
برنامهتوسعهراباکتابآرزواشتباهگرفتهایم
ستاره  پاالیشگاه  سوم  فاز  از  بهره برداری 
خلیج فارس و ارتقای کیفی واحدهای پاالیشگاهی 
جمع  به  ایران  پیوستن  استاندارد،  بنزین  تولید  در 
صنعت  و  داشت  همراه  به  را  بنزین  صادرکننده  کشورهای 
اقتصاد  سیاست های  تحقق  در  را  کشور  توانست  پاالیش، 

مقاومتی و مقابله با تحریم های خارجی روسپید کند.

با مختومه  شدن پرونده واردات بنزین از مهرماه سال 
شد  باز  کشور  پاالیش  صنعت  روی  پیش  تازه  برگی   ۹۷
بتوانند  داخلی  نیاز  تأمین  بر  افزون  پاالیشی  واحدهای  تا 
کشورهای  از  بنزین  صادراتی  درخواست های  پاسخگوی 

خارجی نیز باشند.
صفحه 3

فرمانده دژبان کل ارتش: 

اولین قدم متجاوزان به ایران
 آخرین قدم زندگی آنها خواهد بود

ثبت ۱۱۱ هزار شکایت مردمی
به گزارش دنیای جوانان به نقل 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  از 
 ۱۱۰ اینکه  بیان  با  تابش«  »عباس 
شکایات  درصد   ۹۹ معادل  فقره   3۶۶ و  هزار 
دریافتی قابل پیگیری و ۹۷۱ فقره معادل یک 
از  که  بودند  پیگیری  غیرقابل  آنها  از  درصد 
این تعداد 3۷ هزار و ۸۷۴ شکایت معادل 3۴ 
بازرسی  گزارش  برگ  تنظیم  به  منجر  درصد 
 ۵۰ ۱3۲ فقره معادل  ۵۶ هزار و  شده است،  
 33۱ و  هزار   ۱۷ و  نشده  احراز  تخلف،  درصد 
کار  انجام  علت  به  درصد   ۱۶ معادل  شکایت 

کارشناسی در حال پیگیری است.
صفحه 3

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
پایه خواندن و نوشتن دانش آموزان مشکل دارد، دنبال آموختن مهارت هستیم

صفحه 2

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1573- دوشنبه 14 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
تابش: سینمای 

کودک و نوجوان 
ایران صاحب آثار 

معتبری است

3اقتصاد
اعتراض کشاورزان 
به نرخ های خرید 

تضمینی محصوالت 
کشاورزی

4هنر

جشنواره بين المللي فيلم كودك در چندسال اخير نه تنها باعث 
رونق گرفتن ژانر كودك در سينماي كشور شده بلكه استقبال 
اهالي سينما از اين جشنواره باعث شده تا حاال مخاطبان زيادي 
هم جذب آن شوند. حدود 2هفته ديگر سی وسومين جشنواره 

بين المللی كودك و نوجوان اصفهان برگزار می شود.

متاسفانه پس از اعالم قيمت های خريد تضمينی محصوالت 
های صنفی  نظام  دفاتر  در  با حضور  كشاورزان  كشاورزی، 
كاشت  از  ديگر  كه  كردند  اعالم  و شكايت  اعتراض  ضمن 
محصوالت استراتژيک به ويژه گندم، جو، كلزا، چغندر و...

نااميد شده اند.

اين روزها كرونا بر روي همه چيز سايه انداخته است و روي 
مشاغل مختلف در سراسر جهان تاثير گذشته است. هرچند 
بسياري معتقد هستند كه كرونا اكثر مشاغل را فلج كرده و 
به لحاظ اقتصادي ضررهاي جبران ناپذيري را وارد كرده است، 
ولي در اين بين برخي هم هستند كه اعتقاد دارند كرونا با 

تمام بدي هايش، مزايايي هم داشته است!

تاجبخش: کرونا 
باعث شد تا صداهاي 
بد از موسیقي حذف 

شوند

بنزین در صدر کاالهای صادراتی  دولت برنامه ای
 برای مهار گرانی ندارد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت و 
رئیس جمهور برنامه ای برای حل مشکالت اقتصادی مردم و مهار 
گرانی ندارند.محمدحسن آصفری ، با انتقاد از مشکالت اقتصادی و 
گرانی های شدید، گفت: متأسفانه شاهد گرانی و بازارهای افسارگسیخته ای در 

کشور هستیم و بسیاری از کاالها روز به روز گران تر می شوند.
صفحه ۲

پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی  محسن 
ما  گفت:  مدارس  تعطیلی  آخرین وضعیت  در خصوص 
در آموزش و پرورش امکان های مختلف آموزشی را به 
صورت حضوری و غیرحضوری فراهم کرده ایم و مرجع 
تشخیص اینکه چه زمانی حضور دانش آموزان برای سالمت آنها 
خطرناک است به عهده کارشناسان بهداشتی است و نظر ما کاماًل 
به ستاد ملی مقابله با کرونا واگذار شده است. به جهت اینکه برای 

ما تفاوتی نمی کند و حتی اگر در شرایط سخت تری هم قرار بگیریم 
حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است و این خانواده ها هستند 
که تشخیص می دهند فرزندان شان را به مدرسه بفرستند یا از طریق 
آموزش حضوری یادگیری را دنبال کنند. در خصوص تعطیالت به 
این صورت که دیروز اعالم شد نیز به عهده وزارت بهداشت است 

و ما تبعیت می کنیم.
صفحه ۲

مدارس تعطیل نیست، آموزش غیرحضوری شده
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آگهيتجدیدمناقصهعموميیكمرحلهاي
شماره823-99-017

کدفراخوانپایگاهملياطالعرسانيمناقصات20816341
شمارهمجوزادارهکلروابطعموميوزارتنفت)1399.3598(

»نوبتدوم«
شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد بصورت مناقصه پروژه گازرساني به حفره هاي خالي و مناطق توسعه یافته و همچنین ساخت و نصب ۲۰۰۰ انشعاب پلي اتیلن  در شهرستان خلخال ، کلور ، 
هشتجین و روستاهاي تابعه را به شرح ذیل و مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار و به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید.

الف- احداث شبکه توزیع گاز پلي اتیلن به قطر ۶3 میلیمتر و به متراژ ۲۰۰۰ متر.
ب - احداث شبکه توزیع گاز پلي اتیلن به قطر ۹۰ میلیمتر و به متراژ ۵۰۰ متر.
SC-۷۰۴۰ ج - ساخت و نصب ۱۰۰۰  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد
SM-۶۲3۱ د - ساخت و نصب ۱۰۰۰  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد

بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد شرایط که  توانایي و ظرفیت خالي انجام کار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائید صالحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات با پایه ۵ 
ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تائید صالحیت ایمني امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و ضمن واریز مبلغ 3۵۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال ( به حساب شبا 
IR ۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۸۱۰۴۰۲۱۱۲۷  تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 3۰۷۱۱۸۱۷۵۲۹۲۶۰۰۸۴۱۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  از بابت خرید اسناد اقدام نمایند. 
  WWW.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیشنهادهایي که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  ۱۰۶/۲۸۷۲۰۶-۱3۸۱/۱۰/۱۴ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي است.

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )۴( آئین نامه تضمین معامالت دولتي هیأت وزیران به 
شماره ۱۲3۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ بوده باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۹۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نهصد و پانزده میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي که براي 
مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا IR 3۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۸۱۰۶3۷۶۹۵۸  تمرکز وجوه سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه 

واریز ۹۴۴۱۱۸۱۷۵۲۹۲۶۰۰۹۲۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ ۹۹/۷/۱۹  از ساعت ۸/۰۰     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۲3  قبل از ساعت ۱۹/۰۰
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز یکشنبه مورخ ۹۹/۸/۱۱ قبل از ساعت ۱۲/۰۰       

تاریخ بازگشائي : روز یکشنبه مورخ ۹۹/۸/۱۱ رأس ساعت ۱۴/۰۰ در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان اردبیل .
ضمناً آگهي فوق در شبکه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبکه اطالع رساني شرکت گاز استان اردبیل به آدرس 

WWW.NIGC-AR.IR    درج گردیده است .
تلفن تماس : 33۷۴3۷۸۲ – ۰۴۵         

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۷/۱۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۷/۱۴   

 روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل 

مصطفی داننده
مسئله  به  خود  خطبه های  در  مختلف  شهرهای  جمعه  ائمه  از  برخی 
بی  حجابی پرداخته اند. به طور مثال امام جمعه اصفهان گفته است: »نباید اجازه 
داد به راحتی در خیابان ها و پارک ها هنجار شکنی کنند. باید فضای جامعه را 

برای زنانی که کشف حجاب می کنند ناامن کنید.«
کاش حضرات ائمه جمعه، کمی درد واقعی جامعه را شناسایی می کردند و 

در خطبه های خود به آن می پرداختند. مردم امروز درد »نان« دارند.
زده  حرفی  جوانان  بیکاری  وضعیت  از  جمعه  نماز  خطبه های  در  چرا 
نمی رسانید؟ چرا  و مجلسی ها  دولتی ها  به گوش  را  داد مردم  نمی شود؟ چرا 
نمی گویید کارخانه ای که با هزار نیرو مشغول فعالیت بوده، امروز تعطیل شده 

است و کارگرانش با پول یارانه خود زندگی می کنند.
چرا در خطبه های نماز جمعه از بانک ها حرف زده نمی شود؟ بانک هایی 
که پای شان را روی گلوی مردم گذاشته اند و با وام های پر سود، جیب خود را 

ُپرمی کنند و جیب مردم را خالی!
دوستی دارم که در کشور دانمارک زندگی می کند. برای خرید خانه وام 
۱۲۰ درصدی گرفته است بدون سود. یعنی هم می تواند خانه بخرد و هم وسایل 
خانه. در ایران عزیز ما وقتی وام خانه می گیری تا چندین سال فقط باید سود 

وام را پرداخت کنید تا به اصل وام برسید.
رفیق دیگر که در ایتالیا زندگی می کند و در کار تولید است، بعد از کرونا 

وامی گرفته که سود ندارد و دو سال بعد تازه قسط های آن شروع می شود.
بهتر نبود در این وضعیت در خطبه های نماز جمعه از بانک ها می خواستید 

که با وام های درست وحسابی از تولیدی ها حمایت کنند و اجازه ندهند در عصر 
کرونا با سر به زمین بخورند.

خیلی از آن دخترانی که شما از حجاب شان گله دارید به خاطر وضعیت 
تا کمک خرج خانه و  تا شب کار کنند  از صبح  اقتصادی مجبور هستند  بد 

خانواده خود باشند.
از جوانان شهر خود پرسیده اید که چرا  به حال  تا  امام جمعه!  حضرات 

ازدواج نمی کنند و از تشکیل زندگی مشترک فراری هستند؟
را  دخترش  جهیزیه  چگونه  پدر،  یک  ببیند  تا  زده اید  بازار  به  سری 
فراهم می کند؟ پدری که چند ماه است حقوق نگرفته است و اگر هم به 
زندگی  عادی  و خرج  خانه  اجاره  به  فقط  بوده که  آنقدر کم  گرفته،  موقع 

است. رسیده 
آمار سرقت ها را دیده اید؟ پلیس می گوید برخی از دزدها برای اولین بار 

است که دست به سرقت زده اند.
امامان جمعه باید صدای مردم باشند. مردم که نمی توانند حرف شان را به 
مسؤوالن کشور منتقل کنند. خطبه های نماز جمعه باید پر از درد مردم باشد. 

مگر نگفته اند »از دري که فقر وارد شود از در دیگر ایمان بیرون مي رود«
من اگر امام جمعه بودم، بعد از نماز صندلی می گذاشتم و حرف های مردم 
را می شنیدم و سعی می کردم آنها را پیگیری کنم و در خطبه بعدی در مورد 

آن به مردم گزارش بدهم.
مردم امروز احتیاج به افرادی دارند که گره ای از زندگی آنها باز کنند و 

چه افرادی بهتر از امامان جمعه.

سرمقاله

مردم امروز درد»نان« دارند
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دهک درآمدی اول و دوم هم که 
از لحاظ درآمدی در رده های پایین قرار دارند واقعًا در این دولت به خدا سپرده شده 

اند، امکان خانه دار شدن برای آن ها وجود ندارد.
با اشاره به سرنوشت طرح مسکن که توسط دولت برای اجاره  علی نیکزاد 
نشین ها اجرا شده است، اظهار داشت: دولت علیرغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری 
در مقاطع مختلف دولت یازدهم و دوازدهم داشتند مسکن تولید نکرد و عدم تولید 
انبوه مسکن سبب شد که ما مشکالت عدیده ای را در باب مسکن داشته باشیم به 
طوری که االن خانه دار شدن برای جوانان در کالنشهر ها به رویا تبدیل شده است.

* دهک کم درآمد به خدا سپرده شده اند
وی افزود: دهک درآمدی اول و دوم هم که از لحاظ درآمدی در رده های 
پایین قرار دارند واقعًا در این دولت به خدا سپرده شده اند، امکان خانه دار شدن برای 

آن ها وجود ندارد.
نیکزاد با بیان اینکه ما بالغ بر ۶ و نیم میلیون مستاجر داریم گفت: به لحاظ 
فشار که افکار عمومی آورد و واقعًا مردم گرفتار شدند، دولت طرحی را با تبلیغات 
شروع کرد و گفت که من می خواهم ودیعه مسکن بدهم و این در حالی است که 
طبق آماری که در اختیار من است حداقل 3 میلیون خانوار ایرانی مستاجری هستند 
که به این ودیعه مسکن نیاز دارند و قرار بود که دولت ۱۵ تا 3۰ میلیون و در تهران 

تا ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن بدهد.
* برای اعطای وام ودیعه مسکن، پایه پولی را افزایش دادند

نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه بر خالف آنچه که توسط وزیر 
اقتصاد و اقتصاددانان و بانک مرکزی گفته می شود که خط قرمز ما افزایش پایه 
پولی است، این ها پایه پولی را هم افزایش دادند تا بتوانند از آن محل تسهیالتی 
را در باب ودیعه مسکن پرداخت کنند، بیان داشت: معمواًل جابجایی مستاجران در 
شهریور ماه صورت می گیرد ولی امسال به صورت استثنا مدارس در ۱۵ شهریور 
ماه باز و این در حالیست که در سال های گذشته اول مهر شروع به کار می کرد 
و اگر خانواده ها نقل و انتقالی داشتند، طوری تنظیم می کردند که اول مهرماه در 
خانه جدید که اجاره کرده اند مستقر شوند ولی دولت امسال آنقدر ودیعه مسکن را 

کاهش داد تا این نقل و انتقال صورت پذیرفت.
نیکزاد با انتقاد از میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوار ها تصریح کرد: جای 
تاسف دارد که در این دولت وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و سیستم بانک 
مرکزی به طور کلی به ۲۲۰۰۰ خانوار تسهیالت دادند که میزان آن در مجموع 
۶۶۰ میلیارد تومان می شود؛ در صورتی که همین االن ۱۵۰ هزار پرونده در سیستم 
بانکی موجود است و این در حالی است که قرار بود دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بدهد و خود دولت اعالم کرد که من 3 هزار میلیارد تومان برای این 

امر کنار گذاشته ام.
* دولت حتی یک سیاست را با موفقیت به انجام نرساند

وی با بیان اینکه وقتی اعتقاد نباشد و گرفتاری مردم درک نشود همین اتفاق 

می افتد که با ضرب و زور ۲۲هزار پرونده با میزان تقریبی ۶۶۰ میلیارد تومان به 
سرانجام می رسد و باعث تاسف است که یا مردم فرزندانشان را در مدارس ثبت 
نام کرده و استقرار پیدا کرده اند و یا دیگر زمان نقل و انتقال مستاجرین گذشت، 
این دولت  ندیدیم که  مورد هم  دارد که حتی یک  تاسف  خاطرنشان کرد: جای 

سیاستی را در پیش بگیرد و با موفقیت به سرانجام برساند. 
*۱۵۰ هزار پرونده روی میز بانک هاست و نمی خواهند این وام را بدهند

نایب رییس مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون میزان درخواستی های اعطای 
وام ودیعه مسکن از سوی مردم گفت: تا شهریور ماه ۱۵۰ هزار پرونده بدون هیچ 
عیب و نقصی روی میز بانک ها است، ولی بانک ها تا دلشان نخواهد این وام را نمی 
دهند؛ دلیل این که در سنوات گذشته بانک ها را موظف کردند که به بخش مسکن 
تسهیالت بدهد، این بود که شخص رئیس جمهور هر ۱۵ روز یکبار شورای عالی 

مسکن را تشکیل می داد و در آنجا مسئولین را سین جیم می کرد.
نیکزاد با بیان اینکه گرفتاری مردم باید باور شود تصریح کرد: جای تاسف 
دارد که با وجود این همه مانور، مارش و صحبت هایی که در تلویزیون می شود و 
می گویند برای اولین بار در حوزه اجاره ما دخالت کردیم، شاهد هستیم که ۲۲۰۰۰ 
وام به طور متوسط 3۰ میلیونی ودیعه اعطا شده که در مجموع چیزی حدود ۶۶۰ 

میلیارد تومان می شود.
وی در عین حال با تاکید بر این که وام ودیعه مسکن، ٌمَسِکن است نه درمان، 
تاکید کرد: درمان این است که بخش مسکن را به عنوان مولد و لوکوموتیو اقتصاد 
و عامل دور زدن تحریم که ۱3۶ رشته را فعال می کند در نظر بگیریم تسهیالت 
مصوبه شورای پول و اعتبار به آن بدهیم تا تولید مسکن شود؛ اما در کنار این حتمًا 

کاری بکنیم که مسکن به داللی تبدیل نشود.
* دولت از محل فروش عرصه های مسکن مهر ۵۰ هزار میلیارد کاسب شد

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه کاری که وزیر اسبق راه و شهرسازی انجام 
داد و جای تاسف دارد این است که اجازه داد عرصه و اعیانی مسکن های مهری 
که در شهر های جدید از جمله پردیس ساخته شده بود اجازه فروش داشته باشد، 
خاطرنشان کرد: االن دولت و نظام تالش می کند که آن مسکن ها را تکمیل کنند 
هرچند نباید مّنت بگذارند، چون از همین عرصه های مسکن مهر حداقل ۵۰ هزار 
میلیارد تومان کاسب شدند. مسکن مهر در کشور ساخته می شود و اگر ۵/۱ میلیون 
آن را کنار بگذاریم، از یک میلیون بقیه بابت عرضه ۵۰ میلیون تومان می گیرند که 

رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می شود.
نیکزاد ادامه داد: البته قانون بودجه سال ۱3۹۹ مجلس شورای اسالمی این 
مسئله را به اختیار گذاشته، ولی این ها به طریقی اجبار کرده اند و من این مسئله 

را دوبار تذکر داده ام.
وی  خطاب به وزیر اقتصاد  افزود: اگر شما بابت اجاره منزل مردم تسهیالتی 
ندهید که منابعش را هم از خط اعتباری دیده اید و پایه پولی را باال برده اید، به چه 

کسی قصد ارائه تسهیالت دارید؟

نگاه و نظر

کم درآمد ها به خدا سپرده شده اند!

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران می گوید 
روز یکشنبه ۱3۶ تهرانی بر اثر کرونا فوت کرده اند که 
از زمان شیوع این بیماری تاکنون باالترین میزان مرگ و 
میر است. این در حالی است که روز گذشته بر اساس آمار 
وزارت بهداشت کرونا در کل کشور ۱۷۹ قربانی گرفته؛ 
یعنی ۷۶ درصد قربانیان متعلق به تهران بوده. همزمان، 
اعضای شورای شهر، خواستار تعطیلی دوهفته ای تهران 

به جای یک هفته شده اند.
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران خواستار 
اعمال محدودیت های دوهفته ای در تهران شد؛ در جلسه 
همین  نیز  شورا  رئیس  هاشمی  محسن  شهر،  شورای 
درخواست را مطرح کرده بود. این درخواست ها به دلیل 
رکوردزنی نگرانی ها از افزایش روزافزون بیماران کرونایی 

است. همزمان برخی می گویند محدودیت های اعمال 
شده در تهران کافی نیست و این شهر باید به صورت 

»کامل« دو هفته تعطیل شود.
ناهید خداکرمی در تذکر پیش از دستور خود با اشاره 
به اتخاذ محدودیت های کرونایی در تهران گفت: روز 
گذشته محدودیت یک هفته ای از سوی استانداری برای 
تهران صادر شد اما اتخاذ این محدودیت ها، نگرانی هایی 
را به همراه دارد و سوال مطرح است که آیا با تعطیلی 
یک هفته ای می توان اپیدمی را کنترل کرد که جواب 

آن خیر است.
وی گفت: با چند اپیدمیولوژیست صحبت کردم و 
آنها معتقدند که تعطیالت یک هفته ای فقط فراز و فرود 
در سیر اپیدمی ایجاد می کند. اگر نتوانیم این محدودیت 

اوج  باز هم شاهد  آن  از  بعد  را درست کنترل کنیم  ها 
اگر  که  گفت  مسئوالن  به  باید  و  بود  خواهیم  بیماری 
نمیتوانند کار و تصمیم بهتری داشته باشید، همان اپیدمی 

گله ای را دنبال کنید.
بیان  با  تهران  رئیس کمیته سالمت شورای شهر 
روز  تهرانی   ۱3۶ و  است  قرمز  تهران  وضعیت  اینکه 
گذشته از این بیماری فوت کردند ادامه داد: برای مهار 
دو هفته  به جای یک هفته،  که  بود  کرونا الزم  شیوع 

تهران تعطیل شود.
خداکرمی با بیان اینکه این در حالی است که اگر 
مسافرت ها محدود نشود مجددا شاهد حرکت ویروس 
به سمت نقاط پاک کشور خواهیم بود افزود: درست است 
که احیای اقتصادی مهم است اما جان مردم مهمتر است.

محض اطالع
تهران رکورد مرگ کرونایی را شکست
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دولتبرنامهایبرایمهارگرانیندارد
رئیس  و  دولت  اسالمی گفت:  در مجلس شورای  اراک  مردم  نماینده 

جمهور برنامه ای برای حل مشکالت اقتصادی مردم و مهار گرانی ندارند.
محمدحسن آصفری ، با انتقاد از مشکالت اقتصادی و گرانی های شدید، 
گفت: متأسفانه شاهد گرانی و بازارهای افسارگسیخته ای در کشور هستیم و 

بسیاری از کاالها روز به روز گران تر می شوند.
وی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور باید به مشکالت اقتصادی مردم 
توجه داشته باشد و از نزدیک پای مشکالت و درِددل مردم بنشیند، بیان کرد: 
مردم با مشکالت جدی از حیث گرانی مواجه هستند و برخی از آنان با یارانه 
۴۵ هزار تومانی زندگی خود را می گذرانند و اگر یارانه آنان قطع شود، زندگی 

برای آنان به هیچ وجه امکانپذیر نیست.
باید تولید داخلی  اینکه در این شرایط  با تأکید بر  اراک  نماینده مردم 
رونق بگیرد، تصریح کرد: هفت ماه از سال ۹۹ گذشته است اما هنوز هیچ 
بعضًا  و  نکرده است  ارائه  را  تولید  برنامه خود در حوزه جهش  وزارتخانه ای 

می بینیم که کارخانه ها تعطیل یا نیمه تعطیل می شوند.
آصفری با اشاره به اینکه دولت هیچ برنامه ای برای مهار گرانی ندارد، 
گفت: برخی از کاالها هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارند اما می بینیم که با افزایش 
قیمت ارز، قیمت این کاالها نیز به شدت افزایش می یابد که جای تأسف دارد.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند و هیچیک از 
آنان برنامه ای برای برون رفت کشور از مشکالت اقتصادی ندارند.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: رئیس 
جمهور به حوزه اقتصادی ورود نمی کند و باید از وی سؤال کنیم که چه کاری 
مهم تر از سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد که خودش را 

مشغول به آن موضوع کرده است.

تحقیقوتفحصازنحوهتخصیصارزدولتی
درمجلسکلیدخورد

تقاضای  از  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
 ۴۲۰۰ ارز  تخصیص  نحوه  از  تفحص  و  تحقیق  برای  نمایندگان  از  جمعی 

تومانی خبر داد.
جبار کوچکی نژاد با اشاره به اینکه بیش از ۲۷ میلیارد دالر ارز دولتی هنوز 
به کشور بازنگشته است، گفت: جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال تحقیق 

و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی هستند.
وی بیان کرد: باید مشخص شود که دولت ارز دولتی را به چه بخش هایی 
تخصیص داده است و چرا آنان هنوز ارز دولتی را به بانک مرکزی بازنگردانده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
مجلس با این تحقیق و تفحص به دنبال شفاف سازی در حوزه ارز است و از 
سوی دیگر باید کسانی که در این زمینه تخلف کرده اند، اعم از دستگاه های 

دولتی و بخش خصوصی، مشخص و مجازات شوند.

آیندهنگریبرایسازمانآتشنشانیاهوازالزماست
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان بر لزوم آینده نگری و برنامه ریزی برای 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تأکید کرد.
سازمان  برای  برنامه ریزی  و  آینده نگری  لزوم  به  حسینی  کریم  سید 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اشاره کرد و گفت: باید نسبت به 
این سازمان مثل شهرستان های استان دقت و رسیدگی شود تا کم و کسری 
نداشته باشند. وی با اشاره به برنامه ریزی برای ارائه یک برنامه چند ساله در 
حوزه آتش نشانی اهواز، عنوان کرد: بعد از تدوین این برنامه، امید می رود تا 
ساالنه بتوان به یک نقطه از آن رسید، همچنین طی فرآیندی مشخص، با 
آمارهای رسمی و بر اساس تجارب موجود بتوان یک سازمان ایمنی را در 
سطح کالن شهر اهواز که بتواند جوابگوی حوادث و اتفاقات ناگواری که پیش 

می آید، داشته باشیم.

وزارتصمتاطالعاتتامینوتوزیعکاالرا
دردسترسهمگانیقراردهد

رئیس جمهور گفت: نبود انسجام اطالعات زنجیره تامین و توزیع کاال در کشور 
زمینه سواستفاده و آسیب به آرامش و امنیت روانی مردم شده است.

روز  اقتصادی دولت که صبح  در یکصد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی 
یکشنبه به ریاست حجت االسالم حسن روحانی برگزار شد، پیرو مصوبات و مباحث 
جلسات گذشته در خصوص ایجاد و فعال سازی سامانه جامع اطالعات تجارت کشور، 

وزارت صمت از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور وزیر جدید صمت را مکلف کرد، زنجیره کامل تامین و توزیع 
شامل تولید، صادرات و واردات کشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کاال در فروشگاه 
ها را ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعاالن اقتصادی و عموم مردم به این 
سامانه را فراهم کند، تا در هر لحظه همه بتوانند از تمامی مراحل ورود، توزیع و 

میزان و موجودی کاال در کشور مطلع شوند.
روحانی این سامانه را مرکز اطالعات و مدیریت کاال و واردات و صادرات کشور 
توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش 
گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام و چند بخشی بودن نظام گردش اطالعات 
زنجیره تامین، تولید و توزیع کاال در کشور دهه های متمادی استمرار داشته که نه 
تنها فعاالن، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطالعات مدیریتی 
روبرو کرده بود، زمینه ای برای سواستفاده ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت 

روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.
وی با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین و توزیع 
کاال را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان 
اقدام بزرگ در حوزه  را فراهم خواهد کرد و یک  با فساد و قاچاق  مقابله موثرتر 

ساماندهی اقتصاد محسوب می شود.
روحانی تصریح کرد: همه دستگاه ها از جمله گمرک و بیمه موظف هستند 

اقدامات خود را  برای پیوستن کامل به این سامانه، به سرعت انجام دهند.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان کشور چه 
در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت 
خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت 
برای فعالیت بازرگانان، دولت وظیفه خود می داند برای آن دسته از صادرکنندگان 
خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته 

اند، مشوق هایی در نظر بگیرد.

اولینقدممتجاوزانبهایرانآخرینقدمزندگیآنهاخواهدبود
فرمانده دژبان کل ارتش گفت: هر متجاوزی که برای اولین بار قدم به ایران 

بگذارد، آخرین باری است که روی زندگی را می بیند.
امیر سید محمدرضا حسینی افزود: قوی تر شدن ما بخاطر تحریم ها بود که 
بایستی روی پای خود می ایستادیم، خدا را شکر؛ تا جایی که بنده به عنوان سرباز 
کوچک اسالم اطالع دارم، روز به روز نیروهای ما پا در رکاب تر، آماده تر، سر حال تر، 
قبراق تر، با روحیه تر و گوش به فرمان مقام معظم رهبری آماده اند که از کشور عزیز 

ما ایران اسالمی همیشه دفاع کنند.
وی با بیان اینکه هیچ موقع دنبال جنگ نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود، گفت: 
)رهبر معظم انقالب به زیبایی فرمودند که جمهوری اسالمی ایران همیشه دنبال 
امنیت خودش و همسایگان خودش است و اگر کسی بخواهد امنیت جمهوری اسالمی 

ایران را به هم بزند مثل خودش با او برخورد می کنیم.
امیر حسینی تصریح کرد: این اقتدار و امنیت کشور حاصل خون شهداست، 
شهدایی که جانانه جنگیدند و بهترین سرمایه زندگی شان را که عمرشان بود، برای 

این مملکت دادند که ایران اسالمی ما همیشه آباد و آزاد بماند.
فرمانده دژبان کل ارتش افزود: ایران، سرزمین مادری ماست، در این سرزمین 
به دنیا آمدیم و در این سرزمین می میریم و هر متجاوزی که برای اولین بار قدم به 

ایران بگذارد، آخرین باری است که روی زندگی را می بیند.

مدارستعطیلنیست،آموزشغیرحضوریشده
پرورش  و  آموزش  وزیر 
تاکنون  که  گزارش هایی  گفت: 
دریافت کردیم هیچ کدام نشان 
بازگشایی  نیست که  این  دهنده 
مدارس تحت شرایطی که ما آن را بازگشایی 
کرونا  شیوع  در  تعیین کننده ای  اثر  کردیم 

داشته است.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش در خصوص آخرین وضعیت تعطیلی 
پرورش  و  آموزش  در  ما  گفت:  مدارس 
صورت  به  را  آموزشی  مختلف  امکان های 
و  کرده ایم  فراهم  غیرحضوری  و  حضوری 
حضور  زمانی  چه  اینکه  تشخیص  مرجع 
آنها خطرناک  برای سالمت  آموزان  دانش 
است  بهداشتی  کارشناسان  عهده  به  است 
و نظر ما کاماًل به ستاد ملی مقابله با کرونا 
برای  اینکه  جهت  به  است.  شده  واگذار 
شرایط  در  اگر  حتی  و  نمی کند  تفاوتی  ما 
دانش  حضور  بگیریم  قرار  هم  سخت تری 
این  و  است  اختیاری  مدارس  در  آموزان 
می دهند  تشخیص  که  هستند  خانواده ها 
از  یا  بفرستند  مدرسه  به  را  شان  فرزندان 
دنبال  را  یادگیری  آموزش حضوری  طریق 
کنند. در خصوص تعطیالت به این صورت 
وزارت  عهده  به  نیز  شد  اعالم  دیروز  که 

بهداشت است و ما تبعیت می کنیم.
وی ادامه داد: گزارش هایی که تاکنون 
کردیم  دریافت  پرورش  و  آموزش  در 
که  نیست  این  دهنده  نشان  هیچکدام 
بازگشایی مدارس تحت شرایطی که ما آن 
را بازگشایی کردیم و حضور دانش آموزان 
اختیاری است، اثر تعیین کننده ای در شیوع 
کرونا داشته باشد اما مرجع تشخیص نهایی 

متخصصان هستند.

حاجی میرزایی بیان کرد: ما به صورت 
منظم رعایت پروتکل ها در مدارس را رصد 
ستاد  در  هفتگی  صورت  به  و  می کنیم 
و  ما  هم  می دهیم.  ارائه  را  آن  کرونا  ملی 
صورت  به  بهداشت  وزارت  مجموعه  هم 
در  و  می کنیم  ارزیابی  را  مدارس  موردی 
کرونا  ملی  ستاد  در  که  گزارش هایی  کنار 
رعایت  خصوص  در  هفتگی  صورت  به 
می شود  ارائه  اصناف  تمام  در  پروتکل ها 
مراکز  در  پروتکل ها  این  رعایت  گزارش 
ما  گزارش های  می شود.  ارائه  نیز  آموزشی 
امیدبخش بوده است  تاکنون قابل قبول و 
بوده  از مناطق که مشکالتی  و در بخشی 

تذکر داده شده است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش تاکنون 
بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان سرانه بهداشتی 
و  گرفته  قرار  مدارس  اختیار  در  مدارس 
تاکید وزارتخانه بر این است که این سرانه 
به صورت مستقیم به مدارس داده شود تا 
به  کافی  مراقبت  آموزان  دانش  از سالمت 

عمل بیاید.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص 
مجاب  را  خانواده ها  مدارس  برخی  اینکه 
کرده اند که علیرغم اعالمن تعطیلی مدارس 
دانش آموزان در مدرسه حضور پیدا کنند و 
یک  تعطیلی  اعالم  دنبال  به  سمت  آن  از 
آموزش  معلمان  برخی  مدارس  هفته ای 
در  گفت:  کرده اند،  تعطیل  نیز  را  مجازی 
تعطیلی  اعالم  کرونا  ملی  ستاد  که  زمانی 
مدارس را می کند هیچ مرکز آموزشی تحت 
هیچ شرایطی نباید فعالیت کند و هر فعالیت 
تخلف محسوب می شود اما آموزش مجازی 
کارکرد  و  دارد  ادامه  شرایطی  هر  تحت 
اصلی آن جایگزین زمانی است که مدارس 

تعطیل می شود.
دیروز  تا  که  گزارشی  داد:  ادامه  وی 
دریافت کردیم این بود که ۵۰۰ هزار کالس 
ترافیک  و  برگزار شده  شاد  شبکه  در  زنده 
استفاده از شاد توانسته ترافیک برخی پیام 
رسان های خارجی را متاثر کند و رکورد آنها 
را بزند. البته مشکالتی هم در اجرا دارد که 
هم وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش و 

همچنین  و  مجازی  فضای  عالی  شورای 
اپراتور مسئول با همکاری یکدیگر به دنبال 

حل مسائل و مشکالت هستند.
در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
شرایطی که ستاد ملی کرونا اعالم تعطیلی 
مدارس را می کند، بخش آموزشی مدارس 
هم تعطیل هستند، گفت: ما هیچ وقت از 
از  بلکه  نمی کنیم  مدرسه صحبت  تعطیلی 
عدم حضور دانش آموزان در مدرسه صحبت 
می کنیم در واقع وقتی ستاد ملی کرونا از 
تعطیلی سخن می گوید یعنی حضور دانش 
آموزان در مدرسه باید تعطیل شود. معلمانی 
که خدمات آموزشی می دهند در این شرایط 
هم می توانند به مدرسه بروند و کالس های 
مجازی خود را برپا کنند و هم می توانند در 
خانه این خدمات را ارائه دهند. اما مدرسه 
مانند ادارات و مراکز خدماتی کشور باز است 
و مدیر مدرسه باید در آن حاضر باشد. هر 
شد  تعطیل  کشور  خدماتی  مراکز  زمان 
هستند  شدن  بسته  به  مجاز  هم  مدارس 
معلم  میان  ارتباط  کانون  مدرسه  که  چرا 
طریق  از  خانواده ها  و  است  آموز  دانش  و 

مدرسه اخبار را پیگیری می کنند.
وی درپایان در خصوص اینکه تاکنون 
مدرسه ای به خاطر ابتال معلم یا دانش آموزی 
به کرونا تعطیل شده است یا خیر، گفت: خیر 
تاکنون این اتفاق نیفتاده است چند موردی 
ما  اما  داده  تذکر  بهداشت  وزارت  که  بوده 
اعالم  داریم،  کشور  در  مدرسه  هزار   ۱۱۶
کرونا  مدرسه  در  کسی  اگر  کرده ایم  هم 
خواهد  تعطیل  هفته  دو  مدرسه  آن  گرفت 
بود همچنین اگر دانش آموزی عالئمی از 
کرونا داشت حتماً باید از حضورش در مدرسه 

ممانعت شود.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

آموزشغیرحضوریهمچنانبرقراراست
با توجه به اعمال محدودیت های کرونایی و تعطیلی یک هفته ای دانشگاه ها، 
نحوه حضور و فعالیت کارکنان دانشگاه ها از روز ۱3 مهر تا ۱۸ مهرماه اعالم شد.

بر اساس ابالغیه استانداری تهران دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، 
حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها و سایر آموزشگاه ها 
و کتابخانه ها و … از روز ۱۲ مهر تا ۱۸ مهرماه تعطیل، اما آموزش غیرحضوری 

دانشجویان برقرار بوده و اساتید به صورت دورکار فعال هستند.
در همین راستا دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد فعالیت اداری سازمان مرکزی 
دانشگاه آزاد اسالمی طی هفته جاری برقرار است. واحد علوم و تحقیقات نیز گفته 

کالس های درس در هفته جاری به صورت مجازی برقرار است.
دانشگاه آزاد استان اعالم کرد روسای واحدها به گونه ای برنامه ریزی کنند تا 
با حداقل حضور کارکنان در واحدها امور واحدها باالخص روند ثبت نام و فراغت 

از تحصیلی جریان داشته باشد و خللی در امور ایجاد نشود.
در  را  خود  حضوری  اجتماعات  و  نشست ها  تمامی  مدرس  تربیت  دانشگاه 
هفته جاری لغو و اعالم کرد فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی 
کماکان به صورت مجازی ادامه خواهد داشت. همچنین فعالیت دو سوم کارمندان 
به صورت حضوری و یک سوم دیگر بنا به تشخیص مسئولین واحدها به صورت 

دورکاری و از منزل صورت می گیرد.
دارای  افراد  سال،   ۶۰ باالی  کارکنان  تنفسی،  بیماری  سابقه  با  جانبازان 
بانوان دارای فرزند خردسال از حضور در محل  بیماری زمینه ای، زنان باردار و 

کار نهی شده اند.
فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه شریف نیز 
به صورت مجازی ادامه دارد. همچنین انشگاه سوره نیز تاکید کرده تمامی کالس های 
به صورت  اداری  و  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  خدمات  کارگاه ها،  و  مجازی 

غیرحضوری و کاماًل دورکاری دایر بوده و کالس های حضوری تعطیل است.
دانشگاه علم و صنعت نیز اعالم کرد دو سوم کارکنان به صورت حضوری 
در دانشگاه حضور دارند و یک سوم بنا به تشخیص مسئوالن واحدها به صورت 

دورکاری انجام می شود. نند.
کالس های درسی غیرحضوری در دانشگاه علم و صنعت نیز در این هفته، 
مطابق برنامه برگزار می شود. کالس های مجازی در دانشگاه خوارزمی هم در هفته 
جاری برقرار خواهد بود و دانشگاه تاکید کرده تمامی مصاحبه های دکتری، دفاع از 

رساله ها و پایان نامه ها برقرار خواهد ماند.
بنا بر اعالم سخنگوی دانشگاه پیام نور تمامی بخش های اداری این دانشگاه 

فعال است، اما برگزاری کالس ها الکترونیکی خواهد بود.

آزموندانشنامهدندانپزشکی21مهربرگزارمیشود
روز  در  دندانپزشکی(،  )بورد  دندانپزشکی  تخصصی  دانشنامه  کتبی  آزمون 

دوشنبه ۲۱ مهرماه سال ۱3۹۹ با حضور ۴۷۹ داوطلب برگزار خواهد شد.
آزمون های کتبی و شفاهی رشته های دندانپزشکی ترمیمی و ارتودنسی و 
بیماری های دهان و جراحی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و بقیه رشته ها 

در دانشکده دندانپزشکی تهران برگزار می شود.
آزمون شفاهی بعد از آزمون کتبی از روز سه شنبه ۲۲ مهر آغاز خواهد شد. 
۴۷۹ نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند که تعداد ۲۶۱ نفر در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و ۲۱۸ نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی آزمون خود 

را برگزار خواهند کرد.

»واحدهایحقالتدریسی«اساتیددانشگاهتهرانکاهشیافت
معاون آموزشی دانشگاه تهران از کاهش واحدهای حق التدریسی در سال 

جدید تحصیلی خبر داد.
حق  تهران،  دانشگاه  امنای  هیات  مصوبه  براساس  گفت:  حسینی  حسین 
التدریس کاهش پیدا کرده و مثال اگر در سال ۹۵ یک عضو هیات علمی، عالوه بر 
تدریس موظفش، می توانست تا ۲۶ واحد نیز حق التدریس بگیرد، این میزان در سال 

قبل به ۱۰ واحد و برای سال تحصیلی جدید به ۷ واحد رسیده است.

دستگیریعامالنچاقوکشیدربندرترکمن
فرمانده انتظامی بندر ترکمن از دستگیری عامالن چاقوکشی در بیمارستان این شهر 

که باعث رعب و وحشت بیماران شده بود خبرداد.
سرهنگ محمدعلی کریمی اظهار کرد: برابر اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر یک مورد نزاع و درگیری با سالح سرد در بیمارستان این شهر، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران بالفاصله در محل حاضر شدند و طی بررسی انجام شده مشخص 
شد دو نفر با هویت معلوم به وسیله سالح سرد، داخل بیمارستان با هم درگیر که باعث 

ایجاد رعب و وحشت عوامل و بیماران آن مرکز درمانی شده است.
فرمانده انتظامی بندر ترکمن بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، مأموران پس 
از انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطالعاتی موفق شدند مخفیگاه متهمان را در کمتر 
از ۱۲ ساعت شناسایی و در یک اقدام ضربتی آنان را دستگیر کنند.کریمی با بیان اینکه 
کردند، گفت:  اعالم  انجام عمل مجرمانه مشکالت شخصی  از  را  انگیزه خود  متهمان 
متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سارقانمسلح»کروناییدردامپلیس
داد  خبر  مسلحی  سارقان  دستگیری  از  تهران  آگاهی  پلیس  جنایی  جرائم  معاون 
که تحت عنوان مأمور کرونا و به بهانه  ضدعفونی وارد منزل مالباختگان شده و سرقت 

 کرده بودند.
برپایه این گزارش اسفند ماه سال گذشته و همزمان با آغاز بیماری کرونا و افزایش 
استرس مردم، چهار نفر تحت پوشش انجمن های مردم یاری و به بهانه سم پاشی و 

ضدعفونی کردن برای مقابله با ویروس کرونا به منزلی واقع در غرب تهران وارد می شوند.
این  افراد با تهدید سالح کمری و سالح سرد، با بستن دست و پای اهالی ساختمان 
اقدام به سرقت مسلحانه و ربودن طال و وجوه نقد از مالباختگان به ارزش تقریبی یکصد 

و پنجاه میلیون تومان و خودروی سواری پژو پارس متعلق به صاحب منزل، می کنند.
کارآگاهان   پس از تحقیقات میدانی و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته مستقر 
در مسیر ورود و خروج سارقان و  فرار آنان از صحنه، تحرکات چهار جوان را   که در حوالی 
منزل مذکور، پرسه زده و سپس سوار بر یک دستگاه خودروی سواری تیبا محل را ترک 

می کنند، به عنوان قوی ترین فرضیه پلیسی مورد رصد قرار  می دهند.
درنهایت با اقدامات پلیسی همزمان چهار متهم در محدوده پیکان شهر و مسعودیه 
شناسایی و دستگیر شدند و  در بازرسی از منزل متهمان یک قبضه سالح غیر واقعی طرح 
الما، مقادیری قطعات لوازم خودروو مقادیری از طالهای مالباختگان به ارزش ریالی تقریبا 

پنجاه میلیون تومان و خودروی سواری پژو پارس مسروقه کشف و ضبط شد.

تعقیبوگریزسارقدربزرگراهآیتاهللسعیدی
رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران، جزئیات تعقیب و گریز و تیراندازی پلیس 

در بزرگراه آیت اهلل سعیدی را تشریح کرد.
سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند گفت: کارآگاهان یگان گشت پلیس آگاهی حین انجام 
گشت زنی در محدوده میدان آزادی به یک دستگاه خودروی پراید مظنون شده که با استعالم 
شماره پالک خودرو، مشخص می شود این پالک، دارای سابقه سرقت به عنف از شهریار 
است که کارآگاهان با هماهنگی مرکز فرماندهی به راننده خودرو دستور ایست می دهند.

این مقام انتظامی افزود: سارق وقتی خودروی پلیس را مشاهده می کند با افزایش 
سرعت اقدام به فرار کرده که کارآگاهان با استفاده از عالئم هشداردهنده به تعقیب  پرداخته 

و چندین نوبت نیز به راننده دستور توقف می دهند.
به گفته وی، سارق بدون توجه به فرمان پلیس به سمت بزرگراه آیت اله سعیدی ادامه 
مسیر داده و پس از طی مسافتی به ناچار پشت ترافیک شهری متوقف و با ضربه زدن به 
خودروی شهروندان قصد باز کردن راه خود را داشت که در این حین به علت به خطر افتادن 
جان شهروندان،  افسر اکیپ با رعایت قانون به کارگیری سالح الستیک خودرو را هدف 
گلوله قرار می دهد. خودروی  مسروقه با  وجود پنچری، مسافتی را طی می کند اما مجبور 
به توقف شده و  در نهایت با سرعت عمل پلیس، راننده به هویت جمشید دستگیر می شود
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گوگل با »نیوز شوکیس« باکیفیت ترین اخبار را 
به اطالع کاربران می رساند.

گوگل سرویس جدیدی به صورت آزمایشی راه اندازی کرده که نیوز شوکیس 
)News Showcase( نام دارد. گوگل برای تزریق باکیفیت ترین محتوای خبری 

به نیوز شوکیس، طی سه سال آینده یک میلیارد دالر هزینه می کند.
رابطه ی گوگل با رسانه ها بر سر محتوای خبری، همواره خبرساز بوده. این 
شرکت محتوایی را که رسانه های مختلف تولید می کنند در موتور جست  و جو نمایش 
می دهد و همین موضوع تاکنون بارها توجه نهادهای ضدانحصار را جلب کرده است. 
در جدیدترین خبر مربوط به گوگل و رسانه ها، مدیرعامل شرکت موردبحث در بیانیه ای 

از سرمایه گذاری هنگفت در این حوزه خبر داده است.
گوگل پنج شنبه ی گذشته اعالم کرد درصدد راه اندازی پروژه  جدیدی است تا 
کیفیت مقاالت بخش خبری خود را بهبود بخشد. گوگل در همین راستا قصد دارد 
طی سه سال آینده بالغ بر یک میلیارد دالر برای دریافت محتوای خبری به رسانه ها 
پرداخت کند. گوگل در ازای پرداخت این مبلغ هنگفت قصد دارد جدیدترین و بهترین 
مقاالت خبرگزاری های معتبر دنیا را به درون سرویس جدید خود یعنی گوگل نیوز 
شوکیس )Google News Showcase( تزریق کند. شوکیس با این هدف 
طراحی شده که مقاالت دست اول را به کاربر ارائه دهد. به نظر می رسد گوگل ازطریق 

شوکیس در تالش است رابطه ی خود را با خبرگزاری ها بهتر کند.
شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک همواره به دلیل داشتن تسلط بسیار زیاد روی 
صنعت خبر، مورد توجه بوده اند. پلتفرم های گوگل و فیسبوک، کاربران بسیار زیادی 
دارند و همین موضوع باعث شده انتشار محتوای خبری جعلی در گوگل و فیسبوک 
اتفاقی نگران کننده باشد. این دو شرکت تاکنون اقدامات زیادی برای مقابله با اخبار 
جعلی انجام داده اند، اما هنوز همچنین اخباری در گوگل و فیسبوک منتشر می شود. 
پیش تر در ماه جون ۲۰۲۰ )خرداد و تیر ۱3۹۹( بود که گوگل گفت برای دریافت 
محتوای خبری باکیفیت قصد دارد مبالغی خاص به رسانه ها بدهد؛ البته در آن زمان 

نمی دانستیم گوگل قصد دارد چقدر پرداخت کند.
اهالی مانتین ویو در سال ۲۰۱۸ بالغ بر 3۰۰ میلیون دالر برای مبارزه با اخبار 
جعلی، سرمایه گذاری کردند. گوگل اقدامات دیگری نیز انجام داده که از بین آن ها 
می توانیم به چشم پوشی از هزینه ی تبلیغات برای برخی رسانه ها و ارائه ی مجوزهای 
رایگان G-Suite برای صنعت روزنامه نگاری اشاره کنیم. گوگل درحال حاضر در 
فرانسه و استرالیا بر سر پرداخت پول به رسانه های خبری، مشغول نبردی حقوقی است.

سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل و شرکت مادر آن یعنی آلفابت، با انتشار 
بیانیه ای جدید گفت: »اپلیکیشن گوگل نیوز شوکیس قرار است حاوی برجسته ترین 
مقاالت خبرگزاری های معتبر که پیش تر برنده ی جوایز شده اند باشد. نیوز شوکیس 
باعث می شود کاربران، اطالعات بیشتری درباره ی موضوعات پراهمیت کسب کنند. 
به عالوه در فرایند این کار به ناشران خبر امکان داده می شود روابطی عمیق تر با 

مخاطبان خود برقرار کنند«.
خبرگزاری ها  به  گوگل  توسط  دالر  میلیارد  یک  پرداخت  به  مربوط  خبر 
درحالی منتشر می شود که این شرکت طی چند وقت اخیر به دلیل سیاست هایش در 
حوزه ی خبر مورد انتقاد قرار گرفته. خبرگزاری ها، نهادهای ناظر و نهادهای حوزه ی 
قوانین آنتی تراست )ضدانحصار( معتقد هستند گوگل از محتوای تولید شده توسط 

وب سایت های دیگر درآمد کسب می کند بدون اینکه به آن ها پول کافی بدهد. 
بر اساس اطالعیه ی منتشرشده توسط گوگل، نیوز شوکیس از پنج شنبه ی 
گذشته در آلمان و برزیل آغازبه کار کرده و در آینده به تدریج برای دیگر کشورهای 
دنیا منتشر خواهد شد. گوگل می گوید نیوز شوکیس شامل پنل های خبری است که 
در ابتدا روی اپلیکیشن گوگل نیوز در اندروید به نمایش درمی آیند. سرویس موردبحث 
به زودی در نسخه ی iOS گوگل نیوز نیز آغازبه کار می کند. نیوز شوکیس در آینده 

به گوگل دیسکاور )Google Discover( و موتور جست و جو هم خواهد آمد.
نیوز  را در سرویس  نزدیک به ۲۰۰ رسانه ی خبری  تاکنون  گوگل می گوید 
برزیل،  آلمان،  این رسانه های خبری در کشورهای  شوکیس ثبت نام کرده است. 
آرژانتین، کانادا، بریتانیا و استرالیا حضور دارند. خبرنگاران برای کسب جزئیات دقیق تر 
درباره ی سرویس نیوز شوکیس با گوگل ارتباط برقرار کردند بااین حال اهالی مانتین ویو 

فعال درخواست آن ها را بی پاسخ گذاشته اند.

موزش  آ سبق  ا ون  معا
آموزش  کارشناس  و  متوسطه 
و پرورش گفت: می گوییم بچه 
گیرند  نمی  یاد  مهارت  مدارس  در  هایمان 
که  نوشتن  و  خواندن  مهارت  حالیکه  در 
ضروری ترین مهارت زندگی است را خوب 

یاد نمی دهیم.
ابرهیم سحرخیز در خصوص بیشترین 
دغدغه برای سال تحصیلی که در آن قرار 
گرفته ایم، گفت: به نظر می رسد باید به طور 
آموزان  دانش  تحصیلی  افت  نگران  جدی 
آزمون های  از  باشیم. آخرین اطالعاتی که 
دارند  المللی  بین  اعتبار  که  پرلز  و  تیمز 
است  این  می دانیم  ایران  خروجی  درباره 
که رتبه ما در این آزمون ها به شدت پایین 
آمده است. بیش از 3۵ درصد بچه های ما 
در دوره ابتدایی خصوصًا در پایه چهارم که 
آزمون در آن مرحله برگزار می شود از سواد 
خواندن و نوشتن محروم هستند به این معنا 
بنویسند و  که درست نمی توانند بخوانند و 
برای پایه چهارم این مهارت وقتی ضعیف 
است یعنی اتفاق درستی در آموزش نیافتاده 
پایه  مهارت های  مهارت ها  این  است چون 

آموزشی هستند.
وی ادامه داد: من گمان می کنم این 
توصیفی  و  کیفی  ارزشیابی  معلول  موضوع 
باعث  ابتدایی  دوره  در  روند  این  و  است 
افت تحصیلی پیدا و پنهان شده است. باید 
برویم ببینیم کشوری مانند سنگاپور که رتبه 
اول را در منطقه دارد چه راهکاری را پیش 
گرفته است. ما مدام می گوئیم بچه هایمان 
در مدارس مهارت یاد نمی گیرند و با مهارت 
مهارت  که  حالی  در  نیستند  آشنا  زندگی 
خواندن و نوشتن که ضروری ترین مهارت 
زندگی و ابزار پیش نیاز آموختن هر مهارتی 

است هم درست رخ نمی دهد.

* وقتی هم کالس ها دایر بود در 
یاد دادن مهارت مشکل داشتیم 

دوران  در  اینکه  بیان  با  خیز  سحر 
مهم  بسیار  آدم ها  جان  که  لبته  ا کرونا 
آموزش حضوری  اما هیچ چیز جای  است 
را نمی گیرد و در پیشرفته ترین کشورهای 
آموزش  جایگزین  آموزشی  هیچ  هم  دنیا 
ما  مدارس  وقتی  است.  نشده  حضوری 
رفته اند  کالس  سر  معلم ها  و  بودند  دایر 
استانداردها  داده ایم،  حضوری  آموزش  و 
آموزش  بر  و  کرده ایم  رعایت  احتمااًل  را 
نظارت داشته ایم، وضعیتمان در آزمون های 
بین المللی چنین است حاال که ۹ ماه است 
مدارس تعطیل است و باید با شبکه مجازی 

و شاد بگذرانیم.
و  آموزش  مسائل  کارشناس  این 
پرورش با اشاره به آسیب های دیگر تعطیلی 
مدارس اظهار کرد: به نظر می رسد در این 

ایام رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی 
در خانه و بیرون از خانه به دلیل محدودیت 
شده  بیشتر  اقتصادی  مسائل  و  خانواده ها 
از  خیلی  ایام  این  در  است  ممکن  است. 
کودکان به کودک کار تعطیل شده باشند. 
از سوی دیگر برای آموزش مجازی خانواده ها 
عموماً نظارتی ندارند. نتیجه این دوران را باید 
دو سال آینده دید و بعد همه وارد می شوند و 
به وضع موجود آن زمان اعتراض می کنند.

* هر روز می گوئیم به زودی 
مشکالت »شاد« برطرف می شود

حرف ها  این  همه  گفت:  سحرخیز 
کرونا  می توانیم  که  نیست  این  معنایش 
از  می توانیم  حداقل  اما  بگیریم  نادیده  را 
کرونا  مثاًل  بگیریم.  عمیق  درس هایی  آن 
و  آموزشی  فناوری های  بخش  داد  نشان 
نگرفتیم  جدی  را  مدارس  هوشمندسازی 
چه  با  شاد  اجتماعی  شبکه  هم  هنوز  و 
روز می گویند  به روست. هر  رو  مشکالتی 
ان اهلل مشکالتش برطرف می شود. آموزش 
و پرورش به لحاظ ساختاری درد و رنجی 
به  افزار  نرم  در  و  دارد  سال   ۲۰ از  بیش 
مجبور  همین  برای  می زند.  لنگ  شدت 
است در بزنگاه ها با بخش خصوصی قرارداد 
ببندد. ما این همه هنرآموز و هنرجو در آی 
تی داریم اما باید در نهایت سرورهایمان را 
در اختیار دیگران بگذاریم. سال ها پیش قرار 
بود با توجه به اسنادی که داریم به بسته های 
آموزشی مبادرت کنیم و محتوای الکترونیک 
تولید کنیم تا جایگزین کتاب ها شود اما این 

کار را نکردیم.
معاون اسبق آموزش و پرورش گفت: 
یکی دیگر از چالش های دوران کرونا قطعًا 
باید  است.  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
شفاف گفته شود این صد میلیاردی که مدیر 
کل سالمت گفتند برای اجرای پروتکل ها 

به مدارس دادند دقیقًا به کدام مدارس دادند 
چون از هر مدرسه ای می پرسید می گویند به 
ما که پولی داده نشده است. هیچ نظارتی هم 
در کار نیست. اصاًل یکی بگوید در روستاها و 
مناطق دور افتاده شما بگویید ماسک دانه ای 

هزار تومان قرار است چگونه تهیه شود.

* شفاف بگویند کمبود معلم چگونه 
جبران شد؟

وی در بخش دیگری از سخنانش با 
قبل  ماه  چند  گفت:  معلم  کمبود  به  اشاره 
ما  که  شد  اعالم  تحصیلی  سال  شروع  از 
۱۹۷ هزار معلم کمبود داریم اما هیچکس 
این کمبود چگونه جبران شد. االن  نگفت 
شفاف صحبت  مسائل  بسیاری  درباره  هم 
نمی شود مثاًل نمی گویند 3۶ ساعت حضوری 
معلم ها به صورت غیرحضوری چگونه معادله 
یا اضافه کارها چگونه  اش حل می شود و 

محاسبه می شود.
عجیب ترین  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
اتفاقات این بود که رهبر معظم انقالب در 
دیدار با رؤسای مناطق تاکید ویژه داشتند که 
باید مانع ورود معلمان بی کیفیت به آموزش 
و پرورش شویم ولی ۱۰ شهریور ماه معاون 
به  بخشنامه ای  پرورش  و  آموزش  توسعه 
مدارس سراسر کشور اعالم کردند که بیایید 
یعنی  بگذاریم.  مناقصه  معلم  تأمین  برای 
موسسین مدارس غیردولتی و افراد حقیقی 
و حقوقی به آموزش و پرورش بگویند آنجاها 
که کمبود معلم هست چگونه و با چه قیمتی 
معلم را تأمین می کنند و این باعث می شود 
هر پیمانکاری بتواند بگوید فالن کس معلم 
است. حتی با اینکه مناقصه برگزار کردند اما 
اجازه ترک تشریفات را هم دادند.  واقعًا این 

سوال برانگیز است.
سحر خیز بیان کرد: در برنامه ششم 
جز  به  که  بود  شده  ممنوع  توسعه صراحتًا 

شهید  و  رجایی  شهید  دانشگاه  خروجی 
سال  هر  بعد  شود  استخدام  معلم  باهنر 
معلمان  پیشنهاد  بودجه  در  جمهور  رئیس 
در  و  می دهد  مجلس  به  را  خدمات  خرید 
هم  باز  اما  می شود  مخالفت  هم  مجلس 
کمبود  معلم  هزار   ۱۹۰ ما  می شود.  انجام 
هر  فرهنگیان  دانشگاه  نهایت  در  و  داریم 
سال ۲۰ هزار نفر خروجی دارد و ما انتظار 
نداریم آموزش و پرورش یک دفعه معجزه 
کند اما حداقل شرط معدل بگذارد از فیلتر 
آزمون و مصاحبه و دوره یکساله رد بشوند 
ولی اینکه خرید خدمات و پیمانکار و… را 

بیاوریم معلم کنیم منطق ندارد.

* آموزش ضمن خدمت عماًل حذف 
شده است

ضمن  آموزش  حتی  ما  گفت:  وی 
ف  حذ عی  نو به  ا  ر ن  معلما مت  خد
در  بروند  معلمان  می گفتیم  قباًل  کردیم. 
ببینند  آموزش  خصوصی  آموزشگاه های 
تشویق  آموزش  ساعت   ۱۷۶ ازای  به  و 
االن  و  کردند  حذف  را  این  اما  می شدند 
می بینیم معلمان ما کار در فضای مجازی را 
بلد نیستند. آموزش و پرورش آموزش حین 
حرفه ای  و سنجش صالحیت های  خدمت 
معلمان را که باید هر ۵ سال یک بار باشد 

نادیده گرفته است.
و  آموزش  مسائل  کارشناس  این 
پایان گفت: حقوق معلمان کم  پرورش در 
است -البته جدیداً افزایش داشته است- اما 
دلیل نمی شود که حاال چون معیشت معلمان 
کسی  هر  به  نکردیم  رسیدگی  خوب  را 
بگوییم برو سر کالس معلم باشد. کسی که 
روش تدریس بلد نیست، آی تی نمی داند، 
سر  را  ابتدایی  دوره  نونگاشت  کتاب های 
و  می فرستیم سر کالس  و....  نمی آورد  در 
خروجی همین می شود که داریم می بینیم.

پایه خواندن و نوشتن دانش آموزان مشکل دارد، دنبال آموختن مهارت هستیم
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مدیر طرح و برنامه اتاق 
باید  گفت:  ایران  بازرگانی 
تجربیات  از  گرفتن  درس  با 
برنامه های توسعه قبلی و مشکالتشان، 
قانون هفتم توسعه بر اساس اولویت های 

مهم اقتصاد ایران نوشته شود.
علی چاغروند اظهار کرد: در شش 
برنامه قبل تالش شد برنامه ای مبتنی 
هر  در  اما  شود؛  تدوین  ها  سیاست  بر 
فراموش  هدف  این  نحوی  به  برنامه 
شد تا جاییکه  در برنامه ششم توسعه،  
الیحه ای از سوی دولت تهیه و قانونی 
از سوی مجلس تصویب شد که هیچ 
همخوانی نداشتند. برنامه ششم توسعه 
کشور خیلی دیر به مجلس نهم رسید 
و هیمن مسئله باعث شد برنامه پنجم 
سال  پایان  تا  و  یکسال  برای  توسعه 

۱3۹۵ تمدید شود.
وی ادامه داد: با نگاهی به شش 
کشور  توسعه  برای  ساله  پنج  برنامه 
این  درصد  تاکنون حدود ۴۰  می بینیم 
اند  رسیده  عمل  عرصه  به  ها  برنامه 
این  شده  باعث  که  دلیلی  مهمترین  و 
برنامه  و  انداز  چشم  حد  در  ها  برنامه 
تناسب  عدم  بماند  باقی  کالن  های 
طرح ها و سیاست های مطرح شده در 
برنامه ها با واقعیات روز حاکم بر کشور 
است که این باعث می شود در حد یک 

کتاب آرزو باقی بماند.
به گفته مدیر طرح و برنامه اتاق 
ایران، یکی از مهمترین انتقادهایی که 
به تدوین برنامه های توسعه وجود دارد 
این است که برنامه  ها به نحوی تدوین 
شده که همه مشکالت با هم دیده می 
شوند و انگار قصد داریم که همه مسائل 
کشور را با هم حل کنیم، بدون اینکه 

اولویت بندی داشته باشیم.
موجود  مشکالت  درباره  چاغروند 
داد:  توضیح  توسعه،  ششم  برنامه  در 
توسعه کوچک سازی  برنامه ششم  در 
تعدیل  استراتژی  با  سازی  چابک  و 
که  شده   تعریف  دولت  درصدی   ۱۵
جاری  هزینه  کاهش  آن  چارچوب  در 
دولت باید در بودجه های سنواتی اتفاق 

رو  موضوع  عکس  دقیقًا  که  افتاد  می 
شاهد هستیم.

برنامه  در  اگر  کرد:  اضافه  وی 
ششم توسعه به دستگاههای سیاستگذار 
ابالغ می شد که طی تدوین استراتژی 
اسناد توسعه صنعتی و توسعه تجاری، 
با پیش بینی رشد حجم ریال در حوزه 
با  متناسب  افزایش  و  گذاری  سرمایه 
نرخ  افزایش  همچنین  و  حجم  این 
تولید مواجه هستیم که در چارچوب آن، 
نیاز به جذب نیروی کار خواهیم داشت 
می توانست پوشش خوبی برای این بند 
برنامه ششم توسعه بوده و گام مطلوبی 
اجرای  و  سازی  خصوصی  زمینه  در 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت 
و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری و 

نظارت باشد.
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی 
می تواند  که  اولویت هایی  به  اشاره  با 
توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  جریان  در 
در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: 
توجه به تطبیق برنامه ها با سیاست ها 
و توجه به یک مسیر و افق مشخص 
و حرکت در همان مسیر اولویتی مهم 
است. بایستی تغییراتی عمده در تهیه و 
شود  ایجاد  توسعه  های  برنامه  تدوین 

برنامه  تدوین  روش  و  بندی  زمان  و 
بخش  حضور  عدم  شود.  مشخص  ها 
عمومی غیر دولتی در فعالیت هایی که 
بخش خصوصی و تعاونی امکان حضور 
دارند نیز می تواند به عنوان اولویتی دیگر 

در دستور کار باشد.
به  توجه   ، ند و غر چا گفته  به 
وضعیت  بهبود  و  اجتماعی  سرمایه 
قدام  ا هر  بنای  زیر  عنوان  به  آن 
ختن  شنا رسمیت  به  ی،    توسعه ا
اعتماد  مردم،  انتخاب  قدرت  و  مردم 
حرکت  دولت  با  مردم  تعامل  سازی 
دیگر موضوع مهمی است که باید به 
آن پرداخته شود. تاکید بر نوآوری و 
بدون  اقتصاد  در  بنیان  دانش  مباحث 
به  را  کشور  شکوفایی  تواند  می  نفت 
اینکه  به  عنایت  با  باشد  داشته  همراه 
آخرین آمار نشان می دهد تهران پنجاه 
و چهارمین شهر دانش بنیان دنیاست و 
از این حیث جلوتر از شهرهایی همچون 
برلین هست این نشان دهنده ظرفیت 
در  اگر  و  است  زمینه  این  در  کشور 
حرکت  و  حمایت  هفتم  توسعه  برنامه 
بنگاه ها به سمت نوآوری مد نظر قرار 
برای  مطلوبی  نسخه  تواند  می  گیرد 
شکوفایی اقتصادی کشور شگل گیرد.

وی با بیان اینکه باید در برنامه های 

توسعه محور، نقش بخش خصوصی نیز 
به طور کامل دیده شود، بیان کرد: اتاقها 
و بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت 
و شرایط تحریم و همچنین در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی نقشی کلیدی دارند و 
تدوین  در  خصوصی  بخش  مشارکت 
برنامه های پیشنهادی بسیار مهم است. 
ریزی  برنامه  و  نفت  داخلی  فروش 
تکنولوژی  و  مالی  تامین  درخصوص 
پروژه های بزرگ با ایفای نقش بخش 
بخش  نقش  تعریف  ز  با خصوصی، 
نگاه  و  کشور  اقتصاد  در  خصوصی 
کوچک  و  سازی  خصوصی  به  ویژه 
کردن دولت جهت احیاء اقتصاد در این 
شرایط نیز دیگر اولویت های موجود در 

این حوزه است.
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی 
ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
در سال پایانی دولت قرار داریم و هنوز 
برنامه  تدوین  برای  دولت  از  خبری 
رسد،   نمی  گوش  به  توسعه،  جدید 
اتاق های  با محوریت  بخش خصوصی 
بازرگانی و سایر بخش ها، تالش کرده 
برنامه ها و پیشنهادات خود را نهایی و 
آغاز  در صورت  تا  نماید  بندی  اولویت 
برنامه ریزی جدید، این نظرات لحاظ و 

مدنظر دولت جدید قرار گیرد.

یک مقام مسئول در سازمان حمایت از مصرف کننده:
تولیدکننده،تعیینقیمتآبمعدنیرابهعهدهدارد!

مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف 
و تولیدکنندگان با بیان اینکه تعیین قیمت انواع آب معدنی بر عهده واحدهای تولیدی 
است، گفت: مردم قیمت های نامتعارف آب معدنی را گزارش دهند تا پیگیری کنیم.

علیرضا رستمی با بیان اینکه براساس مصوبات موجود قیمت گذاری کاال و 
خدمات منحصر به کاالهای اساسی و یارانه ای است، تصریح کرد: بنابراین سایر 
اقالم از جمله انواع نوشیدنی مثل آب معدنی، نوشابه و آبمیوه، کنسرو، کمپوت و 
انواع سس با رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و 
رعایت درصدهای سود پخش، عمده فروشی و خرده فروشی مصوب کمیسیون هیات 

عالی نظارت راسا توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می گیرد.
حمایت  سازمان  غذایی  مواد  و  کشاورزی  محصوالت  بر  نظارت  مدیرکل 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین خاطر نشان کرد که در صورت افزایش 
غیرمتعارف قیمت یا دریافت شکایت، از طریق مراجعه حضوری یا ثبت در سامانه 

۱۲۴ پیگیری و برخورد قانونی با موارد تخلف صورت می گیرد.
با این حال سازمان حمایت درباره مشکالتی که اخیرا واحدهای صنایع غذایی 
برای تامین مواد اولیه با آن مواجه شدند هنوز اظهار نظری نکرده است. سه روز 
پیش دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران 
از افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصوالت این صنعت در پی افزایش قیمت مواد 
اولیه از سوی صنایع پتروشیمی  خبر داده و گفته بود که صنایع پتروشیمی با افزایش 
قیمت دالر در سامانه نیما محصوالت خود را گران می کنند و با این کار تیشه به 

ریشه صنعت غذا می زنند.
پیش تر هم محمدرضا مرتضوی - رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی 
تا ۱۵۰  افزایش ۱3۰  از  ایران  صنایع غذایی و دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت 
درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن افزایش هزینه های بسته بندی صنایع 
غذایی در ماه های اخیر خبر داده و گفته بود که وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، 
فوالد، برق و نظایر آن به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع 
دیگر هم تاثیر می گذارد؛ بنابراین یکی از دالیل افزایش قیمت  کاالهای مختلف در 

ماه های اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.

احرازهویتمتقاضیانآگهیخودروومسکنتوسطسامانهامتا
پس از ابالغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر 
الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی  دهندگان خود، مسئولین 

نحوه کارکرد سامانه احراز هویت اِمتا را بررسی کردند و به انتقادات پاسخ دادند.
تجارت  توسعه  مرکز  عمومی  روابط  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
الکترونیکی، پس از ابالغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی 
مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی دهندگان خود 
از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش های متعددی از سوی برخی کسب  و کارها 
و تشکل های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم مطرح شد. حال پس از گذشت 
چند روز از طرح این مباحث، مسئوالن سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این 

سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده اند.
عدم ارائه API از سوی سامانه اِمتا و خروج کاربران از پلتفرم ها

این سامانه به صورت API در اختیار کسب  و کارها قرار می گیرد. با توجه 
)ثبت نام(  احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی  اول و اصلی  اینکه مرحله  به 
غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطالعات مهم هویتی کاربران 
دریافت می شود، به همین دلیل کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای 
عالی فضای مجازی، راه اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده های کاربران 

به تصویب رسانده است.
یکی از اهداف اصلی تدوین و ابالغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی 
که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد کرده اند، نیز لزوم صیانت 
از داده های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز هویت 
 Login With( کاربران  باید در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل
ایرانی  پلتفرم ها و کاربران  از  استفاده بسیاری  Google Account( که مورد 

است نیز به همین شیوه است.
طوالنی بودن فرآیند احراز هویت از طریق اِمتا

نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، 
فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی  و در 
دفعات بعدی تنها با نام کاربری )شماره موبایل( و رمز عبور یکتای خود احراز می شود. 
در نظر بگیرید چندین هزار کسب  و کار وجود دارد که طی کردن فرایند احراز هویت 
برای هر کدام از آنها توسط کاربران، فرایندی طوالنی  و زمانبر است. ضمن این که 
حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب  و کارها تحمیل  
می کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون 

عملیاتی نشده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.
اکنون فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و 
این کاربران تنها با وارد کردن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب  و کارها 

احراز هویت  می شوند.
 کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق  العاده خودرو

برخالف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه 
اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق  العاده خودرو 
است به شکلی که در مدت ۱۰ روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز 
هویت شدند و و رکورد کم  نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز 
با حجم باالی ترافیکی و استعالم همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران 

به سامانه های دو خودروساز ثبت شد.
با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت 
بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب  سرویس از سوی 
ارائه   دهنده آن به  روز و کامل نشده بود بود، به همین دلیل برخی کاربران را با 
مشکل مواجه کرد. همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم  کارت های 
اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره 
موبایل کاربران با کد ملی آنها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزارهای 
شناسایی و احراز هویت است انجام  می دهد و این سرویس تمامی سیم  کارت های 

کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش  می دهد.
ریزش کاربران سکوهای آگهی و هدایت آنها به شبکه های اجتماعی خارجی

بررسی ها نشان  می دهد با توجه به ساختار، ویژگی ها و کارکردهای سکوهای 
آگهی، هیچ یک از پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی خارجی قابلیت های کاربردی در 
این خصوص را ندارند و از طرفی صرفًا کاربرانی ریزش  داشته اند که به قصد انجام 

اقدامات سوداگرانه و خالفکارانه در این بسترها فعالیت  می کنند.

محدودیتهایکروناییوفعالیتیواشکیمشاغل!
کنترل  برای  جدید  محدودیت های  که  شد  اعالم  گذشته  یکشنبه  روز  از 
شیوع ویروس کرونا در تهران به مدت یک هفته اعمال خواهد شد، اما بسیاری از 
محدودیت هایی که منتشر شد از اول تیرماه اعالم شده بود، اما به نظر می رسد عزم 
ندارد، چراکه مشاهدات میدانی نشان می دهد که  برای اجرای آن ها وجود  جدی 
این مصوبات در موارد زیادی رعایت نمی شود و شاید اجرای آن ها نیازمند ضمانت 

اجرایی قوی تری باشد.
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا روز گذشته به دستگاه های اجرایی ملی و 
استانی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری های مستقر در استان تهران 
ابالغ کرد که تعطیلی برخی مراکز به مدت یک هفته از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۸ مهر 
ماه تمدید شده است. بنابراین بر اساس این ابالغیه دانشگاه ها، مدارس، مدارس 
شبانه روزی، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها و سایر 
آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه 
و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی در این 

یک هفته تعطیل خواهند بود.
همچنین  برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها، 
باشگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد 
مشابه، کافه، قهوه خانه ها و چایخانه ها، باغ وحش و شهر بازی ها، مراکز تفریحی 
آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز 

جمعه در این ابالغیه مورد تاکید قرار گرفته است.
همانطور که در ابتدا یادآوری شد، از اواخر تیرماه و در پی اوج گیری دوباره شیوع 
ویروس کرونا در کشور برخی اصناف پرخطر در مناطق قرمز و هشدار تعطیل اعالم 
شدند و گفته شد که برای پیشگیری از انتقال کرونا باشگاه ها ورزشی، ورزش های پر 
مواجهه مانند کشتی و ...، مراکز تفریحی، آبی، باغ وحش ها، شهربازی و استخرهای 
سرپوشیده، باشگاه های بدن سازی، کافی شاپ ها، کافه ها، چای خانه ها و تاالرهای 
پذیرایی و آرایشگاه های زنانه حق فعالیت ندارند و برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، 
فرهنگی و مذهبی و همایش ها از تاریخ ابالغ مصوبه، به مدت یک هفته ممنوع 
است که البته این محدودیت ها تاکنون تمدید شده است. اما مشاهدات میدانی در 
هفته های گذشته نشان می دهد در برخی موارد این محدودیت ها رعایت نمی شود. 

بنزیندرصدرکاالهایصادراتی
بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و ارتقای کیفی واحدهای 
پاالیشگاهی در تولید بنزین استاندارد، پیوستن ایران به جمع کشورهای صادرکننده 
بنزین را به همراه داشت و صنعت پاالیش، توانست کشور را در تحقق سیاست های 

اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم های خارجی روسپید کند.
با مختومه  شدن پرونده واردات بنزین از مهرماه سال ۹۷ برگی تازه پیش 
روی صنعت پاالیش کشور باز شد تا واحدهای پاالیشی افزون بر تأمین نیاز داخلی 
بتوانند پاسخگوی درخواست های صادراتی بنزین از کشورهای خارجی نیز باشند.

پیش از این با وجود ۹ پاالیشگاه نفتی در کشور، برای جبران کسری بنزین 
مصرفی به اذعان مسئوالن وقت در سال ۸۵ به طور میانگین روزانه حدود ۲۷ 
این روند میلیون ها  ادامه  با  بنزین وارد می شده است،  لیتر  میلیون و 3۰۰ هزار 
دالر ارزی که می توانست در طرح های دیگر هزینه و سرمایه گذاری شود، صرف 
واردات بنزین می شد، اما امروز با توسعه صنعت پاالیش کشور و تکمیل پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازی به رقم ۲ میلیون و 
3۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و دیگر خبری از کنار گذاشتن هزینه برای 

واردات بنزین به کشور نیست.
با توجه به مصرف افسارگسیخته بنزین در سال های گذشته بیم آن می رفت 
که میزان تولیدات پاالیشگاه ها کفاف نیازهای داخلی را ندهد و در نتیجه به افزایش 
واردات بنزین منجر شود. این اتفاق ناگوار می توانست در شرایط تحریم صنعت نفت 
را که به شدت در تنگنا قرار داده است، دچار بحران عمیق تری کند. اگر نگاهی 
به وضع کشور ونزوئال انداخته شود، می توان وخامت اوضاع را در این باره بهتر 
و عمیق تر درک کرد. فلج شدن پاالیشگاه های کشور ونزوئال و در نتیجه کمبود 
سوخت بحران سختی را پیش روی این کشور قرار داده است، اما ایران با برگ 
برنده خود یعنی ستاره خلیج فارس توانست از عهده این مسئولیت خطیر به خوبی 
برآید و حتی با ارسال محموله های بنزین به ونزوئال قدرت و اقتدار ایران را مقابل 

دیگر کشورها گوشزد کند.
امروز کشور با گذار از مرحله ای که واردکننده بنزین بود، به یکی از فعال ترین 
کشورهای منطقه در حوزه صادرات بنزین بدل شده است و برای نخستین بار این 
کاال در میان کاالهای غیرنفتی توانسته است بر سکوی نخست صادرات بایستد. 
به این ترتیب برای تقویت صادرات غیرنفتی و دوری از خام فروشی، خط صادراتی 
این سوخت راهبردی فعال شد و با هدف گذاری در رونق صادرات فرآورده های 
نفتی و ظرفیت تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین برای نخستین بار صادرات 

محموله های بنزین از دیگر فرآورده ها پیشی گرفت.
آمارهای صادراتی کشور از این حکایت دارند که در ۶ ماه نخست امسال 
خارجی  کشورهای  به  کاال  دالر  میلیون   3۴۹ و  میلیارد   3۰ تحریم ها،  وجود  با 

صادر شده است.
با توجه به ارزش ۱3 میلیارد و ۵۶۶ میلیون دالری صادرات کاالهای غیرنفتی 
در نیمه نخست امسال باید گفت بنزین در صدر این کاالهای صادراتی توانسته است 
در ارزآوری کشور نقش قابل توجهی ایفا کند. باید تأکید کرد با توجه به اقدام های 
خارجی  فشارهای  مقابل  را  کشور  توانست  پاالیش  صنعت  امروز،  تا  انجام شده 
روسپید کند و با همین رویه صادرات فرآورده های نفتی به خصوص بنزین را رونق 
خاصی ببخشد تا افزون بر ممانعت از هدررفت نقدینگی به منظور واردات بنزین، با 
صادرات آن به درآمدزایی کشور نیز کمک کند و به اعتبار بین المللی کشور بیفزاید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
اقتصاد اهداف با پتروشیمی صنعت در تولید جهش طرحهای

مقاومتیهمسوییدارد
زنجیره  تکمیل  سمت  به  حرکت  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
این  در  تولید  جهش  طرح های  و  است  ضروری  پتروشیمی  صنایع  پایین دستی 

صنعت را همسو با اجرای اقتصاد مقاومتی می دانم.
حسین حسین زاده بر ضرورت رونق پتروشیمی ها تأکید کرد و گفت: از آنجا 
که پتروشیمی ها ضریب ارزش افزوده و اشتغال بسیار باالتری از فروش نفت خام 
دارند باید تالش بیشتری برای تبدیل نفت به محصوالت مختلف کرد تا از این 

طریق برای کشور ارزش افزوده ایجاد شود.
پتروشیمی و شکل گیری  پاالیشی و  افزود: بدون شک، توسعه صنایع  وی 
زنجیره ارزش در پایین دست این صنایع، اشتغال زایی به همراه خواهد داشت، البته 
اقتصادی و تزریق نقدینگی های سرگردان به این  ایجاد مشوق های  با  می توان 

صنایع، توسعه آنها را بیش از پیش گسترش داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از آنجا که حوزه 
پتروشیمی بسیار گسترده است، می توان بسیاری از مواد اولیه را به محصوالت 
متعدد تبدیل کرد، زیرا با تبدیل آن به محصوالت مختلف که کیفیت خوبی دارند، 

صادرات غیرنفتی ما افزایش خواهد یافت.
حسین زاده عنوان کرد: طرح های جهش تولید صنعت پتروشیمی را همسو با 
اجرای اقتصاد مقاومتی می دانم و معتقدم اگرچه تحریم  آسیب های اقتصادی بسیاری 
به کشور رسانده، اما با استفاده از ظرفیت و توانمندی جوانان در بخش های مختلف 

از جمله صنعت نفت و گاز می توانیم از این دوران نیز عبور کنیم.
وی گفت: با بهره برداری از طرح های جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی، 
تحولی بزرگ در این صنعت رخ می دهد و این روند از اهمیت صنعت پتروشیمی 

در توسعه کشور حکایت دار

خیروشرترامپبرایبازارنفت
پس از انتشار خبر مبتال شدن ترامپ به کرونا، بازار نفت با کاهش قیمت 
مواجه شد، کارشناسان نیز بر این باورند که بهبود و عدم بهبود ترامپ می تواند 

تاثیرات بیشتری نیز بر بازار نفت داشته باشد.
بازار نفت پیش از اعالم ابتالی ترامپ به کووید ۱۹ دچار کاهش قیمت شده 
بود و طبق گفته مارشال استیوز، تحلیلگر بازارهای انرژی در شرکت آی اچ اس 
مارکیت، نگرانیها نسبت به رشد تقاضا در سه ماهه چهارم، جو بازار را تیره کرده 
است.سرمایه گذاران در بازارهای نفت به دقت روند شیوع بیماری را که در بخشهایی 
اقتصادها،  اروپا تشدید شده است، زیر نظر دارند زیرا در صورت کندی رشد  از 
تاثیر مستقیمی بر تقاضا برای کاالها خواهد داشت. بر اساس گزارش مارکت واچ، 
موضوع نگران کننده دیگر برای بازار، افزایش عرضه نفت در شرایط فعلی است.

نظرسنجی رویترز نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه سپتامبر نسبت به ماه 
اوت ۱۶۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است. همچنین انتظار می رود پس از 
رفع محاصره هشت ماهه بنادر و تاسیسات نفتی لیبی توسط ژنرال خلیفه حفتر، 

نفت بیشتری از سوی این کشور به بازار جهانی عرضه شود.
آمار روز چهارشنبه گذشته اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز نشان داد ذخایر 
نفت این کشور در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر دو میلیون بشکه کاهش داشته 
که سومین کاهش هفتگی متوالی بوده است. با این حال شرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت فعال آمریکا هفته گذشته 
شش حلقه افزایش پیدا کرده و به ۱۸۹ حلقه رسیده که دومین رشد هفتگی متوالی 

بود و از افزایش تولید آمریکا در روزهای آینده حکایت داشت.

مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران:

برنامهتوسعهراباکتابآرزواشتباهگرفتهایم
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زیر نظر: محمد امامی

صنفی  م  نظا ییس  ر
ینکه  ا ن  بیا با  ورزی  کشا
تالش ما برای این است که 
اطالعات غلط از هزینه های تولید به 
نهایت  در  و  نشود  داده  گیران  تصمیم 
نخورند،  ضربه  تولیدکنندگان  و  تولید 
گفت: متاسفانه پس از اعالم قیمت های 
کشاورزی،  محصوالت  تضمینی  خرید 
کشاورزان با حضور در دفاتر نظام های 
صنفی ضمن اعتراض و شکایت اعالم 
محصوالت  کاشت  از  دیگر  که  کردند 
کلزا،  جو،  گندم،  ویژه  به  استراتژیک 

چغندر و...ناامید شده اند.
رسید  می  نظر  به  که  حالی  در 
فوریتی  دو  طرح  تصویب  با  مجلس 
اصالح قانون خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی سعی در اصالح نحوه قیمت 
قرار  و  دارد  محصوالت  این  گذاری 
است قیمت خرید تضمینی محصوالت 
سه  از  متشکل  شورایی  در  کشاورزی 
بخش  تشکل  سه  دولتی،  بخش  وزیر 
کشاورزی،  صنفی  )نظام  کشاورزی 
اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی 
کشاورزی(، سه کشاورز خبره و سه نفر 
کشاورزی  کمیسیون  اعضای  از  ناظر 
تعیین شود اما یکشنبه  گذشته سازمان 
اقتصاد  شورای  مصوبه  بودجه  و  برنامه 
برای  زراعی  محصوالت  قیمت  درباره 
سال ۱3۹۹ را به وزارت جهاد کشاورزی 
ابالغ کرد و نرخ خرید تضمینی هر کیلو 
گندم۴۰۰۰ هزارتومان، کلزا ۷۸۰۰ تومان 
و جو نیز حدود ۲3۰۰ تومان اعالم شد.

از  بسیاری  اما  خبر  این  انتشار 
فعاالن حوزه کشاورزی را نگران سال 
زراعی جدید کرد و در حالی که تصور 
می کردند شاید مجلس جدید بتواند با 
تعیین قیمت های عادالنه و واقعی باری 
از دوش کشاورزان بردارد و در دوره ایی 
رشد  کشاورزی  های  نهاده  قیمت  که 
تولید و  از  پیدا کرده است  چشمگیری 
امیدشان به  تولید کننده حمایت کنند، 

ناامیدی تبدیل شد و آن طور که برخی 
تالش  تمام  گوید  می  فعاالن  این  از 
از کشاورزی در  برای حمایت  هایشان 

کشور به در بسته خورد.
ملک  شفیع  محمد  راستا  این  در 
زاده - رییس نظام صنفی کشاورزی - با 
اقتصاد  شورای  مصوبه  در  اینکه  بیان 
محصوالت  قیمت  تعیین  به  مربوط 
کدام  هیچ  سال۱3۹۹_۱۴۰۰،  زراعی 
از محصوالت زراعی به صورت عادالنه 
و واقعی قیمت گذاری نشده اند، گفت: 
تعیین  مبنای  نیست  معلوم  متاسفانه 
اساسی  چه  بر  اقتصاد  شورای  قیمت 
است.  قیمت گندم کمتر از ۵۰۰۰ تومان 
ظلم به تولیدکننده است.  قیمت جو در 
بازار در حال حاضر بیش از 3۵۰۰ تومان 
است اما در این مصوبه قیمت آن برای 
سال زراعی ۱3۹۹- ۱۴۰۰، به ازای هر 
شده  اعالم  تومان   ۲3۰۰ جو  کیلوگرم 
غیرمنطقی  و  غیرمنصفانه  که  است 
حداقل  که  قند  چغندر  است، همچنین 
باید کیلویی ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان باشد 
تا کشاورزان از کاشت آن استقبال کنند 
حدود ۸۰۰ تومان نرخ گذاری شده است.

نباید  کلزا  کرد:قیمت  اضافه  وی 
با  زیرا  باشد،  هزارتومان   ۱۱ از  کمتر 
توجه به هزینه های تولید کمتر از ۱۱ 
نیست،  صرفه  به  مقرون  هزارتومان 
ولی در مصوبه شورای اقتصاد حدود ۷ 
هزارتومان شده است. یا پیازی که نرخ 
یعنی  ترین قیمت  پایین  به  امسال  آن 

اکثرکشاورزان  و  رسید   تومان   ۵۰۰
از  را  خود  تولیدی  پیاز  نشدند  حاضر 
بودند  معتقد  زیرا  کنند  برداشت  زمین 
برداشت شان  این قیمت حتی هزینه  
را هم تامین نمی کند ولی برای سال 
زراعی آینده نرخ پیاز ۵۴۰ تومان تعیین 
شده است. یعنی همه محصوالت سیب 
زمینی، پنبه، نخود، عدس، برنج و ...هیچ 
کدام براساس قیمت های واقعی تعیین 

نشده است.
منتظر تایید شورای نگهبانیم

رییس نظام صنفی کشاورزی ایران 
نگهبان  شورای  بود  قرار  کرد:  تصریح 
تضمینی  خرید  قانون  اصالح  طرح 
محصوالت کشاورزی را که به صورت 
دو فوریتی در مجلس به تصویب رسیده 
بود، تایید کند و بعد از آن شورای قیمت 
گذاری با نظارت مجلس تشکیل شود. 
اما هنوز خبری نشده و منتظریم شورای 

نگهبان آن را تایید کند.  
وی در ادامه اظهار کرد: اگر شورای 
نگهبان طرح دوفوریتی را تصویب کند و 
شورای تخصصی قیمت گذاری تشکیل 
اصالح  ارقام  و  اعداد  این  قطعا  شود، 
قیمت  شورای  اگر  ولی  شد.  خواهد 
گذاری به تایید شورای نگهبان نرسد و 
قیمت های تعیین شده برای سال زراعی 
آینده باقی بماند، کشاورزان در امر تولید 
مشارکت نخواهند کرد و همه به کاشت 
محصوالت آب بر و غیرضرور روی می 
ضمن  شود  می  مجبور  دولت  و  آورند 

وابستگی شدید به بیگانگان آن هم در 
شرایط حساس کنونی میزان زیادی از 
گندم مورد نیاز کشور را وارد کند. ضمن 
اینکه با این قیمت های ناعادالنه طرح 
الگوی کشت هم به اجرا نخواهد رسید.  
برخی در تالشند مسائل را به شکل 

دیگری جلوه دهند
ملک زاده در پاسخ به این سوال 
که چرا شورای نگهبان این طرح را تایید 
بین  این  آیا مشکلی در  نکرده است و 
وجود دارد؟ گفت: شاید افرادی هستند 
شکل  به  را  مسائل  دارند  سعی  که 
جلوه  نگهبان  شورای  برای  دیگری  
این  دهند.  اطالعات غلط می  و  دهند 
کشور  که  تالشند  در  حقیقت  در  افراد 
آنها  و  نرسد  تولیدات  به خودکفایی در 
بتوانند با به جریان انداختن واردات، به 
منافع زیادی برسند. یعنی با وجود اینکه 
خودکفا  گندم  تولید  در  توانیم  می  ما 
شویم و حتی صادرات هم انجام دهیم، 
وضعیت را به شکلی جلوه می دهند که 
همه تصمیمات به سمت واردات سوق 
داده شود تا مبادا به منافع برخی افراد 
که از کنار واردات تامین می شود، خدشه 

ای وارد شود.
با  کشاورزی  صنفی  نظام  رییس 
مصاحبه  در  زمان  هر  اینکه  به  اشاره 
کشاورزان  منافع  و  حقوق  از  هایمان 
دفاع کردیم به ما ایراد گرفته شده است، 
اظهار کرد: تالش ما برای این است که 
اطالعات غلط از هزینه های تولید به 
نهایت  در  و  نشود  داده  گیران  تصمیم 
نخورند.  ضربه  تولیدکنندگان  و  تولید 
ها  قیمت  این  اعالم  از  پس  متاسفانه 
کشاورزان با حضور در دفاتر نظام های 
صنفی ضمن اعالم اعتراض و شکایت 
از  دیگر  که  کردند  اعالم  خود  های 
کاشت محصوالت استراتژیک به ویژه 
گندم، جو، کلزا، چغندر و... و. نا امید شده 
اند و بیان کردند هرگز با این قیمت ها 

نمی توانیم به تولید خود ادامه دهیم.

اعتراض کشاورزان به نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال 
۱۱۱ هزار و 33۷ فقره گزارش و شکایت مردمی 
در خصوص کاال و خدمات در سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان ها ثبت شده است.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، »عباس تابش« با بیان 
اینکه ۱۱۰ هزار و 3۶۶ فقره معادل ۹۹ درصد 
فقره   ۹۷۱ و  پیگیری  قابل  دریافتی  شکایات 
معادل یک درصد از آنها غیرقابل پیگیری بودند 
که از این تعداد 3۷ هزار و ۸۷۴ شکایت معادل 
3۴ درصد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی 

شده است،  ۵۶ هزار و ۱3۲ فقره معادل ۵۰ درصد تخلف، 
احراز نشده و ۱۷ هزار و 33۱ شکایت معادل ۱۶ درصد 

به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است.
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  رییس 
هزار   ۹۵ شکایات،  تعداد  این  از  افزود:  تولیدکنندگان 
و ۵۰۶ فقره معادل ۸۶ درصد مربوط به کاال بود که 

نان، میوه و سبزی در صدر آن قرار گرفتند و ۱۵ هزار 
و ۸3۱ فقره معادل ۱۴ درصد مربوط به خدمات است 
که نرخ تعمیر خودروهای سبک و کافی نت مهمترین 

آنها محسوب می شود.
مصالحه بیش از سه هزار و ۵۰۰ مورد از تخلفات 

با تدابیر اتخاذ شده
تابش تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، از مجموع 

شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده 
به مصالحه و جلب  فقره  اند، سه هزار و ۵۵۴ 
رضایت شاکیان منجر شد و بر همین اساس از 
تشکیل و ارجاع پرونده به ادارات کل تعزیرات و 

دیگر محاکم قضایی اجتناب شده است.
بر  شکایات  بیشترین  اینکه  اعالم  با  وی 
اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و درج 
نحوه  با  ارتباط  در  گفت:  است،  قیمت  نشدن 
 ۸3۵ و  هزار   ۷3 مجموع  در  شکایات  دریافت 
فقره معادل ۶۶ درصد به صورت تلفنی، ۱۸ هزار 
و 3۶۷ فقره معادل ۱۷ درصد به صورت حضوری 
و ۱۹ هزار و ۱3۵ فقره معادل ۱۷ درصد به صورت 

کتبی بوده است.
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  رییس 
تولیدکنندگان تصریح کرد: استان های تهران، خراسان 
رضوی، آذربایجان شرقی و البرز با افزایش تعداد شکایات 
و استان های سمنان، جنوب کرمان، کهکیلویه و بویراحمد 

و خوزستان با کاهش شکایات مواجه بوده اند.

رییس سازمان حمایت اعالم کرد:

و ثبت 111 هزار شکایت مردمی از فروش کاال و خدمات در نیمه نخست امسال اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
ششدانگ یک باب مغازه بنام خانم بتول حبیبی کیلک فرزند محمد صالح 
تحت پالک 3۲ فرعی از ۱۵۸۰ اصلی بخش یک به مساحت 3۹/3۹ متر مربع 
خریداری از مرحوم سید نعمت اله خامسی به آرس سنندج خیابان پاسداران 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۶/3۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۷/۱۵ 

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج       م الف ۱۵۰۷۹
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سایه  چیز  همه  روي  بر  کرونا  روزها  این 
انداخته است و روي مشاغل مختلف در سراسر 
جهان تاثیر گذشته است. هرچند بسیاري معتقد 
هستند که کرونا اکثر مشاغل را فلج کرده و به 
لحاظ اقتصادي ضررهاي جبران ناپذیري را وارد 
کرده است، ولي در این بین برخي هم هستند که 
اعتقاد دارند کرونا با تمام بدي هایش، مزایایي هم 
داشته است! رضا تاجبخش آهنگساز، تنظیم کننده 
و نوازنده پیانو که یکي از شاخص ترین چهره هاي 
دست  آن  از  مي رود  شمار  به  کشور  موسیقي 
هنرمنداني است که مي گوید کرونا به بسیاري از 
فعاالن عرصه هنر آسیب وارد کرده ولي تا حدي 

باعث پیشرفت موسیقي کشور هم شده است!
رضا تاجبخش در گفتگویي کوتاه با دنیاي 
ابتدا  این روزهای خود گفت: در  جوانان درباره 
ناراحت  کنسرت ها  نشدن  برگزار  از  بگویم  باید 

نوازندگانی  و  همکارانم  اینکه  دلیل  به  هستم، 
خیلی  داشتند،  درآمد  زنده  اجراهای  از  تنها  که 
واقعا  اقتصادي  لحاظ  به  و  هستند  سختی  در 
یک   از  اما  مي کنند.  سپري  را  سختي  روزهاي 
جهت خوشحال هستم چون ویروس کرونا لطف 
بزرگی به صنعت موسیقی ما کرد. کرونا یکسری 
و  خالی  ادعاهای  کثیف،  هیاهوهای  صداها، 
یکسری از افرادی را که برای صحنه نبودند، به 
پایین کشید و خدا را شکر می کنم که مردم ما 
گوش شان استراحت می کند. امیدوارم این ماجرا 
تا ۴سال دیگر هم ادامه پیدا کند! در عین حال 
شیوع این ویروس باعث شد یکسری هنرمندان 
کارهای خوبی تولید کنند و خوشبختانه این کارها 

بیشتر دیده و شنیده شدند.
این نوازنده و تنظیم کننده شاخص موسیقي 
از  گفت:  خود  جدید  فعالیت های  درباره  کشور 

با کالم منتشر  اردیبهشت ماه تاکنون سه قطعه 
و  مجازی  فضای  در  قطعات  این  تمام  و  کردم 
دسترس  در  خودم  شخصی  صفحه  همچنین 
نام  بی تو،  ناگهان  قطعات  این  از  یکی  است.  
دارد که خدا را شاکرم که بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. اصال فکرش را هم نمی کردم این قطعه 
قطعات  این،  بر  عالوه  شود.  شنیده  حد  این  تا 
کویر و قصه من و تو، را نیز در این مدت منتشر 
کردم. به امید خدا هر یک ماه و نیم یکبار یک 
قطعه با کالم از خودم منتشر خواهم کرد. ضمن 
رو موزیک ویدئوی جدید  اینکه در هفته پیش 
گروه ضرب و فوت را نیز منتشر خواهیم کرد. نام 
این قطعه طلوع آفتاب، است که امیدوارم مورد 
توجه مخاطبان قرار گیرد. درواقع سعي کرده ام 
در این ایام کارهایم را با برنامه ریزي پیش ببرم 
و از موقعیت استفاده کرده و کارهاي خوبي تولید 

کرده ام. فکر مي کنم این شرایط با اینکه سخت 
بیشتري  تمرکز  بتوانم  تا  شده  باعث  ولي  بوده 
ایده و  با  و  باشم  روي کارهاي شخصي داشته 
فکر جدید به تولید موسیقي بپردازم. هرچند که 
واقعا دلم براي کنسرت و روي صحنه رفتن به 

شدت تنگ شده است.
صحبت هایش  پایان  در  تاجبخش  رضا 
گفت: زمانی که مقداری اوضاع بهتر شود، قیمت 
بلیت های کنسرت افزایش می یابد و این افزایش 
قیمت، تاثیر زیادی در رفتن مردم به کنسرت ها 
می گذارد. به نظرم هیاهوهای قبل از ایام کرونا 
لحاظ  به  چون  مردم  درواقع  و  می شود  کمتر 
اقتصادي شرایط بدتري پیدا کرده اند، حس مي کنم 
استقبال از کنسرت ها مانند قبل از کرونا نباشد و به 
همین دلیل شرایط برگزاري کنسرت ها سخت تر 

هم خواهد شد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده

فیلم کودک  بین المللي  جشنواره 
باعث رونق  تنها  نه  اخیر  در چندسال 
گرفتن ژانر کودک در سینماي کشور 
شده بلکه استقبال اهالي سینما از این 
جشنواره باعث شده تا حاال مخاطبان 
حدود  شوند.  آن  جذب  هم  زیادي 
جشنواره  سی وسومین  دیگر  ۲هفته 
اصفهان  نوجوان  و  کودک  بین المللی 
تمامی  که  سالی  در  می شود.  برگزار 
شیوع  تاثیر  تحت  کشور  فعالیت های 
ویروس کرونا تغییر ماهیت و رفتار دادند، 
برگزاری جشنواره های سینمایی در این 
دوره فضای جدید و متفاوتی را تجربه 
می کند. استفاده از ظرفیت های نمایش 
جشنواره های  برگزاری  برای  آنالین 
سینمایی موجب شده جشنواره امسال 
به صورت  اصفهان  نوجوان  و  کودک 
تابش،  با علیرضا  برگزار شود.  آنالین 
دبیر سی وسومین جشنواره فیلم کودک 
چگونگی  درباره  اصفهان،  نوجوان  و 
برگزاری این جشنواره و مشکالتی که 
کرونا در روند اجرایی کارهای جشنواره 
ایجاد کرده است، به گفتگو نشستیم...

فیلم  جشنواره  دبیر  عنوان  -به 
آنالین  به شیوه  آن  برگزاری  کودک، 
چقدر از اهداف شما را تحقق می بخشد؟ 
آیا صرف برگزاری جشنواره اولویت بود 
دادید  انجام  که  سیاستگذاری هایی  یا 

قابل دسترسی است؟  
جشنواره های  که  شرایطی  *در 
مختلفی در دنیا به ویژه جشنواره های 
با  نوجوان  و  کودک  فیلم  تخصصی 
برگزار  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
معتبر  رویداد  یک  تعطیلی  شده اند، 
بین المللی  جشنواره  مثل  قدیمی  و 
فیلم های کودکان و نوجوانان، منطقی 
به  جشنواره  دوره  این  برپایی  نیست. 
شکل جدید، تصمیمی توأم با ریسک 
نکته  این  به  باید  آن که  ضمن  است 
سبب  کرونایی  شرایط  که  کرد  توجه 
جدید  تعاریف  با  ما  فاصله  تا  شده 
یابد،  زیست بوم سینما در دنیا کاهش 

این  در  ارتباطات  از  بسیاری  چراکه 
تعریف شده  مجازی  فضای  در  دوره، 
ایران  در سینمای  است. همانطور که 
این فرصت به وجود آمد تا به عنوان 
مثال اکران آنالین فیلم هاي سینمایی 
تعریف شود و آزمون و خطا درباره آن 
شرایط  این  اگر  شاید  بگیرد.  صورت 
پدید نمی آمد، هیچگاه ضرورت آزمودن 
این فضا هم احساس نمی شد. برپایی 
جشنواره به شکل آنالین هم گرچه در 
همه دنیا، تازگی دارد و پارادایم ذهنی 
آن،  آزمودن  اما  داده  تغییر  را  ما  همه 
است  جدیدی  دنیای  به  ورود  الزمه 
انبوه  که در آن می توان با مخاطبانی 

ارتباط برقرار کرد.

-تفاوت هاي این شکل برگزاري 
را در چه مي بینید؟

*یکی از تفاوت های بارز این دوره 
جشنواره با ادوار گذشته، برپایی آنالین 
است که در اجرای کارگاه های آموزشی 
هم این تفاوت مشاهده می شود. در واقع 
شرایط جدید این رویداد، فرصت خوبی 
مجازی  برپایی  با  ما  تا  کرده  ایجاد 
کارگاه ها در ۲ بخش بین الملل و ملی، 
بتوانیم از اساتید متنوع و باسابقه تری 
استفاده کنیم و در ضمن به فراگیری 
بیشتر کارگاه ها فکر کنیم و جشنواره 
این امکان را داشته باشد تا با مخاطبان 
امسال  باشد.  تعامل  در  گسترده تری 
سعی شده تا باتوجه به شرایط کرونایی 
و انتقال فضای آموزشی در دانشگاه ها، 
مراکز آموزشی و فستیوال های مختلف 
به بستر فضای مجازی، نگاهی ویژه 
به بخش کارگاه های آموزشی جشنواره 
داشته باشیم. درنهایت باید گفت برپایی 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان برای ما هم جزو اولویت های 
تعریف شده جهت ارتقای کیفی سینمای 
کودک و نوجوان در کشور است و هم از 
منظر ارزیابی آثار جدید و حتی داوری 
فراگیر کودکان و نوجوانان و همچنین 
و  کودک  سینمای  آثار  شدن  دیده 
یک  فراگیر،  گستره ای  در  نوجوان 

ضرورت است. 

روزهای  در  معتقدند  -بسیاری 
شیوع کرونا که بسیاری از سینماگران 
به واسطه تعطیلی پروژه های سینمایی 
تعدیل  واسطه  به  سینماها  پرسنل  و 
معیشتی  مشکل  و  شدند  بیکار  نیرو 
دارند، اگر دولت تصمیم می گرفت به 
جای برگزاری جشنواره ها، بودجه آن را 
خرج موضوعات معیشتی هنرمندان کند 
نتیجه همدالنه تری دریافت می کرد. آیا 
خرج  برای  کاری  و  ساز  چنین  اساسا 
کردن بودجه جشنواره هست؟ جشنواره 
مسئولیت  راستای  در  کودک  فیلم 
اجتماعی خود چه کارهایی در این زمینه 

انجام می دهد؟  
نظرات  جنس  از  بحث  *این 
در  روز  هر  که  است  کامنت هایی  و 
موارد  با  رویارویی  در  مجازی  فضای 
در  ریشه  و  می گیرد  صورت  مختلف، 
هم  من  دارد.  عدالتخواهانه  مطالبات 
معتقدم که باید فکری به حال نیروی 
صورت  کرونا  از  آسیب دیده  انسانی 
دولت  این موضوع که  اما طرح  گیرد 
بودجه  جشنواره ها،  برگزاری  جای  به 
آن را خرج مشکالت معیشتی کند، از 
اساس یک مغلطه است چراکه اصوال 
محل  از  جشنواره  یک  برپایی  بودجه 
تامین  به جشنواره ها  مربوط  اعتبارات 
نشد،  برپا  جشنواره ای  اگر  و  می شود 
بر اساس قانون، بودجه به همان محل 
برمی گردد. ضمن آن که یکی از وظایف 
تعریف شده ما در بنیاد سینمایی فارابی، 
کرونا  شیوع  آسیب دیدگان  از  حمایت 
بوده  امسال  نخست  اکران 3ماهه  در 
اساس  بر  مصوب  پرداختی های  که 
گرفت  صورت  شده  اعالم  شیوه نامه 
یا در حال انجام است. عرض من این 
است که ما بر اساس وظیفه قانونی و 
تعریف شده خود، در آن زمینه هم فعالیت 
کرده و خواهیم کرد و قرار نیست بودجه 
تولید فیلم را به حل مشکالت معیشتی 
تولید  به  را  برپایی جشنواره  بودجه  یا 
فعالیت  حجم  دهیم.  اختصاص  فیلم 
بنیاد سینمایی فارابی در عرصه تولید 
فیلمنامه نویسان،  با  قرارداد  فیلم، عقد 
سینمای  و  فیلمنامه  از  حمایتی  طرح 
اقتباسی، فعالیت های بخش بین الملل 

با سینماگران مشخص  بنیاد  و تعامل 
است و خوشبختانه در شفاف سازی ها 
به طور مبسوط ارائه شده است، آنچه 
برای من جای سوال دارد این است که 
از  از کامنت نویسان فقط  چرا گروهی 
بنیاد سینمایی فارابی )که شرح عملکرد 
آن مشخص و ارائه شده( انتظار دارند 
طبقه  و  معیشت  به  را  بودجه  فالن 
ارگان ها  از  و  دهد  اختصاص  محروم 
و نهادهای مختلف فرهنگی دیگر که 
شرح عملکرد شفاف و ارائه شده ای هم 
ندارند، مطالبه ای رسانه ای نمی شود یا 
احساس مسئولیت و تعهدی در ارتباط با 
آنها، به شکلی که از سوی همین اقلیت 
رسانه ای در تقابل با فارابی و جشنواره 
جشنواره های  سایر  یا  کودک  فیلم 
سینمایی می بینیم، غلیان پیدا نمی کند!؟

سال های  در  کودک  -سینمای 
گذشته سهم بهتری از اکران را از آن 
خود کرد و تولیدات این حوزه پیشرفت 
داشته  گذشته  به  نسبت  محسوسی 
است. چه میزان از این پیشرفت خروجی 

جشنواره فیلم کودک است؟  
در  ما  چشم اندازهای  از  *یکی 
و  کودک  سینمای  تخصصی  شورای 
نوجوان، دستیابی به تنوع در ایده ها و 
افزایش سطح کیفی فیلم های متعلق به 
این سینما و رونق اکران بود. طی چند 
سال گذشته نسل جدیدی از کارگردانان 
ژانر  این  در  سینما  تهیه کنندگان  و 
تولیدات متنوع و خوبی داشتند، در سال 
۱3۹۸ سالن های سینما شاهد اکران ۹ 
فیلم سینمای کودک و نوجوان بودند و 
برنامه ریزی اکران در نسبت با سال قبل 
روندی مطلوب تر داشت. خوشحالیم که 
طی سال های ۹۷ و ۹۸ به دستاوردهای 
مثبتی در این زمینه رسیدیم. من پیش تر 
هم به این نکته اشاره کرده بودم که 
سپهر  در  نوجوان  و  کودک  سینمای 
نقشه  یک  مثل  کشورمان  سینمای 
گنج ارزشمند است و باید آن را کشف 
کرد و به آن بها داد. سینمای کودک، 
متعلق به خانواده های ایرانی و فردای 
جامعه است و هر اقدامی که به رونق 
آن و برقراری ارتباط مخاطبانش شود، 

اتفاقاتی  و  جشنواره  است.  دفاع  قابل 
و  کودک  سینمای  آثار  پیرامون  که 
نوجوان در خالل برگزاری آن می افتد، 
برای  ایجاد فضا  تعیین موقعیت و  در 
است.  تعیین کننده  آثار  عمومی  اکران 
کارشناسان  داوران،  توسط  که  فیلمی 
قرار می گیرد،  تأیید  و مخاطبان مورد 
فیلمی است که در اکران سینماها هم 
می تواند امکان جذب مخاطب را داشته 
باشد و این از کارکردهای حداقلی و البته 

مهم برپایی جشنواره است.  

-در گذشته جشنواره فیلم کودک 
نگاه  که  می کرد  حمایت  را  تولیداتی 
جشنواره ای داشت و هیچ گونه خالقیتی 
فانتزی  فضای  و  فرم  و  شکل  در 
کودکانه را ارج نمی گذاشت. چقدر باور 
دارید که سینمای کودک باید در زمینه 

مخاطب شناسی خود بازنگری کند؟  
*سینمای کودک و نوجوان ایران 
صاحب آثار معتبری است که در دنیا، 
در جشنواره ها و اکران درخشیده اند و 
چشم انداز  داشته اند.  جهانی  مخاطب 
سینمای کودک و نوجوان باید سخن 
گفتن با دنیا باشد، چراکه این سینما، 
سینمای عاری از خشونت و جاذبه های 
رایج دیگر گونه های سینماست. سینمای 
در  همچنان  ایران  نوجوان  و  کودک 
عرصه بین المللی مخاطب خود را دارد 
و ما هنوز هم، حرف هایمان را با دنیا 
نوجوان  و  کودک  سینمای  طریق  از 
می زنیم و موفقیت فیلم خورشید آقای 
مجید مجیدی و بازیگران نوجوانش در 
رویدادی چون جشنواره ونیز ۲۰۲۰ از 
همین جنس است. نمی شود مرزبندی 
کرد که در گذشته چنان بوده و حاال ما 
زمینه ساخت فیلم های انسانی و شریف 
را با یک برچسب فیلم جشنواره ای، از 
بین ببریم تا با سینمای مخاطب پسند 
داشت  توجه  باید  کنیم.  َهماوردی 
به  ما  نوجوان  و  کودک  سینمای  که 
قدرت  این  انیمیشن  عرصه  در  ویژه 
که  کند  تولید  محصوالتی  تا  دارد  را 
روز،  استانداردهای  با  محصوالت  آن 
حرف جهانی بزنند و بتوانند وارد بازارها 
با  که  اثری  شوند.  جهانی  مجامع  و 
می تواند  قطعا  کند  برقرار  ارتباط  دنیا 
کودکان و نوجوانان ایرانی را هم جذب 
کند. خوشبختانه آثار انیمیشن طی چند 
سال گذشته در سینماهای کشور اکران 
خانواده ها  و  کودکان  استقبال  مورد  و 

البته شناخت  این راه،  قرار گرفت. در 
کودک  نگاه  و  خواسته  ذائقه،  سلیقه، 
فیلمسازان،  سوی  از  امروز  نوجوان  و 
عاملی است که برقراری این ارتباط را، 

قدرتمند می کند.  

-جشنواره فیلم کودک چه میزان 
در  خود  برگزیده های  و  تولیدات  از 
دوران اکران حمایت می کند؟ آیا چرخه 
درستی میان سیاستگذاری ها و تولید و 

اکران وجود دارد؟  
و  کودکان  فیلم های  *جشنواره 
نوجوانان، محل ارائه و کارشناسی همه 
نوجوان  و  کودک  سینمای  تولیدات 
است. در واقع اطالق عنوان »تولیدات 
بنیاد  در  نیست.  درست  جشنواره ای« 
تخصصی  شورای  فارابی،  سینمایی 
از  بهره گیری  با  کودک،  سینمای 
سال  چند  طی  مجرب،  کارشناسان 
گذشته در حال رصد راهکارهای جدی 
برای ارتقا و روزآمدی سینمای کودک 
و نوجوان است و رونق بحث اکران که 
به آن اشاره شد، دستاورِد تالش هایی 
همه  با  تعامل  در  شورا  این  که  است 
تشکل های مرتبط با سینمای کودک و 
شورای صنفی نمایش انجام داده است. 
طی ۲سال گذشته و روزجهانی کودک، 
بنیاد سینمایی فارابی با همکاری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هفته 
فیلم کودک را برپا کرد و در مراسمی 
که  خصوصی  بخش  تالش گران  از 
نوجوان  و  کودک  سینمای  ارتقای  در 
نقش داشتند، قدردانی کرد. نفس این 
کار، به وظیفه حمایتی ما از این سینما 
برمی گردد اما جشنواره، وظیفه حمایتی 
از اکران آثار را نداشته و ندارد. مطالعه 
تحقیقی در تاریخ سینمای ایران بعد از 
پیروزی انقالب نشان می دهد که امور 
و  فیلمهای کودک  نمایش  به  مربوط 
نوجوان در سالن های سینما، برخالف 
دهه شصت که بر اساس مقتضیات آن 
سال ها تعریف می شد، بعد از واگذاری 
و  )صنوف  خصوصی  بخش  به  امور 
تشکل های سینمایی(، امروزه در دست 
و  است  سینماداران  و  پخش کنندگان 
نهاد  عنوان  به  فارابی  سینمایی  بنیاد 
حمایتی، تنها می تواند نقش تسهیل گر 

را ایفا کند.  

-ظهور المپیاد فیلمسازی نوجوانان 
و اضافه شدن این بخش به جشنواره، 

در دوره شما اتفاق افتاد و امسال شاهد 
ابتکاری  هستیم.  آن  دوره  چهارمین 
که به نظر می رسد، مسیری تازه را در 
استفاده از ظرفیت مغفول فیلمسازی در 
نسل نو، گشوده است. ارزیابی شما از 
این رویداد نو، چیست و چه چشم اندازی 

از تداوم آن دارید؟  
نسل  یک  ن  ا جو نو نسل  *
نباید  معتقدیم  که  است  تعیین کننده 
و  فرهنگی  برنامه ریزان  غفلت  مورد 
هنرمندان قرار بگیرد. المپیادها بستری 
و  کشف  برای  فرصت  ایجاد  برای 
هدف  و  هستند  استعدادها  شکوفایی 
ما از ایجاد و برپایی المپیاد فیلمسازی 
همین  به  دستیابی  ایران،  نوجوانان 
کشور  سینمای  در  متعالی  موقعیت 
فیلمسازی،  لمپیاد  ا پیدایش  است. 
نتیجه همفکری و بررسی های مداوم 
ما درباره سینمای نوجوان بود و توجهی 
که معتقد بودیم باید بیش از اینها به 
چه  مخاطب،  عنوان  به  چه  نوجوانان 
به عنوان شخصیت محوری در فیلم ها 
و چه به عنوان سینماگر صورت گیرد. 
امسال چهارمین دوره المپیاد فیلمسازی 
نوجوانان را برگزار می کنیم و معتقدیم 
این رویداد باید برای دستیابی به فردای 
بهتر این نسل، تداوم یابد. ما از سومین 
و  نو  اقدام  یک  شاهد  المپیاد،  دوره 
روزآمد در این المپیاد بودیم و آن، حضور 
بود.  رویداد  این  در  )مربیان(  منتورها 
مربیانی که تجارب خودشان ازسینما و 
فیلمسازی را به نوجوانان عالقه مند به 
سینما انتقال دادند و امسال هم این روند 
البته به شکل برخط ادامه خواهد داشت 
رویکرد  این  تداوم  شاهد  همچنان  تا 
آنالین  برگزاری  البته  باشیم.  نوآورانه 
المپیاد، این فرصت را فراهم کرد که 
امسال نوجوانان ایرانی مقیم خارج نیز 
ایده و فیلم خود را برای المپیاد بفرستند، 
امسال در دوره چهارم المپیاد این گروه 
از نوجوانان هم می توانند در این رویداد 
شرکت کنند که برای همه ما اقدامی 

قابل توجه است.  

-چه راهکارهایی برای ماندگاری 
جشنواره در اصفهان در نظر گرفتید و 
فکر می کنید بعد از چهار دهه برگزاری 
این جشنواره می توان ثبات را در شکل 

و اجرای آن متصور بود؟  
*اصفهان به عنوان شهر دوستدار 
کودک، میزبان اصلی جشنواره فیلم های 

کودکان و نوجوان است که فعالیت های 
ارزشمندی را برای گردهمایی فیلمسازان 
در عرصه ملی و بین المللی انجام داده 
دائمی  دبیرخانه  شدن  نهادینه  است. 
تالش  همه  و  اصفهان  در  جشنواره 
دست اندرکاران جشنواره بر ایجاد نظم 
این  برپایی  در  هم افزایی  و  آرامش  و 
رویداد فرهنگی بوده است. چنانچه در 
دوره سی و دوم، جشنواره به بهترین 
شد  برگزار  حاشیه،  کم ترین  با  شکل 
و اگر شرایط کرونایی و دشواری سفر 
مهمانان خارجی و داخلی به اصفهان 
نبود، شاید این دوره شاهد اوج دیگری 
اصفهان  شهر  در  جشنواره  برپایی  در 
بودیم. نگاه ما، تداوم برپایی جشنواره در 
این شهر تاریخی است و دنیا، جشنواره 
را با نام اصفهان می شناسد، ضمن آن 
که دبیرخانه دائمی جشنواره در این شهر 
مستقر است که خود مؤید تالش های 
صورت گرفته برای ثبات در شکل و 
اجرای آن است. امسال هم فراخوانی 
و  کودک  سینمای  فعاالن  همه  به 
نوجوان داده شد تا یادگارها و افتخارات 
را  نوجوان  و  کودک  جشنواره  از  خود 
اصفهان  در  جشنواره  دبیرخانه  برای 
بفرستند تا موزه و مرکز اسناد جشنواره 
راه اندازی  و  بگیرد  شکل  اصفهان  در 
شود. این اقدام جشنواره در حالی که 
سومین  و  سی  برگزاری  تدارک  در 
کرونایی  شرایط  در  جشنواره  از  دوره 
است، نشانگر این است که این رویداد 
تخصصی سینمایی در دوران بلوغ قرار 
گرفته و برای حفظ ریشه های هویتی 
افتخارات  و  خاطرات  ثبت  و  خود 
موزه ای   ، ره جشنوا ین  ا ریخ  تا و 
سینمایی  مایه  درون  با  و  متفاوت 
و  موزه  این  کرد،  خواهد  راه اندازی 
پایداری  و  ثبات  به  فرهنگی  مرکز 
شایان  کمک  اصفهان  در  جشنواره 
از  یکی  آینده  در  و  می کند  توجهی 
گردشگران  برای  هنری  جاذبه های 
چند  راوی  که  موزه ای  بود.  خواهد 
و  نوجوان  و  کودک  سینمای  دهه 
ژانر  این  شاخص  هنرمندان  معرف 
خواهد بود. امیدوارم مسئولین شهری 
اصفهان برای تأمین محل مناسب این 
موزه زودتر به جمع بندی برسند. فعاالن 
سینمای کودک نیز با فکر و ایده خود 
و اسناد و خاطراتی که دارند در تأمین 
محتوای این مرکز فرهنگی، دبیرخانه 

جشنواره را همراهی کنند.

همراه با جشنواره فیلم کودک و نوجوان

علیرضا تابش: سینمای کودک و نوجوان ایران صاحب آثار معتبری است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۲۹۰۱۲۰۰3۰۸۵ هیات اول /دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم 
داریوش میرآخورلو فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه ۱۸۸ صادره گرمسار در 
از  به مساحت ۱۵۹.۶۵ مترمربع پالک ۴۰ فرعی  باب ساختمان مسکونی  یک 
۱۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۰ فرعی از ۱۷ اصلی واقع در گرمسار 
آقای /خانم عباسعلی میراخوری محرز گردیده است  از مالک رسمی  خریداری 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۹/۶/۱3۹۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴/۷/۱3۹۹

حسن رامه _رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار
میم الف : ۵3۹

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  3قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
۱3۹۹۶۰3۲۹۰۱۲۰۰3۰3۵ هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای/ خانم فاطمه سلمانی فرزند 
رجب  به شماره شناسنامه ۶ صادره ازگرمساردر یک باب ساختمان مسکونی به 
مساحت ۲۵۸.۰۱متر مربع و اعیان ۵۵.۲۹متر مربع  پالک ۵۵ فرعی از۹ اصلی 
مفروز و مجزی  شده از پالک ۵۵ فرعی از ۹ اصلی واقع در گرمسار خریداری از 
مالک رسمی آقای/ خانم شهربانو زندی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو  نوبت به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی اشخاص  
نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم  و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به  
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۶/۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/۰۷/۱۴
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار حسن رامه 
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