از  تومان  میلیارد   48۰
پیش بینی شده است.وی ادامه داد: باید این موضوع را یادآور شوم که این ارقام 
منوط به تخصیص اعتبار کامل صندوق رفاه دانشجویان توسط سازمان برنامه 
و بودجه است.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: خوشبختانه 
با پیگیری هایی که در سال 99 انجام شد، 3۵ درصد نسبت به سال 98 افزایش 
بودجه  تومان  میلیارد  به 3۵3  تومان  میلیارد  داشتیم که 26۱  بودجه مصوب 

عمومی افزایش یافت.
مطیعی در یاره نرخ اجاره بهای خوابگاه دانشجویی و غذای دانشجویان را در 
سال تحصیلی جدید گفت: برای هر ُپرس غذای کم هزینه ۱۵۰۰ تومان، غذای 
متوسط هزینه 2,۱۰۰ تومان و غذای پرهزینه 2,۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده 
و در بحث خوابگاه ها نیز هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان موافقت کرده 

2۵ درصد افزایش اجاره بها در سال تحصیلی جدید لحاظ شود.

مهلت دفاع دانشجویان ارشد و دکتری در دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید بهشتی آخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان ترم 6 
ارشد و همچنین مهلت دفاع از رساله دانشجویان ترم ۱2 دکتری را اعالم کرد.

بر اساس تصمیم کمیسیون موارد خاص دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویان 
ارشد ترم 6 تا پایان مهر فرصت دارند از پایان نامه خود دفاع کنند.

به دانشجویان دکتری ترم ۱2 نیز فرصت داده شده که تا پایان آبان از 
رساله خود دفاع کنند.

براساس تاکید دانشگاه شهید بهشتی، زمان های فوق تحت هیچ شرایطی 
قابل تمدید نبوده و بعد از آن باید برابر مقررات عمل می شود.

همچنین اعالم شد این دسته از دانشجویان نیاز به ارسال درخواست برای 
کمیسیون ندارند و در صورت آمادگی دانشجو برای برگزاری جلسه، با مکاتبه با 
مدیریت خدمات آموزشی و ذکر دقیق زمان دفاع، از دانشجو با پرداخت شهریه 
ثبت نام انجام می شود.براساس این گزارش، دانشجویان ترم ۱۱ برای ثبت 
نام به موافقت کمیسیون نیاز دارند و در صورتی که در خواست دانشجویان بعد 
از زمان حذف و اضافه به کمیسیون ارسال شود، ثبت نام آنها برای ترم جاری 

امکان پذیر نخواهد بود.

اعضای باند جعل مدرک تحصیلی بازداشت شدند
جانشین فرمانده پایتخت از شناسایی و بازداشت یکی دیگر از اعضای شبکه 

بزرگ جعل مدارک تحصیلی در شمال غرب کشور خبر داد.
سردار حمید هداوند در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران مرکز عملیات 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشرافیت اطالعاتی و در پی تحقیقات دقیق 
علمی و پلیسی از فعالیت شبکه بزرگ جعل مدارک تحصیلی در تهران و تعدادی 
از استان های مرکزی و حاشیه ای کشور مطلع شده و بالفاصله تحقیقات در 

این زمینه را در دستور کار خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه جاعالن در زمینه مدرک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، 
دکترا، پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی فعال بودند، افزود: در شهریور ماه سال 
جاری با تالش شبانه روزی مأموران پلیس امنیت عمومی پایتخت، مخفیگاه پنج 
نفر از اعضای این باند در تهران و چند استان کشور شناسایی و طی یک عملیات 
ضربتی هر پنج متهم دستگیر شدند و روز هفدهم شهریور نیز مخفیگاه ششمین 

متهم در یکی از استان های شمال غربی کشور شناسایی و وی دستگیر شد.

قتل هولناک نوعروس تهرانی به دست شوهرش
مرد جوانی که دکترای آی تی دارد و همسرش را 2۰ روز قبل از برگزاری 
مراسم عروسی به قتل رسانده است  در رابطه با جنایت خود گفت:  این حادثه 
نهم بهمن ماه پارسال رخ داد و من  که چهار سال قبل با همسرم در دانشگاه آشنا 
شده بودم. بعد از مدتی به خواستگاری رفتم و عقد کردیم، اما از سه سال قبل 
اختالفاتمان شروع شد و این همه سال طول کشید تا زندگی مشترکمان را آغاز 
کنیم، چون نامزدم هیچوقت از داشته هایش راضی نبود همیشه غر می زد. زمانی 
که در تدارک مراسم ازدواجمان بودیم و خانواده همسرم به شهرستان رفته بودند 

تا به بستگانشان کارت دعوت بدهند، من درخانه پدر همسرم بودم و مثل همیشه 
با همدیگر جر و بحث کردیم. همسرم می گفت باید عروسی مجلل می گرفتی و 
از سالنی که برای مراسم رزرو کرده بودیم، ناراضی بود. من هم عصبانی شدم و 
گفتم چرا همیشه ناراضی هستی؟ چرا همیشه حرف مردم برایت مهم است؟ برای 
خودت زندگی کن. این حرف ها را که زدم، او بیشتر عصبی شد و بحث میان ما 
باال گرفت. من هم سرگرم کار با کابل برق بودم که در یک لحظه کنترلم را از 
دست دادم و با آن جان همسرم را گرفتم. بعد که به خودم آمدم، دیدم او فوت 
شده است. هرگز قصد کشتن او را نداشتم و به شدت ترسیده بودم. به همین دلیل 

تصمیم گرفتم صحنه سازی کنم و خانه را به آتش بکشم تا لو نروم.
وی ادامه داد: مواد اشتعال زا در اتاق ریختم و کبریت را کشیدم. خودم هم 
به سرعت به پارکینگ رفتم تا وانمود کنم خانه بر اثر یک حادثه دچار آتش سوزی 

شده و من زمان مرگ نامزدم در پارکینگ بوده ام، اما در نهایت دستم رو شد.

تصادف پراید و پژو ۸ کشته بر جای گذاشت
فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه پژو با 
یک دستگاه پراید در مسیر ایرانشهر - سرباز هشت کشته و 2 مجروح برجا گذاشت.

روز دوشنبه در  این حادثه عصر  اظهارداشت:  سرهنگ مصطفی کول زاده 
زیاد  سرعت  حادثه  بروز  علت  و  داد  رخ  سرباز   - ایرانشهر  محور   4۵ کیلومتر 

راننده پژو بود.

قتل همسر سابق به خاطر حضانت فرزند
رئیس پلیس آگاهی گلستان از قتل زن جوانی خبر داد که به خاطر اختالف 

با همسرش بر سر حضانت فرزندش کشته شد.
سرهنگ مجتبی مروتی اظهارداشت: صبح روز شنبه این هفته  یک زن 

در یکی از محالت گرگان با سالح سرد به دست شوهر سابقش به قتل رسید.
وی افزود: این زوج که به تازگی از هم جدا شده بودند بر سر نگهداری 
فرزندشان با هم اختالف داشته و هر کدام خواستار نگهداری فرزند خود بودند.  تا 
اینکه قاتل صبح روز شنبه به در خانه همسر سابقش رفت، اما با هم درگیر شدند و 
او را با چاقو به قتل رساند و فرار کرد. به گفته این مقام انتظامی متهم که ساکن 
شهرستان دیگری است، شناسایی شده و تالش برای دستگیری وی ادامه دارد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵,۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،76۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵,2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

موزش  آ یر  ز و ر  و مشا
وپرورش درامور زنان گفت: دفتر 
امور زنان باتوجه به بیانات مقام 
معظم رهبری مبنی بر منفی شدن رشدجمعیت 
طرح آموزش مهارت های » کودک یاری » به 

دانش آموزان رابه اجرادر آورده  است  . 
فرحناز  مینایی پور  در خصوص اینکه با 
توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
های  تشکل  با  اردیبهشت 99(   28( ایشان 
دانشجویی در  خصوص مسائل خانواده و زن 
بفرمایید دفتر امور زنان آموزش و پرورش چه 
طرح ها و برنامه هایی در  این راستا در دست 
توجه  با  زنان  امور  دفتر  گفت:  دارد؟،   اقدام 
منفی  بر  رهبری مبنی  معظم  بیانات مقام 
شدن رشد جمعیت و نیز با توجه به مصوبه 
در چارچوب  فرهنگی  انقالب  شورای  عالی 
نقشه مهندسی فرهنگی یعنی همان »راهبرد 
و اقدامات ملی مربوط به  جلوگیری از کاهش 
آموزه  با  متناسب  آن  ارتقای  و  باروری  نرخ 
های اسالمی و اقتضائات راهبردی کشور « 
و  همچنین برحسب وظایف و ماموریت های 

امور  معاونت  با همکاری  البته  و  ذاتی خود 
زنان و خانواده ریاست  جمهوری طرح آموزش 
مهارت های »کودک یاری« به دانش آموزان 

را به اجرا در آورده  است  . 
وی در پاسخ به  پرسشی در خصوص 
و  عملکرد  نحوه  و  طرح  این  های  ویژگی 
اجرا بیان کرد: باید بگویم که این طرح به 
دنبال آموزش همه جانبه و پایدار به منظور 
تامین نیروی انسانی کارآمد و  با هدف تربیت 
مهارت  آموزش  زمینه  در  پسران  و  دختران 
های تربیت کودک و آماده سازی دختران و 

 پسران برای ایفای نقش در زندگی مشترک 
است. باید اشاره کنم که این طرح با تاکید بر 
آموزش  مهارت های زندگی و ارتباطی و با 
همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری در 

حال اجرا است. 
باید  همچنین  داد:  ادامه   پور   مینایی  
آموزان  دانش  ویژه  طرح  این  که  بگویم 
دختر و پسر پایه یازدهم و مربیان مدارس 
آذربایجان  استان  در ۱۰  پسرانه  دخترانه  و 
تهران،  های  شهرستان  تهران،  شرقی، 
فارس،  خراسان  شمالی،  رضوی،  خراسان 

و  مرکزی  مازندران،  کرمانشاه،  کردستان، 
ریزی  برنامه  که طبق  باشد  می  هرمزگان 
 انجام شده زمان اجرای این طرح در فروردین 
و اردیبهشت سال تحصیلی جاری بوده اما با 
توجه به شیوع  بیماری کرونا ناگزیر اجرای 
جدید  تحصیلی  سال  آبان  و  مهر  به  آن 

موکول شده است. 
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاور 
امور زنان در خصوص نتایج حاصله یا قابل 
دسترسی از اجرای این طرح نیز اظهار کرد: 
  از نتایج قابل پیش بینی برای اجرای طرح 
به  »کودک یاری«  های  مهارت  آموزش 
ویژه  آموزشی  تهیه  محتوای  آموزان  دانش 
مخاطبین، برگزاری کارگاه آموزشی به مدت 
۱6 ساعت برای ۵37۰ نفر از مربیان  مدارس 
دخترانه، پسرانه و دانش آموزان دختر و پسر 

۱۰ استان هدف است.
وی گفت: درپایان باید اشاره کنم که در 
تالش هستیم تا با همکاری سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی این آموزش ها به  صورت رسمی 

در برنامه درسی نیز گنجانده شود. 

 آموزش مهارت های »کودک یاری« به دانش آموزان
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زیر نظر: بهنام مومنی

نظارت بر معافیت مربوط به ازدواج با دختران معلول دایمی خواهد بود
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح معافیت مربوط به 

ازدواج با دختران معلول را موقت و دارای نظارت دائمی اعالم کرد.
امیر غالمرضا رحیمی پور در گفت وگو با ایسنا، درباره معافیت مشموالن 

سربازی درپی ازدواج با افراد دارای معلولیت اظهارکرد: برابر مقررات این شرایط 
وجود دارد، اما اینطور نیست که برخی تصور کنند شرایط آسانی داشته و فرد مشمول 
از سربازی معاف خواهد شد. وی به اشاره به شروط این معافیت افزود: اوال که 
دختر معلول باید تحت پوشش بهزیستی باشد، دوما که معافیت اعطا شده به این 
فرد برای پنج سال موقت بوده و در طول این مدت سازمان وظیفه عمومی ناجا 
و سازمان بهزیستی بر موضوع نظارت داشته و اگر خدایی نکرده موارد نادرستی 

و غلطی وجود داشته باشد حتما با آن برخورد خواهد شد. 
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درپاسخ به این 
انتقاد که آیا ممکن است چنین تصمیمی منجر به سواستفاده از بانوان مجرد شود، 
تصریح کرد: تاکنون ما چنین گزارش هایی نداشته ایم و اگر موردی گزارش شود 
حتما به آن ورود کرده و بررسی خواهیم کرد. به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد 

که سواستفاده ای از قانون انجام شود. 



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1551- چهارشنبه 19 شهریور 1399 اقتصاد- 

قیمت  توجه  قابل  افزایش 
که  است  موضوعی  خودروها 
به  را  زیادی  حدیثهای  و  حرف 
رییس  رابطه  در همین  است.  داشته  دنبال 
شورای رقابت به عنوان نهاد تصمیم گیر در 
بخش قیمت گذاری کارخانه ای محصوالت 
خودروسازان و معاون صنایع وزارت صنعت، 
از  چند  تنی  و  )صمت(  تجارت  و  معدن 
مورد  را  موضوع  این  عرصه  این  فعاالن 

بررسی قرار دادند.
و  است که سیر صعودی  روزی  چند 
بر  داخلی  خودروهای  قیمت  افسارگسیخته 
سر زبان ها افتاده است. این در حالی است 
سه  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رییس  که 
عامل نوسانات ارزی، عدم عرضه کافی به 
بازار و نبود سقف قیمتی برای خودروها را 
مسبب افزایش قیمت انواع خودروها اعم از 

داخلی و مونتاژی در بازار می داند.
برنامه  موضوع  قیمت ها  سبقت  این 
بود  شب  دوشنبه  خبری  ویژه  گفت وگوی 
که با حضور رییس شورای رقابت و معاون 
امور صنایع وزارت صمت، سخنگوی سازمان 
به  شجاعی  مرتضی  و  حکومتی  تعزیرات 
عنوان کارشناس صنعت خودرو مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
در این برنامه رضا شیوا -رییس شورای 
رقابت- ضمن تاکید براینکه وظیفه شورای 
رقابت، تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص 
کردن دستورالعمل قیمت کاالهای انحصاری 
است، گفت: بایستی قیمت ها متعادل تعیین 
شود تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی 
مجددا  که  امسال  اردیبهشت  از  برسد. 
وزارت  سوی  از  خودروها  قیمت گذاری 
صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت 
که  می شد  ماه   ۱4 حدود  شد،  بازگردانده 
کارخانه  در  خودروها  برای  قیمتی  افزایش 

اعمال نشده بود.
قیمت های تعیین شده توسط شورای 

رقابت عادالنه است
وی افزود: در حال حاضر دستورالعمل ها 
برای تمامی خودروها صادر شده است. در 
حالی که خودروسازان تمایل به دریافت سود 
۱7 درصدی داشتند اما شورای رقابت سود 
منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد 
در نظر گرفته است. ضمن اینکه هزینه های 
مالی به میزان پنج درصد و هزینه معامالت 
هم  را  موجود  فوق العاده  وضعیت  سبب  به 
پنج درصد لحاظ کرده ایم. کاهش 2.۵ درصد 
توجه  با  فعاًل  و  ندادیم  انجام  را  بهره وری 
ویژه کنونی، در مورد کیفیت هم  به وضع 
خیلی سختگیری نمی کنیم. در این رابطه 
برای  هم  اعالمی  قیمت های  که  معتقدیم 
مصرف کننده و هم تولیدکننده عادالنه است.

رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه 
مرکزی  بانک  عهده  بر  تورم  نرخ  محاسبه 
است  این  انتظار  کرد:  خاطرنشان  است، 
سه  نیاز  برای  حداقل  خودروساز  هر  که 
ماه خود کاال داشته باشد و به همین علت 
افزایش ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر 
گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک 
خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین 
کند. همچنین باتوجه به اینکه وضع کشور 
و ارتباط ما با خارج هم ویژه است، به لحاظ 
قیمت گذاری  امکان  محاسباتی  و  علمی 
خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ 
اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر 
قیمت داشته  باشیم، بازار از حالت عادی خود 

خارج خواهد شد.
بازار  فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  شیوا 
این  چرایی  سوال  طرح  و  خودرو  آزاد 
اعالم  تعادلی  قیمت  کرد:  اظهار  وضعیت، 
شده از سوی شوای رقابت برای هر خودرو 
با قیمت خودروها در بازار آزاد اختالف زیادی 
با  رابطه  در  رقابت  شورای  وظیفه  اما  دارد 
اعالم  خودرو  همچون  انحصاری  کاالهای 
متقاضی  بایستی  لذا  است؛  عادالنه  قیمت 
واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی 
می توانند  کسانی  چه  اینکه  بر  مبنی  هم 
گذاشته  کنند،  استفاده  عادالنه  قیمت  از 
قرعه کشی   منتخبان شیوه  تمام  آیا  اما  شد 
همان  خودروسازان،  فروش  طرح های  در 

متقاضیان واقعی هستند؟
نحوه  رابطه  این  در  وی  اعتقاد  به 
اگر  و  است  مشکل  دچار  خودرو  توزیع 
خودرو عادالنه توزیع شود، شاید مشکالت 

تا حدودی حل شوند.
تاکید  ضمن  رقابت  شورای  رییس 
دلیل  به  خودروسازان  زیان دهی  براینکه 
قیمت است، تصریح کرد: باید ببینیم آیا این 
غیر  هزینه هایی  تولیدکننده،  و  تشکیالت 

مرتبط با تولید هم دارند یا خیر؟ چنانچه همه 
هزینه ها مربوط به تولید باشد به طور قطع 
ما آن  را قبول داریم، زیرا هزینه های سربار 

مرتبط با تولید مورد قبول ما خواهد بود.
قیمت  با  رابطه  در  ادامه  در  شیوا 
خودروی دناپالس توربوشارژ اتوماتیک گفت: 
دناپالس  با  اتوماتیک  توربوشارژ  دناپالس 
معمولی حدود ۱2۰ میلیون تومان اختالف 
قیمت دارد. در دناپالس توربوشارژ اتوماتیک 
حداقل 3۰ قطعه نسبت به دناپالس معمولی 
توسط  قطعات  این  قیمت  که  شده  اضافه 

بازرس مستقل شرکت تایید شده است.
وی همچنین صحبت در رابطه با نحوه 
قیمت گذاری خودروهای جدید را هم به زمان 
گفت:  و  کرد  موکول  بازار  به  آن ها  عرضه 
شده اند،  داده  وعده  که  جدید  خودروهای 
هنوز به بازار نیامده است و به محض ورود، 

قیمت گذاری انجام خواهد شد.
و  خودرو  تولید  درصدی   2۵ رشد 
کاهش 24 درصدی تولید خودروهای ناقص

صادقی  مهدی  برنامه  این  ادامه  در 
وزارت صمت  امور صنایع  معاون  نیارکی- 
نیز با اشاره به اینکه ساماندهی اوضاع تولید 
جمله  از  بازار  به  خودرو  متناوب  عرضه  و 
وظایف این وزارتخانه است، اظهار کرد: تولید 
خودرو در ایران با تیراژ 399 هزار دستگاه 
تا ۱6 شهریور ماه امسال رشد 2۵ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و 
تولید در مدت  آمار  این در حالی است که 
مشابه سال گذشته 33۵ هزار دستگاه بوده 
است. از ابتدای سال جاری تاکنون 324 هزار 
دستگاه تحویل شده است وتعداد خودروهای 
ناقص نیز نسبت به سال گذشته 24 درصد 

کمتر بوده است.
وی افزود: ورودی صنعت خودروسازی، 
سیال است و نهاده های تولید نیز به صورت 
روزانه خرید می شوند. نرخ ارز هم سیال و 
نهاده ها  و  است  متغیر  بورس کاال  ماهیت 
هم با قیمت روز خریداری می شود و سایر 
ارز است. ورودی صنعت  تابع نرخ  نهاده ها 
خودرو سیال است، اما در خروجی ها نسبت 
به گذشته در وضعیت خوب و روبه جلو قرار 
داریم؛ حداقل این است که تا سه ماه آینده، 
چنانچه بازار ثابت شود، چه بسا ممکن است 

قیمتها کاهش هم پیدا کند.
با  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون 
است  این  اقتصادی  مکانیزم  اینکه  بیان 
که در یک طرف عرضه و در طرف دیگر 
عرضه  محل  در  قیمت  گفت:  باشد،  تقاضا 
باید  بنابراین   می شود؛  مشخص  تقاضا  و 
یک  در  که  شود  تعیین  گونه ای  به  قیمت 
هزینه های  کند.  پیدا  را  خود  تعادل،  نقطه 
مالی در یکی از شرکت های خودروساز ۱6 
درصد و در دیگری حدود 9 درصد است، اما 
شورای رقابت هزینه های مالی هر کدام از 
را پنج درصد در نظر گرفته  این شرکت ها 
است؛ این کمبود باالخره در جایی خود را 

نشان می دهد.
اگر ثابت شود خودرو کاالی تعزیراتی 

است باید برای آن تصمیم گیری شود
اینکه  به  اشاره  با  نیارکی  صادقی 
قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، عادالنه 
ما  افزود:  است،  واقعی تر  و  منطقی تر  تر، 
برای ثبت نام خودرو یکسری شرایط در نظر 
قرعه کش ها  نخست  مرحله  در  گرفته ایم. 
متقاضی شرکت کردند  زیادی  بسیار  تعداد 
معناداری  اختالف  اخیر،  قرعه کشی  در  اما 
روش  داشت.  وجود  اول  مرحله  به  نسبت 
عرضه  که  زمانی  تا  خودروها  قرعه کشی 
داشت  خواهد  ادامه  شود  متعادل  تقاضا  و 
متقاضیان  عادالنه،  فرآیند  در  ناچاریم  و 
واقعی خودرو را شناسایی و شرایط را برای 
متقاضیان واقعی فراهم کرده و خودروهای 

تولیدی را به آن ها اختصاص دهیم.
وی افزود: ما فروش فوق العاده داریم؛ 
و  فروش  اساس  بر  خودرو  تحویل  یعنی 
قیمت های اعالمی از سوی شورای رقابت 
انجام می شود. براساس قیمت های مصوب، 

شرکت ها فروش فوری و فروش فوق العاده 
که  برسیم  نتیجه  به  اگر  و  می دهند  انجام 
خودرو یک کاالی تعزیراتی است، باید درباره 

آن تصمیم گیری شود.
یادآور  صمت  وزارت  صنایع  معاون 
بدون  خودروسازان   ۱39۵ سال  در  شد: 
عرضه  به  اقدام  وام  ارائه  با  و  قرعه کشی 
خودرو می کردند که باز هم شاهد استقبال 
نکردن مردم از خرید خودرو بودند و نهضت 
نخریدن خودرو ایجاد شده بود، اما امروز در 
شرایطی هستیم که مولفه های بسیار متغیری 
در آن وجود دارد. زمانی که قیمت خودرو 
واقعی و منطقی شود، قطعًا متقاضیان واقعی 

وارد بازار می شوند.
تولید خودروها  تنوع  با  رابطه  وی در 
پلتفرم  دو  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  نیز 
جدید در ایران خودرو و سایپا وجود دارد که 
امسال رونمایی  نیمه دوم  پلتفرم ها در  این 
خودروی  اولین  سایپا  شرکت  شد.  خواهد 
سدان خود را با نام شاهین عرضه می کند 
که این خودرو در سال آینده در کالس های 
گروه  مختلف عرضه خواهد شد. همچنین 
تولید  حال  در  نیز  ایران خودرو  صنعتی 

خودروهای جدید است.
خودروسازان  معوق  تعهدات  کاهش   

نسبت به سال گذشته
صادقی نیارکی ضمن اشاره به اینکه 
کل تعهدات ایران خودرو تا امروز 343 هزار 
دستگاه و تعهدات معوق آن در حال حاضر 
این در  4۱ هزار دستگاه است، تاکید کرد: 
همین  در  گذشته  سال  در  که  است  حالی 
زمان، تعهدات این شرکت 392 هزار دستگاه 
و معوقات آن ۱79 هزار دستگاه بوده است؛ 
صنعت  تالش  که  است  مشهود  بنابراین 
کشور، قطعه سازان و سیاست گذاران موجب 
ایفای 77 درصدی تعهدات خودروسازان شده 
است. ضمن اینکه در شش ماهه دوم امسال 
و سال آینده نیز ظرفیت مازاد خواهیم داشت.

معاون صنایع وزارت صمت افزود: کل 
گذشته  سال  در  نیز  سایپا  شرکت  تعهدات 
حدود  امسال  که  بوده  دستگاه  هزار   4۵۰
39۰ هزار دستگاه است و تعهدات معوق آن 
از 24۰ هزار دستگاه در سال گذشته به 72 

هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
قیمت خودرو طی هفته گذشته و هفته 

جاری  کاذب و هیجانی بوده است
اینکه قیمت خودرو طی  بیان  با  وی 
هفته گذشته و هفته جاری  کاذب و هیجانی 
در  سوداگر  عده ای  کرد:  تاکید  است،  بوده 
قطعًا  هستند؛.  شرایط  این  از  استفاده  فکر 
افرادی  این قیمت ها شکسته خواهد شد و 
شدند  خودرو  بازار  وارد  شرایط  این  در  که 
اینکه  به  باتوجه  کرد.  خواهند  زیان  حتمًا 
نظارت  مجازی  فضای  بر  نظارت  شورای 
می کند، با دستور قضایی سایت های قیمت 
گذاری خودرو متوقف شده اند، اما همچنان 
اینستاگرام،  همچون  مجازی  فضای  در 
بعضی از صفحات که دارای دنبال کنندگان 
باال هستند، هر روز قیمت سازی می کنند و 
قیمت ها را کاذب افزایش می دهند که بازار 

را متشنج می کند.
قیمت ها نیاز به بازنگری دارد

همچنین مرتضی شجاعی- کارشناس 
این  با  تلفنی  ارتباط  در  نیز   - خودرو  بازار 
برنامه گفت: نخستین اثر بدعت قیمت گذاری 
هر سه ماهه خودروها تحریک و التهاب بازار 
آزاد است. قرار بود شورای رقابت هزینه تمام 
شده محصوالت را محاسبه و سود متعارفی 
را برای شرکت ها لحاظ کند و سپس کسی 
در بازار حق فروش ۱۰ درصد باالتر از آن را 
نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده 
رویه در قیمت گذاری خودرو  است. وحدت 
دیده نمی شود، لذا در قیمت گذاری ها باید 

بازنگری صورت گیرد. 
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه 
با موفق بودن الگوی قرعه کشی خودرو در 
متناقض  سیاست گذاری  کرد:  اظهار  بازار 
ساز  مشکل  خودرو  قرعه کشی  موضوع  در 

سود  خودرو،  قرعه کشی  در  است.   شده 
مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قیمت 

محصوالت خود را باال می برد. 
اختالف قیمت کارخانه تا بازار نشان از 

نارضایتی مردم و خودروساز دارد
در ادامه سید یاسر رایگانی - سخنگوی 
سازمان تعزیرات - در ارتباط تصویری با این 
گران فروشی  براینکه  تاکید  ضمن  برنامه، 
خودرو،  قیمت  مبنای  گفت:  است،  تخلف 
زمانی  است.  رقابت  شورای  اعالمی  نرخ 
گران فروشی مصداق پیدا می کند که سقف 
قیمت کاال و خدمات مشخص باشد. تا وقتی 
که در عرضه، سقف قیمت مشخص نشده 
و حدود قیمت تعیین نشده باشد، نمی توانیم 
اسم آن را گران فروشی بگذاریم. از آنجایی 
که سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده، 
سازمان  دست  قانونی،  نظر  از  بنابراین 
تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان 

گران فرشی بسته است.
قیمت کارخانه و  اختالف  افزود:  وی 
بازار خودرو نشان می دهد که نه خودروساز 
از این قیمت ها راضی است و نه مردم، اما 
در  واسطه  و  دالل  عده ای  میان  این  در 
حال مدیریت بازار هستند و سود باالیی به 

جیب می زنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
با اعالم اینکه طی ۱6 ماه گذشته حدود 2۵ 
سازمان  این  در  را  خودرویی  پرونده  هزار 
درصد   83 حدود  گفت:  کرده ایم  مختومه 
آن ها پرونده هایی بوده اند که برای ما شفاف 
با آن ها برخورد  بوده و به راحتی توانستیم 
کنیم. اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر 
اساس ابالغیه های ستاد تنظیم بازار و قوانین 
صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما 
مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی 

خودرو مشخص نیست.
***

پیش بینی بازار خودرو در روزهای آینده 
یک کارشناس اقتصادی ضمن تحلیل 
چرایی افزایش قیمت خودرو طی دو هفته 
به رشد  با توجه  اخیر در شهریورماه گفت: 
آن،  کامل  کنترل  عدم  و  نقدینگی  باالی 
انتظار این نیست که تقاضا در بازار خودرو 
کاهش پیدا کند اما احتماال پس از فروکش 
رشد  قیمت،  افزایش  اخیر  موج  کردن 
قیمت خودرو در ماه حدود دو تا سه درصد 

 خواهد شد.
سهراب دل انگیزان در یک برنامه زنده 
قیمت  افزایش  چرایی  درباره  اینستاگرامی 
شهریورماه،  دوم  و  اول  هفته  در  خودرو 
بورس  سازمان  گذشته،  ماه  یک  در  گفت: 
تحت تاثیر نوسانات کاهشی شاخص بوده و 
اصالحات جدی داشته است؛ به گونه ای که 
حدود 2۵ درصد قیمت سهام  با کاهش مواجه 
شد. همچنین به دلیل حضور افراد تازه وارد 
و ناآشنا به بازار سرمایه انتظار این بود که 
پول های وارد شده توسط آن ها به بورس، 

به صورت هیجانی هم خارج شود.
وی افزود: از آنجا که پول های خارج 
بازار  سمت  به  نمی تواند  بورس  از  شده 
و  بازار طال  به سمت  کند،  مسکن حرکت 
ارز هدایت می شود که تقاضا را برای آن ها 
به  بورس  از  پول  خروج  می دهد.  افزایش 
تاثیر  تحت  را  خودرو  بازار  می تواند  شدت 
میلیون در  باالی ۱۵  زیرا خرید  قرار دهد، 
حوزه مسکن، طال و ارز مشمول ثبت شماره 
ملی افراد می شود و مستندسازی برای مالیات 
این  خودرو  بازار  در  ولی  می گیرد،  صورت 
برای  تقاضا  طبیعتا  و  نمی دهد  رخ  اتفاقات 

خودرو باال می رود. 
بیان  با  قتصادی  ا کارشناس  ین  ا
شدت  به  خودرو  قیمت  فزایش  ا ینکه  ا
داد:  ادامه  می دهد،  افزایش  هم  را  تقاضا 
میلیون  یک  معادل  ساالنه  که  آنجا  از 
دارد  وجود  داخلی  خودروهای  برای  تقاضا 
داخلی حدود 6۰۰  اما قدرت خودروسازان 
هزار دستگاه است؛ این امر موجب می شود 
پاسخ  مانده  باقی  متقاضی  هزار   4۰۰ که 
تقاضای خود را دریافت نکنند و به همین 

دلیل قیمت خودرو باال برود.
در  اقتصادی  تحلیلگر  این  گفته  به 
باالی 3۰  نقدینگی  نرخ رشد  شرایطی که 
باالیی  اعداد  نیز  تورم  نرخ  و  است  درصد 
که  است  این  انتظار  می کند،  تجربه  را 
خود  از  را  باالیی  تورمی  انتظارات  مردم 
هیچ  حاضر  حال  در  همچنین  دهند.  بروز 
چشم انداز روشنی از بازار سهام وجود ندارد 
و به همین دلیل، افراد پول ها را در بازار نگه 
نمی دارند و به سمت خرید کاالی بادوام و 

سرمایه ای می برند.

مدیرعامل بانک سینا در مراسم افتتاح شعبه عسلویه اعالم کرد:
آمادگی بانک سینا برای سرمایه گذاری 

درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی
مدیرعامل بانک سینا در مراسم افتتاح شعبه عسلویه، 
از آمادگی این بانک در جهت حمایت از سرمایه گذاران 

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد.
درحوزه  گذاری  سرمایه  برای  سینا  بانک  آمادگی 

نفت، گاز و پتروشیمی
دکتر ایمانی ضمن ابراز خشنودی از افتتاح شعبه بانک 
سینا در عسلویه، آن را نقطه عطفی در ایجاد زمینه های 

مشارکت و حمایت این بانک از سرمایه گذاران حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی در 
منطقه اقتصادی انرژی پارس و مردمان خونگرم ساحل خلیج همیشه فارس خواند و 

آمادگی این بانک برای سرمایه گذاری در این بخش را اعالم کرد.
وی با اشاره به نام گذاری سال 99 به عنوان سال جهش تولید، خاطرنشان کرد: 
بانک سینا به عنوان بانکی چابک، پیشرفته و خوشنام، در کنار بهره مندی از سرمایه 
انسانی مجرب و کارآزموده و مجهز به سیستمهای نوین و پیشرفته، آمادگی کامل دارد 
تا از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی و مشارکت در طرحهای ملی به ویژه در بخش 

نفت، گاز و پتروشیمی، سهم بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا نماید.
وی ضمن تبیین برنامه بانک سینا جهت توسعه و افتتاح شعب در مناطق مستعد 
و با ظرفیت همچون عسلویه، چابهار و دیگر بنادر کشور گفت: از ویژگی های شاخص 
بانک سینا؛ شفافیت، خوشنامی و مشتری  مداری است که این مهم در سایه همدلی 
و تالشهای همکاران زحمتکش بانک به دست آمده و امیدواریم با تالش جمعی، 

شاهد ارائه بهترین خدمات به مشتریان و هموطنان گرامی باشیم.
گفتنی است در این مراسم، معاونین امور شعب و مناطق، مهندسی و پشتیبانی 
و مدیران حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، امور بانکداری اسالمی، فارس، بوشهر و 

کهگیلویه و بویر احمد و جنوب شرق نیز حضور داشتند.
مدیرعامل بانک سینا و هیات همراه در ادامه در جمع همکاران شعب استان 

هرمزگان حضور یافتند و با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

خدمات  و  محصوالت  معرفی  در  کارآفرین  بانک  جدید  رویکرد 
جدید به مشتریان

بانک کارآفرین معرفی محصوالت و خدمات متنوع در 
بخش های فناوری اطالعات، ارزی، اعتباری و تسهیالتی 
در  زمان  کوتاهترین  در  را  مشتریان  نیازهای  با  متناسب 

دستور کار دارد.
دکتر  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمد بهاروندی عضو هیات مدیره و معاون توسعه سرمایه 
انسانی این بانک در مراسم رونمایی از نرم افزار تولید رمز 

یک بارمصرف اینترنت بانک، با بیان این مطلب بر ضرورت تنوع بخشی به خدمات و 
محصوالت ارائه شده در تمامی بخش ها و به ویژه مدیریت فناوری اطالعات تاکید 
تغییرات  ارتباطاتی موجب  بروز و ظهور تکنولوژی های اطالعاتی و  کرد و گفت: 
اساسی در نحوه ارائه خدمات مالی و بانکی به مشتریان شده است. بنابراین بانک ها 
باید محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان را متناسب با تکنولوژی های جدید 
برنامه ریزی های  با  است  در صدد  کارآفرین  بانک  راستا  همین  در  کنند.  طراحی 

منسجم، عملکرد موفقیت آمیزی از خود ارائه دهد.
بر اساس این گزارش در ادامه این مراسم مهندس حسین اسالمی مدیرعامل 
شرکت هلدینگ نگاه، با اشاره به استراتژی بانک کارآفرین مبنی ارائه خدمات و 
محصوالت پیشتازانه و فناورانه خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش تکنولوژی ها و 
افزایش استقبال عمومی از اپلیکیشن های موبایلی، ایجاد زیرساخت توکن نرم افزاری 
رمزآفرین در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه با همت و تالش تمامی امروز 

شاهد رونمایی و عملیاتی شدن آن هستیم.
کاربران خدمات  نرم افزار،  این  راه اندازی  و  نصب  با  گزارش،  این  اساس  بر 
مالی سامانه اینترنت بانک می توانند بدون نیاز به دستگاه توکن سخت افزاری، اقدام 
به دریافت رمز یک بارمصرف نمایند. کاربران سامانه بانکداری اینترنتی این بانک، 
در صورت تمایل می توانند به هر یک از روش های حضوری )مراجعه به شعبه( و 
یا غیرحضوری )از طریق اینترنت بانک(، نسبت به فعال سازی نرم افزار رمزآفرین و 

استفاده از آن اقدام نمایند.

رئیس گروه مالی گردشگری در بازدید از مجموعه آیلند: 
ایجاد ۳0 هزار شغل مستقیم در راه است

 بهره برداری از پروژه های فاز اول مجموعه در اولویت باشد
پروژه  از  دربازدید  گردشگری  مالی  گروه  رئیس 
های در دست اجرای سرزمین ایرانیان)آیلند( بر ضرورت 
تسریع در بهره برداری از پروژه های فاز اول مجموعه 
تا پایان سال جاری تاکید کرد و گفت: ایجاد بیش از 

3۰ هزار شغل در آیلند، کار با ارزش و مقدسی است.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مهدی جهانگیری در این 
بازدید که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک گردشگری حضور داشتند، 
گفت: برای تسریع در اجرای پروژه ها الزم است »مدیریت بهره برداری« از 

»مدیریت اجرا« تفکیک شود.
وی افزود: نهایی کردن و اتمام ۱۱ پروژه در فاز نخست باید در اولویت 
قرار گیرد به طوری که تا پایان سال جاری شاهد به بهره برداری رسیدن این 

پروژه ها باشیم.
جهانگیری تصریح کرد: با اجرای پروژه آیلند بیش از 3۰ هزار شغل مستقیم 

در این مجموعه ایجاد می شود که کار با ارزش و مقدسی است.
رئیس گروه مالی گردشگری در عین حال تکمیل پروژه های فاز 2 را مورد 
توجه قرار داد و افزود: باید برنامه ریزی های الزم برای تامین مالی تکمیل 
فاز 2 از راه های ممکن انجام شود اما تالش مدیران این مجموعه بر به بهره 

برداری رسیدن پروژه های فاز یک باشد.
جهانگیری تصریح کرد: تبدیل مجموعه آیلند از سهامی خاص به سهامی 
عام یکی از الزامات است که باید در این زمینه تالش شود و حتی رفتن به بازار 

توافقی می تواند کمک خوبی باشد. 
خامی : بانک گردشگری همچنان آماده حمایت از مجموعه آیلند است

در این بازدید، مدیرعامل بانک گردشگری نیز در سخنان کوتاهی گفت: 
اکنون در اجرای پروژه ها به طور عمده از تسهیالت بانکی استفاده می شود 

اما الزم است از روش های دیگر هم برای تامین مالی بهره گیری شود.
مرتضی خامی افزود: هر چند که بانک گردشگری در پرداخت تسهیالت 
به درستی به تکالیفش عمل کرده است، اما همچنان آماده حمایت از مجموعه 
آیلند هستیم و امیدواریم هر چه زودتر شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.
موسوی : ۱۱ پروژه از 24 پروژه مجموعه آیلند آماده بهره برداری است

رئیس هیات موسس سرزمین ایرانیان در جریان این بازدید توضیحات 
کاملی از اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اجرا در مجموعه آیلند 

ارائه کرد.
سیدجواد موسوی گفت: حدود 9۵ درصد از زیرساخت های فاز یک این 
مجموعه به مساحت  7۵۰ هکتار انجام شده و زیرساخت ها برای اجرای فاز 

2 نیز با سرعت مطلوبی در حال انجام است.
وی افزود: ۱۱ پروژه از 24 پروژه در دست اجرای این مجموعه آماده بهره 
برداری شده که شهر خودرو، پیست سوپرکارت، پیست های آفرود، مهمانسرا، 
پارک علم و فناوری، دریاچه تفریحی ورزشی آیلند، »دهکده، زمین و کلوپ 
ورزشی گلف«، پارک خطی، رینگ رود و مرکز محله )ورزشگاه، مرکز تجاری، 

مسجد، درمانگاه، مدرسه و مرکز فرهنگی( را شامل می شود.
این گزارش حاکیست: مجموعه آیلند به مساحت ۱4۰۰ هکتار منطقه ویژه 
اقتصادی محسوب شده و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به پایتخت است. 

مساحت این مجموعه از ۱2 کشور مستقل دنیا بزرگتر است.
سرزمین ایرانیان )آي لند( به عنوان بزرگ ترین شهرک بین المللی اقامتی، 
تفریحی، تجاری، ورزشی، درمانی و آموزشی در ایران، نخستین مجموعه در 
بین  گردشگري  نمونه  منطقه  عنوان  سه  همزمان  طور  به  که  است  کشور 
شورای  )مصوبه  گردشگري  نمونه  شهرک  دولت(،   هیأت  )مصوبه   المللي 
عالی شهرسازی و معماری( و منطقه ویژه اقتصادي )مصوبه مجلس شورای 

اسالمی( را دارد. 
پروژه سرزمین ایرانیان )آیلند(، نخستین منطقه ویژه اقتصادی، تفریحی و 
گردشگری است که در 3۵ کیلومتری جنوب غربی تهران، در مجاورت اتوبان 

تهران-ساوه و در منطقه زرندیه واقع شده است.

تشریح وضع صدور کارت های سوخت  المثنی
درخواست های  گفت:  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
خردادماه برای کارت سوخت در حال تولید و ارسال است و درخواست های مربوط 

به تیرماه حداکثر تا هفته آینده تولید و صادر می شود.
فاطمه کاهی در تشریح وضع نحوه صدور کارت های سوخت  المثنی افزود: 
در شرایط کنونی حداکثر زمانی که برای صدور کارت سوخت در نظر گرفته شده 

حدود سه ماه است.
وی با تأکید بر اینکه تنها در بخش بنزین کارت سوخت صادر نمی شود و 
در بخش گازوئیل نیز کارت سوخت صادر می کنیم، تصریح کرد: گازوئیل به دلیل 
اینکه بیشتر مربوط به خودروهای همگانی است و به طور طبیعی در حمل ونقل 
نقش مهمی دارد، از این رو کمترین زمان را برای صدور کارت این نوع خودروها 

اختصاص می دهیم.
زمان صدور کارت سوخت به 2 ماه می رسد

تأکید کرد: صدور کارت  نفتی  سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
سوخت بخش خودروهای عمومی گازوئیلی زیر 2۰ روز صادر و ارسال می شود 
و هیچ تأخیری نیز تاکنون به وجود نیامده است. در حوزه بنزین نیز اولویت بندی 
ماه  از یک  وانت بارها کمتر  و  به گونه ای که خودروهای عمومی  صورت  گرفته، 

کارت سوخت خود را دریافت کردند.
کاهی درباره صدور کارت سوخت خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها گفت: 
تأخیر به وجود آمده در این بخش بوده که دلیل آن نیز شیوع ویروس کروناست. 
تعهدی که وزارت نفت برای صدور کارت سوخت دارد، حدود دو ماه بوده استو 
من گمان می کنم تا مهرماه به حال عادی بازگردیم و بتوانیم طی دو ماه کارت 

سوخت متقاضیان را صادر کنیم.
کارت سوخت مفقودی چند روز در جایگاه می ماند؟

به  اشاره  با  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
کارت هوشمند سوخت  اگر  گفت:  آنها  و سرنوشت  مفقودی  کارت های سوخت 
افراد در جایگاه بماند، سه روز در همان جایگاه می ماند و پس از این زمان، به مدت 
یک هفته در نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نگهداری می شود 

و پس از آن اگر صاحب کارتش را دریافت نکرد، باید درخواست المثنی بدهد.
کاهی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های معطله پست 
است، گفت: علت این موضوع ممکن است تغییر آدرس، یا نقل و انتقال خودرو در 
ابتدای خرید، یا دالیل دیگر باشد که در این شرایط هموطنان می توانند با مراجعه 

به پست و ارائه مدارک شناسایی و خودرو، کارت را دریافت کنند.
نیازی به تغییر نام کارت سوخت نیست

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکه آیا نیاز است دارنده خودرو کارت سوخت را به نام خود کند؟ گفت: اطالعاتی 
که در تراشه کارت سوخت درج شده مربوط به خودرو بوده، اما اطالعاتی که روی 
کارت نوشته شده مربوط به مالکی است که هنگام صدور کارت مالک خودرو بوده 

است و نیازی به تغییر نام آن نیست.

تا پایان سال 99
 تولید پروپان در فاز 1۹ پارس جنوبی 2۴0 درصد افزایش می یابد

رئیس بهره برداری پاالیشگاه دهم پارس جنوبی از افزایش 24۰ درصدی تولید 
پروپان در فاز ۱9 مجتمع گاز پارس جنوبی تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران، محمد نعمتی با بیان اینکه ایجاد تغییرات 
قابل  افزایش  سبب   ۱9 فاز  مختلف  واحدهای  تکمیل  و  راه اندازی  و  فرآیندی 
توجه محصوالت شده است، گفت: با تکمیل مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی 
توربواکسپندرهای فاز اول، ردیف های گازی اول و دوم در مردادماه امسال تولید 
محصوالت باارزش پروپان و بوتان به ترتیب 3۵۰ و 7۰ تن در روز افزایش یافته 
که با توجه به میزان تولید روزانه قبلی افزایش 7۰ و 3۵ درصدی پروپان و بوتان 

را به همراه داشته است.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده، توربواکسپندرهای فاز دوم و 
ردیف های گازی سوم  و چهارم، به ترتیب در نیمه اول شهریور و پاییز امسال به 
بهره برداری خواهند رسید که در مجموع مقدار کل تولید پروپان به ۱7۰۰ تن در 

روز و بوتان به هزار تن در روز می رسد.
مقدار  این  با  پارس جنوبی،  پاالیشگاه دهم  بهره برداری  رئیس  گفته  به 
بوتان  در مجموع  درصدی   7۰ و  پروپان  درصدی   24۰ افزایش  تولید، شاهد 

بود. خواهیم 
راه اندازی  و  نعمتی، همه مراحل نصب، پیش راه اندازی  طبق توضیحات 
این تجهیزات توسط شرکت های داخلی و با همکاری و تکیه بر توان نیروهای 
در سال جهش  ترتیب،  این  به  و  است  انجام شده  پاالیشگاه دهم  متخصص 
تولید گام بزرگی همسو با افزایش تولید اتان، پروپان و بوتان و ایجاد ارزش 

برداشته می شود. افزوده 

معاون وزیر نفت:
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به 1۵0 میلیون تن می رسد

از طراحی سیاست های جدید توسعه  پتروشیمی  امور  معاون وزیر نفت در 
هوشمند صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در 
افق ۱4۰۵ با اجرای طرح های راهبردی، پیشران و خوراک ترکیبی به ساالنه ۱۵۰ 

میلیون تن خواهد رسید.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی در جریان بازدید 
از واحد اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با مروری بر اهداف جهش 
دوم و سوم صنعت پتروشیمی، اظهار کرد: با برنامه ریزی های راهبردی که انجام 
شده، این نوید را می توان داد که صنعت پتروشیمی به سمت هوشمندسازی بیشتر 
سوق پیدا کرده است و بر این مبنا مسیر توسعه این صنعت تاب آوری باالتر و 

آسیب پذیری کمتری خواهد داشت.
با تکمیل طرح های فعال و در حال اجرا در قالب  اینکه  با اشاره به  وی 
مجتمع های  تعداد  برنامه ریزی شده  راهبردهای  اجرای  و  سوم  و  دوم  جهش 
پتروشیمی کشور به ۱34 مجتمع و ظرفیت تولید به ۱۵۰ میلیون تن در سال 
۱4۰۵ می رسد، افزود: با سیاست گذاری های انجام شده تعریف طرح های جدید 
پتروشیمی به سمت استفاده از خوراک های پایه این صنعت نظیر متانول سوق 

داده خواهد شد.
توسعه طرح های پلی پروپیلنی با دانش فنی ایرانی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید از مرکز اراک شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی بر نقش پررنگ و تأثیرگذار این شرکت در مسیر 
توسعه هوشمند و پایدار صنعت پتروشیمی تأکید کرد و گفت: با تالش های شرکت 
پژوهش و فناوری در تأمین کاتالیست های مهم، کشور از واردات بی نیاز و اتفاق های 

بسیار مهم و ارزنده ای در این حوزه محقق می شود.
محمدی با بیان اینکه توسعه طرح های تولید پروپیلن در بخش های فرآیندی 
و تأمین کاتالیست های مورد نیاز هم اکنون با دانش فنی ایرانی در مجتمع های 
پتروشیمی اجرا می شود، افزود: واحد نیمه صنعتی تولید پروپیلن از متانول در منطقه 

ماهشهر و واحد پلی پروپیلن صنعتی در مرکز اراک فعال هستند.
به گفته وی، دو واحد فعال شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در ماهشهر 

و اراک به زودی آماده بازدید سرمایه گذاران است.

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 2۵ میلیون تن رسید که 

نسبت به مدت مشابه پارسال 6 درصد رشد داشته است.
به گزارش 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.
مهم ترین  از  مادر  صنایع  از  یکی  به عنوان  پتروشیمی  صنعت  افزود:  وی 
ارکان توسعه و موتور محرک 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.
امسال  اینکه  بیان  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
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 
با اقدام های  است، گفت: افزون بر راه اندازی و بهره برداری طرح های جدید، 
پتروشیمی  مجتمع های  تولید  ظرفیت  از  حداکثری  بهره برداری  انجام شده، 

موجود در دستور کار قرار دارد.

بررسی قیمت خودرو توسط کارشناسان؛

افسار گسیختگی بازار خودرو و عدم تناسب عرضه و تقاضا

مه
و بی

ک 
بان
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

در  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
پاسخ به گزارش ایسنا درباره لزوم نظارت بر افزایش لجام 
قیمت  افزایش  میزان  ساختمانی،  مصالح  قیمت  گسیخته 
این کاال را متعارف دانست و افزایش لجام گسیخته قیمت 

سیمان را رد کرد.
دو هفته پیش هادی ساداتی، نایب رئیس کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود که مصرف 
کننده مصالح ساختمانی چندین برابر قیمت معمول مصالح 
می خرد، در حالی که 2۰ درصد تولیدات دست مصرف کننده 
می رسد و مابقی به بازار آزاد می رود. بنابراین او خواستار 
ورود سازمان بازرسی به افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح 
ساختمانی شد و گفته بود که که جای دستگاه های نظارتی 
مصالح  قیمت  افزایش  از  جلوگیری  در  حمایت  سازمان  و 

ساختمانی خالی است. 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در 
پاسخ به این اظهارات به ایسنا اعالم کرد که مطابق بند )ج( 
مصوبه شماره 6۰/۱۵۱78۰ مورخ دهم شهریور سال ۱397 
کارگروه تنظیم بازار موضوع دستورالعمل نحوه تعیین قیمت 
با رعایت  کاال و خدمات، قیمت گذاری مصالح ساختمانی 
ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان )مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها( و درصدهای 
سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل های 
و  می گیرد  تولیدی صورت  واحدهای  توسط  راسًا  مربوطه، 
این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
در صورت  بازار  مستمر  پایش  و  رصد  با  هم زمان  موظفند 
را  مراتب  شکایت  دریافت  یا  قیمت ها  غیرمتعارف  افزایش 

رسیدگی و اعمال قانون کنند.
طبق اعالم این سازمان، »در این راستا سازمان حمایت 

به همراه سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور 
بر اساس وظایف محوله نسبت به اعمال نظارت مستمر بر 
وضعیت بازار مصالح ساختمانی اقدام کرده و با توجه به شرایط 
حساس اقتصادی و تاثیر تحریم ها بر بازار داخلی، از افزایش 
در کشور  این محصوالت  قیمت  غیرمنطقی  و  غیرمتعارف 
جلوگیری کرده و در صورت دریافت هر گونه شکایت، مراتب 
را رسیدگی و نسبت به اعمال قانون در خصوص واحدهای 

تولیدی و توزیعی متخلف اقدام می کند”. 
همچنین بر اساس پاسخ سازمان حمایت به گزارش 
ایسنا درباره نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی، طی سال 
جاری با توجه به اقدام ناهماهنگ انجمن صنفی کارفرمایان 
سیمان در خصوص افزایش 3۰ درصدی قیمت انواع سیمان 
خاکستری درتاریخ نهم تیرماه ۱399، این سازمان با هدف 
جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت سیمان در سطح بازار، 
با هماهنگی انجمن و واحدهای تولیدی ذیربط ابتدا نسبت 
به برگشت قیمت ها به وضعیت قبلی اقدام کرد و سپس با 
بررسی وضعیت کلی تغییرات عوامل موثر بر بهای تمام شده 
واحدهای تولیدی مربوطه )از قبیل افزایش دستمزد، افزایش 
قیمت قطعات مصرفی داخلی و وارداتی کارخانجات، افزایش 
با  برگزاری جلسات  ...( و  نرخ حمل و نقل خاک معدن و 
حضور نمایندگان بخش صنعت با افزایش 2۰ درصدی قیمت 
انواع سیمان خاکستری موافقت کرد و نرخ های جدید نیز 
در تاریخ ۱۱ تیرماه سال ۱399 توسط این سازمان جهت 
کنترل، نظارت و رصد مستمر بازار به سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان ها اعالم شد.
قیمت مصوب سیمان

مورخ  تصمیمات جلسه  ارتباط حسب  این  در  متعاقبًا 
۰۵/۰6/ ۱399 در مجلس شورای اسالمی با حضور مسئولین 

وزارت متبوع مبنی  بر ضرورت تعدیل قیمت در کارخانه و 
قیمت مصرف کننده سیمان فله )2،2۰۰،۰۰۰ و 2،9۰۰،۰۰۰ 
ریال( و سیمان پاکتی )۱3۵،۰۰۰ و ۱7۵،۰۰۰ ریال( و برخورد 
جدی با گرانفروشی سیمان توسط برخی از عاملین فروش 
با   ۱399  /۰۵/۰8 مورخ  جلسه  در  مراتب  مجدداً  و  تاکید 
مسئولین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مطرح و 
با توجه به هماهنگی های به عمل آمده قیمت های اصالحی 
جدید سیمان از طرف این سازمان درتاریخ ۰۵/2۱/ ۱399 
به سازمان  صنعت، معدن و تجارت استان ها و توسط انجمن 
سیمان به کلیه واحدهای تولیدی سراسر کشور ابالغ شده و 
ضمنًا همزمان دستورالعمل نظارت بر بازار سیمان نیز جهت 
تنظیم بازار این محصول و تامین نیاز به هنگام صنایع سیمان 
بر، انبوه سازان، مصارف مردمی و طرح های عمرانی نیز تدوین 
و به سازمان های صمت استانی در سراسر کشور ارسال شد.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی متعارف است
سازمان حمایت در ادامه افزایش لجام گسیخته قیمت 
سیمان را رد کرده و در جوابیه خود عنوان کرده که: علی 
بر  ایحال برخالف موارد اعالم شده در خبر مذکور مبنی 
افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی و براساس 
گزارشات و اطالعات دریافتی از بانک اطالعات قیمت بازار 
آزاد این سازمان )به عنوان مرجع رسمی قیمت ها(، در حال 
ساختمانی  مصالح  اعالمی  نرخ های  افزایش  میزان  حاضر 
نظیر سیمان، گچ و ... در حد متعارف است. لیکن نظر به 
در  هزینه ها  سایر  و  نقل  و  حمل  هزینه  توجه  قابل  سهم 
حجیم  و  وزین  دلیل  )به  کننده  مصرف  شده  تمام  قیمت 
از  برخی  در  دارد  امکان  بعضًا  ساختمانی(،  مصالح  بودن 
نرخ  میانگین  از  قیمت ها  تولیدی،  واحد  فاقد  استان های 

متعارف بیشتر  باشد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

افزایش قیمت مصالح ساختمانی متعارف است
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بط  ا و ر رش  ا گز به 
مور  ا کل  ره  دا ا عمومی 
مالیاتی، قلی زاده مدیرکل 
گفت:  اردبیل  استان  مالیاتی  امور 
اشخاص حقوقی که مطابق قانون 
سال  هر  ماه  تیر   3۱ تا  باید  می 
نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
توجه  با  امسال  نمایند،  اقدام  خود 
شیوع  از  ناشی  خاص  شرایط  به 
اقتصادی  تاثیرات  ویروس کرونا و 
ناشی از آن، براساس مصوبه ستاد 
شورای  و  کرونا  با  مبارزه  ملی 
 ، قوا سران  قتصادی  ا هماهنگی 
دارند  فرصت  شهریورماه   3۱ تا 
اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت 

را  خود  مالیات  و  ارائه  الکترونیکی 
نیز پرداخت نمایند.

مدیر کل امور مالیاتی تصریح 
کرد: مودیان محترم مالیاتی، ضروری 
است اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 
به سامانه  با مراجعه  را  ۱398 خود 
صورت  به   www.tax.gov.ir

الکترونیکی ارایه نمایند.
یان  مود است  ذکر  یان  شا
محترم در صورت خودداری از ارائه 
مقرر  موعد  در  مالیاتی  اظهارنامه 
از  استفاده  عدم  بر  عالوه  قانونی، 
تسهیالت و معافیت مالیاتی، مشمول 
جرایم قانونی غیرقابل بخشش نیز 

خواهند شد.

۳1 شهریورآخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده استاندار خراسان جنوبی خبر داد:
آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مرکز تجاری رفاهی 

شرق کشور در بند دره 
خراسان جنوبی رضا بهنام

استاندار خراسان جنوبی از آغاز عملیات اجرایی احداث بزرگترین 
مرکز تجاری رفاهی شرق کشور در بند دره به زودی، خبر داد.

معتمدیان با بیان این مطلب گفت: طی هفته های آتی، بخش 
خصوصی با سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال، عملیات اجرایی این 

مرکز تجاری رفاهی را شروع می نماید.
استاندار از عزم مدیران در راستای بهسازی و زیباسازی بند دره 
تصریح نمود: با وجود تعطیالت نوروزی و شیوع بیماری کرونا، با 
همت مدیران در کمتر از 6 ماه، شاهد تحول در این تفرجگاه هستیم.

ووی همراهی بنیاد مستضعفان و اداره کل اوقاف و امور خیریه 
را در تأمین زمین مورد نیاز برای توسعه ورودی بند دره و تهیه طرح 

های رفاهی قابل تقدیر خواند.
وی سپس به تشریح اقداماتی پرداخت که طی یک سال گذشته 
در زمینه تأمین تفرجگاه در مناطق مختلف استان عملیاتی شده و 
گفت: اجرای 3۰ پارک و تفرجگاه بنا به ظرفیت هر شهر در دستور 
کار شهرداری ها قرار گرفت که در حال حاضر با میانگین 7۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی در سطح استان در حال انجام است.
استاندار در پایان به اجرای بزرگترین پارک در شمال شهر بیرجند 
اشاره کرد و گفت: در شمال شهر، میزان سرانه فضای سبز با تراکم 
جمعیت همخوانی ندارد لذا برای جبران این کاستی، به زودی عملیات 
اجرایی بزرگترین پارک شمال شهر را در این منطقه آغاز می کنیم.

شاهد  دره،  بند  همچون  پارک،  این  در  کرد:  تأکید  معتمدیان 
هم افزایی دستگاه ها در اجرای هر چه سریع تر پروژه خواهیم بود.

۶0۳ فقره پروانه عبور ترافیکی در استان ایالم
 صادر شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم از صدور 6۰3 
فقره پروانه عبور ترافیکی در استان خبر داد.

میزان  این  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  دلخواه«  »نوراهلل 
این  در  جاری  ماهه سال   ۵ در  ترافیکی  بارهای  ویژه  عبور  پروانه 

استان صادر شده است.
 وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال 98 نیز 7۵3 فقره به ثبت 

رسیده است، افزود: این رقم 2۰ درصد کاهش یافته است.
 دلخواه تصریح کرد: در ۵ ماهه اول سالجاری بیش از 3 هزار 
و 968حلقه الستیک در بین رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای 

استان خبر داد.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم تصریح کرد: 
این تعداد الستیک ها بین رانندگانی توزیع شده که فعالیت حمل و 

نقل دارند و کارت هوشمند آن ها فعال است.
وی بیان کرد: ساالنه بیش از 98 درصد جابجایی کاال در داخل 
استان توسط بخش حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد که این 
بخش دارای قابلیت ها و امکانات گسترده ای در سطح کشور است.

 دلخواه خاطرنشان کرد: عمده کاال های جابجا شده از مبدا استان 
به ترتیب، انواع سیمان، گندم، انواع گاز مایع، کلینگر، ماسه و پلی 

اتیلن و سایرکاال ها بوده است.

برگزاری نخستین جلسه کمیته خدمات سبز در شرکت 
توزیع برق استان سمنان

نخستین جلسه »کمیته خدمات سبز« با موضوع ارائه خدمات 
غیرحضوری و عدم مراجعه متقاضیان و مشترکان به شرکت توزیع 

برق استان سمنان جهت اخذ خدمات برگزار شد.
بیان  با  نشست  این  در  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ارائه می شود، کل  این که وقتی خدمتی به صورت غیرحضوری 
از  ساختار تغییر می کند اظهار داشت: در نگاه اول، تغییر دیدگاه 
نکات  از  موجود  های  از ظرفیت  بهینه  استفاده  و  بوده  ضروریات 

کلیدی و اساسی است.
سید محمد موسوی زاده با اشاره به این که پیاده سازی مناسب 
با تکریم مردم و حقوق شهروندی  ارتباط مستقیمی  خدمات سبز، 
دارد گفت: با توجه به تغییر فرآیندها، آماده نمودن زیرساخت های 
مربوطه بسیار مهم است و سرعت دهی در این بخش می بایست 
در دستورکار کلیه واحدها قرار گیرد تا در کمترین زمان ممکن، این 

مهم عملیاتی شود.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان در 
این نشست بیان داشت: با پیگیری شرکت توانیر، دو درگاه خدمات 

غیرحضوری جدید و سراسری در حال پیاده سازی است.
محمدرضا لشکری یادآور شد: اپلیکیشن موبایل که قرار است 
24 خدمت مربوط به خدمات مشترکان و سه خدمت از حوزه بهره 
برداری را به مشترکین ارائه نماید، هم اینک چهار خدمت خدمات 
مشترکین در آن پیاده سازی شده و در وب سایت خدمات غیرحضوری 
که باید 24 خدمت برش استانی در آن پیاده سازی گردد، هم اکنون 

۱4 خدمت فعال دارد.
همچنین در این نشست پیرامون پیشنهادهای اعضای حاضر 
در نشست شامل؛ تعیین مسئول ارائه خدمات هر معاونت و همکاری 
با واحد فناوری اطالعات و ارتباطات، پاسخگوئی در واحدها توسط 
به  نظر  تبادل  و  بحث  آنی،  پرداخت  خدمات  و  میزخدمت  مسئول 

عمل آمد.

شیر  نگهداري  و  تعمیرات  با  آشنایي  آموزشي  دوره 
قطع کن ایستگاه ها مدل IGA در شرکت گاز استان 

سمنان برگزار شد
به گزارش روابط عمومي؛ اسماعیل سعیدی معاون امور بهره 
برداری شرکت گاز استان سمنان از برگزاری دوره آموزشي آشنایي 
با تعمیرات و نگهداري شیر قطع کن ایستگاهها)شات آف ولو(  مدل 
IGA در این شرکت خبر داد و گفت: هدف از برگزاري این دوره 
آشنایی با عملکرد شیرهای قطع کن ایستگاه ها در راستای افزایش 

کیفیت خدمات به جامعه و مشتریان می باشد.
وی ادامه داد: در این دوره کارکنان با وظایف و اهمیت ایمنی 
تجهیزات  و  فرمان  مدار  ساختمان  و  تجهیز   این  عملکردی   و 
شیر  تعویض  قابل  یدکی  قطعات  و  ها  خرابی  انواع  و  متشکله 
قطعات  و  پکینگ  و  اورینگ  انواع  همچنین  و   IGA کن  قطع 

آب بندي  آشنا شدند.
به صورت  کارکنان  از  نفر   6 تعداد  کرد:  نشان  خاطر  سعیدی 
فیزیکي و ۱7 نفر به صورت ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس در این 

دوره حضور یافتند.
پایان  امور بهره برداری شرکت گاز استان سمنان در  معاون 
فنی  اطالعات  توسعه  مذکور  دوره  اثربخشی  امیدواریم  افزود: 
شرکت  های  هزینه  مناسب  مدیریت  همچنین  و  مرتبط  کارکنان 
همراه  به  را  مشتریان  رضایت  و  تعمیرات  و  نگهداری  بخش  در 

داشته باشد.

با حضور استاندار مرکزی و در هفته دولت صورت گرفت:
افتتاح ساختمانی آموزشی هنرستان شهید سید مصطفی 

خمینی)ره( و کلنگ زنی کارگاه های آموزشی
مصطفی  سید  شهید  هنرستان  آموزشی  ساختمان  افتتاح  آیین 
استاندار  حضور  با  آموزشی  کارگاه های  کلنگ زنی  و  خمینی)ره( 

مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی در 
هفته دولت آیین افتتاح ساختمان آموزشی و کلنگ زنی کارگاه های 
آموزشی هنرستان شهید سید مصطفی خمینی)ره( با حضور استاندار 
توسعه  نوسازی،  مدیرکل  و  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  مرکزی، 
اسالمی،  نماینده مجلس شورای  مرکزی،  استان  مدارس  تجهیز  و 

فرماندار و مدیر  آموزش و پرورش برگزار شد.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  محمدی  حسین 
این  اینکه  به  اشاره  با  این هنرستان  افتتاح  آیین  استان مرکزی در 
محل  از  پروژه  این  گفت:  بود  شده  زنی  کلنگ   94 سال  از  پروژه 
اعتبارات استانی و ملی و با کاربری آموزشی در ۱2 کالس احداث و 
از ابتدای سال تحصیلی میزبان هنرجویان خواهد بود. محمدی ادامه 
داد ساختمان آموزشی این هنرستان با زیر بنای ۱3۵۵ مترمربع و در 
سه طبقه با هزینه ای معادل 2 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آماده 

بهره برداری شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز در پایان تصریح کرد برآورد 
این هنرستان هفت میلیارد تومان  اولیه هزینه احداث کارگاه های 

می باشد، که عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.

۵۳ معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر در سطح 
استان ایالم وجود دارد

“نبی سماواتی” معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت 
ایالم گفت: ۵3 معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر در سطح استان 
ایالم وجود دارد که در این مکان ها 6۰6 نفر مشغول به کار هستند.

برداری  بهره  پروانه  فقره  افزود: همچنین در سالجاری 3  وی 
 4 کشف  گواهی  و  تمدید  برداشت  مجوز   ۱7 مجوز  صادر،  معادن 

فقره موجود است.
از  استان  صمت  سازمان  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون 
مطالعات اکتشافی ایمیدرو به مرحله اعالم نقاط امید بخش رسید و 
اظهار کرد:  بیتومین، سنگ گچ، سنگ آهک، الشه و مالون، آلوویوم 
آهکی، شیل و مارن، کلسیت، سیلیس، شن، ماسه، مرمریت و نمک 

۱2 ماده معدنی موجود در استان هستند.
وی ادامه داد: پیرو تفاهم نامه های همکاری موضوع سفر هیئت 
اقتصادی دولت به استان فی مابین سازمان صمت و ایمیدرو در سال 
گذشته مطالعات پتانسیل یابی معدنی در سطح استان توسط سازمان 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی آغاز شد.
وی تصریح کرد: پس از فراخوان و انتخاب شرکت مهندسین 
مشاور فاز اول پروژه شامل: جمع  آوری اطالعات، اسناد و مدارک، نقشه 
ها و تصاویر ماهواره ای و در ادامه بازدید میدانی توسط تیم کارشناسی 

مشاور از مناطق دارای پتانسیل انجام گردیده است.
فازهای  برای  مطالعات  این  نهایی  نتایج  داد:  ادامه  سماواتی 
بعدی و مناطق پتانسیل دار معدنی و امید بخش در پائیز سال جاری 

اعالم می گردد

بزرگترین تعمیرات اساسی پاالیشگاهی کشور 
کلید خورد

 بزرگترین تعمیرات اساسی پاالیشگاهی کشور با جذب سه هزار 
و چهارصد نیروی کار ماهر و متخصص “ ویژه اورهال“ در شرکت 

پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی با 
شرکت ملی پاالیش و پخش ، اولین روز آغاز رسمی این اتفاق مهم 
تعمیراتی است که از ماهها قبل برای این چنین روزی ، با  شناسایی 
و جذب 9۰ درصد نیروهای بومی شهرستان شازند و استان مرکزی 
و بر اساس ضوابط و تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان فرمانداری، 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 

شازند حاصل شد و به کار گرفته شده اند.
 بنا بر این گزارش تمامی افراد جذب شده، دوره های آموزشی 
راههای  خصوص  به   )HSE(زیست محیط  و  بهداشت  ایمنی، 
جلوگیری و مقابله با گسترش ویروس کرونا را زیر نظر کارشناسان 
مربوطه گذرانده اند. این گزارش می افزاید عملیات تعمیرات اساسی 
و  یک هزار  فعالیت  با  شازند  خمینی)ره(  امام  نفت  پاالیش  شرکت 
۵۰۰ نفر آغاز و در نقطه اوج خود سه هزار و 4۰۰ نفر در این فرآیند 
حضور خواهند یافت و مراحل آخر این عملیات نیز با بکارگیری ۵۰۰ 
تا 6۰۰ نیروی انسانی انجام خواهد شد که همه مراحل با تاکید بر 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و نظارت  مستمرکارشناسان 
ارائه لوازم حفاظت فردی در برابر بیماری کووید ۱9 به  مربوطه و 

صورت روزانه انجام می شود.
بومی  تخصصی  پیمانکار  چهار  امسال   اساسی  تعمیرات  در   
استان مرکزی نیز برای انجام این فرآیند جذب شده که در حوزه های 
تامین نیروی انسانی، تأمین ماشین آالت ، تجهیزات و تخیله و شارژ 

کاتالیست فعالیت می کنند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:
بهزیستی استان مرکزی هفت هزار و ۵۷۳ شغل پایدار 

ایجاد کرد
مرکزی - حامد نوروزی : مدیرکل بهزیستی استان مرکزی 
گفت: این نهاد حمایتی در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید هفت 
استان  برای مددجویان ویژه زیرپوشش  پایدار  هزار و ۵73 شغل 
زیر  مددجوی   682 و  یک هزار  افزود:  امینی  زهرا  کرد.  ایجاد 
اشتغال زایی  تسهیالت  گذشته  سال  حمایتی  نهاد  این  پوشش 

کردند. دریافت 
و  جدید  اشتغال  هدف  با  مددجو   644 داشت:  اظهار  وی   
میلیارد   46 تثبیت شغلی در مجموع  برای  38 مددجو  یک هزار و 
قانون   ۱6 تبصره  اعتبارات  محل  از  اشتغالزایی  تسهیالت  ریال 

دریافت کردند. بودجه 
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: سقف وام اشتغالزایی 
مددجویان این نهاد حمایتی از 2۰۰ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش 
نهاد  این  مددجویان  از  نفر   4۵۰ افزود:  امینی  زهرا  است.  یافته 
حمایتی سال گذشته برای دریافت وام اشتغال به بانک های عامل 

معرفی و تسهیالت دریافت کردند.
از  اشتغال  تسهیالت  ریال  میلیارد   337 داشت:  اظهار  وی 
داده  تخصیص  مرکزی  استان  بهزیستی  به  مرکزی  بانک  سوی 
شده که  ۱3 بانک عامل پرداخت آن را بر عهده دارند. مدیرکل 
بند  مالی  منابع  از  تسهیالت  این  گفت:  مرکزی  استان  بهزیستی 
ب تبصره ۱6  قانون بوجه سال جاری در بخش های کارآفرینی، 
اشتغالی  خود  و  توانمندسازی  کوچک،  کارگاه های  راه اندازی 

می شود. پرداخت  معلوالن 

بدهی ارزی و پیمان سپاری ارزی تفاوت ماهیتی دارند 
در  پیرموذن  حسین 
حضور  با  که  جلسه ای 
وزارت  اقتصادی  معاون 
تاکید  می شد،  برگزار  خارجه  امور 
پیمان سپاری  و  ارزی  بدهی  کرد: 
نباید  دارند،  ماهیتی  تفاوت  ارزی 
زمینه  در  که  ما  صادرکنندگان 
مشکل  دچار  ارزی  پیمان سپاری 
شوند. تلقی  ارزی  بدهکار  هستند 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و آذربایجان اضافه کرد: زمانی که 
ابالغ  ارزی  پیمان سپاری  بخشنامه 
مرکزی  بانک  رئیس  ز  ا ما  شد 
زیر  صادرکنندگان  که  خواستیم 

سپاری  پیمان  از  دالر  میلیون  یک 
ارزی معاف شوند که مورد موافقت 
هم قرار گرفت اما 9 ماه بعد دوباره 
این قانون برداشته شد و االن عده 
استان  صادرکنندگان  از  کثیری 
بخاطر این موضوع با مشکل تعلیق 
هستند.وی  مواجه  بازرگانی  کارت 
استان  صادرکنندگان  کرد:  تصریح 
اکثرا هم صادرکنندگان  که  اردبیل 
شامل  را  کشاورزی  محصوالت 
یک  زیر  صادرکنندگان  می شوند، 
میلیون دالر هستند و اکثرا هم به 
آذربایجان  کشور  با  ریالی  صورت 
سپاری  پیمان  می کنند،  مله  معا

ارزی درخصوص این نوع صادرات 
جایگاهی ندارد.

   حسین پیرموذن خاطرنشان 
کرد: بازار کشور آذربایجان برای ما 
 7۰ از  بیش  که  است  مهمی  بازار 
درصد صادرات استان را دربرمی گیرد، 
اگر بخاطر تعلیق کارت بازرگانی و 
نتوانیم  گمرک  تعرفه ای  قیمت  یا 
جمله  ز  ا کشاورزی  محصوالت 
سیب زمینی را به این کشور صادر 
کنیم، کشاورزان ما با مشکل جدی 
روبرو خواهند شد.رئیس اتاق اردبیل 
اقتصادی  معاون  انصاری،  درحضور 
تقاضای  گفت:  خارجه  امور  وزارت 

وزارت  اقتصادی  معاونت  از  ما 
معافیت  برای  تالش  خارجه  امور 
پیمان سپاری  از  صادرکنندگان خرد 
ارزی است، این در حالی است که 
کل صادرات غیرنفتی استان بیشتر 
از 3۵ میلیون دالر نیست.وی افزود: 
ایجاد  از  پس  و  اخیر  سال های  در 
معاونت اقتصادی برای وزارت امور 
خارجه، تاثیر تالش های این معاونت 
در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی 
برای افزایش روابط اقتصادی مشهود 
تاثیر  این  امیدواریم  که  است  بوده 
موجود  سخت  شرایط  در  گذاری 

ادامه داشته باشد.

اردبیـــل  اتـــاق  رئیـــس 
ـــنامه  ـــه بخش ـــی ک ـــد: زمان می گوی
پیمان ســـپاری ارزی ابـــالغ شـــد 
ــزی  ــا از رئیـــس بانـــک مرکـ مـ
ــدگان  ــه صادرکننـ ــتیم کـ خواسـ
ــون دالر از آن  ــک میلیـ ــر یـ زیـ
معـــاف شـــوند کـــه مـــورد موافقـــت 
قـــرار گرفـــت امـــا 9 مـــاه بعـــد 
ــته  ــون برداشـ ــن قانـ ــاره ایـ دوبـ
ـــود آورد.  ـــکالتی را بوج ـــد و مش ش

حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

صادرکنندگانی که مشکل پیمان سپاری دارند، نباید بدهکار ارزی تلقی شوند

بالیی- کر علیرضا 
شورای  مشترک  نشست 
پزشکی  نظام  هماهنگی 
داوران  با  اصفهان  استان  های 
و  سالمت  ملی  یزه  جا نخستین 
توسعه؛ ویژه آثار کرونایی، با حضور 
رئیس و قائم مقام شورای هماهنگی 
دبیر  استان،  های  پزشکی  نظام 
با رعایت  جشنواره و هیئت داوران 
نظام  در  اجتماعی  گذاری  فاصله 

پزشکی اصفهان برگزار گردید.
دبیر  مصلحی،  محسن  دکتر 
نخستین جایزه ملی سالمت و توسعه 
در این نشست اظهار داشت: اگرچه 
ابعاد وسیع پاندمی کرونا به خودی 
را  برنامه هایی  چنین  برگزاری  خود 
توجیه می نمود، لیکن هدف شورای 
هماهنگی نظام پزشکی های استان 

مستندسازی،  از  تر  فرا اصفهان، 
انتخاب و تقدیر از آثار برگزیده بوده 

که البته آن نیز ارزشمند است.
بر  تأکید  با  مه  دا ا در  وی 
و  نسانی  ا علوم  به  توجه  لزوم 
پشتوانه  با  همراه  سیاست گذاری  
فرهنگی و اجتماعی مناسب؛ گسست 
و بروز سردرگمی در جامعه  کنونی را 
ناشی از عدم توجه به چنین مباحثی 

برشمرد.
کرد:  تصریح  مصلحی  دکتر 
سطح  در  موجود  ناهنجاری های 
کمبود  به  آنکه  از  بیش  جامعه، 
امکانات و تخصص در حوزه های 
برگردد؛  مهندسی  و  تجربی  علوم 
مربوط به فقدان نگاه جامع و جامعه 
سیاست گذاری های  در  نه  شناسا
تصمیم  و  سازی ها  تصمیم  کالن، 

گیری هاست .
که  امیدوارم  کرد:  عنوان  وی 
این رویداد طلیعه ای برای همکاری 
های بین بخشی در آینده و بهبود 

وضعیت موجود باشد.
در ادامه نشست، دکتر عباسعلی 
خادمی و دکترحسین ایقایی رئیس 
هماهنگی  شورای  مقام  قائم  و 
نظام پزشکی های استان اصفهان، 
ریزی  برنامه  اینکه  به  اشاره  با 
جهت اجرای این رویداد در شرایط 
صورت  بار  اولین  برای  و  بحرانی 
گرفت؛ ضمن تشکر از همکاری های 
و  رسانه  هنر،  اصحاب  صمیمانه 
مستمر  های  پیگیری  با  که  ادب 
روابط  مدیر  و  ای  رسانه  مشاور 
عمومی سازمان انجام شد، آمادگی 
شورای هماهنگی را جهت دایر بودن 

دبیرخانه دائمی جایزه ملی سالمت 
و توسعه با اهداف عالی ترسیم شده 

اعالم نمودند.
ارائه  از  پس  جلسه  این  در 
در  شده  انجام  اقدامات  گزارش 
ین  ا مختلف  حل  ا مر ص  خصو
رسالی  ا ر  ثا آ بی  رزیا ا و  د  رویدا
نقطه  بیان  سپس  و  جشنواره  به 
نظرات و پیشنهادات داوران بخش 
میدواری  ا ر  اظها مختلف،  های 
گردید با تجارب به دست آمده در 
برگزاری  شاهد  آتی،  های  برنامه 
فراگیرتری  مراتب  به  رویدادهای 

باشیم.
نخستین  است  ذکر  به  الزم 
جایزه ملی سالمت و توسعه با داوری 
بیش از 6۰۰  اثر از سراسر کشور در 

۱2 بخش به کار خود پایان داد.

  نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان
با داوران نخستین جایزه ملی سالمت و توسعه برگزار شد

امداد  کمیته  مدیرکل 
استان ایالم در آیین انعقاد 
فی  همکاری  نامه  تفاهم 
کمیته  و  انتظامی  دستگاه  مابین 
نیروی  بین  گفت:  استان،  امداد 
انتظامی و کمیته امداد در سال های 
خوبی  بسیار  همکاری های  اخیر 
فرهنگی،  اجتماعی،  زمینه های  در 
و  اجتماعی  آسیب های  با  مبارزه 
داشته  وجود  اعتیاد  از  پیشگیری 
نامه  تفاهم  این  امضاء  با  و  است 
ه  دستگا دو  ین  ا بین  همکاری 

سرعت بیشتری می گیرد.
در آیینی که با حضور فرمانده 
و  ایالم  استان  نتظامی  ا نیروی 
مدیرکل کمیته امداد استان برگزار 
بین  همکاری  مه  نا تفاهم  شد، 
مبارزه  زمینه  در  دستگاه  دو  این 
خدمات  و  اجتماعی  آسیب های  با 

مشاوره ای به امضاء رسید.
استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
سخنانی  در  آیین  این  در  ایالم 
برای  شغل  ر  هزا  ۱3 یجاد  ا ز  ا
نیازمندان ایالمی خبر داد و گفت: 
انتظامی و کمیته امداد در  دستگاه 
زمینه آموزش، خدمات مشاوره ای 
همکاری  اجتماعی  های  آسیب  و 

می کنند.
داد:  ادامه  نژاد  موسی  قنبر 
وظیفه  سربازان  کارورزی  طرح 

و  مددجویی  خانواده های  فرزندان 
همچنین معافیت فرزندان مددجوی 
از  از خدمت سربازی  واجد شرایط 
و  امداد  دیگر همکاری های کمیته 
نیروی انتظامی در خدمت به جامعه 

مددجویی بوده است.
وی با اعالم اینکه هم اکنون 
توسط  خدمت  نوع   ۱۰۰ از  بیش 
ئه  را ا نیازمندان  به  امداد  کمیته 
می شود، افزود: اگر نبود چنین نوع 
همکاری های  نبود  اگر  و  خدماتی 
دستگاه هایی  اجتماعی  و  فرهنگی 

امروزه  انتظامی،  نیروی  همچون 
ی  سیب ها آ و  مشکالت  هد  شا
نیازمند  خانواده های  بین  در  بیشتر 

این استان بودیم.
ایالم  استان  امداد  مدیرکل 
زی  نمندسا ا تو ینکه  ا ن  ا عنو با 
شغلی  فرصت  ایجاد  و  مددجویان 
اصلی  برنامه های  از  آنان  برای 
کمیته امداد است، افزود: در همین 
از  بیش  در سه سال گذشته  راستا 
و  مددجویان  برای  شغل  هزار   ۱۰
نیازمندان این استان توسط کمیته 

امداد ایجاد شده است.
از  آماری  ارائه  با  نژاد  موسی 
حمایت  مورد  مددجویان  وضعیت 
این نهاد و با اعالم اینکه هم اکنون 
سرپرست  زن  هزار   ۱3 از  بیش 
هزار   2، یتیم  فرزند   8۰۰ خانوار، 
سوء  دارای  سال   ۵ زیر  کودک 
تغذیه، 6۰۰ سرپرست خانوار بیمار 
از  شیرده  زن   4۵۰ و  گیر  زمین  و 
جمله جامعه مددجویی مورد حمایت 
کمیته امداد بوده که نیازمند توجه 
جدی و خدمت رسانی ویژه هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایالم:

همکاری بین دستگاه انتظامی و کمیته امداد استان سرعت بیشتری می گیرد
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مشهد سمیه باقرزاده
عملیات  مدیرمنطقه4 
انتقال گاز گفت: همزمان با 
توقف کامل فعالیتهاي پاالیشگاهي 
در پاالیشگاه گاز شهید هاشمي نژاد، 
عملیات حذف اتصال عایقي معیوب 
و نصب شیر3۰ اینچ در هدر خروجي 
ایستگاه میترینگ این پاالیشگاه، با 

موفقیت به اتمام رسید. 
 محمد کامل با اعالم این خبر 
پروژه،  این  انجام  متقاضي  افزود:  
گاز شهید هاشمي  پاالیش  شرکت 
نژاد بود که به لطف خدا و در سایه 
و  سازماني  بین  مناسب  تعامالت 
با  شده  انجام  هماهنگي  همچنین 

و   HSE  ، دیسپچینگ  واحدهاي 
همکاري مهندسین و کارکنان خدوم 
معاونت عملیات خطوط لوله منطقه، 
این پروژه در کم ترین زمان ممکن 
استانداردهاي  تمامي  رعایت  با  و 
بهداشتي  هاي  پروتکل  و  عملیاتي 

اجرائي گردید. 
وي هدف از اجراي این پروژه 
را کمک به تولید و انتقال پایدار گاز 
در فصول سرد سال دانست و تصریح 
از  پس  و  پروژه  این  اتمام  با  کرد: 
مورد  مخرب  غیر  آزمایشات  انجام 
نیاز ، موقعیت مذکور جهت اقدامات 
گاز  پاالیش  شرکت  تحویل  بعدي 

شهید هاشمي نژاد گردیده است.

همزمان با توقف کامل پاالیشگاه شهید هاشمي نژاد؛

اجراي یک مورد عملیات تعمیراتي پیشگیرانه در منطقه چهار عملیات انتقال گاز شهردار مشهد، تاکید کرد؛
جلب اعتماد و مشارکت مردم برای بازآفرینی محالت، 

اولویت دفاتر تسهیل گری
مشهد زهره وحیدی

شهردار مشهد گفت: یکی از اولویت های دفاتر تسهیل گری که در 
کوتاه مدت از آن ها در خواست شده بود، حضور در میان مردم و انجام 
فعالیت هایی برای جلب اعتماد و مشارکت مردم است که در این مسیر 

مدیریت شهری از دفاتر حمایت خواهد کرد.
محمد رضا کالئی با اشاره به موارد مطرح شده از سوی مدیران دفاتر 
تسهیل گری در خصوص طرح ها و پیشنهادات این دفاتر در ارتباط با توسعه 
و بازآفرینی محالت مختلف افزود: یکی از مشکالت مردم در منطقه عباس 
آباد این است که عموم آنها با عبور از بزرگراه، وارد محور جاده سیمان و 

رسالت می شوند.
وی بیان کرد: ترافیک موجود در میدان فجر به سمت جاده سیمان، 
میدان بار رضوی و ابتدای رسالت موضوع بسیار مهمی است که باید در 

قالب دفاتر تسهیل گری و سازمان بازآفرینی شهری پیگیری شود.
دفتر  سوی  از  که  بالل  محله  ورودی  مشکل  خصوص  در  کالئی 
تسهیل گری این محله مطرح شد، خاطرنشان کرد: این که دفتر تسهیل 
گری محله بتواند طرح هایی را برای رفع این مشکل با توجه به پارکی که 
در مجاورت این محل وجود دارد تدوین کرده و ارائه دهد، بر روی ترافیک 

محور رسالت نیز تاثیر خواهد داشت.
طرح تفصیلی شمال شرق تا یک ماه دیگر نهایی می شود

شهردار مشهد تصریح کرد: خوشبختانه طرح تفصیلی شمال شرق در 
حال تدوین است و تا یک ماه دیگر نهایی می شود که این موضوع می 

تواند در طرح تفصیلی نیز مطرح شود.
وی با اشاره به این که با اجرای پروژه جاده محمد آباد به طرق یک 
این  با  اما  ایجاد شده است گفت:  این منطقه  مسیر دسترسی مناسبی در 
وجود در ورودی این محل به شهرک شیرین دچار مشکل هستیم و عموم 
مردم نسبت به آن معترض هستند لذا این موضوع نیز از سوی دفتر تسهیل 

گری با مردم مطرح و پیگیری شود.
آباد از کنار اراضی شهرک  شهردار مشهد تصریح کرد: جاده محمد 
شیرین عبور می کند و ما برای رفع مشکل بن بست شهرک شهید رجایی 
می خواهیم بازوی چهارم را از تقاطع غیر همسطح مصلی تا محور شهرک 
شهید رجایی اجرا کنیم که به صورت موازی با محور محمد آباد و طرق است.

کالئی اظهار کرد: بازوی چهارم، وقتی به انتهای محدوده شهری می 
رسد، عمال باید به محمد آباد و طرق نیز دسترسی داشته باشد که اجرای 

پروژه جاده دسترسی محمد آباد به طرق این امر را تسهیل کرده است.
شهردار مشهد با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوی دفتر تسهیل 
گری محله نوده، در خصوص توسعه این محل بیان کرد: می توان با وجود 
اراضی بزرگ مقیاسی که در محدوده محله نوده )شهرک امام علی( وجود 
دارد و بهره گیری از زمینه های موجود درجاده قدیم قوچان، یک مجموعه 
ای با فضاهای تفریحی اقامتی و تجاری با پارکینگ کافی در این اراضی 
ایجاد کرد، که این کار می تواند روی توسعه این منطقه بسیار تاثیر گذار باشد.

گشایش در قلعه وکیل آباد با تصویب طرح تفصیلی این منطقه
کالئی در خصوص مشکالت قلعه وکیل آباد و پیشنهادات مطرح شده 
از سوی دفتر تسهیل گری این محله خاطرنشان کرد: اکنون طرح تفصیلی 
این منطقه در حال طی کردن مسیر است که با تصویب آن توسط کمیسیون 

ماده پنج شاهد گشایش های خوبی در قلعه وکیل آباد خواهیم بود.
وی در ادامه در خصوص بازار سرشور و پیشنهادات دفتر تسهیل گری 
برای توسعه و بازآفرینی آن اضافه کرد: ما بر بازآفرینی این محله قدیمی 
تاکید داریم و انتظار داریم، که تا پایان سال حداقل ۱۰ پروژه مناسب برای 
توسعه این محل تعریف شده و اتصاالتی میان بافت های تاریخی باقی 

مانده در این محله برقرار شود.
کالئی در خصوص اقدامات انجام شده دفتر تسهیل گری شهرک شهید 
بهشتی، نیز با بیان این که از برنامه زمان بندی در نظر گرفته شده عقب 
تر هستیم، اظهارکرد: ساماندهی شهرک شهید بهشتی بسیار برای ما مهم 
است، موانعی از جمله موضوعات حقوقی بر سر راه قرار دارد که باید با استفاده 
از ظرفیت های قانونی شورای شهر و سازمان بازآفرینی شهری رفع شود.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک
افزایش ۷.۵ درصدی صدور سند حدنگاری در خراسان 

رضوی
مشهد سمیه باقرزاده

مدیر کل ثبت اسناد وامالک از صدور ۱۰2 هزار و 9۵3 فقره سند 
مالکیت حدنگار درپنج ماهه نخست امسال با افزایش 7,۵ درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
 محمد حسن بهادر در جمع معاونین و روسای ستادی اداره کل 
گفت: سال گذشته بیش از 23۵ هزار سند تک برگ برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی صادر گردید و متوسط رشد اسناد مالکیت کاداستری 
در ده سال اخیر در استان خراسان رضوی 27,9 درصد بوده است و 
بطور متوسط ساالنه در دهه 9۰ تعداد ۱84 هزار سند در واحدهای ثبتی 

استان صادر و تسلیم مالکین شده است. 
وی افزود: از بیش از ۱ میلیون و 462 هزار سند صادره تا پایان 
مرداد ماه سال جاری در کشور استان خراسان رضوی رتبه سوم در 
تعداد، ششم در رشد و رتبه اول کوتاهترین زمان صدور سند دفترچه 

ای به تک برگ را بخود اختصاص داده است .
بهادر در ادامه با اشاره به اینکه اسناد مالکیت دفترچه ای سابق برابر 
تبصره ماده ۱۱ قانون حدنگار مصوب بهمن ماه ۱393 خدمات ثبتی ارائه 
نمی گردد؛ گفت: از کلیه مالکین تقاضا کرد برای تعویض اینگونه اسناد 
و تبدیل آن به تک برگ اقدام نموده تا ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی 
بتوانند در انجام استعالمات و معامالت سریع تر خدمت رسانی نمایند.

وی خاطر نشان کرد: با اشاره به سوابق موجود و دفاتر امالک از 
ابتدای تاسیس ادارات و دوایر ثبتی در استان تا پایان سال 2میلیون و 
934 هزار و 4۱2 سند دفترچه ای با حدود اربعه توصیفی برای مالکین 
صادر گردیده که تا پایان مرداد ماه سال جاری تعداد یک میلیون و  
38۱ هزار از اینگونه اسناد برابر با 47 درصد دفترچه ای صادره تبدیل 

به تک برگ یا حدنگار گردیده است.
مدیر کل ثبت اسناد وامالک در تبیین ویژگی های سند حد نگاری 
ادامه داد: بارکد امنیتی ، نمایش موقعیت و نقشه کاداستر، جامع و خوانا 
بودن اطالعات ، نشانی دقیق ملک و مالک ، درج شناسه ملی جغرافیایی 
امالک از ویژگی های  اسناد تک برگ و افزایش ضریب امنیتی و کاهش 

تعارضات ملکی نیزاز عمده مزایای اینگونه اسناد می باشد.
بهادر اضافه کرد: در راستای ابالغ سند اجرایی طرح تحول سازمان 
ثبت اسناد وامالک کشور، اصالح فرآیندهای تثبیت مالکیت و برونسپاری 
امور تصدی گرایانه اجرای طرح حدنگار بطور جدی در دستور کار سازمان 
متبوع قرار گرفته و در نیمه دوم سال جاری برون سپاری تهیه نقشه 
استاندارد اراضی ، امالک و مستغالت به دانش آموختگان رشته نقشه 
برداری با مدرک کارشناسی یا باالتر پس از کسب مهارت و مجوز های 
الزم و برونسپاری پذیرش درخواست تعویض اسناد مالکیت جلدی به 

کاداستری نیز از طریق پیشخوان دفاتر اسناد رسمی انجام شود .
مدیر کل ثبت اسناد وامالک در پایان تصریح کرد: با برنامه ریزی 
های بعمل آمده از این به بعد صدور سند مالکیت کاداستری به کاداستری 
کمتر از 3 روز و دفترچه ای به کاداستری به کمتر از ۱۵ روز و اسناد 
تفکیکی و اعیانی تیز به کمتر از ۱۰ روز در ادارات ثبت اسناد وامالک 
سراسر استان صادر می شود. گفتنی است: استان خراسان رضوی با 
وسعت حدود  ۱۱7769کیلومترمربع معادل 7,8  درصد مساحت کل 
کشور و جمعیت 6میلیون و434هزار و۵۰۱ نفر دارای 37 واحد ثبتی 
افتتاح شده و 3  واحد افتتاح نشده با 7۵7  کارمند ثبتی و پشتیبانی 
۵4۱ دفتر اسناد رسمی و 22۰ دفتر ازدواج و ۱۱۱دفتر طالق ساالنه 
به طور متوسط 3 میلیون و ۵۰۰ هزار خدمت در حوزه های امالک و 
اسناد و ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، اجرای اسناد رسمی 

و غیره به مردم خدمت می نمایند.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان اعالم کرد :

کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع برق استان سمنان 
تلفات کل شبکه انتقال 
و فوق توزیع برق استان در 
پنج ماهه اول سال 99 نسبت 
به مشابه سال قبل کاهش یافته است. 
مهندس حمید رضا ترحمی ، معاون 
بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
سمنان با اعالم این خبر افزود : درصد 
تلفات کل شبکه انتقال و فوق توزیع 
استان در پنج ماهه اول سال 98 به 

که  است  بوده  2,۰34درصد  میزان 
این مقدار در پنج ماهه اول سال 99 
به ۱,84 درصد رسیده  که نسبت به 
مشابه سال قبل ،کاهش مناسبی را 

نشان می دهد.
به  اشاره  با  ترحمی  مهندس 
راستای  در  شده  انجام  اقدامات 
کاهش تلفات  شبکه گفت : جهت 
و فوق  انتقال  تلفات شبکه  کاهش 

خوبی  اقدامات  استان  برق  توزیع 
همچون ، به  در مدار آوردن پست 
در  و  ایوانکی  ولت  4۰۰/63کیلو 
3۰کیلومتری  حدود  کاهش  نتیجه 
ایوانکی  آباد و  فاصله خطوط جنت 
و کاهش  باالدست  انتقال  از پست 
تلفات منطقه گرمسار، در مدار آوردن 
4,8مگاوار خازن در پست 63 جنوب 
سمنان و 2,7 مگاوار خازن در پست 

مصرف  ،کاهش  شاهرود  63البرز 
روشنایي با خاموش نمودن روشنایي 
مازاد و غیر ضروري  در پست ها و 
هوشمند  روشنایی  سیستم  اجرای 
به  ترموویژن  های  تست  انجام   ،
صورت 2 بار در سال توسط پیمانکار 
تعمیر و نگهداری  و بهره برداری و 
مشاهده  داغ  نقاط  رفع  و  شناسایی 

شده ، به عمل آمده است.

اکبری-رییس  کرج- 
رسانی ستاد  اطالع  کمیته 
انتخابات استان البرز گفت: 
روز جمعه 2۱ شهریور 99 در البرز 
شورای  مجلس  انتخابات  دوم  دور 

اسالمی برگزار می شود.
روابط  کل  اداره  گزارش  به 
عمومی و امور بین الملل استانداری 
البرز، محمدرضا جهانشاهلو با اعالم 
به  که  تدابیری  با  افزود:  خبر  این 
دستور و نظارت استاندار محترم در 
ستاد انتخابات استان البرز اندیشیده 
برگزاری  برای  الزم  بستر  شده، 
شورای  مجلس  انتخابات  دوم  دوم 
است.وی  فراهم  البرز  در  اسالمی 
های  سیاست  براساس  داد:  ادامه 
تبعیت جدی  و  امید  و  تدبیر  دولت 
این  از  لبرز  ا مسئوالن  مجموعه 
در  البرز  در  انتخابات  رویکرد مهم، 
نهایت بی طرفی و در کمال امنیت و 

آرامش برگزار خواهد شد.جهانشاهلو 
اطالع  کمیته  راستا  این  در  گفت: 
طی  البرز  استان  انتخابات  رسانی 
برنامه ریزی دقیق و برگزار نشست 
روابط  مسئوالن  با  مشترک  های 
عمومی فرمانداری های شهرستان 
های کرج، فردیس و اشتهارد نسبت 
رویداد  این  ای  رسانه  پوشش  به 

جلب  جهت  در  تبلیغات  و  بزرگ 
مشارکت مردم اقدام کرده است.

وی افزود: به طور قطع حضور 
پرشور مردم در این دوره از انتخابات 
می تواند تاثیر بسزایی در خنثی شدن 
داشته  نظام  دشمنان  های  توطئه 
باشد چراکه معاندان همواره درصدد 
یافتن روزنه ای برای ایجاد اختالل 

ایران  اسالمی  جمهوری  امور  در 
و  عمومی  روابط  هستند.مدیرکل 
امور بین الملل استانداری البرز اضافه 
کرد: در این دوره از انتخابات 9۰8 
شعبه اخذ رای پیش بینی شده که 
7۰4 شعبه در کرج، ۱۵6 شعبه در 
فردیس و 48 شعبه در اشتهارد است.

وی گفت: 9۰8 شعبه دریافت 
رای شامل 848 شعبه شهری، 6۰ 
شعبه روستایی و 39 شعبه نیز سیار 

است.
افزود:  پایان  در  جهانشاهلو 
امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
شرایط متفاوت است از این رو یکی 
برگزاری  در  مهم  موضوعات  از 
های  پروتکل  رعایت  نتخابات،  ا
بهداشتی و اتخاذ تدابیر الزم برای 
برای  که  است  شیوع  از  پیشگیری 
این امر نیز در شعب اخذ رای برنامه 

ریزی الزم صورت 

 90۸شعبه اخذ رای، روز جمعه ۲1 شهریورماه 
مهیای حضور مردم البرز است

آگهی حصروراثت
آقای حسین امیری نیا دارای شناسنامه شماره 26۰62 بشرح دادخواست به 
کالسه 99۰۰647/99 ش ۵/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
بشناسنامه ۱7۱8 مهاباد در  یونسی  داده که شادروان معصومه  و چنین توضیح 
تاریخ ۱399/3/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به 3 پسر و دو دختر.
۱-حسین امیری نیا فرزند اسماعیل و معصومه دارای ش.ش 26۰62 
2-عثمان حاجی امینی فرزند اسماعیل و معصومه دارای ش.ش 883 
3-سلیمان حاجی امینی فرزند اسمعیل و معصومه دارای ش.ش 884 
4-زهرا حاجی ربن فرزند اسماعیل و معصومه دارای ش.ش 26۰63 

۵- زهرا امینی فرزند اسمعیل و معصومه دارای ش.ش -3- 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد ایوبی

اینکه خانم مریم عمرانی دارای شناسنامه شماره ۰69۰۰69۵88به  نظربه 
شرح دادخواست به کالسه ی 99۰۰۰۵6ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینی عمرانی به شناسنامه ۱۰94درتاریخ 
۱۰/۱3/ ۱394دراقامتکاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
۱- انسیه عمرانی ،ش ش 2۵۵۰ ،متولد ۱36۵/3/3۰ فرزندمتوفی

2-محمدرضاعمرانی ،ش ش ۰693336۰9متولد ۱37۱/۱/۱
3-علیرضاعمرانی ،ش ش ۰69۰4687۰9متولد ۱373/3/۱  فرزندمتوفی

4-صغری عمرانی،ش ش ۱48۵متولد ۱،۱342/۱/۱فرزندمتوفی
۵-فاطمه عمرانی ،ش ش 2۵48،متولد ۱3۵2/6/۱ فرزندمتوفی
6-لیلی عمرانی ش ش2۵49،متولد 3۰،۱3۵4/4/۱فرزندمتوفی

7-معصومه عمرانی،ش ش 2۵۵۱،متولد ۱3۵8/۵/2 فرزندمتوفی
8-نجمه عمرانی ،ش ش 28۵9،متولد ۱36۱/6/3۰ فرزندمتوفی 

9-ماه نساء عمرانی ،ش ش 237،متولد ۱ /۱36۵/۱
۱۰-مریم عمرانی ،ش ش ۰69۰۰69۵88،متولد ۱368/7/۱فرزندمتوفی

۱۱-زهراعمرانی ، ش ش ۱866،متولد ۱3۵۰/۵/۱فرزندمتوفی
۰7۰۰6669۰4متولد  ش  ش  علی  فرزندحسین  سوخته  ۱2-کبری 

۱324/3/2همسرمتوفی
استناد ماده 362ق  باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررابه  اینکه 
داردویاوصیتنامه  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت  یک  امورحسبی 
واال  دارد  شوراتقدیم  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 

گواهی خواهدشد.
قاضی شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زاوه

نظربه اینکه خانم مریم عمرانی دارای شناسنامه شماره ۰69۰۰69۵88به شرح 
دادخواست به کالسه ی 99۰۰۰49ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کبر ی سوخته به شناسنامه 7۰۰6696۰4درتاریخ 
4/۱۵/ ۱396دراقامتکاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
۱- انسیه عمرانی ،فرزند حسین ش ش 2۵۵۰ ،متولد ۱36۵/3/3۰ فرزندمتوفی
2-محمدرضاعمرانی ،فرزند حسین ش ش ۰693336۰9متولد ۱37۱/۱/۱

  ۱373/3/۱ ۰69۰4687۰9متولد  حسین ش ش  ،فرزند  3-علیرضاعمرانی 
فرزندمتوفی

4-صغری عمرانی،فرزند حسین ش ش ۱48۵متولد ۱،۱342/۱/۱فرزندمتوفی
۵-فاطمه عمرانی ،فرزند حسین ش ش 2۵48،متولد ۱3۵2/6/۱ فرزندمتوفی

6-لیال عمرانی فرزند حسین  ش ش2۵49،متولد 3۰،۱3۵4/4/3۰فرزندمتوفی
7-معصومه عمرانی، فرزند حسین ش ش 2۵۵۱،متولد ۱3۵8/۵/2 فرزندمتوفی

8-نجمه عمرانی ، فرزند حسین ش ش 28۵9،متولد ۱36۱/6/3۰ فرزندمتوفی 
9-ماه نساء عمرانی ،فرزند حسین ش ش 237،متولد ۱ /۱36۵/۱

متولد  ،۰69۰۰69۵88 ش  ش  حسین  فرزند  ، نی  عمرا ۱۰-مریم 
۱368/7/۱فرزندمتوفی

۱۱-زهراعمرانی ،فرزند حسین  ش ش ۱866،متولد ۱3۵۰/۵/۱فرزندمتوفی
362ق  ماده  استناد  مزبوررابه  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینکه 
امورحسبی یک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهی خواهدشد.

قاضی شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زاوه

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

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

شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست
ششدانگ یکباب ساختمان بنام بانک کشاورزی تحت پالک 3983 فرعی 
از 4 اصلی بخش ده به مساحت 2۱7/8۱ متر مربع جزء نسق زارعانه ۱4279 
مورخه 44/۱/۱6 دفتر خانه ۱۰ سنندج بنام محمد امین و محمد شهرتین محمودیان 
خریداری از احدی از وارث بنام عزیز محمودیان به آدرس سنندج روستای حسن آباد 

تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/4 
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/6/۱9   

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج 

آگهی اصالحی
پیروچاپ آگهی تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مندرج در روزنامه جمهوری اسالمی ودنیای جوانان به 
شماره ۱۱769 و۱۵۵۰-99/6/۱8 درمتن آگهی ))پالک864۱ فرعی 
مبنی بر اشتباه بوده(( وپالک صحیح 64۵فرعی از ۱66و246 و2۵2 
به جای یک  نوع ملک  از 4۱8 اصلی بخش ۱۱ کالترزان  فرعی 

قطعه زمین مزروعی قید گردیده است.
رئیس ثبت منطقه یک سنندج –بهنام قباد  م الف ۱۵28

اصالحیه آگهی 
پیرو چاپ آگهی حصر وراثت آقای علی محمدی صادره شعبه 
مورخه  روزنامه  این  در  مندرج  مریوان  اختالف  حل  شورای  سوم 
99/6/۱۵ صفحه ۵ در متن آگهی شورای حل اختالف شماره یک 

کامیاران اشتباها" درج  شده که بدینوسیله اصالح میگردد.مریوان

آگهی حصر وراثت 
استناد  به   382۱3۵9862 شناسنامه  ملی/  شماره  به  درخشانی  هیوا  آقای 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 99۰۰7۱3 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان کیان درخشانی به شماره 
ملی / شناسنامه 38۱۰۵2۰497 در تاریخ 99/4/2۵ در اقامتگاه خود درگذشته و 

ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
۱- هیوا درخشانی فرزند محمد امین به شماره شناسنامه / ملی 382۱3۵9862 

پدر متوفی 
2- فرشته خسروی فرزند رشید به شماره شناسنامه / ملی 382۰۵78۱96 

مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت یک مرتبه  
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
 شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان   

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید ماکان کیائی قدیمی با ارایه دو برگ فرم استشهادیه گواهی 
شده دفترخانه 224 رشت مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک 
۱2/3۰28 بخش ۱۱ رشت که به نام آقای سید ماکان کیائی قدیمی ذیل 
ثبت 2784۵ دفتر ۱۱/49 صفحه 33۰ ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
که دارای یک فقره بازداشت به شماره ۱399۰۵8۱8۵82۰۰۱3۱2 مورخ 
۱399/۰۵/۱۱ از شعبه دوم اجرای رشت می باشد به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند لذا 
مراتب طبق ذیل ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد مراتب را ظرف مدت ۱۰روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم 
ورسید دریافت نماید در غیراینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وفق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار:۱399/۰6/۱9
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه 2رشت-حسین اسالمي

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
رای  برابر  ثبتی شهرستان ساری  رسمی حوزه  فاقد سند 
شماره ۱399۰3۱۰4۵6۰۰428۵ مورخ 27/۰3/۱399 که 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
2 ساری تصرفات مالکانه رجبعلی عرب فرزند سلطانعلی 
بشماره ملی 2۰9248۱۵76 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت 3۰/۵8 متر مربع از 3۱ اصلی 
واقع در قریه قرق بخش 2 ثبت ساری لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.میم الف تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۰۵/۰6/۱399 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱9/۰6/۱399 
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 

ساری
م الف ۱99۰4463

  رونوشت آگهی حصروراثت 
نظربه اینکه آقای مجتبی کوهجانی  

دارای شناسنامه شماره ۵ 
به شرح دادخواست به کالسه 99۰۰۰94

که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  شورا  ازاین 
شادروان

 صغری کوهجانی  به شناسنامه ۵۵2
درتاریخ ۱392/2/23دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصراست به .
۱ –مجتبی کوهجانی  فرزندعباس ش ش ۵متولد ۱3۵۱)فرزند(
2-شوکت کوهجانی فرزندعباس  ش ش 3متولد ۱337)فرزند(

362ق  ماده  استناد  مزبوررابه  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینکه 
ویاوصیتنامه  دارد  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت  یک  امورحسبی 
ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشراگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواالگواهی 

صادرخواهدشد . 
قاضی شورا –شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زاوه 

شماره ۱29

آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت هامون شرق سهامی خاص به 
شماره ثبت ۵۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰842۰4 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۰3/۰6/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱.تفویض 
اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل: هیات مدیره برای هر گونه اقدامی 
به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معامالتی که مربوط به موضوع 
شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صالحیت مجامع عمومی 
قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مخصوصا 
اختیارات زیر را دارا می باشد : ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و 
کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی. 2. تصویب آیین نامه های داخلی 
شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. 3. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها 
در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. 4. نصب و عزل کلیه ماموران و 
کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر 
شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی 
و مستمری وراث آنها. ۵. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. 6. افتتاح 
حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. 7. دریافت 
مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. 8. تعهد، 
ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اداره کل ثبت اسناد 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات  بلوچستان  استان سیستان و  و امالک 

غیرتجاری زاهدان )978۰8۵(



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1551- چهارشنبه 19 شهریور 61399 ورزش دنیای 

فصیحی: سال آینده رکورد خارق العاده ای را ثبت می کنم
سریع ترین بانوی دوومیدانی حال حاضر ایران 
ابراز امیدواری کرد که تالش ها و رکوردشکنی هایش 

در نهایت منجر به کسب سهمیه المپیک شود.
روز نخست از مرحله اول رقابت های لیگ 
مجموعه  در  دیروز  عصر  بانوان  دوومیدانی  برتر 
آفتاب انقالب برگزار شد و فرزانه فصیحی یکی از 
سه ورزشکاری بود که موفق شد رکورد باشگاهی 
را ارتقا بدهد و رقابت در ماده ۱۰۰ متر را با زمان 

۱۱,68 متر به پایان برساند.
 فرزانه فصیحی درباره عملکردش اظهار داشت: مرحله اول لیگ برتر دوومیدانی 
بانوان روز گذشته برگزار شد و من توانستم رکورد دوی ۱۰۰ متر در رده باشگاهی را که 
هشت سال قبل ثبت شده بود، ارتقا بدهم که از این بابت خوشحالم. علی رغم بادی که 
در ورزشگاه آفتاب انقالب وجود دارد، اما نتیجه نسبتاً خوبی گرفتم. هرچند که انتظار 

داشتم رکوردم بهتر از این باشد، اما بازهم خدا را شکر می کنم.
کرده  مختل  را  ورزشکاران  همه  زندگی  کرونا  ویروس  شیوع  داد:  ادامه  وی 
است و این مسئله شامل حال من نیز می شود. در این دوران نه جایی برای تمرین 
بود و نه تجهیزاتی داشتم و همین موضوع باعث سخت تر شدن شرایط شد. با این 
وجود تا جایی که امکان داشت، اجازه ندادم از تمرینات دور بمانم و حتی روی چمن 

و آسفالت تمرین کردم.
بانوی دونده سرعت کشورمان عنوان کرد: به هر حال امسال و بعد از آن زمستان 
خیلی خوبی که پشت سر گذاشتم، شرایط  جسمانی ام خیلی خوب بود و اگر همان 
روند ادامه پیدا می کرد، قطعا رکورد خارق العاده ای ثبت می کردم که انشاهلل سال آینده 

این اتفاق رخ خواهد داد.
فصیحی درباره رکوردشکنی  روز دوشنبه گذشته گفت: هر رکوردی برای هر 
دونده ای ارزشمند است، چون برای رسیدن به آن زحمت زیادی می کشد. این رکورد 
هم به همان اندازه برایم دوست داشتنی است. برنامه بعدی ام این است که مراحل 
مختلف لیگ دوومیدانی را با موفقیت پشت سر بگذارم و انشااهلل باید خیلی زود آماده 
حضور در مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان شوم و بعد از آن نیز آماده کسب 
سهمیه المپیک خواهم شد. امیدوارم همه این تالش ها و رکوردشکنی ها منجر به 

کسب سهمیه المپیک شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دوست دارم رکورد ملی را جابه جا کنم و سپس نتیجه 
خوبی در مسابقات قهرمانی جهان بگیرم و صاحب سهمیه المپیک شوم. مقصدم انتها 
ندارد و همین که در مسیر پیشرفت باشم و رکوردهای خوبی به ثبت برسانم، بخشی 

از این مسیر رسیدن به هدف است.

کادر فنی تیم کشتی استقالل:
یک تازه کار می خواهد سر ما کاله بگذارد!

استقالل  کشتی  تیم  فنی  کادر  عضو  یک 
بدون  لیگ  سازمان  کارمند  که  است  مدعی 
هماهنگی با رییس این سازمان در روز تعطیل اقدام 
به ثبت قرارداد 2 کشتی گیر این تیم با تیم هیات 

کشتی قائمشهر کرده است.
آمده  به وجود  حواشی  درباره  حبیبی،  هادی 
درباره ثبت قرارداد تیم کشتی استقالل با حاج آقا 
نیا و فروتن و اعتراض تیم هیات کشتی قائمشهر، 
اظهار کرد: 2 روز مانده به مراسم قرعه کشی لیگ، 

تیم دریاچه ارومیه با توجه به این که به تعهداتش عمل نکرد و مشکالتی که داشت از 
لیگ انصراف کتبی داد. سپس در توافقی که آن ها با مدیرعامل استقالل داشتند، کلیه 
کشتی گیران و کادر فنی این تیم به استقالل منتقل شدند و استقالل در قرعه کشی 

لیگ شرکت کرد!
این عضو کادر فنی تیم کشتی استقالل، افزود: قرعه کشی روز 4 شنبه بود و 
متاسفانه در حالی که ۵ شنبه اداره ها و فدراسیون کشتی تعطیل بود، کارمند سازمان 
لیگ در سازمان لیگ را باز می کند و مسووالن تیم هیات کشتی قائمشهر در اقدامی 
نیا که طبق توافق کتبی متعلق به  با فروتن و حاج آقا  غیراخالقی و غیرحرفه ای 
استقالل بودند، قرارداد امضا می کنند. ما قصد شکایت داشتیم اما آن ها به تعهدات شان 
عمل نکردند و 2 کشتی گیر 4 روز پیش با ما قرارداد رسمی بستند و ۱۵ درصد مبلغ 

قراردادشان را هم گرفتند.
وی درباره چرایی این بی توجهی سازمان لیگ کشتی و این که چطور با وجود 
آگاهی از این موضوع، باز هم دو کشتی گیر موفق به ثبت قراردادشان با هیات کشتی 
قائمشهر در سازمان لیگ شده اند، خاطرنشان کرد: کارمند سازمان لیگ بدون هماهنگی 
با رییس سازمان لیگ در سازمان لیگ را آن هم در روز تعطیل باز کرده و اقدام به 
ثبت قرارداد این دو کشتی گیر کرده است! وقتی به نصیرزاده اعالم کردیم گفت اصال 
خبر ندارم. این کارها بی اخالقی است. تیم قائمشهر برای اولین و آخرین بار است که 

در لیگ شرکت می کند اما استقالل تیم ریشه داری است.
حبیبی در پاسخ به این سوال که آیا انتقال یک تیم به تیم دیگری به صورت 
دسته جمعی از اساس غیرقانونی نیست؟ گفت: یعنی من، بهروز یاری، رضا یزدانی و 
محمد طالیی )اعضای کادر فنی استقالل( نمی دانیم که چه کاری انجام می دهیم؟ 
من عضو کادر فنی دریاچه ارومیه بودم و بعد از انتقال صورت گرفته می خواستم به 
تک تک کشتی گیران تیمم بگویم بیایند و با استقالل قرارداد جدید امضا کنند اما 
سازمان لیگ گفت با توجه به توافق مکتوب نیازی به این کار نیست. کار تیم قائمشهر 
غیراخالقی بود و می دانستند دو کشتی گیر متعلق به استقالل هستند. مهدی تقوی 
)سرمربی تیم قائمشهر( که تا حاال اصال مربیگری نکرده آیا می تواند سر ما کاله بگذارد؟ 

استارت لیگ والیبال به امید تمام شدن!
لیگ برتر والیبال ایران در حالی از امروز با 
حضور ۱۵ تیم آغاز می شود که امیدواری اهالی 
والیبال به تمام شدن این مسابقات برخالف فصل 

گذشته است.
والیبال  ای  لیگ حرفه  از  تاکنون 33 دوره 
ایران برگزار شده و از امروز سی و چهارمین دوره با 
حضور ۱۵ تیم استارت می خورد. نسبت به سال های 
گذشته، این مسابقات حداقل یک ماه زودتر آغاز 
می شود تا  حتی مشکالت احتمالی به خاطر شیوع 

ویروس کرونا هم نتواند باعث نیمه تمام ماندن مسابقات مثل فصل گذشته شود.
طبیعتا مثل همه رشته های دیگر، مسابقات لیگ والیبال هم بدون تماشاگر بود و 
تیم ها نیز باید پروتکل های بهداشتی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت را رعایت کنند.

در این دوره از رقابت ها ۱۵ تیم شهرداری ورامین، فوالد مبارکه سپاهان اصفهان، 
شهرداری ارومیه، پیکان تهران، شهرداری گنبد کاووس، شهرداری قزوین، هورسان 
رامسر، آذر باتری ارومیه، خاتم اردکان، سایپا تهران، شهداب یزد، فوالد سیرجان، راه یاب 
ملل کردستان، لبنیات هراز آمل و شهروند اراک حضور دارند. در دور مقدماتی این دوره 
از رقابت ها، تیم ها در قالب یک گروه به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه می دهند 

و سپس هشت تیم برتر راهی مرحله پلی آف خواهند شد.
البته از نظر تعداد تیم های شرکت کننده، کم ترین تعداد در دوره دوازدهم یعنی 
سال ۱377 بوده است که رقابت ها با حضور هفت تیم برگزار شد و بیش ترین حضور 
تیم ها نیز در دوره هجدهم در سال ۱383 که رقابت  ها با حضور ۱8 تیم پیگیری شد.

پرافتخارترین تیم شرکت کننده در  با ۱2 دوره قهرمانی،  پیکان  والیبال  تیم 
مسابقات لیگ برتر والیبال ایران است. این تیم پنج عنوان نایب قهرمانی و چهار مدال 

برنز نیز در پرونده کاری خود در این رقابت ها دارد.
در سی و سه دوره لیگ برتر مردان ایران که یک دوره آن به دلیل بحران کرونا 
ناتمام ماند )سال 98( تا کنون ۱2 تیم در سکوی نخست و قهرمانی ایستاده اند و باید 

دید قهرمان سی و چهارمین دوره در روزهای پایانی سال 99 چه تیمی خواهد بود.
 در هفته نخست این رقابت ها یک تیم استراحت می کند و ۱4 تیم دیگر 7 دیدار 
را در شهرهای مختلف برگزار خواهند کرد. دربی ارومیه، رویارویی سپاهان با خاتم اردکان 

و جدال هراز آمل و پیکان تهران از دوئل های دیدنی هفته اول به حساب می آید.
اتفاق عجیب اما در دیدار سایپا و هورسان رامسر است که با توجه به مثبت شدن 
تست کرونای تعداد زیادی از بازیکنان هورسان قرار بود لغو شود، اما با اعالم فدراسیون 

برگزار خواهد شد! گفته می شود تیم مازندرانی با 6 بازیکن راهی تهران شده است.
برنامه هفته اول لیگ برتر والیبال:

شهرداری ورامین – شهرداری قزوین
شهرداری ارومیه – آذر باتری ارومیه
فوالد مبارکه سپاهان – خاتم اردکان

شهرداری گنبد – شهداب یزد
فوالد سیرجان – راه یاب ملل کردستان

لبنیات هراز آمل – پیکان تهران
سایپا-هورسان رامسر

اللیگا در انتظار یک شروع طوفانی؛
پدیده های اللیگا به خط شدند!

در آستانه شروع فصل جدید اللیگا نگاهی می اندازیم به ستاره های جدیدی 
که در این فصل انتظار زیادی از آنها می رود.

فوتبال اللیگا همیشه به زیبایی و طراوت مشهور است. فوتبالی تکنیکی که 
توسط بسیاری از بهترین ستاره های دنیا بازی می شود. در فصل پیش رو هم اللیگا 
شاهد درخشش ستاره هایی پرشمار خواهد بود. بازیکنانی شناخته شده و محبوب در 
گوشه و کنار دنیا. اما در کنار این فوتبالیست های در کالس جهانی و مربیانی مشهور 
مثل زیدان و دیگو سیمئونه، این فصل شاهد حضور ستاره هایی نوظهور خواهد بود 

که چشمهای زیادی به دنبال آنها است.
جوانان بااستعدادی که آماده اند در سالهای پیش رو به ستاره هایی بزرگ تبدیل 
شوند. ستاره هایی مثل ژائو فلیکس، فرانکی دی یونگ، فده والورده، مارتین اودگارد، 
وینیسیوس جونیور، الکساندر ایساک، میکل اویارزابال، عثمان دمبله، رنان لوودی، لوکا 
یوویچ، کارلوس سولر، ریکی پوچ، ادر میلیتائو، سامو چوکوئزه، دیگو الینز و ژول کوئنده.

اگر بخواهیم  اما  دارند.  از 23 سال سن  بااستعداد کمتر  این جوانهای  همه 
فاتی،  آنسو  نام هایی مثل  با  کنیم  بررسی  را  زیر 2۰سال اللیگا  جوانهای مستعد 
رودریگو، تاکه فوسا کوبو و کانگین لی مواجه می شویم. از این گذشته باید به دیگر 
جوانان آینده دار آکادمی رئال مادرید اشاره کرد که اخیراً قهرمانی لیگ جوان زیر 
۱9سال یوفا شده اند. به همین خاطر است که می توان به قطعیت گفت که اللیگا 

آینده روشنی در پیش دارد.
اللیگا به لطف آکادمی جوانان باشگاه ها و روند ستاره سازی در تیم های اسپانیایی 
تنها 36 درصد از بازیکنان خود را از خارج کشور به خدمت می گیرد. این درصد در 
بین پنج لیگ بزرگ اروپایی از همه کمتر است. با اینحال ستاره های جوان زیادی از 
گوشه و کنار دنیا خواهان آن هستند که در اللیگا برای خود نامی دست و پا کنند. در 
فصل پیش رو مربیان مشهوری مثل رونالد کومان، اونای امری و مانوئل پیگرینی 
به فوتبال اسپانیا وارد شده اند که پیش از آن در خارج از اسپانیا مشغول به کار بودند.

از این گذشته بازیکنان مشهوری مثل داوید سیلوا، میرالم پیانیچ یا کلودیو براوو 
بعد از مدتها درخشش در خارج از اسپانیا به این لیگ اضافه شده اند. از دیگر ستاره های 
جوان و آینده دار می توان به ترینکائو خرید جدید بارسلونا اشاره کرد. پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی تا ۵ اکتبر باز خواهد بود. بنابراین هنوز زمان زیادی برای جذب 
ستاره های جوان به تیم های اسپانیایی وجود دارد. حتی با بازار دشوار و منحصربفرد 
امروز که در نتیجه شرایط بحران کرونا چنین وضعیتی پیدا کرده، می دانیم که چندین 
نقل و انتقال بزرگ دیگر برای تیم های اللیگایی در پیش است. خالصه اینکه همه 
چیز مهیا است تا دوستداران فوتبال از زمان سوت شروع اولین بازی تا پایان فصل 

جدید اللیگا از این لیگ بزرگ لذت ببرند.

کروس: مادریدی ها »مسی« را نمی خواهند

خصوص  در  تفصیلی  گفت وگویی  در  مادرید  رئال  باشگاه  آلمانی  هافبک 
موضوعات مختلفی از »زین الدین زیدان« گرفته تا فرضیه جذب احتمالی »لیونل 

مسی« از سوی کهکشانی ها صحبت کرد.
کروس«  »تونی  از  فراوان  تمجید  با  گذشته  هفته  سفیدپوشان  سرمربی 
گفت وگویی مفصل را با رئال فرانس به هافبک آلمانی تیم تحت هدایتش اختصاص 
داد.زیدان در این گفت وگو اظهار داشت: او به عنوان بازیکنی خاص همیشه در یادها 
خواهد ماند؛ یکی از بهترین هافبک های جهان. وقتی روی نیمکت رئال نشستم از 

اینکه سرمربی او بودم بی نهایت خوشحال بودم.
وی ادامه داد: درست است که پس از بازنشستگی می توانم بگویم که سرمربی 
»کریستیانو رونالدو«، »گرت بیل«، »لوکا مودریچ« و »سرخیو راموس« بوده ام 
اما من سرمربی کروس هم بوده ام؛ بازیکنی به شدت حرفه ای که حرف زدن در 
موردش یعنی حرف زدن در مورد بازیکنی شگفت انگیز. و حاال کروس در پاسخ به 
تمجید زیدان گفت: اینکه شخص زیدان بازیکن بزرگی بوده نقش زیادی دارد؛ او 
دقیقا می داند که چه چیزی به بازیکنان انگیزه می دهد و بازیکن رئال بودن به چه 

معنا است و دانش خود را با روشی فوق العاده اعمال می کند.
مادریدی ها مسی را نمی خواهند

کروس همچنین در خصوص احتمال خریداری مسی توسط رئال و اینکه آیا 
مادریدی ها ستاره آرژانتینی را می خواهند یا خیر، با خنده گفت: فکر نمی کنم این طور 
باشد. همچنین فکر نمی کنم او تمایلی به آمدن داشته باشد اما احساسات همیشه 

دوطرفه است به همین دلیل فکر می کنم این اتفاق نخواهد افتاد.
کروس در خصوص آمدنش در سال 2۰۱4 به سانتیاگوبرنابئو یعنی دقیقا بعد از 
قهرمانی در جام جهانی به همراه آلمان تاکید کرد: در سال 2۰۱4 با بایرن به توافق 
نرسیدیم و رئال پیش آمد؛ خوش شانس بودم که به رئال آمدم و چون تازه با آلمان 
قهرمان جهان شده بودم؛ هم تیمی هایم می دانستند که بازنده نیستم؛ با این حال 
حقیقت این است که 6 سال حضور در مادرید و سه بار قهرمانی متوالی در لیگ 

قهرمانان بسیار فراتر از انتظاراتم بود.

روبرتو مارتینز:
هازارد هنوز بازیکنی نیست که انتظارش را داریم

بدنی  ادن هازارد در شرایط  اعتراف کرد که  بلژیک هم  تیم ملی  سرمربی 
مطلوبی به سر نمی برد.

ادن هازارد فصلی کابوس وار را پشت سر گذاشت. او هرچند از لحاظ تیمی 
توانست با رئال فاتح اللیگا و سوپرکاپ اسپانیا شود ولی سه مصدومیت بد در طول 
فصل باعث شد تا نتواند حضور موثری در ترکیب تیمش داشته باشد. از او که گران 
ترین خرید تاریخ رئال است، قطعا انتظاری بیش از این می رفت با این حال ستاره 

بلژیکی خوشبین است فصل پیش رو بتواند جبران مافات کند.
هازارد پس از جراحی روی مچ پای خود و به لطف وقفه کرونا توانست رئال 
را در ۱2 بازی باقیمانده فصل در ماه های ژوئن، جوالی و آگوست همراهی کند اما 
نتوانست پاسخ انتظارات را بدهد.او که این روزها در اردوی تیم ملی بلژیک حضور 
دارد، همچنان اختصاصی تمرین می کند و مشخص نیست برابر ایسلند در لیگ 

ملت های اروپا به میدان خواهد رفت یا خیر.
روبرتو مارتینز سرمربی بلژیک در مورد هازارد گفت:» ادن انفرادی تمرین 
می کند و هنوز نتوانسته به گروه ملحق شود. از لحاظ پزشکی او مشکلی ندارد 
را  انتظارش  که  نشده  بازیکنی  هنوز  او  نیست.  درصد  بدنی ۱۰۰  لحاظ  از  ولی 
داریم و برای جلوگیری از هرگونه ریسک بازگشت مصدومیت، در موردش کامال 

احتیاط می کنیم.«

مسوول نقل و انتقاالت 
مصوبه  گفت:  لیگ  سازمان 
و  فوتبال  فدراسیون  اخیر 
حضور  منع  با  رابطه  در  لیگ  سازمان 
بازیکن و مربی خارجی مغایرتی با قوانین 

و مقررات فیفا ندارد.
فریبرز محمودزاده در مورد مصوبه 
منع جذب مربی و بازیکن خارجی در لیگ 
برتر فصل آینده و اینکه برخی مدعی اند 
فیفاست  قوانین  خالف  بر  مصوبه  این 
شکایت ها  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
باشگاه های  که  متعددی  وپرونده های 
ایرانی در فیفا در چندین سال اخیر و ادوار 
پرونده ها  این  و  داشته اند  لیگ  مختلف 
مشکالت متعددی برای فوتبال ایران در 
عرصه بین الملل ایجاد کرده و از سویی 
دیگر یکی از عوامل خدشه دار شدن وجهه 
بین المللی  عرصه  در  کشورمان  فوتبال 
است. هیات رییسه سازمان لیگ فوتبال 

ایران که چهار مدیرباشگاه را در عضویت 
خود دارد بعد از بررسی های کارشناسی 
متعدد چنین تصمیمی را گرفت. و این 
تایید  به  مجدد  بررسی  از  بعد  مصوبه  
هیات رییسه فدراسیون فوتبال هم رسید.

وی افزود: این مصوبه برای کاهش 

باشگاه ها  مالی  و  انضباطی  مشکالت 
دادن  سامان  و  بین المللی  عرصه  در 
وضعیت موجود مصوب شده است و نظیر 
چنین تصمیم هایی در دیگر کشورها و 
لیگ های مختلف اتخاذ شده است. به 
طور مثال در لیگ های مختلف اروپایی 

در مورد جذب بازیکنان آسیایی و اروپایی 
مصوبه های متفاوتی دارند و فدراسیون 
فوتبال هر کشور براساس استانداردها و 
تصویب  را  قوانینی  چنین  خود  شرایط 
کشورهای  در  که  همانطور  می نماید 
جذب  امارات  مثل  فارس  خلیج  حوزه 

دروازه بان خارجی ممنوع اعالم شد.
سازمان  انتقاالت  و  نقل  مسوول 
کشور  فوتبال  در  کرد:  تصریح  لیگ 
خودمان نیز در سال های گذشته برای 
حمایت از باشگاه ها و بازیکنان در لیگ 
یک و لیگ های پایین تر جذب بازیکن 
به  فیفا  و  شد  اعالم  ممنوع  خارجی 
کشورهای  مصوبات  این  از  کدام  هیچ 
و  نکرد  وارد  ایرادی  آسیایی  و  اروپایی 
آن را مخالف با قوانین خود ندانست و 
مصوبه اخیر فدراسیون فوتبال و سازمان 
با قوانین و مقررات  لیگ هم مغایرتی 

فیفا ندارد.

مسوول نقل و انتقاالت سازمان لیگ:

منع حضور بازیکن و مربی خارجی مغایرتی با قوانین فیفا ندارد

ه  شگا با ت  پیشکسو
استقالل گفت: نامجو مطلق 
بزرگ استقالل است ولی نظر 
نمی تواند  که  است  این  من  شخصی 
که  چرا  بگیرد  خوبی  خیلی  نتیجه 
بازیکنان هستند که یک مربی را بزرگ 

و یک مربی را کوچک می کنند.
این  وضعیت  درباره  ملکیان،  فرد 
حال  در  کرد:  اظهار  استقالل  روزهای 
و  نقل  پنجره  این که  به  باتوجه  حاضر 
هیچ  است،  بسته  استقالل  انتقاالت 
مربی ریسک نمی کند این تیم را بردارد. 
را  استقالل  بخواهد  هم  استراماچونی 
داشته  اطالع  ماجرا  این  از  اگر  بگیرد، 
باشد، نظرش تغییر می کند. در خصوص 
فرهاد مجیدی هم باید بگویم نمی دانم 
دل  خاطر  به  که  است  اصراری  چه 
طرفدار  که  بیاید  مربی  یک  هواداران 
داشته باشد و فقط هواداران را آرام کنند.

او ادامه داد: از آن طرف هم اگر 
کاًل  و  میکنند  عوضش  نگیرد  نتیجه 
به  که  این  جای  به  استقالل  مدیران 
فکر  این  به  کنند  فکر  تیم  موفقیت 
راضی  آن ها  از  هواداران  که  می کنند 
باشند تا بهانه ای دست آن ها ندهند. مثال 
بگویند فرهاد مجیدی را می خواستید و 

نگرفته  را  الزم  نتیجه  ولی  آوردیم  ما 
آمدها  و  رفت  این  می کنیم.  عوض  و 
جلوه قشنگی برای باشگاه بزرگی مثل 
پرسپولیس  تیم  اگر  ندارد.  استقالل 
نتیجه  توانست  سال  چهار  سه  این  در 
بگیرد، برای ثباتی بوده که در این تیم 

وجود داشته است.
پیشکسوت باشگاه استقالل با بیان 
این که عادت شده است که هر سالی 
و  می روند  عده  یک  می شود  تمام  که 
یک عده می آیند، گفت: تا بخواهند با 
هم هماهنگ شوند فصل تمام می شود 
اصال  می کند.  تغییر  نو  از  چیز  همه  و 

بروید مورینیو را برای استقالل بیاورید. 
وقتی بازیکنانتان بازی نمی کنند، فرقی 
نمی کند که چه مربی انتخاب می کنید. 
بازیکنان استقالل را که می بینم، به جز 
چند نفر، بقیه بی تفاوت بازی می کردند. 
فرقی ندارد فرهاد مجیدی روی نیمکت 
باشد یا استراماچونی. نمی دانم چرا این 
بی انگیزگی در تیم به وجود آمده است 
و شاید هم یک حالت بی اعتمادی بین 
وجود  به  استقالل  در  مربی  و  بازیکن 

آمده است.   
نامجو  مجید  انتخاب  درباره  او 
مطلق به عنوان سرمربی موقث استقالل 

استقالل  بزرگ  مطلق  نامجو  گفت: 
این است  است ولی نظر شخصی من 
که نمی تواند نتیجه خیلی خوبی بگیرد 
چراکه بازیکنان هستند که یک مربی را 
بزرگ و یک مربی را کوچک می کنند. تا 
وقتی که بازیکن با جان و دلش بازی 
نکند،  بازی  هوادارش  برای  و  نکند 
باالی  مربی  چه  نمی کند  فرقی  دیگر 

سر تیم است.
پیش  ص  خصو ر  د ن  ملکیا
گفت:  استقالل  بعد  فصل  از  بینی اش 
نتیجه  که  است  االن مشخص  همین 
جالبی از آب در نمی آید چرا که  انگیزه 
الزم بین مدیران وجود ندارد و به فکر 
تیم نیستند. رقیب اصلی استقالل یعنی 
که  است  سال  چهار  سه  پرسپولیس 
قهرمان می شود و مدیران استقالل باید 
دل  که  دهند  انجام  کاری  آینده  سال 
هواداران را به دست بیاورند. راه حلش 
را نمی دانم ولی درهرصورت تیم بزرگ 
بازیکن بزرگ می خواهد و استقالل باید 
داشته  یارگیری اش  در  ذهنیتی  چنین 
کیفیت  با  بازیکن  باید  استقالل  باشد. 
با اخالق جذب کند نه بازیکنی که  و 
روی  و  کند  بازی  سال  سه  دو  بیاید 

هوادار منت می گذارد.
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پیشکسوت باشگاه استقالل:

بعید است نامجومطلق موفق شود

کمیته  رییس  نورشرق 
سیون  فدرا وضعیت  تعیین 
باشگاه  محرومیت  از  فوتبال 
پرسپولیس در ثبت قراردادش خبر داد.

خبر محرومیت ۱۱ باشگاه ایرانی از 
ثبت قرارداد، توسط نورشرق اعالم شد 
این  کرد.  شوکه  را  فوتبال  هواداران  و 
داخلی  نهادهای  سوی  از  محرومیت 
ندارد  فیفا  به  ارتباطی  و  شده  اعمال 
اما دستکم تاکنون مانع از ثبت قرارداد 

بازیکنان جدید این تیم ها شده است.
»فوالد  گفت:  خبر  شبکه  در  او 
 ، ن سلیما مسجد نفت   ، ن ستا ز خو
بوشهر،  شاهین  سازی،  ماشین  سایپا، 
شهرخودرو،  استقالل،  پرسپولیس، 
پارس  و  تراکتور  مازندران،  نساجی 
و  نقل  پنجره  بودن  بسته  با  جنوبی 
تنها  واقع  هستند.«در  مواجه  انتقاالتی 
پنج تیم سپاهان، ذوب آهن، گل گهر، 
مس رفسنجان و آلومینیوم اراک محروم 

نیستند و می توانند قرارداد خود را ثبت 
کنند.نورشرق البته با یک تخفیف نسبت 
به تیم های آسیایی این قانون را به این 
تیم  این  بین  تبیین می کند: »از  شکل 
قهرمانان  لیگ  در  که  تیمی  چهار  ها، 
آسیا حاضر هستند، تصمیم گرفته شده 
که به صورت موقت و فقط برای لیگ 
قهرمانان آسیا قراردادشان را ثبت کنند. 
این قرارداد اجازه از بازیکنان برای فصل 

آتی را نمی دهد.«
نکته جالب این که به طور مثال 
باشگاه استقالل به خاطر پرونده بویان از 
سوی فیفا نیز محروم شده و شهرخودرو 
نیز باید هرچه سریع تر بدهکاری پانادیچ 

را بپردازد.
تنها  هم  یتخت  پا سرخپوشان 
برانکو  مطالبات  پرداخت  برای  روز   4
ایوانکوویچ فرصت دارند و در غیر این 

صورت با محرومیت از سوی فیفا مواجه 
خواهند شد که برخالف فدراسیون جای 

تخفیف و گمانه زنی هم ندارد.
حالی  در  قرمزها  محرومیت  حاال 
محمودزاده  فریبرز  که  شده  اعمال 
لیگ  سازمان  انتقاالت  و  نقل  مسئول 
گفته بود: »فعال نامه ای از سوی فیفا 
برای جلوگیری از ثبت قرارداد بازیکنان 
نرسیده  ما  دست  به  پرسپولیس  جدید 
ثبت  برای  منعی  باشگاه  این  و  است 

قرارداد بازیکنان جدید خود ندارد.«
خوبی  چندان  اوضاع  هم  تراکتور 
ندارد و باید مطالبات فورچونه، کنستانت، 
آروین و استوکس را به حساب آن ها 
واریز کند. مطالباتی که رقم آن ها به 

نزدیک سه میلیون یورو می رسد.
حال باید دید این ۱۱ باشگاه که 
واکنشی به محرومیت نقل و انتقاالتی 
خود نشان می دهند و چه ابزاری را برای 

غلبه بر آن در دست دارند.

محرومیت 11 باشگاه لیگ برتری از ثبت قرارداد؛

پنجره پرسپولیس هم باالخره بسته شد!

علی شجاعی به عنوان 
ششمین خرید پرسپولیس به 
این تیم ملحق شد تا به نوعی 

جانشین مهدی ترابی باشد.
علی شجاعی، بازیکن 23 ساله و 
 2 قراردادی  با  مازندران  نساجی  سابق 
ساله به پرسپولیس پیوست تا ششمین 
نقل و  تیم در فصل  این  خرید رسمی 

انتقاالت باشد.
آکادمی  در  را  فوتبالش  شجاعی 
سایپا آغاز کرد و حدود 9 سال در این 
تیم حضور داشت. او از ۱2 سالگی به 
جمع خودروسازان پیوسته بود و اولین 
بار در جام حذفی مقابل تراکتور برای 
این تیم تهرانی بازی کرد. با این حال، 
بود  نساجی  در  مازنی  فوتبالیست  این 
شد.او  شناسانده  فوتبالدوستان  به  که 
و  کرد  بازی  نساج ها  برای  فصل   2

هواداران  بین  نیز  ویژه ای  محبوبیت 
تیم سرخپوش  راهی  حاال  و  کرد  پیدا 

تهرانی شده است.
کنار  در  است  قرار  شجاعی  علی 

احسان پهلوان جای خالی مهدی ترابی 
را پر کند. او در تیم فوتبال امید ایران 
نیز حضور داشت ولی نتوانست تیمش را 
راهی المپیک توکیو کند. این بازیکن 23 
ساله حاال قرار است یکی از ستاره های 

پرسپولیس در لیگ بیستم باشد.
یبا  تقر شجاعی  فوتبال  سبک 
نبخش  جها علیرضا  بازی  به  شبیه 
است و جالب تر اینکه شجاعی شباهت 
ویژه ای نیز از لحاظ ظاهری به بازیکن 
در  این  از  پیش  و  دارد  برایتون  ایرانی 
مصاحبه هایش گفته بود که جهانبخش 
یکی از الگوهای فوتبالی اوست. با این 
وجود این فوتبالیست مازنی معموال بعد 
دیباال،  پائولو  سبک  به  گل هایش  از 
خوشحالی  یوونتوس  ارژانتینی  بازیکن 
جواهر  به  خاصی  عالقه  و  می کند 

بیانکونری دارد.

علی شجاعی به پرسپولیس پیوست؛

مخلوطی از جهانبخش و دیباال، جانشین ترابی در پرسپولیس

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است 
این تیم نیاز به آرامش دارد.

یحیی  ناراحتی  خصوص  در  پنجعلی،  محمد 
اظهار  پرسپولیس  باشگاه  مدیریت  از  گل محمدی 
داشت: به هر حال در پرسپولیس همیشه این فراز و 
نشیب ها وجود دارد و این حواشی هست اما یحیی 
خودش هم می داند که در حال حاضر پرسپولیس نیاز 
به آرامش دارد. ما قبل از لیگ قهرمانان آسیا آرامش 
می خواهیم تا در این مسابقات خوب نتیجه بگیریم.

پرسپولیس  انتقاالت  و  نقل  خصوص  در  وی 
قانون است  این یک  برتر گفت:  دراین فصل لیگ 
که همیشه یک سری بازیکن می آیند و یک سری 

می روند. پیش از این هم سابقه داشته که بازیکنانی 
در پرسپولیس ستاره شدند و کسی تا قبل از آن، آنها 
محبوب  و  آمدند  پرسپولیس  به  اما  شناخته  نمی  را 
مشهور شدند. باید به بازیکنان و کادرفنی زمان داد 
با  پرسپولیس  کنند.پیشکسوت  پیدا  را  خودشان  تا 
اشاره به قانون عدم جذب بازیکن و مربی خارجی در 
فوتبال ایران تاکید کرد: در مجموع فکر می کنم حضور 
بازیکن خارجی به درد ما نمی خورد. البته درصد کمی 
از خارجی هایی که به ایران می آیند مثل بشار رسن 

خوب هستند اما بقیه این طور نیستند.
معمولی  بازیکن  وقتی یک  داد:  ادامه  پنجعلی 
خارجی می خواهد به ایران بیاید دالل بازی اوج پیدا 

می کند و افرادی منفعت می برند که نباید ببرند. در 
مجموع فکر می کنم عدم جذب بازیکن خارجی به 

نفع فوتبال ما باشد.
وی افزود: االن در شرایطی هستیم که خودمان 
به خارج از کشور بازیکن صادر می کنیم، یعنی ظرفیت 
فوتبال ما باال است. حاال چرا باید پول کشورمان را 

برای چند بازیکن معمولی خارجی حرام کنیم؟
پیشکسوت پرسپولیس در پایان گفت: مشکل 
مشکل  نیست،  خارجی  مربی  یا  بازیکن  ما  فوتبال 
فوتبال ما نبود زیرساخت، امکانات، آکادمی و درآمد 
زایی است. هر موقع در این موارد موفق بودیم آن 

وقت می توانیم فوتبال خوبی داشته باشیم.

پنجعلی: یحیی هم می داند که پرسپولیس نیاز به آرامش دارد
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از راست فاطمه الجوردی، محمد صبائی و فتح اهلل مجتبایی
اختصاصی دنیای جوانان

سویی بتاز
تا بدوم در رکاب تو

حسین منزوی

از شب گذشته ام همه بیدار خواب تو
ظلمت شمار سرزدن آفتاب تو

جان تهی به راه نگاهت نهاده ام
تا پر کنم هر آینه جام از شراب تو

گیسوی خود مگیر ز دستم که همچنان
من چنگ التجا زده ام در طناب تو

ای من تو را سپرده عنان ، در سکون نمان
سویی بتاز تا بدوم در رکاب تو

یک بوسه یک نگاه از آن چشم و آن دهان
اینک شراب ناب تو و شعر ناب تو

گر بین دیگران و تو پیش آیدم قیاس
دریای دیگری نه و آری سراب تو

جز عشق نیست خواندم و دیدم هزار بار
واژه به واژه سطر به سطر کتاب تو

این جاست منزلم که بسی جستم و نبود
آبادی ای از آن سوی چشم خراب تو

با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
جایزه  علمی  دبیران  احکامی،  صدور 
کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال 

را منصوب کرد.
صالحی در حکمی، حجت االسالم 
راد را  مهدوی  محمدعلی  المسلمین  و 
به عنوان دبیر علمی سی وهشتمین دوره 
اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه 
آمده  این حکم  در  کرد.  منصوب  ایران 
تجربه   و  علمی  مراتب  به  »نظر  است: 

ارزشمند جناب عالی در حوزه های کتاب، فرهنگ و پژوهش، 
به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی سی و هشتمین دوره 
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران منصوب می شوید. 
امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از همفکری 
و همکاری اندیشمندان و صاحب نظران حوزه نشر و اهالی قلم 
در گسترش دانایی و اعتالی علم و فرهنگ در ایران اسالمی، 

موفق و موید باشید«.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین 
حیدری را  دیگری، احمدعلی  حکم  در 
به عنوان دبیر علمی بیست وهشتمین دوره 
جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران منصوب کرد. در حکم انتصاب حیدری 

نیز چنین آمده است:
»نظر به تخصص و تجربه ارزشمند 
جناب عالی در حوزه های علمی و پژوهشی، 
به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی 
بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران منصوب می شوید و امیدوارم با توکل به خداوند متعال و 
بهره مندی از همفکری و همکاری اندیشمندان و  صاحب نظران، 
این جایزه ارزشمند و معتبر که نقش مهمی در توسعه دیپلماسی 
فرهنگی دارد، بیش از گذشته موجب رشد و تعالی جامعه مطالعات 

جهانی حوزه اسالم و ایران شود«.

دبیران علمی کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال منصوب شدند

می گوید  ثالث  نشر  مدیر 
بسیاری  گذشته  چندسال  طی 
از  و  شده  ورشکست  ناشران  از 
دور تولید کتاب خارج شده اند چون هزینه و 
سودشان تناسب نداشته و این میان بیشتری 

سود متوجه کاغذفروشان بوده است.
 9۰ حاضر  حال  در  می گوید  جعفریه 
درصد کتاب هایی که توسط ناشران عمومی 
و  دولتی  کاغذ  با  می شوند،  چاپ  کشور 
 2۰۰ و  هزار   4 ارز  همان  با  به عبارتی 
این کتاب  او حساب  تومانی چاپ می شوند. 
کمک آموزشی  و  آموزشی  کتاب های  از  را 
ناشران  است  معتقد  چون  می کند  جدا 
آموزشی  ناشران  مانند  نمی توانند  عمومی 
افزایش  را  و کمک آموزشی قیمت کتاب ها 
دهند. این مدیر نشر می گوید ناشران عمومی 
تا این مقطع با تدابیر مختلف تالش کرده اند 
بتوانند  مردم  تا  نرود  باال  کتاب  قیمت 

همچنان به خرید کتاب ادامه دهند.
وی در گفتگویی که پنجمین قسمت 
پرونده بررسی کاغذ دولتی و نبودش داشتیم، 
گفت: در حال حاضر ناشراِن مشغوِل کار، با 
همان کاغذ دولتی کتاب چاپ می کنند. یعنی 
به طور میانگین، کاغذی که تهیه می کنند، 
بندی ۱4۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد. 
همین االن کاغِذ بیرون یا کاغذ آزاد، بندی 
این جای بحث،  4۰۰ هزار تومان است. در 
و  ندارم  کتاب  قیمت گذاری  به  کاری 
می خواهم از منظر نقدینگی ناشران صحبت 
کنم چون در کار نشر، بیشترین چیزی که 
نمود دارد و ناشران با آن دست به گریبان 
هستند، مساله نقدینگی است؛ یعنی هزینه 
چه  می کنند؛  پرداخت  را  یک کتاب  تولید 
و  چاپخانه  چه  صحافی،  چه  کاغذ،  هزینه 
یا مترجم  به مولف  حتی پیش پرداختی که 
موضوع  داشتن  نظر  در  با  حاال  می دهند. 
نقدینگی، به این مساله توجه کنید که کتابی 
که ناشر چاپ می کند، یا در انبار خودش یا 

انبار توزیع کننده می ماند و رسوب می کند.
بهترین حالت فروش کتاب این است 
که پولش با یک چک ده ماهه برگردد. این 
داده  توزیع کننده  به  کتابفروشی  از  چک 
ناشر  به  را  آن  هم  توزیع کننده  و  می شود 
متوجه  داشته ام،  که  محاسباتی  با  می دهد. 
ده ماهه،  این فرایند  کل  از  ناشر  سود  شدم 
اگر هزینه  است.  تا 9 درصد  بین 7  تقریبا 
حساب  را  ناشر  سرمایه  خواب  یا  آن ده ماه 
هم  همین  برای  می دهد.  ضرر  او  کنید، 
هست که صنعت نشر تقریبا ورشکسته است 
و بسیاری از ناشران از دور خارج شده اندمدیر 
انتشارات ثالث ادامه داد: این از کتاب هایی که 
فروش نمی روند یا دیر به فروش می روند. اما 
کتابی هم که با وجود همه این شرایط فروش 
می رود، در کمترین و خوش بینانه ترین حالت 
که قرار است هزینه نقدینگی اش را به ناشر 
یعنی  می خواهد.  زمان  ماه   ۱۰ برگرداند، 
که  است  این  کتاب  فروش  حالت  بهترین 
پولش با یک چک ده ماهه برگردد. این چک 
از کتابفروشی به توزیع کننده داده می شود و 
با  می دهد.  ناشر  به  را  آن  هم  توزیع کننده 
سود  شدم  متوجه  داشته ام،  که  محاسباتی 
ناشر از کل این فرایند ده ماهه، تقریبا بین 7 

تا 9 درصد است. خب، اگر هزینه آن ده ماه 
یا خواب سرمایه ناشر را حساب کنید، او ضرر 
می دهد. برای همین هم هست که صنعت 
از  بسیاری  و  است  ورشکسته  تقریبا  نشر 
این  دلیلش  شده اند.  خارج  دور  از  ناشران 
است که هزینه ای که می کنند با سودشان 
تناسب ندارد. اگر یک حساب سرانگشتی و 
کوتاه داشته باشیم، در زمینه خواب سرمایه 
طول  در  ناشی  اگر  مثال  پول،  برگشت  و 
 9 و  سرمایه گذاری  یک میلیاردتومان  سال، 
درصد سود کند، میزان سودش می شود 9۰ 
میلیون تومان. خب اگر سرمایه اولیه اش را 
در بانک بگذارد، بانک به او ۱8 درصد سود 
کاری  خودش  این که  بدون  یعنی  می دهد. 
کتاب  از چاپ  بیشتری  کند، می تواند سود 

به دست بیاورد.
جعفریه گفت: پاسخ این سوال شما که 
می پرسید چرا برخی ناشران هنوز با وضعیت 
مورد اشاره دارند کار می کنند، این است که 
هرناشری، برای خودش تشکیالت، عالئق 
یعنی یک  کند.  کار  باید  و  دارد  پرسنلی  و 
تشکیالت و شرکت دارد که باید چرخش را 
بگرداند. از طرف دیگر عالقه اش کار کتاب 
و نشر است و می خواهد به عالقه اش پاسخ 
بدهد و از طرف دیگر،  پرسنلی دارد که باید 
هزینه و دستمزدشان را بپردازد. آن دسته از 
نداشتند،  را  این سه شرط  که  هم  ناشرانی 
کنار  و  بخشیدند  لقایش  به  را  کار  عطای 
رفتند. عده ای هم با وجود این شرایط، ناچار 

شدند تعطیل کنند.
هزینه های عمده  از  یکی  افزود:  وی 
تولید کتاب، هزینه کاغذ است. وقتی ناشری 
کاغذ مصرف  برگ  هزار   ۵ در طول سال، 
در  دولتی،  کاغذ  احتساب  با  یعنی  می کند، 
طول سال 7۵۰ میلیون تومان هزینه کاغذ 
دارد که خب هزینه کمی نیست اما باالخره 
وقتی ناشران پرکار که ۵ هزار برگ کاغذ 
به کتاب می کنند،  تبدیل  در طول سال  را 
پول  دیگر،  راه حل های  یا  وام  با  می توانند 
کنیم  دقت  اما  بخرند.  کاغذ  و  کرده  تهیه 
که  است  زمانی  به  مربوط  بحث مان  که 
تومانی   2۰۰ و  هزار   4 ارز  با  کاغذ  قیمت 
محاسبه شود. اگر این ارز را برداشتیم، دیگر 
کاغذ آزاد یا همان کاغذ بیرون، 4۰۰ هزار 
تومان نمی ماند و قیمتش به بندی 6۰۰ هزار 

تومان می رسد. چون در حال حاضر همین 
ارز و کاغذ 4 هزار و 2۰۰ تومانی است که 
قیمت کاغذ آزاد را پایین نگه داشته است. 
تصور کنیم قیمت کاغذ آزاد به بندی 6۰۰ 
هزار تومان برسد، این یعنی آن هزینه کاغذ 
ساالنه ناشر به 3 میلیارد تومان می رسد که 
تحمل چنین وضعیتی برای 9۰ تا 9۵ درصد 

ناشران ما محال است.
این ناشر درباره تبعات ناشی از رسیدن 
قیمت کاغذ آزاد به 6۰۰ هزار تومان گفت: 
آن وقت تیراژ کتاب به شدت افت می کند و 
می شوند.  خارج  دور  از  ناشران  از  بسیاری 
ناشری هم که بخواهد با کاغذ آزاد کار کند، 
درگیر فساد اقتصادی می شود. چون مجبور 
است کاغذ را به طور مدت دار از کاغذفروش 
روی  بهره  آمدن  یعنی  مدت،  قید  و  بخرد 
دارد  کاغذفروش  هم  االن  همین  قیمت. 
ماهانه ۵ تا 6 درصد روی قیمت می گذارد. 
بخواهد کاغذ  این ترتیب وقتی یک ناشر  به 
۵ ماهه بخرد، باید 8۰۰ هزار تومان بپردازد. 
فعلی،  شرایط  در  می توان  را  چنین خریدی 
یک خرید سالم دانست. چندسال پیش که 
بود،  نکرده  پیدا  افزایش  این گونه  قیمت ها 
ورشکست  همین مسائل  به دلیل  چندناشر 
کشید.  زندان هم  به  کارشان  حتی  و  شده 
را  سود  عمده  که  است  این  کالم  خالصه 

این میان، کاغذفروش ها بردند.
کتاب های  قیمت  همین وضع  در 
آموزشی و کمک آموزشی سر به فلک می زند. 
ما ناشران عمومی اما نمی توانیم این کار را 
بکنیم. بنابراین، دولت باید صددرصد وضعیت 
کاغِذ با ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی را تثبیت 
کند. یعنی وضعیت در سال ۱4۰۰ هم باید 
همین گونه بماند تا چرخ نشر بچرخدجعفریه 
گفت: بزرگ ترین مشکلی که وجود دارد و 
از نظرها پنهان مانده، درگیرشدن ناشران با 
مساله فساد اقتصادی است. در حال حاضر 
سالم ترین راه برای خرید کاغذ، گرفتن وام 
بندی  به  کاغذ  قیمت  اگر  است.  بانک  از 
چاپ  کتابی  دیگر  برسد،  تومان  هزار   8۰۰
نمی شود. چون مشکل نقدینگی، حرف اول 
و آخر را در این صنف می زند و چنان قیمتی 
برای کاغذ می تواند کل کار را بخواباند. در 
به  وابسته  که  هم  دیگری  صنایع  نتیجه 
مثل  می شوند؛  تعطیل  هستند،  این صنف 

چاپخانه دارها، لیتوگراف ها، صحاف ها و حتی 
کاغذفروش ها. بله سودی که کاغذفروش ها 
از این وضعیت می برند، کوتاه مدت است اما 
آن ها در درازمدت به مشکل برخواهند خورد.

آموزشی  ناشران  برای  گفت:  وی 
قیمت  نمی کند  تفاوتی  کمک آموزشی  و 
قیمت  می توانند  چون  باشد  چه قدر  کاغذ 
همین  بدهند.  افزایش  را  محصوالتشان 
االن هم قیمت کتاب باالست و وسع مردم 
به خریدش نمی رسد اما ناشران عمومی از 
اندوخته خود می گذارند تا قیمت ها باال نرود 
و مردم بتوانند کتاب بخرند. در همین وضع 
قیمت کتاب های آموزشی و کمک آموزشی 
سر به فلک می زند. ما ناشران عمومی اما 
نمی توانیم این کار را بکنیم. بنابراین، دولت 
باید صددرصد وضعیت کاغِذ با ارز 4 هزار 
و 2۰۰ تومانی را تثبیت کند. یعنی وضعیت 
در سال ۱4۰۰ هم باید همین گونه بماند تا 
چرخ نشر بچرخد. البته هنوز بودجه فرهنگ 
سال 99 را نداده اند اما یک نکته مهم این میان 
وجود دارد که باید مطرحش کنیم. این نکته 
می کنم.  مطرح  یک مثال  قالب  در  هم  را 
از  یکی  دوم،  جهانی  جنگ  سال های  در 
کاالهایی که در فرانسه به صورت یارانه ای 
و  رنگ  می شد،  ارائه  ُکوُپنی  اصطالحا  یا 
روغن نقاشان بود. یعنی مساله هنر تا این حد 
برایشان اهمیت داشته است. خب ما هم اگر 
می خواهیم  و  داریم  هنر  و  فرهنگ  ادعای 
صنعت نشرمان سرپا بماند، در شرایط فعلی 
و  هستیم  دولت  حمایت  و  توجه  نیازمند 
این مساله را  باید  به نظرم دولت صد درصد 
لحاظ کند. چون در حال حاضر بیش از 9۰ 
درصد کار بازار نشر و عرضه کتاب با کاغذ 

دولتی و یارانه ای انجام می شود.
مدیر انتشارات ثالث در پاسخ به این  
سئوال که چرا شایعه باال رفتن قیمت کاغذ 
و نجومی شدنش مطرح شده، گفت: متاسفانه 
وقتی کاِر کارشناسی نباشد، گروهی می گویند 
می گویند  گروهی  باشد.  نباید  دولتی  کاغذ 
از  کاغذ دولتی فساد می آورد و حرف هایی 
که  صورتی  در  می شود.  مطرح  این دست 
می توانم به شما بگویم در حال حاضر، 9۰ 
با ارز 4  درصد همین کاغذهای دولتی که 
هزار و 2۰۰ تومانی تهیه شده و در اختیار 
ناشران قرار گرفته اند، به صورت سالم توزیع 
کتاب  قالب  در  هم  نهایت  در  و  می شوند 
ممکن  می گیرند.  قرار  مخاطب  دستان  در 
وجود  انحراف  یا  تخلف  درصد   ۱۰ است 
به  دولتی  کاغذهای  االن،  اما  باشد  داشته 
دست ناشرانی می رسد که می خواهند واقعا 
کتاب چاپ کنند و با همین کاغذها مشغول 
به کارند. در همین شرایط هم می بینید که 
کتاب های خوب و ارزشمندی چاپ می شود 
که مخاطب دارند و مردم خواهانشان هستند. 
است  زمانی  به  مربوط  این شرایط  اما خب، 
که وضعیت، همین گونه ثابت بماند و دولت 
کاغذ یارانه ای را در اختیار ناشران قرار دهد. 
از  برخی  که  برمی گردم  پیشین ام  به حرف 
ناشران متاسفانه درگیر کاغذ مدت دار شدند 
حتی  کرد.  اذیت شان  بهره  مثل  مسائلی  و 
و  رفتند  زندان  به این خاطر  آن ها  از  برخی 

سختی هایی را متحمل شدند.

ناشران زیادی ورشکست شده اند

»خداحافظی در خیابان پاییز« به چاپ سوم رسید
خیابان  در  »خداحافظی 
اسالمی  مریم  سروده ی  پاییز« 
برای سومین بار از سوی کانون 
و  کودکان  فکری  پرورش 

نوجوانان بازنشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، 
این کتاب از ۱9 قطعه شعر نو 
با عنوان های »کاش برف، روز 
شنی، دوست، خیال باف، حرف 
آسمان، آخرین شام، نوشته های 
خداحافظی  شب،  کتاب  بامداد، 
قله های  روی  پاییز،  خیابان  در 
صوتی  تار  روی  رودخانه،  دور، 
جهان، مشق های جدی حساب، 

درخت پیر، پرتقاِل ماه، کتاب قصه، کاکلی های صدا، درخت و خاطرات« 
تشکیل شده است.

»خداحافظی در خیابان پاییز« که اولین بار در سال ۱396 به چاپ 
رسیده است، تاکنون شایسته تقدیر سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال 
فجر  شعر  جشنواره  سیزدهمین  تقدیر  شایسته  ایران،  اسالمی  جمهوری 
تندیس  و  شده  اعتصامی  پروین  ادبی  جایزه  دوره  هشتمین  برگزیده  و 

شانزدهمین جشنواره کتاب رشد را نیز دریافت کرده است.
این کتاب با تصویرگری فهیمه محجوب در 44 صفحه با قیمت 8 
هزار تومان بازنشر شده و شمارگان آن تاکنون در سومین مرحله چاپ به 

۱۰ هزار نسخه رسیده است.
از  را  پاییز«  خیابان  در  »خداحافظی  کتاب  می توانند  عالقه مندان 
فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و 

فروشگاه های محصوالت فرهنگی خریداری کنند.

توزیع و پخِش کتاب، زیرساخت درستی ندارد 

فعالیت  روند  در  پخش  شرکت های  نقش  به  تاکید  با  معین  انتشارات  مدیر 
ناشران، به متضرر شدن ناشران در نبود اخالق حرفه ای در این صنف اشاره کرد.

لیما  صالح رامسری، درباره مشکالت زیرساختی نشر ایران که با پاندمی بیماری 
کرونا چندین برابر شده است، بیان کرد: این موضوع قبل از هر چیز به روش توزیع 
کتاب برمی گردد. در ایران، کتاب گرفتار توزیع سنتی، قدیمی و فرسوده است. توزیع 
و پخِش کتاب، زیرساخت درستی ندارد و نمی تواند به درستی عمل کند. هرکس در 
تشکیالت پخش کار می کرد، بعد ازچند سال شرکت پخش خود را راه اندازی کرده 
است و حاال با شرکت های متعددی مواجهیم که هیچ کدام سازوکار درستی ندارند.

یکدیگر،  با  هماهنگ  فعالیتی  داشتن  برای  نشر  مدیران  رامسری،  گفته  به 
جلساتی برگزار و درباره مسائلی مانند قیمت کتاب، میزان تخفیف و ... گفت وگو 
می کنند؛ این در حالی است که در روند فعالیت شرکت های پخش هماهنگی وجود 
ندارد و هر کدام با ارائه تخفیف در تالش برای حذف یکدیگر و در نتیجه آسیب 

به ناشر هستند.
* ناشر کتاب را با تخفیف باالتر توزیع می کند

رامسری با اشاره به اینکه برخی از ناشران، کتاب هایشان را با تخفیف باالتر 
ارائه کتاب در نظر گرفته است، به کتاب فروشی  از آنچه شرکت های پخش برای 
از  کسی  می روند،  کتاب  ویزیت  برای  پخش  نیروهای  وقتی  گفت:  می فروشند، 
با تخفیف  را  ناشر کتاب  آنان،  به گفته  شرکت های پخش خرید نمی کند؛ چراکه 
بیشتر )32 درصدی( عرضه کرده است. وقتی  به ناشر اعتراض می کنیم، می گوید 

چک های معوقه دارد، باید کاغذ بخرد و حق تالیف ها را پرداخت کند.
مدیر انتشارات معین با تاکید بر اینکه اخالق حرفه ای از جامعه رخت بربسته 
است، ادامه داد: این رفتار ربطی به اصناف ندارد، اخالق و وجدان عمومی در جامعه از 
بین رفته است. سه فروشگاه در یک کوچه جنس را با قیمت های متفاوت ارائه می کنند! 
فعالیت ناشران هم مانند دیگر بخش های جامعه به روش های سنتی انجام می شود.

* به عنوان ناشر امنیت شغلی ندارم
مشکالت اقتصادی تمام ابعاد جامعه را تحت تاثیر قرارداده است. در بحران 
شرایط  در  که  شدند  اخالقی  اصول  گذاشتن  زیرپای  به  ناچار  بسیاری  اقتصادی، 
عادی خود را ملزم به رعایت آن می دانستند. رامسری جامعه نشر را بیرون از این 
شرایط ندانست و بیان کرد: نمی توان گفت که صنف ناشران و فعاالن حوزه کتاب 
اصول اخالقی را در روند فعالیت رعایت می کنند؛ به عنوان ناشر امنیت شغلی ندارم. 
از طرفی افراد به راحتی پی.دی.اف کتاب ها را در کانال  یا سایت خود قرار می دهند.

رامسری درحالی از انتشار غیرقانونی کتاب هایش خبر می دهد که از سال ۱348 
او  قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان تصویب و اجرا شده است. 
درباره چرایی ادامه تخلفات با وجود این قانون توضیح داد: کجا قانونی نوشته شده 
و به آن عمل شده است؟ این نوشته فقط روی کاغذ مانده است و اجرا نمی شود. 
خیلی از کتاب هایم را قاچاقچیان کپی زده و در سایت ها گذاشته اند. چند روز پیش، 
از شیراز با من تماس گرفته و می گویند که می خواهند کتاب »درخت انجیر معابد« 
نوشته احمد محمود را گویا کنند. اینجا غیر از من به عنوان ناشِر کتاب های احمد 
محمود، حقوق خانواده او نیز مطرح است. درحالی که فردی که می خواست کتاب 
احمد محمور را صوتی کند، به من گفت که باید خوشحال باشم؛ چراکه تبلیغی برای 
کتاب هایم انجام خواهدشد. وقتی فکر این فرد اینچنین است و قانون از ناشران 
حمایت نمی کند، چه کاری باید کرد؟به گفته این ناشر، بارها از کتاب های هوشنگ 
مرادی کرمانی، سوءاستفاده شده است اما نمی توان از کسی در این راستا شکایت کرد.

* اخالق حرفه ای فراموش شده است
وجود تشکل های غیردولتی، به فعاالن صنف کمک می کند تا بتوانند با مشارکت 
یکدیگر، مشکالت را بررسی و برای حل آنها تالش  کنند. رامسری با اشاره به اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان تهران که کارگروهی برای صیانت از حقوق ناشران، مولفان 
اقداماتی برای  این کارگروه  از تشکیل  بعد  و مترجمان تشکیل داده است، گفت: 
جلوگیری از چاپ و فروش کتاب های افست و بدون مجوز انجام شده، چندین انبار 
شناسایی و کتاب های آنان جمع آوری شده است؛ اما نمی توان به کلی جلوی فعالیت 

آن ها را گرفت؛ چراکه اخالق حرفه ای فراموش شده است.
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فرناز میرزالو

تصمیم اشتباه آموزش و پرورش پای 
دانش آموزان را از کتابفروشی ها قطع کرد 

مدیر کتابفروشی »سهیل« در دامغان، تصمیم وزارت آموزش و پرورش در 
مورد نحوه عرضه کتب درسی را که منجر به توقف این کار توسط کتابفروشی ها 
محیط هایی  با  دانش آموزان  ارتباط  قطع  موجب  که  دانست  محض  اشتباهی  شد، 

فرهنگی به نام کتابفروشی ها شد.
تصمیم اشتباه آموزش و پرورش پای دانش آموزان را از کتابفروشی ها قطع کرد

محمد مدیحی که 3۵ سال در این حرفه مشغول به کار است، در گفت وگویی 
، درباره وضعیت این روزهای کسب وکار کتابفروشی، ضمن بیان این نکته که »مردم 
آنقدر درگیر تامین مایحتاج روزمره شده اند که دیگر به کتابخوانی فکر نمی کنند«، 
گفت: کسب وکار ما قبال خیلی بهتر از حاال بود و در بدترین شرایط هم هفته ای یک 

کارتن کتاب را می فروختیم؛ اما االن شاید سالی یک کارتن کتاب هم نفروشیم.
وی افزود: درگیر شدن مردم به زندگی روزمره و تهیه ارزاق عمومی شان با 
توجه به گرانی و تورم فعلی، آنها را از کتاب خواندن بازداشته است. عالوه بر این، 
امید به زندگی در مردم کاهش پیدا کرده و شاید بشود گفت که در مورد بعضی از 
جوانان، امید به زندگی، به صفر رسیده است؛ یک جوان وقتی کار ندارد و درآمد 

خاصی ندارد، نباید از او انتظار خواندن و خریدن کتاب داشت.
مدیحی یادآور شد:  گرانی کاغذ و کتاب هم دلیل دیگری بر کتاب نخواندن 
ترویج فرهنگ  به کتابخوانی و عدم  این ها گذشته تشویق نکردن مردم  از  است. 
کتابخوانی از طریق صدا و سیما و همچنین کتاب نخواندن مسئوالن در رده های 
مختلف، مزید بر علت است؛ مردم الگوبردار هستند و اگر ببینند فرماندار شهرشان 

اهل مطالعه است، آنها هم مطالعه می کنند.
برای  ماهیانه  را  مبلغی  باید  خانواده  هر  گفت:  »سهیل«  کتابفروشی  مدیر 
ندارند،  مالی  تمکن  خانواده ها  از  تعدادی  اما  بگذارد  کنار  روح  و غذای  کتابخوانی 
تعدادی حوصله  ندارند، تعدادی وقت کافی ندارند و این گونه است که از کتابخوانی 

و ترویج فرهنگ مطالعه بازمانده ایم.
* دهه فعلی اوج خرابی وضعیت کتاب است

وی با تصریح بر این نکته که با 3۵ سال سابقه در کار کتابفروشی، به جرات 
می گویم که دهه  فعلی اوج خرابی وضعیت کتاب است، در عین حال به تنوع عالیق 
مطالعاتی در نسل های مختلف اشاره و عنوان کرد: در هر برهه ای کتاب های خاصی 
اصطالحا در بورس بوده است؛ زمانی اشعار سعدی و حافظ، زمانی کتاب هایی در حوزه 
تصوف و عرفان، زمانی رمان های مختلف و در حال حاضر کتاب های روانشناسی و 

کتاب هایی که به انسان امید می دهد.
 محمد مدیحی گفت: بیشتر مخاطبان و مراجعان ما جوانان هستند اما تا زمانی 
که بچه ها در سنین ابتدایی اند، خانواده ها هم در کنار کودکان مراجعه می کنند و کتاب 
می خرند؛ هر چند پسران رغبت چندانی به خرید کتاب و مطالعه ندارند و کاًل بی تفاوت 
هستند؛ شاید یکی از دالیل این مسئله، این باشد که در مشاغل مختلف، دختران 
جایگزین پسران شدند که این چالش ازسوی متولیان هم جدی گرفته نشده است. 

* بقالی بیشتر از کتابفروشی توجیه اقتصادی دارد!
انجام  را  این کار  به کتابفروشی عالقه دارم،  آنجا که  از  بیان  کرد: من  وی 
می دهم؛ اما اگر جنبه اقتصادی را در نظر بگیریم، باید بگویم که این کار اصاًل صرفه 
اقتصادی ندارد؛ هرچند اگر در همین صنف هم بی انصاف باشید، خیلی زود سرمایه ای 
به هم میزنید، ولی تنها دلخوشی ما این است که با فرهنگ و انسان های فرهیخته 
سروکار داریم؛ فروش مواد غذایی و سرمایه گذاری در بقالی از نظر اقتصادی توجیه 
بیشتری دارد. من اگر کتابفروش نمی شدم، قطعًا در طالفروشی و یا پارچه فروشی 

سرمایه گذاری می کردم و مشغول می  شدم.
 مدیر کتابفروشی »سهیل« دامغان ادامه  داد: قبال کل قفسه های فروشگاه، 
کتاب بود ولی االن 9۰ درصد قفسه هایمان را لوازم التحریر ُپر کرده است؛ زیرا کتاب 
را نمی خرند. تا وضع مردم از نظر اقتصادی بهبود پیدا نکند و یا مسئولین از طریق 
رسانه های عمومی مردم را به کتابخوانی تشویق نکنند و دولت سوبسید مناسبی به 
کتاب اختصاص ندهد، امیدی به تغییر در بهبود وضعیت فعلی کتابخوانی نخواهد 
بود. این مسئله به مدیران، معلمان و سیستم آموزشی نیز برمی گردد؛ به عنوان مثال 
در سیستم آموزشی گذشته خالصه نویسی کتاب یکی از شیوه هایی بود که کمکی 

به رشد و توسعه کتابخوانی می کرد اما االن آن هم جایگاهی ندارد.
 * به دست گرفتن برخی از کتاب ها ُمد شده است

وی افزود: دانشجوها تقلیدی کتاب می خوانند. خواندن و به دست گرفتن برخی از 
کتاب ها در بعضی از زمان ها مد شده  است مثاًل »ملت عشق« و »چهار اثر فلورانس« 
که در مقطعی همه این کتاب ها را یا در دست داشتند و در فضای مجازی هم به 
دانشجوها که  توسط  کتاب خواندن  این گونه  این وجود،  با  گرا می دادند؛  همدیگر 
عمومًا یا کتاب را نمی خوانند یا عمقی نمی خوانند و نمی فهمند که کتاب مورد نظر 
چه پیامی را دارد، اگرچه خوب نیست اما اگر همین امر مداوم باشد، جای امیدواری 

است و جرقه ای است برای شروع فرهنگ کتابخوانی.
 مدیحی یادآور شد: اگرخانواده ها از دوران کودکی و ابتدایی بتوانند کودکان را 
با کتاب آشنا کنند و خودشان هم با کتابخوانی الگوی بچه ها باشد، خیلی مثمرثمر 
است. فضای مجازی تاثیر منفی زیادی در کتابخوانی گذاشت، زیرا قبل از آمدنش 
فرهنگ  سازی نشده  بود و انسان هایی هستند که ساعت ها از عمرشان را در همین 

فضا سپری می کنند، اما لذت کتابخوانی، در دست گرفتن کتاب است.
* منفعت طلبی با فرهنگ منافات دارد

این کتابفروش دامغانی افزود: اصاًل من توصیه به خواندن کتاب الکترونیکی و 
دیجیتال نمی کنم و اعتقادی هم به این گونه کتاب خواندن ندارم و همواره معتقدم 
کتاب باید همان ورق هایی باشد که در دست می گیریم و گاهی بعضی وقت ها با 
قلم یا مداد بعضی از قسمت ها را  های الیت می کنیم، یادداشت برداری می کنیم و 
زیر بعضی جمالت را خط می کشیم؛ اما در فضای مجازی و کتاب های دیجیتال این 
فرصت ها فراهم نیست و نمی  توان روی محتوا، موضوع و مطالب کتاب تمرکز کرد 
و گذرا هست.وی ادامه داد: چون قباًل آدم کتابخوانی بودم، به کتابفروشی عالقه مند 
شدم. پدرم مسگر بود و روزانه دو ساعت به دلیل کتابخوانی و حضور در کتابخانه 
به من مرخصی می داد و اجازه داشتم مغازه را ترک کنم. در صنف کتابفروشی اگر 
با  بودن  منفعت طلب  و  پول دوستی  در کل  و  دهید  ادامه  نمی توانید  نباشد،  عالقه 

فرهنگ منافات دارد.
* نقش روحانیون در ترویج فرهنگ کتابخوانی غیرقابل انکار است

محمد مدیحی ضمن بیان اینکه روحانیون نیز در ترویج فرهنگ کتابخوانی 
و مطالعه بسیار می توانند موثر باشند، مشروط بر اینکه خودشان به علم روز آگاه 
باشند، یادآور شد: قباًل در ایام عید نوروز و روز معلم، فروش کتاب چندین برابر بود 

ولی االن هیچ تمایلی به خواندن کتاب وجود ندارد.
وی به معضل جلوگیری از توزیع کتب درسی ازطریق کتابفروشی ها هم اشاره 
کرد و با تاکید بر اینکه نباید با تصمیماتی از این دست، با فرهنگ مردم و کشور بازی 
کرد، گفت: از یک  طرف اصل 44 قانون اساسی روی خصوصی سازی تاکید دارد و 
ازطرف دیگر وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته به کار اقتصادی بپردازد و توزیع 
کتب درسی را که سال های سال در دست کتابفروشان بخش خصوصی بود خودش 
به عهده بگیرد؛ با این روند نه تنها اقتصاد کتابفروشان به خطر می افتد بلکه با خطر 
بزرگ تری به نام تعطیلی کتابفروشی ها و آسیب جدی به فرهنگ روبه رو خواهیم بود.

گوشت  سفید  گوشتی  مرغ  تولید  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
بوکان به شماره ثبت ۱67 و شناسه ملی ۱۰22۰۰۱۰۵4۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/۰4/۱399 و نامه 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  شماره 2629 مورخ ۱3/۰۵/۱399 
مالی  های  صورت   .۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  بوکان  شهرستان 
سالهای ۱396 الی ۱398 تصویب گردید. 2. شیخ آقا شیخ آقائی به 
کدملی 6399۵83۵27 - عبدالقادر شیخ آقائی 2928842683- سوران 
مدیره  اصلی هیئت  اعضای  عنوان  به   ۰  292۰۰۰۵8۰4 آقائی  شیخ 
و عزیز زارعی فرد به کدملی 287۰738897 - محمدحسین نجاری 
سه  بمدت  مدیره  هیئت  البدل  علی  اعضای  بسمت   292886۱۱9۱
به کدملی 287۰7389۰۰  فرد  زارعی  بایزید   .3 انتخاب شدند.  سال 
بازرس  بعنوان   3849664۰۰7 نجاری  ایوب  و  اصلی  بازرس  بعنوان 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بوکان )97884۵(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید مرغ گوشتی سفید گوشت بوکان به 
شماره ثبت ۱67 و شناسه ملی ۱۰22۰۰۱۰۵4۰ به استناد صورتجلسه هیئت 
اداره   ۱3/۰۵/۱399 مورخ   2629 شماره  نامه  و   29/۰4/۱399 مورخ  مدیره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. 
شیخ آقا شیخ آقائی بشماره ملی 6399۵83۵27 بسمت عضو و رئیس هیئت 
مدیره - عبدالقادر شیخ آقائی بشماره ملی 2928842683 بسمت عضو و نائب 
رئیس هیئت مدیره - سوران شیخ آقائی بشماره ملی 292۰۰۰۵8۰4 بسمت 
انتخاب گردیدند. 2. سوران شیخ آقائی  منشی هیئت مدیره بمدت سه سال 
بشماره ملی 292۰۰۰۵8۰4 بسمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب 
شدند. 3. کلیه قراردادها و اسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، 
برات و اوراق بهادار با امضای آقای شیخ آقا شیخ آقائی باسمت رئیس هیئت 
مدیره به اتفاق آقای سوران شیخ آقائی مدیرعامل شرکت همراه با مهرشرکت 
معتبر بوده و کلیه اوراق و اسناد عادی ونامه ها باامضای منفرد آقای سوران 
شیخ آقائی مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  غربی  آذربایجان  استان  امالک  و  اسناد 

غیرتجاری بوکان )978846(

و  مطالعه  ضرورت  به  اشاره  با  حسن زاده  فرهاد 
گفت:  کرونا  شیوع  و  قرنطینه  ایام  در  کودکان  کتابخوانی 
همان طور که کادر درمان کشور در خط مقدم جبهه مبارزه 

با کرونا بوده اند، کتابداران نیز خط شکن هستند.
این  نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به نیاز توجه 
به حوزه کودک در کتابخانه ها گفت: ایجاد بخش ویژه برای 
کودکان در کتابخانه های عمومی با فضایی متفاوت و متناسب 
با روحیه آنها نشان از تغییر رویکرد و توجه ویژه مسئوالن نهاد 
کتابخانه های عمومی دارد. همچنین در چند سال اخیر که برای 
برنامه های مختلف به چند کتابخانه عمومی دعوت شده بودم، از 
نزدیک شاهد ارتقاء چشمگیر فعالیت های کتابخانه های عمومی 

در حوزه کودک بودم که این موضوع شایسته تقدیر است.
برنامه های  و  مناسب  فضای  کنار  در  اما  افزود:  وی 
میان  ارتباط  کامل کننده  که  هستند  این کتابداران  جذاب، 
کودکان و کتاب و کتابخانه هستند. افرادی که با کودکان 
ارتباط دارند باید تخصص الزم برای فعالیت در این حوزه را 

داشته باشند و با روحیات و عالیق بچه ها آشنا باشند. چرا 
که  می خواهد  باالیی  تخصص  کودکان  با  کردن  کار  که 
خوشبختانه کتابداران به واسطه تحصیالت خود و همچنین 
آموزش هایی که در روند فعالیت های خود می بینند بهترین 

گزینه برای همراهی کودکان در این زمینه هستند.
این نویسنده در ادامه، کیفیت فعالیت کتابداران را در 
شکل گیری آینده کودکان بسیار موثر دانست و گفت: کودکی 
و نوجوانی من در کتابخانه های کانون پرورش فکری طی 
شد و معموال در 2 کتابخانه عضو می شدم و یک روز در 
این کتابخانه و روز دیگر در کتابخانه دیگر حاضر می شدم. 
بودن در این فضا تأثیرات بسیار مثبتی بر روی من گذاشت. 
را مدیون کتابدارانی  نویسندگی خودم  از  طوری که بخشی 

هستم که دلسوزانه در کتابخانه ها تالش می کردند.
ایام  در  کتابداران  ویژه  فعالیت  به  اشاره  با  حسن زاده 
شیوع کرونا در سراسر کشور گفت: امروز نیز کتابداران دلسوز 
و عاشقی در کتابخانه های عمومی کشور فعالیت می کنند، به 

طوری که شاهد بودیم در دوران کرونا بسیاری از این عزیزان 
بدون رسیدن بخشنامه و ابالغیه، به محض تعطیل شدن 
کتابخانه ها تالش ویژه ای را بکار بستند و نگذاشتند که ارتباط 
بچه ها با کتابخانه قطع شود و از ظرفیت های فضای مجازی 

برای حفظ و در ادامه تقویت این ارتباط استفاده کردند.
یک  عنوان  به  خودم  سهم  به  گفت:  ادامه  در  وی 
نویسنده که برای بچه ها کار می کنم، از کتابدارانی که با 
برای بچه ها کار  با خلوص در سراسر کشور  جان و دل و 
کتابخوانی  دلیل شیوع کرونا چراغ  به  نگذاشتند  و  می کنند 
خاموش شود، تشکر و قدردانی می کنم. چرا که فرزندان ما 
دقیقا در ایام شیوع کرونا بیش از هر زمان دیگری به کتاب 
خواندن نیاز دارند. بر همین اساس در فضای مجازی شاهد 
فعالیت و اقدامات خالقانه کتابداران بودیم که با برنامه های 
متنوعی چون پویش های نقاشی، کاردستی، داستان گویی و 
با درست کردن ویدئوهای زیبا و جذاب برای بچه ها، ارتباط 

این عزیزان با کتاب و کتابخوانی را حفظ کردند.

کتابداران خط شکنان جبهه فرهنگی ایام شیوع کرونا هستند
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روایت قصه روزنامه نگار آمریکایی در رادیو نمایش

رادیو نمایش، این هفته در برنامه 
»هزارتوی داستان« داستان »طناب« از 
کاترین آن پورتر، نویسنده، روزنامه نگار 
و فعال سیاسی آمریکایی را روایت و 

بررسی می کند.
و  پژوهشگر  بستان دوست  بهناز 

مجری کارشناس این برنامه درباره قسمت 
جدید »هزارتوی داستان« گفت: در این روزهای غریب و غیر قابل پیش 
بینی که کرونا همه جهان را تحت شعاع قرار داده ، عالقه مندان ِادبیات 
توجهی ویژه  به داستان هایی نشان می دهند که  در ارتباط با  بیماری های 
عالم گیر است، که یکی از آن ها رمان  »اسب رنگ پریده سوار رنگ پریده« 
نوشته کاترین آن پورتر است که خود قربانی بیماری بود به زیبایی در این اثر 
به نابودی و ویران گری آنفلوانزای اسپانیایی در سال ۱9۱8 پرداخته است.
کارشناس این برنامه فرزانه زحلی و گوینده اش رضا عمرانی هستند.

حسن معجونی در نقش ناصرالدین شاه ظاهر می شود

نگی  خا یش  نما ل  یا سر ر  د
معجونی  حسن  مارال«،  »آهوی من 
نقش  در  تئاتر،  سابقه  خوش  بازیگر 

ناصرالدین شاه ظاهر می شود.
ادامه  بازیگران  انتخاب  روند 

مطرح  بازیگران  از  دیگر  برخی  با  و  دارد 
خبرهای  در  که  است  شده  منعقد  قرارداد 

بعدی رسانه ای می شود.
در خالصه قصه »آهوی من مارال« آمده است: ناصرالدین شاه، دست 
به ماشه برده تا آهویی صید کند که آهو چشمی، چون باد از راه رسیده 
و چون برق می گذرد و به دنبالش حال سلطان، صاحبقران می شود و ... .

تهیه  غفارزاده،  مهرداد  کارگردانی  به  مارال«  من  »آهوی  سریال 
کنندگی مشترک سعید خندق آبادی و بهروز خوش رزم و سرمایه گذاری 

سعید خندق آبادی است.

»جهان گذران« پشنگ کامکار شنیدنی شد

اثر  تازه ترین  گذران«  »جهان 
و  نوازنده  کامکار  پشنگ  موسیقایی 
آهنگساز پیش کسوت موسیقی ایرانی 
و از اعضای گروه کامکارها و یکی از 
بنیان گذاران گروه شیدا با صدای ساالر 

عقیلی و همراهی گروه »ژاو« منتشر شد.
پشنگ کامکار به عنوان نوازنده سنتور، 
رباب،   نوازنده عود و  امامی  احسان  نوازنده تمبک،  کامکار  ارژنگ 
نیریز کامکار نوازنده تار، امین جهانگیری نوازنده سنتور، مرتضی  مومنیان  
نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای، سیاوش کامکار نوازنده سنتور، امیرناصر 
رنجبر نوازنده کمانچه، سیاوش کامکار گروه نوازندگان آلبوم را تشکیل 

می دهند.
کارهای  پیر   رامین  و  است  گروه ژاو(  )صدابردار  حسینی   کمال 

میکسو مسترینگ این آلبوم را انجام داده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

مستانه مهاجر تدوین »13 سالگی« را شروع کرد

بلند  فیلم  فیلمبرداری  اتمام  با 
داستانی »۱3 سالگی« به کارگردانی 
فرهاد  تهیه کنندگی  و  تصدیقی  علی 
فیلم  این  کشور  شمال  در  قدیمی 
وارد مراحل فنی شد و مستانه مهاجر 
تدوین و حسین ابوالصدق صداگذاری 

و ترکیب صدای فیلم »۱3 سالگی« را برعهده 
گرفتند.  فیلم »۱3 سالگی« درباره پسری به نام امیرعلی است که جشن 
تولد سورپرایزی برای خواستگاری از مهرناز ترتیب داده ، ولی با فاش شدن 
راز قدیمی همه چیز بر هم می ریزد.پویان مکری، نیلوفر زوارق، بهناز توسلی، 
علی سام صادقی، صدف برادران، آرین رضایی، امیر سجاد طبسی و نیما راد 
بازیگران فیلم »۱3 سالگی« هستند.این فیلم محصول سییرا استودیو است. 
این استودیو از سال ۱39۵ توسط فرهاد قدیمی و علی تصدیقی برای تولید 

فیلم و انجام مراحل پس از تولید فیلم راه اندازی شده است.
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محمد حسین زاده

ابراهیمي،  شیوا  با  گفتگو  اول  بخش  گذشته  روز 
بازیگر و کارگردان تئاتر از نظرتان گذشت. با او درباره 
چگونگي ورودش به عرصه هنر، حضورش در کارهاي 
عروسکي، اساتید هنري و همینطور بازي در کنار بزرگان 
عرصه هنر صحبت کردیم. در ادامه با او از تفاوت هاي 
تئاتر و سینما و تلویزیون گفتیم تا ابتال شدن به بیماري 

کرونا...!

را  شما  کارتان  کدام  از  مخاطب  می کنید  -فکر 
شناخت؟

افتاد ولی  اتفاق  *به نظرم از سریال مسافر، این 
همین االن یک عده به من می گویند در سریال کهنه 
 سوار چقدر بچه بودی! واقعا آن موقع سن من پایین بود. 
یعنی آن سریال را هم به طرز عجیبی یادشان است. 
ولی مسافر را بیشتر از همه یادشان می آید. من پس از 
سریال مسافر، از ایران رفتم و بین کارهایم فاصله افتاد.

باعث  ایران  از  این وقفه و خروج  -نترسیدید که 
قصد  اصال  نمانید؟  باقي  عرصه  این  در  دیگر  شود 

بازگشت داشتید؟
دارم که  واقعی  اینکه من یک عشق  از  *جدای 
یک  من  ولی  است  من  عشق  بازیگری  است،  دخترم 
عشق سنگین دیگر به سفر دارم. دوست دارم مدام در 
سفر باشم و سرزمین ها و فرهنگ های جدید را ببینم و 
با آدم های جدید آشنا شوم. آدمی نیستم که برنامه ریزی 
کنم االن تا آخر عمر اینجا هستم. منظورم از سفر این 
نیست که 2هفته به صورت توریستی بروم یک جایی 
بمانم و برگردم، بلکه دلم می خواهد سفری بروم که با 
مردم همراه شوم. دلم می خواهد سفر جاده ای داشته باشم 
و مدتی آن شکلی زندگی کنم. زمانی که به سفر رفتم 
تصمیم داشتم بچه  دار شوم و مطمئن بودم که تا 3سال 
با فرزندم  کار نخواهم کرد و فقط می خواهم زمانم را 
بگذارنم. من همیشه ورزش کردم و هنوز هم ورزش 
می کنم و به همین خاطر می دانستم که بدنم افت نخواهد 
کرد. با وجود اینکه دوران پس از بارداری را پشت سر 
که  آنجایی  از  بود.  سرجایش  ورزشم  ولی  می گذاشتم 
همیشه تمرین آواز و بیان می کنم مشکلی برای بیان و 
صدایم به وجود نیامد. آن ماجراجویی کردن و چیزهای 
جدید در زندگی دیدن برایم مهم بود. می دانستم وقتی 
برگردم حتما با یکسری مشکالت روبرو می شوم. بین 
مسافرتم آمدم در یک اپیزود سریال و خدا عشق را آفرید، 
به کارگردانی مسعود شاه محمدی بازی کردم. یعنی دلم 
همچنان اینجا بود ولی در عین حال دلم می خواست بروم. 
ادامه بدهم.  را  بتوانم سفرهایم  تا  برود  امیدوارم کرونا 
باشد عشق من است چون هر  اجرا  سفری که همراه 

2کاری که عاشق شان هستم را با هم انجام می دهم.

پیشنهادهای  تا  برد  زمان  چقدر  برگشتید  -وقتی 
جدید برای تان بیاید؟

*خیلی سخت بود ولی من اولین کارم را شاید یک 
ماه بعد کار کردم. آن موقع تله فیلم های زیادی ساخته 
می شد و من سریع در یک تله فیلم کار کردم. پس از 
آن سختی زیادی کشیدم. هنوز هم وقتی نخواهند من 
سر یک کاری بروم، دستیار کارگردان ها می گویند او در 
ایران نیست. من باید به همه اعالم می کردم که برگشتم 
و می خواهم بمانم. فضای مجازی هم مثل االن نبود. در 
حال حاضر همه می دانیم چه کسی کجاست و چه کار 
به  ولی من همچنان  بود  دوران سختی  واقعا  می کند. 
صورت تک نفره پیش رفتم و کار کردم. من سال 86 
برگشتم و سال 88 سریال زیر هشت، را بازی کردم. 
پس از پخش آن سریال یک عده که باور نداشتند من 
ایران هستم.  در  باور کردند که من  برگشتم  ایران  به 
خوشبختانه آن سریال هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
پیش از آن سریال با امیر جعفری و کامران تفتی کار 
کرده بودم و از همدیگر شناخت داشتیم و در بازی راحت 
بودیم. همه اهل تمرین بودیم که به یک چیزی برسیم 
و بعد آن را اجرا برویم. در حال حاضر به نسبت قدیم 
تمرین ها کمتر شده است. به نظرم پارتنرها در سینما و 
تئاتر باید این خصوصیت را برای همدیگر داشته باشند 

تا یک لحظه تاثیرگذار و واقعی به وجود بیاید.

می کنید  فکر  که  هستید  بازیگرانی  جزو  -شما 
پیش از تولید فیلم یا سریال باید تمرین صورت بگیرد؟

تمرین  بدون  کار  معنای  اصال  من  *صددرصد. 
را نمی دانم. ممکن است عوامل یک پروژه با همدیگر 
حرف زده باشند ولی تمرین با حرف زدن متفاوت است. 
بین آن چیزی که صحبتش می شود و آن چیزی که در 

عمل اتفاق می افتد تفاوت وجود دارد. ما در کنار هم باید 
به یک اجرای منسجم برسیم. اگر تمرین وجود نداشته 
باشد، من نمی دانم که بازیگر مقابلم چطور است؟ سر 
صحنه هم تایم تولید باال می رود و هم آن اتفاقی که باید 
نمی افتد. بازی بدون تمرین گاهی شبیه خوانش از روی 
فیلمنامه می شود. اینکه آدم ها بتوانند از روی فیلمنامه 
خوب بخوانند، جان کالم نیست. در عین حال من آدمی 
هستم که به کارگردان اعتقاد زیادی دارم. دائم باید با 

کارگردان چک کنم و به یک تعامل برسم.

-چرا خودتان در عرصه کارگرداني کم کار هستید؟
*اشتباه کردم. هنوز هم دیر نیست و می خواهم این 
کار را انجام بدهم. من کارگردانی را دوست دارم. کارهایی 
که کارگردانی کردم کارهای خوبی بودند. واقعیت این 
است که من کمی پرفکشنیست هستم. در عین حال 
خودم به این قضیه کامال علم دارم که شما باید به دل 
داستان بروید تا خیلی از چیزها در بیاید. شما باید بروید 
با آدم روبروی تان مواجه شوید تا یکسری سوال جدید 
برای شما به وجود بیاید. اما در مورد کارگردانی اینقدر 
این قضیه برایم مهم است که می خواهم همه چیز کامل 

و صددرصد باشد تا این اتفاق بیفتد.

قبول  شود،  پیشنهاد  شما  به  منفی  نقش  -اگر 
مي کنید؟

*من نقش منفی هم بازی کرده ام. یک روز یک 
خبرنگاری به من گفت اکثر نقش های شما منفی بوده 
است! گفتم نقش های من منفی نبوده است. در سریال 
مسافر، یک نقش دوپهلو داشتم که من عاشق چنین 
فرشته  طرف  که  نقش هایی  این  هستم.  نقش هایی 
آسمانی است و فقط بال های آن را نمی بینید، نقش های 
غیرواقعی است. نقش های من در سریال های برادر جان، 
یک  اگر  نبوده اند.  منفی  هیچکدام  فرات  و  زیر هشت 
نقش ُپروپیمانی باشد که بشود توانایی های یک بازیگر 
را در آن به نمایش آورد، دوست دارم نقش های منفی 

هم بازی کنم.

-کارگردانی وجود دارد که با او کار نکرده باشید 
ولی دوست داشته باشید کار کنید؟

*آقای مهرجویی. شاید دارم حسرتم را می گویم. 
من عاشق کارهای آقای مهرجویی هستم. از ابتدا عاشق 
کارهای ایشان بودم و هنوز وقتی می خواهم حال خودم 

را خودش کنم فیلم اجاره نشین ها را می گذارم.

-در تئاتر چطور؟
*در تئاتر آدم های زیادی هستند که دوست دارم 
با آنها کار کنم. اول از همه دکتر علی رفیعی است. من 
کارهای آقای رضایی راد را خیلی دوست دارم. اصوال از 
ایشان را دوست دارم. 2کار  لحاظ آگاهی، علم و هنر 
بیشتر از ایشان ندیده ام ولی تفکرات شان را دنبال می کنم. 

در نسل جوان تر محمد مساوات را خیلی دوست دارم. 
به نظرم محمد مساوات پدیده تئاتر است و امیدوارم کار 

کند. یکبار قرار بود برای ایشان بازی کنم ولی نشد.

-شما با بازیگران زیادی چه از نسل قبل و چه از 
نسل جدید بازی کرده اید. آیا بازیگری بوده که دوست 
داشته باشید با او هم یک تجربه بازیگری داشته باشید؟

*االن واقعا کسی را یادم نمی آید ولی با هر کدام از 
بزرگانی که کار نکرده ام دلم می خواهد کار کنم. همیشه 
دلم می خواست با آقای نصیریان کار کنم که در سریال 
برادر جان، این اتفاق افتاد و ما بسیار کوتاه با همدیگر 
همبازی شدیم. من آن سکانس را هیچوقت یادم نمی رود. 
ما پشت صحنه برخوردهای بیشتری باهم داشتیم و از 
صحبت های ایشان استفاده کردم. ایشان یک معلم واقعي 
هستند. من همیشه تشنه این هستم که با آدم هایی مانند 

ایشان بنشینم و صحبت کنم.

-به نظرتان باندبازي در سینما، تئاتر و تلویزیون 
وجود دارد؟

*حتما وجود دارد. حاال می شود برچسب روی آن 
نگذاشت ولی این مسئله وجود دارد که یک عده مدام با 
همدیگر کار می کنند و از این کار به آن کار می روند. الزم 
نیست که من این حرف ها را بگویم. شما خودتان وقتی 
تیتراژها را نگاه  کنید متوجه می شوید که دوباره همان 
آدم ها کار کرده اند. چنین چیزی وجود دارد و احتیاجی 
به گفتن یا نگفتن من نیست. به هر حال آدم هایی که 
مستقل هستند هم دارند کار می کنند. وقتی همه در یک 
قضیه دقت نظر ندارد چنین اتفاق هایی می افتد. یک عده 
و فالنی  با فالنی  هستند که دل شان می خواهد حتما 
که باهم هماهنگ هستند کار کنند و یک عده دل شان 
می خواهد دوست شان را بیاورند. به نظرم سیستم اصلی 
که در راس هرم قرار گرفته باید جلوی این اتفاق ها را 
بگیرد. فیلمسازها و تهیه کنندگان باید کمی حواس شان 
باشد که این اتفاق ها نیفتد. یک عده می گویند اشکال 
اگر  این ماجرا دست دارند.  بیفتد. همه در  اتفاق  ندارد 
کسی هم فکر می کند خیلی در حقش اجحاف می شود، 

شاید باید یک راه جدید برای خودش پیدا کند.

مبتال  کرونا  به  که  بودید  بازیگرانی  جزو  -شما 
شدید و این تجربه را پشت سر گذراندید. کمی راجع به 

این تجربه بگویید!؟
*از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد بسیار مراقب 
و  هستم  قرنطینه  در  من  که  می دانستند  همه  و  بودم 
از  بازیگر حق داشتیم که  به عنوان  ما  سرکار نمی روم. 
جان  خودمان حفاظت کنیم. وقتی سرکار نرفتیم مجبور 
شدند که کارها را تا اواسط اردیبهشت ماه تعطیل کنند. 
در اردیبهشت ماه سر 3سریال مختلف رفتم. هیچکس 
است  جالب  گرفته ام.  کرونا  کجا  من  بگوید  نمی تواند 
ولی  کردند  تعطیل  را  تئاتر  و  سینما  سالن های  که 

فیلمبرداری را تعطیل نکردند. ما واقعا احساس نامرئی 
بودن می کردیم. یک روز یکی از عوامل کرونا گرفت 
و ما از تهیه کننده خواهش کردیم که از همه ما تست  
ولی  نداشتم  عالئمی  هیچ  اینکه  وجود  با  من  بگیرند. 
جواب تستم مثبت شد. بعد در ادامه تست PCR دادم 
و آن هم مثبت شد. اینطور شد که من در خانه ماندم. 
در طول دوره بیماری هیچ اتفاقی برایم نیفتاد ولی به 
هر حال ناقل بودم. اگر آن تست برحسب اتفاق از من 
گرفته نمی شد هیچوقت نمی فهمیدم کرونا گرفته ام و 
چه بسا این بیماری را به دخترم، مادرم و دوستانم انتقال 
هیچ  و  هستند  ناقل  فقط  عده  یک  بنابراین  می دادم. 
عالئمی ندارند. موضوع این است که همه باید ماسک 
بزنند و فاصله را رعایت کنند. هر کسی در اطراف ماست 
می تواند کرونا بگیرد. من با وجود اینکه بهبود پیدا کردم 
ولی سعی می کنم زمانی که به دیدار مادرم می روم فاصله 

خودم را حفظ کنم.

-شما در آن 2 هفته قرنطینه بودید؟
*من در قرنطینه بودم و به صورت اینترنتی خرید 
می کردم. گاهی با شماره 4۰3۰ تماس می گرفتم و حالم 
را گزارش می کردم. برای کسی که هیچ عالمتی ندارد 
نیاز به دارو نیست. متاسفانه ممکن است یک نفر بدون 
هیچ عالمتی به این بیماری مبتال شود. به همین خاطر 
است که اینقدر غیرقابل کنترل است و همینطور منتقل 
می شود. ممکن است آدم هایی که ماسک نمی زنند و در 
بیماری را  این  باشند و  ناقل  بیرون رفت وآمد می کنند 

روزانه به چندین نفر منتقل کنند.

-جالب است که گروه های تولیدی که شما با آنها 
کار می کردید با این موضوع کامال کنار آمدند...

*راهی نداشتند. پای جان خودشان در میان بود. در 
حال حاضر اگر کسی از یک فرد مبتال به کرونا درخواست 
کند که به سرکار برود، او می تواند شکایت کند چون 

جان بقیه را به خطر می اندازد.

-االن شما وقتی سر یک سریال یا فیلم می روید 
بیمه کار می شوید؟

و  دارم  تکمیلی  بیمه  تئاتر  خانه  طرف  از  *من 
نمی دانم بیمه کار چیست.

-اگر ثابت شود که شما در فالن سریال یا فیلم 
سینمایی کرونا گرفته اید، آیا آن تهیه کننده و سرمایه گذار 

به لحاظ مالی شما را ساپورت می کند؟
*من راجع به این قضیه علم ندارم. چیزی هم از 
همکارانم نشنیده ام. متاسفانه ما قبل از کرونا آدم هایی 
داشتیم که سر صحنه افتاده اند ولی کسی گردن نگرفته 

است.

-فکر نمی کنید که این موضوع باید در قراردادها 
تئاتر که قرارداد سفت و سخت  قید شود؟ حاال ما در 
نداریم ولی در تلویزیون و سینما که قراردادهای سفت 
بازیگران  که  کنند  مقید  باید  می شود  بسته  سخت  و 

حتما بیمه شوند...
تا جایی که من  واقعا حرف درستی است.  *بله، 
می دانم سر صحنه مواردی پیش آمده و در نهایت کسی 
گردن نگرفته است. سر یک کاری قرار بود موتور به 
صورت نمایشی به من بزند ولی واقعی زد و هیچکس 
هم هیچ کاری نکرد. اتفاق وحشتناکی نیفتاد ولی کسی 
از همکارانم هم  ببرید.  به دکتر  را  او  بگوید  نیامد  هم 

چنین ماجراهایی را زیاد شنیده ام.

آیا  شدید،  خوب  و  گرفتید  کرونا  اینکه  از  -پس 
نگاه تان نسبت به زندگی تغییر نکرد؟

*کرونای من آنقدر سخت نبود که بگویم در آمپاس 
شدید روحی قرار گرفتم. به هر حال یک بخش از این 
بیماری جسمی است که به روح می زند. یعنی آدم از درد 
جسم به آنجا می رسد. کرونا برای من خیلی سخت نبود. 
سال گذشته به خاطر یک جراحی که داشتم درد و رنج 
این جریان فکر  به  از آن خیلی  زیادی کشیدم و پس 
کردم. من بیشتر در پی شناخت خودم و درونیاتم هستم 
بیاورم.  به دست  بیشتر  را  زندگی خودم  تا چرایی های 
آن اتفاقی که دردناک است و آدم را از این می ترساند 
که ممکن است زندگی تمام شود باعث این تغییر نگاه 
می شود. از همان ابتدا که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد 
باعث شد که من مطالعات بیشتری در این زمینه ها داشته 
باشم. کاری که چند سال است دارم انجام می دهم را 

این مدت بیشتر دنبال می کنم.

-تنهایی قرنطینه سخت بود؟
*تنهایی برای من آزاردهنده نیست چون در خانه 

کارهای زیادی می توانم انجام بدهم و برنامه های زیادی 
بچینم. مطمئنا گاهی دلم تنگ دوستان می شود و دوست 
دارم با آنها کافه بروم ولی در خانه به اندازه کافه کارهایی 
دارم که بخواهم انجام بدهم. برای من فیلم و سریال 
دیدن و کتاب خواندن لذت زیادی دارد. در این مدت 
با  توانستم یوگا کار کنم و یک سازی دستم بگیرم و 
آن پیش بروم. در این دوره توانستم با مدیتیشن آشتی 
کنم و کارهایی که به من لذت می دهد را تجربه کنم. 

-اگر بخواهید به کسانی که تازه دارند وارد دنیای 
بازیگری می شوند پیشنهاد بدهید، آیا به آنها می گویید 
ابتدا بروند تحصیل کنند و بعد به سراغ بازیگری بیایند 
تحصیل  بدون  و  بگیرند  الگو  ستاره ها  از  اینکه  یا  و 

بازیگر شوند؟
*به نظرم هر کسی می تواند راه خودش را پیدا کند 
ولی راهی که من پیشنهاد می کنم و با آن راحت هستم 
بازیگر  بعد  و  بروند تحصیل کنند  آدم ها  این است که 
شوند. هیچکس بدون دست یافتن به علم نمی تواند وارد 
اتاق عمل شود و قلب بشکافد. گاهی یکسری کارها را 
می بینیم که سوهان روح هستند و به روح آدم ها ضرر 
می زند. دانایی، آگاهی و علم راجع به یک موضوع در 
اولویت ذهنی من است. در حال حاضر متاسفانه به خاطر 
اینکه سیستم غلط است، یکسری پول می دهند و وارد 
بازیگری می شوند. اخیرا شماره بسیاری از بازیگران در 
فضای مجازی پخش شد و یک عده به من پیام می دادند 
که ما چقدر پول الزم داریم که بازیگر شویم؟ من سریعا 
این آدم ها را بالک می کنم. پیام می دهند که ما کجا 
نمی دانید  چیزی  هنوز  وقتی  شما  بدهیم؟  تست  بیایم 
چرا باید تست بدهید؟ ابتدا باید آگاهی داشته باشید و 
اتود زدن را یاد بگیرید. اینکه روز جمعه برای خانواده 
ادای بازیگرها را درآوردید و خانواده گفتند چقدر بانمک 
هستید، شما را بازیگر نمی کند. مثل همین آدم هایی که 
در اینستاگرام ادا درمی آورند و االن به آنها مجوز دادند 
که فیلم بسازند! اگر کسی بخواهد نظر من را بداند، نظر 
من ورود از راه درستش است. ممکن است آدم ها توسط 
پول دادن بمانند ولی جامعه دارد رو به انحطاط می رود.

-بازیگری خیلی سخت است ولی چرا همه دوست 
دارند بازیگر شوید؟

*ما هر کجا که برای فیلمبرداری می رویم، آدم های 
آن لوکیشن که مجبور می شوند برای لحظاتی کارشان 
را کنار بگذارند و ما را تماشا می کنند، بدون استثنا همه 
است.  سخت  بازیگری  چقدر  می گویند  ما  به  می آیند 
بازیگری از دور ظاهرا کار ساده ای به نظر می رسد ولی 
وقتی از نزدیک می بینند تازه می فهمند که داستان از 
چه قرار است. یکی از دالیلی که من به تدریس عالقه 
ندارم به خاطر این است که اینقدر این موج زیاد است 
که بچه ها به مادر و پدرهای خودشان فشار می آورند که 
بازیگر شوند. من با این قضیه موافق نیستم. اکثر کسانی 
که در این کالس ها شرکت می کنند کسانی هستند که با 
یک موج آمده اند. البته یک عده از بین آنها سختی های 

این کار را تحمل می کنند و در نهایت می مانند.

-جالب است که در این روزها دارند عالوه بر اینکه 
سالن های تئاتر باز شده، برخی بازیگری مجازی را هم 

آموزش می دهند!
*من در این مدت آنقدر چشمم ترسیده که حتی به 
دیدن تئاتر هم نرفته ام. متاسفانه کاری از بچه ها ندیده ام. 
به نظرم آدم ها باید رعایت کنند. امیدوارم این ویروس 
هر چه زودتر تمام شود و یا حداقل تلفات آن کمتر شود.

-وقتی به پرونده کاری خودتان نگاه می کنید از 
آن راضی هستید یا فکر می کنید کارهای بهتری هم 

می توانستید انجام بدهید؟
*حتما می توانستم کارهای بهتری انجام بدهم ولی 
از اینکه یکسری کارها را نکردم بسیار خوشحال و راضی 
با عقاید مختلفی وجود دارند و اصراری  هستم. آدم ها 
نیست که همه آنها کنار هم قرار بگیرند. من سعی کردم 
استقالل خودم را حفظ کنم. این استقالل گاهی عذابم 
داده و بیکارم نگه داشته یا گاهی باعث شده که یک 
عده من را دوست نداشته باشند. حتما یکسری کارها 
بوده که من کوتاهی کرده ام و حتما یکسری بازدارنده ها 
هم وجود داشته که اجازه نداده یکسری کارها را انجام 
بدهم. گاهی به یکسری چیزها که فکر می کنم دچار 
شعف می شوم. اینکه شما احساس کنید بسیاری از چیزها 
را خودتان ساختید راضی کننده  است. یک جاهایی هم 
رفتارهای اشتباه داشتم ولی این زندگی است و زندگی 

هم بسیار قشنگ است.

انتخاب  را  کدام  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  -بین 
می کنید؟

*همه آنها را انتخاب می کنم. تئاتر اولین برخورد 
من با بازیگری بوده ولی بازیگری جلوی دوربین یکسری 
خصوصیات و لذت ها دارد که نمی توان از آن گذشت. 
تلویزیون رسانه جمعی است و با مردم سروکار دارد. ما 
مطمئنا یکسری گالیه ها از تلویزیون داریم ولی تلویزیون 
هم برای من مثل یک خانه بوده چون از ۱9 سالگی 
در آنجا بوده ام. من با قهر کردن چندان موافق نیستم. 
افراد زیادی هستند که به حق از تلویزیون قهر کرده و 
رفته اند ولی من چرا باید قهر کنم؟ من نمی خواهم قهر 
کنم. سینما را خیلی دوست دارم چون هنرمندانه تر است. 
سانسور و محدودیت های سینما کمتر است و دوربین آن 
اولین جایی است  تئاتر هم  دوربین هنرمندانه تر است. 
که من با بازیگری روبرو شدم. لذتی که آدم با هر اجرا 
می برد غیرقابل وصف است. یک چیز عاشقانه است که 

اصال قابل توصف نیست.

-صحبت پایاني شما...
*من در این مدت 3 کار متفاوت را با هم پیش 
که  مي کنم  تشکر  برنامه ریز  دوستان  از  واقعا  بردم. 
هماهنگی های الزم را انجام دادند. من برای ماه محرم 
سریال زمین گرم را دارم که اولین تجربه کارگردانی آقای 
سعید نعمت اهلل است. سریال امنیتی جاسوسی خانه امن 
به کارگردانی احمد معظمی را دارم که قصه آن به روز 
است. با آقای امینی هم یک سریال به نام بیگانه ای که 
پایان  به  آن  فیلمبرداری  که  کرده ام  کار  است،  من  با 
است  خاصی  نقش  سریال  آن  در  نقشم  است.  رسیده 
و تاکنون چنین نقشی بازی نکرده ام. سریال مربوط به 
اواخر دهه 6۰ است که امیدوارم همه این کارها از سوي 

مخاطب دیده شود.
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