
کشمکش های سیاسی سودی برای مردم ندارد
با  برق حرارتی  نیروی  تولید  مدیرعامل شرکت 
اشاره به اینکه در حال حاضر آمادگی نیروگاه ها از مرز 
۹۳ درصد عبور کرده است، گفت: افزایش ۱۰ درصدی 
آمادگی نیروگاه ها در طی یک دهه اخیر ۳.۵ میلیارد دالر صرفه جویی 
به همراه داشته است.محسن طرزطلب با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته صنعت برق حرارتی در طی یک دهه اخیر، گفت: در روزهای 

آغازین سال ۱۳۹۰ ظرفیت نامی نیروگاه های حرارتی حدود ۵۴ هزار 
مگاوات بود که این رقم در حال حاضر با افزایش ۲۵ درصدی از 
مرز ۶۸ هزار مگاوات عبور کرده است. همچنین در اوایل دهه ۹۰ 
حداکثر نیاز مصرف حدود ۴۲ هزار مگاوات بود که این رقم تابستان 

امسال به بیش از ۵۸ هزار مگاوات افزایش پیدا کرد.
صفحه ۳

سخنگوی دولت: 

آمریکایی ها دنبال هرج ومرج سیاسی 
و بی دولتی در ایران هستند

احتیاط معامله گران در شیب کاهشی بازار مسکن
معامالت  تعداد  ماهیانه  افت  دو 
در بازار مسکن از کاهش توان خرید و 
افزایش ریسک فروش آینده نشأت می 
گیرد که به احتیاط معامله گران منجر شده است.

کاهش  به  رو  روند  ساز،  و  ساخت  رکود 
معامالت و استندبای طرف تقاضا سه ویژگی اصلی 
بازار مسکن در هفته های اخیر است. سازندگان 
از افزایش ریسک پذیری ساخت و ساز سخن می 
گویند. مطابق آمار در نیمه اول سال جاری ۲۶ هزار 
و ۶۴۸ واحد مسکونی جدید در پایتخت به مرحله 
ساخت رسیده که کاهش ۱۴ درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
صفحه ۳

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی:

شفافیت در موقوفات و نذورات اعتماد عمومی را 
افزایش می دهد

4
خانواده ها در شرایط کرونایی شریک یادگیری دانش آموزان باشند

صفحه 2

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اردشیر منظم: 
ارزش هنر را 

نمي توان با مسائل 
مالي سنجید

6ورزش
قلعه نویی: در دسته 

سه برای استقالل ایثار 
کردیم!

زمین 5ایران 

با  مخاطب  و  مي شوند  ماندگار  كه  هستند  صداها  از  بعضي 
و  تلويزيوني  كاراكترهاي  از  برخي  سرعت  به  آنها  شنيدن 
سينمايي را به ياد مي آورد. الزم هم نيست كه اين صدا روي 
بازيگرها و يا شخصيت هاي عجيب و غريب سينما باشد بلكه 

با يك انيميشن هم مي شود به چنين چيزي دست پيدا كرد

امير قلعه نويی در مصاحبه ای به انتقاد شديد از عضو هيئت 
مديره باشگاه استقالل و شورای شهر تهران پرداخته است.

امير قلعه نويی سرمربی تيم فوتبال گل گهر سيرجان گفتگويی 
با راديو تهران داشت و در مورد موضوعات مختلف صحبت 

كرد.

سميه حيدری مديركل كتابخانه های عمومی استان ايالم ايالم، 
گفت: هم اكنون ۴۴ باب كتابخانه های عمومی، ۷  باب كتابخانه 
مشاركتی و ۱۴ باب كتابخانه روستايی در سطح استان وجود 
دارد.وی افزود: در مجموع در سطح كتابخانه های ايالم ۵۶۱ 
هزار و ۸۱۸ جلد كتاب در سطح كتابخانه های عمومی استان 

موجود است.

میانگین امانت 
گیری کتاب در 
ایالم بیش از ۲۵ 

هزار نفر است

صرفه جویی ۳.۵ میلیارد دالری با افزایش آمادگی نیروگاه ها مهارت آموزی سربازان
 از سر بیکاری نیست

سردار موسی کمالی گفت: متاسفانه برنامه ای از صداوسیما پخش شد که در آن 
مجری برنامه در اظهاراتی عجیب و به دور از انصاف مدعی شد که »چون سربازان 
بیکار هستند و کاری برای آن ها وجود ندارند، می خواهند به آن ها کار یاد بدهند«. 
این در حالی است که سربازان یکی از ارکان توان رزم نیروهای مسلح و بنیه دفاعی 
کشور هستند و طرح مهارت آموزی سربازان نه برای بیکار بودن آنان بلکه در راستای خوشایند 

سازی سربازی  و حمایت از سربازان دارای مهارت اجرایی شده است.
صفحه ۲

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با 
انتقاد از هجمه های اخیر به دولت و رئیس جمهور 
گفت: کشور درگیر مشکالت اقتصادی، تحریم ها و 

کرونا است و جامعه به امید و آرامش نیاز دارد.
از  این که توهین و تهدید  به  اشاره  با  یداهلل طاهرنژاد 
سوی هر شخصی که باشد مذموم است اظهار داشت: حاال 

اگر این فرد نماینده مجلس باشد قطعا درجه مذمت  کارش 
حل  کشور  از  مشکلی  جمهور  رئیس  تهدید  است  بیشتر 
به  عالمتی  واقع  در  و  می افزاید  مشکالت  بر  بلکه  نمی کند 
ایجاد  برای  آنها  تالش های  چقدر  که  است  کشور  دشمنان 

بحران موفق بوده است.
صفحه ۲

توهین به رئیس جمهور مشکلی از کشور را حل نمی کند
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سیدشهاب الدین چاوشی
فرهنگ عمومی جامعه 
مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت 
چون دین، سیاست، حقوق، 
قوانین، اقتصاد، آداب و سنن 
دیگری  متعدد  مؤلفه های  و 
است که صرف نظر از وزن 
هریک  آنها،  تأثیرگذاری  و 
ند  توا می  خود  جای  در 
جامعه شناسان  بحث  مورد 

و روان شناسان اجتماعی قرار گیرد.
اما از این میان آنچه مسلم است خلق و خوی و منش 
مدیران و زمامداران جامعه، بیشترین تاثیر را در شکل گیری 
و جهت  دهی به افکار عمومی و در نهایت فرهنگ عمومی 

جامعه می گذارد.
به  مردم  فرماید:  می  )ص(  اسالم  مکرم  رسول 
زمامداران خود شبیه ترند تا به پدران خود، این سخن موید 
اهمیت تأثیرگذاری مشی و سلوک مدیران جامعه در تربیت 
تأثیرگذاری  از طرفی اختصاص  انسان هاست و  اجتماعی 
به یک شخصیت یا یک مدیر ارشد هم چندان قابل اثبات 
نیست. امروز حاکمیت در جوامع انسانی مجموعه و سیستمی 
است که عملکرد آن بر تمام ارکان اجتماع و رفتار و کنش 

های انسانی تأثیر می گذارد.
نهادهای  تاثیرگذارترین  از  شد  مدعی  بتوان  شاید 
اجتماعی حاکم بر روابط انسان ها، قانون و قانون گذاران 
باید  هستیم  جامعه  نمودن  قانون مند  پی  در  اگر  هستند. 
حضور  و  ورود  باشیم،  داشته  االطرافی  جامع  قانونگذاران 
فرهیختگانی که با منافع ملی کشور آشنایی کامل دارند و 
از حداکثر عقالنیت برخوردارند می تواند در ایجاد قوانین 

کارآمد و اجرایی نقش مؤثری ایفا کند.
را جهت می دهند  افکار عمومی   تریبون هایی که 
هنجارهای  بسترسازی  و  عمومی  فرهنگ  ایجاد  در  و 
اجتماعی، سهم بسزایی دارند، باید تحت مراقبت های ویژه 
قرار گیرند. در طول سال ها و ادوار مختلف از مشی بزرگان 
دین و فقیهان همواره توصیه به رعایت و حفظ وحدت در 
جامعه اسالمی و پرهیز از تفرقه و اختالف افکنی در صدر 
و اهم موضوعات بوده و توصیه به مدارا با مردم بخصوص 
و  دین  بزرگان  سیره  نشدنی  جدا  جزء  نیز  کیشان  هم  با 

اخالق بوده است.
از  تر  حقانی  حاکمی  هیچ  باشیم  داشته  خاطر   به 
امیرالمومنین علی )ع( در تاریخ اسالم سراغ نداریم اما او 
هم برای حفظ وحدت جامعه اسالمی و جلوگیری از شکاف 
از حق مسلم  نوپای اسالمی به مدت ۲۵ سال  در جامعه 
خویش، چشم پوشی نمود و این امر درحالی  از سوی ایشان 
صورت پذیرفت که در توصیف دشواری شرایط خویش از 

تعبیر استخوان در گلو و خار در چشم استفاده کرد.
امروز همه انسان هایی که در قلمرو یک سرزمین و 
تحت یک پرچم واحد زندگی اجتماعی و سیاسی خاصی را 
پذیرفته اند در تعیین سرنوشت کشور خود محق شناخته می 
شوند و با داشتن ایده ها و سلیقه های مختلف نمی توان 
عملکرد واحدی را از آنها انتظار داشت، اما یک حاکمیت 
قوی با استفاده از بیان مؤثر و آموزش های رسمی و غیر 
رسمی قادر است قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود 
را به اقتدار ملی تبدیل کند، به نحوی که همه مردم به 
احساس  آن  در سایه  و  بپذیرند  را  اقتدار حکومت  راحتی 

امنیت کنند.

 چهره عریان قدرت نه تنها برای مردم وحشتناک و 
غیرقابل تحمل است بلکه همواره مردم را در معرض لجبازی 
و مواجه با حکومت قرار خواهد داد، هنر حکومتگران عاقل 
و مدبر در این است که بتوانند در افکار مردم تحول مثبتی 
به وجود آورند و آن هم بستگی تام و مستقیمی به عملکرد 
 مدیران و نوع سلوک و رفتار سیاسی آنان خواهد داشت .

اکثریت مردم همواره دنبال آرامش و پرهیز از تنش هستند 
اگر در مراجعات روزمره به دستگاه های دولتی و عمومی 
مورد احترام و تکریم قرار گیرند و حقوق شهروندی آنان 
موجود  نظم  حفظ  در  بی تردید  شود،  شناخته  رسمیت  به 
همراهی و کمک می کنند و اگر در مسیر انجام کارهای 
خود با بی حرمتی، تضییع حقوق، بروکراسی های بیهوده و 
دست و پا گیر و تبعیض در اجرای قوانین مواجه شوند، به 
تدریج آشفته می شوند و این آشفتگی ها خود به بستر رشد 
هیجانات کاذب و شکل گیری اعتراضات خرد و کالن برعلیه 

حکومت مبدل خواهند شد.
آستانه  در  جامعه،  سطح  در  مختلف  های  تریبون 
و  )ص(  اسالم  گرامی  رسول  )میالد  وحدت  هفته 
بنیانگذار مکتب جعفری( می توانند نقش آفرین و منادی 
از  بایست  بنابراین می  باشند.  مردم  و همبستگی  وحدت 
دادن  سوق  و  تشنج  ایجاد  و  اختالفی  موضوعات  طرح 
تریبون  نمایند.  پرهیز  شدن  قطبی  دو  سمت  به  کشور 
شبکه  و  ها  رسانه  آن،  متعدد  های  شبکه  و  صداوسیما 
های مجازی، نماز جمعه و شبکه گستردۀ آن در سراسر 
فرهنگی  های  سازمان  ها،  دانشگاه  مدارس،  کشور، 
رعایت  جهت  در  صرفًا  همه  و  همه  کشور  تبلیغاتی  و 
اخالقی  و  اعتقادی  های  چارچوب  و  مردم  حقه  حقوق 
کنند. تالش  و  ریزی  برنامه  گذشته  از  بیش  باید   جامعه 

از  خالی  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  انتقاد  زبان 
کینه توزی، کنایه و طعنه است زیرا امر به معروف و نهی 
از منکر یک فریضه الهی مشابه نماز است و باید به قصد 
قربت الهی صورت گیرد نه ایجاد عداوت و خودسری ها. 
هیچ عبادتی بدون نیت خالص و بدون قصد تقرب الهی 

ارزشمند نمی شود و به مقصد حقیقی اش نمی رسد.
روزها  این  که  نمایندگانی  و  سیاسی  های  چهره 
اختالفات سیاسی، جناحی و حتی کارشناسی را دستمایه 
تفرقه و دوقطبی کردن کشور و مردم قرار می دهند، اگر 
ترویج دینداری در  اجرای دستورات دین خدا و  دغدغۀ 
ناگاه  که  باشند  به هوش  و  مراقب  دارند  را  مردم  میان 
بیار  آتش  نفوذی ها  همیشه  نیافتند.  نفوذی ها  دام  در 
اختالف  و  تفرقه  فضای  در  آنها  حیات  و  هستند  معرکه 

تضمین می شود.
 گاهی نفوذی ها آنقدر خود را موجه نشان می دهند 
که تشخیص آنها برای تودۀ مردم کار دشواری است، نفوذی 
الزاماً کسی نیست که برای دشمن جاسوسی کند بلکه افرادی 
هستند که در معرض رخنه نفوس شیطانی قرار می گیرند 
اینکه خود بخواهند و  و ممکن است ساده لوحانه و بدون 
بدانند آلت دست قرار بگیرند و رفتار و کردار آنها سبب هرج 
و مرج و خسارت مادی و معنوی برای کشور و مردم شود.

امید است در هفته وحدت با تأسی به اخالق مداری 
»َواْعَتِصُموا  ندای  )ص(،  اسالم  گرامی  رسول  بی نظیر 
ُقوا« از همه سوی کشور برخاسته  ِ َجِمیًعا َواَل تََفرَّ بَِحْبِل اهللَّ
تحریم  سخت  شرایط  در  را  نگران  و  خسته  جان های  و 
و  همدلی  طنین  و  بنوازد  کرونا  بیماری  گسترده  شیوع  و 
روزهای  این  از  بتوانیم  تا  افکند  سایه  برکشور  همراهی 

سخت با سربلندی عبور کنیم.

سرمقاله
تریبون هایی که فرهنگ عمومی جامعه را می سازند

زهره نوروزپور
ن  شما گو بیخ  تا  ئیل  ا سر ا
بسیار  لبنان  و  سوریه  آمده،وضعیت 
آن  هر  کشور  شمال  شده،  نابسامان 
ناخواسته  یک جنگ  وارد  است  ممکن 
و  دردناک  مردم  معیشت  قومیتی شود! 
دلهره آور شده است.۳۳٧ خانواده داغدار 
و  وحدت  جای  به  اقایان  شدند.  کرونا 
مدیریت سرگرم جنگ قدرت هستند و 

بیماران خاص »انسولین نیست« را ترند می کنند.
این روزها سر را به هرسویی که می چرخانی مردم زمزمه می کنند 
سکه شد آنقدر، طال شد آنقدر و دالر شد آنقدر! و مرغ شد ۲۶ تومن! 
رئیس جمهور هم می گوید لعن و نفرین را به کاخ سفید بفرستید و 
ادرس غلط به مردم ندهید. عده یی سخن او را نقل بر بی مسئولیتی 

کردند، ولی روحانی اتفاقا این دفعه آدرس درست را داد!
آدرس را به کسانی رونوشت کرد که امروز با بدترین حمالت 
به هر وسیله ای در پی تخریب دولت یازدهم هستند.نگارنده قصد 
حمایت و دفاع از دولت را ندارد. اما با یک رصد ساده کامال واضح 
و مشخص است که چه کسانی نمی خواهند تحریم ها لغو شود و 
برجام بار دیگر احیاء شود.همان کسی که امروز از صدای ملی شیپور 
تبلیغ پیروزی دونالد ترامپ را سر میدهند یا نسخه ای تجویز می کنند 
برای حمله به مواضع آمریکا در منطقه! آیا اینها به واقع به دنبال رفع 

تحریم هستند یا نگران انتخابات ۱۴۰۰؟
 همه چیز در سایه انتخابات آینده ایران طرح ریزی شده است. 

برخی به دولت و تیم جواد ظریف خرده می گیرند که چرا سیاست 
کشور به انتخابات آمریکا گره خورده است؟ آیا پاسخ غیر از این است 
که این مخالفان دولت هستند که در پی انتخاب نشدن جو بایدن 
هستند؟ همانطور که روز گذشته سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور 
در نشست خبری صریحا اعالم کرد برای ما بایدن و ترامپ فرقی 
نمی کند، ظریف نیز این مساله را بارها در مصاحبه با شبکه های 

بین المللی متذکر شده است.
آب از جایی دیگری گرم است.چرا امروز مخالفان که با رکیک 
ترین الفاظ،دولت و تیم سیاست خارجی او را هدف حمله قرار میدهند 
خواستار پیروزی دونالد ترامپ هستند؟ کسی که ظالمانه ترین و بی 
سابقه ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کرد، کسی که با تحریم 
بانک ها و شرکت ها علنا راه ورود دارو به ایران را بسته است! آیا 
غیر از این است که امیال هردو طیف مشابه یکدیگر است؟  امروز 
در توئیترغوغای »انسولین نیست« جگرسوز شده، کشته های کرونا 
خانواده های زیادی را داغدار کرده و رئیس مجلس خواستار برطرف 
شدن مشکل معیشتی مردم می شود،حامیان همان مجلس انقالبی 
با مشارکت ۲۰ درصدی مردم که این روزها خواستار اعدام رئیس 
جمهور شده آیا همان هایی نیستند که از لحظه توافق برجام سنگ 
بنای اجرایی نشدن این توافق را گذاشتند؟ حاال امروز نگران نبود 
دارو و معیشت مردم شده اند؟ اگر دغدغه معیشت است چوب الی 
چرخ دولت گذاشتن به چه معناست؟حمایت از ترامپ چه توجیهی 
دارد؟پشت پرده قاچاق دارو به کجا ختم می شود؟! اگر دغدغه معیشت 

مردم است چرا صلح امام حسن)ع( زیر سئوال می رود؟
می گویند رئیس جمهور ادرس کاخ سفید می دهد! بله ادرس 

انتخابات  در  بایدن  جو  اگر  که  چرا  است  درست  این بار  کاخ سفید 
و  انقالبی  مجلس  بازگردد  برجام  توافق  به  و  شود  پیروز  آمریکا 
یارانش شانسی برای انتخابات ۱۴۰۰ ندارند، چرا که بازگشت آمریکا 
با پیروزی بایدن به توافق برجام نشان خواهد داد که این توافق نقش 
بسیار چشمگیری در اقتصاد کشور و تبادالت ارزی داشته و دارد وبار 
یا  آن جبهه چپ  از  احتماال  انتخابات ۱۴۰۰  پیروزی  دیگر شانس 
اعتدالیون شود. ادرس کاخ سفید دست خیلی ها را رو خواهد کرد 
که این توافق می توانست تا چه اندازه معیشت مردم را رونق دهد. 
کارخانه های ورشکسته که از ساده ترین مواد اولیه محروم هستند و 
تحریم های ثانویه با سیاست فشار حداکثری سبب تعطیلی آنها شد 
بار دیگر احیاء شوند. تولید ملی رونق بیشتری خواهد گرفت. چراکه 
بسیاری از مواد اولیه کارخانجات و صنایع کشور وابسته به وارد کردن 
مواداولیه انهاست.با رفع تحریم بانک ها و شرکت ها داروی بیماران 
اینروزها به  خاص وارد کشور خواهد شد. حال چه کسانی به واقع 
دنبال تامین معیشت مردم هستند؟ همان هایی که بی صبرانه انتظار 

پیروزی ترامپ را می کشند؟
آدرس کاخ سفید همنوایی با ترامپ در داخل کشور است که 
بیداد می کند، بگردید کاسبان تحریم و کاسبان برجام و همینطور 
کاسبان انتخابات را در این وقت بال  پیدا کنید! کاسبانی که قدرت 
را شش دانگ در اختیار دارند و تا انتخابات از هیچ حمله ای علیه 
واقعیت  کرد.  نخواهند  دولت مضایقه  خارجی  تیم سیاست  و  دولت 
تلخی است که سرنوشت معیشت مردم ادرسش کاخ سفید است و 
را  انتخاباتی!کاخ سفید  شما بخوانید جلسه ها و نشست های مخفی 

داخل کشور جستجو کنید.

دیدگاه
آدرسی که رییس جمهور داده، درست است

طبق اعالم مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بیش از 
سه میلیون دانش آموز از شبکه شاد جامانده اند.

باره گفته:  این  الحسینی، مسئول شبکه شاد در  حسن 
سهم محرومیت از فضای مجازی بحث مهمی است و ۳.۵ 
میلیون دانش آموز دسترسی به ابزار و اینترنت برای بهره مندی 
از شبکه شاد ندارند بر این اساس ۲۱ درصد کل دانش آموزان از 
شاد محروم هستند که از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر با گوشی های 

قرضی در شبکه شاد حضور دارند.
این دانش آموزان که بیشتر آن ها ساکن مناطق روستایی 
یا حاشیه نشینان شهرهای بزرگ هستند به دو علت نداشتن 
گوشی هوشمند، یا دسترسی نداشتن به اینترنت از شبکه شاد 

و آموزش مجازی جامانده اند.
روش های  می گوید  پرورش  و  آموزش  وزارت  البته 
جایگزین همچون آموزش تلویزیونی یا ارسال درسنامه های 

آموزشی برای این گروه مدنظر است.
در این تصویر که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، 
دانش آموزان دبستان شهید پورامید علی براگور، بخش بلوکات 
از توابع شهرستان رودبار را مشاهده می کنید که خوشبختانه 
ابزار الزم یعنی گوشی هوشمند ملکی یا قرضی در اختیار دارند، 
اما در محل زندگی آن ها سرعت اینترنت پایین است و باید 
به لب جاده و منطقه خاصی بیاییند که فقط در آن جا اینترنت 
قابل دسترسی است تا بتوانند از آموزش مجازی استفاده کنند!

عکس ومکث
دانش آموزانی که کنار جاده درس می خوانند

محض اطالع

نحوه نمره دهی و جلوگیری از تقلب 
در سال تحصیلی جدید

مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: در سال کرونایی به 
دانشگاه ها اجازه دادیم به هر نسبت که می خواهند برای امتحان نمره در نظر بگیرند.

امتحان در سال تحصیلی جدید  محمد رضا آهنچیان درباره برگزاری شیوه 
امتحان  از شیوه های سنتی  از تقلب  برای جلوگیری  از تقلب گفت:  و جلوگیری 
به اصطالح فرهنگ دانشجویی، شب امتحانی، فاصله گرفتیم و از سال گذشته با 
بخشنامه معاونت آموزشی از دانشگاه ها خواستیم اساتید از روش های ارزشیابی 

مستمر استفاده کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال استاد با اجرای ارزشیابی مستمر در طول نیمسال 
می داند که دانشجو از هفته اول ترم تا آخر ترم چطور عمل کرده است و در زمان 
امتحان که بعد از ۱۶ هفته آموزش برگزار می شود، اگر نمره دانشجو از یک سطح 
متوسط که در ذهن استاد با ارزشیابی مستمر در طول ترم ایجاد شده است، خیلی 

باال تر شود، استاد می تواند متوجه تقلب شود.
مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم افزود: راه حل این موضوع 
ارزشیابی مستمر است این موضوع بسته به عملکرد استادان دارد که دانشجو را در 

طول نیمسال هر جلسه ارزیابی و در نهایت نمره ارائه کنند.
وی با اشاره به شیوه قبلی برگزاری امتحانات پایان ترم ادامه داد: قبل از شیوع 
کرونا استاد می توانست از ۲۰ نمره یک درس، ۴۰ درصد آن را به موارد غیرامتحان 
مانند فعالیت های کالسی دانشجو اختصاص داده و ۶۰ درصد نمره درس را که 

شامل ۱۲ نمره می شود را حتما به امتحان اختصاص دهد.
آهنچیان گفت: در سال کرونایی نیمسال دوم سال ۹۹-۹۸ به دانشگاه ها و 
اساتید این اجازه داده شد که به هر نسبت که می خواهند برای امتحان و فعالیت غیر 
امتحانی دانشجو نمره در نظر بگیرند به عنوان مثال شاید یک استاد ۱۵ نمره امتحان 
را به ارزشیابی مستمر اختصاص داده و ۵ نمره را به امتحان آخر ترم اختصاص دهد.

علی خاکی صدیق پیش از این عنوان کرده بود، نیاز است ارزیابی دانشجویان 
در طول ترم انجام شود که در ترم گذشته به این موضوع کمتر توجه شد.

صفحه ۲
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کشمکش های سیاسی سودی برای مردم ندارد
نماینده مرم خاش در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که با تعامل 
و همدلی بین قوای سه گانه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکالت پیدا 

خواهد شد.
اسماعیل حسین زهی ، با تاکید بر ضرورت تدبیر مسئوالنه و حرکت 
همدالنه برای حل مشکالت کشور، بیان کرد: بیانات مقام معظم رهبری برای 
تمام مسئوالن کشور فصل الخطاب است. امروز برای حل مشکالت مردم 
به ویژه مسائل اقتصادی نیازمند تعامل سازنده بین قوای سه گانه هستیم.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: مجلس و دولت 
باید برای حل مشکالت معیشتی مردم تعامل خود را بیشتر کرده و هر سه 
قوه با ارتباط تنگاتنگ برای حل مشکالت برنامه ریزی عملیاتی انجام دهند 

تا رفاه به مردم بازگردد.
همدلی  و  تعامل  با  کرد:  تصریح  مجلس  در  خاش  مردم  نماینده 
راهکارهای عملیاتی برای حل مشکالت پیدا خواهد شد. دولت نیز باید در 
عمر باقی مانده تالش خود را دوچندان کند. هر سه قوه با حرکت همدالنه 
باید تعامل خود را بکدیگر تقویت کرده و حل مشکالت مردم را در اولویت 

قرار دهند.

توهین به رئیس جمهور مشکلی از کشور را حل نمی کند
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با انتقاد از هجمه های اخیر 
به دولت و رئیس جمهور گفت: کشور درگیر مشکالت اقتصادی، تحریم ها 

و کرونا است و جامعه به امید و آرامش نیاز دارد.
یداهلل طاهرنژاد با اشاره به این که توهین و تهدید از سوی هر شخصی 
که باشد مذموم است اظهار داشت: حاال اگر این فرد نماینده مجلس باشد 
قطعا درجه مذمت  کارش بیشتر است تهدید رئیس جمهور مشکلی از کشور 
دشمنان  به  عالمتی  واقع  در  و  می افزاید  مشکالت  بر  بلکه  نمی کند  حل 

کشور است که چقدر تالش های آنها برای ایجاد بحران موفق بوده است.
وی ادامه داد: کشور در حال حاضر درگیر تحریم های اقتصادی، کرونا، 
بیکاری، تورم و مشکالت معیشتی است و این جامعه به آرامش و امید نیاز دارد. 
نه این که با اظهارات نسنجیده بر حجم بحران ها بیفزایم و به دشمن عالمت 
دهیم که چقدر در بحران ز ایی در کشور ما موفق بوده است من نمی دانم 
فردی با این جایگاه در مجلس چگونه است که این مسائل را درک نمی کند 

شاید تحت تاثیر القائات اطرافیان این اظهارات نسنجیده را مطرح می کند.
این فعال سیاسی با بیان این که ایجاد تنش بر شاخص های اقتصادی 
کشور تاثیر مستقیم دارد، تصریح کرد: در یک محیط ناآرام و پرتنش نمی شود 
که سرمایه گذاری داشت و به سمت جهش تولید حرکت کرد. جهش تولید 
به یک بستر آرام نیاز دارد. وقتی شرایط بحرانی و ناپایدار جلوه داده می شود 

فعاالن اقتصادی و کارآفرینان به سمت تولید تشویق نمی شوند.

با اصالح ساختار بودجه بسیاری از مشکالت مردم حل می شود
نماینده مردم شهرکرد در مجلس گفت: با اصالح ساختار بودجه می توانیم 
با شفاف سازی بودجه، ایجاد منابع پایدار برای بودجه، مدیریت هزینه ها و 

عدالت و توسعه متوازن بسیاری از مشکالت مردم را حل کنیم.
احمد راستینه اظهارداشت: مجلس یازدهم سوگند خورده است که تحت 
هر شرایطی مصالح کشور را در نظر داشته باشد اما حقوق ملت را هم مدنظر 
داریم و بر این اساس عده ای نباید برداشت های خود را به فرمایشات مقام 

معظم رهبری منتسب کنند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: علت 
مخالفت بنده و جمعی از نمایندگان با استیضاح رئیس جمهور آن بود که در 
شرایطی که آمریکا جنگ تمام عیاری را علیه کشورمان به وجود آورده است، 

باید انسجام در کشور برای حل مشکالت وجود داشته باشد.

آمریکایی ها دنبال هرج ومرج سیاسی و بی دولتی در ایران هستند
آثار  درازمدت  توهین در  و  پرخاشگری  و  سخنگوی دولت گفت: بی اخالقی 

سیاسی بر جای می گذارد و در نقطه ای به احساس بی دولتی هم منجر می شود.
علی ربیعی در یادداشتی نوشت: رهبر معظم انقالب روز سوم آبان در دیدار 
اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و پیش از آن، اولین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم 
نکته قابل تأملی درخصوص تفاوت میان نقد و هتک حرمت و اهانت و دشنام مطرح 
کردند و حتی تعبیر »حرام شرعی« را به کار بستند. در یک نگاه سطحی شاید به 
یک توصیه ساده برای کاهش اختالفات قلمداد شود اما به نظر من این تفاسیر ساده 
متناسب با ژرفای دیدگاه ایشان نیست. بیانات ایشان راهبردی استراتژیک برای عبور 
ایران در جهان آشوب زده و دو جنگ عظیم اقتصادی و روانی علیه کشور است. از این 
منظر فرمایشات ایشان از دو بعد قابل بررسی است. یک بعد این نظرات معطوف به 
اخالقی کردن و چارچوب مند کردن رفتار سیاسی در میان کارگزاران حکومت است 
و بعد دوم معطوف به ضرورت مقابله با بی سامانی سیاسی که این روزها در جامعه 
ایران احساس خطر از هر دو جنبه کاماًل نمایان بوده و حتی افراد در کوچه و بازار 

هم از آن سخن می گویند.
از منظر جامعه شناسی سیاسی، اخالق و رفتار و کنش های مسئوالن در میان 
و  می گذارد  تأثیر  سیاست  عرصه  کارگزاران  و  میانی  سیاسی  گروه های  بر  مدت 
این گونه هنجارها به آنها تسری می یابد و در درازمدت نه تنها بر رفتار سیاسی بلکه 
رفتار اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز اثر خواهد گذاشت. در ایران در غیاب احزاب 
قدرتمند، این رفتار سیاسی به گروه های ثانویه و میانی سرایت کرده و رقابت سیاسی 

به بی اخالقی اجتماعی و فرهنگی منتهی می شود.
از  این روزها توهین ها و برخی محاوره هایی که در سطح سیاسی  متأسفانه 
کنشگران سیاسی با نام و بی نام به طور آشکار یا در فضای مجازی شنیده می شود، 
از متوسط سطح اخالقی جامعه بسیار پایین تر است و گاهی به گروه های ناهنجار 
اجتماعی نزدیک می شود. از مدت ها قبل با پدیده افشاگری و تفسیرهای شخصی 
در ورود به حریم های خصوصی شاهد نوعی حرمت شکنی بودیم که متأسفانه این 
امر ابتدا از ساحت سیاسی آغاز و این روزها در میان همه گروه های اجتماعی رایج و 
قابل مشاهده است. اساسًا افشاگری پدیده مارکسیستی بود که متأسفانه وارد ادبیات 

جریانات انقالبی ما شد.
بردن آبروی دیگران به عنوان اقدام انقالبی تلقی شد در حالی که همانگونه 
که مقام معظم رهبری فرمودند: »انتقاد متفاوت از اهانت است«، این نقدهای راهگشا 
می تواند همواره موجب پویایی نظام های سیاسی و پیشگیرنده از انحرافات سیاسی 
و اقتصادی نیز باشد. در بهترین حالت یک بیماری نهادینه شده در میان نخبگان 
سیاسی و بعضاً نخبگان اجتماعی کاماًل پیداست. صحبت های شالوده شکنانه و نقدهای 
غیرراهگشا امری رایج در ادبیات سیاسی این روزهاست. بیان نارسایی ها بدون ارائه 
دیدگاه و برنامه های عملی و راهگشا بویژه زمانی که با تهمت و توهین نیز همراه 

باشد نتیجه ای جز ناامید کردن جامعه نخواهد داشت.
به نظر می رسد رهبری در مواجهه با این آسیب، به دنبال ترویج نوعی ادبیات 
فاخر، راهگشا و نیز نقادانه در میان ساختار سیاسی کشور هستند. همانند آنچه در 
مناقشات علمی مرسوم است، می توان مناقشات سیاسی را اخالق مدارانه و مبتنی 
برحل مسأله هدایت کرد. به نظر من، دومین بعد از بیانات رهبری برای مقابله با 
بی سامانی سیاسی و ترویج یا تبلیغ پدیده بی دولتی یا دولت ضعیف استوار شده است. 
مشاهده رفتارهای بدخواهان کشورمان نشان می دهد که امریکا ضمن چیرگی جویی 
جهانی خود و با دامن زدن به ایران هراسی و استفاده از ابزارهایی مانند تحریم و فشار 
بر زندگی مردم و با جنگ روانی و تبلیغاتی به دنبال نشان دادن نوعی هرج و مرج 
و پدیده بی دولتی در ایران بوده است. این دو بعد از نظرات رهبری با یکدیگر ارتباط 
تنگاتنگ دارند. بی اخالقی و پرخاشگری و توهین در درازمدت آثار سیاسی بر جای 
می گذارد و در مواقعی مانند انتخابات به بروز کینه های عمیق در جامعه می انجامد 
در  و  روبه رو می کند  با چالش  را  بین المللی  بزرگ  در کنش های  نظری  و وحدت 
نقطه ای به احساس بی دولتی هم منجر می شود. به نظر من جامعه ای که کنشگران 

آن پرخاشگراند، امنیت داخلی بسیار ضعیفی خواهد داشت.

نحوه فعالیت مدارس در نقاط مختلف کشور
سالمت  دفتر  مدیرکل 
رت  ا وز تندرستی  مور  ا و 
درباره  پرورش  و  آموزش 
مختلف  نقاط  در  مدارس  فعالیت  روند 
ارائه داد و گفت: در  کشور توضیحاتی 
اکثر مراکز استان ها و شهرهای بزرگ، 
کمتر از ۱۰ درصد دانش آموزان آموزش 
حضوری دریافت می کنند و بیش از ۹۰ 
درصد از آموزش های غیرحضوری بهره 

مند می شوند.
روند  محسن بیگی درباره  محمد 
فعالیت مدارس در نقاط مختلف کشور 
از  کرد:  اظهار  و  داد  ارائه  توضیحاتی 
نیمه شهریورماه این اختیار به خانواده ها 
داده شد که یکی از روش های آموزش 
حضوری یا غیرحضوری را انتخاب کنند 
و از ظرفیت های ایجاد شده از سوی 
آموزش و پرورش استفاده کنند تا چرخه 
آموزش قطع نشود.وی افزود: با توجه به 
اینکه شیوع بیماری نیز مقداری گسترش 
پیدا کرد؛ اکنون تقریبا در اکثر شهرهای 
بزرگ و مراکز استان ها آموزش به شیوه 

غیر حضوری در حال انجام است.
امور  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  تندرستی 
بیان اینکه خانواده ها و مدارس از طریق 
شبکه شاد و سایر بسترها چون آموزش 
های تلویزیونی استفاده می کنند گفت: 

در برخی شهرستان ها، مناطق روستایی 
و عشایری جمعیت بیشتری به صورت 
شوند.  می  حاضر  مدرسه  در  حضوری 
کم  آموزی  دانش  تراکم  آنجا  در  البته 
از حیث شیوع  نگرانی چندانی  است و 

بیماری وجود ندارد.
محسن بیگی ادامه داد: نکته دیگر 
اینکه با توجه به تفویض اختیار استانی از 
سوی ستادملی مقابله با کرونا، تعطیلی 
در  محدود  صورت  به  حتی  مدارس 
برخی استان ها و شهرستان ها اعالم 
شده که از جمله آنها می توان به شهر 
هفته  سه  حدود  که  کرد  اشاره  تهران 
است کالس ها دیگر حتی به صورت 

حداقلی هم تشکیل نمی شوند.
استان های  برخی  در  افزود:  وی 
که  داریم  را  وضعیت  همین  نیز  دیگر 
البته شرایط با توجه به تصمیمات ستاد 
ممکن  است.  متفاوت  استانی  کرونای 
است تعطیلی در شهری طوالنی و در 

شهر دیگر کوتاه تر باشد.
امور  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
پرورش  و  آموزش  وزارت  تندرستی 
هم  مدارس  بازگشایی  اینکه  بیان  با 
برای  عمدتا  باال،  شیوع  با  مناطق  در 
ارتباط بین خانواده و مدارس  برقراری 
دانش  حضور  عمده  و  شود  می  انجام 
آموزان با هدف رفع اشکال و یا برای 

کسانی است که به سیستم های ارتباطی 
دسترسی ندارند اظهار کرد: در مجموع 
شهرهای  و  ها  استان  مراکز  اکثر  در 
بزرگ، کمتر از ۱۰ درصد دانش آموزان 
کنند  می  دریافت  حضوری  آموزش 
های  آموزش  از  درصد   ۹۰ از  بیش  و 

غیرحضوری بهره مند می شوند.
حال  در  بیگی  محسن  گفته  به 
حاضر چون این وضعیت را داریم؛ تراکم 
کاهش  شدت  به  درس  های  کالس 
و  اجرایی  عوامل  حساسیت  و  یافته 
مراقبین سالمت نسبت به گذشته بسیار 
افزایش یافته و مشکل خاصی در این 

بخش نداریم.
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فرایند پرداخت وام به دانشجویان شهریه پرداز اعالم شد
فرایند پرداخت وام به دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم و شهریه 
به حساب دانشجو و  واریز  تا  پورتال دانشجویی  از زمان درخواست وام در  پرداز 

دانشگاه اعالم شد.
فرایند پرداخت این وام به شرح زیر اعالم شده است:
* اقدام دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

ir.swf. ورود به پورتال دانشجویی از طریق سایت صندوق رفاه به آدرس
ir.swf.bp.www یا مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www

* دانشجوی ورودی جدید و بدون پرونده در سامانه جامع صندوق
انتخاب دکمه ثبت نام دانشجوی جدید.

وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و انتخاب دکمه جستجو.
وارد کردن تابعیت، محل صدور، مرکز آموزشی، رشته تحصیلی، نوع دوره، 
مقطع، سال ورود، نیمسال ورود، شماره دانشجویی، تلفن ثابت و همراه و دریافت 

کد صحت سنجی در گوشی همراه به صورت پیامک و انتخاب ذخیره.
در صورت تأیید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجوی آن دانشگاه، دانشجو 
با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبور، درخواست وام.

* دانشجوی ورودی جدید و دارای پرونده در سامانه 
وارد کردن نام کاربری و رمز عبور )که همان کد ملی دانشجو بدون خط 

تیره است(
در صورتی که مقطع تحصیلی قبلی تعیین تکلیف شده باشد )صدور دفترچه 
یا تسویه حساب( وارد بخش اطالعات دانشجو شده و ثبت مقطع تحصیلی جدید 

را انتخاب می کنند.
پنجره جدید باز شده مقطع قبلی و تعیین تکلیف شده را نمایش می دهد و 

دانشجو می بایست درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخاب کند.
نوع  تحصیلی،  رشته  صدور، مرکزآموزشی،  محل  تابعیت،  واردکردن 
و  ثابت  تلفن  دانشجویی،  شماره  ورود، نیمسال ورود،  سال  مقطع،  دوره، 
و  پیامک  صورت  به  همراه  صحت سنجی درگوشی  کد  دریافت  و  همراه 

ذخیره. انتخاب 
دانشگاه،  آن  دانشجوی  عنوان  به  دانشگاه  توسط  دانشجو  تأیید  در صورت 
عبور،  رمز  و  کاربری  کلمه  ثبت  و  دانشجویی  پورتال  به  دانشجو باورود مجدد 

درخواست وام می کند.
دانشجوی دارای پرونده در سامانه جامع صندوق در همان مقطع تحصیلی:

ملی  کد  همان  )که  عبور  رمز  و  کاربری  نام  با  دانشجویی  پورتال  به  ورود 
دانشجو بدون خط تیره است(.

* ثبت درخواست وام
مراجعه دانشجو به دانشگاه جهت مطابقت و تأیید ثبت نام اولیه به همراه 
مستندات اعم از اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، سند تعهد نامه محضری، 
سند تأهل، اجاره نامه دارای کد رهگیری، شماره حساب فعال به نام دانشجو، کارت 

دانشجویی و …بر اساس نوع وام درخواستی.
تذکر ۱: دانشجو می بایست با توجه به محدودیت های فنی از ساعت ۸ صبح 

الی ۱۶ بعد ظهر در پورتال دانشجویی ثبت نام کند.
تذکر ۲: نام کاربری کلیه دانشجویان، کد ملی به صورت ۱۰ رقم عددی و 

بدون خطوط بین آن است.
تذکر ۳: کلمه عبور برای دانشجویان قدیمی همان کلمه عبور قبلی و برای 

دانشجویان جدید همان ۱۰ رقم عددی کد ملی بدون خطوط بین آن است.
* اقدام دانشگاه در سامانه جامع صندوق

تأیید یا حذف ثبت نام اولیه دانشجو توسط کاربر دانشگاه با توجه به مستندات 
ارائه شده

کنترل و تأیید مدارک وام توسط کارشناس اداره رفاه دانشگاه پس از استعالم 
از کدینگ وزارت علوم، ثبت احوال و بانک شامل( سند تعهد نامه محضری، شماره 

حساب، مستندات مربوط به وام ها.
تأیید وام و مدارک الزامی بر اساس نوع وام درخواستی دانشجو در سیستم 

جامع صندوق توسط کاربر دانشگاه.

 

حادثه مرگبار در ایستگاه مترو توحید
مدیر روابط عمومی شرکت متروی تهران در مورد حادثه در ایستگاه در حال 

ساخت متروی توحید و مرگ سه نفر توضیحاتی داد.
ایستگاه   ( مترو  ساخت  حال  در  ایستگاه  کارگاه  در  گفت:  هیدارن   حمید 
توحید ( ، ساعت ۱۰ روز دوشنبه پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ بر اثر وقوع یک حادثه، 
سه نفر از  کارگران پیمانکار کارگاه به دلیل خروج کابین دستگاه باالبر از روی 

ریل و سقوط آن جان باختند.

سه معلم  بر اثر ابتال به کرونا جان باختند
مدیر آموزش و پرورش ایذه گفت: سه معلم ایذه ای بر اثر ابتال به کرونا 
جان باخته اند که دو نفر آن ها بازنشسته بودند.حسین آقامالپور افزود: سیدخدارحم 
موسوی و فرهاد نوروزی از معلمان بازنشسته آموزش و پرورش ایذه  و محمد 

نیازپور معلم  آموزش و پرورش عشایر این شهرستان  بود.
مدیر آموزش و پرورش ایذه با اشاره به ابتالی ۲۰ معلم دیگر این شهرستان 
به ویروس کرونا تصریح کرد: این معلمان دوران بیماری را سپری کرده و اکنون 

سالم و سالمت هستند.
وی آمار دانش آموزان مبتال به کرونا در شهرستان ایذه را سه نفر عنوان کرد 

و افزود: این دانش آموزان اهل روستای چهار تنگ بودند.

دستگیری شرور قمه کش در تبریز
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری فرد شروری 
خبر داد که در یکی از محالت تبریز اقدام به قمه کشی و سلب آسایش و آرامش 

شهروندان کرده بود.
سرهنگ هاشم شعفی گفت: عصر روز جمعه هفته گذشته ، پلیس استان از 
یک مورد عربده کشی و مزاحمت به شهروندان در یکی از محالت تبریز توسط 
یکی از اوباش سابقه دار مطلع و بالفاصله اکیپی از ماموران انتظامی به محل اعزام 
شدند. با حضور پلیس، نامبرده قصد مقاومت در مقابل عوامل انتظامی را داشت که 
ماموران با رعایت قانون به کارگیری سالح با وی برخورد و  او را دستگیر کردند.

تصادف پژو با تریلر ۲ کشته بر جای  گذاشت
برخورد پژو ۲۰۶ با خودرو باری تریلر در کیلومتر ۱۳ جاده شهر آبدان به 
شهر کاکی روبروی رستوران بین راهی جاشک، یک نفر مصدوم و دو نفر فوتی 

در بر داشت.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرستان دّیر،  این حادثه بر 
اثر برخورد پژو ۲۰۶ از عقب به خودرو باری تریلر در کیلومتر ۱۳ جاده آبدان به 

کاکی روبروی رستوران بین راهی روستای جاشک اتفاق افتاد.

مرگ دلخراش دختر ۲۷ساله در آسانسور
آسانسور  اثر  سقوط در چاله  بر  اهالی چالوس، در نوشهر  از  دختر جوانی 

مجتمع ساختمانی جان باخت.
این حادثه در یکی از مجتمع های آپارتمانی واقع در بلوار شهید خیریان 
حوالی میدان ولیعصر )عج( نوشهر اتفاق افتاد و دختر جوان ۲٧ ساله یی که معلم 
بود جان باخت. علت این حادثه درست عمل نکردن آسانسور به دلیل نفص فنی 

اعالم شده است.
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اسپیس ایکس دسته پانزدهم ماهواره های 
استارلینک را پرتاب کرد.

پانزدهم  دسته ی  هفته،  یک  در  استارلینک  مأموریت  دومین  پرتاب  با 
ماهواره های اینترنتی اسپیس ایکس با موفقیت به مدار زمین فرستاده شد.

اسپیس ایکس، سازنده ی کالیفرنیایی راکت، تازه ترین ناوگان ماهواره های 
اینترنتی استارلینک را امروز شنبه با موفقیت روانه ی مدار زمین کرد. فالکون ۹ 
دومرحله ای پیش تر استفاده شده امروز در ساعت ۱۱:۳۱ به وقت محلی )۱۹:۰۱ 
به وقت ایران( از مجتمع پرتاب فضایی ۴۰ در پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال 
برخاست و ۶۰ ماهواره ی جدید استارلینک را درقالب دسته ی پانزدهم به مدار 
زمین حمل کرد. به دنبال پرتاب، اسپیس ایکس موفق شد مثل همیشه با فرود 

راکت روی دریا، مأموریت را به پایان برساند.
به زمین  فالکون ۹  بوستر  اول  پرتاب، مرحله ی  از  تقریبا ۹ دقیقه پس 
بازگشت و روی یکی از کشتی های بدون سرنشین اسپیس ایکس در اقیانوس 
اطلس فرود آمد. این کشتی بزرگ با نام »فقط دستورالعمل ها را بخوان«، یکی 
از دو شناور بازیابی کننده ی ناوگان پرتابگرهای اسپیس ایکس محسوب می شود.

اسپیس ایکس ابتدا قصد داشت مأموریت امروز را ۲۲ اکتبر )اول آبان( 
پرتاب کند؛ اما به منظور بررسی مشکالت فنی مرتبط با دوربین نصب شده روی 
در  بهبود جزئی  با  دوروزه  تأخیر  این  کرد.  لغو  را  پرتاب  راکت  دوم  مرحله ی 
پیش بینی هوا همراه بود؛ به نحوی که مقام های هواشناسی در تیپ چهل وپنجم 
فضایی احتمال مطلوب بودن شرایط در زمان برخاست را ۶۰ درصد پیش بینی 

کردند.
هرچند پیش تر درباره ی وجود ابرهای کولوموس در آسمان ساحل فلوریدا 
و  بود  نسبتا صاف  هوا  فالکون ۹  برخاست  داشت، هنگام  نگرانی هایی وجود 
بازیابی بوستر در اقیانوس نیز زیر آسمان شفاف آبی انجام شد. اسپیس ایکس 
برای پرتاب مأموریت امروز استارلینک، B۱۰۶۰، یکی از اعضای جدید ناوگان 
پرتابگرهایش را انتخاب کرد. این بوستر پیش تر ماه جون ماهواره ی پیشرفته ی 
امروز  مأموریت  کرد.  فضا حمل  به  آمریکا  هوایی  نیروی  برای  را  جی پی اس 
دومین پرواز این بوستر و شصت وسومین بازیابی فالکون را رقم زد و یازدهمین 
فرود موفقیت آمیز روی کشتی بدون  سرنشین جدید اسپیس ایکس در دریا بود.

افزون براین، پرواز امروز نوزدهمین پرتاب اسپیس ایکس در سال ۲۰۲۰ و 
نودوششمین پرواز فالکون ۹ محسوب می شد. این شرکت برای شکستن رکورد 
بیشترین پرتاب در یک سال که به سال ۲۰۱۸ با ۲۱ مأموریت تعلق دارد، باید 
تا پیش از پایان سال، تنها سه راکت دیگر را به پرواز درآورد. اسپیس ایکس 
چند پرتاب دیگر را برای ماه های آتی برنامه ریزی کرده است؛ ازجمله نخستین 
مأموریت  نخستین  و  دراگون  کرو  مسافربری  فضاپیمای  عملیاتی  مأموریت 

فضاپیمای باربری دراگون ۲.
اسپیس ایکس از خدمات اینترنت استارلینک به عنوان وسیله ای برای تأمین 
هزینه های مأموریت های مریخ استفاده می کند. این شرکت برای رسیدن به 
سیاره ی سرخ به سخت افزار گران قیمت و راکت ها و فضاپیماهای پیشرفته تر نظیر 
استارشیپ نیاز دارد. بدین منظور، اسپیس ایکس از ناوگان فالکون هایش بهره 
می برد تا ماهواره های صفحه تختی را پرتاب کند که اینترنت پرسرعت و کم تأخیر 
را برای تمام نقاط جهان، به ویژه نواحی دورافتاده و روستایی ارائه خواهند داد.

ایالن ماسک، بنیان گذار اسپیس ایکس، برآورد کرده است که خدمات 
استارلینک می تواند ساالنه ۳۰ میلیارد دالر درآمد برای این شرکت به همراه 
نشده  اعالم  رسما  سرویس  از  استفاده  هزینه ی  هنوز  هرچند  باشد؛  داشته 
آزمایش  برنامه ی  گذراندن  حال  در  استارلینک  خدمات  درحال حاضر،  است. 
بتای خصوصی با کارکنان شرکت است. گزارش های اولیه نویدبخش کیفیت 
درخورتوجه اینترنت استارلینک بوده اند. انتظار می رود مرحله ی گسترده تر بتای 
عمومی تا پایان سال در آمریکای شمالی و کانادا آغاز شود. ناگفته نماند همچنان 
موانع رگوالتوری بر سر راه وجود دارد؛ اما اکنون با وجود بیش از ۸۰۰ ماهواره 

در مدار، استارلینک مسیر تحقق اهدافش را به خوبی پیموده است.

فتر  د کل  یر مد
تولید  و  درسی  برنامه ریزی 
بسته های تربیت و یادگیری 
کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
درسی  برنامه ریزی  راهنمای  گفت: 
برای  را  تسهیالتی  کرونا  شرایط  در 
وضعیت  این  در  یادگیری  و  آموزش 
در نظر گرفته اما توصیه این است که 
خانواده ها نقش شریک یادگیری را در 

این شرایط ایفا کنند.
شت:  ا د ر  ظها ا بهمنی  ر  فشا ا
راهنمای برنامه ریزی درسی در شرایط 
و  مدیران  به  کرونا  ویروس  شیوع 
برای  که  کرده  توصیه  هنرآموزان 
برای  آموزشی  محتوای  بهتر  مدیریت 
دروس پایه و شایستگی های غیر فنی 
در دل هر پودمان یک سری محتوا مانند 
برخی نرم افزارها و دروس دانش محور 
را  مجازی  صورت  به  ارائه  قابلیت 

نمی تواند  روشی  هیچ  شک  بی  دارند. 
جایگزین آموزش حضوری و تعاملی در 
کارگاه های آموزشی شود، اما این تجربه 

جدیدی است.
وی ادامه داد: در این راهنما همه 
قرار  توجه  مورد  درسی  برنامه  عناصر 
پیشنهاد  رشته های  براساس  و  گرفته 
شده در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 
توصیه هایی به خانواده ها شده تا بتوانند 

نقش شریک یادگیری را ایفا کنند.
در  همچنین  داد:  ادامه  بهمنی 
دانش آموزان  درسی  برنامه  راهنمای 
مشاغل  که  شده  گنجانده  اطالعاتی 
عنوان  به  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی 
تعاون،  وزارت  توسط  خانگی  مشاغل 
را  شده  شناسایی  اجتماعی  رفاه  و  کار 

در اختیار خانواده ها قرار می دهد.
وی اظهار کرد: در راهنمای برنامه 

شیوع  شرایط  در  هنرجویان  درسی 
برای  نیز  توصیه هایی  کرونا  ویروس 
و  نرم افزارها  خصوص  در  خانواده ها 
رسانه های دیداری و شنیداری که نقش 
تکمیلی در آموزش دارند، پیش بینی شده 
است یعنی برای هر رشته یک سری نرم 
افزار نیاز است که خانواده ها در جریان 
منزل  در  بخواهد  هنرجویی  اگر  باشند 
کار کند از کدام نرم افزارها استفاده کند.

درسی  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
یادگیری  و  تربیت  بسته های  تولید  و 
کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
گفت: راهنمای برنامه درسی هنرجویان 
در شرایط شیوع ویروس کرونا به معرفی 
منابع اطالعاتی پشتیبان نیز توجه کرده 
آموزشی  فیلم های  رو  این  از  است، 
عنوان  به  ملی رشد  در شبکه  بسیاری 
یکی از منابع اطالعاتی رسمی و مستند 

بارگذاری شده است.

خانواده ها در شرایط کرونایی شریک یادگیری دانش آموزان باشند

فه
ظی

م و
ظا

ن

زیر نظر: بهنام مومنی

مهارت آموزی سربازان از سر بیکاری نیست
به  مسلح  نیروهای  سربازان  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  عالی  مشاور 
اظهارات مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی در مورد مهارت آموزی به سربازان 

واکنش نشان داد.
سردار موسی کمالی گفت: متاسفانه برنامه ای از صداوسیما پخش شد که در 
آن مجری برنامه در اظهاراتی عجیب و به دور از انصاف مدعی شد که »چون 
سربازان بیکار هستند و کاری برای آن ها وجود ندارند، می خواهند به آن ها کار یاد 
بدهند«. این در حالی است که سربازان یکی از ارکان توان رزم نیروهای مسلح 
و بنیه دفاعی کشور هستند و طرح مهارت آموزی سربازان نه برای بیکار بودن 
آنان بلکه در راستای خوشایند سازی سربازی  و حمایت از سربازان دارای مهارت 

اجرایی شده است.

کمالی با بیان اینکه سربازان در دفاع از عزت، استقالل، تمامیت ارضی  و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی نقش پر رنگ و اثرگذاری داشته و دارند، گفت: 
امروز سربازان از نقاط صفر مرزی تا مرکز شهرها در تامین نظم و امنیت کشور 

نقشی موثر ایفا می کنند و این کاری بزرگ است.
وی با انتقاد از بیکار تلقی کردن سربازان، ادامه داد: موضوع توانمند سازی 
و مهارت آموزی و کمک برای ورود سربازان به بازار کار نیز در راستای حمایت 

از سربازان و نیز تاکیدات مقام معظم رهبری انجام شده است.
سردار کمالی گفت:  سربازان در ضمن انجام ماموریت های محوله ، آموزش 
مثل  کشوری  های  دستگاه  عبارتی  به  و  می بینند  هم  را  آموزی  مهارت  های 
سازمان فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش ، ورزش و جوانان 
، ارتباطات و فناوری اطالعات و ... از ظرفیت سربازی استفاده کرده و جوانان را 

تحت آموزش  خود می دهند.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح با بیان 
اینکه الزم است افراد از بیان مواردی که شأن سرباز را زیرسوال می برد، خودداری 
کنند، تصریح کرد: اگر برای مهارت آموزی به سربازان اقدام شده، از سربیکاری 
آنان نیست، بلکه این حق سربازان است که وقتی بهترین دوران عمر خود را 
برای دفاع از کشور صرف می کنند دستگاه های کشوری و لشکری نیز به وظیفه 
و مسئولیت اجتماعی خود در برابر این افراد عمل کرده و مهارت هایی را به آنان 

آموزش دهند تا پس از پایان خدمت زودتر جذب بازار کار شود.

وزارت  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
آموزش و پرورش با اشاره به چالش آموزشگاه های 
این  آزاد و زبان در دوران شیوع کرونا گفت:  علمی، 
آموزشگاه ها ترمیک هستند و بنا به شرایط موجود با 
ریزش مواجه بوده اند؛ به ویژه آموزشگاه های علمی 
در شهرهای کوچک که دانش آموز کمتری داشتند، 

بیشتر آسیب دیدند.
مشکالت  برخی  به  ره  شا ا با  لح  صا سعید 
شیوع  دوران  در  زبان  و  آزاد  علمی  آموزشگاههای 
کرونا اظهار کرد: آموزشگاه های علمی همانند مراکز 
پیش دبستانی و برخی مدارس غیردولتی، دچار چالش 

هایی شده اند.

و  هستند  ترمیک  ها  آموزشگاه  این  افزود:  وی 
بنا به شرایط موجود با ریزش مواجه بوده اند؛ به ویژه 
آموزشگاه های علمی در شهرهای کوچک که دانش 

آموز کمتری داشتند بیشتر آسیب دیدند.
وزارت  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
های  آموزشگاه  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
دچار مشکل  به شرایط  توجه  با  زبان  و  آزاد  علمی، 
کرده  عمل  مدارسی خوب  یا  موسسه  اگر  و  هستند 
باشند توانسته اند تا حدودی خودشان را حفظ کنند 
اظهار کرد: در واقع مدارس کوچک غیردولتی به علت 
بنیه اقتصادی ضعیف تر و توان فنی پایینتر با کاهش 

ثبت نام روبه رو شدند.

که صاحب  بزرگتر  مدارس  اما  داد:  ادامه  صالح 
ایام خوب  این  را حفظ و در  تر هستند خودشان  نام 

عمل کرده اند.
وی با اشاره به اینکه در ثبت نام مدارس هم آمار 
کاهشی ثبت نام ها محسوس نبوده است گفت: هنوز 
آمار ثبت نامی در سامانه سناد تکمیل نشده و معموال تا 
آذرماه به تدریج تکمیل می شود اما تاکنون یک میلیون 
و ۵۶۰ هزار نفر در مدارس غیردولتی ثبت نام کرده 
اند که حدود ۴۰ هزار نفر از سال گذشته کمتر است.

زمان  تا  کنیم  می  بینی  پیش  کرد:  اضافه  وی 
سال  رقم  به   ، سناد  سامانه  در  اطالعات  تکمیل 

گذشته برسیم.

چالش آموزشگاه های زبان در دوران کرونا
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با  همگام  خودرو  بازار 
چند  ارز،  نرخ  شدن  نزولی 
مدار  بر  که  است  هفته ای 
روز  ریزش ها  این  دارد.  قرار  ریزش 
کارشناسان  و  یافت  تداوم  گذشته هم 
به  دالر  نرخ  افت  درصورت  معتقدند 
پراید  قیمت  تومان،  هزار   ۲٧ کانال 
به کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان خواهد 

رسید.
پایتخت  خودروی  بازار  بررسی 
حاکی است تا ظهر روز دوشنبه، قیمت 
میلیون   ۱۱۰  ۱۳۱ پراید  دستگاه  هر 
میلیون   ۱۴۲ صندوق دار  تیبا  تومان، 
تومان، کوئیک دنده ای بین ۱٧۴ میلیون 
میلیون  ایکس ۲۱۰  ال.  تومان، سمند 
تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس ۲۰۸ 
تا ۲۱۵ میلیون تومان، پژو پارس ۲۴۵ 
تا ۲۵۰ میلیون تومان و هر دستگاه دنا 
معمولی ۳۰۵ تا ۳۰٧ میلیون تومان از 
سوی واسطه گران و فروشندگان خودرو 

اعالم شده است.

اتحادیه  رییس  موتمنی«  »سعید 
یتخت  پا خودروی  ن  ا ر ا ه د یشگا نما
می گوید: اگر کاهش قیمت ارز آن طور 
پیش بینی  اقتصادی  کارشناسان  که 
کرده اند به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان برسد، 
در بازار خودرو بیشتر نمایان خواهد شد و 
قیمت خودروها با شیب تندتری کاهش 

خواهد یافت.
وی، دالیل این موضوع را حبابی 
در  نبود مشتری  قیمت ها،  بودن شدید 
بازار و زیاد بودن خودرو دست واسطه ها 

و دالالن برشمرد.
حتی   : ست ا معتقد  تمنی  مو
تا   ۸۵ پراید  برای  می شود  پیش بینی 

۹۰ میلیون تومانی هم مشتری نباشد.
بازار  کارشناسان  از  دیگر  یکی 
روز  به جز  گذشته  هفته  گفت:  خودرو 
چهارشنبه که قیمت ارز با افزایش همراه 
شد و برخی واسطه ها قیمت ها را روی 
کاغذ باالتر اعالم کردند، ریزش قیمت ها 

را شاهد بودیم.

طی  یا  امروز  اگر  افزود:  وی 
کانال ۲٧ هزار  به  آینده دالر  روزهای 
پراید  مدت ها  از  بعد  شود،  وارد  تومان 
کف  خودروهای  شاخص  عنوان  به 
بازار به زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت 

خواهد خورد.
این فعال بازار به افت ۳۰ میلیون 
تومانی پراید ۱۳۱، بیش از ۳۰ میلیون 
تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۴۰ میلیون 
تومانی دنا طی دو تا سه هفته گذشته 
در  کاهش  این  ادامه داد:  و  کرد  اشاره 
به خصوص  و  مونتاژی  خودروهای 

خارجی بسیار بیشتر بوده است.
یکی از نمایشگاه داران نیز به ایرنا 
گفت: این روزها فروشنده خودرو در بازار 
زیاد است، اما در عمل مشتری نیست و 

معامالت به صفر رسیده است.
فروشندگان  اکثر  بیان داشت:  وی 
را افرادی تشکیل می دهند که پیشتر به 
قصد سرمایه گذاری و کسب سود، اقدام 

به خرید خودرو کرده بودند.

این نمایشگاه دار تاکیدکرد:  هرچند 
مشتریان به امید کاهش بیشتر قیمت ها 
از خرید دست کشیده اند، اما به طور نمونه 
اگر فروشنده ای پراید را به ۹۰ میلیون 
تومان و زیر قیمت عرضه کند، به فروش 

خواهد رفت.
زم حسینی«    ر »علیرضا  پیشتر 
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صنعت،  وزارت  بین  مشترکی  کارگروه 
معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
همچون  مهمی  موضوعات  بررسی 
طرح  زودی  به  و  شده  تشکیل  خودرو 
خودرو  بازار  ساماندهی  برای  مشترکی 

ارائه خواهد شد.  
وی افزود:  با توجه به اهداف تعیین 
شده در طرح مشترک دولت و مجلس 
خودرو،  بازار  و  تولید  ساماندهی  برای 
بازار  امیدواری است که وضعیت  جای 
وضعیت  این  از  و  یابد  بهبود  خودرو 

نابسامان موجود عبور کنیم.

بانک مرکزی تاکید کرد؛
لزوم تسریع در پرداخت تسهیالت مرتبط با کرونا

در  بانکی  شبکه  عملکرد  بررسی  و  »بحث   جلسه 
اکبر  ریاست  به  کرونا«  تسهیالت  اعطای  طرح  اجرای 
کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، برگزار و بر لزوم تسریع 

و تسهیل در پرداخت تسهیالت مذکور تاکید شد.
بانک  عمومی  روابط  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
در  بانکی  شبکه  عملکرد  بحث وبررسی  »جلسه  مرکزی، 

اجرای طرح اعطای تسهیالت کرونا« به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و با حضور 
اعضای هیئت مدیره بانک های عامل، نمایندگان »وزارت راه و شهرسازی« و »وزارت 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی« در محل این بانک برگزار شد.
این جلسه به منظور بررسی عملکرد شبکه بانکی در عمل به مصوبات ستاد 
کرونا برای اجرای »طرح اعطای تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع 
ویروس کرونا« و »تسهیالت ودیعه مسکن مستاجران« برگزار و بر لزوم تسریع و 

تسهیل در پرداخت تسهیالت مذکور تاکید شد.
و  »مشاغل  به  تسهیالت  پرداخت  تمدید  موضوع  درخصوص  همچنین 
کسب وکارها و حوزه های حمل ونقل آسیب دیده از کرونا« تا پایان مهر ماه سال 
جاری و حسب مباحث طرح شده در جلسه و با توجه به کثرت افراد در صف دریافت 
تسهیالت، با توجه به محدودیت  های موجود به منظور مراجعه متقاضیان به بانک های 
عامل برای تکمیل مدارک برای اخذ تسهیالت،  چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل 
پرونده خود اقدام کند،  بانک    یا موسسه عامل مساعدت الزم را در اعطای تسهیالت 

تا پایان زمان اجرای طرح به عمل آورد.
همچنین مالک اعطای تسهیالت به کسب وکارهای موردنظر، تایید متقاضی 
توسط »وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی« و دستگاه اجرایی ذیربط و مستندات 
ارائه شده از طریق سامانه »کارا« است. از این رو الزم است بانک  ها از اخذ مدارک 
و مستندات مربوط به فهرست بیمه کارکنان و .... خودداری کرده و صرفًا نسبت به 
اخذ مدارک هویتی و وثایق از متقاضیان تسهیالت یاد شده مطابق با موارد مندرج 

در دستورالعمل اجرایی مربوط، اقدام کنند.
همچنین برای »کسب وکارهای آسیب دیده حوزه گردشگری« )زیر رسته های 
مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا( حسب 
تصمیم های اتخاذ شده در سی ونهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۲  
مهر ماه ۱۳۹۹ و ابالغیه انجام شده در این خصوص، بر پرداخت تسهیالت با شرایط 
بازپرداخت تسهیالت بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می شود 
و  با پرداخت تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده حوزه مذکور بر اساس بنگاه 
محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی 
از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه سال جاری 
ثبت نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیالت از اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ 
خواهد بود. بنگاه هایی که با دستورالعمل قبل تسهیالت دریافت کرده اند نیز مجاز 

به دریافت مابه التفاوت تسهیالت طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.

پرسپولیس برای عرضه در بورس پیش قدم می شود
باوجود گذشت مهرماه که وعده عرضه سهام سرخابی ها به بورس در این ماه 
داده شده بود، همچنان خبری از عرضه سهام این دو باشگاه نیست. در این زمینه 
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: هیات پذیرش فرابورس به طور 
حتم در آبان ماه برای پرسپولیس برگزار می شود و اگر در آنجا پذیرش شود عرضه 

اولیه این باشگاه انجام خواهد شد.
عرضه  به  نوبت  عدالت،  سهام  آزادسازی  و  بورس  در  عرضه شستا  از  پس 
سهام سرخابی ها در بازار سهام رسید که حاشیه های ورود آنها به بورس از قدمتی 

چندساله برخوردار است.
در ابتدا اعالم شد واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس در سال ۹۸ انجام 
می شود، در حالی که این اقدام به مرحله اجرا نرسید و علت آن، روبرو شدن این دو 
شرکت فرهنگی- ورزشی با مشکالتی مانند تغییرات مدیریتی مطرح شد و اعالم 
کردند: در آن زمان، فقط بحث واگذاری برند همراه با دارایی بود و  به هیچ عنوان 
مساله واگذاری هیچ یک از شرکت های فرهنگی- ورزشی استقالل و پرسپولیس از 
طریق بازار سرمایه مطرح نشده بود، اما از مهرماه سال ۹۸ نحوه واگذاری تغییر کرد 

و شرکت ها ملزم به واگذاری از طریق پذیرش در بازار سرمایه شدند.
از همان ابتدا باشگاه پرسپولیس آمادگی خود برای واگذاری سهامش را اعالم 
و مطرح کرد که این باشگاه اقدامات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، ثبت عالیم 
تجاری و ارزیابی عالیم تجاری در طبقات ۴۵ گانه را انجام داده است. در مقابل، 
باشگاه استقالل با وجود همه تالش هایی که انجام داد اما هنوز کارشناسان، گزارش 
مربوط به ارزیابی مجموعه ورزشی »شهید مرغوب کار« را ارائه نکرده اند و همچنین 
کارشناسان مربوطه درخصوص ارزیابی عالیم تجاری تعیین نشده اند. اما به محض 
ارائه گزارشات الزم، اقدامات بعدی برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به منظور 
تصویب افزایش سرمایه و اساس نامه اصالحی اقدام و در نهایت مدارک الزم از 
جمله برنامه کسب وکار، امیدنامه و صورت های مالی جدید به هیات پذیریش برای 

ورود سهام این باشگاه در بازار دوم فرابورس ارایه خواهد شد.
عرضه سهام سرخابی ها در نیمه نخست سال ۹۹

در نخستین روزهای سال جاری بود که جلسه  هیات واگذاری برای روشن 
شدن هر چه زودتر تکلیف این دو باشگاه برگزار شد که عضو هیات عامل و معاون 
سازمان خصوصی سازی پس از پایان این جلسه به خبرنگار ایرنا اعالم کرد: تاکید 
هیات واگذاری، مشخص شدن تکلیف این دو باشگاه برای عرضه اولیه در بازار 
سرمایه تا نیمه نخست سال ۹۹ است و  باید از طریق عرضه اولیه در فرابورس، 

کشف قیمت انجام شده و عرضه های بلوکی در مراحل بعد انجام شود.
»ابوالقاسم شمس جامخانه«، عضو هیات عامل  بود که  امسال  شهریورماه 
سازمان خصوصی سازی به ایرنا گفت: علت  تاخیر در واگذاری این دو باشگاه ناشی 
از اسناد مالکیت چهار مجموعه ورزشی متعلق به استقالل و پرسپولیس است، تاکنون 
سند سه مجموعه ورزشی که متعلق به باشگاه استقالل و پرسپولیس هستند آماه 

شده و اکنون در حال انجام اقدامات الزم برای گرفتن یک سند دیگر هستیم.
وی افزود:  اصرار برای اخذ سند مالکیت برای گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
است، اظهارنظر برای افزایش سرمایه نیازمند همین سند است و باید به نام باشگاه ها 
باشد، تا زمانی که این سند وجود نداشته باشد حسابرس گزارش توجیهی افزایش 

سرمایه را نمی پذیرد.
شمس درباره زمان عرضه سهام سرخابی ها به بورس گفت: زمان مشخصی 
را برای نهایی شدن این اقدام نمی توان ارائه داد، اما ممکن است در مهرماه این 

اقدام انجام شود.
عرضه سهام پرسپولیس در بورس در آبان ماه

با وجود گذشت ماه مهر همچنان خبری از عرضه سهام سرخابی ها به بورس 
و ارائه زمان دقیق برای این اقدام مطرح نشده است.

در این زمینه عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی روز گذشته )دوشنبه( 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به آخرین وضعیت عرضه سهام سرخابی ها در بورس 
باشگاه استقالل  بود که عرضه سهام دو  ابتدا اعالم شده  افزود: در  اشاره کرد و 
و پرسپولیس در شهریورماه انجام می شود، بعد از آن به دلیل برخی از مسایل به 

مهرماه موکول شد، اما صورت های مالی این دو باشگاه به مرحله نهایی نرسید.
شمس جامخانه اظهارداشت: وضعیت باشگاه پرسپولیس از نظر صورت های 
مالی و برخی دیگر اقدامات که قرار است برای واگذاری آن انجام شود به مراتب 

بهتر از استقالل است.
پرسپولیس که سرمایه  باشگاه  افزایش سرمایه  توجیهی  وی گفت: گزارش 
اختیار  در  بررسی  برای  و  تهیه شده  است  تومان  میلیارد  آن حدود ٧۰۱  توجیهی 

حسابرس و بازرس قانونی سازمان حسابرسی قرار گرفته است.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: در تالشیم تا بتوانیم 
در هفته جاری گزارش را دریافت کنیم، مطابق آن مجمع عمومی فوق العاده برگزار 

تا در نهایت اصالح اساس نامه و افزایش سرمایه آن انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به صحبت های انجام شده با سازمان حسابرسی 
و همکاری های باشگاه پرسپولیس، گزارش حسابرس بازرس قانونی طی هفته آینده 
اخذ و پس از آن درخواست پذیرش شرکت فرهنگی- ورزشی پرسپولیس به هیات 

پذیرش فرابورس داده شود.
شمس خاطرنشان کرد: اطالعات دیگری که باید تهیه شود به موازات دیگر اقدام 
های الزم از طریق مشاور پذیرش در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم درخواست 
عرضه پرسپولیس را به هیات پذیرش ارائه و در پایان، عرضه اولیه آن انجام شود.

وی گفت: اکنون عرضه سهام استقالل در بورس با مشکالتی همراه است و 
هنوز صورت های مالی آن نهایی نشده است، تغییر و تحوالت اعمال شده موجب 

شده تا به جمع بندی نهایی نرسیم.
شمس با بیان اینکه سند مالیکت مجموعه ورزشی شهید مرغوب کار و کمپ 
»حجازی« به نام باشگاه اخذ و ارزیابی آن توسط کارشناسان انجام شده، افزود: 
فقط صورت مالی این باشگاه کار را متوقف کرده است، در صورت رفع مشکالت 

موجود سهام استقالل پس از پرسپولیس وارد بورس خواهد شد.

افزایش ۸ درصدی تولید محصوالت پتروشیمی در 
۷ ماه سال ۹۹

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش هشت درصدی 
تولید محصوالت پتروشیمی در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
خبر داد و گفت: مجتمع های پتروشیمی تا پایان مهرماه امسال بیش از ۳۵ 

میلیون تن تولید داشته اند.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیدجالل میرهاشمی با اعالم 
تولید  درحال  مطلوبی  ظرفیت  با  پتروشیمی  واحدهای  کرد:  اظهار  خبر  این 
با وجود برخی مشکالت موجود، روند تولید و فروش محصوالت  هستند و 
مختلف پتروشیمی در شرایط قابل قبولی قرار دارد که با تالش صنعتگران 
صنعت  در  امسال  تولید  جهش  می شود  پیش بینی  کشورمان  پتروشیمی 

پتروشیمی محقق شود.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه صنعت 
پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع مادر از مهم ترین ارکان توسعه و موتور 
محرک بخش های گوناگون اقتصاد کشور است، گفت: رویکرد شرکت ملی 
تأمین  محصوالت،  در  تنوع  ایجاد  تولید،  زنجیره  تکمیل  پتروشیمی  صنایع 
تولیدی  محصوالت  سبد  ارزش  ارتقای  همچنین  و  داخلی  صنایع  خوراک 

این صنعت است.
میرهاشمی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های در حال 
انجام، شرایط و زیرساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی 
فراهم شده است و در این مسیر افزون بر راه اندازی و بهره برداری از طرح های 
جدید، با اقدام های انجام شده بهره برداری حداکثری از ظرفیت تولید مجتمع های 

پتروشیمی موجود در دستور کار قرار دارد.

صرفه جویی ۳.۵ میلیارد دالری با افزایش آمادگی نیروگاه ها
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر آمادگی نیروگاه ها از مرز ۹۳ درصد عبور کرده است، گفت: افزایش ۱۰ 
درصدی آمادگی نیروگاه ها در طی یک دهه اخیر ۳.۵ میلیارد دالر صرفه جویی 

به همراه داشته است.
محسن طرزطلب با اشاره به اقدامات صورت گرفته صنعت برق حرارتی 
در طی یک دهه اخیر، گفت: در روزهای آغازین سال ۱۳۹۰ ظرفیت نامی 
نیروگاه های حرارتی حدود ۵۴ هزار مگاوات بود که این رقم در حال حاضر 
با افزایش ۲۵ درصدی از مرز ۶۸ هزار مگاوات عبور کرده است. همچنین در 
اوایل دهه ۹۰ حداکثر نیاز مصرف حدود ۴۲ هزار مگاوات بود که این رقم 

تابستان امسال به بیش از ۵۸ هزار مگاوات افزایش پیدا کرد.
وی یادآور شد: میزان تولید برق نیروگاه های حرارتی در نیمه نخست 
میلیارد کیلووات ساعت و در ۶ ماهه نخست  سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۱ هزار 
سال گذشته ۱۵۲ هزار میلیارد کیلووات ساعت بوده است که این رقم در نیمه 
نخست سال جهش تولید با افزایش حدود ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته از مرز ۱۶٧ هزار میلیارد کیلووات ساعت گذشت.
طرزطلب ادامه داد: در آن مقطع زمانی میزان مصرف سوخت ساالنه 
نیروگاه های کشور حدود ۵٧ میلیارد مترمکعب بود که این رقم سال گذشته 
نیروگاه ها  میلیارد مترمکعب رسید. در آن سال ها ۶۲ درصد سوخت  به ٧۴ 
توسط گاز طبیعی و ۳۸ درصد آن توسط سوخت مایع تامین می شد؛ عاملی 
که افزایش ضریب خروج اضطراری واحدها، دشواری بهره برداری نیروگاه ها 

و آسیب دیدگی بویلرها را به همراه داشت.
طبق اعالم وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی با تاکید بر اینکه در نیمه نخست امسال حدود ۹۰ درصد سوخت 
نیروگاه ها از طریق گاز طبیعی تامین شده است، اضافه کرد:  اقدامات صورت 
گرفته در طی چند سال اخیر موجب شده است تا در نیمه نخست امسال از میان 
۴۵ میلیارد مترمکعب سوخت مصرفی نیروگاه ها حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب 

آن از طریق سوخت گاز طبیعی تامین شود.
وی ادامه داد: راندمان نیروگاه ها در آن دوران حدود ۳۶.۹ درصد بود 
که این رقم در حال حاضر با اقداماتی از قبیل تبدیل نیروگاه های گازی به 
برنامه ریزی صورت  براساس  یافته و  افزایش  به ۳۸.٧ درصد  سیکل ترکیبی 

گرفته تا پایان سال به حدود ۳۹ درصد خواهد رسید.
طرزطلب افزود: در اوایل سال ۱۳۹۰ ضریب خروج اضطراری واحدها 
۱۶.۶ درصد و میزان آمادگی نیروگاه ها حدود ۸۳.۴ درصد بود که میزان خروج 
اضطراری واحدها در حال حاضر به هفت درصد کاهش پیدا کرده و آمادگی 

نیروگاه ها از مرز ۹۳ درصد عبور کرده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تاکید کرد: 
افزایش ۱۰ درصدی آمادگی نیروگاه ها در طی چند سال اخیر ۳.۵ میلیارد دالر 

صرفه جویی به همراه داشته است.

افتتاح دومین واحد گازی نیروگاه قشم تا سه روز دیگر
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر از افتتاح دومین 
واحد گازی نیروگاه قشم تا سه روز دیگر خبر داد و گفت: این واحد در تاریخ 
افتتاح  ماه،  آبان  هشتم  و  شد  سنکرون  سراسری  شبکه  با  شهریورماه   ۲۸

رسمی خواهد شد.
سید فریدالدین معصومی، روز گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه 
نیروگاهی ۵۰۰ مگاواتی در جزیره قشم با توان داخلی در حال ساخت است، 
به مجموع ظرفیت ۳۴۰  آن  واحد گازی  امسال دو  تابستان  در  اظهار کرد: 

مگاوات وارد مدار بهره برداری  شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت فیزیکی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم ۶۰ 
درصد است، گفت: بهره برداری از واحد بخار این نیروگاه و رسیدن ظرفیت 

تولید برق آن به ۵۰۰ مگاوات در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ محقق می شود.
معصومی ادامه داد: جزیره قشم در ایام تابستان بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ مگاوات 
و در دیگر ایام سال بین ۸۰ تا ۱۰۰ مگاوات نیاز مصرف برق دارد، در حالی که 
بدون نیروگاه قشم، ظرفیت تولید برق در این جزیره در تابستان ۸۰ مگاوات 
و در زمستان حدود ۴۰ مگاوات بود؛ با بهره برداری از دو واحد گازی نیروگاه 
نیاز خود، خودکفا شده است،  قشم، نه تنها این جزیره در تأمین برق مورد 
بلکه اکنون ظرفیت صادرات برق به استان هرمزگان نیز به وجود آمده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با بیان اینکه پیش 
از این قول عرضه سهام نیروگاه گیالن را در تابستان سال جاری داده بودیم، 
اظهار کرد: در تاریخ هشتم مردادماه سال جاری، ۶ درصد سهام این نیروگاه 

در بازار دوم فرابورس با قیمت هر سهم ۲۴۰۰ تومان عرضه شد.
وی ادامه داد: عرضه سهام نیروگاه هرمز نیز در دستور کار است به طوری 

که درخواست عرضه سهام آن به فرابورس ارائه شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با تاکید بر اینکه 
عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر نیز پس از تعیین تکلیف 
وضعیت بدهی های نیروگاه بهبهان انجام خواهد شد، گفت: با درخواست وزارت 

نیرو  پست نیروگاه قشم از AIS به GIS  تبدیل شد.
 GIS وی با بیان اینکه پس از آنکه این تبدیل صورت گرفت و پست
آماده راه اندازی شد، شرکت چینی که سوپروایزر راه اندازی این پست بود 
به دلیل شرایط کرونا اعالم کرد که در حال حاضر امکان حضور در ایران را 
ندارد و اگر می خواستیم منتظر حضور سوپروایزر بمانیم، حداقل پنج یا شش 
ماه تأخیر به پروژه تحمیل می شد؛ گفت: از اینرو با قبول ریسک ۱۸ میلیون 
دالری که معادل ارزش پست است کار راه اندازی آن را به دست متخصصان 
داخلی سپردیم.معصومی با بیان اینکه این کار با موفقیت انجام شد و با وجود 
کرونا و تحریم، رکوردی قابل توجه در زمان راه اندازی پست GIS نیروگاه 
قشم به ثبت رساندیم، ادامه داد: به طور معمول زمان راه اندازی یک پست 

۱۵۰ روز زمان میبرد اما این پست در  ۶۲ روز راه اندازی شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با اشاره به مشکالت 
تامین سوخت نیروگاه قشم، گفت: نیاز سوخت گاز نیروگاه قشم ۱۰۰ هزار 
مترمکعب در ساعت است، وزارت نیرو نیز متعهد شده بود که این میزان گاز 
را برای سوخت نیروگاه تأمین کند اما در حال حاضر ۵۰ هزار مترمکعب در 

ساعت سوخت گاز برای نیروگاه تأمین شده است.
وی اظهار کرد: انتظار داریم که وزارت نیرو مابقی نیاز نیروگاه قشم را 

نیز با همکاری منطقه آزاد قشم، تأمین کند.

بازار خودرو، رو به کاهش اما بدون مشتری!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: محمد امامی

تعداد  ماهیانه  افت  دو 
از  مسکن  بازار  در  معامالت 
کاهش توان خرید و افزایش 
ریسک فروش آینده نشأت می گیرد که 
به احتیاط معامله گران منجر شده است.

به  رو  روند  ساز،  و  ساخت  رکود 
طرف  استندبای  و  معامالت  کاهش 
مسکن  بازار  اصلی  ویژگی  سه  تقاضا 
در هفته های اخیر است. سازندگان از 
ساز  و  ساخت  پذیری  ریسک  افزایش 
سخن می گویند. مطابق آمار در نیمه 
اول سال جاری ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد 
مرحله  به  پایتخت  در  جدید  مسکونی 
ساخت رسیده که کاهش ۱۴ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان 

می دهد.
ساختمانی،  مصالح  قیمت  نوسان 
بخش ساخت و ساز را به چالش کشانده 
کنند طی  می  عنوان  سازندگان  است. 
واحدهای  احداث  هزینه  گذشته  ماه   ۹
پایان مرحله اسکلت ۱۴۰  تا  مسکونی 
تمام  قیمت  بر  که  داشته  رشد  درصد 
شده تاثیرگذار خواهد بود. خروجی این 
وضعیت به فقر عرضه فایلهای به قیمت 

و کاهش توان خرید منتهی می شود.
افزایش  وجود  با  دیگر  طرف  از 
قراردادهای خرید و فروش نسبت به سال 
گذشته، نشانه های افت معامالت در هفته 
های اخیر بروز کرده است. مقایسه نقطه 
به نقطه معامالت در شهریور امسال رشد 
۲۰۳ درصدی را نسبت به شهریور پارسال 
نشان می دهد. بازار از این نظر در نیمه 
اول امسال هم شرایط بهتری نسبت به 
شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ داشت و 
معامالت در نیمه اول سال جاری افزایش 
۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نشان داد.
با این حال به دو دلیل نمی توان 
شرایط معامالت ملک را پررونق تلقی 
معامالت  رشد  اینکه  اول  دلیل  کرد؛ 
نسبت به سال قبل نمی تواند شاخصی 
برای رونق تلقی شود؛ زیرا در بعضی از 
ماههای نیمه اول سال گذشته بخصوص 
شهریورماه خرید و فروش به کمترین 
میزان خود طی دهه های اخیر رسیده 
به  منتهی  ماه  دو  در  اینکه  دوم  بود. 
کاهشی  روند  معامالت   ۱۳۹۹ مهرماه 
داشته و دو افت ۳۵ درصد و ۶.۸ درصد 
این  احتماال  تجربه کرد که  را  ماهیانه 
شرایط در مهرماه نیز ادامه داشته است.

ویژگی سوم بازار مسکن در دو ماه 
گذشته که از حرکت معامالت در مدار 

کاهشی نشأت می گیرد به بی حرکتی 
فعاالن  شود.  می  مربوط  گران  معامله 
سفته  را  آنها  عمده  که  مسکن  بازار 
بازان و سرمایه گذاران تشکیل میدهند 
در انتظار دریافت سیگنالهای قوی تری 

برای ورود به این بازار هستند.
البته روند کاهشی نرخ ارز، طال و 
افت شاخص بورس در هفته گذشته با 
کاهش نامحسوس نرخهای پیشنهادی 
شد  همراه  مسکن  فروش  فایلهای  در 
افت  بر  مبنی  روشنی  انداز  چشم  اما 
شود.  نمی  دیده  مسکن  بازار  رشد  یا 
بر این اساس، فعاالن بازار هنوز برای 
ورود گسترده به این بازار مردد هستند.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۴ 
میلیون تومان

رتمان های  پا آ معامالت  د  تعدا
شهریورماه  در  تهران  شهر  مسکونی 
سال ۱۳۹۹ به ۸.۵ هزار واحد مسکونی 
رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش 
و ۲۰۳.٧ درصد افزایش نشان می دهد. 
همچنین بر اساس اعالم بانک مرکزی 
قیمت  متوسط  گزارش،  مورد  ماه  در 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
طریق  از  شده  معامله  مسکونی  واحد 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
به  نسبت  بود که  تومان  میلیون   ۲۴.۲
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
معادل ۵.۱ و ۹۱.٧ درصد افزایش نشان 
اعالم  هنوز  مهرماه  گزارش  می دهد. 

نشده است.

کاهش 1۴ درصدی خانه نسبت به سال گذشته؛

احتیاط معامله گران در شیب کاهشی بازار مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از پایان پروژه مسکن 
مهر در این اداره کل خبر داد.

تهران  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  خواه،  محبت  خلیل 
گفت: کلنگ اجرایی ۱۹ هزار و ۲۲٧ واحد مسکونی اقدام ملی در 
۱۰شهر استان تهران )شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و زیر 
۱۰۰ هزار نفر( به زمین خورد که از این میزان ٧هزار و ۵۵۰ واحد 
مرتبط با این شهرها و اداره کل راه و شهرسازی تهران و مابقی در 

حوزه شهرهای جدید پرند و پردیس است.
و  راه  کل  اداره  مسکن  پرونده  شدن  بسته  به  اشاره  با  وی 
تنها  برنامه  این  افزود:  امسال  مهرماه  در  تهران  استان  شهرسازی 
مختص آغاز عملیات اجرایی نبود، ۲ هزار و ۳۶٧ مورد از آن مجددا 
مرتبط با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و پروژه های بخش 
خصوصی است که ۱۲۲٧ مورد از آن در قالب تفاهم نامه به متقاضیان 

اقدام ملی این استان واگذار شده است.
انبوه ساز   ۱۴ محبت خواه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
 ۱۰ در  تهران  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  به  اعتماد  با 
تجهیز  را  ملی  اقدام  کارگاههای  اند،  شده  مستقر  استان  شهر 
پروژه  نقشه  نهایی  مراحل  تصویب  و  طی  حال  در  و  اند  کرده 
پروژه  آن  اجرای  مرحله  زودی  به  که  هستند  ساختمانی  های 

آغاز خواهد شد. ها 
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پایان از متقاضیان 
مسکن اقدام ملی درخواست کرد که در زمانبندی مشخص و در اسرع 
وقت نسبت به تکمیل آورده حساب های خود اقدام کنند تا در افتتاح 

هرچه سریعتر پروژه ها موثری به دولت باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد؛

پایان پرونده مسکن مهر در تهران
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دورۀ  افتتاحیۀ  آئین  در 
شد  ر ا یت  یر مد شی  ز مو آ
تحول دیجیتال شرکت فوالد 
مدیرعامل  مهندس عظیمیان،  مبارکه، 
رتبۀ  بخواهیم  اگر  گفت:  شرکت  این 
حفظ  فوالد  صنعت  در  را  خود  جهانی 
دیجیتال  تحول  سمت  به  باید  کنیم 
برویم، زیرا در آیندۀ صنعت فوالد، تناژ  
بنابراین  نمی زند؛  را  اول  حرف  تولید 
از  استفاده  برای  مبارکه  فوالد  اقدام 
تکنولوژی نسل چهارم یک کار تزئینی 
نیست؛ بلکه یک الزام و ضرورت بنیادی 
در حوزۀ فوالد کشور است.وی با اشاره 
به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های 
شدید افزود: در شرایطی که کشور   و   
تحریم ها  شدیدترین  تحت  هم میهنان 
قرار دارند، دغدغۀ دولت تأمین مایحتاج 
صنعت  به  نگاهش  و  مردم  عمومی 

صنعتگران است تا محصوالت با قیمت 
متعارف عرضه گردد و در آرامش بازار 

به دست مصرف کننده برسد.
حال  در  اگرچه  کرد:  تأکید  وی 
تربیت  و  دیجیتال  تحول  طرح  حاضر 
جزو  حوزه  این  در  فرهیخته  مدیران 
اولویت های اصلی نیست و کمتر مورد 
کنار  در  باید  ما  اما  گرفته،  قرار  توجه 
تأمین نیازهای دولت، به این موضوعات 
نیازهای  از  یکی  به عنوان  زیربنایی 
تکنولوژیکی کشور در حوزۀ صنعت نیز 
توجه کنیم، تا جایی که این تالش ها به 
ادارۀ هوشمند فوالد مبارکه منجر شود. 
ممکن است ما در آن زمان نباشیم، ولی 
به یقین ثمره و آثار پر خیروبرکت آن در 

آینده مشاهده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از 
مجریان  به عنوان  شرکت  این  مدیران 

اصلی طرح تحول دیجیتال یاد و اضافه 
کرد: این مدیران در یک برنامۀ آموزشی 
یک ساله باید حتما به استفادۀ بهینه از 
تکنولوژی مجهز و مسلح شوند. آنان باید 
آموزش های الزم را ببینند و مهارت های 
طرح  بتواند  تا  آورند  دست  به  را  الزم 
تحول دیجیتال را اجرا کنند. به خاطر 
برای  مبارکه  فوالد  عزم  باشیم  داشته 
اجرای طرح تحول دیجیتال و استفاده 
از تکنولوژی نسل چهارم جزم است و 
همه باید با حضور مستمر در این دوره 

بر این مهارت ها مسلط شوند.
مهندس عظیمیان به تأثیر اجرای 
این طرح بر حفظ سرآمدی فوالد مبارکه 
اشاره کرد و گفت: طرح تحول دیجیتال 
گام بسیار بلندی در مسیر حفظ سرآمدی 
فوالد مبارکه است. این شرکت در حال 
حاضر قدرتمند است، اما باید قوی تر و 

مسلط تر پیش برود. در این زمینه نظام 
این  مهارت های  به کسب  پاداش دهی 
حوزه گره خواهد خورد و بر همین اساس 
در دستورالعمل های جدید سازمان قرار 
باشیم  داشته  خاطر  به  گرفت.  خواهد 
جدی  بسیار  سازمان  برای  رویداد  این 
است و با تمام قوا از این طرح حمایت 

و پشتیبانی خواهیم کرد.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
در بخش پایانی سخنان خود افزود: از 
با جدیت  دانشگاه اصفهان که  ریاست 
بستر اجرای این دوره و طرح را ایجاد 
کرده اند و همچنین از مدیران و معاونان 
شرکت که نهایت همکاری و همراهی را 
در این زمینه مبذول داشته اند، صمیمانه 
خاطر  اطمینان  و  می کنم  قدردانی 
می دهم که در روزهای آینده خبرهای 
بسیار خوبی در این حوزه خواهیم شنید.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال مطرح کرد:

طرح تحول دیجیتال حرکتی بسیار بزرگ برای حفظ سرآمدی فوالد 
منطقه عملیاتی  در  گاز طبیعی  افزایش ۴0 درصدی ذخیره سازی 

خانگیران؛
پایداری تولید گاز طبیعی زیر سایه کرونا در زمستان 

۹۹  در شمال شرق کشور

مسئول واحد ذخیره سازي شوریجه از افزایش ۴۰ درصدي ذخیره گاز 
طبیعي در مخزن شوریجه خبرداد.

رحیم وقاري با اعالم این خبر افزود: در راستاي تحقق منویات رهبر 
معظم انقالب و شعار امسال به نام » جهش تولید »، از ابتداي سال ۹۹ تا 
کنون مقدار یک میلیارد و ٧۴۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین در مجتمع 

ذخیره سازي و مخزن شوریجه ذخیره شده است.
وي افزود: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون میزان ذخیره سازی گاز نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش را نشان مي دهد 
با هدف ذخیره گاز شیرین در فصل گرما و برداشت در فصل سرما,  که 
طي سالهاي اخیر نقش بسزایي در تامین گاز فصل زمستان شبکه شمال و 

شمال شرق کشور ایفا نموده است.
برنامه های  با اعمال  این مجتمع  وقاري تاکید کرد: خوشبختانه در 
مناسب تعمیرات و بهره برداری, در حال حاضر توربوکمپرسورهاي تزریق 

در بهترین وضعیت سرویس دهي و پایداري قرار دارند.
مسئول واحد ذخیره سازي شوریجه بیان داشت: در حال حاضر امکان 
تزریق ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز با سه ردیف کمپرسور فراهم مي 
با همت  اینکه  از ظرفیت اسمي است , ضمن  باشد که سه میلیون بیش 
متخصصان و مهندسان داخلی صرفه جویي قابل توجهي در هزینه تعمیرات 

و خرید قطعات این تجهیزات شده است .
وی خاطر نشان ساخت:  در پایان آبان ماه به میزان ذخیره دو میلیارد 
متر مکعب گاز دست خواهیم یافت و زمستان آرام بخشي و پایداری براي 

هم وطنان عزیز مهیا می نمائیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :
طرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای 

مسکونی و تجاری شروع شد

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت:واحدهای مسکونی و تجاری 
پس از ثبت نام در سایت شرکت ملی گاز، مشمول پرداخت هزینه اصالح و 

بهینه سازی موتورخانه از سوی شرکت گاز استان می گردند.
“عباس شمس اللهی”  افزود: اجرای طرح ملی اصالح و بهینه سازی 
واحدهای مسکونی و تجاری از روز ۲۳ مهرماه و همزمان با سراسر کشور 

در شرکت گاز استان ایالم شروع شده است. 
goc. وی اظهار داشت: متقاضیان مشمول پس از مراجعه به سایت

گزینه   www.nigc.ir آدرس  به  گاز  ملی  شرکت  سایت  یا   nigc.ir
بهینه سازی موتورخانه و ثبت نام، می توانند حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبلغ 
از  تعرفه های مصوب  را مطابق  بهینه سازی و اصالح موتورخانه  هزینه 

شرکت گاز دریافت نمایند.
 »شمس اللهی: تصریح کرد: در این طرح سه عامل اصلی صرفه جویی 
در موتورخانه ها شامل: عایق کاری موتورخانه، نصب رسوب گیر موتورخانه 
و تنظیم مشعل توسط ناظرین شرکت گاز مورد بررسی قرار گرفته و یک 
شرکت مورد تأیید و دارای صالحیت بعنوان مجری طرح انتخاب می گردد 
که پس از توافق و امضای قرارداد با مالک ساختمان، بسته به میزان نیاز 
موتورخانه به اصالح و بهینه سازی، مبالغی که می تواند تا حداکثر ۱۰۰ درصد 
کل هزینه ها را پوشش دهد توسط شرکت گاز به مجری پرداخت می گردد.

 وی بیان داشت: به منظور کاهش هدر رفت انرژی و اصالح مصرف 
گاز در موتورخانه این طرح آغاز شده است و یک فرصت مناسب برای انجام 
فرصت  این  از  عزیز  مردم  که  است  موتورخانه  بهینه سازی  و  اصالحات 
استفاده کنند و با استفاده از پرداخت هزینه توسط شرکت گاز، هزینه های 
مستمر مصرف گاز و استهالک موتورخانه و آالینده های زیست محیطی 

را کاهش دهند.

در گفت وگو با بازار تاکید شد؛
طرح های  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۲۰۰ جذب 

توسعه ای اردبیل

اردبیل- شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل گفت: 
از محل سفر رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه جذب یک هزار 
و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های توسعه ای استان از برنامه های 
اصلی و راهبردی به شمار می رود.داوود شایقی در گفت وگو با خبرنگار بازار،با 
قدردانی از تالش مدیران و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل در 
سال های اخیر برای پیگیری مطالبات مردم استان و تقویت برنامه های رونق 
و جهش تولید تصریح کرد: جایگاه سازمان در سطح ملی یک جایگاه ممتاز 
و برجسته به شمار می رود به طوریکه بارها معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه وبودجه از تالش ها و پیگیری های مدیریت و معاونان سازمان 
در استان قدردانی کردند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل گفت: 
این همکاری و همراهی با استاندار اردبیل فرصت خوبی را فراهم کرده تا 
در سفر به سازمان برنامه وبودجه و دیدار با نوبخت بتوانیم اعتبارات بیشتری 
را برای استان جذب و جلب کنیم.شایقی در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: در چند سال اخیر برای پروژه راه آهن اردبیل از منابع مختلف اعتبارات 
زیادی اخذشده به طوریکه در ۱۳ سال گذشته برای راه آهن ۴۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار تخصیص یافته بود که در این سه سال این رقم به بیش از یک 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق منابع بانک و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از 
طریق منابع ملی اختصاص یافته است.وی اعتبار راه آهن اردبیل را در حال 
حاضر یک هزار و ٧۰ میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد:  این رقم فراتر 
از سهم استانی و حتی ملی است که ما از طریق فاینانس بانک ملی و سایر 

منابع نسبت به تحرک بخشی و تسریع در اجرای راه آهن قدم گذاشته ایم.

رشد ۵۶ درصدی جابه جایی کاال در بنادر گیالن
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، حمیدرضا 
آبایی با بیان اینکه ضرورت دارد بنادرانزلی و آستارا نقش آفرینی بیشتری 
در ترانزیت کاال و گردشگری داشته باشند، تصریح کرد: بنادر کاسپین، انزلی 
و آستارا در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۶ 
درصد رشد در جابه جایی کاال داشتند که این عملکرد نشان می دهد که بنادر 
گیالن در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود از لحاظ حمل و نقل دریابرد 
از ۱۰ پست به ۱۶ پست،  افزایش اسکله ها  به  با توجه  هستند.وی گفت: 
جانمایی تجهیزات در اسکله اهمیت قابل توجهی دارد که این مقوله نیاز 
به هوشمند سازی تجهیزات بندری دارد و برای این کار با دانشگاه گیالن 
قراردادی امضا شده است که در حال حاضر در فاز مطالعاتی قرار دارد.آبایی 
با بیان اینکه نقش بنادر شمالی در پیمان اوراسیا بسیار مهم است، افزود: 
برای حضور پررنگ در اوراسیا برنامه هایی مانند ارائه تخفیفات، راه اندازی 
خطوط رو-رو و راه اندازی خطوط کانتینری در دستور کار قرار دارد.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی گیالن، همچنین با اشاره به اینکه بندر چمخاله تاکنون 
۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: اتمام این پروژه ۳۶ ماهه 
است و تاکنون هیچ عقب ماندگی از لحاظ قراردادی نداشتیم و مشکل اصلی 
در اجرای این پروژه تهیه مصالح سنگی است که اگر این موضوع رفع شود 

زیرساخت بندر گردشگری چمخاله آماده خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی استان اردبیل
اداره  کنار  در  اردبیل  گردشگری  صنعت  رونق  برای 

کل میراث فرهنگی هستیم
برای  اردبیل گفت:  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  اردبیل- مدیرکل 
رونق صنعت گردشگری اردبیل در کنار اداره کل میراث فرهنگی هستیم 
و در راستای معرفی ظرفیت های استان به سرمایه گذاران همکاری الزم 
و  اقتصادی  امور  اداره کل  روابط عمومی  داد.به گزارش  خواهیم  انجام  را 
دارایی استان اردبیل، علیرضا نوروزی در نشست با مدیرکل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به ظرفیت هایی 
که در استان اردبیل در بخش گردشگری وجود دارد می توانیم با بهره گیری 
از این ظرفیت ها و قابلیت ها شاهد توسعه اقتصادی استان باشیم.وی افزود: 
خارج از ظرفیت های طبیعی و تصنعی که در استان در بخش گردشگری 
ایجاد شده است اما قرار گرفتن درکریدور ترانزیتی نیز اهمیت این موضوع 
را نمایان می کند که پرداختن به مقوله گردشگری یک ضرورت است و باید 
توجه اساسی با آن داشته باشیم.نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری 
استان اردبیل بیان کرد:ما در کنار اینکه از یک فرصت ملی، منطقه ای و 
فراملی برخوردار هستیم، نقاط قوت داخلی اعم از جاذبه های گردشگری، 
میراثی و صنایع دستی هم داریم که نشان می دهد یکی از اولویت های توسعه 
استان توسعه گردشگری است.نوروزی با اعالم همکاری برای رونق صنعت 
گردشگری استان گفت:یکی از اولویت های توسعه استان گردشگری است 
و در راستای پایش و نظارت و معرفی قابلیت های استان به سرمایه گذاران 
اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.  مدیرکل امور اقتصادی استان اردبیل با 
بیان اینکه راهبردها و سیاست های توسعه این بخش مهم مورد حمایت است، 
افزود: برای رونق صنعت گردشگری اردبیل در کنار اداره کل میراث فرهنگی 
هستیم و برای معرفی ظرفیت های استان همکاری الزم را انجام خواهیم داد.

رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان
به واسطه جاری سازی صدور  ایمنی  هوشمند سازی 

پروانه های انجام کار
اجرای صحیح تمامی دستورالعمل های ایمنی نقش بسزایی در کاهش سطح 

ریسک ایفا می نماید
شرکت   HSE امور  رئیس  شیرپوري  ابوالفضل  عمومي؛  روابط  گزارش  به 
ایمني در سال ۹۹ خبر داد  برگزاري چهارمین جلسه کمیته  از  استان سمنان  گاز 
و گفت:این جلسه با حضور اعضاي کمیته با هدف ارتقاي سطح کنترل عملیات، 
پیشگیري، کاهش و مدیریت حوادث، مدیریت ریسک و مدیریت HSE پیمانکاران 
در تمامي فرآیندهاي اجرایي دو سویه برگزار گردید و تمامي ادارات گاز شهرستان 
با  افزود:  فعال داشتند. شیرپوري  این جلسه حضور  به صورت ویدیو کنفرانس در 
توجه به اهمیت جاري سازي دستورالعمل هاي ابالغي مرتبط در صدور پروانه هاي 
انجام کار با ایفاي نقش هوشمندسازي در عملکرد ایمني فعالیت ها، شاخص هاي 
مرتبط با نحوه تکمیل و برقراري فضاي ایمني فعاالنه در کالبد اجرایي پروژه ها با 
گذشت طول زمان از طریق کنترل نکات راهنما مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

گذاري  اشتراک  به  اشاره  با  سمنان  استان  گاز  شرکت   HSE امور  رئیس 
به کارگیري تمامي دستورالعمل هاي  با  HSE  گفت:  از   آموزي  تجارب درس 
Accident  Zeroدر  راهبرد  به  توان  HSE مي  فرهنگ  مدیریت  در  ایمني 

پروژه ها نزدیک شد. 
شیرپوري در پایان به تقویت و افزایش سطح فرهنگ ایمني در سازمان اشاره 

کرد  و به ایمني کار براي بروز رفتارهاي  ایمن تر تاکید کرد. 

نشست  در  مردم،  با  همدردی  و  همدلی  بر  تاکید 
معاون مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور 

حقوقی استانداری و سرپرست گاز  گلستان
 محمدی معاون مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
استانداری ، با حضور در شرکت گاز استان گلستان با مهندس طالبی  دیدار و 
گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی ،در این دیدار طرفین در خصوص مباحث 
مربوط به پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع رسیدگی سریع به درخواست 
ها و نامه های مردمی شدند. در این نشست معاون مدیرکل دفتر مدیریت 
عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری  ، پیرامون  همدلی و همدردی 
کارکنان و مسئولین با مردم و رسیدگی مطلوب به مشکالت و درخواستهای  
آنها  مباحثی  ارائه نمود.   محمدی با تبریک انتصاب مهندس طالبی  ، از 
عنایات   مجموعه کارکنان شرکت گاز نسبت به  بررسی و رسیدگی امورات 
مردم در حوزه گاز تشکر نموده  از شرکت گاز به عنوان یکی از ادارات پیشرو 
در این زمینه یاد نموده که توانسته خدمات زیادی را در کمال شایستگی 
سرپرست  همچنین  جلسه  این  در  نماید.  ارائه  شریف  مردم  به  احترام  و  
شرکت گاز استان گلستان ضمن خوش آمد گویی ، یکی از وظایف بسیار 
مهم شرکت گاز استان گلستان را در کنار انجام وظایفی همچون  توسعه 
گازرسانی و خدمات رسانی ، توجه به ارباب رجوع و رسیدگی به مشکالت و 
درخواست های آنها اعالم نمود. وی افزود :در زمینه پاسخگویی به نیازها و 
درخواست های مردمی و جلب رضایت ارباب رجوع این شرکت خوشبختانه 
برنامه ریزی مدون را انجام داده و تالش  نموده تا فرآیند زمان پاسخگویی 
به ارباب رجوع را درکمال احترام به حداقل ممکن کاهش دهد که این مهم با 
انجام اقدامات اساسی و هماهنگی با بخش دفتر مدیریت عملکرد   استانداری 
محقق شده است. مهندس طالبی با شاره به اینکه مردم عزیز  ولی نعمتان 
ما هستند و احترام و تکریم به آنها افتخار بزرگی برای  این شرکت  می 
باشد، از پیگیری و مساعدت   مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و 

امور حقوقی استانداری و همکارانشان تقدیر و تشکر نمود.

شهرداری گرگان در تکمیل باغ مزار استاد لطفی به 
تعهداتش عمل کرده است

به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
گرگان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا دادبود شهردار گرگان عصر 
شنبه در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر گرگان در خصوص 
الیحه ای درباره تکمیل طرح باغ مزار مرحوم لطفی استاد فقید موسیقی سنتی 
ایران اظهار داشت: در ۲ سال اخیر اقداماتی در خصوص تکمیل این طرح 
انجام داده ایم اما متاسفانه به غیر از شهرداری سایر دستگاه ها اقدامی انجام 
اطراف،  سازی  جداره  افزود:  دادبود  نکردند.  عمل  تعهداتشان  به  و  ندادند 
از اقدامات ما در این مدت  ایجاد فضای سبز و نصب سنگ مزار بخشی 
بوده و می توان گفت شهرداری فراتر از حد تعهداتش عمل کرده است. وی 
تصریح کرد: سازمان عمران و بهسازی قرار بود بخشی از زمین های اطراف 
مجموعه را خریداری و به آن اضافه و ساخت موزه را در همان مکان آغاز 
کند که تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است. شهردار گرگان با بیان 
اینکه نگهداری مجموعه برای ما هزینه  دارد اظهار داشت: چنانچه نهادها 
و موسسه های فرهنگی به منظور نگهداری باغ مزار استاد لطفی اقدام کنند 

ما کاماًل آمادگی داریم مجموعه را به آنان واگذار کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی:

شفافیت در موقوفات و نذورات اعتماد عمومی را افزایش می دهد
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
شفافیت در عملکرد موقوفات و نذورات 
و  عمومی  اعتماد  افزایش  موجب  را 
توسعه فرهنگ وقف در جامعه دانست.

احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
معاونین  و  کل  مدیر  دیدار  در  مروی 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
هفته  مناسبت  به  که  رضوی  خراسان 
وقف و عرض تبریک به مناسبت آغاز 
اینکه  بیان  با  زمان)عج(،  امام  امامت 
بسیار  تحوالت  اخیر  سال های  طی 
خوبی در مجموعه سازمان اوقاف و امور 
خیریه صورت گرفته است، فعالیت های 
اوقاف  و سازمان  آستان قدس رضوی 
و  خواند  نزدیک  یکدیگر  به  بسیار  را 
ابراز کرد: وقف یکی از بنیادهای عمیق 
ماندگار  میراثی  و  اجتماعی  و  دینی 
است. اندیش  نیک  انسان های   برای 

وی با اشاره به جایگاه و عظمت وقف 
در فقه شیعی، عنوان کرد: اسالم احکام 
بسیار دقیق، حساس و مهمی را برای 
وقف و اجرای دقیق نیات واقف در نظر 
گرفته است که شاید یکی از حکمت های 
بالقوه  واقفان  به  بخشی  اطمینان  آن 
در  موقوفاتشان  گرفتن  ر  قرا برای 

چهارچوب قوانین شرع باشد.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
موجب  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  مقبولیت 
اجرای  اعتمادسازی و  میان مردم شد، 
توسعه  سبب  را  واقفین  نیات  دقیق 
و  معرفی  جامعه  در  وقف  سنت حسنه 

است،  مقدس  عملی  وقف  کرد:  اظهار 
نهادی  نیز  اوقاف  سازمان  رو  این  از 
سامان  برای  چراکه  بوده،  مقدس 
این  از  و  خیرات  موقوفات،  به  بخشی 
 دست امور عام المنفعه ایجاد شده است.

مردم  با  تعامل  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مذهبی  پشتوانه  که  سازمان هایی  در 
دارند، باید در کمال عطوفت، مهربانی 
کارکنان  رفتار  افزود:  باشد،  انعطاف  و 
آستان  همچون  مقدسی  نهاد های  در 
و  اوقاف  سازمان  و  رضوی  قدس 
سایر  با  بگونه ای  باید  خیریه،  امور 
این  مردم  که  باشد  متفاوت  ادارات 
کنند. احساس  و  مشاهده  را   تفاوت 

همچون  سازمان هایی  در  افزود:  وی 
نباید  اوقاف  و  رضوی  قدس  آستان 
تنها در چارچوب  به گونه ای خشک و 
برخورد  مراجعان  و  مردم  با  اداری 
رفتاری،  خوش  و  خوشخویی  شود، 
مناسب،  برخورد  عطوفت،  نرم،  لحن 

و  مردم  مور  ا پیگیری  ری،  با برد
باید  که  است  اصولی  از  خدمتگذاری 
تا  باشد  نهادینه  سازمان ها  این  در 
صمیمیت  احساس  مراجعات  در  مردم 
آستان  در  معنا  این  تحقق  و  کنند 
 قدس رضوی به مراتب سزوارتر است.

با  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
بیان اینکه آستان قدس رضوی و اوقاف 
باید برای سایر دستگاه ها و سازمان ها 
الگو باشند، بر لزوم صیانت از موقوفات 
از موقوفات  ابراز کرد: صیانت  تأکید و 
به معنای بهره وری بهینه از رقبات وقفی 
و اجرای صحیح نیات واقفان است که 
منجر به اعتماد سازی نسبت به وقف 

در جامعه می شود.
وی برخورد با متجاوزان به حقوق 
اراضی  و غاصبان  متصرفان  و  موقوفه 
وقفی را از دیگر موارد حائز اهمیت برای 
اعتمادسازی درخصوص وقف در جامعه 
امینانه و  اجرای  تأکید کرد:  برشمرد و 

فرهنگ  توسعه  در  واقفان  نیات  دقیق 
وقف بسیار مهم و ضروری است.

تولیت آستان قدس رضوی به روز 
رسانی نیات واقفان متناسب با نیاز روز 
جامعه را امری الزم و ناگزیر دانست و 
پیشرفت های  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
بشری  زندگی  تحوالت  و  تکنولوژی 
ناگزیر به متناسب سازی برخی موقوفات 
شدن  کاربردی  برای  باید  هستیم؛ 
اندیشید. تدبیری  موقوفات  قبیل   این 

با  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
تأکید بر اینکه موقوفات باید به سمت 
وقف های اجتماعی و نیازهای روز جامعه 
جهت دهی شوند، ابراز کرد: وقف در حوزه 
نیازهای مهم جامعه  از  فناوری  علم و 
 امروز است و در دنیا این اتفاق می افتد.

وی ازدواج، جهیزیه، مسکن و اشتغال 
جوانان، حمایت از زنان سرپرست خانوار، 
آزادسازی  اعتیاد،  درمان  و  پیشگیری 
حوزه های  غیرعمد،  جرائم  زندانیان 
و  بنیان  دانش  شرکت های  پزشکی، 
فعالیت های تحقیقاتی را از عرصه هایی 
دانست که امروز جامعه نیازمند وقف در 
آنهاست و باید موقوفات به سمت آنها 

جهت دهی شود. 
حجت االسالم والمسلمین مروی 
در پایان تسریع فرآیند وقف را از دیگر 
وقف  فرهنگ  توسعه  در  مهم  نکات 
تسریع  و  تسهیل  کرد:  ابراز  و  معرفی 
از پیش  موانع  برداشتن  و  فرآیند وقف 
از دیگر مواردی است که  واقفان  پای 

باید به آن توجه شود.

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
واحد  این  نخست  رتبه  از کسب  ایالم 
صنعتی در ارزیابی سالیانه سالمت اداری 
و مقابله با فساد در بین پاالیشگاه های 

کشور خبر داد.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
واحد  این  نخست  رتبه  از کسب  ایالم 
صنعتی در ارزیابی سالیانه سالمت اداری 
و مقابله با فساد در بین پاالیشگاه های 

کشور خبر داد.
روح اله نوریان با بیان اینکه این 
شرکت توانسته در بین هفت پاالیشگاه 
گاز کشور رتبه نخست ارزیابی سالیانه 
در خصوص سالمت اداری و مقابله با 
فساد را کسب کند، افزود: این ارزیابی 
به استناد ماده ۲۵ قانون ارتقاء سالمت 
با فساد، وضعیت  مقابله  و  اداری  نظام 
شرکت ها را در اجرای وظایف قانونی 

بررسی و با هم مقایسه می کند.
وی با اشاره به اینکه امور بازرسی 
و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی 
گاز ایران هر ساله بر اساس الگوهایی ، 
شرکتهای تابعه را مورد سنجش قرار می 
دهد، یادآور شد: این ارزیابی در شاخص 

قانون گرایی،  بر  مشتمل  گانه   ۹ های 
شفافیت، پاسخگویی، شایسته  ساالری، 
الگوی مصرف  مالی،  و  اداری  انضباط 
سامانه  توسعه  و  استقرار  بهره وری،  و 
های الکترونیکی،  نظارت و کنترل  و 
آموزش، مهارت و توسعه فرهنگ دینی 

و اخالقی است.
آخرین  در  شد:  یادآور  نوریان 
ارزیابی  انجام شده توسط شرکت ملی 
ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  ایران،  گاز 
دیگر  به  نسبت  باالتر  امتیاز  کسب  با 

پاالیشگاه های گاز کشور، رتبه نخست 
ردیف  در  و  داده  اختصاص  خود  به  را 
شرکت های بسیار خوب در این حوزه 
این  کرد:  اضافه  است.وی  گرفته  قرار 
واحد صنعتی در برنامه های کالن خود 
همچنان بدنبال اجرای دقیق قوانین و 
مقررات بوده و در جهت ارتقای هرچه 
بیشتر سالمت  نظام اداری اهتمام ویژه 
از  یکی  ایالم  گاز  دارد.پاالیشگاه  ای 
در  گاز  کننده  تامین  منابع  اصلی ترین 

منطقه غرب کشور است.

منطقه غرب کشور از نقاط حساس 
شرکت ملی گاز ایران است و استمرار 
عنوان  به  ایالم  گاز  پاالیشگاه  تولید 
تنها پاالیشگاه تولید کننده گاز در غرب 

کشور دارای اهمیت زیادی است.
به  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت 
منظور تامین گاز مصرفی استان ایالم 
همچنین  و  کشور  غربی  استان های  و 
تامین خوراک پتروشیمی ایالم و تقویت 
فشار گاز غرب کشور در ۲۵ کیلومتری 
 ۱۲ و  ایالم  شهرستان  غرب  شمال 
به دست  چوار  بخش  غرب  کیلومتری 
راه اندازی  ایرانی  جوان  متخصصان 

شده است.
ظرفیت اسمی پاالیشگاه گاز ایالم 
۶.۸ میلیون متر مکعب در روز است که 
خوراک آن از مخزن گازی تنگ بیجار 
 ۴۰ فاصله  به  ایالم  استان  در  واقع 

کیلومتری پاالیشگاه تامین می شود.
طی ۱۲ سال گذشته از زمان راه 
بطور  تاکنون  ایالم  پاالیشگاه  اندازی 
کلی فروش  ال.پی.جی خام نزدیک به 
۸۵ هزار تن بوده که ٧۵ هزار تن آن در 

سه سال اخیر تولید شده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم :

کسب رتبه نخست سالمت اداری کشور توسط پاالیشگاه گاز ایالم

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
محسن  سید  گیالن،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
حسینی مدیرعامل این شرکت، در دیدار با امام جمعه 
شهرستان آستارا با اشاره به وظیفه سقایی این شرکت 
بعنوان تأمین کننده آب شرب ، که یکی از نیازهای 
اساسی مردم می باشد گفت: به لحاظ تأمین منابع آبی 
نیاز  از آب مورد  دارد و بخشی  دشواری هایی وجود 
استان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین می شود.

وی با اشاره به طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و 
فاضالب شهری و روستایی تصریح کرد: یکی از اهداف 
اصلی این طرح ارتقاء سطح خدمات در روستاها بوده 

که هم اکنون خدمات آب و فاضالب بصورت یکپارچه 
در حوزه شهر و روستا ارائه می شود.مدیرعامل آبفای 
گیالن اصلی ترین منبع تأمین آب آستارا را تصفیه خانه 
بهارستان اعالم کرد و گفت: با توجه به کیفیت آب 
منابع زیرزمینی در این شهرستان و مشکالت تأمین 
آب ، با مدیریت مصرف می توان مصارف را کنترل 
نمود.وی با تأکید بر اینکه هدف از صرفه جویی کم 
است  کردن  مصرف  درست  و  نیست  کردن  مصرف 
افزود: ائمه جماعات با استفاده از آموزه های دینی در 
سخنرانی های خود می توانند با توصیه مردم به صرفه 
جویی در مصارف غیرضروری، شرکت آب و فاضالب 

را در تأمین آب شرب پایدار یاری رسانند. سپس حجت 
امام جمعه شهرستان  نیا  المسلمین حافظ  االسالم و 
آب  شرکت  ارزشمند  اقدامات  از  تقدیر  ضمن  آستارا 
نیاز  مورد  تأمین آب شرب  فاضالب گیالن جهت  و 
مردم این شهرستان تصریح کرد: کیفیت آب در برخی 
روستاها مورد بحث است و همچنین عمده مشکالت 
جمع  طرح  اجرای  عدم  به  مربوط  آستارا  شهرستان 
اینکه  با اشاره به  آوری فاضالب بهداشتی است.وی 
مدیریت متمرکز آب و فاضالب شهری و روستایی را 
به فال نیک می گیریم اظهار داشت: انتظار داریم در 
این مدیریت متمرکز، مشکالت روستاها کاهش یابد.

مدیرعامل آبفای گیالن در دیدار با امام جمعه شهرستان آستارا:
 با تکیه بر آموزه های دینی مردم دعوت به صرفه جویی شوند
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یرکل  مد  - مرکزی 
راهداری وحمل ونقل جادهای 
 ۱۳۰ گفت:  مرکزی  استان 
کیلومتر - باند از محورهای استان در 
نیمه نخست امسال در راستای اجرای 
راهها  وضعیت  ارتقای  سراسری  طرح 

روکش آسفالت شد.
روکش  این  افزود:  زندی فر  علی  
اصلی،  شریانی،  جاده های  در  آسفالت 
استحفاظی  حوزه  روستایی  و  فرعی 
به  دلیجان  مسیر  در  مرکزی  استان 

اصفهان و اراک به خمین  انجام شد.
لکه گیری  داشت:   اظهار  وی 
در  سلفچگان  به  اراک  جاده  آسفالت 
شهرستان  استحفاظی  حوزه  انتهای 

به  اراک  نوبران،  به  آباد  غرق  اراک، 
درحال  نیز  شازند   به  ازنا  و  بروجرد 

اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی درباره بازسازی 
خرابی های سیل فروردین سال گذشته 

نیز گفت: با تخصیص ۲۵ میلیارد تومان 
اعتبارات ملی و استانی و با بکارگیری 
از  بهره گیری  و  سازمانی  تجهیزات 
ظرفیت نیروی انسانی بهسازی بخش 

عمده ای از خرابی ها انجام شده است.
زندی فر افزود:ساخت ۲ دهنه پل 
 ۸۰ از  بیش  با  کمیجان  شهرستان  در 
درصد ابنیه  فنی آسیب دیده و تخریب 
بازسازی شده و  شده در جریان سیل؛ 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
انواع  کیلومتر   ۴۰۰ و  هزار   ۶
در  روستایی  راه  و  اصلی  راه  راه،  آزاد 
چهار  که  دارد  وجود  مرکزی  استان 
راه های روستایی  را  هزار کیلومتر آن 

تشکیل داده است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جادهای استان مرکزی:

۱۳۰ کیلومتر از جاده های استان مرکزی روکش آسفالت شد
میانگین امانت گیری کتاب در ایالم بیش از ۲۵ هزار 

نفر است

سمیه حیدری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم ایالم، گفت: 
هم اکنون ۴۴ باب کتابخانه های عمومی، ٧  باب کتابخانه مشارکتی و ۱۴ 

باب کتابخانه روستایی در سطح استان وجود دارد.
وی افزود: در مجموع در سطح کتابخانه های ایالم ۵۶۱ هزار و ۸۱۸ 

جلد کتاب در سطح کتابخانه های عمومی استان موجود است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم تصریح کرد:  در این ۱۲۴ نفر 
به عنوان پرسنل و کتابدار در سطح کتابخانه های عمومی استان مشغول 

فعالیت هستند که از این تعداد ۶۴ نفر مرد و ۶۰ نفر زن هستند.
حیدری ادامه داد:  گفت: ۱۲۴ نفر به عنوان پرسنل و کتابدار در سطح 
کتابخانه های عمومی استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۶۴ 

نفر مرد و ۶۰ نفر زن هستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کتابخانه های سطح استان تعطیل می 
باشد و کتابداران فعالیت های فرهنگی را در فضای مجازی انجام می شود.

میانگین اعضای  بیان داشت:  ایالم  مدیرکل کتابخانه های عمومی 
کتابخانه های سطح استان در سال گذشته  ۱۹۹۹ نفر و میانگین امانت 

گیری کتاب ۲۵ هزار و ۸۴ نفر است.
وی بیان داشت: روند توسعه کتابخانه های روستایی رو به رشد است 
و با رایزنیهای صورت گرفته با نهادها و بنیادهای حمایتی درصدد تجهیز 

آنها به امکانات فرهنگی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان هستیم.
حیدری گفت: علیرغم محدودیت های منابع مالی، اقدامات فرهنگی 
نشست  که  است  شده  اجرایی  استان  عمومی  های  کتابخانه  در  مطلوبی 
های کتابخوانی، محافل ادبی شعر و داستان، نقد و معرفی کتاب با حضور 
اساتید دانشگاهی و برنامه های جمع خوانی به مناسبت های مختلف،  از 

جمله آنهاست.

جهانبخش مطرح کرد:
شهرداری  در  برنامه ریزی  و  آمار  به  توجه  افزایش 

بندرعباس

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس گفت: 
با توجه به اینکه آمار پایه و اساس برنامه ریزی ها محسوب می شود، توجه 
به این بخش اساسی در مجموعه شهرداری بندرعباس طی سال های اخیر 

افزایش یافته است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
محمد مهدی جهانبخش با گرامیداشت یکم آبان ماه، روز آمار و برنامه ریزی 
اظهار کرد: آمار و برنامه ریزی اساس تمامی اقدامات در زندگی انسان است 

و این مسئله در دستگاه های اجرایی اهمیت بیشتری دارد.
پیرامونی،  محیط  به  شهروندان  نگاه  و  همراهی  از  پس  افزود:  وی 
با  اداری  دستگاه های  برخورد  و  تصمیمات  محصول  شهرها  وضعیت 
را  برنامه ریزی  و  آمار  اهمیت  امر  همین  که  است  مختلف  بخش های 

دوچندان می کند.
جهانبخش با بیان اینکه شهرداری ها وظایف متعددی در اداره شهر دارند 
و بر همین اساس نیازمند برنامه ریزی مدون هستند، گفت: تدوین چشم انداز 
۲۰ ساله شهرداری بندرعباس با برش های پنج ساله یکی از اقداماتی است 
که در زمینه برنامه ریزی هرچه بهتر صورت گرفته و اکنون در سال نخست 

از برش پنج ساله اول هستیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس تصریح 
کرد: با توجه به اینکه آمار پایه و اساس برنامه ریزی ها محسوب می شود، 
توجه به این بخش اساسی در مجموعه شهرداری بندرعباس طی سال های 

اخیر افزایش یافته است.
وی در انتها نیز با تبریک این روز به تمامی کارکنان و مدیران این 
بخش در شهرداری بندرعباس، از عنوان کرد: تدوین آمارنامه سال های ۹۶ 
و ۹٧ شهرداری بندرعباس جزو اقدامات اخیر مدیریت برنامه ریزی، آمار و 

بودجه بوده است.

آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور 
بانک مرکزی جمهوری  جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم 
اسالمی ایران در »آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور« 
که با حضور ۵۰ صادرکننده نمونه برگزار گردید، با اهدای لوح سپاس به 

مهندس ولدخانی از تالش های پتروشیمی شازند
بــه گــزارش بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل، جنــاب 
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــرم بان ــس کل محت ــی رئی ــر همت ــای دکت آق
اســالمی ایــران در »آییــن تقدیــر از صادرکننــدگان عرصــه بازگشــت ارز 
بــه کشــور« کــه بــا حضــور ۵۰ صادرکننــده نمونــه برگــزار گردیــد، بــا 
اهــدای لــوح ســپاس بــه مهنــدس ولدخانــی از تــالش هــای پتروشــیمی 
شــازند در زمینــه حفــظ تولیــد، اشــتغال، اســتمرار صــادرات غیرنفتــی و 
بازگشــت منابــع ارزی حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور 

تشــکر و قدردانــی کردنــد.
ایشــان ضمــن تشــکر از صادرکنندگانــی کــه بــا فعالیــت خــود اجازه 
ــد: از  ــد وقفــه ای در چرخــه اقتصــادی کشــور ایجــاد شــود، گفتن نداده ان
ــدود ۲۶  ــورو )ح ــارد ی ــه ۲۳ میلی ــک ب ــده نزدی ــوع ۱۰۸ صادرکنن مجم
میلیــارد دالر( ظــرف مــدت حــدود دو ســال و نیــم بــه چرخــه اقتصــاد 
کشــور بازگشــته اســت کــه رقــم قابــل توجهــی اســت. همچنیــن ارزی 
کــه توســط ۵۰ صادرکننــده ای کــه نزدیــک بــه ۱۰۰ درصــد ارز ناشــی 
ــاه  ــان اردیبهشــت م ــا پای ــدت ســال ۹٧ ت ــود را طــی م از صــادرات خ
۹۹ بــه کشــور بازگردانده انــد و در جلســه امــروز حضــور دارنــد، معــادل 
۲۲ میلیــارد دالر اســت. رییــس شــورای پــول و اعتبــار بــا بیــان اینکــه 
هــدف دشــمن فروپاشــی کشــور بــوده اســت، تصریــح کردنــد: در شــرایط 
ــدیدترین  ــت ش ــان تح ــردم عزیزم ــم و م ــرار داری ــختی ق ــوار و س دش
فشــارها و مشــکالت اقتصــادی قــرار دارنــد؛ امــا دشــمن نتوانســته بــه 
هــدف اصلــی اش کــه همانــا فروپاشــی نظــام و کشــور اســت، برســد و 
ــداف  ــه اه ــد ک ــازه ندادی ــان اج ــا فعالیت ت ــدگان ب ــًا شــما صادرکنن قطع
آنهــا در شــرایط جنــگ اقتصــادی محقــق شــود. دکتــر همتــی ضمــن 
تشــکر از صادرکنندگانــی کــه در ایــن جلســه نقطــه نظــرات خــود را طرح 
کردنــد، گفــت: بانــک مرکــزی از نظــرات صادرکننــدگان متعهــدی ماننــد 
شــما اســتقبال می کنــد و ایــن مــوارد را در دولــت مطــرح و بــه رییــس 

ــم. ــه می کن ــوری ارای جمه

مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی
 در مدارس

دســتور العمــل اجرایــی برگــزاری ششــمین دوره گرامیداشــت هفتــه 
ــاد و آســیب های اجتماعــی، در راســتای تحقــق اهــداف  ــا اعتی ــارزه ب مب
ــی وزارت  ــی و فرهنگ ــت پرورش ــوی معاون ــن از س ــول بنیادی ــند تح س

آمــوزش و پــرورش ابــالغ شــد.
ایــن دســتورالعمل با توجــه بــه راهبــرد کالن نظــام تعلیــم و تربیــت 
مبنــی بــر گســترش نهضــت فرهنگــی پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
در بیــن دانــش آمــوزان و در ســطح مــدارس از ســوی معاونــت پرورشــی 

و فرهنگــی بــه ادارات کل اســتان ابــالغ شــد.
ــاد و  ــازی پیشــگیری از اعتی ــج و فرهنگ س ــاس؛ تروی ــن اس ــر ای ب
آســیب های اجتماعــی، ارتقــاء مهارت هــای خــود مراقبتــی دانــش آمــوزان 
ــی  ــی و اجتماع ــازی فرهنگ ــدارس، جریان س ــطح م ــج آن در س و تروی
بــرای جلــب مشــارکت در زمینــه پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و 
آگاه ســازی عمومــی در مــورد عوامــل مخاطــره آمیــز کــودکان و نوجوانان 
در زمینــه آســیب های اجتماعــی، اعتیــاد و رفتارهــای پرخطــر جــزو اهداف 

اختصاصــی ایــن دســتورالعمل بیــان شــده اســت.
ــامل  ــتورالعمل ش ــن دس ــده در ای ــر ش ــت های ذک ــن سیاس همچنی
اســتفاده از ظرفیــت مجــازی و شــبکه شــاد بــرای ترویــج پیام هــای ایــن 
حــوزه، حمایــت از ابتــکارات کانون هــای یاریگــران زندگــی و تمرکــز بــر 
پیشــگیری، کنتــرل و کاهــش آســیب های اجتماعــی و رفتارهــای پرخطــر 

ــود. ــا می ش در دوران کرون
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت آمــوزش و پــرورش؛ در همیــن 
ــاد و  ــا اعتی ــارزه ب ــه مب ــای هفت ــرای فعالیت ه ــوب اج ــتا و در چارچ راس
ــوزش  ــر وزارت آم ــور موث ــرورت حض ــر ض ــی و بناب ــیب های اجتماع آس
ــازی  ــرای مصون س ــی ب ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــرورش در عرصه ه و پ
ــن،  ــول بنیادی ــند تح ــاس س ــر اس ــی ب ــیب های اجتماع ــش آس و کاه
ــا اعتیــاد و آســیب های اجتماعــی  عناوین ششــمین دوره هفتــه مبــارزه ب
در ســطح مــدارس کشــوراز ســوی معاونــت پرورشــی و فرهنگــی به شــرح 

ذیــل، نامگــذاری و اعــالم شــد:
پنــج شــنبه  ۲۲ آبــان ۹۹: کــودکان و نوجوانــان، عوامــل مخاطــره 

آمیــز و رفتارهــای پرخطــر
ــرای  ــی ب ــان  ۹۹: ســبک زندگــی اســالمی؛ چارچوب ــه  ۲۳ آب جمع

ــی ــیب های اجتماع ــر آس ــت در براب ــی و مصونی خودمراقبت
ــای  ــازی برنامه ه ــرای فراگیرس ــارکت ب ــان ۹۹: مش ــنبه ۲۴ آب ش

ــه ــواده و محل ــه، خان ــاد در مدرس ــگیری از اعتی پیش
ــواده و  ــه، خان ــان، مدرس ــودکان و نوجوان ــان ۹۹: ک ــنبه ۲۵ آب یکش

ــی ــیب های اجتماع ــر آس ــب در براب ــد و مراق ــیار، توانمن ــه؛ هش محل
دوشــنبه ۲۶ آبــان ۹۹: کانــون یاریگــران زندگــی؛ الگــوی همیــاری 

بــرای پیشــگیری
ســه شــنبه ۲٧ آبــان ۹۹ : کــودکان و نوجوانــان؛ سوادرســانه ای بــرای 

خودمراقبتــی در فضــای مجازی
چهارشــنبه۲۸ آبــان ۹۹: آگاه ســازی عمومــی، توانمندســازی و 
مهارت هــای همگانــی بــرای مبــارزه بــا اعتیــاد و آســیب های اجتماعــی

هفتــه مبــارزه بــا اعتیــاد و آســیب های اجتماعــی در ســطح مــدارس 
کشــور از ۲۲ تــا ۲۸ آبــان مــاه  بــه صــورت هماهنــگ در سراســر کشــور 

برگــزار خواهــد شــد.

از  یکی  همواره  مشترکین  پایدار  برق  تامین 
در  و  گردیده  نیرو محسوب  وزارت  اهداف  مهمترین 
راستای تحقق این هدف یکی از برنامه های وزارت 
خانه ، بهینه سازی و بازآرایی شبکه های فشار ضعیف 
هوایی از طریق جایگزینی شبکه های فرسوده با کابل 
خودنگهدار توسط شرکت های توزیع برق در سراسر 

کشور محسوب میگردد.
امور برق منطقه ٧ نیز در راستای اجرای همین 
های  شبکه  کامل  سازی  بهینه  و  اصالح  سیاست 
هوایی فشار ضعیف محدوده خود را در دستورکار قرار 
دو  ریزی منسجم ظرف مدت  برنامه  با یک  داد که 
سال ، اکنون در یک قدمی اصالح کامل این شبکه 

ها قرار گرفته است.
مدیر امور برق منطقه ٧ در این خصوص گفت 
طول کل شبکه های فشار ضعیف هوایی امور ۴۸۸ 
کیلومتر بوده که از این مقدار تا کنون ۳۴۸ کیلومتر 
به  تومان  میلیارد   ۴۲ بر  بالغ  ای  هزینه  صرف  با 
صورت کامل بازآرایی و بهینه سازی گردیده است. 
در حال حاضر نیز بهینه سازی ٧۰ کیلومتر  در حال 
اجرا بوده و ۳۰ کیلومتر دیگر از آن از مرحله طراحی 
عبور و هم اکنون در مرحله برگزاری مناقصه قرار 
درصد   ۹۰ از  بیش  آن  اجرای  صورت  در  که  دارد 
سازی  بهینه  منطقه  این  ضعیف  فشار  های  شبکه 

گردید. خواهد 

یاری  به    : کرد  تصریح  فرد  معتمدی  مهندس 
ریزی  برنامه  با  و  زحمتکش  همکاران  همت  و  خدا 
منسجم قصد آن داریم به اصالح صد درصدی شبکه 
های توزیع هوایی در محدوده برق منطقه ٧ تا قبل از 

پایان سال جاری نائل آییم.
این پروژه کاهش  از مزایای دیگر  گفتنی است 
تلفات انرژی ، رفع حریم و نقاط خطر آفرین ، متعادل 
و  سرقت  از  پیشگیری  توزیع،  تاسیسات  بار  سازی 
کاهش نیاز به شاخه بری درختان و لذا کاهش آسیب 

به محیط زیست میباشد. 
اجرای کامل  بینی میگردد  : پیش  گفتنی است 
پروژه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان هزینه در پی داشته باشد.

تنها یک گام دیگر
 تا بهینه سازی صد درصدی شبکه های فشار ضعیف برق منطقه 7 اصفهان

مردم برای کنترل کرونا بهداشت فردی را رعایت کنند
داشت:  تاکید  شاهرود،  شهردار 
هنگام  بیماری  کنترل  برای  باید  مردم 
مراجعه به نقاط مختلف ،بهداشت فردی 

را رعایت کنند.
 علیرضا حاجی محمد علی با اشاره 
به اینکه  توجه به افزایش موارد مثبت 
کرونا درشاهرود طی روزهای گذشته و 
آغاز فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و 
اماکن  از  بسیاری  افزون  روز  بازگشایی 
و  فردی  بهداشت  نکردن  رعایت  و 
پروتکل های بهداشتی عاملی در راستای 
وضعیت بحرانی کرونا در شهر بوده است، 
گفت:استفاده از لوازم حفاظت فردی به 
ویژه ماسک برای تمامی افرادی که از 

خانه خارج می شوند و یا به فروشگاه ها، 
کتابخانه ها، سینماها و یا به اماکن عمومی 

دیگر مراجعه می کنند، ضروری است.
فاصله  رعایت  ضرورت  بر  وی 

صاحبان  و  شهروندان  توسط  اجتماعی 
اماکن و اصناف تاکید کرد و افزود:  تنها 
با رعایت سه اصل رعایت بهداشت فردی، 
استفاده از لوازم حفاظت فردی و رعایت 
فاصله اجتماعی می توان این بیماری را 

کنترل و مدیریت کرد.
شهردار شاهرود با اشاره به تشدید 
نظارت ها و اقدامات ویژه مدیریت شهری 
شاهرود در اماکن عمومی و سطح شهر، 
عمومی  اماکن  کلیه  در   : داشت  ابراز 
اگر  است  شهرداریها  با  آن  نظارت  که 
خالف پروتکل های بهداشتی رفتار شود، 
همکاران ما اقدام به تعطیلی آن مجموعه 

خواهند کرد.

بانوان  کمیسیون  جلسه  ششمین  و  یکصد  در 
ریاست  به  گرگان  شهر  اسالمی  شورای  خانواده  و 
درخصوص  شده  انجام  اقدامات  للهی  عبدا فائزه 
در  زنان  اشتغالی  خود  های  بازارچه  ایجاد  پیگیری 
سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش مرکز 
فائزه  گرگان،  شهر  اسالمی  شورای  رسانی  اطالع 
های  بازارچه  ایجاد  ضرورت  بر  تاکید  با  عبداللهی 

محلی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی 
کاهش مشکالت سد  در  ها  بازارچه  این  اهمیت  و 
معبر گفت: در این جلسه مقرر شد در کنار پیگیری 
بازارچه های موقت، تبدیل بازار هفتگی )چهارشنبه 
و  بررسی  مورد  هرروزه  و  دائمی  بازارچه  به  بازار( 
پیگیری قرار گیرد و یک روز از هفته این بازار نیز 
مختص بانوان به منظور عرضه محصوالت تولیدی و 

خانگی شود. رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای 
اسالمی شهر گرگان افزود: همچنین در این جلسه 
مقرر شد پارکینگ آفتاب ۱۱، پارکینگ عدالت ۲٧، 
عدالت  در  واقع  زمین  فرمانداری،  مجاور  پارکینگ 
جامی  خیابان  و  رازی  خیابان  در  واقع  زمین  دوم، 
نیز مورد بررسی و پیگیری برای ایجاد بازارچه های 

موقت قرار گیرد.

در کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسالمی شهر گرگان مطح شد: فعالیت بازار هفتگی گرگان 
به صورت همه روزه بررسی می شود

آگهی تغییرات شرکت تعاونی فرهنگی غیر انتفاعی پسرانه دارالفنون 
به استناد  میاندوآب به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۲۶٧۲ 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۹ و نامه شماره ۲۱۶۶ مورخ 
۰۱/۰۴/۱۳۹۹ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان میاندوآب تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای هادی وحدت با کد ملی ۲۹٧۲۲۳۲۶۳۱ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای وحید خاور با کد ملی ۲۹٧۲۲۲۴۸۲۵ به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای دادعلی پورباقر با کد ملی ۲۹٧۰۵۹۹۲۶۰ 
انتخاب  به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال 
شدند. -۲ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، 
سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای هادی وحدت رئیس هیات مدیره 
ودرغیاب ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره آقای وحیدخاور باتفاق 
امضای آقای دادعلی پورباقر مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است 
و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای دادعلی پورباقر مدیر عامل و در 
صورت لزوم آقای هادی وحدت رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب )۱۰۱۳۱۴۲(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی فرهنگی غیر انتفاعی پسرانه دارالفنون 
به استناد  میاندوآب به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۲۶٧۲ 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۹ و نامه شماره 
شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ مورخ   ۲۱۶۶
میاندوآب تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ ترازنامه و سایر صورتهای مالی 
سال ۹٧-۱۳۹۸ تصویب شد. -۲ دادعلی پورباقر کدملی ۲۹٧۰۵۹۹۲۶۰ ، 
هادی وحدت کدملی ۲۹٧۲۲۳۲۶۳۱ و وحید خاور کدملی ۲۹٧۲۲۲۴۸۲۵ 
بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و بابک پورباقر کدملی ۲۹٧۱۸۱۶۹۵۸ 
البدل هیئت  ایرج وحدت کدملی ۲۹٧۱۳۸۸۶۸۹ بسمت اعضای علی  و 
مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. -۳ طیبه اکبری علی بیگلو کدملی 
کدملی  تارویردیزاده  سمانه  و  اصلی  بازرس  سمت  به   ۲۹٧۲۳۱۶۹۱۶
۲۹۶۰۴۲۴۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب )۱۰۱۳۱۴۶(

شهید  آموزشی  و  رفاهی  ورزشی  فرهنگی  موسسه  تغییرات  آگهی 
احمد کاظمی ارومیه به شماره ثبت ۸۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۲۲۰۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ و نامه شماره 
٧۲۶٧/۱۰/۹۹ مورخ ۲۲/۰٧/۱۳۹۹ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
آذربایجانغربی و نامه شماره ٧/۲۹۰۲-۳۸۴۸۲/۲۹۰۲ اداره کل آموزش و 
پرورش ناحیه دو ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. محمدتقی اوصانلو 
)۴۲۸۴۶۵۱۰۲۱( ، مجید ارجمند فر )۴۲۸۴۲۳۲۲۸۲( ، علی مطهری فر 
)۲۸۰۲۵۴۳۸۳۰( و بهروز کریمی )۲۹٧۱۲۳۴۳٧۱( و سجاد جعفر نژاد پیر 
)۲٧۵۵۱۰٧۵۳٧( و میرزا علی پور غفار )۶۳٧۹۶۹۸۸۴۱( و احمد جلیلی 
)۳۸۰۱۰٧۹۲۸٧( و محمدعلی رحمانی )۴۹۲۹٧٧۶۰۳۱( و علی پورحسین 
سال   ۳ مدت  به  و  مدیره  هیات  اصلی  اعضای  بعنوان   )۲٧۵۲۳٧۲۶۶۳(
انتخاب شدند. ۲. محسن رنجی بوراچالو )۲٧۵۱۰۰۵۱۸۱( و عباس عباس 
بازرسان اصلی موسسه به مدت یک سال  بعنوان  زاده )۲۸۰۰۴۰۹۰۴۵( 

انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱۰۲۲۴۱۱(

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی و آموزشی شهید احمد 
کاظمی ارومیه به شماره ثبت ۸۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۲۲۰۵ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ و نامه شماره ۱۰/۹۹/٧۲۶٧ 
مورخ ۲۲/۰٧/۱۳۹۹ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجانغربی 
و نامه شماره ٧/۲۹۰۲-۳۸۴۸۲/۲۹۰۲ اداره کل آموزش و پرورش ناحیه دو 
ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. محمدتقی اوصانلو )۴۲۸۴۶۵۱۰۲۱( 
بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره - مجید ارجمند فر )۴۲۸۴۲۳۲۲۸۲( 
بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره - علی پورحسین )۲٧۵۲۳٧۲۶۶۳( 
بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - علی مطهری فر )۲۸۰۲۵۴۳۸۳۰( 
بسمت عضو هیئت مدیره - بهروز کریمی )۲۹٧۱۲۳۴۳٧۱( بسمت عضو 
هیئت مدیره - سجاد جعفر نژاد پیر )۲٧۵۵۱۰٧۵۳٧( بسمت عضو هیئت 
مدیره - میرزا علی پور غفار )۶۳٧۹۶۹۸۸۴۱( بسمت عضو هیئت مدیره 
- احمد جلیلی )۳۸۰۱۰٧۹۲۸٧( بسمت عضو هیئت مدیره - محمدعلی 
رحمانی )۴۹۲۹٧٧۶۰۳۱( بسمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب 
شدند. ۲. کلیه قراردادها ، چکها ، اوراق مالی و اسناد تعهدآور موسسه شهید 
احمد کاظمی ارومیه ، توسط مدیرعامل )ثابت( و یکی از اعضاء رئیس یا نائب 
رئیس هیأت مدیره امضاء می شود و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱۰۲۲۴۱۲(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی طلوع علم ارومیه به شماره ثبت ۸۹۲۶ 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۲۲۰۱۳٧۹۰۳ ملی  شناسه  و 
مورخ  نامه شماره ۵۹۶۹  و  مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۹  العاده  فوق  بطور  عادی 
ارومیه  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره   ۲۹/۰۶/۱۳۹۹
مالی  صورتحسابهای  سایر  و  ترازنامه   ۱-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
سال ۹۶و ۹٧ تصویب شد . -۲ مرال ارجمندی کدملی ۲٧۵۲۵۰۵۶۴٧- 
خوبرو  عباسعلی   -  ۲٧۵۴۰۸٧۲۳۰ کدملی  جوقی  قلعه  جبارزاده  ناهیده 
۲۹۱۹۱۳۵۰۵۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره - غالمرضا حاجی 
کدملی  جوقی  قلعه  جیارزاده  رویا   -۲٧۵۰۴۳۵۱۶۱ کدملی  خانزاده  آقا 
۲٧۵۴۱۹۱۸۰۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت به مدت 
سه سال انتخاب شدند -۲ حامد حاجی آقا خانزاده کدملی ۲٧۵۴۴۲۵۴۱۱به 
به  بازرس اصلی و مسعود خوبرو اسالملو کدملی ۲٧۵۵۵۴۰۰۱۱  سمت 
انتخاب شدند  البدل شرکت به مدت یک سال مالی  سمت بازرس علی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱۰۲۲۶۸۴(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی طلوع علم ارومیه به شماره ثبت ۸۹۲۶ 
و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۳٧۹۰۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱۱/۰۵/۱۳۹۹ و نامه شماره ۵۹۶۹ مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ خانم 
ناهیده جبارزاده قلعه جوقی کد ملی ۲٧۵۴۰۸٧۲۳۰ بسمت رئیس و آقای 
عباسعلی خوبرو ۲٧۵۴۹۳۱۱۲۰ بسمت نائب رئیس و خانم مرال ارجمندی 

کدملی ۲٧۵۲۵۰۵۶۴٧بسمت منشی هیات مدیره انتخاب شدند -۲ خانم 
مرال ارجمندی بشماره کد ملی ۲٧۵۲۵۰۵۶۴٧ بسمت مدیر عامل شرکت 
بمدت ۳ سال انتخاب شدند -۳ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور 
ناهیده  امضای خانم  با  بهادار  اوراق  و  برات  قبیل چک، سفته،  از  بانکی 
جبارزاده رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان آقای عباسعلی خوبرو نائب 
رئیس باتفاق خانم مرال ارجمندی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار 
است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم مرال ارجمندی مدیر عامل 
و در صورت لزوم خانم ناهیده جبارزاده قلعه جوقی رئیس هیات مدیره و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 

غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱۰۲۲۶۸۵(

آگهی تغییرات شرکت نگاه روشن ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۱۶۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۴۶۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -۱ آقایان ابوالفضل قوی پنچه رضائی کدملی ۲٧۴۰۴۵۹٧۱۸ )ازبین 
شرکا( و نوید دهقانی کدملی ۲٧۴۰۵۲۳۰۶۸ ) خارج از شرکا( بعنوان اعضاء 
اصلی هیئت مدیره بمدت نامحدود تعیین و انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ارومیه )۱۰۲۳۲۵۰(

آگهی تغییرات شرکت نگاه روشن ایرانیان با مسئولیت محدود 
استناد  به   ۱۴۰۰۶۹۵۴۶۵۶ ملی  شناسه  و   ۱۶۹۰۲ ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -۱ آقای ابوالفضل قوی پنچه رضائی کدملی ۲٧۴۰۴۵۹٧۱۸ 
)ازبین شرکا( به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای 
نوید دهقانی کدملی ۲٧۴۰۵۲۳۰۶۸ )خارج از شرکا( به سمت عضو 
هیئت مدیره بمدت نامحدود تعیین و انتخاب شدند. -۲ امضاء کلیه 
اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور بتنهائی با مدیرعامل 
ثبتی  واحد  در  بود. -۳ محل شرکت  خواهد  معتبر  مهر شرکت  با 
ارومیه به نشانی استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ، بخش 
مرکزی ، دهستان بکشلوچای ، روستا صداقه، محله ندارد ، خیابان 
، طبقه همکف  ، پالک ۱۶۰  خیابان ساواالن   ، )روستای صداقه( 
کدپستی ۵٧۳۵۱۶۴۵۶۶ تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ارومیه )۱۰۲۳۲۵۱(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهر محلی شماره سی و نه ارومیه 
به شماره ثبت ۹۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۴۳۶۶۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵۲۰۹ مورخ ۴/۶/۹۹ اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد. مدت فعالیت شرکت از تاریخ 
مجمع عمومی بمدت شش ماه تمدید و ماده ۵ اساسنامه بشرح مذکور وتغییر 
و اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱۰۲٧۴۶۳(
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انتخابی تیم های ملی کشتی ۱۵ آبان در آزادی
با نظر کادر فنی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور 
در مسابقات جهانی ۲۰۲۰ صربستان روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه در سالن ۱۲ هزار نفری 

آزادی تهران برگزار می شود.
این رقابت ها بدون تماشاگر و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد و 

فدراسیون کشتی تالش خود را برای پخش مستقیم آن از رسانه ملی خواهد کرد.
در رقابت های انتخابی کشتی فرنگی که در ۱۰ وزن برگزار می شود، این نفرات 

حضور دارند:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز با سجاد عباس پور

۶۰ کیلوگرم: برنده مهدی محسن نژاد و پویا ناصرپور با علیرضا نجاتی
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی با رضا مردی

۶٧ کیلوگرم: حسین اسدی با محمدرضا گرایی
٧۲ کیلوگرم: برنده اشکان سعادتی فر و علی ارسان با امین کاویانی نژاد

٧٧ کیلوگرم: محمدعلی گرایی با پژمان پشتام
۸۲ کیلوگرم: برنده جمال اسماعیلی و محمد ناقوسی با مهدی ابراهیمی

۸٧ کیلوگرم: رامین طاهری با حسین نوری
۹٧ کیلوگرم: برنده مهدی علیاری و مهدی بالی با محمدهادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی، علی اکبر یوسفی و امین میرزازاده به صورت 
دوره ای

در رقابت های انتخابی کشتی آزاد نیز کشتی گیران ذیل به میدان می روند:
۵٧ کیلوگرم:

۱- رضا اطری نفر پنجم مسابقات جهانی قزاقستان و کسب سهمیه المپیک
۲- علیرضا سرلک نفر اول جام تختی )سال ۹۸( و عضو تیم ملی کشتی آزاد در 

مسابقات قهرمانی آسیا
۳- رحمان عموزاد خلیلی نفر اول مسابقات جهانی نوجوانان

۴- نادر حاج آقانیا نفر اول مسابقات انتخابی جام تختی )سال ۹۸( که به دلیل عدم 
صدور الیسنس از طرف فدراسیون امکان حضور در جام تختی را پیدا نکرد )منتخب کادر فنی(

در این وزن مسابقات به صورت دوره ای و دو حذفی برگزار می گردد.
۶۱ کیلوگرم:

۱- بهنام احسان پور نفر سوم مسابقات جهانی قزاقستان )۲۰۱۹(
۲- مجید داستان قهرمان کشور در سال ۹۸ و عضو تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا 
)۲۰۲۰( در این وزن آقایان بهنام احسان پور و مجید داستان با یکدیگر مسابقه خواهند داد.

٧۰ کیلوگرم:
۱- یونس امامی نفر سوم مسابقات جهانی قزاقستان )سال ۹۸(

۲- امیرحسین حسینی نفر اول جام تختی )سال ۹۸( و نایب قهرمان آسیا )۲۰۲۰(
۳- عرفان الهی نفر دوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان و منتخب کادر فنی

در این وزن ابتدا امیرحسین حسینی با عرفان الهی کشتی گرفته و نفر برنده به دیدار 
یونس امامی می رود.

۸۶ کیلوگرم:
۱- حسن یزدانی نفر اول مسابقات قهرمانی جهان )۲۰۱۹( و کسب سهمیه المپیک

۲- کامران قاسم پور نفر اول مسابقات قهرمانی امیدهای جهان )۲۰۱۹(
۳- احمد بذری نفر دوم مسابقات قهرمانی آسیا )۲۰۲۰( نفر اول جام تختی )سال ۹۸(

در این وزن ابتدا کامران قاسم پور با احمد بذری کشتی گرفته و نفر برنده به مصاف 
حسن یزدانی می رود.

۹۲ کیلوگرم:
۱- محمدجواد ابراهیمی قهرمان و نفر اول مسابقات قهرمانی آسیا )۲۰۲۰( و نفر 

اول جام تختی )سال ۹۸(
۲- حسین شهبازی نفر دوم مسابقات جام تختی )سال ۹۸(

۳- محمدحسین میرباغبان نفر سوم مسابقات جام تختی )سال ۹۸(
۴- حسین جاللی نژاد نفر سوم سمابقات جام تختی )سال ۹۸(

۵- ارشک محبی منتخب کادر فنی با درخواست هیأت کشتی استان کرمانشاه
در این وزن ابتدا آقایان شهبازی، میرباغبان، جاللی نژاد و ارشک محبی براساس 
قرعه در دو گروه قرار گرفته و پس از تعیین نفرات اول هرگروه آن ها با هم کشتی گرفته 

و سپس نفر برنده به دیدار محمدجواد ابراهیمی می رود.
۹٧ کیلوگرم:

۱- مجتبی گلیج نفر اول مسابقات قهرمانی آسیا )۲۰۲۰( نفر اول جام تختی )سال ۹۸(
۲- محمدحسین محمدیان حضور در جام ساساری )دارای رنکینگ( با مجوز کادر فنی 

و قهرمانی با شکست دادن اسنایدر )قهرمان المپیک و جهان( در جام فوق
۳- علی شعبانی عضور تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان- نفر سوم 

جام تختی )سال ۹۸(
در این وزن مدعیان به صورت دوره ای با هم به مبارزه می پردازند.

۱۲۵ کیلوگرم:
۱- پرویز هادی نفر اول جام تختی )سال ۹۸( نفر اول مسابقات انتخابی، جهت اعزام 

به مسابقات جهانی )به دلیل آسیب دیدگی اعزام نگردید(
۲- یداله محبی نفر سوم جام تختی )سال ۹۸( عضو تیم ملی در مسابقات قهرمانی 

جهان و کسب عنوان پنجمی و سهمیه المپیک
۳- امیرحسین زارع نفر اول مسابقات قهرمانی امیدهای جهان )۲۰۱۹( نفر اول جام 

ساساری )رنکینگ دار(
۴- امین طاهری نفر دوم جام تختی )سال ۹۸(

۵- عباس فروتن نفر سوم جام تختی )سال ۹۸( نفر اول مسابقات قهرمانی جوانان 
جهان )۲۰۱۹(

در این وزن ابتدا امین طاهری با عباس فروتن مسابقه داده و نفر برنده به جمع پرویز 
هادی، یداله محبی و امیرحسین زارع اضافه گردیده و به صورت دوره ای و دو حذفی با 

هم به مبارزه می پردازند.
شرایط وزن کشی و مسابقات:

وزن کشی با دو کیلوگرم ارفاق در ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح و مسابقه رأس ساعت 
۱۱ صبح برگزار می گردد.

ضمنا با توجه به کیفیت مسابقات و شرایط آن امکان برگزاری مجدد کشتی در اوزان 
مختلف با نظر کمیته فنی وجود دارد.

مسابقه انتخابی وزن ٧۴ کیلوگرم طبق اعالم قبلی روز پنج شنبه ۸ آبان ماه برگزار 
خواهد شد.

رقابت های کشتی قهرمانی جهان طی روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در شهر بلگراد 
صربستان برگزار خواهد شد.

داورزنی: نمی توانیم لیگ والیبال را تعطیل کنیم

رییس فدراسیون والیبال ایران گفت: با توجه به این که در سال پیش از المپیک 
آماده سازی بازیکنان بسیار مهم است، نمی توانیم لیگ برتر را تعطیل کنیم پس باشگاه ها 

باید همکاری کنند.
برتر  لیگ  در  باشگاه های حاضر  نماینده  با  والیبال  فدراسیون  نشست هم اندیشی 
برای ادامه مسابقات، با ریاست محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون و حضور میالد تقوی، 
دبیرکل فدراسیون و شهرام عظیمی، سرپرست کمیته رویدادها در سالن فارسی آکادمی 

ملی المپیک برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدرضا داورزنی گفت: با توجه به شرایط موجود و به خاطر 
شیوع ویروس کرونا در جهان، کشورها تصمیمات مختلفی برای کنترل ویروس گرفته اند. ما 
هم با توجه به در پیش بودن بازی های المپیک زمانی برای تعطیلی مسابقات والیبال نداریم، 
چرا که از دست ندادن فرصت ها و حفظ آمادگی بازیکنان اولویت فدراسیون است. البته 
این بدین معنی نیست که سالمت بازیکنان را در نظر نگیریم. فدراسیون می خواهد بهترین 
روش برای برگزاری ادامه مسابقات لیگ را انتخاب کند. برخی بازیکنان به دلیل آماده نبودن 
حتی شرایط حضور در لیگ ملت ها را هم ندارند چه برسد به میدان بزرگی چون المپیک.

او افزود: همه کشورها با وجود محدودیت ها و ویروس کرونا به دنبال برگزاری مسابقات 
و آماده سازی بازیکنان خود هستند. همان طور که می دانید تعطیلی لیگ ضرر زیادی به ویژه 
برای تیم ملی دارد و ما حدودا ۱۸ هفته زمان داریم تا لیگ را به پایان برسانیم. نبود تماشاگران 
جذابیت لیگ را کاهش می دهد ولی دغدغه شرایط میزبانی را هم کاهش می دهد؛ چون 
تماشاگران حق حضور در سالن را ندارند که این موضوع دست باشگاه ها را باز خواهد کرد.

در ادامه نشست شهرام عظیمی، رییس کمیته مسابقات فدراسیون والیبال نیز اظهار 
کرد: ما سه روش را برای شروع مجدد مسابقات به باشگاه ها ارسال کردیم که آن ها اکثراً 
با روش سوم یعنی برگزاری مسابقات به صورت متمرکز موافق بودند. برخی از باشگاه ها 
نیز با هیچ یک از سه روش موافقت نکردند. با توجه به نگاه فدراسیون برای استفاده خرد 
جمعی این نشست برگزار شد تا برای پنج باشگاهی که با هر سه روش مخالفت کردند یک 

روش جدید را ارائه کنیم تا به جمع بندی نهایی برسیم.

۱۱ بازیکن برتر تاریخ PSG از نگاه ام باپه

مهاجم جوان پاری سن ژرمن از بهترین ترکیب تاریخ این باشگاه سخن به 
میان آورد.

به گزارش اسپورت، پاری سن ژرمن پنجاهمین سال تاسیس خود را جشن 
گرفت.

ام باپه در ویدئویی که منتشر کرد از بهترین ترکیب تاریخ این باشگاه سخن 
به میان آورد. در ترکیب ۱۱ نفره ستاره جوان پاری سن ژرمن نام هیچ بازیکنی از 

تیم کنونی به چشم نمی آید.
و اما ترکیب ۱۱ نفره ام باپه:

دروازبان: برانارد الما
مدافعان: تیاگو سیلوا، دنی آلوس، ماریو یپس، مکسول
هافبک ها: تیاگو موتا، یوری ژورکائف، مصطفی دحلب
مهاجمان: رونالدینیو، زالتان ابراهیموویچ و پدرو پائولتا

کیلیان ام باپه از بهترین و گران قیمت ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان 
است. او تا تابستان۲۰۲۱ با پاری سن ژرمن قرارداد دارد این درحالی است که رئال 

مادرید هم سخت به دنبال جذب او در تابستان سال آینده است.
باتوجه به اینکه ام باپه دوست دارد که راهی رئال شود هنوز حاضر به تمدید 
قراردادش با پاری سن ژرمن نشده است و همین باعث شده است تا احتمال پیوستن 
او به رئال زیاد باشد. البته باتوجه به بحرانی که کرونا در فوتبال جهان به وجود آورد 
بسیار سخت است که حتی تیمی مانند رئال بتواند رقم خرید این بازیکن را پرداخت 

کند مگر اینکه پاری سن ژرمن رقم فروش او را پایین آورد که بعید است.

بمب میالن؛  جانشین زالتان از پاریس می آید

میالن قصد دارد زمستان امسال مائورو ایکاردی را به صورت قرضی جذب کند. 
آینده مائورو ایکاردی می تواند دور از پاریس و در میالن رقم بخورد.

ستاره آرژانتینی که زمانی محبوب ترین بازیکن میان اینتری ها بود، تابستان 
گذشته پس از نامالیمتی ها از سوی سران اینتر و آنتونیو کونته، قرضی به پی اس 
جی پیوست و امسال قراردادش دائمی شد. ایکاردی در پی اس جی خوب و موفق 
عمل کرده ولی از ۳ هفته پیش به دلیل مصدومیت به دور از میادین است. در ایتالیا 

شایعاتی شنیده می شود مبنی بر اینکه ممکن است او زمستان راهی میالن شود.
میالن شروعی فوق العاده در سری آ داشته و در حال حاضر صدرنشین سری 
آ محسوب می شود. خوشبین ترین هوادار میالن هم تصور نداشت تیمش چنین 
نتایجی در شروع فصل کسب کند. میالن تیمی جوان با رهبری ستاره پا به سن 
گذاشته یعنی زالتان ابراهیموویچ است که پایان فصل قراردادش به اتمام می رسد 

و احتماال از این باشگاه جدا خواهد شد.
هدف میالن در ابتدا کسب سهمیه بود ولی حاال جاه طلبی های بیشتری دارد. 
به همین منظور سران باشگاه در اندیشه جذب قرضی مائورو ایکاردی با بند خرید 

هستند و می خواهند او را جانشین زالتان کنند.
خانواده ایکاردی و همسر و فرزندانش در میالن مستقر هستند و او بی میل 
به بازگشت نیست. برای ایکاردی دیگر جایی در اینتر وجود ندارد و میالن به نوعی 

می تواند نقطه بازگشت او به اوج باشد.

داد مورینیو در آمد؛ اشتباهات VAR پذیرفتنی نیست
ژوزه مورینیو می گوید اشتباهات 
ولی  کرد  قبول  توان  می  را  داوران 
اشتباهات وی ای آر قابل پذیرش نیست.

با  تاتنهام  ژوزه مورینیو سرمربی 
ویدیویی  داور  کمک  عملکرد  از  انتقاد 
مدعی شد که با وجود VAR که می تواند 
به داوران کمک کند، آنها نباید توجیهی 
برای از دست دادن صحنه های کلیدی 

داشته باشند. 
بار  یک  ویدیویی  داور  کمک   

دیگر این هفته پس از تصمیمات جنجالی که در دربی مرسی ساید و همچنین 
دیدار منچسترسیتی برابر پورتو در لیگ قهرمانان گرفته شد در  معرض توجه 

قرار گرفت.
 جوردن پیکفورد دروازه بان اورتون چندی پیش پس از یک تکل خشن روی 
پای ویرژیل فن دایک که منجر به مصدومیت شدید و دوری طوالنی مدت او شد، 
از زمین بازی اخراج نشد. ایلکای گوندوغان هافبک سیتی نیز پس از خطای شدیدش 
روی دروازه بان پورتو کارت قرمزی دریافت نکرد اما  چند دقیقه بعد به دلیل یک خطا 
از سوی په په یک پنالتی هم به سود سیتی اعالم شد. هر دو صحنه توسط کمک 

داور ویدیویی بررسی شد اما تصمیم دیگری گرفته نشد.
مورینیو در آستانه دیدار برابر برنلی درباره وی ای آر گفت:» هجمه اخیر به خاطر 
حضور وی ای آر ولی ادامه دار بودن تصمیمات اشتباه است. پیش از این اشتباهاتی 
از سوی داوران در زمین بازی سر می زد و در نهایت به خاطر خطای انسانی پذیرفته 
می شدند. شما مرا می شناسید و می دانید که پذیرش اشتباهات انسانی برای من 

دشوار است اما در نهایت اشتباهات داوران را پذیرفتم.
چیزی که ما نمی پذیریم، اشتباهات کمک داور ویدیویی است. اگر داور به 
پیکفورد کارت نمی داد، شاید قابل قبول بود اما با وجود کمک داور ویدیویی اینطور 

نیست. دروازه بان پورتو ممکن بود پایش بشکند.«

دل پیرو: یوونتوس باید با سیستم ۴-۲-۴ بازی کند
دارد  اعتقاد  پیرو  دل  الساندرو 
یوونتوس می تواند در بازی های خود با 

۴ مهاجم بازی کند.
یکشنبه شب گذشته تیم یوونتوس 
به  آ  سری  رقابت های  چهارچوب  در 
مصاف ورونا رفت که این بازی با تساوی 
۱-۱ به پایان رسید. یووه در این بازی در 
نیمه دوم نمایش بدی نشان نداد اما دل 
پیرو اعتقاد دارد آن ها باید با ۴ مهاجم 

به سمت دروازه حریف هجوم ببرند.
دل پیرو پس از تساوی یوونتوس مقابل ورونا به اسکای اسپورت گفته: پیرلو 
در حال پیدا کردن راه حل ها است. او تیم  را بر اساس رقبا تغییر می دهد و این مسئله 
باعث تغییر فرم می شود. یوونتوس در کنار کولوسفسکی و کیه زا را دارد که پتانسیل 
زیادی در  عبور از یار مستقیم دارند.  همچنین من امکان بازی با دو هافبک وسط 

را می بینم و حتی امکان دارد یوونتوس ۴-۲-۴ بازی کند.
دل پیرو در ادامه افزود: اگر پتانسیل زیادی در حمله داشته باشید شما 
باید از آن استفاده کنید. سیستم ۴-۲-۴ می تواند قابلیت استفاده از ۴ مهاجم 
سمت  در  کولوسفسکی  بدهد.  را  کنند  بازی  آزادانه  می توانند  که  قدرتمند 
راست، کیه زا در سمت چپ و رونالدو با دیباال یا موراتا با دیباال هم در وسط. 
در اروپا این مسئله جواب می دهد. خرید موراتا باید در نظر گرفته شود و به 
خاطر داشته باشیم که رونالدو و کریم بنزما در دوران حضور در رئال مادرید 

چه کارهایی انجام می دادند.

پرسپولیس  ن  ا ر ا د ا هو
ب  نتخا ا نگ  ز به  گوش 
باشگاه  این  جدید  مدیرعامل 
هستند. آن هم در شرایطی که آنها یک 
دوره آشفتگی شدید را پس از موفقیت 
در رقابت های آسیای از سر گذرانده اند.

پناه  رسول  مهدی  کار  پایان  با 
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس 
و استعفای او حاال سوژه جدید در باشگاه 
است؛  مدیرعامل  انتخاب  پرسپولیس 
مدیرعاملی که بدون تردید رای و نظر 
وزیر ورزش مهم ترین شاخصه انتخاب 
او است. از این رو مثل اغلب اوقات این 
چند سال، نام و اسامی برای گمانه زنی 
در مطبوعات پیچیده، که برخی از آنها 
هیچ ویژگی خاصی جز رفاقت یا نزدیکی 
با وزیر ورزش ندارند. چیزی که سابقه 
آن در دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
در سال های گذشته به وضوح وجود دارد 
و در هر دو باشگاه هنوز هم افرادی به 
کار مشغولند که ارتباط با وزیر ورزش 
این  به سمت و سوی مدیریت  را  آنها 

دو باشگاه سوق داده است.
و  مردم  نظر  بین  اینکه  جالب 
هواداران و آنچه که درنهایت مصلحِت 
ای  فاصله  می کند،  ایجاب  انتخاب 
هواداران  بین  در  دارد.  وجود  بزرگ 
حمیدرضا  مانند  نام هایی  پرسپولیس 
محمد  طاهری،  اکبر  علی  گرشاسبی، 
دادکان و حتی حبیب کاشانی بیشترین 

اقبال را دارند، اما آنچه که از راهروهای 
وزارتخانه به گوش می رسد، نام افرادی 
در  انتخابشان  است  ممکن  که  است 
سمت مدیریت پرسپولیس کامال تعجب 
که  دلیل  این  به  حداقل  باشد.  برانگیز 
این وزارتخانه سابقه روشنی در انتخاب 
فدراسیون  و  باشگاه  دو  این  مدیران 

فوتبال از خود نشان نداده است.
در زمانی که مهدی رسول پناه به 
عنوان سرپرست باشگاه انتخاب می شد، 
واکنش ها به این انتخاب اغلب منفی 
بود؛ همانطور که در مورد احمد سعادتمند 
هم این مسئله وجود داشت و کارشناسان 
و ناظران او را فاقد قدرت اجرایی الزم 
می دانستند؛  استقالل  مدیریت  برای 
مثبت  نظر  با  و  درنهایت  حال  این  با 
باشگاه  این دو سکان هدایت دو  وزیر 

و  گرفتند  دست  در  را  ایران  پرطرفدار 
درنهایت نیز خداحافظی قابل انتظاری با 
این صندلی داشتند؛ آن هم در شرایطی 
که در هر دو باشگاه چهره های دیگری 
مدنظر هواداران بودند. به عنوان مثال 
حضور  به  عالقمند  استقالل  هواداران 
سعید آذری بودند و در پرسپولیس نام 
دیگران  از  جلوتر  گرشاسبی  حمیدرضا 

شنیده می شد.
در حال حاضر دو باشگاه استقالل 
عامل  مدیریت  قد  فا پرسپولیس  و 
عنوان  به  که  مددی  احمد  و  هستند 
سرپرست استقالل انتخاب شده، سابقه 
چندان خاصی در حوزه فوتبال ندارد. در 
پرسپولیس هم در حالی که رسول پناه 
اداره  کارهای  استعفا،  پذیرش  زمان  تا 
باشگاه را انجام خواهد داد، فعال خبری از 

انتخابی که از فشار هواداران روی وزارت 
ورزش کم کند، دیده نمی شود تا همه 
چیز این دو باشگاه فعال به شکلی پیش 
برود که اگر با یک تفکر استاندارد بشود 
کلماتی  از  بررسی کرد، می شود  را  آن 
مثل تاسف برانگیز برای این شکل کار 

استفاده کرد.
پرسپولیس  و  استقالل  اینکه  در 
احتیاج به مدیران قدرتمند و کاریزماتیک 
و حضور شخصیت های شناخته شده و 
ثروتمند برای اداره دارند، تردیدی وجود 
ندارد و البته انصافا اینطور هم نیست که 
افرادی با این ویژگی عالقمند باشند در 
حوزه ملتهب حضور به هم برسانند. اما 
این هنر را نداشته  فعال وزارت ورزش 
که حداقل از گزینه های موجود استفاده 
انتخابی  با  و  بیاورد  عمل  به  را  الزم 
درست و ایجاد یک ثبات کاری، شرایط 
نرمال  وضعیت  به  را  باشگاه  دو  این 

نزدیک کند.
انتخاب های  این  حاال  واقع  در 
از  پیش  باشگاه سرخابی  دو  برای  آخر 
روحانی  دولت  ساله  چهار  دوره  پایان 
را  قولش  که  آنها  شدن  خصوصی  و 
داده اند، آزمونی برای وزارت ورزش به 
شمار می آید تا ثابت شود انتخاب های که 
تاکنون انجام شده، نه برحسب عالیق 
و سلیقه های شخصی، که برای شادی 
و خوشحال کردن هواداران استقالل و 

پرسپولیس صورت گرفته است.

دو راهی برای یک انتخاب؛

فاصله ای بزرگ میان نظر هواداران تا مصلحت مدیران!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

امیر قلعه نویی در مصاحبه ای به انتقاد 
شدید از عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 

و شورای شهر تهران پرداخته است.
فوتبال  تیم  سرمربی  قلعه نویی  امیر 
تهران  رادیو  با  گفتگویی  سیرجان  گل گهر 
مختلف  موضوعات  مورد  در  و  داشت 

صحبت کرد.
مردم هم باید برای مهار کرونا رعایت 

کنند
شروع صحبت های قلعه نویی در مورد 
باید  بود و گفت: دولتمردان  ویروس کرونا 
یک فکر اساسی کنند. شرایط بسیار سخت 
است، اگر صالح می دانند مملکت را تعطیل 
باید رعایت کنیم.  ما مردم هم  البته  کنند. 
فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی شود، از 

ماسک استفاده نمی کنیم.
ضعیف  مردم  خرج  می تواند  دولت 

را بدهد
قلعه نویی ادامه داد: با این حال عالوه 
بر ما مردم، دولتمردان هم باید فکر اساسی 
کنند، حاال حاالها درگیر کرونا هستیم، به 
نظر من کشور ایران آنقدر ثروتمند است که 
می توانند خرج قشر ضعیف جامعه را بدهد. 
خود ما مردم هم باید رعایت کنیم، اما در 

این کار ضعیف هستیم.
جاللی در بدترین شرایط نتیجه گرفت

این  خصوص  در  گهر  گل  سرمربی 
که آیا برنامه ریزی او به گونه ای است که 
باشد،  بیستم  لیگ  مدعیان  جزو  تیم  این 
استاد  جاللی  مجید  از  باید  ابتدا  در  گفت: 
او در بدترین  را بکنم،  خودم نهایت تشکر 
شرایط نتایج خوبی گرفت و تیم را در لیگ 
برتر نگه داشت. نشستی که با مدیران گل 
گهر جمشید مالرحمان، محمود زیدآبادی و 
محمد جواهری داشتم، برای دو تن از آنها 
گرفته  کرونا  که  می کنم  سالمتی  آرزوی 
را  سالمتی شان  زودتر  هرچه  امیدوارم  اند. 

به دست بیاورند.
هزینه معمولی کردیم و اهداف بزرگ 

داریم 
بخش بعدی حرف های امیرقلعه نویی 
در رابطه با انتظارات از گل گهر بود و گفت: 
فوتبال این طور نیست که قول بدهید. برنامه 
بتوانید  که  می خواهد  انداز  چشم  و  ریزی 
هزینه  هم  تیم ها  بقیه  برسید.  اهدافتان  به 
می                                   کنند. ما جزو تیم هایی هستیم که هزینه 
معمولی و خوبی را انجام دادیم، ولی فکرهای 
بزرگی هم داریم. بیشتر دنبال این هستیم 
که تیم باثباتی را درست کنیم. فکر می کنم 
بچه های  بدهیم.  انجام  را  کار  این  بتوانیم 
متأسفانه  می                                   کنند.  کار  انگیزه  با  هم  ما 
خدا  ببینیم  باید  و  داریم  هم  کرونایی  چند 

چه می خواهد.
وقتی ویلموتس ۱۰۰ میلیارد می گیرد، 

همین می شود
قلعه نویی در مورد این که گفته می شود 
برای حضور در گل گهر حدود ۵۰ میلیارد 
دو  سؤال  این  گفت:  کرده،  دریافت  تومان 
جواب دارد، یکی این که می توانید به سازمان 
لیگ مراجعه کنید و قرارداد چند سال گذشته 
امیر قلعه نویی را ببینید. این که گفته می شود 
۵۰-۴۰ میلیارد شاید ارزشمان واقعا همین 
است ولی خیلی کمتر می گیریم. وقتی قرارداد 

مربیان خارجی مثل ویلموتس ۱۰۰ میلیارد 
همین  هم  داخلی  مربیان  ارزش  می شود، 
است، اما ما خیلی کمتر از اینها می گیریم. 
شاید کل بودجه باشگاه را گفته اند. دوستان 
یا از روی کینه و دشمنی این صحبت ها را 
می                                   کنند، یا رقم مربیان داخلی واقعا همین 
است اما آنها ایثار می                                   کنند و کمتر می گیرند. 
امام  تاج گذاری  روز  که  را  امروز  باید  البته 
فراموش  بگویم،  تبریک  است  زمان)عج( 
داریم که  آنقدر دغدغه کرونا   بودم،  کرده 

فکرمان مشغول است.
من  مورد  در  مطالعه  بدون  نظری 

حرف زده 
از قلعه نویی در رابطه با حرف های 
او  از  اینکه  و  شد  پرسیده  نظری  حجت 
مشورتی برای استقالل گرفته نشده است. 
سرمربی گل گهر در واکنش به این سوال 
استقالل می آیند  به  افرادی که  این  گفت: 
باید به نیت خدمت بیایند. او اصاًل مصاحبه 
من را نخوانده، چیزی به دستش داده اند و 
گفتند چرا  به من  بگو!  را  این  برو  گفته اند 
گفتم  نمی کنی،  استقالل صحبت  مورد  در 
من  از  حتی  آسیا  قهرمانان  لیگ  مورد  در 
نظر هم نخواستند. این بنده خدا شاید بدون 
مطالعه یک حرفی را زده، من گفتم وقتی 
وقتی  و  نمی دانند  پیشکسوتان  جزو  را  من 
هم  نظر  من  از  حتی  نداشتم  مسؤولیت 
لیگ  تاریخ  در  مربی  تنها  من  نخواستند. 
و چه  ایرانی  چه  که  آسیا هستم  قهرمانان 
خارجی با ۴ تیم به مرحله بعد صعود کردم. 
استقالل،  و  تراکتور  سپاهان،  ذوب آهن،  با 

حتی مربی خارجی هم نداریم.
سرجای  آدم ها  است  سال  چهل 

خودشان نیستند
او حرف هایش را از سر گرفت و افزود: 
این بنده خدا اصاًل فکر کنم مطالعه نکرده، 
مگر من گفتم کاندیدا بودم. گفتم اگر من 
از  مشاوره  یک  می دانستید  پیشکسوت  را 
من می گرفتید. آدم تاسف می خورد که این 
آدم ها چطور سر از فوتبال درمی آورند؟ آقای 
نظری! آیا جایگاه شما و امثال شما مدیریت 
در ورزش و باشگاه بزرگ استقالل است؟ 
چرا باید این آدم ها را به ورزش بیاورند؟ او اگر 
عضو شورای شهر تهران است، چرا به وضع 
ناهنجار شهر تهران که هزاران مشکل دارد 

رسیدگی نمی کند؟ در حوزه و رشته خودتان 
کار کنید. نمی خواهم کسی را زیر سؤال ببرم، 
اما ۴۰ سال است در مملکت ما آدم ها سر 
جایشان نیستند. امثال دادکان و مصطفوی 
باید خانه نشین باشند، اما این دوستان باید 
سر کار بیایند، البته آدم های خوبی هستند اما 
کجای فوتبالند که بیایند به فوتبال و باشگاه 

استقالل کمک کنند؟
استقالل  درمورد  نباید  ما  دیگر  حاال 

حرف بزنیم؟
قلعه نویی سپس حرف هایش در مورد 
نظری را اینطور ادامه داد: آقای نظری! اول 
ببین من راجع به استقالل چه گفتم، ضمن 
این که اگر قرار باشد کسی در مورد استقالل 
حرف بزند، من و امثال من باید حرف کنیم. 
من جوانی ام را در استقالل گذاشتم. ۱۲ بار 
جراحی کردم، دسته سه، نهمی و سیزدهمی 
تیم برای من بوده، کمپ استقالل را ساختیم، 
و  میلیارد  یک  حدود  کردید؟  کار  چه  شما 
اندی دالر خرج کردیم، حاال ما نباید راجع 

به استقالل صحبت کنیم؟
در دسته سه برای استقالل ایثار کردیم

امیرقلعه  های  حرف  بعدی  بخش 
عنوان  و  بود  ورزش  وزیر  از  انتقاد  نویی 
کرد: آقای سلطانی فر! به چه متر و معیاری 
این آدم ها را راس کار می آورید؟ چرا وزیر 
ورزش که به ورزش اشراف داشت، باید این 
طور باشد. ما حق نداریم راجع به استقالل 
عباس  زرینچه،  جواد  من،  کنیم؟  صحبت 
بابازاده  حمید  و  ورمزیار  صادق  سرخاب،  
دسته  در  چون  هستیم.  استقالل  از  جزئی 
باشگاه  کیلومتری   ۱۰ از  کردیم.  ایثار  سه 
استقالل کسی رد نمی شد که کمک کند. 
خدا پدر علی جباری را بیامرزد که آن موقع 
کمک کرد. من هم به عنوان کاپیتان تیم 

یک گوشه کار را گرفتم.
آقای نظری در جایگاه خودت خدمت 

کن 
حجت  به  دوباره  اشاره  با  سپس  او 
هیئت  و  تهران  شهر  شورای  عضو  نظری 
مدیره باشگاه استقالل گفت: حرفم با حجت 
در  باید  شما  آقایان!  که  است  این  نظری 
جایگاه خودتان خدمت کنید، آدم های بسیار 
خوبی هم هستند و همه آنهایی که به ورزش 
آمدند به نیت خدمت آمدند. اما می گویم یک 

مدیر صنعتی باید به رشته خودش برود. او 
تحصیالت آکادمیک در رشته خودش داشته، 
که  کارخانه ای  یا  سایپا  کارخانه  مثاًل  باید 
راندمان خوبی دارد را به دست من بدهند. 
البته همه کارخانه ها االن مشکل دارند، یک 
کارخانه ای که بازدهی اش خوب است را به 
من بدهند و بگویند قلعه نویی اینجا کار کن. 

اینجا مدیریت کن، خب این می شود.
گفتم من را حتی پیشکسوت استقالل 

هم نمی دانند
قلعه نویی اضافه کرد: نظری مصاحبه 
من را نخوانده، گفتم من را حتی پیشکسوت 
استقالل هم نمی دانند که مشاوره بگیرند، 
را  خدا  نبودم.  کاندید  من  می گوید  او  اما 
برادران  بودم،  بسته  قرارداد  قبلش  شکر 
شفیع زاده هستند، روزی من استقالل اهواز 
آمد،  من  دنبال  به  تهران  استقالل  بودم، 
استقالل اهواز هم داشت سقوط می کرد اما 
من نرفتم. روزی سپاهان بودم، به اصفهان 
آمدند، صحبت کردند اما من نسبت به تعهدم 
ایستادم. آقایان اگر می خواهند صحبت کنند 

با مطالعه صحبت کنند.
وجود  برنامه  نام  به  چیزی  ایران  در 

ندارد
لیگ  بود  قرار  که  این  مورد  در  وی 
گفت:  آبان شروع شود،   ۱۰ تاریخ  در  برتر 
خوشبختانه در این کشور چیزی به نام برنامه 
وجود ندارد. تیم هایی مانند ما بر اساس ۶ 
هفته بدنسازی کارشان را شروع کردند و قرار 
بوده ۱۰ آبان هم مسابقات شروع شود. چرا 

نباید این اتفاق بیفتد.
عقب  را  سپاهان  و  استقالل  بازی 

انداختند اما ...
سرمربی گل گهر تصریح کرد: روزی 
بازی استقالل و سپاهان را به خاطر آلودگی 
و  تراکتور  اما  انداختند،  عقب  ماه  سه  هوا 
پیکان در همان روز بازی کردند. مدیران تابع 
مدیران باالدستی هستند و برای حفظ میز 
و جایگاه خودشان باید بله قربان گو باشند. 
اقتصادی مردم و جان  برنامه، دغدغه های 
که  آقایان  امثال  بعد  ندارد.  معنی  انسان ها 
تصمیم گیرنده هستند از باال دستور می گیرند 

که آن کار بکنید و آن کار را نکنید.
در حق تیم های شهرستانی اجحاف 

می شود 
قلعه نویی افزود: ما هم بیهوده شروع 
می کنیم. در حق تیم های شهرستانی واقعا 
اجحاف و ظلم می شود. آنها مظلوم هستند، 
که  برنامه ای  اساس  بر  ما  ندارد.  عیب  اما 
اعالم کند کار می کنیم. چند تیم بوده اند که 
۶ هفته است شروع کرده اند و حاال به نمودار 
آمادگی رسیده اند. اگر نظر من را می خواهید 
تعطیل  را دو هفته  اصاًل مملکت  می گویم 
و  کرونا   بحث  مهم تر  چیز  همه  از  کنید. 
دغدغه های اقتصادی مردم است. بعد از آن 
می توان فوتبال را انجام داد و اینها مهم تر 

از فوتبال هستند.
هر کس در جایگاه خودش خدمت کند

نظری  خدمت  کرد:  خاطرنشان  وی 
نظرم  باز هم  دارم،  ارادت  و دیگر دوستان 
این است که آنها به نیت خدمت آمدند اما 
هر کس باید در جایگاه خودش به مملکت 

خدمت کند.

در حق تیم های شهرستانی اجحاف می شود؛

قلعه نویی: در دسته سه برای استقالل ایثار کردیم!

اتفاقی که سالها برای استقالل می افتاد و تبدیل 
یه یک عادت آبی شده بود، این بار گریبان پرسپولیس 

را گرفت. 
قرمزها در دو فاز وارد بازار نقل و انتقاالت شدند: 
در مرحله اول ترابی، بیرانوند و علیپور را از دست دادند 
و جای شان را بالفاصله با ٧ سهمیه لیگ برتری پر 
به  را  ستاره ها  بقیه  رفتن  و  نشستند  سپس  و  کردند 
تماشا نشستند در حالیکه حاال دیگر پنجره بازی وجود 

نداشت و اگر باز هم بود، سهمیه ای باقی نمانده بود.
بهترین کلمه برای توصیف آنچه بر مدافع عنوان 
قهرمانی لیگ بیستم در فصل نقل و انتقاالت گذشت، 
بهترین  مکاره،  بازار  این  در  پرسپولیس  است.  تاراج 
خوبی  به  و  داد  از دست  را  ستاره هایش  مهمترین  و 
نتوانست جای آنها را پر کند چون اصوال با پتانسیل 
موجود در بازار، جای شان پر شدنی نخواهد بود؛ چه 
عنوان  به  مدافع  کدام  ترابی؟  مهدی  جای  به  کسی 

جانشین خلیل زاده؟

* خروجی
 ستون اصلی پرسپولیس دیگر در این تیم حضور 
ندارد. یک خط طولی مهم از ترکیب پرسپولیس رفته 
شامل علیرضا بیرانوند درون دروازه، شجاع خلیل زاده 
در خط دفاع، مهدی ترابی در خط میانی و علی علیپور 
در خط حمله. پرسپولیس قطعا بدون این نفرات آسیب 
می بیند چون مشابه آن را در استقالل چند سال قبل 
دیدیم؛ وقتی رابسون جان واریو و مجید حسینی، امید 
ابراهیمی و سرور جپاروف و تیام و کاوه رضایی رفتند و 
آبی ها مدت زیادی طول کشید تا کمر راست کنند. از 
منظری دیگر هم می توان به خروجی های پرسپولیس 
 ۳ پرسپولیس  متریکا،  آماری  جامعه  طبق  کرد؛  نگاه 
سهمیه در جمع ۱۰ بازیکن برتر فصل قبل داشت شامل 
مهدی ترابی صدرنشین، علی علیپور رده پنجمی و شجاع 
خلیل زاده رده نهمی و حاال هر ۳ نفر از این تیم رفته اند. 
جز این، پرسپولیس در سمت چپ خط دفاعی با جدایی 
قطعی نادری و ربیع خواه و احتمال باالی رفتن محمد 

نتوانست موفق  انسانی  از نظر تعادل نیروی  انصاری، 
باشد. شاید متفاوت ترین خروجی پرسپولیس، کریستین 

اوساگونا باشد که کسی نگران رفتنش نشد.
* ورودی

بابت  بالقوه  محرومیت  واسطه  به  پرسپولیس 
پنجره  شدن  بسته  و  برانکو  بدهی  نشدن  پرداخت 
نقل و انتقاالتی، خیلی زود و در بازه زمانی بین پایان 
لیگ برتر و استارت لیگ قهرمانان، همه خریدهایش 
را انجام داد. خریدهایی که در لیگ قهرمانان جواب 
دادند؛ حامد لک درون دروازه بهترین دروازه بان غرب 
آسیا شد، عیسی آل کثیر، یک ماشین گلزنی بود که 
نیشش را در بدن همه تیمهای رقیب فرو کرد؛ سعید 
آقایی، نشان داد می تواند سمت چپ را بیمه کند؛ میالد 
سرلک در خط دوم، مهره مورد عالقه گل محمدی بوده 
و هست؛ احسان پهلوان مهره ای است که می توان 
رویش حساب کرد و علی شجاعی و آرمان رمضانی هم 

برای ارتقای کیفیت نیمکت خریداری شدند.

تاراج پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت! 
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از راست پروفسور حسین صادقی ، علی دهباشی، ایرج افشار، محمد گلبن و 
احسان نراقی اختصاصی دنیای جوانان

با کام تشنه
در نفس رود سوختم

محمد مجد

بی اشک گریه کردم و بی دود سوختم
آخر در آتشی که بنا بود سوختم

باغم به دست آتش پاییز اوفتاد
در خواب آرزو شدم و زود سوختم

اینک من آن عطش زده دشتم که در بهار
با کام تشنه در نفس رود سوختم

شعرم بهشت ظلمت این شهر خسته است
من در بهشت خویش چو نمرود سوختم

چون الله داغ خورده روز ازل منم
در من هوای روی تو تا بود سوختم

بیهودگی ست زندگی »مجد« خسته جان
چون شمع رو به قبله مقصود سوختم

در لیون، نمایشگاهی به یاد آنتوان دو سنت اگزوپری خالق 
»شازده کوچولو« برپا شده است. این نویسنده و خلبان اگر زنده 

بود امسال ۱۲۰ ساله می شد.
این نمایشگاه با عنوان »آنتوان دو سنت اگزوپری، شازده 
کوچولویی در میان مردان« در لیون که شهر زادگاه نویسنده است 

افتتاح شده و تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ دایر خواهد بود.
یک  جریان  در  و  بود  هم  خلبان  یک  که  نویسنده  این 
ناپدید شد به عنوان یک  پرواز شناسایی در جنگ جهانی دوم 

انسان دوست، مبارز و گزارشگر نیز شناخته می شود.
در این نمایشگاه جنبه های رمانتیک و احساسی زندگی وی 

نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در همین حال در تولوز یک نمایشگاه به یاد این نویسنده 
از ۱٧ اکتبر شروع به کار کرده که تا ۲۹ آگوست ۲۰۲۱ ادامه 

خواهد داشت.
نمایشگاه تولوز با عنوان »پرواز پیشگامان« برای گرامیداشت 
یکی از مشهورترین هوانوردان فرانسوی برگزار شده است. وی 
در حالی که یک هواپیمای »الیتنینگ پی ۳۸« را می راند سال 

۱۹۴۴ بر فراز مدیترانه ناپدید شد.
به  آرشیوی  عکس های  نمایش  با  نمایشگاه  این  در 
این  از  صمیمانه تری  چهره  تا  می شود  داده  اجازه  مخاطبان 
خلبان را مشاهده کنند، دوستی وی با خلبان های دیگر، عشق 
او به همسرش کونسلو، و فیلم ها و کتاب هایی که درباره وی 

نوشته شده است.
بخش آخر این نمایشگاه به حضور اگزوپری در نیویورک 
اختصاص دارد که در آنجا »شازده کوچولو« را نوشت. در این 
از  الهام  با  از مجسمه هایی که  نمایشگاه همچنین مجموعه ای 

کتاب مشهور فلسفی وی ساخته شده به نمایش درآمده است.
آنتوان دو سنت اگزوپری ۲۹ ژوئن ۱۹۰۰ در لیون فرانسه 
متولد شد و ۳۱ جوالی ۱۹۴۴ در دریای مدیترانه ناپدید شد. از 
وی به عنوان پدر مشهورترین و پرخواننده ترین کتاب فرانسوی 

زبان دنیا یاد می شود.
شهر لیون با وجود بحران سالمتی، برنامه های متنوعی از لگو 
تا نقاشی ها و حیواناتی که در سفر به آفریقا توصیف شده و کلی 
برنامه فرهنگی دیگر برای بزرگداشت اگزوپری تدارک دیده است.

گرامیداشت 120 سالگی خالق »شازده کوچولو« 

علیرضا بهرامی
شده اند«!  دالل  »ناشران 
از  یکی  که  است  جمله ای  این 
یک  در  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  مسئوالن 
می آورد.  زبان  با حرارت به  تلویزیونی،  گزارش 
در  روزها  این  را  گزارش  این  ویدیوی  شاید 
خبری  بخش  باشید.  دیده  مجازی  فضای 
رییس  اول  تلویزیون، پیامد خبر تاکید معاون 
سایر  و  حکومتی  تعزیرات  سازمان  به  جمهور 
دستگاه های ناظر بر بازار، در زمینه نظارت جدی 
بر قیمت کاالهای اساسی و دارو، گزارشی پخش 

می کند از وضعیت ناخوش بازار کاغذ.
رئیس اتحادیه  ویدیو، نایب  این  در 
احتکار  انجام  از  مقوا،  و  کاغذ  فروشندگان 
با  را  کاغذ  که  می گوید  سخن  واردکنندگانی 
اما  کرده اند،  وارد  به کشور  تخصیصی،  ارزهای 
به دلیل نوسان قیمت دالر، به امید سود بیشتر، 
کاغذهای وارداتی را به بازار عرضه نمی کنند و این 
امر به افزایش قیمت ها انجامیده است. بالفاصله، 
حکومتی  تعزیرات  مشترک  گشت های  رییس 
استان تهران که در محل حضور دارد، آدرس را 
به سمت دیگری می برد و با حرارت و تاکید، بدون 
اشاره به هیچ گونه نقش و عملکرد واردکنندگان 
کاغذ  که  می گوید  از ناشرانی سخن  تجار،  و 
تخصیص یافته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را که 
به قیمت  طی تشخیص کارگروهی تخصصی، 
ارز دولتی به آنان اختصاص یافته است، در بازار 
و  را جبران کنند،  تا ضررهای شان  می فروشند؛ 
این  و  شده اند  دالل  ناشران  با تاکید می گوید، 

امر، بازار را به هم ریخته است.
نقدهای جدی  مقتضی،  وقت  به  شخصاً 
به شرایط اولیه تخصیص کاغذ دولتی به ناشران 
داشته و به نگارش درآورده ام. اما در پی این اتهام 
سنگین و عمومی که بدون استثناء قایل شدن به 
جامعه نشر کشور وارد شده است، بر خود وظیفه 
می دانم به عنوان یک ناشر، مولف و روزنامه نگار 
حوزه کتاب، چند پرسش را از مسؤول محترم در 
سازمان تعزیرات حکومتی، به شرح زیر بیان کنم، 
شاید الیه های دیگری گشوده شود؛ مخصوصاً که 
این اتهام زنی مشهود، با سکوت و انفعال متولیان 
است،  همراه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
که  منصوب شان  مدیران  متولیان توییت باز و 
حتی در شمار توییت های سیاسی خود نیز برای 
ظاهرسازی هم که شده، نسبتی را با فرهنگ و 

هنر رعایت نمی کنند.

و اما پرسش ها:
اساسی  کاالهای  همه  میان  در  چرا    .۱
که این روزها شرح رسوایی آن ها همه جا را فرا 
گرفته است، دقیقاً کاغذ مهمترین سوژه از نظر 
گرفته  قرار  حکومتی  تعزیرات  محترم  سازمان 
آیا در  آن؟  فرهنگی  بخش  است؟ آن هم دقیقًا 
حال حاضر شرایط در زمینه سایر کاالها در بازار 
روزمره مردم، از شرایط مطلوبی برخوردار است؟

این پرسش از صداوسیما هم موضوعیت 
دارد که چطور در پی سخنان معاون اول رییس 
جمهور، که برای نمونه، در همان خبر هم »دارو« 
به عنوان یک کاالی اساسی و از اقالم مورد نیاز 
بود، گزارش  قرار گرفته  توجه  و ضروری مورد 
وضعیت بازار کاغذ برای پخش انتخاب شد؟ آیا 
این نسبت بندی، از سر نداری و ناچاری در زمینه 
گزارش تولیدی بود یا علت خاصی داشت که ما 

از درک آن عاجزیم؟
۲.  بر فرض صحت سخن رییس محترم 
گشت های تعزیرات حکومتی استان تهران، چرا 
ایشان که در این زمینه مسئولیت دارند، با توجه 
به آگاهی جدی که مدعی آن هستند، با ناشران 
متخلف برخورد نمی کنند؟ یا چرا دست کم فهرست 
اختیار دستگاه های  یا در  را منتشر نکرده،  آنان 
ذیربط قرار نمی دهند تا در تصمیم گیری های آتی، 
مبنای عمل قرار گیرد؟ مگر نه اینکه ایشان در این 
زمینه حقوق و دستمزد می گیرند که با متخلفان 
برخورد کنند؟ پس چرا برخوردهای الزم با وجود 
از آگاهی مورد ادعا، صورت نگرفته  این سطح 
ادعای  مورد  تخلف  بود،  گرفته  اگر  که  است؟ 

ایشان قاعدتاً باید پایان می یافت.
یب  نا که  یطی  ا شر ر  د ا  چر   .۳
و مقوا از  کاغذ  فروشندگان  رییس اتحادیه 

ردکنندگانی  و وا تجار  زورگویی  و  تخلف 
نشر  حوزه  با  ارتباط  بدون  که  سخن می گوید 
ارزهای  با  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و 
تخصیص یافته کاغذ وارد کرده و از عرضه آن 
امتناع می کنند، مسئول محترم سازمان تعزیرات 
این  نقش  به  اشاره  هیچ گونه  بدون  حکومتی، 
بخش و این ضلع از ماجرا، با تاکید و انحصارا، 
ناشران را نوک پیکان حمله خود قرار می دهد؟

ز  ا نشریات  و  کتاب  نشر  سهم    .۴
که  سهمی  است.  مشخص  ایران  کاغذ  بازار 
مقواهای  نبوه مصرف هایی چون  ا بر  برا در 
مصرفی در مشاغلی چون قنادی، اسباب بازی، 
بسته بندی های کاالهای مختلف، لوازم التحریر 
آموزی،  دانش  و  دانشگاهی  بخش  مصرف 
بانک ها، ادارات و شرکت ها، دخانیات، تبلیغات 
و غیره و غیره، عماًل سهم و حرف چندانی برای 
گفتن ندارد. آیا در این حوزه ها در زمینه مصرف 
کاغذ وارداتی هیچ گونه تخلفی صورت نمی گیرد 
که مورد توجه مسئوالن محترم سازمان تعزیرات 
این همه  میان  در  چگونه  و  نیست؟  حکومتی 
مشاغل و مصارف، فقط حوزه نشر مورد توجه 
این خود مصداق آدرس  آیا  قرار گرفته است؟ 
غلط دادن نیست؟ آیا آدرس غلط دادن احتمالی، 

خود شائبه برانگیز نخواهد بود؟
۵.  میزان کتاب های منتشر شده در کشور، 
وزارت  رسمی  آمار  و بنا بر  قابل احصاء است 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، در دو سال گذشته، از هر 
لحاظ با رشد همراه بوده است. اگر ناشران همگی 
مشغول داللی کاغذ هستند، این کتاب ها دقیقاً با 
چه چیزی در حال تولید هستند؟ آیا کتاب ها با کف 
آب شهری منتشر می شوند؟ آیا میزان کتاب های 
و محدود کاغذهای  با حجم مشخص  تولیدی 

اختصاص یافته، اختالف معناداری دارد؟
البته شکی نیست که در هر حوزه، تعدادی 
این  دارند؛ آما آیا  وجود  و سودجود هم  متخلف 
است؟  کتاب  نشر  فقط مشمول حوزه  وضعیت 
آیا این تمایز قایل شدن، خود نشانی از مظلومیت 

فرهنگ و هنر در کشور نیست؟
مشترک  گشت های  محترم  رئیس    .۶
تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است که 
به تجار و  نیاز نشر  امر واردات کاغذ مورد  اگر 
فروشندگان کاغذ واگذار شود و حمایت دولتی آن 
برداشته شود، بازار رقابتی شده، قیمت ها شکسته 
می شود. به دلیل آنکه خیلی زمان نگذشته است، 
خوب به خاطر داریم که در آستانه نمایشگاه کتاب 
کاغذ  که  پیش  سال  دو  حدود  یعنی  سال ۹٧، 
حمایتی وجود نداشت و واردات کاغذ در اختیار قشر 
مورد توجه این مسئول محترم سازمان تعزیرات 
قرار داشت، هر بند کاغذ ناگهان چهار تا پنج برابر 
افزایش قیمتی را تجربه کرد. واویالیی برپا شد 
بازار کاغذ. تا  به قربانگاه می مانست  بیشتر   که 

که  مشهودی  مصداق  چنین  وجود  با  اواًل 
سازمان  این مسؤول محترم  داریم،  ذهن  در 
تعزیرات، چطور و با چه منطقی معتقد است که 
بازار  قیمت های  گیرد،  این تفویض صورت  اگر 

کاهش می یابد؟
سازمان  عملکرد  کارنامه  این که  دیگر 
یادشده در آن زمان در برخورد با تجار، فروشندگان 
و درواقع دالالن اصلی چگونه بوده است؟ میزان 
برخورد با واردکنندگان متخلف چرا در آن زمان 
اعالم نشد و قشر خاصی هم متهم نشد؟ چرا آن 
قیمت های زورگویانه، تا زمانی که وزارت فرهنگ 
و  مرکزی  بانک  همکاری  با  اسالمی  ارشاد  و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، راسا به واردات 
شکسته  کرد،  اقدام  نشر  حوزه  نیاز  مورد  کاغذ 
نشد؟ آیا کنار هم قرار گرفتن این واقعیت ها، با 
سخنان امروز، مبنی بر دالل شدن ناشران، سوء 

تفاهم های ناخوشایندی ایجاد نمی کند؟
٧.  اما از یک ضلع دیگر ماجرا هم نباید 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  بود.  غافل 
طبق قوانین موجود، متولی و مسئول حوزه نشر 
بی تدبیری ها  که  کرونازده ای  روزگار  در  است. 
بدنه  به  کاری  زخم های  خود  بی توجهی ها،  و 
فرهنگ و هنر کشور زده اند که برخی شاخه ها 
را در آستانه ورشکستگی مطلق قرار داده است، 
این سکوت و بی توجهی به حیثیت حوزه فرهنگ 
مسئولیت  و  بی مسئولیتی  نهایت  خود  کشور، 

ناپذیری نیست؟

ناشران دالل شده اند یا دالل ها ناراضی  هستند؟

»تقریبا نابغه« به ایران آمد
بندیکت  نوشته  نابغه«  »تقریبا  رمان 
ِولس به تازگی با ترجمه حسین تهرانی توسط 
انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب صد و نود و یکمین عنوان از 
و  »ادبیات جهان« و صد و شصت  مجموعه 
چهارمین رمانی است که این ناشر چاپ می کند.

 ۲۰۱۱ سال  این کتاب  اصلی  نسخه 
آن  فارسی  ترجمه  انتشار  حق  و  شده  چاپ 
ققنوس  نشر  به  کپی رایت  د  ردا قرا طبق 
نویسنده  ِولس  بندیکت  است.  شده  واگذار 
منتقدان،  دید  از  که  این کتاب  آلمانی سویسی 
امروز  ادبیات  نویسنده  مستعدترین  به عنوان 

ایرانی  مخاطبان  به  تنهایی«  »پایان  کتاب  با  این،  از  پیش  شده،  معرفی  آلمان 
را  ادبی  جایزه   ۳ و  شد  منتشر   ۲۰۱۶ سال  تنهایی«  »پایان  است.  شده  معرفی 
برای نویسنده اش به ارمغان آورد. ترجمه فارسی »پایان تنهایی« سال ۹٧ به قلم 

همین مترجم و همین ناشر راهی بازار نشر شد.
داستان رمان »تقریبا نابغه« در سال ۲۰۰۵ جریان دارد و داستانش براساس 
واقعیت نوشته شده اما تمام شخصیت ها و اتفاقات آن براساس تخیل نویسنده نوشته 
شده اند. »کلیمونت«، »نیویورک«، »میدِوست«، »الس وگاس«، »سان فرانسیسکو«، 
»لس آنجلس«، »تیخوانا« و »آمریکا« عناوین ۸ فصل اصلی داستان این رمان هستند.

افسرده اش  مادر  با  فرانسیس دین  به نام  زندگی مردی  نابغه« قصه  »تقریبا 
زندگی می کنند.  فقر مطلق  در  دو  این  آمریکاست.  از شهرهای کوچک  یکی  در 
فرانسیس پدرش را ندیده و حتی اسمش را هم نمی داند. او همیشه تصور می کرده 
نتیجه رابطه کوتاه مادرش با مردی عیاش و رهگذر است. او با وجود مشکالت 
زیاد زندگی، تصمیم می گیرد ترک تحصیل کرده و به ارتش بپیوندد تا با حضور در 

جنگ عراق، کمک خرجی برای مادرش باشد.
مادر فرانسیس به دلیل مشکالت روانی در آسایشگاه روانی بستری است و با 
شنیدن رفتن پسرش به عراق، دست به خودکشی می زند که اقدامش ناموفق می ماند. 

در نتیجه  نامه ای برای پسرش نوشته و در آن پرده از راز زندگی خود برمی دارد.
در ادامه داستان، فرانسیس با خواندن نامه مادرش، تصمیم می گیرد پدری را 
که گفته شده نابغه بوده، پیدا کند. در نتیجه سفری را شروع می کند که در آن با 
دختری که در آسایشگاه روانی با او آشنا شده، همراه می شود. این سفر، سفرِی دور 

آمریکاست تا فرانسیس اصل و نسبش را پیدا کند.
هزار   ۴۸ قیمت  و  نسخه   ۱۰۰ و  هزار  شمارگان  صفحه،   ۳۳۵ با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

تجلیل از اسالمی نُدوشن در اختتامیه جایزه 
شعر خبرنگاران

آیین  در  »خبرنگاران«  انتخاب  با  شعر  سال  کتاب  جایزه  دوره  چهاردهمین 
پایانی خود، از یک عمر فعالیت شعری و ادبی محمدعلی اسالمی نُدوشن تقدیر کرد

انتخاب  به  ایران  شعر  سال  کتاب  جایزه  دوره  چهاردهمین  پایانی  آیین 
»خبرنگاران«، امروز دوشنبه پنجم آبان برگزار و به صورت زنده از صفحه اینستاگرام 

مجله شعر وزن دنیا @vaznedonya  پخش شد.
مراسم اختتامیه این دوره از جایزه مورد اشاره که طبق روال هر سال قرار بود 
در نیمه دوم اسفند برگزار شود، بنا به شرایط اجتماعی و ضرورت های احتیاطی در 
زمینه ی شیوع ویروس کرونا، با تاخیر مواجه شد. در نهایت نیز با توجه به تداوم 

شرایط، تصمیم بر این شد که به صورت آنالین و غیرحضوری برگزار شود.
در بخش کتاب سال این دوره از جایزه، پیشتر کتاب های زیر به عنوان نامزدهای 

دریافت عنوان کتاب سال شعر ایران معرفی شده بودند:
به رنگ دانوب .  واهه آرمن .  چشمه

پشیمانم کن .  عباس صفاری .  چشمه
سه گانه خاورمیانه .  گروس عبدالملکیان .  چشمه

و احتمال چاقوی ابراهیم .  سیدرضا ملکی .  مانیا هنر
هفتاد کشیش یخی .  علی نجفی .  روزنه

کشف  هدف  با  ساله  هر  که  کتاب  بدون  شاعران  ویژه  بخش  در  همچنین 
استعدادهای شعری در هر سن و جغرافیایی برگزار می شود، این افراد از میان شاعران 
فارسی زبان شرکت کننده که تاکنون در ایران کتاب شعر منتشر نکرده اما به اندازه  یک 

کتاب، شعر دارند، به عنوان نامزد این دوره از جایزه معرفی شده بودند:
فاطمه بیرانوند
احمد پورنجاتی

پویان جمالی کاظمی
حسن جنت مکان
روح اهلل چراغ زاده
حمیدرضا ظرافت

مهران عزیزی
علی مشکات )از افغانستان(

انتخاب  به  شعر  سال  کتاب  جایزه  دوره  چهاردهمین  دبیرخانه  اعالم  طبق 
خبرنگاران، در بخش »تجلیل از یک عمر فعالیت شعری« این دوره از جایزه، از یک 
عمر فعالیت ادبی و پژوهشی استاد »محمدعلی اسالمی نُدوشن« تقدیر خواهد شد.

فضای  از  زنده  به طور   ۱۳ ساعت  آبان  پنجم  دوشنبه  روز  ظهر  این برنامه 
مجازی پخش  شد.

به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان  روشن  نگاه  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت ۱۶۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۴۶۵۶ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -۱ به موضوع شرکت عالوه برموارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه موارد 
و  و صادرات  فروش  و  خرید  و  بازرگانی  امور  انجام  گردید:  الحاق  ذیل 
آرایشی  لوازم  بازرگانی ، صادرات و واردات  واردات کلیه کاالهای مجاز 
خشکبار  و  غذایی  مواد  و  پوشاک  و  ودارویی  پزشکی  لوازم   ، ،بهداشتی 
آالت  خاگ-ماشین  و  معدنی-ماسه  –مواد  پتروشیمی  جات،مواد  ،میوه 
و  خودرو  انواع  واردات  و  صادرات   – رنگ  و  کشاورزی-صنعتی-سنگ 
قطعات و خریدوفروش آنها و خدمات پس از فروش –تامین قطعات و لوازم 
یدکی برای خودروهای تعمیری ،مواد نفتی)انواع روغن موتور و ماشین(- 
ترخیص کاال از گمرکات کشور- اخذ و اعطای نمایندگی و عقد قرارداد با 
شرکتهای داخلی و خارجی- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی–اخذ 
کارت بازرگانی –اخذ وام و تسهیالت واخذ ضمانت نامه بانکی از بانکها و 
موسسات -ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور . تامین نیروی انسانی مورد 
نیاز در رابطه با قراردادهای منعقده- در صورت لزوم با اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط – ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱۰۲۳۲۵۲(

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم صنعت الگه فرزند احمد دارای شناسنامه شماره ۵۵۵۲ به شرح دادخواست 
به کالسه ۴۵٧/۹۹/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان تمام محمد حسینی فرزند محمد علی به شناسنامه شماره ۲ در تاریخ 
۱۳۶۸/۳/۳۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
صنعت الگه فرزند احمد و تمام به شماره شناسنامه ۵۵۵۲ متولد ۱۳۴۶ فرزند متوفی
جنت الکه فرزند احمد و تمام به شماره شناسنامه ۵۵۵۱ متولد ۱۳۴۵ فرزند متوفی
 شیرزاد الگه فرزند احمد و تمام به شماره شناسنامه ۴۶ متولد ۱۳۵۲ فرزند متوفی 

 رحیم الگه فرزند احمد و تمام به شماره شناسنامه ۵۵۴۱ متولد ۱۳۴۱ فرزند متوفی 
 ۱۳۳٧ متولد   ۴۰۴۵ شناسنامه  شماره  به  تمام  و  احمد  فرزند  یکتا  کریمی  کریم   

فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
          دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

رو نوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم  صنعت الگه فرزند احمد دارای شناسنامه شماره ۵۵۵۲ به شرح دادخواست 
به کالسه ۴۵۸/۹۹/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نم.ده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد الگه فرزند محمد علی وعشی به شناسنامه شماره ۳۲۸۲ در تاریخ 
۱۳۶۸/۸/۲۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 

تمام حسینی فرزند محمد علی و عصمت به شماره شناسنامه ۱۳۱۶ همسر متوفی
جنت الکه فرزند احمد و تمام به شماره شناسنامه ۵۵۵۱ متولد ۱۳۴۵ فرزند متوفی
 شیرزاد الگه فرزند احمد و تمام به شماره شناسنامه ۴۶ متولد ۱۳۵۲ فرزند متوفی 

 رحیم الگه فرزند احمد و تمام به شماره شناسنامه ۵۵۴۱ متولد ۱۳۴۱ فرزند متوفی 
 ۱۳۳٧ متولد   ۴۰۴۵ شناسنامه  شماره  به  تمام  و  احمد  فرزند  یکتا  کریمی  کریم   

فرزند متوفی 
صنعت الگه فرزند احمد  به شماره سناسنامه ۵۵۵۲ متولد ۱۳۴۶ فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
          دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

 برگ سبز و سند کمپانی سواری ریو رنگ سفید روغنی به شماره 
انتظامی ایران ۳۲ – ۹۵۵ ل ۳۴ به نام محمد ولی زاده فرزند حسین شماره 
مفقود   NAS  ۶۱۰۰۲۲٧۱۱۲۸۰۴۸ شاسی  شماره  به   ۱۰۲۶۳۴۹ موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. شماره م / الف ۵۹۵

برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین پراید مدل ۱۳۸۸ رنگ نقره 
ای متالیک ش – موتور ۲۹۶۱۵۹۴ ش شاسی ۱۴۱۳۲۸۸۹۸۵۵۵۴S ش 
انتظامی ایران ۶۵ – ۳۹۶ د ۸۵ به نام مهدی رشیدی فرزند هدایت اهلل 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. شماره م/ الف ۵۹۴

مفقودی 
سند کارخانه و برگ سبز یکد ستگاه خودروی پیکان سواری به رنگ 
سفید مدل ۱۳۸۳ به شماره شهربانی ٧۸۴ب ۱۵ – ایران ۹۶ ، شماره موتور 
۱۱۲۸۳۱۵۱۵۲٧ و شماره شاسی ۸۳۵۶۰۵۹۶ متعلق به آقای حسین خوری 
نژاد فرزند محمد حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  

آگهی فقدان سند مالکیت 
طی  بخشی  فرهاد  آقای  و  بهفر  عزیزی  آسیه  خانم  اینکه  به  نظر 
تقاضای بوارده شماره ۹۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ و برابر تفویض وکالت 
شماره ۱۸۸٧۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ موضوع وکالتنامه شماره ۱٧۸۳۳ مورخ 
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ دفتر ۴۳ پرند و ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳ پرند مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان واقع در قسمت شرق طبقه همکف بمساحت ۹۸/۶۰ 
مترمربع که مقدار ۲/۰۴ مترمربع بالکن مسقف است قطعه ۴ تفکیکی پالک 
۴۲۶۱ فرعی از ۱۶۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۰۶۰ فرعی 
از اصلی مذکور واقع در اعتمادیه رباط کریم و ششدانگ یکباب انباری 
قطعه ۱۴ تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین ذیل ثبت ۱۲۳۵۳۳ صفحه ۳۶۱ 
دفتر امالک جلد ۵۲۵ به شماره چاپی ٧۱۲۸۲۵ الف ۸۵ بنام آقای احمد 
یعقوب سلیمی فرزند عبداله ثبت و تسلیم گردید که سند مالکیت فوق 
بعلت بی احتیاطی و جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به پالک مذکور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ نشر اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از 
المثنی  انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
احمد رحیمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

آگهی دعوت از مالکین مجاورین پالک ۲۱٧۲ بخش ۳ مهدیشهر 
با عنایت به درخواست آقای سید کاظمم زیارتی مالک پالک ثبتی 
۲۱٧۲ اصلی واقع در بخش ۳ مهدیشهر مبنی بر صدور سند مالکیت متراژ 
دار پالک ثبتی مذکور و با توجه به اینکه نامبرده اعالم نمونه به مالکیت 
مشاعی و مجاورین پالک فوق دسترسی نداشته و با بررسی سوابق ثبتی 
نیز آدرس از مالکیت مشاع در پرونده ثبتی مشاهده نگردیده است لذا با 
توجه به موارد مذکور مراتب یک نوبت آگهی تا چنالنچه مالکین مجاورین 

پالک های ۲۱٧۳ بخش ۳ و ۲۱٧۱ بخش ۳ و ۲۲۳۴ بخش ۳ مهدیشهر 
مدعی تجاوز و تعارض و تضییع حقی می باشند ظرف مهلت بیست روز 
پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه نمایند در غیر این صورت عملیات 
سرپرست  تلکوی  فزونی  حسین  یافت.  خواهد  ادامه  مقررات  وفق  ثبتی 
ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر از طرف طاهره سادات مظلوم 

حسینی شماره م/ الف ۴۵۸

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
به موحب پرونده های اجرائی کالسه ۱۳۹۳۰۴۰۱۸۵۸۳۰۰۰۰۵۴ شماره بایگانی 
۹۳۰۰۰٧۲ له بانک تجارت شعبه ماسال علیه آقای سیده بلقیس صادقی کوره جان واحمد 
رضا تاجیک و شرکت تعاونی تولیدی کفش پالستیک شالیزار و سید قربان صادقی کوره 
برابر سند رهنی ۶۹۱۱مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ پالک فرعی ٧٧۰ )هفتصد و هفتاد(واقع درقریه 
میله سرا سنگ اصلی ۲۵ )بیست و پنج( بخش ۲۶ گیالن قرار گرفته است که منجر به 
صدوراجرائیه شده است. مورد رهن شامل: ۱- سند مالکیت به شماره چاپی ۳۴۰۳۸۱ 
سری الف سال ۸۵ بصورت ششدانگ یک قطعه زین مشتمل بر یک باب خانه به شماره 
فرعی ٧٧۰مفروز از پالک یک واقع در قریه میله سرا سنگ اصلی ۲۵ بخش ۲۶ گیالن 
و شماره ثبت ۸۳۳۳ دفتر ٧۸/۲۶ صفحه ۱۶۶ به مساحت ۳۹۱/۱۰ مترمربع به نام آقای 
برابر سند قطعی شماره ۴۱٧۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۴ دفترخانه  انتقالی  احمدرضا تاجیک 
از: شماال: سیم  اربعه ملک مطابق سند مالکیت عبارتست  ۱۳۶ ماسال می باشد.حدود 
خارداریست بطولهای ۲/۸۰ متر و ۱/۹۵ متر و ۶/۱۰ متر به باقیمانده پالک یک شرقا 
: پی است بطولهای ۳۳/۵۰متر و۵/۴۰ متر و ۴/۵۰ متر به حریم جاده چوکا جنوبا: پی 
است به طول ۱۲ متر به حریم جاده محلی غربا : سیم خارداریست بطول ۲۶/۳۵ متر به 
باقیمانده پالک یک مورد کارشناسی قطعه زمینی است محصور با دیوار بلوک سیمانی 
که یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه روی کرسی به مساحت تقریبی ۹۴/۵۰ مترمربع 
واقع می باشد که حدود ۱۲ مترمربع آن بصورت ایوان سرپوشیده است اسکلت ساختمان 
از نوع مصالح بنایی با آجر فشاری با شناژ های افقی بوده و سربندی شیروانی چوبی با 
پوشش حلب کرکره ای است و مشتمل بر یک اتاق خواب –آشپزخانه –نشیمن حمام 
و سرویس مجزی است که کف فضاها سیمانی دیوارها گچکاری  سقف  لمبه چوبی 
آشپزخانه فاقد کاشیکاری و دارای کابینت ام دی اف حمام و سرویس کاشیکاری درب 
نفررو  یکباب درب  دارای  و  فلزی است. کف حیاط خاکی است  پنجره ها  و  ها چوبی 
فلزی و یکباب درب دو لنگه ماشین رو آهنی است و از امتیازگاز و برق و آب شهری 
برخودار می باشد. و دارای امتیازات آب وبرق و گاز در اختیار مالک ودر تصرف وی می 
باشد لذا طبق نظر کارشناس رسمی مبلغ ۳٧٧۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل سیصد و هفتاد و 
آقای  اجرا در تصرف  برابر گزارش مامور  ارزیابی و قطعی شده و  تومان  هفت میلیون 
احمدرضا تاجیک می باشد و پالک فوق ازساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۸ در 
اداره ثبت اسناد و امالک ماسال واقع در ماسال در جنب دادگستری از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ کارشناسی فوق شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود مطابق ماده ۱۳۶ آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده می باشد برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
به حساب سپرده ثبت  را  مانده فروش  نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر  تودیع 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات 
مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
بعد ازتعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا ملک فوق فاقد بیمه 

نامه می باشد. تاریخ انتشار: ۹۹/۸/۶ 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ماسال-جعفر عبادی 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
بایگانی  شماره   ۱۳۹۳۰۴۰۱۸۵۸۳۰۰۰۰۵۵ کالسه  اجرائی  های  پرونده  موجب  به 
۹۳۰۰۰٧۳ له بانک تجارت شعبه ماسال علیه آقای همت یکتا چپه زاد و شرکت تعاونی 

تولیدی کفش پالستیک شالیزار با امضا آقای سید قربان صادقی کوره جان و سیده بلقیس 
صادقی کوره جان برابر سند رهنی شماره ۶۸۶۹ پالک فرعی ٧۹) هفتادو نه( واقع در قریه 
پاشکم سنگ اصلی ۵۴)پنجاه و چهار( بخش ۲۵ گیالن قرار گرفته است که منجر به صدور 
اجرائیه شده است. مورد رهن شامل: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه 
احداثی به شماره ٧۹ فرعی از ۵۴ اصلی مفروز و مجزی شده از ۴ فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش ۲۵ ناحیه ۵۵ حوزه ثبت ملک ماسال استان گیالن به مساحت ۴۸۸ مترمربع 
با حدود اربعه شماال: سیم خارداریست بطول ۱۴ متر دوم بوضعیت غربی بطول ۱/۶۰ متر 
سوم پرچیینی است بطولهای ۱۵/۸۰ متر و ٧ متر به پالک ۴ باقیمانده سرمعلی شعبانی 
غربا پی است اول بطول ۳/۴۰ متر به حریم جاده آسفالته دوم دیوار مجاور بوضعیت شمالی 
بطول ٧ متر سوم دیوار مجاور بطول ۹ متر به ۴ باقیمانده مغازه متقاضی به مالکیت آقای 
همت یکتا چپه زادی ثبت شده است که برابر سند رهنی شماره ۶۸۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ 
بنفع بانک تجارت ثبت شده نسبت به سند رهنی مذکوراجرائیه صادر شده است. ملک 
مورد کارشناسی قطعه زمینی است محصور با دیوار بلوک سیمانی مشتمل بر ساختمانی 
مسکونی می باشد که بخشی از آن قدیمی و بخشی دیگر نوساز می باشد که به یکدیگر 
الحاق گردیده و مشتمل بر حدود ۶۲ مترمربع محوطه  وپارکینگ مشاعی و حدود ۲۵ 
مترمربع سالن در طبقه همکف و حدود ۱۳۳ مترمربع ساختمان مسکونی دوبلکس  یک 
واحدی و حدود ۵۳ مترمربع شامل یک واحد سوئیت مسکونی در طبقه اول بانضمام ۱۰ 
مترمربع راه پله دسترسی به ان و سایبان  به مساحت حدود ۱۶ مترمربع  که ۵ مترمربع 
آن بصورت سرویس بهداشتی می باشد و در حیاط و محوطه شرقی واقع گردیده است 
با سربندی شیروانی چوبی و  بلوک  بنایی سنگ  از نوع مصالح  بخش قدیمی ساختمان 
پوشش حلب کرکره ای بوده و بخش نوساز با اسکلت بتن آرمه و سربندی شیروانی چوبی 
حلب کرکره ای است. ساختمان مسکونی دوبلکس مشتمل بر سالن پذیرایی و نشیمن 
اتاق خواب بصورت دوبلکس بوده و حمام  اتاق خواب که یک  انبار دو  و آشپزخانه اپن 
و سرویس می باشد که کف فضاهای داخلی سیمانی دیوارها و سقف گچکاری و سقف 
دارای ابزار گچی درب اتاق خوابها چوبی و سایر دربها و پنجره ها آلومینیومی  کابینت 
آشپزخانه فلزی آشپزخانه کاشیکاری تا ارتفاع ۱/۵۰ متر و حمام و سرویس کاشیکاری و 
دارای کمد در سالن پذیرایی می باشد و نمای غربی این ساختمان سنگ مرمر می باشد. 
سوئیت مسکونی واقع در طبقه اول مشتمل بر یک اتاق خواب نشیمن آشپزخانه اپن حمام 
و سرویس و تراس است کف فضاهای داخلی مفروش با سرامیک دیوارها و سقف گچکاری 
و سقف دارای ابزار گچی درب ها اچ دی اف پنجره ها آلومینیومی کابینت آشپزخانه های 
کالس اتاق خواب دارای کمد دیواری حمام و سرویس و آشپزخانه کاشیکاری است. راه 
پله دسترسی به سوئیت یک شبیه در مجاورت پارکینگ می باشد که کف آن سنگ مرمر 
و پاگرد سرامیک و دارای نرده فلزی است. یکباب سالن چسبیده به پارکینگ در طبقه 
همکف واقع شده است که کف آن سیمانی سقف و دیوار گچکاری درب اچ دی اف پنجره 
آن آلومینیومی است. کف پارکینگ موزائیک و دیوار و سقف آن سیمانکاری با پودر خاک 
سنگ می باشد. سقف سایبان ادامه سربندی ساختمان قدیمی بوده و سرویس بهداشتی در 
زیر آن مستقر می باشد. کف حیاط مفروش با موزائیک است و دارای یکباب درب ماشین 
رو دو لنگه فلزی است و از دو امتیاز گاز و دو امتیاز برق و یک امتیاز آب شهربرخوردار 
می باشد. در اختیار مالک ودرتصرف وی و فرزند ایشان می باشد لذا طبق نظرکارشناس 
رسمی به مبلغ ۶/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ششصد و هشتاد و یک میلیون تومان ارزیابی 
و قطعی شده وبرابر گزارش مامور اجرا در تصرف آقای همت یکتا و فرزند ایشان می باشد 
و پالک فوق از ساعت ۹الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۸/۲۵ در اداره ثبت اسناد وامالک 
ماسال واقع در ماسال جنب دادگستری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
کارشناسی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود مطابق ماده 
۱۳۶ آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی وی 
در جلسه مزایده می باشد برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم 
شده یانشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا ملک فوق فاقد بیمه 

نامه می باشد. تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۸/۶
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ماسال- جعفر عبادی
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17
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رسمیت  به  »نمایش«  هنر  مشکالت  ریشه 
نشناختن تئاتر است!

است  معتقد  نریمانی  کوروش 
»به رسمیت نشناختن تئاتر به عنوان 
و  مشکالت  تمامی  ریشه  شغل« 
معضالتی است که در شرایط مختلف 

برای هنرمندان تئاتر وجود دارد.
این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر 
که چشم انداز روشنی برای تئاتر نمی بیند، دلیل تعطیلی فعالیت های تئاتری 
را کرونا نمی داند و طی یادداشتی عنوان کرده مادام که تئاتر، به عنوان 
یک حرفه شناسنامه دار و مشخص به رسمیت شناخته نشود، تا زمانی که 
به مسئوالن نباورانیم  فارغ التحصیالن دانشکده ها و دانشگاه های ریز و 
درشتی که برپا کرده اند، صاحب شغلی به نام »تئاتر« هستند، همین آش 
است و همین کاسه. این کف مطالبه ما هنرمندان تئاتری بایستی می بود. 
این حق قانونی و شهروندی را خیلی وقت ها پیش بایستی مطالبه می کردیم 

»بوم و بانو« جایش را به »از سرنوشت« می دهد

»بوم  سریال  یافتن  پایان  با 
ز  »ا سریال  سوم  فصل  بانو«،  و 
پخش  ل  و جد ر  د  » شت نو سر
برنامه های شبکه دو سیما قرار گرفت.

ز  ا « ل  یا سر م  سو فصل 
محمدرضا  نی  ا رگرد کا به  سرنوشت« 
تحویلیان  اکبر  تهیه کنندگی  و  خردمندان 
به حادث دوران جوانی دو شخصیت اصلی داستان یعنی هاشم و سهراب 
می پردازد که ایفای نقش آن ها را دارا حیایی و کیسان دیباج بر عهده دارند.

و  نوجوانی  کودکی،  دوران  به  که  سریال  این  فصل  دو  پیش تر 
ماجراهای خروج هاشم و سهراب از مرکز نگه اری کودکان بی سرپرست 
و اولین تجربه حضورشان در اجتماع از این شبکه پخش شده است. در 
این سریال است و  این سریال حجت اشرف زاده خواننده نماهنگ های 

امین بانی هم تیتراژ پایانی آن را می خواند.

امروز  آلبوم »در آینه« رونمایی می شود

آینه«  »در  آلبوم  رونمایی  آیین 
و  بهروزی نیا  حسین  آهنگسازی  به 
خوانندگی اشکان کمانگری امروز سه 
ویژه  یک  قالب  در  آبان  ششم  شنبه 

برنامه »آنالین« برگزار می شود.
طبق برنامه ریزی ها، مراسم رونمایی از 
این  آلبوم  ساعت ۱۳ امروز با حضور حسین 
بهروزی نیا آهنگساز، اشکان کمانگری خواننده اثر و هنرمندان اثر با اجرای 

سعید بیابانکی انجام می شود.
در توضیح این آلبوم آمده: »درآینه اثری در حوزه موسیقی کالسیک 
ایرانی که حاصل ذوق و قریحه حسین بهروزی نیا نوازنده سرشناس بربت 
و اشکان کمانگری خواننده با تجربه موسیقی ایرانی است. بهروزی نیا مانند 
دیگر آثارش کوشیده تا از موسیقی دهه های گذشته چندان فاصله نگیرد 

و همواره درخلق و تنظیم آن اصالت را مد نظر داشته باشد«. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

 بازیگر ایرانی از جشنواره فیلم ریدینگ جایزه گرفت

جایزه  برنده  قاسمی  علی پویا 
ریدینگ  جشنواره  بازیگر  بهترین 

پنسیلوانیای آمریکا شد.
با پایان یافتن جشنواره  ریدینگ 
از  دوره  این  برندگان  اسامی  آمریکا 
جشنواره اعالم شد که در این میان 

به  کوتاه  فیلم های  بازیگر  بهترین  جایزه  
علی پویا قاسمی برای بازی در فیلم کوتاه »۱۱۳« به کارگردانی ندا آصف 
رسید. جشنواره  ریدینگ که با هدف پرداختن به نابرابری های اجتماعی 
از طریق قدرت رسانه  فیلم برگزار می شود، امسال تمرکز خود را بر آثار 
فیلمسازان زن و فیلمسازان اقلیت  گذاشته بود، از تاریخ ۱٧ تا ۲۰ مهرماه 
به صورت مجازی و حضوری برگزار شد.این جشنواره بین صد جشنواره  
برترجای دارد و در این دوره، بخشی را هم به فیلم های ایرانی اختصاص 

داده بود که پنج فیلم کوتاه ایرانی در آن به نمایش درآمد.
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صدایي که با یک انیمیشن ماندگار شد

اردشیر منظم: ارزش هنر را نمي توان با مسائل مالي سنجید

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

بعضــي از صداهــا هســتند کــه ماندگار مي شــوند 
ــي  ــرعت برخ ــه س ــا ب ــنیدن آنه ــا ش ــب ب و مخاط
ــاد  ــه ی ــینمایي را ب ــي و س ــاي تلویزیون از کاراکتره
ــدا روي  ــن ص ــه ای ــت ک ــم نیس ــي آورد. الزم ه م
ــب  ــب و غری ــخصیت هاي عجی ــا ش ــا و ی بازیگره
ســینما باشــد بلکــه بــا یــک انیمیشــن هــم مي شــود 
بــه چنیــن چیــزي دســت پیــدا کــرد. اردشــیر منظــم 
را بیشــتر بــه واســطه دوبلــه آثــار کارتونــی در حــوزه 
کــودکان می شناســیم، امــا او گویندگــی آثــار دیگــری 
بــه خصــوص در حــوزه پزشــکی و ســالمت را نیــز در 
کارنامــه دارد. بلــه، صــداي او در کارتون فوتبالیســت ها 
یــک صــداي آشــنا بــراي همــه اســت. اردشــیر منظم 
عــالوه بــر ایــن در عرصــه بازیگــری نیز فعال بــود در 
حالــی کــه خــودش می گویــد عالقــه ای بــه حضــور 
در ایــن عرصــه نــدارد و ترجیحــش حضــور در عرصــه 

گویندگــی اســت.

-اینطــور شــروع کنیــم کــه اصــال چطــور شــد 
بــه ســمت و ســوي کارهــاي هنــري کشــیده شــدید؟

ــا  ــی از آدم ه ــه بعض ــم ذائق ــاس می کن *احس
خودبخــود هنــری اســت و برخــی دیگــر هیــچ 
نســبیت و قرابتــی بــا هنــر و احســاس هنــری ندارنــد. 
ایــن تجربــه فعلــی مــن اســت و اگــر در گذشــته ایــن 
ســوال را از مــن می پرســیدند چنیــن پاســخی نداشــتم 
کــه بدهــم. واقعیــت ایــن اســت کــه بعضی هــا آفریده 
شــده اند تــا یــک دغدغــه حســی داشــته باشــند و این 
ــد. احســاس  ــان می دانن ــه را بخشــی از خودش دغدغ
می کننــد حیات شــان بــه ایــن مســئله وصــل اســت 
ــند.  ــه رخ بکش ــان را ب ــوی احساسات  ش ــه نح ــه ب ک
در نهایــت بــرای یــک عــده تبدیــل بــه یــک شــهرت 
گســترده می شــود و بــرای یــک عــده اینطــور نیســت. 
مــن هــدف و نگاهــم ایــن اســت کــه پدیده هنــر، اول 
از همــه بــرای خــود هنرمنــد لذت بخش اســت. قبل از 
اینکــه دیگــران بابــت آن هنــر بــه یــک لذت برســند، 
ــرای خــود هنرمنــد لذت بخــش باشــد و بعــد  ــد ب بای
ایــن لــذت به دیگــران انتقال داده  شــود. مــن از دوران 
کودکــی احســاس می کــردم بــه یــک شــیوه زندگــی 
دیگــر گرایــش دارم. ایــن مســئله در رفتــار و برخــورد 
مــن بــا آدم هــای مختلــف مشــخص بــود، امــا بســیار 
منــزوی بــودم و بــا آدم هــای دیگــر برخــورد زیــادی 
نداشــتم. آدم شــوخ طبعی هــم نبــودم ولــی یک دفعــه 
شــخصیتم تغییــر کــرد. در نیمــی از دوران زندگــی ام 
جــدی بــودم و در نیمــه دیگــر زندگــی تغییــر کــردم.

-خانواده تان در عرصه هنر فعالیتي داشتند؟
ــی  ــتند ول ــر داش ــتی در هن ــن دس ــواده م *خان
آنقــدر نبــود کــه صاحــب عنــوان هنــری باشــند. پدرم 
مهــارت بســیار زیادی در ســاختن اســباب بازی داشــت 
و بــرادر بزرگتــرم بــه ســینما عالقمنــد بود. مــن خودم 
نیــز بــه نقاشــی عالقــه داشــتم ولــی در نهایــت بــرادر 

کوچکتــرم نقاش شــد.

-به نقاشی عالقمند بودید!؟
*بلــه، البتــه بــرای نقاشــی اصــال دوره آکادمیک 
ــوان  ــیدم نوج ــی می کش ــه نقاش ــی ک ــدم. زمان ندی

بــودم.

-از چه زمانی وارد عرصه دوبله شدید؟
*از نوجوانــی بــه تئاتــر عالقــه زیــادی داشــتم. 
همــان دوره بــا وجــود ســن کمــی کــه داشــتم خــوب 
مطلــب می نوشــتم و از مطالــب مــن اســتقبال 
ــروه  ــک گ ــه ی می شــد. توســط یکــی از دوســتانم ب
تئاتــر در شهرســتان تنکابــن معرفــی شــدم. ۱۴-۱۳ 
ــاه  ــای کوت ــتر قصه ه ــع بیش ــودم. آن موق ــاله ب س
می نوشــتم ولــی در همــان حــال درگیــر بــازی تئاتــر 

هــم بــودم.

-اولیــن بــاری کــه بــه تلویزیــون معرفی شــدید 
ــی بود؟ چــه زمان

*وقتی دوران ســربازی ام به اتمام رســید، توســط 
یکــی از دوســتانم بــه  نــام خانــم گل بابایــی بــه واحــد 
دوبــالژ معرفــی شــدم. در آنجــا آقــای افشــاریه یــک 
تســت گویندگــی از مــن گرفتنــد و بــه مــن توصیــه 
کردنــد کــه حتمــا ایــن کار را ادامــه بدهــم. در همــان 

شــروع بــا قــدرت کارم را انجــام دادم.

ــه  ــه دوبل ــه ب ــم بي عالق ــان ه ــس خودت -پ
ــد... نبودی

*بــه دوبلــه و کارهــای صداســازی و خصوصــًا 
گویندگــی روی فیلــم و رادیــو عالقــه زیــادی داشــتم. 
وقتــی تســت دادم پذیرفتــه شــدم و چنــد ســال یــک 
مســیر طوالنــی را از شهرســتان بــه تهــران می آمــدم 
و می رفتــم. حــدود ۳ســال بــدون اینکه پولــی دریافت 
کنــم و یــا حتــی اســمم به عنــوان گوینده مطرح شــود، 
در اتاق هــای دوبلــه کارآمــوز بــودم و  حتــی رل هــم 
ــون  ــتم در کارت ــان داش ــال در آن زم ــم. مث می گفت
ســفرهای میتی کومــان جــای یــک زنبــه بامــزه حرف 
مــی زدم. پــس از آن بــه کارهــای دیگــر دعــوت شــدم 
و بــا آقــای کســمایی و آقــای افشــاریه کار کــردم. آنها 
بــه مــن سرپرســتی کار را یــاد دادنــد. آقــای افشــاریه 
ــود و نمی رســیدند یکســری  ــاال ب ــم کارشــان ب تراک
فیلم هــا را ســینک بزننــد و بــه مــن توصیــه کردنــد 
کــه بنشــینم ســینک بزنــم. پــس از کارتون ســفرهای 
میتــی  کومــان، کارتون هــای ایکیوســان، زنــان 
کوچــک و بلــوط دانــا را بــا مدیــران دوبــالژ مختلفــی 
کار کــردم. پــس از ایکیوســان بــود کــه آقای شــایگان 
بــه مــن پیشــنهاد گویندگــی در کارتون فوتبالیســت ها 
را داد. ایشــان مــن را بــه خاطــر اینکــه می توانســتم 
بســیار تنــد گویندگــی کنــم انتخــاب کردنــد در حالــی 
کــه مــن کامــال گویندگــی و گــزارش را می شــناختم. 
یــادم اســت کــه در دوران کودکــی گزارش هــای آقای 
ــد  ــنیدم و بل ــش را می ش ــای بهمن ــن زاده و آق روش
بــودم ایــن کار را انجــام بدهــم. در نتیجــه به عنــوان 
یــک گوینــده روی کارتــون بایــد احساســات خــودم را 
دخالــت مــی دادم و نتیجــه بــدی هــم نداشــت. االن 
ــذرد و  ــت ها می گ ــش فوتبالیس ــه از پخ ــدود ۳ده ح
ــیما  ــد آن را در صداوس ــری جدی ــی س ــه تازگ ــا ب م
دوبلــه کردیــم. البتــه بیــرون هــم دوبلــه شــد ولــی 
دوبلــه تلویزیونــی آن بهتــر اســت. خوشــبختانه ایــن 
کارتــون در حــال  پخــش اســت و مــن راضی هســتم.

-تجربــه شــما در فضــای تئاتــر چقــدر در دوبلــه 
ــان آمــد؟ ــه کمک  ت ب

*بــه هــر حــال در کارهــای هنــری یک بخشــی 
از آن بــه ذائقــه و ذوق هنــری و اســتعداد برمی گــردد 
و بخــش دیگــر آن تجربــه کــردن و تعریــف درســت 
داشــتن از کارهــای هنــری اســت. تئاتــر یــا بازیگــری 
روی صحنــه یــک تعریــف خاصی دارد کــه آدم باید در 
ذهــن خــودش یــک دنیایــی از آن بســازد. مــن ســعی 
کــردم ایــن کار را انجــام بدهــم و بــه همــان شــکلی 
کــه درســت اســت درکــش کنــم. در واقــع بــه ایــن 
مســئله قائــل هســتم کــه هــر کســی دســت اندرکار 
فعالیــت هنــری اســت بایــد یــک تعریــف دقیــق از آن 
ــک  ــود از ی ــه می ش ــی ک ــد و آن تعریف ــته باش داش
ــر در  ــان هن ــای هم ــاختن دنی ــرد، س ــری ک کار هن
ــش  ــن مســئله گرای ــه ای ــه ب ذهــن کســی اســت ک
ــل  ــرای بازیگــری یــک تعریــف قائ ــد. ب ــدا می کن پی
هســتم و بــرای گویندگــی رادیــو، مســتند، انیمیشــن 

و نمایــش یــک تعریــف دیگــر. بــرای همــه این هــا 
بایــد یــک زندگــی خاصــی در ذهــن آدم هــا ســاخته 
ــه خاطــر  ــد. ب ــی بگیرن ــج خوب ــد نتای ــا بتوانن شــود ت
همیــن اســت کــه بعضی هــا در کارهــای گویندگــی 
ــه  ــتند ک ــده هس ــک ع ــتند. ی ــر هس ــو موفق ت رادی
در گویندگــی عروســک موفــق هســتند، امــا همــان 
افــراد نمی تواننــد در گویندگــی فیلــم یــا رادیــو موفــق 
شــوند. همــه آن  کارهــا در کالم گویندگــی اســت و 
بــا گفتــار صــورت می گیــرد، امــا هــر کــدام از آن هــا 
ــن  ــد. م ــر دارن ــف دیگ ــا و تعری ــی، دنی ــک زندگ ی
بــرای همــه ایــن کارهــا ســعی کــرده ام یــک تعریــف 
ــا را  ــن بخش ه ــه ای ــون هم ــم، چ ــته باش ــدا داش ج
آزمــوده ام و در همــه بخش هــا کار کــرده ام. گویندگــی 
فیلــم، گویندگــی مســتند، گویندگــی انیمیشــن و حتی 
گویندگــی آوایی هم داشــته ام. متأســفانه بــه گویندگی 
آوایــی اهمیــت داده نمی شــود. ایــن بزرگتریــن ایرادی 
ــن  ــه در ای ــانی ک ــم از کس ــن می توان ــه م ــت ک اس
ــورد  ــا بربخ ــه آن ه ــاید ب ــرم. ش ــتند بگی ــه هس حرف
ولــی اآلن دیگــر زمــان ایــن نیســت کــه مــا بخواهیم 
از ایــراد یــا انتقــادی کــه می شــود دلخــوری داشــته 
باشــیم و موضــع ناراحتــی و غضــب بگیریــم. موضوع 
ایــن اســت کــه نــگاه گوینده هــا بــه دوبلــه فقــط بــه 
یــک بخــش اســت و آن هــم حــرف زدن بــه جــای 
ــه  ــی ک ــت. از آنجای ــم اس ــک فیل ــر در ی ــک نف ی
تعریــف درســتی از ایــن کار صــورت نگرفتــه اســت، 
ــم  ــن می خواه ــد م ــی می گوی ــه راحت ــی ب ــر کس ه
ــوند  ــور می ش ــد و دوبل ــا می آین ــوم. آنه ــور ش دوبل
ــه آن برســیم  ــد ب ــا بای ــا آن تعریفــی کــه م ــی آی ول
وجــود خواهــد داشــت؟ آیــا آن اتفاقــی کــه بایــد در 
دوبلــه یــک فیلــم بیفتــد، می افتــد؟ مــن در دورانــی 
از زندگــی کاری خــودم دوبله هــای مانــدگاری ماننــد 
ــردار، روزی  ــن س ــی)ع(، تنهاتری ــریال های امام عل س
روزگاری، بهشــت کوچــک و مــردان آنجلــس را انجام 
دادم. بــه نظــرم ایــن دوبله هــا دیگــر تکــرار نخواهنــد 
ــف  ــا تعری ــذرد و م ــان بگ ــه زم ــن ک ــر ای ــد، مگ ش

درســتی از نــوع کارمــان داشــته باشــیم.

ــه  ــبت ب ــا نس ــازان م ــد فیلمس ــر می کنی -فک
ــد؟ ــناخت دارن ــدر ش ــروز چق ــودک ام ک

*شــناخت ندارنــد یــا شــناخت کمــی دارنــد. در 
ــد  ــد و دارن ــوان آمده ان ــل ج ــک نس ــر ی ــال حاض ح
انیمیشــن می ســازند کــه ایــن انیمیشــن ها می توانــد 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد. مــن االن دارم یــک کار بــه 
ــم کــه موضــوع  ــه می کن ــگ دم دراز را دوبل ــام پلن ن
ــا ۶  ــن را ب ــن انیمیش ــت. ای ــتی اس ــط زیس آن محی
ــده  ــر ش ــم ظاه ــق ه ــاخته اند و موف ــخصیت س ش
اســت. مــن همــه کارهایــی کــه انجــام می گیــرد را 
در درجــه اول بــه دختــرم نشــان می دهــم. یــک پالن 
از آن کارهــا را نشــان او می دهــم و بعــد خــودم متوجه 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه اش ق ــورد توج ــه م ــوم ک می ش
ــه  ــا را دوبل ــام قاصدک ه ــه ن ــرا کاری ب ــه. اخی ــا ن ی
کــردم کــه شــبکه پنــج ســیما آن را پخــش می کنــد. 

کارگــردان آن کار، آقــای قریبیــان اســت کــه آمــده از 
ــکال و  ــی، موزی ــد اینفوگراف آیتم هــای مختلفــی مانن
نریتــور اســتفاده کــرده اســت. در طــول ایــن بخش ها 
۳ قاصــدک هســتند کــه بــا زبــان ایمــا و اشــاره، قصه 
را هدایــت می کننــد و پیــش می برنــد. جالــب اســت 
کــه در ۵-۶ دقیقــه آمده انــد آیتم هــای مختلــف 
ــا  ــه آیتم ه ــر اینک ــه خاط ــودم ب ــن خ ــته اند. م کاش
بهتــر دیــده شــود یــک بخشــی از آن را تغییــر دادم. 
بچه هــا مثــل مــا نیســتند، بلکــه آنهــا بــه یــک ریتــم 
تنــد نیــاز دارنــد. اگــر دختــر کفشــدوزکی را می پذیرند 
ــن اســت کــه مــدام در حــال جنــب و  ــه خاطــر ای ب
جــوش اســت و حرکــت دارد. کســی کــه در داســتان 
ــرد،  ــرا می ک ــی را اج ــش اینفوگراف ــد بخ ــی بای اصل
همــان راوی بــود. مــن آمــدم گوینــده اینفوگرافــی را 
تغییــر دادم تــا هــم به عنــوان یــک آیتــم جــدا دیــده 
شــود و هــم یــک تنوعــی شــود و هــم ایــن کــه بــه 

ریتــم آن نیــز کمــک  کنــد.

-در حــال حاضــر بــه زغــم بســیاری از همکاران 
ــاز اســت و  ــه ب ــه عرصــه دوبل شــما، درهــای ورود ب
ــی  ــد، ول ــدا کنن ــد ورود پی ــد می توانن ــای جدی صداه
ــا ایــن فضــا در اختیــار آنهــا قــرار داده می شــود؟ آی

*مــن در ایــن مســئله معتقــد به اتفاقاتی هســتم 
کــه قــرار اســت در تلویزیــون بیفتــد چــون مــن کاماًل 
وابســته بــه تلویزیــون هســتم. هــر چنــد بارهــا مــورد 
ــن  ــا ای ــی ب ــه ام، ول ــرار گرفت ــون ق بی مهــری تلویزی
حــال نســبت بــه تلویزیــون احســاس تعهــد می کنم و 
دوســت دارم دوبلــه تلویزیــون همچنــان بهترین دوبله 
باشــد. ایــن رســانه متعلــق به همــه مردم اســت و من 
معتقــدم بــاز هــم می توانــد بهتریــن اتفاق هــا بیفتــد. 
بــرای مــن فرقــی نمی کنــد کــه بیــرون از تلویزیــون 
ــه  ــرده ام ک ــالم ک ــا اع ــد. باره ــی می افت ــه اتفاق چ
ــارج  ــرای خ ــم و ب ــون کار می کن ــرای تلویزی ــط ب فق
ــیار  ــم. بس ــام نمی ده ــچ کاری انج ــون هی از تلویزی
پشــیمان هســتم کــه فوتبالیســت ها را بــرای اســتودیو 
کوالیمــا حــرف زدم. اصــال دوســت نــدارم هیچ وقــت 

بــرای بخــش خصوصــی کار کنــم.

ــر  ــی بهت ــاظ مال ــه لح ــی ب ــش خصوص -بخ
ــت؟ نیس

*بســیار بهتــر اســت و مــن هــم به بخــش مالی 
احتیــاج زیــادی دارم، امــا تلویزیــون را ترجیــح می دهم 
چــون معتقــدم وقتــی یــک گروهی بــه قصــد تجارت 
می آیــد از هنــر اســتفاده می کنــد، آن کار دیگــر 
ــورت  ــه در آن ص ــود، بلک ــن نمی ش ــه م ــوط ب مرب
ــزاری در دســت آنهــا می شــوم و آنهــا  ــه اب تبدیــل ب
هــم بــه هــر شــکلی کــه بخواهنــد از مــن اســتفاده 
می کننــد. چنیــن چیــزی بــا ذوق، قریحه و ســلیقه من 
جــور در نمی آیــد. در مــورد جســارت بایــد بگویــم کــه 
جســارت اولیــن درســی اســت کــه یــک گوینــده باید 
یــاد بگیــرد. وقتــی صحبــت آمــوزش می شــود، اولیــن 
چیــزی کــه دوســت دارم بــه بچه هــا بگویــم جســارت 

ایــن کار اســت. بایــد بــه بچه هــا فهمانــده شــود کــه 
شــما قــرار اســت چیزهایــی را یــاد بگیرید کــه بهتر از 
همــه حــرف بزنیــد و طــوری حــرف بزنید کــه دیگران 
نتواننــد بــه زیبایــی شــما حــرف بزننــد. شــما کســانی 
ــد، در  ــوش می گیری ــا را در آغ ــه جمله ه ــتند ک هس
صورتــی کــه دیگــران نمی تواننــد ایــن کار را انجــام 
بدهنــد. شــما هــر چقــدر کلمــات را بهتــر ادا کنیــد، 
مطمئنــا ادبیــات گفتــاری، رفتــاری و روانشناســی تان 
بهتــر خواهــد شــد. مــن گاهــی فکــر می کنــم هیــچ 
شــاعری نمی توانــد آدم بــی تربیتــی باشــد. اگــر آدم 
ــد کــه  ــد کــه شــعر می گفــت، بدانی ــی دیدی بی تربیت
او ســارق شــعر اســت. درهــای دوبلــه زمانــی بســته 
ــم  ــد می رفت ــال بای ــن ۳ س ــم. م ــا آمدی ــه م ــود ک ب
ــوز  ــک کارآم ــوان ی ــن را به عن ــه م ــدم ک و می آم
بپذیرنــد. در حــال حاضــر بــاالی پشــت بام و زیرزمین 

و در هــر شهرســتانی کــه برویــد اســتودیو زده انــد.

-از کار دوبله واقعا لذت می برید؟
*صددرصد لذت می برم.

ــه کار  ــای کودکان ــی در فض ــذت وقت ــن ل -ای
می کنیــد بیشــتر اســت یــا وقتــی مســتند کار 

؟ می کنیــد
ــرای هــر دو اینطــور اســت. مــن راجــع بــه  *ب
ایــن موضــوع فکــر کــرده ام. اگــر هــر کــدام از اینهــا 
دچــار نقــص شــود حــال مــن بــد می شــود. بنابرایــن 

هــر دوی آنهــا برایــم مهــم هســتند.

-آموزشــگاه های گویندگــی زیــادي داریــم کــه 
ــن  ــا ای ــرا در آموزش ه ــد. چ ــت می کنن ــو تربی هنرج
اتفــاق نمی افتــد و شــاگردان را درســت آمــوزش 

نمی دهنــد؟
ــف اســت.  ــان بســیار ضعی *کالس کارگاهی ش
تقصیــر آنهــا نیســت. مثــال یــک برنامــه تلویزیونی به 
نــام جــادوی صــدا ســاخته می شــود کــه بــه نظــرم 
ایــن برنامــه در تعریــف دوبلــه آنقــدر ضعیــف بــود که 
نتوانســت یــک تعریــف درســتی از ایــن حرفــه ارائــه 
بدهــد. پــس از آن شــاهد نابــودی بخشــی از حرفــه 
دوبــالژ بودیــم. از نظــر آن برنامــه، دوبلــه یعنــی اینکه 
یــک نفــر بیایــد جــای یــک هنرپیشــه حــرف بزنــد. 
دوبلــه، ادبیــات مــا اســت. اگــر مــن راجــع بــه یــک 
آدمــی ماننــد منوچهــر اســماعیلی بــا غیــرت حــرف 
ــن آدم در  ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــم، ب می زن
ســینما و ادبیــات ســینمای مــا تاثیرگــذار بــوده اســت. 
ــد رفتــار مــا را عــوض کنــد ولــی  گفتــار مــا می توان

ــم. ــا نمی دهی ــه آن به ب

ــد در فضــای بازیگــری حضــور  -دوســت نداری

داشــته باشــید؟
*مــن بــه بازیگــری عالقــه زیــادی نداشــتم و 
ــای  ــا آق ــوروز ٧۲ ب ــز آیتمــی ن ــه طن ــدارم. از برنام ن
مهــران مدیــری، داریــوش کاردان، حمیــد لوالیــی و 
ارژنــگ امیرفضلــی کارم را شــروع کــردم ولــی عالقه 
زیــادی بــه بازیگــری نداشــتم.  توانایی بازی را داشــتم 
ــودم.  ــازی کــردم نیــز موفــق ب و در کارهایــی کــه ب
ــازی کــردم در یــک مجموعــه  ــاری کــه ب آخریــن ب
تلویزیونــی بــه نــام ناخونــک بــود کــه نقــش بــازی 
کــردم و همــه محــو آن بودند. اصــرار کردنــد کارهای 
دیگــر هــم بــازی کنم ولــی نپذیرفتم و فقــط در همان 
یــک آیتــم بــازی کــردم. بــه گویندگــی رادیــو عالقــه 
ــوان  بیشــتری دارم. دوســت دارم مــردم مــن را به عن

گوینــده رادیــو بشناســند تــا بازیگــر.

-در حال حاضر در رادیو برنامه ای دارید؟
*برنامه ای که مورد عالقه ام باشد، ندارم.

ــنهاد  ــور پیش ــون چط ــازی در تلویزی ــرای ب -ب
ــد؟ ــد نداری جدی

*پیشــنهاد داشــتم ولــی قبــول نکــردم. در حــال 
حاضــر مجــری برنامــه روز خــوش از شــبکه جام جــم 
هســتم. ایــن برنامــه کار بســیار شــیک و آموزنــده ای 
ــوم  ــده ش ــه دی ــه در آن برنام ــن ک ــرای ای ــت. ب اس
ــم و  ــادی می نویس ــب زی ــم و مطال ــق می کن تحقی

می خوانــم.

-در حــال حاضــر مجموعــه ای در مقــام گوینــده 
داریــد کــه بخواهــد از تلویزیــون پخــش شــود؟

*مجموعــه کارهــای پزشــکی شــبکه ســالمت 
ــا شــبکه کــودک  ــه انیمیشــن هــم ب را دارم. در زمین
ــج  ــبکه پن ــرای ش ــم. ب ــکاری می کن ــوان هم و نوج
ــر و  ــز و ماشــین های غول پیک ــای بلی ــیما برنامه ه س
قاصــدک را دارم. یــک انیمیشــن بســیار خــاص به  نام 
گامبــال آرزوهــای بــزرگ را هــم دارم. پلنــگ دم دراز و 

ــم. ــاده کرده ای ــم آم ــت ها را ه فوتبالیس

-صحبت پایاني شما...
*بــه نظــرم بهتریــن کار بــرای عالقمنــدان بــه 
ایــن عرصــه ایــن اســت کــه طــوری حــرف بزننــد 
ــد،  ــد. خــوب ببینن ــد حــرف بزنن ــه دیگــران نتوانن ک
ــوع در  ــن موض ــد. ای ــوب بگوین ــنوند و خ ــوب بش خ
ــرد علمــی  ــد کارب ــز می توان زندگــی روزمــره  آنهــا نی
داشــته باشــد. آدم هایــی کــه خــوب حــرف می زننــد، 
ــی  ــری شــوند. شــما وقت ــد آدم هــای موفق ت می توانن
ــه  ــتر ب ــد بیش ــرف می زنی ــارت ح ــدرت و جس ــا ق ب
حــرف شــما توجــه می کننــد. در زندگــی اجتماعی تــان 

ســعی کنیــد خــوب حــرف بزنیــد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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