
ترمز افزایش نرخ دالر کشیده شد!
در شرایطی بودجه ۱۳۹۹ با تمام کسری ها بر مالیات 
و به طور ویژه تامین مالی از بازار سرمایه تکیه داشت که 
شواهد از این حکایت دارد در بودجه سال آینده نیز این 
دو محل درآمدی جایگاه خاص خود را خواهند داشت، البته با تمرکز 
بیشتر بر مالیات.بررسی و تدوین مقدمات بودجه سال ۱۴۰۰ از تیر 
ماه آغاز شد و در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا با 

بررسی ابعاد مختلف و شرایط خاصی که در سال آینده پیشروی دولت 
قرار دارد به جمع بندی در رابطه با الیحه بودجه رسیده و بتوانند در 

زمان قانونی نیمه آذر در اختیار مجلس قرار دهند.
به هر صورت این آخرین بودجه دولت روحانی است که اولین 
آن در سال ۱۳۹۳ تدوین شده و تا کنون با تحوالت بسیار زیادی از 
لحاظ وضعیت اقتصادی و سیاسی همراه بوده است؛ به طوری که 

با رویکرد متفاوتی  طی این سال ها منابع درآمدی دولت به تدریج 
مواجه شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کم کم از این محل 
خارج و به سمت منابع جدیدی پیش رفته است که اکنون جای خالی 
نفت با درآمدهای ناشی از فروش اوراق یا سهام در بازار سرمایه و 

همچنین مالیات پر می شود.
صفحه ۳

جهت گیری بودجه ۱۴۰۰ باید رفع دغدغه های 
اقتصادی باشد

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر اینکه باید جهت 
گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع 
دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم 
است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در الیحه بودجه سال 

آینده تدوین شود و بعنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در 
آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی  به  توجه  با  افزود:  دارند،  قرار  شرایط دشواری 
در  باید  جاری،  سال  در  تومانی  میلیون  یک  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت  نیز  و 
معیشتی  های  کمک  و  حمایتی  های  برنامه  استمرار  دنبال  به  نیز  آینده  سال  بودجه 

باشیم. مردم  به 
وی از کاهش سرمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد 
کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به 
دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر 

ارائه تسهیالت بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد.
صفحه 2

دولت مکلف به تامین یک میلیون مسکن 
در سال می شود

این  امروز  مصوبه  اساس  بر  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید هر سال یک میلیون واحد مسکونی 

تولید کنند.
سیدالبرز حسینی با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن 
در جلسه عصر امروز کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه هفته گذشته دو 
فوریت طرح مذکور تصویب شد، کمیسیون عمران بررسی مفاد این طرح را طی جلسات متوالی در 
دستور کار خود دارد.وی بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس کارشناسانی از وزارت 
راه و شهرسازی، مرکز پژوهش ها، بنیاد مسکن و بانک مسکن حضور یافتند و ۶ ماده ابتدایی 

طرح جهش تولید و رونق مسکن بررسی و تصویب شد.
صفحه 2

وزیر علوم: 

حراست دانشگاه ها فقط 
باید در حیطه حراست از دانشگاه فعالیت کنند

کاهش ۵ تا 3۰ میلیون تومانی قیمت خودرو طی یک هفته!
خودروی  بازار  از  میدانی  بررسی 
میلیون  تا ۱۳  پنج  افت  از  پایتخت، حاکی 
تومانی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی 
طی یک هفته گذشته است، هر دستگاه خودروی پراید 

۱۳۱ امروز به بهای ۹2 میلیون تومان فروخته شد.
کارشناسان می گویند از حدود دوشنبه هفته پیش 
)۱۷ شهریورماه( بازار خودرو آرام شده و قیمت ها سیر 
کنونی  قیمت های  آنان،  اعتقاد  است.به  گرفته  نزولی 
خودروها کاذب است و به ویژه افرادی که خودرو در 
اختیار دارند، قیمت های سلیقه ای، غیرواقعی و باال به 

مشتریان اعالم می کنند.
این در حالی است که در عمل از خریدار واقعی 

هیچ خبری نیست.
صفحه ۳

در بازدید سرپرست شرکت گاز استان گلستان انجام شد؛ 

بررسی پیشرفت عملیات گازرسانی 
به 3 روستای کوهستانی گرگان

4

پرویز پرستویي:
صفحه 8 مردم همیشه در کنار یکدیگر هستند

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمد مجتبی 

حسینی: کرونا روي 
زندگي همه مردم 
تاثیر گذاشته است

6ورزش
مهدی عبدی؛ یکی 

از معادن  طال در 
پرسپولیس

هنگ 7فر

امور  معاون  مجتبی حسینی،  سیدمحمد  گذشته  روز 
هنری وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتگويي درباره 
سیاستگذاري هاي وزارت ارشاد در حوزه هنر صحبت كرد 
و پیرامون برخي از مسائل مختلف مطرح شده در روزهاي 

اخیر را شفاف سازي كرد.

خريدهای خارجی پرسپولیس خصوصا در بخش مهاجم يک 
رسوايی بزرگ محسوب می شود و شايد عدم جذب بازيکن 

خارجی از اين حیث كامال به سود اين تیم باشد.
علی علیپور طی دو فصل اخیر بارها نسبت به جذب مهاجم 
تمديد  بدون  نیز  نهايت  در  و  داد  نشان  واكنش  خارجی 

قراردادش در پايان لیگ نوزدهم از اين تیم جدا شد. 

رضا امیرخانی درباره جايگاه محافل ادبی در جامعه امروز ما 
گفت: پیشینه محافل ادبی به شکل امروزی به دوره سبک 
بازگشت در شعر بازمی گردد. از آن جا كه تاريخ هنر اين كشور 
با تاريخ شعر قرين و همسايه است به نظر می آيد كه ما در 

تاريخ هنر محافل ادبی را بايد با شعر بسنجیم.

نسبت به محافل 
ادبی هم خوش بینی 

زیادی ندارم

مالیات؛ نقش اصلی در برنامه تامین بودجه ۱۴۰۰
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فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 شرکت گاز استان گیالن-شماره 45/م/99
شماره مجوز:1399/3166- نوبت دوم

۱-دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان گیالن
2-نشانی دستگاه مناقصه گزار: رشت-پارک شهر،خیابان ملت،خیابان شهید سیادتی،شرکت گاز استان گیالن

3-موضوع مناقصه:خرید لوله فوالدی 8اینچ )5832متر(،10 اینچ)2772متر(،12 اینچ)13488متر(جمعا به متراژ22092متر 
جهت استفاده در پروژه گازرسانی به شهر زابل-مدت پیمان :4ماه

 IR610100004001119206378746 ۴-نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب
به شناسه واریز 922119252292680010000000000001 بانک مرکزی یا یکی از تضامین معتبر در آیین نامه شماره                            

ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22 به مبلغ 5/662/513/000ریال
۵-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی:99/6/29

6-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی توسط مناقصه گران:99/7/12
7-زمان بازگشایی پاکات مناقصه:ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 99/7/15

8-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد(انجام می 
پذیرد.

9-شماره)تلفکس(تماس : 33369086-013 دفتر امور قراردادها
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن http://www.nigc-gl.ir و shana.ir و همچنین پایگاه ملی اطالع 

رسانی مناقصات)معاونت راهبردی ریاست جمهوری(http://iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 

نوبت اول:99/6/23
نوبت دوم:99/6/25

فرزین پورمحبی
مــا بــا ایــن تصمیم گیــری فکورانــه 
درس»تصمیــم کبــرا« را در عمــل اجــرا 

کردیــم!
هــر چنــد بایــد نــام ایــن تصمیم گیــری 
ــر  ــم!  مگ ــر« می کردی ــم اکب ــم »تصمی را ه
ــا  ــد؟ آی ــادر نداری ــر و م ــان خواه ــما خودت ش
اســتادیوم ها  در  فقــط  زنــان  نمی دانیــد 
ــت  ــر اس ــان حاض ــوند؟ کدام ت ــب نمی ش منقل
ــد داســتان درخــت و  ــم و می دانی ــر یــک درخت)کــه می دانی ناموســش زی
تکیــه بــر آن چیســت( بــا تعــدادی پســرک، تــک و تنهــا باشــد؟ چــرا بیخود 
و بــی جهــت بــه مــا انــگ حــذف می زنیــد؟ مــا آن دختــرکان را همچــون 
ــه  ــم و ب ــک جنســیتی کردی ــئله دار تفکی ــاغ مس ــک ب ــاخه های گل از ی ش
ــا حواس شــان جمــع  ــم ت ــان و دور از دسترســانتقال دادی ــی امــن و ام جای
درس شــان باشــد و بهتــر ریاضــی بیاموزنــد بلکــه بــه کشــور خصوصــا بــه 
ایــن اقتصــاد درب و داغانــش خدمــت کننــد! مــا بــرای گشــایش اقتصــادی 
دو راه بیشــتر نداشــتیم: ۱- حــذف ۳ صفــر از واحــد پول  2- حــذف دو دختر 
از روی جلــد کتــاب ... شــما بــه جــای مــا بودیــد کــدام شــان را انتخــاب 

ــدر ترامــپ بســوزد و هــم ارزش دالر؟! ــد کــه هــم پ می کردی
امــا متاســفانه نــه تنهــا حــواس دانــش آمــوزان جمــع و جور نشــد بلکه 
ــا ایــن جــار و جنجال هــا حــواس همــه موجــودات عالــم طبــق معمــول  ب

بــه مســائل حاشــیه ای پــرت شــد! آخــر چــرا هــر اقدامــی کــه بــه شــکل 
ــه  ــما را بیشــتر ب ــه ش ــود توج ــدازی فســاد می ش ــت بران ریشــه ای در جه
ــرا  ــر می شــود؟ چ ــد و در نتیجــه اوضــاع بدت ــب می کن ــاقه جل ــرگ و س ب
نمی گذاریــد یکــی از طــرح هــای مبــارزه بــا مفاســد اجتماعــی مــا درســت 
و درمــان اجــرا شــود؟ آن از بالهایــی کــه بــر ســر طرحهــای مجوز عکاســی 
از راننــدگان زن بدحجــاب و ممنوعیــت ورود زنــان بــه اســتادیوم ها و لیــس 

زدن بســتنی و دوچرخــه ســواری آوردیــد و ایــن هــم از طــرح فعلــی ...
هیــچ می دانیــد در ایــن اوضــاع بــی پولــی چقــدر خــرج تغییــر طــرح 
روی جلــد و جلســات و تحقیــق و تفحــص کردیــم؟ آیــا ایــن بــود جــواب 
مــا؟ خداوکیلــی بــه ذهــن چــه کســی می رســید کــه در ایــن اوضــاع قمــردر 
عقــرب کشــور، مــا چنیــن حرکتــی را بزنیــم؟ ایــن اســت جــواب اینهمــه 

نبــوغ و شــگفتانه؟
حاال هم دیر نشده بیایید نیمه پر لیوان را ببینید ...

ببینیــد چقــدر شــیک و تمیــز همــه عالــم و آدم؛ اینهمــه تحریــم، تورم، 
بیــکاری، گرانــی؛ اختــالس؛ انــواع فســاد و آســیب های اجتماعــی و هــزار 
جــور درد و مــرض و گیــر و گورشــان را ول کردنــد و چســبیدند بــه جلــد 

کتــاب ریاضی ســوم دبســتان؟  
ــاب  ــد کت ــران از جل حــاال غصــه همــه ایــن شــده چــرا عکــس دخت
ــان از ســفره شــان حــذف شــده! .... خــدا  ــه اینکــه چــرا ن حــذف شــده ن
ــاال  ــده؟! ح ــر ش ــان پ ــات فالکت ش ــز اوق ــدر تمی ــد چق ــی بینی ــی م وکیل

بازهــم بگیــد: اقدامــات مــا خنــده دار شــده!  

دیدگاه

سیدحمید حسینی»تصمیم کبرا« را هم باید »تصمیم اکبر« می کردیم!
ارز  قیمت  روزها  این 
آزاد  ارز  از  نیما(  صادراتی) 
ناکارامدی سیاست  گرانتر و 
سخت گیرانه بانک مرکزی 
در   . است  شده  ر  آشکا
مرکزی  بانک  هفته  ین  ا
رز  ا فروش  غلط  سیاست 
متوقف  را  پاسپورت  هر  به 
ارزی  منابع  روی  هدر  از  و 
جلوگیری نمود، در این راستا توئیتی زده و خواستار توقف 

دائمی آن شدم.
امسال  بازگشتم،  تهران  به  رفسنجان  از  ظهر  شنبه 
محصول پسته به نسبت سال های قبل رشد محسوسی داشته 
و کشاورزان شهرهای پسته خیز نظیر رفسنجان، سیرجان، 
کرمان، ساوه، قم، دامغان، گناباد، نیشابور ، کاشمر و خاش 
بتوانند زحمات چندین ساله خود  وامیدوارند که  خوشحالند 
را با فروش محصول با قیمت مناسب جبران کنند، متاسفانه 
کرونا بر صادراتی محصوالتی نظیر پسته و زعفران نیز اثر 
آور  افزایش سرسام  و  ارز  گذاشته و علیرغم جهش قیمت 
هزینه قیمت خرید محصول در حد سال های قبل است و 
ضروریست که با همکاری بخش خصوصی، اتاق بازرگانی 
و دولت تالش جدی جهت بازاریابی محصوالت کشاورزی 
صادراتی ) پسته، زعفران، خرما( بعمل آید . اخیرا آمار سه ماهه 
رشد اقتصادی دنیا اعالم شده و تمامی اقتصادهای بزرگ دنیا 
با رشد های منفی نزدیک به ده درصد را رقم زده اند و فقط 
اقتصاد چین رشد مثبت 2/۳ درصد را داشته است، موسسه 
اعتبارسنجی فیچ ، رشد منفی اقتصادی سال 2۰2۰ را در 
حدود ۵/۴ درصد تخمین زده است ، رشد اقتصادی ایران 
نیز در سه ماهه بهار ، منفی ۵/۳ درصد بوده که با وجود 

تحریم ها وکرونا قابل قبول به نظر می رسد.
متاسفانه موج دوم کرونا جهان را در برگرفته و اکنون 
۶ ماه است که اقتصاد جهانی درگیر این ویروس شده است و 

هیچ چشم انداز مثبتی برای کشف واکسن و داروی کرونا 
در  تحقیقات  که  نموده  اعالم  اکسفورد  اخیرا  ندارد،  وجود 
مورد واکسن را به علت عواقب آن بر نخاع اندکی از آزمایش 
شدگان متوقف نموده، همزمان با این اتفاقات شاهد کاهش 
قیمت نفت به حدود ۴۰ دالر و کاهش ارزش دالر در بازار 
جهانی هستیم، البته انتشار اوراق قرضه اروپایی در تقویت 
انداز  ارزش یورو در برابر دالر موثر بوده است، ولی چشم 

بازار نفت مثبت نمی باشد .
کرونا نه تنها اقتصاد جهانی را با تالطم مواجه کرده 
بلکه بر انتخابات امریکا اثر گذاشته واحتمال شکست ترامپ 
در فاصله ۶۰ روز مانده به انتخابات را افزایش داده است، فعال 
سرنوشت انتخابات امریکا در دستان مردم فلوریدا، پنسیلوانیا، 
میشیگان واوهایو است، در صورتیکه ترامپ نتواند آرا این 
ایالت ها را تصاحب نماید باید با صندلی ریاست جمهوری 

وداعی تلخ داشته باشد.
در این هفته با سایت “فرارو” در رابطه با علل کاهش 
قیمت نفت گفت و گو کردم و در مصاحبه با اقتصاد آنالین 
به دالیل کاهش صادرات ایران به عراق پاسخ دادم، مهمترین 
در  نرم  جنگ  و  دوکشور  بین  تردد  توقف  را  فعلی  چالش 
شبکه های اجتماعی عراق می دانم و منتفی شدن راهپیمایی 
اربعین نیز برای هر دو موضوع تاثیر منفی خواهد داشت، لذا 
در این هفته با یکی از تجار جوان، خوشنام و با نفوذ عراق 
جهت راه اندازی دفتر “صادیران”)کنسرسیوم بزرگ مدیریت 
و  همکاری  محورهای  مورد  ودر  داشتیم  جلسه   ) صادرات 
انتظارات طرفین از یکدیگر گفت و گو و تبادل نظر داشتیم، 
بازار هدف و جلب اعتماد تجار  در شرایط فعلی حضور در 
عراق ضروری است ، در نظر داریم فعال موردی کار را با 
ایشان استارت بزنیم و درصورت رضایت طرفین آن را توسعه 
دهیم، همزمان با عراق کار با شرق افریقا را نیز نهایی کردیم 
و بزودی اولین محموله صادراتی ما به این بازار ارسال می 
شود، متاسفانه صادرات ۵ ماهه کشور به ۱۱ میلیارد دالر 
کاهش یافته است و فقط صادرات به بازار مشترک المنافع) 
افزایش داشته ولی  اقماری(  فدراسیون روسیه وکشورهای 

صادرات به ترکیه کاهش چشمگیری داشته است و به نظر 
میرسد برای احیا مجدد بازارهای صادراتی نیاز به دیپلماسی 
تجاری فعال) انتخاب وزیر صمت با تحربه بازرگانی(، اصالح 
سیاست های ارزی وتالش مضاعف اتاقهای مشترک داریم 
که فعال هیچکدام از لوازم فوق مهیا نمی باشد، در رابطه با 
انتخاب وزیر صمت تماسی با مقامات مسئول داشتم، فعال 
هیچکس نهایی نشده و در حال رایزنی هستند، از من هم 
نظر خواستند و من آقایان کرباسیان، وهاجی، رزم حسینی و 
احمدیان را پیشنهاد دادم، این عزیزان توان تحرک بخشیدن 
به دیپلماسی تجارت و حمایت از صادرات را دارند. اما در 
موضوع سیاست های ارزی به نظر میرسد که رویه های فعلی 
پاسخگو نبوده و باید در آن تجدید نظر نمود، اوال باید سیاست 
های ارزی تابع سیاست های تجاری کشور باشد نه بر عکس، 
ثانیا تجربه قبلی کشور در مورد ارز صادراتی را مد نظر قرار 
داد و به جای اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی 
به سامانه نیما، لیست اقالم مجاز واردات از محل صادرات 
را اعالم نمود وبه صادرکنندکان اجازه داد که از محل ارز 
صادراتی نسبت به واردات اقدام نمایند، این روزها قیمت ارز 
صادراتی) نیما( از ارز آزاد گرانتر و ناکارامدی سیاست سخت 
گیرانه بانک مرکزی آشکار شده است . در این هفته بانک 
مرکزی سیاست غلط فروش ارز به هر پاسپورت را متوقف و 
از هدر روی منابع ارزی جلوگیری نمود، در این راستا توئیتی 

زده و خواستار توقف دائمی آن شدم.
مشترک  اتاقهای  از  اندکی  تعداد  فعلی  شرایط  در 
نیمه تعطیل هستند  آنان  اغلب  قابل قبول دارند و  فعالیت 

که مایه تاسف است.
اخیرا فراکسیون تشکل ها  با همت دوستان تشکلی 
در اتاق ایران راه اندازی شد و در اولین جلسه آن دبیر خانه، 
گردید،  تعیین  فراکسیون  کاری  های  اولویت  و  کل  دبیر 
انشاهلل پس از مالقات شورای مرکزی فراکسیون با ریاست 
اتاق شاهد فعالیت رسمی فراکسیون خواهیم بود و نشست 
مطبوعاتی با حضور سخنگو، دبیر کل و چند نفر از شورای 

مرکزی برگزار خواهد شد.

یادداشت
توقف سیاست غلط فروش ارز به هر پاسپورت

مرتضی رضایی
که  ی  قر با د  و و ا د
خوبی  چندان  نه  عملکرد 
شته  ا د ری  ا د نه بر ز و ر  د
تصمیم گرفته برای ریاست 
پزشکی-ورزشی  فدراسیون 

کاندیدا شود.
ی  قر با کتر  د
چه  بخیر.آقا  وقت  سالم! 
نه  وز سیون  ا فدر ز  ا خبر 
برداری؟داشتم خبرها را می خواندم یک لحظه چشمم به 
انتخابات  در  برای شرکت  است  قرار  افتاد.ظاهرا  اسم شما 
را  خبر  راستش  شوید!  کاندیدا  ورزشی  پزشکی  فدراسیون 
که خواندم خیلی تعجب کردم.من فقط یک سوال از شما 
می کنم که چرا؟چرا تصمیم گرفته اید تا برای شرکت در 
این انتخابات کاندیدا شوید؟ شاید بگویید من دکتر هستم و 
در این کار تخصص دارم؛چه کسی بهتر از من؟ می گویم 
قبول،شما دکتر هستید و اصال آن فدراسیون برای شما و 
ناچارم سوال  بدهید  را  این جواب  اگر  اما  است  امثال شما 
وزنه  فدراسیون  وارد  پزشک  عنوان  به  بپرسم.شما  را  دوم 
برداری شدید،خوب یا بد رفته رفته ریل ها را چیدید و شدید 
نایب رییس.سوال من این است،با کدام تخصص؟روزی که 
داشتید نایب رییس می شدید به این فکر کردید که جای 

یک متخصص را گرفته اید؟
ردوبدل  مثال  یک  همیشه  ها  فوتبالیست  بین  در 
با  عکس  مربی  فالن  گویند  می  مثال  که  شود  می 
شورت  ورزشی ندارد.جمله ای کلیشه ای و منسوخ شده 
چند شورت  رفتم  می  بودم  آنها  جای  به  من.خب  نظر  از 
ورزشی می پوشیدم و هزار و یک عکس هم می گرفتم، 
آخر این چه مثالی است؟مثال ممکن است این نقد به شما 
به وزنه نخورده است  تا به حال دست تان  وارد شود که 
و همین طوری شده اید نایب رییس!کاری که ندارد این 
تمام.حاال یک  و  تمرین،دوربین،فلش  در محل  وزنه  همه 

عکس با وزنه هم دارید!
هدف  دانیم  عزیز؛گرانقدر،گرانمایه.می  باقری  دکتر 
اصلی شما خدمت کردن است و شما دست به سینه ایستاده 
پزشکی  جامعه  اختیار  در  را  گرانقدرتان  تجربیات  تا  اید 
کنم  دارم رصد می  فقط من هر چه  بدهید!  قرار  ورزشی 
می بینم که جامعه آنها با جامعه که در ورزش حضور دارند 
چند فرق بزرگ و مهم دارد.اول اینکه همه افرادی که در 
هیات های استانی هستند از پزشکان متبحر ایران هستند 
آنها شخصیتی  کنند.همه  می  ورزش خدمت  به  دارند  که 
مستقل دارند و مثال اگر فالن نفر از فالن جا به آنها زنگ 
مورد  گزینه  به  و  بروند  بار  زیر  که  است  بعید  خیلی  بزند 
نظر رای بدهند! آنها یک هدف مشترک دارند و قطعا به 
گزینه ای رای خواهند داد که نه سفارش شده باشد و نه 

او رای بدهند.منظور  به  با سفرهای استانی  تا  تالش کند 
بر  بتابانیم  نوری  خواستیم  فقط  نیست  خاصی  ما شخص 
این صفحه سیاه تا شاید آنهایی که کاندیدا هستند بدانند 
اصطالح  در  و  هستند  طرف  آماری  جامعه  چه  با  که 

باشد. خودمانی»حواس شان« 
چه  برداری  وزنه  فدراسیون  از  دکتر  آقای  راستی 
فدراسیون  این  در  شما  عملکرد  صورت  هر  خبر؟در 
در  معرفی تان  برای  باشد  رزومه  بهترین  ند  توا می 
خیلی  ندارم  ورزشی.شک  پزشکی  فدراسیون  انتخابات 
بشناسند،اما  را  شما  است  ممکن  که  هستند  پزشکان  از 
حال  هر  باشند.به  نداشته  اطالعاتی  شما  سوابق  از  زیاد 
تخصصی  فدراسیون  این  رییس  است  قرار  که  کسی 
آن  از  قبل  مثال  که  داشته  ای  ویژه  عملکرد  قطعا  شود 
با  تخصصی  صورت  به  و  برداری  وزنه  فدراسیون  در 
لحظه  هر  که  است.ورزشکارانی  کرده  کار  ها  المپین 
حاذق  پزشکانی  وجود  با  و  شوند  مصدوم  است  ممکن 
شوند! کشور  از  خارج  راهی  شان  درمان  ایران،برای   در 

امید است با روی کار آمدن افرادی مثل شما متخصص 
به  بیشتر  مان  حواس  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  در 
نه  برای یک عمل جراحی  آنها  و  باشد  مان  ورزشکاران 
چندان سخت،آمپول زدن و پماد مالیدن آن هم با ارزی 
آخر  در  نشوند.و  فرنگ  راهی  کشد  می  فلک  به  سر  که 

جواب سواالت من یادتان نرود آقای دکتر.

نگاه و نظر
از گل زدن به سر وزنه برداری تا رویا فروشی برای فدراسیون پزشکی- ورزشی

صفحه ۳
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کمیسیون آموزش با تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم مخالفت کرد
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیسیون آموزش و 
تحقیقات موافقت کرد که کنکور نظام قدیم تمدید نشود و کسانی که متقاضی شرکت 

در کنکور هستند، در کنکور نظام جدید شرکت کنند.
و  آموزش  کمیسیون  جلسه  تشریح  در  فالحی  احمدحسین  حجت االسالم 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی، گفت: این جلسه با حضور رئیس سازمان سنجش 
و آموزش کشور برای بررسی موضوع تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم برگزار شد.

وی بیان کرد: رئیس سازمان سنجش این توضیح را ارائه داد که بسیاری از 
متقاضیان کسانی هستند که در چند سال گذشته در کنکور شرکت کرده اند و اگر 
قرار باشد سال آینده هم سواالت جداگانه ای برای نظام قدیم طراحی شود، از اجرای 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عقب می مانیم و باید مجدداً سوال طرح کنیم.

و تحقیقات مجلس تصریح کرد: طبق گفته  آموزش  سخنگوی کمیسیون 
رئیس سازمان سنجش، متقاضیان کنکور نظام قدیم ۸۰ هزار نفر بوده که ۶۰ هزار 
نفر آنها برای رشته علوم تجربی هستند و لذا از کمیسیون درخواست شد که با تمدید 
برگزاری کنکور نظام قدیم موافقت نشود.فالحی بیان کرد: بر این اساس، کمیسیون 
آموزش و تحقیقات با این توضیحات موافقت کرد که کنکور نظام قدیم تمدید نشود 
و کسانی که متقاضی شرکت در کنکور هستند، در کنکور نظام جدید شرکت کنند.

دولت مکلف به تامین یک میلیون مسکن در سال می شود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، 
دولت و وزارت راه و شهرسازی باید هر سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند.

سیدالبرز حسینی با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن 
در جلسه عصر امروز کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه هفته 
گذشته دو فوریت طرح مذکور تصویب شد، کمیسیون عمران بررسی مفاد این طرح 
را طی جلسات متوالی در دستور کار خود دارد.وی بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون 
عمران مجلس کارشناسانی از وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش ها، بنیاد مسکن 
و بانک مسکن حضور یافتند و ۶ ماده ابتدایی طرح جهش تولید و رونق مسکن 
بررسی و تصویب شد.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: بر اساس یکی از مصوبات امروز کمیسیون عمران مجلس، دولت و وزارت راه 
و شهرسازی مکلف به تامین ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال شدند یعنی باید 

ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تامین شود.
حسینی ادامه داد: همچنین بحث شورای عالی مسکن در این جلسه مورد 
بررسی قرار گرفت و این شورا در قانون مد نظر قرار گرفت و درباره اعضا و دبیرخانه 
آن نکاتی مطرح و تصویب شد.وی اظهار داشت: تشکیل صندوق ملی مسکن هم 
از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و همچنین بحث هایی درباره تهیه 

زمین ارزان قیمت و مصالح ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کمیسیون 
عمران مجلس فردا در جلسات صبح و بعدازظهر ادامه بررسی طرح دو فوریتی جهش 

تولید و رونق مسکن را در دستور کار دارد.

مجلس پیگیر طرح های ضدآمریکایی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح های ضدآمریکایی از سوی 
اعضای سایر کمیسیون های مجلس تهیه شده است و ما بررسی این طرح ها را در 

اولویت کاری خود داریم و پیگیری می کنیم.
های  طرح  بررسی  وضعیت  آخرین  درباره  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
ضدآمریکایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: طراح برخی 
از این طرح ها، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و به همین 

دلیل ما در حال بررسی روی مفاد این طرح های ضدآمریکایی هستیم.
وی بیان کرد: همچنین برخی دیگر از طرح های ضدآمریکایی از سوی اعضای 
سایر کمیسیون های مجلس تهیه شده که از صحن علنی مجلس جهت بررسی بیشتر 
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده و ما بررسی این طرح ها را در 
اولویت کاری خود داریم و پیگیری می کنیم تا هر چه سریعتر در دستور کار مجلس 
قرار گیرند.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: البته 
این کمیسیون اولویت های معیشتی مردم را هم در دستور کار دارد و تالش می کند 

تا اقداماتی انجام دهد که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم شود.

جهت گیری بودجه 14۰۰ باید رفع دغدغه های اقتصادی باشد
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر اینکه باید جهت 
گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع 
دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم 
است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در الیحه 
بودجه سال آینده تدوین شود و بعنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی 
در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت 
معیشتی و نیز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال 
جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و 

کمک های معیشتی به مردم باشیم.
وی از کاهش سرمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد 
کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: 
باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیالت بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر 
قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را 
نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.

 جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشور 
برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم الیحه بودجه سال 
آینده لحاظ شود، از استعالم های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور 
مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها انتقاد کرد و از هیات مقررات 
زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعالم 
های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش 
تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد 
شد، گفت: در این کارگروه نیز تالش خواهد شد تصمیمات الزم برای حمایت از 

سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.
وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را 
مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز 
موضوعی پراهمیت است که البته الزم است به مدیریت تراز تجارت خارجی 

نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیری با قدردانی از تالش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات 
و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوز های متعدد 
برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی 
جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت 
توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت 

نفت بیش از پیش احساس می شود.
و طرح فروش  پیشنهاد  به  اشاره  با  رییس جمهور همچنین  اول  معاون 
اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها 
از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی 

که بتواند درآمد الزم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی 
دیگر از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی 
از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی 
مطرح می کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی 
سازی در کشور با مشکالت زیادی مواجه شده است. باید در جهت گیری های 
بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا 

شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.

حراست دانشگاه ها فقط باید در حیطه حراست از دانشگاه فعالیت کنند
 : گفت م  علو یر  ز و
ی  ها ست  ا حر ن  ال مسئو
که  بدانند  باید  ها  دانشگاه 
حراست نهاد دانشگاه هستند و فقط باید 
در همین حیطه و چارچوب فعالیت کنند.

یی  گردهما ر  د منصورغالمی 
دانشگاه ها،  حراست  مدیران  مجازی 
و  علم  پارک های  و  پژوهشی  مراکز 
فناوری تاکید کرد: انتظار ما از حراست 
دانشگاه ها، مراقبت از خانواده آموزش 
این  اعضای  تک تک  و  است  عالی 
حراست  پوشش  تحت  باید  خانواده 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قرار گیرند.

مجموع،  در  اینکه  بیان  با  وی 
در بخش های مختلف  نیم سال گذشته 
آموزش عالی کشور و به ویژه در بخش 
اظهار  شد،  مدیریت  خوبی  به  آموزش 
همه  بیماری کرونا،  شیوع  با  داشت: 
دانشگاه های  مانند  جهان  دانشگاه های 
کشورمان غافلگیر شدند و اجبارا به سوی 
آموزش های مجازی روی آوردند؛ که البته 
سرعت انتقال دانشگاه های کشورمان در 
این  بود و در  قابل توجه  این خصوص 

راستا عملکرد موفقی داشتیم.
یک  با  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر 
بیماری ناشناخته و عواقب اپیدمیولوژی 
زمان  دانشمندان  و  هستیم  روبه رو  آن 
مشخصی برای اتمام دوره فراگیری این 
توانند اعالم کنند، گفت:  بیماری نمی 
باید آمادگی کامل داشته باشیم تا این 
نیم سال تحصیلی را با ارائه آموزش های 

در  دانشجویان  بعضًا حضور  و  مجازی 
کالس های درس به بهترین نحو برگزار 
دانشگاه ها،  مدیریت  مجموعه  و  کنیم 
اساتید، کارمندان و همراهی دانشجویان 
در  مطلوب  خدمات  ارائه  توفیق  برای 

نیم سال فعلی ضروری است.
وی تصریح کرد: در شرایط جدید 
و با توجه به تردد محدود در دانشگاه ها 
و فعالیت محدود کالس های حضوری 
همکاران  دانشجویی،  خوابگاه های  و 
این  به  باید  نیز  دانشگاه ها  حراست 
شرایط جدید توجه داشته و با شناسایی 
مسائل جدید از قالب سنتی خارج شده 
و با رویکردی جدید برنامه ریزی کنند.

فضای  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر 
فضای  یک  عنوان  به  قباًل  مجازی 
افکار  و  ایده ها  تبادل  برای  رسانه ای 
قرار می گرفت،  استفاده  مختلف مورد 
اظهار داشت: هم اکنون فضای مجازی 

اطالعات  تبادل  برای  این،  بر  عالوه 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  نیز  علمی 
برنامه های  باید  این شرایط  در  و طبعًا 
این  در  جدیدی  حراستی  و  حفاظتی 

خصوص در نظر داشته باشیم.
حراست  اینکه  بیان  با  غالمی 
حراست  دانشگاه  از  باید  فقط  دانشگاه 
کند، خاطرنشان کرد: اگر تفکر و نگاهی 
غیر از این بر حراست حاکم باشد، ممکن 
اثر  کم  را  عزیزان  این  زحمات  است 
کرده و یا اینکه در مسیرهای نادرست 

انرژی های مدیران حراست تلف شود.
وی در خصوص حراست اجتماعی 
مراکز  و  ها  دانشگاه  حراست  از  گفت: 
به  متصل  می رود  نتظار  ا پژوهشی 
ثروت  تولید  و  اشتغال  صنعت،  جامعه، 
از علم حرکت کنند که البته این ارتباط 
گسترده نیاز به برنامه مدیریتی منطبق 
خروج  آن،  الزمه  و  دارد  افراد  این  با 

فعالیت  و  سنتی  قالب  از  حراست ها 
و  است  اجتماعی  حراست  با  منطبق 
حراست  با  منطبق  فعالیت  آن  الزمه 
اجتماعی به مفهوم همگرایی و تعامل با 
سایر بخش ها و نقش آفرینی موثر است.

وزیر علوم با بیان اینکه پارک های 
علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان 
مختلف  صاحبان  آمد  و  رفت  محل 
دراین  گفت:  است،  نوآوری  و  ایده 
محیط ها، طبعاً ظرافت برخورد و عملکرد 
حراست ها در آمد و رفت افراد با توجه به 
نقش و ماهیت این مراکز فناوری طبعًا 

متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه مسئوالن حراست 
های دانشگاه ها باید بدانند که حراست 
در  باید  فقط  و  هستند  دانشگاه  نهاد 
همین حیطه و چارچوب فعالیت کنند، 
اصل  یک  حراست  در  آموزش  گفت: 
افراد جدیدی که وارد  به  کلی است و 
سیستم حراست می شوند باید ضوابط 
و مقررات و همچنین تجربیات مثبت به 

خوبی آموزش داده شود.
توجه  لزوم  به  اشاره  با   غالمی 
و  فیزیکی  حراست  نیروهای  به  بیشتر 
از  با سازمان های خارج  مناسب  تعامل 
مقررات،  و  قوانین  قالب  در  دانشگاه 
نشست ها  این  برگزاری  داشت:  اظهار 
ها  دیدگاه  و  تجربیات  تبادل  جهت  از 
بسیار مناسب است و به همفکری ها و 
تبادل اطالعات کمک می کند و مناسب 
است که به صورت مستمر برگزار شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانش آموخته شریف برنده جایزه تحقیقاتی »اسلون« شد
محمد اکبرپور دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و استادیار دانشگاه 

استنفورد برنده جایزه تحقیقاتی اسلون 2۰2۰ در زمینه اقتصاد شد. 
جایزه اسلون جایزه معتبری است که هرسال در ۸ زمینه علمی مختلف 

به بهترین استادیاران و دانشیاران آمریکا و کانادا اهدا می شود.
اکبرپور دوره کارشناسی خود را در رشته برق دانشگاه شریف گذراند و 
در همین دوره بعضی از دروس دانشکده اقتصاد را نیز گذراند. او برای دوره 
دکتری به دانشکده اقتصاد دانشگاه استنفورد رفت و پس از دریافت مدرک 

دکتری اقتصاد، هم اکنون استادیار در دانشگاه استنفورد است.

 بانوی جوان ایرانی در  گروه 4۰ استاد برتر دنیا قرار گرفت
مریم کوچکی نژاد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در میان ۴۰ استاد 

برتر جوان زیر چهل سال در دنیا در رشته مدیریت انتخاب شد. 
در ماه مارس هر سال یک کمیته از افراد متخصص مسئولیت انتخاب 
لیست چهل نفر نهایی برای معرفی اساتید جوان برتر رشته مدیریت را برعهده 
دارد. معیار انتخاب بر اساس مهارت های تدریس و کیفیت مقاالت تحقیقاتی 
از 2۰۰۰  بیش  رقابت سال 2۰2۰  برای  آمار وب سایت  است. مطابق  اساتید 
کاندیداتوری برای ۱۶۰ استاد رشته مدیریت از سراسر دنیا داشته اند که از این 

میان ۴۰ استاد به عنوان لیست نهایی انتخاب شد.
ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  رشته  آموخته  دانش  نژاد  کوچکی  مریم 
فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف بوده و عالقمند به رشته رفتار سازمانی و 
روانشناسی است. الهام بخش وی در این مسیر  دکتر فیض بخش در دانشگاه 

صنعتی شریف بوده است.

آخرین وضعیت پیگیری رایگان شدن اینترنت دانشجویان
گرفته  پیگیری های صورت  با  گفت:  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
رایگان  یا  و  تخفیف  با  دانشجویان  اینترنت  ترم گذشته  همانند  امیدواریم 

ارائه شود.
به  رایگان  اینترنت  اختصاص  وضعیت  آخرین  درباره  صدیقی  مجتبی 
فناوری   و  تحقیقات  علوم  وزارت  آموزشی  معاونت  گفت: حوزه  دانشگاه ها 
دانشجویان  اینترنت  شدن  رایگان  یا  تخفیف  مورد  در  را  خود  های  پیگیری 

دنبال کرده است.
 وی ادامه داد: در ترم گذشته وزارت ارتباطات همکاری خوبی داشت و 
هزینه دانشجویان را در این رابطه رایگان کرد و مجدداً این موضوع پیگیری 

شده و با قول های مساعد و مثبت وزارت ارتباطات مواجه شدیم. 

امکان تحصیل دانشجویان انصرافی در پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور از بخشودگی بدهی و سنوات تحصیلی دانشجویانی 
که طی سال های قبل در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده و برای ادامه تحصیل 

مراجعه نکرده اند خبر داد.
محمد رضا زمانی افزود: با توجه به تقاضای بسیار دانشجویان از سراسر 
کشور برای امکان ادامه تحصیل، مجوز الزم اخذ و امکان بازگشت به تحصیل 

برای دانشجویان عدم مراجعه با بخشودگی بدهی و سنوات فراهم شد.
وی با بیان اینکه این طرح صرفا ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی و 
کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۷ و قبل از آن است، افزود: دانشجویانی که 
تقاضای ادامه تحصیل را دارند حداکثر تا ۳۰ دی ماه ۹۹ باید درخواست خود را 

به بخش آموزش مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور ارائه دهند.
دانشجویان،  مراجعه  عدم  های  ترم  برای  مجوز،  این  طبق  افزود:  وی 
مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه منظور 

خواهد شد و از نیمسال اول تحصیلی سال ۹۹-۱۴۰۰ قابل اجراست.

کالهبردای میلیاردی با صندوق وام خانگی
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه از دستگیری زنی خبرداد که با 
راه اندازی صندوق وام خانگی اقدام به کالهبرداری میلیاردی از ۱۰۰ نفر کرده است.

شهرام کرمی گفت: اخیرا در یکی از شهرستان های شرقی استان پرونده 
کالهبرداری زنی گزارش شد که در قالب راه اندازی صندوق وام خانگی اقدام به 
اخذ وجوهی از مردم کرده بود. این پرونده جمعا ۱۰۰ شاکی دارد که حدود 2۰ 
میلیارد ریال در قالب صندوق وام خانگی به این زن کالهبردار پول پرداخت کرده 
بودند.دادستان کرمانشاه ادامه داد: این زن کالهبردارکه پس از دریافت وجوه از این 
افراد متواری شده بود با دستور ویژه دستگاه قضایی و انجام کارهای اطالعاتی 

ضابطین دستگاه قضایی سریعا شناسایی و دستگیر شد.

سقوط مرگبار خودرو از روی پل 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از کشته شدن 
دو نفر و مصدومیت سه نفر دیگر که همگی مرد بودند، در حادثه سقوط خودرو 
روز 2۴  این حادثه ساعت ۷:۵۸  داشت:  اظهار  قنبری  داد.ابراهیم  از روی خبر 
شهریورماه در مسیر شیبان به سمت اهواز و روی پل روبهروی شیبان اتفاق افتاد 
و بر اثر خارج شدن کنترل خودرو پژو از دست راننده، خودرو پس از برخورد با 

گاردریل کنار پل، از روی پل سقوط کرد.

رویای »شاد« عامل سقوط کولبر 14ساله
کرمانشاه  پاوه  اهل  ساله   ۱۴ کولبر  هاشمی«  »مانی  گذشته،  روزهای  در 
به دلیل سقوط از کوه، مصدوم و دچار جراحت های عمیق شد  و این، در حالی 
است که خانواده اش توان مالی برای انتقال او به مراکز درمانی تهران را ندارند.

از ترس دستگیری و  بوده که مانی ۱۴ ساله  این شکل  به  جریان حادثه 
بازداشت، تعادل خود را از دست داده و از کوه سقوط کرده. او با خانواده اش در 

روستای شمشیر از توابع پاوه کرمانشاه زندگی می کند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، با بازگشایی مدارس، مانی با انگیزه جمع کردن 
پول برای خریدن گوشی به کولبری می رفت. او برای رسیدن به آرزوهایش برای 

درس خواندن با »شاد« و به دانشگاه رفتن ناچار به کولبری شد.
چند شب قبل هنگامی که روناک و مانی در حال جابه جایی ۴بسته 2۵کیلویی 
لوبیا به مرز عراق بودند، با سر رسیدن ماموران مرزی دچار حادثه شد و با بار که 

همراه داشت، از سراشیبی کوه سقوط کرد و دچار جراحت شد.

دستگیری ۲ شرور مقابل دبیرستان دخترانه
شرور  دو  دستگیری  از  نهاوند  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
دستگیر  کرد  اعالم  و  داد  خبر  شهر  آن  در  دخترانه  دبیرستان  یک  مقابل  در 
ایجاد رعب و وحشت در بین  باعث  اقدام و رفتارهای هنجارشکن  با  شدگان 

دانش آموزان دختر بودند.
عباس آزادبخت با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، از پیش بینی تمهیدات 
دانش  برای  خیابانی  مزاحمت های  با  مقابله  برای  نهاوند  دادسرای  در  ویژه ای 

آموزان و نوامیس مردم خبر داد.
وی افزود: برای جلوگیری از فعالیت افرادی که با مزاحمت ها و شرارت های 
ناامنی می کنند، برخورد قاطع و بدون  ایجاد  بانوان  و  آموزان  برای دانش  خود 

مسامحه در دستور کار قضات شعب مختلف دادسرای نهاوند قرار گرفته است.
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آسیب پذیری امنیتی BLURtooth، میلیون ها 
دستگاهی بلوتوث را در معرض خطر قرار می دهد

امنیت ارتباط بلوتوثی همیشه مورد انتقاد بوده است و آسیب پذیری جدید، 
اهمیت توجه جدی تر به این مسئله را بیش ازپیش روشن می کند.

اکثر دستگاه های بلوتوثی جدید به خاطر مدل امنیتی ساده ای که در ساختار 
آن ها استفاده می شود، به راحتی با هم جفت می شوند. در استاندارد بلوتوث ۴ و 
نسخه های جدیدتر، الیه های امنیتی ساختار ساده تری دارند که ارتباط دستگاه ها 
را بسیار راحت تر می کند. ازطرفی همین سادگی ارتباط شاید باعث شود تا یک 
مجرم سایبری به دستگاه شما نفوذ کند و درنهایت امنیت دستگاه های بلوتوثی 

را به خطر بیندازد.
گروه Bluetooth Soecial Interest Group یک آسیب پذیری 
جدید را در استانداردهای بلوتوث 2/۴ و ۰/۵ تأیید کرده اند. این آسیب پذیری به 
مجرمان سایبری حاضر در محدوده ی ارتباط بی سیم امکان می دهد تا کلید جفت 
با  بلوتوثی دیگر جفت شده  به دستگاه های  و  را جایگزین کنند  شدن دستگاه ها 

همین کلید، دسترسی پیدا کنند.
کشف آسیب پذیری جدید ارتباط بلوتوثی، نتیجه ی تحقیق دو گروه امنیتی 
 École Polytechnique و Purdue University مجزا در دانشگاه های
برای  را   BLURtooth نام  آن ها  است.   Fédérale de Lausanne
فرایندی  آسیب پذیری،  از  سوءاستفاده  برای  کردند.  انتخاب  جدید  آسیب پذیری 
موسوم به Cross-Transport Key Derivation یا CTKD هدف 
جفت  در  اعتبارسنجی  کلیدهای  تبادل  برای   ،CTKD فرایند  می گیرد.  قرار 
 BR/EDR و   BLE استانداردهای  با  هماهنگ  بلوتوثی  دستگاه های  کردن 

استفاده می شود.
انجمن Bluetooth SIG پس از انتشار اخبار اولیه درباره ی آسیب پذیری 
بودند  گفته  ابتدا  آن ها  کرد.  ارائه  وضعیت  بیشتر  تشریح  برای  را  نکاتی  جدید، 
آسیب پذیری  تأثیر  تحت   ۰/۵ تا   ۰/۴ استاندارد  بلوتوثی  ارتباط های  تمامی  که 
BLURtooth هستند. بیانیه ی جدید می گوید که خطر مذکور، تنها ارتباط های 
بلوتوث 2/۴ و ۰/۵ را تهدید می کند. برای سوءاستفاده از آسیب پذیری،  دستگاه 
قربانی باید به صورت هم زمان از هر دو استاندارد LE و BR/EDR پشتیبانی 
کند. همچنین مشخصات دیگری همچون پشتیبانی از جابه جایی کلیدهای امنیتی 
بین دستگاه ها و جفت کردن کلیدها در روشی خاص هم باید در دستگاه قربانی 

پشتیبانی شود.
 Bluetooth در BLURtooth بسته ی امنیتی برای رفع آسیب پذیری
Core Specification ۵.۱ و نسخه های جدیدتر وجود دارد. انجمن SIG از 
اعضایی که دستگاه هایی با آسیب پذیری BLURtooth تولید می کنند درخواست 

کرد تا تغییرات جدید را تا حد امکان در دستگاه های خود پیاده سازی کنند.
تبلت،  میلیون ها دستگاه گوشی هوشمند،  بلوتوث می تواند  امنیتی  مشکل 
لپ تاپ و دستگاه های اینترنت اشیاء را تهدید کند که از روش جفت شدن بلوتوثی 
در حالت دوگانه پشتیبانی می کنند. بسیاری از دستگاه ها، از مدل امنیتی موسوم 
به Just Works در جفت شدن با دستگاه های دیگر بهره می برند که در مقابل 
حمله های Man in the Middle یا MITM مقاوم نیستند. این حمله ها 
برای استراغ سمع نیز استفاده می شوند. درنهایت مجرم سایبری می تواند از آسان 
با جعل هویت دستگاه  بودن ساختار جفت شدن دستگاه ها سوءاستفاده کرده و 

شما، به دستگاه های دیگر با کدهای رمزنگاری قوی تر هم دسترسی پیدا کند.
از آسیب پذیری  همان طور که گفته شد، مجرم سایبری برای سوءاستفاده 
باید در محدوده ی ارتباط وایرلس باشد که درواقع بسیار کمتر از مشخصات رسمی 
بلوتوث است. انجمن SIG تالش می کند تا با همکاری تولیدکننده ها، به روزرسانی 
دارای  نیز   ۱/۵ آتی  استاندارد  کند.  عرضه  قدیمی  دستگاه های  برای  را  فرمور 
محدودیت هایی خواهد بود که جایگزینی کلیدهای امنیتی بلوتوث را غیرممکن 
بلوتوث  امنیتی  آسیب پذیری های  شناسایی  در  که  روندی  مجموع،  در  می کند. 
دیده می شود، نگران کننده است. دو آسیب پذیری در یک سال برای ارتباطی که 
درصورت سوءاستفاده، امکان ردگیری کاربر را ازطریق گوشی یا ساعت هوشمند 

به مجرم سایبری می دهد، ترسناک خواهد بود.

آموزش وپرورش  وزیر 
دانش  حضور  اینکه  بیان  با 
د  بعا ا مدرسه  در  موزان  آ
اجتماعی  و  شخصیتی  زندگی  مختلف 
را شکل می دهد، گفت:  آموزان  دانش 
مدرسه کانون شکل گیری و عرصه ای 

برای اجتماعی شدن انسان هاست.
ششمین  ر  د یی  ا ز میر جی  حا
برنامه گفتگوی هفته که باهدف ایجاد 
وزارت  بین  دوسویه  تعامل  و  ارتباط 
دستگاه های  سایر  و  آموزش وپرورش 
محور  بر  گفتگو  موضوع  با  و  دولتی 
تحول اظهار داشت: در سال تحصیلی 
و  بودیم  روبرو  با شرایط خاصی  جدید 
آغاز  را  در شرایط کرونایی سال جدید 
کردیم لذا با یک مسئله بد ساختار روبرو 
هستیم که آینده را با ابهام مواجه کرده 
مورد  در  تصمیم گیری  بنابراین  است 
ارائه  نیازمند  پیچیده و  آتی  برنامه های 

برنامه های متنوع است.
آموزان  دانش  حضور  افزود:  وی 

در مدرسه ابعاد مختلف زندگی شخصی 
و  می دهد  شکل  را  آن ها  اجتماعی  و 
تأثیرات  مدرسه  بچه ها از  دور بودن 
آینده  زندگی  در  را  نامطلوبی  عمیق 
این  در  اقدام  اولین  لذا  دارد  آن ها 
شرایط متفاوت این بود که اجازه ندهیم 
بنابراین  بماند  جا  آموزش ها  از  کسی 
به  را  آموزان  دانش  همه  دسترسی 
این کار  برای  آموزش تضمین کردیم. 
گزینه های متنوعی ازجمله آموزش های 
کردیم  تعیین  غیرحضوری  و  حضوری 
که در آموزش های غیرحضوری؛ شبکه 
تلویزیونی و تولید و  شاد، آموزش های 
پخش بسته های آموزشی در طبقه بندی 

آموزش های غیرحضوری هستند.
وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: 
ندارد،  را  آموزش  کارکرد  تنها  مدرسه 
حقیقت کانون شکل گیری  مدرسه در 
یگاهی  جا و  است  د  فرا ا شخصیت 
می گیرد  شکل  آن  در  آینده  که  است 
و  شدن  اجتماعی  برای  عرصه ای  و 

عرصه ای برای تعامالت با همساالن و 
نقطه به یادماندنی برای انسان ها است.

وی ادامه داد: همه باید بیاموزیم 
که چه طور می شود ضمن اینکه بچه ها 
را از حقوق خودشان محروم نکنیم حق 
ارتباط و پیوند، حق تعامل با همساالن، 
حق حضور در جایگاهی که به تقویت 
را  می انجامد  آن ها  جمعی  مهارت های 
ادا کنیم و سالمت آن ها را نیز تضمین 
کرد:  خاطرنشان  میرزایی  کنیم.حاجی 
باید مسیر جسمی و روحی دانش آموزان 
را هموار کنیم و افراد را برای زندگی در 
دنیای آینده که به سرعت در حال تغییر 

و دگرگونی است آماده کنیم.
مؤثر  حضور  برای  داد:  ادامه  وی 
دانش آموز در آینده باید به حقوق خودش 
آشنا باشد و مهارت های موردنیازش را 
آینده در جامعه دچار  تا در  کسب کند 
به هم نخورد  تعادلش  مشکل نشود و 
لذا آموزش تکالیف دانش آموز در جامعه 

یکی از وظایف ما است.

سال های  در  کرد:  اذعان  وی 
اخیر با تمرکز بر دختران طرح آموزش 
لذا  کردیم  آغاز  را  شهروندی  حقوق 
این  دختران  از  نفر  هزار   ۷۳۰ تاکنون 
آموزش ها را فراگرفته اند و بیش از ۱۱ 
هزار نفر نیز آموزش های خوب زیستن را 
دریافت کرده اند که تقویت مهارت های 
ارتباطی دختران نیز از سال ۹2 در حال 
اجرا است که تاکنون ۷۵2 هزار نفر در 

این دوره ها مشارکت داشتند.
ری  همکا بر  یی  ا ز میر جی  حا
قی  حقو نت  و معا پیش  ز بیش ا
تأکید  آموزش وپرورش  و  رئیس جمهور 
نیست،  کارمند  معلم  کرد:  عنوان  و 
خودشان  خاص  قانون  نیازمند  معلمان 
حقوقی  ون  معا رکت  مشا با  هستند 
تجربیات  از  استفاده  با  و  رئیس جمهور 
باید بتوانیم یک الیحه ویژه فرهنگیان 
دولت  با  کنیم  تقدیم  مجلس  به  را 
این  موافق  نیز  آن ها  و  شده  صحبت 

موضوع هستند.

معلم کارمند نیست و فرهنگیان نیاز به قانون خاص دارند

نجمن  ا مل  عا یر مد
با  کار  کودکان  از  حمایت 
بیماری  ینکه شیوع  ا بیان 
آموزشی  نظر  از  را  کار  کرونا، کودکان 
است،  کرده  با دشواری هایی مواجه 
گفت: در حال حاضر انجمن حمایت از 
کودکان کار و خیابان در حال وضعیت 
شود  کودکان است تا مشخص  سنجی 
که باید برای چه تعداد کودک ظرفیت 
ایجاد کند و چه تعدادی از کودکان را 
می تواند به سمت آموزش رسمی کشور 

سوق دهد.  
قاسم حسنی به ارائه توضیحاتی از 
وضعیت آموزشی کودکان کار و خیابان 
پرداخت و اظهار داشت: هر چند آموزش 
مدارس  بازگشایی  برای  پرورش  و 
اعالم آمادگی کرده اما با شیوع بیماری 
آموزشی  نظر  از  را  کار  کرونا، کودکان 
با دشواری هایی مواجه  شده اند چراکه 
تمامی این کودکان از ابزارهای هوشمند 
دریافت  تاپ برای  لپ  و  تبلت  مانند 

آموزش از راه دور برخوردار نیستند. 
از  حمایت  انجمن  عامل   مدیر 
انجمن  ینکه  ا بیان  با  کار  کودکان 
باتوجه به شرایط کرونا، آموزش های از 
راه دور مانند ارائه سواالت آموزشی و... 
در پیش گرفته است، گفت: این انجمن 

فعالیت های  مرکز به  داشتن پنج  با 
خدماتی، آموزشی و حمایتی این کودکان 

می پردازد.
وی با بیان اینکه وضعیت کودکان 
به  انجمن  کار و خیابان تحت پوشش 
از  کرد: برخی  اظهار  است،  دو صورت 
الزم  شرایط  که  هستند  کار  کودکان 
رسمی  سیستم  از  برای برخورداری 
بخش  که  دارند  را  کشور  آموزشی 
مددکاری انجمن مشکالت پیش روی 
این کودکان را برطرف کرده و آنها را به 
هدایت  کشور  رسمی  آموزشی  سیستم 
می کند، اما برخی دیگر سنشان از مقطع 
باید  و  مربوطه بیشتر است  تحصیلی 
هرچه زودتر  آموزش های خود را شروع 
کنند که انجمن برای موضوع تحصیل 

انجمن  آنها برنامه هایی دارد. همچنین 
برای آن دسته از کودکان کار که دچار 
اختالالت یادگیری هستند، کالس های 
رفع اختالالت یادگیری برگزار می کند.

حسنی با بیان اینکه حدود ۱۴۰۰ 
پوشش  تحت  خیابان  و  کار  کودک 
حال  در  گفت:  هستند،  انجمن  این 
کار  کودکان  از  حمایت  انجمن  حاضر 
سنجی  وضعیت  حال  در  خیابان  و 
کودکان است تا مشخص شود که باید 
برای چه تعداد کودک ظرفیت ایجاد کند 
و چه تعدادی از کودکان را می تواند به 
سوق  کشور  رسمی  آموزش  سمت 
از تعداد کودکان  دهد، لذا آمار دقیق تر 
آینده  کار تحت پوشش طی هفته های 

اعالم می شود.

حسنی با بیان اینکه هدف ما این 
است که باتوجه به شرایط ، تردد کودکان 
کار و خیابان را به داخل انجمن کاهش 
دهیم تا خطری آنها را تهدید نکند، ادامه 
داد: کودکان کار در شرایطی هستند که 
راه  از  نمی توان آموزش های مجازی و 
دور را در اختیارشان گذاشت و از سوی 
دیگر حضور این کودکان در کالس ها 
بهداشتی  نظر  از  تجمعی  به صورت  و 
ایجاد  کند، از  تواند مشکالتی   می 
کالس ها  کردن  تعطیل  طرفی دیگر 

هم به نفع آنها نیست.
مشق  کمپین  به  ادامه  در  وی 
کودکان  از  حمایت  هدف  با  که  مهر 
کار، همزمان با شروع سال تحصیلی 
۹۹ توسط انجمن حمایت از کودکان 
و  کرد  اشاره ای  است  شده  آغاز  کار 
له  سا هر  مهر  مشق  کمپین  گفت: 
همزمان با شروع سال تحصیلی برای 
شرایط  در  که  کودکانی  از  حمایت 
ما  ا  ، د می شو ز  غا آ هستند  ر  ا دشو
باتوجه به بیماری کرونا امسال عالوه 
از  مدارس بخشی  هزینه  ثبت نام  بر 
پوشش، نوشت افزار،  تحت  کودکان 
د  ا مو نند  ما شتی  بهدا قالم  ا مین  تا
در  را  و...  ماسک  کننده،  ضدعفونی 

داریم. قرار  کار  دستور 

وضعیت سنجی کودکان کار و خیابان با آغاز سال تحصیلی
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جه  د بو یطی  ا شر ر  د
بر  کسری ها  تمام  با   ۱۳۹۹
مالیات و به طور ویژه تامین 
که  داشت  تکیه  سرمایه  بازار  از  مالی 
بودجه  در  دارد  حکایت  این  از  شواهد 
درآمدی  محل  دو  این  نیز  آینده  سال 
داشت،  خواهند  را  خود  خاص  جایگاه 

البته با تمرکز بیشتر بر مالیات.
بودجه  مقدمات  تدوین  و  بررسی 
در  و  شد  آغاز  ماه  تیر  از   ۱۴۰۰ سال 
بودجه  و  برنامه  سازمان  کار  دستور 
قرار گرفت تا با بررسی ابعاد مختلف و 
شرایط خاصی که در سال آینده پیشروی 
دولت قرار دارد به جمع بندی در رابطه 
در  بتوانند  و  رسیده  بودجه  الیحه  با 
زمان قانونی نیمه آذر در اختیار مجلس 

قرار دهند.
بودجه  آخرین  این  به هر صورت 
دولت روحانی است که اولین آن در سال 
۱۳۹۳ تدوین شده و تا کنون با تحوالت 
بسیار زیادی از لحاظ وضعیت اقتصادی 
و سیاسی همراه بوده است؛ به طوری 
که طی این سال ها منابع درآمدی دولت 
به تدریج با رویکرد متفاوتی مواجه شده 
و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کم 
کم از این محل خارج و به سمت منابع 
جدیدی پیش رفته است که اکنون جای 
خالی نفت با درآمدهای ناشی از فروش 
اوراق یا سهام در بازار سرمایه و همچنین 

مالیات پر می شود.
اما آنچه تاکنون سازمان برنامه و 
بودجه در رابطه با شمایل بودجه سال 
۱۴۰۰ طی جلسات بودجه ای خود اعالم 
پایه  بر  که  است  آن  از  حاکی  کرده،  
سیاست های مالی انبساطی برای رکود 
و انقباضی و انقباضی برای بخش های 

منجر به تورم تدوین خواهد شد.
آنطور که نوبخت - رئیس سازمان 
سیاست های  گفته   - بودجه  و  برنامه 
از  تا  دارد  قرار  انبساطی در دستور کار 
آالت  ماشین  و  ظرفیت  و  کار  نیروی 
استفاده کرده و مسئله اشتغال تا حدودی 
برطرف شود و از طرفی از سیاست های 

در  تا  می شود  استفاده  انقباضی  پولی 
مسیر مهار تورم حرکت کند.

اما برای تامین منابع با توجه به این 
که نفت نمی تواند جایگاه قابل توجهی 
در درآمدهای دولت داشته باشد حرکت 
به سمت تامین منابع پایدار و مطمئن 
در بودجه است؛ به طوری که تعهدات 
و بدهی هایی هم برای دولت های بعدی 

ایجاد نکند.
در  پیشنهاد  دو  نوبخت،  گفته  به 
این رابطه مطرح است که اولی افزایش 
و  مالیاتی  درآمدهای  از محل  درآمدها 
مولدسازی دارایی ها و دیگری مدیریت 
بودجه ریزی مبتنی  از طریق  هزینه ها 

بر عملکرد است.
مالیات  با  رابطه  در  آنچه  البته 
تمرکز  دولت  که  است  این  شد،  اشاره 
ویژه ای روی سیاست های مالیاتی خواهد 
داشت و چهار تا پنج درصد مالیات بر 
تولیدکنندگان را کاهش داده ولی مالیاتی 
می شود  منتهی  کننده  مصرف  به  که 

افزایش پیدا خواهد کرد.
سال  در  که  است  حالی  در  این 
میلیارد  هزار   2۰۰ حدود  دولت  جاری 
بینی  پیش  مالیاتی  درآمدهای  تومان 

ماه  چند  در  آن  تحقق  که  بود  کرده 
گذشته تا حدودی برای دولت رضایت 

بخش بوده است.
اما بورس...

توجه  مورد  موضوع  شاید  ولی 
ینده  آ سال  در  بورس  ه  یگا جا به 
جاری  سال  در  حال  هر  به  برگردد. 
دولت به طور خاص به سمت بورس 
از  پایه بخش عمده ای  حرکت کرد و 
مالی  بازار  این  در  را  خود  درآمدهای 
از منابع ۵۷۱  به نحوی که  قرار داد؛ 
هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری 
حداقل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق 
اوراق  انتشار  محل  از  که  است  مالی 
دولتی  شرکت های  سهام  فروش  و 
اساس سهام  این  بر  ایجاد شود.  باید 
عرضه  برای  را  شرکت ها  از  بسیاری 
در بورس اعالم و تاکنون تعداد زیادی 

عرضه شده است.
در کنار آن حداقل ۵۰ هزار میلیارد 
تومان هم از فروش اموال و دارایی های 
دولت و مولدسازی آن باید ایجاد می شد 
که به نوعی می توانست در بورس عرضه 
و تامین شود. از سوی دیگر دولت برای 
انتشار  به  بودجه دست  جبرای کسری 

مرکزی  بانک  کانال  از  بدهی  اوراق 
میلیارد  هزار   ۶۰ حدود  تاکنون  که  زد 
تومان از این محل درآمد کسب درآمد 

کرده است.
واکنش ها از این حکایت دارد که 
برای سال آینده نیز نگاه سازمان برنامه 
و بودجه همچنان به بازار سرمایه است. 
البته سیاست گذاری بودجه در این مورد 
ظاهرا  ولی  نیست،  مشخص  چندان 
عرضه سهام شرکت های دولتی ادامه 
خواهد داشت.  نوبخت در رابطه با نقش 
بورس در تامین منابع بودجه سال آینده 
از محل این بازار ضمن تاکید بر تامین 
درآمدهای پایدار،  از محل های مطمئن 
که بخشی از آن درآمدهای مالیاتی است 
با اشاره به واگذاری سرمایه های مالی 
که یکی از آنها سهام دولت در بورس 
است، گفته که از این طریق می توانیم 
خون جدیدی را در بورس تزریق کرده 
و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت 

بازارگردانی وارد کنیم.
سهام  است  معتقد  همچنین  وی 
دولتی  سهامی است که در بورس می 
تواند خواهان بسیاریذداشته باشد و در 
 ۴۴ اصل  سیاست های  اجرای  راستای 
اقتصاد  سیاست های  و  اساسی  قانون 
مقاومتی در بورس متناسب با نیازهای 

این بازار عرضه شود.
ظاهرا دولت تصمیم دارد از منابع 
بورسی خودرکه نوبخت گفته منابع قابل 
توجهی را در اختیار دولت قرار می دهد 

در بخش عمرانی استفاده کند.
به هر صورت تمرکز تامین منابع 
طور  به  جاری  سال  در  دولت  بودجه 
خاص بر بازار سرمایه بود که در نهایت 
همراه  نظرهایی  اختالف  و  حواشی  با 
بود و در مواردی مورد نقد کارشناسان 
قرار داشت، اما اکنون دولت می گوید 
که تمرکز سال بعد بر مالیات است که 
در  زودی  به  ها  سیاست  این  مجموع 
دولت  بین  که   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه 
شود،  می  تقسیم  بعدی  دولت  و  فعلی 

مشخص خواهد شد.

فردا  ارتباط  الکترونیکی  تجارت  شرکت  جدید  مدیرعامل 
منصوب شد

فطانت،  دکتر  سوی  از  حکمی  موجب  به 
مدیرعامل بانک آینده، آرش بابایی به سمت عضو 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی 

ارتباط فردا، منصوب شد.
دکتر فطانت در این حکم هم چنین از زحمات 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  عضو  قنادپور،  سیدحامد 

پیشین شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، قدردانی کرد.
اقتصادی اجتماعی  بابایی، دانش آموخته مهندسی سیستم های  آرش 
از دانشگاه صنعتی شریف است و تاکنون مسئولیت هایی هم چون معاونت 
پشتیبانی و عملیات و نیز معاونت طرح و برنامه شرکت توسن؛ مدیریت 
پروژه راه اندازی سامانه مدیریت پروژه سازمانی در شرکت های سایپا، ساپکو 
و بهسازان ملت؛ عضویت هیأت مدیره شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ 
فردا و مدیریت پروژه سیستم جامع برنامه ریزي تولید برنامه هاي تلوزیوني 

سازمان صدا و سیمای ج.ا. ایران را در کارنامه حرفه ای خود دارد.

انتصاب رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه بانک آینده
مدیرعامل بانک آینده، طی حکمی مانی الهی را 
به سمت رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه در 
حوزه مرکز مدیریت پروژه ها و طرح ها، تعیین کرد.

مانی الهی که مدیر برنامه ریزی هلدینگ صبا 
تامین پارسیان بوده و دانش آموخته مدیریت عالی 
اجرایی در مقطع دکترا از دانشگاه علم و فرهنگ است، 

سابقه فعالیت در شرکت تولیدی کروز، شرکت ساپکو و دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر را نیز در کارنامه حرفه ای خود دارد.

با اعطای تسهیالت به حوزه صنعت از سوی اگزیم بانک:
4۰۰ فرصت شغلی طی یکسال دراصفهان ایجاد شد

تسهیالت اعطایی در پنج ماهه اول سال جاری 
صادرات  مشتریان  به  بانک  این  اصفهان  شعبه  در 
محور، نزدیک به ۴هزار میلیارد ریال بوده که نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل 2۳2 درصد رشد را تجربه 
کرده که زمینه اشتغالزایی برای ۴۰۰ نفر در استان 

اصفهان را فراهم کرده است.
نیما  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شعبه  گفت:  ایران  صادرات  توسعه  بانک  اصفهان  شعبه  بزرگمهررئیس 
اصفهان این بانک از سال ۱۳۹2 تا کنون بیش از 2۰ هزار و ۱۴۷ میلیارد 
ریال تسهیالت ریالی در قالب تسهیالت سرمایه در گردش به صادرکنندگان 

پرداخت کرده که عمدتا در حوزه صنعت فعالیت داشته اند.
شعبه  در  شده  مالی  تامین  های  پروژه  مهمترین  ادامه  در  بزرگمهر 
بر  ویژه  تمرکز  با  توسعه صادرات  بانک  گفت:  و  کرد  معرفی  را  اصفهان 
مالی سرمایه در گردش شرکت  تامین  استان اصفهان،  بخش صنعت در 
ماشینی،  فرش  صنایع  اصفهان،  آهن  اصفهان،ذوب  مبارکه  فوالد  های 
پروژه تولید لوله های مسی شرکت صنایع مس قائم و نیز شرکتهای دانش 

بنیان را بر عهده داشته است.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران بطور تخصصی به کلیه 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار فعال در بخش صادرات، انواع خدمات 
در بخشهای مختلف شامل انواع اعتبارات اسنادی، تسهیالت ارزی و ریالی 

،صدور انواع ضمانتنامه، تسهیالت فاینانس و ریفاینانس را ارائه می دهد.
رئیس شعبه اصفهان توسعه صادرات ایران یادآور شد: شعبه اصفهان 
در بخش ارزی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیون یورو ارز به واردات 

مواد اولیه شرکتهای تولیدی تخصیص داده است.

رتبه اول بانک سینا از لحاظ کمترین میزان چک های عودتی 
در نظام بانکی

بانک سینا با اجرای سیاست های فرایندی و 
کنترلی مناسب در بخش چک های عهده، حائز رتبه 
برتر در بین بانک های گروه خود طی ماه های پایانی 

سال گذشته و نیز سال جاری شده است.
میزان  کمترین  لحاظ  از  سینا  بانک  اول  رتبه 

چک های عودتی در نظام بانکی
کل  اداره  گزارش  اساس  بر  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
معامالت ریالی بانک مرکزی از وضعیت بانک های عضو چکاوک به لحاظ 
میزان چک های عهده ، این بانک در ۵ ماهه مهر تا بهمن ۹۸ حائز رتبه 

اول در بین بانک های گروه بوده است.
طبق این گزارش، در حالی که بانک سینا در ماه های اسفند ۹۸ و 
فروردین ۹۹ رتبه دوم و اردیبهشت ۹۹ رتبه سوم را کسب نموده اما در 
ماه های خرداد و تیر ۹۹ با تالش همکاران و اجرای سیاست های کنترلی 

مناسب، مجددا به جایگاه اصلی خود یعنی رتبه اول بازگشته است.
گفتنی است این بانک در خرداد و تیر ۹۹ رتبه اول در کل شبکه بانکی 

از لحاظ کمترین میزان چک های عودتی را نیز دارا بوده است.
چک عودتی به چکی اطالق می شود که در هنگام ارائه بانک برای 
وصول به دالیلی که صاحب حساب در آن نقش ندارد قابل پرداخت نیست. 
عمدتا چک های عودتی به دلیل اشتباه کاربران شعب در زمان مبادله در 

سامانه چکاوک ایجاد می شوند.

تالش بانک مرکزی برای کنترل بازار؛
ترمز افزایش نرخ دالر کشیده شد!

به نظر می رسد افزایش قیمت دالر در بازار به پایان کار خود نزدیک 
از  اقدام مهم شامل  با ۳  از صبح روز گذشته  بانک مرکزی  می شود زیرا 
و  نیما  سامانه  در  قیمت  سقف  برداشتن  سهمیه ای،  ارز  فروش  سرگیری 
بازار  بانکی)بازار متشکل ارزی(،  در تالش است را  همچنین صرافی های 

را تحت کنترل درآورد.   
قیمت دالر در روزهای اخیر به دنبال رکوردشکنی های پیاپی بود. این در 
حالی بود که بازار ارز از مشتری واقعی تقریبا خالی شده و بیشتر افرادی نیز که 
به این بازار مراجعه می کردند به قصد فروش به چهارراه استانبول می رفتند.

با این حال تحرکات سفته بازارن در این بازار و در کانال های خود در 
فضای مجازی،  قیمت سازی را افزایش داده بود. به طوری که در ساعات 
پایانی شب نیز قیمت دالر در این کانال ها باال و پایین می شد و بازار ارز نیز 

صبح خود را با قیمت های شب گذشته این کانال ها آغاز می کرد.
در این میان بانک مرکزی نیز اقدامات متنوعی انجام داد و در آخرین 

گام نیز از صبح روز دوشنبه ۳ اقدام مهم در دستور کار قرار گرفت.
پیگیری ها نشان می دهد که این اقدامات باعث شده تا رشد قیمت دالر 
در بازار متوقف شود و روند قیمت نیز نزولی باشد.این ۳ تصمیم بانک مرکزی 
که ترمز رشد قیمت دالر را کشید،  شامل از سرگیری فروش ارز سهمیه ای، 
برداشتن سقف قیمت دالر در سامانه نیما و همچنین صرافی های بانکی بود.

و  نیما  در  قیمت  سقف  برداشتن  با  روز  ابتدای  از  مرکزی  بانک 
صرافی های بانکی به نرخ دالر در بازار حمله کرد. پس از این حمله قیمت 
در بازار و معامالت پشت خطی دچار شوک شد. طوری که قیمت دالر بازار 
از کانال 2۷ به کانال 2۶ عقب نشینی کرد و در ساعت ۱۸ به 2۶ هزار و 
۱۰۰ تومان نیز در بازار آزاد رسید. با این اقدام بانک مرکزی،  فاصله قیمت 
بین بازار آزاد و صرافی ها کاهش پیدا کرد و تالش شد تا امکان نوسان گیری 

دالالن از این بازار به حداقل برسد.

بیانیه دبیر خانه اوپک در آستانه 60 سالگی این سازمان؛
با نگاه به جلو آماده ایم با چالش های جدید روبه رو شویم

کشورهای  سازمان  تأسیس  سالروز  شصتمین  با  هم زمان  اوپک  دبیرخانه 
صادرکننده نفت، اقدام  پنج کشور مؤسس این سازمان در سال ۱۹۶۰ میالدی 
را قهرمانانه و پیشگامانه توصیف و تصریح کرد که با نگاه به جلو، این سازمان 
آماده است تا با چالش های پیش روی خود در دهه ۷۰ سالگی روبه رو شود ضمن 
اینکه همچنان به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بر بازار متعادل و پایدار 

نفت متمرکز خواهد بود.
کشورهای  سازمان  برای  ویژه ای  بسیار  روز   2۰2۰ سپتامبر  چهاردهم 
صادرکننده نفت )اوپک( است. روز جشن ۶۰ سالگی این سازمان. ۶ دهه پیش 
بعید به نظر می رسید که این سازمان به سطحی که امروز در عرصه انرژی جهانی 
دارد، برسد. در آن زمان در بغداد، پنج نماینده کشورهای مؤسس اوپک، خوان 
پابلو پرز آلفونزو از ونزوئال، عبداهلل الطریقی از عربستان سعودی، طلعت الشیبانی 
از عراق، فواد روحانی از ایران و احمد سید عمر از کویت در سالن الشعب بغداد 

گرد هم آمدند تا اوپک را تأسیس کنند.
با توجه به شرایط آن زمان، گرد هم آمدن اعضای مؤسس این سازمان، 
در شرایطی که صنعت نفت تحت سلطه شرکت های بزرگ نفتی قرار داشت و 
اقدامی قهرمانانه و پیشگامانه   بود؛  نیز منعکس  آنها  امر در ساختار و رفتار  این 

به شمار می آمد.
رویداد مهم »کنفرانس بغداد«، شاهد گردهمایی این پنج دوراندیش بود که با 
هدف همکاری و با نیاز به نوشتن داستان خود دور هم جمع شدند. پرز آلفونزو پس 
از این نشست گفته بود: »اکنون متحد شده ایم. در حال رقم زدن تاریخ هستیم.« 

ثابت شد که چقدر این سخنان ژرف بودند.
در دهه ۱۹۶۰، اوپک با شجاعت، پایداری و کوشش خود اساسنامه ای را تدوین 
کرد که امروز هم پابرجاست. این اساسنامه در ۶ نوامبر سال ۱۹۶2 در قطعنامه 
شماره ۶۳۶۳ سازمان ملل متحد و در دبیرخانه سازمان ملل متحد )UN( ثبت 
شد و به تصمیم های برجسته ای مانند »بیانیه سیاست نفت در کشورهای عضو« 

در سال ۱۹۶۸ و گسترش عضویت در اوپک انجامید.
بخشی  به  اکنون  دارد،  کشور عضو   ۱۳ امروز  که  سازمانی  بعد،  سال   ۶۰
جدایی ناپذیر از جامعه جهانی انرژی و سیستم چندجانبه تبدیل شده است. از این 
سازمان به طور گسترده درباره امور صنعت نفت مشورت گرفته می شود. همچنان 
متعهد به تأمین منابع امن و ثابت و بازدهی عادالنه برای سرمایه گذاران است. 
کشورهای عضو، بخش های داخلی نفت خود را در کل زنجیره ارزش اداره می کنند 
و این سازمان فعالیت های خود را به پرداختن به مسائل مربوط به کل بشریت 

گسترش داده است.
باره گفته است: اغلب به  این  بارکیندو، دبیرکل اوپک در  محمد سانوسی 
شرایط آن روز در بغداد می اندیشم، به اینکه دوراندیشان مؤسس اوپک آینده اوپک 
و صنعت نفت را چگونه مجسم می کردند. آنچه واضح است اینکه آینده ثابت کرد 
که اقدام آن روز امتحانش را در طول زمان پس داده است. اوپک هنوز همان 
اهداف اصلی نظم و ثبات در بازارهای جهانی نفت را دارد، اما  نقش این سازمان 
از نظر همکاری بیشتر با دیگر تولیدکنندگان، گفت وگو با ذی نفعان صنعت و در 
نظر گرفتن نگرانی های انسانی مانند توسعه پایدار، محیط زیست و ریشه کن کردن 

فقر انرژی گسترده تر شده است.
شصتمین سالروز اوپک فرصتی برای انعکاس و قدردانی از تالش همه کسانی 
است که در طول تاریخ این سازمان بسیار تالش کردند تا اوپک را به این موفقیت 
چشمگیر برسانند. این افراد شامل رؤسای دولت ها، وزیران، نمایندگان هیئت های 
عامل و دیگر کارشناسان سطح باالی خارج و داخل دبیرخانه، دبیرکل ها، مدیریت 
و کارکنان همه رشته های مرتبط می شود. تعهد، پشتکار و فداکاری همه آنها با 
وجود فراز و نشیب های بسیار اوپک و کشورهای عضو آن، سبب پیشرفت این 

نهاد بین المللی شده است.
از  از اتریش و شهر وین که  بار دیگر اوپک  تا  ۱۴ سپتامبر فرصتی است 
زمان انتقال اوپک به این شهر بزرگ و تاریخی در ۵۵ سال گذشته، میزبان گرم 

و سخاوتمند دبیرخانه بوده است، تشکر و قدردانی کند.
عراق، شهر بغداد و تاالر الشعب برای بزرگداشت ۶۰ سالگی اوپک برنامه هایی 
از قبیل موسیقی و فعالیت های فرهنگی را ترتیب داده است که برگزاری آن به 
بیماری همه گیر کرونا بستگی دارد. جزئیات بیشتر این برنامه به محض دسترسی 

اعالم می شود.
با نگاه به جلو، سازمان آماده است تا با ورود به ۶۰ سال پیش رو، با چالش های 
بسیاری روبه رو شود. ما همچنان - هم به نفع تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان 
- بر بازار متعادل و پایدار نفت متمرکز هستیم که به تازگی در توافقنامه همکاری 
و توافق کاهش تولید تاریخی سال 2۰2۰، ارتقای بیشتر گفت وگو و همکاری از 
ارائه گزینه ها و راه حل هایی برای بعضی از چالش های  طریق منشور همکاری، 
مهم بشریت، مانند توسعه پایدار و کاهش فقر انرژی به نمایش گذاشته شده است.

برآورد ۲5 دالری قیمت نفت از سوی بانک مرکزی روسیه 
بانک مرکزی روسیه با توجه به موج دیگری از همه گیری کرونا و شوک های 

ژئوپلیتیکی، قیمت نفت را 2۵ دالر برای هر بشکه برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری تاس از مسکو، بانک مرکزی روسیه پیش نویس گزارش 
»زمینه های اصلی سیاست پولی دولت واحد برای سال 2۰2۱ و دوره 2۰2۳-2۰22« 
خود را روز پنجشنبه )2۰ شهریورماه( منتشر کرد. در بخش چشم انداز 2۰2۳-2۰2۱ 
از بیماری همه گیر ویروس کرونا و  با در نظر گرفتن موج دیگری  این گزارش 
سایر شوک های اقتصاد جهانی از جمله تشدید اختالف های تجاری و تنش های 

ژئوپلیتیک، قیمت نفت خام 2۵ دالر برای هر بشکه برآورد شده است.
این بانک چهار سناریوی اصلی توسعه اقتصادی میان مدت روسیه را ارائه 
داد. در سناریوی پایه، بهبود اقتصاد جهانی برای بازگشت به سطح بالقوه تولید تا 
پایان سال 2۰2۳ ُکند و ناکافی خواهد بود و قیمت نفت تا  پایان سال 2۰22 در 
نرخ ۵۰ دالر برای هر بشکه تثبیت می شود و تورم روسیه در صورت سیاست نرم 

پولی نزدیک به ۴ درصد خواهد بود.
رشد  با  انتظار می رود همراه  ریسک،  در سناریوی  که  است  حالی  در  این 
مانند  وارد شود،  اقتصاد جهانی  بر  دیگری  مالیات، شوک های  واقعی  تعلق  نرخ 
برخی  بدهی  مشکالت  ژئوپلیتیکی،  تنش های  و  تجاری  اختالف های  تشدید 

کشورها و بخش ها. 
در این سناریو با وجود توافق کاهش تولید اوپک پالس، قیمت نفت به 2۵ 
دالر برای هر بشکه سقوط می کند و تا پایان دوره برآورد شده به آرامی بهبود 

می یابد و به ۳۵ دالر برای هر بشکه می رسد.

تقاضا برای سوخت فسیلی به طور بی سابقه ای کاهش می یابد
آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب می شود تقاضای سوخت فسیلی 

به طور بی سابقه ای کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، بی پی در برآوردی اعالم کرد که مصرف 
سوخت فسیلی برای نخستین بار در تاریخ معاصر کاهش می یابد، زیرا سیاست های 
آب وهوایی سبب تقویت انرژی تجدیدپذیر می شود و این در حالی است که شیوع 

ویروس کرونا اثر ماندگاری بر تقاضای انرژی جهانی می گذارد.
چشم انداز انرژی بی پی برای سال 2۰2۰ بیانگر راهبرد جدید برنارد لونی، 
مدیرعامل بی پی برای بازآفرینی این شرکت نفت و گاز ۱۱۱ ساله با تغییر رویکرد 

به سوی انرژی های تجدیدپذیر و برق است.
محدودیت های  کاهش  با  که  کرد  پیش بینی  لندن  در  مستقر  این شرکت 
مسافرتی، فعالیت های اقتصادی جهانی در چند سال آینده فقط تا حدی از این 
همه گیری بهبود می یابد. این در حالی است که آثار مخربی مانند دورکاری سبب 
رشد کمتری در مصرف انرژی می شود.بی پی امسال چشم انداز خود را تا سال 2۰۵۰ 
میالدی گسترش داد تا به راهبرد این شرکت برای کاهش انتشار کربن فعالیت های 

خود به صفر خالص تا اواسط قرن برسد.
این چشم انداز شامل سه سناریوست که سطوح مختلف سیاست های دولت را 
با هدف دستیابی به توافقنامه آب وهوایی 2۰۱۵ پاریس برای محدود کردن گرمایش 

کره زمین و کاهش 2 درجه سانتیگراد در نظر می گیرد.
بر اساس سناریوی اصلی این چشم انداز، بی پی پیش بینی کرد که ویروس 
کرونا سبب می شود مصرف نفت تا سال 2۰2۵ حدود ۳ میلیون بشکه در روز و 
تا سال 2۰۵۰ حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.بی پی در دو سناریوی 
تهاجمی تر خود، سرعت کم شدن مصرف نفت را تسریع و اوج مصرف نفت را 
پارسال اعالم کرده است. در سناریوی سوم، تقاضای نفت در حدود سال 2۰۳۰ 
به اوج خود می رسد.براساس این برآورد، تقاضای زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی 

در بلندمدت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
قرار است سهم سوخت های فسیلی در این سه سناریو از سهم ۸۵ درصدی 
کل تقاضای انرژی اولیه در سال 2۰۱۸ کاهش یابد و تا سال 2۰۵۰ به 2۰ تا ۶۵ 
درصد برسد.در همین بازه زمانی، قرار است سهم انرژی های تجدیدپذیر از پنج 

درصد در سال 2۰۱۸، تا سال 2۰۵۰ به ۶۰ درصد برسد.

بررسی و تدوین بودجه سال آینده؛

مالیات؛ نقش اصلی در برنامه تامین بودجه 14۰۰
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

بازار  از  میدانی  بررسی 
از  حاکی  پایتخت،  خودروی 
افت پنج تا ۱۳ میلیون تومانی 
قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی طی 
دستگاه  هر  است،  گذشته  هفته  یک 
خودروی پراید ۱۳۱ امروز به بهای ۹2 

میلیون تومان فروخته شد.
حدود  از  می گویند  کارشناسان 
دوشنبه هفته پیش )۱۷ شهریورماه( بازار 
خودرو آرام شده و قیمت ها سیر نزولی 
آنان، قیمت های  اعتقاد  گرفته است.به 
به ویژه  و  است  کاذب  خودروها  کنونی 
دارند،  اختیار  در  خودرو  که  افرادی 
باال  و  غیرواقعی  سلیقه ای،  قیمت های 

به مشتریان اعالم می کنند.
این در حالی است که در عمل از 

خریدار واقعی هیچ خبری نیست.
روز  گذشته و در مقایسه با هفته 
و  صندوق دار  تیبا  دستگاه  هر  گذشته 
 ۱۱۳ به  تومان  میلیون   ۱2۰ از  ساینا 
با  ایکس  ال.  سمند  تومان،  میلیون 

کاهش ۶ میلیون تومانی به ۱۷۴ میلیون 
تومان و هایما اس۷ ایران خودرو با افت 
۳۰ میلیون تومانی به ۷۰۰ میلیون تومان 

کاهش یافتند.
بر  تاکید  با  نمایشگاه داران  برخی 
به  وجه  هیچ  به  نباید  مشتریان  اینکه 
قیمت ها  اعالم  در  مجازی  شبکه های 
مشتریان  اگر  معتقدند  کنند،  توجه 
حوصله به خرج داده و گشت بیشتری 

مد  خودروی  می توانند  بزنند،  بازار  در 
قیمت های  به  چانه زنی  با  را  خود  نظر 

مناسب تری خریداری کنند.
اتحادیه  رئیس  زمینه،  این  در 
یتخت  پا خودروی  ن  ا ر ا ه د یشگا نما
قیمت  هیچ گاه  اتحادیه  این  می گوید: 
اما  نمی کند،  اعالم  را  بازاری خودروها 
به دفعات دیده شده که برخی سایت ها 
قیمت های دلخواه خود را به نقل از این 

اتحادیه منتشر می کنند.
»سعید موتمنی« تاکیدکرد: حتی با 
وجود برداشته شدن قیمت از سوی برخی 
سایت ها نظیر دیوار، باما و غیره، اما در 
عمل شاهدیم گروه هایی از افراد برای 
به هم ریختن بازار، به صورت هماهنگ 
کانال های  در  قیمت سازی  به  اقدام 
تلگرامی، واتساپی، اینستاگرامی و غیره 
کرده و در سطح وسیع منتشر می کنند 
همین  جا،  همه  از  بی خبر  مشتریان  و 

قیمت ها را مبنا قرار می دهند.
وی خواستار آن شد که افراد هیچ 
وقت به قیمت های موجود در سایت ها 

اعتماد نکنند.
سقف  تاکیدکرد:  وقتی  موتمنی 
قیمتی بر خودروها نباشد، هر کس حرفی 
زده و قیمتی ارائه می کند، به طور نمونه 
روز گذشته برای یک مدل مزدا ۳، چهار 
قیمت متفاوت از ۹۰۰ تا ۹۸۰ میلیون 
تومان وجود داشت و تفاوت ۸۰ میلیون 

تومانی بسیار عجیب است.

گزارش دنیای جوانان از بازار خودرو؛

کاهش ۵ تا 30 میلیون تومانی قیمت خودرو طی یک هفته!

راه  متقاضیان  نام  ثبت 
از  خانگی  مشاغل  اندازی 
شده  آغاز  ماه  شهریور  ششم 
و عالقمندان کسب و کارهای خانگی تا 
دو هفته دیگر فرصت دارند با مراجعه به 
سامانه مشاغل خانگی وزارت کار مراحل 

ثبت نام خود را دنبال کنند.
خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح 
حمایتی  اشتغال  های  طرح  جمله  از 
کار  وزارت  فراگیر  اشتغال  برنامه  ذیل 
جهاد  موثر  آفرینی  نقش  با  که  است 
دانشگاهی و سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان به عنوان نهاد 
به شکل  توسعه ای  و  تسهیل گر  واسط، 
آذربایجان  غربی،  استان  در ۹  آزمایشی 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، چهارمحال  و بختیاری، کردستان، 
کرمانشاه، لرستان و ایالم به اجرا درآمده و 
اجرای آن تاثیر بسزایی در کاهش بیکاری 
استانها داشته است.تعامل با دستگاههای 
اجرایی و بخش خصوصی مرتبط با اجرای 
مشاوره  و  آموزشی  خدمات  ارائه  طرح، 
متقاضیان  به  غیرحضوری  و  حضوری 
مشاغل خانگی جهت اتصال و تسهیل 
دسترسی به بازار و فراهم کردن امکان 
بازاریابی و فروش محصوالت خانگی از 
جمله اهداف اجرای این طرح به شمار می 
رود.به دنبال شیوع کرونا نه تنها بخشهای 
خدماتی و بسیاری از کسب و کارها تحت 
تاثیر قرار گرفتند؛ بلکه مشکالت بسیاری 
برای مشاغل خرد و کوچک به وجود آمد 
بر همین اساس وزارت کار مصمم شد طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی را با توجه به 
ضرورت بیش از پیش به گسترش مشاغل 
خانگی در دوران کرونا و به منظور حمایت 
از اقتصاد خانوارها، تحقق شعار جهش تولید 
و تبیین جایگاه مشاغل خانگی در دستور 

کار قرار دهد.
در واقع با توجه به مزیت کسب و 
طرح  کرونا،  دوران  در  خانگی  کارهای 

توسعه مشاغل خانگی از حالت آزمایشی 
خارج و مقرر شد تا در ۳۱ استان کشور 
ثبت نام  راستا،  همین  درآید.در  اجرا  به 
متقاضیان مشاغل خانگی در »طرح ملی 
با ظرفیت ۵۴  توسعه مشاغل خانگی« 
هزار و ۳۰۰ نفر همزمان با هفته دولت از 
ششم شهریور ماه آغاز شد و وزارت کار طی 
فراخوانی از عالقمندان راه اندازی مشاغل 
http:// خانگی دعوت کرد تا به سامانه

www.inhb.ir مراجعه و ضمن ثبت 
مربوطه  اطالعات  فرم  خود،  درخواست 

را تکمیل کنند.
مهناز امامدادی دبیر ستاد ساماندهی 
با  کار،  وزارت  خانگی  توسعه مشاغل  و 
اشاره به ظرفیت باالی جهاد دانشگاهی 
در پیاده سازی طرح می گوید: مرحله اول 
طرح توسعه مشاغل خانگی با هدفگذاری 
2۰ هزار نفر به شکل آزمایشی در ۹ استان 
به اجرا درآمد که تا پایان شهریور ماه امسال 
به طور کامل عملیاتی و نهایی خواهد شد و 
مرحله دوم اجرای طرح با توجه به تجربه 
موفقی که طی این مدت به دست آمد با 
ظرفیت ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر در ۳۱ استان 

کشور عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی پس از ثبت نام متقاضیان 
راه اندازی مشاغل خانگی، جهاددانشگاهی، 

مشاوره های شغلی الزم را ارائه می کند.
امامدادی از جمله رسته های تحت 
پوشش طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
را فرش و صنایع دستی، صنایع تبدیلی و 
تکمیلی وابسته به جهاد کشاورزی، تجارت 
الکترونیک و مشاغل فرهنگی و هنری 
این طرح  در  افزاید:  می  و  کرده  عنوان 
رشته هایی مدنظر هستند که متناسب با 
مزیتهای هر استان تعریف و تعیین شده و 

درآمدزایی بیشتری داشته باشند.
و  ساماندهی  ستاد  دبیر  گفته  به 
حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، با 
مشاغل  مصوب  رشته  آنکه ۳۰۰  وجود 
شده  شناسایی  کشور  کل  در  خانگی 
قرار نیست که به هر ۳۰۰ رشته در هر 
استان پرداخته شود بلکه تمرکز بر رشته 
ها متناسب با مزیتهای خاص هر منطقه 

صورت می گیرد.
متقاضیان  گوید:  می  امامدادی 
مشاغل خانگی که دنبال دریافت تسهیالت 
هستند باید به سایت وزارت کار و زیرسامانه 

مشاغل خانگی مراجعه و ثبت نام کنند.
را  خانگی  کارهای  و  کسب  وی 
بهترین فرصت اشتغال در منزل عنوان 
کرده و می گوید: یکی از ویژگی های بارز 
مشاغل خانگی انجام کار در خانه است و در 

شرایطی که با بحران کرونا روبه روهستیم 
مشاغل خانگی می تواند بهترین فرصت 
برای کاهش ترددها و در خانه ماندن و 

انجام کار در منزل باشد.
د  ستا نه  دبیرخا اعالم  بق  مطا
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، 
بیش از ۸2 درصد متقاضیان وام اشتغال 
خانگی زنان هستند که ۴۷ درصد آنها را 

زنان سرپرست خانواده تشکیل می دهند.
مشاغل  حوزه  در  استانداردسازی 
طرح ها،  بر  میدانی  نظارت  خانگی، 
توسعه  مستمر،  ارزیابی  و  ساماندهی 
و  خانگی  محصوالت  فروش  بازارهای 
جمله  از  ها  بازارچه  و  بازارها  برگزاری 
اقدامات دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت 
و  توسعه  راستای  در  خانگی  مشاغل  از 

حمایت از مشاغل خانگی بوده است.
امروزه کشورهای توسعه یافته بخش 
اعظمی از بازار اشتغال خود را به مشاغل 
ظرفیت  از  و  داده  اختصاص  خانگی 
بنگاههای خرد و کوچک در این خصوص 
بهره  برده اند؛ بر این اساس انتظار می رود با 
توجه به اجرای موفق طرح توسعه مشاغل 
خانگی، نهادینه شدن سهم مشاغل خانگی 
در اقتصاد کشور را در سال جهش تولید 

شاهد باشیم.

مشاغل خانگی بهترین کسب و کار در روزهای کرونا
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آبفا  شرکت  مدیرعامل 
جلسه  در  اصفهان  استان 
شهرستان  مشکالت  بررسی 
مبارکه در حوزه آب و فاضالب عنوان 
کرد:  سرمایه گذاری فوالد مبارکه در 
احداث شبکۀ فاضالب شهرستان های 
مبارکه و لنجان مصداق بارز کار جهادی 
است و فوالد مبارکه علی رغم توافق 
اولیه، فراتر از تعهدات خود عمل کرده و 
شهرهای دیگر را نیز پوشش داده است. 
از سال  امینی عنوان کرد:  هاشم 
با  فاضالب  شبکه  که   ۹2 سال  تا   ۶2
تنها  انجام می گرفت،  اعتبارات دولت 
۳۰ درصد این شبکه پیش رفت و پس 
از عقد قرارداد مذکور مابین شرکت آبفا 
شبکه  اجرای  سرعت  مبارکه  فوالد  و 
فاضالب ۱۴ برابر شد و اکنون به بیش 

از ۹۵ درصد پیشرفت رسیده است.
وی در ادامه افزود: ده سال پیش 
در کمیته سالمت و امنیت قضایی استان 
بارها جلساتی برگزار و موضوع فاضالب 
شهرهای مبارکه مطرح می شد. فاضالب 
وارد  مستقیم  غیر  و  مستقیم  طور  به 
رودخانه زاینده رود می شد و مردم در 

دفع فاضالب دچار مشکل بودند. 
امینی بسته شدن رودخانه زاینده 
این  پیشبرد  در  عطفی  نقطه  را  رود 

عملیات دانست و عنوان کرد: در اولین 
و  بسته  رود  زاینده  رودخانه  که  سالی 
صنعت استان دچار مشکل شد، پیشنهاد 
ایجاد  برای  مبارکه  فوالد  شرکت  شد 
شبکه فاضالب ورود پیدا کند تا عالوه بر 
حل مشکالت شبکه فاضالب شهرهای 
مبارکه و لنجان و حل مشکالت زیست 
محیطی، صنعت بتواند از محل تصفیه 
پساب و بازچرخانی آن در سیستم بخشی 
از کمبود آب خود را جبران کند. در عین 
حال با این کار بار این پروژه که بر روی 

دوش دولت بود، برداشته شد. 

وی ادامه داد: چاه هایی که قبال 
برای دفع فاضالب به روش سنتی حفر 
می شد مشکالت بسیار زیادی داشت و 
جدای از جنبه سالمتی و بهداشت برای 
تمامی زیرساخت ها از جمله تاسیسات 
زیر زمین و آسفالت معابر و خانه های 

شهروندان مشکل ساز بود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: برای اجرای این 
میلیارد   ۳۰۰ از  بیش  امروز  تا  پروژه 
شده  هزینه  شهرستان  این  در  تومان 
اقتصادی  شرایط  در  که  کاری  است، 

پذیر  امکان  دولت  برای  کشور  امروز 
نبود، ظرف ۴تا ۵ سال به فرجام رسید. 
وی از سرمایه گذاری شرکت آب 
و فاضالب استان در بسیای از شهرها از 
جمله شاهین شهر، دولت آباد، نجف آباد، 
برخوار، اصفهان، فوالدشهر و بهارستان 
برای جمع آوری و بازیافت پساب خبر 
ضروری  بسیار  کار  این  گفت:  و  داد 
است چرا که آینده رودخانه زاینده رود 
و وضعیت سفره های زیرزمینی مشخص 
از  بهینه  استفاده  به فکر  باید  و  نیست 

منابع آبی باشیم.

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:

سرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث شبکۀ فاضالب مبارکه و لنجان 
مصداق بارز کار جهادی است

مدیرکل کمیته امداد ایالم خبر داد؛
برگزاری شور عاطفه ها از طریق فضای مجازی 

در استان ایالم

مدیرکل کمیته امداد استان ایالم از آغاز برنامه شور عاطفه ها با هدف 
کمک به تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند ایالمی از روز 2۳ 

شهریور ماه جاری از طریق فضای مجازی خبر داد.
 قنبر موسی نژاد در جمع خبرنگاران افزود: امسال برنامه شور عاطفه ها 
از 2۳ شهریور ماهتا ۱۱ مهر ماه سال جاری با شعار »همدل می شویم در 
تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان« همزمان با سراسر کشور در نقاط 

مختلف استان ایالم برگزار می شود.
این  در  مردم  برای مشارکت  گرفته شده  نظر  در  به روش های  وی 
طرح اشاره کرد و گفت: تصریح کرد: برای مشارکت در این طرح روش های 
گوناگون در نظر گرفته شده است که عمده این روش ها به صورت غیر 

حضوری و مجازی است.
موسی نژاد ادامه داد: با توجه به شرایط کرونا تاکنون تصمیمی برای 
راه اندازی پایگاه فیزیکی در سطح شهر در نظر گرفته نشده و برنامه های 
این نهاد برای مشارکت مردم درگاه های مجازی و اپلیکیشن های طراحی 

شده در این زمینه و دیگر روش های غیرحضوری است.
و  خیرین  با  ارتباط  فیزیکی،  پایگاه  نبود  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
طریق  از  طرح  این  در  مشارکت  و  مجازی  فضای  طریق  از  نیکوکاران 
روش های مجازی و نوین از جمله روش های مشارکت و تمهیدات در نظر 

گرفته شده در این زمینه است.
موسی نژاد تصریح کرد: به همین منظور شماره کارت ۹۹۸۸-۷۷۱۹-

۹۹۱۸-۶۰۳۷ همچنین شماره گیری کد #۱*۰۸۴*۸۸۷۷* و نیز کد ۱۴#* 
عمده ترین روش های غیر حضوری در نظر گرفته شده برای مشارکت مردم 
نوع دوست این استان است ضمن اینکه ادارات و دفاتر کمیته امداد در سراسر 
استان و مراکز نیکوکاری نیز در این مدت آماده دریافت کمک های مردم 

نوع دوست استان در شور عاطفه ها است.
وی همچنین گفت: از آنجایی که بعد از شرایط کرونا فعالیت آموزشی 
تهیه  می شود  برگزار  حضوری  غیر  و  مجازی  صورت  به  آموزان  دانش 
وسایل آموزشی غیر حضوری از جمله تبلت و گوشی برای دانش آموزان 
نیازمند بسیار دشوار بوده لذا تهیه این وسایل در کنار پوشاک و نوشت 
بازگشایی  با  همزمان  مددجو  آموزان  دانش  نیازهای  مهم ترین  از  افزار 

مدارس و ماه مهر است.

اخذ6۰ فقره سند مالکیت از رقبات موقوفه سیدحاتمی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اردبیل گفت: این استان با اقدامات مناسب 
انجام شده در راستای دریافت اسناد مالکیت امالک وقفی،از اول سال تاکنون 

تعدا ۱۰۵ فقره سند مالکیت تک برگی اخذ شده است.
استان  امورخیریه  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
اردبیل،حجت االسالم والمسلمین دکتر ستوده افزود: از ابتدای امسال تاکنون 
۱۰۵  رقبه وقفی در سطح استان اردبیل دارای سند شده که گام بزرگی در 

راستای تثبیت موقوفات می باشد.
وی گفت:همچنین پیش بینی می شود  طبق پیگیری و تعامل مناسب 
با اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تعداد۴۰۰ فقره سند دفترچه ای 
فاقد  موقوفات  برگی  تک  اسناد  یا  و  تبدیل  برگ  تک  به  مدت  این  در 

سند اخذ شود. 
وی با بیان اینکه وقف ماندگار است و همانند رود جاری است، افزود: 
وقف ریشه در ایمان و باورهای دینی دارد و از صدر اسالم وجود داشته و 
خوشبختانه بعد از پیروزی انقالب اسالمی با فرمان امام راحل و با اجرای 
قانون ابطال شاهد ایجاد تحول و نگرش جدیدی در وقف بودیم طوری 

که بخش عمده ای از وقف در بعد از انقالب اسالمی ایجاد شده است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل، گفت: در سال جاری برای 
۱۰۵ رقبه سند مالکیت اخذ شد. که با همکاری و همت مسئوالن در ادارات 

ثبت استان این روند سرعت بیشتری می گیرد.
وی افزود: یکی از عواملی که باعث می شد موقوفه خواری رواج پیدا 
کند، عدم داشتن سند مالکیت برای موقوفات بود. موقوفاتی بودند که سند 
وقفی نداشتند، حد و حدود موقوفه هم مشخص نبود و مستنداتی هم به 
عنوان وقفیت آن در اختیار نبود، بنابراین بعضی از موقوفه خواران این وقفیات 

را متصرف می شدند.
دکترستوده در پایان  گفت: در سطح استان اردبیل نزدیک به ۶ هزار 
موقوفه و رقبه وجود دارد که از این تعداد دو هزار و ۴۰۰ رقبه با کاربری 

کشاورزی می باشند.

اجرای نزدیک به ۷۰ کیلومتر راه روستایی در قالب 
طرح ملی ابرار در شهرستان ارومیه

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای  شهرستان ارومیه گفت 
: در شهرستان ارومیه نزدیک به ۷۰ کیلومتر راه روستایی در قالب طرح 

ملی ابرار اجرا می شود.
ارسطو شکوهی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
ارومیه، در گفت وگو با خبرنگار روزنامه دنیای جوانان، اظهار کرد: برنامه 
ریزی آسفالت ۷۰ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان ارومیه در قالب 
با تالش و  اداره است که  این  برنامه های طرح جهادی  ابرار جزو  طرح 
ارومیه  نقل جاده ای شهرستان  راهداری و حمل و  اداره  راهداران  همت 
این طرح در روستای کایی به طول نزدیک به ۳ کیلومتر ،روستای قرنسا 
به طول نزدیک به ۳ کیلومتر و روستای کچله به طول ۴ کیلومتر به بهره 

برداری کامل رسیده است.
 وی از اجرای طرح ابرار در روستاهای میرآباد به طول نزدیک به ۴ 
کیلومتر ، روستای هله قوش به طول ۴ و نیم کیلومتر ، روستای ممکان 
به طول ۴ و نیم کیلومتر و روستای کانی  به طول ۷ کیلومتر به عنوان 
نمونه های دیگری از روستاهای شهرستان ارومیه یاد کرد که طرح ابرار 

در آنها اجرا خواهد شد.
این مسئول گفت : با توجه به اینکه یکی از شاخص های مهم هر 
روستایی  نواحی  در  و  است  نقل  و  مقوله حمل  توسعه  به  توجه  کشوری 
دسترسی به حمل و نقل شاخص اصلی برای بازاریابی محصوالت تولیدی 
روستا محسوب می گردد ، امید است با اتمام پروژه های آسفالت راههای 
روستایی شهرستان ارومیه و با باال رفتن درصد برخورداری خانوار روستاییان 
این  روستاهای  اقتصادی  رشد  در  چشمگیر  تحولی  شاهد  آسفالته  راه  از 

ــاد  ــوزی ش ــش آم ــیم کارت دان ــذاری س واگ
ــتان ــه گلس ــرات منطق ــط مخاب توس

ــرورش اســتان گلســتان نحــوه  ــوزش و پ ــرکل آم ــا مدی ــدار ب دردی
واگــذاری ســیم کارت دانــش آموزی شــاد بررســی شــد. بــه گــزارش اداره 
روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان در دیــدار مهنــدس غالمعلــی 
ــتان ، در  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم ــری راد مدی ــا گوه ــهمرادی ب ش
ــادل  ــث و تب ــاد بح ــوزی ش ــش آم ــیم کارت دان ــذاری س ــوص واگ خص
نظــر شــد. مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه خدمــات 
مخابراتــی مــی بایســت بــه طــور یکســان در اختیــار مــردم اســتان قــرار 
گیــرد افــزود: بــر اســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده مقــرر شــده اســت بــه 
تمامــی دانــش آمــوزان در مقاطــع تحصیلــی مختلــف ســیم کارت دانــش 
آمــوزی شــاد واگــذار شــود. وی افــزود: دانــش آمــوزان بــا فعالســازی ایــن 
ســیم کارت مــی تواننــد بــه راحتــی بــه ســامانه شــاد متصــل شــده و از 
ــرات منطقــه  ــر مخاب ــد شــوند. مدی برنامــه هــای آموزشــی آن بهــره من
گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســیم کارت هــم بــه دانــش آمــوزان و 
هــم بــه معلمــان اختصــاص مــی یابــد ، اســتفاده از آن را رایــگان دانســت 
و گفــت : اینترنــت مــورد نیــاز بــرای اتصــال به ســامانه شــاد توســط ســیم 
ــر  ــه هزینــه در ب کارت دانــش آمــوزی شــاد رایــگان اســت و هیــچ گون
نخواهــد داشــت. غالمعلــی شــهمرادی گفــت : بــر اســاس آمــار ارســالی از 
ســوی آمــوزش و پــرورش اســتان و بــه تعــداد خواســته شــده ســیم کارت 
شــاد در اختیــار آنــان قــرار خواهــد گرفــت و هیــچ گونــه محدودیتــی از 

ســوی مخابــرات وجــود نخواهــد داشــت.

ــرداری از  ــره ب ــتاندار مرکزی،به ــور اس باحض
ــان ــتان فراه ــرق شهرس ــع ب ــروژه توزی ۲۰پ

باحضــور اســتاندار مرکــزی ،مدیــران ارشــد صنعــت بــرق اســتان و 
مقامــات شهرســتانی 2۰پــروژه توزیــع بــرق شهرســتان فراهــان در هفتــه 
دولــت بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۶۰میلیــاردو ۷۱۰میلیــون ریــال  کلنــگ زنــی 

و بــه بهــره بــرداری رســید.
ــقل،مخلص  ــتاهای اش ــرق روس ــبکه ب ــازی ش ــه س ــالح و بهین اص
آباد،مجــد آبــاد کهنه،آهنگران،غیاث آبــاد، آهنگران،ماســتر،گازران، امامزاده 
فشــک ،ونک،هفتــه خانک،آقازیارت،کمرک،کودزر،تلخــاب و مخلــص آباد 
از جملــه پــروژه هــای قابــل بهــره بــرداری و کلنــگ زنــی روســتایی در 

شهرســتان فراهــان اســت
ــی شــک  ــا گفت:ب ــن طــرح ه ــاح ای ــن افتت اســتاندارمرکزی در آیی
آبادانــی روســتاها و تقویــت زیرســاخت هــای روســتایی در رونــق وتوســعه 

کشــور تاثیرگــذار اســت.
 وی  بــا تأکیــد بــر ضــرورت بیان عملکردهــای دســتگاههای اجرایی 
بــه مــردم گفت:کرونــا نبایــد موجــب بهانــه ای باشــد تــا خدمــت رســانی 

بــه مــردم کــم رنــگ شــود .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان مرکــزی هــم هفتــه 
دولــت را فرصــت مغتنمــی بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم دانســت و  از 
آغــاز عملیــات اجرایــی و کلنــگ زنــی ۴۷پــروژه و بهــره بــرداری از ۱۱۸ 
ــتان  ــال در اس ــارد ری ــغ بر۷۹۰میلی ــاری بال ــا اعتب ــرق ب ــع ب ــروژه توزی پ

خبــر داد.
مهنــدس محمــد الــه داد افــزود: تمــام روســتاهای بــاالی ده خانــوار 
اســتان از نعمــت بــرق بهــره منــد هســتند،بیان کــرد: اقدامات ارزشــمندی 
اعــم از تبدیــل ســیم بــه کابــل ،بهســازی شــبکه هــا و .... در روســتاها 

صــورت گرفتــه اســت.

همتی ، عضو شورای شهر سمنان:
ملتــی کــه کتــاب نمــی خوانــد دچــار آســیب 

خواهــد شــد
عضــو شــورا و رییــس کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر ســمنان 
ــی کــه  ــه در کشــور گفــت: ملت ــی مطالع ــراز تاســف از ســرانه فعل ــا اب ب
ــار  ــت دچ ــه اس ــی توج ــه ب ــگ مطالع ــه فرهن ــد و ب ــی خوان ــاب نم کت

آســیب خواهــد شــد.
محمــد همتــی در نشســت ایــن کمیســیون کــه بــا هــدف بررســی 
چگونگــی تبدیــل ســمنان بــه پایتخــت کتــاب برگــزار شــد بــه فرمایشــان 
ــاب و  ــت کت ــوص اهمی ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــای مق و رهنموده
ــاب  ــه کت ــه ب ــه و توج ــار داشــت: مطالع ــرد و اظه ــاره ک ــی اش کتابخوان
تاثیــر بســزایی در رشــد و توســعه کشــورها و ملــت هــا دارد و اگــر ســرانه 
ــا  ــاله ب ــن مس ــف دارد و ای ــای تاس ــت ج ــن اس ــور پایی ــه در کش مطالع
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص توســعه فرهنــگ مطالعــه در 

جامعــه منطبــق نیســت.
وی بــا تاکیــد  بــر اینکــه بــرای توســعه و ترویــج توجــه بــه کتــاب 
و کتابخوانــی بایــد طرحــی نــو در انداخــت افــزود: کتــاب و توجــه بــه آن 
بیانگــر فکــر، عقالنیــت تدبیــر و ... اســت و ســوابق مــردم ســمنان نیــز 
نشــان مــی دهــد کــه در گذشــته هــای دور توجــه و همــت خاصــی بــه 

مطالعــه و کتــاب داشــته انــد.
همتــی بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه بحــث کتــاب و مطالعــه احساســی 
برخــورد کنیــم گفــت: ایــن طــرح و برنامــه نیــاز بــه عــزم همگانــی دارد و 
اولیــن شــرط آن نیــز تبدیــل مطالعــه و کتــاب بــه فرهنــگ عمومی اســت.

ــرکل  رییــس کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر ســمنان ، از مدی
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ســمنان بــه عنــوان فــردی تالشــگر، خــالق، 
کارآمــد و دارای تــوان مدیریــت بــاال و عملگــرا یــاد و تاکیــد کــرد: طــرح 
ــی و  ــه ای فرهنگ ــرح و برنام ــاب ط ــت کت ــه پایتخ ــمنان ب ــل س تبدی
مهــم اســت کــه از ســوی وی مطــرح و در حــال پیگیــری اســت و همــه 
دســتگاههای مردمــی، اجرایــی و فرهنگــی بایــد بــرای تحقــق ایــن هدف 

مهــم همراهــی و کمــک نماینــد.
ــاالن  ــی از فع ــمنان، جمع ــهردار س ــور ش ــا حض ــت ب ــن نشس ای
فرهنگــی شــهر ســمنان و اعضــای شــورای شــهر ســمنان برگــزار و در 
ایــن نشســت دو ســاعته چگونگــی رســیدن بــه ایــن هــدف مهــم مــورد 

ــت. ــرار گرف بحــث و بررســی ق

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران :
مازندران  غرب  محورهای  در  سازی  ایمن  اقدامات 

شتاب مضاعف می گیرد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری وحمــل و نقــل جــاده 
ای اســتان مازنــدران ، مهنــدس عباســعلی نجفــی در ایــن نشســت اظهــار 
داشــت : غــرب مازنــدران بــه دلیل شــرایط جغرافیایــي و جاذبه هــاي فراوان 
گردشــگري همــواره پذیــراي مســافران بــي شــماري اســت کــه بــه ایــن 
منطقــه رفــت و آمــد کــرده و از مواهــب طبیعــي آن اســتفاده مــي کنند. وي 
تصریــح نمــود : از ایــن رو محورهــاي ارتباطــي ایــن منطقــه در طول ســال 
پــر ترافیــک و پــر رفــت و آمــد بــوده ، لــذا ایمــن ســازي و ارتقــاي ایمنــي 

در محورهــاي ایــن منطقــه همیشــه اولویــت کاري ایــن اداره کل اســت.
مهنــدس نجفــی در ادامــه بــه برنامــه هــای ایمــن ســازی ایــن اداره 
کل در محورهــای حــوزه اســتحفاظی شهرســتان نوشــهر اشــاره و خاطــر 
ــا اســتفاده از تجهیــزات  نشــان ســاخت : ایمــن ســازی پنــج بریدگــی ب
سیســتم چشــمک زن ، ایجــاد روشــنایی نقطــه ای ، نصــب تابلــو و عالئــم 
هشــدار دهنــده ، تخصیــص یــک دســتگاه گریــدر، نصــب نیوجرســی بــه 
طــول حــدود ۱۰ کیلومتــر در جــاده نوشــهر - رویــان ، خــط کشــی بــه 
طــول حــدود ۳۰ کیلومتــر در محورهــای شهرســتان و حــذف نقــاط حادثه 
خیــز محــور کجــور از جملــه برنامــه هــای ایمــن ســازی ایــن اداره کل در 

ســطح محورهــای ارتباطــی شهرســتان نوشــهر اســت.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان مازنــدران افزود : 
بــه زودی عملیــات مطالعــه حــذف دو بریدگــی و تبدیل آن بــه دوربرگردان 

در محــور هــای نوشــهر _ رویــان و کمربندی نوشــهر اجرایی مــی گردد.
مهنــدس نجفــی در ایــن نشســت از رئیــس اداره راهــداری و حمــل 
ــه  ــات جلســه را ب ــق مصوب ــا تحق ــاده ای نوشــهر خواســت ت ــل ج و نق

صــورت جــدی پیگیــری کنــد.

ذوب آهن اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

ش  تال ی  ستا ا ر ر  د
علمی و توسعه پژوهش های 
کاربردی در سال جهش تولید 
برای  مساعد  زمینه  آوردن  فراهم  و 
تقویت هر چه بیشتر تعامالت سازنده و 
همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی 
و فناورانه،  تفاهم نامه ی همکاری فی 
دانشگاه  و  اصفهان  ذوب آهن  مابین 

صنعتی مالک اشتر منعقد گردید.
مدیرعامل  ده  ا یزدی ز منصور 
امضای  مراسم  در  اصفهان  ذوب آهن 
ابراز  ضمن  همکاری،  تفاهم نامه  این 
بنیان  دانش  مراکز  وجود  از  خرسندی 
و علمی متنوع در سراسر کشور گفت: 
ارتباط صنعت و دانشگاه همواره رابطه ای 
پیوسته، جدایی ناپذیر و منشا اثر بوده و 
این تعامل و هم افزایی در پیشبرد اهداف 
و چشم اندازهای علمی و صنعتی کشور 

نقش بسزایی داشته است.
ذوب آهن  داشت:  ر  اظها وی 
دانشگاه  عنوان  به  دیرباز  از  اصفهان 

و  شده  شناخته  کشور  صنعت  مدیران 
توانسته با تربیت مدیران، مهندسان و 
فن آوران بسیار و معرفی آنان به صنعت 
پیشرفت  در  بی بدلیل  نقشی  کشور 
عنوان  به  و  کند  ایفا  کشور  صنعتی 
پایگاهی علمي در کشور بشمار می آید.

اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل 
از  که  شناختی  و  اعتماد  با  افزود: 
صنعتی  ارزشمند  و  بزرگ  دانشگاه 
تمامی  آماده ایم در  داریم،  اشتر  مالک 

زمینه های علمی، آموزشی، تحقیقاتی، 
و  کرده  همکاری  فناوری  و  پژوهش 
عالی  اهداف  پیشبرد  راه  در  بتوانیم 
گام های  تولید  جهش  سال  در  کشور 

موثری برداریم.
دانشگاه  رییس  شفقت  ابوطالب 
صنعتی مالک اشتر گفت: این دانشگاه 
بیشتر در صنعت دفاعی، تربیت و ارتقای 
توانمندی نیروی انسانی فعال  و اولویت 
اول آن فعالیت پژوهشی صنایع دفاعی 

است اما حسب شرایط کشور و با توجه 
شرایط   ، شده  انجام  تحریم های  به 
خاص صنعت کشور  و مشکالت فنی 
صنایع  در  که  تکنولوژی  و  مهندسی 
همه  با  تا  گرفتیم  تصمیم  آمده،  پیش 
صنایع به خصوص صنعت فوالد کشور 
که  چرا  باشیم  داشته  خوبی  همکاری 
در  باالیی  تکنولوژی  و  علمی  ظرفیت 
حوزه صنعت فوالد با همه گرایش های 

فنی مهندسی را دارا هستیم .
توانمندی های  به  اشاره  با  وی 
نظر  به  کرد:  تصریح   ، کشور  صنعتی 
زمینه های  در  می توانیم  که  می رسد 
کاهش  اجتماعی،  بهره وری  ارتقای 
هزینه ها، کاهش انرژی مصرفی، ارتقای 
سطح نیروی انسانی و پژوهش های مورد 
نیاز صنعت فوالد و بومی سازی قطعات 
همکاری  خوبی با صنعت فوالد کشور 
بتوانیم  هم  کمک  با  و  باشیم  داشته 
ایران را به رده های باالی جدول فوالد 

جهان برسانیم.

امور  مدیرکل  نشست 
ت  تبلیغا ن  ما ز سا ن  ا نو با
د  ستا عضای  ا و  اسالمی 
مرکزی با کارشناسان، رئیس جمعیت و 
اعضای فعال جمعیت بانوان در استان 

در قالب ویدئو کنفرانس برگزار شد.
سازمان  بانوان  امور  کل  مدیر   
با  نشست،  این  در  اسالمی  تبلیغات 
بیان اینکه مهم ترین موضوع در طرح 
مخاطبان  کردن  فعال  تبلیغ،  نهضت 
است، اظهار کرد: ما باید سعی کنیم تا 
حس ارزشمندی و اثرگذاری به مخاطب 
منتقل شود تا بتواند در محیط پیرامونی 

خود به نوعی ویرایشگر باشد.
 » د ا نژ ی  سعید طفه  عا «  

گفتمان سازی، توانمندسازی و پشتیبانی 
امور  اداره کل  اصلی  فعالیت های  از  را 
فرهنگی و تبلیغی بانوان برشمرد و گفت: 
رویکرد  نقش آفرینی  و  هویت بخشی 
افزود:  وی  است.  کل  اداره  این  اصلی 
امر تبلیغ مختص به گروه خاصی از افراد 
نیست بلکه به نوعی وظیفه آحاد مردم 
است اما در این میان زنان نقش پررنگ 
تری دارند و در محیط اطراف خود اعم 
ازخانواده و...می توانند منشاء اثر باشند.

سازمان  بانوان  امور  مدیرکل   
تبلیغات اسالمی از برگزاری طرح مریم 
ویژه دختران خبر داد و گفت: باید زمینه 
های الزم برای معرفی فعاالن عرصه 
و  خدمات  عرصه  فرهنگی،  تولیدات 

محصوالت فرهنگی که تولید محتوای 
فرهنگی دارند به مخاطبان فراهم شود.

 سعیدی نژاد تصریح کرد: به هر 
ترتیب زنان جامعه اسالمی برای ایجاد 
نهضت اجتماعی ظرفیت قابل توجهی 
دارند و این ظرفیت می تواند در جهت 
به  پیرامونی  محیط  ویرایش  و  اصالح 
سمت پیشرفت مطلوب باشد همچنین 
می توانند  اجتماع  و  خانواده  در  زنان 
رکن رکین جامعه پردازی و به تبع آن 
راهبر نهضت شکل دهی دولت اسالمی 
اصالح  این جهت  از  و  شوند  محسوب 
الیه های  از  می تواند  اجتماعی  محیط 

اصلی پیشرفت ایرانی اسالمی باشد.
 وی بیان کرد: از منظر نگاه دینی 

باید به مسئله جمعیت بانوان و نهضت 
تبلیغ به عنوان یک امر مهم و ضروری 
ارائه  با  توانیم  می  و  شود  پرداخته 
راهکارهای متنوع اذهان مخاطبان خود 
را در زمینه فرهنگی، با توجه به ظرفیت 

های استانی  توانمند  کرد.
 » نیکو برش« دبیر جمعیت بانوان 
این نشست،  ادامه  در  فرهخته کشور  
اظهار کرد: جمعیت بانوان فعالیت ها را با 
محوریت شبکه نهضت تبلیغ ادامه دهند.

نشست،  این  در  است  گفتنی   
بانوان  جمعیت  رؤسای  و  کارشناسان 
مطرح  رو  خود  های  دیدگاه  و  نظرات 
این  به  نژاد«  »سعیدی  که  نمودند 

سئوالت پاسخ دادند.

طرح مریم ویژه دختران در سراسر کشور اجرا می شود

گاز  شرکت  سرپرست 
استان گلستان به همراه رئیس 
امور مهندسی و اجرای طرح 
در  حضور  با  گلستان  استان  گاز  های 
گرگان  شهرستان  کوهستانی  منطقه 
از عملیات اجرایی پروژه گاز رسانی به 
و  علیا  شاهکوه   ، چهارباغ  روستای   ۳
شاهکوه سفلی بازدید کردند.به گزارش 
صیدنیوز، علی طالبی سرپرست شرکت 
گاز استان گلستان به همراه محمد رضا 
اجرای  و  امور مهندسی  رئیس  قنبریان 
طرح های گاز استان گلستان با حضور 
در منطقه کوهستانی شهرستان گرگان 
از عملیات اجرایی پروژه گاز رسانی به ۳ 
روستای چهارباغ، شاهکوه علیا و شاهکوه 
شرکت  کردند.سرپرست  بازدید  سفلی 
گازاستان گلستان در خصوص این پروژه 
گفت: عملیات گاز رسانی به ۳ روستای 
چهارباغ، شاهکوه علیا و شاهکوه سفلی از 
توابع شهرستان گرگان در مجموع با ۵۴ 
کیلومتر شبکه، درحال حاضر با ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی درحال اجرا است.وی 
افزود: با عنایت سردسیر بودن و شرایط 
فصلی منطقه، به منظور سرعت بخشیدن 
به روند اجرایی کار مقرر گردید شرکت 
مجری، اکیپهای اجرایی را افزایش داده تا 
مقدار باقی مانده لوله گذاری مسیر هرچه 
سریعتر به اتمام برسد.طالبی با بیان اینکه 

برای اجرای این پروژه، در مجموع اعتباری 
بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
گفت: شبکه داخلی روستاهای شاهکوه 
سفلی و چهار باغ به اتمام رسیده و برای 
روستای شاهکوه علیا نیز درشرف انجام 
می باشد؛ضمن اینکه حدود ۱۹ کیلومتر 
از خطوط تغذیه فوالدی نیز باقی مانده 

اجرا  مشغول  پیمانکارمربوطه  که  است 
دراین  داشت:  اظهار  درادامه  میباشد.وی 
الزم  رهنمودهای  و  پیشنهادات  بازدید 
عملیات  اجرای  در  تسریع  زمینه  در 
و  ایمنی  مسایل  رعایت  بر  تاکید  با 
بوده  کنارجاده  اینکه  دلیل  به  ترافیکی 
ارائه گردید.سرپرست شرکت گازاستان 

کرد:دراین  تصریح  خاتمه  در  گلستان 
پروژه ۳ ایستگاه تقلیل فشار TBS و 
یک ایستگاه اندازه گیری برنامه ریزی 
مورد  زمین  حاضر  درحال  که  شده 
عملیات  پیمانکاران  و  تحصیل  نظر 
پروژه  اجرای  درحال  و  مشخص  نیز 

می باشند.

در بازدید سرپرست شرکت گاز استان گلستان انجام شد؛ 

بررسی پیشرفت عملیات گازرسانی به 3 روستای کوهستانی گرگان

استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
آموزشی  فضای  مربع  متر  و ۳۳۱  هزار   2۴ گفت:  مرکزی 
و  آموزش  تحویل  و  تکمیل  کنون  تا  ابتدای سال جاری  از 

پرورش این استان شد.
حسین محمدی افزود: این فضاها با بهره برداری از 22 

طرح در حوزه های مختلف آموزشی، ورزشی و کمک آموزشی 
به آموزش و پرورش استان مرکزی تحویل شده است. وی با 
بیان اینکه با بهره برداری از این طرح ها ۱۸۰ کالس درس 
افزوده   مرکزی  استان  آموزشی  سرانه  و  فضاها  به  جدید 
شده، خاطرنشان کرد: ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احدث 

و آماده سازی این طرح ها در سال جاری هزینه شده است. وی 
ادامه داد: آغاز عملیات سه طرح شامل دانشگاه فرهنگیان، 
نیز  اراک  در شهرستان  فرهنگیان  درمانگاه  و  سبز  مدرسه 
مرکزی  استان  شده است.  آغاز  مرکزی  استان  در  امسال 
22۷ هزار دانش آموز و 2 هزار و 2۶۹ مرکز آموزشی دارد.

۲۴ هزار و 331 متر مربع به فضای آموزشی استان مرکزی افزوده شد
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پروین حسینی – اردبیل 
انجام  های  ارزیابی  طبق   :
شرکت  حراست  واحد  گرفته 
گاز استان اردبیل موفق به کسب رتبه 
دوم در بین شرکتهای گاز استانی و رتبه 
چهارم در بین حراستهای شرکت ملی 

گاز ایران شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیر  اسماعیلی   ، اردبیل  استان  گاز 
خبر  این  اعالم  با  شرکت  این  عامل 
برنامه  دستاورد  مهم  این  قطعا  افزود: 
ریزی و تالش مستمر کلیه همکاران 
حراست شرکت  واحد  الخصوص  علی 
گاز استان و همکاران محترم حراستی 
می باشد و امید است با سر لوحه قرار 
دادن بهبود مستمر فرآیندها انشااهلل در 
سالهای آتی نیز شاهد رشد و بالندگی 
این واحد در عرصه های ملی و منطقه 

ای باشیم.
در متن این تقدیرنامه که به امضاء 
معاون سازمان و رئیس حراست شرکت 
ملی گاز ایران رسیده، چنین آمده است: 
رشد و بالندگی و علمی شدن هر روزه 
حراست شرکت ملی گاز ایران مدیون 
آینده  تالش،  با  که  است  بزرگانی 
نگری و برنامه ریزی در تکمیل دانش 
رسانی  خدمت  های  چرخه  و  حراستها 

دارند  برمی  گام  ایران  شریف  ملت  به 
به لطف ایزد منان در سال ۹۸ حراست 
شرکت ملی گاز با رویکرد علمی و جدید 
نحوه  خصوص  در  را  فراوانی  تالش 
عملکرد  و  ها  فعالیت  عملکرد  بررسی 
است  داشته  مجموعه  زیر  شرکتهای 
ارزیابی های  از  راستا پس  این  در  که 
انجام شده در مواردی همچون بازرسی 

گزارشات  موقع  به  ارایه  ادواری،  های 
فصلی، تعامل با واحدهای متناظر ستاد، 
تالش در جهت بهبود عملکرد و کیفیت 
خدمات و حرکت بسوی حراستی علمی 
و پاسخگو، آن حراست نقش مهمی را 
ایفا نموده و موفق به کسب عنوان »رتبه 
های شرکت  حراست  بین  در  چهارم« 
ملی گاز شده است، فلذا به رسم یادبود 

و به پاس قدردانی از زحمات و خدمات 
در  دیگر همکاران  و  شایسته جنابعالی 
آن حراست، این لوح تقدیر به حضورتان 
تقدیم می گردد.امید است در پرتو عنایت 
باری تعالی و ائمه اطهار )علیهم السالم( 
در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  و 
و  موفق  خدا  خلق  به  رسانی  خدمت 

موید باشید.

کسب رتبه دوم شرکتهای گاز استانی و رتبه چهارم در بین حراستهای 
شرکت ملی گاز ایران توسط واحد حراست شرکت 

معاون وزیر نفت:
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی

 به 15۰ میلیون تن می رسد

تولید  ظرفیت  گفت:  نفت  وزیر  معاون   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۵ با اجرای طرح های راهبردی، پیشران و 
خوراک ترکیبی به ساالنه ۱۵۰ میلیون تن خواهد رسید. بهزاد محمدی در 
بر  با مروری  پتروشیمی  از شرکت های  اراک یکی  از واحد  بازدید  جریان 
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.
وی با اشاره به اینکه با تکمیل طرح های فعال و در حال اجرا در قالب 
جهش دوم و سوم و اجرای راهبردهای برنامه ریزی شده تعداد مجتمع های 
پتروشیمی کشور به ۱۳۴ مجتمع و ظرفیت تولید به ۱۵۰ میلیون تن در سال 
۱۴۰۵ 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. مدیرعامل شرکت ملی صنایع 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 
توسعه  اینکه  بیان  با  محمدی  می شود.  محقق  حوزه  این  در  ارزنده ای  و 
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.

آموزشی  مرکز  دو  صالحیت  تأیید  گواهی  دریافت 
همکار استاندارد در اردبیل 

ــی اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــل : ب ــینی – اردبی ــن حس پروی
کل اســتاندارد اســتان اردبیــل، دو شــرکت بهیــن انطبــاق کیفیــت آرتــا 
ــکار اداره کل  ــی هم ــز آموزش ــوان مراک ــه عن ــا ب ــد آرت ــمس مفی و ش
اســتاندارد تائیــد صالحیــت شــدند.مدیر کل اســتاندارد اســتان اردبیــل در 
ــا اعــالم ایــن خبــر و ضمــن  جلســه کمیتــه تائیــد صالحیــت اســتان ب
ابــراز خرســندی از ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در امــر آمــوزش 
ــرون ســپاری  ــون اساســی و ب گفــت: در راســتای اجــرای اصــل ۴۴ قان
بخشــی از فعالیــت هــای دولــت، دو شــرکت بهیــن انطبــاق کیفیــت آرتــا 
و شــمس مفیــد آرتــا بــه عنــوان همــکار آموزشــی تاییــد صالحیــت شــده 
اداره کل اســتاندارد اســتان اردبیــل در ســطح اســتان آغــاز بــه کار کــرده 
ــه کار ایــن دو شــرکت تعــداد ۶  ــا شــروع ب اند.هاشــم عالیــی افــزود: ب
همــکار آموزشــی در رابطــه بــا آمــوزش مدیــران کنتــرل کیفیــت واحــد 
ــت  ــای فعالی ــه ه ــط در دامن ــان ذیرب ــایر کارشناس ــدی و س ــای تولی ه
مزبــور موفــق بــه اخــذ گواهــی تائیــد صالحیــت در اســتان شــده انــد.وی 
گفــت: حضــور بخــش خصوصــی موجــب ارتقــای اثربخشــی آمــوزش هــا  
براســاس اســتانداردهای آموزشــی و در نتیجه  باعث ایجاد اشــتغال دانش 
آموختــگان اســتان در بخــش آمــوزش شــده اســت. عالیــی یــادآور شــد: 
شــرکت بهیــن انطبــاق کیفیت آرتــا در زمینه آمــوزش دوره هــای مربوطه 
بــه تدویــن مدیریــت کیفیــت ، بــرق و الکترونیــک و مهندســی ســاختمان 
و مصالــح و فــرآورده هــای ســاختمانی و شــرکت شــمس مفیــد آرتــا در 
زمینــه تدویــن اســتاندارد، مدیریــت کیفیــت، بــرق و الکترونیــک، فنــاوری 
اطالعــات، مکانیــک، انــرژی، فــن آوری نانو ، ورزش و تجهیزات ورزشــی 
و صنایــع شــیمیایی تائیــد صالحیــت شــدند.وی در پایــان گفــت: اداره کل 
اســتاندارد آمادگــی خــود را بــرای حمایــت و هدایــت بخــش خصوصــی 
اســتان دربحــث  ایجــاد مراکــز آموزشــی و یــا احــداث آزمایشــگاه هــای 

همــکار در اســتان اعــالم مــی کنــد.

نگرانی از افزایش آمار بازماندگان از تحصیل 
در مناطق چند زبانه 

سرپرست پژوهشکده آموزش و پرورش روستایی و چند زبانه پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه متاسفانه شیوع ویروس کرونا آمار 
بازمانده از تحصیل در مناطق روستایی و عشایری که یکی از معضالت مهم 
آموزش و پرورش بوده را افزایش خواهد داد اظهار کرد: ما نگران هستیم 
عدم حضور دانش آموزان در این مناطق به ویژه در مناطق مرزی، محروم 

و دوزبانه به یک رویکرد تبدیل شود.
رضا کالنتری با بیان اینکه بر اساس گزارش یونسکو در سال تحصیلی 
گذشته، شیوع ویروس کرونا در ۱۸۶ کشور، به صورت سراسری و یا حداقل 
بخشی از آموزش را تعطیل و بیش از ۹۰ درصد جمعیت دانش  آموزی را 
خانه  نشین کرد اظهار کرد: شاید تاکنون هیچ بحرانی به این اندازه مدارس 

و اجتماعات را تعطیل نکرده بود.
وی افزود: به نظر می رسد آموزش  و پرورش کشورها از این وضعیت 
به شدت آسیب  دیده است. با اعالم ماندگاری این ویروس نه تنها در ماه  
های آینده بلکه برای چند سال پیش رو، آموزش و پرورش کشورمان به ویژه 
در مناطق روستایی و مناطق محروم با چالش های بسیار جدی روبروست.

نظام  و  گرگان  شهرداری  همکاری  تفاهمنامه  عقد 
مهندسی ساختمان

به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری گرگان، 
تفاهمنامه همکاری سه جانبه شهرداری گرگان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
گلستان و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان به امضاء رسید.در بخشی از این 
تفاهمنامه آمده است، با عنایت به سابقه تعامالت موجود بین اداره ثبت اسناد و امالک 
استان گلستان و شهرداری گرگان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان 
در تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان از شهریور سال ۱۳۹۰ و در راستای تاکید بیشتر 
و رفع مغایرت های احتمالی بین نقشه های تفکیکی تهیه شده توسط مهندسین نقشه 
بردار ذیصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان با مفاد پایان کارهای صادره از سوی 
شهرداری این تفاهم نامه منعقد می گردد.مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
در این جلسه با تقدیر از شهرداری گرگان به منظور حرکت به سمت شهرداری 
الکترونیک اظهار کرد: استفاده از امور الکترونیکی در اداره ثبت اسناد و امالک استان 
گلستان با جدیت در حال پیگیری است و این امر در بسیاری از امور تاثیر مثبت فراوانی 
داشته است.حمید کشاورز خاطرنشان کرد: در حال حاضر در اداره ثبت اسناد و امالک 
استان گلستان چیزی به نام مکاتبات دستی نداریم و تمام اقدامات الکترونیکی شده 
است.رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان نیز در این جلسه با تقدیر از شراف شهردار 
گرگان در الکترونیکی شدم امور مرتبط با ساخت و ساز در گرگان گفت: خوشحالیم 
که با اقدامات شهرداری گرگان حرکات رو به رشدی در این زمینه ایجاد شده است.

محمد ابراهیم پور گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان نیز حرکت 
رو به رشدی برای الکترونیکی شدن امور را داشته و در حال حاضر نسخه آزمایشی 
بخش عمده ای از اقدامات در حال اجرا است که پس از رفع نقص کامل به صورت 
دائمی اجرا می شود.وی اضافه کرد: اصرار داریم سامانه های ما به شهرداری گرگان، 
اداره ثبت اسناد و امالک متصل شود تا خدمات بهتری بتوانیم برای مردم ارائه دهیم.

شهردار گرگان نیز در این جلسه بر تسریع عملیات های ساختمانی و افزایش دقت در 
اجرای این عملیات تاکید کرد و گفت: برای باال بردن ضریب دقت و سرعت در اجرای 
یک پروژه بدون شک استفاده از تکنولوژی امری مهم و اساسی است.عبدالرضا دادبود 
بیان کرد: هماهنگی دستگاه های مرتبط با امور ساختمانی از جمله شهرداری، سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و اداره کل ثبت اسناد و امالک می تواند سرعت انجام کار را 
افزایش دهد و خدمت به شهروندان تسهیل شود.وی اضافه کرد: اجرای شهرداری 
هوشمند یکی از راهبردهای مدیریتی این دوره در شهرداری گرگان بوده و سامانه ها و 
نرم افزارهای الکترونیکی و بروز متعددی را در شهرداری گرگان راه اندازی و به چرخه 
خدمت اضافه کرده ایم.شهردار گرگان تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در امور 
ساختمانی مهم است، صحت اسناد و مدارک و دقت و سرعت انتقال به دستگاه های 
مربوطه است که با الکترونیکی شدن امور هر سه خواسته با کیفیت باالیی انجام خواهد 
شد.دادبود با تقدیر از رئیس کل دادگستری گلستان در راستای برگزاری جلسه تعاملی 
با تمامی مدیران حوزه قضایی استان، خاطرنشان کرد: از زمان برگزاری جلسه و عقد 
تفاهمنامه های مربوطه بسیاری از مشکالت حل و سرعت انجام کارها باال رفته است.

وی افزود: معتقدم با ارتباطات سازمانی و تعامل های دائمی می توانیم خدمت بهتری 
را به شهروندان ارائه دهیم

اجرای طرح برق امید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران  فرامرز 
جزئیات  تشریح  در  سپری  
طرح برق امید در مازندران با اشاره به 
اینکه برق در مازندران پوشش صد در 
استان   خانوار های  همه  و  دارد  صدی 
برق هستند، گفت: مشترکان  مشترک 
خانگی در استان می توانند در این طرح 

مشارکت و از تخفیف صد درصدی بهای 
برق بهره مند شوند.

این  به  اشاره  با  سپری   فرامرز 
اصالح  هدف  با  امید  برق  طرح  که 
الگوی مصرف همه خانوار های ایرانی 
نیرو  وزارت  افزود:  است،  شده  تدوین 
در سه سال گذشته طرح های تشویقی 
اجرا  بار  پیک  از  عبور  برای  مختلفی 

کرده است چرا که در تابستان مصرف 
باید  که  می یابد  بسیاری  افزایش  برق 

مدیریت شود.
نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
اعطاي  به  اشاره  با  مازندران   برق 
و  ري  ا شهرد هاي  ینه  هز تخفیف 
هایي  ساختمان  براي  مهندسي  نظام 
مقررات   ۱۹ مبحث  مبناي  بر  که 

انرژي(  جویي  )صرفه  ساختمان  ملي 
مشترکان  گفت:  شوند،  مي  ساخته 
می توانند جهت اخذ وام بانکي براي 
متصل  خورشیدي  هاي  پنل  نصب 
خانگي  هاي  کاربري  در  شبکه  به 
از محل  ها  وام  این  پرداخت سود  و 
صرفه جویي طرح برق امید به بانک 

شوند. معرفی 

آگهی تغییرات شرکت شهبال پرواز پردیس با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۱۸۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۱۶۹۷۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2۶/۰۵/۱۳۹۹ و نامه شماره 2۴۷۱۴ مورخ 
۰۱/۰۶/۱۳۹۹ سازمان هواپیمائی کشوری و نامه شماره ۶۰۶۹/۱۱۱/۹۹2 
مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
استان آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موضوع فعالیت 
گردید:  اصالح  اساسنامه   2 ماده  و  یافت  تغییر  ذیل  شرح  به  شرکت 
-شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری که در زمینه تنظیم برنامه های 
مسافرتی، فروش بلیط مسافرت ، ذخیره مکان و هرگونه اقدام مقتضی 
مربوط به ترابری مسافر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و 
مقررات سازمان هواپیمایی کشوری ، اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت 
گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و 
جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی فعالیت می نماید. )هرگونه نقل و انتقال سهام ، ایجاد 
و حذف یا قبول نمایندگی یا شعبه در هر نقطه از کشور و یا خارج از 
الحاق یا حذف یک یا  یا  نام در مفاد اساسنامه  کشور و هرگونه تغییر 
چند ماده در اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و انتقال سهام 
و همچنین انتقال مرکز اصلی شرکت و تغییر مدیرعامل می بایست با 
رعایت قوانین و مقررات و اعالم کتبی سازمان هواپیمایی کشوری انجام 
پذیرد.( ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
-2 نام شرکت به » خدمات مسافرت هوایی و گردشگری شهبال پرواز 
پردیس » تغییر یافت و ماده ۱ اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ارومیه )۹۸۵۰۴۷(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره شصت و یک خوی به شماره ثبت ۵۵۵ 
و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۴۷۱۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
تعاون  اداره  نامه شماره ۵۸۹2 مورخ ۴/۶/۹۹  العاده مورخ 2۷/۰۵/۱۳۹۹و  فوق 
کار و رفاه اجتماعی خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ترازنامه و صورتهای 
مالی سال ۱۳۹۸ بتصویب حاضرین در جلسه رسید . 2-آقای رشید حسینپور به 
کد ملی 2۸۵۰۷۳۱۶۸۴ بسمت بازرس اصلی و خانم سمیعه بابازاده به کد ملی 
2۸۴۰۰۸۵۵۸۵ بسمت بازرس علی البدل بسمت بازرس علی البدل بمدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی )۹۸۵۰۴۸(

سقز  شاران  بتن  و  خاک  محدود  مسئولیت  با  تاسیس شرکت 
ملی  شناسه  به   2۰۵۹ ثبت  شماره  به   22/۰۶/۱۳۹۹ درتاریخ 
۱۴۰۰۹۴2۷۶۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
خاک،بتن،جوش  درزمینه  وآزمایشگاهی  فنی  خدمات  وارائه  :انجام 
ومصالح ساختمانی-مطالعه حالت فیزیکی ومکانیکی خاکها ومصالح 
ساختمانی-انجام آزمایش های فنی وکنترل عملیات اجرائی ازنظر 
نظارت  همچنین  و  ابالغی-محاسبه،مطالعه،طرح  فنی  مشخصات 
ومشاوره طبق ضوابط وزارت راه وشهرسازی توسط مهندسین مشاور 
آزمایشگاه درموارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کردستان ، شهرستان سقز ، بخش مرکزی ، شهر سقز، 
محله علی آباد ، کوچه پروا 2 ، بلوار دانشجو ، پالک ۰ ، طبقه همکف 
کدپستی ۶۶۸۱۹۸۶۵۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 

مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم ئاسو محمودی به شماره ملی ۳۷2۱۵۳۰۹۴2 دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد کریم پور به شماره ملی ۳۷۵۰۱۱۹۹۵۳ 
دارنده 2۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فضیلت خدامرادی به شماره 
ملی ۳۷۵۰۱۸۳۷۷۵ دارنده 2۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هیوا 
نعمانی به شماره ملی ۳۷۶2۰۸۶۸۱۸ دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه آقای مهدی عنایت زاده به شماره ملی ۳۷۶2۳۰۴۷۶۹ دارنده 
۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهزاد کریم پور 
به شماره ملی ۳۷۵۰۱۱۹۹۵۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم فضیلت خدامرادی به شماره ملی ۳۷۵۰۱۸۳۷۷۵ 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هیوا نعمانی به 
شماره ملی ۳۷۶2۰۸۶۸۱۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مهدی عنایت زاده به شماره ملی ۳۷۶2۳۰۴۷۶۹ و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآور 
واوراق عادی واداری باامضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت 
کثیر  روزنامه  اساسنامه  : طبق  عامل  مدیر  اختیارات  میباشد  معتبر 
االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
ثبت  مرجع  کردستان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد. 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )۹۸۵۰۰۹(

آگهی تغییرات شرکت مینا مرغ کردستان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱2۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۷۱۶۶ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 2۱/۰۴/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - تعیین 
دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 
آقای طاهر فالحی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سقز )۹۸۵۰۱۱(

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری سمند ایکس ۷ مدل ۱۳۸۶ به رنگ 
نقره ای- متالیک به شماره شاسی ۷۰۷۰۴۶۱۵ و شماره انتظامی 
۷۱-۷۷۱ ج ۸۱ و شماره موتور ۱2۴۸۶۰۵۶۹۳۵ متعلق به آقای سید 
فتح اله حسینی وردنجانی فرزند سید عبدالباقی محل صدور شهرکرد 
و شماره شناسنامه ۴۳ به کد ملی ۴۶22۹۱۳۰۴۶ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رأی  برابر  و   ۱۳۹۰/۰۹/2۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۸2۳ مورخ ۹۹/۰۶/۰۴ هیأت اول موضوع ماده یک قانون 

ناصر  آقای  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  نیشابور  ثبتی  واحد  در  مذکور مستقر 
محمدی فرزند رمضانعلی نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۵۴/۵۴ مترمربع از پالک شماره 2۰۹ فرعی از 2۳2 اصلی واقع در اراضی نجف 
مهدی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  نیشابور  ملک  ثبت  حوزه   2 بخش  آباد 

ترابکی محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
به  این آگهی در دو نوبت  نامه مربوطه  آئین  های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
یا  قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
از مراجعه  مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

متضرر به دادگاه نیست.م/الف ۹۹2۸2۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۶/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۶/2۵

علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رأی  برابر  و   ۱۳۹۰/۰۹/2۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۸2۳ مورخ ۹۹/۰۶/۰۴ هیأت اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای مسلم 
بوژمهرانی فرزند علی نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۷/۹۰ 
مترمربع از پالک شماره ۵۳ فرعی از 2۳۴ اصلی واقع در اراضی حدیره بخش 2 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا حقیقی فرزند 

محمدحسین محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
به  این آگهی در دو نوبت  نامه مربوطه  آئین  های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
یا  قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
از مراجعه  مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

متضرر به دادگاه نیست.م/الف ۹۹/۳۸۳۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۶/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۶/2۵

علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

توزیع ۵0 هزار تبلت میان دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد
هزار   ۵۰ توزیع  از  امداد،  کمیته  مالی  اداری  معاون 
پایان  تا  امداد  کمیته  نیازمند  آموزان  دانش  میان  تبلت 

مهرماه خبر داد.
در خصوص  خبری  نشست  در  که  باجالن،  مجید 
پویش  اول  مرحله  در  مردمی  کمک های  آوری  جمع 
حدود  اینکه  به  اشاره  با  می گفت،  سخن  همدل  ایران 
کمیته  حمایت  تحت  دانشجو  و  دانش آموز  هزار   ۷۵۰
هزار   2۵۰ اولیه  بررسی های  در  افزود:  هستند،  امداد 
از این  نیاز دانش آموزان شناسایی شد که  موارد مورد 
با  که  بودند  تبلت  نیازمند  دانش آموز  هزار   ۵۰ موارد 
آنها  اختیار  در  فرزند  چند  دارای  خانواده های  اولویت 

ماه  مهر  آخر  تا  تبلت ها  توزیع  و عملیات  قرار می گیرد 
انجام خواهد شد.

دارای سیم کارت  تبلت ها  اینکه  به  اشاره  با  باجالن 
ارتباطات  وزارت  که  کمکی  با  داد:  ادامه  است،  کودک 
داشته است، سعی ما بر این است که اینترنت رایگان در 

اختیار دانش آموزان قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه دسترسی شبکه های مجازی غیر 
بومی و خارجی بسته شده است افزود: تبلت ها از طریق 
داخل  سیمکارتهای  چنانچه  و  است  رصد  قابل  والدین 
تبلت از آن خارج شود دیگر تبلت کار نمی کند، زیرا فقط 

سیم کارت ها مختص این تبلت ها است. 
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محمد بنا به تیم ملی برگشت
محمد بنا با حضور در فدراسیون کشتی با 
علیرضا دبیر و حمید سوریان به گفتگو پرداخت.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
که چند روز پیش با پیامکی به علیرضا دبیر رییس 
فدراسیون کشتی استعفای خود را از ادامه فعالیت 
به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اعالم 
کرده بود، صبح روز گذشته در فدراسیون کشتی 
سوریان  حمید  و  دبیر  علیرضا  با  و  شد  حاضر 

گفتگو کرد.
بنا با دعوت فدراسیون کشتی در مراسم 

تجلیل از خانواده معظم شهیدان مدافع حرم اصغر پاشاپور و محمد پورهنگ حاضر شد 
و در حاشیه این مراسم نیز با مسئوالن فدراسیون کشتی گفتگو کرد.

بر اساس شنیده ها بنا مشکلی برای ادامه فعالیت در تیم ملی نخواهد داشت.
***

دیدار بنا با دبیر و سوریان
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در فدراسیون کشتی حاضر شد و عالوه بر 

صرف ناهار در کنار دبیر و سوریان، درباره برنامه های آتی تیم ملی نیز گفتگو کرد.
محمد بنا پس از حضور در فدراسیون کشتی و بازگشت مجدد به تیم ملی کشتی 
فرنگی، قرار است بر اساس صحبت های مطرح شده در جلسه امروز با علیرضا دبیر و 

حمید سوریان، رقابت های لیگ کشتی فرنگی را زیر نظر بگیرد.
لیگ کشتی فرنگی از ۸ مهر برگزار می شود و بر اساس تصمیم ۱۰ مهر ماه 
اتحادیه جهانی کشتی درباره برگزاری یا عدم برگزاری رقابت های قهرمانی جهان، 

مدت برگزاری لیگ هم مشخص خواهد شد.
همچنین درباره اردوهای تیم ملی نیز پس از تعیین تکلیف رقابت های جهانی 

تصمیم گیری خواهد شد.

قهرمان جدید اپن آمریکا تاریخ تنیس را عوض کرد
الکساندر  برابر  پیروزی  با  تیم  دومینیک 
رکوردهای  آمریکا  اپن  تنیس  فینال  در  زورف 

قابل توجهی را به خود اختصاص داد.
بامداد  تیم  دومینیک  آس،  گزارش  به 
دوشنبه با شکست الکساندر زورف قهرمان تنیس 
اپن آمریکا 2۰2۰ شد. تنیسور اتریشی در حالی 
فاتح این جام شد که 2 بر صفر از حریف آلمانی 
اش عقب افتاده بود. مرد شماره سه جهان با این 
قهرمانی افتخارات زیادی را به نام خود ثبت کرد.

نخستین گرند اسلم 
تبم با این پیروزی نخستین گرند اسلم خود را به عنوان یک تنیسور حرفه ای 
به دست آورد و به جدیدترین کسی تبدیل شد که برای اولین بار یکی از چهار گرند 
اسلم را می برد. او در این زمینه با مارین چیلیچ برابر شد که تنیسور کروات اولین و 
تنها گرند اسلم خود را در اپن آمریکا 2۰۱۴ به دست آورد. تنیسورهایی که در سال 
های اخیر اولین گرند اسلم خود را کسب کردند استن واورینکا )اپن استرالیا 2۰۱۴(، 
اندی ماری )اپن آمریکا 2۰۱2(، خوان مارتین دل پوترو )اپن آمریکا 2۰۰۹( و نواک 

جوکوویچ )اپن استرالیا 2۰۰۸( بودند. 
پایان حمکرانی نادال، جوکوویچ و فدرر

تیم همچنین با قهرمانی اش به حمکرانی رافائل نادال، نواک جوکوویچ و راجر 
فدرر در گرند اسلم پایان داد. در ۱۳ گرند اسلم اخیر پیش از اپن آمریکا 2۰2۰، قهرمانی 
ها به این سه تنیسور تعلق داشت. آخرین کسی که توانسته بود یک گرند اسلم فتح 

کند واورینکا بود که در اپن آمریکا 2۰۱۶ موفق به انجام این کار شد. 
نخستین گرند اسلم یک دهه نودی

تیم با فتح اپن آمریکا به نخستین تنیسوری تبدیل شد که در دهه ۹۰ یا دیرتر 
از آن متولد شده است و برنده یک گرند اسلم می شود.

پایان حمکرانی تنیسورهای دهه ۸۰
تنیسور اتریشی همچنین به حمکرانی متولدین دهه ۸۰ پایان داد که پیش از 
اپن آمریکا 2۰2۰ توانسته بودند ۶۳  گرند اسلم آخر را به خود اختصاص دهند. آخرین 
گرند اسلم یک دهه هفتادی به نام گاستون گائودیو آرژانتینی ثبت شد که فاتح روالن 

گاروس 2۰۰۴ شد. پس از او تنها تنیسورهای متولد دهه ۸۰ قهرمان شدند.

۵ بند یکسان برای تمام رشته های ورزشی؛
لغو فعالیت ها در صورت مثبت شدن تست ۲5 درصد ارکان تیم ها

در صورت مثبت شدن تست 2۵ درصد ارکان تیم در تمامی رشته های ورزشی، 
فعالیت تمام اعضا لغو می شود.

در سی و یکمین جلسه ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش در محل آکادمی 
ملی المپیک، از سوی مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پنج بند 
یکسان در پروتکل های بهداشتی در تمامی رشته های ورزشی اعالم شد که در ادامه 

آمده است.
۱- انجام تست PCR از همه ارکان تیم شامل مربیان، سرپرست، ورزشکاران، 
تمرینات  و  مسابقه  شروع  از  پیش  عکاسان  و  خبرنگاران  درمانی،  کادر  تدارکات، 

ضروری است. 
تمامی کسانی که  و  تدارکات  فیزیوتراپیست،  پزشک،  مربیان،  بازیکنان،   -2
در زمان تمرین و مسابقات حضورشان ضروری است به مدت پنج روز در قرنطینه 

کامل قرار گیرند.
۳- پس از انجام تمرین با برگزاری مسابقه و طی شدن قرنطینه شش روزه در 
صورت ضرورت مراجعه به منزل برای انجام تمرینات با برگزاری مسابقه بعدی انجام 

تست با ارائه نتیجه منفی الزامی است.
۴- در صورت مثبت شدن تست 2۵ درصد ارکان تیم فعالیت تمامی اعضا لغو می 
شود تا منفی شدن تست مجدد پس از ۱۴ روز قرنطینه امکان فعالیت میسر خواهد بود. 
۵- در صورتی که یک نمونه مثبت شود شخص مبتال باید ۱۴ روز قرنطینه باشد 

و پس از منفی شدن تست امکان حضور در تمرینات را خواهد داشت.

خبر خوش رییس فدراسیون؛
روحیه باالی بوکسورهای المپیکی در تمرینات

بوکسورهای المپیکی ایران، تمرینات خود را با روحیه ای باال پیگیری می کنند.
تمرینات تیم ملی بوکس پس از حدود ۶ ماه تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا 

از روز شنبه با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا آغاز شده است.
تمرینات تیم ملی در سالن شماره ۹ مجموعه ورزشی انقالب درحال پیگیری است.

سید شاهین موسوی و دانیال شه بخش بوکسورهای المپیکی ایران در اردو هستند 
که تحت نظر علیرضا استکی تمرینات را دنبال می کنند.

امید احمدی صفا بوکسور سبک وزن کشورمان هم به عنوان حریف تمرینی در اردو 
حضور دارد. او که با ناداوری از رسیدن به المپیک بازماند، خود را برای مسابقات گزینشی 
المپیک در سطح جهان که قرار است فروردین سال آینده در فرانسه برگزار شود، آماده 
می کنند. احتمال دارد محل این مسابقات به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تغییر کند.
تمرین عصر روز)دوشنبه( در حضور حسین ثوری رئیس فدراسیون برگزار شد.

ابتدا ثوری و استکی به صحبت کرده و به تشریح شرایط اردو و تمرینات و اهمیت 
روزهای باقی مانده تا المپیک پرداختند.ثوری خطاب به بوکسورها با اشاره به مشکالت 

ارزی موجود گفت: باید همه تالش خود را مضاعف کنند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با کمک یکی از دوستان ما، از مهرماه به بوکسورهای 
المپیکی مبلغ مناسبی از سوی فدراسیون ارائه می شود. این حقوق جدا از مبلغی است 

که کمیته المپیک و وزارت ورزش به المپیکی ها پرداخت می کنند.
قرار است از اردوی بعدی، به تناوب نفرات اوزان مختلف به تمرینات اضافه شوند.

دومین باخت PSG در دومین مسابقه؛
ولم کنید، می خواهم بزنمش!

پاری سن ژرمن و المپیک مارسی یکشنبه شب از هفته دوم لوشامپیونه برابر 
هم قرار گرفتند. این مسابقه با پیروزی یک بر صفر مارسی به پایان رسید تا نیمار و 
همبازیانش در دومین هفته از فصل جدید دومین شکست را تجربه کنند. این نتیجه 

مهم بود اما حواشی مسابقه بیشتر از نتیجه در رسانه ها طرفدار داشت. 
بازی پر برخورد دو تیم کار داور را سخت کرد و او تا پایان مسابقه ۱۴ بار کارت 
زرد و ۵ بار کارت قرمزش را از جیب بیرون آورد. سهم پی اس جی از کارت های قرمز 
۳ و مارسی دو بود. بازیکنان در طول مسابقه بسیار خشن و محکم بازی می کردند 
و در خیلی از صحنه ها از روی عمد همدیگر را سرنگون می کردند. بعد از هر خطا 
هم بازیکنان دو تیم یا به سمت داور هجوم می بردند یا با هم درگیر می شدند. اما 
خشن ترین بخش مسابقه در دقایق پایانی رخ داد که حقیقتا شبیه یک نزاع خیابانی 
بود و بازیکنان بدون در نظر گرفتن محرومیت های احتمالی به سمت هم مشت و 
لگد پرتاب می کردند. در همین درگیری ها بود که دو بازیکن با گرفتن کارت زرد 
دوم و دو بازیکن به صورت مستقیم اخراج شدند. همچنین داور بعد از بررسی تصاویر 
ویدئویی نیمار را به خاطر زدن یک مشت به پشت سر گونزالز ، بازیکن مارسی اخراج 
کرد. درگیری این دو بازیکن بعد از مسابقه و در شبکه های اجتماعی ادامه پیدا کرد 

و نیمار در توییتر از خجالت گونزالز درآمد.
این تصویر را Franck fife از درگیری های پایان مسابقه ثبت کرده که آماوی، 
بازیکن مارسی در تالش است خودش را از دست بازیکنان جدا کند و به درگیری 
دیگری که کورزاوا، بازیکن پاریس آنجا بود اضافه شود و از خجالت او دربیاید. آن 
سمت تصویر هم نیمار با گونزالز درگیر است که البته در تصویر حضور ندارد. نیمار 
بعد از اخراج به داور چهارم گفت که گونزالز او را میمون خطاب کرده است. بندتو و 

پارادس دو اخراجی دیگر بازی بودند.

رئال مادرید توافق با الئوتارو را رد کرد
باشگاه رئال مادرید قصد ندارد با مهاجم 

اینتر قرارداد امضا کند.
توافق رئال مادرید با الئوتارو مارتینس 
خبری بود که بعد از ظهر روز گذشته اسپورت 
زود  خیلی  حال  این  با  کرد.  منتشر  مدیاست 
رئال  باشگاه  از  نقل  به  اسپانیا   ABC نشریه 
مادرید این موضوع را رد کرد. مدیا ست مدعی 
شده بود که تیم مادریدی حاضر است برای هر 
فصل به مهاجم آرژانتینی اینتر هشت میلیون 

یورو بدهد. 
به نوشته موندو دپورتیوو، بر این اساس فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال 
مادرید در فصل نقل و انتقاالت تابستانی همچنان با بازیکنی قرارداد امضا نخواهد 
کرد که مهمترین دلیلش بحران اقتصادی به وجود آمده از همه گیری کرونا است . 
او به جوانان ارزشمندی همچون فده والورده، مارتین اودگارد، رودریگو و وینیسیوس 

اعتماد خواهد کرد. 
ارزش الئوتارو مارتینس نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو است. آنتونیو کونته با 
فروش این بازیکن می تواند پول مورد نیاز برای خرید انگولو کانته )هافبک چلسی( 

را به دست آورد. 
بارسلونا یکی از تیم هایی بود که می خواست از مهاجم آرژانتینی به عنوان 
جانشین لوییس سوارس بهره ببرد اما در هفته های اخیر احتمال انتقال این بازیکن 
کم شده است و دیگر بعید به نظر می رسد الئوتارو بتواند با لیونل مسی هم بازی شود.

پایان روزهای دوری زالتان از میالن
مصدومیت زالتان، مهاجم باتجربه میالن 
برطرف شده و او مشکلی برای همراهی این 

تیم ندارد.
اگرچه در روزهای پایانی فصل گذشته به 
نظر می رسید رالف رانکنیگ هدایت میالن را بر 
عهده می گیرد و زالتان دیگر جایی در ترکیب 
این تیم ندارد، اما نتایج درخشان استفانو پیولی 
در نهایت موجب ماندن او در رختکن روسونری 
شد و همین اتفاق موجبات ادامه حضور زالتان 
در ترکیب میالن را نیز فراهم کرد. زالتان در 

نیم فصل دوم عملکرد خوبی از خود ارائه داد و سرمربی میالن نیز بارها به تمجید 
از قدرت رهبری و توانای های فنی او پرداخت.

زالتان ابراهیموویچ امروز صبح در تمرین میالن به طور کامل شرکت 
در  روورز  شامروک  با  اروپا  قهرمانان  لیگ  پنجشنبه  روز  بازی  برای  تا  کرد 
دلیل  به  گذشته  روز  چند  طی  ساله   ۳۸ مهاجم  این  شود.  آماده  اروپا  لیگ 
مصدومیت پای راست جدا از بقیه هم تیمی هایش کار می کرد، اما به نظر 
ترکیب  در  گرفتن  قرار  برای  مورد خاصی  زالتان  و  مرتفع شده  این مشکل 

ندارد. روسونری  اصلی 
زالتان در روزهای اخیر دیدارهای دوستانه میالن مقابل ویچنزا و برشا را 
از دست داده و بعید است در روزهای ابتدایی فصل در ترکیب ثابت قرار گیرد، اما 
مشکل مصدومیت او برطرف شده و استفانو پیولی احتماال به مرور از او در ترکیب 
بهره خواهد برد. زالتان که در تاریخ سوم اکتبر ۳۹ ساله خواهد شد، به تازگی قرارداد 

جدیدی را تا پایان فصل با میالن امضا کرده است.

تصمیم باورنکردنی بارسلونا در مورد لوییس سوارز!

ممکن است سرنوشت عجیبی در انتظار لوییس سوارز، سومین گلزن برتر 
تاریخ باشگاه بارسلونا باشد.

هنوز یک سال از قرارداد سوارز با بارسلونا باقی مانده است و این مهاجم ۳۴ 
ساله مدعی شده اگر بارسلونا عالقه ای به حفظ او ندارد، باشگاه باید دستمزد سال 
آخر قراردادش را به طور کامل به او پرداخت کند. سوارز ساالنه حدود 2۵ میلیون 
یورو ناخالص حقوق می گیرد و پرداخت این رقم برای بازیکنی که در تیم دیگری 

بازی می کند برای بارسلونا بسیار دشوار خواهد بود.
بارسا به نشریه  اگر در نهایت توافقی حاصل نشود، چندین منبع مهم در 
ESPN گفته اند که باشگاه در نظر دارد سوارز را برای باقی مانده قراردادش از 
لیست خط زده و برای فصل بعد راهی سکوها کند. البته در نهایت کومان آخرین 
حرف را در مورد چگونگی کنترل اوضاع رختکن و قرارداد سوارز خواهد زد. اما 
لجبازی ممکن است روابط طرفن را از این هم بدتر کرده و سال عجیبی را برای 

لوییس سوارز رقم بزند.
در حال حاضر یوونتوس جدی ترین مشتری لوییس سوارز محوب می شود و 
به نظر توافقاتی نیز حاصل شده است، اما این بازیکن عالوه بر نیاز به حل و فصل 
دارد.  زبان  آزمون  گذراندن  به  نیاز  ایتالیا  تابعیت  اخذ  برای  قرارداد خود،  وضعیت 
یوونتوس نیز به شدت به دنبال یک جذب مهاجم جدید به عنوان زوج کریستیانو 
رونالدو بوده و گزینه های دیگری نیز روی میز دارد. لوییس سوارز در سال 2۰۱۴ با 
مبلغ ۷۵ میلیون یورو به بارسلونا پیوست و در ادامه در 2۸۳ بازی ۱۹۸ بار موفق به 

گلزنی شده و سومین گلزن برتر تاریخ باشگاه لقب گرفت.

تبال  فو تیم  سرمربی 
از  قبل  روز  یک  پرسپولیس 
التعاون  برابر  تیمش  دیدار 
هستیم  پرسپولیس  ما  گفت:  عربستان 
و مثل همیشه برای پیروزی می جنگیم.

تیم  سرمربی  گل محمدی،  یحیی 
خبری  نشست  در  پرسپولیس  فوتبال 
پیش از دیدار تیمش با التعاون عربستان 
از هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
از  باید  صحبت هایم  ابتدای  در  کرد: 
که  کنم  تشکر  قطر  فوتبال  فدراسیون 
صورت  به  را  مسابقات  این  برگزاری 
بهترین  این  گرفت.  عهده  بر  متمرکز 
این  از  بود.  مسابقات  ادامه  برای  راه 
بابت خوشحالیم. از AFC برای برگزاری 

مسابقات به این شکل تشکر می کنم.
داریم.  مهمی  بازی  داد:  ادامه  او 

واقع  در  است.  فینال  شبیه  بازی  این 
این شکل است.  به  بازی های ما  همه 
انگیزه باالیی برای این مسابقه داریم. 
است.  پیش  در  سختی  بازی  می دانیم 
التعاون صدرنشین این گروه است و قطعا 

خودش را آماده این بازی کرده است. ما 
هم پرسپولیس هستیم و مثل همیشه 
برای پیروزی می جنگیم. خوشحالم که 
می کنم.  کار  بازیکنان  از  گروه  این  با 
همیشه قلب بزرگی داشتند و با روحیه 

باال برای پیروزی کار می کنند.
واکنش  در  پرسپولیس  سرمربی 
به جدایی علی علیپور و مهدی ترابی 
از پرسپولیس و وضعیت تیمش گفت: 
درست است که دو بازیکن را از دست 
خریدیم  خوب  بازیکن  چند  اما  دادیم 
که عاشق تیم هستند و برای سربلندی 
کافی  زمان  ما  می کنند.  تالش  تیم 
آن ها  ما  ا نداشتیم  هماهنگی  برای 
تیم  این  در  که  دارند  بزرگی  انگیزه 

شوند.  موفق 
چند  در  کرد:  تاکید  گل محمدی 
روز گذشته تمرینات خوبی داشتیم. به 
امیدوارم. مهم  بازی ها  این  به  شخصه 
برای  بازیکنانم  می دانم  که  است  این 
کسب سه امتیاز این بازی با تمام وجود 

تالش می کنند.

گل محمدی: بازی با التعاون شبیه فینال است

پرسپولیس  پیشکسوت 
در  پرسپولیس  تیم  گفت: 
هر  گذشته  سال  دو  یکی 
بازیکن خارجی که گرفته ضعیف بوده 
است و پول های الکی داده اند و اگر 
از همین جوانان خودمان استفاده کنیم 

خیلی بهتر است.
درباره  مقدم  کرمانی  مرتضی 
لیگ  در  پرسپولیس  های  بازی  آغاز 
قهرمانان آسیا اظهار کرد: اکنون همه 
باشگاه های ایرانی برای حضور در لیگ 
قهرمانان مشکل دارند اما خود یحیی 
گل محمدی و مدیران تیم این حاشیه 
ها را جمع کنند تا به تیم ضربه نخورد. 
در هر صورت باید بگویم اگر این بازی 
این مشکالت  با برد شروع شود تمام 
تمام می شود چرا که امیدوار به صعود 
می شویم و این می تواند خیلی به ما 

کمک کند.
او ادامه داد: امیدوارم روند ضعیف 
دو بازی گذشته قطع شود چرا که اگر 

بخواهیم باال برویم و صعود کنیم حتما 
باید برنده این بازی باشیم. همه این را 
می دانند و باید شجاعانه بازی کنیم و 
به  هم  مساوی  چون  برویم  برد  برای 
پیروز شویم.  باید  و  نمی خورد  ما  درد 
اگر  گرفتیم  که  جدیدی  بازیکنان  این 
موفق  توانیم  می  دهند  جواب  خوب 
باشیم. عملکرد پرسپولیس در فصل نقل 
و انتقاالت خوب بود. مثال احسان پهلوان 

بازیکن کاملی است که جای ترابی را 
می تواند پر کند. به نظرم خرید های 

بدی انجام ندادیم.
ه  ر با ر د پرسپولیس  پیشکسوت 
تیم  یک  بل  مقا پرسپولیس  بل  تقا
های  تیم  با  همیشه  گفت:  عربستانی 
حساسیت  داریم  بازی  که  عربستانی 
و مشکالت زیادی وجود دارد ولی ما 
گیری  تصمیم  و  بازی  احساسی  نباید 

کنیم. باید با منطق در زمین حضور پیدا 
کنیم و تمام تالشمان را انجام دهیم تا 

برنده بازی باشیم.
باید  ها  پرسپولیسی  داد:  ادامه  او 
خیلی کم اشتباه کنند و احساسی بازی 
هایشان  موقعیت  از  بتوانند  اگر  نکنند. 
استفاده کنند، مطمئناً پیروز می شوند. به 
امید خدا اگر برنده باشیم مطمئن باشید 
پرسپولیس صعود می کند. فقط این که 
بازی اول خیلی مهم است و باید حتما 

برنده باشیم.
ص  خصو ر  د م  مقد نی  ما کر
ممنوعیت جذب بازیکن خارجی گفت: 
من کاری به تیم های دیگر ندارم ولی 
پرسپولیس در یکی دو سال گذشته هر 
بازیکن خارجی که گرفته ضعیف بوده 
من  اند.  داده  الکی  های  پول  و  است 
فکر می کنم از همین جوانان خودمان 
استفاده کنیم خیلی بهتر است چرا که 
حداقل آینده فوتبال کشورمان را تضمین 

می کنند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرسپولیس پول های الکی به بازیکنان خارجی داده است؛

کرمانی مقدم: باید در آسیا شجاعانه بازی کنیم

گزارش  مهم  بخشهای 
درباره  فرهیختگان  روزنامه 
شکایت های  وضعیت  آخرین 
خارجی از پرسپولیس را برایتان انتخاب 

کردیم:
چندی پیش مدیران پرسپولیس با 
از گابریل کالدرون و  تعریف و تمجید 
کردند  اعالم  پرسپولیس  به  عالقه اش 
که این مربی آرژانتینی حاضر شده پای 
برای  و  بنشیند  سرخ ها  با  مذاکره  میز 
توافق  به  آنها  با  مطالباتش  دریافت 
این  از  چندهفته  گذشت  با  اما  برسد، 
با  مذاکرات  از  خبری  هیچ  هنوز  ادعا 

کالدرون نشده است.
طبق شنیده ها از یکی از نزدیکان 
ابتدا  تهران،  در  آرژانتینی  مربی  این 
و  ه  کر ا مذ د  پیشنها لیسی ها  پرسپو
حل وفصل مشکالت شان خارج از فیفا 
توجه  مورد  که  داده اند  کالدرون  به  را 
او قرار گرفته است. اما با گذشت مدتی 
طوالنی خبری از ادامه مذاکرات نشده 
و پرسپولیسی ها تماس جدیدی با این 

نشست  برگزاری  برای  آرژانتینی  مرد 
پرسپولیسی ها  به  ظاهرا  ند.  نگرفته ا
توافق  می خواهند  اگر  که  شده  اعالم 
زمان  به  دنبال  و  باشند  داشته  واقعی 
وارد  نقد  پول  با  باید  نیستند،  خریدن 
با  چراکه  شوند،  کالدرون  با  مذاکره 
با  مدیران  برخورد  سابقه  به  توجه 
حاضر  هم  نتینی  آرژا مربی  نکو،  برا
نمی شود با وعده  و وعید پرونده را در 

فیفا مختومه کند.

مربی  ین  ا می شود  شنیده    
مدیران  دوگانه  رفتارهای  از  آرژانتینی 
پرسپولیس متعجب شده و ابراز ناراحتی 
کرده است. ظاهرا کالدرون اعالم کرده 
مدیران  وقتی  نیست  مشخص  که 
با  توافق  از  حرف  همه جا  پرسپولیس 
او می زنند و معتقدند این موضوع باید 
مثل بحث درون خانواده ای، در محیطی 
چطور  پس  شود،  حل وفصل  دوستانه 
پرونده را به دادگاه عالی ورزش برده اند 

فیفا  نهایی که  پایان مهلت  از  پیش  و 
برایشان درنظر می گرفت، برای توافق 

اقدام نکرده اند!
این  پرسپولیس  هواداران  برای 
دل نگرانی وجود دارد که در این اوضاع 
 و احوال بی پولی که در پرداخت حدود 
۸۰۰ هزار یورو برانکو باشگاه آچمز مانده 
یوروی  هزار   ۴۷۵ شدن  اضافه  است، 
کالدرون  دالر  هزار   ۷۵۰ و  بودیمیر 
تیم  سر  بر  بالیی  چه  دستیارانش  و 

محبوب شان می آورد.
کارشناسان  ز  ا شنیده ها  طبق 
حقوقی کشور، زمان رسیدگی پرونده ها 
در دادگاه عالی ورزش حداقل ۶ ماه است 
پرونده های  به  زمان  حداقل  در  اگر  و 
رسیدگی   CAS دادگاه  در  پرسپولیس 
شود، سرخ ها در پرونده بودیمیر که در 
 ۴ حداقل  شده،  اعالم وصول  مردادماه 
ماه و در پرونده کالدرون و دستیارانش 
این  آیا  اما  دارند.  فرصت  ماه   ۶ حدود 
مدت  زمان برای پرداخت این بدهی های 

هنگفت کافی است؟

آخرین وضعیت شاکیان پرسپولیس؛

 بعد از برانکو نوبت کالدرون است!

پرسپولیس  خارجی  خریدهای 
خصوصا در بخش مهاجم یک رسوایی 
عدم  شاید  و  می شود  محسوب  بزرگ 
جذب بازیکن خارجی از این حیث کامال 

به سود این تیم باشد.
اخیر  فصل  دو  طی  علیپور  علی 
خارجی  مهاجم  جذب  به  نسبت  بارها 
واکنش نشان داد و در نهایت نیز بدون 
تمدید قراردادش در پایان لیگ نوزدهم 
از این تیم جدا شد. در موضوع جدایی 
عنوان  به  پرسپولیس  از  علیپور  علی 
برترین گلزن لیگ برتری این باشگاه، 
به درخواست  باشگاه  مساله بی توجهی 
توجه  است.  بوده  تاثیرگذار  مالی اش 
خاص باشگاه به جذب مهاجمان خارجی 
با قراردادی باالتر از این بازیکن و در 
نهایت خروجی نه چندان قابل توجه از 
سوی این بازیکنان، در نهایت باعث شد 

تا علیپور راه جدایی را در پیش بگیرد.
قراردادی  با   ۹۳ سال  در  علیپور 
پرسپولیس  به  آهن  راه  از  میلیونی   ۸۵
آهن  راه  ساله   ۱۹ مهاجم  پیوست. 
 ۱۸۰ به  قراردادش  بعدی  فصل  در 
سوم  فصل  در  او  یافت.  ارتقا  میلیون 
و  کرد  دریافت  میلیون  حضورش۳۹۰ 
 ۵۰۷ به  چهارم  فصل  برای  عدد  این 
علی  پنجم  فصل  در  رسید.  میلیون 
۶۵۹میلیون  عدد  به  قراردادش  علیپور 
رسیده بود با توجه به آقای گلی بندی 
در قراردادش توسط گرشاسبی گنجانده 
شد تا یک میلیارد دیگر دریافت کند و 

به بازیکنان سطح الیت برسد.
دریافتی  مجموعه  شرایط  این  در 
و  میلیارد   2 سال   ۵ طی  علیپور  علی 
هشتصد و بیست و یک میلیون برسد. 
علیپور در فصل گذشته و در شرایطی 
دلیل  به  فصل  پیش  تمرینات  در  که 
جذب  و  دریافتی  مبالغ  به  اعتراض 
مهاجمان خارجی ناکارآمد حضور نیافته 

بود توسط ایرج عرب دعوت به حضور 
در  علیپور  شد.  توافق  برای  باشگاه  در 
این توافق قراردادی 2 میلیاردی با آپشن 

۳۵۰ میلیونی دریافت کرد.
در  حضور  بدو  در  او  حال  این  با 
نسبت  دیگر  بار  در مصاحبه ای  تمرین 
و  کرد  انتقاد  دالری  دریافتی های  به 
بود.  بودیمیر  ماریو  او  طرف  مشخصا 
در  را  فصل  نیم  که  کرواتی  مهاجم 
پرسپولیس با تنها یک گل زده و دریافتی 
ارزی و تقریبا سه برابری نسبت به علی 
علیپور به کار در این تیم پایان داد. البته 
جونیور  جذب  با  پرسپولیس  مدیران 
براندائو بار دیگر شرایط را به شکلی پیش 
بردند که علیپور به نسبت به درخواست 
تمدید قرارداد با این باشگاه بی تمایل 
نشان دهد و در پایان فصل نیز راهی 

فوتبال اروپا شود.
عبدی  مهدی  برای  اکنون  ماجرا 
می رود؛  پیش  شکل  همین  به  نیز 

مهاجم جوان پرسپولیس فصل گذشته 
با قراردادی ۱2۰ میلیونی به پرسپولیس 
پیوست. یک گل در دربی او را در کانون 
توجهات قرار داد و در ادامه نیز دو گل 
به پیکان زد و کار را با سه گل به پایان 
رساند. او در این فصل قرارداد خود را 
با عدد 2۶۰ میلیونی با پرسپولیس ادامه 
خواهد داشت تا مسیری همانند علیپور 

را دنبال کند.
پرسپولیس اما همین فصل گذشته 
کار را با سه مهاجم خارجی دنبال کرده 
است. جونیور براندائو، آنتونی استوکس 
و کریستین اوساگوآنا سه مهاجم خارجی 
برزیلی، ایرلندی و نیجریه ای پرسپولیس 
بودند که در مجموع یک گل برای این 

تیم به ثمر رساندند!
۵۷2هزار  مبلغ  با  براندائو  جونیور 
از  بعد  اما  پیوست  پرسپولیس  به  دالر 
توافق دوطرفه  ناموفق طی  عملکردی 
با دریافت مبلغ 2۵2هزار  قراردادش را 
دالر از این تیم جدا شد. این بازیکن تنها 
حضور  پرسپولیس  ترکیب  در  بازی   ۵
داشت و به این شکل کارش با سرخ ها 

به پایان رسید.
آنتونی استوکس نیز در نیم فصل 
با قراردادی 2۷۰هزار دالر و برای نیم 
فصل به این تیم پیوست و در همان ابتدا 
۱۵۰هزار دالر دریافت کرد. این مهاجم 
ایرلندی پرحاشیه ۱۶ دقیقه در لیگ برتر 
و برابر استقالل و دو بازی نصفه و نیمه 
در لیگ قهرمانان با مجموع ۴۶ دقیقه 

به کار خود در پرسپولیس خاتمه داد.
کریستین اوساگوآنا نیز با قراردادی 
۱۵۰ هزار دالری به پرسپولیس پیوست 
و در نهایت بعد از دریافت ۹۸ هزار دالر 
و احتماال باقیمانده طلبش طی روزهای 
آتی، سرخپوشان را به مقصد عراق ترک 
کرد. این مهاجم نیجریه ای که در پایان 
جام حذفی و با توجه به از دست دادن 

پنالتی، کامال تحت فشار و هجمه قرار 
گرفته بود، با ۷ بازی، ۱ گل و ۱ پاس 
گل و دریافت دو کارت زرد کار را در 

این تیم به پایان رساند.
سابق  بازیکن  حاللی،  اسماعیل 
گذشته  فصل  دو  در  که  پرسپولیس 
هدایت تیم امید این باشگاه را برعهده 
تیم  در  عبدی  حضور  در  و  داشته 
دفاع  در  داشته،  نقش  نیز  بزرگساالن 
از  تمجید  با  تیمش  جوان  مهاجم  از 
به  که  پولی  بود:  گفته  عملکردش 
عبدی داده می شود هزینه خالل دندان 

استوکس و اوساگوآنا هم نیست!
مجموع دریافتی ۴ مهاجم خارجی 
)ماریو  گذشته  فصل  در  پرسپولیس 
جونیور  استوکس،  نتونی  آ بودیمیر، 
عددی  اوساگوآنا(  کریستین  و  براندائو 
بالغ بر یک میلیون دالر را نشان می دهد! 
تومان  ر  هزا  22 قیمت  میانگین  با 
خارجی،  مهاجم  سه  برای  هزینه  این 
پرسپولیس نزدیک به 22 میلیارد برای 
تنها یک گل زده و یک پاس گل هزینه 

کرده است.
رگیری  بکا منع  نون  قا گرچه  ا
انتقادات  با  ایران  در  خارجی  بازیکنان 
زیادی مواجه است اما به نظر می رسد 
یکی از موهبات آن حداقل برای باشگاه 
پرسپولیس با توجه به خریدهای ناکارآمد 
در بخش جذب مهاجم، آثار آن می  تواند 
علی  همچون  نفراتی  شدن  چهره  به 
فضای  و  شود  عبدی  مهدی  و  علیپور 
در  هرچند  بیاورند.  دست  به  بازی 
پرسپولیس امسال نیز خریدها در بخش 
مهاجم با جذب عیسی آل کثیر و آرمان 
باالتری  سن  از  دو  هر  که  رمضانی 
برخوردار هستند، به نظر می رسد یحیی 
را  تجربه  چاشنی  نیز  محمدی  گل 
ارجح تر دانسته و اعتماد الزم برای سود 
بردن از محصوالت این تیم وجود ندارد.

زیان قرمزها از خرید استوکس و اوساگوانا؛

مهدی عبدی؛ یکی از معادن  طال در پرسپولیس
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تصویری دیده نشده از زنده یادان سید محمدحسین شهریار
اختصاصی دنیای جوانان و عالمه محمدتقی جعفری

خدای شکر که این عمر
 جاودانی نیست

سید محمدحسین شهریار

خجل شدم ز جوانی که زندگانی نیست
به زندگانی من فرصت جوانی نیست

من از دو روزه هستی به جان شدم بیزار
خدای شکر که این عمر جاودانی نیست

همه به گریه ابر سیه گشودم چشم
دراین افق که فروغی ز شادمانی نیست

به غصه بلکه به تدریج انتحار کنم
دریغ و درد که این انتحار آنی نیست

نه من به سیلی خود سرخ می کنم رخ و بس
به بزم ما رخی از باده ارغوانی نیست

ببین به جلد سگ پاسبان چه گرگانند
به جان خواجه که این شیوه شبانی نیست

ز بلبل چمن طبع شهریار افسوس
که از خزان گلش شور نغمه خوانی نیست

 

فرید  با  گفت وگو  و  دیدار  جلسه 
دوم  جلد  امضای  جشن  و  قدمی 
لخت«  »ناهار  رمان  و  »اولیس« 
شهرکتاب  در  شهریور   2۶ چهارشنبه 

مینا برگزار می شود.
فرید  با  گفت وگو  و  دیدار  جلسه 
جلد  امضای  همچنین جشن  و  قدمی 
جیمز  »اولیس«  رمان  ترجمه  از  دوم 
ویلیام  لخت«  »ناهار  رمان  و  جویس 
اس باروز، از ساعت پنج عصر چهارشنبه 
2۶ شهریور ۱۳۹۹ در شهر کتاب مینا 

دو  این  امضای  جلسه ضمن  این  در  قدمی  می شود.  برگزار 
کتاب برای حاضران از رمان »اولیس« و همچنین نسل بیت 

صحبت خواهد کرد.
را  جویس  جیمز  »اولیس«  از  قدمی  ترجمه  دوم  جلد 
انتشارات مانیاهنر اواخر بهار امسال با شمارگان هزار نسخه، 

تومان  هزار   ۳۵ بهای  و  22۸ صفحه 
منتشر کرد. همچنین ترجمه قدمی از 
رمان »ناهار لخت« ویلیام سوارد باروز 
نیز مردادماه امسال در ۴۰۰ صفحه و 
با قیمت هفتادهزار تومان توسط نشر 
لخت«  »ناهار  شد.  منتشر  هیرمند 
است.  بیت  نسل  رمان  مشهورترین 
آثار  معرفی  و  ترجمه  پیشگام  قدمی 
نسل بیت در ایران محسوب می شود و 
پیش از ترجمه این رمان مشهور نیز، 
برای نخستین بار آثاری از نسل بیت 
را به فارسی برگردانده بود، از جمله رمان »ولگردهای دارما« 

از جک کروآک و کتاب »زوزه« از آلن گینزبرگ.
عالقه مندان می توانند برای حضور در این برنامه راس 
خیابان  میرداماد،  بلوار  تهران،  نشانی  به  شده  تعیین  زمان 

سنجابی، میدان مینا، پالک ۳، شهرکتاب مینا مراجعه کنند.

روز چهارشنبه، دیدار فرید قدمی با مخاطبان 

»زبان   تخصصی  نشست 
فارسی در گستره گیتی« با هشدار 
درباره آسیب جدی به زبان، ادبیات 

و فرهنگ کشور برگزار شد.
حضور  با  که  نشست  این  ابتدای  در 
انجمن  غالمحسین غالمحسین زاده، رئیس 
بهادر  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  استادان 
و  زبان  فارسی  گسترش  باقری، معاون 
علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  ایران شناسی 
خارج از کشور در وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در سرای اهل قلم به صورت مجازی 
برگزار شد، غالمحسین غالمحسین زاده ضمن 
اشاره به جایگاه و اهمیت زبان و ادب  فارسی 
گفت: زبان ها در عین حال که وسیله ارتباط 
انسان ها هستند از نظر نوع درک جهان نیز 
متفاوت هستند. به عنوان نمونه در زبان عربی 
هم مذکر و هم مونث دستوری داریم اما زبان  

فارسی اینگونه نیست.  
او با بیان اینکه زبان های مختلف از نظر 
تقسیم بندی مقوله های جهانی با هم متفاوت 
هستند، گفت: نقطه قوت زبان  فارسی این است 
که اوال زبان اندیشیدن انسان درباره جهان و 
اسرار هستی و پاسخ به سوال هایی همچون 
جهان چیست؟ خدا کیست؟ رابطه انسان با 
خدا، جهان و خودش چگونه است؟  بوده و در 
ثانی زبان  فارسی در حوزه فرهنگی و پرداختن 
به مسائل عاطفی و درونی انسان و پاسخگویی 
به اسرار هستی بسیار ورزیده و توانا است و 
تواناترین زبان در این حوزه به حساب می آید 
چرا که نویسندگان و شاعران این زبان به این 
موضوع اندیشیده  و فکر کرده اند و آثاری در 
این زبان تولید کرده اند. این نقطه  قوت باعث 
طالب  نیز  ایران  حوزه  از  خارج  جهان  شده 
آشنایی با زبان  فارسی باشد تا از این طریق 
بتواند به میراث فرهنگی که در زبان  فارسی 

است، دست پیدا کنند.
ادبیات  و  زبان  استادان  انجمن  رئیس 
فارسی ادامه داد: شاعرانی مانند اقبال برای 
بیان دریافت های درونی خود به زبان اردو و 
زبان مادری خود به آن صورتی که به زبان 
 فارسی بیان می کنند، نمی توانند بیان کنند و 
یا شهریار اگرچه اشعار ترکی دارد اما زیباترین 
این  فارسی است چرا که  زبان   به  اشعارش 
در  بیشتری  تقسیم بندی های  و  لغات  زبان 
اختیار شاعران و نویسندگان قرار می دهد تا 
بهتر بتواند مکنونات درونی خود را بیان کنند.

تولید  زمینه  در  کرد:  بیان  سپس  او 
زبان، زبان  فارسی محدود به جغرافیای سیاسی 
گویندگان،  همیشه  بلکه  نیست  ما  امروز 
منطقه  به  متعلق  و...  شاعران  نویسندگان، 
وسیع تری بودند که امروز از نظر ما، منطقه ای 
و فرامنطقه ای به حساب می آید. ما غیر از ایران، 
کشورهای فارسی زبانی همچون تاجیکستان و 
افغانستان داریم و در قلمرو فرهنگ ایرانی شبه 
قاره، بنگالدش، هندوستان، پاکستان، آسیای 
آذربایجان  جمهوری  ترکمنستان،  مرکزی، 
در آسیای صغیر ترکیه، در غرب، کشورهای 
عربی به ویژه عراق قلمرو زبان فارسی بودند و 
نویسندگان و شاعران ما در این مناطق زندگی 
می کردند و آثاری به زبان فارسی تولید کرده اند 

که جزو میراث ما محسوب می شوند.
کرد:  بیان  همچنین  غالمحسین زاده 
مختلف  نقاط  به  کشورها  این  مهاجران 
دنیا نیز به زبان فارسی اثر تولید می کنند. در 
اروپا، آمریکا، روسیه و... آثار ادبی داریم که از 
سوی ایرانی ها، افغانی ها و تاجیک هایی که به 
این مناطق مهاجرت کردند، به زبان فارسی 
نوشته و چاپ می شوند. امروز زبان  فارسی در 
جاهای مختلف رواج و تولیدکننده دارد چرا 
از  بهتر  زبانی  تاجیکی  و  افغانی  ایرانی،  که 
زبان  فارسی برای بیان احساسات خود پیدا 
نمی کنند. شاعران و نویسندگانی داریم که در 
تولید آثار خود از زبان  فارسی استفاده کرده اند 
یا در  ایران سفر نکرده اند  به  اما هیچ وقت 
گفت وگوی زبان  فارسی مشکل دارند اما در 

زبان نوشتاری توانایی کاملی دارند.
ادبیات  و  زبان  استادان  انجمن  رئیس 
چیزی  خوانش،  لحاظ  به  داد:  ادامه  فارسی 
زبان   دریچه  از  دانشمندان  و  محققان  که 
فارسی کشف و بیان کردند، معموال مفاهیم 
انسانی است که با خصوصیات فطری انسان 
سازگار است و هر انسانی در هر جای جهان 
با آنها روبه رو شود خود به خود به آن جذب 
لحاظ  از  از کشور  ما در خارج  آثار  می شود. 
از  بسیاری  دارد.  جهانی  گستره  خوانش، 
شاعران ما در جهان نه تنها نزد پژوهشگران 
و نویسندگان بلکه نزد عموم مشهور هستند؛ 
در جهان خارج شناخته شده  مانند خیام که 

است چرا که سوال ها و پرسش های جدی را 
که انسان امروز همیشه با آن روبه رو است به 
زیباترین شکل بیان کرده است. آثار عرفانی 
ما همیشه در اروپا و آمریکا خواننده و خواهنده 
فراوان دارد. سال ها در آمریکا، ترجمه مثنوی 
جزو  غزلیاتش  و  اشعار  از  بعضی  یا  معنوی 
به  است.  ترجمه  و  ادبی  آثار  پرفروش ترین 
این دلیل که محتوا، شیوه بیان، تقسیم بندی 
و ورزیدگی زبان سبب شده مفاهیم عمیق 
را کشف و آنها را زیبا بیان کند. لذتی که از 
به  می بریم  خودمان  شاعران  اشعار  خواندن 
این دلیل است که آنها دریچه ای به روی ما 
باز می کنند که به آن وضوح برای ما باز نبود. 
آثار ادبی ما در جهان مورد استقبال قرار گرفته 
و حتی به حدی تاثیرگذار بوده که سبب شده 

مکتب های ادبی خاص پدید آید.
غالمحسین زاده با تاکید بر اینکه سعدی 
در فرانسه بسیار شناخته شده است، گفت: به 
قدری این شخصیت در بین مردم مهم بود 
که نام فرزندان خود را سعدی می گذاشتند. 
قرار  حافظ  تاثیر  تحت  بسیار  آلمانی  گوته 
داشت. در شاهنامه و آثار ادبی مطالبی بیان 
شده که امروز برای بشر تازگی دارد. آثار ادبی 
کسانی  و  دارد  خواهنده  امروز  جهان  در  ما 
هستند که می خواهند این آثار را بخوانند. در 
دانشگاه های جهان، کرسی های  از  بسیاری 
زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی داریم 
تحصیل  خواهان  که  داریم  داوطلبانی  و 
کشورهای  در  یا  که  هستند  رشته  این  در 
خودشان تحصیل می کنند یا در دانشگاه های 
ما مشغول به تحصیل هستند که تعداد آنها 
زیاد است. این دانشجویان می خواهند گنجینه، 
محتوا و خصوصیات مختلف این زبان شامل؛ 
دستور، بالغت، نشانه شناسی فرهنگی حاکم 
بر نشانه گذاری های ادبی را بشناسند تا این 
از طریق خود زبان  خصوصیات را مستقیما 
آثار  از  که  ترجمه ای  طریق  از  نه  بشناسند 
صورت گرفته است. این جایگاه زبان و ادبیات 
ما در جهان است که از لحاظ فرهنگی، نماینده 

و بازگوکننده فرهنگ ما است.
او با بیان اینکه فرزندان ما باید با ادبیات 
و میراث فرهنگی گذشته آشنا شوند، گفت: 
زبان فارسی، زبان فرهیختگی است؛ در هند 
و پاکستان زبان  فارسی یعنی زبان فرهیخته 
و اگر کسی به این زبان شعر بگوید شخص 
این  با همه  می آید.  به حساب  فرهیخته ای 
اهمیت، گله مند هستیم که جامعه و جوانان 
ما ارتباطشان با فرهنگ ضعیف است. رنگ 
که  چرا  نیست  عمیق  ما  جوانان  فرهنگی 
را  آنها  به  را  فارسی  ادب  و  زبان  خوب  ما 
کسی  هر  به  مدارس  در  نداده ایم؛  آموزش 
دهد؛  آموزش  زبان  فارسی  می دهیم  اجازه 
برای جبران کسری سایر درس ها از ساعت 
تدریس ادبیات کم می کنیم. در دفترچه آزمون 
استخدامی که اخیرا منتشر شده برای استخدام 
دبیر زبان و ادبیات فارسی، از فارغ التحصیالن 
زبان و ادب فارسی یا فارغ التحصیالن دارای 
مدارک حوزوی سطح دو و سطح سه صورت 
مدارک  دارای  التحصیالن  فارغ  می گیرد. 
حوزوی سطح دو و سطح سه چه آموزشی 
درباره زبان و ادب فارسی دیده اند؟ آیا شاهنامه 
می شناسند؟ آیا از فارسی آگاهند؟ این گروه 
می توانند علوم دینی تدریس کنند اما ادبیات 
نه. ما اجازه نداریم درس زبان و ادب فارسی 
غیرمرتبط  دروس  که  بسپاریم  کسی  به  را 

خوانده باشند.  
اگر  گفت:  پایان  در  غالمحسین زاده 
و  فرهنگی  جنبه  برویم،  پیش  شیوه  این  با 
عمیق تر  ادبیات  و  فرهنگ  با  ما  بیگانگی 
می شود و آسیب های جدی به ادبیات، زبان 
این  می شود.  وارد  کشور  فرهنگ  و   فارسی 
کار غلط که نتایج نامطلوبی دارد، باید اصالح 
شود. دانشجویانی که در رشته زبان و ادب 
فارسی تحصیل می کنند اگر بازار کار نداشته 

باشد آیا در آینده دانشجویان باذوق وارد این 
رشته می شوند؟ نتیجه این می شود کسانی در 
رشته زبان و ادب فارسی تحصیل می کنند 
توانایی  اگر  ندارند.  را  الزم  توانایی های  که 
ایجاد یک زبان  فارسی قوی نداریم حداقل 
این میراث را حفظ کنیم. تا زمانی که بدون 
اندیشه در این حوزه عمل کنیم به جایی راه 
نخواهیم برد. در نتیجه افراد متخصص باید 

در حوزه زبان و ادب فارسی تدریس کنند.
با  باقری  بهادر  نشست،  این  ادامه  در 
شیفتگان  فارسی  ادب  و  زبان  اینکه  بیان 
فراوانی دارد، گفت: در وزارت علوم، تحقیقات 
رایزنی های  و  سفارت خانه ها  فناوری،  و 
فرهنگی اعالم کرده اند که کشورها خواهان 
در  هستند.  فارسی  زبان  کرسی های  ایجاد 
دانشگاه ها  در  جهان،  کشور   2۰۷ از  بیش 
ادبیات  و  زبان  زبان  فارسی،  کرسی های 
ایران شناسی داریم.  یا  فارسی، شرق شناسی 
کشورها برای زبان های خود سرمایه گذاری 
بورس  دانشجویان عالقه مند  به  و  می کنند 
زبان  به گسترش  توجه  می دهند.  تحصیلی 
و  داشته  وجود  انقالب  از  قبل  از  فارسی 
اعزام  مختلف  به کشورهای  نامدار  استادان 
می شدند. بعد از انقالب، خوشبختانه وزارت 
علوم،  وزارت  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
تحقیقات و فناوری به این امر توجه کردند 
نیز  ارتباطات اسالمی  و  و سازمان فرهنگ 
داشته  مسئولیت  فارسی  زبان  گسترش  در 
برای  را  دانش افزایی  دوره های  اولین  است. 
و چندین  برگزار کردند  دانشجویان خارجی 
ایران تحصیل  در  دانشجویان خارجی  دوره 
کردند و از نزدیک با جامعه ایران آشنا شدند 

و این اتفاقات هنوز هم ادامه دارد.
او افزود: در وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری حدود ۳۰۰ استاد به کشورهای مختلف 
اعزام شده است. تعدادی از کرسی های زبان 
هستند  مستقل  جهان  در  فارسی  ادبیات  و 
یا  مقیم  ایرانی  استادان  یا  بومی  استادان  و 
استادان خارجی زبان و ادب فارسی در آنجا 
تدریس می کنند و سال ها چراغ زبان فارسی را 
روشن نگه داشته اند.  از 2۰۷ کرسی، حدود ۸۰ 
کرسی با ما در ارتباط هستند و خواهان حضور 
استادان ایرانی در این کرسی ها هستند، هر 
چند مسائل ارزی و کرونا این حضور را محدود 
کرده است. اما به طور کلی، این حرکت رو به 
جلو بوده است و سال قبل توانستیم به بسیاری 
از کرسی ها حتی مناطق ناامنی مانند عراق، 

سوریه و لبنان استاد اعزام کنیم.  
و  رسی  ن فا با ز گسترش  ون  معا
علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  ایران شناسی 
تحقیقات  علوم،  وزارت  در  کشور  از  خارج 
به  اعزامی  استادان  بیان کرد:  فناوری  و 
با  صرفا  فارسی  ادب  و  زبان  کرسی های 
هدف زبان آموزی اعزام نمی شوند بلکه آنها 
را نماینده فرهنگ، تمدن و ادبیات خودمان 
می دانیم. شخصیت، منش و نوع ارتباط این 
استادان با دانشجویان دوستانه است و گاهی 
به ارتباطات خانوادگی منجر می شود؛ در نتیجه 
زندگی،  با  آنها  که  فراهم می شود  شرایطی 
منش و فرهنگی ایرانی آشنا خواهند شد. این 
استادان سخنرانی های علمی و فرهنگی در 
دانشگاه های این کشورها انجام می دهند و 
گاهی زمینه هایی فراهم می شود تا سینمای 
فرهنگی  برنامه های  شود.  معرفی  ایران 
زمینه ای فراهم می کند که دانشجویان زبان 
انگیزه  شوند.  آشنا  زبان  فارسی  با  خارجی 
خارجی ها برای آموزش زبان فارسی متفاوت 
است. به عنوان نمونه در چین ۱2 کرسی زبان 
 فارسی و ۱۵ کرسی ایران شناسی داریم؛ نگاه 
چینی ها به این موضوع جنبه اقتصادی دارد 
و کرسی های زبان چینی در کل دنیا گسترده 
در  باید هزار کرسی  اعالم کرده اند  و  است 
سطح جهان داشته باشند. در چین زمینه های 
فرهنگی، ترجمه و.. داریم و آنها عالقه مند 

هستند آثار ما به زبان چینی ترجمه شود.  
او افزود: در شبه قاره نسخه های خطی 
فراوان درباره زبان و ادبیات فارسی داریم که 
باید حفظ شود و قابلیت تصحیح و چاپ دارد. 
کرسی های زبان و ادب فارسی در ایران حدود 
۸۰ سال سابقه دارد اما در پاکستان ۱۵۰ سال 
سابقه دارد. در پاکستان اگر یک فرد روحانی 
در منبر، صحبت های خود را با شعر فارسی 
آغاز کند او را فرهیخته می دانند. دانشجویانی 
داریم که خودآموز و از طریق اینترنت با زبان  
مستشرقان  زمانی  بودند.  شده   آشنا  فارسی 
نامداری داشتیم که با زبان و فرهنگ ایران 
آشنا می شدند، تاریخ ادبیات می نوشتند، درباره 
موالنا اثر خلق می کردند و آثار ما را ترجمه 
می کردند؛ در نتیجه زمینه برای آشنا شدن آنها 
با میرث گرانسنگ ما فراهم بود. این حرکت 
نباید کند شود بلکه باید رو به جلو باشد. ما 
گاهی در جذب بودجه برای اعزام استادان با 
مشکل روبه رو می شویم که نتیجه آن از دست 
دادن تعدادی از کرسی ها خواهد بود. بنابراین 
درخواست می کنم بودجه انجام این امور به 
موقع به دست ما برسد. ما باید سال به سال 
تعداد این کرسی ها را در جهان افزایش دهیم.

اعزام  بر  عالوه  ما  کرد:  تاکید  باقری 
استاد، وظایفی همچون تعیین سرفصل های 
در  که  داریم  زبان  فارسی  و  ایران شناسی 
شده اند  قدیمی  بسیار  کشورها  از  بعضی 
نوع  ما،  امروز  دنیای  با  تناسبی  و  ارتباط  و 
ما  زندگی  بر  حاکم  ارزش های  و  زندگی 
این سرفصل ها  بازنگری  ندارند. ما در حال 
جدیدی  سرفصل های  زودی  به  و  هستیم 
ارائه می کنیم.  البته این کشورها آزاد هستند 
که این سرفصل ها را بپذیرند یا خیر. همچنین 
که  کنیم  تدوین  جدیدی  کتاب های  باید 
تالیف  این زمینه  خوشبختانه چند کتاب در 
شده است. اخیرا کتاب های خوبی در زمینه 
آموزش زبان  فارسی تالیف شده که باید به 
مجازی  آموزش  بفرستیم.  دیگر  کشورهای 
ویروس  شیوع  با  ویژه  به  است  مهم  بسیار 
کرونا اعزام استاد ممکن نیست اما به کمک 
برگزار  مجازی  بتوانیم کالس های  استادان 
کنیم. همچنین یک سامانه واحد و رسمی 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نظر  زیر 

راه اندازی کنیم. 
دانشگاه   ۱۵ از  بیش  در  افزود:  او 
ویژه  فارسی  زبان  آموزش  مراکز  کشور، 
دانشجویان خارجی داریم. همچنین، مرکز 
مدرس  تربیت  دانشگاه  در  فارسی  زبان 
که  دانشگاه هایی  در  است.  شده  افتتاح 
تبریز  دانشگاه  مانند  هستند  مرز  نزدیک 
همسایه  کشورهای  با  که  کردستان  و 
زبان  مرکز  باید  دارند نیز  خوبی  ارتباطات 
فارسی وجود داشته باشد چرا که حدود ۳۰ 
هزار دانشجو در ایران در رشته های مختلف 
در حال تحصیل هستند که همه آنها باید 

یک دوره زبان فارسی را فرابگیرند.
کردیم  گفت: تالش  باقری همچنین 
تعطیل  فارسی  زبان  آموزش  کرسی های 
نشوند بلکه گسترش پیدا کنند و به تقاضایی 
تشکیل  برای  مختلف  کشورهای  از  که 
دهیم.  مثبت  پاسخ  داده می شود  کرسی ها 
به  باید  فرهنگی  مسئوالن  و  دولت  هیئت 
کنند؛  نگاه  به صورت جدی تر  موضوع  این 
فارسی  ادبیات  حوزه  متخصص  که  کسانی 
کنند.  ایفا  نقش  ادبیات  در  نباید  نیستند 
همچنان که یک معلم ادبیات نمی تواند معلم 
فیزیک باشد؛ یک معلم فیزیک هم نمی تواند 
معلم ادبیات باشد. استاد فقط زبان آموز نیست 
سینما،  تمدن،  فرهنگ،  محمل  زبان،  بلکه 
تئاتر، موسیقی و... است و فرهنگ و تمدن 
را کسی باید معرفی کند که نماینده خوبی 
خوب  مدرسان  اگر  باشد.  ما  فرهنگ  برای 
انگیزه با سواد انتخاب  شوند و در  دارای  و 
اختیار دانشگاه های خارجی قرار بگیرند روز 
به روز اقبال بیشتری نسبت به آموزش زبان 

و ادبیات فارسی می شود.
 ۱۵ اروگوئه   در  گفت:  پایان  در  او 
سخنرانی در یک ترم در زمینه های مختلفی 
همچون حافظ، موالنا، هزار و یک شب و... 
برگزار کردیم از جمعیت چهار میلیون نفری، 
۵۰ نفر از بزرگساالن و کودکان و جوانان در 
نشست هزار و یک شب شرکت کردند. وقتی 
می خواهند  ایرانی  استادان  می شد  اعالم 
شنیدن  به  عالقه مند  بسیار  کنند  سخنرانی 
بودند. ما باید به این سمت رویم که آموزش 
به درجه ای از قدرت و قوت برسد که شاهد 
مستشرقان و ایران شناسان جوان باشیم که 

ایران را آن طور که هست معرفی کنند.

هشدار درباره آسیب  جدی به زبان، ادبیات و فرهنگ کشور

چاپ ششم »دیوان سنایی غزنوی« وارد کتابفروشی ها شد
کتاب »دیوان سنایی غزنوی« به اهتمام 
پرویز بابایی به تازگی توسط انتشارات نگاه به 

چاپ ششم رسیده است.
سنایی یکی از مهم ترین شاعران ادبیات 
فارسی و مربوط به قرن ششم است که اوایل 
یا اواسط قرن پنجم در غزنه متولد شده است. 
برای سنایی از لقب حکیم استفاده شده و موالنا 
در  وی  است.  نامیده  غزنوی  حکیم  را  او  نیز 
ابتدا از شاعران درباری بود و به مدح سالطین 
می پرداخت اما در ادامه زندگی متحول شد و 
دست از امور مادی برداشت. »حدیقۀ الحقیقه« 

از آثار مهم سنایی محسوب می شود.
با  او  ادبیات منظوم عرفانی فارسی می دانند. دیوان  پایه گذاران  از  را  سنایی 
اهتمام و تدوین پرویز بابایی و با مقدمه ای از بدیع الزمان فروزانفر همراه شده است.
چاپ ششم این کتاب با ۶۷۷ صفحه و قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده است.

انتشارات نگاه همچنین به تازگی مجموعه شعر »ده و ده دقیقه و سی ثانیه« را 
سروده کیانوش خان محمدی منتشر و راهی بازار نشر کرده است.

این کتاب هم با ۱۱۰ صفحه و قیمت ۱۵ هزار تومان به چاپ رسیده است.

انتشار کتاب بیژن نجدی با صدای پیام دهکردی
من  با  که  »یوزپلنگانی  صوتی  کتاب 
پیام  با صدای  نجدی  بیژن  نوشته   دویده اند« 

دهکردی منتشر شد.
مجموعه داستان »یوزپلنگانی که با من 
نویسنده  نجدی،  بیژن  مطرح  اثر  دویده اند« 
و  بازیگر  دهکردی،  پیام  روایت  به  شاعر  و 
منتشر  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  کارگردان 

شده است.
ناشر  عنوان  به  کتاب  نوین  معرفی  در 
نسخه  و  کتاب  این  صوتی درباره  کتاب  این 
صوتی اش آمده است: »یوزپلنگانی که با من 
دویده اند« تنها اثری است که در زمان زندگانی 

بیژن نجدی منتشر شد و حاال 2۳ سال پس از درگذشت نویسنده اش این بار به صورت 
کتاب گویا در اختیار عالقه مندان به شنیدن داستان های معاصر ایرانی قرار می گیرد.

با موضوع »مرگ« است. داستان هایی  این کتاب روایت ۱۰ داستان کوتاه 
به  »سپرده  می پردازد.  موضوع  این  به  مجزا  و  متفاوت  زاویه ای  از  کدام  هر  که 
پوتین«،  در  »تاریکی  اسب ریزی«،  »روز  کابوس«،  از  پر  »استخری  زمین«، 
تونل«،  به  بفرستید  »مرا  من«،  دکمه ای  »چشم های  سهراب کشان«،  »شب 
»خاطرات پاره پاره  دیروز«، »سه شنبه  خیس« و »گیاهی در قرنطینه« داستان های 

مجموعه  »یوزپلنگانی که با من دویده اند« هستند.
ترکیبی  شاعرانه  نجدی  داستان های  از  دهکردی  پیام  نمایش گونه  روایت 
دوست داران  و  ایرانی  قصه های  مخاطبان  برای  که  است  کرده  خلق  را  شنیدنی 

کتاب گویا لذت بخش خواهد بود.
بهنام کاله بخش برعهده  را  اثر  این  مسترینگ  و  میکس  موسیقی،  انتخاب 

داشته است.
»یوزپلنگانی که با من دویده اند« با زمان سه ساعت و ۳۰ دقیقه در اپلیکیشن 

طاقچه در دسترس عالقه مندان به کتاب گویا قرار گرفته است.
نسخه  چاپی »یوزپلنگانی که با من دویده اند« اولین بار در سال ۷۳ توسط نشر 

چشمه منتشر شد و طی این سال ها ۴۰ بار دیگر تجدید چاپ شده است.

رفتار متفاوت کمک  درسی ها
 با شخصیت های ادبی

در شرایطی که آموزش و پرورش تصویر 
دختران را از جلد کتاب درسی حذف می کند 
قبضه  را  بازار  که  کتاب های کمک درسی  اما 
کرده اند، در این زمینه هم دنبال راه هایی برای 

جذب مخاطب هستند.
ی  ب ها کتا که  د  می شو لی  سا چند
کمک درسی با شمایل متفاوتی منتشر می شوند، 
انگار »نیما«، »سهراب«، »جالل« و دیگران 
دارند.  دیگری  دنیای  کتاب ها  این  جلد  روی 

برخالف تصاویر نسبتا ساده کتاب های درسی ادبیات و البته دیگر درس ها، ناشران 
کتاب های کمک درسی با شیوه دیگری سراغ دانش آموزان آمده اند.

امسال آموزش و پرورش کتاب فارسی)۱( برای سال دهم را با تصویر روی 
جلدی شبیه به نقاشی افسانه ها و بخشی از یک کتیبه که نقاشی و شعر هر دو 
وضوح نسبتا کمی دارند روانه مدرسه ها کرد. از طرف دیگر کتاب های کمک درسی 
باز هم با تصاویری متفاوت نسبت به کتاب های درسی به بازار رسیدند. روی جلد 
یکی از کتاب های کمک درسی ادبیات پایه دهم، زندگی دو زوج از دنیای ادبیات به 
تصویر کشیده شده است؛ نیما یوشیج و همسرش عالیه که زیر کرسی نشسته اند و 
جالل  آل احمد و سیمین دانشور. نقاشی ترسیم شده خشک و جدی نیست و حالتی 
طنزگونه دارد. تصاویری که پای شان به جلد این  کتاب ها باز می شود، اغلب فکاهی 
و طنز به نظر می آیند. حاال کدام به دنیای دانش آموزان نسل امروز نزدیک تر است؟

صورت ها و تصاویر روی جلد این کتاب ها اغلب از جنس ادبیات معاصر و به 
شکلی نزدیک به دنیای نوجوانان است. 

خاصی  چارچوب های  از  همواره  درسی  کتاب های  تصاویر  این که  برخالف 
پیروی می کنند اما ناشران کمک آموزشی حتی در به تصویر کشیدن شخصیت های 
کهن و اسطوره ای هم انگار با نوعی آشنایی زدایی پلی از ادبیات کالسیک به دنیای 
امروز زده اند. از سویی مثال روی جلد کتاب  موضوعی »امال و لغت« امالی اشتباه 
کلمات را که امروزه رایج است، به تصویر کشیده اند تا از این طریق ارتباط بیشتری 

با مخاطب خود ایجاد کنند. 
درحالی که شیوه آموزشی فعلی دانش آموزان را ناگزیر به حفظ کردن تاریخ 
ادبیات می کند، مولفان کتاب های کمک درسی ادبیات بعضا از تصویرهای طنز و 
فکاهی برای آموزش تاریخ ادبیات استفاده می کنند و تصاویر متفاوتی از »سعدی«، 

»پروین اعتصامی«، »نیما« و ... را پیش روی دانش آموزان قرار می دهند. 
کتاب های کمک درسی که بازار را قبضه کرده اند، از توجه به طراحی جلد هم 
غافل نمانده اند. کمک درسی ها حتی برای این که از رقابت با یکدیگر و رقابت با کتاب 
درسی جا نمانند بعضا در ترسیم تصاویر اسطوره های ادبی به سمت شخصیت ها و 

آثار خارجی هم رفته اند.
خالصه ناشران کمک درسی در جهت جلب مخاطبان از این هم غافل نیستند 

که بچه ها 
نویسندگان و شاعران کشورشان را روی جلد کتاب های کمک درسی پیدا کنند؛ 

موضوعی که آموزش و پرورش نباید از آن جا بماند.
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فرناز میرزالو

کتابداران، آموزگاران بدون مرز هستند

عضو انجمن کتابداری و اطالع رسانی گفت:کتابداران با سربلندی در 
آزمون پیش آمده در دوران شیوع بیماری کرونا نشان دادند که میتوان  روی 
ظرفیت های فضای مجازی در ارائه خدمات کتابخانه ای حساب باز کرد.

مقابله  ستاد  تصمیم  بنابر  کشور  بیماری کرونا در  شیوع  از  پس 
با کرونا و ابالغ نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتابخانه های عمومی 
همچون سایر مراکز فرهنگی، به منظور قطع زنجیره انتقال این ویروس 
و حفظ جان اعضا و مراجعه کنندگان، به صورت موقت تعطیل شد؛ اما 
نبود.  کتابخانه ها  ارائه خدمات  و  فعالیت  تعطیلی  معنای  به  این موضوع 
و  کتاب  به  مخاطبان  مبرم  نیاز  و  سو  یک  از  کتابداری  حرفه  ماهیت 
خدمات کتابخوانی در دوران کرونا، به ویژه کودکان و نوجوانان، باعث شد 
تا کتابداران به صورت خودجوش با عزیمت به فضای مجازی و استفاده 
از ظرفیت های آن، ارتباط خود را با اعضای کتابخانه های عمومی حفظ و 

خدمات کتابخانه ای را به آنها ارائه دهند.
کاظم حافظیان رضوی، عضو انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران 
درباره تأثیرات وقوع بحران کرونا در ارائه خدمات و فعالیت های کتابداران 
گفت: پیش از هر چیز از همه کتابداران و همه کسانی که در این مدت 
تشکر  شود،  خاموش  کتابخانه ها  چراغ  که  نگذاشتند  و  کشیدند  زحمت 
می کنم. چرا که روشن ماندن چراغ کتابخانه به باز بودن و یا بسته بودن 
بنای کتابخانه ها نیست، بلکه این فعالیت ها و خدمات کتابخانه ای است 

که چراغ آن را روشن نگه می دارد.
وی افزود: خوشبختانه در این دوران سخت کرونایی، امکانات استفاده 
از فضای مجازی فراهم بود و کتابداران توانستند از این فرصت به خوبی 
استفاده کنند؛ به ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی که با عموم مردم 
سروکار دارند، با اقدامات خودجوش و خالقانه خود باز هم ثابت کردند که 
کتابخانه عمومی دانشگاه مردم است و با استفاده از ظرفیت های فضای 
مجازی خیلی خوب توانستند ارتباط و تعامل خود را هم با اعضا و هم با 
همه مردم برقرار کنند و نگذاشتند در این دانشگاه به روی مردم بسته شود.

این پیشکسوت عرصه کتابداری و اطالع رسانی با اشاره به مشاهدات 
خود از فعالیت کتابداران کتابخانه های عمومی در دوران تعطیلی کتابخانه ها 
گفت: در کنار ارائه خدمات کتابداری، برنامه هایی چون برگزاری برنامه های 
اتفاقات بسیار خوبی  ادبی آنالین  مجازی، وبینارهای مختلف و محافل 
بودند؛ حتی در نقاطی از کشور که کمترین امکان ارتباطی وجود داشت 
نیز کتابداران سعی کردند تنها با استفاده از یک تلفن همراه پیام شأن را 
به مخاطب برسانند و خدمات مختلفی از جمله ارائه کتاب های الکترونیک، 
برگزاری پویش های مختلف، قصه گویی، کاردستی و غیره را ارائه کنند.

کاظم حافظیان رضوی ادامه داد: در مجموع معتقدم که کتابداران 
توانستند از این فرصت به خوبی استفاده کنند و خوشحالم از اینکه این 
رخ داد باعث می شود که از این پس امکانات مجازی به شیوه ای بهتر 
و با تدابیر خیلی حساب شده تری در خدمت کتابخانه ها و کتابداران قرار 
گیرد. از سوی دیگر نیز این درک در جامعه ایجاد شد که فضای مجازی 
چه خدماتی را می تواند به مردم ارائه دهد و از این پس می توان حساب 

ویژه ای روی ظرفیت های آن باز کرد.
این عضو انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران گفت: من یک عنوان 
مهم برای کتابداران به کار می برم و آنها را آموزگاران بدون مرز در آموزش 
عنوان می کنم؛ یعنی هیچ موضوع یا اتفاقی نمی تواند کتابداران را از آموزش 
جامعه بازدارد و کتابداران همیشه سعی می کنند که یادگیری مادام العمر را 
هم برای خودشان و هم برای مخاطبانشان فراهم کنند. خوشبختانه این 
عزیزان در این آزمون هم در جایگاه معلم کتابدار سربلند بوده و هستند.

نسبت به محافل ادبی هم خوش بینی زیادی ندارم
رضا امیرخانی می گوید: به محافل 
ادبی خوشبینی خیلی زیادی ندارم. البته 
کوچک تر  شهرهای  و  شهرستان ها  در 
محافل ادبی همچنان می توانند کارکرد 

قدیمی خود را داشته باشند.
این نویسنده درباره جایگاه محافل 
پیشینه  گفت:  ما  امروز  جامعه  در  ادبی 
به دوره  امروزی  به شکل  ادبی  محافل 
از  بازمی گردد.  شعر  در  بازگشت  سبک 
آن جا که تاریخ هنر این کشور با تاریخ 
شعر قرین و همسایه است به نظر می آید 
که ما در تاریخ هنر محافل ادبی را باید با 

شعر بسنجیم. البته به گمان سبک بازگشت نمی تواند به عنوان یک سبک ابداعی، 
جایگاه رفیعی در میان سبک های شعری این کشور داشته باشد، به همین سیاق 

نسبت به محافل ادبی هم خوشبینی خیلی زیادی ندارم.
او با اشاره به تحوالت رخ داده در عصر ارتباطات، افزود: با اقتضائات دنیای 
امروز می توان به راحتی با افراد در هرجای دنیا ارتباط برقرار کرد و حتما لزومی 
ندارد که به عنوان مثال آن محفل در منزل بنده برگزار شود. با توجه به شرایط 
جدید و دنیای ارتباطات که در آن قرار داریم، به نظر می رسد که تعداد اعضای 

یک محفل ادبی دست کم باید به اندازه تعداد فارسی زبانان باشد.
ارائه  امیرخانی سپس بیان کرد: به گمان من کار محفل ادبی تسهیل در 
محصول بوده که امروز این کار ویژه محفل ادبی را شبکه های اجتماعی برعهده 
اما  دارد،  را  خود  خاص  مزیت های  حضوری  محافل  برگزاری  گرچه  گرفته اند. 
دنیای امروز، شرایط و اقتضائات خاص خود را می طلبد که در این جهت برگزاری 
برخی محافل ادبی به صورت مجازی، از اقدامات خوبی در این زمینه بوده است.

برخی  در  موجود  محدودیت های  به  ره  اشا با  »رهش«  نویسنده 
شهرستان ها گفت: البته در شهرستان ها و شهرهای کوچک تر محافل ادبی می توانند 
همچنان کارکرد قدیمی خود را داشته باشند و به کشف و تقویت استعدادهای ادبی 
گمنام در این مناطق کمک کند، اما در شهرهای بزرگ و قسمت هایی که دسترسی 
به شبکه های اجتماعی وجود دارد، محافل ادبی دیگر نقش قدیمی خود را ندارند.

روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور که این گفت وگو را انجام 
داده نوشته است: در پی منویات مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به شعر و 
ادبیات و همچنین مطالبه همیشگی ایشان در حمایت از جریان های اصیل ادبی، 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور با همراهی جمعی از استادان عرصه شعر و ادب 
اقدام به تشکیل و راه اندازی محافل ادبی در سراسر کشور و با محوریت کتابخانه های 
عمومی کرده است که این اقدام با استقبال اهالی و فعاالن این عرصه همراه بوده و 
جلسات این محافل به صورت مجازی در استان های مختلف در حال برگزاری است.

تکلیف  تعییت  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۳۹۹۶۰۳2۹۰۱۴۰۰۰۰۱۷ مورخه ۹۹/2/۳۱ هیات اول موضوع قانون تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
جهانگیر  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  مهدیشهر  ملک  ثبت  حوزه 
از مهری  گوهری بشماره شناسنامه ۳۰2 و کدملی ۵۳۰۹۸2۸۱۶۸ صادره 
به مساحت ۹۴/۹۶ متر مربع  شهر فرزند رضا در شش ساختمان و طویله 
پالک2۳۰۸ واقع در بخش ۵ شمیمی زاد حوزه ثبتی مهدیشهر خریداری از 
محمد محمودیان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵)پانزده( روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع  ظرف مدت یک ماه 
انقضاء مدت مذکور و عدم  . بدیهی است در صورت  قضائی تقدیم نمایند 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۶/2۴ دوشنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۹/۷/۹ چهارشنبه

م الف ۴2۷
رئیس ثبت اسناد و امالک مهدیشهر

مهدی روحانی
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نمایش »کیارستمی و عصای گمشده« در هنر و 
تجربه 

فیلم بلند »کیارستمی و عصای 
محمودرضا  کارگردانی  به  گمشده« 
ثانی و تهیه کنندگی بهروز نشان در 
گروه سینمایی »هنر و تجربه« اکران 

می شود. این فیلم حاصل تالش کارگردان در 
به تصویر کشیدن حضور عباس کیارستمی 
در کالس های درس فیلمسازی او در اسپانیا و کلمبیا  و روایت تازه ای 
از نگاه کیارستمی به زندگی و سینما است که ثانی آن را طی چهر سال 
در کارگاه های کیارستمی به تصویر کشیده است.فیلم بلند »کیارستمی و 
عصای گمشده« قرار است از سه شنبه 2۴ شهریورماه در گروه سینمایی 
»هنر و تجربه« اکران شود. محمودرضا ثانی پیش از ساخت این فیلم 
کتاب »عباس کیارستمی و درس هایی از سینما« را تالیف کرده که به 

زبان های مختلف ترجمه و در ایران و آمریکا چاپ و توزیع شده است.

تمدید اجرای »اودیسه ۲0۲0« تا یک هفته دیگر

نمایش  کارگردان  دادگر،  آرش 
بود  قرار  گفت،   »2۰2۰ »اودیسه 
اجرای این نمایش روز جمعه بیست 
برسد،  پیایان  به  ماه  و یکم شهریور 
اما  اجرایش تمدید شده و تا روز جمعه 

بیست و هشتم شهریور ماه به  روی صحنه 
در تاالر چهارسو خواهد ماند.

نمایش »اودیسه 2۰2۰« به نویسندگی امین طباطبایی و کارگردانی 
آرش دادگر از روز دوشنبه 2۷ مرداد در تاالر چهارسو اجرای خود را آغاز 
کرده است. این نمایش ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت 
بلیت ۴۰ هزار تومان به صحنه می رود.»اودیسه 2۰2۰« که آرش دادگر، 
امین طباطبایی و ندا حبیبی در آن به عنوان بازیگر حضور دارند، یک 
روایت نمایشی متفاوت درباره جنگ تروا و سازنده اسب چوبی است که 
»اولیس« شخصیت نمایش پس از ۱۰ سال آوارگی به خانه بر می گردد.

ایده هایی در انتظار خداحافظی »کرونا« 

کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده 
شناخته شده موسیقی ایران در تشریح 
تازه ترین فعالیت های خود از طراحی و 
اجرای چند آلبوم و نیز رایزنی با چند 
موسیقایی  پروژه های  برای  خواننده 

جدیدش خبر داد.
گذشته  هفته های  طی  گفت:  وی 
عقیلی  ساالر  خوانندگی  و  رنجبر  پوپک  از  ترانه ای  با  »بی تو«  قطعه 
علی  مرحوم  درگذشت  سالروز  با  همزمان  این که  ضمن  شد.  منتشر 
حاتمی قطعه هزاردستان )پیش درآمد اصفهان( از ساخته های زنده یاد 
مرتضی نی داود را با تنظیم خودم منتشر کردم که خوشبختانه هر دو اثز 
با استقبال خوبی مواجه شد. مشغول برنامه ریزی برای انتشار چند تک 
آهنگ با همراهی ارکستر بزرگ هستم که امیدوارم بعد از خداحافظی 

»کرونا« اجرایی شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

زنان »آیچی« ژاپن به »کالس رانندگی« جایزه 
دادند

ه  ر ا جشنو پنجمین  و  بیست 
جهانی فیلم های زنان »آیچی« ژاپن 
برگزار  شهریور   ۱۶ تا   ۱۳ فاصله  در 
به  رانندگی«  »کالس  فیلم  و  شد 

کارگردانی مرضیه ریاحی موفق به دریافت 
جایزه از آن شد.

و  جامعه  در  زنان  پیشرفت  با هدف   ۱۹۹۶ سال  در  این جشنواره 
تبادل آرا و ترویج نظرات زنان در سطح بین المللی تاسیس شده است.

»کالس رانندگی« پیش از این جایزه نیز زردآلوی طالیی شانزدهمین 
فیلم کوتاه  بهترین  ارمنستان، جایزه  فیلم »زردآلوی طالیی«  جشنواره 
بخش بین الملل ششمین جشنواره جهانی فیلم های زنان دوبلین ایرلند، 
جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و دومین جشنواره جهانی فیلم »مذهب 

امروز« ایتالیا و... را کسب کرده بود.

ما
سین

 

تحلیل برنامه هاي معاونت هنري وزارت ارشاد

محمد مجتبی حسینی: کرونا روي زندگي همه مردم تاثیر گذاشته است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
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روز گذشــته ســیدمحمد مجتبی حســینی، 
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــری وزی ــور هن ــاون ام مع
اســالمی در گفتگویــي دربــاره سیاســتگذاري هاي 
ــرد و  ــت ک ــر صحب ــوزه هن ــاد در ح وزارت ارش
پیرامــون برخــي از مســائل مختلــف مطرح شــده 

ــرد. ــازي ک ــر را شفاف س ــاي اخی در روزه
معــاون امــور هنــری وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه سیاســتگذاری 
در حــوزه هنــر، یکــی از وظایــف عمــده معاونــت 
ــه  ــی ک ــاره موازی کاری های ــت، درب ــری اس هن
پیرامــون وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
روی می دهــد، گفــت: در قانــون تاســیس و 
تشــکیل وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
رســیده  تصویــب  بــه  در ســال ۱۳۶۵  کــه 
ــاد  ــگ و ارش ــای وزارت فرهن ــت، فعالیت ه اس
ــارت  ــت و نظ ــتگذاری، هدای ــالمی در سیاس اس
ــه  ــری خالص ــی و هن ــای فرهنگ ــر فعالیت ه ب
ــر  ــع اگ ــا در واق ــی از محوره ــود. در بعض می ش
ــه تنهــا فرجــام  ــه مــوازی کاری باشــد، ن ــرار ب ق
ــر  ــز منج ــران نی ــه خس ــه ب ــدارد، بلک ــی ن نیک
می شــود. در بعضــی از مــوارد مــوازی کاری، نــه 
ــا  ــت بنیان ه ــه تقوی ــه ب ــت، بلک ــد نیس ــا ب تنه
نیــز منجــر می شــود. اینکــه حکمــی کلــی صــادر 
ــوب  ــا خ ــد ی ــوازی کاری ب ــم م ــم و بگویی کنی
ــه دارد. در سیاســتگذاری  ــه مطالع ــاز ب اســت، نی
حتمــا مــوازی کاری بــد اســت، چــون مــا یــک 
کشــور هســتیم، یــک حاکمیــت و یــک دولــت 
داریــم. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مطابق 
ــرای  ــت ب ــت حاکمی ــم و دس ــد چش ــون بای قان
تمشــیت و تولیــت حــوزه فرهنــگ و هنــر باشــد، 
بنابرایــن وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســت 
کــه بایــد دربــاره سیاســتگذاری بــه نتیجه برســد 
و همــه دســتگاه های اجرایــی از آن تمکیــن کنند 
امــا در عرصــه حمایت گــری بــا یــک تقســیم کار 
ــه  ــی ب ــوان کار را حت ــکاری می ت ــن و هم روش

ــرد. صــورت مــوازی پیــش ب
ــی  ــه در بعض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
ــت را  ــگ، موضــوع حمای کشــورها، وزارت فرهن
از دســتور کار خــود خــارج کــرده اســت، افــزود: 
ــت از  ــرای حمای ــن کشــورها شــهرداری ، ب در ای
هنرمنــدان و رویدادهــای هنــری اقــدام می کنــد 
ــار وزارت  ــرا در اختی ــتگذاری منحص ــا سیاس ام
ــه  ــکلی ک ــت. مش ــده اس ــی مان ــگ باق فرهن
امــروز بــا آن مواجــه هســتیم، موضــوع نظــارت 
ــال در وزارت  ــه مث ــت. اینک ــتگذاری اس و سیاس
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مدیریتــی در حــوزه 
موســیقی داشــته باشــد امــا ســازمان صداوســیما، 
سیاســت دیگــری را اتخــاذ کنــد، یــک بــام و دو 
هــوا می شــود یــا در حــوزه هنرهــای تجســمی، 
وزارت فرهنــگ یــک سیاســت را در پیــش 
ــرای  ــا وزارت کشــور و شــهرداری ها، ب ــرد ام گی
مجســمه ها و یادمان هــای شــهری ایــن قوانیــن 
را قائــل نباشــند  و هــر شــهر ســلیقه ای کار کنــد، 
ــالغ  ــن کار مذمــوم اســت. پــس از اب ــا ای طبیعت
ــه  ــتوراتی ک ــالب و دس ــای گام دوم انق برنامه ه
ــام معظــم  در راســتای پیشــبرد آن از ســوی مق
رهبــری مطــرح شــد، معاونــت هنــری بــا نســل 
ــت  ــران فعالی ــر در ای ــوزه هن ــه در ح ــی ک جوان
ــذار  ــه تاثیرگ ــن زمین ــد در ای ــد، می توان می کنن
ــل  ــد از عوام ــان هنرمن ــکاری جوان ــد. هم باش
ــکات  ــی از ن ــت. جوان گرای ــبرد گام دوم اس پیش
مهــم بیانیــه گام دوم و ایــن بیانیــه عرصــه 
ــد  ــان هنرمن ــا جوان ــت و م ــم، اس ــا می توانی م
بســیاری داریــم کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف 
گام دوم کشــور را همراهــی می کننــد. مــا نســل 
جوانــی در حــوزه هنــر داریــم، مثــال در ســال ۹۸ 

ــا در دو مــاه آخــر ســال،  ــا وجــود شــیوع کرون ب
۶۵۰۰ عنــوان تئاتــر مجــوز گرفتــه و ۵۵۰2 اجــرا 
ــه و بیــش از ۴هــزار کنســرت  ــه رفت روی صحن
موســیقی و ۴هــزار نمایشــگاه هنرهای تجســمی 
برگــزار شــده اســت. عمــده پدیدآورنــدگان آنهــا 
ــه در  ــگرفی ک ــتعدادهای ش ــتند، اس ــوان هس ج
ــن  ــت. ای ــد داش ــتری خواهن ــوه بیش ــده جل آین
جوانگرایــی از نــکات مهــم بیانیه گام دوم اســت، 
هنــر امیدآفریــن اســت، هــم تصویــر مناســب بــه 
مــا نشــان می دهــد و هــم ناخوشــی ها را ترمیــم 
می کنــد. نقشــی کــه هنــر در اقتصــاد دارد حائــز 
اهمیــت و در الگوهــای اقتصــادی اثرگــذار اســت.

وی دربــاره تاثیــر مــوازی کاری بر مشــارکت  
بخــش خصوصــی گفــت: سیاســتگذاری بایــد در 
اختیــار یــک نهــاد باشــد و آن نهــاد بــر اســاس 
ــد  ــن و روشــن، بگوی ــه شــده متق اصــول مطالع
مــن تابــع ایــن قوانیــن هســتم، در حــوزه اجــرا 
ــوارد  ــن م ــه ای ــن نســبت ب ــه م ــد ک ــم بگوی ه
حســاس هســتم و مطالبه گــری می کنــم. در 
ــه عنــوان بخــش خصوصــی  آن صــورت مــن ب
می دانــم کــه اگــر وارد کار شــوم در چــه صورتــی 
ــی  ــه صورت ــود و در چ ــورد می ش ــن برخ ــا م ب
بهره منــد  سیاســتگذار  نهــاد  حمایت هــای  از 
ــا  ــت ام ــنی اس ــوع روش ــن موض ــوم، ای می ش
ــی کــه سیاســتگذاری واضــح نباشــد، مــن  زمان
می توانــم هــر چیــزی را از نظــر خــودم مطلــوب 
بدانــم و بــه ایــن ترتیــب دچــار اختــالف عقیــده 
می شــویم. در مــوارد نظارتــی، مصوبــه ۴۱۷ 

شــورای انقــالب فرهنگــی، ۱۴ بنــد را مشــخص 
کــرده و می گویــد اداره هنرهــای نمایشــی بایــد 
یــک شــورای ارزیابــی و نظــارت داشــته باشــد، 
ــط  ــود توس ــرا ش ــد اج ــه می خواه ــی ک تئاترهای
ایــن شــورا تاییــد شــود و بایــد ببیننــد کــه ایــن 
ــده  ــت ش ــی رعای ــر نمایش ــک اث ــد در ی ۱۴ بن
باشــد. از نظــر مــن شــفافیت سیاســت های 
هنــری الزمــه همراهــی ســرمایه گذاران اســت. 
وقتــی تکلیــف نظارت و سیاســتگذاری مشــخص 
ــوان  ــه عن ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــد، طبیعت باش
ســرمایه گذار، اطمینــان حاصــل می کنــد بــا 
ــود.  ــق ش ــد موف ــن عرصــه، می توان ــه ای ورود ب
ــی دارد،  ــک باالی ــه ریس ــی ک ــرمایه گذار جای س

ــد. ــدا نمی کن ــور پی حض
حســینی در بخش دیگــري از صحبت هایش 
ویژگی هــای اقتصــاد فرهنــگ و هنــر را برشــمرد 
و گفــت: یکــی از ویژگی هــای اقتصــاد فرهنــگ 

ــوی  ــا الگ ــد ب ــه می توان ــت ک ــن اس ــر ای و هن
اقتصــاد مقاومتــی هــم ســاز باشــد و در شــکوفایی 
اقتصــاد و تاثیــر بــر اشــتغال، بــه شــدت اثرگــذار 
ــه عنــوان هنــر  اســت. بعضــی از رشــته ها کــه ب
ــه  ــد ب ــم، می توان ــگاه می کنی ــه آن ن ــنتی ب س
ــروزی،  ــوی ام ــاس الگ ــر اس ــدد و ب ــروز بپیون ام
ــف  ــای مختل ــد، در عرصه ه ــت کن ــد و فعالی رش
ــوان از آن  ــه می ت ــود دارد ک ــتعداد وج ــن اس ای
بهــره گرفــت.  یکــی از اتفاقاتــی کــه در ســاختار 
وزراتخانــه افتــاده و می توانــد مــورد بازنگــری قرار 
ــرداری و حفاظــت از  ــد بهره ب ــرد، همیــن رون بگی
اماکــن اســت. بهره بــرداری ایــن اماکــن در اختیــار 
ــک آن وزارت  ــا مال ــت ام ــری اس ــت هن معاون
ــت و  ــوده و حفاظ ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــت  ــی معاون ــعه عمران ــر توس ــت آن در دفت مرم
توســعه مدیریــت و منابــع ایــن وزارتخانــه اســت. 
ــم  ــی را می دانی ــردار، نکات ــوان بهره ب ــه عن ــا ب م
کــه ایــن نهــاد بــرای انجــام کارهــای مــا، همــه 
اماکــن متعلــق بــه وزارتخانــه در سراســر کشــور 
را بایــد در نظــر بگیــرد. ممکــن اســت ایــن کار از 
نظــر عمرانــی نمــره قابــل قبولــی بگیــرد امــا از 
نظــر مــا مناســب نباشــد، چــون در اماکــن هنری، 
تیــره و روشــنی یک خانــواده از رنــگ اهمیت دارد 
امــا بــرای پیمانــکار ایــن موضــوع مهــم نیســت. 
در دوره حضــور مــن بــه دلیــل پیوســتگی اجــزای 
ــم  ــه باه ــی ک ــی خوب ــل داخل ــه و تعام وزارتخان
داریــم ایــن معضــل نتوانســته بــر مرمــت اماکــن، 
تاثیــر منفــی بگــذارد. مــا عملیات هــای کالنــی را 
پشــت ســر گذاشــتیم، در مــوزه هنرهــای معاصــر، 
ــی  ــای بزرگ ــهر، کاره ــر ش ــی و تئات ــاد رودک بنی
صــورت گرفتــه اســت. البتــه بــه ایــن معنا نیســت 
کــه دیگــر نیــازی بــه تعمیــر وجود نداشــته باشــد 
ــا جایــی کــه مــا توانســته ایم کار را انجــام  امــا ت
بدهیــم و تــا انــدازه ای کــه منابــع در اختیــار مــا 
قــرار گرفتــه، مرمــت و بازســازی اماکــن انجــام 

شــده اســت.
حســینی دربــاره ســامانه صــدور مجوزهــای 
ســامانه های  داد:  توضیــح  چنیــن  آنالیــن، 
و  مجســمه ها  و  نگارخانه هــا  مجــوز  صــدور 
ــان  ــد از کارش ــهری، ۸۰ درص ــای ش نگارخانه ه
پیــش رفتــه اســت. ســامانه آموزشــگاه های 
هنــری تحویــل موقــت شــده اســت و کار 

ســامانه  کــرده،  آغــاز  را  خــود  آزمایشــی 
آموزش هــای مهارتــی در مرحلــه ۴۰ درصــد 
اســت، ســامانه موســیقی در حــال حاضــر یــک 
ــا مشــکالت بســیاری  ــر خــط دارد ام ــامانه ب س
داشــته و ســامانه دیگری در حال ســاخت اســت.  
در مجمــوع از ۶ مجــوزی کــه معاونــت هنــری 
ــی  ــت آی ت ــار مدیری دارد، اطالعاتــش را در اختی
قــرار دادیــم کــه بتواننــد در اســرع وقــت ســامانه 

ــود. ــط ش ــر خ ــازند و ب آن را بس
وی دربــاره اســتفاده از قانــون کپی رایــت در 
برنامه هــای هنــری گفــت: ایــن موضــوع نیــاز به 
عــزم جــدی قانون گــذاری دارد کــه کمتــر بــه آن 
ــاب  ــوزه کت ــتر از ح ــا بیش ــود، م ــه می ش پرداخت
ــا کپــی رایــت مشــکل خواهیــم داشــت. ایــن  ب
کپی رایــت دربــاره اقتبــاس آثــار ســینما و تئاتــر 
ــاوت  ــر متف ــب اث ــون قال ــود، چ ــال نمی ش اعم

اســت و مواضــع متفاوتــی وجــود دارد.

ســیدمحمد مجتبــي حســینی در پایــان 
ــور  ــت ام ــه معاون ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــدان در  ــه هنرمن ــه کمــک ب ــرای ادام ــری ب هن
دوران کرونــا چــه برنامه هایــی را در دســت اقــدام 
دارد؟ اظهــار داشــت: در وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در ســنوات گذشــته، تقســیم بندی های 
شــکل گرفتــه اســت، خدمــات اشــخاص حقیقــی 
نظیــر تســهیالت، یــا خدماتــی کــه بــه شــخص 
ــه می شــود، در حــوزه مســئولیت  ــدان ارائ هنرمن
ــه  ــز ب ــات نی ــت، خدم ــاری اس ــدوق اعتب صن
اهالــی هنــر و هنرمنــدان از ایــن صنــدوق 
ــن  ــه ای ــش هم ــه پی ــود. دو ده ــی ش ــام م انج
ــود، پــس از  ــری ب ــت هن ــوارد در حــوزه معاون م
تشــکیل صنــدوق اعتبــاری هنــر رفتــه رفتــه این 
مســئولیت ها، بــه عهــده ایــن نهــاد ســپرده شــد، 
ــع، ســاز و کار و  ــری، مناب ــت هن ــن معاون بنابرای
یــا قواعــدی بــرای پرداخــت وام یــا حــق بیمــه 
ــق  ــوارد از طری ــه م ــدارد و هم ــدان ن ــه هنرمن ب
صنــدوق پیگیــری می شــود. برنامــه اصلــی 
ــه و  ــرح و برنام ــت از ط ــری، حمای ــت هن معاون
فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری اســت. بخشــی 
از ایــن فعالیت هــا در تاثیــر ناگزیــری کــه کرونــا 
بــر زندگــی همــه مــا گذاشــته، دچــار تغییر شــده 
اســت، مثــال برگــزاری تئاترهــا و کنســرت ها بــا 
مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا بــرای  مدتــی تعطیل 
ــت  ــه معاون ــود ک ــا نب ــن معن ــه ای ــا ب ــد، ام ش
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ایــن 
ــای  ــی فعالیت ه ــوان تعطیل ــه عن ــی را ب تعطیل
ــد،  ــی کن ــای نمایشــی تلق ــا هنره ــیقایی ی موس
در همیــن دوران بیــش از ۵۰ کنســرت بــه 
صــورت برخــط بــا همــکاری معاونــت هنــری در 
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــران و اســتان ها م تهــران ای
ــورت  ــه ص ــر، ب ــت تئات ــش از بیس ــه و بی گرفت
ــه  ــس از آن ک ــت. پ ــده اس ــزار ش ــن برگ آنالی
ســتاد کرونــا اجــازه بازگشــایی بــه فعالیت هــای 
ــر،  ــالن های تئات ــا و س ــا ی ــری داد، گالری ه هن
آغــاز بــه کار کردنــد و رویدادهــای آنهــا برگــزار 
می شــود، عــالوه بــر ایــن اجراهایــی کــه نیــاز به 
صحنــه نداشــت، در رونــد دریافــت مجــوز قــرار 
گرفــت و بــه طــور کلــی خدمــات تعطیــل نشــد. 
رویدادهــای متنوعــی نیــز در ایــن مــدت برگــزار 
ــت  ــا را شکس ــازی کرون ــنواره مج ــد، از جش ش

 ۸۰ از  کــه  کاریکاتــور  زمینــه  در  می دهیــم 
کشــور در آن شــرکت کردند، جشــنواره موســیقی 
جــوان کــه مرحلــه اول آن بــه صــورت مجــازی 
برگــزار شــد و نخواســتیم کــه شــرکت کننــدگان 
ایــن جشــنواره کــه جوانــان هســتند، همینطــور 
اســتادان و داوران بخاطــر برگــزاری اجتماع دچار 
ــمی  ــای تجس ــنواره هنره ــوند. جش ــکل ش مش
ــه  ــت ک ــزی اس ــال برنامه ری ــز در ح ــان نی جوان
بــه صــورت مجــازی برگــزار شــود، غیــر از ایــن 
ارکســترهای ملــی و ســمفونیک، اجــرای آفالیــن 
داشــتند کــه در شــبکه های مجــازی پخش شــد، 
مثــال اجــرای خانگی ارکســتر ســمفونیک با ۱۷۰ 
نوازنــده کــه شــامل نوازنــدگان مهمــان از خــارج 
ــه  ــا قطع ــی ب ــتر مل ــا ارکس ــود ی ــز ب ــور نی کش
ــوای آدمیــت، کــه در فضــای مجــازی توزیــع  ن
خیلــی خوبــی هــم داشــت، نمونه هــای دیگــری 

از ایــن دســت هســتند.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

محمد حسین زاده
یک اتفاق جالب در ایام محرم امسال رخ داده و آن 
هم موسیقي نمایش عاشورایي علمدار است که چهره هاي 
شاخص عرصه هنر در آن جضور پیدا کرده اند. پرویز پرستویی 
که در موسیقی نمایش عاشورایی علمدار به عنوان تهیه کننده 
ارکستر  دیروز  تمرین  حاشیه  در  دارد  حضور  افتخاری 
سمفونیک تهران که با حضور داریوش ارجمند به عنوان 
نخستین راوی علمدار برگزار شد صحبت هاي جذابي داشت.

امور  و  روابط عمومی  با  گفتگو  در  پرستویي  پرویز 
بین الملل بنیاد رودکی درباره این پروژه گفت: همانطور که 
در اخبار آمده است و اطالع دارید قرار است موسیقی نمایش 
علمدار، به آهنگسازی آقای پوریا خادم، هنرمند جوان و خوش 
فکر حوزه موسیقی و همراهی ارکستر سمفونیک تهران به 
رهبری بردیا کیارس و کارگردانی حسین پارسایی و گروهی 
از هنرمندان و طراحان افتخاری همچون علی براتی، طراح 
حرکت و محمدرضا کوهستانی به عنوان نویسنده متن در 
تاالر وحدت اجرا شود. ما در موسسه خیریه خادمین علی ابن 
ابیطالب)ع( با مدیریت پهلوان رسول خادم در کنار ورزشکاران 
ملی، کمیل قاسمی، حسن رحیمی، سجاد گنج زاده، سجاد 
اکرم خدابنده،  احسان لشگری، هادی حبیبی،  ساالروند، 
نجمه خدمتی، نیلوفر اردالن، یگانه غریب و سایر اعضای 
گروه حسین رحمانی، پوریا تابان و الهام عبادی از  فروردین 
گروهی تشکیل دادیم تا در حرکتی خیرخواهانه و با جمع آوری 
کمک های مردمی برای مناطق محروم کشور از شمال تا 
جنوب و از شرق تا غرب کشور دست مستمندان و نیازمندان را 
در حد توان بگیریم. در همین خصوص به این نتیجه رسیدیم 
با همراهی چهره های ملی با مسئولیت پذیری اجتماعی و 
مشارکت افتخاری این عزیزان موسیقی نمایش عاشورایی 
علمدار، ساخته هنرمند خالق و جوان کشور پوریا خادم و 
کارگردانی حسین پارسایی و البته مشارکت و همراهی بنیاد 
فرهنگی رودکی و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری بردیا 
کیارس با اهداف خیرخواهانه و مصارف خیریه تهیه و اجرا 
شود تا هرآنچه که به عنوان درآمد با همراهی مردم عزیزمان 
مناطق محروم صرف  و  راه خیریه  در همان  کسب شد 
شود. من به عنوان عضوی از این گروه خوشحال می شوم 
که مردم با همراهی در این حرکت خیرخواهانه که ارزش 
معنوی خاصی در راستای محرومیت زدایی دارد با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای دیدن این اجرا به تاالر وحدت 

بیایند و یا در منازل به صورت آنالین آن را مشاهده کنند.
همچنین پرستویی در خصوص هزینه عوامل این پروژه 
و حضورش گفت: یکی از نکات بسیار مهم در خصوص 
علمدار، این است که همه هنرمندان و عزیزانی که در این 

پروژه با هر شکل و عنوانی حضور و همکاری دارند کامال 
افتخاری و فی سبیل اهلل است و دستمزدی دریافت نخواهند 
کرد و تمام عواید حاصل از آن هم در امور خیریه صرف 
خواهد شد. همچنین هنرمندان مطرح و نامداری که در هر 
شب از اجرا در طی ۱۰ روز از 2۸ شهریور ماه روایتگر پروژه 
علمدار هستند و در روزهای آتی اطالع رسانی خواهد شد 
با هدف و نیت خیرخواهانه و به صورت افتخاری حضور 
اثر  این  تهیه کنندگی  بر  خواهند داشت. همچنین عالوه 
تالش خواهم کرد در یکی از شب های اجرا به عنوان روایتگر 

علمدار، ادای دین کنم.
در ادامه این هنرمند نام آشنای کشورمان با اشاره به 
لزوم تبلیغ و اطالع رسانی مناسب برای انجام امور خیریه و 
تشویق هنرمندان و مردم برای مشارکت در این خصوص 
و  هنر  و  فرهنگ  جامعه  از  به عنوان عضوی  من  گفت: 
برای رضای خدا  این موسسه خیریه همواره  در  عزیزان 
حضور داشته ایم و تمام سعی مان بر این بوده است که با 
اطالع رسانی درست کمک هایی را که از مردم گرفتیم به 
دست مردم برسانیم و وظیفه خود می دانیم تا با همراهی در 
این پروژه فارغ از موضوعات دیگر  عموم مردم را ترغیب 
کنیم که برای کمک به هموطنان محروم در این شرایط 
سخت زندگی قدمی موثر برداشته شود، اطمینان می دهیم با 
اطالع رسانی شفاف و گزارش های تصویری مبسوط امانت دار 
خوبی برای ارسال و انتقال کمک های انسان دوستانه آنان به 
مناطق محروم و مستمندان باشیم. حضور خیریه هنرمندان 
و لبیک گفتن ایشان در موسیقی نمایش علمدار، در واقع به 
نوعی نذر فرهنگی و وقف مردمی است و با این همراهی 
و همدلی نشان می دهند از مردم هستند و همواره در کنار 

همین مردم عزیز خواهند بود.
اجرای  از  خرسندی  ابراز  پایان ضمن  در  پرستویی 
و  وحدت  تاالر  در  علمدار  عاشورایی  نمایش  موسیقی 
قدردانی از حضور و  مشارکت طیف گسترده ای از هنرمندان 
موسیقی و نمایش کشور ضمن دعوت مردم برای حضور 
امیدوارم  گفت:  عالی  به صورت همت  خیریه  امر  این  در 
با اطالع رسانی هایی که توسط رسانه ها صورت می پذیرد 
مردم فهیم و مهربان کشورمان همانطور که همیشه در 
انجام امور خیریه همراه ما بودند در این چند شب در این 
پروژه نیز با حضور خود نیازمندان را حمایت کنند تا سهمی 
در این امر خیر به نفع مردم و مناطق محروم کشور داشته 
باشند. همچنین از بنیاد فرهنگی رودکی با همراهی ارکستر 
سمفونیک تهران که سهم بزرگی در این اجرا با مشارکت 
موسسه خیریه خادمین علی ابن ابیطالب)ع( دارند تشکر و 

قدردانی می کنم.

همراه با موسیقي نمایش علمدار

پرویز پرستویي: 
مردم همیشه 

در کنار یکدیگر هستند


