
 فرصت های شغلی با گسترش سرمایه گذاری

براساس آخرین آمار اعالمی مدیرکل بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از زمان شیوع بیماری کرونا تا کنون 
)بیست و پنجم شهریورماه( یک میلیون و ۳۳ هزار نفر مستمری 

بیکاری کرونا دریافت کردند.
بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شیوع کرونا است که به  واسطه اعمال 
محدودیت های ترددی و تعطیلی کسب  وکارها، دامن گیر بخش قابل توجهی 

از نیروی کار کشور شده است.

دولت برای حمایت از معیشت کسانی که باالجبار در دوره شیوع کرونا 
با  از دست داده اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که  را  کار خود 
تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی 

مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده اند. 
س  ر د آ به  ی  نه ا ما سا ر  منظو همین  ی  ا بر همچنین 
bimebikari  راه اندازی شد تا افراد، درخواست  .mcls.gov.ir
مشموالن  الزم  پایش های  انجام  از  پس  کنند.  ثبت  آن  در  را  خود 

فروردین  )اسفند،  ماه  سه  برای  بیکاری  بیمه  پرداخت  و  شناسایی 
شد. پرداخت  اردیبهشت(  و 

براساس آخرین آمار اعالمی »مسعود بابایی« مدیرکل بیمه  بیکاری 
تا کنون  ابتدای شیوع ویروی کرونا  از  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کرونا  بیماری  شیوع  از  متاثر  اقتصادی  بنگاه  و  کارگاه   ۲۲۹ و  هزار   ۲۴۹

تعدیل نیرو داشتند.
صفحه ۳

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم، گفت: 
اخالل در چرخه توزیع، عرضه و فروش کاال و ایجاد آشفتگی در بازار، زندگی مردم و 

آرامش روانی جامعه را دچار مشکل می کند.
حجت االسالم روحانی در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
خاطرنشان کرد: دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود در جهت تقویت سرمایه گذاران و تولید 
کنندگان به ویژه بخش خصوصی تالش داشته که در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی 
را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و 
ضربه ای بر اقتصاد کشور وارد کند.رئیس جمهور با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه بازپرداخت 
تسهیالت ارزی دریافتی توسط تولید کنندگان و سرمایه گذاران، گفت: با توجه به استجازه دولت 
از مقام معظم رهبری، تولید کنندگان و سرمایه گذارانی که از صندوق توسعه ملی، تسهیالت ارزی 
دریافت کرده اند، می توانند تا انتهای سال ۱۳۹۹ تسهیالت ارزی خود را به صورت ریالی با صندوق 

توسعه، تسویه و بدهی خود را پرداخت کنند.
صفحه ۲

۱۵۰هزار میلیارد تومان در سهمیه بندی بنزین 
دچار خسارت شدیم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه ۱۵۰هزار میلیارد تومان در 
سهمیه بندی بنزین دچار خسارت شدیم، گفت: این در حالی است که ما می توانستیم 

از این منابع در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم.
علیرضا زاکانی گفت: کشور ما تحریم پذیر نیست، ما می توانیم از شرایط فعلی فرصت هایی 

را ایجاد کرده و در مسیر پیشرفت کشور گام برداریم.
وی با اشاره به خسارت هایی که در حوزه قراردادهای نفت و گاز به کشور وارد شده 
است، افزود: متأسفانه این خسارت ها مربوط به قراردادهای نفت و گاز مانند قرارداد با توتال 

و قرارداد با ترکمنستان است و ضرر و زیان هایی را متوجه کشور ما کرده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کوتاهی هایی در توسعه 
میعانات انجام شده به گونه ای که طی هفت سال گذشته در پارس جنوبی حدود ۳۵ میلیارد 

دالر به دلیل سیاست های غلط خسارت برای ما ایجاد شده است.
صفحه ۲

بازار خودرو نباید نامتعادل باشد وزیر آموزش وپرورش 

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
 در نزدیکترین دانشگاه محل سکونتشان تحصیل کنند

قیمت فعلی سکه ۱ میلیون تومان حباب دارد
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
گفت: در معامالت سکه، قیمت ها تحت تاثیر 
کاهش قابل توجه نرخ ارز، با روندی نزولی آغاز 
شد، با این وجود همچنان شاهد حباب حدود 
یک میلیون تومانی در قیمت سکه تمام بهار آزادی هستیم.

و  اتحادیه طال  رئیس  نایب  »محمد کشتی آرای« 
جواهر تهران دیروز سه شنبه با اشاره به کاهش قیمت 
سکه و طال در معامالت روز سه شنبه بازار، توضیح داد: 
در ابتدای معامالت سکه قیمت ها مطابق با روز قبل تر 
قابل  تاثیر کاهش  به  توجه  با  و  تدریج  به  اما  آغاز شد، 
توجه قیمت ارز در ساعات پایانی روز گذشته، قیمت سکه 
نیز روند نزولی پیدا کند، البته مجددا با افرایش قیمت ارز 
شاهد افزایش قیمت بودیم. این تحوالت تا این ساعت 

نوسانی ۵۵۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.
صفحه ۳

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل در جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز:

طرح آجر به آجر بستر عظیمی را 
جهت مشارکت فراهم ساخته است

4

قانونی که چالش لژیونرهای بسکتبال است؛

بازیکنان لژیونر، خارجی به حساب می آیند!
صفحه 6

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مهدیه عرب: مافیا 
در موسیقي ایران 
و همه کشورهاي 
جهان وجود دارد

6ورزش
پیشکسوت نامدار 

فوتبال ایران:
فوتبال ما از بیخ 

ایراد دارد

هنگ 7فر

فراواني شده  تغييرات  دچار  اخير  در سال هاي  ترانه سرايي 
و بسياري معتقد هستند كه سطح ترانه به شدت تنزل پيدا 
كرده و داليل متعددي نيز براي آن ذكر مي شود، از عدم نظارت 
اصولي و صحيح مسئوالن تا خوانندگان جواني كه بدون دانش 

الزم خودشان براي كارهايشان ترانه مي گويند! 

يک پيشکسوت فوتبال نبود فرهنگ سازی مناسب و عدم تلفيق فوتبال 
با جامعه ايران را علت اصلی بروز مشکالت مختلف از جمله افزايش 
قراردادها در ايران می داند. حسين كالنی، درباره اوضاع اخير فوتبال 
ايران و به پرسپوليس و حواشی مربوط به نقل وانتقاالت گفت: خبرها 
را از طريق فضای مجازی دنبال می كنم. حتی دقيقا نمی دانم پرسپوليس 

چه زمانی مسابقه دارد.

نايب رئيس اتحاديه ناشران می گويد: سوالی كه اين روزها برای 
برخی پيش آمده اين است كه باوجود ثبات قيمت كاغذ، چرا 
قيمت كتاب افزايش پيدا كرده است كه ريشه اين مساله را 
بايد در جای ديگری جستجو كرد.محمود آموزگارگفت: پيش از 
اين كه تحريم ها آغاز شوند، قرار بر اين شد كاغذ به عنوان يکی 

از كاالهای اساسی، با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمين شود.

 هزینه های 
تولید کتاب

  دوبرابر شده 

یک میلیون نفر بیمه بیکاری کرونا دریافت کردند

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب منطقه ای ایالم

 )تجدید شده(

شرکت آب منطقه ای ایالم در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی و به صورت یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید و لذا پیمانکاران تأیید صالحیت شده با توجه به ظرفیت آماده به کار چنانچه واجد شرایط می باشند می توانند از طریق سامانه 
الکترونیکی دولت به آدرس سایت  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.)کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق 

سایت مذکور انجام می شود ( 

رتبه و رشته 
موردنیاز پیمانکار

محل اجرا مدت انجام 
پروژه

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

برآورد)ریال( موضوع مناقصه

پایه ۵ راه ایالم - چوار ۳ ماه ۱/67۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵/۱۲۹/۹۳8/۳۲7 ترمیم،بهسازی و آسفالت جاده سد 
شهدای ایالم )تجدید شده (

-محل تامین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی دولت اعتبار این پروژه صرفا به صورت اسناد خزانه اسالمی می باشد .
- تاریخ فروش اسناد از تاریخ ۹۹/6/۲6 لغایت ۹۹/۰7/۰۲ می باشد 

-آخرین مهلت جهت تحویل اسناد پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹۹/۰7/۱۳ می باشد)اصل ضمانت نامه تحویل دفتر قرارداد ها شرکت آب منطقه 
ای ایالم گردد.(

-بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰7/۱۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای ایالم می باشد .
-هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

شناسه آگهی : ۹87۴76
شرکت آب منطقه ای ایالم

صفحه ۳

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاون 
اسالمی با صدور حکمی موسسه کتاب و ادبیات ایران 
را به عنوان مسئول برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران تعیین کرد.
با  اواخر تیرماه ۱۳۹۹، همزمان  محسن جوادی 
اعالم برنامه های جایگزین نمایشگاه کتاب تهران، از 
احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی خبر 
داد و گفت: امکان برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی 

ماه  تا یک  بررسی است و حداکثر  فراگیر  در دست 
آینده جزئیات آن اعالم خواهد شد.

از  در حکمی  ماه، او  دو  تقریبا  گذشت  با  حاال 
داده است. در  برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب خبر 
متن این حکم آمده است: »مدیرعامل موسسه کتاب 

و ادبیات ایران
در راستای تحقق سیاست های حمایتی معاونت 
به  وسیله  بدین  کشور،  نشر  جامعه  از  فرهنگی  امور 

جنابعالی ماموریت داده می شود برنامه ریزی و اقدامات 
الزم را جهت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به عمل آورید.

بدیهی است در شرایط موجود کشور، به منظور 
جبران بخشی از خسارت ها و ضرر و زیان ناشی از عدم 
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نیز با هدف 
اندیشیدن  ایرانی،  خانواده های  فرهنگی  سبد  تامین 

تمهیدات الزم برای فروش کتاب مورد انتظار است.

نمایشگاه کتاب تهران مجازی شد

بیان  با  مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران 
بازنشستگی  آستانه  در  همکار   8۰۰۰ امسال  اینکه 
از  و  همکاران  کوشش  و  تالش  با  گفت:  داشتیم 
 ۵۰۰۰ جاری  سال  در  دادند  نشان  که  خودگذشتگی 

نفرشان استمرار خدمت خواهند داشت.
عبدالرضا فوالدوند ، درباره وضعیت نیروی انسانی 
بازگشایی  و  مهر  پروژه  کرد:  اظهار  تهران  مدارس 

مدارس در سال تحصیلی جدید از بهمن ۹8 کلید خورد 
و کارگروه های شش گانه با ساماندهی نیروی انسانی، 

مشکل نیروی انسانی را برطرف کردند.
وی افزود: خوشبختانه 8۰۰۰ نفر همکار در آستانه 
بازنشستگی داشتیم که با تالش و کوشش همکاران و 
از خودگذشتگی که نشان دادند در سال جاری ۵۰۰۰ 

نفرشان استمرار خدمت خواهند داشت.

اضافه  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کرد: از این حیث در حوزه نیروی انسانی وضعیت بدی 
نداریم. شاید کم و کسری باشد اما وضعیت بد نیست.

فوالدوند همچنین با اعالم اینکه نقل و انتقاالت 
محل  تهران  گفت:  شد  بسته  پایتخت  به  فرهنگیان 
رجوع تمام استان هاست و بالطبع برای حل مشکل 

فرهنگیان، همکاری الزم را کردیم.

راه نقل و انتقال فرهنگیان به پایتخت بسته شد

۵0۲ کالس درس کهگیلویه و بویراحمد با بخاری نفتی گرم می شود
استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
با  درس  کالس   ۵۰۲ وجود  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
علمک  فاقد  مکان های  در  غیراستاندارد  نفتی  بخاری های 
گاز این استان وجود دارد.پیروز کرمی گفت: از ابتدای سال 
۱۳۹۲ تاکنون ۴۱۹7سیستم گرمایشی در مدارس این استان 

استانداردسازی شده است.
و  ۳7میلیارد  تاکنون   ۱۳۹6 سال  از  اظهارکرد:  وی 
های  سیستم  سازی  استاندارد  برای  تومان  ۵۵۰میلیون 

گرمایشی مدارس کهگیلویه و بویراحمد هزینه شده است.

استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
میلیارد ۵۰۰  کرد: هفت  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  ۱۲میلیارد  گذشته  سال   ،۱۳۹6 سال  در  تومان  میلیون 
میلیون   ۵۰۰ و  ۱7میلیارد  پارسال  و  تومان  ۵۰۰میلیون 
مدارس  گرمایشی  تجهیزات  استانداردسازی  برای  تومان 

استان هزینه شده است.
با  درس  ۵۰۲کالس  اکنون  هم  کرد:  تصریح  کرمی 
بخاری های نفتی غیراستاندارد در مکان های فاقد علمک 
گاز کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که قرار است تا پایان 

به  برقی  یا  گازوئیلی  سیستم های  از  استفاده  با  سال جاری 
بخاری های استاندارد تجهیز شود.

گرمایشی  تجهیزات  استانداردسازی  داد:  ادامه  وی 
مدارس استان تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه سرویس های بهداشتی 
از جمله مشکالت مدارس در روستاهاست، بیان کرد: تا پایان 
استان  مدارس  بهداشتی  سرویس  چشمه   ۱۰۱ سال جاری 

اصالح می شود.
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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.
حجت االسالم احمدحسین در تشریح جلسه روز سه شنبه کمیسیون آموزش و 
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.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: طبق گفته 
رئیس سازمان سنجش، متقاضیان کنکور نظام قدیم 8۰ هزار نفر بوده که 6۰ 
هزار نفر آنها برای رشته علوم تجربی هستند و لذا از کمیسیون درخواست شد که 

با تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم موافقت نشود.
این  با  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  اساس،  این  بر  کرد:  بیان  فالحی 
توضیحات موافقت کرد که کنکور نظام قدیم تمدید نشود و کسانی که متقاضی 

شرکت در کنکور هستند، در کنکور نظام جدید شرکت کنند.

سفره های مردم کوچک شده است
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رئیس 
دولت مدیریت امور اقتصادی را از دست داده و باید پاسخ دهد که وعده گشایش 

اقتصادی به کجا رسید.
محمدصالح جوکار در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی خطاب به 
و  معیشتی  وضعیت  در  نمی تواند  دولت  چرا  روحانی  آقای  گفت:  جمهور  رئیس 

مایحتاج مردم ثبات ایجاد کند.
وی بیان کرد: آرامش مردم از بین رفته است و مردم برای تأمین مایحتاج 
ضروری خود در زحمت و سختی هستند و قیمت ها هر روز گران تر و سفره مردم 

کوچک تر می شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت به دهک های 
پایین جامعه توجه ندارد، گفت: حتی محصوالتی که چرخه تولید آنان نیازی به ارز 
خارجی ندارد، از طریق باندهای مافیایی و دالالن تعیین قیمت می شود و تداوم 

این شرایط برای مردم قابل پذیرش نیست و مجلس هم باید اقدام عاجل کند.

۱۵۰هزار میلیارد تومان در سهمیه بندی بنزین دچار خسارت شدیم
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه ۱۵۰هزار میلیارد تومان در 
سهمیه بندی بنزین دچار خسارت شدیم، گفت: این در حالی است که ما می توانستیم 

از این منابع در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم.
علیرضا زاکانی گفت: کشور ما تحریم پذیر نیست، ما می توانیم از شرایط فعلی 

فرصت هایی را ایجاد کرده و در مسیر پیشرفت کشور گام برداریم.
وی با اشاره به خسارت هایی که در حوزه قراردادهای نفت و گاز به کشور 
وارد شده است، افزود: متأسفانه این خسارت ها مربوط به قراردادهای نفت و گاز 
مانند قرارداد با توتال و قرارداد با ترکمنستان است و ضرر و زیان هایی را متوجه 

کشور ما کرده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کوتاهی هایی 
در توسعه میعانات انجام شده به گونه ای که طی هفت سال گذشته در پارس 
جنوبی حدود ۳۵ میلیارد دالر به دلیل سیاست های غلط خسارت برای ما ایجاد 

شده است.
که  است  آن  ترجیحشان  وزارتخانه  این  و  نفت  وزیر  کرد:  بیان  زاکانی 
واگذاری ها به افراد خارجی باشد این مسئله به معنای عدم توجه به توان داخلی 

است و خسارت هایی را برای کشور به همراه داشته است.
وی اظهار داشت: وزارت نفت باید احداث ذخیره سازها، احداث پاالیشگاه و 
همچنین پتروپاالیشگاه، تنوع فروش نفت خام و توجه به ظرفیت های داخلی را 

در دستور کار خود قرار دهد.

بازار خودرو نباید نامتعادل باشد
رئیس جمهور با بیان اینکه نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم، گفت: 
اخالل در چرخه توزیع، عرضه و فروش کاال و ایجاد آشفتگی در بازار، زندگی مردم 

و آرامش روانی جامعه را دچار مشکل می کند.
حجت االسالم روحانی در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی 
در  برنامه ریزی های خود  و  سیاست ها  با  دولت  کرد:  خاطرنشان  دولت،  اقتصادی 
تالش  خصوصی  بخش  ویژه  به  کنندگان  تولید  و  گذاران  سرمایه  تقویت  جهت 
داشته که در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه 
تولید کشور متوقف نشود و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربه ای 

بر اقتصاد کشور وارد کند.
رئیس جمهور با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیالت 
ارزی دریافتی توسط تولید کنندگان و سرمایه گذاران، گفت: با توجه به استجازه دولت 
از مقام معظم رهبری، تولید کنندگان و سرمایه گذارانی که از صندوق توسعه ملی، 
تسهیالت ارزی دریافت کرده اند، می توانند تا انتهای سال ۱۳۹۹ تسهیالت ارزی 

خود را به صورت ریالی با صندوق توسعه، تسویه و بدهی خود را پرداخت کنند.
روحانی مصوبه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد تسویه ریالی 
تسهیالت ارزی تولید کنندگان از صندوق توسعه ملی را فراهم کردن یک فرصت 
مغتنم برای تولید کنندگانی برشمرد که از صندوق توسعه ملی تسهیالت دریافت 

کرده اند و از رهبر معظم انقالب بابت حمایت از این طرح قدردانی کرد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فراهم شدن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی 
وام ارزی شرکت ها و بنگاه های تولیدی، گفت: این شرایط می تواند زمینه عرضه سهام 
بسیاری از این بنگاه های تولیدی در بورس را فراهم کند که هم موجب تقویت بازار 
سرمایه خواهد بود و هم زمینه را برای تسویه آسان تر بدهی های این شرکت ها فراهم 
می کند و هم اجرای طرح توسعه در این واحدها و بستر سازی الزم را تأمین می کند.

روحانی از دستگاه های ذیربط خواست تا مراحل تصویب و اجرای دستورالعمل 
اجرایی این مصوبه را به سرعت انجام داده و نسبت به اطالع رسانی الزم اقدام 
نمایند تا در ماه های باقیمانده از سال جاری بنگاه های اقتصادی بتوانند اقدامات الزم 

را در این زمینه انجام دهند.
رئیس جمهور تصریح کرد: وزارت صمت می بایست طبق مأموریت و وظایف 
تنظیم  برای  را  اقدامات فوری و الزم  تولید کنندگان  و  اصناف  با هماهنگی  خود 
قیمت کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز مردم که تأثیرات پایه ای بر زندگی مردم 

دارند، انجام دهد.

طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار دولت خارج نشده است
دفتر معاون اول رییس جمهور سخنان جهانگیری را در خصوص طرح فروش 

اوراق سلف نفتی که امروز در جلسه شورای اقتصاد ایراد گردید، اصالح کرد.
اسحاق جهانگیری را در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی که امروز در 

جلسه شورای اقتصاد ایراد گردید، به شرح زیر اصالح می کند:
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق 
سلف نفتی گفت: علی رغم طوالنی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد 
هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت 

همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری های الزم را انجام خواهد داد.

ابراز نگرانی ایران از فعالیت های هسته ای غیرشفاف
 عربستان سعودی

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در دیدار با مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نسبت به فعالیت های هسته ای غیرشفاف عربستان ابراز نگرانی کرد.

رافائل گروسی مدیرکل  با  بهاروند در حاشیه اجالس شورای حکام  محسن 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد.

معاون وزیر خارجه کشورمان در این دیدار، از فعالیت های غیرشفاف هسته ای 
عربستان و استنکاف این کشور از پذیرش بازرسان آژانس ابراز نگرانی کرد و همکاری 
ایران با این سازمان را به دور از تاثیرپذیری طرف های ثالث به نفع دو طرف خواند.

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در نزدیکترین دانشگاه محل سکونتشان تحصیل کنند
وزیر آموزش وپرورش با 
بیان اینکه در همه کشورهای 
دنیا بر فرایند گزینش معلمان 
حساسیت های ویژه ای وجود دارد، گفت: 
تغییرات  با  را  بتوانند خود  باید  معلمان 

جامعه همراه کنند.
با حضور  میرزایی  حاجی  محسن 
با  در دانشگاه فرهنگیان و در نشستی 
رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه 
حساسیت  جهت  به  گفت:  فرهنگیان 
نقش  و  جامعه  در  معلمان  مسئولیت 
تربیتی آن ها در تربیت نسل آینده سازان، 
باید قادر باشیم دانشجو معلمان در حین 
تحصیل و چه در زمان فارغ التحصیلی 
ارزیابی کنیم و دانشگاه باید بر ارزیابی 
اشراف  و  تسلط  دانشگاه  خروجی های 

کامل داشته باشد.
وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه 
دو روش جذب از طریق کنکور و جذب 
از طریق ماده ۲8 در دانشگاه فرهنگیان 
جذب  روش های  گفت:  دارد،  وجود 
دانشجو معلمان طبق آخرین مصوبات 
بامطالعه،  باید  که  است  دانشگاهی 
عملکرد،  بر  نظارت  و  ارزیابی  تحقیق، 
این دو گروه جذب  شده از دانشجویان 
قادر به تشخیص این نکته باشیم که در 
کدام یک از این گروه ها انگیزه خدمت، 
تالش در کار و بهره وری بیشتر است 
و برای تقویت عملکرد این گروه ها چه 

برنامه هایی در پیش روی داریم.
به  ه  ر شا ا با  یی  ا میرز حاجی 
تمام  در  معلمان  گزینش  حساسیت 
تربیت  گزینش،  کرد:  تصریح  دنیا 
نیروی انسانی و به کارگیری این نیروها 
به عنوان معلم در کشور، موضوعی است 
که در تمام دنیا اهمیت دارد. نقش معلم 
نقش برجسته ای است و باید بر اساس 
دنیا  در  تطبیقی  یافته های  و  مطالعات 
پیش برویم و در تربیت دانشجو معلمان 

این مطالعات را به کار بگیریم.
وی افزود: در کشور ما دو دانشگاه 
مسئولیت  شهیدرجایی  و  فرهنگیان 
تربیت دانشجو معلمان رادارند بنابراین 
ضروری است که روسا و اعضای هیات 
ارتباط  باهم  دانشگاه  دو  این  علمی 
دو  تجربیات  تبادل  با  و  باشند  داشته 
تربیتی  و  حرفه ای  صالحیت  دانشگاه 

لتحصیالن  فارغ ا و  معلمان  دانشجو 
کشور ارتقا دهند.

داد:  ادامه  آموزش وپرورش  وزیر 
حرفه هایی  از  یکی  جزو  معلمی  حرفه 
به روزرسانی  همواره  باید  که  است 
شود. این عصر، به عنوان عصر فناوری 
دانش  و  است  شناخته  شده  ارتباطات 
آموزان در سایه استفاده از فناوری های 
شده اند.  گذشته  از  زبده تر  بسیار  نوین 
در این شرایط ارتقای صالحیت علمی 
دارد.  باالیی  اهمیت  معلمان  تربیتی  و 
معلم باید بتواند خود را هم پای تمدن 
با  فرهنگیان  دانشگاه  و  ببرد  پیش 
اصولی،  و  دقیق  برنامه ریزی  و  نظارت 
معلمان  دانشجو  دانش  به روزرسانی  در 
هدفمند  به طور  لتحصیالن  رغ ا فا و 

عمل کند.
در کشور  کرونا  وی گفت: شیوع 
تغییر  و  وقفه  نگرانی،  ایجاد  باعث 
کرونا  شد.  آموزشی  عملکرد  درروش 
بی تأثیر  دانشگاه هم  آموزش  بر روش 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  و  نبود 
باید بامطالعه و پژوهش، درصدد ایجاد 
تحول در بهبود عملکرد دانشجو معلمان 

در سال جاری باشند.
اینکه  بر  تأکید  با  میرزایی  حاجی 
سیاسی  دستگاه  یک  آموزش وپرورش 
آن  در  زدگی  از سیاست  باید  و  نیست 
پرهیز کنیم، بیان کرد: همه ما در مقابل 
تعلیم و تربیت  معلمان کشور مسئولیت 
داریم و باید در جهتی حرکت کنیم که 
دستگاه تعلیم و تربیت و به طور خاص 
دانشگاه فرهنگیان از تعارضات سیاسی 
به دور بماند و در کمال آرامش بتواند 
اگر  دهد.  ادامه  را  خود  مأموریت های 
را  خود  حیات  دانشگاه  این  مسئوالن 
بر سیاسی بازی و فراز و نشیب سیاسی 

گره بزنند تنها نتیجه آن قربانی کردن 
دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.

یر  ز و  ، یسنا ا ش  ر ا گز به 
از  دیگری  بخش  در  آموزش وپرورش 
سخنان خود با رئیس و اعضای هیات 
به  اشاره  با  فرهنگیان؛  دانشگاه  رئیس 
از  فراتر  دانشگاه  محیط  کارکرد  اینکه 
ارائه  از  تشکر  با  است،  دانش  انتقال 
دانشگاه  رئیسه  هیات  اعضای  گزارش 
در  رهبری  معظم  مقام  کرد:  اظهار 
به اندازه دانشگاه  مورد هیچ دانشگاهی 
فرهنگیان حساسیت به خرج نمی دهند 
به اندازه  را  دانشگاهی  نام هیچ  و حتی 
نیاوردند.  زبان  به  فرهنگیان  دانشگاه 
این تأکید مکرر ایشان اگرچه برای ما 
به معنای  خوشایند است ولی می تواند 
یک مسئولیت سنگین و خطیر اخروی 
یک  موضوع  این  لذا  باشد  دنیوی  و 
تکلیف قطعی الزامی است بنابراین باید 
گزارش های ارائه شده از اعضای هیات 
علمی و اساتید دانشگاه به گونه ای باشد 
که بتوانیم از آن ها برای برنامه ریزی و 
تدوین سیاست های بعدی دانشگاه الهام 
از  یکی  افزود:  میرزایی  بگیریم.حاجی 
نظام  کارآمدی  شاخص های  مهم ترین 
توانایی  مدیریتی  جمع  یک  مدیریت 
آن ها برای حل مسئله است. باید ارائه 
گزارش ها با این دیدگاه باشد که کدام 
مسئله را از مسائل و مشکالت دانشگاه 
توانستیم حل کنیم و مسئله حل شده تا 
چه حد می تواند بر آینده علمی و تربیتی 
دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان 

تأثیرگذار باشد.
داد:  ادامه  آموزش وپرورش  وزیر 
مسئوالن دانشگاه باید بدانند که با یک 
تربیت  در  سخت  و  سنگین  مأموریت 
نیروی متخصص و علمی روبرو هستیم 

که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز 
به نقشه راه داریم تا بر اساس آن دقیقا 
بدانیم که چه برنامه ای را در چه زمانی 

انجام دهیم.
وی  تصریح کرد: دانشجو معلمان 
فرهنگیان  دانشگاه  فارغ التحصیالن  و 
و  نشجویان  دا با  یسه  مقا در  ید  با
دیگر  دانشگاه های  فارغ التحصیالن 
و  توانمندی  ازنظر  و  باشند  متمایز 
صالحیت علمی و حرفه ای و کارآمدی 
از دیگر دانشجویان در جایگاه باالتری 

قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه در تمایز فلسفه 
این دانشگاه با دانشگاه های دیگر شک 
را  عمل  تمایز  می خواهیم  ولی  نداریم 
هم در این دانشگاه بدانیم و بفهمیم چه 
راهکارهایی دانشگاه فرهنگیان را در صدر 
دانشگاه های کشور خواهد نشاند، گفت: 
مگر ممکن است دانشجو را تعلیم دهیم و 
بعد از فارغ التحصیلی به دنبال این نباشیم 
که این دانشجو چگونه در حال فعالیت 
است؟ و کارآمدی و اثربخشی دانشگاه را 
پیگیری نکنیم. در حقیقت اگر در یک 
از  درستی  ارزیابی  دانشگاهی  مجموعه 
اثربخش و کارایی محصول خود نداشته 
داشته  انتظار  می توانیم  چطور  باشیم 
باشیم هیات علمی و باقی افراد شاغل 
را  عملکردهایشان  کیفیت  دانشگاه،  در 

تشخیص بدهند.
وی با اشاره به شناسایی معلمان 
آن ها  تجربیات  ز  ا استفاده  و  برتر 
کار  گذشته  سوابق  مستندسازی  گفت: 
ارزشمندی است. مستندسازی باید هم 
معلمان  روی  بر  هم  و  اسناد  روی  بر 
و  ماندگار شوند  تا  انجام شود  برجسته 
برای نسل های بعدی نمونه عینی باشند.

موفقیت  آموزش وپرورش  وزیر 
کرونا  زمان  در  فرهنگیان  دانشگاه 
و  کتب  ر  نتشا ا و  چاپ  مینه  ز ر د
میان  در  برگزیده  و  برتر  دانشجویان 
دانشگاه های دیگر کشور را قابل تحسین 
دانست و تصریح کرد: آموزش وپرورش 
رهبری  معظم  مقام  حمایت  به  مفتخر 
کشور  مسئولیت  بزرگ ترین  و  است 
برخوردار  بهتری  ثبات  از  باید  دارد.  را 
و جوالنگاه سودجویان  تا عرصه  باشد 

و دشمنان نشود.
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زیر نظر: علی هوشمند

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان پیام نور
مدیرکل روابط عمومی از تمدید مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان 

تا ۳۰ مهرماه خبرداد.
امیرحسین بهروز افزود: این اقدام با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری 
کرونا و به منظور مساعدت با دانشجویانی که در مرحله انجام پایان نامه و رساله 
هستند و در مهلت تعیین شده قبلی برای دوره تابستان ۹۹-۱۳۹8 موفق به دفاع 

از پایان نامه و رساله نمی شوند، صورت گرفته است.

کنکور ۱۴۰۰ براساس نظام جدید متوسطه برگزار می شود
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به میزان شرکت کنندگان 
در کنکور و پوشش محتوای دروس نظام جدید متوسطه، کنکور ۱۴۰۰ بر اساس 

نظام جدید متوسطه برگزار شده و سئوالی از نظام قدیم طرح نمی شود.
ابراهیم خدایی درباره تقاضای تمدید نظام قدیم آموزش متوسطه در  دکتر 
طرح سواالت کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ گفت: بررسی ما نشان می دهد که افرادی 
متقاضی تمدید نظام قدیم در کنکور هستند که تاکنون حداقل سه بار در کنکور 
با سواالت نظام قدیم امتحان داده اند. برخی از این افراد بیش از ۴ یا ۵ بار بیشتر 

در کنکور شرکت کرده اند.
وی تاکید کرد: سال ۹7 آخرین سال کنکور برای نظام قدیم آموزش متوسطه 
بود اما شورای سنجش و پذیرش دانشجو آن را برای سال ۹8 تمدید کرد. سال 
۹8 نیز شورا استثنًا طراحی دو نوع سوال را برای دو نظام آموزش متوسطه برای 
کنکور سال ۹۹ تمدید کرد و اعالم شد که آخرین سال طراحی دو نوع سوال برای 

کنکور خواهد بود.
رئیس سازمان سنجش با اشاره به آمار داوطلبان کنکور سراسری از دو نظام 
آموزش متوسطه و تأثیر این موضوع در طراحی دو نوع سوال گفت: امسال از حدود 
یک میلیون و ۱66 هزار نفر داوطلب کنکور سراسری در مجموع گروه های آزمایشی 
۱۹6 هزار نفر از نظام قدیم و ۹6۹ هزار نفر از نظام جدید در آزمون شرکت کردند و 
درصدهای اعالم شده در رسانه ها از قبیل 6۰۰ هزار نفر نظام قدیم صحیح نیست. در 
مجموع امسال 8۳.۲ درصد داوطلبان نظام جدید و ۱6.8 درصد نظام قدیم بوده اند.

وی افزود: در واقع توزیع داوطلبی به این صورت است که ۵6 درصد داوطلب 
سال جاری، ۲۳ درصد داوطلب سال قبل، 8 درصد داوطلب سال ماقبل و ۱۳ درصد 

داوطلب چهار سال و بیشتر پشت کنکوری هستند.
خدایی یادآور شد: براساس توزیع های آماری داوطلبان طی سالهای گذشته 
پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ حدود 8 از ۱6 درصد فعلی کم می شود و ۹۲ 
درصد داوطلبان از نظام جدید آموزش متوسطه باشند. امسال توزیع نظام آموزش 
متوسطه نیز به این ترتیب بود که در گروه ریاضی ۹۰ درصد، در گروه علوم انسانی 
88 درصد، در گروه هنر ۹۰ درصد، در گروه زبان 88 درصد و در گروه تجربی 77 

درصد داوطلب نظام جدید بودند.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین داوطلب نظام قدیم آموزش متوسطه ۱۱7 هزار 
نفر در گروه تجربی بودند و در بقیه گروه های آزمایشی تعداد اندکی نظام قدیم بودند. 
در نهایت ممکن است سال آینده زیر 8 درصد کل داوطلبان از نظام قدیم باشند که 
اکثریت این افراد در گروه تجربی خواهند بود لذا براساس توزیع های آماری پیش 
بینی می شود در سال آینده حدود 8۰ هزار نفر نظام قدیم داشته باشیم که حدود 

6۰ هزار نفر از این تعداد در تجربی خواهند بود.
محتوای دروس نظام جدید آموزش متوسطه باید به صورت کامل پوشش 

داده شود
تفاوت  اساس  نوع سوال بر  دو  درباره تأثیر طراحی  سازمان سنجش  رئیس 
برای  نوع سوال طراحی می شود  یادآور شد: زمانی که دو  آموزش متوسطه  نظام 
اینکه سطح دشواری و سختی و همترازی هر دو نظام آموزشی رعایت شود بخش 
این در حالی  انجام می گیرد و  از مباحث مشترک دو نظام  عمده ایی از سواالت 
است که نظام آموزش متوسطه حدود 6 سال است که عوض شده است و طراحی 
بخشی از آن نمی تواند نظام جدید آموزش متوسطه را به صورت کامل پوشش دهد 
و از نظر تأثیر محتوای دروس این موضوع با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

و نقشه جامع علمی کشور همخوانی ندارد.

نزاع مرگبار دو گروه از اوباش در میدان غیاثی
نزاع دو گروه از اوباش سطح دار و دارای سابقه در میدان غیاثی تهران، یک کشته 

و یک مجروح برجای گذاشت.
در این درگیری که حدود ساعت ۲:۴۰ بامداد روز ۲۴ شهریورماه جاریبه وقوع پیوست، 
دو گروه از اوباش ضمن قرار دعوا، با دو دستگاه خودرو در میدان غیاثی حاضر شده و ابتدا 
به وسیله قمه با یکدیگر درگیر شدند و در ادامه، یکی از آنان با استفاده از سالح، یکی از 
طرفین دیگر نزاع را مورد اصابت چند گلوله قرار داد، فرد مصدوم به بیمارستان انتقال 
یافت و ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت. شرور دیگری نیز در این نزاع 

با قمه مصدوم شد و به بیمارستان انتقال یافت.

دریای خزر ۳ قربانی گرفت
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مازندران از مرگ ۳ نفر در آب های ساحلی 

دریا در شهرستان های چالوس و فریدون کنار خبر داد .
سرهنگ سید جعفر ساداتی با اعالم این خبر، گفت: مأموران با حضور در محل حادثه 
و در بررسی های اولیه دریافتند، فردی اهل و ساکن تهران در حال غرق شدن در دریا بوده 
که فردی دیگری اهل و ساکن کرمانشاه برای نجات وی به داخل دریا رفته و هر دو نفر 

دچار غرق شدگی شدند و جان باختند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران همچنین گفت در ساعت ۱۴ و ۵8 دقیقه 

روز یکشنبه نیز فردی حین شنا در منطقه ممنوعه دریاط خزر دچار سانحه و غرق شد .

تیراندازی با کالشینکف هنگام موبایل قاپی
فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از دستگیری سارق مسلحی خبر داد که حین سرقت 

از یک شهروند با شلیک غیرعمد و ناگهانی همدستش مجروح شد.
سرهنگ حیدرعلی کیخایی مقدم گفت: در پی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ و اعالم وقوع یک فقره سرقت مسلحانه نافرجام در یکی از محالت شهر چابهار، 
بالفاصله ماموران کالنتری ۱۲ این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند و در بررسی 
صورت گرفته مشخص شد، دو سارق مسلح به صورت پیاده، با تهدید سالح کالش قصد 
سرقت موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه یکی از شهروندان را داشته اند که اسلحه یکی 
پا مجروح ساخت. و  ناحیه  از  را  ناگهان شلیک شده و همدست دیگرش  به  از سارقان 
پس از مجروحیت ناگهانی همدست خود با دستپاچگی از محل متواری شد و همدست 
مجروح او نیز لنگ لنگان قصد فرار از محل را داشت که با حضور مأموران دستگیر و به 

مراکز درمانی انتقال یافت.

کتک های زن عمو جان کودک شش ساله را گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد گفت: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی، پرده از 
راز قتل کودک شش ساله ای که بر اثر بدرفتاری ها و ضرب و شتم زن عمویش جانش را 

از دست داده بود برداشته شد و فرد جنایتکار روانه زندان شد.
سرهنگ کامران ملکی گفت: در بررسی های اولیه مشخص شد والدین متوفی از 
یکدیگر جداشده اند و این کودک در منزل عمویش زندگی می کرد و برابر اظهارات همسر 

عمویش حین بازی از پله ها سقوط کرده و پس از انتقال به بیمارستان فوت شده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان با دریافت نظریه پزشک قانونی 
متوجه شدند متوفی بر اثر شدت ضربات وارده فوت کرده و صدمات وارده نمی تواند بر اثر 
سقوط از پله حادث شده باشد و با توجه به تناقض گویی زن عموی مقتول، با هماهنگی 
آگاهی منتقل شد و در جریان  پلیس  به  بازجویی  برای  نامبرده دستگیر و  مقام قضائی 
تحقیقات از ابتدا مخالف حضور فرزندان برادر شوهرش در خان شان بوده و بر سر این 
موضوع با شوهرش اختالف داشته و روز  کودک شش شاله را  را مورد ضرب و شتم 
قرار داده و پس از آن که بر اثر ضربات وارده بی هوش شده او را به بیمارستان برده است.
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مایکروسافت درصدد توسعه سرویس های ابری 
ماهواره ای برای رقابت با آمازون است

ابری  حوزه ی  در  آمازون  با  رقابت  برای  جدی  برنامه هایی  مایکروسافت 
دارد و طرح های اتصال ماهواره به سیستم  های ابری را با جدیت توسعه می دهد.

مایکروسافت اسناد جدیدی را برای کمیسیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده 
ارسال کرد تا مجوز برنامه هایی خاص را برای سرویس ابری خود دریافت کند. 
ردموندی ها تصمیم دارند سرویسی با قابلیت اتصال مستقیم ماهواره ها به شبکه ی 
پردازش ابری خود راه اندازی کنند. این سرویس، به صورت مستقیم با سرویسی 

مشابه از آمازون رقابت خواهد کرد.
برنامه های جدید نشان می دهد که غول های زیرساخت ابری دنیای فناوری، 
طرح هایی بسیار جدی برای رقابت با یکدیگر دارند. همین رقابت باعث می شود تا 
آن ها سرویس های خود را برای شکست یکدیگر بهبود دهند. درنهایت، مشتریانی 
که از خدمات ابری استفاده می کنند، بیشترین بهره برداری را از بهبود سرویس ها 
است،  ارسال کرده   FCC برای  مایکروسافت  خواهند داشت.اسناد جدیدی که 
برنامه های اولیه ی این شرکت در اتصال ماهواره ها به زیرساخت ابری را نشان 
می دهد. ردموندی ها تصمیم دارند تا یک ماهواره ی تصویربرداری اسپانیایی را به 
ایستگاه های زمینی خود در ایالت واشنگتن متصل کنند. هدف از این اتصال، نشان 
دادن توانایی دانلود داده های ماهواره به سرویس ابری آژور است که پردازش آنی را 
 ،Earth Station( یا Ground Station( انجام خواهد داد. ایستگاه زمینی
جّو  در  موجود  ماهواره های  و  زمین  بین  داده  انتقال  برای  اصلی  حیاتی  اتصال 
محسوب می شود. مایکروسافت در اسناد جدید پیشنهاد داد که یکی از دو ایستگاه 

زمینی را در دیتاسنتر خود در کوینسی واشنگتن بسازد.
طرح  اولیه ی  پیاده سازی  اجازه ی  سپتامبر،  دوم  تاریخ  در   FCC سازمان 
سرویس جدید را به مایکروسافت داد. این مجوز به ردموندی ها امکان می دهد تا 
به مدت 6 ماه، ارتباط با ماهواره و دانلود تصاویر را انجام دهند. ماهواره ی اسپانیایی 
موسوم به Deimos-۲ در جون ۲۰۱۴ به فضا پرتاب شد. این ماهواره تحت 
مدیریت یکی از زیرمجموعه های شرکت کانادایی UrtheCast فعالیت می کند. 
ماهواره ی مذکور، برای آزمایش های اولیه، تنها به مدت چند دقیقه در محدوده ی 

پوشش آنتن های مایکروسافت خواهد بود.
در بخش دیگری از اسناد ارسالی مایکروسافت به FCC، برنامه ی نمایش 
تصمیم  ردموندی ها  داده می شود.  Ignite شرح  آتی  کنفرانس  در  طرح جدید 
دارند در کنفرانس مذکور در تاریخ ۲۲ سپتامبر، قبل و حین و بعد از کنفرانس، 
از سند نوشته شده است:  این بخش  ارائه کنند. در  از طرح جدید  پیش نمایشی 
»اگر پیش نمایش طرح، با استقبال مناسبی ازسوی بازار روبه رو شود، مایکروسافت 
پیشنهاد دریافت مجوز ایستگاه زمینی را به International Bureau ارسال 
این درخواست مجوز شامل  آتی پشتیبانی شوند.  فعالیت های تجاری  تا  می کند 

درخواست دسترسی بازار ایاالت متحده به Deimos-۲ نیز می شود«.
ابری شناخته می شود که  پردازش  بازار  فرمانروای  به عنوان  امروز  آمازون 
در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۵ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داد. درمقابل، 
مایکروسافت تنها ۱8 درصد از بازار را دراختیار دارد. شرکت های دیگر همچون 
علی بابا، گوگل، تنسنت و دیگر ارائه دهنده های خدمات ابری، هرکدام سهمی کمتر 
از ۱۰ درصد دارند. ردموندی ها یک وب سایت اختصاصی برای نمایش سرویس های 
قابل دریافت ابری دارند و البته هنوز خبری از سرویس های ایستگاه زمینی در 
آن نیست. درحال  حاضر، آمازون سهم عمده ی درآمد خود را از زیرساخت ابری 
تأمین می کند. در سمت دیگر هم سرویس های ابری آژور بیشترین رشد را در 
 Office مایکروسافت تجربه کرده اند و بخش های ویندوز و اشتراک های تجاری
۳6۵ را پشت سر گذاشته اند.مایکروسافت در اسناد پیشنهادی خود می گوید که 
با ساختن یک شبکه از ایستگاه های زمانی، توانایی و ظرفیت اتصال مستقیم به 
شبکه ی ابری آژور را به شرکت های ماهواره ای نشان خواهد داد. البته همان طور 
که گفته شد، ردموندی ها در این بازار تنها نیستند. استراتژی جدید آن ها شباهت 
 AWS زیادی به طرحی دارد که آمازون در نوامبر ۲۰۱8 در رونمایی از سرویس
Ground Station ارائه داد. درنتیجه اکنون دو غول بزرگ دنیای فناوری، در 

ارائه ی خدمات ابری ماهواره ای رودرروی هم قرار گرفته اند.

کمیسیون  عضو  یک 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
برای  آموزان  دانش  به  آموزش  لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی در مواجهه 
رعایت  بر  نظارت  باید  گفت:  کرونا،  با 
پروتکل ها در مدارس قوی باشد تا بتوان 

خطرات را به حداقل ممکن رساند.
احمد نادری در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید 
اظهار کرد: ما قبل از بازگشایی مدارس 
مخالفت خود را با حضور دانش آموزان 
و حتی شروع زودهنگام سال تحصیلی 
باز  مدارس  که  اکنون  کردیم.  اعالم 
جدی  رعایت  بر  تاکیدمان  ند  شده ا
پروتکل های بهداشتی است. برای این 
نحوه   برای  آموزان  دانش   به  باید  کار 
آموزش های  کرونا  ویروس  با  مقابله 
معلمان  برعهده  این  شود،  داده  الزم 

آموزان  دانش  به  این که  است،  اولیا  و 
آموزش دهند چطور در محیط مدرسه 

پروتکل ها را رعایت کنند.
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
رعایت  بر  نظارت  لزوم  بر  تاکید  با 
پروتکل های بهداشتی در مدارس اضافه 
آموزان  دانش  سن  هرچه  طبیعتا  کرد: 
به  نسبت  آنها  آگاهی  باشد  پایین تر 
اساسا  است.  کمتر  هم  کرونا  خطرات 

روحیات نونهالی و نوجوانی هم به گونه ای 
است که آنها زیاد رعایت پروتکل ها را بر 
نمی تابند، پس در این شرایط باید نظارت 
به  خطرات  تا  شده  قوی تر  مدارس  در 
حداقل ممکن برسد. کما این که تضمینی 
برای کاهش خطرات نیست. با همه این 
اوصاف به دلیل قرار داشتن در پیک سوم 

کرونا باید مراقبت ها زیاد باشد.
و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 

تحقیقات مجلس شورای اسالمی وظیفه 
نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
و  معلمان  و  مدرسه  کادر  برعهده  را 
مربیان دانست و گفت: اگر دانش آموزی 
او  به  باید  نکرد،  رعایت  را  پروتکل ها 
تذکر داده شود تا تکرار نشده و به عادت 

تبدیل شود.
نادری درباره  کمبود بودجه مدارس 
برای ضدعفونی کردن و همچنین ناتوانی 
خانواده های نیازمندان در تهیه ماسک و 
مواد ضدعفونی  کننده اظهار کرد: تامین 
برای  کننده  ضدعفونی  مواد  و  ماسک 
دانش آموزاِن نیازمند، مشکل جدی است، 
باید دولت منابعی را از محل ستاد مقابله با 
کرونا برای مدارس تخصیص دهد تا آنها 
بتوانند ماسک، مواد شوینده و بهداشتی 
و مواد ضدعفونی کننده تامین کنند یا 
این که ستاد مقابله با کرونا این اقالم را 

در اختیار مدارس قرار دهد.

برای مقابله با کرونا آموزش الزم به دانش آموزان داده شود

رش  و پر ملی  ن  ما ز سا ئیس  ر
جلسه  دومین  در  درخشان  استعدادهای 
بیش  تحصیل  از  سازمان  هیئت امنای 
مدرسه   68۳ در  دانش آموز   7۰۰ و  هزار   ۱۴ از 

سمپاد خبر داد.
الهام یاوری با ارائه گزارشی از فعالیت های این 
سازمان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۱۱۴هزار 
و 7۲۵نفر دانش آموز در 68۳مدرسه سمپاد در سراسر 
هستند. همچنین ۳۰درصد  تحصیل  حال  در  کشور 
انسانی  علوم  رشته های  در  آموزان سمپاد  دانش  از 

می کنند. تحصیل 
درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان  رئیس 
سمپاد  مدارس  در  مهارتی  رشته های  تقویت  و  توسعه  از 
خبر داد و تصریح کرد: طرح آموزش مهارت های اجتماعی 
باهدف افزایش هوش هیجانی دانش آموزان در دستور کار 

مدارس سمپاد قرار دارد.

دانش پژوهان  باشگاه  همکاری  با  اینکه  بابیان  وی 
المپیاد  شش  در  را  آموزان  دانش  مشارکت  زمینه  جوان، 
جهانی زیست، فیزیک، شیمی، ریاضی، کامپیوتر و جغرافی 
در  مشارکت  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  کردیم،  فراهم 
المپیادهای  و  جشنواره ها  برگزاری  بین المللی  المپیادهای 

ملی از دیگر فعالیت های این سازمان است.
پرورش  ملی  سازمان  اصلی  برنامه  سه  به  وی 

استعدادهای درخشان، اشاره کرد و ادامه داد: اولین 
رسیدن  برای  انسانی  نیروی  تربیت  سازمان،  برنامه 
برای  لذا  انقالب اسالمی است،  اهداف گام دوم  به 
تحقق اهداف، نیازمند نیروی انسانی متناسب هستیم.

یاوری ادامه داد: دوم نیاز به یک الگوی تعلیم 
و تربیت اسالمی داریم تا آن را به مدارس ارائه دهیم 
و سومین برنامه سازمان، انتقال نظرات دوسویه بین 

نخبگان و مردم است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش وپرورش، وی اضافه کرد: گسترش چتر 
خدمات سمپاد برای همه استعدادهای درخشان با توجه به 
نیازهای  تنوع  شناسایی،  روش های  تنوع  استعداد،  تنوع 
محیطی،  شرایط  تنوع  الزم،  حمایت های  تنوع  حمایتی، 
برای  فراگیر  تربیت  همچنین  و  حمایتی  روش های  تنوع 
همه دانش آموزان، ازجمله اولویت های سازمان ملی پرورش 

استعدادهای درخشان از اولویت های این سازمان است.

امکان شرکت دانش آموزان در ۶ المپیاد جهانی
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کار  حوزه  کارشناس  یک 
را  کارگران  شغلی  امنیت  حفظ 
واحدهای  بقای  و  دوام  مستلزم 
سرمایه  گسترش  بر  و  دانست  تولیدی 
گذاری برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر 

تاکید کرد.
 علی اکبر لبافی اظهار کرد: در شرایط 
اقتصادی حاضر باید به سمت تقویت و بهبود 
کنیم و ضمن  کار حرکت  و  فضای کسب 
را  بنگاهها  پایداری  موجود،  اشتغال  حفظ 
مدنظر قرار بدهیم.وی گفت: با بهبود فضای 
کارخانه  تولید،  از  حمایت  و  کار  و  کسب 
هایی که با کمترین میزان ظرفیت فعالیت 
می کنند، به رونق می رسند و قدرت خرید 
کاالهای داخلی با افزایش کیفیت تولید به 

وجود می آید.
به گفته این کارشناس حوزه کار اعمال 
معافیتهای مالیاتی و تخفیف های بیمه ای 
که  چرا  است  موثر  بنگاهها  از  حمایت  در 
موجب کاهش هزینه های تولید می شود و 

از این طریق حفظ و ماندگاری کارگران در 
واحدهای تولیدی محقق می شود.

 لبافی در عین حال استفاده از ظرفیت 
خاموش شهرکهای صنعتی را مورد تاکید قرار 
داد و افزود: الزمه رشد و تحول اقتصادی، 
استفاده از تمام ظرفیتهایی است که به ایجاد 
اشتغال و کاهش بیکاری منجر شود. از این 
رو باید از توان و ظرفیت شهرکهای صنعتی 

به شکل مطلوبتری استفاده کنیم.
وی تقویت و گسترش سرمایه گذاری 
فرصتهای  ایجاد  در  را  خارجی  و  داخلی 
شغلی موثر خواند و گفت: برای تقویت هر 
چه بیشتر سرمایه گذاری باید موانع کسب 
با همکاری و همراهی دستگاههای  کار  و 

اجرایی برطرف شود.
کار،  حوزه  کارشناس  این  گفته  به 
گذاری  سرمایه  فرصتهای  کردن  فراهم 
موجب گشایش روزنه های اقتصادی شده 
را  داخلی  تولید  رونق  و  کار  بازار  تقویت  و 

به دنبال دارد.

تولید حدود ۱.2 میلیون تن سنگ آهن در شرکت صنایع و 
معادن ماهان سیرجان

و  صنایع  فرآوری  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
تولید  میزان  کرد:  اعالم  سیرجان  ماهان  معادن 
سنگ آهن در این شرکت از ابتدای سال جاری تا 
۲۰ شهریورماه جاری به حدود یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تن رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مهدی بهرامی گفت: 
پیش بینی می شود میزان تولید سنگ آهن تا پایان شهریور ماه امسال 
به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد که رقمی باالتر از هدف برنامه را 

محقق می کند.
ماهان  معادن  و  صنایع  آهن شرکت  تولید سنگ  برنامه  افزود:  وی 

سیرجان در سال ۹۹ دستیابی به تولید ۳ میلیون تن سنگ آهن است.
 ۲۰ تا  امسال  ابتدای  از  نیز  برداری  باطله  میزان  داد:  ادامه  بهرامی 
از  به ۱6 میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید که ۲۰ درصد  شهریورماه جاری 

هدف برنامه باالتر است.
به گفته وی از ابتدای زمان بهره برداری از معدن شماره ۵ گل گهر 
سیرجان تاکنون در مجموع ۴ میلیون و ۴8۰ هزار تن سنگ آهن در این 
شرکت تولید شده که نسبت به برنامه پیش بینی شده ۲ درصد افزایش 

نشان می دهد.
این شرکت در سال گذشته ۲میلیون و ۱۲۰ هزار تن سنگ آهن تولید 

کرد ضمن اینکه میزان باطله برداری نیز حدود ۲۲ میلیون تن بود.
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان یکی از شرکت 
های زیرمجموعه هلدینگ ماهان و بازوی اجرایی آن در بخش معدن است 
که در حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی 

شماره ۵ گل گهر سیرجان را برعهده دارد.

حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان
رئیس شعبه اهواز بانک توسعه صادرات ایران 
از اعالم آمادگی برای حمایت از شرکت های دانش 

بنیان در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، فریبا نادریان، رئیس شعبه اهواز بانک توسعه 

صادرات درخصوص ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در استان خوزستان، 
گفت: این استان ازنظر نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری های دانش 
بنیان و حضور سیستم های دولتی مانند صنایع نفت و گاز بستری غنی و 

مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
وی خاطر نشان کرد: طی توافق انجام شده بین بانک توسعه صادرات 
ایران با صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیالت 
صادراتی با حداقل نرخ سود از اولویت های ما طی دو سال اخیر بوده است.

وی با اشاره به ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان، اظهارداشت: 
نرخ سود تسهیالت بانک برای این شرکت ها بین ۱6 تا ۱8 درصد و منابعی 

که از طریق صندوق توسعه ملی تامین می شود، معادل ۱۱ درصد است.
به گفته نادریان، براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که سال 
گذشته ابالغ شد، تسهیالتی که از طریق تلفیق منابع بانک و صندوق توسعه 
ملی پرداخت می شود با نرخ سود میانگین ۱۴.۵ درصد به مشتریان دانش 

بنیان پرداخت می شود.
رئیس شعبه اهواز بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به پتانسیل خاص 
و تفاوت چشمگیر حوزه های اقتصادی استان خوزستان با سایر استان ها، 
گفت: تالش می کنیم تا به صورت جدی این ظرفیت ها شکوفا شوند وبه 
این منظور آماده معرفی خدمات و تسهیالت در قالب ارائه مشاوره برای 

شرکت های دانش بنیان هستیم.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون:
یک میلیون نفر بیمه بیکاری کرونا دریافت کردند

تعاون،  وزارت  بیکاری  بیمه  مدیرکل  اعالمی  آمار  آخرین  براساس 
کار و رفاه اجتماعی، از زمان شیوع بیماری کرونا تا کنون )بیست و پنجم 
شهریورماه( یک میلیون و ۳۳ هزار نفر مستمری بیکاری کرونا دریافت کردند.

بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شیوع کرونا است که به  واسطه اعمال 
محدودیت های ترددی و تعطیلی کسب  وکارها، دامن گیر بخش قابل توجهی 

از نیروی کار کشور شده است.
دولت برای حمایت از معیشت کسانی که باالجبار در دوره شیوع کرونا 
کار خود را از دست داده اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که با 
تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی 

مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده اند. 
bimebikari. آدرس  به  سامانه ای  منظور  همین  برای  همچنین 

mcls.gov.ir  راه اندازی شد تا افراد، درخواست خود را در آن ثبت کنند. 
پس از انجام پایش های الزم مشموالن شناسایی و پرداخت بیمه بیکاری 

برای سه ماه )اسفند، فروردین و اردیبهشت( پرداخت شد.
براساس آخرین آمار اعالمی »مسعود بابایی« مدیرکل بیمه  بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای شیوع ویروی کرونا تا کنون 
بیماری کرونا  از شیوع  متاثر  اقتصادی  بنگاه  و  کارگاه  و ۲۲۹  ۲۴۹ هزار 

تعدیل نیرو داشتند.
همچنین در مجموع 7۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر در دوره شیوع بیماری کار 
خود را از دست دادند. البته بیکاری این افراد به این شکل بوده که برخی 
در اسفند، فروردین و اردیبهشت بیکار شدند و برخی دیگر در ماه های بعد 

یعنی در فروردین و اردیبهشت از کار بیکار شدند.
براساس این گزارش یک میلیون و ۳۳ هزار مورد بیمه بیکاری پرداخت 
شده است. تفاوت تعداد پرداخت های مستمری بیکاری کرونا با افراد بیکار 
شده به این دلیل است که ممکن است برخی از اسفندماه بیکار شدند و سه 
مورد مستمری دریافت کردند و یا اینکه برخی در ماه بعد )فروردین ماه( 

بیکار شدند و تنها دو مورد مستمری دریافت کردند.
بیمه بیکاری  از کرونا بر مبنای قانون  بیمه بیکاری ناشی  پرداخت 
نبود بلکه طبق محاسبات با ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت میانگین 
حدود یک میلیون و صد هزار تومان به افراد پرداخت شده است. پرداخت 
بیمه بیکاری از خردادماه طبق روال گذشته و برابر قانون بیمه بیکاری 

خواهد بود.

وزیر نفت به پرسش های نمایندگان در صحن علنی پاسخ داد؛
قرارداد با توتال با موافقت نظام امضا شد

وزیر نفت گفت: ترکمنستان در سال های پیش، چهار بار گاز صادراتی به ایران 
را قطع کرد و هر بار از ایران امتیاز گرفت. من ایستادم و گفتم امتیاز نمی دهم. در 

داوری هم چیزی نصیب ترکمنستان نشد. این مستحق تنبیه است یا تحسین؟
بیژن زنگنه روز گذشته )سه شنبه، ۲۵ شهریورماه( در صحن علنی مجلس 
حاضر شد و با اشاره به عملکرد صنعت نفت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
گزارش خود را در صحن علنی مجلس در هشت محور شامل افزایش ظرفیت تولید 
از میدان های مشترک نفت و گاز، دوری از خام فروشی با توسعه صنعت پتروشیمی و 
پاالیش و تکمیل زنجیره ارزش، توسعه گازرسانی، افزایش صادرات گاز و فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی، حمایت از ساخت داخل و شرکت های دانش بنیان، جمع آوری 
گازهای ارسالی به مشعل، مقابله با تحریم های نفتی و ریل گذاری برای آینده ارائه داد.

وی گفت: امروز جنگ تمام عیار اقتصادی از طرف آمریکا و صهیونیسم با 
همکاری منافقین و دیگر متحدانشان بر ملت ایران تحمیل شده است که دائماً هم 
تالش می کنند بر ابعاد آن بیفزایند. در چنین شرایطی ضرورت دارد مانند دوران دفاع 
مقدس همه ارکان نظام از دولت و مجلس و دیگر قوا با هم اندیشی و به صورت 

یکپارچه عمل کنند.
تعیین تکلیف و افزایش ظرفیت تولید میدان های مشترک نفت و گاز

وزیر نفت در باب محور نخست گفت: درباره افزایش ظرفیت تولید از میدان های 
مشترک باید بگویم که ما این میدان ها را اولویت بندی کردیم و به همه آنها پرداختیم، 
اما مهم ترین میدان ها برای ما دو بخش میدان های غرب کارون در خوزستان و میدان 
گازی پارس جنوبی بوده است که تولید میدان های غرب کارون در این هفت سال از 
7۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۲ به روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۹ رسیده است 

و اکنون در این زمینه از همسایگان خود عقب نیستیم.
وزیر نفت با بیان اینکه قراردادهای نفتی برای میدان های مشترک دیگر نیز 
امضا شده است، افزود: این قراردادها برای فاز ۱۱ پارس جنوبی، آبان، پایدار غرب، 
چشمه خوش، دالپری، پایدار شرق، سپهر، جفیر و یاران بسته شده است. طرح های 
دیگری هم برای توسعه و افزایش سطح تولید نفت در حال اجراست که از سال 
۹7 تاکنون ۲۳ قرارداد در این زمینه امضا شده و آقای قالیباف هم در سفر خود به 

خوزستان، در جریان این طرح ها قرار گرفته اند.
وی با اشاره به افزایش تولید گاز در پارس جنوبی گفت: جمهوری اسالمی 
تاکنون ۱۵۰ میلیارد دالر در پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده است؛ صنعت گاز و 
صنعت پتروشیمی به معنای واقعی محصول جمهوری اسالمی هستند. در بخش 
نفت خیلی کارها قبل از انقالب شده بود، اما کاری که در بخش گاز پیش از انقالب 

انجام شده بسیار ناچیز بوده است.
قرارداد با توتال با موافقت نظام امضا شد

زنگنه در پاسخ به سؤالی درباره چرایی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با 
توتال، گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال را فقط وزارت نفت امضا 
نکرد؛ نظام جمهوری اسالمی امضا کرد. همه موافق بودند. اسناد آن هم موجود 
است. همین االن هم فاز اول این طرح در دستور کار پتروپارس است و برای اجرا 
به حدود ۲ میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد. پتروپارس برای توسعه فرزاد هم بیش از ۲ 

میلیارد دالر سرمایه می خواهد.
وی در توضیح بیشتر گفت: ما در قرارداد فاز ۱۱ با توتال به تکنولوژی نیاز 
داشتیم و همان طور که یکی از نمایندگان هم امروز اشاره کردند، ما در سال های 
آینده در پارس جنوبی افت تولید خواهیم داشت و برای جلوگیری از این افت تولید، 
هر فاز یک میلیارد دالر سرمایه گذاری می خواهد. قرارداد با توتال بسته شد تا ما یک 
بار این فناوری را به کشور بیاوریم و کار را یاد بگیریم که توتال نیامد. چینی ها هم بعد 
از تحریم دیگر نیامدند. حال داریم فاز نخست توسعه را با توان داخلی پیش می بریم.

نمایندگان بیایند و تمدن صنعتی ایجاد شده در پارس جنوبی را ببینند
زنگنه تأکید کرد: این دو صنعت هرچه دارند از جمهوری اسالمی و کارهایی 
است که در این زمان انجام شده. مهم ترین اقدام هم در پارس جنوبی انجام شده 
است. میانگین تولید روزانه گاز در پارس جنوبی در سال ۱۳8۴، ۱۴۰ میلیون مترمکعب 
بود که در سال ۱۳۹۲ به روزانه ۲8۰ میلیون مترمکعب و اکنون به 7۰۰ میلیون 
مترمکعب رسیده است، یعنی تولید این میدان مشترک گازی طی هفت سال اخیر 

۲.۵ برابر شده است.
وزیر نفت گفت: ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی تا به امروز و در این هفت سال 
به طور متوسط ۴۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته که معادل ۲.6 میلیون 
بشکه نفت است و اگر می خواستیم این مقدار سوخت را از طریق ساخت پاالیشگاه 
تأمین کنیم، باید ۱۰ پاالیشگاه ۲6۰ هزار بشکه ای می ساختیم. چند روز پیش هم 
در صحبتی گفتم که با ساخت این پاالیشگاه ها محیط زیست به قدری آلوده می شد 
که زندگی کردن در کشور دشوار می شد اما ما از محیط زیست هم حفاظت کردیم.

زنگنه با بیان اینکه ما توانستیم ۱7 فاز پارس جنوبی را در قسمت دریا به اتمام 
برسانیم و در خشکی هم فقط یک پاالیشگاه مانده که آن هم تأثیر تعیین کننده ای در 
برداشت گاز ما از میدان ندارد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: من رئیس مجلس و 
به ویژه اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس را دعوت می کنم که تشریف بیاورند 

و از تمدن صنعتی ایجادشده در پارس جنوبی بازدید کنند.
وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: خط لوله هزار کیلومتری 
گوره - جاسک با هدف تنوع بخشی به مبادی صادراتی کشور در حال احداث است 
که ان شاءاهلل تا پایان امسال به اتمام می رسد و می تواند یک میلیون بشکه نفت خام 

را از گوره به جاسک انتقال دهد.
مصادیق جلوگیری از خام فروشی

زنگنه با اشاره به دوری از خام فروشی با توسعه صنعت پتروشیمی و پاالیش 
و تکمیل زنجیره ارزش، اظهار کرد: تولید پتروشیمی در سال 7۵، ۱۲ میلیون تن، 
در سال ۹۲، ۵6 میلیون تن و در سال ۹6 به 66 هزار و ۴۰۰ تن رسیده و به ۱۰۰ 
میلیون تن هم خواهد رسید و طبق برنامه، در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۳ میلیون تن می رسد 

که مهم تر از آن ارزش این تولیدات است.
وی افزود: به تعبیر دیگر، تولید پتروشیمی در سال 7۵، ۲ میلیارد دالر بوده که 
در سال ۹۲، ۱۱ میلیارد دالر و در سال ۹8، به ۱۵ میلیارد دالر رسیده و تا سال ۱۴۰۴ 
به ۲۵ میلیارد دالر می رسد. امسال ۱7 طرح با ظرفیت ۲۵ میلیون تن به بهره برداری 
می رسد که این یک جهش است و مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است.

وزیر نفت ادامه داد: مقدار معادل نفتی که تحویل پتروشیمی ها شده هم در 
سال ۹۲، ۲7 میلیون تن و در سال ۹8، ۳۵ میلیون تن بوده که در سال ۱۴۰۰ به 7۲ 

میلیون تن و در ۱۴۰۴ به 88 میلیون تن می رسد.
زنگنه با بیان اینکه ظرفیت پاالیشگاه ها از ۱.8 میلیون بشکه در سال ۹۱ اکنون 
به ۲.۲ میلیون بشکه رسیده است، افزود: صادرات فرآورده های نفتی با کارهایی که در 
توسعه پاالیش و گازرسانی روستایی و بهبود وضعیت پاالیشگاه ها انجام شد، نسبت 
به سال ۹۱ چهار برابر شده است؛ یعنی دوری از خام فروشی و دور زدن تحریم ها 

انجام گرفته است.
وی تأکید کرد: تولید بنزین در سال ۹۱، روزانه ۵۲ میلیون لیتر بود که در سال 
۹8 به ۱۰7 میلیون لیتر رسید. طرح سیراف از جمله طرح های مهم در این زمینه است 
و برای بهسازی و نوسازی پاالیشگاه های آبادان، تبریز و بندرعباس هم اقدام شده 
و اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع و پتروپاالیشگاه ها هم در دستور کار است.

آخرین خبر از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع و پتروپاالیشگاه ها
وزیر نفت با اشاره به اقدام های انجام شده برای اجرای این قانون، گفت: در 
اجرای این قانون، ۲۰ طرح دارای صالحیت شناسایی شده که قبل از پایان هفته 
مجوزهای الزم را برای آنها صادر می کنیم. پنج پاالیشگاه نفت هم با ظرفیت یک 
میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه، سه پاالیشگاه میعانات به ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه با 
سرمایه گذاری ۲8 میلیارد دالر و ۱۲ طرح بهسازی در پاالیشگاه های مختلف به 

ارزش 7 میلیارد دالر در دستور کار است.
زنگنه گفت: صنعت نفت از طریق بورس ۵.8 میلیارد دالر به پتروشیمی های 
پایین دستی خوراک تحویل می دهد، با اینکه این وظیفه اصلی وزارت صمت است. در 
عین حال به دنبال آن، اقدام هایی همچون تضمین بازار محصوالت و تضمین خوراک 
و دادن یارانه تسهیالت نیز انجام می شود. همچنین صنایع پیشران پتروشیمی را در 
برنامه داریم که برای آن نیاز به کمک مجلس است تا شامل معافیت های مالیاتی شوند.

به گفته وزیر نفت، صادرات پتروشیمی با وجود تحریم نسبت به پارسال بیشتر 
شده است،   هرچند از نظر قیمت با مشکالتی روبه رو هستیم.

توسعه گازرسانی و صادرات گاز
وی در ادامه با اشاره به توسعه گازرسانی در کشور، تصریح کرد: این اقدام با 
همکاری و ابتکار مشترک مجلس و دولت و با تصویب قانون رفع موانع تولید آغاز 
شد و اکنون 8۳ درصد جمعیت روستایی کشور گاز دارد و بیش از ۹۹ درصد جمعیت 
گاز طبیعی  از  در مجموع ۹۴ درصد جمعیت کشور  و  گازدار هستند  شهری هم 
بهره مندند. برنامه ما این است که پوشش گازرسانی را به ۹۵ درصد برسانیم، البته با 

اولویت مناطق سردسیر و جنگلی.
وزیر نفت تصریح کرد: افزایش گازرسانی سبب شد استفاده از سوخت مایع 
در نیروگاه ها از ۴۳ درصد در سال ۹۲ به ۱۰ درصد برسد، به محیط زیست و تولید 

اشتغال هم کمک زیادی شد.

تحلیل یک کارشناس حوزه کار در شرایط فعلی اقتصاد؛
ایجاد فرصت های شغلی با گسترش سرمایه گذاری
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

صنفی  انجمن  سخنگوی 
تولیدکنندگان تایر در واکنش به 
توسط  اعالمی  آمارهای  برخی 
یکی از مسئوالن مبنی بر اینکه تایرسازان 
تولید  سنگین  تایر  حلقه  میلیون  هفت  از 
در  را  حلقه  هزار   7۰۰ حدود  تنها  شده، 
سامانه جامع تجارت ثبت کرده اند، آمارهای 
و  دانسته  نادرست  و  غیرواقعی  را  اعالمی 
مدعی است که باتوجه به نیاز حداکثر ۲.۵ 
 ۳۲۵ و  کشور  در  الستیک  حلقه  میلیون 
پنج  در  تولید شده  تایر سنگین  حلقه  هزار 
ماهه امسال، مشخص نیست که این ارقام 

از کجا آمده است.
چند روزی است که بحث تایرها، نحوه 
داغ  بازار  در  آن ها  قیمت  و  بازار  در  توزیع 
شده است. در حالی از بازار تایر نیز با عنوان 
»بازار آشفته الستیک یا بازاری نابسامان« 
یاد می شود که به گفته معاون دفتر خدمات 
به  الستیک  تولید  وزارت صمت،  بازرگانی 
توزیع الستیک  اما  است،  نیاز کشور  اندازه 

در سطح عرضه باید هماهنگ شود.
در این زمینه مصطفی تنها- سخنگوی 
انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر در اظهار 
مستمراً  که  موجود  آمار  به  بنا  کل  کرد:در 
به مراجع مختلف ارسال می گردد. مجموع 
تایرهای  جاری  سال  اول  ماهه  پنج  تولید 
 ۳۲۵ ایران،  تایر  صنعت  اتوبوسی  باری- 
این در حالی  بود است.  هزار و ۵۰۰ حلقه 
سنگین  تایر  سالیانه  مصرف  کل  که  است 

کشور در شرایط جاری از ۲.۵ میلیون حلقه 
فراتر نمی رود. بنابراین مشخص نیست که 
مبنای آمار ارائه شده مقام مذکور چیست و 

از کجا آمده است؟!
سال  در  آنکه  ضمن  فزود:  ا وی 
گذشته با خروج صدها میلیون دالر ارز از 
کشور حدود ۲۰۰ هزار تن تایر وارد کشور 
کل  7۰درصد  حدود   تنهایی  به  که  شده 
کسی  و  است  کشور  تایر  یکسال  مصرف 
نیست  مشخص  نمی گوید؛  سخن  آن  از 
رفته  کجا  به  شده  وارد  تایر  انبوه  این 
در  آن ها  پیگیری  به  عالقه ای  ظاهراً  و 
گفت وگوهای خبری و اظهارات مسئوالن 

نمی شود. دیده  محترم 
اینکه  به  اشاره  با  صنفی  مقام  این 

از  اعم  خودرو  انواع  تایر  تولید  مجموع 
سبک، سنگین، کشاورزی و صنعتی صنعت 
گذشته حدود ۱۰  ماهه  پنج  در  تایر کشور 
میزان  این  است، گفت:  بوده  میلیون حلقه 
تولید حدود ۲8درصد به نسبت سال گذشته 

افزایش را نشان می دهد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
این  علیرغم  متأسفانه  کرد:  تصریح  تایر 
پذیر  خستگی نا کوشش  و  تالش  همه 
افزایش  برای  تایر  صنعت  دست اندرکاران 
مستمر تولید آن هم در شرایط سخت حاصل 
از تحریم ها، کم توجهی های مبذوله به موانع 
و مشکالت این صنعت، برخی از مسئوالن به 
جای تشویق صنعت گران و حمایت از صنعت 
انگشت  مداومًا  تنگناها  و  موانع  رفع  برای 

اتهام را به سوی آنان گرفته تا کم کاری ها 
بازار و عوامل موثر بر  ناتوانی در کنترل  و 
افسار گسیخته شدن قیمت ها در سطح بازار 

را به گردن تولیدکنندگان بیاندازند.
مه  نا بر یک  ر  د س  سا ا ین  ا بر
دفتر  -معاون  محله ای  حمید  تلویزیونی 
معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانی  خدمات 
اینکه  به  اشاره  ضمن  تجارت)صمت(  و 
اخیرا  نیمایی  ارز  با  سنگین  الستیک های 
رانندگان می توانند  و  بازار شده است  وارد 
سهمیه خود را دریافت کنند، تاکید داشت 
را  الزم  همکاری  تولیدکنندگان  اما  که 
درج  سامانه  در  را  خود  تولیدات  و  نداشته 
سبک  الستیک  توزیع  شبکه  نمی کنند. 
مشتمل بر حدود ۲۰۰۰ عمده فروش است 
که اکثراً نمایندگان هشت تولیدکننده کشور 
و واردکنندگان هستند و باید آمارهای خود 
را از طریق سامانه جامع تجارت ارائه دهند.

طبق ادعای وی، بر اساس اظهارات 
نیمه  الستیک  هزار   6۰۴ تولیدکنندگان 
سنگین و نیسانی)وانتی( در پنج ماهه اول 
آمار  اساس  بر  همچنین  است.  شده  تولید 
سایت بهین یاب تا ۲۴ شهریورماه 6۹۹ هزار 

و ۹88 اظهار تولید شده است.
ضرورت  بر  تاکید  ضمن  محله ای 
ایجاد شفافیت در زنجیره از تولید تا توزیع، 
اعالم کرد: در الستیک سنگین و کاالهای 
نتایج  به  و  دادیم  آزمایش  را  این  اساسی 

موفقیت آمیزی هم رسیده ایم.

واکنش سخنگوی انجمن صنفی تایر به مشکالت توزیع؛

تولید کنندگان نقشی در آشفتگی بازار تایر ندارند

در  فومن  مردم  نماینده   
مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از واردات بی رویه برنج خارجی 
در کشور گفت که این موضوع مشکالتی را 

برای بازار برنج داخلی ایجاد می کند.
خلیل بهروزی فر نماینده مردم فومن 
در نطق میان دستور جلسه علنی روز گذشته 
مجلس شورای اسالمی گفت: اقتدار بین المللی 
عزت و امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی و عزت 
نظام  مقدس جمهوری اسالمی منوط به پیروی 
از منویات رهبر انقالب  و آرمان های امام و 
شهدا در چارچوب ظرفیت های قانونی و نگاه 
کارشناسی و توجه به منافع عمومی و همراهی 
با مردم است. به همین دلیل در راستای استیفای 
حقوق مردم و برخی چالش های مهم در این 

خصوص اشاره می کنم.
گرانی  وجود  با  کرد:  تصریح  وی 
مسکن  حوزه  در  مردم  دغدغه های  کنونی 
چرا دولت نسبت به مسکن مهر بی مهری 
می کند؟ مسووالن پاسخ دهند چرا به جای 

دیدگاه عمرانی نسبت به مسکن مهر نگاه 
سیاسی و حزبی به این پروژه دارند؟ دولت 
باید از زیرساخت ها در جهت تولید و تامین 
مسکن برای مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر 

استفاده کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی گفت: کشاورزان زحمتکشان 
حوزه امنیت غذا و تاثیرگذار در رونق و جهش 

حمایت  می آیند.  حساب  به  کشور  تولید 
دولت در حوزه تامین نهاده های کشاورزی 
تسهیالت  و  یارانه  اختصاص  با  تجهیزات 
ارزان برای افزایش تولید موضوعی ضروری 
می باشد. اما متاسفانه دولت با افزایش قمیت 
۵۰۰ درصدی نهاده های کشاورزی مقدمات 
نابودی آن را فراهم کرده است. آیا در سال 
و  رونق  با  مغایر  اقدامات  این  تولید  جهش 
جهش تولید نیست؟  آقای وزیر کشاورزی  
دارید؟  خبر  کشور  دیده  رنج  کشاورزان  از 
به  برنج  محصوالت  برداشت  هنگام  در 
برنج  رفتن  آب  زیر  و  بارندگی شدید  دلیل 
به  زیادی  خسارت  شمالی  استان های  در 
کشاورزان وارد شده مسووالن تدابیر الزم را 
در این خصوص بیندیشدند.  واردات بی رویه 
برنج خارجی به کشور  و توزیع آن در بازار 
داخلی مقابله جدی با تولید داخلی به شمار 
می رود؛ وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو 
باشد چه تصمیمی در خرید تضمینی برنج 

اتخاذ کرده است؟

نماینده مردم فومن در مجلس:

واردات بی رویه برنج مقابله با تولید داخل است

نایب رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران گفت: در معامالت 
سکه، قیمت ها تحت تاثیر کاهش 
قابل توجه نرخ ارز، با روندی نزولی آغاز شد، 
با این وجود همچنان شاهد حباب حدود یک 
بهار  تمام  سکه  قیمت  در  تومانی  میلیون 

آزادی هستیم.
رئیس  نایب  کشتی آرای«  »محمد 
سه  دیروز  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه 
شنبه با اشاره به کاهش قیمت سکه و طال 
در معامالت روز سه شنبه بازار، توضیح داد: 
در ابتدای معامالت سکه قیمت ها مطابق با 
روز قبل تر آغاز شد، اما به تدریج و با توجه 
در  ارز  قیمت  توجه  قابل  کاهش  تاثیر  به 
ساعات پایانی روز گذشته، قیمت سکه نیز 
روند نزولی پیدا کند، البته مجددا با افرایش 
قیمت ارز شاهد افزایش قیمت بودیم. این 
هزار   ۵۵۰ نوسانی  ساعت  این  تا  تحوالت 

تومانی را تجربه کرده است.
روند  علت  خصوص  در  کشتی آرای 
ارز،  به  نسبت  دالر  قیمت  کاهش  کندتر 
خاطرنشان کرد: بازار طال شاهد افزایش ۲8 
دالری قیمت انس جهانی طال هم بود، به 
همین دلیل با وجود آنکه قیمت دالر در بازار 
قیمت جهانی  افزایش  دارد،  داخلی کاهش 

منجر به کند شدن روند کاهش قیمت سکه 
و طال در بازار شده است.

این فعال بازار طال ادامه داد: در حال 
تمام  سکه  قیمت  در  موجود  حباب  حاضر 
بهار آزادی حدود یک میلیون تومان برآورد 
مورد  در  که  است  حالی  در  این  می شود. 
مواجه  اندک  منفی  حباب  با  خام  طالی 
بازارهای  از نرخ  ارزانتر  این کاال  هستیم و 

جهانی معامله می شود.
جهانی  انس  قیمت  در خصوص  وی 
طال نیز گفت: تداوم جنگ اقتصادی میان 
آمریکا و چین از یک سو و از سوی دیگر 
منفی  رشد  به  منجر  که  کرونا  بیماری 

اقتصادی و افزایش میزان بیکاری در بسیاری 
از کشورها شده است، احتمال کاهش قابل 
قیمت  به  بازگشت  و  طال  انس  نرخ  توجه 
از  شرایط  این  در  را  پیش  سال  یک  های 

میان برده است.
هفته  دو  طی  البته  کرد:  اضافه  وی 
دالر   ۱۹۵۰ محدوده  در  انس  بهای  اخیر 
متوقف مانده و پیش بینی می شود همچنان 
طال میل خاصی برای افزایش قیمت و گذر 
باشد.  نداشته  فعال  هم  را  محدوده  این  از 
بعید است طی هفته های پیش رو مجددا 
شاهد بازگشت بهای انس جهانی به ۲ هزار 

دالر باشیم.

نایب رئیس اتحادیه طالی کشوری 
دولت  مداخله  احتمال  درباره  همچنین 
برای کنترل قیمت ها در بازار طال توضیح 
جهانی  انس  تاثیر  تحت  طال  قیمت  داد: 
دولت  می کند.  پیدا  نوسان  ارز  قیمت  و 
قیمت  در  تاثیرگذاری  امکان  که  آنجا  از 
جهانی طال را ندارد، تنها از طریق مدیریت 
بازار ارز، می تواند نوسانات در بازار طال را 
مدیریت کند.وی افزود: نباید فراموش کنیم 
در  دالر  قیمت  با  متناسب  طال  قیمت  که 
بازار آزاد قیمت گذاری می شود و ارز نیمایی 
این  البته  نمی گیرد.  تعلق  به طال  دولتی  و 
هم  طال  بازار  فعاالن  تایید  مورد  موضوع 
است، چرا که در غیر این صورت با پدیده 

قاچاق طال مواجه خواهیم شد.
کشتی آرای درباره امکان عرضه بیشتر 
برای کاهش  از سوی دولت  بازار  در  سکه 
قیمت ها نیز توضیح داد: از آنجا که قیمت 
طال بر اساس نرخ جهانی، مشخص می شود، 
بنابراین تنها کاالیی در بازار است که حتی 
با افزایش عرضه نیز قیمت آن کاهش پیدا 
نمی کند و اگر فرضا تعادل عرضه و تقاضا 
در این بازار به هم بخورد، تنها شاهد ایجاد 
حباب محدود منفی یا مثبت در قیمت این 

فلز قیمتی خواهیم بود.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:

قیمت فعلی سکه 1 میلیون تومان حباب دارد

و  ر  هزا یک  گفت:  گمرک  سخنگوی 
گمرکات  در  سفارش  ثبت  بدون  خودرو   ۱۰۰
عدم  صورت  در  که  است  مانده  باقی  کشور 
قرار  تملیکی  اموال  اختیار  در  ترخیص،  مجوز  دریافت 

گرفت. خواهند 
ماهه  تعیین مهلت سه  به  اشاره  با  لطیفی  اله  روح 
اظهار  از گمرک،  ترخیص خودرو  برای  ۲6 خردادماه  از 
۴8 خودرو قابلیت ترخیص  داشت: در این مدت هزار و 
یندهای  فرآ م  تما پیشین،  مهلت های  در  که  شتند  دا
قانونی ترخیص خودرو را پشت سر گذاشته اما در زمان 
بودند که  نشده  ترخیص خودرو  به  موفق  مشخص شده 
از  خود  خودروهای  خروج  به  اقدام  زمانی  بازه  این  در 

کردند. کشور  گمرکات 

سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه سه هزار خودرو 
پرونده قضایی دارند، تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیات 
قضاییه  قوه  از  بتوانند  که  زمانی  هر  در  افراد  این  دولت 
حکم برائت دریافت کنند پس از طی مراحل قانون، مجوز 
ترخیص خودرو را دریافت خواهند کرد که ظن به قاچاق، 
دیگری  به  دین  برای  اموال  توقیف  و  اسناد  تطابق  عدم 
از جمله علت های تشکیل پرونده در قوه قضاییه است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت حدود ۳7۰ خودرو 
با حکم قضایی ثبت سفارش آنها ابطال شده بود توانستند 
بعد از طی مراحل قانونی خودروی خود را از گمرک خارج 
ثبت  نداشتن  مجوز  دلیل  به  مانده  باقی  تعداد  اما  کنند 

سفارش در گمرکات کشور باقی می ماند.
به گفته لطیفی، خودروهای باقی مانده در گمرکات 

کشور به این دلیل که زمان زیادی از ورود آن می گذرد 
امکان بازگشت به مبدا را ندارند و در صورت تمدید نشدن 
فروخته  مزایده  در  باید  ترخیص  برای  شده  تعیین  مهلت 

اموال تملیکی قرار بگیرند. اختیار  یا در  شوند 
سال گذشته ۱۲ هزار و 6۰۰ دستگاه خودرو وارداتی 
هزار  هفت  حدود  که  داشت  وجود  کشور  گمرکات  در 
دستگاه خودرو تا تیرماه سال گذشته ترخیص و پنج هزار 
و ۱۰8 خودرو باقی مانده بود که دارای اسناد ناقص بودند.

 ۲6 در  خودرو  ترخیص  مهلت  اتمام  به  توجه  با 
شهریورماه حدود یک هزار و ۵۰۰ خودرو در مسیر تحویل 
آنها  از  برخی  که  گرفت  خواهند  قرار  تملیکی  اموال  به 
از  برائت  نتوانستند حکم  به خودروهایی است که  مربوط 

کنند. دریافت  قضاییه  قوه 

سخنگوی گمرک خبر داد؛ توقف 1100 خودرو بدون ثبت سفارش در گمرک!
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با  که  ای  جلسه  طی   
نوسازی  کل  مدیر  حضور 
مدارس ، رییس مجمع خیری 
روسای  و  اردبیل  استان  ساز  مدرسه 
بانوان خیر  مجامع خیرین و شوراهای 
بیله سوار  مدرسه ساز شهرستان های 
و نمین برگزار گردید ، نحوه مشارکت 
کیری  تصمیم  خیری  های  درپروژه 
بررسی  مورد  آجر  به  آجر  طرح  و  شد 

قرار گرفت.
 ، نوسازی  مدیر کل  لطفی  دولت 
توسعه و تجهیز  مدارس استان اردبیل 
های  فعالیت  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
مجامع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل 
که در سالهای گذشته در جذب خیرین و 
مشارکت در ساخت مدارس با مجموعه 
نوسازی مدارس اردبیل همکاری نموده 
اند ، افزود : با وجود تالش های صورت 
گرفته و فضاهای آموزشی جدیدی که 
اموزشی  فضاهای  سرانه  به  ساله  هر 

در  همچنان  شود  می  افزوده  استان 
تراکم  شاهد  استان  مناطق  از  برخی 
دانش آموزان در مدارس می باشیم که 
با عنایت و همکاری هرچه بیشتر مجامع 
مجموعه  با  استان  ساز  مدرسه  خیرین 
نوسازی مدارس استان اردبیل امید است 
این مشکالت را بر طرف نماییم .دولت 

لطفی بستر جدید و مهم فعالیت مجامع 
اردبیل را پویش آجر به  خیرین استان 
آجر دانسته و گفت : طرح آجر به آجر 
بستر عظیمی را جهت مشارکت فراهم 
ساخته و باعث شده اقشار مختلف جامعه 
در حد توان خود در امر مقدس مدرسه 
سازی شرکت داشته باشند فلذا مجامع 

خیرین استان باید در نشر این پویش و 
جذب مشارکت در این طرح تمام تالش 
خود را انجام دهند .مدیر کل نوسازی 
چشمگیر  پیشرفت  از  اردبیل  مدارس 
پروژه های خیری در سطح استان خبر 
های  پروژه  کلیه   : کرد  تشریح  و  داد 
خیری در سطح استان با سرعت در حال 
تکمیل می باشند و هیچ پروژه خیری 
بال تکلیفی در استان اردبیل نداریم .جواد 
قرآن نویس رییس مجمع خیرین مدرسه 
ساز استان اردبیل ضمن تشکر از تالش 
های مجامع خیرین و شوراهای بانوان 
اظهار  اردبیل  استان  ساز  مدرسه  خیر 
داشت : با توجه به مردم نوع دوست و 
مهربان استان اردبیل از مجامع خیرین 
استان انتظار فعالیت و جذب مشارکت 
بیشتری انتظار می رود که با همت این 
مجامع در اینده ای نزدیک شاهد جذب 
های  پروژه  برای  بیشتر  هرچه  خیرین 
خیری و طرح آجر به آجر خواهیم بود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل در جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز:

طرح آجر به آجر بستر عظیمی را جهت مشارکت فراهم ساخته است
برای اولین بار در کشور انجام شد؛ طراحی و تولید 
 ۱۴ و   ۱2 ضخامت های  به  گرم  فوالدی  ورق های 

 ASTM A2۰۴GR.B میلی متر، ِگرید
با همکاری کارکنان مدیریت متالورژی و  بار در کشور،  اولین  برای 
روش های تولید )تروپروسس(، فوالدسازی، نورد گرم، آزمایشگاه، برنامه ریزی 
کنترل کیفی و فروش فوالد مبارکه، تولید ورق های فوالدی گرم نوردیده 
به ضخامت های ۱۲ و ۱۴ میلی متر، گرید ASTM A۲۰۴GR.B با 

موفقیت انجام شد.
 علیرضا مولوی زاده رئیس واحد تروپروسس فوالد مبارکه ضمن اعالم 
این خبر و با بیان اینکه این نوع ورق آلیاژی حاوی ۰.۴۵ تا ۰.6 درصد 
مولیبدن است، ادامه داد: عنصر مولیبدن استحکام فوالد را در دمای باال 
افزایش می دهد و در ورق، مقاومت به خوردگی و خزش خوبی در دمای 

باال ایجاد می کند.
در بیان جزئیات بیشتر این خبر، حسن شرافت، کارشناس این واحد 
حداقل  فوق  ورق   )yield strength( تسلیم  استحکام  میزان  افزود: 
Mpa ۲7۵ و استحکام کشش نهایی )Tensile strength( آن در 
 )%EL( 6۲۰ - ۴8۵ و میزان درصد کشش نهایی آن Mpa محدودۀ

حداقل ۲۱ درصد است.
را دو  باال  قبیل ورق ها در دمای  این  زیاد  استحکام و مقاومت  وی 
ویژگی حائز اهمیت این محصول دانست و گفت، از ورق های ۱۲ و ۱۴ 
میلی متر، ِگرید ASTM A۲۰۴GR.B برای ساخت مخازن تحت فشار 
)Preserver Vessel( و بویلرهای دارای درز جوش برای نگهداری 

بخار آب استفاده می گردد.
شرافت با بیان اینکه در اولین مرحله، این محصول جدید و خاص برای 
استفادۀ داخل و ساخت داکت های احیا مستقیم فوالد مبارکه و چندین شرکت 
دیگر تولید و عرضه شده است، گفت: با دست یابی به دانش فنی تولید این 

ورق ها از این پس امکان تولید انبوه آن نیز میسر شد.
در  ورق ها  این  تولید  اینکه  بر  تأکید  با  پایان  در  مولوی زاده  علیرضا 
فوالد مبارکه از واردات و خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری 
خواهد کرد، افزود: در صورت ثبت سفارش، امکان صادرات این ورق ها نیز 

امکان پذیر است.
وی در همین خصوص از همکاری واحدهای فوالدسازی، نورد گرم، 
فروش و آزمایشگاه، برنامه ریزی، کنترل کیفی و کلیۀ واحدهای ذی ربط 
که این واحد و به بیان کامل تر، فوالد مبارکه را در دست یابی به اهداف 

خود یاری می کنند، تشکر و قدردانی کرد. 

حجت االسالم صادقی:
ثبت دو وقف جدید به نام اوقاف نجف آباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، 
حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به ثبت دو وقف جدید در شهرستان 
نجف آباد اظهار کرد: یکی از این دو وقف، وقف قسمتی از باغ است که 
توسط سید کافی موسوی برای مسجد ۱۴ معصوم نجف آباد و ساخت یک 

مرکز تجاری برای این مسجد وقف شده است.
وی افزود: ارزش ریالی این موقوفه 8۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان نجف آباد همچنین با اشاره 
به وقف زمین 8۴۹ متری برای ساخت مجتمع سه طبقه برای مسجد النبی و 
متعلقات آن و همچنین تامین هزینه های نذری برای هیئت امام حسین علیه 
السالم گفت: این وقف نیز توسط واقف محمود پورهادی به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: بر اساس نیت واقف قرار است در این زمین ساختمان 
سه طبقه شامل یک طبقه منزل مسکونی، یک طبقه آشپزخانه و یک طبقه 
انبار راه اندازی می شود که قرار است از محل اجاره منزل مسکونی برای 

تامین مایحتاج آشپزخانه و توسعه آن استفاده شود.
حجت االسالم صادقی با بیان اینکه ارزش ریالی این وقف حدود دو 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می شود، اضافه کرد: قرار است در این 
آشپزخانه غذای نذری برای ظهر عاشورا و اعیاد مذهبی طبخ و بین نیازمندان 

و عزاداران توزیع شود.
وی در خصوص مهم ترین نیازهای وقفی در شهرستان نجف آباد نیز 
گفت: در این زمینه در راستای کمک به خانواده های بی سرپرست،  زوج های 
جوان، امور قرآنی و کمک به فقرا و مستمندان بنیاز به وقف جدید داریم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛
افزایش عملکرد حمل کاال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته

علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
از افزایش میزان کاالی حمل شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و افزود: طی ۵ ماه نخست سال جاری نزدیک به ۹ میلیون تن کاال در 
سطح استان مرکزی جابجا شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته حدود یک میلیون تن افزایش  یافته  است.
به گفته علی زندی فر از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه امسال 
نفت کوره با ۱۱درصد، سنگ آهن با 8درصد، سیمان با 7درصد و گازوئیل 
ادامه  با ۵درصد، کاالهای عمده حمل شده در استان می باشند. وی در 
ضمن اشاره به تالش بی وقفه و شبانه روزی رانندگان بیان کرد: نه تنها 
بیماری کرونا حریف همت باالی رانندگان نشد، بلکه موجب گشت تا در 
این شرایط سخت و دشوار، تالشگران عرصه حمل و نقل بیش از پیش 
برای تأمین رفاه عمومی و رفع نیازهای فردی و اجتماعی هموطنان لحظه ای 
غفلت نکرده و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و موارد ایمنی تحت 
نظارت و کنترل ۲۴ ساعته کارشناسان حوزه  حمل  و نقل، ۱۰درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته عملکرد خود را ارتقا بخشند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی درخصوص طرح 
حمایتی تسهیالت کرونا اذعان داشت: تاکنون ۴6۹۵ نفر جهت دریافت این 
بسته حمایتی از طریق سامانه مربوطه ثبت نام نموده و همگی به بانک های 
عامل معرفی شده اند که در این راستا تا پایان نیمه اول شهریور ماه سال 

جاری، ۱۳6۲ نفر موفق به دریافت وام شده اند.

صندوق های خرد محلی ویژه افراد دارای معلولیت 
در ایالم تشکیل می شود

زهرا همتی مدیر کل بهزیستی ایالم با اعالم این خبر گفت: بر اساس 
تفاهم نامه منعقد شده بین اداره کل بهزیستی ایالم و صندوق کارآفرینی 
استان  این  در  معلولیت  دارای  افراد  ویژه  امید، صندوق های خرد محلی 

تشکیل می شود.
وی افزود: در قالب این تفاهم نامه در مجموع ۱۰ صندوق خرد محلی 
) هر صندوق حداقل ۱۵نفر( در مناطق  دارای معلولیت  افراد  با عضویت 
روستایی استان تشکیل خواهد شد. مدیر کل بهزیستی ایالم  با ذکر اینکه 
از این گروه ها خواهد داشت، اظهار کرد:  اداره کل حمایتهای مالی  این 
همچنین از سوی صندوق کارآفرینی امید نیز به هر صندوق خرد محلی 

۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت پرداخت خواهد شد.
ایجاد  با هدف  ایجاد صندوق های خرد محلی  داد: طرح  ادامه  وی 

اشتغال روستاییان یکی از طرح های موفق بهزیستی بوده است.
همتی خاطرنشان کرد: این طرح در طول چند تا سال گذشته ویژه زنان 
و دختران سرپرست خانوار و خودسرپرست اجرا که در اجرای آن تاکنون بیش 
از ۳۰۰ گروه خدمات مالی خرد در مناطق روستایی استان تشکیل شده است.

پست 2۳۰ کیلوولت اردبیل افتتاح شد
همزمان با طرح های منابع آب و برق در قالب  پویش # هر هفته  
الف _ب_ ایران پست ۲۳۰ کیلوولت اردبیل با دستور ویدئو کنفرانس رئیس 

جمهور به بهره برداری رسید.
در مراسمی که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر ،  مدیر عامل برق 
منطقه ای آذربایجان استاندار اردبیل و برخی از مدیران و مسئوالن کشوری و 
استانی  برگزار شد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اظهار 
داشت : همزمان با چهار استان کشور و در هفته هجدهم پویش # الف _ب 
_ ایران طرح های برق رسانی استان  اردبیل در دولت تدبیر و امید همزمان 
با سال جهش تولید بهره برداری می شود .حسین قدیمی خاطرنشان  کرد : 
احداث پست 6۳/۲۳۰ کیلوولت  آرتا  و خطوط ارتباطی آن از سال ۹۳ در 
اولویت برنامه های شرکت برق منطقه ای آذربایجان قرار گرفت و با تامین 
بخش عمده منابع مالی این پروژه از محل فاینانس بانک توسعه اسالمی 
بالغ بر ۱۱ میلیون یورو و بخشی از منابع داخلی شرکت عملیات اجرایی 

پروژه در سال ۹۴ عمال شروع شد.
تامین  با  افزود:  اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تجهیزات و اجرای عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی و پروژه  امروز 

به بهره برداری می رسد .
شبکه  اطمینان  قابلیت  افزایش  را  پروژه  اهداف  استانی  مسئول  این 
نیرورسانی مرکز استان، کاهش خاموشی های منطقه، ایجاد زیرساخت به 
منظور پاسخگویی به متقاضیان  جدید صنعتی و کشاورزی منطقه و کاهش 

تلفات شبکه فوق توزیع و توزیع منطقه اعالم کر

سازمان های مردم نهاد در مبارزه با فساد یاری کننده 
دستگاه قضایی باشند

علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایالم در  نشست هم اندیشی  با 
سازمان های مردم نهاد استان گفت: برنامه های تحولی قوه قضائیه در حوزه 
های مختلف، یکی از مهم ترین برنامه ها را تقویت ارتباط نزدیک با جامعه، 
بویژه جامعه نخبگان  است، هدف از تقویت ارتباط با مردم شنیدن مشکالت 
و دغدغه های آن ها، کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت مطالبه گری 

در بین افراد جامعه است.
وی مشارکت در رفع مشکالت جامعه را کاری بزرگ و پر اجر دانست 
و تصریح کرد: یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی تقویت سازمان 
های مردم نهاد و خیرین در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.

رییس کل دادگستری استان با تاکید بر این که سازمان های مردم 
نهاد نقش پر رنگی در جامعه دارند اظهار کرد: سمن ها می توانند به نهادینه 
کردن مسئولیت پذیری در جامعه کمک کنند که از این طریق می توان پاسخ 

گویی مسئولین را افزایش داد و بسیاری از مشکالت جامعه را حل کرد.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  کرد:  خاطرنشان  وی 
دادگستری استان یک پل ارتباطی بین دستگاه قضایی و سازمان های مردم 
نهاد است و از این طریق می توان با تشکیل کارگروه های تخصصی و با 

کمک این سازمان ها بسیاری از مشکالت را بررسی و حل و فصل کرد.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری از جرائم و 
آسیب های اجتماعی است و مطالبه گری از دستگاه ها و نهادهای مسئول 
در راستای کاهش جرائم و آسیب هاست که سمن ها می توانند نقش موثری 

در مطالبه گری از دستگاه های مربوطه داشته باشند.
چون  مختلفی  های  زمینه  در  توانند  می  ها  سمن  داشت:  بیان  وی 
دفاع از حقوق عامه و حقوق شهروندی، پیشگیری از جرائم و آسیب های 
اجتماعی، اعالم مفاسد و ترویج صلح و سازش دستگاه قضایی را یاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به نمایندگان سازمان های مردم 
نهاد استان گفت: تالش داوطلبانه شما و کمک به حل مشکالت مردم و 
جامعه، کار بزرگ و ارزشمندی است و دادگستری استان آمادگی کامل دارد 
که نیازهای حقوقی سمن ها را با برگزاری کالس های آموزشی و نشست 

های تخصصی مرتفع نماید.
در پایان این نشست؛ نمایندگان سازمان های مردم نهاد و خیرین استان 
به بیان نقطه نظرات ، مشکالت و پیشنهادهای خود در راستای ارتباط هر چه 
بیش تر با دستگاه قضایی و کاهش معضالت و آسیب های اجتماعی پرداختند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی خبر داد؛
ثبت ۱۳ کاروانسرای استان مرکزی 

در فهرست آثار ملی
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
مرکزی گفت: از ۲۰ کاروانسرای تاریخی در این استان نام ۱۳ مورد از آن 

ها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
استان  این  تاریخی  کاروانسرای   ۱۳ اینکه  بیان  با  مرزبان  مصطفی 
تاریخی  برهه های  در  خاص  کاربری  و  معماری  غنی  داشته های  دارای 
پیشین هستند، افزود: مالکیت این بناهای تاریخی خصوصی، اوقافی، میراث 

فرهنگی و عام المنفعه است.
وی ادامه داد: سیاست وزارت میراث فرهنگی بر حفظ کاروانسراها و 
جلوگیری از تخریب آن ها است و در این راستا از جذب سرمایه گذار برای 

مرمت های اولیه و تغییر کاربری این اماکن تاریخی استقبال می شود.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
مرکزی بیان کرد: استان مرکزی به واسطه قرار گرفتن بین شمال و جنوب 
و غرب و شرق کشور به عنوان منطقه حائل و بینابینی، نقش مهمی در 
ارتباطات منطقه ای داشته است. مرزبان افزود: بر این اساس کاروانسراهایی 
در راه ها ساخته شد که قدیمی ترین کاروانسرا در استان مرکزی به راه بزرگ 

خراسان یا راه ابریشم معروف است.
شده  شناسایی  استان  در  که  تاریخی  کاروانسرای   ۲۰ وی،  گفته  به 
قدیمی ترین آنها کاروانسرای حمزه آباد و کاروانسرای حاجی آباد در شهرستان 

زرندیه در مسیر راه بزرگ خراسان هستند

در  تسریع  و  مردمی  مشکالت  برای حل  اندیشی  هم 
روند خدمات رسانی

طی نشستی صمیمی با حضور دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل 
توزیع برق گیالن ، مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس 
شورای اسالمی و مهندس علی فتح الهی فرماندار این شهرستان به بررسی 
هنرمند ضمن  ابتدا  در  شد  پرداخته  برق  توزیع  حوزه  مشکالت  و  مسائل 
تشکر از همراهی مسئولین استان با شرکت توزیع برق گیالن در امر خدمت 
رسانی اظهار داشت : طرح جایگزینی شبکه های فشار ضعیف فرسوده با 
کابل خودنگهدار، طرحی مهم و حیاتی است که طی یک پویش جهادی 
ازابتدای سال در سطح رشت و استان در حال اجراست وی افزود :ترمیم 
شبکه های آسیب دیده بر اثر بحران های طبیعی از جمله بارش برف ۹8 در 
اولویت است و این طرح، نخست از مناطق کم برخوردار و عمدتا با فرسودگی 
باالی شبکه مانند منطقه حمیدیان رشت آغاز شده استمدیرعامل توزیع برق 
گیالن همچنین به طرح جهادی افزایش تاب آوری شبکه های فشار متوسط 
استان اشاره کرد و گفت: اجرای این قبیل طرح ها و پویش ها نیازمند جذب 
اعتبار و منابع الزم است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و 
مسئولین شهرستان و استان با توانمندی باالی خود می توانند شرکت توزیع 
برق استان را در این زمینه و نتیجتًا کسب رضایت مردم همراهی کنندوی 
خاطرنشان کرد: مبحث وصول مطالبات امری کامال حیاتی برای شرکت 
های توزیع برق می باشد زیرا تنها منبع درآمد اینشرکت ها برای توسعه و 
احداث و همچنین تعمیر و نگهداری شبکه ها و تاسیسات توزیع برق است 
و مشترکین از جمله سازمانها و ادارات استان با پرداخت بموقع بهای برق 
مصرفی می توانند کمک قابل توجه ای به اینشرکت برای خدمات رسانی 
الهی ضمن  فتح  مهندس  و  نژاد  کوچکی  مهندس  ادامه  در  باشند  داشته 
تقدیر از تالش های توزیع برق گیالن برای ارتقاء سطح خدمات رسانی،  
به پیگیری مطالبات مردمی در حوزه پرداختند و خواستار حل مشکالت مردم 
بویژه رفع ضعف برق برخی مناطق شدنددر خاتمه مهندس کوچکی نژاد و 
مهندس فتح الهی قول مساعد جهت پیگیری های الزم برای جذب منابع 
و اعتبار الزم از مراجع درون استان و بیرون استانی را بجهت اجرای پروژه 

های مهم توزیع برق ارائه کردند

در راستای طرح ساماندهی و بهسازی معابر شهرقدس صورت گرفت: 
 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ی  ا جر ا
متر  آسفالت، 6۰۰۰  مترمربع 
جدولگذاری و 6۵۰۰ مترمربع 
نخست  ماه   6 در  معابر  روسازی  پیاده 

سال جاری 
نقل  باغی-به  قره  قدس-زهرا 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  اداره  از 
قدس،  شهرداری  و  اسالمی  شورای 
مهندس مسعود مختاری درباره اجرای 
قدس  شهر  بر  معا ندهی  ما سا طرح 
همواره  شهر  معابر  ساماندهی  گفت: 
خدمات  جلوه  و  پیشانی  عنوان  به 
شهروندان  قبال  در  شهری  مدیریت 
بوده است. از این رو مجموعه مدیریت 
ارتقای  منظور  به  قدس  شهر  شهری 

و  شهری  منظر  و  سیما  کیفی  سطح 
تسهیل در عبور و مرور شهروندان این 
مهم را همواره در دستور کار خود قرار 

داده است.
وی در تشریح جزئیات این اقدامات 
افزود: شهرداری در شش ماهه نخست 

در  ای  گسترده  اقدامات  جاری،  سال 
معابر  بهسازی  و  ساماندهی  راستای 
داشته است که می توان به لکه گیری 
از  مترمربع  هزار   7۰ حدود  آسفالت  و 
معابر با استفاده از ۱۰۰6۴ تن آسفالت، 
جدولگذاری به طول ۵8۹8 متر و اجرای 
عملیات پیاده روسازی با میزان 6۵۲۰ 

مترمربع اشاره کرد.
شهردار قدس در پایان خاطرنشان 
کرد: شهرداری کماکان برنامه اقدامات 
سطح  ارتقای  راستای  در  را  اجرایی 
بهبود  و  شهری  منظر  و  سیما  کیفی 
در  تسهیل  هدف  با  معابر  بستر  کیفی 
عبور و مرور شهروندان  در دستور کار 

خود خواهد داشت.

و  فرهنگ  مدیرکل   
البرز  استان  اسالمی  ارشاد 
مدیریت  ستاد  فقت  موا ز  ا
فعالیت  مجدد  شروع  با  البرز  کرونای 
مراکز فرهنگی و هنری البرز خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان البرز، ناصر مقدم 
با اعالم این خبر گفت: شیوع ویروس 
بسیاری  فعالیت  تعطیلی  کرونا، موجب 
فرهنگی  مراکز  و  انجمنها-گروهها  از 
و هنری شد که بمنظور حفظ سالمت 
و بهداشت مخاطبین، الزم و ضروری 
از همراهی و مشارکت  بود لیکن پس 
و  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  مطلوب 
استان  بحمداله  البرز،  عزیز  شهروندان 
از وضعیت قرمز خارج شد که به همین 
فعالیتهای  ازسرگیری  پیگیر  واسطه، 
هنری  و  فرهنگی  مراکز  و  انجمنها 
بودیم تا بتوانیم مجددا بستر و شرایط 
فعالیت مجدد ایشان را با رعایت اصول 
آوریم. فراهم  بهداشتی،  پروتکلهای  و 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

ابتدای زمان  از  البرز خاطر نشان کرد: 
شیوع ویروس کرونا، تمام تالش خود 
را مصروف داشتیم تا این شرایط، موجب 
تعطیلی فعالیتها و رویدادهای فرهنگی و 
هنری استان نگردد و به همین منظور 
بستر فعلیتها را به سمت فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی معطوف داشتیم 
که بحمداله در همین ایام نیز، فعالیتهای 
استانی،  و  ملی  سطوح  در  ای  ارزنده 
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تابعه صورت گرفت که  ادارات  و  البرز 
برگزاری  به  توان  می  آنها  جمله  از 
»کنگره ملی شعر و داستان ایران من« 
خبرگزاری  و  مطبوعات  »جشنواره  و 
استانی  »مراسم  البرز«،  استان  های 
ی  دوره  »چهارمین  و  خبرنگار«  روز 
جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و 
نوجوان« و »مراسم تجلیل از طراحان و 
تولیدکنندگان و فعالین عفاف و حجاب« 
و »آزمونهای مهارتی کار و دانش« و ... 
اشاره نمود لیکن در این میان، همچنان 
شرایط و بستر مناسب جهت از سرگیری 

فرهنگی  انجمهای  و  صنوف  فعالیت 
به  توجه  با  که  نبود  فراهم  هنری  و 
موسسه  مراکز،  تعطیلی  طوالنی شدن 
هنری،  و  فرهنگی  آموزشگاههای  ها، 
درخواست تشکیل جلسه کارگروه ویژه 
ستاد کرونا استان البرز را ارائه و پیگیری 
و  مساعد  نظر  با  بحمداله  که  نمودیم 
نتایج  استانی،  ارشد  مسئولین  حمایت 
کمیته  شد.مسئول  حاصل  نیز  مطلوبی 
اطالع رسانی ستاد کرونای البرز در ادامه 
افزود: پیرو درخواست  اداره کل فرهنگ 
کارگروه  البرز،  استان  اسالمی  ارشاد  و 
در  البرز  استان  کرونا  ستاد  ای  ویژه 
استانداری البرز تشکیل شد که منحصرا 
به استماع نظرات و درخواستهای اداره 
کل متبوع جهت شروع مجدد فعالیتهای 
فرهنگی و هنری البرز اختصاص داشت 
مطالب  بررسی  و  استماع  از  پس  که 
مطروحه و براساس مصوبات این جلسه 
مقرر گردید فعالیت سالن های سینما، 
نگارخانه  هنری،  آزاد  آموزشگاههای 
ها و همچنین برپائی نشستهای ادبی، 

هنری با رعایت پروتکل های بهداشتی 
صادره از سوی وزارت بهداشت-درمان 
و آموزش پزشکی مجددا شروع شود که 
در این میان، ضوابط و اصول بهداشتی 
به مسئولین و متولیان مربوطه  مدنظر 
رعایت  با  تا  اعالم خواهد شد  و  ابالغ 
اصول مذکور و تضمین حفظ سالمت 
امنیت بهداشتی مخاطبین و فعاالن  و 
فرهنگی و هنری، فعالیت ایشان از سر 

گرفته شود.
در  گفت:  پایان  در  مقدم  ناصر 
تیاتر  گروههای  اجرای  و  تمرین  مورد 
و فعالیت سالن های نمایش استان نیز 
اداره کل در حال بررسی موضوع  این 
تصمیم  زودی  به  شااله  ان  که  است 
که  شد  خواهد  رسانی  اطالع  و  گیری 
امیدواریم با مشارکت فعال شهروندان و 
مخاطبین و ضمن رعایت تمامی اصول 
و پروتکلهای بهداشتی واصله از سوی 
هرچه  رونق  شاهد  فرادستی،  مراجع 
بیشتر فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی 

و هنری و دینی استان البرز باشیم.

اخذ موافقت ستاد مدیریت کرونای البرز با شروع مجدد فعالیت مراکز فرهنگی و هنری

ن  ستا ا خبری  ه  و گر
خراسان جنوبی رضا بهنام 

استاندار خراسان جنوبی 
از معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان 
را  استان  در  ها  زیرساخت  توسعه  ای، 

خواستار شد.
 معتمدیان با طرح این مطالبه در 
دیدار حسن نیا معاون وزیر راه و شهر 
سازی و رئیس سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشور، گفت: با توجه به 
محور  در  گرفتن  قرار  استان،  موقعیت 
بودن  مرز  ترانزیتی شرق کشور و هم 
زیرساخت ها می  توسعه  افغانستان،  با 
به همراه  را  ارتقاء سطح خدمات  تواند 

داشته باشد.
 وی با اشاره به جایگاه ارتباطات 
بازارچه  نقش  از  توسعه،  در  مرزی 
مرزی ماهیرود در صادرات کشور گفت 
ها  زیرساخت  توسعه  نمود:  تصریح  و 
منطقه  و  ،بازاچه  مرزی  پایانه  این  در 
ویژه اقتصادی، سطح خدمات را بهبود 
بخشیده و در نتیجه افزایش ترددها را 
وی،  گفته  به  است.  داشته  همراه  به 
اعالم  رسمی  مرز  برای  شرایط  تأمین 
نیز  زیرکوه  شهرستان  در  یزدان  شدن 

از مطالبات استان می باشد.
 استاندار به راهبردهای بلند مدت 
هر  برداری  بهره  راستای  در  استان 
گفت:  و  کرد  اشاره  مرز  از  بیشتر  چه 
حوزه  در  توان  می  ظرفیت  این  از 
گردشگری  و  درمانی  اقتصادی،  های 

استفاده نمود.

کمک  کرد:  تأکید  معتمدیان   
سازمان راهداری کشور در ارتقاء شرایط 
بخش  ترغیب  در  ماهیرود،  مرز  در 
خصوصی به سرمایه گذاری و افزایش 

مراودات دو کشور تأثیر گذار است.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی   
سنگین  خودروهای  فراوان  ترددهای 
و ترانزیتی در محور سربیشه- ماهیرود، 
حجم  کاهش  در  جاده  سازی  شانه 

تصادفات و سوانح مؤثر خواهد بود.
بر  تأکید  با  ادامه  در  معتمدیان   
خیز  حادثه  و  استان  خاص  شرایط 
بودن منطقه، نوسازی و تقویت ناوگان 
راهداری را خواستار شد که با نظر موافق 
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای کشور واقع گشت.
 استاندار سپس وضعیت راه های 
توسعه  های  شاخص  از  را  روستایی 

عنوان کرد و اظهار داشت: تعدد روستاها، 
کم  تراکم  و  روستاها  بین  زیاد  فاصله 
روستایی  های  راه  شده  سبب  جمعیت 
مطلوبی  وضعیت  جنوبی  خراسان  در 

نداشته باشند.
که  این  بر  تأکید  با  معتمدیان   
به لحاظ وضعیت راه های روستایی با 
متذکر  داریم،  فاصله  میانگین کشوری 
سازمان  مساعدت  و  همراهی  با  شد: 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
کنیم  کمتر  را  فاصله  این  توانیم  می 
بهبود  را  روستایی  راه های  و وضعیت 

ببخشیم.
های  اکیپ  ایجاد  ادامه  در  وی   
لت  سفا آ وکش  ر جهت  ری  ا هد ا ر
محورهای اصلی استان را نیز خواستار 

شد.
سازی  شهر  و  راه  وزیر  معاون   

و  حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس  و 
دیدار  این  در  نیز  کشور  ای  جاده  نقل 
در  خود  بازدیدهای  رهاورد  تشریح  به 
این  بیان  با  و  کرد  اشاره  استان  سطح 
نقش  توسعه  در  مرزی  ارتباطات  که 
دارند، ماهیرود را فرصت مناسبی برای 
ترانزیت کاال و آمد و شد مسافر دانست.

ش  یر پذ ضمن  نیا  حسن   
استاندار  های  درخواست  و  پیشنهادات 
از همراهی سازمان راهداری کشور در 
رفع موانع موجود در مرزهای ماهیرود 
توسعه  به  کمک  همچنین  و  یزدان  و 
گفت  خراسان جنوبی  در  ها  زیرساخت 
و اعالم نمود: سازمان راهداری وحمل 
ونقل جاده ای عالوه بر اولویت دادن به 
نگهداری راهها و خدمات حمل و نقلی 
در جهت توسعه استان آماده همکاری 

الزم می باشد .

توجه ویژه سازمان راهداری کشور به توسعه زیرساخت ها در استان

اجـرای  از  منطقـه ۲ شـهرداری قـدس  مدیـر 
حکـم تخریـب ۵ مـورد سـاخت و سـاز غیرمجـاز در 

ایـن منطقـه خبـر داد. 
قدس-زهرا قره باغی-

از اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل  بـه نقـل 
شـورای اسـالمی و شـهرداری قدس، مهدی عزیزی 
مدیـر منطقـه ۲ شـهرداری قـدس اظهـار داشـت: با 
توجـه بـه رویکـرد مجموعـه مدیریـت شـهری بـه 
ویـژه تاکیدات شـهردار محتـرم، اقدامات پیشـگیرانه 

در برخـورد بـا تخلفـات سـاختمانی بـا هـدف مقابلـه 
بـا سـاخت و سـازهای غیرقانونـی و غیراسـتاندارد و 
مغایـر بـا اصـول و ضوابـط مهندسـی و شهرسـازی 

صـورت مـی  گیرد.
وی بـا تاکیـد بـر برخـورد قاطـع بـا هرگونـه 
سـاخت و سـاز غیرمجـاز در ایـن منطقـه، تصریـح 
کـرد: در راسـتای اجـرای احـکام مـاده ۱۰۰ قانون 
شـهرداری  ها و طبق آرای صادره از این کمیسـیون 
در برخـورد و تخریب سـاخت و سـازهای غیرمجاز، 

۵ مـورد از امـالک مسـکونی و صنعتـی در سـطح 
ئیـات  اجرا واحـد  توسـط  شـهرقدس   ۲ منطقـه 

گردید. تخریـب 
مدیـر منطقـه ۲ شـهرداری قـدس بیان داشـت: 
رعایت ضوابط شهرسـازی رکن اصلی توسـعه اصولی 
و پایـدار شهرهاسـت و بایسـتی بـا همـکاری تمامـی 
دسـتگاه ها و نهادها در برابر سـاخت و سـاز غیرمجاز 
بـه ویـژه در مراحـل اولیـه مقابلـه کـرد و شـهرداری 
قـدس نیـز اجرای قانـون را فصل الخطـاب می  داند.

برخورد قاطع شهرداری قدس با ساخت و سازهای غیرقانونی 
حکم تخریب ۵ ملک غیرمجاز در منطقه ۲ شهر قدس اجرا شد 
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رئیس سازمان مدیریت 
گفت:  اردبیل  برنامه ریزی  و 
تا  استخدام  داوطلبان  ثبت 

۲۹ شهریور ماه در اردبیل ادامه دارد.
به گزارش حوزه ریاست و روابط 
عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اردبیل، داود شایقی اظهار کرد: 
فراگیر  آزمون  هشتمین  در  نام  ثبت 
دستگاه های اجرایی کشور از ساعت ۱۲ 
ظهر روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۹۹ 
تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۹ شهریورماه 

۹۹ امکانپذیر خواهد بود.
دفترچه  کرد:  خاطرنشان  وی 
آن  نام  ثبت  فرآیند  و  آزمون  راهنمای 
آموزش  سنجش  سازمان  سایت  در 
داوطلبان  و  شده  بارگذاری  کشور 
نسبت  دفترچه  این  رویت  با  می توانند 
سازمان  کنند.رئیس  اقدام  نام  ثبت  به 
مدیریت و برنامه ریزی اردبیل با اشاره 

در  داوطلبان  عمومی  شرایط  اینکه  به 
ویژه  به  دوم  صفحه  در  و  دوم  بخش 
شرایط سنی به طور کامل توضیح داده 
سهمیه  متقاضیان  افزود:  است،  شده 
ایثارگران و سهمیه معلوالن در صورت 

درون  در  شده  ذکر  سهمیه  انتخاب 
گروه سهمیه ای خود رقابت می کنند که 
از داوطلبان به بخش  این دسته  توجه 
چهارم آگهی و کسب اطالع از شرایط 
ادامه  آنان ضروری است.شایقی  جذب 

داد: معرفی داوطلبان برای انجام سایر 
مراحل استخدامی منوط به کسب حد 
نصاب آزمون کتبی بوده و این انتخاب ها 
براساس نمرات کسب شده خواهد بود.

آزمون  در  شرکت  کارت  گفت:  وی 
مذکور از روز سه شنبه 6 آبان ماه ۹۹ 
برای مشاهده و پرینت بر روی سایت 
و  گرفت  خواهد  قرار  سنجش  سازمان 
آزمون نیز در روز جمعه ۹ آبان ماه ۹۹ 
برگزار خواهد شد.رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اردبیل بیان کرد: داوطلبان 
آزمون می  باست در زمان ثبت نام شرایط 
عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه 
راهنمای آزمون را داشته باشند و سعی 
نمایند که ثبت نام خود را به روزهای 
ننمایند. موکول  شده  داده  مهلت  آخر 

جذب  ظرفیت  گفت:  پایان  در  شایقی 
در  اردبیل  استان  اجرایی  دستگاه های 

این آزمون ۳7۹ نفر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل خبر داد:

ثبت نام داوطلبان استخدام تا 29 شهریور در اردبیل
پیگیری سه جانبه برای ایجاد حمل و نقل چند وجهی 

در دروازه اروپا
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، 
اداره کل  بین  نشست همکاری های سه جانبه حمل و نقل چند وجهی 
اداره کل راه آهن استان  و مدیرعامل  بنادر و دریانوردی استان گیالن، 
کشتیرانی دریای خزر برگزار شداین نشست با حضور حمیدرضا آبایی؛مدیر 
کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، غالم حسین ولدی مدیرکل راه آهن 
استان و همچنین داوود تفتی مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر برگزار شد و 
بر موضوعاتی همچون بهره گیری بهینه از حمل و نقل چند وجهی، نحوه 
اتصال ریل راه آهن به بندرانزلی، بهره گیری استراتژیک مجتمع بندری انزلی 
از حمل و نقل چند وجهی و ایجاد رونق اقتصادی با امکانات و زیرساخت 

های موجود مورد بررسی قرار گرفت

احداث پست سیار 2۰/6۳ کیلوولت تولمات
حمید بابایی« مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط شرکت 
سهامی برق منطقه ای گیالن با اعالم این خبر گفت: پست سیار ۲۰/6۳ 
فیدر خروجی ۲۰  دارای ۴  آمپر  با ظرفیت ۱۵ مگاولت  تولمات  کیلوولت 
کیلوولت و یک فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت می باشد و جهت رفع مشکل 
افت ولتاژ منطقه تولمات شهرستان صومعه سرا راه اندازی می شودبابایی با 
بیان اینکه پیمانکار  حمل ، نصب و راه اندازی این پروژه، شرکت مهندسین 
از  با استفاده ۱۰۰ درصدي  این طرح  باشد، گفت:  برق گیالن زمین می 
تجهیزات ساخت داخل با اعتباری معادل 6.۲۰۰ میلیون ریال انجام می 
شود.مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط گفت: قبل از حمل 
ترانسفورماتور پست سیار ۲۰/6۳ کیلوولت تولمات ، عملیات اصالح و بهینه 
سازی ترانسفورماتور سیار به همراه تابلوهای ۲۰ کیلوولت و کلیدهای کشوئی 
آن در سال گذشته  با اعتباری معادل ۲.۱۴۰ میلیون ریال توسط شرکت 

آرین نیرو رستاک  زنگان انجام شد

نیرو  وزیر  معاون  و  گیالن  استاندار  حضور  با  مراسمی  طی 
انجام شد

به  مسی  شبکه  کیلومتر   ۱۰۰۰ تبدیل  اول  فاز  افتتاح 
کابل خودنگهدار در سطح استان

استقامت ۲  نمادین در منطقه  بزرگ بصورت  این طرح  افتتاح  مراسم 
شهرستان رشت با حضور استاندار گیالن، حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی وجمعی دیگر از مسئولین استان و شرکت توانیر برگزار شد .دکتر هنرمند 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن در این مراسم خاطرنشان 
کرد: استان گیالن بیش از ۲۹ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط دارد 
که طی سالیان اخیر بر اثر بحران های جوی مانند بارش برف سنگین سال ۹8 
به بخش قابل توجه ای از تاسیسات توزیع برق خسارت وارد آمده است.وی 
افزود: همچنین شرایط جوی استان و رطوبت باالی هوا موجبات خورندگی و 
کاهش عمر تجهیزات را فراهم می آورد و در حال حاضر ۳6 درصد از  شبکه 
های توزیع برق استان  فرسوده است.هنرمند گفت: دورنما و هدف اصلی طرح 
تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار در کل استان به میزان ۳۰۰۰ کیلیومتر 
با اعتباری معادل ۳۵۱ میلیارد تومان بوده و فاز اول این طرح ۱۰۰۰ کیلومتر 
است که سهم مرکز استان ۳7۵ کیلومتر و سایر شهرستان های استان 6۲۵ 
کیلومتر می باشد و امید داریم با اجرای این طرح مهم و تاثیر گذار درکنار سایر 
فعالیت های جاری ازجمله تعمیر و نگهداری و همچنین توسعه و احداث بتوانیم 
رسالت شرکت توزیع نیروی برق گیالن یعنی تامین برق پایدار و مطمئن برای 
مشترکین را به نحو احسن انجام دهیم .وی درپایان گفت: اولویت اصلی این 
طرح مناطق کم برخوردار و مناطق دارای فرسودگی شبکه باال هستند تا این 
مناطق نیز در آینده به ویژه در زمان وقوع بحران های جوی شاهد بروز کمترین 
مشکالت ممکن باشند.در ادامه مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی ضمن تشکر از اقدامات کارکنان توزیع برق گیالن اظهار داشت : بواسطه 
قدمت باالی شبکه های توزیع برق گیالن و آسیب های وارده به تاسیسات 
توزیع برق این استان علی الخصوص در بارش برف ۱۳۹8 مقرر شد با دستور 
وزیر نیرو و پیگیری های استاندار گیالن مبحث بهسازی و ترمیم شبکه های 
مذکور با جایگزینی کابل های خودنگهدار بجای سیم های فرسوده با سرعت 
و جدیت اجرایی شود .وی افزود: کابل های خودنگهدار مقاومت باالیی در برابر 
بحران های طبیعی دارند و در سطح کشور نیز مقرر شده است ۱۴ هزار کیلومتر 
کابل خودنگهدار احداث شود که شروع این پروژه از توزیع برق گیالن با احداث 
۱۰۰۰ کیلومتر می باشد.در ادامه دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن ضمن تشکر 
از نگاه ویژه وزارت نیرو به گیالن گفت: ۳6 درصد شبکه های توزیع برق گیالن 
عمری بیش از ۳۰ سال دارند که این میزان از متوسط کشوری بیشتر است .وی 
افزود: باتوجه به این میزان فرسودگی و بارش برف سنگین سال گذشته پیگیری 
های الزم با وزارت نیرو انجام شد و امروز فاز اول تبدیل ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه 
فرسوده استان به کابل خودنگهدار با ۱۱7 میلیارد تومان به افتتاح خواهد رسید 
وامیدواریم این میزان درسال آینده و با تخصیص اعتبارات الزم رشد داشته باشد 
و حداقل ۵۰ درصد شبکه های توزیع برق گیالن به کابل خودنگهدار تجهیز شود

مدیرعامل آبفای گیالن در نشست فرمانداری الهیجان:
 9۵ درصد آب شرب شهرالهیجان از تصفیه خانه بزرگ 

آب گیالن تأمین می شود
مدیرعامل آبفای گیالن در نشست فرمانداری الهیجان: ۹۵ درصد 
می  تأمین  گیالن  آب  بزرگ  خانه  تصفیه  از  شهرالهیجان  شرب  آب 
درصد   ۹۵ الهیجان:  فرمانداری  نشست  در  گیالن  آبفای  شودمدیرعامل 
آب شرب شهرالهیجان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین می شودبه 
گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
شهرستان  فرمانداری  جلسه  در  حضور  با  شرکت  این  مدیرعامل  گیالن، 
الهیجان به منظور بررسی وضعیت تأمین آب این شهرستان، از برخورداری 
۹۵ درصدی الهیجان از آب شرب با کیفیت تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 
خبر داد.سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان گیالن با اشاره به شروع به کار آزمایشی فاز دوم تصفیه 
خانه بزرگ آب گیالن اظهار داشت: با بهره برداری از این تصفیه خانه، ۹۵ 
درصد آب شرب مشترکین شهرستان الهیجان از این تصفیه خانه تأمین 
می شود.وی با تأکید بر ارتقاء کیفیت آب شرب شهرستان الهیجان تصریح 
کرد: آب خام تصفیه خانه بزرگ گیالن، از سد آیت ا... بهجت شهر بیجار 
تأمین می شود که از کوههای درفک سرچشمه می گیرد و در نتیجه آب 
شرب شهرستان الهیجان نیز به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء خواهد داشت.

مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه پیش از این آب شرب شهر الهیجان 
از چاههای بازکیاگوراب و سایت شهید خوش سیرت تأمین می شد افزود: 
با راه اندازی این تصفیه خانه، چاهها بصورت رزرو خواهند بود و در مواقع 

بحران و شرایط اضطراری مورد استفاده قرار خواهند گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛
شناسایی ۱99 مورد جدید ابتالء به کرونا در استان مرکزی

نتایج  آخرین  اساس  بر  گفت:  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان  در  ابتال  جدید  مورد   ۱۹۹ کرونا  بیماری  مورد  در  آزمایشگاهی 

شناسایی شده است.
سید محمد جمالیان  در خصوص آخرین وضعیت استان مرکزی در 
مواجهه با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۱۹۹ مورد جدید در استان 
۲8 مورد این بیماران در بیمارستان های استان بستری شده اند که تحت 

مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می کنند.
وی ادامه داد: ۱7۱ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده اند نیز 
به صورت سرپایی بوده اند که تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان 

نهایی در منزل قرنطینه شده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص تعداد موارد ابتالء به 
کرونا ویروس در استان مرکزی گفت: تعداد موارد مبتال به این ویروس 

از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۱۱ هزار و ۵87 نفر رسیده است.
جمالیان در ادامه افزود: متأسفانه در این مدت ۳ مورد فوتی ناشی از 
بیماری کرونا در استان مرکزی گزارش شده است که بر این اساس تعداد 

فوتی ها بر اثر ابتالء به این ویروس به ۴۳7 نفر رسیده است.

مدیرعامل توانیراعالم کرد:
موافقت کمیسیون انرژی

 با کلیات طرح »برق امید«

ایران  برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید،  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
گفت:موافقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح »برق امید« 

مایه افتخار و نقطه قوت صنعت برق است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، »محمدحسن متولی زاده« در نشست 
تخصصی با حضور »پرویز محمدنژاد«، »قاسم ساعدی« و »مالک شریعتی« رییس 
و اعضای کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و از طریق ارتباط 
تصویری با مدیران عامل شرکت های توزیع برق مناطق پنج گانه کشور در مرکز پایش 
شرکت توانیر با محوریت معرفی و بررسی جزییات طرح برق امید و قابلیت های فنی 
و اجرایی این طرح ملی، افزود: ترکیب کمیته برق مجلس یک ترکیب به طورکامل 

توانمند و آشنا به مسایل صنعت برق است.
مایه  را  امید«  »برق  طرح  کلیات  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  موافقت  وی 
افتخار و نقطه قوت صنعت برق برشمرد و ضمن اشاره به طرح پیشنهادی استفاده 
از دارایی های صنعت برق در بازار سرمایه، این طرح را برای پیشبرد طرح های صنعت 

برق دانست که نیازمند حمایت کمیسیون انرژی است.
مدیرعامل توانیر، گفت: صنعت برق در این سال ها به طور متوسط با 7.۱ درصد 
رشد مصرف روبه رو بود که باالترین میزان در مقایسه با متوسط جهانی است و 
و  نیروگاهی، خطوط  تاسیسات  برابر شدن  نیازمند ۲  به چنین رشدی  پاسخگویی 
پست ها و اختصاص ساالنه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است 
که از نظر منابع امکان پذیر نبود، هر چند به لحاظ فنی توانمندی الزم وجود داشت.

گذشته  به طوری که سال  کرد  اشاره  انرژی  منابع  به محدودیت  زاده،  متولی 
محدودیت سوخت گاز که سوخت اصلی نیروگاه ها محسوب می شود، صنعت برق را 
به استفاده از ۱۰ میلیارد لیتر گازوییل به ارزش چهارتا پنج میلیارد دالر وادارکرد که 

این میزان برابر با ۱۵ درصد از کل انرژی مصرفی نیروگاه هاست.
مدیرعامل توانیر هر سه کیلووات ساعت کاهش مصرف برق را با صرفه جویی 
در مصرف یک لیتر گازوییل برابر دانست و با تاکید بر اهمیت کار در هر دو بخش 
بهینه سازی مصرف انرژی و پیک سایی، به مدیریت توامان عرضه و تقاضای برق 

از سوی وزارت نیرو طی سه سال اخیر اشاره کرد.
وی به استفاده از روش تعرفه ای  که در دنیا اجرا می شود برای اصالح مصرف 
اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما استفاده از این روش در کشور برای پایین آوردن مصرف 

برق یک سری از مشترکان خاص در ساعت پیک شبکه است.
»پرویز محمد نژاد« رییس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس در این نشست 
گفت:کمیسیون انرژی پروژه ای مهم و با حساسیت ویژه و منحصر به فرد را در حوزه 
برق ایجاد کرده که اخذ تصمیم متقن و درست به طور حتم نیازمند مشاوره و تعامل 

با صاحبنظران و کارشناسان در این صنعت زیربنایی است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی افزود: کنترل و بهینه سازی 
مصرف با توجه به هزینه بر بودن احداث نیروگاه، مد نظر ما قرار دارد و اعتقاد داریم 

بهره برداری درست از شبکه توزیع و کنترل مصرف برق بهترین راهکار است.
وی ادامه داد: ما از کلیات طرح برق امید پشتیبانی می کنیم و به نظر می رسد 
با اجرای این طرح ملی، عدالت اجتماعی بین مشترکانی که الگو را رعایت می کنند 

و کسانی که به مصرف برق بی توجه هستند، برقرار می شود.
 »قاسم ساعدی« عضو کمیته برق کمیسسون انرژی نیز بر عزم کمیسیون 
انرژی برای حل مسایل صنعت برق با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با پیشبرد 
فرایند توسعه در کشور تاکید کرد. نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به کار مطالعاتی مجلس برای ایجاد بسترهای برنامه هفتم توسعه 
همه جانبه کشور، از ستاد صنعت برق خواست الزام های این صنعت را با توجه به 
پیش بینی سال های آینده به کمیته برق ارایه دهند تا این کمیته با مشورت، هم اندیشی 
و اولویت بندی  بتواند گام های موثری را برای حل چالش های صنعت برق در برنامه 
هفتم توسعه بردارد.وی اظهار داشت: همه دست اندرکاران کشور بر این باورند که 
طبقات محروم جامعه باید مورد توجه قرار بگیرند و اعتقاد دارم طرح برق امید نیز 
دیدگاه عدالت محور دارد و اینکه تالش دارید فرهنگ مصرف را با تاکید بر عدالت 

اجتماعی بهینه کنید، قابل تقدیر است.
»مالک شریعتی« عضو کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس نیز در این نشست 
خواستار طرح دستورالعمل های اجرایی طرح برق امید در کمیته برق کمیسیون انرژی 
با همکاری شرکت توانیر و برگزاری جلسه های مشترک برای رفع نکات جزیی از 
جمله فراوانی های مربوط به شناسایی سکونتگاه های غیردائم و خانه های خالی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اهمیت محاسبه 
دقیق در طرح برق امید، بهره مندی ستاد صنعت برق از داده ها و اطالعات بسیار 
دقیق را ویژگی مثبت صنعت برق کشور عنوان و افزایش هزینه مشترکان پر مصرف 

و تشویق کم مصرف ها در این طرح را مثمر ثمر دانست.
»مصطفی رجبی مشهدی« معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیرنیز با 
تبیین مطالعه پژوهشگاه نیرو در خصوص چگونگی وضعیت تامین انرژی برق تا 
سال ۱۴۰7، همکاری مردم با برنامه های مدیریت مصرف طی سال ۹8 را با حدود 
۲ میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی در مصرف برق همراه دانست که بابت آن 

۱.7 میلیارد تومان پاداش به مردم تعلق گرفت.

مدیرعامل آبفا ایالم:

روزانه بیش از ۵0 هزار لیتر آب ژاول تولید و در اختیار ادارات سطح استان قرار می گیرد
ایالم،  آبفا  مدیرعامل 
با  مبارزه  راستای  در  گفت: 
ویروس منحوس کرونا، روزانه 
بیش از ۵۰ هزار لیتر آب ژاول تولید و در 
اختیار ادارات سطح استان قرار می گیرد.

اظهار داشت:  تیموری”  ، “نوراهلل 
اینکه آب ژاول قدرت ضد  به  با توجه 
برابر  در  باالیی  بسیار  کننده  عفونی 
ویروس کرونا دارد، این شرکت حداکثر 
به  مواد  این  تولید  توان خود در جهت 
نیاز  تامین  بر  عالوه  و  گیرد  می  کار 
ادارات سطح استان،  آمادگی تامین مواد 
گندزدای کلیه مدارس استان را هم دارد.

دغدغه  به  توجه  با  افزود:  وی 
آموزان  اولیای دانش  و  تمامی مدیران 

محیط  بهداشت  حفظ  خصوص  در 
را  این شرکت همکاری الزم  مدارس، 

دانش  و  معلمان  سالمت  حفظ  برای 
آموزان خواهد داشت.

تصریح  ایالم،  آبفا  مدیرعامل  
ویروس  با  مقابله  راستای  در  کرد: 
کووید ۱۹ و ضدعفونی مدارس سطح 
ژاول  آب  لیتر  هزار   ۲۰ روزانه  استان 
ابتدای  از  و  می شود،  توزیع  و  تولید 
بیش  هم  کنون  تا  مدارس  بازگشایی 
از ۱8۰ هزار لیتر آب ژاول توزیع شده 
و این روند تا ریشه کنی این ویروس 

منحوس ادامه دارد.
دستگاه  یک  هر  ارزش  تیموری 
میلیارد  یک  حدود  را  ژاول  آب  تولید 
در  داشت:  بیان  و  کرد  عنوان  تومان 
حال حاضر شهرستان های ایالم، ایوان، 
و  دهلران  چرداول،  مهران،  آبدانان، 

دره شهر به این دستگاه مجهز هستند.

پنجمین نشست شورای 
شهرستان  پرورش  و  آموزش 
به ریاست فرماندار قدس و با 
حضور اعضای این شورا در سالن جلسات 

اداره آموزش و پرورش برگزار شد. 
از  نقل  باغی-به  قره  قدس-زهرا 
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط 
در  قدس  فرماندار  واثقی  لیال  قدس، 
و  آموزش  شورای  نشست  پنجمین 
مهارت  بر  تاکید  با  شهرستان  پرورش 
های  رشته  ظرفیت  افزایش  و  آموزی 
فنی و حرفه ای  گفت: از دیدگاه  آسیب 
و  آموزی  مهارت  اجتماعی،  شناسی 
یادگیری رشته های فنی و حرفه ای از 
اهمیت بسیاری برخوردار است که باید در 
این راستا اقدامات موثری صورت گیرد.

سازی  زمینه  خصوص  در  وی 
اشتغال جوانان در شهرستان گفت: باتوجه 
به جمعیت باالی قشر جوان در شهرقدس 
می بایست نسبت به موضوع یادگیری 
حرفه های متعدد توجه بیشتری صورت 
گیرد چراکه این امر زمینه ساز اشتغال 

جوانان است.
 فرماندار قدس اظهار داشت: امروز 
با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، 
سیستم آموزشی در مدارس به سمت و 
پیدا کرده  آموزش مجازی سوق  سوی 
است و استان تهران و شهرستان های 

نفوذ  ضریب  ترین  بیش  از  هرچند  آن 
تلفن در سطح کشور برخوردار بوده اما 
با این وجود این سیستم آموزشی دارای 

مشکالتی می باشد.
پرورش  و  آموزش  شورای  رئیس 
شهرستان قدس افزود : از جمله مشکالت 
عدم  قدس  شهر  در  مجازی  آموزش 
نقاط  از  برخی  در  مناسب  دهی  آنتن 

این شهرستان، فرسودگی مودم و دیگر 
موارد است.

در  دولت  عالی  مقام  گفته  به   
شهرستان، اداره آموزش و پرورش  می 
بایست تمامی مناطقی که از خدمات آنتن 
دهی مناسب برخوردار نمی باشند رصد و 
به دستگاه های مربوطه در راستای حل 

این مشکل اعالم کنند.

استمرار  به  اشاره  با  واثقی  لیال 
اداره بهداشت  نظارت های کارشناسان 
از مدارس شهرستان بیان کرد: به منظور 
شبکه  بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت 
بهداشت و درمان قدس باید دستور العمل 
های الزم را به تمامی مدارس ابالغ کند 
و تداوم نظارت از سوی کارشناسان این 

مجموعه ادامه یابد.

لیال واثقی؛ افزایش ظرفیت رشته های فنی و حرفه ای زمینه ساز اشتغال جوانان 

آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای  غالمعلی اکبری به شماره شناسنامه : 7۴۳ به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسه : 8/۱۰۴/۹۹ 
توضیح داده که شادروان : مژگان اکبری به شماره شناسنامه : ۰6۹۱۰۹8۰۴۲ در 
تاریخ ۱۳8۹/8/۲6 در اقامت گاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از :

۱۳۵8 صادره  متولد   7۴۳ فرزند حسینعلی   ش ش  اکبری      ۱-غالمعلی 
تربت حیدریه پدر متوفی

حیدریه  تربت  ۱۳۵8 صادره  متولد   668 علی ش ش  فرزند  ۲-زهرا صلواتی 
مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳6۲ ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد با وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 

سید حسین حسین زاده
رئیس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن

آگهی حصر وراثت 
شرح  به   7۱: شناسنامه  شماره  به  راد  فرخی  اکبر  علی  آقای  اینکه  به  نظر 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   8/۱۰۲/۹۹  : کالسه  به  دادخواست 
 : نموده و چنین توضیح داده که شادروان : علیرضا فرخی راد به شماره شناسنامه 
اقامت گاه خود در گذشته و ورثه حین  تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۰ در  ۰6۹۰66۹7۵۵  در 

الفوت وی عبارتند از :
تربت  صادره   ۱۳۳7 متولد   7۱ ش  ش  غفور  فرزند  راد  فرخی  اکبر  ۱-علی 

حیدریه پدر متوفی
تربت  صادره   ۱۳۴8 متولد   ۲86۳ اله ش ش  امین  فرزند  شریفی  ۲-صدیقه 

حیدریه مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳6۲ ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد با وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد

سید حسین حسین زاده
رئیس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن

} آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای 
با اسناد تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ 
و ۳ قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۱۹7۵ شماره  رای  برابر  و   ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ مصوب 
ماده  موضوع  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۳۹۹/۰۴/۲6 مورخ 
و  مالکانه  فریدونکنار تصرفات  ثبتی  واحد  در  قانون مذکور مستقر  یک 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه ذوالفقاری کناری فرزند حسینعلی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴۲.۴ متر مربع 
از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۲  به شماره پالک 76۲ فرعی 

خریداری از آقای احمدجان الغر فیروزجائی مالک رسمی محرز گردیده 
است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰6/۱۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰6/۲6 م . الف : ...................... مرتضی 

خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م-الف ۱۹۹۰۴۵7۴

 
} آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای 
با اسناد تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ 
و ۳ قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۵67  برابر  و  مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای رضا سلطانی فرزند یزدان نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۹.6۰ متر مربع به شماره 
پالک ۱۰۴۲ فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۲ خریداری 
از آقای علی نقی عزیزی مالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 

روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰6/۱۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰6/۲6 م . الف : ...................... مرتضی 

خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م-الف ۱۹۹۰۴۵7۵

 
} آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای با اسناد 
تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای 
شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۵۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱6 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سعید مسعودی فرزند قربان نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲۰ متر مربع به شماره پالک ۲۹8۵ 
فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۲ خریداری از مالک رسمی بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی 
/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰6/۱۲ تاریخ 
انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰6/۲6 م . الف : ...................... مرتضی خواجوی رئیس 

ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م-الف ۱۹۹۰۴۵8۱



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1556- سه شنبه 25 شهریور 61399 ورزش دنیای 

نبرد لژیونرهای ایرانی در آغاز لیگ هندبال رومانی
در  توانست  رومانی  بوزائو  هندبال  تیم 
نخستین دیدار از سری رقابت های لیگ برتر 

رومانی مقابل تیم کاالراشی به برتری برسد.
لیگ هندبال رومانی ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ از روز 
گذشته و به صورت متمرکز آغاز شد. هندبال 
ایران 6 لژیونر در لیگ رومانی دارد که با شروع 
مسابقات دست به توپ شده اند. شاهو نصرتی، 
محسن باباصفری و اهلل کرم استکی عضو تیم 

بوزائوهستند که در اولین دیدار خود از این فصل به مصاف تیم کاالراشی که امین 
یوسف نژاد دیگر ملی پوش ایرانی را به خدمت دارد رفتند. بوزائو توانست با حساب ۲۱ 

بر ۲۰ مقابل کاالراشی به برتری برسد.
این اولین حضور باباصفری و استکی در تیم بوزائو و یوسف نژاد در تیم کاالراشی 
است. سعید حیدری راد و علیرضا موسوی نیز دو ملی پوش دیگر هندبال ایران و 
عضو تیم دینامو بخارست هستند که باید امشب ساعت ۱۹:۵۵ در اولین دیدار فصل 

۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ مقابل تیم فاگاراش )Fagaras( به میدان بروند.

مامیاشویلی: مسابقات جهانی کشتی در صربستان برگزار می شود
با اعالم یکی از اعضاَی اتحادیه جهانی 
کشتی، مسابقات جهانی کشتی در صربستان 

پابرجا ماند.
کمیته  تاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
 )UWW( کشتی  جهانی  اتحادیه  اجرایی 
تاریخ مسابقات جهانی کشتی را که قرار است 
در ماه دسامبر در بلگراد برگزار شود ، تأیید کرد. 

این در حالی است که مسابقات جهانی امیدهای جهان )زیر ۲۳ سال( در فنالند 
به احتمال زیاد برگزار نمی شود. در پایان جلسه کمیته اجرایی، این موضوع توسط 
میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه و نایب رئیس اتحادیه جهانی به 

خبرگزاری تاس اعالم شد. 
جلسه کمیته اجرایی UWW روز دوشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار شد.

مامیاشویلی گفت: »در حال حاضر ، کمیته اجرایی تصمیم گرفت تاریخ مسابقات 
جهانی کشتی در صربستان را در ماه دسامبر حفظ کند ، اما وضعیت اپیدمیولوژیک در 

کشور  میزبان و جهان در زمان شروع مسابقات را در نظر خواهیم گرفت.  

قانونی که چالش لژیونرهای بسکتبال است؛
بازیکنان لژیونر، خارجی به حساب می آیند!

لژیونرهای بسکتبال ایران از اینکه برای 
حضور در رقابت های داخلی بازیکن خارجی به 
حساب می آیند، رضایت ندارند و خواستار تغییر 

این قانون هستند.
طبق قانون لیگ برتر بسکتبال بازیکنانی 
صورت  در  شوند  لژیونر  فصل  ابتدای  در  که 
بازگشت به کشور و تمایل برای عقد قرارداد 

بازیکن خارجی به حساب می آیند و این موضوع باعث می شود برخی از تیم ها امکان 
جذب آنان را نداشته باشند.

در سال های گذشته حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی، ارسالن کاظمی، مهدی 
کامرانی و بهنام یخچالی بازیکنانی بودند که اولین قرارداد فصلشان را خارج از کشور 
بستند و به همین دلیل برای بازگشت به تیم های داخلی بازیکن خارجی به حساب 

می آمدند و نمی توانستند به سادگی قرارداد امضا کنند.
این قانون قدیمی بسکتبال همچنان باقی مانده و امسال حامد حدادی و بهنام 
یخچالی تنها لژیونرهای کشور هستند. حدادی مذاکراتی با رامین طباطبایی رییس 
فدراسیون داشت تا این قانون تغییر کند اما رییس فدراسیون با آن مخالفت کرد و 
برهمین اساس حدادی و یخچالی در صورت بازگشت به لیگ ایران بازیکن خارجی 

محسوب خواهند شد.
آنطور که حدادی گفته در این صورت چند ماه قبل از المپیک تیمی نخواهد 
داشت و به همین دلیل امکان دارد با بدنی ناآماده راهی المپیک شود، از طرفی برخی 
تیم ها نیز تاکید دارند که توانایی حدادی به گونه ای است که اگر به عنوان یار ایرانی به 
تیمی اضافه شود در کنار ۲ بازیکن خارجی قهرمانی تیم را ضمانت می کند و معتقدند 

این موضوع عادالنه نیست.
با این وجود مساله اصلی این است که یک قانون نمی تواند به صورت مادام 
العمر باشد و فدراسیون بسکتبال می تواند به صورت فنی آن را بررسی کرده و سپس 

تصمیم نهایی را اعمال کند تا نه بازیکن ضرر کند نه باشگاه.

مبارزه »سبحانی« با نماینده روسیه در مسکو
رضا سبحانی رزمی کار کشورمان، بهمن ماه 
سال جاری در سازمان مبارزات حرفه ای اف.اف.

سی به مصاف نماینده روسیه می رود.
سبحانی بهمن ماه در قالب تیم مبارزان 
جاوید ایران راهی مسکو خواهد شد تا به مصاف 
حریف قدرتمندی از روسیه برود. این مبارزه در 

وزن 6۱ کیلوگرم برگزار خواهد شد. رضا سبحانی متولد یکم مهرماه سال ۱۳7۲ در 
خرمدره است و ورزش را از کودکی با رشته های رزمی کیک بوکسینگ و ووشو زیر 
نظر »منصور نوروزی« از مربیان مطرح کشور و قهرمان اسبق آسیا و جهان آغاز کرد.

سبحانی چندین عنوان مسابقات کشوری ووشو در رده های سنی مختلف را در 
کارنامه دارد و همچنین همراه با تیم ملی جوانان و بزرگساالن در میادین مهم بین المللی 
حضور داشته است. همچنین وی نماینده وزن ۵6 کیلوگرم تیم ملی ووشوی ایران در 
بازی های آسیایی جاکارتا بود. او در مسابقات حرفه ای نیز تاکنون دو مبارزه انجام داده 
که میدان را با پیروزی ترک کرده است و اکنون برای سومین مبارزه در اف. اف.سی 

مهیا می شود. اف. اف. سی یکی از سازمان های پرمخاطب مبارزات حرفه ای است.

با مثبت شدن دوپینگ ورزشکاران خارجی رخ داد؛
دو بانوی کشتی گیر ایران در انتظار مدال آسیایی

کمیته ملی المپیک، پاسخ مکاتبات فدراسیون کشتی در مورد تغییر رنگ مدال 
۲ بانوی آلیش کار در بازی های داخل سالن ترکمنستان را داد.

با توجه به دوپینگ چند کشتی گیر در بازی های داخل سالن آسیا که سال ۲۰۱7 
به میزبانی ترکمنستان برگزار شد، طبیعتا مدال های آن ها نیز باید پس گرفته می شد.

با حذف این کشتی گیران از جدول رده بندی در سایت برگزاری مسابقات، جایگاه 
لیال ساالروند و سحر غنی زاده ۲ دختر ایرانی که در رقابت های آلیش و ترکمن گورش 

شرکت کرده اند، باید تغییر کند.
فدراسیون کشتی مکاتباتی را در این زمینه با کمیته ملی المپیک انجام داد که 
این کمیته در پاسخ به نامه فدراسیون کشتی عنوان کرده: این مورد از طریق شورای 
المپیک آسیا پیگیری گردیده و چند روز پیش نیز ایمیلی به عنوان یادآوری ارسال 
شده است. موضوع توسط شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری در حال پیگیری 
و بازنگری است و امیدواریم هرچه زودتر نتیجه نهایی اعالم و مدال و احکام این 

ورزشکاران ارسال گردد.

هیات ایرانی جودو به لوزان رسید

هیات 6 نفره جودوی ایران برای حضور در دادگاه CAS وارد لوزان سوییس شد.
دادگاه شکایت ایران از فدراسیون بین المللی جودو بدلیل محرومیت کامل جودوی 
ایران از حضور در تمامی رویدادهای بین المللی، از ساعت 8 الی ۱6 امروز چهارشنبه 
معاون وقت  داورزنی  ایران، محمدرضا  از طرف  برگزار می شود.  لوزان سوییس  در 
وزیر ورزش در جریان رقابت های جودوی قهرمانی جهان در ژاپن، نصراهلل سجادی 
نماینده کمیته ملی المپیک و مجید زارعیان سرمربی تیم ملی جودو به عنوان ۳ شاهد 
در دادگاهCAS حصور خواهند داشت و آرش میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو، 

وکیل و دستیار وکیل این پرونده نیز از دیگر نمایندگان ایران در این دادگاه هستند.

هشدار اسطوره بایرن به ستاره جدایی طلب
مونیخ  بایرن  اسطوره  ماتیوس،  لوتار 
این  از  آالبا  داوید  جدایی  احتمال  مورد  در 

تیم صحبت کرد.
به نظر می رسد رابطه بین داوید آالبا 
و باشگاه بایرن مونیخ خدشه دار شده و اخبار 
مدافع  این  جدایی  احتمال  مورد  در  زیادی 
ماتیوس  لوتار  اما  منتشر می شود.  اتریشی 
معتقد است در هیچ باشگاه دیگری به اندازه 

بایرن مونیخ به داوید آالبا عشق ورزیده نخواهد شد.
لوتار ماتیوس گفت: »داوید آالبا به یکی از مهمترین بازیکنان این تیم فوق 
العاده تبدیل شده و من مطمئن هستم که همه در باشگاه دوست دارند او بماند. اگر 
این حقیقت داشته باشد که آالبا و مدیر برنامه اش فقط به فکر دریافت حقوق باالتر 
هستند، از نظر من این عاقالنه ترین تصمیم نخواهد بود. من هم می توانستم در دوران 
ورزشی ام در برخی موارد درآمد بیشتری کسب کنم. اما می توانم به آالبا اطمینان دهم 
که در پایان دوران حرفه ای چیزی که او را خوشحال می کند درآمدش نخواهد بود.

در هر باشگاهی یک یا دو بازیکن باالترین دستمزد را می گیرند. ممکن است در 
بایرن این شرایط برای مانوئل نویر و رابرت لواندوفسکی وجود داشته باشد که درست 
هم است. هیچ کس بیشتر از مسی در بارسلونا دستمزد دریافت نمی کند و من اگر به 

ناپل می رفتم نمی توانستم بیش از دیگو مارادونا حقوق بخواهم.
اگر آالبا در قرارداد جدیدش با بایرن به جمع سه یا پنج بازیکن برتر از نظر 
دستمزد راه یابد خوب است. در این موقعیت و با توجه به ارتباط آالبا و بایرن، پول نباید 
مهمترین عامل باشد. اما یک چیز وجود دارد که از میلیون ها دالر هم مهم تر است؛ 
عشق و احترام از سوی باشگاه، تیم و هواداران. چه در رئال، بارسلونا، منچسترسیتی 
یا پاریس. آالبا را به عنوان یک انسان بزرگ و یک بازیکن فوق العاده می شناسند 

و مورد احترام قرار می دهند.

انتشار لیست پردرآمدترین بازیکنان توسط فوربز؛
حضور مسی در رتبه اول

ز  ا یکی  عنوان  به  بز  فور مجله 
معتبرترین نشریات در حوزه اقتصاد لیستی از 
پردرآمدترین بازیکنان دنیای فوتبال در سال 
۲۰۲۰ را منتشر کرده است که در آن مسی 

در رتبه اول قرار دارد.
اتمی  این لیست مورچه  اول  در رتبه 
سال  در  مسی  دارد.درآمد  حضور  بارسلونا 
میلیون   ۱۲6 فوربز  گزارش  طبق  گذشته 

دالر )۹8 میلیون پوند( بوده و او توانسته رونالدو را در این زمینه پشت سر بگذارد.
در رتبه دوم رونالدو قرار گرفته. مهاجم پرتغالی یوونتوس ۱۱7 میلیون دالر در 

سال درآمد دارد که بخش زیادی از این درآمد از طریق تبلیغات کسب شده است.
رتبه سوم و چهارم در اختیار پاریسن ژرمنی ها است. نیمار با ۹6 میلیون دالر در 
رده سوم حضور دارد و اختالف فاحشی با رتبه های پایین تر از خود ایجاد کرده زیرا 
امباپه به عنوان نفر چهارم ۴۳ میلیون دالر در سال گذشته درآمد کسب کرده است.

رتبه پنجم به فرعون تعلق دارد. محمد صالح با فاصله کمی نسبت به پوگبا 
که ۳۴ میلیون دالر در سال گذشته کسب کرده و در رده ششم قرار دارد، با مبلغ ۳7 

میلیون دالر در رده پنجم قرار گرفته است.

واسکس در رئال مادرید می ماند
بازیکن اسپانیایی تصمیم گرفته است 

در رئال مادرید بماند.
در  لوکاس واسکس  به گزارش آس، 
رئال مادرید می ماند. بازیکن ۲۹ ساله نمی 
خواهد به پیشنهاد وسوسه انگیز  قطری ها 
قراردادش  پایان  تا  دارد  قصد  و  کند  فکر 
در اسپانیا بماند. نه رئال مادرید می خواهد 
الدین زیدان  واسکس را بفروشد و نه زین 

دوست دارد این بازیکن را از دست بدهد.
واسکس که بازیکن مهمی در تیم سرمربی فرانسوی محسوب می شود مادریدی 

ها را با تصمیمش خوشحال کرد. او مسائل ورزشی را به مسائل مالی ترجیح داد. 
بازیکن اسپانیایی می داند که می تواند چهار سال دیگر در باالترین سطح 
رقابت ها بازی کند و ترجیح می دهد در مادرید بماند و رویای راضی کردن باشگاه 
را برای تمدید قرارداد در سر دارد. اگر این اتفاق رخ نداد در سال ۲۰۲۱ می تواند به 

صورت بازیکن آزاد به هر تیمی که می خواهد برود.

لیورپول رقم فروش مهاجم بلژیکی خود را اعالم کرد
باشگاه لیورپول اعالم کرد در صورت 
دریافت ۱۴ میلیون پوند، دیوک اوریگی را در 

اختیار تیم دیگر قرار می دهد.
به گزارش ساکرنت، در حالی که دیوک 
اوریگی نقش مهمی در قهرمانی لیورپول در 
لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۹ داشت، 
بازیکن بلژیکی همچنان به عنوان یکی از 
اعضای نیمکت نشین تیم یورگن کلوپ باقی 

مانده است.هر چند یورگن کلوپ تمایل خود را به حفظ این بازیکن اعالم کرده ولی 
نارضایتی اوریگی و تمایل باشگاه لیورپول باعث شده است این بازیکن به فکر رفتن 
از آنفیلد باشد. بر این اساس  باشگاه لیورپول ۱۴ میلیون پوند روی اوریگی قیمت 
گذاشته و اعالم کرده هر تیمی که خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن است باید 

چنین مبلغی را به باشگاه لیورپول پرداخت کند. 
 فنرباغچه در حال حاضر از استون ویال، نیوکاسل یونایتد، برایتون و فوالم 
در رقابت برای امضای این بازیکن پیشی گرفته است و احتمال دارد این بازیکن 

راهی ترکیه شود.

بارسلونا توافق با دپای را رد کرد
باشگاه بارسلونا هنوز با مهاجم لیون به 

توافق نرسیده است.
به گزارش موندو دپورتیوو، دوشنبه شب 
نشریه هلندی دتلگراف اعالم کرد که ممفیس 
دپای قراردادی به ارزش ۲۵ میلیون یورو با 
بارسلونا امضا کرده است و در این هفته مراسم 
معارفه مهاجم لیون برگزار خواهد شد. همه 
رسانه ها این خبر را به نقل نشریه هلندی 

منتشر کردند اما باشگاه بارسلونا توافق کامل با بازیکن هلندی را رد کرد.
آبی اناری ها نه با دپای و نه با لیون توافق کرده اند. این موضوع به معنای 
نخواستن مهاجم هلندی نیست. رونالد کومان دوست دارد این بازیکن را در اختیار 
داشته باشد و بتواند از او در تیم جدیدش بهره ببرد. با این حال تا به امروز نه توافقی 

صورت گرفته و نه مراسم معارفه ای در کار خواهد بود.

جدایی لوکاس توریرا از آرسنال قطعی شد
باشگاه آرسنال به لوکاس توریرا اعالم کرد برای فصل جاری به او نیازی ندارد 

و می تواند این تیم را به صورت قرضی ترک کند.
به گزارش تلگراف،  توریرا در فصل گذشته تالش کرد در تیم فوتبال آرسنال 
تأثیرگذار باشد ولی نتوانست چندان در این امر موفق باشد و گرانیت ژاکا و دنی 
سبایوس در خط هافبک بیش از این بازیکن اروگوئه ای نظر مساعد مایکل آرتتا 

را به خود جلب کرد.
عالوه بر این، توپچی ها از محمد الننی در بازگشت از مصدومیت استقبال کرده 
اند و به همین دلیل به لوکاس توریرا اعالم شده است که می تواند در فصل جاری 
به صورت قرضی این تیم را ترک کند و بازیکن اروگوئه ای نیز اعالم کرده است 
می خواهد بازی کند و به همین دلیل نمی تواند در فصل جاری نیمکت نشین باشد.

به این ترتیب دو تیم تورینو و فیورنتینا قصد دارند برای امضای قرارداد با 
توریرا با هم رقابت کنند و توپچی ها آماده دریافت باالترین پیشنهاد برای جذب 
این بازیکن ۲۴ ساله هستند. خود توریرا نیز مشتاق بازگشت به لیگ برتر ایتالیاست 
و باید دید او تصمیم به رفتن دائمی از آرسنال خواهد گرفت یا به صورت قرضی 

این کار را خواهد کرد.
ملی پوش اروگوئه ای تا سال ۲۰۲۳ در آرسنال قرارداد دارد، تیمی که وی از زمان 
امضای قرارداد توسط اونای امری در مجموع 8۹ بازی و چهار گل در تمام مسابقات 
ثبت کرده است و بعد از شروع خوب در این تیم نتوانست جایگاه خود را حفظ کند. 

فوتبال  پیشکسوت  یک 
مناسب  فرهنگ سازی  نبود 
و عدم تلفیق فوتبال با جامعه 
مشکالت  بروز  اصلی  علت  را  ایران 
در  قراردادها  افزایش  جمله  از  مختلف 

ایران می داند.
حسین کالنی، درباره اوضاع اخیر 
فوتبال ایران و به پرسپولیس و حواشی 
مربوط به نقل وانتقاالت گفت: خبرها را 
از طریق فضای مجازی دنبال می کنم. 
چه  پرسپولیس  نمی دانم  دقیقا  حتی 
زمانی مسابقه دارد. شنیدم که در ورود 
بودند.  مواجه  مشکالتی  به  قطر  به 
صحبت کردن ما هم تاثیری در بهبود 
اوضاع ندارد. حداقل می توانیم با انتقاد 
نکردن آرامش را حفظ کنیم. خوشبختانه 
باشگاه در تالش است تا نتیجه خوبی به 
دست آورد و جوابگوی هواداران باشد.

او با بیان اینکه مردم فقط دلخوش 
در  گفت:  هستند،  ورزش  و  فوتبال  به 
با مشکالت  شرایطی که عموم جامعه 
زیاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... 
دست و پنجه نرم می کند، فقط ورزش 
حال  هر  به  است.  مانده  مردم  برای 
تنها عاملی که مردم را خوش می کند 
فوتبال است و ورزش است که در این 
بین برخی ها با ایجاد حواشی جلوی آن 

را می گیرند.
درباره  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
جذب  منع  بر  مبنی  قانونی  تصویب 
مربی و بازیکن جدید در فوتبال ایران نیز 
خاطرنشان کرد: سال های سال است که 
با جذب خارجی ها مخالف هستم و برای 
این موضوع دلیل هم دارم. بارها گفته ام 
که مربیان خارجی به درد ما نمی خورند. 
ما  ارتباطی  و  فرهنگی  شرایط  آن ها 
ممکن  نمی کنند.  درک  را  ایرانی ها 
است از نظر فنی بهتر باشند اما ما افراد 
با استعدادی داریم که اگر در دوره های 
مربیگری در خارج از کشور شرکت کنند، 
اگر بهتر هم نشوند، بدتر از خارجی های 

شاغل در ایران نخواهند شد.
مربیانی  ینکه  ا بیان  با  کالنی 
بزرگ  مربیان  سایر  و  فرگوسن  مانند 
جهان هم نمی توانند از نظر فرهنگی و 
کالمی با بازیکنان ایرانی ارتباط بگیرند 
و احساسات خود را ردوبدل کنند، گفت: 
ما  نمی خورد.  ما  درد  به  خارجی  مربی 

بیاوریم  باید مدرس خارجی  در عوض 
فنی  سطح  ارتقای  برای  او  دانش  و 
را هم  این کار  استفاده کنیم.  خودمان 
باید از رده پایه آغاز کنیم که بازیکنان 
ما از سنین کودکی آموزش بگیرند. یک 
را  بازیکنی  نمی تواند  مدرس  یا  مربی 
که رشد کرده و در سطح حرفه ای قرار 
دارد از نظر تکنیکی متحول کند بلکه 
فقط می تواند در کارهای دسته جمعی 

تغییراتی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه تاکنون مربیان 
نی  یرا ا راهی  پایین  درجه  خارجی 
زمان  مدت  در  شد:  یادآور  شده اند، 
خارجی  مربیان  با  موفقیت هایی  اخیر 
در  اتفاق  این  دید  باید  اما  خورده  رقم 
تداوم  آیا  است؟  بوده  شرایطی  چه 

داشته است؟
این پیشکسوت به انتقاد از بازیکنان 
خارجی شاغل در ایران هم پرداخت و 
گفت: ما تا به حال خارجی های خوبی 
را وارد نکردیم چرا که بازیکن خارجی 
خوب مبالغ هنگفت می خواهد. ما چند 
بازیکن خارجی دسته پایین را به ایران 
آوردیم که مشتری نداشتند و با یکی، دو 
جرقه کوچک، آن ها را ستایش کردیم. 
ما در ایران استعدادهای خوبی در شمال 
و جنوب کشور داریم. مازندران، گیالن 
و خوزستان مهد فوتبال و منبع بهترین 
استعدادها هستند. بازیکن دست چندم 
استعدادهای  کوچک  انگشت  خارجی 
را  بازیکنان  این  ما  نمی شود.  ایرانی 
می آوریم، استفاده نمی کنیم و در عوض 
آن ها در مراجعه بین المللی هزار مشکل 
و  می کنند  درست  ما  برای  شکایت  و 

آبروی ما را می برند.
به  نیاز  ما  کرد:  تاکید  کالنی 
آرامش داریم تا این دوران عبور کنیم. 
هر چیزی که ایجاد جنجال کند، به درد 
ما نمی خورد. مطمئن باشید پشت پرده 
ما  که  مسائلی هست  خارجی ها  جذب 
خبر نداریم اما به نفع کسانی است که 
تاکید دارند خارجی ها وارد ایران شوند.

پرداخت  کسانی  از  انتقاد  به  وی 
پنجاه  دهه  در  خود  دستمزد  مدام  که 
کنونی  فوتبالیست های  با  را  شصت  و 
مدام  برخی  افزود:  و  می کنند  مقایسه 
می گویند ما در گذشته پول نمی گرفتیم 
اما االن فالن مقدار پرداخت می شود. 
یط  شرا طبیعتا  و  شده  عوض  دنیا 
دستخوش  همه  اجتماعی  و  اقتصادی 
تغییراتی شده است. ورزش هم به سمت 
و سوی دیگری رفته و دیگر خبری از 
آماتوری  شرایط  با  المپیک  برگزاری 
را  اول  حرف  حرفه ای ها  االن  نیست. 
می کردیم  ورزش  گذشته  در  می زنند. 
که در شغل اول خودمان موفق شویم و 
از آن لذت می بردیم. این قهرمانی ها در 
گذشته آلترناتیوی برای موفقیت در شغل 
و حرفه اصلی بود و در واقع احترامی به 
دست می آوردیم. در آن مقطع ورزشکار 
در طول هفته نهایتا سه- چهار ساعت 
هم  هفته  آخر  در  و  می کرد  تمرین 
طول  در  می کردیم.  برگزار  مسابقه ای 

فصل ۳۰ بازی هم انجام نمی دادیم.
او به شرایط کنونی فوتبال امروز 
فوتبال  در  و  االن  گفت:  و  کرد  اشاره 
اختیار  در  وقت  تمام  بازیکن  امروزی، 
برای  وقتی  دیگر  و  است  باشگاه 

تحصیل  ادامه  و  دیگر  کار  یک  انجام 
برای  از درآمد خود  باید  بازیکن  ندارد. 
آینده اش برنامه ریزی کند. ما چند نفر را 
می شناسیم که توانستند رفاه خوبی برای 
خود و خانواده شان فراهم کنند اما همه 

ورزشکاران اینطور نیستند؟
کالنی با اشاره به مشکالتی فرهنگی 
موجود در فوتبال ایران که منجر به بروز 
برخی اشکاالت دیگر شده گفت: فوتبال 
را  آن  ما  که  است  وارداتی  ورزش  یک 
با با جامعه خودمان تلفیق نکردیم. کما 
اینکه ما در رانندگی هم هزاران مشکل 
داریم. وضعیت در کارهای ساختمانی هم 
نامناسب است. فوتبال هم مانند همین 
مسائل است که آن را به درستی انجام 
دنیا  روز  استانداردهای  از  ما  نمی دهیم. 
عقب هستیم و استانداردهای من درآوردی 

خودمان را داریم.
او به نبود چارچوب مناسب در نوع 
ارتباط مربی و بازیکن و هواداران گفت: 
ما هنوز احترام گذاشتن به همدیگر را 
بلد نیستیم. وقتی تیم ملی ما به تورنمنت 
خارجی می رود و در مسابقه، بازیکن ما 
به گوش بازیکن خودی سیلی می زند، 
یعنی فوتبال ما از بیخ ایراد دارد. ما در 
درستی  سازی  فرهنگ  زمینه ای  هیچ 
انجام ندادیم. ما باید خیلی از مسائل را 
از پایه به درستی اجرا می کردیم. وقتی 
از  اجتماع  از  نیمی  عنوان  به  را  بانوان 
حضور در جایی منع می کنیم مشکالت 
مسائل  از  خیلی  می شود.  خلق  زیادی 
- هفت  تربیتی در خانه و تا سن ششٰ
در  می شود.  انجام  مادر  توسط  سالگی 

فوتبال هم همینطور است.
ادامه داد:  این پیشکسوت فوتبال 
بازیکنی  اینکه  علت  ببینیم  باید  حاال 
به یک باره قرارداد را از ۱۰۰ به ۲۰۰ 
میلیون افزایش داده چیست؟االن تمام 
دنیا با یک بحران بزرگ مواجه است اما 
این بحران و معضل  از  ما  در مملکت 
اگر  می شود.  استفاده  سوء  اجتماعی 
است  این  خاطر  به  زیاد شده  قیمت ها 
برنامه ریزی  بازیکن طوری  ایجنت  که 
کرده که قرارداد افزایش یابد و درصد 
خودش را از قرارداد بردارد. البته من سند 
و مدرکی ندارم و ترجیح می دهم بیش 
از این درباره این موضوع صحبت نکنم 

و به کسی تهمت نزنم.

پیشکسوت نامدار فوتبال ایران:

فوتبال ما از بیخ ایراد دارد

استقالل خبر می رسد  از 
الکساندر نوری گزینه اول این 
فرهاد  جایگزینی  برای  باشگاه 

مجیدی است.
مجیدی  فرهاد  گیری  کناره  از  بعد 
از سرمربیگری استقالل به خاطر اختالف 
مدیرعامل  سعادتمند  احمد  با  که  هایی 
در  پوش  آبی  مدیران  کرد،  پیدا  باشگاه 
از  مختلف  های  اطالعیه  و  ها  مصاحبه 
سرمربی  استراماچونی  آ  آندره  با  مذاکره 
توافقات  اینکه  و  گفتند  سخن  ایتالیایی 
نیمکت  به  بازگشت  برای  او  با  نیز  اولیه 

آبی ها انجام شده است.
موضوع اصلی که باعث شد فرهاد 

مجیدی بعد از فینال حذفی استعفا بدهد نیز به همین ماجرای 
بازگشت استراماچونی و سفری برمی گشت که سعادتمند به 
ایتالیا داشت. مجیدی اعالم کرد که مدیران استقالل قبل 
از دربی به دنبال آوردن استراماچونی بودند و همین مساله 

زمینه ساز اختالفات شد.
مجیدی  جدایی  از  ساعت  چند  هنوز  که  صورتی  در 
نگذشته بود، باشگاه استقالل در اطالعیه ای از تالش برای 
بازگشت استراماچونی سخن گفت اما این موضوع حواشی 
با  فوتبال  فدراسیون  و  لیگ  سازمان  کرد.  ایجاد  زیادی 
پافشاری روی منع حضور خارجی ها با حضور استراماچونی 
روی نیمکت آبی ها مخالفت کردندو البته مذاکرات با این 
مربی نیز از طرف استقاللی ها خوب پیش نرفت تا تقریبا همه 
به این باور برسند که عمال بازگشت استراماچونی منتفی است.

در چنین شرایطی که استقاللی ها با هدایت نامجومطلق 
دو بازی آسیایی را پشت سر خواهند گذاشت، حاال هواداران 
وعده  به  باشگاه  مدیران  که  امیدوارند  همچنان  استقالل 

شان عمل کنند و استراماچونی را برگردانند. هوادارانی که 
به طوفان توییتری و ترند کردن هشتگ »استراماچونی را 
برگردانید« در خواست های متعددی در این خصوص داشتند 
حاال همچنان بر موضع شان پافشاری دارند اما آنها خودشان 
هم می دانند که بازگشت مربی خوشتیپ ایتالیایی تا حد زیادی 

منتفی شده است.
از طرف دیگر هواداران فشارهای زیادی را به احمد 
سعادتمند که به خاطر استراماچونی با فرهاد مجیدی وارد 
مشاجره شد می آورند و این مدیرعامل نیز برای اینکه از زیر 
بار فشارها خارج شود، با یک گزینه دوملیتی و محبوب وارد 
مذاکره شده است.گفته می شود گزینه قطعی استقالل در حال 
حاضر الکساندر نوری مربی ایرانی- آلمانی است که طی ماه 

های گذشته هدایت هیچ تیمی را برعهده نداشته است.
باشگاه  هدایت  از  پیش  ماه  چند  آنکه  از  بعد  نوری 
هرتابرلین کنار رفت، هنوز به هیچ تیم دیگری نرفته و به 
این  تا  آن هستند  دنبال  به  استقالل  مدیران  خاطر  همین 
مربی را راضی به حضور در ایران کنند. نوری خودش نیز 

را  ایرانی  تیم  چند  با  مذاکره  گذشته  روز 
تایید کرده بود اما نامی از تیمی نبرد. حاال 
اما شنیده می شود که مدیران استقالل به 
دنبال آوردن سرمربی سابق وردربرمن به 
ایران هستند تا نه تنها از فشارهای موجود 
خارج شوند بلکه یک مربی نامدار را روی 

نیمکت تیم شان بنشانند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه نوری 
پدری ایرانی دارد، شامل قانون منع حضور 
می شود  گفته  نمی شود.  نیز  ها  خارجی 
مسئوالن استقالل با سازمان لیگ در این 
خصوص مشورت کردند و در صورتی که 
با الکس نوری به تفاهم برسند، او مشکل 
ها  آبی  نیمکت  روی  برای حضور  قانونی 

نخواهد داشت.
مساله ای که حضور نوری را جذاب تر می کند، دستیاری 
فریدون زندی است. زندی که سابقه بازی در استقالل را دارد 
و خاطرات خوبی برای هواداران آبی پوش برجای گذاشته، 
چند سالی است کالس های مربیگری را پشت سر گذاشته 
و حتی مدتی است در تیم های پایه در آلمان کار می کند. در 
صورتی که نوری سرمربیگری استقالل را قبول کند، زندی 
دستیار اول او خواهد بود تا یک زوج رویایی تشکیل شود. 
ضمن اینکه از آرش برهانی به عنوان دیگر دستیار نوری در 

صورت حضور در استقالل نام برده می شود.
باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی 
چه  باشگاه  مدیران  نهایت  در  و  می دهد  رخ  استقالل  در 
و  سعادتمند  تصمیم  که  البته  گرفت.  خواهند  را  تصمیمی 
همکارانش اگر جز آوردن استراماچونی )که تقریبا بازگشتش 
را  اعتراض های هواداران  انتظار  باید  باشد،  منتفی است( 

داشته باشیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی فقدان سند مالکیت
محلی  استشهادیه  دوبرگ  ارائه  سابق(با  شکوریراد)شاره  محمدرضا  آقای 
گواهی امضاشده طی درخواست مورخ۴۰۲6-۹۹/۳/۳تقاضای صدورسندمالکیت 
بشماره  دکان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  به۳دانگ  نسبت  اول  نوبت  المثنی 
پالک۲۹۰۲فرعی از۲اصلی واقع در بخش۱۲حوزه ثبتی شهرستان سبزوارکه ذیل 
صفحه۱86دفتر۳۱بنام نامبرده ثبت و سندصادروتسلیم شده است وحسب اعالم 
مالک –متقاضی سند مالکیت در اثر نقل مکان مفقود شده را نموده است در اجرای 
ماده۱۲۰آئینامه قانون ثبت مراتب یکنوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل سندمالکیت نزدخود میباشند ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی 
به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد.چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگرددویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود.)م الف ۹۹/۲۱۰۲(
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۲۹۳۲ شماره  شناسنامه  دارای  تمله  سمیه  خانم 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  این  ۹۹۰۰۴6۲در  کالسه 
به شماره  تشیع مذهب  داده که شادروان مرحوم مهدی سجادی اصل  توضیح 
گفته  زندگی  خودبدرود  دائمی  اقامتگاه  ۱۳۹۹/6/۳در  تاریخ  شناسنامه۱۱۴۵در 
سجادی  هادی  نام  به  :پدر  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه 
ملی۳۲۵۳۱78۱۳7متولد۱۳۳۳/۳/۱ومادر  شناسنامه۱۲وشماره  شماره  به  اصل 
شماره  ۳۴۵وبه  شناسنامه  شماره  به  رزالنسری  سلما  نام  به  مرحوم 
شماره  به  تمله  سمیه  نام  به  مرحوم  ملی۳8۳۹۰۴8۰7۹متولد۱۳۳۹/۳/۱وهمسر 
شناسنامه۲۹۳۲وبه شماره ملی۳8۳۹8۳۳۰۱۹متولد۱۳6۵/۱۲/۱ویک فرزند دختربنام 
ملیکا سجادی اصل به شماره شناسنامه ۳8۳۰۴۵۳۲۱۳متولد۱۳86/6/۳۱می باشند 
وبجز اینها ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشداز تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف شماره یک 

کامیاران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف ۳۰8
مسئول -شعبه یک شورای حل اختالف کامیاران-ژیال خانی پور

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی بابا در افشان وعبداله در افشان با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
شده دفترخانه ۱۲8 رشت مدعی شده است که اسناد مالکیت شماره پالک ثبتی 
۳۳۴8/8 واقع در بخش ۳ رشت به شماره مسلسلهای ۲۰۱۳۳۹)۹۴/ج( به نام آقای 
علی بابا درافشان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ و ۲۰۱۳۳8)۹۴/ج(  به نام 
آقای عبداهلل درافشان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ صادروتسلیم شده است 
که سند مالکیت به علت جابجائی مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب طبق ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و رسید دریافت نماید 
در غیراینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد 

شد. تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰6/۲6 
سید محمد  فرزانه شال- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

برگ سبز یکدستگاه خودروی سواری ریو به رنگ  سفید 
به شماره شهربانی 7۹6 ن ۴۹ - ایران ۱۰ ، شماره موتور 

۱۰۴7۵8۲ و شماره شاسی
    NAS 6۱۰۰۲۲8۱۱۴86۴67۹6متعلق به خانم مریم 
طالبیان فرزند محمد علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

جایگزین استراماچونی از آلمان می آید؛

الکس نوری، گزینه قطعی نیمکت استقالل
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از راست شمس آل احمد، سهراب هادی و محمود گالبدره یی
اختصاصی دنیای جوانان

از نیستان دور افتادیم و
خاموشیم ما

کریم رجب زاده لنگرودی

روشنی بخش جهانیم و فراموشیم ما 
از نیستان دور افتادیم و خاموشیم ما 

از شما ای تاک ها یک خوشه سهم ما نشد 
جرعه نوش حسرت خویشیم و مدهوشیم ما

سیرچشمی های ما محصول قانع بودن است 
وقت عریانی لباس شعله می پوشیم ما 

هر کجا رفتیم آن جا عشق باریدن گرفت 
کولی آ واره گیتار بر دوشیم ما 

بر نمی گردیم از عزم درست خویشتن 
مثل چشمه از دل سنگ تو می جوشیم ما 

داستان »اسماعیل، اسماعیل« 
اثر زنده یاد محمود گالبدره  یی از روز 
شنبه ۲۹ شهریورماه تا پنجشنبه یوم 
شب«  »کتاب  برنامه  در  ماه،  مهر 
رادیو تهران با صدای بهروز رضوی 

بازخوانی می شود.
برنامه  سردبیر  رضایی  باقر 
درباره  تهران  رادیو  شب  کتاب 
داستان  داشت:  اظهار  داستان  این 
»اسماعیل، اسماعیل« یکی از اولین 
آثار داستانی دفاع مقدس است که 

در سال ۱۳6۰ منتشر و تا کنون چندین بار در شمارگان باال 
تجدید چاپ شده است.

وی افزود: گالبدره یی در این داستان، ماجرای خانواده ای 
را روایت می کند که با اولین هجوم دشمن، از اهواز به شوشتر 
جوانشان  فرزند  اما  شوند،  می  ساکن  آن جا  در  و  گریخته 

اسماعیل با آن فرار ذلت بار مخالف 
است و سعی می کند حداقل پدرش 
اهواز  به  از شهرشان  دفاع  برای  را 
برگرداند. پدر قبول می کند، اما مادر 
ناراضی است. سرانجام پدر و پسر، 
گریه های مادر را نادیده می گیرند و 
به سوی اهواز حرکت می کنند، اما...

شنوندگان رادیو تهران می توانند  
این داستان را طی یک هفته در 
شش قسمت ۲۰ دقیقه ای با صدای 
رادیو بهروز رضوی و تهیه کنندگی 
رضا قربانی در ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه رادیویی تهران بشنوند.

محمدباقر رضایی سردبیری و نویسندگی، رضا قربانی و 
زرین کشاورز تهیه کنندگی یک هفته در میان، محسن فراهانی 
صدابرداری و گروه اخالق و زندگی شهروندی رادیو تهران، 
مدیریت تولید برنامه رادیویی »کتاب شب« را به عهده دارند.

داستانی از محمود گالبدره یی، به روایت بهروز رضوی

برای   ۱۹ کووید  پاندمی 
بسیاری از مشاغل خسارت هایی 
و  ناشران  داشت.  ه  همرا به 
کتاب فروشان که پیش از این همه  گیری هم 
با مشکالت متعددی روبه رو بودند،خسارات 
متحمل شدند  معضل  این  از  توجهی  قابل 
فعالیت  توقف  به  مجبور  موارد  برخی  در  و 
اگر  که  می آید  نظر  به  این طور  شده اند. 
و  مستحکم تر  نشر  صنعت  زیرساخت های 
مهیاتر از شرایط موجود بود، فعاالن این حوزه 
کمتر متحمل خسارت می شدند. این موضوع 
را با پیام مصلح، مدیر کتاب فروشی کتابشار 
سال  که  کتاب فروشی  گذاشتیم؛  میان  در 
گذشته کتابشار را با چند پرسنل اداره می کرد 
اما این روزها برای ادامه فعالیت، مجبور به 

کاهش تعداد نفرات خود شده است...
 * به نظر شما، نبود کدام زیرساخت ها 
در چرخه نشر، باعث شده است تا در دوران 
و  ناشران   ۱۹ کووید  پاندمی  مانند  بحران 
کتاب فروشان تا این اندازه متضرر و برخی 

مجبور به توقف فعالیت خود شوند؟
بازار، خوب  ** برای بررسی شرایط 
الزم  کنم.  شروع  مثالی  با  را  بحث  است 
نیست به زمان قبل از انقالب برگریدم. رمان 
»زمین سوخته« نوشته احمد محمود در سال 
6۹ چاپ شد. تیراژ چاپ اول ۳۳ هزار جلد و 
دو ماه بعد تیراژ چاپ دوم ۲۲ هزار جلد بود. 
یعنی ما در بحران جنگ تحمیلی، ۵۵ هزار 
جلد کتاب از نویسنده ایرانی فروختیم. این 
یعنی مخاطبانی بودند که آن کتاب را بخرند 
انقالب  از  بعد  تیراژ کتاب  حتی  و بخوانند! 
به گونه ای  شرایط  حاال  اما  بود  زیاد  خیلی 
فقط  چاپ  نوبت  هر  در  ناشران  که  شده 
۳۰۰ یا ۴۰۰ جلد کتاب چاپ می کنند. وقتی 
تیراژ تا این اندازه پایین می آید، قیمت های 
 ... و  گرافیست  مترجم،  زینک،  فیلم،  ثابت 
درحالی  می شود؛  سرشکن  پایین  تیراژ  در 
که قبال هزینه های ثابت روی ۳۰۰۰ کتاب 
مساله  اصلی ترین  بنابراین  می شد.  تقسیم 
صنعت نشر این است که آیا کتاب، مخاطب 
بازرگان هایی هستیم که  دارد؟ ما در واقع، 

کتابمان خریدار ندارد.
فقط دو درصد جمعیت ایران مخاطب 
کتاب و مشتری کتاب فروشان هستند. باید 
توجه داشت که در ایران پیشینه کتابخوانی 
از شروع طرح سواد  آنچنانکه  ندارد؛  وجود 
همگانی در ایران، کمتر از ۱۰۰ سال گذشته 
است. شکل مدرسه مدرن فقط ۱۰۰ سال 
از  پیش  و  شده است  ایران  وارد  که  است 
آن، افراد در مکتب، روش خواندن قرآن را 
می آموختند. از طرفی سوادآموزی ما همگام 
با مدرنیته و آمدن رادیو و تلویزیون آغاز شد. 
مانند  در کشور هایی  که  است  درحالی  این 
فرانسه، باالترین تیراژ رونامه را دارند؛ برای 
اینکه در اروپا افراد از قرن ۱7 -سال ها قبل 
از استفاده از رادیو و تلویزیون- به مدرسه 

می رفتند و مطالعه داشتند.
و  آموزش  سیاست های  همچنین 
پرورش بر روند سرانه مطالعه و فروِش کتاب 
تاثیر دارد. آموزش و پرورش چه کمکی به 
ادبیات معاصر می کند؟ آیا کودکان به گونه ای 
تربیت می شوند که کتابی جز کتاب درسی 
نمی توانند  ما  دانشگاه های  چرا  بخوانند؟ 
از  اگر  دهند؟  افزایش  را  کتاب  مخاطبان 
فروش نمایشگاه کتاب آمار بگیرید، بیشترین 
درصد فروش، برای کتاب های درسی است. 
حتی اگر کتاب غیردرسی توسط دانشجوی 
از  غیر  می شود،  خریداری  انسانی  علوم 
ادبیات،  دانشجویان  نیست.  درسی  منابع 
کتاب های فلسفه نمی خوانند و دانشجویان 
هنرهای نمایشی، کتابی جز ادبیات نمایشی 

نمی خوانند.
بنابر این من معتقدم، کتاب خواندن به 
عنوان یک فرهنگ در جامعه وجود ندارد. 
مطالعه باید برایمان سودمند باشد تا برایش 
صورتی که  در  کنیم؛  صرف  وقت  و  هزینه 
مطالعه در ذات خود کاربردی نیست و این 
چیزی است که باعث می شود ایرانیان کم 
با  کتاب بخوانند. در چنین شرایطی، وقتی 
تیراز ۳۰۰ یا ۴۰۰ نسخه با همه گیری کرونا 
سخت تر  مساله  طبیعتا  می شویم،  مواجه 

هم می شود.
کتاب  انقالب  از  بعد  که  نسلی  از   
اما  هستند.  ما  میان  هم  هنوز  می خواند، 
روند  ادامه  دهنده  نشان  مطالعه  چرا سرانه 

کتاب خوانی آن ها نیست؟
دیگر  هم  می خواند  کتاب  که  نسلی 
وضعیت  دلیل  به  این  نمی خواند.  کتاب 
معیشت مردم است. بله؛ هنوز دو درصدی 
اما  هستند  ما  میان  می خواندند،  کتاب  که 
پیش از این برای مثال با ۲۰۰ هزار تومان 
می توانستند 6 کتاب بخرند، اما االن با آن 
هزینه، فقط یک یا دو کتاب می توانند بخرند. 
وضعیت معیشت مردم روی خرید کتاب آن ها 

تاثیر می گذارد.
نند  می خوا کتاب  انسان ها  معموال 
درحالی   دارند؛  آینده  به  امید  اینکه  برای 
که آینده برای ما مفهوم گنگ و پیچیده ای 
است. در نتیجه کارهای دیربازده و کیفی، 
آموزشگاه ها،  میزان  به همین  می شوند.  کم 
هنرجویان کمتری دارند. مردم بیشتر ماشین 

بورس سرمایه گذاری  در  و  فروش  و  خرید 
می کنند؛ چراکه در این فعالیت ها به سرعت 
می توانند به نتیجه برسند. قطعا نسلی که در 
دهه 6۰ کتاب می خواند، االن کمتر می خواند 
و این به دلیل شیوه کار انتشاراتی ها است. 
امیرکبیر  –نه  امیرکبیر  نتشارات  ا وقتی 
فعلی- شروع به کار کرد، با آثار کالسیکی که 
منتشر می کرد، یک قشر و طبقه کتاب خوان 

ایجاد کرد.
در ایران دهه ۵۰ و 6۰ سرانه مطالعه 
از هر دوره دیگر بیشتر بود. در همان دوره، 
حوزه  در  مختلف  بخش های  بین  ارتباط 
را  سینماگرانی  بود.  بیشتر  خیلی  فرهنگ 
می کنند؛  اقتباس  ادبیات  از  که  می بینید 
»گاو«  و  گالبی«  »درخت  فیلم های  در 
ارتباط بین کارگردان و نویسنده را می بینید. 
را  موزیسین ها  و  شاعران  ارتباط  همچنین 
محمدرضا  و  ابتهاج  هوشنگ  دوستی  در 
مشیری  فریدون  ازطرفی؛  می بینید.  لطفی 
بود  رادیو  سازمان  موسیقی  دپارتمان  مدیر 
برگزار  را  گفت وگوهایی  و  نشست ها  و 

می کردند.
که  است  کسی  روشنفکر  نظرم  به 
چیزی به جامعه ای که در آن زندگی می کند، 
اضافه بکند. اتفاقی که سارتر و کامو در کافه 
های پاریس رقم می زدند، روشنفکری بود؛ 
جامعه  به  چیزی  کافه  در  آن ها  تفکر  زیرا 
اضافه می کردند. در ایراِن آن سال ها هم به 
آن سال ها  روشنفکران  بود؛  همین صورت 
یعنی  می کردند؛  اضافه  جامعه  به  چیزی 
گفتمان میان بخش های مختلف زیاد بود. 
مثال محمدعلی فروغی به عنوان سیاستمدار، 
این  کتاب فلسفه ترجمه می کرد. متاسفانه 
گفتمان در ایران و جامعه فرهیخته از بین 
نباشد،  پویایی  در جامعه ای که  است.  رفته 

نوزایی به وجود نخواهد آمد.
رمان های  کیفی  سطح  بپرسیم،  اگر 
االن بیشتر است یا سال های ۵۰ و 6۰؟ پاسخ 
حتما آن سال ها است. همان طور که سطح 
سینما و موسیقی و هر چیز دیگری در دهه 
۵۰ و 6۰ باالتر بود؛ زیرا گفتمان و ارتباط 
بین فرهیختگان و ارتباط بین مردم بیشتر 
می بینید  کنید،  توجه  موسیقی  به  اگر  بود. 
که روزبه روز مبتذل تر می شود و ارتباطی با 
مردم ندارد. درصورتی که آالت موسیقی در 
دهه ۳۰ و ۴۰ از وافور، تابوتر بود. در دوره ای 
سه تار جزئی از تجربه زیسته مردم می شود، 
نقال ها به قهوه خانه ها بر می گردند. در آن 
جدی  موسیقی  به  تلویزیون  و  رادیو  دوره، 
برنامه های  تا جایی که مردم  می پرداختند؛ 
»گل ها«  برنامه  براساس  را  خود  روزانه 
بخش های  میان  پویایی  می کردند.  تنظیم 
مختلف جامعه وجودداشت. فیلم هایی مانند 
»گوزن ها«، »قیصر« و »داش آکل« همه از 
ادبیات ما آمده بود و فیلمی که برای مخاطب 
کارگردان های  توسط  می شود  ساخته  عام 

نخبه کارگردانی می شد.
در رمان ها می بینیم که تمرکز محمود 
ادبیات  روی  دوره  آن  در  دولت آبادی 
و  بود  روستایی  و  ناحیه ای  منطقه ای، 
مخاطبان  بودند.  مردم  عامه  مخاطبانش 
آثار احمد محمود و بزرگ علوی هم مردم 
بودند؛ اما دراین روزها این ارتباط قطع شده 
است. نویسندگان و نخبگان با افراد اطراف 
مردم!  با  نه  و  هستند  ارتباط  در  خودشان 
مثال  بپرسیم  مردم  از  امروز  اگر  ما  یعنی 
قاعدتا  می شناسند،  را  یزدانی خرم  مهدی 
شده است،  قطع  ارتباط  است.  منفی  پاسخ 
فیلم  نویسندگان  نوشته های  از  فیلم سازان 
ارتباط  با شاعران  نمی سازند و موزیسین ها 
ندارند. این ارتباط آنقدر کم شده است که 
پویایی و گفتمان بین جامعه را از بین برده؛ 
ارتباط  و  آمده  پایین  آثار  کیفیت  درنتیجه 
بخش های عامه و نخبه کاهش یافته است.

* شما به کاهش تیراژ کتاب  و افزایش 
قیمت ها اشاره کردید. این دو عامل، ارتباط 
مستقیمی با شمارگان کتاب و تجدید چاپ 
چاپ  پایین  شمارگان  با  کتاب ها  دارند. 
می شوند و زودتر به چاپ های بعدی می رسند 
و این رویه از طرفی، دست ناشران را برای 

افزایش قیمت باز می گذارد. این روند انتشار 
را چطور ارزیابی می کنید؟

 به نظر من، تجدید چاپ  ها به ضرر 
تصمیم  ناشر  وقتی  است.  کتاب فروشان 
چاپ  کتاب  نسخه   **  ۳۰۰ می گیرد 
باال  را  تولید کتاب  کند، می داند که هزینه 
هر  اگر  که  می داند  ناشر  همچنین  می برد. 
کتاب  از  نسخه  چند  بخواهد  کتاب فروشی 
را داشته باشد، چاپ ۳۰۰ نسخه ای به چاپ 
سوم می رسد. در این ماجرا؛ اتفاقی که برای 
با  کتابی  که  است  این  میفتد  کتاب فروش 
قیمت ۲۰ هزار تومان می خرد اما تا زمانی 
که بتواند آن را بفروشد، ناشر به چاپ ششم 
رسیده است و باید کتاب را ۳۵ هزار تومان 
از  مقداری  و  سود  تمام  باید  یعنی  بخرد؛ 
بخرد.  را  کتاب  تا همان  بگذارد  را  سرمایه 
نمی دانم چطور بهتر بگویم؛ اما دست ناشران 
ناشر عامدانه  در جیب کتاب فروشان است. 
قیمت کتاب را باال می برد و باال بودن قیمت 
مولف،  حقوق  اجاره،  دلیل  به  فقط  کتاب 
مترجم و ... نیست. ناشر می داند که کتابش 
دو هزار نسخه به فروش می رسد، اما ۲۰۰ 
نسخه منتشر می کند و سودش را از جیب 
کتاب فروش به دست می آورد. کتاب فروشان 
تمام سود خود را به ناشران می دهند. همه 
ناشران دولتی و غیردولتی این کار را می کنند. 
خواهدشد.  کتاب فروشان  ضعف  باعث  این 
ناشران کار خود  زیرا شرکت های پخش و 
سایت هایی  این،  موازات  به  می کنند.  را 
رشد می کنند، اما من به عنوان کتاب فروش 
می توانم به مخاطب بگویم که در کنار آثار 
را  جوالیی  رضا  آثار  می تواند  دولت آبادی، 
سلیقه  براساس  می توانم  همچنین  بخواند. 
مخاطب به او کتاب معرفی کنم. با تضعیف 
کتاب فروش، مخاطب تربیت نمی شود و ناشر 
تجربه  دیگر  سال  پنج  را  رفتار  این  نتیجه 
می کنند که کتاب ها به مراتب سطحی تر از 

آنچه هست، خواهدشد.
و  ناشران  بودن  وابسته  چقدر   *
مانند  دولتی  حمایت های  به  کتاب فروشان 
و  کتاب  خانه  فصلی  طرح های  برگزاری 
ادبیات و برگزاری نمایشگاه کتاب می تواند 

در وضعیت نشر تاثیرگذار باشد؟
کنیم.  تکیه  دولت  به  مجبوریم   **
بزرگ   رات  نتشا ا هم  نقالب  ا ز  ا پیش 
ز  ا می کردند؟  رتزاق  ا چگونه  نکلین  فرا
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  پهلوی،  بنیاد 
همچنین انتشارات فرانکلین خارجی بودجه 
پنج  یا  یعنی چهار  داشتند.  برای تحقیقات 
منبع بودجه  داشتند که حکومتی، دولتی و 
را در  این وجود، کتاب  با  و  بودند  خارجی 
می رفت.  فروش  و  چاپ  نسخه  هزار   ۵۰
باید توجه داشت در کشوری مانند آمریکا 
که همه چیز خصوصی است، تئاتر برادوی 
با بودجه دولتی اداره می شود. در کشوری 
ناشران  نیست؛  طوالنی  مطالعه  سابقه  که 
دولتی  کمک  محتاج  کتاب فروشان  و 
به  فرهنگ  بستگی  وا نظرم  به  هستند. 
به  نباید  دولت  است.  گزینه  تنها  دولت 
ین  ا بسته باشد،  وا آهن  یا  نفت  صنعت 
ما  نشر  اما  است  دولتی  ایران  در  مسائل 
روزبه روز خصوصی تر می شود! برای مثال، 
توانایی  مالی  ازنظر  که  کتاب فروشی هایی 
به  وابسته  کتاب فروشی های  دارند،  باالیی 
با  مناسباتی  با  آن ها  هستند.  شهرداری 
شهر  به  اگر  می کنند.  همکاری  شهرداری 
کتاب ها توجه کنید، بخش قابل توجهی از 
گرفته،  قرار  اختیار  در  رایگان  ملک هایش 
اما شهر کتاب فرشته -که تیم شهر کتاب 
سال  چندین  می کنند-  اداره  را  آن  مرکز 
است ورشکسته  است؛ زیرا تنها شعبه ای در 
سازمان شهر کتاب است که اجاره حقیقی 
تسهیالت  از  که  کتاب فروشانی  می دهد. 
نیستند،  برخوردار  شهرداری  امکانات  و 
چراکه  بگیرند؛  دولتی  کمک  که  مجبورند 

به آن نیاز دارند.
* آیا بیرون از حمایت های دولتی در 
ناشران  انجام شود،  باید  فرهنگ که  حوزه 
برای  اقدامی  می توانند  کتاب فروشان  و 
فروش  افزایش  و  رکود  آثار  کردن  کم 

انجام دهند؟
انتشارات  پیشین،  دوره های  در   **
امیرکبیر با اینکه از دولت بودجه می گرفت، 
خاص  مخاطبان  و  داد  خرج  به  ابتکاراتی 
اکثر  اخیر  سال های  در  داشت.  را  خود 
اما  بکنند،  را  کار  این  نتوانستند  ناشران 
برای مثال انتشارات بیدگل اقدامات موفقی 
داشت. این نشر مخاطبان خاص خود را در 
جهان بینی شرق دارد و همچنین کتاب هایی 
در حوزه نمایش و هنر منتشر می کند که با 
هم  نشرچشمه  است.  شده  شناخته  آن ها 
مثال  برای  می داند  دارد،  را  خود  مخاطبان 
به  منتشر می کند،  کتابی که  چاپ نخست 
البته همه مصداق محمود  فروش می رسد. 
دولت آبادی، علی اشرف درویشیان و حسین 
سناپور نیستند؛ اما به هر حال چشمه در ادبیات 
ایران مخاطب سازی کرده است. مردم رمان 
نمی خوانند اما چاپ اول چشمه تمام می شود.

هم  مجالت  از  تعدادی  مسئوالن 
توانستند مخاطبان خود را در شرایط کنونی 
پیدا کنند. مجله ای مانند »آنگاه« مخاطبانش 
را به دست آورده است. این مجله جماعتی را 
مجله خوان کرد که پیش از این مجله خوان 
نبودند. مجله های »اندیشه پویا«، »تجربه« 
اما  بود،  مجله خوان  افراد  مختص   ... و 
»سان«،  و  »ناداستان«  »آنگاه«،  مجالت 
مانند انتشارات موفق دهه ۵۰ و 6۰ توانستند 

مخاطب سازی کنند.
دارند،  باالیی  قیمت  مجله ها  این   *
را  آن ها  شماره های  که  حاضرند  مردم  اما 
بخرند؛ تاجایی که شاهد تجدید چاپ برخی 
توانستند  آن ها  چطور  بوده ایم.  آن ها  از 
مخاطب سازی کنند، اما در حوزه داستان و 
رمان، اکثر نویسندگان یا ناشران نتوانستند 

این کار را بکنند؟
** پیش از پاسخ به این سوال باید به 
یکی از نظریات محمدعلی کاتوزیان اشاره 
کنم، او نظریه ای دارد به نام »ایران، جامعه 
نام  همین  با  کتابی  در  که  مدت«  کوتاه 
منتشر شده است. پارسال که کتاب فروشی 
بودیم،  پرسنل  نفر  پنج  کردیم،  افتتاح  را 
عنوان  به  این  از  پیش  نفریم.  دو  االن  اما 
با  تا  داشتم  را  این  وقت  مدیرکتاب فروشی 
و  الله  پارک  مدیریت  موسسات،  مدارس، 
االن  اما  کنم.  صحبت  بازاریابی  برای   ...
مجبورم کتاب بخرم، بچینم، به مشتری ها 
معرفی کنم. وقتی در بحران قرار می گیریم، 
ماندن  سرپا  صرف  ما  انرژی  ناخودآگاه 
می شود. واقعیت این است که ما جامعه کوتاه 
مدت هستیم و باید زود به نتیجه برسیم و 

این همان نظریه کاتوزیان است.
»اندیشه  و  »تجربه«  مجله  شکل 
محتوای  درد  به  که  نیست  آ ن طور  پویا« 
اینستاگرام بخورد، اما شکل مجله »آنگاه« 
به درد اینستاگرام می خورد. »آنگاه« مخاطب 
خود را پیدا کرده است. این مجله مطالب ساده 
شده برای انسان امروزی تولید می کند که 
مخاطب با خواندن آن در زمانی کوتاه متوجه 
شود مثال در دهه ۴۰ چه می گذشته است، 
جریان های  تحلیل  به  نیازی  اینکه  بدون 
باشد. چیزی که »آنگاه«  آن دوران داشته 
است.  لحظه  همین  برای  می کند  منتشر 
»آنگاه« درست عمل کرده و مخاطب خود 
را شناخته و برای او کارکرده است. باید به 
همین مساله در کتاب فروشی ها و انتشارات ها 
بوکلند  توجه شود. من در حد دو هفته در 
کار کردم، شاید تعداد عناوین کتاب هایش 
اما  باشد،  کتابشار  کتاب های  پنجم  یک 
گردش کتاب های ما یک دهم بوکلند هم 
نیست؛ چراکه بوکلند توانسته مخاطبانش را 
روان شناسی کند و بداند چه کتاب هایی را 

به چه شکلی به نمایش بگذارد.
تحریر،  بخش  کتاب فروشی ها  بیشتر 
صنایع دستی و بازی کودک دارند؛ اگر این ها 
اینترنتی  فروش  نباشند،  کتاب فروشی  در 
کتاب بیشتر از فروش آن در کتاب فروشی 
خواهدبود. تنها کاری که می توانم بیش از 
فروش اینترنتی انجام دهم، پخش موسیقی، 
ارائه بازی و سرگرمی در کنار فروش کتاب 
برای  ندارد  لزومی  که  حالی  در  است، 
مخطب با دیدگاه کوتاه مدت، درباره ادبیات 

دولت آبادی و جان الک صحبت کنم.
برای  اقداماتی  چه  شما  نظر  به   *
برون رفت از این شرایط می توان انجام داد؟

** اساس کاری که دولت باید بکند، 
فعالیت  واقعا  که  ناشرانی  که  است  این 
که  نشری  مدیران  باقی  میان  از  می کنند، 
این حوزه شده اند،  وارد  دیگر  برای مسائل 
بلند مدت کار  اگر دولت بخواهد  جدا کنند. 
کند و نگاه عجوالنه زودگذر نداشته باشد، 
باید  دولت  کند.  باالی هرم کمک  به  باید 
بگذارد  واقعی  ناشران  اختیار  در  تسهیالتی 
که بتوانند کتاب پخش کنند. تعداد ناشرانی 
از  باالست.  خیلی  است،  آمده  آمار  در  که 
به  زیادی هم شرکت  پخش  تعداد  طرفی؛ 
واقعا در  ناشرانی که  اگر  آمده است.  وجود 
این حوزه فعالیت می کنند، مشخص شوند، 
به  را  تعداد شرکت های پخش  بتوان  شاید 
مراتب کم کرد. چه بسا ناشرانی که شرکت 
پخش هم می زنند و چرخه را تغییر نمی دهند؛ 
یعنی به آن ها هزینه پخش و کتاب ناشر را 

صنعت نشر همیشه از مدیریت کوتاه مدت آسیب دیده است

مجموعه داستان »تو ماهی بابا« برای بچه ها منتشر شد
ماهی  »تو  مجموعه داستان 
بابا« نوشته صدیقه خسروی توسط 
راهی  و  منتشر  سروش  انتشارات 

بازار نشر شد.
»تو ماهی بابا« نوشته صدیقه 
خسروی به تازگی توسط انتشارات 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  سروش 

شده است.
نویسنده  خسروی  صدیقه 
این کتاب، عضو انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان است و کتاب هایی 
چون »صندوقچه راز مادر«، »حکم 
در  را  »نقابدار«  و  جون«  خانم 

کارنامه دارد.
کتاب »تو ماهی بابا« ۹ داستان کوتاه را برای کودکان شامل می شود 
تا  خالی  جایش  بابا!،   ماهی  تو  از:  است  عبارت  به ترتیب  عناوین شان  که 
یک کم...!، شکستن شاخ غول، شکم گنده، مثل فرشته ها...!، مگه مردها هم 

گریه می کنند؟!، یوسف گم گشته، قدرت عشق، هیچی نمی میرد.
داستان های این کتاب با تصویرگری سمیه محمدی همراه شده اند.

این کتاب با 6۲ صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۵ هزار 
تومان منتشر شده است.

رمان زندگی موالنا به چاپ هشتم رسید
لدین  )جالل ا »رومی  رمان 
شکوهی  بهمن  نوشته  محمد(« 
به  نگاه  انتشارات  توسط  به تازگی 
چاپ هشتم رسیده است. چاپ اول 
بازار  به   ۹7 سال  پاییز  کتاب  این 
نشر آمد و تابستان ۹8 هم به چاپ 

سوم رسید.
داستان رمان از دوران کودکی 
تا  و  شده  شروع  بلخ  در  موالنا 
پیدا  ادامه  قونیه  در  بزرگسالی اش 
می کند. آشنایی این فقیه با شمس 
یک  به  تبدیل شدنش  و  تبریزی 

عارف شیدا از موارد مهمی است که شکوهی در نگارش رمان در نظر داشته 
است. برهه تاریخی حمله مغول به ایران هم از مولفه های تاریخی و مقاطع 

مهم زندگی موالناست که شکوهی در »رومی« به آن توجه کرده است.
توام  به صورت  را  افسانه  و  واقعیت  فرازهایی  در  »رومی«  نویسنده 

روایت کرده است.
دوستی  و  شعر  سرایش  سابقه  کتاب،  این  نویسنده  شکوهی  بهمن 
با شاعرانی چون قیصر امین پور را دارد که در حیطه نگارش نثر، داستان 
و عارف  بلخی شاعر  زندگی موالنا جالل الدین محمد  برهه های مختلف 

بزرگ ایرانی را در قالب رمان عرضه کرده است.
چاپ هشتم این کتاب با ۵78 صفحه و قیمت 8۰ هزار تومان منتشر 

شده است.

دغدغه نویسنده و مخاطب ایرانی
 دغدغه  مردم اروپا نیست

کیوان ارزاقی با بیان این که ادبیات ما ادبیات فقیری است می گوید: 
افتاده به  اتفاق  چیزی که در این چند سال ها دیده ام، اگر ُمد و جریانی 

این سمت رفته که ادا اصولی دربیاورند.
ابتدا  داشت:  اظهار  ُمد  از  ادبیات  تبعیت  درباره  داستان نویس  این 
رایج  مردم  بین  چیزی  تِب  که  زمانی  باشیم؛  داشته  ُمد  از  تعریفی  باید 
موسیقی  مو،  تا  گرفته  پوشاک   و  لباس  از  مد است،  نوعی  به  می شود 
اما  باشد.  بدی  چیز  نمی تواند  فی نفسه  به نظرم »ُمد«  ادبیات.  و  فیلم  و 
وقتی در فرهنگ ایرانی درباره مد صحبت می کنیم بار منفی اش بیشتر 

از بار مثبتش است.
بعد  گفت:  باشد،  جریان ساز  می تواند  مد  این که  بیان  با  سپس   او 
از جنگ جهانی اول و دوم در اروپا، بحث پوچ گرایی مانند یک موج راه 
افتاد و چیزی شبیه مد شد که آدم ها در رابطه با پوچ گرایی بنویسند  و 
از دل آن کتاب های خوبی بیرون آمد. دلیل این موضوع، این بود که با 
امروز چنین چیزی جواب  اما شاید  بود؛  اروپا متناسب  مقتضیات آن روز 

ندهد. در واقع می توان گفت مد  می تواند هم مثبت باشد هم منفی.
ارزاقی در ادامه بیان کرد: به نظرم در ادبیات فقیر و بی جان ایران، 
ادبیات  ما  ادبیات  منفی.  خیلی  نه  و  باشد  مثبت  خیلی  نه  نمی تواند  ُمد 
جریانی  و  مد  اگر  دیده ام،  سال ها  چند  این  در  که  چیزی  است.  فقیری 
نبوده  این طور  دربیاورند.  ادا اصولی  که  رفته  سمت  این  به  افتاده  اتفاق 
که مِن نویسنده داستانی بنویسم و به این فکر کنم که داستانم در فالن 
قالب ادبی قرار بگیرد. اگر حس کنم داستانم می تواند در قالب رئالیسم 
جادویی باشد، مقتضیات زمان و مکان این اجازه را به من می دهد که در 
این قالب بنویسم. اگر همه بخواهند از رئالیسم جادویی که در آمریکای 
جنوبی شکل گرفته و باب شده تبعیت کنند، قاعدتا نمی تواند چیز خوبی 
باشد زیرا  فرهنگ، موسیقی و نگاه آن ها با شرق آسیا و ما متفاوت است. 
زندگی  از  بخشی  واقع  در  آن جا شکل می گیرد  در  رئالیسم جادویی  اگر 
آن ها را تشکیل می دهد و اگر ما بخواهیم عینا آن را جلو ببریم، به جواب 
درستی نمی رسیم. البته امکان دارد یکی از دوستان نویسنده داستانی را 

در قالب رئالیسم جادویی بنویسد و موفق هم شود.
 نویسنده »سرزمین نوچ« و »زندگی منفی یک« خاطرنشان کرد: 
فکر می کنم مد در هر قالبی که باشد باید بتواند نیازهای روز جامعه را 
پاسخ دهد. اگر من به عنوان نویسنده بخواهم در قالب مد بنویسم، ایرادی 
ندارد، اما باید بتوانم به دغدغه های خودم و جامعه در قالب داستانی که 

می نویسم، پاسخ گو باشم.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

 هزینه های تولید کتاب  دوبرابر شده 

نایب رئیس اتحادیه ناشران می گوید: سوالی که این روزها برای برخی پیش آمده 
این است که باوجود ثبات قیمت کاغذ، چرا قیمت کتاب افزایش پیدا کرده است که 

ریشه این مساله را باید در جای دیگری جستجو کرد.
محمود آموزگارگفت: پیش از این که تحریم ها آغاز شوند، قرار بر این شد کاغذ 
به عنوان یکی از کاالهای اساسی، با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین شود. به این 
 ترتیب تا پیش از آن، قیمت های اقالم مختلف تولید کتاب، یکسان بودند؛ چه قیمت 
کاغذ، چه هزینه های دیگر ناشران از حق تألیف و ترجمه گرفته تا لیتوگرافی و صحافی 
و …. این هزینه ها از یک منطق واحد تبعیت می کردند و قیمت تمام شده ای که 

برای یک ناشر محاسبه می شد، همه بخش های مربوط به تولید را تأمین می کرد.
در حال حاضر محموله کاغذی که به کشور ما وارد شده، مربوط به دوران پیش 
از کرونا و با همان قیمت هزار دالر خریداری شده است. درست است که قیمت جهانی 
کاغذ پایین آمده اما باید توجه داشته باشیم نرخ دالر، آن  موقع در کشور ما چه قدر بود 
و کاغذ 8۰۰ دالری چه قدر برای ما هزینه داشتوی افزود: اما اتفاقی که در ادامه افتاد، 
این بود که دولت برای حمایت از این  تولید، کاغذ را به فهرست کاالهای اساسی و 
مشمول دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرد. می توان گفت ما در طول سال ۹8 و 
نیمه اول سال ۹۹، در واقع با وضعیتی مواجه هستیم که به جز کاغذ، باقی هزینه های 
تولیدمان حدود ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. حتی هزینه حق التالیف هم تحت 
تأثیر این  اوضاع و احوال قرار گرفته است. این  میان، سوال مهمی به وجود می آید و 
از این قرار است که وقتی کاغذ دولتی برای چاپ کتاب اختصاص داده می شود، چرا 
قیمت کتاب باالست؟ چرا ناگهان قیمت ها این گونه شدند و به عنوان مثال، کتابی 
را که ما چاپ دومش را با ۹۰۰ صفحه و 6۵ هزار تومان عرضه کرده بودیم، حاال 
مجبوریم با ۱8۰ هزار تومان قیمت به بازار بفرستیم؟ در حالی که قیمت کاغذ نسبتًا 

ثبات داشته و هنوز نجومی نشده است!
این  ناشر در ادامه گفت: این باقی هزینه هاست که از منطق دیگری تبعیت 
می کنند. منطقی که به تورم و نرخ ارز وابسته است. نکته مهم این است که فقط 
کاغذ نیست که باید برای چاپ کتاب وارد شود بلکه ملزومات دیگری هم هست که 
باید وارد شوند. خالصه این  بحث این است که کنار افزایش نرخ ارز که فوق العاده 
تأثیرگذار است، باید تورم را هم ببینیم! اگر در گذشته قیمت کاغذ، یک سوم یعنی 
تقریبًا ۳۰ درصد هزینه تمام شده قیمت یک کتاب برای ناشر بود، االن این  رقم به 
حدود ۱۵ درصد رسیده است. یعنی قیمت کاغذ ۱۵ درصد قیمت تمام شده یک کتاب 

برای ناشر است و سهم باقی ملزومات است که باال رفته است.
آموزگار در ادامه گفت: قیمت جهانی کاغذ در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا، 
پایین آمده و به ُتنی 8۰۰ دالر رسیده است. این  قیمت پیش از شیوع کرونا، تنی 
هزار دالر بود. در حال حاضر محموله کاغذی که به کشور ما وارد شده، مربوط به 
دوران پیش از کرونا و با همان قیمت هزار دالر خریداری شده است. درست است 
که قیمت جهانی کاغذ پایین آمده اما باید توجه داشته باشیم نرخ دالر، آن  موقع در 
کشور ما چه قدر بود و کاغذ 8۰۰ دالری چه قدر برای ما هزینه داشت. این  مسائل 
قطعًا در افزایش قیمت تمام شده بی  تاثیر نیستند. بنابراین مسأله ای که به طور قطع 
می توان درباره اش نظر داد، این است که باال رفتن قیمت کاغذ در وضعیت فعلی، 
به شدت فعالیت ناشران و صنعت نشر را محدود خواهد کرد. در همین شرایط فعلی 
که کاغذ دولتی تحویل ناشران داده می شود، شاهدیم که رغبت به چاپ کتاب های 
تجدیدچاپی  کتاب های  چاپ  سراغ  معمواًل  و  کرده  پیدا  کاهش  بسیار  اول،  چاپ 
موفقی می روند که امتحان شان را پس داده و خواهند فروخت. یعنی ناشران سراغ 
چاپ کتاب هایی از فهرست شان می روند که مطمئن اند سرمایه را در زمان کوتاه تری 
برمی گرداند. همه این  مسائل را هم باید کنار یک موضوع اصلی قرار دهیم و آن هم 
این است که تقاضای کتاب، افزایش پیدا نکرده و قشری که با کتاب انس و الفت 
دارند، هم به مرور تحت فشار قرار گرفته اند. یعنی مخاطبان کتاب هم با وضعیت 
اقتصادی جدیدی روبرو شده اند و هر روز نقل های تازه ای از کسانی می شنویم که 
زندگی در شهرهای بزرگ را ترک کرده و به شهرها یا مناطقی کوچ کرده اند که از 

پس هزینه های زندگی بربیایند.
نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه گفت: پس می بینیم 
که سفره مردم کوچک تر شده و تاثیراتش را هم بر معیشت شان گذاشته است. حاال 
اگر در این  شرایط بنا باشد حمایت روی قیمت کاغذ هم برداشته شود، اوضاع تهیه و 
تولید کتاب، گره خواهد خورد. در حال حاضر، قیمت کاغذ وارداتی ۱۰۰ در 7۰، حدود 
بندی ۱6۰ تا ۱7۰ هزار تومان است. این کاغذی است که با حمایت دولت در اختیار 
ناشران قرار می گیرد. اما همین کاغذ در بازار آزاد، حدود ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

اکثریت قریب به اتفاق ناشران به سمت چاپ دیجیتال رفته اند تا با هزینه های 
زینک، انبارداری و تورم مقابله کنند و دوام فعالیت و حیات شان را تمدید کنند. چنین کاری 
هم طبیعی است چون اگر امروز سراغ چاپ یک کتاب هزار نسخه ای بروید، با هزینه های 
امروز صرف نمی کند بخواهید آن را غیردیجیتال چاپ کنیدآموزگار گفت: برآورد ما 
این است که واردات ۳۰ هزار تن کاغذ مربوط به شرایط ایده آل تر بود؛ یعنی زمانی که 
شمارگان عموم کتاب ها حداقل هزار نسخه بود. اما در حال حاضر که شمارگان کاهش 
پیدا کرده، سیستم چاپ دیجیتال یک راه حل و تدبیر محسوب می شود. یعنی چون 
شمارگان پایین آمده، اکثریت قریب به اتفاق ناشران به سمت چاپ دیجیتال رفته اند تا 
با هزینه های زینک، انبارداری و تورم مقابله کنند و دوام فعالیت و حیات شان را تمدید 
کنند. چنین کاری هم طبیعی است چون اگر امروز سراغ چاپ یک کتاب هزار نسخه ای 
بروید، با هزینه های امروز صرف نمی کند بخواهید آن را غیردیجیتال چاپ کنید. ولی 
وقتی شمارگان کتاب موردنظرتان ۲۰۰ نسخه باشد، در یک دور ویزیت پخشی ها، وارد 

کتابفروشی ها می شود و زودتر هزینه هایش را برمی گرداند.
وی افزود: وقتی شمارگان کتاب حداقل هزار نسخه بود، درخواست و تقاضای 
با قیمت تنی  حوزه نشر، حدود ۳۰ هزار تن کاغذ بود. اگر حساب کنیم می بینیم 
8۰۰ دالر، مبلغی حدود ۲۴ میلیون دالر می شود. خب االن شرایط تغییر کرده و 
فکر می کنم مبلغ ۲۴ میلیون دالر برای امروز دولت، با ۲۴ میلیون دالر سال پیش 
متفاوت باشد. یعنی شاید االن الزم باشد ۲۴ میلیون دالر، هزینه مسائل واجب تری 
شود. به هرحال هنوز نشنیده ام در شرایط جدید بودجه ای برای کاغذ اختصاص پیدا 

کرده باشد ولی ظاهراً تالش هایی در این  زمینه در جریان است.
این  ناشر در پایان گفت: بحث کرونا و شیوعش این روزها در جهان عمومیت 
دارد و طبیعی است که آثارش را هم روی همه چیز نشان بدهد؛ ازجمله روی صنعت 
نشر. اما نکته مهمی این  میان وجود دارد و این است که وقتی بررسی می کنیم، 
می بینیم کشورهایی که توانسته اند برای تولید کتاب، ارتباط بهتر و نزدیک تری با 
امکانات حوزه پیشتاز برقرار کنند، حاال وضعیت بهتری دارند. مثاًل آخرین آماری 
در  عمومی  کتاب های  فروش  این  کشور،  در  می دهد  نشان  داریم،  آمریکا  از  که 
روزهای کرونا افزایش پیدا کرده و در قیاس با سال گذشته، رقم باالتری دارد. اما 
در کشورهای دیگر شاهد چنین وضعیتی نیستیم. علتش هم این است که سهم اقتصاد 
دیجیتال صنعت نشر، در آمریکا خیلی باالست. یعنی نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد 
گردش مالی آمریکا را همین اقتصاد دیجیتال تأمین می کند. اما در کشورهایی مثل 
ایران که به روش های سنتی عمل کرده اند، اتفاقاتی مثل تحریم و کرونا، تلنگرهای 
با نشر  تقابل  را در  بیهوده  اگر آن مقاومت های  به نظرم  جدی محسوب می شوند. 
الکترونیک و آنالین نمی کردیم، شاید امروز صنعت نشرمان وضعیت بهتری داشت.
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قهر یک هنرمند قدیمی با رادیو

تهیه کننده  ـ  شرفی  مهدی 
باسابقه رادیو ـ که تا ۲۲ سال بعد از 
رادیو  در  همچنان  هم   بازنشستگی 
فعالیت داشت، عنوان کرد از دو سه 
آمده اند  به رادیو  مدیرانی  پیش،  سال 
نتوانسته  با آن ها کار کند و از این رو 

را ترک  رادیو  برای همیشه  تصمیم گرفته 
کند و طی سال های اخیر، حتی یک بر به رادیو نرفته است. 

این تهیه کننده قدیمی رادیو که فعالیت خود را از سال ۱۳۳۹ شروع 
کرده، اظهار داشت رادیو آن موقع با االن زمین تا آسمان تفاوت داشت 
و از نظر گویندگان، سواد افراد، برنامه ها، ریتم، راست گویی، خبر درست 
پخش کردن، کیفیت نمایش ها، داشتن برنامه های متنوع و مسابقات و... 
با االن از زمین تا آسمان فرق می کرد. شرفی در سال های فعالیت  در 

رادیو عالوه بر تهیه کنندگی تدریس و ترجمه هم می کرد.

نفیسه روشن با »وانتافه«  به تلویزیون می آید

تلویزیونی  فیلم  فیلمبرداری 
»وانتافه« ، جدیدترین کار سینمایی 
نی  ا د گر ر کا به   ، شن و ر نفیسه 

محمدحسین امانی به پایان رسید.
تهیه  که  تلویزیونی  فیلم  این 

به عهده  موحد  محمدجواد  آن را  کنندگی 
فیلم  کارگردانی  تجربه  نخستین  و  داشته 
بلند توسط محمدحسین امانی است،  در لوکیشن هایی در شهر تهران 
و احمدآباد مستوفی تصویربرداری شده و در آن عالوه بر نفیسه روشن، 
بازیگران دیگری از جمله مهران احمدی، امیر کربالیی  زاده، سامان غنائمی 

و افسانه چهره  آزاد  ایفای نقش کرده اند.
»وانتافه« از مضمونی طنز برخوردار، نگاهی به مشکالت اقتصادی 

و گرانی های اخیر دارد و قرار است  از شبکه سه سیما پخش شود.

یک آلبوم جدید عاشقانه به سبک نئوکالسیک

و  نوازندگان  از  رحمانی  رضا 
تازه ترین  در  موسیقی  آهنگسازان 
می  لبو آ د  خو یی  سیقا مو لیت  فعا
نام  با  نئوکالسیک  سبک  در  جدید 
»الهام«،  کرد.  منتشر   »۲۰۱۹7«

»عبور«،  من«،  از  »دورتر  تو«،  »تکرار 
بی نهایت  »تا  »پل«، »همسفر خیال«، 
زیر صفر« و »آرام آبی« قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده .

رضا رحمانی از هنرمندانی است که نخستین آلبوم رسمی خود را با 
نام »۲۰۱۹7« در سبک نئوکالسیک / نیوایج با رنگ آمیزی آرام بخش و 
عاشقانه منتشر کرده است. وی به نوعی خودآموخته موسیقی است که از 
سال 6۹ نوازندگی و آهنگسازی را شروع کرده است. ساختار کلی آثارش 
حال و هوای موسیقی فیلم را در ذهن تداعی می کند. او در حوزه نوازندگی 
پیانو، گیتار اسپانیش، گیتار الکتریک، گیتار باس، تار و سه تار نیز تسلط دارد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

گالیه های کارگردان »روزهای نارنجی« از اکران 
فیلمش

فیلم  کارگردان  الهوتی  آرش 
که  نارنجی«  »روزهای  سینمایی 
شهریورماه   ۲6 امروز  از  است  قرار 
در سینماهای کشور روی پرده برود 

فیلم  این  نمایش  شرایط  که  کرد  عنوان 
منصفانه نیست. وی افزود: حق فیلمی که 
پس حضورهای متعدد بین المللی برنده ۹ جایزه شده ، بسیار بیشتر از این 
بود که در این شرایط اکران شود همچنین، حتی ریالی جهت تبلیغات برای 
اکران فیلم من هزینه نشده. و حتی از دو، سه آنونس بیست ثانیه یی در 
فضای هم فیلم دریغ شده.داستان روزهای نارنجی درباره آبان، زنی ۴۵ 
ساله است که واسطه استخدام کارگران فصلی است و در آن هدیه تهرانی، 
علی مصفا، مهران احمدی، علیرضا استادی، ژیال شاهی، رویا حسینی، 

صدف عسگری، لیلی فرهادپور، اکرم علمدار و... ایفای نقش کرده اند.
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این روزها به ترانه سرایي اهمیت داده نمي شود

مهدیه عرب: مافیا در موسیقي ایران و همه کشورهاي جهان وجود دارد
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محمد حسین زاده

فراواني  تغییرات  دچار  اخیر  سال هاي  در  ترانه سرایي 
شده و بسیاري معتقد هستند که سطح ترانه به شدت تنزل 
پیدا کرده و دالیل متعددي نیز براي آن ذکر مي شود، از عدم 
نظارت اصولي و صحیح مسئوالن تا خوانندگان جواني که 
بدون دانش الزم خودشان براي کارهایشان ترانه مي گویند! 
در واقع در این آشفته بازار که هرکسي از راه مي رسید، خواننده 
مي شد، حاال ترانه سرا هم مي شود و همین موضوع باعث شده 
تا ترانه سرایان شاخص و کهنه کار کشور یا عطاي فعالیت را به 
لقایش بخشیده اند یا سعي مي کنند کارهاي دیگري انجام داده 
تا درگیر این بازار بي کیفیت نشوند. مهدیه عرب، ترانه سراي 
شاخص و محبوب موسیقي کشور که به تازگی آلبوم راز، را با 
دکلمه خود و حضور خوانندگان موسیقی پاپ روانه بازار کرده، 
ارتقاي  این شکل گامي در جهت  به  تا حداقل  سعي کرده 
ترانه برداشته باشد. با او همراه شدیم تا درباره آلبوم جدیدش، 
شروع فعالیتش در ترانه سرایي و درنهایت وضعیت فعلي این 

عرصه صحبت کنیم...

-در ابتدا برایمان از آلبوم راز بگویید...
 ۱۱ نهایت  در  ولی  کردیم  ضبط  قطعه   ۱8 ابتدا  *ما 
قطعه برای آلبوم انتخاب شد. آهنگسازی و تنظیم این آلبوم 
با آقای پیمان ملکی و آقای مهدی مریخ است. ویژگی آلبوم 
راز، این است که خواننده ها در کنار من حضور دارند، یعنی 
ترانه هایی را که خواننده ها قبال از من خوانده بودند، دکلمه 
کرده ام و خواننده ها افتخار دادند و قسمتی از آهنگ ها را در 
کنار من خواندند. برخی از قطعات با همان آهنگسازی های 
قبل در آلبوم راز آمده اند. مثال قطعه راز که آقای سعید شهروز 
آن را خوانده بود با همان آهنگسازی قبل در آلبوم آمده است. 
علیرضا قرایی منش هم در قطعه یه حالی دارم این روزها، در 
کنار من هستند. این قطعه هم با همان آهنگسازی قبل و دکلمه 
من با یک فرمت جدید منتشر می شود. یکی از قطعه ها به نام 
بی هوا، که یک کار بسیار احساسی است را آقای بابک برهانی 
خوانده اند. در یک قطعه دیگر هم یک خواننده جدید به نام 
امیررضا زمانی من را همراهی کرده است. قرار بود آقای بابک 
جهانبخش هم حضور داشته باشند ولی به خاطر قراردادی که 
با شرکت داشتند نتوانستند ما را همراهی کنند. در قطعه سوم 
برادرم امیرعباس عرب نیز در دکلمه آن من را همراهی کرده 
فضاهای  زده اند.  کمانچه  میرباقری  محمدرضا  آقای  است. 

آلبوم بسیار متنوع است.

-تهیه کنندگي آلبوم را خودتان برعهده داشتید؟
*بله، قرار بود که بهمن ماه سال گذشته مراسم رونمایی از 
آلبوم را برگزار کنیم و آقای مهدی یغمایی، علیرضا قرایی منش 
و سعید شهروز در آن مراسم بخوانند. حتی آقای ساالر عقیلی 
هم مهمان افتخاری ما بودند. برای مراسم رونمایی از آلبوم 

تدارک دیده بودیم ولی آن برنامه به خاطر کرونا لغو شد.

-تاکنون چه بازخوردهایي داشتید؟
*کامنت های مثبت زیادی گرفتم ولی یک عده پیش از 
انتشار آلبوم و بدون این که کار را بشنوند علیه من جبهه گرفتند. 
یکی از کارها شاد است و من روی ریتم آن دکلمه کرده ام که 
این نوع دکلمه جدید است. همین مسئله باعث شد که عده ای 
ایراد بگیرند. اگر آقای اهلل یاری مدیرکل دفتر موسیقی نبودند، 
باید قید این کار را می زدم و آن را کنار می گذاشتم. ایشان بسیار 
روشنفکر و تحصیلکرده هستند. مردم همیشه در مقابل یک کار 
جدید مقاومت می کنند. اگر این کار از طرف یک خانم باشد 
اصال توجه نمی کنند او چه سختی هایی کشیده است و فقط 
حمله می کنند. انگار از یک شاعر انتظار دارند لباس مشکی 

بپوشد و دکلمه ای کند که اشک همه را در بیاورد.

حوزه های  به  که  شد  چه  برویم...  گذشته  به  -کمي 
موسیقی، ترانه سرایی و روزنامه نگاری عالقمند شدید؟

*من ابتدا آشنایی خاصی با مجله ها و نشریات نداشتم از 
سر عالقه به ۳ دفتر مجله زنگ زدم و چند مطلب برایشان بردم 
که خوشبختانه هر ۳ مجله کارم را دوست داشتند ولی من به 
خاطر هنری بودن، مجله محک را انتخاب کردم. آنجا شروع 
به کار کردم و خیلی زود دبیر سرویس ادبی مجله شدم. محک 
مجله ای بود که مردم بی نهایت دوستش داشتند و از آن استقبال 
می کردند. در اولین روز کارم آقای فرید احمدی را دیدم و به 
ایشان گفتم که هدف اصلی  من ترانه سرایی است. در ادامه، 
دفتر مجله محک چون پایگاهی برای خواننده هایی مثل محمد 
خاکپور و سعید شهروز و یکسری خواننده دیگر بود، باعث آشنایی 
من با آنها شد و من همکاری ام با آنها را شروع کردم. خیلی 
راحت و بدون پارتی و بدون آشنا وارد عرصه ترانه سرایی شدم 
و خوشبختانه از ترانه هایی که می نوشتم خیلی خوب استقبال 
می شد. البته پتانسیل خوبی برای ترانه سرایی داشتم، چون از سنین 
کودکی شروع به نوشتن کردم. مثال زمانی که به دفتر مجله 
محک مراجعه کردم، با اینکه سنم خیلی کم بود، چند دفتر شعر 
داشتم. آن موقع کنسرت های کمی برگزار می شد و من در یکی 
از کنسرت هایی که خانم فریبا وکیلی روی صحنه رفته و ترانه 
می خواندند به مهشاد گفتم من به زودی به صحنه ترانه سرایی 

وارد می شوم و سال دیگر همین اتفاق افتاد.

از شما توسط خواننده ها اجرا شد  -اولین ترانه ای که 
چه ترانه ای بود؟

*شروع کارم با چاپ یکی از ترانه هایم در مجله محک 
بود که آن ترانه با نام همدم، تبدیل به اولین همکاری من با 

مهدی مقدم شد. قبال شعر کالسیک می نوشتم و تازه یکی دو 
ترانه نوشته بودم که اولین ترانه ام را مهدی مقدم اجرا کرد. 
البته قبل از انتشار آثارم در آلبوم مهدی مقدم چند ترانه ام توسط 

گروه تیکا و محمد خاکپور اجرا شد و به بازار آمد.

-همکاری با مهدی مقدم در دیده شدن شما تاثیری 
داشت؟

*بله، البته آن موقع آقای مقدم اولین کارش بود و کسی 
ایشان را نمی شناخت. من با ایشان مصاحبه کردم و از تیتر 
خواننده آلبوم خونسرد، خونسرد نیست برای مصاحبه استفاده 
کردم و به آینده کارشان امیدوار بودم... آن روزها خیلی پیگیر 
بودم و حتی یادم است که آدرس شرکت های موسیقی را پیدا 
می کردم و برای آنها نامه می نوشتم. آقای محمدعلی شیرازی 
شماره من را در نامه ای که نوشته بودم پیدا کرد و به من زنگ 
زد و گفت تو می توانی موفق شوی و مرا در نوشتن راهنمایی 
کرد. شنیدن صدای ترانه سرای سلطان قلب ها، برایم که یک 
دختر جوان و تازه کار بودم، اتفاق خیلی بزرگی بود. بعد آقای 
سعید پورسعید با من صحبت کرد و من به الله زار رفتم و با 
آقای ترابی )مدیر پیام کاست( صحبت کردم که ایشان همان 
موقع چک دادند و ۲ترانه از من خریدند و ترانه سرایی برای 
من شکل حرفه به خود گرفت. در همان ایام با خواهرم مهشاد 
عرب در الله زار به دیدار آقای بهنام علمشاهی هم رفتیم که 
آن دیدار منجر به همکاری آقای علمشاهی با خواهرم شد. 
من دائما و کامال مستقل در تالش بودم و اصال نمی شد مرا 

در خانه پیدا کرد. آن موقع جلسه شعر ابن سینا برگزار می شد 
که ترانه سراهای قدیمی تر به آن جلسه رفت وآمد می کردند من 
سنم کمتر از آن دوستان بودم ولی گاهی به جلسات ابن سینا 
می رفتم و سعی می کردم یاد بگیرم. همان زمان ها بود که 
با استاد حسین آهی آشنا شدم. ایشان یکی از بزرگان علم 
عروض هستند. من چون فامیلی مادرم آهی است، با ایشان 
تماس گرفتم و پرسیدم شما فامیل مادر من هم هستید؟ و 
برایشان ترانه ام را خواندم. صحبتی با هم داشتیم که بعد آن 
تماس منجر به یک دیدار شد و من از ایشان درخواست کردم 
عروض را به من آموزش بدهند. استاد آهی قبول نمی کردند 
که به صورت خصوصی تدریس کنند، اما خوشبختانه درخواست 
من را پذیرفتند و من عروض را پیش ایشان یاد گرفتم. بعد 
دوره های حافظ شناسی را گذراندم و در برنامه ای که استاد آهی 
در رادیو داشتند هم غیرمستقیم در مبحث ها شرکت  کردم. در 
همان سال ها خداوند یک دختر هم به من داد و علیرغم اینکه 
من در سن ۲۰ سالگی بچه دار شدم اما باز هم چیزی نتوانست 

بین من و رشته ام فاصله بیندازد.

-از چه زمانی موزیسین ها و مخاطبان موسیقی با شما 
آشنا شدند و اسمتان به عنوان یک ترانه سرا مطرح شد؟

*بسیاری از ترانه سراها با یک کار شناخته می شوند که 
من هیچ وقت این را دوست ندارم. زمانی که شروع به کار با 
خواننده های مختلف کردم، همیشه نگران این بودم که یک 
دوره فراز و فرود را سپری کنم و در این کار ماندگار نشوم. 
نمی گویم االن ماندگار شده ام ولی خدا را شکر در ۱8 سالی 

که کار کرده ام، همیشه در این مسیر در حال حرکت بوده ام.

-در طول این مدت دچار ممنوع الفعالیتی نشده اید؟
*یک مدت خیلی کوتاهی ممنوع الفعالیت شدم. ۲-۳ سال 
پیش که هومن سزاوار پس از 7سال ممنوع الفعالیتی می خواست 
آلبوم جدیدش را منتشر کند، به من زنگ زد و گفت که ترانه ات 
با نام خودت مجوز گرفته است ولی نمی گذارند اسمت توی 
آلبوم باشد. در یک مدت کوتاهی حدود ۵ آلبوم بدون درج اسم 
از من منتشر شد، اما در کل چون سعی کرده ام که روی خط 
و مشی وزارت فرهنگ و ارشاد جلو بروم، مشکل خاصی برای 
کار کردنم پیش نیامده است. من کار با خیلی از خواننده های 
صاحب نام قدیمی را از دست دادم اما دوست داشتم با قانون 
کشورم پیش بروم. امیدوارم این قانون ها االن یک مقدار تعدیل 

شده باشد. من عاشقانه نویس هستم و گهگاه ترانه اجتماعی هم 
می نویسم. هیچ وقت از خط و مشی ها عبور نکرده ام. کاش این 
مسئله مهم باشد که ترانه سرا چه چیزی نوشته است، نه اینکه با 

چه کسی کار کرده  است.

فکر می کنید شما موفق تر بودید یا خواهرتان؟
*من احساس می کنم که من و مهشاد خیلی مکمل هم 
بودیم و خیلی از همدیگر حمایت کردیم. هیچ موقع نه بین مان 
رقابت بوده است و نه به این فکر کرده ایم که کدام از دیگری 
پیشی گرفته ایم. ما همیشه شانه به شانه در دو جهت متفاوت 
رو به جلو پیش رفته ایم. مثال اگر مهشاد با مهدی یراحی کار 
کرده است، من با شهرام شکوهی کار کرده ام. خیلی جالب است 
که بدانید، ما دو طرف بازار بوده ایم و خیلی کم به طور مشترک 
در یک آلبوم حضور داشتیم اما به موازات یکدیگر پیش رفته ایم.

-کدام یک از ترانه های خودتان را بیشتر از بقیه دوست 
دارید؟

ببرم.  اسم  بخواهم  که  زیادی هست  کارهای  *واقعا 
ترانه هایی مثل اعتراف با صدای عماد طالب زاده، شب و بارون با 
صدای شهرام شکوهی، فال با صدای بابک جهانبخش، نوازش 
با صدای حمید غالمعلی، یه حالی دارم این روزا با اجرای گروه 
ژوان )علیرضا قرایی منش(، راز با صدای سعید شهروز، تالفی 
با صدای مهدی مقدم و کنار اومدم با صدای معین راهبر را 

خیلی دوست دارم.

-فکر می کنید وضعیت ترانه به نسبت گذشته بهتر شده 
یا افول کرده است؟

بدون  خیلی ها  االن  البته  است.  بهتر شده  نظرم  *به 
دغدغه های ادبی دارند ترانه می نویسند و ما می بینیم بسیاری 
از ترانه هایی که محبوب می شوند، بسیار مبتذل، دم دستی و 
بی ارزش هستند و یک لحظه شاعرانه و صنایع ادبی در آنها 
وجود ندارد. با این حال در بین آنها ترانه هایی می شنویم که 
واقعا قشنگ هستند. من احساس می کنم یک نوع نوآوری و 
به روز بودن در آن ترانه ها وجود دارد و در عین حال مبانی 
و قواعد ترانه  سرایی هم رعایت شده است. من االن حدود 
۵۰ هنرجوی ترانه سرایی و ۳۰ هنرجوی نویسندگی دارم که 
استعدادهای عجیبی در میان آنهاست. وقتی با اینها کار می کنم، 
به این نتیجه می رسم که از قافیه های به روزی دارند استفاده 
می کنند. خیلی از آنها بچه های دهه 8۰ هستند که واقعا خوب 

می نویسند منتها باید به آنها کمک شود.

-در این سال ها یک سری مثلث  هنري در زمینه موسیقی 
شکل گرفته است که در قالب آن یک خواننده، یک آهنگساز 
و یک ترانه سرا با همدیگر کار می کنند و معموال کمتر پیش 
می آید که هر کدام از این افراد با دیگر هنرمندان وارد همکاری 

شوند. به این مثلث ها در حوزه موسیقی چقدر اعتقاد دارید؟
*بعضی از این مثلث ها موفق بوده اند اما خیلی از آنها 
وارد مسائل حاشیه ای شده رفاقت شان به هم خورده و نه تنها 
به کارشان ادامه نداند بلکه فید شدند. به نظرم بدترین چیز 
این است که در آلبوم یک نفر تمام کارها را انجام بدهد، مثال 
خواننده خودش بنویسد خودش بسازد و خودش بخواند! این 

بدترین روش اجراست که تازگی ها بدجوری ُمد شده است.

-اما مثال خواننده ای مثل محسن یگانه اکثر ترانه هایش 
را خودش می سراید موفق نیست؟

*استثناء همیشه هست. محسن یگانه ترانه سرایی بسیار 
قوی  است. فکر می کنم محسن یگانه اول ترانه سرا بوده و بعد 
خواننده شده است. این استثناها را نباید در نظر بگیریم. بعضی ها 
خودشان می دانند که باید چه بنویسند. باورتان نمی شود که ما االن 
خواننده معروفی را داریم که از ترانه سراها ترانه می گیرد و آن را با 
نام خودش منتشر می کند. یعنی به ترانه سراها پول می دهد و با آنها 
هماهنگ می کند که ترانه را با نام خودش عرضه کند تا مثال ادای 
محسن یگانه را دربیاورد. من هرگز چنین پیشنهادی را نمی پذیرم.

اشعار  که  می دهند  ترجیح  خواننده ها  از  خیلی  -اآلن 
کالسیک مثل اشعار حافظ، سعدی و به خصوص موالنا را 

بخوانند. نظرتان در این مورد چیست؟
و سبک  به صدا  اصال  است. یکسری  *این یک تب 
کاری شان نمی آید که موالنا بخوانند. شاید یکی از علت های 
استفاده از اشعار کالسیک این است که خواننده های ما از این 
طریق راحت تر می توانند یکسری واژگان که در ترانه اجازه انتشار 
پیدا نمی کند را بخوانند. مثال کلمات رقص و آغوش، در ترانه 
فیلتر می شود ولی ما دیده ایم که اشعاری از موالنا اجرا شده که 
این کلمات هم در آن اشعار دیده می شود. شاید خواننده های ما 
به این واسطه دارند یکسری کلمات را وارد می کنند. من خودم 
استفاده از شعر کالسیک در موسیقی پاپ را به شرط اینکه با 
صدای خواننده هماهنگی داشته باشد و فضای موسیقی هم 
پاپ کالسیک یا پاپ سنتی باشد خیلی دوست دارم. فکر کنم 
شروع کننده اش هم محسن چاوشی بوده است که خیلی خوب 
از پس این کار برآمد. به زعم من قبال حرمت ترانه سرا خیلی 
بیشتر بود و االن شرایط طوری شده است که تصور می شود اصال 
می خواهند اسم ترانه سرا را خط بزنند. ما صنفی به عنوان صنف 
ترانه سراها نداریم. کمترین حق یک مولف، بردن نامش در پای 
اثر است. ترانه دورهمی، من حداقل ۹۰ قسمت در پشت صحنه  
برنامه دورهمی پخش شد، اما اسمی از من در تیتراژ برنامه نبردند 
و اسم خواننده  هم فقط در قسمت های پایانی در تیتراژ آمد. من 
با یک روزنامه مصاحبه کردم و حتی به عوامل برنامه زنگ هم 
زدم و گفتم این ترانه متعلق به من است اما بازهم اسم من را در 
تیتراژ ذکر نکردند! معموال در کشور ما کسانی موفق  هستند که 
یا تحت اداره مافیا باشند یا یک سرمایه دار بزرگ پشت آنها باشد. 
اینکه اسم ترانه سراها حذف شود و به صورت نقطه چین بیاید، 
یک توهین به ترانه سراهاست. این بی حرمتی ها فقط متعلق به 
االن نیست. از اول چنین بوده اما االن شدیدتر شده است. البته 
االن وزارت فرهنگ و ارشاد کار خوبی انجام داده که در سامانه 
دریافت مجوز آثار موسیقی حتما باید امضای واگذاری ترانه سرا 
وجود داشته باشد. قبال بعضی از دوستان ترانه را می گرفتند و 
بدون اینکه بگویند آن را اجرا می کردند و ما ترانه را در بازار 

می شنیدیم اما االن کمتر این اتفاق می افتد.

-بنابراین به بحث مافیا در موسیقی پاپ اعتقاد دارید؟
*صددرصد. مگر می شود نباشد؟ مافیا در تمام کشورهای 
جهان هست و می توانم قسم بخورم که در ایران هم وجود دارد. 
یک طرف قضیه تهیه کننده های بانفوذ هستند که خواننده های 
خودشان را به هر طریقی بولد می کنند و یک طرف دیگر هم 
سیاست کشور ما است که به یکباره می خواهد یک خواننده به 
خاطر یکسری جریان ها بزرگ شود. چرا یک خواننده ناگهان 
بولد می شود و همه تیتراژها را می گیرد؟ از طرفی، خواننده ای 
مثل سعید شهروز با آن صدای زیبا و سابقه حرفه ای که ۲۰ 
سال است دارد کار می کند و چندین آلبوم منتشر کرده است، 

االن کجاست؟ چرا در تلویزیون نیست؟ اینها مافیا است!

-فکر می کنید این مافیا به موسیقی پاپ ضربه می زند؟
*قطعا. خیلی وقت ها به خاطر این جریان ها یک خواننده  
یا ترانه سرا بزرگ می شود که اصال گنجایش را ندارد. خیلی 
وقت ها حق ُکشی اتفاق می افتد. چیزی که در کشور ما وجود 
ندارد، کارشناس است. البته من به کارشناسی های ترانه در 
احترام می گذارم چون دیده ام که به شعرهای  ارشاد  وزارت 
سطحی مجوز نمی دهند. درست است که یکسری ممیزی ها 
اما در کنار آن، به  ندارم،  را دوست  آنها  وجود دارد که من 
ترانه های سطحی مجوز نمی دهند و این اتفاق خوبی است. 
من خودم تا به حال به مشکل مجوز برنخورده ام، نمی خواهم 

از ترانه هایم تعریف کنم ولی به هر حال من آموزش دیده ام. 
وقتی شما در یک زمینه ای آموزش ببینید، حداقل یک مقدار در 
آن کار حرفی برای گفتن دارید. اما به نظرم در زمینه خوانندگی 
این کارشناسی وجود ندارد. مرحوم محمد نوری کامال صدا را 
کارشناسی می کردند و دوره می گذاشتند ولی بعد از ایشان دیگر 
این دوره های آموزشی ادامه پیدا نکرد. ما االن خواننده هایی 
داریم که حتی آنقدر آرتیست نیستند که لب خوانی درستی انجام 
بدهند چه برسد به اجرای زنده! بنابراین چه چیزی جز مافیا 
می تواند باعث دیدن شدن این افراد شود؟ آیا این درست است؟

-تابه حال تالشی از سوی ترانه سراها انجام شده که یک 
صنف تشکیل شود؟

*یکی دو بار تالش کردیم، اما باور کنید اتحاد بین آدم ها 
در ایران بسیار سخت است، مخصوصا در حوزه موسیقی. در 
موسیقی خیلی سخت تر از سینماست. در سینما تقریبا جایگاه ها 
مشخص است و هرکسی در جای خودش قرار می گیرد ولی در 
حوزه ترانه  همه سعی می کنند همه نوع ترانه ای بسرایند و در 
هر حوزه ای ورود کنند که این کار و رقابت را سخت  می کند و 
درنهایت منجر به حسادت و زیرآب زنی می شود. همین باعث 

شده است که ترانه سرایان هیچ وقت پشت هم نایستند.

شما  پیشرفت  به  مجازی  فضای  که  معتقدید  -چقدر 
و نسل بعدی شما در حوزه ترانه سرایی کمک کرده است؟

*به من کمک نکرده است. من یکی از کسانی هستم که 
خیلی دیر وارد فضای مجازی شدم. شما تا 7 سال پیش اگر اسم 
من را جستجو می کردید، هیچ رد و عکسی پیدا نمی کردید. از 
موقعی که وارد فضای مجازی شدم، طبیعتا کارم را تسهیل کرد 

و باعث شد ارتباط بین من و هنرمندان راحت تر شکل بگیرد 
اما فضای مجازی به درخشان تر شدن من کمک نکرده است.

-فکر نمی کنید فضای مجازی باعث شده یکسری افراد 
که پتانسیلش را ندارند، دیده شوند؟

*بله همینطور است. بعضی ها با شلوغ بازی ها و حاشیه  
خیلی  شدن  دیده  االن  شوند.  دیده  می کنند  سعی  پراکنی 
انجام  عجیب وغریب  کار  یک  می توانید  شما  است.  راحت 
بدهید تا خیلی فضای مجازی پر از اخبار شما شود، اما هنر، 
شخصیت، خانواده و آینده چه می شود؟ من نظر برادرانم نیز 
برایم مهم است. به همین خاطر در عکسی که دارم می گیرم 
دقت می کنم. این به اصالت و شخصیت آدم برمی گردد که 
ببینیم هویت دارد یا ندارد. ما نمی توانیم بگوییم همه ایرانی ها 

پرفکت و با هویت هستند.

-در حوزه ترانه مسئله سرقت چقدر اتفاق می افتد؟
*به شدت. متأسفانه ابیات ترانه های ما به سرقت می رود. بعضی 
وقت ها می گوییم این اتفاق افتاده است که عده ای می گویند چرا گفتی 
و آبروی خواننده را ریختی؟ می گویند مگر یک بیت شما چه ارزشی 
دارد؟ حتی یادم می آید که چند سال پیش خواهرم مهشاد یک ترانه را 
به صورت امانت به یک خواننده داد که خواننده آن را بدون هماهنگی 

و اطالع اجرا کرد. متاسفانه این مسائل هم وجود دارد.

-صحبت پایاني شما...
*امیدوارم همه ما برای قلم احترام بیشتری قائل باشیم 
و از مردم تشکر می کنم که همیشه مهربان و خطاپوش در 

کنارم بودند.

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

آگهی 
مزایده عمومی 

 سازمان  مشاغل  شهری و فرآورده های کشاورزی  شهرداری خرم آباد در نظر دارد بر اساس ماده ۵ آیین نامه مالی 
شهرداریها و هشتاد و چهارمین جلسه شورای سازمان مورخه  99/۲/۲۲ و هشتاد و پنجمین جلسه شورای سازمان مورخه 
99/3/31 دو باب کانکس و یک دکه را در نقاط مشخص شهر از طریق مزایده عمومی جهت اجاره یکساله به بخش 

خصوصی واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند با واریز مبالغی به شرح ذیل :

1- کانکس سیار پارک کیو مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال
۲- کانکس نانوایی خیابان تمدن جنب کارخانه آرد مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

۳- دکه داخل میدان بار بهارستان مبلغ  ۵.۰۰۰.۰۰۰  به حساب سپرده ۱۰۰78676۴۱۴۱زد بانک شهر  جهت  شرکت در مزایده پیشنهادهای خود 
را همراه با فیش واریزی به مدت ۱۰ روز کاری پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان میادین به نشانی خرم آباد انتهای بلوار 

شورا جنب پمپ بنزین کولیوند تحویل نمایید

   -بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بیشتر از نرخ کارشناسی و در پاکت های دربسته تسلیم شود.   
  -شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکلیف سازمان می باشد.

 -در صورتیکه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
  - هزینه کارشناسی و روزنامه نوبت اول و دوم  و تجدید مزایده به عهده برند مزایده می باشد.

 -برنده مزایده می بایست اجاره 6 ماهه اول را یکجا در اول قرار دادبه حساب سازمان واریز نماید.

روابط عمومی  سازمان  مشاغل شهری  
و فرآورده های کشاورزی شهرداری خرم آباد


