
روند بازگشت ارز صادرکنندگان تسهیل خواهد شد 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
گفت: براساس تراز سال ۱۳۹۶ مصرف فعلی انرژی 
کشور معادل ۶.۳ میلیون بشکه نفت در روز است 
که چنانچه برنامه های بهینه سازی انجام شود، قابلیت صرفه 

جویی ۵۰ درصدی مصرف انرژی وجود خواهد داشت.
علی مبینی دهکردی امروز در نشست خبری با تاکید بر 

این که  ظرفیت فعلی کشور با دهه های گذشته قابل مقایسه 
نیست و اکنون به ظرفیت های وسیعی در بخش های مختلف 
دست یافته ایم، اظهار کرد: اگر برنامه ریزی درستی داشته باشیم 
و از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کنیم، هر غیرممکنی 

را ممکن خواهیم کرد.
صفحه ۳

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی : 

۱۵ درصد سربازان ورودی 
به ۴۰ پادگان مهارت آموخته اند

افزایش کارمزد خدمات بانکی!
طبق اعالم بانک مرکزی از آذر ماه 
می شود  زیاد  بانکی  خدمات  کارمزد  نرخ 
که جزئیات آن برای ارائه خدمات مختلف 
بانک ها  از مدت ها درخواست  اعالم شده است. پس 
برای افزایش کارمزد بانکی سرانجام بانک مرکزی در 
برابر خواسته آن ها کوتاه آمد و با این امر موافقت کرد 
که از اوایل ماه آذر افزایش کارمزد خدمات بانکی اجرا 
می شود. بر این اساس، کارمزد عملیات کارت به کارت 
به عنوان یکی از پرکابردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ 
به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش 
یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در 
فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ 

افزوده خواهد شد. 
صفحه ۳

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:

صرفه جویی در مصرف گاز با اجرای طرح رایگان
 اصالح  و بهینه سازی موتورخانه ها
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1592- یکشنبه 11 آبان  ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ستاره هاي جوان و 
آینده دار موسيقي 

در راه هستند

6ورزش
سرمربی بسکتبال 

زنان مهرام:
 باید بجنگيم و برنده 

شویم

هنگ 7فر

چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با معرفی برگزیدگان 
بخش های موسیقی دستگاهی، نواحی و کالسیک به کار خود 
پایان داد. در این دوره جشنواره 2350 خواننده و نوازنده در 
گروه های سنی الف، ب و ج و در شاخه های موسیقی دستگاهی، 

کالسیک و نواحی به رقابت پرداختند.

نیکا بیک لیک لی می گوید برای رعایت درست پروتکل های 
و  پنجشنبه  از مسابقات  قبل  بار  باید هر  تیم ها  بهداشتی 
جمعه که در قرنطینه انجام می شود، تست کرونا بدهند اما 
این موضوع تنها به سه بار تست در کل لیگ کاهش پیدا 

کرده است.

زبان  درباره   زیادی  تحقیقات  گفت:  عطارزاده  عطیه 
بیماران روانی و به خصوص بیان اسکیزوفرنیک کردم 
و عمد داشتم که گسست زبانِی ویژه  این حاالت مغزی 
زبانی  می خواستم  درواقع  کنم،  داستان  وارد  هم  را 

شاعرانه بیافرینم.

هر قصه ای را 
می توان به هزاران 

شکل تعریف کرد 

صرفه جویی ۸ ميليارد دالری باکاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

دیدگاه
گشایش باب گفت وگو با یک مناظره

مصطفی داننده
حسین دهباشی  پژوهشگر تاریخ و مستند ساز که به خاطر ساختن فیلم انتخاباتی 
برای  نامی  و همچنین مجموعه گفت وگوهای »خشت خام«  در سال ۹۲  روحانی  حسن 
با  که  زد  توییتی  زهرا)س(  حضرت  شهادت  چگونگی  مورد  در  بود،  کرده  دست وپا  خود 

واکنش  های تندی روبرو شد.
در این میان اما یک روحانی به نام حامد کاشانی که تاریخ اسالم می داند و به خاطر 
این علم خود مشهور است از حسین دهباشی دعوت کرد تا در این مورد با هم گفت وگو کنند.

مناظره در فضایی بسیار آرام و همراه با دلیل و استدالل و بدون هیچگونه جنجال و 
درگیری برگزار شد. این مناظره از طریق اینستاگرام هم پخش شد. قطعا نمی شد در رسانه 
به ظاهر ملی اینگونه گفت وگوها را برگزار کرد. معموال تلویزیون متعلق به یک صداست و 

قرار نیست دیگران بتوانند آنجا حرف بزنند.
می توانید با رجوع به اینترنت و سرچ مناظره کاشانی و دهباشی، فیلم آن را تماشا کنید. 

برخی صفحه های اینستاگرامی هم بخش هایی از این مناظره را پوشش داده اند.
در این نوشتار به صحبت های ردوبدل شده در این مناظره کاری ندارم چون سواد آن 
را ندارم بلکه می خواهم از گفت وگو دفاع کنم. گفت وگویی که می تواند راه گشای خیلی از 

اتفاق های تلخ این جامعه باشد.
گفت وگویی که متاسفانه نه تنها بین رجال سیاسی و مذهبی بلکه حتی بین خانواده ها 

و زن و شوهرها هم فراموش شده است.
زمانی نه چندان دور گفت وگو میان تفکرهای مختلف سکه رایج این کشور بود. مثال 
شهید بهشتی با کیانوری از حزب توده با هم مناظره می کردند و تازه تلویزیون هم آن را 
پخش می کرد.در دانشگاه ها تفکرات مختلف با هم حرف می زدند و به راحتی نظرات خود 

را بیان می کردند اما حاال فکر می کنیم شق القمری شده است با یک مناظره و گفت وگو!
زاده و علی رضا  تاج  از آن مصطفی  این دست که پیش  از  امیدوارم گفت وگوهایی 
زاکانی و  حجت االسالم رفیعی و سید حسن آقامیری هم آن را تجربه کرده  بودند، دوباره 
تبدیل به یک رسم در کشور شود. گفت وگو می تواند خیلی از مشکل ها را کم کند. خیلی 

از سوءتفاهم ها را رفع کند.
فراموش نکنیم که نام طبری اولین بار در مناظره تاج زاده و زاکانی مطرح شد و قوه 

قضاییه آن را پیگیری کرد و در دادگاه به سرانجام رسید. 
دیگر نباید نگران مکان و یا دیده شدن مناظره بود. مناظره در دنیای امروز، دو صندلی 

می خواهد و یک شبکه اجتماعی. دیگر احتیاج به رایزنی به این مدیر و آن مدیر نیست.
االن کاشانی و دهباشی در مورد یک موضوع مهم تاریخی که به شدت حساسیت زا 

هم بود، حرف زدند و مردم هم پای صحبت های آنها نشستند.
باید دوباره به عصر گفت وگو برگردیم. ما احتیاج به حرف زدن با یکدیگر داریم. آنقدر 
دچار حس تنفر شده ایم که گاهی آفتاب سوزان روز را کتمان می کنیم و به خاطر اینکه 

نشنویم، می گوییم شب است.

محض اطالع
روزها و ماه های سیاه کرونایی در پیش است

رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت: روزها و ماه های سیاه کرونایی در پیش 
داریم.

دکتر سعید جاودان سیرت افزود: وضعیت کرونایی استان مطلوب نیست، تعداد مراجعین، 
بسترها و فوتی ها زیاد شده است یکی از دالیل این افزایش توجه نکردن یا کم توجهی و 

سهل انگاری مردم به کروناست.
وی اظهارداشت: کرونا به این زود پایان نمی پذیرد و حاال حاالها کرونا با ماست و 
متاسفانه طی دیشب یک مرگ جوان ۳۳ ساله داشتیم که بدون اینکه اطالع از مبتال شدن 
به بیماری داشته باشد و به علت دیر مراجعه کردن بیش از ۹۰ درصد ریه اش درگیر کروناشده 

بود که زنگ خطر برای ماهاست.
این پزشک متخصص عفونی با اشاره به جهش کرونا بیان کرد: عالوه بر عالئم معمول 
تب، سرفه و تنگ نفس یکسری عالئم غیرمعمولی همچون کمر درد، قرمزی چشم، ریزش 

مو، سردرد، مشکالت پوستی و کاهش شنوایی در حال بروز است.
جاودان سیرت خاظرنشان کرد: مردم روزها و ماه های سیاه کرونایی در حال گذر 
است که استان و کشور را به سمت نامطلوبی پیش می برد و انتظار داریم مردم در کنار 
باشند.  باشند و همکاری و مشارکت در رعایت پروتکل های بهداشتی داشته  کادر درمان 
استفاده از قوه قهریه، آموزش و برخورد سریع و قاطع می تواند در کاهش شیوع و انتقال 

این بیماری موثر باشند.
وی تصریح کرد: در صورتی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم، ماسک نزنیم، 
فاصله فیزیکی و قرنطینه خانگی رعایت نکنیم، مرگ و میرهای کرونایی و روزهایی سیاه 

را در پیش رو خواهیم داشت.
رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج ادامه داد: ایزوالسیون بیماران کرونایی بعد از 

بیماری، بهبود و ترخیص در خانه می تواند در کاهش بیماران موثر باشد.
بیمارستان های کرونایی ورود کنند  به  باید  جاودان سیرت عنوان کرد: روانشناسان 

چراکه استرس می تواند در درمان یا شدت بیماری تاثیرگذار باشد.
بیماری  اینکه برای کروناویروس کسانی که  بیان  با  این پزشک متخصص عفونی 
زمینه ای داشته باشند یا نداشته باشند فرقی ندارد، بیان کرد: کرونا برای افراد کم سن و 
سال، بزرگسال و ورزشکار و فاقد بیماری زمینه ای را هم درگیر و ایجاد مشکل می کند اما 

مبتالیان کرونایی دارای بیماری زمینه ای، مشکالت بیشتری خواهند داشت.

همدردی

جناب آقای حاج محسن گل نظر

در اندوه در گذشت مرحوم ابراهیم یوسف نژاد 
که بی شک غمی بزرگ برای آن جناب و خانواده 
محترم است، هیچ کالم و بیانی، قادر به تسلیت 
نیست، اما همه تسلیم در برابر مشیت الهی 

هستیم و راضی به رضای او.
در این مصیبت بزرگ و تلخ، خود را با جنابعالی 
و خاندان محترم همدرد دانسته و ضمن عرض 
آن  روح  آمرزش  تسلیت ها،  صمیمانه ترین 
فقید سعید را از درگاه خداوند متعال مسئلت 
سالمت  و  صبر  بازماندگان،  برای  و  داشته 

آرزومندیم.

الهی- هوشمندراد

ترامپ یا بایدن؟ 
تحلیل گران آمریکایی اعالم کردند انتخاب مجدد ترامپ و یا بایدن تاثیری در رفتار آنها علیه مردم ایران

  و به خصوص ادامه تحریم ها یا فشار حداکثری  ندارد. 
برای مردم ایران فرقی نمی کند!

صفحه ۳

دیدگاه
چه کسی مسئولیت تخلیه انرژی شرق گسل مشاء 

را به عهده می گیرد؟
فریبرز ناطقی الهی*

چند روز پیش بصورت کامال تصادفی در سایت های خبری جمله ای توجه ام را شدیدا 
جلب کرد : »قسمت شرقی گسل مشا تخلیه انرژی شد«.

این یافته بر اثر کدام مطالعات، اندازه گیری ها، مقیاس ها، دستگاهها، روشهای موجود، 
یا کدامین علم جدید و یا حتی علوم ماورا طبیعت بیان شده است!

آیا روش جدیدی در دنیا و یا ایران کشف شده است که با آن ما امروزه می توانیم مقدار 
انرژی یک گسل را اندازه و سپس درباره اینکه فعال انرژی گسل انهم »مشا« تخلیه  و فقط 
مقدار کمی باقی مانده و دیگر جای نگرانی نیست را با ضرس قاطع به اینگونه عنوان کنیم ؟

بنده بی خبرم و از دانش روز پس بسیار عقب!  این مطلب بنا به فرمایش یک مسول 
در سازمانی در کشور همانگونه که در خبر هست بیان شده است آیا سازمان مسولیت این 
فرمایش را قبول می کند و یا شخص مسول!  جمله بزرگی است تا کنون در دنیا چنین 
بیاناتی ثبت نشده است. و اما چرا قبول مسولیت !  برای اینکه تبعات وحشتناک صدور چنین 
احکامی خارج از تفکر و بیان است و اینکه چقدر می تواند در خسارت، مرگ و میر و ... 
در یک زلزله احتمالی اینده در این منطقه نقش داشته باشد، این جمله  باور کردنی نیست.

در حال حاضر با علم کنونی در زمینه زلزله، ذکر چنین عبارتی در خصوص زلزله، گسل، 
مقدار تخلیه و ... نیاز به یک عالم ربانی یا یک حکیم صمدانی و  شاید هم باالتر داشته 
باشد. بخشی از این فرمایش: »انرژی قسمت شرقی گسل مشا پس از چهار ماه تخلیه شد. 
رئیس اداره ژئو دینامیک سازمان نقشه برداری، ادامه داد: در زلزله اخیر در قسمت شرقی 
گسل مشا، یک زمین لرزه اصلی و سه پس لرزه در طول ۴ ماه رخ داد که اینها به مرور 
لرزه های  این فواصل زمانی، پس  این قسمت گسل شدند و در  انرژی  زمان باعث تخلیه 
کوچک تر از ۱.۸ تا ۲.۵ نیز رخ داده است. بنابراین در یک بازه ۴ ماهه، سه پس لرزه ۴، ۳ و 

۲.۷ ریشتر به وقوع پیوسته است.
ایشان افزود: با این سه پس لرزه، انرژی هایی که در قسمت شرقی گسل مشا ذخیره 
شده بود آزاد شد و انرژی کمی در آن باقی مانده است. بعد از تمام شدن سیکل حرکات پس 
لرزه ها، وارد حرکت های بین لرزه ای می شویم و گسل در حالت تجمع تنش قرار می گیرد.«

افتادم که شاید بهتر مفهومم را برساند، ایشان میخی در  یاد فرمایش مالنصرالدین 
زمین فرو کردند و گفتند این جا مرکز زمین است، مردم گفتند از کجا بدانیم راست می گویی، 

گفت باور ندارید متر کنید ! 
نباشیم،  ایران عزیزمان  امیدوارم  دیگر شاهد چنین گفته های خامی در هیج جای 

تبعات ناخواسته ان بیشمار است. 

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله 

مهرداد خدیر
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به رییس و اعضای شورای شهر تهران خواستار 
تغییر نام خیابان »نوفل لوشاتو« در تهران به خاطر اهانت رییس جمهوری فرانسه به ساحت پیامبر 

گرامی اسالم شده است.
این در حالی است که بر خالف تصور خواستاران این اتفاق ، تغییر نام خیابان  فرانسه و بخشی 
از خیابان چرچیل به »نوفل لوشاتو« در پی پیروزی انقالب ۱۳۵۷ و به پاس گرامی داشِت ۱۱۸ روز 
اقامت تاریخی امام خمینی رهبر فقید انقالب در این دهکدۀ حومۀ پاریس صورت پذیرفت. در نامۀ 

بسیج دانشجویی اما آمده وجه تسمیه این است که سفارت فرانسه در آن واقع است!
این نامه به سه دلیل اسباب تأسف است. هر چند به خاطر حساسیت نسبت به اهانت به 
پیامبر گرامی اسالم قابل درک و رفتار و گفتار رییس جمهوری فرانسه محکوم است اما این نوع 

واکنش از سه منظر جای افسوس دارد:
نخست این که بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خیال می کند وجه تسمیه، قرار داشتن 

سفارت فرانسه در آن است!
یعنی به خاطر سفارت فرانسه، نام یک دهکدۀ حومۀ پاریس راکه تا قبل از انقالب ایران خود 
فرانسوی ها هم چندان نمی شناختند، روی خیابان گذاشته اند و نه خود پاریس را! آیا این جوانان 
این قدر با تاریخ انقالب اسالمی بیگانه اند؟ پس این همه درس تاریخ انقالب و داعیه انقالبی گری 

به چه کار می آید؟
دوم به این سبب که ۶ سال قبل هم در تجمع اعتراضی گروهی با عنوان »دانشجویان 
بسیجی« درمقابل سفارت فرانسه در تهران که در تقبیح کارتون های نشریۀ فرانسوی شارلی ابدو 
صورت پذیرفته بود برخی از تظاهر کنندگان تابلوی خیابان »نوفل لو شاتو« را کندند و خواستار 

تغییر نام این خیابان شدند.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اگر از مهم ترین فراز انقالب ایران در ۴۲ سال قبل بی خبر 

است آیا از اتفاقی در ۶ سال پیش هم اطالع ندارد؟ در همان موقع نوشتم:
»ظاهرا این افراد نمی دانستند که  »نوفل لو شاتو« نام دهکده ای در نزدیکی پاریس است اما 
شهرت جهانی آن به خاطر اقامت ۱۱۸ روزۀ امام خمینی در آن از مهرماه تا بهمن ۱۳۵۷ در خانه ای 

در همین دهکده است تا جایی که به یکی از نشانه های انقالب اسالمی ایران بدل شده است.
موتور جست و جوی گوگل هم در مقابل »نوفل لو شاتو« به تصاویر متعدد و مشهور رهبر 

فقید انقالب می رسد.
تأسف سوم این است که بدانند و خبر داشته باشند ولی چون به »انقالب در انقالب در 
انقالب« باور دارند و از امام و نوفل لوشاتو احساس بی نیازی می کنند و هر چند سال یک بار 

می خواهند از نقطۀ صفر شروع کنند.
دربارۀ فروض اول و دوم می توان گفت بیگانه بودن با نام »نوفل لو شاتو« بی هیچ تردید و 
بزرگ نمایی نشانه بی اطالعی از مهم ترین مقطع تاریخ انقالب اسالمی - دوران اقامت امام در 
این دهکده - است و این در حالی است که شماری از شخصیت های انقالبی که همراه امام در 
آن دهکده بودند همچنان زنده اند و ازهفت رییس جمهوری تاریخ جمهوری اسالمی سه رییس 
جمهوری پیوسته یا گسسته در آن باغچه مقابل محل اقامت امام حاضر شده و زیر درخت سیب 
نشسته اند.)ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری، سید محمد خاتمی و حسن روحانی رییس 

جمهوری کنونی(.
همان شش سال قبل که همین ها یا دوستان و همفکران شان تابلوی خیابان نوفل لوشاتو 
را کندند مسعود ده نمکی فیلم ساز مورد عالقۀ این معترضان نوشت: » شرف المکان بالمکین«. نوفل 

لوشاتو یک مکان است که نام و یادامام خمینی را در اذهان زنده می کند و نه فرانسه را و امام هر 
جای دیگر هم رفته بود این اعتبار را به آن مکان می داد.

در همان یادداشت تصریح شد: تاریخ ندانی و تاریخ نخوانی اسباب گرفتاری است. به جای 
تالش برای تاریخ نگاری آن گونه که دوست داریم و جلو آوردن مبداهای تاریخی ، تاریخ بخوانیم.

حدس نویسنده این است که چون خمینِی نوفل لوشاتو باب میل صدا و سیما نیست این 
جوانان زیاد دربارۀ آن نمی دانند.

حاال چرا خمینِی نوفل لوشاتو را صدا و سیما دوست ندارد؟ البد یکی این که گرداگرد امام را 
چهره هایی چون بنی صدر و قطب زاده و یزدی تشکیل می دادند و روحانیون شان نیز غالبا روحانیونی 

نبودند که اکنون به نام امام از تلویزیون صحبت می کنند.
دیگر این می تواند باشد که رهبری انقالب در مصاحبه های متعدد به جنبه های دموکراتیک 
جمهوری اسالمی اشاره می کرد و حتی در یکی از همین مصاحبه ها گفتند: منظور ما از جمهوری 

مثل همین جمهوری فرانسه است منتها با محتوای اسالمی.
از این رو می توان گفت چون خمینِی نوفل لوشاتو باب میل صدا و سیما نیست و صدا و 
سیما به امام بهار ۱۳۶۰ که خطاب آلود و عتاب آمیز با ملی ها و بنی صدر و مجاهدین )منافقین( 
صحبت می کرد بیشتر عالقه دارند و مدام بخش هایی از آن سخنرانی ها خصوصا در خرداد 

۱۳۶۰ را پخش می کنند.
جوانانی که بین ۱۸ تا ۲۸ سال سن دارند و انقالب را درک نکرده و از تلویزیون هم ندیده اند 
احساسی به نوفل لوشاتو ندارند و خیال می کنند به خاطر سفارت فرانسه است! در حالی که اگر به 
خاطر سفارت فرانسه بود اسم خیابان باید فرانسه می ماند یا پاریس یا ایفل یا لوور می شد حال 
آن که نوفل لوشاتو با انقالب ایران و اقامت ۱۱۸ روزۀ آیت اهلل خمینی در آن پیوند خورده است.

این که چرا خیابان مجاور سفارت فرانسه و نه خیابانی دیگر را نوفل لوشاتو نام گذاشتند به 
خاطر ذوق نام گذاران شهرداری تهران در سال اول بود که نکات فنی را رعایت می کردند. چرا که 
اگر خیابانی به نام کشور یا پایتختی  تغییر یابد متقابال آنان نیز چنین می کنند و به همین خاطر نام 
میدان آرژانتین و بزرگراه سئول باقی ماند. ) میدان آرژانتین البته یک چند میدان آفریقا شد ولی 

بعدتر میدان پایین تر را آفریقا خواندند و به خاطر تونل رسالت برچیده شد(.
چنان که گفته شد در تغییر نام ها مناسبت ها یا نزدیکی آوایی لحاظ می شد. مثال خیابان نواب 
به نواب صفوی. یا میدان ِکنِدی به توحید به خاطر کانون توحید. خیابان کورش کبیر مشهور به 
جاده قدیم شمیران به دکتر شریعتی به خاطر حسینیه ارشاد با نماد شریعتی و آیزنهاور به آزادی به 
خاطر شباهت آوایی و نامیدن برج شهیاد به عنوان آزادی در راه پیمایی های رفراندوم گونه تاسوعا 

و عاشورا )آذر ۵۷(.
نوفل لوشاتو هم در جوار سفارت فرانسه انتخاب شد تا هم اسم خیابان فرانسه تغییر یافته 
باشد، هم نام این دهکده باقی بماند و هم به مناسبات دو کشور که آن زمان به خاطر پذیرش 

امام نزدیک بود آسیب نرساند.
 حال که دوباره عده ای پیدا شده اند و می خواهند نام خیابان نوفل لوشاتو تغییر کند و باید 
پرسید: تاریخ نمی دانند و نمی خوانند یا به عمد چنین می کنند و مگر همین ۶ سال قبل همین 

خواست را نداشتند و توضیح داده نشد؟
شهرند  شورای  و  دولت  از  انتظار  و  سلبی  کارهای  دنبال  مدام  چرا  که  این  ضمن 
انبوه را راه  و مثل کشورهای دیگر – ترکیه، بنگالدش و پاکستان- نمی توانند جمعیتی 
کندن  از  غیر  نیستند  بلد  دیگری  ابتکار  هیچ  شده اند  منع  کرونا  خاطر  به  اگر  و  بیندازند 

تابلوی خیابان نوفل لوشاتو؟

نگاه و نظر

تاریخ ندانی تا به کجا؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1592- یکشنبه 11 آبان 21399 معه جا

سال تحصیلی بدون برنامه ریزی آغاز و زود هم تعطیل شد
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: سال تحصیلی می توانست از اول  مهر که 
یک نوستالوژیک بود و کلی داستان و شعر ساخته شده بود، شروع شود اما از ۱۵ 

 مهر بدون برنامه ریزی شروع شد و چند روز بعد هم تعطیل شد.  
علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس درباره  سند  تحول  بنیادین  
اظهار کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک چارچوب است که مبنای  
همه  فعالیت  ها  در عرصه تعلیم و تربیت است  و بر  مبنای آن  قرار  است  در سال 

۱۴۰۴، در  حوزه  آموزشی  و  علمی  کشور اول در  منطقه باشیم.
بنیادین  تحول  سند  شدن  اجرایی  در  رسانه  نقش  به  ادامه  در  وی 
که  دوم  فصل   ۱۵ بند  در  که  فصل  دارد   ۸ تحول  سند  گفت:  و  کرد  اشاره 
مردمی،  نهادهای  مذهبی،  اماکن  تربیتی  »نقش  به  است  گزاره های ارزشی 
اجتماعی و رسانه ها« و در بند ۱۷ هم به »جایگاه و نقش تعلیم و تربیت  نهاد 
رسانه و فناوری های ارتباطی و بهره گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال 
و آگاهانه  جهت پیشگیری و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آن« اشاره شده 
است.   اینجاست که نقش رسانه پر رنگ می شود. این  روزها  زیست بوم جدید 
بر دنیا حاکم شده است و کرونا انسان ها را به  ارتباط و آموزش از راه دور سوق 
به  آن  از  دنیا  آنچه  یعنی  است.  تر  شده  پررنگ  رسانه  هم  نقش  و  است  داده 

عنوان سواد رسانه ای اشاره می کند. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: اینکه چگونه از فرصت 
مجازی  استفاده کنیم، سواد رسانه ای است و باید این  را  به  دانش  آموزان  یاد  داد  که  

 درست انتخاب کنند  و سراغ هر چیزی در فضای مجازی نروند. 
مجبور   ما   کرد:  بیان   و  کرد  اشاره  »شاد«  سامانه  کریمی فیروزجایی به 
بودیم  به  سمت   استفاده از فرصت های جدید برویم و استفاده از فضای مجازی 
نیز برای پرکردن خأل آموزشی  بود. از همان اسفند و فروردین که دستگاه تعلیم 
و تربیت قرار بود به سمت فضای  مجازی حرکت  کند، دغدغه  این  را  داشتیم که 
بخش زیادی از مناطق کشور، از پوشش اینترنت  بهره مند نیستند.   شاید نصف 
روستاهای کشور دسترسی به اینترنت  نداشته باشند و بقیه  هم اینترنت پر سرعت 
ندارند.  البته این تکلیف آموزش و پرورش نیست و باید دولت و وزارت ارتباطات 

و فناوری ارتباطات  ورود کند. 
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه حجم استفاده از اینترنت زیاد شده 
است و شبکه ها  قادر به سرویس دهی به این همه مخاطب نیستند، گفت: در 
سراسر  در  شبکه  گسترش  در  باید  و  اپراتورها سود کالن  می برند  حاضر  حال 
کشور کمک کنند.   امیدواریم دولت کمک کند تا اعتبار مورد نیاز برای شرکت 
کالن  سودهای  محل  مورد نیاز از  بودجه  از  بخشی  شود  و  تأمین  مخابرات 

باشد.  اپراتورها می تواند 
کریمی فیروزجایی به عدم دسترسی ۳ تا ۵ میلیون دانش آموز به اینترنت 
و وسیله برای  حضور در »شاد« اشاره کرد  و گفت: خانواده ها باید کمک کنند 
و در کنار آن نهادها و دستگاه  ها نیز مانند ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و بنیاد 
یادمان  باید استفاده کرد.  نیز  از ظرفیت  خیرین  البته  یابند و  مستضعفان حضور 
نرود که یک روز نیاز به مدرسه سازی بود که البته اکنون  هم نیاز است اما اولویت 
ساخت مدرسه نیست بلکه گوشی هوشمند برای تحصیل دانش آموز در  فضای 
مجازی است. با رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور هم صحبت کردیم که اگر 
بشود  بخشی از قانون دولت برای خیرین در این راستا و برای خانواده های کم 

بضاعت هزینه شود. 
سال  گفت:  شهریور   ۱۵ در  تحصیلی  سال  آغاز  ز  ا نتقاد  ا با  وی 
داستان  کلی  و  یک نوستالوژیک بود  که  اول  مهر  از  تحصیلی می توانست 
و شعر ساخته شده بود، شروع شود اما از ۱۵  مهر بدون برنامه ریزی شروع شد و 

چند روز بعد هم تعطیل شد.  
شبکه  در  محتوا  موضوع  به  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
اگر  شود؛  استفاده  اسالید  و  رسانه ای  چند  از  باید  و  افزود:  کرد  اشاره  »شاد« 
محتوا جاذبه نداشته باشد، دانش آموز  گریزان است و در شبکه »شاد« نمی ماند 
یعنی اول کالس، حاضری می زند و دوباره آخر  کالس می آید و معلوم نیست 
که این وسط کجاست؟ در حال حاضر محتوا ضعیف است و  سازمان پژوهش و 
تأمین محتوای  هوشمند  را برای  برنامه ریزی آموزشی باید بخشی از توان خود 

بگذارد. 

 مردم همراهی نکنند موفق نمی شویم
با همه  بیماری کرونا  با  مبارزه  اگر در زمینه  ما  رئیس جمهور گفت: مردم 
بیماری موفق  این  نیایند و همکاری نکنند، مطمئنا ما در مقابل  توان به صحنه 

نخواهیم بود.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز شنبه در جلسه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا ضمن تبریک هفته وحدت با اشاره به جلسه گذشته ستاد ملی کرونا در 
حضور رهبر معظم انقالب، اظهار داشت: تشکر می کنم از مقام معظم رهبری، ایشان 
در این جلسه نکات بسیار مهمی را در مورد این بیماری و اقداماتی که ستاد باید انجام 
دهد و وحدت و انسجام اجتماعی و مراعات اخالق اسالمی بیان کردند و در هر دو 
بخش برای ما راهگشا خواهد بود. ما امروز در بحث کرونا در مورد مباحث مفصلی 
بحث کردیم. ما برای اینکه بتوانیم در برابر این بیماری و ویروس موفق شویم همه 

باید به وظایف خود عمل کنیم.
وی عنوان کرد: دولت به معنای عام کلمه وظایفی دارد، بخش های مختلف 
است  مبارزه  این  میدان  در  که  کسی  عنوان  به  هم  درمان  و  بهداشت  و  دولت 
وظایف خاص خودش را دارد و باید انجام دهد. پس بخشی از وظایف به دولت 
مربوط می شود که باید انجام دهد. چه وسایلی که باید تولید شود و چه وسایلی 
انجام بگیرد. دوم، وظیفه  باید  اقدامات دیگری که  باید خریداری شود و چه  که 
خود مردم است . یعنی مردم اگر با تمام توان به صحنه نیایند و همکاری خود را 
مدنظر قرار ندهند مطمئنًا در مقابله با این بیماری موفق نخواهیم بود. مهمترین 
مسأله این است که مردم کمک و همراهی کنند و دستورالعمل های صادر شده 

را مراعات و اجرا کنند. 
رئیس جمهور بیان کرد: نکته دیگر، بحث تولیدکنندگان نیازمندی های جامعه و 
تأمین کنندگان منابع مالی برای اداره کشور است که باید برای تولید و تأمین منابع 

مالی در همه زمینه ها ازجمله بهداشت و درمان اقدامات الزم انجام گیرد.
روحانی افزود: یکی از مسائل مهمی که در گذشته به عنوان یکی از نقایص 
داشتیم این بود که مصوبات بسیار مهم و خوبی در اینجا تصویب و ابالغ می شد اما 
در اجرا یا خوب اجرا نمی شد یا دقیق اجرا نمی شد و یا اصاًل اجرا نمی شد. به همین 
دلیل مقام معظم رهبری دستور دادند یک قرارگاه عملیاتی که تمام مصوبات را تا 
اجرای نهایی دنبال کند و آنجایی که نیاز به ضمانت اجرا دارد توسط ضابطین قوه 
قضائیه یا مأموران بخش نظارتی انجام شود، راه اندازی کنیم. یعنی حاال بحث این 
است آیا آنچه تصویب شده یا تصویب می شود به خوبی انجام شده و می شود یا نه؟ 
آیا با متخلفین در بخش دولتی، مردم یا همه بخش های جامعه برخورد می شود؟ آیا 
جریمه می شوند؟ چند نفر جریمه شدند، چگونه باید اطالع رسانی شود به مأموری 

که جریمه می کند؟
روحانی افزود: آیا افرادی که مبتال شدند حتمًا قرنطینه می شوند؟ یا نه؟ این 
مسأله بسیار مهمی است که ما اینها را در همین بخش قرارگاهی کنترل و مراقبت 
کنیم که فرد مبتال قرنطینه شده یا نه؟ اقوام نزدیک او تست شدند یا نه؟ این وظیفه 
ما است که مورد بررسی قرار دهیم. گروه های آسیب پذیر، سالمندان، بیماران زمینه ای 
چه شرایطی دارند؟ آماری درخصوص میزان مبتالیان و فوت شدگان در کشورهای 
دیگر و ایران ارائه شد و دیدیم کشورهایی که نسبت به سالمندان خود و بیماران 
زمینه ای کار ویژه ای انجام دادند تعداد مرگ و میرشان پایین است . آمار ما نشان 

می دهد ۸۸ درصد فوتی های ما سالمندان و بیماران زمینه ای بودند.
روحانی گفت: یا باید برای فردی که ۱۵ روز قرنطینه می شود و کار فردی اش 
با مشکل مواجه می شود یا فردی که از فعالیت بازداشته می شود بیمه های ویژه ای در 
نظر گرفت. در مجموع امروز تصمیمات مهمی برای محدودیت نسبت به ۲۵ استان با 
یک شرایط خاصی گرفتیم. برای ۴۶ شهرستان با شرایط مختلف محدودیت های در 
نظر گرفتیم و در مورد ۴۳ شهرستان قبلی که محدودیت قائل بودیم، محدودیت ها 
را تمدید کردیم و برای ۲۵ مرکز استان تصمیماتی گرفتیم که از چهارشنبه تا جمعه 

بعد به مدت ۱۰ روز اعمال می شود.
وی ادامه داد: برای فعالیت های ۳و ۴ که عمدتًا فعالیت های آموزشی و محل 
تجمع است، برای آن ۱۰ روز ممنوع می شوند و همه موارد توسط سخنگو تبیین و 

توضیح داده خواهد شد.

سخنانی که مخاطبش را پیدا نکرد!
محسن حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش شامگاه گذشته 
در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: »خانواده ها گواهند معلمان 
تالشی  با  کرونایی  شرایط سخت  در  عزیز 
ستودنی، مسؤولیت پذیری و خالقیت، همه 
توان خود را برای ارائه آموزش با کیفیت به 
دانش آموزان عزیز به کار می گیرند. به احترام 
این افسران سپاه پیشرفت به پا می خیزیم و 
تمام توانمان را برای بهبود شرایط شغلی آنان 

به کار می گیریم.«
هر چند وزیر آموزش و پرورش بارها 
مجازی  فضای  این  در  و  توئیت زده است 
واقع شروعی  توئیت در  است اما این  فعال 
بود برای جلوگیری از گستره اعتراضاتی که از 
روز گذشته از سوی معلمان نسبت به ویدئویی 
که سخنان  مجازی  فضای  در  منتشر شده 
وزیر آموزش و پرورش بود، آغاز شده بود و 
همچنان ادامه دارد؛ علیرغم توئیت دوباره وزیر 
آموزش و پرورش مبنی بر اینکه: »متأسفانه 
کل  مدیران  و  معاونان  با  من  گفت وگوی 
خدمت،  برای  توان  همه  بکارگیری  برای 
به نادرست خطاب به معلمان و حقوق آنان 
تلقی شده. سخت کوشی و خالقیت معلمان 
در شرایط دشوار کرونایی موجب بالندگی و 
از  ایران است. در یکسال مسؤولیتم  افتخار 
حقوق  سازی  عادالنه  برای  کوششی  هیچ 
معلمان دریغ نکرده ام«، اما این شکایت های 
معلمان که در کانال های مجازی می چرخد 
ادامه دارد. حتی وزیر آموزش و پرورش پس 
از توضیح درباره رتبه بندی در شبکه خبر بار 
دیگر شخصاً درباره این سخنان توضیح داد: 
امسال سال خاصی است و آموزش شرایط 
ویژه ای دارد. سال قبل آموزش به صورت 
حضور  کالس  سر  معلمان  و  بود  حضوری 
داشتند و نسبت به فرایندهای تعلیم و تربیت 

مطمئن بودیم.
با  که  نشستی  در  من  داد:  ادامه  وی 
کردم   داشتم  تالش   مدیران کل  و  معاونان 
آنها را  توجه  بدهم  به  اینکه امسال  سال  خاصی  
است  و  باید  با  روش  های  گذشته  خداحافظی  
کنیم.   بخشی  از  آموزشها  در  شاد  و  بخشی  در  
تلویزیون  رخ  می دهد و  باید  مطمئن  باشیم  همه  
به  آموزش  با  کیفیت  دسترسی  دارند.   خطابم  
این بود  که  کسی  حکمی  را  که  می پذیرد باید  
مطمئن  باشد  درست  انجام  وظیفه  می کند.   
به  هیچ وجه  مخاطب  من  معلمان  نبودند و  
معلمان  در  این شرایط  کاری  کردند  کارستان.

حاجی  میرزایی ادامه داد: این خطایی که 
در برداشت  اتفاق افتاده و برخی سایت ها این 
را به معلمان نسبت دادند، به هیچ وجه چنین 
چیزی نیست بلکه ما خودمان را مخاطب قرار 
دادیم و در آن جمع هم گفتم اولین کسی که 
مخاطب این  حرف است، خودم هستم.  ذمه 
۱۵ میلیون دانش آموز روی دوش من است و 
باید  اطمینان داشته باشم که آنها به آموزش 

با کیفیت دسترسی دارند.

آموزش  وزیر  این سخنان  برای  حتی 
و  خط  را  آن  معلمان  برخی  که  پرورش  و 
نشان و ادبیات خشن وزیر آموزش و پرورش 
خطاب به معلمان تلقی کردند و به صورت 
فضای  در  گسترده  بازتابی  شده  تقطیع 
مرکز  و  نیز  اطالعیه ای  داشت،  مجازی 
اطالع رسانی آموزش و پرورش صادر کرد و 
نوشت: مدیران در زمان شیوع کرونا و شرایط 
جامعه  بخش های  همه  برای  که  تحریم ها 
مشکالتی ایجاد کرده، قبول مسئولیت کرده اند 
خانواده ها  و  معلمان  آموزان،  دانش  به  تا 
به  تمام توان  باید با  بنابراین  کنند؛  خدمت 
خدمتگزاری به جامعه اقدام کنند و کاستی ها 
و کمبودها نباید مانعی برای کار کردن آن ها 
مدارس،  تعطیلی  شرایط کرونا و  در  باشد. 
آموزش وپرورش با برنامه ریزی شبکه شاد را 
ایجاد کرد، آموزش های تلویزیونی و بسته های 
آموزشی برای استمرار فعالیت های آموزشی را 
در شرایط عدم حضور دانش آموزان در مدارس 
از  استفاده  با  مدیران  و  است  کرده  فراهم 
دورترین  با  شبکه شاد می توانند  امکانات 
مناطق ارتباط داشته باشند و به طور لحظه ای 
از آخرین شرایط مجموعه تحت مدیریت خود 
باخبر باشند و برای ارتقا آن برنامه ریزی کنند.

از  استفاده  با  معلمان  شرایط  این  در 
امکاناتی که در دسترس دارند بهترین خدمات 
را به نظام آموزشی کشور ارائه داده اند و شاهد 
مختلف  زمینه های  در  آنان  فداکاری های 
بوده ایم که ضرورت این اقدامات مسئوالنه و 
و  شود  معرفی  و  مستندسازی  خالقانه 
متعهدانه  نگاه؛  همین  با  باید  نیز  مدیران 
با  و  کنند  به نظام تعلیم و تربیت خدمت 
وزیر  سخنان  کنند.  فرصت  خلق  خالقیت 
با  مشترک  نشست  در  آموزش وپرورش 
آموزش وپرورش  معاونان  و  کل  مدیران 
که  مدیرانی  به  و خطاب  استان های کشور 
بوده است و  این جلسه شرکت کرده اند  در 
داشته که دشواری ها  تاکید  این موضوع  بر 
شایسته  اجرای  مسیر  در  که  کمبودهایی  و 
مسئولیت ها و اراده آنان خللی ایجاد نکند و از 
تمام ظرفیت خود برای تعیین دسترسی همه 
با کیفیت استفاده  به آموزش  دانش آموزان 
شده  پخش  صحبت های  از  منظور  کنند. 

معلمان  جامعه  به هیچ وجه  نشست  این  در 
کشور که در شرایط کرونا تمام تالش خود 
را برای استمرار جریان آموزش انجام دادند، 
که سخت کوشی،  صورتی  است. در  نبوده 
مسئولیت پذیری و خالقیت معلمان در شرایط 
بسیار دشوار کرونایی موجب بالندگی و افتخار 

کشور است.«
اما سخنان وزیر آموزش و پرورش چه 
از سوی وزیر  را  این میزان توضیح  بود که 

آموزش و پرورش و وزارتخانه طلبید؟
این ویدئوها وزیر آموزش  از  در یکی 
که  حقوقی  »معنای  می گوید:  پرورش  و 
را  خدمات  این  که  است  این  می گیریم 
را  آن  کسی  هر  و  دهیم  ارائه  کامل  باید 
هر  کند.  امضا  را  نباید پای آن  ندارد  قبول 
کم  است  کرده  امضا  را  کس پای حکمش 
کاری اش به هیچ عامل دیگری ربط ندارد. 
بد رفتار  کرده یا  رفتار  خوب  فالنی  اینکه 
کرده، اینکه دیر با ما حقوق دادند یا زود دارند 
یا فالن دستگاه بیشتر حقوق می گیرد و… ما 
پذیرفتیم و کسی ما را مجبور نکرده است. اگر 
نتوانیم زیر بار این مسئولیت قد علم کنیم باید 
بکشیم کنار. وارد بازی بزرگی شده ایم و زیر 

برگه مهمی را امضا کرده ایم.«
میرزایی  حاجی  نیز  دیگری  کلیپ  در 
می گوید: »معیار کم فروشی چیست و چگونه 
با  می کنیم  فروشی  کم  داریم  که  بفهمیم 
و  کیلو  یک  کیلو،  یک  ترازوی  نمی کنیم؟ 
ترازوی نهصد گرم، نهصد گرم است اما اینجا 
چی؟ معیار خیلی ساده ای است؛ بچه های 
مردم، امانت دست ما هستند و می خواهیم به 
آنها خدمت ارائه کنیم. مقایسه کنیم ببینیم 
خدمتی که ارائه می کنیم خودمان را قانع و 
راضی می کند و معیار دوم برای شناخت کم 
فروشی به اعتقاد من مقایسه با کاری است که 
باید انجام شود. این کار یک قالب و قاعده ای 
داشته و هدف و اندازه قابل قبولی دارد. آیا 

اندازه قابل قبول، ارائه می شود؟«.
به نظر نمی رسد وزیر آموزش و پرورش 
ملعمان  جامعه  به  توهینی  سخنان  این  در 
کرده باشد که حاال قرار بر این همه توضیح 
و تصحیح داشته باشد خصوصاً آنکه پیش از 
این آخرین توئیت وزیر آموزش و پرورش در 

خصوص ارائه الیحه رتبه بندی به مجلس 
بود: »با تالش همکارانم در  نوشته  بود که 
برنامه  سازمان  با  هماهنگی  و  وزارتخانه 
تهیه  معلمان  رتبه بندی  الیحه  بودجه  و 
محترم  اول  معاون  شد.  تقدیم  دولت  به  و 
رئیس جمهور دستور دادند تا در کمیسیون امور 
اجتماعی دولت با قید فوریت بررسی شود.«

حتی به اذعان بسیاری از معلمان طی 
ماه های اخیر حقوق معلمان رشد قابل توجهی 
داشته است اما چه چیز در سخنان وزیر بوده 
است که معلمان را به چنین واکنش گسترده ای 
کار بردن زبان  »به  بنویسند:  که  کشانده 
تهدید، به جای زبان تقدیر و انگ کم فروشی 
به معلمان شرافتمند و متعهدی که با وجود 
کاستی ها، شبانه روز دغدغه آموزش و پرورش 
دانش آموزان شأن را دارند، آن هم از سوی 
عالی ترین مقام وزارت، تأسف بار است.«، و یا 
»وزیر دستگاه تعلیم و تربیت )!( معلمان را در 
شرایطی که با ابزار شخصی خود )موبایل، لپ 
تاپ، کامپیوتر، تبلت، وب کم( و بدون چشم 
مخاطب  هستند،  خدمت  مشغول  داشتی، 
قرارداد و گفت: خودتان امضا کرده اید و اگر 

راضی نیستید بروید!«
به  خطابش  می گوید  وزیر  که  حاال 
پرورش  و  آموزش  کل  مدیران  و  معاونان 
بوده این سوال مطرح می شود که آیا آنها که 
از معلمان حقوقی به مراتب بیشتر می گیرند، 
چه کاستی هایی دارند که چنین وزیر آموزش 

و پرورش را به تذکر واداشته است؟
و  آموزش  که  است  این  قعیت  وا
و  مخاطب  میزان  با  دستگاهی  پرورش 
در  آن  کارکنان  که  است  بسیار  کارکنان 
و  هستند  خدمت  سطوح مختلفی مشغول 
بیشترین بخش در فضای تعلیم و تربیت و 
که  ست  ا همین  ن!  معلما ن  ا عنو به 
وسیع  واکنشی  کوچک ترین کنشی یک 
در  گویی  که  معلمان  و  می انگیزد  بر  را 
این سال ها از حقوق خود چه مادی و چه 
معنوی ناالن بوده اند حال بی توجه به این 
واقعیت که سخنانی تقطیع شده را می شوند 
خود  معیشتی  وضعیت  بهبود  به  نگاه  یا  و 
که نظاره  بزرگ تر  جامعه ای  اینکه  یا  و 
و  می دهند  نشان  واکنش  گر آنهاست، 
بزرگ  یا  تحریف  سخنان را  حتی کسانی 

نمایی می کنند.
قطعاً آموزش و پرورش در مسیر توجه 
به معیشت و منزلت معلمان خطاهای بسیاری 
طی سال ها داشته است و حتی در روزهای 
داده  سامان  در  بسیاری  خطاهای  کرونایی 
این  دارد اما واقعیت  آموزش  وضعیت  به 
و  آموزش  وزیر  خطاب  اگر  حتی  که  است 
باشد،  این ویدئوها معلمان بوده  پرورش در 
حرفی برخورنده یا دور از واقعیت نیست. مثل 
این است که به یک پزشک بگوییم تو قسم 
خورده ای و باید پای قسمنامه ات بمانی و جان 
انسان ها را نجات دهی و او بگوید این حرف 

برخورنده است!

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

آموزش نودانشجویان تماما مجازی شد
معاون وزیر علوم گفت: تالش کردیم تا دانشجویان تازه وارد بتوانند دو 
یا سه هفته ابتدایی ترم به صورت فیزیکی حضور داشته باشند ولی به خاطر 

موج سوم کرونا مجبور هستیم این ترم را الکترونیکی کنیم.
الکترونیکی  آموزش  زیرساخت های  به  اشاره  با  صدیق  خاکی  علی 
خیلی  قبل  ترم  به  نسبت  در کشور  الکترونیکی  آموزش  گفت:  دانشگاه ها 
بهتر شده است، چراکه زیرساخت های دانشگاهی آماده تر شده است و اساتید 

آموزش های الزم را دیده و توانمندسازی اساتید صورت گرفته است.
بین  زیادی  شکاف  یک  متاسفانه  افزود:  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
دانشگاه های خوب و دانشگاه ها و موسسات ضعیف تر داریم، هرچند االن 
باید همه دانشگاه ها از حدی از آموزش های الکترونیکی برخوردار شده باشند.

وی ادامه داد: قرار است رتبه بندی دانشگاه ها در زمینه آموزش های 
مجازی انجام شده و نتایج اعالم شود سپس بر اساس آن سیاست هایی را 

برای ارائه مجوز دوره ها خواهیم گذاشت.
خاکی صدیق افزود: با توجه به شرایط، چاره ای نداریم به جز اینکه 
از پسا کرونا هم  بعد  با تمام توان پیگیری کرده و  را  الکترونیکی  آموزش 
آموزش ترکیبی را جلو ببریم.وی یادآور شد: دیگر دوران آموزش سنتی صد 
درصد چهره به چهره به اتمام رسیده است و باید رویکرد نوین آموزشی را پی 

بگیریم که ترکیبی از این دو است.
سالمتی  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون 
دانشجویان از اولویت اصلی وزارت علوم است و در همین راستا باید تمام 

مراحل ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام شود.
اول مهر آغاز شد  اواخر شهریور و  از  افزود: ترم جاری دانشگاه  وی 
ولی دانشجویان تازه وارد با تأخیری به خاطر شرایط کرونا مواجه هستند 
تحصیلی  دوره  و  نشوند  متضرر  دانشجویان  اینکه  علت  به  دانشگاه ها  که 
آنان برقرار باشد برنامه ریز هایی را انجام داده اند تا دانشجویان بتوانند دوره 

تحصیلی را به اتمام برسانند.
خاکی صدیق ادامه داد: تعداد واحدهایی که دانشجویان می گیرند مانند 
اینکه  برای  تعداد واحدها کمتر است  این  بود و  سال های گذشته نخواهد 
دانشگاه ها در بازه زمانی مناسب ترم را به پایان برسانند. امیدواریم در ترم 
آینده کالس ها به صورت حضوری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

برگزار شود.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تالش کردیم 
تا دانشجویان تازه وارد بتوانند دو یا سه هفته ابتدایی ترم به صورت فیزیکی 
حضور داشته باشند که با دانشگاه، محیط و استادان آشنا شوند ولی به خاطر 
موج سوم کرونا مجبور هستیم این ترم را به صورت الکترونیکی داشته باشیم.

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی از ۲۰ آبان آغاز می شود
سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی  کشور 

برای نیمه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  از ۲۰ آبان ماه فعال می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه های  دانشجویان  میهمانی  و  انتقال  سامانه 
برای نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر اساس زمان بندی اعالم شده از سوی 

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت فعال می شود.
درخواست،  ثبت  به  نسبت  باید  دانشگاه ها  کارشناسان  و  دانشجویان 
دانشجویان بر  میهمانی  و  انتقال  تقاضاهای  به  پاسخگویی  و  رسیدگی 
اساس بازه های زمانی مندرج در جدول اقدام کنند.دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی که در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشجوی انتقالی یا میهمانی 

نمی پذیرند باید نسبت به این موضوع اطالع رسانی کنند.

جسد گمشده در لواسانات پیدا شد
فرمانده تیم واکنش سریع هالل احمر استان تهران از پیدا شدن پیکر فرد گمشده 

به نام »فرهاد احمد پور« در لواسانات خبر داد.
فرهاد احمد پور۵۲ ساله و ساکن پایتخت، روز سی ام مهر ماه از خانه خود خارج شده 
اما هیچوقت بازنگشت. اعضای خانواده او پس از بیست و چهار بی خبری، به کالنتری 
مراجعه کرده و اعالم مفقودی می کنند. به گفته اعضای این خانواده او آخرین بار در 
لواسانات مشاهده شده بود، به همین دلیل جمعیت هالل احمر برای یافتن او، عملیات 

نجات را آغاز کرد.
محمد علی راستکار گفت: پس از اعالم گزارش مبنی بر مفقود شدن یک مرد در 
لواسانات، یک تیم ۵ نفره از کوهستان شمیرانات و یک تیم ۵ نفره از تیم واکنش های 
سریع استان تهران به محل حادثه اعزام می شوند.وی افزود: جستجو از ساعت ۹ صبح 

روز یکم آبان آغاز شد و تا ساعت ۱۷ چهارم آبان ادامه داشت.
فرمانده تیم واکنش سریع هالل احمر استان تهران ادامه داد: پس از چهار روز، هیچ 
اثری این مرد پیدا شد و با توجه به اینکه این منطقه صعب العبور است، عملیات به حالت 

تعلیق درآمد و ما موفق به پیدا کردن این فرد نشدیم.
راستکار گفت: در مجموع ۱۳۰ نجات گر در این عملیات حضور داشتند و از تجهیزات 
مورد نیاز مانند دو فروند هلی شات برا رصد منطقه و دوربین تخصصی نظامی، استفاده شد.

وی افزود: روز جمعه در ضلع شرقی دیواره قله ساکا یک کوهنورد جسد بی جان 
مردی حدودا ۵۰ ساله را پیدا کرده و به پلیس اطالع داده بود.

فرمانده تیم واکنش سریع هالل احمر استان تهران اظهار کرد: برای انتقال جسد، 

تیم های واکنش سریع منطقه به محل اعزام شدند و جسد را به کالنتری ۱۶۶ لواسانات 
تحویل دادند که این اقدام از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر به طول انجامید.

کشف جسد حلق آویز دختر ۱۱ساله
ساعت ۹ شب چهارشنبه هفته گذشته، گزارش مرگ مشکوک دختر ۱۱ ساله از سوی 

مأموران کالنتری ۱۴۰ باغ فیض به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
مادر این دختربچه به پلیس گفت: من و شوهرم چند سال قبل از هم جدا شدیم و 
دخترم با من زندگی می کرد. امروز برای انجام کاری از خانه بیرون رفته بودم اما وقتی 
برگشتم متوجه شدم در قفل است با کمک همسایه ها در را باز کردیم اما وقتی وارد خانه 

شدم جسد حلق آویز دخترم را دیدم.
بدین ترتیب با اعالم موضوع به بازپرس مصطفی واحدی از شعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی تهران پرونده برای تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 
گرفت. در ادامه نیز مشخص شد این دختر ۱۱ ساله هیچ گونه عالئم افسردگی نداشته و 

دختر شادابی بوده که از نظر درسی نیز بسیار موفق بوده است.
بنابراین فرضیه خودکشی کمرنگ است و خانواده وی خواهان روشن شدن علت 

اصلی مرگ دخترشان هستند.

قتل جوان افغان در جشن عروسی
افغانی در  از دستگیری عامل قتل جوان ۲۵ ساله  استان بوشهر  انتظامی  فرمانده 

کمتر از ۳ ساعت خبر داد.
سردار خلیل واعظی با اعالم این خبر گفت: با اعالم یک فقره درگیری در خیابان 
»آیت« شهر برازجان، سریعا تیمی از ماموران انتظامی و پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.

این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: طی بررسی کارآگاهان پلیس، مشخص شد این 
حادثه حین برگزاری مراسم جشن عروسی افاغنه رخ داده و ۲ تبعه افغان با یکدیگر درگیر، 
که در این بین جوان ۲۵ ساله مورد اصابت چاقو قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان 

به علت شدت جراحات فوت می کند.
پلیسی،  قاتل عنوان کرد: در یک عملیات  به مشخص شدن هویت  اشاره  با  وی 

مخفیگاه متهم شناسایی و کمتر از ۳ ساعت پس از وقوع جنایت دستگیر شد.
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عملکرد فراتر از انتظار گوگل 
در سه ماهه سوم ۲۰۲۰.

مربوط   ۲۰۲۰ سوم  سه ماهه ی  به  که  گوگل  مالی  گزارش  جدیدترین 
است، از کسب درآمد ۴۶٫۲ میلیارد دالری توسط آلفابت )شرکت مادر گوگل( 

حکایت می کند.
منبع اصلی درآمد آلفابت تبلیغات است و با توجه به رکود در صنایع مختلف 
درآمد آنها نیز به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. »Ruth Porat«، مدیر مالی 
آلفابت تاکید می کند که دو ماه اول اوضاع حتی بهتر از پیش بینی ها بود اما در 
مارس درآمد گوگل به شدت کاهش پیدا کرد. به گفته وی استفاده از محصوالت 
گوگل رو به رشد است اما از موضوعات تجاری مثل سفر و محصوالت جدید 

به محتوای مربوط به کووید-۱۹ تغییر پیدا کرده است.
بخش »درآمدهای دیگر« که شامل  پلی استور و سخت افزارهایی نظیر 
گوشی ها و لپتاپ های »پیکسل«، اسپیکرهای »هوم«، نمایشگرهای هوشمند 
»نست هاب« و غیره می شود، شاهد درآمد ۴.۴ میلیارد دالری هستیم که نسبت 

به ۳.۶ میلیارد دالر سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.
این روزها شرکت های مختلف مشغول انتشار گزارش مالی عملکرد خود در 
سه ماهه ی سوم سال ۲۰۲۰ هستند و نگاهی کلی به آمار نشان می دهد سهام داران 
روزهای خوبی تجربه می کنند. حال نوبت به آلفابت )شرکت مادر گوگل( رسیده 

است تا از عملکرد خود در سه ماهه ی سوم سال جاری میالدی بگوید.
آلفابت در جریان برگزاری جلسه ی توجیهی با سرمایه گذاران، به آن ها گفت 
درآمدش از تخمین اولیه فراتر رفته است. آلفابت در سه ماهه ی دوم سال ۲۰۲۰ 
عملکرد چندان درخشانی از خود برجای نگذاشت؛ اما در سه ماهه ی سوم درآمد 
بسیار خوبی کسب کرد. در بخشی از گزارش مالی آلفابت می خوانیم درآمد کل 

شرکت در بازه ی زمانی مورد بحث ۴۶٫۲ میلیارد دالر بوده است.
آلفابت بخش اعظم این درآمد را مدیون افزایش مبالغ خرج شده توسط 
تبلیغ کنندگان در موتور جست و جوی گوگل و یوتیوب و همچنین ادامه ی عملکرد 
قوی گوگل کالد ))Google Cloud و گوگل پلی می داند. یکی دیگر از 
واحدهای تجاری پردرآمد گوگل، واحدی است که از چند زیرمجموعه تشکل شده 
و گوگل آن را »درآمدهای دیگر« خطاب می کند. این واحد تجاری توانسته است 
در سه ماهه ی سوم ۲۰۲۰ بالغ  بر ۵٫۴ میلیارد دالر درآمد کسب کند که بیشتر از 

چهار میلیارد دالِر کسب شده در سه ماهه ی سوم ۲۰۱۹ است.
این واحد تجاری گوگل شامل گوشی های سری پیکسل نظیر پیکسل 
)Nest( و  امسال معرفی شد، محصوالت خانواده ی نست  ۴a که مردادماه 
توسط  ویدئویی  محتوای  خرید  )نظیر  یوتیوب  تبلیغاتی  غیر  درآمد  همچنین 
کاربران( می شود. در این واحد تجاری سرویس های اشتراکی یوتیوب پریمیوم 
))YouTube Premium و یوتیوب تی وی ))YouTube TV و دیگر 

پروژه های گوگل هم حضور دارند.
گوگل تصمیم گرفته است در گزارش های مالی بعدی خود درآمدهایی که 
از واحد گوگل کالد کسب می کند، به صورت مفصل تر شرح دهد و این، خبر 
خوبی برای سرمایه گذاران است. بخش ابری، یکی از واحدهای تجاری گوگل 
با سرعت رشد زیاد است و هرچه زمان می گذرد، به بخش های بیشتری از بازار 
ورود می کند؛ به همین دلیل برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است.

سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، در جریان برگزاری جلسه ی توجیهی 
با سرمایه گذاران به حواشی اخیر در مورد شکایت وزارت دادگستری از شرکت 
تحت مدیریتش اشاره کرد. وزارت دادگستری می گوید گوگل در قبال موتور 
جست و جوی خود رفتار ضد رقابتی دارد و به همین دلیل باید جریمه شود. سوندار 
پیچای می گوید محصوالت گوگل »مزیت هایی در خور توجه« دارند و گوگل 
قصد دارد با اعتماد به  نفس دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهد. پیچای می گوید 
او و اعضای تیمش قصد دارند همچنان به توسعه ی موتور جست و جویی که 

»مردم دوستش دارند و برایش ارزش قائلند« ادامه دهند.
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۱۵ درصد سربازان ورودی به ۴۰ پادگان مهارت آموخته اند
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: ۱۵ درصد سربازانی که به پادگان ها رفته اند مهارت آموخته اند 

و امیدواریم که تعداد کارگاه های مهارت آموزی تا پایان سال به ۱۵ هزار کارگاه برسد.
سردار سید مهدی فرحی  با اشاره به هدف ستاد کل از مهارت آموزی سربازان اظهار داشت: 
مهارت آموزی یک هدف واالیی دارد اینکه ما بتوانیم با مهارت آموزی در واقع جذابیت سربازی را در 
میان جامعه، نشاط سربازی را در میان سربازان و اثربخشی سربازی را برای نیروی مسلح ارتقا بدهیم 

راهبردی پشت سر مهارت آموزی است.
وی افزود: یعنی سربازی که مهارت داشته باشد و شایستگی های بیشتری داشته باشد به درد نیروهای 
مسلح بیشتر می خورد نتیجه این کار هم در واقع هدف مستقیم مهارت آموزی است اما نتیجه غائی و 
نتیجه آینده هم مهارت آموزی دارد و آن هم زمینه اشتغال برای جوان ها برای پس از خدمت بیشتر ایجاد 
شود یعنی االن که کشور ما بیش از ۴ میلیون نفر بیکار دارد که قسمت عمده آنها به تعبیری ۸۵ درصد 
آنها جوانهای ۲۰ سال تا ۳۰ سال هستند وقتی سراغشان می روید عمده اینها از نداشتن مهارت رنج می برند.

* جوانی که مهارت داشته باشد تنها به دنبال استخدام نیست
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: در صورتی که اگر جوانان ما مهارت داشته باشند اواًل به 
دنبال استخدام نیستند ثانیاً اینکه شانس استخدام آنها بسیار باالتر می رود چون خود فرد یک هنر و یک 
مهارتی دارد بنابراین هدف ثانویه مهارت آموزی، اشتغال و ایجاد زمینه و بستر اشتغال برای جوانان که 
وقتی منقضی خدمت می شوند و ترخیص می شوند بتوانند یک مهارتی داشته باشند، مهارت هم اگر یک 
فرصتی به دست بیاید که بتوانند در طی مدت خدمت از همین مهارت استفاده عملی هم بکنند تجربه 

هم همراه آن مهارت می آید و یک گواهینامه رسمی هم دارند که معتبر است.
وی ادامه داد: وقتی که جوان ما با این ابزار وارد جامعه شوند بنابراین سربازی برایشان یک فرصت 
شده، فرصت یادگیری، مهارت آموزی، تجربه اندوزی و مدرک مهارت گرفتن و وقتی ترخیص می شود 

اگر هیچ عقبه ای نداشته باشند این مدرک می تواند یک فرصتی برای اشتغال بشود
سردار فرحی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه می گویند سربازان بی کارند و از سر بیکاری 
به سربازان مهارت می آموزند را شما تأیید می کنید، گفت: در واقع این یک صحبت خیلی نپخته و خام 
است که یا کسانی می زنند که از وضعیت سربازی مطلع نیستند یا خدایی نکرده با غرض ورزی صحبت 
می کنند چون امروزه: به خاطر شدت فعالیت نیروهای مسلح، به خاطر کاهش جمعیت سرباز و به خاطر 
ارتقا سطح تحصیالت سرباز، سربازان در یک شرایط کاری خیلی زیاد قرار گرفتند و حجم کارهایشان خیلی 
بیشتر از قبل شده و اینکه بگویند از سر بیکاری چیزی یاد بگیرند این در واقع یک حرف کاماًل اشتباه است.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ادامه داد: به خاطر همین است که ما به دنبال مکانیسم هایی 
رفتیم که از شدت اشتغال سرباز استفاده کنیم نه از شدت بیکاری یعنی آنقدر که سرباز مشغله دارد و 
فرمانده حاضر نیست که آن را آزاد کند و می گوید که من نیرو ندارم و باید از این سرباز استفاده کنم 
ما مکانیزم هایی را طراحی کردیم که این شدت اشتغال را به نوعی با مهارت گره بزنیم مثاًل گفتیم که 
آزمون ادواری بگیریم در آموزش بدو خدمت، قبل از اینکه به خدمت سربازی بیاید و در لباس مقدس 
سربازی قرار بگیرد موقعی که سنش کمتر از حد سربازی بوده و در خانه پدر مادرش بوده یک مهارتی را 
کسب کرده و یک هنری را پیدا کرده ولی گواهینامه ندارد در همان بدو خدمت افراد مهارت دیده ای را 
که بدون گواهینامه هستند شناسایی بکنیم و در همان زمان یک ماهه و یا دوماهه بعد از کرونا ان شااهلل 

بتوانیم به آنها گواهینامه بدهیم. 
*۱۵ درصد سربازانی که مهارت ها را فراگرفته اند دارای گواهینامه فنی و حرفه ای شدند

وی گفت: خوشبختانه ۱۲ الی ۱۵ درصد سربازان ما در این چهل پادگان ارتش سپاه ناجا و وزارت 
دفاع که ساالنه چند صد هزار نفر وارد این ۴۰ پادگان می شوند در بدو ورود می گویند و مهارت داریم 
ولی گواهینامه نداریم و ما در طی همان یک ماه آموزش با فنی حرفه ای هماهنگ کردیم و از آنها آزمون 

به عمل می آید و خوشبختانه حدود ۱۵ درصد آنها گواهینامه می گیرند.
سردار فرحی بیان کرد: یعنی ۱۵ درصد ورودی پادگان ها، این آمار شش ماه گذشته ماست و فنی 
حرفه ای می تواند تأیید بکند و اتفاقاً این کسانی که در این مقطع گواهینامه می گیرند باالترین نمره را 
می گیرند چرا چون مهارت چندین ساله را کسب کردند و نیازی نیست ۳۰ تا ۴۰ ساعت پیش ما آموزش 
ببینند و نمره این افراد باالی ۹۰ است نمره ای که فنی حرفه ای به آنها می دهد در حالی که نمره قبولی 

افرادی که در حین خدمت آموزش می بینند بین ۵۰ تا ۶۰ است.
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: این یکی از کارهایی است که ما انجام می دهیم و برای اشتغال 
سرباز در طول مدت خدمت و به علت شدت اشتغال او اجازه نمی دهد که در کالس ها شرکت بکند و 
فرمانده خیلی تحت فشار است که سرباز را آزاد کند بنابراین از همچنین مکانیسم هایی استفاده می کنیم 
و مکانیسم دیگری که ما با کمک وزارت کار با حمایت جدی وزیر کار که انصافاً در این موضوع سنگ 
تمام گذاشتند و مجوز آموزش در محیط واقعی کار را دادند که اصاًل نه فرمانده بخواهد کسی را آزاد کند 

و نه سرباز بخواهد که وقت آزاد داشته باشد و برای آموزش بیاید.
* افزایش تعداد کارگاه های مهارت آموزی

وی خاطرنشان کرد: قرار شده است تمام کارگاه هایی که در نیروهای مسلح قرار دارد در پرتال 
فنی حرفه ای ثبت کنیم تا به االن ۵ هزار کارگاه از ارتش، ناجا و سپاه در پورتال فنی حرفه ای ثبت 
شده اند، ما پیش بینی می کنیم این کارگاه ها تا پایان سال بالغ بر ۱۵ هزار عدد شود، اگر در هر یک از 
این کارگاه ها سالی سه سرباز آموزش ببیند حداقل ما ساالنه حدود ۵۰ هزار سرباز را در محیط واقعی 
کار خودشان بدون اینکه سربازی بخواهد آزاد شود آموزش مهارتی داده ایم و به او گواهینامه می دهیم و 
برای او سابقه کار می شود و به او یک برگه تجربه دو ساله هم می دهیم که با این دو مدرک ترخیص شود.

سردار فرحی در پایان گفت: جدا از مواردی که اعالم شد ما برای پس از خدمت هم کارهای خیلی 
خوبی کردیم که بتوانیم در سامانه ماهرسان از سرباز پس از خدمت حمایت کنیم بنابراین ما به دنبال 
مکانیسم هایی هستیم به خاطر شدت پرکاری سربازان و عدم وجود وقت اضافی برای سرباز که امکان 
مهارت آموزی ندارد مقداری از مهارت را به قبل از خدمت انداختیم و یک سری را در آموزش بدو خدمت 
)خود اظهاری( و مقداری را در محیط واقعی کار گنجانده ایم همه اینها حاکی از این است که سرباز پرکار 
است و پرتالش است و وقت اضافی ندارد و این تناقض جدی است که می گویند سربازان از سر بیکاری 

مهارت آموزی می کنند و این حرف از سر نشناختن موضوع و ناآگاهی است.
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کت  شر مل  عا یر مد
سوخت  مصرف  زی  بهینه سا
تراز سال ۱۳۹۶  براساس  گفت: 
 ۶.۳ معادل  کشور  انرژی  فعلی  مصرف 
میلیون بشکه نفت در روز است که چنانچه 
برنامه های بهینه سازی انجام شود، قابلیت 
انرژی  مصرف  درصدی   ۵۰ جویی  صرفه 

وجود خواهد داشت.
علی مبینی دهکردی امروز در نشست 
فعلی  ظرفیت  این که   بر  تاکید  با  خبری 
مقایسه  قابل  گذشته  دهه های  با  کشور 
به ظرفیت های وسیعی در  اکنون  نیست و 
اظهار  یافته ایم،  دست  مختلف  بخش های 
باشیم  داشته  درستی  برنامه ریزی  اگر  کرد: 
استفاده  احسن  نحو  به  این ظرفیت ها  از  و 
کنیم، هر غیرممکنی را ممکن خواهیم کرد.

وی با بیان این که در شرایط فعلی با 
توجه به شیوع ویروس کرونا و تحت تاثیر 
قرار گرفتن کسب و کارها و همزمانی این 
مساله با تحریم های تحمیلی این مساله را 
موجود  ظرفیت های  از  که  کرده  ضروری 
بخواهیم  اگر  گفت:  ببریم،  بهتری  استفاده 
برنامه ای برای برون رفت از این شرایط در 
نظر بگیریم، باید مختصات آن را لحاظ کنیم.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت با بیان این که علی رغم اهمیت بهینه 
مساله مشخص  این  مفهوم  تاکنون  سازی 
شرایطی  در  این  کرد:  اظهار  است،  نشده 
است که ظرفیت های بزرگی برای خلق منبع 
مالی داریم که می توان به وسیله جلوگیری 
این مساله  بهینه سازی  و  انرژی  اتالف  از 

را محقق کرد.
شدت  به  اشاره  با  دهکردی  مبینی 
مصرف انرژی در ایران تصریح کرد: در حال 
حاضر شدت مصرف انرژی در ایران باالترین 
شاخص در جهان را دارد لذا الزم است بازار 
بهینه سازی انرژی را شکل دهیم، به گونه ای 
در  و  باشد  رگوالتور  و  تنظیم گر  دولت  که 

عین حال تمام ذینفعان در آن سهم داشته 
باشند. البته این مساله در نیروگاه های بخش 
خصوصی تا حدی فعال شده است، اما الزم 

است به طور جد به این موضوع بپردازیم.
کمبود  امروز  این که  بیان  با  وی 
و  ندارد  وجود  کشور  در  مقررات  و  قوانین 
سازی  بهینه  حوزه  در  الزم  قوانین  تمامی 
ادامه  است،  شده  تدوین  سوخت  مصرف 
راه حل مدیریت  باید  فعلی  داد: در شرایط 

چالش ها را پیدا کنیم.
صرفه جویی ۸ میلیارد دالری با کاهش 

۵۰ درصدی شدت انرژی
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت با بیان این که ظرفیت بهینه سازی 
معادل ۳.۵ میلیون بشکه انرژی در روز باید 
ایجاد شود که این میزان می تواند شش تا 
داشته  دنبال  به  میلیارد صرفه جویی  هشت 
باشد، تصریح کرد: در طول دهه های اخیر 
متوسط  طور  به  کشور  اولیه  انرژی  عرضه 
توجه  با  و  داشته  رشد  درصد  سه  ساالنه 
روند  موجب  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  به 
شده  اولیه  انرژی  مصرف  شدت  افزایشی 

است.
شدت انرژی در ایران بیش از سه برابر 

متوسط جهانی است
وی ادامه داد: این در حالی است که 
شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه های 
گذشته روند کاهشی داشته است اما شدت 
از سه درصد  بیش  ایران  در  انرژی  عرضه 
میزان  نظر  از  ایران  است.  جهانی  متوسط 
آلمان بوده  انرژی نزدیک به کشور  عرضه 
اما شدت انرژی ایران شش برابر آلمان است.

مبینی دهکردی با بیان این که مصرف 
غیرمولد  در خدمت بخش  ایران  در  انرژی 
انرژی در  اظهار کرد: شدت مصرف  است، 
ایران باید در ۱۰ سال آینده نصف شود که 
الزم است با بهینه سازی برای اقتصاد بعد 
از کرونا خلق منبع شود و بازار بهینه  سازی 
انرژی را تشکیل دهیم. در حال حاضر قوانین 
مورد نیاز بهینه سازی مصوب شده و بهترین 
قانون نیز سیاست های کلی اصالح الگوی 
که  اقداماتی  به  اشاره  با  است.وی  مصرف 
زمینه صورت گرفته است،  این  در  تاکنون 
نقل  و  حمل  زمینه ی  در  طرح هایی  گفت: 
بند »ق« مصوب شده و  به منابع  با توجه 
همچنین بهینه سازی ۶۰۰ هزار موتورخانه 
توسط  برق دار کردن چاه های کشاورزی  و 
توانیر نیز در این زمینه در حال پیگیری است.

مبینی دهکردی اضافه کرد: عالوه بر 
دستگاه  هزار   ۶۵ نوسازی  زمینه ی  در  این 
تاکسی  ر  هزا  ۱۵۰ جایگزینی  کامیون، 
و  کم مصرف  محرکه  قوای  تولید  فرسوده، 
موتور پایه گاز سوز کم مصرف، توسعه حمل 
کالنشهر،  هشت  در  شهری  قطار  نقل  و 
 ۷۰۰۰ در  نرژی  ا مصرف  بهینه سازی 
برای   ۱۲ ماده  از  استفاده  و  مرغداری 
طرح های  و  نیروگاه ها  در  مصرف  کاهش 
پاالیشی و پتروشیمی، صنایع فوالد و سیمان 
و بهینه سازی مصرف در ساختمان از جمله 
طرح های در دستور کار برای کاهش مصرف 

انرژی است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت در بخش دیگری از صحبت های خود 
تدوین دو سند در زمینه بهینه سازی مصرف 
انرژی که اخیرا وزیر نفت به آن اشاره داشته 
است، اظهار کرد: یکی از مسائلی که وزارت 
که  بوده  این  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  نفت 
چه میزان پاالیشگاه مورد نیاز کشور است؛ 
برهمین اساس وزیر نفت ماموریت داده است 
تا وضعیت حمل و نقل جهان در سال ۱۴۲۰ 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و براساس 
این مطالعات سند حمل و نقل کشور تدوین 
شده و پس از آن نیز وضعیت تولید و مصرف 

گاز مورد توجه قرار گرفته است.  
با روند کنونی مصرف تا ۲۰ سال آینده 

وارد کننده گاز می شویم
روند  با  کرد:  اظهار  دهکردی  مبینی 
کنونی مصرف طی ۲۰ سال آینده باید ساالنه 
به  کنیم،  وارد  گاز  مترمکعب  میلیون   ۵۰۰
همین دلیل سند تراز عرضه تولید و مصرف 
گاز کشور در افق ۲۰ ساله را در نظر گرفته ایم 
و براساس دو سندی که برای بهینه سازی 
مصرف سوخت در نظر گرفته شده و طبق 
ارائه شد، طی ۲۰ سال  اول  آنچه در سند 
پاالیشی  ظرفیت  بشکه  میلیون   ۲.۷ آینده 

نیاز خواهیم داشت.

خبر خوش به دارندگان سهام
این خبر خوش را به دارندگان سهام می دهم که خیلی از 
بنگاه های بورسی نرخ سود آوری باالیی دارند، چرا که بنگاه های 
بورسی بنگاه های منتخب، گلچین شده و صادراتی هستند. بنگاه 
های صادراتی حاضر در بورس، زمانی که ارز حاصل از صادرات 

خود را برگردانند معاف از مالیات هستند.
خبرنگاران،  جمع  در  نشست  این  حاشیه  در  دژپسند  دکتر 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  جلسه  در  خود  دلیل حضور 

اسالمی را پاسخگویی به سواالت نمایندگان در خصوص نوع نظارت و عملکرد این وزارتخانه 
در خصوص بازار سرمایه و نیز انطباق واگذاری های انجام شده در سنوات گذشته با قوانین و 

مقررات مربوط عنوان کرد.
دژپسند با بیان اینکه شورای عالی بورس وظیفه نظارت عالیه و سیاستگذاری را عهده 
دار است و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر، وظیفه نظارت »عملیاتی« بازار 

سرمایه را بر عهده دارد، گفت:
بازار سرمایه فقط با شاخص ارزیابی نمی شود. شاخص برآیند و انعکاس شرایط پیرامونی 
هم هست، به عنوان مثال اگر بخواهد تصمیمی در مورد یک موضوعی مثال نرخ سود بانکی 
گرفته شود، بحث اینکه نرخ سود می خواهد افزایش یابد؛ طبیعتاً بورس را تحت تاثیر قرار می 

دهدکه خوشبختانه این موضوع توسط رییس کل بانک مرکزی تکذیب شد.
نیست،  مرکزی  بانک  کار  دستور  در  موضوع  این  که  است  معین شده  افزود:  دژپسند 
ضمن اینکه اشاره شده است که هیچ قطعیتی وجود ندارد که افزایش نرخ سود بانکی، االن بر 

نقدینگی تاثیر داشته باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما امروز شاهدیم که نهاد نظارتی و حاکمیت در بازار سرمایه، به 

موفقیت هایی در زمینه ریل گذاری این بازار نائل آمده است.
وی گفت: در حال حاضر تعداد ۱۸۲ شرکت از ۳۲۰ شرکت بورسی، بازار گردان دارند که 

تا کنون اینگونه نبوده است.
دژپسند افزود: همچنین ما امروز بازار ساز داریم و می توانیم اوراق تبعی اختیاری داشته 
باشیم. اینها همه نتیجه ریل گذاری ها و سیاستگذاری هایی است که انجام شده و بازار سرمایه 

به آنها مجهز شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این شرایط بهترین حمایت دولت از سهامداران این است 
که قوانین و مقررات مناسب ایجاد کند، ریل گذاری و سیاست گذاری خوب انجام دهد، دومین 
کار این است که اطالع رسانی کند، یعنی اطالع بدهد که دارندگان سهام شرکت های بورسی 
بدانند، مجامع عمومی شرکت ها برگزار شده و نشان می دهد که سودآوری شرکت ها باال است، 

تا دارندگان سهام به عنوان مالک دقت کنند و سهام خود را ارزان نفروشند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت؛ این خبر خوش را به دارندگان سهام بدهم که خیلی از بنگاه 
های بورسی نرخ سود آوری باالیی دارند، چرا که بنگاه های بورسی بنگاه های منتخب، گلچین 
شده و صادراتی هستند. بنگاه های صادراتی حاضر در بورس، زمانی که ارز حاصل از صادرات 

خود را برگردانند معاف از مالیات هستند.
وی با اشاره به اینکه رشد سود برخی از بنگاه ها به ۳۷۷ درصد نیز رسیده است افزود: 

در ارزیابی که از چند بنگاه اقتصادی داشتم متوجه شدم غالبا نرخ سود آوری آنها باال است.
 )p/e ( وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: نسبت قیمت بر درآمد سهام
بعضی بنگاه ها حاکی از ارزندگی سهام آنها است و سهام داران اگر تمایل به فروش سهام خود 
دارند باید بدانند سهام ارزنده ای را به فروش گذاشته اند و سهام داران حتما با توجه و تامل 
نسبت به خرید یا فروش سهام اقدام کنند و اگر تمایل به فروش سهام خود را دارند، باید بدانند 

سهام ارزنده ای را به فروش گذاشته اند.

امضای تفاهم نامه همکاری بین اگزیم بانک ایران و روسیه

دکتر علی صالح آبادی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین اگزیم بانک ایران و 
روسیه گفت: اگزیم بانک دو کشور حلقه اتصال تجار و فعاالن اقتصادی با یکدیگر خواهند بود.

نشست  نیوز  اگزیم  از  نقل  به  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
صالح  علی  دکتر  حضور  با  روسیه  و  ایران  کشور  دو  های  بانک  اگزیم  مشترک 
شد. برگزار  تهران  در  روسیه  بانک  اگزیم  مدیره  هیات  رئیس  تیپانو  الکسی  و   آبادی 

طی این دیدار رسمی تفاهم نامه همکاری های دوجانبه بین اگزیم بانک ایران و روسیه به 
امضای دو طرف رسید.

دکتر صالح آبادی در مورد این دیدار گفت: در این جلسه تفاهم نامه همکاری بین اگزیم 
بانک های دو کشور به امضا رسید که به موجب این تفاهم نامه همکاری های زیادی را در آینده 

ای نزدیک بین دو بانک شاهد خواهیم بود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: به موجب این تفاهم نامه در آینده نزدیک خطوط 
اعتباری کوتاه مدت بین اگزیم بانک ایران و روسیه مبادله می شود. خط اعتباری که اگزیم بانک 
ایران به روسیه اختصاص خواهد داد برای استفاده صادرکنندگان کاال به روسیه خواهد بود و 
همچنین طرف روسی خط اعتباری کوتاه مدت دوساله به ما خواهد داد که واردکنندگان ایرانی 

می توانند برای واردات کاال و مواد اولیه از روسیه از آن استفاده کنند.
صالح آبادی همچنین از عقد قرارداد تامین مالی بلند مدت در آینده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: طی این تفاهم نامه اگزیم بانک روسیه نظر مساعد خود را برای عقد قرارداد تامین مالی 
بلند مدت برای پروژه های داخل کشور اعالم کرده است. خوشبختانه طرف روس لزوما اصراری 
برای تهیه درصد مشخصی از مواد اولیه از کشور روسیه و یا استفاده از پیمانکار روسی ندارد. 
این الزام در مقررات کشور روسیه وجود ندارد و انعطاف پذیری باالیی در این زمینه وجود دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین طی این تفاهم نامه قرار است بانک توسعه صادرات 
ایران با کمک اگزیم بانک روسیه پروژه های مشترکی را در داخل و خارج از ایران تامین مالی 

کند. جزییات این همکاری طی مذاکرات آتی مشخص خواهد شد.
صالح آبادی از همکاری های مشترک آتی در خصوص تبادل اطالعات در مورد شرکت 
های ایرانی و روسی که عالقه مند به کار در کشور مقابل هستند خبر داد و گفت: اگزیم بانک 
ایران و اگزیم بانک روسیه حلقه اتصال تجار و فعاالن اقتصادی با یکدیگر خواهند بود. قطعا 
شناخت دوجانبه فعاالن اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی دو طرف موثر خواهد بود.وی گفت: 
رابطه کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران با اگزیم بانک روسیه برقرار است و به زودی بر 
اساس همین تفاهم نامه بانک توسعه صادرات نزد اگزیم بانک روسیه افتتاح حساب خواهد کرد.

صالح آبادی این تفاهم نامه را گام اول در عقد قراردادهای تامین مالی با اگزیم بانک 
روسیه دانست و گفت: مذاکرات اولیه حاکی از این است که طرف روسی آمادگی دارد بدون 
محدودیت پروژه های متعددی را تامین مالی کند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اذعان 
داشت: با توجه به استقبال اگزیم بانک روسیه برای همکاری با بانک توسعه صادرات ایران، ین 
دیدارآغاز همکاریهای بیشتر و گسترده تردر آینده را بین اگزیم بانک های دو طرف نوید می دهد.

به گفته مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران رابطه بانکی بسیار خوبی با بانک های روس 
دارد.ما با نزدیک به ده بانک روسی در حوزه کارگزاری، افتتاح حساب، نقل و انتقاالت، LC و 
ضمانت نامه همکاری داریم و امروز بانک های بزرگ روسیه با بانکهای ایرانی از جمله بانک 

توسعه صادرات رابطه بانکی دارند.

مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر اعالم کرد:
محورهای هفتمین همایش تخصصی مدیریت ریسک و بیمه

هفتمین همایش تخصصی مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسک های منابع انسانی 
در ۹محور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر، عالقه مندان به شرکت 
در این همایش می  توانند آثار خود را تا ۳۰آذرماه به نشانیwww.RMI.kins.ir ارسال کنند.

زینب حمیدی فر با اشاره به محورهاي برگزاري این همایش گفت: همایش امسال با 
محورهای »برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت بیمه«، »همسوسازی استراتژیهای مدیریت منابع 
انسانی با استراتژیهای سازمان ها در صنعت بیمه«، »مدلهای تعالی منابع انسانی و استانداردسازی 
حوزه منابع انسانی در صنعت بیمه«، »بررسی فرایندهای منابع انسانی )گریدینگ شغل و شاغل، 
حقوق و مزایا، مدیریت عملکرد، جانشین پروری، مدیریت استعداد، حسابرسی منابع انسانی و...( در 
صنعت بیمه«، »مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود و بحران )تحول سازمان، تحول های عصر 
دیجیتال، دورکاری، COVID۱۹ و...( در صنعت بیمه«، »آموزش و بهینه سازی منابع انسانی 
در صنعت بیمه«، »آسیب شناسی ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه«، »بررسی آیین نامه ۹۰، 
الزام ها و چالش ها« و »بررسی و آسیبشناسی شبکه فروش به عنوان منابع انسانی شرکتهای بیمه 
)تغییر و جایگرینی روش های فروش برخط(« برگزار می شود.مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر 
درباره اهداف برگزاري همایش هاي ریسک و بیمه گفت: شرکت های بیمه در کسب وکار خود با 
تهدیدی برای دست یابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت موجه هستند، بنابراین توجه به مسایل 
آموزش و ارتقای دانش مدیران و کارشناسان بیمه در بخش ریسک، در کاهش آثار زیانبار این 
امر مفید است. از این رو، مسئوالن بیمه کوثر با هدف ایفای نقش در کاهش ریسک و پیشبرد 
دانش و مهارت فعاالن در این صنعت، همایشهای ساالنه خود را با موضوع مدیریت ریسک و بیمه 
برگزار میکند. همایش هفتم نیز با اهدافی همچون ایفای نقش در مسایل مهم و راهبردی صنعت 
بیمه کشور، پیشبرد دانش و مهارت فعاالن این صنعت، ترویج امر پژوهش و انتقال و به کارگیری 

تجربه  های موفق رشته های فنی و غیر فنی در صنعت بیمه برگزار می شود.
دبیر هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با بیان اینکه با توجه به اهمیت غنای 
علمی این همایش، امسال نیز به مانند سال های گذشته سعی بر آن است که از بهترین 
استادان در بخش منابع انسانی برای سخنرانی ها دعوت شود، افزود: از دستاوردهای این 
افراد  زبان  از  آن ها  نقد  و  بیمه  صنعت  دشواری های  و  مباحث  صریح  طرح  همایش ها، 
متخصص  و شخصیت های علمی و اجرایی است چرا که همایش ها تالشی در اغنای روحیه 
جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی صنعت بیمه و کسب معلومات و اطالع از یافتههای 
جدید در عرصه علم و دانش است. برگزاری همایشها مي تواند به تجمیع تجربه ها، برقراری 
ارتباط مستقیم میان پژوهشگران، محققان و علم اموزان و همچنین ایجاد زمینهای برای 

فعالیتهای جمعی کمک شایانی می کند.

شمارش معکوس برای آغاز عملیات حفاری فاز 
۱۱ پارس جنوبی

مدیرعامل گروه پتروپارس از حرکت دستگاه حفاری به سمت موقعیت 
فاز ۱۱ پارس جنوبی در آب های نیلگون خلیج فارس خبر داد.

به گزارش گروه پتروپارس، حمیدرضا گفت: عملیات حفاری آخرین 
فاز میدان مشترک پارس جنوبی با استقرار دستگاه حفاری، در روزهای 

آینده آغاز می شود.
با وجود تحریم های ظالمانه، کمبودهای مالی و شیوع بیماری کرونا، 
امید است با همت و تالش مهندسان و متخصصان داخلی و با برنامه ریزی 

انجام شده، به زودی تولید اولیه از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز شود.
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از خروج شرکت های توتال 
فرانسه و شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( به دلیل 

تحریم به طور کامل به شرکت پتروپارس سپرده شده است.

افزایش تعداد دکل های حفاری آمریکا 
شمار  افزایش  که  کرد  اعالم  بیکرهیوز  حفاری  خدمات  شرکت 

دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا به باالترین رقم از ماه مه رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار دکل های نفت و گاز آمریکا در ماه 
اکتبر برای سومین ماه پیایپی افزایش یافت و شرکت های حفاری بیشترین 
تعداد دکل را از ماه مه ۲۰۱۸ تاکنون به شمار دکل های موجود افزودند، 
فعالیت های  نفت  قیمت  ثبات  و  بهبود  با  شیل  نفت  تولیدکنندگان  زیرا 

حفاری را از سر گرفتند.
بیکرهیوز در گزارش خود آورده است که شمار دکل های نفت و گاز 
آمریکا برای هفتمین هفته پیاپی افزایش یافت و با افزایش ۹ دستگاه، 
مجموع دکل های حفاری آمریکا در هفته منتهی به ۳۰ اکتبر )جمعه، نهم 

آبان ماه( به ۲۹۶ دستگاه رسید. 
این در حالی است که تعداد کل دکل های نفتی فعال در این هفته ۵۲۶ 
دستگاه و ۶۴ درصد کمتر از مدت مشابه آن در سال گذشته میالدی بود.

بر اساس این گزارش، تعداد مجموع دکل های حفاری افزوده شده 
در ماه اکتبر ۳۵ دستگاه بود.

دستگاه   ۱۰ با  هفته،  این  در  آمریکا  فعال  نفتی  دکل های  مجموع 
افزایش به ۲۲۱ دستگاه یعنی باالترین تعداد از ماه مه رسید، این در حالی 

است که شمار دکل های گازی با یک دستگاه کاهش ۷۲ دستگاه بود.
بیش از نیمی از دکل های نفتی ایاالت متحده در حوضه پرمین 
در غرب تگزاس و شرق نیومکزیکو واقع شده است که در این هفته 
از  رقم  بیشترین  این  و  رسید  دستگاه   ۱۴۲ به  افزایش،  دستگاه   ۹ با 

ماه مه است.
ماه  اواسط  از  آمریکا  دبلیوتی آی  خام  نفت  قیمت  که  حالی  در 
ژوئن و برای چهار ماه حدود ۴۰ دالر برای هر بشکه باقی مانده بود، 
از  یعنی کمترین قیمت  برای هر بشکه  ۳۵ دالر  به زیر  این هفته  در 

ماه ژوئن رسید.
با وجود اینکه قیمت نفت آمریکا از آغاز سال جاری میالدی به  دلیل 
تضعیف تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا حدود ۴۲ درصد کاهش یافته، 
امید به بهبود شرایط اقتصاد جهانی با کاهش محدودیت های اعمال شده 
برای مهار ویروس کرونا سبب شده است که قیمت آن حدود ۸۸ درصد 

افزایش یابد.
شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا شاخصی برای پیش بینی تولید 

نفت این کشور در آینده، مورد توجه فعاالن بازار نفت است.

صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به ترکیه متوقف شد
اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای اعالم کرد که صادرات نفت این 

منطقه به ترکیه در پی حمله تروریستی متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، دولت اقلیم کردستان عراق 
روز جمعه )نهم آبان ماه( در بیانیه ای اعالم کرد که حمله تروریستی به 
خط لوله انتقال نفت این منطقه به ترکیه که روز چهارشنبه )هفتم آبان ماه( 

رخ داد سبب توقف صادرات نفت به جیهان شد.
در این بیانیه توضیحی درباره ازسرگیری یا ادامه توقف صادرات نفت 

خام این منطقه به ترکیه اشاره ای نشده است.
آبان ماه(  پلیس همچنین روز شنبه )دهم  منابع  رویترز،  به گزارش 
اعالم کردند که در پی انفجار خط لوله گاز در جنوب عراق حداقل دو نفر 

کشته و ۵۱ نفر زخمی شدند.
این انفجاردر حوالی شهر سماوا در جنوب عراق سبب کشته شدن 

دو کودک شد.
دو مقام بخش گاز عراق اعالم کردند که این انفجار تأثیری بر عملیات 

تولید و پاالیش عراق نداشته است.

باالترین رقم تولید نفت شرکت سیرت لیبی در ۷ سال اخیر 
تولید شرکت نفت سیرت لیبی به ۸۰ هزار بشکه در روز و باالترین 

رقم در هفت سال اخیر رسید.
از مهندسان شرکت  بنغازی، یکی  از  به گزارش خبرگزاری رویترز 
نفت سیرت لیبی اعالم کرد که تولید نفت این شرکت زیرمجموعه شرکت 
ملی نفت لیبی به باالترین سطح در هفت سال اخیر و ۸۰ هزار بشکه 

در روز رسیده است.
یک منبع نفتی لیبی به رویترز گفته بود که مجموع تولید نفت خام 

لیبی هم اکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار بشکه در روز است.
پس از شکست محاصره نفتی هشت ماهه لیبی توسط نیروهای مسلح 
وابسته به خلیفه حفتر در شرق این کشور در ماه سپتامبر، تولید نفت این 

کشور در حال افزایش است.

الزام دریافت مجوز پدافند غیرعامل
 برای طرح های پتروشیمی

رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
طرح های  اجرای  از  پیش  غیرعامل  پدافند  مجوز  دریافت  ضرورت  بر 

پتروشیمی تأکید کرد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ناصر جمشیدی با اعالم این 
خبر اظهار کرد: موضوع پدافند غیرعامل بیشتر بر پیش بینی و پیشگیری 
و آمادگی استوار است، اما می توان موضوع پدافند غیرعامل را در حدود 
و  برسانیم  انجام  به  داریم  اختیار  در  ارزشمندی که  دانش و تجربه های 

نباید از آن غافل شویم.
پتروشیمی  صنعت  در  غیرعامل  پدافند  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
و  پایه  مفهومی،  طراحی  در  غیرعامل  پدافند  اصول  افزود:  کشور 
پدافند  پیوست  جای  به   و  گیرد  قرار  مدنظر  باید  طرح ها  تفضیلی 
جای  جای  در  غیرعامل  پدافند  الزام های  گنجاندن  شاهد  غیرعامل، 
طراحی ها باشیم. امروزه دریافت مجوز پدافند غیرعامل پیش از اجرای 
شرکت  غیرعامل  پدافند  رئیس  دارد.  ضرورت  پتروشیمی  طرح های 
ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: برنامه ریزی برای برگزاری رزمایش در 
مجتمع های پتروشیمی تبریز، پردیس، پارس، بندرامام، کارون و شازند با 
محوریت پدافند شیمیایی و تمرین هایی در مجتمع های یوتیلیتی متمرکز 
مبین، دماوند و فجر با محوریت پدافند سایبری برای سنجش آمادگی در 

مدیریت شرایط اضطراری انجام شده ا
در  اضطراری  شرایط  مدیریت  سامانه  اینکه  بیان  با  جمشیدی 
شرکت های پتروشیمی در حال استقرار است، گفت: برای اطمینان از عملکرد 
و استخراج کاستی های موجود، سامانه در شرکت پتروشیمی پارس به عنوان 

پایلوت صنعت پتروشیمی به طور کامل مستقر است.

طی ۱۰ سال محقق می شود؛

صرفه جویی ۸ میلیارد دالری باکاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی
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زیر نظر: محمد امامی

آذر ماه  از  بانک مرکزی  طبق اعالم 
نرخ کارمزد خدمات بانکی زیاد می شود که 
جزئیات آن برای ارائه خدمات مختلف اعالم 

شده است.
بانک ها  درخواست  مدت ها  از  پس 
برای افزایش کارمزد بانکی سرانجام بانک 
مرکزی در برابر خواسته آن ها کوتاه آمد و 
با این امر موافقت کرد که از اوایل ماه آذر 
افزایش کارمزد خدمات بانکی اجرا می شود. 
بر این اساس، کارمزد عملیات کارت 
پرکابردترین  از  یکی  عنوان  به  کارت  به 
به  تومان   ۶۰۰ به   ۵۰۰ از  بانکی  خدمات 
یافت  افزایش  ازای هر یک میلیون تومان 
و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان 
در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان 

به این مبلغ افزوده خواهد شد. 
برای اطالع از موجودی کارت باید چه 

قدر کارمزد بدهید؟
خدمات  کارمزد  اینکه  به  توجه  با 
تنظیم  منظور  به  اسمی  هزینه های  بانکی 
نگهداری حساب های مختلف و خدمات  و 
معامالت جزئی برای مشتریان خرده فروشی 
و تجاری است و براساس میزان هزینه تمام 
شده خدمت بانکی محاسبه می شوند؛ بررسی 
بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر این است 
مانده کارت و در صورت  اعالم  که هزینه 
حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و 
اعالم مانده کارت از طریق خودپردازها به 

قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود. 
این در حالی است که پیش از اعالم 
مانده کارت از طریق خودپردازها معادل ۱۰۰ 

تومان بوده است. 
عالوه براین، کارمزد اعالم ۱۰ گردش 
کارت  انواع  صدور  شناسایی،  کارت  آخر 

مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری 
قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ 

تومان می شود.
کارمزد صدور دسته چک چقدر است؟ 
از  باید  بانک ها  مشتریان  همچنین، 
آذرماه به ازای صدور دسته چک به ازای هر 
برگ معادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخت کنند 
که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاسبه 
شده و پیش از این، کارمزد صدور دسته چک 

۱۲۰ تومان بوده است.
حساب  صورت  ارائه  دیگر،  سوی  از 
سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال های 
گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه 
دارد که این ارقام پیش از این، ۵۰۰ و ۶۰۰ 

تومان بوده اند.
طبق این گزارش، از آذر ماه باید برای 
صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه ۱۰۰۰ 
تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت در 
این زمینه این است که پیش از این بانک 
بر دریافت خدمات  مرکزی دستوری مبنی 
ابالغ  ساتنا  و  پایا  چون  بانک  الکترونیکی 

از  که  مصوبه ای  طبق  حاال  اما  بود  نکرده 
وجه  انتقال  کارمزد  می شود،  اجرا  ماه  آذر 
با  تراکنش  مبلغ  صدم  یک  پایا  بین بانکی 
کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان خواهد بود. 
وجه  ل  نتقا ا د  مز ر کا همچنین،  
مبلغ  درصد  صدم   ۲ نیز  ساتنا  بین بانکی 
تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۲ سقف  تا  تراکنش 

تعیین شده است.
خدمات پایا و ساتنا چیست؟ 

براین اساس، پایا یک سیستم تبادل 
بانک ها  به  که  است  نکی  با اطالعات 
بانکی  بین  تبادالت  تمامی  می دهد  اجازه 
الکترونیکی  صورت  به  را  خود  مشتریان 
سامانه،  این  اصلی  کاربرد  دهند.  انجام 
بین  خرد  پرداخت های  کردن  نیزه  مکا
است  برای مشتریان  انبوه  تعداد  با  بانکی 
سازی،  پیاده  مراحل  تکمیل  از  پس  که 
ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر 
می سازد و به کمک این سامانه، بانک های 
درخواست  به  بنا  نند  ا می تو آن  عضو 

برداشت وجوه  یا  و  واریز  مشتری، دستور 
کند.  صادر  بانک ها  سایر  حساب های  در 
این سامانه،  پیاده سازی  با  بانک مرکزی 
امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در 
یک بانک به حسابی در بانک دیگر )بین 
مشتریان  و  است  کرده  فراهم  را  بانکی( 
بانک ها با استفاده از پایا می توانند پول را 
دیگر  بانک  در  حسابی  به  خود  از حساب 

کنند. الکترونیکی حواله  به صورت 
نه ای  ما سا تنا  سا دیگر،  سوی  ز  ا
تسویه  و  پردازش  که  است  الکترونیکی 
ر  ستو د و  نکی  با بین  ی  کنش ها ا تر
پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و 
آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریانی 
که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب 
هستند،  مدت(  کوتاه  و  انداز  پس  )جاری، 
می توانند نسبت به انتقال وجوه )مبالغ بیش 
از ۱۵ میلیون تومان( به حساب خود یا سایر 

افراد در سایر بانک ها اقدام کنند.
چه  بانک  پیامکی  سرویس  هزینه 

قدر است؟ 
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک 
این امکان را می دهد تا با مراجعه به شعب 
بانک خود یا از طریق سامانه اینترنتی بانک 
حواله هایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان 
را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند که 
مزایای بکارگیری ساتنا را می توان امنیت، 
سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد. 
افتتاح  به ذکر است که  در آخر الزم 
حساب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه 
پیامک  ارسال  هزینه  و  است  کارمزد  و 
برای اطالع رسانی با گرفتن رضایت مشتری 
معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و 

حق اشتراک سالیانه خواهد بود. 

از ابتدای آذر شروع می شود؛

افزایش کارمزد خدمات بانکی!

با  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
روز  دو  یکی  در  که  جدید  مقررات  اجرای 
ارز  بازگشت  روند  می شود،  ابالغ  آینده 

صادرکنندگان تسهیل خواهد شد.
بانک  عمومی  بط  روا گزارش  به 
حاشیه  در  همتی«  »عبدالناصر  مرکزی، 
مردمی  ارتباطات  سامانه  رسمی  افتتاحیه 
بانک مرکزی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت 
برای  عمل  آزادی  که  دارند  نیاز  خارجی 
بازگرداندن ارز داشته باشند، افزود: ما پیش 
برای  را  مختلفی  های  روش  نیز  این  از 
امتحان  صادرات  از  حاصل  ارز   بازگشت 
کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد 
اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد 
مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات 
به کشور به گونه ای طراحی شود که اوال 
واردات  به  و  بازگردد  کشور  به  سریع  ارز 
مواد اولیه کارخانه ها تبدیل شود و همچنین 
دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و 
ادعاهای خالف واقع نباشیم که این مقررات 

به زودی ابالغ خواهد شد.
از  ارز  تامین  اینکه  بیان  با  همتی 
ادامه دارد  نیما مانند گذشته  طریق سامانه 
ارز  توانند  می  همچنان  صادرکنندگان  و 
قراردهند،  واردکنندگان  اختیار  در  را  خود 
صمت،  وزارت  نظارت  با  همچنین  افزود: 
قبال  در  واردات  می توانند  صادرکنندگان 
صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف 

باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را 
در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک 
مرکزی  بانک  دهند.رییس  اطالع  مرکزی 
از  می توانند  واردکنندگان  کرد:  خاطرنشان 
طریق ارز اشخاص، واردات انجام دهند اما 
ریالی و  مالی  باید در گردش  را  این موارد 
ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه 
بانک  افزود:  وی  دهند.   اطالع  تجارت 
مرکزی در خدمت صادرکنندگان،  تجار و 
واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم 
نیز  جدید  بخشنامه  در  و  کنیم  می  کمک 
تإکید کردیم که ثبت سفارش باید برمبنای 
آورده ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم 
مدیریت شده و مشکالت برطرف می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص 
کاالهای دپو شده در گمرکات گفت: یک 
اساسی  و  ضروری  کاالهای  اقالم  سری 
از  گرفته  توافق صورت  با  که  است  کشور 

گمرکات تخلیه می شوند و بانک مرکزی در 
حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص 
انجام شود.همتی ادامه داد: هدف اصلی ما 
جلوگیری از خروج  ارز از کشور است. منشا 
ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این 
نباید  واردات  است.  شده  دیده  موضوعات 
منشأ  نبودن  مشخص  و  ارز  انتقال  بدون 
ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه 
جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی 
این  در  مشکلی  امیدواریم  شده  انجام  که 

زمینه رخ ندهد.
کرد:  بیان  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری 
ندارد.  بانکی  سود  به  ارتباطی  و  می کند 
اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح 
شد، مردم و واحدهای تولیدی به شدت به 
نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با 
آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک ها 

تامین  را  نیاز  نقدینگی مورد  تا  تالش کرد 
کند.وی افزود: هر چه سپرده قانونی کم تر 
شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود 
و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا 

نقدینگی در کشور کنترل شود.
این مقام مسئول ادامه داد: رشد پایه 
پولی در هفت ماهه نخست امسال نزدیک 
درصد   ۱۸ نقدینگی  رشد  و  درصد   ۱۰ به 
مرکزی  بانک  تالش  تمام  و  شده  گزارش 

کنترل این دو امر است.  
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم 
گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش 
دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار 
به  را  موضوع  این  می شد،  تومان  میلیارد 
بانک ها تخصیص دادیم تا بانک ها این  امر 
را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و 
خود نیز ۵۰ هزار میلیارد عالوه بر آن در نظر 
بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. 
این امر محقق شد و وام هایی نظیر وام یک 
میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده ناشی 
از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله 

این موارد در اعطای وام بودند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بعد از 
اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی 
را به جای اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه 
سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق 
پول بیشتر می شود. ما باید ضریب فزاینده را 
کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی 

کنترل شود.

رییس کل بانک مرکزی:

روند بازگشت ارز صادرکنندگان تسهیل خواهد شد 

گفت:  تهران  استان  شهرسازی  و  ه  را مدیرکل 
می شود  انجام  قطعا  ملی  مسکن  نام  ثبت  دوم  مرحله 
در  ما  بیفتد  اتفاق  این  آینده  ماه  تا چند  دارد  امکان  که 
حال بررسی موارد مرتبط  هستیم و به محض فارغ شدن 
در  دوم  مرحله  برای  ملی  اقدام  نام  ثبت  مسئله  این  از 

می شود. آغاز  کشور 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی خلیل محبت خواه 
توضیح داد: ثبت نام اقدام ملی مسکن برای مرحله دوم قطعا 
باز خواهد شد که امکان دارد تا چند ماه آینده این اتفاق بیفتد 

ما اکنون در حال بررسی تمامی موارد مرتبط  هستیم و به 
محض فارغ شدن از این مسئله اقدام ملی برای مرحله دوم 
در کشورآغاز می شود که به صورت سراسری توسط وزارت 

راه و شهرسازی اعالم خواهد شد.
وی درباره اهمیت »فرم ج« در استفاده از تسهیالت 
دولتی اظهار کرد: متقاضیان ثبت نام برای طرح اقدام ملی 
مسکن باید دارای فرم ج سبز باشند و به این معنی است که  
متقاضی از اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشد، از 
ابتدای انقالب از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین و 

واحد مسکونی دولتی و هم چنین تسهیالت  یارانه ای استفاده 
نکرده باشد، حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد 
تقاضا داشته و همچنین خانم های مجرد باالی ۳۵ سال و 

زنان سرپرست خانوارنیز مشمول این طرح می شوند .
فرم  قرمز شدن  عامل  مسکن  ودیعه  وام  افزود:  وی 
»ج« نیست ضمن آنکه برای ثبت نام، سبز بودن فرم جیم 
الزامی است همچنین کسی که وام ودیعه مسکن را گرفته 
این  از سایر وام های بانک مسکن استفاده کند و  می تواند 

مساله مانعی ایجاد نمی کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد؛

فرصت ثبت نام مسکن ملی برای دومین بار 
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پی گیری تکمیل طرح 
های راهسازی استان ایالم در 
نایب  نیکزاد  مهندس  بازدید 
رئیس مجلس شورای اسالمی و هیئت 
مجلس  در  استان  نمایندگان  همراه، 
و  استاندار  معاونین  اسالمی،  شورای 

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم
ه  ا ر مدیرکل  کاظمی  مهندس 
بازدید  در  ایالم  استان  شهرسازی  و 
مجلس  رئیس  نایب  نیکزاد  مهندس 
ه  ا همر هیئت  و  سالمی  ا ی  ا ر شو
مجلس  ز  ا نی  یندگا نما ز  ا متشکل 
شورای اسالمی و مدیران ومسئوالن 
وزارت راه و شهرسازی که به دعوت 
شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 
بودند  کرده  سفر  استان  به  اسالمی 
بخش  در  عظیمی  های  پروژه  گفت: 
راه در استان فعال بوده که با پیشرفت 
در  که  هستند  اجرا  حال  در  مناسب 
آنها  اعتبار  تأمین  به  توجه  صورت 
شاهد توسعه و تحول در استان ایالم 
خواهیم بود و همچنین دو طرح عظیم 
شبکه  به  استان  اتصال  و  راهی  آزاد 

ریلی در استان ایالم
در  اجرایی  دستگاه  این  مدیرکل 
بازدید از طرح های: چهار خطه دهلران- 
اندیمشک، دهلران- مهران، تونل عظیم 
کبیر کوه، چهار خطه دره شهر به پل 

ایالم،  بدره-  شهر-  دره  محور  دختر، 
مسیر  ملکشاهی،  همسطح  غیر  تقاطع 
و  مهران  ایالم-  محور  تونلهای  و 
به همراه هیئت مذکور، خواستار  غیره 
جاده  توسعه  به  پیش  از  بیش  توجه 
های استان ایالم به لحاظ اهمیت بین 
و  شد  عالیات  عتبات  دروازه  و  المللی 
اسالمی  رئیس مجلس شورای  ازنایب 
دعوت  قبول  خاطر  به  همراه  هیئت  و 

مجمع نمایندگان استان و استاندار ایالم 
و معاونین استاندار و بازدید از طرح های 
راه سازی استان و اهمیت دادن به این 

پروژه ها قدردانی کرد.
سفر  این  در  نیز  نیکزاد  مهندس 
گفت: پیگیری تأمین اعتبار طرح های 
کار  دستور  در  استان  و شهرسازی  راه 
این هیئت قرار خواهد گرفت و تالش 
خواهیم کرد تا شاهد تسریع اجرای این 

پروژه ها باشیم.
در پایان این بازدید جلسه شورای 
با حضور  برنامه ریزی و توسعه استان 
مهندس سلیمانی دشتکی استاندار ایالم 
و هیئت مذکور ومجمع نمایندگان استان 
در سالن شهید رجایی استانداری ایالم 
تشکیل شد تا ضمن بررسی طرح های 
استان جهت تکمیل این طرح ها برنامه 

ریزی دقیقی صورت گیرد.

پی گیری تکمیل طرح های راهسازی استان ایالم در ارزیابی طرح سیمای شرکت توانیر
برق منطقه ای گیالن در زمینه وصول مطالبات ، عنوان 

بهترین عملکرد را کسب کرد
مصرف  مدیریت  و  مشترکین  خدمات  دفتر  مدیر  طاهری  سهیل 
سال  در  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت  اینکه  بیان  با  درآمد  وصول  و 
های ۹۷،۹۶ و ۹۸ و به مدت ۳ سال پیاپی رتبه برتر را در زمینه وصول 
مطالبات کسب کرده است، افزود: پیگیري و تعامل جهت واریز بهاي برق 
مصرفي جاري، برگزاري جلسات با مشترکین جهت وصول بدهي هاي 
معوقه و پیگیري مداوم و استفاده از مکانیزم هاي مذاکرات حضوري با 
مشترکین بد حساب از جمله اهم اقداماتی است که منجر به کسب این 
عنوان شد.وی افزود: درصد وصول به فروش کل در سال ۹۶، ۶۱/۹۶، 
در سال۹۷، ۲۵/۱۰۱ و در سال ۹۸، ۰۲/۱۰۰ بود. میزان درصد وصول 
صورت  مبالغ  کامل  دریافت  دهنده  نشان   ۱۳۹۸ سال  در  کل  مطالبات 

حساب های صادره می باشد.
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد در 
خصوص باال بودن درصد وصول به فروش سال ۱۳۹۷ گفت: دلیل باال 
به فروش سال ۱۳۹۷ وصول مطالبات معوقه سال  بودن درصد وصول 
۱۳۹۶ می باشد که در مجموع  نشان دهنده پیگیری های به عمل آمده 

در راستای تحقق بخشیدن به اهداف درآمدی شرکت است.
مشترک  دارای۷  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت  که  است  گفتنی   
بزرگ شامل؛ شرکت های فوالد خزر، فوالد گیالن، ذوب آهن درفک 

شمال، آریا پویا، فیبر وینا، سیمان خزر و سیمان گیالن سبز می باشد.

بیش از 9۵ درصد جمعیت روستایی شهرستان آستانه 
فاضالب  و  آب  شرکت  خدمات  پوشش  تحت  اشرفیه 

هستند
و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
جمعه  امام  با  دیدار  در  شرکت  این  مدیرعامل  گیالن،  استان  فاضالب 
شهرستان آستانه اشرفیه جمعیت تحت پوشش خدمات این شرکت در حوزه 
روستایی را بیش از ۹۵ درصد و در حوزه شهری آستانه اشرفیه ۹۹ درصد 
اعالم کرد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن با بیان اینکه هدف از سفرهای شهرستانی بررسی 
مسائل و مشکالت حوزه آب و فاضالب در شهرستانها می باشد افزود: 
با توجه به یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی 
، هم اکنون خدمات بصورت یکپارچه ارائه می شود که در راستای ارتقاء 
سطح کیفی خدمات، اقدامات خوبی انجام شده است.وی در ادامه گفت 
از مشترکین شرکت آب  اشرفیه  آستانه  خانوار   ۲۰ باالی  روستای   ۸۶  :
و فاضالب استان گیالن می باشد که آمار قابل توجهی در استان است 
جمعیت  درصد   ۹۹ و  شهرستان  روستایی  جمعیت  درصد   ۹۵ از  بیش  و 
شهری آستانه اشرفیه از خدمات این شرکت بهره مند هستند.مدیرعامل 
آبفای گیالن با تأکید بر اینکه هدف از یکپارچه سازی شرکتهای ارتقاء 
سطح خدمات می باشد تصریح کرد: سایت های آبرسانی روستایی از جمله 
سایت شهید خوش سیرت که از اصلی ترین مجتمع های آبرسانی در حوزه 
روستاها می باشد ارتقاء یافتند و حدود ۱۰۰ لیتر بر ثانیه بر ظرفیت تولید 
آب این سایت افزوده شد که منجر به افزایش فشار آب در شبکه توزیع 

روستاهای آستانه اشرفیه، الهیجان و بخشی از لنگرود شد.

رشد ۱۴ درصدی جابجایی کاال در استان گیالن
استان  ا ی  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  مدیر کل  فریبرزمرادی، 
گیالن ضمن اعالم این خبر گفت ۵ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۶۷ تن کاال 
از گیالن حمل شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۱۴ در صد رشد را نشان می دهد.وی در ادامه افزود: نظارت بر جابجایی 
کاال از اهم فعالیت های این اداره کل شمرده می شود.مرادی اذعان کرد: 
.. از عمده کاالهای جابجا  سوخت،تخته،سیمان،ذرت،گندم،آهن آالت و 
شده  در این مدت  بود که توسط ۳۵۲ هزار و ۴۶۶ سفر/کامیون جابجا 
شده است.وی ادامه داد: رشت، انزلی ، رودبار،سیاهکل و آستارا به ترتیب 
بیشترین آمارجابجایی را در این مدت به خود اختصاص داده اند.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن تصریح کرد: در حال حاضر بیش 

از ۵ هزار وسیله نقلیه باری در استان فعال است.

شرکت گاز استان گیالن در سطح برتر سالمت اداری 
قرار دارد

مدیرعامل  اکبر  حسین  گیالن   گاز  عمومی  روابط  گزارش  به    
با اعالم خبر دریافت رتبه برتر توسط شرکت  شرکت گاز استان گیالن 
گاز استان گیالن در زمینه سالمت اداری گفت: این ارزیابی توسط امور 
صورت  استانی  شرکت   ۳۱ میان  در  و  ایران  گاز  ملی  شرکت  بازرسی 
پذیرفته است و این شرکت با کسب نمره ۹۳.۶۴ توانست یکی از رتبه 

های برتر را کسب نماید.
وی با بیان اینکه این ارزیابی در زمینه های آموزش، قانون گرایی، 
الگوی  مالی،  و  اداری  انضباط  ساالری،  شایسته  پاسخگویی،  شفافیت، 
مصرف و بهره وری، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری 
های نوین نظارت و کنترل داخلی انجام شده است، بیان کرد: خوشبختانه 
گاز استان گیالن با ارائه مستندات کامل، صادقانه و شفاف در همه این 
زمینه ها با ۲۱ درصد افزایش امتیاز نسبت به دوره قبل در میان استان 

های برتر قرار گرفته است.
اکبر از همه پرسنل شرکت گاز استان که سهم به سزائی در کسب 
این موفقیت بزرگ داشته اند، قدردانی نمود و اظهار داشت: شرکت گاز 
حقوق  و  اداری  سالمت  ارتقای  قانون  های  شاخص  رعایت  با  گیالن 

شهروندی توانسته به این موفقیت دست یابد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه گفت: علیرغم کسب 
این موفقیت بزرگ، مدیریت و کارکنان گاز استان گیالن باید با استفاده 
از گزارش امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز، همچنان 

در راستای تقویت فرصت های بهبود حرکت نمایند.
جلب  را  گیالن  استان  گاز  شرکت  اصلی  هدف  پایان  در  وی 
گفت:  و  نمود  عنوان  گرامی  مشترکین  و  مردم  حداکثری  رضایتمندی 
با  تا  بسته  کار  به  را  خود  تالش  تمام  شرکت  این  کارکنان  و  مدیریت 
این  ارائه خدمات صادقانه درجهت تحقق  و  قوانین  بهتر  رعایت هر چه 

هدف بزرگ گام بردارد.
 

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 
نشان  عملکرد  این  که  داشتند  کاال  جابه جایی  در  رشد  درصد   ۵۶ حدود 
می دهد که بنادر گیالن در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود از لحاظ 

حمل و نقل دریابرد هستند.
 ۱۶ به  پست   ۱۰ از  اسکله ها  افزایش  به  توجه  با  گفت:  وی 
این  قابل توجهی دارد که  پست، جانمایی تجهیزات در اسکله اهمیت 
کار  این  برای  و  دارد  بندری  تجهیزات  سازی  هوشمند  به  نیاز  مقوله 
با دانشگاه گیالن قراردادی امضا شده است که در حال حاضر در فاز 

دارد. قرار  مطالعاتی 
بسیار  اوراسیا  پیمان  در  شمالی  بنادر  نقش  اینکه  بیان  با  آبایی 
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 
این پروژه تهیه مصالح سنگی است  نداشتیم و مشکل اصلی در اجرای 
آماده  بندر گردشگری چمخاله  زیرساخت  این موضوع رفع شود  اگر  که 

خواهد شد.

عملیــات اجرایــی ۷۰۰ واحــد مســکونی در قالب 
طــرح اقــدام ملــی در اســتان گیــالن بــه صورت 

نس  ا کنفر ئو ید و
ــازی  ــانی راه و شهرس ــالع رس ــات و اط ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
گیــالن، مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گیــالن بــا بیــان اینکــه ۴۳۶ 
ــره  ــه به ــوری ب ــس جمه ــه دســت ریی ــالن  ب ــر گی ــد مســکن مه واح
بــرداری رســید گفــت : عــالوه بــر افتتــاح مســکن مهــر، اعملیــات اجرایی 
۷۰۰ واحــد مســکونی نیــز در قالــب طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن در 

اســتان آغــاز شــد.
ــن  ــه ، زمی ــه افتتاحی ــن برنام ــا ای ــان ب ــرد : همزم ــح ک وی تصری
مــورد نیــاز جهــت ســاخت ۶۰ واحــد مســکونی در قالــب گــروه ســاخت در 
لنگــرود و همچنیــن اراضــی بــه ظرفیــت ۴۰۰ واحــد از ســال ۹۷ تاکنــون 

بــه متقاضیــان واجــد الشــرایط واگــذار شــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی گیــالن در پایــان اظهــار داشــت: رویکــرد 
دولــت ایــن اســت کــه در راســتای خدمــات رســانی بــه مــردم، تامیــن 

مســکن بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد.

آغــاز احــداث مدرســه ۶ کالســه روســتای زرگر 
ــوار بیله س

ــا حضــور رئیــس مجمــع خیریــن مدرســه ســاز و  طــی مراســمی ب
مدیــر کل نوســازی مــدارس اســتان اردبیــل و امــام جمعــه ، مدیــر آموزش 
ــی از  ــالمی و برخ ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــرورش ، فرمانده و پ
مســئولین شهرســتان بیلــه ســوار آییــن آغــاز احــداث مدرســه ۶ کالســه 
ــا اعتبــار ۱۲ میلیــارد ریــال توســط خیرمدرســه ســاز  ــر ســاز زرگــر ب خّی

اردشــیر زارع و اهالــی خیــر منطقــه برگــزار گردیــد . 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل نوســازی ، توســعه و تجهیــز 
مــدارس اســتان اردبیــل ، دولــت لطفــی مدیر کل نوســازی مدارس اســتان 
اردبیــل از حــذف کامــل بخــاری هــای نفتــی در مــدارس منطقــه بیلــه 
ســوار خبــر داد و گفــت : در ســال گذشــته تمامــی بخــاری هــای نفتــی 
مــدارس ایــن منطقــه جمــع آوری گردیــد و هــم اکنــون نوســازی مدارس 
اســتان اردبیــل در حــال جمــع آوری بخــاری هــای گازی مــدارس  مــی 
باشــد کــه ایــن امــر درمرحلــه تحویــل بــه پیمانــکار مــی باشــد .دولــت 
لطفــی ضمــن اشــاره بــه اختصــاص بودجــه ۱۲۵ میلیــارد ریالــی از محــل 
اعتبــارات ملــی جهــت اجــرای پــروژه هــای منطقــه بیلــه ســوار ، گفــت : 
تمامــی پــروژه هــای منطقــه بیلــه ســوار در حــال اجــرا مــی باشــند کــه 
برخــی از ایــن پــروژه هــا در مراحــل پایانــی اجــرا مــی باشــند وتمامــی 
ایــن پــروژه هــا تــا مهــر مــاه ســال آینــده بــه ســرانه فضاهــای آموزشــی 
منطقــه افــزوده خواهنــد شــد .لطفــی بــه آمادگی نوســازی مدارس اســتان 
اردبیــل جهــت مشــارکت بــا خیریــن مدرســه ســاز اشــاره نمــود و افــزود 
: نوســازی مــدارس اســتان اردبیــل آمــاده مشــارکت  بــا خیریــن مدرســه 
ســاز در مناطــق مــورد نیــاز اســتان بــوده  و همــواره سیاســت و پیشــنهاد 
ایــن مجموعــه بــه خیریــن مدرســه ســاز ســاخت دو مدرســه بجــای یــک 
مدرســه بنــام خیریــن جهــت افزایــش جــذب اعتبــارات ملی ایــن مجموعه 
مــی باشــد .وی بــا توجــه بــه روحیــه خّیــری و انســان دوســتانه مــردم 
ــه آجــر پرداخــت و ایــن  ــه تشــریح طــرح آجــر ب ــه ســوار، ب منطقــه بیل
طــرح را فرصتــی مناســب بــرای خیریــن خــرد مدرســه ســاز دانســت کــه 
هــر شــخص بــه انــدازه وســع خــود،  نــذورات مــورد نظــر خــود حتــی بــه 
انــدازه یــک آجــر را مــی توانــد توســط ایــن طــرح بــرای مدرســه ســازی 

و ســهیم شــدن در ایــن امــر خداپســندانه اهــداء نمایــد .
جــواد قــرآن نویــس رئیــس مجمــع خیریــن مدرســه ســاز اســتان 
ــروژه مدرســه ۶  ــی جهــت ســاخت پ ــارد ریال ــار ۱۲ میلی ــل از اعتب اردبی
کالســه خیــر ســاز روســتای زرگــر خبــر داد و گفــت: تعهــد ســاخت ایــن 
مدرســه توســط جمعــی از اهالــی و  خیــر بزرگــوار اردشــیر زارعــی تامیــن 
شــده کــه پیــش از نیــز یک مدرســه در شــهرک مخابــرات ســاخته بودند .

جــواد قــرآن نویــس ضمــن تشــکر از زحمــات و فعالیت هــای مجمع 
خیریــن و شــورای بانــوان خیــر مدرســه ســاز منطقــه بیله ســوار ، خواســتار 
فعالیــت هرچــه بیشــتر و رواج فرهنــگ مدرســه ســازی در راســتای جــذب 
خیریــن مدرســه ســازو رفــع محرومیــت ایــن منطقــه گردیــد . گفتنیســت 
ــر مدرســه ســاز آقــای اردشــیر زارعــی  ــود توســط خّی ــروژه قرارب ایــن پ
مقیــم کشــور آمریــکا در ۳ کالس احــداث شــود کــه بنــا بــه درخواســت 
اهالــی روســتا و مســئوالن منطقــه بــا تعهــد اهالــی در مشــارکت ، بــه ۶ 

کالس ارتقــاء یافــت .

مانــور ســرویس روشــنایی معابــر شــرکت توزیع 
ــهر  ــطح ش ــل در س ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب نی

خلخــال آغــاز شــد 
مانــور عملیاتــی اصــالح روشــنایی معابــر در ســطح شــهر خلخــال 
همزمــان بــا هفتــه پدافنــد غیــر عامــل امــروز ۶ آبانمــاه در ســطح شــهر 

خلخــال آغــاز شــد.
در آییــن افتتــاح ایــن مانــور کــه قائــم مقــام مدیریــت توزیــع بــرق 
شهرســتانها ، مدیــر دفتــر نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت و معــاون 

فرمانــدار و همــکاران عملیاتــی حضــور داشــتند 
ابتــدا مدیــر بــرق خلخــال اظهــار داشــت : ایــن مانــور در آســتانه ی 
هفتــه وحــدت و بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیــر عامــل ، بــا حضــور ۱۰ 
اکیــپ عملیاتــی متشــکل از ســه شهرســتان اردبیــل ، خلخــال و کوثــر 
انجــام خواهــد شــد و هزینــه انجــام مانــور ۳۰۰ میلیــون تومــان می باشــد 
ــال از  ــهر خلخ ــور ، ورودی ش ــن مان ــت : در ای ــول زارع گف  رس
ــا  ــیج ت ــدان بس ــهریور از می ــوار ۱۷ ش ــاد ، بل ــی اب ــتای عل ــیر روس مس
میــدان مخابــرات ، میــدان دانشــگاه و خیابــان هــای منتهــی از ســیمتری 
ــان امــام و همچنیــن خیابانهــای) بهشــتی – کارگــر شــمالی و  ــه خیاب ب
جنوبــی – خیابــان شــهید مظفــر عزیــزی خیابــان ســید دانیــال ( ، خیابــان 
ــان هــای  ــه در مســیر روســتای خوجیــن و خیاب ــا کــوی الل ســیمتری ت
ضلــع شــمالی منتهــی بــه خیابــان ســیمتری و شــهرک صنعتــی و جنــوب 
شــهر خلخــال بــا همــکاری ۱۰ اکیــپ طــی امــروز و فــردا اصــالح شــده 
و هرگونــه اتصالــی هــا در شــبکه معابــر و خاموشــی هایــی کــه در ایــن 

مناطــق وجــود داشــت، مرتفــع خواهــد شــد .
رســول زارع اظهــار داشــت : در ادامــه اصــالح و تعویــض تجهیــزات 
معیــوب روشــنایی معابــر، نظافــت شیشــه هــای چــراغ هــا ،شــاخه زنــی 
ــرد  ــورد کارب ــای م ــازی بازوه ــالح و استانداردس ــم ،اص ــان مزاح درخت
ــالح و  ــا و اص ــه ه ــای پای ــه ه ــازی دریچ ــن س ــنایی معابر،ایم در روش
فیوزگــذاری صحیــح پایــه هــای روشــنایی معابــر از اقدامــات انجــام شــده 
درایــن مانــور خواهــد بــود کــه طــی دو روز ۶ و ۷ آبانمــاه انجــام خواهــد 
شــد .ســپس قائــم مقــام مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتانها ، هــدف اصلی 
ایــن طــرح را افزایــش رضایتمنــد مشــترکان و مــردم دانســت و گفــت: 
استانداردســازی ،ایمــن ســازی و افزایــش بهــره وری سیســتم روشــنایی 
معابــر و آمــاده ســازی اکیــپ هــای عملیاتــی روشــنایی معابــر از دیگــر 

اهــداف ایــن مانــور مــی باشــد.
رئــوف حســن پــور همچنیــن از آغــاز طــرح ملــی بــرق امیــد )طــرح 

اصــالح مصــرف و حمایــت از مشــترکان خانگــی کــم مصــرف(
 از ابتــدای آبــان مــاه ۱۳۹۹ خبــرداد و افــزود : ایــن طــرح ملــی بــا 
رویکــرد مصــرف بهینــه انــرژی بــرق و حفــظ محیــط زیســت و منابــع 

ملــی کشــور آغــاز شــده اســت . 
 وی افــزود : در ایــن طــرح فراگیــر کــه جامعــه هــدف آن مشــترکان 
خانگــی اســت ؛ مشــترکان خانگــی بــه ســه گــروه کــم مصــرف ، خــوش 

مصــرف و پــر مصــرف تقســیم مــی شــوند.
ــود :  ــالم نم ــتانها اع ــرق شهرس ــع ب ــت توزی ــام مدیری ــم مق  قائ
مشــترکان محتــرم اســتان اردبیــل مــی تواننــد جهــت اطــالع از وضعیــت 
بــرق مصرفــی خــود و اینکــه در چــه گــروه قــرار دارنــد بــا مراجعــه بــه 
www.   : ســایت شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان اردبیــل بــه آدرس

aped.irو کافــه بــازار و دانلــود و نصــب اپلیکیشــن بــرق مــن و ثبــت 
شناســه اشــتراک اقــدام نماینــد.

طرح جامع پدافند شهری ایالم با ۶۰ درصد پیشرفت در حال تدوین است
کل  مدیر  کمالوندی  فهد  دکتر 
در  ایالم  استانداری  غیرعامل  پدافند 
ایالم  استان  کرونا  ای  رسانه  کارگروه 
مجموعه  یعنی  غیرعامل  پدافند  گفت: 
به  که  مسلحانه  غیر  اقدامات  از  ای 
منظور کاهش آسیب پذیری ما و تداوم 
خدمات در شرایط بحرانی  و همچنین 
ارتقاء پایداری ملی معطوف به حمالت 

دشمن است.
پدافند  در حوزه کرونا  افزود:  وی 
اعضای  از  یکی  عنوان  به  عمل  غیر 
ستاد  مصوبات  پیگیر  استانی  ستاد 
ملی کرونا است و در راستای عمل به 
وظایف با اخذ گزارش از فرمانداری ها 
و بازدید میدانی از سطح شهر وضعیت 
پدافند  کل  شود.مدیر  می  رصد  استان 
غیرعامل استانداری ایالم اظهار داشت: 
در حوزه ی سایبری ip  های متصل 
می  پایش  مرتب  ادارات  اینترنت  به 
گزارشات  راستا  این  در  تاکنون  شود، 
موادی  هم  اگر  نداشته  وجود  آنچانی 
فراخوانده  مربوطه  دستگاه  مدیر  بوده 

است.  شده  ارائه  الزم  تذکرات  و  شده 
پدافند  تشکیالت  داد:  ادامه  کمالوندی 
است  نوپا  کشور  سطح  در  عامل  غیر 
فرمان صدور از سال ۸۲  و تشکیل در 
استان ها بین سال های ۹۰_۹۱  بوده 
بنابراین ورود به مبحث طب سنتی و .. 

انتظارات زودهنگامی است .
وی بیان داشت: در بحث توسعه 
استان  های  بیمارستان  تجهیزات،  و 

که  زمانی  تا  است،  مواجه  کمبود  با 
استفاده  بهداشتی،  های  پروتکل  مردم 
اجتماعی  گذاری  فاصله  و   ماسک  از 
این  با  همچنا  استان  نکنند  رعایت  را 

مشکالت مواجه است.
وی گفت: بر اساس تقسیم کار ستاد 
بهداشتی  تهیه تجهیزات  استان   کرونا 
مانند ماسک و مواد ضدعفونی بر عهده 
دانشگاه علوم پزشکی ، اداره صمت، اتاق 

و  استانداری  اقتصادی  معاونت  اصناف، 
بخش خصوصی است. مدیرکل پدافند 
غیرعامل استانداری ایالم گفت: برگزاری 
جلسات مختلف، طراحی سناریو و انجام 
رزمایش ها درحوزه های متعدد، آموزش 
و ترویج  مفاهیم پدافند غیر عامل و رصد 
پایش تهدیدات در حوزه ای متفاوت در 
حوره  های  برنامه  مهمترین  کارگروه 

پدافند عیر عامل استان است.
قطع  رزمایش  اینکه  بیان  با  وی 
برق اضطرای شنبه هفته آینده در ایالم 
برگزار می شود، گفت: برنامه های هفته 
رعایت  با  استان  در  عامل  غیر  پدافند 
ها  آموزش  و  بهداشتی   پروتکل های 
نیز به صورت مجاری اجرایی می شود.

کمالوندی با اشاره به اینکه طرح 
جامع پدافند شهری ایالم هم اکنون با 
۶۰ درصد پیشرفت در حال تدوین است 
افزود: این طرح در استان با ۹۵ درصد 
است.۵  نهایی  اتمام  حال  در  پیشرفت 
الی ۱۲ آبان ماه هفته پدافند غیر عامل 

نامگذاری شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر از تخلیه محموله کشتی تجاری 
حامل ۱۰ هزار کاالی اساسی برنج در 
امسال  گفت:  و  داد  خبر  بوشهر  بندر 
تاکنون ۳ کشتی حامل برنج به ظرفیت 
تخلیه  بوشهر  بندر  در  تن  هزار   ۳۰
شده است. به گزارش خبرنما. سیاوش 
ارجمندزاده ، با بیان اینکه “بنادر استان 

بوشهر برای تسریع ]…[
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر از تخلیه محموله کشتی تجاری 
حامل ۱۰ هزار کاالی اساسی برنج در 
امسال  گفت:  و  داد  خبر  بوشهر  بندر 
تاکنون ۳ کشتی حامل برنج به ظرفیت 
تخلیه  بوشهر  بندر  در  تن  هزار   ۳۰
سیاوش  خبرنما.  گزارش  است.به  شده 
ارجمندزاده ، با بیان اینکه “بنادر استان 
بوشهر برای تسریع در تخلیه و بارگیری 
پیشرفته  و  مدرن  تجهیزات  به  کاال 
استان  داشت:  اظهار  شده اند”  مجهز 
بوشهر دارای بنادر تجاری متعددی در 
شهرهای مختلف ساحلی است که در 
نقش  بازرگانان  دریایی  تجارت  عرصه 

مهم و مؤثری ایفا می کنند.
نال  کا عمق  فزایش  ا به  وی 
خبر  بوشهر  اسکله های  به  دسترسی 
داد و بیان کرد: با افزایش عمق کانال 
دریایی بوشهر امکان تردد و پهلوگیری 
کشتی های تجاری با ظرفیت ۳۰ هزار 

تن فراهم شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 

نخست   نیمه  در  اینکه  بیان  با  بوشهر 
کاال  تن  میلیون   ۲۲ بر  افزون  امسال 
بارگیری شده  استان تخلیه و  بنادر  در 
است تصریح کرد: از این میزان کاالی 
تخلیه و بارگیری در بنادر استان بیش از 
۵ میلیون تن آن کاالی تجاری غیرنفتی 
و ۴٫۵ میلیون تن آن بارگیری و صادرات 

بوده است.
ارجمندزاده حجم تخلیه و بارگیری 
کاالی نفتی در نیمه نخست امسال در 
بنادر استان را ۱۷٫۷ میلیون تن دانست و 
بیان کرد: در این مدت بیش از ۹۲ هزار 

کاالی کانتینری در بنادر استان بوشهر 
تخلیه و بارگیری شده است.

وی، از عملیات تخلیه و بارگیری 
بوشهر  استان  بنادر  در  تجاری  کاالی 
داد  خبر  روزی  شبانه  و  وقفه  بدون 
با  بوشهر  استان  بنادر  کرد:  تاکید  و 
نیروی  و  تجهیزاتی  باالی  توانمندی 
انسانی در خدمات رسانی به حوزه اقتصاد، 
معیشت و تجارت شبانه روز فعال است 

و بدون وقفه این فعالیت ها ادامه دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
کاالهای  تخلیه  به  اشاره  با  بوشهر 

اساسی در بندر بوشهر تصریح کرد: در 
این راستا تاکنون بیش از ۸۰ هزار تن 
سایر  به  و  تخلیه  بوشهر  بندر  در  برنج 

نقاط کشور بارگیری شده است.
محموله  تخلیه  ز  ا ده  ارجمندزا
کاالی  هزار   ۱۰ حامل  تجاری  کشتی 
و  داد  خبر  هفته  این  در  برنج  اساسی 
حامل  کشتی   ۳ تاکنون  امسال  گفت: 
بندر  در  تن  هزار   ۳۰ ظرفیت  به  برنج 
بوشهر تخلیه  وبه سایر نقاط بارگیری 
این عملیات همچنان در  شده است و 

سال جاری ادامه دارد.

سومین کشتی حامل ۱۰ هزار تن برنج در بندر بوشهر تخلیه شد

کرج-بــا اجــرای طرح ملــی اصالح 
ــای  ــه واحده ــازی موتورخان ــه س و بهین
مســکونی و تجاری،حــدود ۱۰ درصــد در 
مصــرف گاز صرفــه جویی خواهدشــد که 
ایــن امــر هزینــه گازبهــای مشــترکین را 
ــزارش  ــه گ ــد داد.ب ــش خواه ــز کاه نی
روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
ــل  ــر عام ــژاد مدی ــی ن ــین تق البرز،حس
شــرکت گاز البــرز بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــی و  ــترکین  خانگ ــت: مش ــار داش اظه
تجــاری شــرکت گاز اســتان البــرز کــه 
دارای موتورخانــه هســتند بــا مراجعــه به 
ســایت شــرکت ملی گاز ایران بــه آدرس 
www.nigc.irمراجعــه و از منو بهینه 
ســازی موتورخانــه بــه قســمت ثبــت نام 
و پیگیــری مشــترکین ورود کــرده و پس 
از تکمیــل اطالعــات درخواســتی و درج  
شــماره اشــتراک،اطالعات را ثبت نمایند. 
ــرکتهای  ــات، ش ــت اطالع ــس از ثب پ

مجــری ایــن طــرح با مشــترکین  تماس 
حاصــل نمــوده و پــس از انعقــاد قــرار داد 
اقدامــات اجرایــی تحــت نظــر ناظریــن 
شــرکت گاز اســتان البــرز آغــاز خواهــد 
شــد.تقی نــژاد گفت:طــرح اصــالح 
موتورخانــه هــا ســه اقــدام مهــم را 

شــامل مــی شــودکه عبارتنــد از :اصــالح 
ــعل  ــم مش ــق کاری،تنظی ــم عای و ترمی
ــه  ــوب ک ــد رس ــتم ض ــب سیس و نص
ــط  ــظ محی ــم، حف ــن مه ــق ای ــا تحق ب
ــتری در  ــی بیش ــه جوی ــت و صرف زیس
مصرف را به صورت چشــمگیری شــاهد 

خواهیــم بــود.
فتــر  د مــی  عمو ن  ا خــو ا فر

ن ا پیشــخو
ــرکت گاز  ــات ش ــذاری خدم واگ
اســتان البــرز از طریــق انعقــاد قــرارداد 

بــا دفاتــر پیشــخوان دولــت
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــرکت گاز  ــتان البزرش ــرکت گاز اس ش
ــات  ــر داردخدم ــرز در نظ ــتان الب اس
قابــل واگــذاری بــه دفاتــر پیشــخوان 
دولــت را از طریــق انعقــاد قــرارداد بــه 
دفاتــر پیشــخوان دارای تاییدیه از اداره 
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن کل ارتباط
اســتان البــرز و دارای حداقــل شــرایط 
ــر  ــذا از دفات ــذار نماید.ل ــاز واگ موردنی
ــردد جهــت  ــی گ متقاضــی دعــوت م
بررســی شــرایط و انعقــاد قــرارداد 
ــای محــدوده  ــهر ه ــه ادارات گاز ش ب

ــد. ــه نماین ــود مراجع ــی خ جغرافیای

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:

صرفه جویی در مصرف گاز با اجرای طرح رایگان اصالح
 و بهینه سازی موتورخانه ها
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ن  ستا ا خبری  ه  و گر
شهرستان  رضوی  خراسان 

بردسکن عادله رحمانی
چمن مصنوعی روستای رکن آباد 
توسعه  شرکت  آزمایشگاه  تاییدیه  با 
بهره  آماده  جوانان  و  ورزش  وزارت 

برداری و افتتاح می باشد.
جوانان  و  ورزش  اداره  ریاست   
بردسکن در گفت و گویی به خبرنگار ما 
بااعالم مطلب فوق  گفت:در سال۱۳۹۷ 
ورزش  وزارت  نامه  تفاهم  به  باتوجه 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  با  وجوانان 
چمن  صد  بر  بالغ  رضوی  خراسان 
و  ها  دهیاری  مشارکت  با  مصنوعی 
مورد  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای 

تایید قرار گرفت.
پس  افزود:  ثانی  دانشور  محمد   
نماینده وقت بردسکن  با تالش  از آن 
شهرستان  برای  سهمیه   ۵ فرماندار  و 
بردسکن به استانداری و اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی اعالم گردید.

مصنوعی  چمن  زمین  ادامه  در  سپس 
به  نخعی  محمدرضا  آفای  خیر  توسط 
اداره ورزش و جوانان اهدا گردید ودهیار 

آقای همایونی و دیگر اعضای  شورای 
و  خیرین  مشارکت  با  روستا  اسالمی 
و  زیرسازی  مراحل  بخشدار  حمایت 
آماده سازی  زمین چمن مصنوعی برابر 
نقشه های دفتر فنی ورزش و جوانان 
اتمام  از  داد:پس  ادامه  گردید.وی  آغاز 
تعهدات دهیار و شورا تخصیص اعتبار 
سال  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  چمن 

۹۸ با مشکل مواجه گردید.اما در ادامه 
در سال ۹۹ با پیگیری نماینده مجلس، 
وهمچنین  شورا  دهیاری،  فرمانداری، 
اداره ورزش و جوانان شهرستان و بذل 
توجه ریاست برنامه وبودجه و مدیرکل 
این  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
ماه ۹۹ تکمیل  آبان  در  باالخره  پروژه 

و آماده بهربرداری گردید.

یادآور  خاتمه  در  ثانی  دانشور 
و  خیر  مایه  پروژه  این  امیداست  شد: 
برکت برای همه جوانان منطقه باشد و 
انشاءا... پس از هماهنگی های الزم به 
زودی شاهد افتتاح پروژه که علی رغم 
تنگناههای اقتصادی و اعتباری ورزش و 
جوانان و دولت و پیگیری همه مسولین 

محلی تکمیل شد باشیم.

با تاییدیه آزمایشگاه شرکت توسعه وزارت ورزش و جوانان

چمن مصنوعی روستای رکن آبادبردسکن  آماده بهره برداری و افتتاح شد
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

اصالح وبهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و 
تجاری بصورت رایگان انجام می شود

مرکــزی _مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مرکــزی از آغــاز اجــرای 
ــه واحدهــای تجــاری و  ــه ســازی موتورخان ــی اصــالح و بهین طــرح مل

مســکونی بــه صــورت رایــگان در ایــن اســتان خبــر داد.
محمدرضاســمیعی بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام در راســتای تحقــق 
گســترش مســئولیت هــای اجتماعــی و بــا هــدف مصــرف بهینه ســوخت 
گاز طبیعــی انجــام مــی شــود افزود:مــردم اســتان مرکــزی کــه واحدهای 
ــد  ــی توانن ــت، م ــه اس ــه موتورخان ــز ب ــا مجه ــاری آنه ــکونی و تج مس
تنهــا بــا درخواســت خــود،از مزایــای طــرح ملــی اصــالح و بهینه ســازی 

موتورخانه هــا بــه صــورت »رایــگان« بهــره منــد شــوند.
وی یادآورشــد: اجــرای کامــل ایــن طــرح عــالوه بــر کاهــش میزان 
آالینــده هــای زیســت محیطــی و حفــظ هــوای پــاک در ســطح اســتان، 
تقلیــل هزینــه گازبهــای مشــترکین و صرفه جویــی در مصــرف گاز بخــش 

خانگــی وتجــاری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
وی افــزود: ایــن طــرح دربرگیرنــده ســه اقــدام مهــم شــامل اصــالح 
ــم مشــعل و نصــب سیســتم ضــد رســوب  ــم عایــق کاری، تنظی و ترمی

موتورخانــه واحدهــای تجــاری و مســکونی اســت.
ــالح و  ــی اص ــرح مل ــرای ط ــا اج ــی رود ب ــد م ــه داد:امی وی ادام
ــدود ۱۰  ــاری، ح ــکونی و تج ــای مس ــه واحد ه ــازی موتورخان بهینه س
ــم  ــن مه ــی شــود و ای ــر مشــترک صرفه جوی درصــد در مصــرف گاز ه

ــد داشــت. ــراه خواه ــه هم ــز ب ــه صــورت حســاب را نی کاهــش هزین
ســمیعی اضافــه کــرد: پــس از عقــد قــرار داد بیــن مالــک موتورخانه 
و تعمیــرکار کــه متــن قــرار داد نیــز در ســامانه بهینه ســازی موتورخانه هــا 
ــد  ــس از تایی ــد و پ ــل بازدی ــرکت گاز از مح ــت،نماینده ش ــود اس موج

اقدامــات اصالحــی، ایــن کار بــه صــورت رایــگان انجــام مــی شــود.
ــار دیگــر نماینــده  وی افــزود: پــس از اتمــام اقدامــات اصالحــی ب
شــرکت گاز بــرای تاییــد نهایــی حضــور یافتــه تــا پــس از تاییــد تعمیرات 
ــر  ــا پرداخــت غی ــه چــک و ی ــا ارائ ــرد ب ــه ک ــغ هزین انجــام شــده، مبل
ــدون هیــچ مراجعــه حضــوری  ــه حســاب ایشــان ب ــز ب حضــوری و واری

پرداخــت شــود.

مودیان مالیاتی مکلفند در چهارچوب نسبت به نصب 
اقدام  فروشگاهی  پایانه  از  استفاده  و  راه اندازی   ،

نمایند
مدیـر کل امـور مالیاتی اسـتان سـمنان در جلسـه کارگـروه اجرایی 
قانـون پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان اسـتان سـمنان عنوان 
کـرد، مودیـان مالیاتـی مکلفنـد در چهارچـوب آییـن نامـه تبصـره ) ۲( 
مـاده )۱۶۹( قانـون مالیـات هـای مسـتقیم نسـبت به نصـب ، راه اندازی 

و اسـتفاده از پایانـه فروشـگاهی اقـدام نمایند.
انوری مدیر کل امور مالیاتی اسـتان سـمنان گفـت، مودیان مالیاتی 
هنـگام مراجعـه بـه سـامانه الکترونیکـی مذکـور وارد سـامانه ثبـت نـام 
الکترونیک طرح جامع مالیاتی ) کد اقتصادی( گردیده ودر قسـمت سـایر 
خدمـات بـا انتخـاب گزینـه ثبـت مشـخصات صنـدوق فـروش و حافظه 

مالیاتـی مـی تواننـد مشـخصات پایانه فروشـگاهی خود را ثبـت نمایند.
وی افـزود: آن دسـته از صاحبـان مشـاغل کـه تاکنـون موفـق بـه 
ثبـت نـام نشـده اند ، بـرای ثبـت درخواسـت تخصیـص شـماره شناسـه 
پایانـه فـروش ) کارتخـوان( به درگاه عملیـات الکترونیکی سـازمان امور 
مالیاتی کشـور بـه نشـانی الکترونیکـی https://taX.gov.ir مراجعه 
و مبـادرت بـه ثبـت مشـخصات پایانـه فـروش خـود نمـوده و در اولیـن 
مـاه پـس از دریافـت شناسـه مذکـور از طریـق پیامـک نسـبت بـه بهره 

بـرداری از آن اقـدام نمایند.

بزدید نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان از بندر صیادی کنگ 
مطرح شد:  

حمایت از برنامه های شیالت برای حفظ ذخایر آبزیان 
و تقویت زیرساخت های شیالتی

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان هرمــزگان بــا همراهــی مدیــر کل 
شــیالت اســتان و بــا حضــور معــاون عمرانــی اســتاندار هرمزگان،معــاون 
صیــد و بنادرماهیگیــری شــیالت هرمزگان و جمعی از مســئوالن اســتانی 

و شهرســتانی از بنــدر صیــادی کنــگ بازدیــد کردنــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــیالت هرمــزگان، نماینده ولــی فقیه 
در اســتان هرمــزگان در ایــن بازدیــد بــا اشــاره به اینکــه صیادان از اقشــار 
زحمــت کــش جامعــه هســتند گفــت: خوشــبختاته اقدامــات خوبــی بــراي 

خدمــات رســانی بــه جامعــه صیادی را شــاهد هســتیم. 
 حجــت االســالم  و المســلمین عبــادی زاده بــا بیــان اینکــه شــیالت 
نقــش محــوری در توســعه اســتان و ایجــاد اشــتغال دارد تصریــح کــرد: 
بــدون شــک بــرای ارتقــای خدمات رســانی بــه جامعــه صیــادی و ارتقای 
فعالیــت هــای شــیالت همــکاری و همراهــی همه دســتگاه هــای اجرایی 

ــط نیاز اســت.   مرتب
ــتان  ــه اس ــان اینک ــا بی ــزگان ب ــیالت هرم ــر کل ش ــه مدی در ادام
هرمــزگان در ســال گذشــته بــا صیــد بالــغ بــر ۳۱۰هــزار تــن توانســته 
رتبــه نخســت صیــد و صیــادی کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد گفت: 
شهرســتان بندرلنگــه بــا بیــش از ۷۰هــزار تــن صیــد نقــش بســزایی در 

ایــن بیــن دارد.
ــق و ۴۷۶  ــد قای ــورداری از ۶۳۸ فرون ــه برخ ــان اینک ــا بی  وی ب
فروندشــناور لنــج صیــادی بخشــی از توانمنــدی صیــادی شهرســتان لنگه 
ــق  ــناور قای ــد ش ــر ۱۴۰فرون ــغ ب ــزان بال ــزود: از می ــد اف رانشــان می ده
صیــادی و ۱۴۵ فرونــد شــناور لنــج صیــادی در بنــدر صیــادی کنــگ بــه 

صیــد و صیــادی پرداختــه انــد.
 مدیــر کل شــیالت هرمــزگان از بنــدر صیــادی کنــگ بــا حوضه ۶۴ 
هکتــاری بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن بنادرصیــادی کشــور یــاد کــرد 
و افــزود: در حــال حاضــر بــا جــذب شــدن اعتبــار ۳۷۰ میلیــارد ریالــی 

تومانــی از ســوی شــیالت در حــال بهســازی اســت.
 دریایــی وجــود شــناورهای غیــر مجــاز کــه در حــدود ســه برابــر 
شــناورهای مجــاز صیــادی هســتند را عامــل افزیــش فشــار بــر ذخایــر 
آبزیــان خوانــد و گفــت: حضــور شــناورهای اســتان هــای مجــاور کــه 
ــای مخــرب  ــه صیده ــدام ب ــر مجــاز اق ــد مخــرب و غی ــا ادوات صی ب
ــن  ــادی ای ــد و صی ــش روی صی ــکالت پی ــر مش ــد از دیگ ــی کنن م

شهرســتان اســت.  
ــارات  ــروی انســانی و اعتب ــود نی ــرکل شــیالت هرمــزگان کمب مدی
بــرای حفاظــت از ذخایــر آبزیــان بــه عنــوان یــک ثــروت ملــی را از جمله 
مشــکالت شــیالت در ایــن حــوزه خوانــد و تصریــح کــرد: امیــد اســت 
ــرای حفاظــت از ذخایــر  شــاهد حمایــت هــای بیــش از پیــش دولــت ب

آبزیــان بــه عنــوان ثــروت ملــی باشــیم.  
گفتنــی اســت پــس ایــن بازدیــد جلســه جمــع بنــدی ســفر نماینــده 
ولــی فقیــه در هرمــزگان بــه شهرســتان بندرلنگــه بــا حضــور مســئولین 

حاضــر در ایــن ســفر و مدیــران شهرســتان برگــزار گردیــد. 

فرماندار  با  سپاهان  مبارکۀ  فوالد  باشگاه  مدیرعامل  دیدار  در 
شهرستان مبارکه مطرح شد؛

تأکید بر استعدادیابی و توسعۀ ورزش شهرستان مبارکه
ــه  ــوالد مبارک ــل باشــگاه ف ــاکت، مدیرعام ــدار محمدرضــا س در دی
ســپاهان بــا اصغــر هدایــت فرمانــدار شهرســتان مبارکــه بــر اســتعدادیابی 

و توســعۀ ورزش ایــن شهرســتان تأکیــد شــد.
در ایــن دیــدار، فرمانــدار شهرســتان مبارکــه از باشــگاه فــوالد مبارکۀ 
ســپاهان به عنــوان یکــی از پرافتخارتریــن باشــگاه های کشــور کــه عــالوه 
بــر چندیــن قهرمانــی در جــام باشــگاه های کشــور، تجربــۀ حضــور در جام 

باشــگاه های آســیا و باشــگاه های جهــان را دارد نــام بــرد.
ــازمانی و  ــت س ــارات و مدیری ــرد: افتخ ــوان ک ــت عن ــر هدای اصغ
ســاختارمند باشــگاه و حمایــت ویــژۀ فــوالد مبارکه خواســته های طرفداران 
ــردم  ــاد م ــرده و آح ــدان ک ــه را دوچن ــردم شهرســتان مبارک ــژه م و به وی
انتظــار دارنــد ایــن افتخــارات بــا مدیریــت جدیــد ایــن باشــگاه بــا قــوت 

اســتمرار یابــد.
ــه لحــاظ  وی در ادامــه تصریــح کــرد: مــردم شهرســتان مبارکــه ب
احســاس تعلــق بــا ایــن صنعــت و باشــگاه، انتظــارات بجایــی دارنــد کــه 

امیدواریــم بــا وجــود شــما تحقــق یابــد.
فرمانــدار شهرســتان مبارکــه نــگاه ویژه تــر باشــگاه فــوالد مبارکــۀ 
ــت:  ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی ــه را م ــتان مبارک ــه شهرس ــپاهان ب س
اقدامــات و همــکاری الزم بیــن باشــگاه و شهرســتان بایــد گســترش یابد. 
همچنیــن انتظــار مــی رود باشــگاه فــوالد مبارکــه بــا همــکاری اداره هــای 
ورزش و جوانــان و آمــوزش و پــرورش نســبت بــه اســتعدادیابی جوانــان 
و نوجوانــان مســتعد شهرســتان، از ورزش همگانــی شهرســتان حمایــت و 
بــا جامع نگــری در ایــن زمینــه، در خصــوص رشــته های متنــوع ورزشــی 

در شهرســتان اقــدام کنــد.
ــدار، محمدرضــا ســاکت، مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی  ــن دی در ای
ــرای  ــی ب ــالم آمادگ ــن اع ــز ضم ــپاهان نی ــۀ س ــوالد مبارک ــی ف ورزش
همــکاری باشــگاه در زمینــۀ انتظارات شهرســتان بیان داشــت: این باشــگاه 
عــالوه بــر انجــام حمایت هــای اجتماعــی در قالــب کمک به اجــرای طرح 
کرامــت، کمــک بــه کاهــش آســیب های اجتماعــی، فرهنگــی و اعتقــادی، 
ــئولیت های  ــام مس ــدس و انج ــاع مق ــتاوردهای دف ــت دس ــه بزرگداش ب
ــز هســت عمــل  ــا نی ــه جــزو رســالت ها و توصیه هــای فیف اجتماعــی ک

کــرده و پــس از ایــن نیــز حمایــت الزم را بــه عمــل خواهــد آورد
وی در ادامــه گفــت: ایــن باشــگاه توصیه هــای شهرســتان را 
ــان در  ــان و نوجوان ــزی در مــورد اســتعدادیابی جوان درخصــوص برنامه ری
قالــب انعقــاد و تفاهم نامــه بیــن باشــگاه و ادارۀ آمــوزش و پــرورش، ورزش 
ــن  ــان و همچنی ــکاری ادارۀ ورزش و جوان ــا هم ــور ب ــی محله مح همگان
تکمیــل پروژه هــای ورزشــی به خصــوص ســایت محلــۀ صفائیــه همــراه 
بــا تدویــن طــرح جامــع صفائیــه بــا لحــاظ مجموعــۀ ســوارکاری باشــگاه 
فــوالد، ســالن تیرانــدازی، ســالن ورزش هــای متنــوع، چمــن مصنوعــی، 
رســتوران، اســتخر و... را بــا حمایــت مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 

ــد. ــرار می ده ــود ق در دســتور کار خ
ــتۀ  ــه رش ــاز اول در س ــت در ف ــر اس ــرد: در نظ ــان ک وی خاطرنش
ــئولین  ــار مس ــورد انتظ ــای م ــال همکاری ه ــال و هندب ــال، والیب فوتب

ــم. ــی کنی ــتان را عملیات شهرس

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:
صادرات خدمات فنی و مهندسی موجب جهش 

اشتغال فزاینده در کشور می شود

ــن  ــی انجم ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ــیون ص ــس کمیس ریی
انبوه ســازان مســکن و ســاختمان اســتان تهــران گفــت: ظرفیــت صــادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی ایــران ۴۰ میلیــارد دالر بــرآورد شــده که تحقق 
و دســتیابی بــه آن، نیــاز بــه مشــارکت جمعــی و یکپارچگــی تشــکل های 

ایــن بخــش دارد.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی تهــران؛ داود آدینــه در جمــع نماینــدگان 
بخــش خصوصــی در صنعــت احــداث در اتــاق تهــران راه هــای توســعه 

صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را تشــریح کــرد.
فعــاالن حاضــر در ایــن نشســت ضمن یــادآوری تــوان صــادرات این 
بخــش بــه میــزان ۴۰ میلیــارد دالر، تاکیــد کردنــد: چنانچــه دســتگاه های 
دولتــی جــای پیمانــکاران بخــش خصوصــی را اشــغال نکننــد، ایــن مهــم 

تحقــق خواهــد یافت.
ظرفیت باالی فنی و انسانی در صنعت ساخت و احداث کشور

ــا  ــن نشســت، ب ــز در ای ــاق تهــران نی ــرکل ات بهمــن عشــقی، دبی
اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی فنــی و انســانی در صنعــت احــداث کشــور 
افــزود: تــوان صادراتــی ایــن بخــش می توانــد بــه میــزان قابــل توجهــی 

گســترش یابــد.
وی اضافــه کــرد: بــرای رشــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی 
ــران، انجمــن  ــی ته ــاق بازرگان ــان ات ــدی می ــث کارآم ــد مثل کشــور، بای
ــا  ــا ب ــرد ت ــور خارجــه شــکل گی ــران و وزارت ام انبوه ســازان اســتان ته
تقویــت دیپلماســی اقتصــادی، بــازار احــداث دیگــر کشــورها را بــه روی 

ــرد. ــاز ک ــی ب ــان ایران ــرکت ها و مهندس ش
جهش اشتغال فزاینده در کشور

 احمــد خــرم، رییــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور، نیز 
در ایــن نشســت، در ســخنانی تــالش بــرای حرکــت در چارچــوب منافــع 
ــت: چنانچــه صــادرات  ــرار داد و گف ــد ق ــورد تاکی ــردم را م ــی و م عموم
ــرد، شــاهد  ــرار گی ــق ق ــل رون ــر ری ــران ب ــی و مهندســی ای ــات فن خدم

جهــش اشــتغال فزاینــده در کشــور خواهیــم بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون نزدیــک بــه ۵۵۰ هزارنفــر مهنــدس 
ســاختمان در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان عضویــت دارنــد، گفــت: 
ــن  ــارج از ای ــز خ ــدس نی ــر مهن ــزار نف ــدود ۲۵۰ ه ــن ح ــالوه برای غ=ع

ســازمان فعالیــت مــی کننــد.
بــه گفتــه خــرم، صنعــت ســاختمان ایــران بیــش از دو برابــر ایــاالت 
متحــده آمریــکا مهنــدس دارد امــا در طــول چهــار دهــه گذشــته نتوانســته  

از ظرفیــت بــاالی ایــن بخــش در توســعه کشــور اســتفاده کنــد.
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی به شــکل قانونی از ســال ۱۳۷۳ 
ــت  ــی ممنوعی ــه نوع ــوع صــادرات، ب ــن ن ــش از آن، ای مجــاز شــد و پی
ــال  ــه س ــت ک ــال نخس ــی در س ــی و مهندس ــادرات فن ــا ص ــت، ام داش

ــون دالر ارزآوری کــرد. ــود، ۷۵ میلی ۱۳۷۵ ب
ــی  ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ــرای ص ــت ب ــال ۱۳۸۱ دول  س
ــاد  ــه اعتق ــا ب ــد ت ــر ســبب ش ــن ام ــی اختصــاص داد، ای ــزه صادرات جای
دســت انــدرکاران، شــیب منحنــی ایــن بخــش از صــادرات کشــور از رشــد 

ــه ۴۰ درصــد برســد. ســالیانه ۱۶ ب
ــی را  ــوق های صادرات ــت، مش ــم گرف ــت تصمی ــال ۱۳۹۰ دول  س
ــی و  ــات فن ــم، ارزش صــادرات خدم ــن تصمی ــس از ای ــد و پ حــذف کن
ــد و  ــت ش ــد عل ــز مزی ــا نی ــدید تحریم ه ــرد و تش ــقوط ک ــی س مهندس

ــد. ــود را بازیاب ــته خ ــون نتوانس تاکن

3۴مرکزخدمات مشاوره طالق در مشهد 
تشکیل پرونده تقاضای مهریه طی یک ماه 

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
زهره وحیدی-سرپرست مجتمع قضایی 
تعداد  گفت:  مشهد  دادسرای  خانواده 
پرونده های مهریه در مشهد طی یک ماه 
حدود ۶۰ فقره است و در موضوع مهریه 
اصرار دستگاه قضا، توقیف اموال و عدم 

معرفی افراد به زندان است.
ابراهیمی  مهدی  االسالم  حجت 
با موضوع صلح  که  در نشست خبری 
بنیان  تحکیم  و  زوجین  بین  سازش  و 
خانواده برگزار شد؛ اظهار کرد: در کشور 
سه مدل خانواده متزلزل، خانواده متعادل 
و خانواده متکامل داریم و باید خانواده 
متعادل  خانواده  سمت  به  را  متزلزل 
خانواده  به سمت  را  متعادل  خانواده  و 

متکامل سوق داد.

وی اظهارکرد: متاسفانه در حوزه 
خانواده یک مشکل اساسی وجود دارد 
واحدی  متولی  که  است  این  آن  و 
قضا  دستگاه  مداخله  همیشه  نداریم؛ 
مرحله  آخرین  باید  خانواده  مباحث  در 
نیز  و طالق  خانواده  زمینه  در  و  باشد 
رای دادگاه به معنای فروپاشی خانواده 
در حوزه خانواده  بیشتر  ایجاد شقاق  و 
لذا نهادهای مرتبط وظیفه دارند  است 
قبل از هدایت خانواده ها به دادگاه در 

امر سازش کمک کنند.
حجت االسالم ابراهیمی با بیان 
باید  توافقی  طالق  موضوع  در  اینکه 
و  کنیم  اخذ  را  مشاوره  مراکز  نظر 
دادگاه می تواند تمام دعاوی خانواده 
را برای سازش به مراکز مشاوره ارجاع 

از  صیانت  بنیاد  اظهارداشت:  دهد؛ 
مشهد  جمعه  امام  ریاست  به  خانواده 
دستگاههای  نمایندگان  از  متشکل  و 
جلساتی  بار  یک  ماه  سه  هر  مختلف 
که  دارد  مصوباتی  و  کند  می  برگزار 
مصوبات  این  طبق  مشاوره  مراکز  در 

عمل می شود.
و  طالق  عوامل  گفت:  وی   
فروپاشی خانواده شناسایی و به نهادهای 
مرتبط برای چاره اندیشی ارجاع می شود 
و پرداخت به علتها کار همه نهادهای 
و  اقدام  در حوزه  قوه مجریه  و  مرتبط 

عمل است.
طالق  های  ۴۸درصدپرونده   
مراکزمشاوره  به  گذشته  چهارسال  در 

ارجاع شده

حجت االسالم مهدی ابراهیمی  با 
بیان اینکه طی چهار سال گذشته حدود 
۴۸ درصد پرونده های طالق به مراکز 
مشاوره ارجاع شده تا قبل از ارجاع به 
دادگاه به سازش منجر شده است؛ افزود: 
کمتر از سه درصد از این تعداد مجدد 

درخواست طالق داشته اند.
وی بیان کرد: در مجموع تا کنون 
۷۰ درصد دعاوی خانواده نظیر طالق، 
نفقه و حضانت به مراکز مشاوره ارجاع 
داده شده است و در چهار سال گذشته 
بیش از ۱۰۰ هزار پرونده طالق را در این 
مراکز بررسی کردیم و گفت و گوهای 
عنوان  با  ای  سامانه  در  زوجین  بین 
“تصمیم” وجود دارد و منبع تحقیقاتی 

خوبی برای پژوهشگران است.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده 
تعداد  که  این  بیان  با  مشهد  دادسرای 
پرونده های مهریه در مشهد طی یک ماه 
حدود ۶۰ فقره است و در موضوع مهریه 
اصرار دستگاه قضا، توقیف اموال و عدم 
معرفی افراد به زندان است؛ گفت: فقر، 
خانواده،  امر  در  والدین  مداخله  اعتیاد، 
خشونت و خیانت عوامل اصلی طالق 

ها را ایجاد می کنند.
مرکز   ۳۴ مشهد  در  گفت:  وی 
از  بیش  استان  در  و  مشاوره  خدمات 
۸۰ مرکز خدمات مشاوره دارد که طی 
پروسه ۴۵ روزه در ۵ جلسه به زوج هایی 
خدمات  بگیرند  طالق  میخواهند  که 

مشاوره می دهد.
حجت اسالم ابراهیمی  اظهار کرد: 
در  مداخله  طرح  در  پرونده  هزار   ۱۰۲
طالق که در خرداد سال ۹۵ راه اندازی 
شده ثبت شده است که تاکنون ۸۰ هزار 
از ۲۰  نتیحه رسیده و بیش  به  پرونده 

هزار پرونده در جریان است.

اسـتان  آبفـا  شـرکت  مدیرعامـل 
اصفهـان در هفتـه نیـروی انتظامـی از 
حافظـان نظـم و امنیـت  تقدیـر نمـود و 
گفـت: فعـاالن در نیـروی انتظامـی در 
زمینـه امنیـت مـردم تـالش مـی کنند 
و فعـاالن در صنعـت آبفـا زمینـه سـاز 
سـالمت اقشـار مختلف جامعه هسـتند، 
بنابرایـن این دو نهـاد می توانند با تعامل 
بیـش از پیـش بسـتر امنیت و سـالمت 
جامعـه بهتر و گسـترده تـر را مهیا کنند.

اینکـه   بیـان  بـا  امینـی  هاشـم 
محافظـت از تاسیسـات صنعـت آبفا از 
اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت عنوان 
کـرد: تاسیسـات آبفـا بـه ویـژه تصفیه 
خانه آب و شـیرخانه فلمن تامین کننده 
آب شـرب سالم و بهداشـتی بیش از ۴ 
میلیـون نفـر در اسـتان اصفهان اسـت 
بطوریکـه تصفیـه خانـه آب اصفهـان 
بعنوان یکی از مراکز حسـاس از سـوی 
نهادهای ذیصالح شـناخته شـده است.

وی ادامـه داد: از حافظـان امنیت 
در اصفهـان انتظـار مـی رود هماننـد 
همیشـه در حفاظـت از تاسیسـات این 
شـرکت خدماتـی، بیشـتر حمایت کنند 
تـا خدمات بـه صورت پایـدار در اختیار 

مـردم قـرار گیرد.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان 
هـای  دریچـه  سـرقت  بـه  اصفهـان 
فاضـالب در سـطح شـهرهای مختلف 
در اسـتان اشـاره کـرد و تصریـح نمود: 
متاسـفانه در چنـد سـال اخیـر بیـش 
از ۱۳۳۹ فقـره دریچـه منهـول هـای 
فاضـالب در اسـتان  بـه سـرقت رفته 
کـه ایـن امـر مخاطراتـی بـرای مردم 
و عابریـن اعـم از اشـخاص و وسـایل 

نقلیـه، بـه وجـود آورده اسـت.
هاشـم امینـی افـزود: با سـرقت 
دریچـه هـای منهـول فاضـالب بعضا 
دیـده شـده برخـی از شـهروندان بـه 
عمـق  تـا  کـه  فاضـالب  چـاه  درون 
۹ متـر مـی باشـد، سـقوط کـرده انـد 

کـه منجـر بـه از دسـت دادن جـان 
فـرد شـده اسـت، براین اسـاس برای 
شـرکت آبفا اسـتان اصفهان جلوگیری 
منهـول  هـای  دریچـه  سـرقت  ز  ا
فاضـالب بسـیار حائـز اهمیـت اسـت 
چـرا کـه بـا سـرقت ایـن کاال جـان 

مـردم در خطـر مـی افتـد.
وی با اشـاره بـه همکاری نیروی 
اسـتان  آبفـا  شـرکت  بـا  نتظامـی  ا
چنـد  در  داشـت:  اظهـار  اصفهـان 
سـال اخیـر نیـروی هـای انتظامی در 
محافظـت از تاسیسـات آبفـا بـا ایـن 
شـرکت همـکاری دارنـد و انتظار می 
رود در قالـب ایجـاد یـک کار گـروه 
مشـترک وانعقـاد یـک تفاهـم نامـه، 
از  بیـش  ایـن دو دسـتگاه  همـکاری 
پیـش باشـد تا خـال درایجـاد امنیت و 

سـالمت جامعـه روی ندهـد.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان 
در  خدمـات  گسـتردگی  بـه  اصفهـان 
روسـتاها و شـهرها پرداخـت و اظهـار 
داشـت: در حـال حاضـر در بیش از ۹۸ 

شـهر و هـزار روسـتا خدمـات ۲۳ گانه 
شـرکت آبفا اسـتان اصفهـان ارائه می 
شـود و ایـن خدمـات به صـورت پایدار 
اختیـار  در  روز  شـبانه  سـاعت   ۲۴ در 
تمـام اقشـار جامعـه در سـطح اسـتان 

قـرار مـی گیرد.
در ادامـه ایـن مراسـم جانشـین 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان 
گفـت: پلیس بـرای اینکـه بتواند برای 
ایجاد امنیت در جامعه بیش از همیشـه 
و  همـکاری  بـه  کنـد  عمـل  موفـق 
مشـارکت همـه دسـتگاه هـا نیـاز دارد 
و  تـالش  پایـدار  امنیـت  بطوریکـه 
همـکاری  همه دسـتگاه هـا ، نهادها و 

شـرکتهارا مـی طلبـد.
سـرهنگ محمدرضا هاشـمی فر 
ادامـه داد: رویکـرد نیـروی انتظامـی، 
رویکـرد امنیتی اسـت این درحالیسـت 
کـه امنیت و سـالمت مکمـل یکدیگر 
هسـتند و نیـروی انتظامی بـرای ایجاد 
سـالمت و امنیـت مردم هـر اقدامی را 

در دسـتور کار قـرار مـی دهد.

دریچـه  سـرقت  داد:  ادامـه  وی 
هـای منهـول فاضـالب جـان مـردم 
را تهدیـد مـی کنـد بنابرایـن نیـروی 
انتظامی به منظور جلوگیری از سـرقت 
ایـن دریچـه هـا همـکاری الزم را بـا 
شـرکت آبفـا اسـتان اصفهان بـا ایجاد 

یـک کارگـروه اعمـال مـی نمایـد.
انتظامـی  فرماندهـی  جانشـین 
اسـتان اصفهـان اعـالم کـرد: نیـروی 
انتظامـی رویکـرد محافظـت از همـه 
تاسیسـات آبفـا را به ویـژه تصفیه خانه 
منظـور  بـه  را  فاضـالب  و  آب  هـای 
و  مـردم  سـالمت  و  امنیـت  تامیـن 
جلوگیـری از هـر گونـه ناهنجـاری در 

دسـتور کار قـرار مـی دهـد.
ایـن نشسـت کاری بـه مناسـبت 
پـاس  بـه  و  انتظامـی  نیـروی  هفتـه 
تجلیـل از فرماندهان سـتاد و روسـای 
و  اسـتان  تخصصـی  هـای  پلیـس 
کالنتـری هـای شهرسـتان اصفهـان، 
فالورجـان و لنجـان در محل شـرکت 

آبفـا برگـزار گردیـد. 

تعامل شرکت آبفا و نیروی انتظامی برای ایجاد سالمت پایدار در استان اصفهان
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سرمربی بسکتبال زنان مهرام:
 باید بجنگیم و برنده شویم

رعایت  برای  می گوید  لی  بیک لیک  نیکا 
درست پروتکل های بهداشتی تیم ها باید هر بار 
قبل از مسابقات پنجشنبه و جمعه که در قرنطینه 
انجام می شود، تست کرونا بدهند اما این موضوع 
پیدا  بار تست در کل لیگ کاهش  تنها به سه 

کرده است.
لیگ برتر بسکتبال زنان از ۱۵ آبان ماه آغاز 
می شود و ۱۳ تیم حاضر در گروه اول و دوم به 

رقابت با هم می پردازند. به دلیل شیوع ویروس کرونا این مسابقات به صورت متمرکز 
و به میزبانی تهران برگزار می شود.  تیم های گروه بهمن تهران، مهرام تهران، نامی نو 
اصفهان، نارسینا تهران، گاز تهران، پاز تهران و سینام مشهد در گروه اول و تیم های 
پاالیش نفت آبادان، بانوان شهر گرگان، نوشت افزار کنکو، شورا و شهرداری قزوین، 
مولتی کافه مشهد و سپهرداد تهران هم در گروه دوم به رقابت با یکدیگر می پردازند.  
نیکا بیک لیک لی، که سرمربی گری تیم مهرام تهران را برعهده گرفته در مورد وضعیت 
تمرینات تیم خود و گروه بندی مسابقات گفت: تمریناتمان را نزدیک به دو ماه است 
که شروع کرده ایم و از شرایط تیم راضی هستیم. امیدوارم کرونا اجازه شروع بازی ها 
را بدهد. برای گروه بندی تیم ها هم قرعه کشی انجام شد و قرعه می تواند سخت یا 
آسان باشد اما برای تیمی مثل ما که به دنبال قهرمانی هستیم گروه سخت و راحت 
فرقی ندارد چون باید بجنگیم و همه بازی ها را ببریم، بنابراین حتما با تالش بیشتری 

بازی های مقدماتی را انجام می دهیم.  
او در ادامه افزود: مهرام در اولین سال حضور خود در لیگ بانوان به دنبال قهرمانی 
است اما کار سختی را پیش رو داریم و نفرات و ترکیب تیم جدید است. با این حال 
در مدت دو ماه تمرین تالش کرده ایم،  شرایطی را به وجود بیاوریم که بازیکنان به 
هماهنگی برسند تا جایی که احساس شود با هم دوست هستند و چندین سال با هم 
کار کرده اند؛ فکر می کنم این اتفاق هم افتاده است. در کل قدم به قدم جلو می رویم 
و از االن نمی شود چیزی را پیش بینی کرد اما مطمئنم که با یک برنامه ریزی درست 

تا آخرین قدم را محکم برمی داریم.
سه مرحله تست برای لیگ کافی است؟

سرمربی تیم زنان مهرام در مورد نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در لیگ 
زنان و انجام سه مرحله تست کرونا گفت: در جلسه قرعه کشی گفتم که یک بار 
تست کرونا برای همان یک بار کفاف می دهد، یعنی تیم ها یک بار تست می دهند و 
دو بازی پشت هم در قرنطینه انجام می دهند اما زمانی که به مدت ۱۰ روز به شهر 
خود برمی گردند، احتمال ابتال به بیماری وجود دارد و برای بازی بعد باید دوباره تست 
بدهند چون نمی توان گفت بازیکنی که ۱۰ روز پیش کرونا نداشته اکنون هم ندارد، 
بنابراین نحوه درست اجرای پروتکل اینگونه است که تیم ها یک هفته در میان و قبل 
از بازی ها تست بدهند. پیشنهادم را دادم که فدراسیون و چند تیم دیگر موافق بودند 
اما برخی از تیم ها به دلیل هزینه باالی تست کرونا نظرشان این بود که سه دور )دور 
رفت، برگشت و پلی آف( تست بدهند.  او در ادامه افزود: به نظرم این صرفه جویی 
خوبی نیست، به هر حال لیگ حرفه ای است و اکنون هم در شرایط اوج شیوع کرونا 
به سر می بریم. تیم ها می توانند در موارد دیگر صرفه جویی کنند اما تست کرونا را 

انجام بدهند. با این حال نظرات جمعی است و تصمیمات هم جمعی گرفته می شود.
خودمراقبتی شعار قشنگی است

بیک لیک لی در مورد بحث خودمراقبتی در لیگ به دلیل انجام ندادن تست کرونا 
قبل از بازی ها و انجام آن فقط قبل از هر مرحله بیان کرد: خودمراقبتی شعار قشنگ 
و درستی است و از نظر فرهنگی باید روی آن کار شود اما در جامعه فعلی ابتال به 
کرونا اجتناب ناپذیر است چون به هر حال خانواده بازیکنان کار و زندگی خود را دارند 
و احتمال ابتالی بازیکنان وجود دارد. ممکن است ویروس در بدن ورزشکار خود را 
نشان ندهد اما او ناقل باشد. هر چه خودمراقبتی هم جدی گرفته شود اما یک نفر مبتال 
می تواند ۵۰ نفر دیگر را درگیر کند.  او در پاسخ به این سوال که بهتر نبود لیگ با تعداد 
تیم های کمتری که توان انجام تست کرونا قبل از هر مسابقه را دارند، برگزار شود؟ 
گفت: بله بهتر بود که توان مالی تیم ها هم لحاظ شود اما باالخره فدراسیون مسائل 
اخالقی را هم در نظر می گیرد و نمی تواند به تیم ها بگوید چون کروناست و توان مالی 
ندارید پس شرکت نکنید باالخره تیم ها هم زحمت کشیده اند. در نهایت همه موارد 
را در نظر می گیرد تا هم تیم ها از پس آن برآیند و هم پروتکل ها تا حدودی رعایت 
شود اما کار درست این بود که در مرحله رفت و برگشت ۶ بار تست گرفته می شد.  

بیک لیک لی در پایان بااشاره به تیمداری مهرام در لیگ برتر بسکتبال زنان گفت: 
این باشگاه در بخش مردان هم تیمداری می کند و امیدوارم نوعی الگوسازی شود و 
تیم های دیگری که در بخش مردان فعال هستند به بخش زنان هم روی بیاورند و 

اسپانسر آنها شوند. این موضوع کمک می کند تا لیگ حرفه ای تری داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آلیش زنان:
 دختران سورپرایزم کردند!

آنا براتی می گوید با اینکه دختران کشتی گیر 
۹ ماه از اردوی ملی و مسابقه دور بودند اما آمادگی 

و انگیزه خوبی داشتند.
آنا براتی در مورد اردوی تیم ملی کشتی 
آلیش که ۲۷ مهر تا اول آبان برگزار شد گفت: 
اردوی خیلی خوبی بود و بعد از ۹ ماه سورپرایز 
شدیم. فکر نمی کردم با وجود کرونا دوباره فعال 
شویم چون مجوز ورزش های برخوردی سخت 

صادر می شود. انگیزه کشتی گیران در اردو فوق العاده باال بود به گونه ای که در طول 
۴_۵ سالی که مربی تیم ملی هستم تا این حد آنها را باانگیزه ندیده بودم.

او در ادامه افزود: تست های آمادگی جسمانی و فنی را بعد از مشخص شدن 
نتیجه تست کرونا گرفتیم و دختران هم آخرین توان خود را گذاشتند. آنها با اینکه 
مدت زیادی از اردو و مسابقه دور بودند اما نتیجه تست هایشان خوب بود و سورپرایز 
شدم. درست است که به صورت انفرادی تمرین می  کردند اما جای اردو و تیم ملی را 

نمی گیرد. در پایان اردو هم برنامه ای به آنها دادیم تا در خانه انجام بدهند.
براتی در مورد اردوی بعدی تیم ملی گفت: قرار است هر ماه یک اردو داشته باشیم 
اما به شرایط شیوع کرونا بستگی دارد و اگر وضعیت وخیم شود، احتمال جابه جایی این 
تاریخ وجود دارد. در حال حاضر مسابقه خاصی نداریم که تعداد اردوها را بیشتر کنیم 
اما باید آماده باشیم تا در صورت مشخص شدن مسابقات غافلگیر نشویم.او در مورد 
احتمال افزایش تعداد نفرات دعوتی به اردوی تیم ملی بیان کرد: تعداد فعال همین است 
چون همه چیز به کرونا بستگی دارد. دوست داشتیم نفرات سوم اوزان مختلف را هم 
دعوت کنیم اما تعداد زیاد می شد. نفرات فعلی در سالن فاصله را رعایت می کردند و 
کنترلشان راحت بود به همین دلیل باید با همین تعداد پیش برویم اما به دنبال برگزاری 
مسابقات قهرمانی کشور هستیم و باید ببینیم چگونه امکان برگزاری آن فراهم می شود.

براتی در مورد مسابقات قهرمانی کشور گفت: اولین برنامه ما مسابقات کشوری 
است چون خیلی احتیاج داریم که استعدادهای جدید را بشناسیم و دختران را محک 
بزنیم اما نمی دانم در این شرایط به ما مجوز می دهند یا خیر. امیدوارم کرونا هر چه 

زودتر تمام شود و همه چیز به حالت عادی برگردد.

تمدید محدودیت های ورزشی کشور تا ۱۴ آبان
محدودیت های ورزشی اعمال شده کشور در هفته گذشته تا ۱۴ آبان ماه سال 

جاری تمدید شد.
روز گذشته رییس جمهوری اعالم کرد که محدودیت های اعمال شده ای که 
هفته گذشته اعالم شد تا چهارشنبه هفته جاری )۱۴ آبان ماه( تمدید می شود و در 
مورد بازه زمانی ۱۰ روزه پس از آن، تصمیمات جدیدی در خصوص ۲۵ استان و ۴۶ 

شهرستان محدودیت های جدیدی در نظر گرفته شده که به زودی ابالغ می شود.
بنابراین همانند چهار هفته گذشته، تعطیلی باشگاه های ورزشی، ورزش های پر 
برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های 
بدنسازی بر اساس ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا برای در پایتخت اعمال می شود و 
تا ۱۴ آبان ماه ادامه می یابد.همچنین در مورد ۴۳ شهر اعالم شده مراکز تمرین و انجام 
مسابقات ورزشی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از 
جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی همانند هفته گذشته تا ۱۴ آبان 
ماه تعطیل خواهند بود.این ۴۳ شهرستان  شامل آذرشهر، جلفا، چاراویماق، عجب شیر، 
مراغه و مرند از استان آذربایجان شرقی، شهرستان های پیرانشهر، ماکو و مهاباد از استان 
آذربایجان غربی، شهرستان های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف 
آباد از استان اصفهان و شهرستان های ایوان و دره شهر از استان ایالم، شهرستان های 
دماوند و ورامین از استان تهران، درگز از استان خراسان رضوی، مسجد سلیمان از استان 
خوزستان، خرمدره از استان زنجان، شاهرود از استان سمنان، استهبان از استان فارس، 
بانه و بیجار از استان کردستان، بافت، بردسیر، رفسنجان از استان کرمان، اسالم آباد غرب، 
پاوه و گیالن غرب از استان کرمانشاه، گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز، 
پلدختر، دورود و کوهدشت از استان لرستان، دلیجان از استان مرکزی، تویسرکان، رزن 

و نهاوند از استان همدان، ابرکوه، خاتم و مهریز از استان یزد بودند.

PSG درخواست نیمار برای تمدید ۵ ساله با
حاضر  ژرمن  سن  پاری  برزیلی  ستاره 
است که قراردادش را با همان دستمزد قبل و 

به صورت ۵ ساله تمدید کند.
سال  در  نیمار   ،elsport گزارش   به 
۲۰۱۷ بود که بارسلونا را ترک کرد و با قراردادی 

۵ ساله به پاری سن ژرمن پیوست.
با وجود آنکه بارها از عالقه نیمار به جدایی 
بارسلونا  به  بازگشت  به  از پاری سن ژرمن و 
سخن به میان آمده است اما به نظر می رسد 

که این فوق ستاره برزیلی به ماندن در پاری سن ژرمن عالقه دارد.
شبکه فوت مرکاتو اعالم کرد نیمار حاضر است با همان دستمزد قبلی قراردادش 

را با پاری سن ژرمن ۵ ساله تمدید کند.
این شبکه نوشت: نیمار بعد از فینال لیگ قهرمانان اروپا به مدیریت باشگاه اعالم 
کرد که دوست دارد در تیم بماند و قراردادش را ۵ ساله تمدید کند. باشگاه تاکنون 
به جمع بندی نهایی در این زمینه نرسیده است. لئوناردو بیشتر درگیر متقاعد کردن 

ام باپه به ماندن است و این بازیکن جوان در اولویت باشگاه قرار دارد.
نیمار سالی ۳۶ میلیون یورو حقوق از پاری سن ژرمن دریافت می کند که این 

او را با گرانترین بازیکن جهان تبدیل کرده است.
نیمار فصل قبل با پاری سن ژرمن به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرد 

اما در نهایت نوانست با تیم جام قهرمانی را باالی سر برد.
نکته جالب درباره نیمار اینکه در این چهار فصل حضورش در پاری سن ژرمن 

بارها مصدوم شده است تا جایی که یک سال کامل را دور از میادین بوده است.

پیشنهاد پیرس به ام باپه: به رئال برو
ستاره پیشین فوتبال فرانسه و آرسنال از 
کیلیان ام باپه خواست که پاری سن ژرمن را به 

مقصد رئال مادرید ترک کند.
به گزارش اکیپ، کیلیان ام باپه از بهترین 
فوتبال  حال حاضر  بازیکنان  بااستعدادترین  و 
جهان است که در پاری سن ژرمن بازی می کند.

قهرمانی در جام  بازیکن جوان که  این 
توجه  مورد  دارد سخت  کارنامه  در  را  جهانی 
رئال مادرید قرار گرفته است و به نظر می رسد 

که خود او هم دوست دارد که راهی کهکشانی ها شود.
رابرت پیرس، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه و آرسنال از ام باپه خواست 

که راهی رئال ماردید شود.
او گفت: طبیعتا من به عنوان یک فرانسوی پاری سن ژرمن را دوست دارم 
و از ماندن ام باپه در این تیم استقبال خواهم کرد اما اگر قرار است که این بازیکن 
جوان پاری سن ژرمن را ترک کند به او توصیه می کنم که راهی رئال مادرید شود.

پیرس ادامه داد: حضور در رئال مادرید باعث پیشرفت ام باپه خواهد شد و براین 
باور هستم که رئال بهترین مقصد برای او خواهد بود.

ام باپه تا تابستان ۲۰۲۱ با پاری سن ژرمن قرارداد دارد. اما حاضر به تمدید 
قراردادش با تیم پاریسی نشده است و همین باعث شده تا احتمال جدایی او در 

تابستان پیش رو بسیار باال باشد.
پیرس درباره رئال و بحران این تیم با زیدان گفت: این تاسف آور است که عده ای 
به خاطر تساوی برابر مونشن گالدباخ و شکست برابر کادیز خواستار پایان حضور 
زیدان در رئال باشند. زیدان هم چنان می تواند با رئال نتایج درخشانی به دست آورد.

مارادونا: برای ساخت واکسن کرونا به »پوتین« ایمان دارم
»دیگو مارادونا« پاندمی جاری کووید-۱۹ 
را غیرقابل تحمل خواند و همزمان از رییس 
این  واکسن  تولید  دلیل  به  روسیه  جمهوری 
ویروس که زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر 

قرار داده است، حمایت کرد.
مارادونا پس از آنکه به دلیل مثبت شدن 
آزمایش کرونایش مجبور شد خود را قرنطینه 
که  و گفت  را مطرح کرد  اظهارات  این  کند، 
شمار موارد ابتال به کرونا در آمریکای التین 

بسیار زیاد شده است.وی در خصوص این ویروس گفت: تاکنون چنین چیزی ندیده 
بودم و آمریکای التین بیشتر از مناطق دیگر آسیب دیده است. امیدوارم این پاندمی 
هرچه زودتر تمام شود. انسان های بیشماری تحت تاثیر هستند، بسیاری بیکار شده 

و نمی دانند برای گذران زندگی چه کنند.
متخصصان بهداشت معتقدند که کرونا تنها زمانی به طور کامل قابل مهار 
است که یک واکسن موفق به طور گسترده تولید و در دسترس همگان قرار گیرد.

چندین نمونه واکسن کرونا در حال حاضر در مرحله آزمایش قرار داشته و 
مارادونا می گوید که وی به روسیه و به ویژه »والدیمیر پوتین« به منظور تولید 

واکسنی موثر و ایمن کامال ایمان دارد.
اسطوره فوتبال آرژانتین در این باره تاکید کرد: به پوتین باور دارم. متقاعد شده ام 
که او به زودی واکسنی تولید خواهد کرد چون این پاندمی دیگر قابل تحمل نیست.

 )RDIF( کریل دیمیتریف«مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه«
اوایل ماه جاری تاکید کرد که این سازمان با آرژانتین و پرو در خصوص تامین واکسن 
کرونا موسوم به اسپوتینک در حال مذاکره است؛ واکسنی که مرحله آزمایش آن احتماال 
در دسامبر آغاز خواهد شد. توافقات مشابهی با برزیل و مکزیک نیز انجام شده است.

پیرلو: رونالدو در ترکیب ثابت نخواهد بود
مدعی  یوونتوس  سرمربی  پیرلو،  آندره 
ثابت  ترکیب  در  امروز  رونالدو  کریستیانو  شد 

قرار نمی گیرد.
یوونتوس اخیرا با دو تساوی متوالی سری 
آ مقابل کروتونه و ورونا و سپس شکست خانگی 
بارسلونا در لیگ قهرمانان تحت  ۰-۲ مقابل 
فشار قرار گرفته، اما آندره پیرلو در نشست خبری 
پیش از بازی با الاسپزیا تاکید کرد سالهاست به 
این شرایط عادت داشته و عالقه ای به توجه به 

انتقادات ندارد.آندره پیرلو گفت: »رونالدو احتماال در ترکیب ابتدایی حضور نخواهد 
داشت. اما حضور او در کنار ما مهم است، رونالدو در خانه تمرین کرده که البته این 
شرایط مانند حضور در زمین تمرینی نیست. متاسفانه ماتیس دی لیخت باید چند 
هفته دیگر برای بازگشت به میادین صبر کند، زیرا پس از جراحی شانه و طبق نظر 
یک متخصص نیاز به صبر بیشتری وجود دارد. همه چیز خوب پیش می رود، دی 

لیخت در حال تمرین با ماست، اما به زمان بیشتری نیاز دارد.

برنامه رئال مادرید برای نقل و انتقاالت زمستانی
سران رئال تصمیم گرفته اند به بازار نقل و انتقاالت زمستانی هم ورود نکنند.

به گزارش مارکا، رئال مادرید فصل ۲۰-۲۰۱۹ را با دو جام به اتمام رساند. فتح 
سوپرکاپ و اللیگا باعث شد تا طوالنی ترین فصل تاریخ به خوبی برای رئال به اتمام 
برسد با این حال حذف در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان به دست منچسترسیتی 

اتفاقی منفی در انتهای فصل بود.
فلورنتینو پرز نیز پس از مسجل شدن قهرمانی رئال در اللیگا صراحتا گفته بود 
که شرایط مالی به گونه ای است که نمی توانند اقدام به خرید بازیکن جدید کنند. 
هزینه های باالی بازسازی ورزشگاه برنابئو نیز مزید بر علت شده تا سران رئال به 
جای درخواست از بازیکنان برای کاهش دستمزد، قید خریدهای جدید را بزنند. این 
در حالی است که بسیاری معتقد بودند رئال حداقل در خط حمله نیاز به جذب یک 

مهاجم گلزن جدید و باکیفیت دارد.
حتی مجموعا ۶۵ میلیون یورو کاهش دستمزد بازیکنان نیز نتوانسته شرایط 
را چندان مساعد کند و در نهایت با وجود اینکه زیدان نیاز به جذب یک مهاجم 
جدید را حس می کند و روی یوویچ و ماریانو هم اعتقادی ندارد، خرید زمستانی 

نیز از حاال منتفی است.
سران باشگاه تصمیم گرفته اند تا زمانی که شرایط عادی نشده و هواداران 
اجازه ورود به ورزشگاه ها را پیدا نکرده اند، به بازار نقل و انتقاالت ورود نکنند. در 
اسپانیا برنامه ای برای بازگشت هواداران حتی در نیم فصل دوم هم نیست و به این 

ترتیب رئال در زمستان نیز خریدی نخواهد داشت.
زیدان امیدوار است همین مجموعه بازیکنان در نهایت بتوانند او را سربلند کنند.

الزم به ذکر است که رئال نسبت به فصل گذشته ضرری ۲۰۰ میلیون یورویی 
را تجربه کرد با این حال به شکل معجزه آسایی توانست سود ۳۲۰ هزار یورویی 

را به ثبت برساند.

ی  ر شکو هیم  ا بر ا
سیا  آ ل  فینا تا  ید  گو می 
با همدلی  باید  پرسپولیسی ها 

آرامش را به تیم برگردانند.
باشگاه پرسپولیس  معاون اجرایی 
بیان کرد: خیلی خوشحالم که در جمع 
خانواده بزرگ پرسپولیس حضور دارم و 
امیدوارم که بتوانیم با همدلی، اتحاد و 
همبستگی موفقیت های بزرگی را برای 
نمی افتد  اتفاق  این  بزنیم.  رقم  باشگاه 
مگر اینکه در وهله اول هواداران و کادر 
فنی بسیار خوب و بازیکنان بسیار خوب 
قهرمان  هم  سر  پشت  دوره  چهار  که 
تا  باشند  همدل  همدیگر  با  می شوند، 
ان شاءاهلل بتوانیم این اتفاق خوب را رقم 
بزنیم. این اتفاق به امید خدا می افتد. ما 
فاصله  آسیا  فینال  تا  روز   ۵۰ از  کمتر 
داریم. امیدوارم که همه کمک کنند و 
همدل شوند تا در این مدت کم آرامش 

را به تیم برگردانیم. 
آرامش  تیم  اینکه  داد:   ادامه  او 
داشته باشد مهم ترین مساله است چون 
بسیار  توانایی های  فنی  نظر  از  ما  تیم 
باالیی دارد. هر تیمی در آسیا آرزو دارد 
که این بازیکنان، کادر فنی و هواداران را 
داشته باشد. تمام تالش مان را می کنیم 

که تیم آرامش داشته باشد. 

شکوری در پاسخ به این پرسش 
مشکالت  درباره  فنی  کادر  با  آیا  که 
باشگاه صحبت کرده است یا خیر هم 
به  مسئولیت  این  که  روزی  از  گفت: 
من و آقای سمیعی داده شده است ما 
شروع به رصد مشکالت کردیم. من از 
روز اول تقریبا با مشکالت آشنا بودم. 
ان شاءاهلل در چند روز آینده بتوانیم بیشتر 
مشکالت را رصد کنیم و کادر مدیریتی 
از همین دیروز کار را با همکاری کادر 
که  امیدواریم  است.  کرده  شروع  فنی 
بتوانیم مشکالت را پشت سر بگذاریم. 
این قطعا شدنی است چون ما پشتوانه 

هواداری ۴۰ میلیونی داریم که می تواند 
خیلی به ما کمک کند.

مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس در 
خصوص نامه فسخ قرارداد رادوشوویچ 
را  قراردادها  باید  اول  داد:  توضیح  هم 
نفرات  از  یک  هیچ  با  قطعا  ما  ببینیم. 
ما  خورد.  نخواهیم  مشکل  به  تیم مان 
مشکالت  و  بودیم  بازیکن  خودمان 
ما  نیم.  می دا خوبی  به  را  بازیکنان 
سعی کردیم با رادوشوویچ هم صحبت 
بزرگی هم  فکر می کنم مشکل  کنیم. 
وجود ندارد. باید بررسی کنیم تا ببینیم 
درخواستش چیست و چه مطالباتی دارد 

تا در اولین فرصت انجام بدهیم.
چند  ینکه  ا ه  ر با ر د ی  ر شکو
ه  شگا با ن  تا پیشکسو بین  ستگی  د
بیان  هم  آمده  وجود  به  پرسپولیس 
وجود  فکر می کنم چند دستگی  کرد: 
که  باشگاه  پیشکسوتان  همه  ندارد. 
قطعا  کردند  فرینی  آ ر  فتخا ا نی  زما
اگر  است.  تیم  این  با  دلشان  و  قلب 
هم صحبتی می کنند هدف شان کمک 
همدلی  به  را  همه  من  است.  تیم  به 
دعوت می کنم. این یک زمان طالیی 
خواسته  همدلی  ین  ا ماست.  برای 
هواداران است. همه باید کمک کنیم 
باشد. هر کسی هر  آرامش  تیم در  تا 
دهد  انجام  برمی آید  از دستش  کاری 
تا ان شاءاهلل بازیکنان و کادر فنی فقط 

روی بازی تمرکز کنند. 
و  نقل  پنجره  شدن  باز  درباره  او 
انتقاالتی و برنامه باشگاه برای تقویت 
تیم هم توضیح داد: مسائل فنی به عهده 
گل محمدی  آقای  و  است  فنی  کادر 
تصمیم می گیرد. باید فضا را رصد کنیم. 
امروز مستقر شویم تا ببینیم چه می شود.

محمد  وضعیت  درباره  شکوری 
کادر  با  فنی  بحث  گفت:  هم  انصاری 
تشخیص  که  چیزی  هر  و  است  فنی 

دهد همان اتفاق رخ می دهد.

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس:

پرسپولیسی ها به همدلی نیاز دارند

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
معتقد است که تیم مدیریتی جدید این 
زمان  به  هم  و  حمایت  به  هم  باشگاه 

نیاز دارد.
ص  خصو ر  د خلیلی  محسن 
هیم  ا بر ا و  سمیعی  جعفر  ب  نتخا ا
شکوری به عنوان تیم جدید مدیریتی 
ابتدا  داشت:  اظهار  پرسپولیس  باشگاه 
به سمیعی و شکوری تبریک می گویم 
موفق  پرسپولیس  در  که  امیدوارم  و 
که  است  جوانی  مدیر  سمیعی  باشند. 
سابقه مدیریتی خوبی دارد و می تواند به 
پرسپولیس کمک کند، به ویژه در این 
شرایط که حواشی زیاد شده، می تواند 

حواشی را کنترل کند.
اتفاقات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
شکوری  ابراهیم   که  است  این  خوب 
که سابقه دبیرکلی در فدراسیون فوتبال 
را دارد، یک مدیر بین المللی و دارای 
اعتبار در AFC است و همچنین سابقه 
بازی در پرسپولیس را دارد کنار سمیعی 
کار خواهد کرد، این مسئله می تواند به 

پرسپولیس کمک کند.

 : فزود ا پرسپولیس  پیشکسوت 
زمان  و  حمایت  به  نیاز  جوانگرایی 
کمک  جوان  مدیران  به  باید  ما  دارد. 
به  ا  ر پرسپولیس  نند  ا بتو تا  کنیم 
هم  و  هواداران  هم  برسانند.  موفقیت 
پیشکسوتان باید به سمیعی و شکوری 
موفقیت های  شاهد  تا  بدهند  فرصت 
تیم  ن  مسلما  . شیم با لیس  سپو پر

د  یجا ا نبال  د ید  با جدید  مدیریتی 
آرامش، ثبات مالی و همچنین همدلی 

بین تیم و باشگاه باشد.
خلیلی در پاسخ به این سوال که 
آیا در این شرایط تشکیل کمیته فنی به 
نفع پرسپولیس خواهد بود یا خیر؟ گفت: 
مسلما حرف اول و آخر را در مسائل فنی 
سرمربی می زند، اگر کمیته فنی تشکیل 

شد باید به باشگاه و مدیر عامل مشاور 
بدهد نه سرمربی.

به  آیا  اینکه  خصوص  در  وی 
پرسپولیس  یط  ا شر ین  ا با  نظرش 
دارد  آسیا  در  قهرمانی  برای  شانسی 
لیس  پرسپو  : د کر ن  ا عنو ؟  خیر یا 
که  الن  ا و  د  ر ا د نس  شا همیشه 
تکلیف مدیریت مشخص شده شرایط 
لم  خوشحا خیلی  من  ست.  ا بهتر 
سرپرست  جای  به  پرسپولیس  که 
اتفاق  این  و  دارد  عامل  مدیر  االن 

است. خوبی 
پایان  در  پرسپولیس  پیشکسوت 
تاکید کرد: همه ما باید کمک کنیم تا 
سمیعی به پنج هدفی که خودش اعالم 
کرده است، برسد. هم هواداران و هم 
جانبه  همه  حمایت  باید  پیشکسوتان 
بکنند تا پرسپولیس در آرامش باشد و 
در این صورت اتفاقات خوب مدیریتی 
رخ می دهد. در نهایت مدیریت نیز باید 
به خواسته های هواداران اهمیت بدهد، 
اصلی  سرمایه های  داران  هوا چون 

باشگاه هستند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آمدن شکوری، یک اتفاق خوب است؛

خلیلی: مدیریت جدید پرسپولیس به حمایت و زمان نیاز دارد

باشگاه  لملل  بین ا بط  روا مدیر 
پرسپولیس، گفت: مدیران باشگاه قصد 
بین المللی(  بازی  )کارت   ITC ندارند 

شجاع خلیل زاده را صادر کنند.
خصوص  در  حسینی«  میر  »ا
رای  به  عربستان  لنصر  ا عتراض  ا
کنفدراسیون فوتبال آسیا، اظهار داشت: 
رای قبلی اعتراض النصر رد شد اما بعد 
شرح  می تواند  طرفین  از  یکی  آن  از 
النصر  ظاهرا  که  باشد  داشته  تفصیلی 
به  آن  نامه  و  داده  انجام  را  کار  این 
طرفین دعوا ارسال شده است. این نامه 
به باشگاه و به نمایندگی »امیر صالح« 
او  برای  الیحه  و  است  شده  فرستاده 
رای چه  که  ببینیم  باید  و  ارسال شده 

خواهد شد.
به  ض  ا عتر ا د  ر مو ر  د وی 
تصریح  آل کثیر«،  »عیسی  محرومیت 
گروهی  کار  یک  مورد  این  در  کرد: 
نوشته  خوبی  الیحه  و  دادیم  انجام 
شده است. مستندات و شهادت نامه را 
فرستادیم و درخواست کردیم تا جلسه 

هفته  پنجشنبه  و  شود  برگزار  استماع 
آینده این جلسه برگزار می شود. آل کثیر 
این عمل را نپذیرفته که قصد توهین 
به قومیتی را داشته است. او هدفش از 
این کار را اشاعه عشق و تقسیم کردن 
خوشحالی اش با یک فرد دیگر اعالم 
اما بازهم گفته که اگر در  کرده است 
هرجای دنیا هر شخصی و به هر نحوی 
از این کار ناراحت شده، از ناراحتی او 

ناراحتم و معذرت می خواهم.

باشگاه  لملل  بین ا بط  روا مدیر 
درخواست  خصوص  در  پرسپولیس 
امیری«،  »وحید  مورد  در  تجدیدنظر 
گفت: ما به دلیل اینکه رابطه مستقیم 
نداریم،  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  با 
درخواست خود را به فدراسیون فرستادیم 
آن  از  بعد  کنند.   منعکس  آن ها  به  تا 
امیری«  نامه در خصوص »وحید  یک 
و »احسان پهلوان« به ما فرستادند. در 
مورد موارد اعتراضی باید تا دو ساعت 

بعد از بازی درخواست انجام شود اما در 
آن زمان این اتفاق انجام نشد.

وی در مورد »آنتونی استوکس« 
اظهار داشت: یک بندی در قرارداد او 
به  اختالفی  چنانچه  که  داشته  وجود 
فدراسیون  رای  ابتدا  در  بیاید  وجود 
به  چنانچه  و  دارد  حکمیت  فوتبال 
و  برود  فیفا  به  رای  نرسید  نتیجه 
را  دعوی  دارد طرح  قصد  نیز  باشگاه 

ببرد.   فیفا  به 
 ITC موضوع  درباره  حسینی 
باشگاه  بیان کرد:  »شجاع خلیل زاده«، 
قطری از ما درخواست TPO کرده که 
البته این موضوع خاصی نیست و برای 
صدور ITC استفاده می شود. فدراسیون 
فوتبال قطر از فدراسیون ایران استعالم 
که  کرده اند   ITC درخواست  و  گرفته 
فعال صادر نشده است و این موضوع به 
تصمیم مدیریت است و ظاهران مدیر 
باشگاه می خواهد طرح دعوی کند و به 
تقاضای  با  باشگاه  زیاد،  خیلی  احتمال 

باشگاه الریان مخالفت می کند.

پرسپولیس ITC »خلیل زاده« را صادر نمی کند

دایی اولین نفری نیست که طعمه زورگیرها می شود. 
همه اندازه دایی خوش شانس نیستند و گاهی با قمه و تیزی 

پاره پاره می شوند.
علی دایی نه اولین چهره مشهوری است که از او سرقت 
ایران هم مال و منال  می شود و نه آخرین نفر. در همین 
عادل فردوسی پور را بردند و هم به احمدرضا عابدزاده پاتک 
زدند، هم کت و شلوار کی روش را قاپیدند و هم استوک های 
جواد نکونام را! دایی فوتبالیست سرشناس و درخشانی بود که 
اتفاقًا نسل من هم به او افتخار کرد و هم حسابی از خجالتش 
درآمد. وقتی درجام جهانی ۲۰۰۶ یک ضربه سر را به بیرون 
از چارچوب دروازه آنگوال زد، عادل فردوسی پور که یکی از 
منتقدان زیرپوستی او بود گفت: »اگر دایی ۱۰ سال جوان تر 

بود این توپ را گل می کرد«. ما ریزریز خندیدیم!
انتقاد از دایی آن روزها روی بورس بود. بیشتر ما گمان 
می کردیم که علی دایی حق خیلی ها را خورده است. از رضا عنایتی 
تا وحید هاشمیان و آرش برهانی و ... خیال می کردیم بازنشسته 
شود حریفانمان را پرپر می کنیم. گفتیم و نوشتیم که جاه طلب و 
دیکتاتور است. برانکو توی مشت اش است و اوست که ارنج می چیند 
و دوستانش را بازی می دهد و اصاًل فوتبال بلد نیست و دو تا روپایی 
نمی تواند بزند و شانسی توپ هایش گل می شوند و یک تیر برق هم 

باشد این توپ ها به او می خورد و گل می شود و ...
ما به عادت شرقی از له کردن کسی که یک روز او 
را به عرش برده بودیم لذت می بردیم. خودش هم گاهی 
پاس گل می داد. با داد و فریاد، با اعتراض و چشم غره. البد 
پیمانه اش پر می شد ولی ما می گفتیم حق ندارد، باید تحمل 

کند، ما او را ستاره و اسطوره کرده ایم و ...
 این اولین باری نیست که از علی دایی دزدی می شود. 
جاده  در  وقتی  هم   ۹۰ سال  و  زد  دزد  را  منزلش  بار  یک 
اصفهان-تهران تصادف کرد و بی هوش بود نوشتند که رندانی 

ساعت و پول و دالرهایش را دزدیدند. حتی ماجرای گردنبند 
طالیش هم تازگی ندارد. سال ۹۱ وقتی به بیمارستانی در 
فرمانیه می رفت، دو موتورسوار تقال کردند تا گردنبند او را 
بدزدند. این بار اما موفق شدند، پیش چشم دخترش »نورا« 

او را پخش زمین کردند، گردنبند را دزدیدند و رفتند.
او اولین نفری نیست که طعمه زورگیرها می شود. همه 
تیزی  و  قمه  با  گاهی  و  نیستند  دایی خوش شانس  اندازه 
اتفاق  خشونت آمیز  سرقت  شکل  این  می شوند.  پاره  پاره 
دردناکی است که تا مدت ها اثر آن روی روان آدم می ماند. 
خرمن  میان  در  است  پرکاهی  احتمااًل  طال  گردنبند  یک 
دارایی های او و علی دایی برخالف دانشجو و کارگری که 
گوشی اش را به همین شکل می دزدند و ورشکست می شود، 
بعید است غصه اش را بخورد اما نکته آزاردهنده برای من 
است.  اجتماعی  شبکه های  در  کاربران  از  بسیاری  واکنش 
جایی که ریاکاری معمول ایرانی در پر کردن پرسشنامه  ها 
یا پیش چشم دوربین را کنار می گذارند و حرف دلشان را 

می زنند. اینجا برای کسانی که عالقه مند به شناخت جامعه 
هستند یک دانشگاه است.

برخی زیر ویدئوی ترسناک این زورگیری نوشته اند »در 
جامعه ای که گرسنه است دایی باید بداند که گردنبند طالی 
به آن بزرگی دزدها را وسوسه می کند، پس خودش مقصر 
است«، عده ای مزه پرانده اند و با لکنت زبان دایی شوخی 
کرده اند که »گلدنبندم لو دزدیدن«! و عجب استقبالی از آن 
شده! برخی نوشته اند نه تنها او را رئیس فدراسیون نکردیم 
که وسط خیابان مال و اموالش را دزدیدیم! در مورد عدم 
امنیت در کشور و ... هم نظرهای زیادی نوشته اند که اینجا 
قابل نقل نیست! البته که همدردی با او هم بسیار است اما 
انگار دل بعضی ها هم خنک شده است. خوشحال شدن از 
اینکه حاال که من پول ندارم، بگذار از پولدارها هم بدزدند! 
خرمن سوخته، خرمن دیگران سوخته خواهد. لبخند زدن به 
زخم دیگران، پهن کردن فرض قرمز برای کسانی است که 

یک روز سراغ خود ما هم می آیند. با قمه یا بی قمه!
دزدی،  مرگ،  خبر  زیر یک  دیگر  روز  دو  ماجرا  این 
اختالس یا یک مکافات دیگر دفن می شود و از یاد می رود 
این خشم  با  روز  ما که هر  است. چه  بد  ما  اما حال همه 
که  دایی  علی  چه  و  می شویم  چهره  به  چهره  اجتماعی 
احتمااًل این کامنت ها را می بیند و داغش بیشتر می شود که 
چرا باید بخشی از جامعه آن قدر پر از کینه نفرت شده باشد 
که با زورگیر همدلی کند؟ و چه آن ها را بیخ گوشش پچ پچ 
می کنند که برای چی موندی توی این کشور؟ برای چی در 
ورزقان و کرمانشاه پولت رو خرج می کنی که بعدش احضار 
برای چی هزینه بچه  های بی سرپرست رو میدی؟  بشی؟ 
دست زن و بچه ات رو بگیر برو یه گوشه دنیا لذتت رو ببر. 
جایی که جلوی دخترت با قمه زنجیر گردنت رو ازت ندزدن 
و وحشت نندازن به جون خودت و خانواده ات؟! ول کن ...

یادداشت
کاش گاهی ریاکار باشیم؛

واکنش های تاسف آور به یک سرقت مسلحانه!
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از راست  داریوش شایگان ، کامران فانی و عبدالحسین آذرنگ ـ دهه ۱۳۸۰
اختصاصی دنیای جوانان

حتی بنان از دوریت
دلتنگ و محزون است

محسن شیخی

شاعر تو را دید و غم خود باز یادش رفت
شعر کبوتر با کبوتر، باز یادش رفت

پرواز گیسوی رهایت را کبوتر دید
شرمنده شد از کار خود ، پرواز یادش رفت

چشمان تو مانند دریایی جدا از هم
موسی تو را وقتی که دید اعجاز یادش رفت

عطر تنت خوش بو تر از باغ ارم،  حافظ
با عطر تو مجنون شد و شیراز یادش رفت

حتی بنان از دوریت دلتنگ و محزون است
بغضی گلویش را گرفت،  آواز یادش رفت

بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب سئول 
آنالین و  برنامه های  قالب  به صورت مجازی در  اولین  بار و 

آفالین آغاز به کار کرد.
ماه  در  سال  هر  که  سئول  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
ژوئن برگزار می شد، متأثر از ویروس کرونا به تعویق افتاد و 
از روز )جمعه ۲۵ مهرماه ۹۹( در قالب برنامه های آنالین و 

آفالین آغاز به کار کرد. 
و  »درگیری  شعار  انتخاب  با  سئول  کتاب  نمایشگاه   
گرفتاری« به شیوع ویروس جهانی کرونا نگاه خاص و ویژه ای 
داشته و با استفاده از پلتفرم نمایشگاه به شناخت زیبایی های 
آن  با  مسالمت آمیز  همزیستی  اخالق  و  جهانی  معضل  این 
می پردازد. کشور روسیه به عنوان میهمان ویژه در این دوره از 
نمایشگاه به صورت مجازی حضور دارد و مؤسسه خانه کتاب 
اسالمی  جمهوری  نشر  از  نمایندگی  به  نیز  ایران  ادبیات  و 
فرهنگی  رویداد  این  در  گذشته  سال های  همچون  ایران 

حضور یافته است.
ازجمله فعالیت های این مؤسسه در اولین نمایشگاه کتاب 
مجازی سئول می توان به معرفی صنعت نشر ایران، معرفی 
انگلیسی،  زبان  به  نوجوان  و  کودک  حوزه  برتر  نویسندگان 
معرفی آثار حوزه کودک و نوجوان به زبان انگلیسی، معرفی 
 Books نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و معرفی سایت
from Iran  )محتوی ۱۹۰۰ عنوان کتاب به همراه چکیده 

انگلیسی( اشاره کرد. 
همچنین در بخش رویدادهای مجازی نیز این مؤسسه 
ویدئو کلیپ هایی در خصوص معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران و طرح حمایتی گرنت بارگذاری کرده است.
نمایشگاه کتاب سئول برای فعاالن حرفه ای حوزه نشر در 
سراسر جهان فرصتی را از طریق بورسیه های تخصصی فراهم 
کرده تا بتواند با حضور در این نمایشگاه به تقویت مبادالت 

بین المللی نشر بپردازند. 

حضور مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران 
در نمایشگاه بین المللی سئول 

جشنواره کتاب و رسانه، 
خود  سالگی   ۱۹ آستانه  در 
ادوار  با  مطابق  و  دارد  قرار 
گذشته، در هفته کتاب شاهد برگزاری 
دوره  شدن  دورقمی  بود.  خواهیم  آن 
به  توجه  با  جشنواره،  یک  برگزاری 
شرایط و تنگناهایی که بعضا رویدادها 
و جریان های فرهنگی در کشور ما با آن 
مواجه اند، اتفاق حائز توجهی است و از 
این حیث، عدد ۱۹ برای جشنواره کتاب 
و رسانه، عدد معناداری به شمار می آید.

مخاطب  اصلی ترین  قطع  به طور 
خبرنگاران  خود  جشنواره،  این  اخبار 
این  در  شرکت کنندگان  یعنی  کتاب ، 
رقابت تخصصی بوده اند. این مساله البته 
طبیعی است اما محدود شدن جشنواره 
در دایره شرکت کنندگانش، قابلیت نقد 
را هم دارد. چرا جشنواره کتاب و رسانه 
و  مهم  کتاب  خبرنگاران  برای  تنها 
کتاب  بنابه ضرورت  چرا  است؟  عزیز 
این  عنوان  جامعه،  در  کتاب خوانی  و 
رویداد که هدف اصلی اش ارتقاء دانش و 
مهارت خبرنگاران کتاب است، در جامعه 

برند نشده و کسی از آن خبر ندارد؟
سوال های مطرح شده، البته بیشتر 
در جایگاه متزلزل و ناخوشایند کتاب و 
کتاب خوانی در جامعه ریشه دارد. مگر 
کتاب و کتاب خوانی در جامعه ما چقدر 
خبرنگارش  که  است  محترم  و  عزیز 
بی توجهی ها  اوصاف،  این  با  باشد؟! 
به این حوزه را می توان به یک سیکِل 

معیوب یا دور باطل تشبیه کرد: کتاب در 
جامعه جایگاه مناسبی ندارد، خبرنگاران 
ارتقاء  را  جایگاه  این  می خواهند  کتاب 
و  کتاب  حوزه  به  بی توجهی  اما  دهند 
خبرنگاری  به  بی توجهی  کتاب خوانی، 
بنابراین،  دارد؛  پی  در  نیز  را  کتاب 
همان  بازتولید  و  تکرار  نهایی،  نتیجه 

بی توجهی هاست.
در چنین شرایطی، چطور می شود 
قدر و منزلت جشنواره کتاب و رسانه را 
در جامعه باال برد؟ قطعا اگر این اتفاق 
بیشتر  نیز  کتاب  خبرنگاران  دهد،  رخ 
قدر می بینند و این مساله، بیشتر آن ها 
راغب  حرفه ای شان  سطح  ارتقاء  به  را 
می کند. در پاسخ به سوال اخیر، با توجه 
به جایگاهی که کتاب و کتابخوانی در 
فرهنگ  اهالی  و  رسانه ها  دارد،  جامعه 
داشته  موثری  نقش  می توانند  هنر  و 
رسانه ها  اگر  ساده تر،  به عبارت  باشند؛ 
رهبری  به نوعی،  که  شخصیت هایی  و 
را  مختلف  ذوقی  و  فکری  گروه های 
به عهده دارند، پا پیش بگذارند و به معرفی 
کانال های  در  جشنواره  این  سودمند 
خبری و ارتباطی مختلف بپردازند، حتی 
در کوتاه مدت نیز شاهد اتفاقات خوبی 

خواهیم بود.
چشمه  ز  ا باید  لبته  ا آب؛  این 
اتفاقا  که  داده  نشان  سابقه  بجوشد! 
و  مشهور  افراد  برخی  پای  شدن  باز 
حوزه های  به  »سلبریتی«  به اصطالح 
در  نتیجه ای  نه تنها  بنیادین،  و  جدی 

حاشیه  به  باعث  بلکه  نداشته؛  پی 
شده است.  ارزش ها  ابتذال  و  رفتن 
از  امروزی،  مخاطب  که  بدانیم  باید 
هوش رسانه ای باالیی برخوردار است 
شوآف های  و  »شعار«  به راحتی  و 
شعاری را می شناسد. مخاطب امروزی 
و  است  متنفر  شعارگویی  و  شعار  از 
او  به  دارد  کسی  کند  احساس  هرجا 
به  خود  که  می دهد  نصیحت  و  پند 
ندارد،  عملی  التزام  و  باور  گفته هایش 
از همراهی بازمی ایستد و پس می زند.

رسانه،  و  کتاب  جشواره  معرفی 
خودش  خاِص  آدم های  که  همان طور 
را می طلبد و باز کردن پای سلبریتی ها 
می تواند  حوزه،  این  به  اینفلوئنسرها  یا 
با  باشد.  داشته  پی  در  معکوس  نتیجه 
این اوصاف؛ به نظر می رسد رسانه های 
ریشه دار و شناخته شده باید برای معرفی 
و جلب توجه مخاطبان به این رویداد، 
ببرند؛  سود  هدفمندی  برنامه های  از 
کتاب  خبرنگاران  خود  که  روش هایی 
می توانند در رسانه های خود، پی ریزی 

و دنبال کنند.
و  مناسب  پوشش  راستا؛  این  در 
مراسم  رویداد )خصوصا  این  همه جانبه 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  اختتامیه( 
سیما  و  صدا  سازمان  طبیعتا  و  است 
اساسی  نقشی  می تواند  زمینه  این  در 
که  است  این  مساله  اما  باشد  داشته 
را تمام  نباید کار  اختتامیه،  با برگزاری 
شده دانست و جشنواره را تا سال بعد 

و هفته کتابی دیگر، به دست فراموشی 
جشنواره های  به  نگاهی  اگر  سپرد! 
حوزه های  در  معتبر  و  شناخته شده 
می شویم  متوجه  بیاندازیم،  مختلف 
از  بعد  تازه  نقد ونظر ها،  و  بحث ها  که 
برگزاری مراسم اختتامیه شروع می شود؛ 
دست اندرکاران،  و  منتقدان  آنچنانکه 
تازه باید بر سر آنچه گذشته و کیفیت 
برگزاری و داوری ها، به بحث و گفت وگو 

بنشینند.
داشت یک  انتظار  می شود  چطور 
جشنواره متعالی و مترقی داشته باشیم؛ 
نشود؟  باز  آن  به  نظر  و  نقد  پای  اما 
مطمئنا جشنواره کتاب و رسانه نیز در 
این میانه، تافته جدا بافته نیست و باید 
از ذیل تا صدر آن، در بوته نقد و نظر 
قرار گیرد. نقد؛ یک تیر است و دو نشان! 
اول اینکه ارتقاء کیفی جشنواره را در پی 
خواهد داشت و دوم اینکه خود می تواند 
و  بحث ها  تداوم  برای  باشد  بستری 
تبلیغ  و  معرفی  فضای  شدن  دامنه دار 

جشنواره در فضای رسانه ای و جامعه.
جشنواره کتاب و رسانه، در آستانه 
۱۹ سالگی خود قرار دارد. به نظر می رسد 
بعد از نزدیک به دودهه فعالیت مستمر 
این جشنواره، وقت آن رسیده باشد که 
کمی هم به مساله برندینگ و معرفی 
آن به عنوان یک رویداد ملی و چه بسا 
بین المللی بپردازیم. البته که تحقق این 
تخصصی  و  کیفی  تقویت  به  اهداف، 

جشنواره نیز نیاز دارد.

قدر »جشنواره کتاب و رسانه« را بدانیم   

اولین شماره »نگاه آفتاب« روی پیشخوان آمد
عرفانی  فصلنامه  از  شماره  اولین 
سروش  موسسه  توسط  آفتاب«  »نگاه 
پیشخوان  روی  و  شده  منتشر  موالنا 

مطبوعات آمده است.
این نشریه با موضوع میراث موالنا و 
آموزه های عارفان به جمع مطبوعات کشور 
پیوسته و می کوشد با رویکردی عقالنی، 
معنوی و انتقادی، ذخیره و ظرفیت سنت 
بایسته های  و  نیازها  سایه  در  را  عرفانی 
با  این مجله  کند.  بازخوانی  امروز  انسان 
مدیرمسئولی مریم موسوی منتشر می شود 

و اعضای شورای سردبیری اش نیز عبارت اند از سید هدایت جلیلی، امیر 
یوسفی و پژمان موسوی.

به  با خالصه مطالب  آفتاب در ۹ بخش همراه  نگاه  شماره نخست 
زبان های انگلیسی، عربی و ترکی چاپ شده است. برخی از نویسندگانی 
که مقاالت و آثارشان در اولین شماره مجله مذکور چاپ شده، عبارت اند از:

محمدتقی پورنامداریان، نصراهلل پورجوادی، مصطفی ملکیان، محمد 
ابوالقاسم  توفیق سبحانی،  فراستخواه،  مقصود  استعالمی، محمد صنعتی، 
علیرضا  یاحقی،  جعفر  محمد  مهدوی،  ناصر  اسالمی،  حسن  سید  فنایی، 
علوی تبار، حسین دباغ، مهدی محبتی، احمد زید آبادی، نورالدین زرین 
کلک، سروش دباغ، عدنان قارا اسماعیل اوغلو، داود وفایی، محمد شریفی، 
محمدرضا جعفری، اصغر دادبه، غالمرضا امامی، عنایت اهلل مجیدی، مریم 

حسینی، قاسم کاکایی، سودابه کریمی و ....
این مجله با ۳۰۴ صفحه و قیمت ۷۰ هزار تومان منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

مرادی کرمانی دِر خانه اش را
 به روی »قصه«  باز می کند

تبدیل  درباره  کرمانی  مرادی  هوشنگ 
چکیده  می گوید:  »قصه خانه«  به  خانه اش 
نویسندگی من در این  خانه است و »قصه های 
این  در  است  معروف ترین شان  که  مجید« 
خانه نوشته شده؛ مجید در این جا به دنیا آمد 

و بزرگ شد.
ادبیات کودک  نویسنده پیشکسوت  این 
و نوجوان درباره تبدیل خانه اش در منطقه ۱۲ 
تهران به »قصه خانه«  و لزوم حفظ خانه های 
نویسندگان و هنرمندان گفت: در ابتدا باید برای 

شما یک قصه بگویم؛ یک نفر وارد شهری شد، می خواست شهر را به او نشان دهند. 
خیابان ها، بازار، مدرسه ها و ... را به او نشان دادند. پس از بازدید گفت همه این ها 
درست، اما می خواهم بدانم در این شهر چه کسانی رشد و نمو کرده اند که توانسته اند 
در زندگی بشریت تاثیر بگذارند و بشر را یک قدم جلوتر از آن چه هست، ببرند. مردم 
شهر به این فکر نکرده بودند که این ها هم می تواند جزء دیدنی ها باشد. پس از آن 
رفتند تا مجسمه این  افراد را بسازند، خیابان ها را به نام آن ها بگذارند و بگویند این 
شهر چنین فرهنگی داشته که توانسته چنین آدم هایی را در خود پرورش بدهد. در 
حقیقت این ها ویترین فرهنگی هر کشور و جامعه ای هستند. او افزود: در سفری که 
به مسکو داشتم، خانه ای را به من نشان دادند که نویسنده ای که چندان هم مشهور 
نبود، سه ماه این خانه را اجاره کرده بود. آن جا تابلویی چسبانده بودند. این ها کسانی 
هستند که فرهنگ آن  جامعه را به جهان معرفی و ماندگار کرده اند. این چیز کمی 
نیست که فرهنگ را یک قدم جلو آورده اند، بنابراین حفظ محل زندگی آن ها الزم 
است. من به خانه چخوف، بتهوون و ویکتور هوگو رفته ام اما لزومی ندارد همه معروف 
باشند، خیلی ها برای آن جامعه شاخص هستند و الزم  است محل زندگی شان حفظ 
شود. حفظ خانه نویسندگان گذشته از این که اقدام فرهنگی است می تواند الگو و 

یادبودی برای آیندگان باشد. 
»کوچه  در  خانه  این  کرد:  بیان  »قصه خانه«   درباره  سپس  کرمانی  مرادی 
میرزا محمود«، محله سرچشمه، نزدیک امامزاده یحیی و بازارچه نواب است . خانه 
مدرس روبه روی خانه ماست. اکثر آثار من در این خانه نوشته شده است. به من 
قول داده اند که تا حد زیادی این خانه را حفظ کنند. این خانه ۸۰ سال ساخت است 
و من ۲۷-۲۸ سال در این خانه زندگی کرده ام. چکیده نویسندگی من در این  خانه 
است. من در این جا ازدواج کردم و بچه دار شدم. ۸۰ درصد از کارهایم در این خانه 
بوده و »قصه های مجید« که معروف ترین شان است در این خانه نوشته شده است. 
پسرعمویی دارم که می گوید این خانه زایشگاه مجید است. مجید در این جا به دنیا 

آمد و بزرگ شد، هم برای رادیو، هم کتاب و بعد هم تلویزیون.

دانشنامه سندشناسی در حال تدوین است
و  اسناد  سازمان  پژوهشکده  معاون 
نشنامه  دا تدوین  ز  ا یران  ا ملی  کتابخانه 
شناخت  را  آن  هدف  و  داد  خبر  سندشناسی 
حوزه،  این  با  مرتبط  واژگان  و  اصطالحات 
جهت درک وقایع تاریخی برای پژوهشگران 

و سندپژوهان دانست.
حوریه سعیدی، با اعالم این خبر گفت: با 
توجه به اهمیت جایگاه اسناد و مدارک تاریخی 
در حوزه تاریخ نگاری، سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران و به تبع آن پژوهشکده اسناد بنابر 

مأموریت ذاتی خود در نظر دارد دانشنامه سندشناسی را در حوزه دانش شناسی و 
تهیه مرجع  واژگان تدوین کند. سعیدی ادامه داد: تا کنون حدود ۳۰۰ عنوان مدخل 
ارجاعی و اصطالحی برای تهیه و تدوین دانشنامه سندشناسی به شورای  اصلی، 
پژوهش پیشنهاد داده شده و مورد تصویب قرار گرفته و قرار است این دانشنامه به 
دست پژوهشگران حوزه تاریخ، سندپژوهی، علوم اجتماعی، دانشجویان تاریخ و علوم 

آرشیوی و سندپژوهی که مخاطبان اصلی این دانشنامه هستند، برسد. 
معاون پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تشریح ساختار دانشنامه 
و  علمی  کمیته  سیاستگذاری،  دارای شورای  دانشنامه  این  کرد:  بیان  سندشناسی 
شورای نویسندگان است. در شورای سیاستگذاری کارشناسان درباره مباحثی چون 
اصطالح نامه نویسی، علوم آرشیوی و اسنادی فعالیت می کنند، در کمیته علمی هم 
سندپژوهان اسناد و آرشیو ملی، به تکمیل مداخل و تقسیم مسئولیت های سفارش 
و تدوین مقاالت علمی می پردازند و در نهایت شورای نویسندگان مقاالتی در حوزه 

دانشنامه تهیه می کنند و یا نگارش مطلب در این حوزه را سفارش می دهند. 

آگهی مزایده اموال منقول 
خانم زهرا طهان عبدل آبادی فرزند محمود به ش ملی ۰۷۰۳۵۸۸۴۴۳ به استناد 
یک فقره سند نکاحیه به شماره ۱۴۵۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۰ دفتر ازدواج ۱۱ تربت 
حیدریه مبادرت به صدور اجراییه به تعداد پنجاه سکه بهار آزادی محاسبه شده به مبلغ 
پنج میلیارد و پانصد و چهل و پنج میلیون ریال علیه آقای حسن صداقتی نسب فرزند 
غالمحسین به ش کد ملی ۰۷۰۲۴۸۸۲۳۲ که پرونده ای به کالسه ۹۹۰۰۲۹۵ در 
شعبه اجرای این ثبت تشکیل که پس از ابالغ اجراییه در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ صحت 
آن توسط مسئول مربوطه گواهی شده و پس از سیر مراحل قانونی حسب تقاضای 
بستانکار یک دستگاه خودرو پراید به شماره ۳۸۴ ن ۷۷ ایران ۳۲ در قبال قسمتی 
از طلب بستانکار و هزینه های اجرایی بازداشت گردیده که طبق نظر کارشناس 
رسمی به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال ارزیابی شده لذا مزایده خودرو فوق در 
روز شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ بیست و چهارم آبان ماه نود و نه در اداره ثبت 
اسناد و امالک تربت حیدریه واقع در خیابان شهید سلیمانی ۳۰ از طریق مزایده به 
فروش می رسد مزایده از مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار ۹۹/۸/۱۱ م الف ۴۴۳
محمد کاظم باقر زاده 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه شماره 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمد سهرابی طی تقاضای بوارده شماره ۷۹۱۱ مورخ 
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ و ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد 
رسمی ۴۷ رباط کریم مدعی سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی 
واقع در سمت جنوبی طبقه دوم بمساحت ۸۳/۷۵ مترمربع که ۶/۷۳ مترمربع آن 

پیشرفتگی و ۳/۵۱ مترمربع آن بالکن پیشرفتگی است قطعه ۶ تفکیکی پالک 
۱۰۹۸۸ فرعی از ۱۱۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۸۱۴ فرعی از اصلی 
مذکور به نام آقای محمد سهرابی فرزند حسینعلی ثبت و سند مالکیت تک برگی 
بشماره چاپی ۸۵۳۶۶۰ الف ۹۵ به نام وی صادر گردید که سند مالکیت فوق بعلت 
جابجائی منزل مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور با وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر 
اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
احمد رحیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرست

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مساحت  به  متروکه  نهر  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  اینکه  به  نظر 
۱۶/۶۵ مترمربع تقاضای شهرداری رشت پالک فرعی ۳۸۹۱۷ اصلی ۷۷ بخش ۴ 
رشت مفروز از اصلی ۷۷ تاکنون بعمل نیامده برحسب درخواست کتبی متقاضی 
تحدید حدود اختصاصی در مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ راس ساعت ۹ صبح در محل 
وقوع ملک شروع بعمل خواهد آمد اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 
۱۴ قانون ثبت از متقاضی  و کلیه مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می گردد 
که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور بهم رساند. واخواهی مجاورین نسبت 
به حدود ارتفاقی از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید ظرف مدت ۳۰ روز پذیرفته 
تکلیف  قانون  واحده  ماده   ۲ تبصره  استناد  به  تواند  معترض می  و  خواهد شد 
آنها در مراجع  اعتراض  یا  و  بوده  فاقد سابقه  ثبتی که  پرونده های معترضین 
قضایی از بین رفته است مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۵ و ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت 
و  مراجعه  مراجع قضایی  به  اعتراض  از  ماه پس  بایست ظرف مدت یک  می 

تنظیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲رشت- حسین اسالمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه حدود ششدانگ یک قطعه مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۳۲۳/۴۵ مترمربع تقاضای آقای رضا عطاعی تملی فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 
۵۰۱ صادره از بندرانزلی دارای پالک فرعی ۲۳۸۸ اصلی ۵۸ بخش ۴ رشت مفروز 
ازپالک۵۲ از اصلی ۵۸ از مالکیت آقای کاس زاهدی منگودهی تاکنون بعمل نیامده 
برحسب درخواست کتبی متقاضی تحدید حدود اختصاصی در مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ 
راس ساعت ۹ صبح در محل وقوع ملک شروع بعمل خواهد آمد اینک به موجب 
این آگهی به استناد ماده ۱۴ قانون ثبت از متقاضی  و کلیه مجاورین و صاحبان 
حقوق دعوت می گردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور بهم رساند. 
واخواهی مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
ظرف مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و معترض می تواند به استناد تبصره ۲ 
ماده واحده قانون تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا 
اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۵ و ماده ۸۶ 
آئین نامه قانون ثبت می بایست ظرف مدت یک ماه پس از اعتراض به مراجع 
قضایی مراجعه و تنظیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به این 

اداره ارائه نمایند.تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲رشت- حسین اسالمی

اگهی فقان سند
آقای نوید مقدم درودخانی برابر وکالتنامه ۷۷۵۰۸-۱۳۹۹/۰۶/۰۵دفترخانه 
۱۴۷ رشت از آقای محمدعلی یعقوبی نرگسی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
از  مشاع  دانگ  سه  مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی  رشت   ۲۶۵ دفترخانه  شده 

ششدانگ پالک ۱۴۹۵ سنگ اصلی ۴۱ بخش ۴ رشت به شماره سریال ۳۷۱۳۵۲ 
که بنام آقای محمدعلی یعقوبی نرگسی ذیل ثبت ۱۹۱۲۴ صفحه ۱۸۵ دفتر ۴/۱۸۵ 
صادر و تسلیم گردید بعلت جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب طبق تبصره 
ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 
۱۰ روز از انتشار این آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیراینصورت 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت 
آقای ولی اله شهبانی فرزند حسینعلی به شناسنامه ۱۳۷ مالک دو دانگ مشاع 
از ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان دو نهم دانگ و خانم نرگس خاتون 
شهابی فرزند حسینعلی به شناسنامه ۶۳ مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ به 
استثنای بهای ثمنیه اعیان دو نهم دانگ به موجب درخواست وارده به شماره 
۵۰۸۹ – ۹۹/۵/۹ به علت عدم دسترسی به مالک بهای ثمنیه درخواست حذف 
ثمنیه پالک ثبتی ۱۴۹۲ بخش چهار شهمیرزاد را نموده که مراتب به موجب نامه 
اعالم و طبق گزارش کارشناسی  ربوطه  به کارشناس  شماره ۹۹/۶/۲۳-۳۶۶۹ 
شماره ۱۲۱/۸۰ – ۹۹/۷/۱۱ بهای ثمنیه اعیانی نامبردگان به مبلغ ۱۴۵۸۳۳۴ 
ریال برآورد و اعالم گردید که توسط متقاضیان مبلغ فوق الذکر به شمارهفیش 
های ۹۹/۴/۲۷ – ۱۳۱۶۰۰ به حساب سپرده اداره ثبت اسناد و امالک مهدیشهر 
واریز گردید لذا در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت مراتب فوق 
االشاره آگهی چنانچه نسبت به موارد آگهی اعتراضی دارید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی اعالم نمایید بدیهی است پس از سپری شدن موعد مقرر 

قانونی وفق مقررات اقدام خواهد گردید م / الف ۴۶۲
حسین فرونی تلوکی

 سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر شماره 

درباره   زیادی  تحقیقات  گفت:  عطارزاده  عطیه 
زبان بیماران روانی و به خصوص بیان اسکیزوفرنیک 
کردم و عمد داشتم که گسست زبانِی ویژه  این حاالت 
مغزی را هم وارد داستان کنم، درواقع می خواستم زبانی 

شاعرانه بیافرینم.
عطیه  جدید  رمان  نام  سه«  شماره  »من،   
عطارزاده است که به تازگی نشر چشمه آن را منتشر 
روانی  آسایشگاه  یک  در  رمان  این  داستان  کرده. 
به  محدود  ساکنانش  دید  که  جهانی  در  می گذرد؛ 
شخصیت  سه  شماره  است.  سیاه  و  سرد  دیوارهای 
اصلی رمان، یک پسر نوزده ساله است که در آسایشگاه 
روانی بستری است و سال هاست که با کسی حرف 
نزده است. بیان او بیانی هنرمندانه است، شماره سه 
با نقاشی های خود با دیگران حرف می زند. این رمان 
متفاوت  عشقی  از  که  است  عاشقانه  سراسر  روایتی 
یک  آسو  که  است  معتقد  نویسنده  می کند.  حکایت 
و  باشد.  عشق  معنای  می تواند  که  است  اثیری  زن 
حد اعالی این عشق همانا فدا کردن خویشتن است. 
شماره سه در جست وجوی هویت خود است، هویتی 
که سال ها در نام شماره سه خالصه شده و این تقلیل 
با  ادامه گفت وگویی  وجود آدمی به شماره است. در 

عطیه عطارزاده را می خوانید.
* آسایشگاه مکان و دنیایی است که رمان »من، 
شماره سه« در آن روایت می شود. به عبارتی آدم هایی 
که در آن بستری هستند؛ به واسطه این آسایشگاه به 
فهم و شناختی از جهان پیرامون شان می رسند و این 
تجربه ای محدود و بسته است. از خود آسایشگاه به 

عنوان یک عنصر مهم در شکل گیری رمان بگویید.
در شماره سه  آن شکل که  به  آسایشگاه   **
ترسیم شده برای من نمادی ست از جامعه بزرگ تری 
که ما در آن زندگی می کنیم. با قراردادهایی که )به 
این  که  روانی ای  شرایط  و  مشابه اند  نمادین(  شکل 

ساختار برای هر یک از ما ایجاد می کند. به گمانم اگر 
خوب نگاه کنیم می بینیم که ما هم به همراه بسیاری 
دیگر از انسان های معاصر، قرن هاست که در چنین 
وضعیتی گرفتاریم. وضعیتی به غایت کنترل شده که در 
هرلحظه ما را نسبت به خودمان بیگانه تر می کند. تنها 
گاهی پیش می آید که به واسطه  رخدادی که من آن 
را نوعی وضعیت عاشقانه می نامم، از شرایط   مان آگاه 
می شویم، تکانی می خوریم و سعی می کنیم با ایستادن 
در برابر آن چه پیشتر بوده، با فداکردن خویش، هویت 

خود را بازیابی کنیم.
* روایت در »من، شماره سه« روایتی تودرتو و 
در عین حال متقاطع است. انگار عمدی در کار بوده 
ایجاد  روایت  روند حرکت  در  و کندی ای  اختالل  تا 
چیزی  چنین  نیز  زبان  انتخاب  در  طرفی  از  و  شود 
حس می شود. درباره انتخاب زبان و این شیوه روایت 

بیشتر توضیح دهید.
** یکی از کارهای سخت من در نوشتن این 
رمان پیدا کردن فرم مناسب زبان بود. زبانی خاص و 
درعین حال متناسب که بازگوکننده  نحوه  فکرکردن 
شخصیت اصلی رمان با ویژگی های خاص  اش باشد. 
درواقع پیدا کردن نحوه  اندیشیدن پسر باهوش نورده 
ساله ای که سال هاست حرف نزده و بزرگترین بخش 
زندگی خود را هم در محیط بسته  آسایشگاه روانی، در 
میان بیمارانی با امکانات زبانی محدود، گذرانده است. 
و در کنار این یافتن سیر تطور این زبان از سطح زبانی 
ساده و شفاف به سوی زبانی نسبتا گسسته و روان 
پریش. من به زبانی فقیر از حیث استفاده از کلمات 
و ترکیبات و صفات و اضافات نیاز داشتم که در عین 
حال  درعین  باشد.  غنی  تصویرسازی  لحاظ  از  حال 
و  روانی  بیماران  زبان  درباره   زیادی  تحقیقات  که 
به خصوص بیان اسکیزوفرنیک کردم و عمد داشتم 
هم  را  مغزی  حاالت  این  ویژه   زبانِی  گسست  که 

زبانی شاعرانه  وارد داستان کنم. درواقع می خواستم 
پیروی  روند  همین  از  هم  روایت  مورد  در  بیافرینم. 
کردم. روندی که مهم ترین هدفش انتقال جهان ذهنی 
مغشوش قهرمان اصلی داستان است و نه صرفا بیان 
سیر اتفاقاتی که برای او رخ داده است. باید بدانیم که 
در شرایط ذهنی خاص این شخصیت، رخدادها گاهی 
توالی خود را از دست می دهند و درک او از واقعیت با 
درک یک فرد با ذهن اصطالحا طبیعی، تفاوت بسیار 
به گونه ای  را  اتفاقات  واقع شماره سه سیر  دارد. در 
دیگر می بیند و به گونه ای متفاوت  به آن فکر می کند.

* به نظرم »من، شماره سه« قصه هویت است. 
این »من« می خواهد از هر طریقی خودش را روایت 
کند اما نمی تواند؛ زیرا مهم ترین بخش بدن برای بیان 
آن، ناتوان است. اما این روای باز هم خودش را روایت 
می کند. شماره سه آیا نماینده افرادی در جامعه است 

یا شخصیتی تکین و جدامانده؟
در  ماست  از  یک  هر  نماینده   سه  شماره   **
ساحتی که برای بیان خود و برای بازیابی خویشتن 
نمادین ترین  در  هستیم.  ارتباطی  ابزار  نیازمند  خود، 
حالت شاید بشود گفت که او یک هنرمند است اما نه 

به معنای حرفه ای آن. کسی که ناگهان به این باور 
می رسد که آن چه از بیرون برایش ساخته شده دروغین 
است و تنها محصول یک ساختار کنترل گراست. حال  
با  را  خود  شخصی  ارزش های  نو  از  باید  که  اوست 
دست های خودش بسازد و چه بسا دراین راه کم کم 
به جایی برسد که دیگران را هم به این ساحت رهایی 
دعوت کند. البته این لحظه فرا نمی رسد؛ مگر با فدا 
کردن خویش. من سعی کردم در رمان »من، شماره 
نیروهای  با شجاعت  را تصویر کنم که  سه« فردی 
درونی، سیاه و حیوانی خود را رها می کند تا به ساحت 

آزادی حقیقی دست یابد.
فراواقعیت  و  واقعیت  میان  جایی  در  رمان   *
می گذرد. من یک انتزاع گسترده در این رمان می بینم 
و به گمانم به عینیت در آن کمتر توجه شده است. 
به  بیشتری  نیاز  روایت  این  ساخت  می رسد  نظر  به 

واقعیت داشته است.
به  می توان  را  قصه ای  هر  هرحال  به   **
به  هم  درهرشکل  و  کرد  تعریف  شکل  هزاران 
وجه خاصی از آن پرداخت. نباید فراموش کنیم که 
روایت اول شخص در کنار امکانات بسیاری که به 
نویسنده می دهد، جهان روایی او را نیز به دو چشم، 
بدن و مغز روای محدود می کند که در اصل همان 
شخصیت اصلی ست. حاال وقتی این شخصیت شرایط 
هم  روایت  باشد،  داشته  خاصی  نگاه  و  ذهنی  ویژه 
محدودتر و خاص تر می شود. درعین حال به گمانم 
در داستانی که من روایت کردم، اصال این واقعیت 
واقعیت  از  بخشی  آن  بلکه  داشت  اهمیت  که  نبود 
درک  آن گونه  را  آن  داستان  قهرمان  که  بود  مهم 
خرده  از  بسیاری  که  است  همین  برای  می کرد. 
وقت  هیچ  داستان  کلیدی  مسائل  حتی  و  روایت ها 
کامال گشوده و حل وفصل نمی شوند. در واقع به این 
دلیل که این ها همه در ذهن شماره سه هم همین 

این  می کنم  فکر  سیال اند.   و  بی جواب  مبهم،  قدر 
داستانی ست  ادبیات  قدرت های  مهم ترین  از  یکی 
که می تواند بال هایش را بگشاید و واقعیت متفاوتی 
را برای ما تصویر کند. بد هم نیست که گاهی فکر 
کنیم که تنها اگر نرون های مغز ما طور دیگری کار 
می کردند، تمام آنچه اکنون واقعیت می پنداریم، طور 

دیگری به نظر می رسید.
رمان  »این  که  بودید  گفته  جایی  در  شما   *
عشقی را روایت می کند که با تعریف همیشگی عشق 
بیشتر  این عشق کمی  درباره  است.«  متفاوت  کمی 

توضیح دهید.
 ** داستان »من، شماره سه« برای من داستانی 
داریم که  را  از یک سو آسو  سرتاسر عاشقانه است. 
اصلی  حرکت  ایجاد  محور  و  اثیری ست  تقریبا  زنی 
روایت و در واقع همه چیز با او آغاز می شود. از طرف 
دیگر عشق های مردانه ای داریم با کیفیات گوناگون 
که حول محور شخصیت داستان شکل می گیرند. در 
پایان هم عشق شماره سه است که از معطوف بودن 
به یک فرد فراتر می رود و شامل تمامی بیماران مرکز 
می شود و او را در وضعیت ایثار قرار می دهد. وضعیتی 
که در آن شماره سه به نحوی با فدا کردن خویش و 
از میان بردن صورت و زیبایی ظاهری خود به جایگاه 
شاعر ابتدای داستان می رسد. من واقعا معتقدم که به 
قول صدای قاسم در داستان در این جهان هرکس 
باید آسویی داشته باشد؛ که به او جرات فراتررفتن از 

خودش را بدهد.
منتشر  شما  از  حال  به  تا  که  رمانی  دو  در   *
در  اختالل  و  نقص  به  شما  عالقه  و  توجه  شده، 
شخصیت اصلی به شکل روشنی قابل ردگیری است. 
گویا عطارزاده در شخصیت های ساده و بی نقص چیز 
زیادی برای روایت نمی بیند. از دلیل انتخاب این نوع 

از شخصیت ها بگویید.

هر قصه ای را می توان به هزاران شکل تعریف کرد 
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»تعطیلی تئاتر« چاره ساز نیست

تماشاخانه  مدیر  مقتدی  پریسا 
»سنگلج« ضمن مخالفت با استمرار 
شرایط  در  تئاتر  سالن های  تعطیلی 
از  جلسه ای  برگزاری  کرونا،  بحران 
جانب مدیران تئاتری با اعضای ستاد 

مقابله با کرونا را ضروری دانست.
که  سیبی  آ ه  ر با ر د ی  و
سالن های نمایشی وارد  و  گروه ها  به  تئاتری  تعطیلی مقطعی فعالیت های 
می کند، اظهار داشت: مساله این روزهای تئاتر فراتر از تعطیلی دو هفته یا چند 
ماه است و با توجه به این شرایط تصمیم مناسبی نیست به خصوص که شاهد 
هستیم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سالن های تئاتری و مراقبت از 
مخاطبان و گروه های نمایشی در این دوران مطابق با پروتکل های جهانی 
است. مهم این است که ما با اطالعات جهانی که درباره چگونگی مراقبت های 

بهداشتی کسب کرده ایم، پروتکل ها را به درستی رعایت  کنیم.

چالش های بورس موضوع یک سریال رادیویی شد

»ساختمان  دیویی  را سریال 
م  بهرا نی  کارگردا به  شیشه ای« 
اداره  تولیدات  جمله  از  ابراهیمی 
کل هنرهای نمایشی رادیو ایت که 
هوای  و  حال  و  بورس  موضوع  با 

»ساختمان  سریال  می شود.  پخش  آن 
به  »بورس«  بازار  موضوع  با  شیشه ای« 
کارگردانی بهرام ابراهیمی هنرمند پیش کسوت رادیو، از دو شبکه رادیویی 
اقتصاد و نمایش پخش می شود.این نمایش رادیویی را که به سفارش 
رادیو اقتصاد در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است و از رادیو 
نمایش نیز پخش می شود،  محمدامین رهبر  نوشته و داستان آن درباره 
جوانی است که تصمیم دارد برای حل کردن مشکالت خانواده، پس انداز 
خود را وارد بازار بورس کند و در این بین به دلیل نداشتن تجربه کافی 

برای خرید سهام، مشکالتی برای او و خانواده اش رخ می دهد.

ایده های متفاوت هوشنگ کامکار

 - »هوشنگان  ویولن  کنسرتو 
کنسرتو برای ویولن و ارکستر زهی« 
پروژه های  تازه ترین  از  یکی  عنوان 
نوازنده  و  پویان مدرس  علی جعفری 
ویولن است که در قالب اثری متفاوت 

برای ویولن و ارکستر زهی به آهنگسازی 
در  پیش  موومان  سه  در  کامکار  هوشنگ 

اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
هوشنگ کامکار درباره پروژه »هوشنگان« که قرار است اواسط هفته 
جاری در قالب پلتفرم های بین المللی توزیع شود، توضیح داده: کنسرتو 
ویولن »هوشنگان« به سبک موسیقی ملی ایران در سه موومان تصنیف 
شده که در آن از موتیف های موسیقی سنتی ایران و موسیقی کردی با 
به گونه ای که  تکنیک های موسیقی کالسیک غربی  و  ترکیب عوامل 

هویت ملی آن حفظ شود، استفاده شده است. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

»مسخ در مسلخ« به قبرس می رود

فیلم سینمایی »مسخ در مسلخ« 
که پیش از این با نام »بطالن« شناخته 
بخش آفرودیت طالیی  به  می شد، 
فیلم  ه  ر ا جشنو دوره  نزدهمین  پا
قبرس راه یافت.»مسخ در مسلخ« 
در مورد یک نزاع فامیلی در یکی از 

روستاهای ایران است.
بخش های  خود،  آوانگارد  کوتاه  فیلم های  روال  جواد دارایی طبق 
کارگردانی نویسندگی، تدوین و فیلمبرداری »مسخ در مسلخ« را خود انجام 
داده است.بازیگراناین فیلم  فریبا طالبی، سعید احمدی، فریبا ترکاشوند، 
فوژان احمدی، مهشید خسروی، ایمان صراف، آرزو باللی دهکردی، با 
حضور مهناز منافی ظاهر و رحمت شکرخنده هستند، با معرفی سارینا 
یوسفی، محمد اقلیمی بابانظر، امیر عباس قضایی ، آوین کوه زاده، عسل 

شکری، خورشید حق مرادی و  وانیا علیزاده.

ما
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پایان جشنواره موسیقي جوان با یاد استاد شجریان

ستاره هاي جوان و آینده دار موسیقي در راه هستند
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با 
معرفی برگزیدگان بخش های موسیقی دستگاهی، 
نواحی و کالسیک به کار خود پایان داد. در این دوره 
جشنواره ۲۳۵۰ خواننده و نوازنده در گروه های سنی 
الف، ب و ج و در شاخه های موسیقی دستگاهی، 

کالسیک و نواحی به رقابت پرداختند.
در ابتدای این مراسم که به دلیل بیماری 
شرکت کنندگان  و  داوران  حضور  بدون  کرونا 
صفحه  طریق  از  آنالین  صورت  به  و  جشنواره 
اینستاگرام انجمن موسیقی ایران پخش می شد، پیام 
دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
توسط سیدعباس سجادی مجری مراسم قرائت شد.

در متن پیام وزیر ارشاد آمده بود: فرهنگ 
سیر  و  تاریخ  درازای  پهناور  سرزمین  این  هنر  و 
تحوالت گوناگون، با عزم و همت هنرمندان خود، 
در اندیشه و جان نسل های مختلف تداوم و جریان 
یافته است. در این میان، هنر موسیقی از گذشته 
تا امروز در تعامل با جامعه و جهان پیرامون پنجره 
گفتگو را گشاده تر و سیر حرکت فرهنگی را هموارتر 
کرده است. جشنواره ملی موسیقی جوان، نمونه ای 
روشن از امید به آینده و فردای موسیقی ایران است 
که پیشینه فرهنگ موسیقی کشور و میراث داری 
استادان و پیشکسوتان را پشتوانه گران سنگ خود 
دارد. نوجوانان و جوانانی که با شوق و امید موسیقی 
ریشه دار فرهنگی را برگزیده اند، آموخته اند و برای 
پایندگی و روشن نگه داشتن چراغ موسیقی باانگیزه 
و عالقه تالش می کنند. جشنواره ملی موسیقی 
جوان، بستری است برای شناسایی استعدادهایی 
از  را  نواحی و کالسیک  که موسیقی دستگاهی، 
استادان آموخته و پاس می دارند و فردای روشن 
موسیقی کشور را با آواها و نواهای امروز خود نوید 
می دهند. اگرچه شرایط اخیر جهان و جامعه متأثر 
جوانان  شد حضور  موجب  کووید-۱۹  بیماری  از 
به  موسیقی جوان  ملی  در چهاردهمین جشنواره 
شکل مرسوم ممکن نشود، اما اجراهای جوانان در 
تجربه ای جدید در فضای مجازی یادگاری است 
که در تاریخ موسیقی این کشور ثبت خواهد شد. از 
استادان و داوران چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی 
جوان، برگزارکنندگان و نوجوانان و جوانانی که در 
این دوره جشنواره همراهی و همکاری داشته اند، 

صمیمانه قدردانی می کنم.
و  آهنگساز  علیزاده  حسین  پیام  ادامه،  در 
در  ایرانی  موسیقی  بخش  داوران  هیات  نماینده 
چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان پخش شد. 
متن پیام به این شرح است: جوان ها به ما انرژی 
را  جشنواره  این  همچنان  که  می دهند  مضاعف 
و حسن های  این جشنواره کمبودها  دهیم.  ادامه 
زیادی دارد که با همفکری و نظر همه دوستان 
شرکت کننده می توانیم جشنواره را به حالت ایده آل 
برسانیم. واقعا جای تبریک و تشکر دارد که انجمن 
موسیقی ایران در این شرایط جشنواره را برگزار کرد 
و اجازه نداد روند برگزاری جشنواره متوقف شود. من 
در مرحله اول نسبت به اجراها انتقاد داشتم و کیفیت 
اجراها برای من رضایت بخش نبود ولی جالب است 
مدت  این  در  نهایی  بخش  شرکت کنندگان  که 
کوتاه توانسته بودند پیشرفت کنند و کیفیت خوبی 
را از خودشان ارائه بدهند. ما در قضاوت ها گاهی 
حیف مان می آمد که فقط سه برنده اعالم کنیم و 
به همین خاطر در برخی از بخش ها تعداد برندگان 
بیشتری را اعالم کردیم. واقعیت این است که همه 
بچه ها وقتی به مرحله نهایی می رسند برنده هستند. 
یک شرایطی پیش می آید که همه نمی توانند برنده 
این جشنواره باشند ولی قصد ما اعالم برنده یا بازنده 
و  این جشنواره  در  نیست. هدف حضور جوان ها 
زمینه  در  امسال  جشنواره  است.  تجربه  کسب 
خالقیت نتایج بسیار خوبی داشته است، من خودم 
راغب هستم که بخش خالقیت را به عنوان یکی از 
بخش های عمده جشنواره در نظر بگیریم تا بچه ها 
از خودشان اثر خلق کنند. به نظرم اگر ما این بخش 
بهتری خواهیم گرفت.  نتایج  بدهیم  را گسترش 
گاهی در جشنواره استعدادهای عجیب و غریبی پیدا 
می شوند که ما می گوییم ای کاش استاد یا معلم این 
جوان ها را می دیدیم و به آن ها می گفتیم مثاًل در 
این مسائل دقت بیشتری کنند. بچه ها از ابتدا باید 
درست آموزش ببینند چون تصحیح کردن تکنیک 
بچه ها، بسیار سخت تر و حتی غیرممکن است. از 
اول باید با مشاوره خوب، معلم های خوب انتخاب 
کنند. از تمام معلمینی که در سراسر کشور زحمت 
می کشند و شاگردان به این خوبی تربیت می کنند 
ممنون هستم. دست همه را می فشارم و به آن ها 
خسته نباشید می گویم. امیدوارم جشنواره در آینده 
برنامه هایش را طوری پیش ببرد که بتواند در یک 
سمیناری از معلمین سراسر کشور دعوت کرده و 
آن ها را هماهنگ کند تا جشنواره به نتایج بهتری 
برسد. پیشنهاد من برای دوره های بعد، تحول در 
جشنواره است که امیدوارم این مسئله را بتوانیم با 
هماهنگی مسئولین انجمن موسیقی پیش ببریم. 
بسیار  فرهنگ های  با  و  پهناور  ایران یک کشور 
متنوع است، من همیشه فکر می کنم ایران یک 
آدم های مختلف  است چون  از جهان  جغرافیایی 
از نژادها، فرهنگ ها و زبان های متفاوت در ایران 
حضور دارند. در کنار هم قرار گرفتن این ها برای 
جشنواره بسیار غنی است. یکی دو دهه پیش وقتی 
پیشکسوت ها از بین می رفتند جایگزینی برای آنها 
نداشتیم و افسوس می خوردیم. فکر می کردیم این 
ساز و موسیقی حتی ممکن است از تاریخ حذف 
شود ولی این جشنواره باعث شد که یک بازسازی 
صورت بگیرد. االن نوازندگان در سنین پایین به 
سراغ سازهایی می روند که قباًل نمی رفتند. شعار 
جشنواره برای موسیقی نواحی، اتحاد و همبستگی 
است، ما برای موسیقی نواحی هیچ نگرانی نداریم 
که در آینده چه خواهد شد. به نظرم ما در موسیقی 
نواحی شاهد یک تولد دوباره هستیم. آن موسیقی 
یا  موسیقی کالسیک  دارد،  جریان  کشور  در  که 

سنتی ایرانی، موسیقی کالسیک غربی و موسیقی 
نواحی است. این سه موضوع در جشنواره اهمیت 
دارد. واقعا در این دوران نتایج خوبی داده است. من 
از زبان دوستان کالسیک می شنوم که پیشرفت ها 
اکثریت  اینکه  دیگر  جالب  نکته  است.  بوده  زیاد 
شهرستان ها  از  رشته ها  تمام  در  شرکت کنندگان 
هستند و این مسئله نشان می دهد که همه راغب 
شده اند. در این شرایط، موسیقی روح ما را قوی 
مدام  ما  و  نیست  جالبی  شرایط  شرایط،  می کند. 
خبرهای ناگوار می شنویم. موسیقی یکی از هنرهایی 
است که ما می توانیم به آن پناه ببریم. جوان ها االن 
بیشتر در منزل و دور از امکانات هستند و ممکن 
است تجربه نداشته باشند که چه کار کنند. ممکن 
انحرافاتی  تکنیک یک  و  نوازندگی  نظر  از  است 
پیش بیاید. پیشنهاد من به جوانان این است که 
در این شرایط حتی از دور هم که شده با کسانی 
که الزم است مشورت کنند و همیشه فکر کنند 
که دارند زیر نظر استاد کار می کنند. امیدوارم این 

دوران زودتر تمام شود.
اختتامیه  آیین  ویژه  بخش های  از  یکی 
چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، یادبود 
از  این بخش برخی  بود که در  ایران  آواز  خسرو 
حمیدرضا  علیزاده،  حسین  نظیر  جشنواره  داوران 
نوربخش، محمدرضا درویشی، داریوش پیرنیاکان، 
بهروز همتی، علی اصغر شاه زیدی، داوود گنجه ای 
و حسین بهروزی نیا از محمدرضا شجریان گفتند و 

یاد این استاد بزرگوار را گرامی داشتند.

برگزیدگان تک نوازی دف
-گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان علی مصلحتی  
و سپهر قاسمی

رتبه دوم: آقای دیاکو آرام بنیاد
-گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای محمدمهدی ارجمندی
رتبه اول: خانم عسل شاکری

-گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان مجتبی محربی 

و علی خالدی
رتبه اول: خانم عاطفه هاشم زاده

 برگزیدگان تک نوازی تنبک:
-گروه سنی الف )۱(:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان محمدجواد شریف 
و باربد مشیدی

رتبه دوم به طور مشترک: خانم نگین نجابت قمصری 
و آقای عارف مشایخ

رتبه اول به طور مشترک: آقایان امیرعلی قاسمی 
و منصور صادق نژاد

-گروه سنی الف )۲(:
رتبه سوم: آقای ایلیا فرج زاده

رتبه دوم: آقای هومان خوش بین
رتبه اول به طور مشترک: خانم شهزاد پیوسته و 

آقای میالد ملکی
-گروه سنی ب:

رتبه سوم : آقای کیان کیوانفر
رتبه دوم: آقای مهدی کارگری
رتبه اول: آقای محمود جعفری

-گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان علیرضا زارع و 

آرش سروستانی
رتبه دوم: آقای علی احمدیان

رتبه اول به طور مشترک: خانم مائده شفیعی و آقای 
سیدآرمان حسینی

برگزیدگان تک نوازی نی
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای علیرضا کرمانی
رتبه دوم: آقای بابک قلی زاده

رتبه اول: آقای علیرضا دوستی
ــ گروه سنی ب:

 رتبه اول: خانم ثنا محمودی
ــ گروه سنی ج:

رتبه اول: آقای کیارش بکتاشیان

برگزیدگان تک نوازی قانون
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم: خانم گندم عربی نژاد
محیاسادات  خانم  ها  مشترک:  طور  به  دوم  رتبه 

حسینی و زینب بابایی فرد
رتبه اول: خانم فاطمه بهرامی

برگزیدگان تک نوازی عود
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم : آقای آرمان کبیری
رتبه دوم: خانم صبا وهابی

رتبه اول: آقای ماکان محمدی
ــ گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای ستار محمدی
رتبه دوم: آقای علی مغزی

رتبه اول: آقای محمدرضا حسن خانی
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: خانم ماهگل مقتدر و 
آقای محمد توکلی

رتبه دوم: آقای اشکان بابایی
رتبه اول: خانم کوثر اسماعیلی

برگزیدگان تک نوازی کمانچه
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان محمدامین عقبایی 
و محمدمهدی مهدی آبادی
رتبه دوم: امیررضا اسفندیار

و  بابایی  سارا  خانم  مشترک:  طور  به  اول  رتبه 
مجید جاودانی

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم به طور مشترک: خانم فرزانه مهدی زاده و 

آقای آرین بساطی
رتبه دوم: آقای حسن جباری

رتبه اول: آقای سهراب بحیرایی
ــ گروه سنی ج:

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان پیام سرپرست یکتا 
و بابک جهان بین

برگزیدگان بخش آواز
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای علی حسین زاده
رتبه دوم: خانم الهام دوالی

ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای ِشلمو عاقلیان
رتبه دوم: آقای علی کارجویان

رتبه اول: آقای سیدمهدی ذاکری فر

برگزیدگان تک نوازی سنتور
ــ گروه سنی الف )۱(:

رتبه سوم: آقای پارسا نایبی
رتبه دوم: آقای آروین صیدی
رتبه اول: آقای کیان قاسمی

ــ گروه سنی الف )۲(:
تقوی  محمد  آقایان  مشترک:  به طور  رتبه سوم 

و رزگار صادقی
رتبه دوم: آقای پدرام طحانی
رتبه اول: آقای اشکان جباری

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای آریا توالیی

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان امیر رستمی و 
بهزاد حمیدیان

رتبه اول: آقای شهریار قیدارپور
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای احسان عزیزی
رتبه دوم: آقای نیما خنکدار
رتبه اول:آقای علی عابدین

 برگزیدگان بخش سه تار
ــ گروه سنی الف )۱(:

رتبه سوم: آقای محمدرضا امینیان
رتبه دوم: آقای محمدامین علمیان

رتبه اول به طور مشترک: آقایان علی چراغی و 
ماهان فوالدی

ــ گروه سنی الف )۲(:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان امید جوراب بافان 

و دامون خیابانی
رتبه دوم: آقای علی دهقانی

رتبه اول به طور مشترک: آقایان ایلیا بازیاری و 
محمدحسین سجادی

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای محمدهادی مالیری

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان رضا ناصری و 
مهران چیتائی 

ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای سینا لطیفیان

برگزیدگان تک نوازی تار
ــ گروه سنی الف )۱(:

رتبه سوم: آقای کسری رفیعی
رتبه دوم: آقای آریا شعبانی

رتبه اول: خانم مبینا محمدی
ــ گروه سنی الف )۲(:

رتبه سوم: آقای ارشیا مسلمی
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان عرفان مظلوم و 

مهدی احمدوند
رتبه اول: آقای سیدمهدی میرصفائی

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای دانیال میرزایی

رتبه دوم به طور مشترک: خانم شهرزاد سپهری و 
آقای علی صادقی

رتبه اول به طور مشترک: آقایان آرمان سیف نژاد 
و آرین طوفانی

ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: خانم  ندا جوکار، آقایان 

مهدی شیروانی و محمدرضا عزیزی
رتبه دوم به طور مشترک: خانم بیتا مالکی و آقای 

شهریار کرایی
رتبه اول: آقای سهیل چهل امیران

برگزیدگان بخش حفظ ردیف
هیات داوران از خانم سیده مهسا خاوری )در بخش 

)در  آقاخانی  مهران  آقایان  و  سنتور(  تک نوازی 
بخش تک نوازی سنتور( و محمدحسین سجادی 
)در بخش تک نوازی سه تار( و علیرضا سعیدی )در 
بخش تک نوازی سنتور( و آقای دامون قاسمی )در 
بخش تک نوازی کمانچه( و اشکان نایبی )در بخش 
تک نوازی تار( و پارسا نایبی )در بخش تک نوازی 

سنتور( تقدیرکرده است.

برگزیدگان بخش ویژه )آفرینش در تک نوازی(
رتبه سوم: آقای مهدی اشرفیان
رتبه دوم: آقای نیما پورفوالدی

رتبه اول: آقای امیرعلی لطفی    

برگزیدگان بخش ُکنترباس
ــ گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم گشسب بانو بحرینی
رتبه دوم: آقای کورش ملکی

برگزیدگان بخش وُیوال
)گروه  آقای حمیدرضا ساعتچی  از  داوران  هیات 

سنی ج( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش فلوت
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: خانم روژان فرجی و 
آقای سعید آوار

رتبه اول به طور مشترک: خانم سروین سیدآقایزدی 
و آقای دانیال ظهیرالدینی

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: خانم نازنین سلطانی
رتبه دوم: خانم نیوشا شاکری
رتبه اول: آقای فرید شاهسار

ــ گروه سنی ج:
رتبه دوم: خانم کیانا فاطمی فر

رتبه اول: آقای علی چوپانی نژاد

برگزیدگان بخش ویولنسل
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم:خانم فاطمه شاکری
رتبه دوم: آقای ابوالفضل فریدونی

و  رجبی  آیدا  خانم  ها  مشترک:  به طور  اول  رتبه 
عسل بیگی

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای عرفان فیجان

رتبه دوم به طور مشترک: خانم هستی علیزاده و 
جاوید ارجمندی

رتبه اول: خانم رومینا بردبار
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای امین شناسا

رتبه دوم: آقای مسعود فیروزی نژاد
رتبه اول: آقای نوید حمیدی

برگزیدگان بخش گیتار
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان آرین میررفیعی 
و علی اسدی

رتبه اول: شهریار محمدیان
ــ گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای علی براتی
رتبه دوم: آقای محمدامین عسگری

رتبه اول: آقای سیاوش کشاورزی
ــ گروه سنی ج:

رتبه دوم: حامد حدیدی
رتبه اول: عطا رستگار

برگزیدگان بخش ویولن
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای کیان بنی نجاریان
رتبه دوم: آقای فراز مجدیان

رتبه اول به طور مشترک: آقایان محمدرضا بهرامی 
و امیرحسین عرب هنایی

ــ گروه سنی ب:
آقایان علی دالنگیز  به طور مشترک:  رتبه سوم 

و فرداد صدقی
رتبه دوم: آقای اسماعیل طباطبایی

رتبه اول: آقای تارخ سبزواری
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای حمیدرضا ساعتچی
رتبه دوم: آقای احمد محمدی

رتبه اول: آقای علیرضا اسمعیلی

برگزیدگان بخش پیانو
ــ گروه سنی الف:

رتبه دوم: آقای مهرشاد زیدی
رتبه اول: آقای امیر حمیدیه

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: خانم آلین تاشچیان

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان شاهین معدنی پور 
و بهادر نصیری فر

رتبه اول: آقای محمدجواد بهرامی
ــ گروه سنی ج:

رتبه اول: آقای نارک ابراهیمی

برگزیدگان تک نوازی ضرب زورخانه
هیات داوران از آقای علی حسین زاده )گروه سنی 

ج( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی گیالن و تالش

-برگزیدگان بخش آواز:
هیات داوران از آقایان امیرحسین دفاعی )گروه سنی 
ب( و شعبان شعبان زاده )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی تنبوره:
هیات داوران از خانم گیسو قربانی )گروه سنی الف( 
و آقای شعبان شعبان زاده )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی کرمان
-برگزیدگان بخش موسیقی آواز و جاریگ:

یاسین شرفائی)گروه سنی  آقای  از  داوران  هیات 
ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی نقاره:
هیات داوران از آقایان ابوفاضل نظرپور و علی اصغر 

نظرپور  )گروه سنی الف( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی قشقایی
-برگزیدگان تک نوازی سه تار:

هیات داوران از آقای نکیسا میرزایی )گروه سنی 
ب( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی کمانچه:
هیات داوران از آقای ایلیا علیزاده )گروه سنی الف(  
به شرح  را  این بخش  برگزیدگان  و  تقدیر کرده 

ذیل اعالم می کند:
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان محمدرضا نوروزی 
و محمدمهدی عشقی

رتبه دوم: خانم ساناز نامداری
-برگزیدگان تک نوازی ویولن:

هیات داوران از آقای بنیامین گودرزی )گروه سنی 
الف( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی بختیاری
-برگزیدگان بخش آواز:

هیات داوران از آقای مهدی صادقی  )گروه سنی ب( 
و  آقای محمد پاداری )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی َکرنا:
هیات داوران از آقای رضا خاکزاد )گروه سنی ج( 

تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی نی:

به شرح  را  این بخش  برگزیدگان  داوران،  هیات 
ذیل اعالم می کند:
ــ گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان عقیل حیدری 
و علی اصغر براتی

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان جاوید جمالی و 
محمدرضا چریکی

برگزیدگان بخش موسیقی کتول
-برگزیدگان بخش آواز:

)گروه  ترابی  محمدامین  آقایان  از  داوران  هیات 
ب(  سنی  )گروه  لطفی  محمدامین  و  الف(  سنی 

تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی دوتار:

هیات داوران از خانم فاطمه اصفهانی )گروه سنی 
و  فغانی  سروش  و  برزگر  احمدرضا  آقایان  و  ج( 
نریمان علمشاهی)گروه سنی الف( و محمد ایمانی 
و حسین انصاری و محمدرضا حسینی )گروه سنی 

ب( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی شمشاد:

هیات داوران از خانم هستی فندرسکی )گروه سنی 
الف( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی نی:
هیات داوران از آقای محسن ابدالی )گروه سنی 

ب( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی ترکمن
-برگزیدگان بخش آواز:

از آقایان یاسین پوری )گروه سنی  هیات داوران 
الف(، میثم شاعری و  لقمان امانیان )گروه سنی 

ج( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی دوتار:

سنی  )گروه  پوری  یاسین  ازآقای  داوران  هیات 
الف( تقدیر کردند.
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای اسحاق مصطفی ئی
آقایان حامد پدری و  رتبه دوم به طور مشترک: 

میثم شاعری
-برگزیدگان تک نوازی کمانچه:

)گروه سنی  شاعری  میثم  آقای  از  داوران  هیات 
ج( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش هرمزگان
-برگزیدگان تک نوازی عود:

هیات داوران از آقایان دانش درایش و میالد مقاتلی 
)گروه سنی الف(  و رضا ترکچین )گروه سنی ب( 

تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی َکِسر:

هیات داوران از آقای عبداهلل احمدپور )گروه سنی 
الف( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی نی انبان:
)گروه سنی  اکبری  آقای محمد  از  داوران  هیات 

الف( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش بوشهر
-برگزیدگان بخش آواز:

هیات داوران از آقای حسین عاشوری )گروه سنی 
الف( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی دمام:
هیات داوران از آقایان حسین واجب فرد و آرمین نکیسا 

)گروه سنی الف( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی ضرب و تمپو:

پالیزدان )گروه سنی  از آقای پارسا  هیات داوران 
الف( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی نی انبان:
سنی  )گروه  هاشمی  یسنا  خانم  از  داوران  هیات 
الف( و آقایان پوریا میرزایی )گروه سنی ب( مهدی 
بنیاد و حمید مصطفائی)گروه سنی ج( تقدیر کرده 
و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعالم بود.

ــ گروه سنی الف:
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان بردیا بهرام نژاد 

و عرفان سعیدی
رتبه اول: آقای علیرضا بهرام پور

-برگزیدگان تک نوازی نِی ُجفتی:
هیات داوران از آقای مبین مظلوم زاده )گروه سنی 

الف( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش سیستان و بلوچستان
-برگزیدگان بخش آواز:

هیات داوران از آقای مسلم نیک نژاد )گروه سنی 
ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی بینجو:
هیات داوران از آقایان مهدی بلوچی )گروه سنی 
و  داودی  و حبیب اله  الف( و محمدصالح سیاهانی 
حمیداهلل سیدزاده )گروه سنی ب( و مسلم نیک نژاد 

)گروه سنی ج( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی تنبورک:

مجیب  و  درزمان  عرفان  آقایان  از  داوران  هیات 
بامری و میثاق محب زهی )گروه سنی الف( و معین 
)گروه  نیک نژاد  و محسن  )گروه سنی ب(  بامری 

سنی ج( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی ُدُهل:

سنی  )گروه  حدادورز  رضا  آقای  از  داوران  هیات 
ب( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی ُدُهلک:
هیات داوران از آقایان میثاق محب زهی )گروه سنی 
الف(، حاتم درزاده و ایرج داودی )گروه سنی ب( 

تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی ُرباب:

هیات داوران از آقایان یاسین حدیدی )گروه سنی 
سیاهانی  محمدصالح  و  سیدزاده  حمیداهلل  الف(، 

)گروه سنی ب( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی قیچک:

هیات داوران از آقایان محمد شهیکی و محمدشریف 
شَکّل زهی )گروه سنی الف(، فرهاد فرشانیک و یونس 
آسکانی )گروه سنی ب(، و مهرداد بامری )گروه سنی 

ج( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش شمال خراسان
-برگزیدگان تک نوازی آواز و دوتار:

هیات داوران از آقایان جلیل خانی و رامین نوروزی 
)گروه سنی ب( و آقایان وحید طاهری نسب و مجید 

سلیمانی)گروه سنی ج( تقدیر کردند.
 ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان علی انصاری و 
محمدامین حدادیان

رتبه دوم: آقای محمدمهدی ولی نژاد
رتبه اول: آقای حسین حیدرطلب 

-برگزیدگان تک نوازی دایره:
هیات داوران از خانم فاطمه رمضانی )گروه سنی 
ب( و عاطفه هاشم زاده )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی دوتار:
آقایان مهدی محسنی و محمد  از  داوران  هیات 
قربان صباغ )گروه سنی ب( و سعید هوشمند )گروه 

سنی ج( تقدیر کردند.
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم: خانم آتنا خورسندی
رتبه دوم به طور مشترک: خانم فاطمه زارعی و 

آقای امیرحسین زار
ــ گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای جلیل خانی
رتبه دوم: آقای مصطفی اسالمی

رتبه اول: مجید الیاسی
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای صادق غالمرضازاده
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان سامان فیروزه و 

وحید طاهری نسب
-برگزیدگان تک نوازی کمانچه:

هیات داوران از آقای رامین نوروزی )گروه سنی 
ب( تقدیر کردند.

ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای علی انصاری

رتبه دوم : آقای ژیکان سپاهی
رتبه اول: آقای امیرحسین زارع

برگزیدگان شرق و جنوب خراسان
-برگزیدگان آواز:

هیات داوران از آقایان محمدامین امینی )گروه سنی 
الف(،  عبدالرحمان باطوری )گروه سنی ب( و عباس 

اعظمی )گروه سنی ج( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی دایره:

هیات داوران از خانم مریم اسمعیل زاده )گروه سنی 
الف( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی دوتار:
هیات داوران از آقای همایون حامدی )گروه سنی 

ج( تقدیر کردند.
ــ گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای محمد اکسیر
رتبه دوم: آقای امیر مددی

رتبه اول به طور مشترک: خانم صبا آسایی و آقای 
محمد اهلل دادی 

ــ گروه سنی ب:
عبدالرحمان  آقایان  مشترک:  طور  به  سوم  رتبه 

باطوری و علیرضا رجب زاده
رتبه دوم: خانم یاسمین تنها

رتبه اول: آقای ایمان تُخم کار
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای مصطفی تیموری
رتبه دوم: آقای علی شیری

رتبه اول: آقای سلمان سلیمانی
-برگزیدگان تک نوازی ُدُهل:

هیات داوران از آقایان نیما ضربی )گروه سنی ب( 
و ابوالقاسم سیاوشی )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش کرمانشاه
-برگزیدگان آواز و تنبور:

ــ گروه سنی الف
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان آریان عزیزی 

و مسلم نوری
رتبه دوم: آقای ایوب عباسی

رتبه اول: آقای یوسف عباسی
ــ گروه سنی ب:

رتبه سوم: پدرام ظاهری نیا
رتبه دوم: آقای سپهر ذوالنوریان

رتبه اول: آقای جهاندار ملکی
ــ گروه سنی ج:

ایوب رضایی  آقایان  به طور مشترک:  رتبه سوم 
و افشین براک 

رتبه دوم: آقای مراد مرادی
رتبه اول: برزو امیریان

-برگزیدگان تک نوازی تنبور:
ـ گروه سنی الف )۱(:

رتبه سوم: آقای کیان ناصری
رتبه اول به طور مشترک: خانم  رها افضلی و آقای 

یوسف عباسی
ــ گروه سنی الف )۲(:

رتبه سوم: آقای علیرضا میرزایی
و  کریمی  ُوریا  آقایان  مشترک:  به طور  دوم  رتبه 

سپهر حسینی
رتبه اول: آقای بنیامین گراوند

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای امیر مرادی

رتبه دوم: آقای مهرداد عزیزی
رتبه اول به طور مشترک: آقایان وصال حسینی و 

سپهر ذوالنوریان
ــ گروه سنی ج:

رتبه سوم : نوید کمری

برگزیدگان بخش کردستان
-برگزیدگان آواز کردی:

فؤاد  و  حیدری  فرزین  آقایان  از  داوران  هیات 
برده زرده )گروه سنی الف(،  جهاندار ملکی و سجاد 
رضائی )گروه سنی ب(، محمد رحمانی و جبرئیل 

تخت فیروزه )گروه سنی ج( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی دف:

سنی  )گروه  بهرامی  غزل  خانم  از  داوران  هیات 
الف( تقدیر کردند

ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای امید معینی

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان تایماز محسنی 
و آمیار میرزانیا

رتبه اول: آقای دیاکو آرام بنیاد
ــ گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم کِی ناز کیاالوندی
رتبه دوم: آقای پویا رحمنی

رتبه اول: آقای محمد مرادی
ـ گروه سنی ج:

رتبه سوم: خانم عادله رحیمی
رتبه دوم: خانم مهتا رسولی

رتبه اول: آقای محمد عباسی
-برگزیدگان تک نوازی دوزله:

هیات داوران از آقایان علی کمالی )گروه سنی ب( و 
آزاد روزجنگ )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی ُدُهل:
هیات داوران از آقایان الوان صبرجو )گروه سنی 
الف( و بهرام ناصری )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی دیوان:
هیات داوران از آقایان آراز روحانی )گروه سنی الف( 
و  مصطفی کارگری )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی ُسرنا:
هیات داوران از آقای عرفان مریدی )گروه سنی 

ب( تقدیر کردند.
-برگزیدگان تک نوازی شمشال:

و  محمودی  اسماعیل  آقایان  از  داوران  هیات 
عبدالباسط مرادی )گروه سنی ج( تقدیر کردند.

-برگزیدگان تک نوازی ضرب:
رتبه دوم به طور مشترک: خانم باران کیانی و آقای 

کیانوش شهسواری
-برگزیدگان تک نوازی نرمه نای:

هیات داوران از خانم یسنا عارفی و آقای کارزان 
امینی )گروه سنی الف(، آقای محمد قانع )گروه 
ج(  سنی  )گروه  روزجنگ  آزاد  آقای  و  ب(  سنی 

تقدیر کردند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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