
ایران »تعامل سازنده با جهان« را راهبرد خود می داند 
گفت:  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس 
نوسانات اخیر بازار طال و افت قیمت ها سبب شده 

تا تقاضای خرید آن با کاهش مواجه شود.
ابراهیم محمدولی با بیان اینکه قیمت طال، سکه و ارز 
است،  بوده  بسیاری همراه  نوسانات  با  روزهای گذشته  طی 
افزود: زمانی که نرخ طال در بازار با افزایش و کاهش مداوم 

روبه رو باشد، تقاضای خرید آن کاهش پیدا می کند و مردم در 
انتظار ثبات قیمت ها می مانند.

وی اظهار داشت: امروز در مقایسه با روز مشابه در هفته 
گذشته، خریدار کمتری به بازار آمده است و شاهد مبادالت 

اندکی در بازار بودیم.
صفحه 3

وزیر آموزش و پرورش:

 مخاطره کرونا در نظام تعلیم و تربیت 
خطری خاموش است

مشتریان بد حساب مسکن ملی حذف می شوند
بارها  شهرسازی  و  راه  وزارت  اگرچه 
را  ملی  مسکن  بدحساب  متقاضیان  حذف 
طبق  که  وجه  واریز  آمار  هنوز  داده،  هشدار 
آخرین اعالم به حدود ۹3 هزار فقره رسیده 
بسیار کمتر از حد انتظار است؛ حال آنکه تمامی متقاضیان 
واجد شرایط از خردادماه مشخص شده و حتی بعضی افراد 

از اسفندماه سال گذشته از تایید خود مطلع هستند.
طرح  برای  وجه  واریز  مهلت  به  شدن  نزدیک  با 
اقدام ملی مسکن، تعداد کسانی که افتتاح حساب داشتند 
افزایش یافته و طبق آخرین آماری که بانک مسکن ارایه 
داده ۱۵۱ هزار و ۴۰۵ نفر از واجدان شرایط طرح اقدام 
ملی مسکن در بانک، افتتاح حساب کردند که البته ۹۲ 
هزار و ۸۹۴ نفر پول واریز کرده اند. این تعداد تا روز ۱۷ 

اردیبهشت ماه ۶۵ هزار نفر بود.
صفحه 3

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد،

مردم باید به صورت شفاف در جریان اقدامات 
و عملکرد آستان قدس باشند

4
مقاومت ناکام دالالن در مقابل ریزش نرخ دالر

صفحه 5

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1599- سه شنبه 20 آبان  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ایرج راد: 
مسئوالن 

گوش شنوا
 ندارند!

6ورزش
اکبری: با تعطیلی 

اجباری لیگ والیبال 
موافق نبودیم

هنگ 7فر

اين روزها وضعيت هنرمندان خصوصا اهالي تئاتر بسيار بعرنچ است و 
اين هنرمندان نه تنها در وضعيت بد اقتصادي قرار دارند بلكه گويا قرار 
نيست هيچكدام از وعده هاي مسئوالن هم جامه عمل به خود بگيرد. رئيس 
هيات مديره خانه تئاتر نيز روز گذشته ضمن انتقاد از نبود شناخت نسبت 
به مقوله های فرهنگی و هنری در ميان سياستگذاران و تصميم گيران کالن 
در حوزه بودجه، تاکيد کرد در اين زمينه گوش شنوايی هم وجود ندارد!

پيمان اکبری سرمربی تيم  واليبال شهرداری اروميه پس از پيروزی سه 
بر صفر شاگردانش مقابل هورسان  رامسر گفت: بازی خوبی  را از هر دو 
تيم شاهد بوديم. هم به بازيكنان خودم و هم به تيم حريف خسته نباشيد 
می گويم. بعد از يک ماه دوری از مسابقات به دليل موج سوم  ويروس  
کرونا تيم  ما شرايط خوبی داشت و توانستيم با برد از زمين خارج شويم. 

شرايط و تحوالتی که در حوزه توليد و توزيع کتاب رخ داده 
است، ساختار های اساسی صنعت نشر را دستخوش تغييراتی 
کرده است. برخی از ناشران اقدام به راه اندازی سايت برای 
فروش کتاب کردند و کتاب فروشی ها ارائه خدمات تلفنی و 

اينترنتی را به فعاليت های پيشين خود افزوده اند 

ورود صاحبان فکر 
به حوزه توزیع 

کتاب مغتنم است

کاهش تقاضای خرید طال و سکه در پی سقوط قیمت ها اجرای ساماندهی آموزش عالی
 کلید خورد

منصور غالمی با بیان اینکه یکی از مزایای دوران کرونا، برگزاری نشست ها 
با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی است که امکان برگزاری نشست ها را در 
فواصل کم و با صرفه جویی در هزینه ها فراهم کرده است، اظهار داشت: آموزش 
عالی کشور در دوران کرونا مشکالتی داشته و اساتید و دانشجویان را از حضور در دانشگاه ها و 
استفاده از آموزش حضوری باز داشته، ولی با این حال همه دانشگاهیان در زمینه ارائه آموزش 

مجازی با کیفیت بهتر تمام تالش خود را به کار برده اند.

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــا  ــت: ب ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
طــرح اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا الزم 
بــود کــه ایــن پیــام بــه گــروه ۱+۴،داده شــود کــه دیگــر بــا 

ــم. ــورد نمی کنی ــه برخ ــا منفعالن غربی ه
ابراهیــم رضایــی دربــاره طــرح مجلــس مبنــی بــر 

اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا، گفــت: کار 
ــه  ــی ک ــه میزان ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــی و درس منطق
ــه تعهداتــش در برجــام متعهــد  ــل نســبت ب طــرف مقاب
ــام  ــه اجــرای برج ــان نســبت ب ــه هم ــز ب ــا نی اســت، م

ــیم. ــد باش متعه
صفحه ۲

با غربی ها منفعالنه برخورد نمی کنیم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي  مناقصه عمومي
 یك مرحله اي 

نوبت دوم
نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

میزان تضمین شرکت در مبناي براوردبرآورد ریالينوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
شماره ثبتي ستاد ایرانشماره مناقصهفرآیند ارجاع کار )ریال(

۱
تهیه و نصب ۴ 

دستگاه دوربین نظارت 
تصویري

یک مرحله 
بر اساس قیمت 4/800/000/000اي

۱۲۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۰۱۰۸-۱۰۸-۹-480/000/000۹۹ازاد

۲

اجراي آسفالت 
حفاظتي اسالري سیل 
در محورهاي حوزه 

استحفاظي شهرستان 
هاي سیرجان-
شهربابک-انار

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

105/387/389/214
بر اساس فهرست 

بها راهداي 
سال ۹۹

4/807/748/000۹۹-۹-۱۰۹-۱۲۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۰۹
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تکمیل آسفالت 
حفاظتي اسالري 

سیل کمربندي شرقي 
سیرجان و سیرجان 

بندرعباس

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

103/737/807/309
بر اساس فهرست 

بها راهداري 
سال ۹۹

4/744/757/000۹۹-۹-۱۱۰-۱۲۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۱۰

اجراي فوگسیل در ۴
محورهاي سطح استان

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

54/322/775/937
بر اساس فهرست 

بها راهداري 
سال ۹۹

2/716/139/000۹۹-۹-۱۱۱-۱۲۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۱۱

۵

بهسازي و اجراي لکه 
گیري و درزگیري 

روکش آسفالت محور 
بافت-کرمان از دوراهي 

الله زار به سمت نگار

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

59/435/233/100
بر اساس فهرست 

بها راهداري 
سال ۹۹

2/971/762/000۹۹-۹-۱۱۲-۱۲۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۱۲

ir.setadiran.www محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني
مهلت دریافت اسناد : از ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه ۹۹/۰۸/۲۱  تا ساعت ۱۹ روز  چهار شنبه ۹۹/۰۸/۲۸  

مهلت تحویل پیشنهادات : از روز  پنج شنبه  ۹۹/۰۸/۲۹ تا ساعت ۱3 روز  پنج شنبه ۹۹/۰۹/۱3
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت  ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به دبیر خانه حراست اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده 

اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت ۰۸:۰۰  روز  شنبه ۹۹/۰۹/۱۵ واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان سایر اطالعات و جزئیات مربوطه 

در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد  .

شناسه اگهی : ۱۰۴۱۵۶۹

میرزا علی آیت اللهی
باید باورکنیم که نسل جدید بینش و دغدغه های جوانان سالهای ۱33۸ و ۱3۴۲ و ۱3۵۷ راندارند. 

نوع نگاه آنها به مسائل و دغدغه ها و انتظارات آنها متفاوت است.
نیاز ها و سطح تفکرات انها تغییر کرده البته دراینجا قصد ندارم انها راقضاوت کنم بلکه فقط اشاره 
میکنم که اینها نه مانند ماهستند ونه شبیه برادران و خواهرانمان و نه چون پدران و مادران ما و ....البته 
هرچه هستند خوب یا بد  دست پرورده و حاصل نظام تعلیم وتربیت کشور , فرهنگ حاکم بر خانواده ها و 

شرایط فرهنگی و اجتماعی ساخته به دست خودمان هستند.
این نسل تحمل شرایط سخت رابدون چون وچرا برنمی تابند خسته می شوند ودرهرمورد باید توجیه 
و قانع شوند تا امری رابپذیرند و همچنین بی چون وچرامطیع سیاستمداران و سران سیاسی نمی شوند از 
قهرمان سازی و تسلیم شدن به افراد کاریزماتیک رویگردان هستند.و این گونه نیست که سخن رانان اگر 
هماهنگ درپشت تریبونهایی بگویند ماست سفیداست بپذیرند وخواهند گفت نخیرماست درمنزل ما کمی 

هم رنگ کرم داشت. وای به روزی که افرادی بخواهند ثابت کنند که ماست سیاه است!
از سوی دیگر مشکلی که ازسالهای ۸۴ به بعد درجامعه شدت یافت شکاف های مختلف اجتماعی 
بود که البته از قبل وجودداشت تنها  واضح ترشدوشدت روز افزون گرفت و گاهی سردمداران جامعه هم 
به آتش آن دمیدند.شکاف بین حزب اللهی و غیرحزب اللهی ,باحجاب و بی حجاب و شل حجاب ,شکاف 
بین طرفداران آبی و قرمز و سپس تیم های اصفهانی و تبریز و...شکاف بین چپ و راست که از دوران 
»یت«و »یون«وخط یک و دو وسه شروع شده بود ونیز اصولگرا و اصالح طلب و... به حداعلی رسید  و 
گاهی هم بحث های قومیتی مطرح شد و متاسفانه بعضی از نهادها و ارگانها که وظیفه ایجاد همبستگی 
ملی راداشتند خودعامل بوجود اورنده و تشدید کننده این افتراق بودند.حاال دیگربحث فقیر و غنی و.....نیز 
جای خوددارد.والبته انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز خودوسیله ای برای بروز و تشدید این جریان 
بودند.و برندگان و بازندگان انتخابات نیزبلد نبودند بعدازاتمام مسابقه روی حریف راببوسند و دستش رابگیرندو 
درکنارخودبنشانندتا تماشاگران و هوچی ها نیزیادبگیرندو بایکدیگر رفاقت کنند. اینها باعث خستگی نسل 

جوان شدوناامیدی رانیز به آن افزود.
چیزی که مسلم است آمریکائیها و اسرائیلیها وبخشی ازاپوزیسیون خودفروخته و بی مقداربه وسیله 

اطالعات جمع اوری شده توسط ایادی داخلی شان ازاین اوضاع باخبربودندوامیدداشتند با دمیدن دراختالفات 
و حتی تهدید نظامی مملکت رااز هم بپاشند.

دونالدترامپ بلندپرواز امیدداشت تا با استفاده ازاهرم تحریم و تهدید ایران رادرموضع ضعف و نه برابر 
به پای میز مذاکره بکشاند و هم قهرمان ملی شود وهم حاکم بال منازع جهان و موفق نشد ولی تحریم های 
اعمال شده و محدودیتهای معامالت ما با جهان دراثر نپیوستن به پیمانهای جهانی باعث نوعی فقرمزمن 

بخشی از اقشارجامعه دربرابر فربه شدن کاسبان تحریم شد.
احساس  یا  تبعیض  از  ناشی  گاهی  که  روانی  و  روحی  فشارهای  و  ها  دودستگی  این  نتیجه 
اختالس  برمال شدن  و  ازیک سو  تحریم  از  ناشی  با محدویتهای قدرت خرید  تبعیض هم می شد 
ها و سو ء استفاده های کالن مالی هم افزایی ایجاد کرد تا نسل خسته و مردم خسته به نوعی نا 

امیدی نیز دچارشوند.
اینک ترامپ رفت و باندمواجب بگیرش هم انشااهلل خواهندرفت بگذریم که بعضی ازذفرقه هایی که 
خودراخیلی هم متعهد میدانند ازاین که قاتل شهیدسلیمانی رای نیاورده ناراحتند و فکرمیکنند بهار زندگی 

شان بااوپیوندخورده است.
اینک مشخص است که بایدن شیوه ای دیگردارد. روش کاربایدن برای ما قبال تجربه شده ومیدانیم 
ازیک سو زبان مالیم تری دارد وازسوی دیگر قطعا منافع ملی خودش رابرمنافع ملی ما ترجیح می دهد.

بنابراین هم میشودبااو عزتمندانه باحکمت و مصلحت مذاکره کرد و هم باید حواسمان جمع باشد که قربانی 
مطامع منافع ملی او نشویم.

فرصت خوبی برای مذاکره منصفانه  درزمینه های مشترک ومنافع طرفین ونه آنچه غرب دیکته 
میکند به دست امده و جامعه ونسل جوان نیز نیاز به تنفس و آسایش دارند.می ماند تابو شکنی به نحوی 
که رئیس جمهوربرای روبرونشدن باهمتای آمریکایی درسازمان ملل خودرا پنهان نکند و ازپاسخ گویی به 
تلفن طفره نرود و ازسوی دیگرکاسبان تحریم باتذکر ازسوی کسانی که برایشان قابل قبول هستند برآتش 

تقبیح حرف زدن با مخالف ندمند.
مملکت نیاز به تنفس دارد. دست به دست هم بدهیم و یادمان باشد که مردم بانشاط و سرحال 

مملکت بهتری خواهندساخت.

سرمقاله

پیروزی بایدن، خستگی و امید
محمدهادی جعفرپور

اخیرا رییس محترم کمسیون قضایی و حقوقی مجلس راجع به طرح جامع پذیرش وکالت نکاتی 
را اعالم کرده اند.

رییس محترم کمسیون قضایی و حقوقی مجلس، علت مطرح بودن چنین طرحی، توزیع ناعادالنه 
مشاغل حقوقی و قضایی دانسته و در توجیه اصرار به ارائه چنین طرح هایی گفته است:ما معتقدیم  اگر 
مشاغل حقوقی و قضایی به عدالت  توزیع  شود ، نباید هیچکدام از فارغ التحصیالن رشته حقوق بیکار بمانند 

اما در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که  در این مشاغل  هستند  دارای چند شغل هستند.
پیش از پاسخ به  آقای حسن نوروزی الزم است چند پرسش مطرح شود.

اوال: به نظر حضرتعالی  به جز فارغ التحصیالن رشته حقوق سایر فارغ التحصیالن دانشگاهی ، 
همگی  مشغول به کار هستند؟

ثانیا:آیا تنها شغل و حرفه مرتبط با دانش حقوق قضایی حرفه وکالت است؟آیا فلسفه وجودی کانون 
وکال اشتغال زایی است؟ تنها مرجع ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان حقوق کانون وکالست؟ اگر چنین 
است دلیل وجودی مرکز مشاوران قوه قضاییه چیست؟ حتما حضرتعالی می دانید که فارغ التحصیل رشته 
حقوق می تواند قاضی ،سر دفتر اسناد رسمی ،سردفترازدواج  وطالق و یا مدیر دفتر  شعب دادگاه و یا 
کارمند ادارات حقوقی نهادهای دولتی شود،آیا برای چنین مواردی نیز طرح و برنامه ی عادالنه ای دارید؟

رئیس کمسیون حقوقی قضایی مجلس در ادامه گفته اند :بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی 
همزمان  دارای دفتر ازدواج ،ثبت اسناد ،پلیس +۱۰ و .... هستند.

برادر عزیز  انشاهلل  که می دانید  اگر هم نمی دانید  )که  البته محل ایراد است (باید خدمتتان 
عرض   کنم  هیچ یک از همقطاران من  در حرفه شریف  وکالت  بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  
ونظامات صنفی حق داشتن شغلی غیر از وکالت نداشته و در ابتدای تشریفات صدور پروانه وکالت در این 

مورد استعالم الزم صورت می گیرد .
جهت  اطالع  این نماینده  دلسوز  که به فکرجوانان  کشور می باشد عرض کنم  همان دفاتری 
که می تواند محل اشتغال الاقل پنج تا ده فارغ التحصیل  حقوق باشد امروز در اختیار قضات شریف 
بازنشسته  ،افسران بازنشسته نیروی انتظامی و یا کارمندان بازنشسته دادگستری است .بنابراین  اگر  به 
واقع دلسوز اشتغال همدرسان عزیز رشته حقوق هستید فکری به حال  مصوبه منع اشتغال  بازنشستگان  
و الزام دادگستری به استخدام فارغ التحصیالن حقوق در تصدی اداری و قضایی  نمایید تا حجم پرونده 
ها و عدم تصدی شعب قضایی سبب اطاله دادرسی و تحمیل حجم عظیم پرونده بر قضات شریف نشود.

شما که دغدغه عدالت دارید یقینا می دانید یکی از طرق احقاق حق و پیشگیری از تضییع حقوق 
مردم تسریع در دادرسی است که می توان با استخدام قضایی/اداری جوانان این تالی فساد را مرتفع کرد.

عالوه اینکه  شعب  شورای حل اختالف  امروزه توسط کسانی که حقوق بگیر دولت هستند اداره 
می شوند که بعضا هیچ  مدرک تحصیلی مرتبط  با رشته حقوق ندارند در حالیکه چنین مرجعی به راحتی 

می تواند مشکل بیکاری بخش عمده ای از جوانان دانش آموخته حقوق را مرتفع کند.
به عنوان پیشنهاد عرض می کنم، مرکز پژوهش های مجلس طرحی را در نظر بگیرد تا میزان 
اشتغال زایی کانون  های وکال را  با سایر نهادهای  مرتبط مقایسه نماید . آنگاه   خواهید  دید  این خانه 
صنفی  به تنهایی جور ندانم کاری ها وقصور سایر نهادهای حاکمیتی  را در ایجاد اشتغال جوانان کشیده 
است.  امیدوارم چنین طرحی را تصویب  کنید، ما نیز در مقابل تعهد می دهیم  با سند و مدرک به شما 
نمایندگان ملت ثابت کنیم، اتفاقا کانون وکال بدون تحمیل ریالی هزینه بر دولت  در کمال انصاف و در 

قواره استاندارد جهانی اقدام به اشتغال زایی و تربیت  وکالی دادگستری کرده  است .
در پایان  نظر آن نماینده محترم را  به فلسفه وجودی ماده۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه جلب می 

کنم تا تالی فاسد چنین طرح و ایده های بدون کار کارشناسانه به وضوح دیده شود.

دیدگاه
تمام فارغ التحصیالن حقوق باید وکیل شوند؟

صفحه ۲

صفحه ۲



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1599- سه شنبه 20 آبان 21399 معه جا

تبدیل  خانواده ها  اصلی  دغدغه های  یکی از  به  آموزش 
شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: آموزش و پرورش مجبور شده 
برای حل مشکل کمبود معلم از خرید خدمت، نهضتی ها و ماده ۲۸ استفاده کند 
افراد هر روز جلوی مجلس تجمع  این  ایجاد شده و  امروز یک شبه تعهدی  و 

می کنند و خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند. 
حجت االسالم والمسلمین احمدحسین فالحی روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه در 
شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان، عنوان کرد: بحث آموزش دغدغه 
یکی از  به  و  است  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  در  ما  ماهه  چندین 

دغدغه های اصلی خانواده ها نیز تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: مشکالت فراوانی در آموزش عالی به ویژه در زمینه معلمان 
حق التدریس داریم و به علت کمبود معلم در کشور سیاست هایی داشتیم و در 

مسیر درست حرکت نکردیم.
وی تصریح کرد: آموزش و پرورش مجبور شده برای حل این مشکل از 
خرید خدمت، نهضتی ها و ماده ۲۸ استفاده کند و امروز یک شبه تعهدی ایجاد 
در  استخدام  و خواهان  تجمع می کنند  روز جلوی مجلس  افراد هر  این  و  شده 

آموزش و پرورش هستند.
فالحی یا بیان اینکه در آموزش و پرورش کمبود اعتبارات داریم، گفت: کرونا 
یک حادثه غیرمترقبه بود، زیرساخت های قبلی برای آموزش مجازی وجود نداشت 
و با وجود زحمات زیاد آموزش و پرورش در بحث شبکه شاد، همچنان مشکالتی 

در زمینه سرعت پایین و مشکالت آیین نامه ای وجود دارد.
وی مطرح کرد: از ۱۱ میلیون دانش آموز، ۹ میلیون در شبکه شاد حضور 
دارند به طوریکه در مقاطع ابتدایی ۸۰ درصد، متوسطه اول کمتر از ۶۰ درصد و در 
متوسطه دوم حدود ۲۰ درصد در شبکه شاد حضور دارند یعنی یا شبکه شاد نتوانسته 
انتظارات را برآورده کند یا معلم نمی تواند در شبکه شاد نسبت به دانش آموزان 

اعمال نظارت کند و ما مشکل آیین نامه ای داریم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی اذعان کرد: در 
بحث زیرساخت ها به منظور آموزش مجازی مشکالت فراوان است و در روستاها 

مشکالت آنتن دهی و پهنای باند وجود دارد.
وی با بیان اینکه در بحث پرورش آسیب جدی وجود دارد و باید دقت بیشتری 
شود، گفت: یکی از مشکالت بحث فرهنگ و تربیت است که مقام معظم رهبری 

نیز به آن تأکید دارند و نظارت بیشتر بر شبکه های مجازی الزم است.
نماینده مردم همدان در خانه ملت در رابطه با دانشگاه فرهنگیان همدان نیز 
توضیح داد: در همدان دانشگاه فرهنگیان پردیس باهنر کد تخریب خورده و ما 
ساختمان به اندازه کافی نداریم و با این امکانات، امکان تربیت معلمان وجود ندارد.

فالحی در پایان خاطرنشان کرد: قرار است ۲۵۰ هزار دانش آموز برای خرید 
تبلت و گوشی هوشمند تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان همدان نیز با بیان اینکه تا پایان 
سال ۱۴۰۰ همه مدارس باید یک مودم و ماهانه 3۰ گیگ حجم اینترنت داشته 
اینترنت  باشند، گفت: در بحث توسعه زیرساخت ها در مکان هایی که پوشش 
داریم هر سال مصرف دو برابر می شود به طوریکه طی یک سال گذشته همراه 

اول در سایت شهری ۲۰۰ سایت افزایش داده است.
مجتبی ساکی تصریح کرد: در کل کشور ۹۰ درصد روستاهایی که باالی 
۲۰ خانوار دارند، باید از پوشش همراه و یک سرویس اینترنت برخوردار شوند و 

این سرویس اینترنت شامل مخابرات، همراه اول، ایرانسل و های وب است.
وی با بیان اینکه تصمیم داریم ۲۴ روستای استان را به شبکه اینترنت متصل 
کنیم، مطرح کرد: در حال حاضر این برنامه برای ۱3 روستا در حال انجام است و 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز قول داد مشکالت را حل کند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان همدان اعالم کرد: در شهرستان 
همدان، بخش مرکزی و بخش شراء همه مدارس باید یک مودم و ماهانه 3۰ 
گیگ حجم اینترنت داشته باشند که انجام این کار از اردیبهشت سال جاری آغاز 

شده است و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.
ساکی با بیان اینکه در شهر همدان کل مدارس شهری را به اینترنت متصل 
است، ادامه داد: در بخش قهاوند ۹۰ مدرسه روستایی داریم و فقط دو روستای 

حاجی مقصود و امیرآباد کرد مودم ندارند که در حال انجام است.

ایران »تعامل سازنده با جهان« را راهبرد خود می داند 
رئیس جمهوری در واکنش به انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری 
بعدی ایاالت متحده آمریکا تصریح کرد: اینک فرصتی برای دولت آینده ی  آمریکا 
است که اشتباهات دولت گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی، به مسیر 

پایبندی به تعهدات بین المللی بازگردد. 
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب 
کاربری خود در توئیتر با اشاره به بخش هایی از اظهارات حسن روحانی در جلسه 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نوشت: » رییس جمهور  روحانی:  اینک فرصتی 
برای دولت آینده ی  آمریکا است که اشتباهات دولت گذشته را جبران کند و با احترام 

به قواعد جهانی، به مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی بازگردد
رعایت  درصورت  خود  تعهدات  به  همواره  ایران،   رییس جمهور  روحانی: 
را  با جهان«  سازنده  »تعامل  و  بوده  پایبند  تعهد،  اطراف  از سوی همه  مسئوالنه 

راهبرد خود می داند.

واكنش ظریف به اعالم نتایج انتخابات آمریکا
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری به نتیجه انتخابات آمریکا واکنش 

نشان داد و در پیامی توییتری نوشت:
مردم آمریکا نظر خود را اعالم کردند و اکنون دنیا نظاره گر است که آیا رهبران 
جدید، روش مخرب، ضدقانون و قلدرمابانه رژیم در حال رفتن را کنار خواهند گذاشت 
و چندجانبه گرایی، همکاری و احترام به قانون را برخواهند گزید و یا خیر. این اقدام و 
عمل است که  بیش از همه چیز مهم است.  سابقه ایران ]روشن است[: عزتمداری، 

منافع ملی و دیپلماسی مسئوالنه.

لندن به تعهدات معوقه خود نسبت به تهران عمل كند
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل با اشاره به دیدار خود با راب مک 
ایر سفیر انگلیس در تهران نوشت: بهتر است لندن به تعهدات معوقه خود عمل کند.

حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به 
دیدار خود با راب مک ایر سفیر انگلیس در تهران نوشت: گفتگویی صریح و سازنده 
داشتیم. سفیر خواستار مذاکرات بیشتر جمهوری اسالمی ایران است به وی تاکید 

کردم، بهتر است لندن به تعهدات معوقه خود عمل کند.
دو کشور  است.  بی حاصل  و  تکراری  بازی  مذاکره  برای  مذاکره  افزود:  وی 

ظرفیت همکاری زیادی دارند.

با غربی ها منفعالنه برخورد نمی كنیم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
با طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها الزم بود که این پیام به گروه ۱+۴،داده 

شود که دیگر با غربی ها منفعالنه برخورد نمی کنیم.
ابراهیم رضایی درباره طرح مجلس مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، 
گفت: کار منطقی و درست این است که به میزانی که طرف مقابل نسبت به تعهداتش 

در برجام متعهد است، ما نیز به همان نسبت به اجرای برجام متعهد باشیم.
وی افزود: طی سال های اخیر شاهد بودیم که ما همه تعهداتمان را در برجام 
اجرا کردیم اما طرف مقابل تقریبًا هیچ تعهدی نسبت به اجرای برجام نداشت و در 
نهایت هم آمریکایی ها از برجام خارج شدند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
در وهله اول به استراتژی مقاومت جمهوری اسالمی ایران تأکید دارد و پیام ما پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آن بود که فراتر از اینکه چه کسی رئیس جمهور 
آمریکا می شود، ما محکم ایستاده ایم، از حقوق خودمان کوتاه نمی آییم و از سوی 

دیگر دچار خطای محاسباتی در برخورد با دشمن نمی شویم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی گفت: الزم بود که این پیام 
محکم به گروه ۱+۴، بیگانگان و به ویژه آمریکا داده شود که دیگر آن نگاه منفعالنه 
در دستگاه محاسباتی ما حاکم نیست و با غربی ها منفعالنه برخورد نمی کنیم بلکه 

کاماًل فعاالنه برخورد و از حقوق خودمان دفاع می کنیم.

دانش آموزان بهترین سفیران سالمت هستند
دیدار  در  بهداشت  وزیر 
پرورش  و  آموزش  وزیر  با 
رتخانه  وزا این  معاونان  و 
گفت:هدف ما این است که هر خانواده 
یک پایگاه سالمت باشد و دانش آموزان 

می توانند سفیران سالمت باشند.
پیش  ما  داد:  ادامه  نمکی  دکتر 
باالی  پوشش  با  کشور  در  این  از 
واکسیناسیون و مراقبت از زنان باردار و 
توصیه های همگانی توانستیم از مرگ 
و میر کودکان و گروه های آسیب پذیر 

جلوگیری کنیم.
پرفشاری  با  امروز  داد:  ادامه  وی 
شیوه  و  غلط  تغذیه  نتیجه  که  خون 
زندگی نامطلوب است، مشکالت زیادی 
در کشور داریم و ساالنه ۹۷ هزار مرگ 
به دلیل پرفشاری خون و عوارض ناشی 

از آن را داریم که یک فاجعه است.
آمار باالی مرگ  به  اشاره  با  وی 
و میر در کشور بر اثر بیماری های غیر 
واگیر، افزود: آمار مرگ بر اثر پرفشاری 
خون به عنوان قاتل خاموش در کشور 

بسیار نگران کننده است.
سبک  اصالح  ضرورت  بر  نمکی 
گفت:  و  کرد  تاکید  جامعه  در  زندگی 
اصالح  آموزش  برای  مکان  بهترین 

شیوه های زندگی، مدرسه است.

نمکی گفت: قباًل هم ما همکاری 
پرورش  و  آموزش  با  مشترکی  های 
مشترکی  کمیته  است  قرار  و  داشتیم 
مشترک  های  برنامه  پیگیری  برای 
موضوع  دهیم.  تشکیل  وزارتخانه  دو 
بهداشت دهان و دندان، یکی دیگر از 
موضوعات مشترک دو وزارتخانه است. 
در اجرای طرح محله محور که از ۲۰ 
آبان در کشور آغاز می شود نیز چه در 
بخش آموزش همگانی توسط معلمان 
عنوان  به  آموزی  دانش  بخش  چه  و 
سفیران سالمت این حرکت بنیادین را 
آغاز می کنیم.در خصوص نحوه نظارت 
محدودیت  اعمال  بر  بهداشت  وزارت 
آغاز  آبان   ۲۰ از  است  قرار  که  هایی 

شود، گفت: بیان جزئیات طرح جدید از 
حوصله این بحث خارج است اما یکی 
در سخنان  توجه  مورد  مهم  ابعادی  از 
مقام معظم رهبری تاکید بر محله محور 
بودن فعالیت ها بود که ما خانواده محور 
بودن این فعالیت ها و نظارت ها را هم 

دنبال می کنیم.
سعید نمکی بیان کرد: هدف ما این 
است که هر خانواده یک پایگاه سالمت 
مهم  آفرینان  نقش  ها  خانواده  و  باشد 
راستا  این  در  ما  نظام سالمت هستند. 
نقش آموزش و پرورش و دانش آموزان 
را به عنوان سفیران سالمت بسیار موثر 

می دانیم.
وی ادامه داد: با هماهنگی سازمان 

هایی مثل هالل احمر و بسیج و دیگر 
اجرای  بر  را  خود  نظارت  ها  سازمان 

پروتکل ها تشدید خواهیم کرد.
بیان  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کرد: همه ما می دانیم که رفتار جامعه 
تحت تاثیر این یادگیری هاست و هر چه 
یادگیری بهبود پیدا کند رفتار اصالح می 
شود ما یک میلیون معلم و ۱۵ میلیون 
عظیم  سپاه  این  و  داریم  آموز  دانش 
فرهنگی در مصونیت بخشی و افزایش 
در  جامعه  آوری  تاب  توان  و  ظرفیت 

اختیار بهداشت قرار می گیرد.
مبارزه  در  ما  همه  داد:  ادامه  وی 
سختی هستیم و در خط مقدم وزارت 
از  و  است  پزشکی  آموزش  و  بهداشت 
اعالم  و  کردیم  تشکر  ها  تالش  همه 
انتقال  طریق  از  که  کردیم  آمادگی 
اهداف  پیشبرد  به  کنیم  کمک  آگاهی 

این وزارتخانه.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: 
طی سال های گذشته گام های خوبی 
برداشته شده و امسال نیز طرح کو چ را 
اجرا می کنیم که برای کاهش وزین و 
چاقی دانش آموزان است که کمک کنیم 
تحرک بدنی آنها بیشتر شود و حاال که 
از مدرسه دور هستند با تغذیه مناسب و 

تحرک از آسیب دور باشند.
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زیر نظر: علی هوشمند

اجرای ساماندهی آموزش عالی كلید خورد
وزیر علوم گفت: اولین گام در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی تشکیل 

شبکه علمی بین دانشگاهی در سطح استان، منطقه و در سطح ملی است.
منصور غالمی با بیان اینکه یکی از مزایای دوران کرونا، برگزاری نشست ها 
با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی است که امکان برگزاری نشست ها را 
داشت:  اظهار  است،  فراهم کرده  در هزینه ها  با صرفه جویی  و  فواصل کم  در 
آموزش عالی کشور در دوران کرونا مشکالتی داشته و اساتید و دانشجویان را 
از حضور در دانشگاه ها و استفاده از آموزش حضوری باز داشته، ولی با این حال 
همه دانشگاهیان در زمینه ارائه آموزش مجازی با کیفیت بهتر تمام تالش خود 

را به کار برده اند.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه ها در حوزه آموزش مجازی با توجه به عدم 
سابقه و عدم آمادگی، توفیقات خوبی در ترم گذشته و ترم جاری به دست آورده اند، 
افزود: باید سعی شود این توفیقات به بهترین نحو توسعه یابد و برنامه ریزی شود 
تا زیر ساخت های آموزش مجازی در دانشگاه ها توسعه یابد و تداوم استفاده از 

این برنامه ها در آینده پیش بینی شود.
وی افزود: دانشگاهیان آموزش مجازی را به عنوان یک دستاورد ارزشمند 
حتی پس از دوران کرونا به عنوان یک برنامه هدفمند و ضروری اولویت دهند و 
مسئوالن دانشگاهی در این خصوص با حوزه آموزش، همکاری الزم را انجام دهند.

وزیر علوم با بیان اینکه در سطح ملی هم بحث پشتیبانی از آموزش مجازی 
انجام برسد و  به  این مساله  آینده  امیدواریم در هفته های  مطرح است، گفت: 
پشتیبانی ملی نیز برای امنیت و تبادل بهتر اطالعات در آموزش دانشجویان از 
این بخش به عمل آید. البته در این راستا دانشگاه ها نیز باید نرم افزارهای خود را 
ارتقاء داده و از نرم افزارهایی استفاده کنند که قابلیت های بیشتری داشته باشند.

وی افزود: عالوه بر اینکه الزم است از مزایا و توفیقات ارائه آموزش های 
مجازی گفته شود و از اساتید و مدیرانی که علی رغم عدم آمادگی، به خوبی 
ارائه  کیفیت  تا  کنیم  دقت  باید  دهند،  خدمت  ارائه  مطلوب  نحو  به  توانستند 

آموزش های مجازی را ارتقاء بخشیم.
وزیر علوم با بیان اینکه نظارت بر ارائه کیفی دروس و سرفصل ها باید به 
صورت دقیق و منظم انجام گیرد، اظهار داشت: روسا و مسئوالن دانشگاه های 
کوچک و جوان که امکان دارد در این زمینه به دالیل مختلف شرایط مطلوبی 
برایشان فراهم نشده باشد، باید دقت کنند دانشجویان این مراکز از کیفیت الزم 

در ارائه دروس به صورت مجازی برخوردار باشند.
غالمی افزود: در این راستا ارائه گزارشات کاستی ها و نواقص این حوزه 
هم به مدیریت دانشگاه ها کمک خواهد کرد تا امور را بهتر سنجیده و در رفع 
نواقص بکوشند. همچنین این گونه نشست ها نیز با به اشتراک گذاری تجربه ها و 

همفکری ها در این زمینه می تواند مثمر ثمر باشد.
 غالمی درخصوص اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی گفت: این طرح 
مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی بوده و در سال ۱3۹۴ تصویب و در اوایل 
سال ۱3۹۵ ابالغ شد و از همان زمان دانشگاه ها و مناطق ده گانه آموزش عالی 

اقدام به ساماندهی کردند.
وزیر علوم با بیان اینکه در دو سال گذشته روند انجام این طرح در دبیرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی و تایید شد و هم اکنون الزم االجراست، 
افزود: البته اجرایی شدن این طرح، همکاری نزدیک و هماهنگی کلیه دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی را می طلبد و انتظار این است که همه مدیران و مسئوالن 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از اجرای این طرح پشتیبانی و در تحقق آن 

همکاری کنند.
غالمی با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی به نفع آموزش عالی 
کشور است، گفت: در این طرح در مرحله اول، تشکیل شبکه علمی بین دانشگاهی 
در سطح استان، منطقه و در سطح ملی را در نظر داریم، یعنی مراکز آموزش عالی 
به شکلی معقول و منطقی با یکدیگر در ارتباط باشند تا هم افزایی مطلوبی ایجاد 

شود و دانشگاه ها بتوانند به بهترین وجه از امکانات یکدیگر استفاده کنند.

یك كارگر مترو بر اثر حادثه جان باخت
کارگاه  در حادثه  افغان  کارگر  نشانی گفت: یک  آتش  سخنگوی سازمان 

متروی خیابان ۱۷ شهریور جان یاخت.
جالل ملکی گفت: ساعت ده و ۵۲ دقیقه صبح روز یکشنبه یک حادثه در 
کارگاه مترو در خیابان ۱۷ شهریور تقاطع بلوار قیام به سامانه ۱۲۵ سامانه آتش 
نشانی اطالع داده شد و دو ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام و متوجه شدند  
در قسمتی از شفت های عمودی که قرار بوده در آینده به عنوان بخش تهویه 
و خروج اضطراری افراد استفاده شود و ارتباط مستقیمی با تونل حفاری نداشته، 
کارگران مشغول کار بودند که بخشی از دیوار تخریب شد و یک نفر از کارگران 

در زیر آوار مدفون شده بود.
وی گفت: پس از مدتی تالش کارگر 3۵ ساله تبعه افغانستان را در حالی 

بیرون کشیدند جان باخته بود. 

انحراف به چپ »پژو« خون به پا كرد!
رئیس پلیس راه استان بوشهر از فوت سه هموطن در پی وقوع یک حادثه 

رانندگی در شهرستان دشتستان خبر داد.
سرهنگ جابر پاپری گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
و  انتظامی  ماموران  بوشکان  به  برازجان  محور  در  تصادف  فقره  یک  وقوع  بر 
عوامل امدادی سریعا به محل حادثه اعزام شدند وبا حضور ماموران در محل 
حادثه مشخص شد بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با خودرو پراید در محور 
برازجان به بوشکان دو نفر از سرنشینان خودرو پارس و یک نفر از سرنشینان 
خودرو پراید به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه فوت کرده و رانندگان 

هر دو خودرو مجروح شده اند.رئیس پلیس راه استان بوشهر علت حادثه را انحراف 
به چپ خودرو پژو پارس بیان کرد.

دستگیری  دایر كنندگان سایت قمار در شاهرود
رییس دادگستری شاهرود با اخطار به دایرکنندگان سامانه های قمار گفت 
: به موجب قانون ۲ نفر از کسانی که سایت های شرط بندی و قمار راه اندازی 

کرده بودند دستگیر شدند .
روح اهلل اسماعیلیان افزود : طبق قوانین حاکم قماربازی به هر نحوی حتی 
در فضای مجازی جرم است و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسالمی می باشد 

و با فعاالن این حوزه برخورد جدی میشود
از محمل های کالهبرداران  اسماعیلیان سایت های شرط بندی را یکی 
برای دریافت اطالعات حساب بانکی افراد و سوءاستفاده های بعدی عنوان کرد 
و از شهروندان خواست به هیچ وجه وارد اینگونه سایت ها نشوند و کارت های 
بانکی خود را نیز دراختیار اینگونه فعالیت ها قرار ندهند زیرا این کارمصداق بارز 

مشارکت درجرم است.

قاضی قالبی دستگیر شد
رئیس کل دادگستری گلستان از دستگیری فردی خبر داد که با معرفی خود به 
عنوان قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از مردم کالهبرداری می کرد.

هادی هاشمیان عنوان کرد: این فرد به علت تشابه فامیلی با یکی از قضات 
استان گلستان، خود را قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران 
معرفی کرده بود و با این ادعا که می تواند در پرونده ها اعمال نفوذ کند، از افراد 

پول می گرفت.
وی خاطرنشان کرد: پس از دریافت گزارش های مردمی مبنی بر اینکه فردی 
با این ادعا که قاضی است از مردم پول دریافت می کند، موضوع در دستور کار 
حفاظت و اطالعات دادگستری استان گلستان قرار گرفت و پس از یک ماه رصد 
اطالعاتی، متهم شناسایی و دستگیر شد. وی فقط در یک پرونده با این ادعا که 
می تواند ماشین های لوکس توقیف شده از متهمان را چند صد میلیون تومان زیر 

قیمت بازار تهیه کند، ۷۰۰ میلیون تومان کالهبرداری کرده است.
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سامسونگ برخی از قابلیت های
 One UI 3.0 را معرفی کرد

صفحه ی جدیدی در وب  سایت رسمی مالزی سامسونگ، بعضی از قابلیت های 
رابط کاربری One UI 3,۰ را معرفی کرده است.

مدتی پیش مطلبی در فضای مجازی منتشر شد که از انتشار نسخه ی بتای 
جدیدترین رابط کاربری سامسونگ برای بعضی از گوشی های این شرکت خبر 
می داد. اکنون One UI 3,۰ کامال در مرحله ی نسخه ی بتای عمومی قرار دارد 
و خانواده گلکسی اس ۲۰ در ایاالت متحده آمریکا و آلمان وارد برنامه آزمایشی 

رابط کاربری جدید سامسونگ شده اند. 
از   ،۱۱ اندروید  عالوه  بر  منطقه  دو  این  در  یادشده  دستگاه های  اکنون 
نسخه ی بتای عمومی رابط کاربری One UI 3,۰ نیز استفاده می کنند. البته 
گذراندن  درحال  و  شده  افزوده  برنامه  این  به  نیز   ۲۰ نوت  سری  است  مدتی 
آزمایش های اولیه است. اخیرا یک صفحه ی جدید در وب سایت رسمی مالزی 
 One UI سامسونگ قرار گرفته است که به برخی از عمده ترین ویژگی های

3,۰ اشاره می کند.
مدتی پیش مطلبی در فضای مجازی منتشر شد که از انتشار نسخه ی بتای 
جدیدترین رابط کاربری سامسونگ برای بعضی از گوشی های این شرکت خبر 
می داد. اکنون One UI 3,۰ کامال در مرحله ی نسخه ی بتای عمومی قرار دارد 
و خانواده گلکسی اس ۲۰ در ایاالت متحده آمریکا و آلمان وارد برنامه آزمایشی 

رابط کاربری جدید سامسونگ شده اند. 
اکنون دستگاه های یادشده در این دو منطقه عالوه  بر اندروید ۱۱، از نسخه ی 
بتای عمومی رابط کاربری One UI 3,۰ نیز استفاده می کنند. البته مدتی است 
آزمایش های  گذراندن  درحال  و  شده  افزوده  برنامه  این  به  نیز   ۲۰ نوت  سری 
اولیه است. اخیرا یک صفحه ی جدید در وب سایت رسمی مالزی سامسونگ قرار 
گرفته است که به برخی از عمده ترین ویژگی های One UI 3,۰ اشاره می کند.

بعضی از ویژگی های جذاب نسخه ی جدید رابط کاربری سامسونگ نیز معرفی 
شده اند که از آن  جمله می توان به طراحی دوباره بخش Quick Panel اشاره کرد 
که شامل کنترل های چندرسانه ای اندروید ۱۱ است. این قسمت می تواند به کاربران 
امکان جا به جایی آسان بین منابع و کنترل های مختلف پخش چندرسانه ای بدهد.

را    Dynamic One UI 3,۰ تعداد دسته های موجود در صفحه قفل 
نیز دوبرابر می کند.

همان طور که پیش تر گفتیم، در صفحه ی قرارگرفته در وب سایت رسمی 
مالزی سامسونگ چندین بار اسم گلکسی Z فولد ۲ به چشم می خورد. چند پنجره 
فعال با نمایشگر سه طرفه اتفاق جدیدی نیست و از زمان رونمایی Z فولد ۲ وجود 
اندروید ۱۱ و One UI 3,۰ ایجاد شده   بااین حال، اکنون اصالحاتی در  دارد. 
استکه کارکرد آن را بهبود بخشد؛ این اصالحات به گلکسی فولد اصلی، گلکسی 

تب S۷ و S۷ پالس نیز اضافه می شود.
))Dual Preview و دوربین اصلی به جای سلفی  پیش نمایش دوگانه 
 Z از نمونه  ویژگی هایی هستند که  اکنون در گلکسی Rear Camera Selfi((
فولد ۲ وجود دارند. این قابلیت با شکل منحصر به فرد باعث می شود انعطاف پذیری 
دوربین افزایش یابد. متأسفانه این قابلیت ها در گلکسی فولد اصلی فراموش شده اند؛ 
ولی با به روزرسانی One UI 3,۰ این دستگاه می تواند عملکردی مشابه نسل 

جدید داشته باشد.
در  ۲ شده، سامسونگ ظاهرا  فولد   Z به گلکسی  دیگری که  اشاره  در 
 Z البته گلکسی  View است.  حال برنامه ریزی برای تغییر تنظیمات بخش 
تنظیمات  با  گوشی  از  استفاده  برای  قابلیت خوب  یک  دارای  قبل  از   ۲ فولد 
DPI برای این بخش بوده است. شما می توانید از این دستگاه در هر حالتی 
استفاده  باشد،  آسان تر  مشخص  کار  یک  انجام  برای  آن  کاربری  رابط  که 
کنید. اگر به دانستن مطالب بیشتر در این باره عالقه مند هستید می توانید از 
در  این مسئله  اما  کنید؛  مطالعه  را  در سایت های مختلف  منتشرشده  نقد های 
حال  حاضر کمی مبهم است. ظاهرا سامسونگ قصد دارد آن را تغییر بدهد و 

تبدیل کند. قابلیت پیش فرض  به یک 

وزیر آموزش و پرورش 
گفت: مخاطره کرونا در نظام 
مخاطره ای  تربیت  و  تعلیم 
خاموش است و آسیب ماندگاری در نظام 

تعلیم و تربیت ایجاد می کند.
محسن حاجی میرزایی در دهمین 
نشست از سلسله نشست های گفتگوی 
از  نمایندگی  به  اینکه  بیان  با   ، هفته 
جامعه فرهنگیان کشور از خدمات جامعه 
سالمت کشور شامل پزشکان، پرستاران 
و همه کادر درمان تشکر می کنم و در 
شرایطی که نظام و بهداشت و درمان 
تحریم های  شدیدترین  تحت  کشور 
ظالمانه قرار داشت اما عملکرد خوبی در 
مقایسه با نظام های بهداشتی که تحت 

هیچ تحریمی نبودند، داشت.
همه  کرونا  اینکه  بیان  با  وی 
را  پرورش  و  آموزش  مأموریت های 
گفت:  است،  داده  قرار  تأثیر  تحت 
مخاطره کرونا در نظام تعلیم و تربیت 
مخاطره ای خاموش و آسیب ماندگاری 
می کند  ایجاد  تربیت  و  تعلیم  نظام  در 
گام  حضوری  آموزش  و  مدرسه  زیرا 
مهمی در تکوین شخصیت، رشد روانی، 
سالمت، اجتماعی کردن و جامعه پذیری 
کودکان است؛ بنابراین مدرسه و آموزش 
آینده  ساختن  برای  فرصتی  حضوری 

کشور است.
اینکه در فاصله یک  بیان  با  وی 
هفته از تعطیلی مدارس برنامه آموزش 
دامه  ا به  و  شد  تشکیل  تلویزیونی 
فرایند آموزش به صورت غیر حضوری 

در  شاد  شبکه  کرد:  اظهار  پرداختیم، 
به یک شبکه  زمان ممکن  کوتاه ترین 
بزرگ تبدیل شد و در بین اپلیکیشنهای 
کشور از نظر تعداد کاربر و خدمات مورد 
ارائه یکی از بزرگترین شبکه های کشور 
است و شبکه شاد به تدریج رشد کرده 
کاهش  هم  را  خود  مشکالت  و  است 
تشریح  با  میرزایی  است.حاجی  داده 
اینکه آموزش و پرورش همواره دغدغه 
مناسب  فرصت های  کردن  فراهم 
آموزشی و عدالت آموزشی داشته است، 
اظهار کرد: کرونا فرصتی فراهم کرد تا 
برای عدالت آموزشی و فرصت های برابر 
آموزشی امکان جدیدی را ایجاد کنیم 
از شبکه  استفاده  با  اکنون می توانیم  و 
شاد بهترین معلم را در دورترین مناطق 
کشور در اختیار دانش آموزان قرار دهیم 
و محدودیت های مکان مناسب و نیروی 

انسانی با کیفیت با استفاده از شبکه شاد 
رفع شده است.

تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
بر اینکه آموزش حضوری اولویت اول 
ما است و با وجود شیوع کرونا مدرسه 
باید باز باشد، اظهار کرد: مدرسه حلقه 
اتصال آموزش و پرورش با دانش آموز 
و خانواده است و اطمینان بخش برای 
استمرار فعالیت های آموزشی برای نظام 
تعلیم و تربیت است و زمانی می توانیم 
از تعطیلی مدارس حرف بزنیم که قرار 

است تعطیلی عمومی اعالم شود.
حاجی میرزایی با بیان اینکه نگران 
در خانه ماندن کودکان در شرایط کرونا 
و افزایش وزن آنها هستیم، اظهار کرد: 
برنامه های گوناگون ورزشی برای دانش 
دانش  تا  ایم  کرده  بینی  پیش  آموزان 
آموزان تغذیه و تحرک خود را اصالح 

کنند.وی با اشاره به اهمیت طرح کوچ 
و تاکید آموزش و پرورش بر اجرای آن 
تاکنون  کرد:  اظهار  کرونا،  شرایط  در 
آموزان شاخص توده  ۶۰ درصد دانش 
و  است  شده  گیری  اندازه  شان  بدنی 
آموزش های الزم به خانواده ها و دانش 
آموزان برای کاهش وزن دانش آموزان 

داده شده است.
در  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
نماد  طرح  اجتماعی  آسیب های  حوزه 
را توسعه داده ایم اظهار کرد: این طرح 
است  پیگیری  حال  در  شاد  شبکه  در 
دانش  و  مناطق  تعداد  افزایش  برای  و 

آموزان تحت پوشش تالش می کنیم.
ریزی  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
کرده ایم تا هر دانش آموز یک مهارت 
اجتماعی را یاد بگیرد، اظهار کرد: کانون 
یاریگران زندگی، آموزش های بهداشتی 
و.... از دیگر طرح های آموزش و پرورش 
است که محتوای متناسب با آنها تهیه 
بارگذاری می شود که  و در شبکه شاد 
دیده  بار  میلیون   ۲۰ تا  مطالب  برخی 

می شود.
پایان  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  آموزش  راه  نقشه  اینکه  به  اشاره  با 
پرورش، سند تحول آموزش و پرورش 
ساحت  شش  متوازن  تربیت  و  است 
مطرح شده در آن سند از اهداف اجرایی 
اجرای  پرورش است که در  آموزش و 
ساحت بهداشت و سالمت به همکاری 
و مشارکت وزارت بهداشت و درمان و 

آموزش پزشکی نیاز داریم.

مخاطره کرونا در نظام تعلیم و تربیت خطری خاموش است

آموزش  تعاون و پشتیبانی وزارت  مدیرکل 
و پرورش گفت: . در بیمه حوادث دانش آموزی، 
نفس و شخص دانش آموز مالک است، نه صرفًا 

حضور فیزیکی آن ها در مدرسه.
گودرز کریمی فر درباره بیمه حوادث دانش 
آموزی در شبکه خبر گفت: طبق این بیمه دانش 
آموزان در برابر هر نوع حادثه در طول شبانه روز 
تضمین خواهند بود. این بیمه دانش آموزی در ۱۲ 

ماه سال معتبر است.
وی ادامه داد: نمی توان گفت سرانجام کرونا 
چه خواهد شد، در شرایط کنونی نمی توان فضای 
صورت  به  آموزان  دانش  حضور  عدم  یا  حضور 
بیمه  در  کرد.  مشخص  حضوری  یا  مجازی 
حوادث دانش آموزی، نفس و شخص دانش آموز 

مالک است، نه صرفًا حضور فیزیکی آن ها در مدرسه. در 
بیمه نامه حوادث دانش آموزی برابر تعهدات تعریف شده، 
جبران غرامت ناشی از هرگونه حادثه که ممکن است، سیل، 
صاعقه، زلزله و… باشد، همچنین غرامت نقص عضو ناشی 

از حادثه و همینطور هزینه های درمان سرپایی و بیمارستانی، 
هزینه جراحی ناشی از بیماری، مازاد بر سهم بیمه پایه در 
و  تعاون  است.مدیرکل  شده  بینی  پیش  حوادث  بیمه  این 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال 
که آیا این بیمه شامل کرونا هم می شود؟ گفت: وقتی بحث 

درمان سرپایی و بیمارستان باشد قطعًا این بخش را 
هم در بر خواهد گرفت. هزینه خرید و پیوند کلیه نیز 
شامل این بیمه می شود. ما دانش آموزانی داریم که 
نیاز به کلیه دارند و طبق انجمن حمایت از بیماران 
کلیوی ما خسارت آن را طبق سقفی که تعریف شده 
برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم. بخش دوم این 
بیمه مسئولیت مدنی است که شامل جبران غرامت 
فوت ناشی از حادثه در حد دیه کامل و غرامت نقص 
طبق  عضو،  نقص  مبنای  بر  حادثه  از  ناشی  عضو 
رای مراجع ذی صالح است. همچنین جبران سایر 
هزینه های درمان در بیمه حوادث تا مبلغ ۵۰ میلیون 
تومان عالوه بر مواردی که تعریف کردم به صورت 
این  در  را  آن  ما  است که  مزایایی  دیگر  از  متمرکز 
بیمه حوادث پیش بینی کردیم و قرار است در سراسر 
کشور اعمال شود.مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش درباره هزینه ای که باید دانش آموزان بابت بیمه 
پرداخت کنند، گفت: دانش آموز برای یک سال تحصیلی پنج 
هزار و ۹۴۰ تومان برای یک سال تحصیلی پرداخت می کند.

برقراری بیمه حوادث دانش آموزی در روزهای غیرحضوری شدن مدارس
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ه  ا ر ت  ر ا ز و چه  گر ا
حذف  بارها  شهرسازی  و 
مسکن  بدحساب  متقاضیان 
واریز  آمار  هنوز  داده،  هشدار  را  ملی 
وجه که طبق آخرین اعالم به حدود ۹3 
هزار فقره رسیده بسیار کمتر از حد انتظار 
است؛ حال آنکه تمامی متقاضیان واجد 
شرایط از خردادماه مشخص شده و حتی 
بعضی افراد از اسفندماه سال گذشته از 

تایید خود مطلع هستند.
با نزدیک شدن به مهلت واریز وجه 
برای طرح اقدام ملی مسکن، تعداد کسانی 
که افتتاح حساب داشتند افزایش یافته و 
طبق آخرین آماری که بانک مسکن ارایه 
داده ۱۵۱ هزار و ۴۰۵ نفر از واجدان شرایط 
طرح اقدام ملی مسکن در بانک، افتتاح 
حساب کردند که البته ۹۲ هزار و ۸۹۴ نفر 
پول واریز کرده اند. این تعداد تا روز ۱۷ 

اردیبهشت ماه ۶۵ هزار نفر بود.
اقدام  طرح  نام  ثبت  اول  مرحله 
ملی مسکن اواخر اسفندماه سال گذشته 
انجام شد که ۱.۶ میلیون نفر نام نویسی 
کردند و خردادماه ۴۷۰ هزار نفر واجد 
شرایط شناخته شدند. بعضی افراد هم 
که پیش از آن ثبت نام کرده بودند از 
اسفندماه سال گذشته از تایید خود مطلع 
هستند. از آن زمان تا کنون حدود ۹3 
هزار نفر واریز وجه داشته اند که با ۴۰۰ 
هزار واحد اقدام ملی و بیش از ۴۰۰ هزار 
نامه  واحد تعریف شده براساس تفاهم 
با دستگاههای دولتی که جمعا بیش از 
۸۰۰ هزار واحد می شود تناسبی ندارد.

به نظر می رسد با وجود اخطارهای 
متعدد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر 
وجه،  واریز  و  حساب  افتتاح  ضرورت 
طرح  همانند  ملی  مسکن  متقاضیان 
مسکن مهر این موضوع را جدی نگرفته 

اند. البته وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرده کسانی که پیامک دریافت کرده و تا 
پایان مهرماه از واریز وجه امتناع کرده اند 
حذف شده اند اما برای کسانی که پیامک 
دریافت نکرده اند هنوز فرصت وجود دارد. 
متقاضیانی که تاکنون هیچگونه پیامکی 
نکرده  دریافت  بعدی  امور  انجام  جهت 
اند، باید هرچه سریعتر از مراجع ذیربط 
تولید  ملی  اقدام  طرح  نام  ثبت  )محل 
مسکن( پیگیر کارهای ادامه ثبت نام و 

واریز وجه باشند.
شرایط  واجد  متقاضیان  هرچند 
برای  پول  پرداخت  به  چندانی  تمایل 
مسکن ملی نشان نمی دهند، بازار خرید 
و فروش امتیاز این واحدها البته به شکل 
زیرپوستی و غیرقانونی داغ است. اگرچه 
بعضی از آگهی های فروش مسکن ملی 
در سایتهای اینترنتی به دلیل غیرقانونی 

بررسیهای  اما  شود  می  حذف  بودن 
و  خرید  که  دهد  می  نشان  میدانی 
تا  فروش جریان دارد. مبالغی بین ۵۰ 
۱۰۰ میلیون تومان هم برای این امتیاز 
تعیین می شود. در بعضی آگهی ها حتی 
جزئیات آپارتمان مورد معامله مثل متراژ 
واحد، تعداد اتاقها، قیمت هر متر مربع و 
دیگر ویژگیها درج شده است. با این حال 
وزارت راه و شهرسازی هشدار داده که با 
متخلفان برخورد و واحد مسکونی مورد 

معامله را سلب امتیاز می کند.
مسکن ملی در یک نگاه

شهریوماه ۱3۹۸ طرح اقدام ملی 
با حضور رییس جمهور کلنگ  مسکن 
پروژه  این  از  واحدها  اولین  شد.  زنی 
۴۰۰ هزار واحدی به تعداد ۱۱ هزار و 
۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱3۹۹ 
به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. این 

پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ 
میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ 
درصد ساخته می شود. آورده متقاضیان 
در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان 
در  واحدها  این  قیمت  میانگین  است. 
کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه 
 ۲.۷ متری  به   ۱3۹۹ تابستان  های 
میلیون تومان می رسد. ثبت نام مرحله 
اول به پایان رسیده و متقاضیان واجد 
شرایط برای بارگذاری مدارک خود باید 
مراجعه   tem.mrud.ir سامانه  به 
کنند. مهلت بارگذاری مدارک  و افتتاح 
حساب، پایان مهر ماه اعالم شده بود و 
برای کسانی که پیامک دریافت نکرده 
اند تمدید شده است. در صورت  عدم 
اولیه،  متقاضیان  انصراف  یا  واریز وجه 
آنها  جایگزین  رزرو  لیست  از  افرادی 

می شوند.

با مشارکت بانک رفاه کارگران
 فاز اول طرح شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به استان های 

مركزی ایران افتتاح شد
با  ایران،  استان های مرکزی  تأمین آب  منظور  به 
مشارکت بانک رفاه کارگران، فاز اول طرح شیرین سازی 

و انتقال آب خلیج فارس به این استان ها، افتتاح شد.
فاز  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اول طرح شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به استان 
های کرمان، یزد و بخشی از هرمزگان با مشارکت بانک 
)ملی، ملت،  بانک های کشور  از  رفاه کارگران و جمعی 

تجارت، صادرات، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه تعاون (، صندوق توسعه 
ملی و بخش خصوصی، افتتاح شد که با بهره برداری از این فاز، آب خلیج فارس 
پس از نمک زدایی و از طریق لوله ای به طول 3۰۵ کیلومتر به واحد های صنعتی 

و معدنی سیرجان در استان کرمان می رسد. 
با  این طرح عظیم ملی که به صورت سندیکایی و  این گزارش،  بر اساس 
بانک های کشور، صندوق توسعه ملی  از  بانک رفاه کارگران و جمعی  مشارکت 
و شرکت های مهندسی توسعه آب آسیا، صنایع مس ایران، صنعتی و معدنی گل 
گهر و چادرملو شروع شده است، پس از تکمیل و بهره برداری از فازهای بعدی، 
آب شرب استان های کرمان، یزد و بخش هایی از هرمزگان را تأمین خواهد کرد 
و با ظرفیت شیرین سازی روزانه ۶۰۰ هزار متر مکعب و انتقال آن به استان های 

مذکور، مشکل بزرگ کم آبی در فالت مرکزی ایران برطرف خواهد شد. 

امضای تفاهم نامه همکاری شركت ملی پست و بیمه ایران
و  ایران  بیمه  سهامی  شرکت  میان  همکاری  سند 
شرکت ملی پست به منظور توسعه و ترویج بیمه و خدمات 
پستی، توسط مدیران عامل دو شرکت امضا و مبادله شد.

 در جلسه امضای این سند دکتر رضایی ضمن تشریح 
خدمات متمایز بیمه ایران از اجرای چند طرح ملی و فراگیر 

با همکاری شرکت پست خبر داد.
 همچنین دکتر سبحانی فر مدیرعامل شرکت پست ایران نیز ارایه خدمات 
مشترک را در جهت افزایش سطح کیفی خدمات و ایجاد مزیت نسبی برای مشتریان 

مشترک موثر و ضروری دانست.
این تفاهم نامه همچنین به امضای اعضای هیات مدیره بیمه ایران آقایان 

اعالیی و مبرقعی نیز رسید

بیمه آسیا  4.5  میلیارد ریال خسارت بیمه باربری را پرداخت كرد
باربری  بیمه  ریال  میلیارد  آسیا خسارت  ۴,۵  بیمه 
حادثه محور ماهشهر به اهواز را پرداخت کرد و مورد تقدیر 

مسئولین بندر امام)ره(قرار گرفت.
 ۴,۵ خسارت  آسیا،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
میلیارد ریالی محموله مواد اولیه پلی اتیلن از بندر امام)ره( 
به مقصد استان یزد که در محور ماهشهر به اهواز دچار 
حادثه شده و بر اثر آتش سوزی به صورت کامل از بین 

رفته بود، در مدت کوتاهی کارشناسی، محاسبه و پرداخت شد.
بنابراین گزارش، چک خسارت در کمتر از دو هفته بعد از حادثه در مراسمی با 
حضور  حجت اله خسروی بخشدار و محمد عبیاوی شهردار بندر امام )ره( ،سرپرستی 
منطقه هشت و مدیریت  بیمه آسیا در استان خوزستان ، روسای شرکت حمل و 
نقل و انجمن حمل و نقل  و تنی چند از مسئوالن و شعبه بیمه آسیا در این بندر 

به بیمه گذار تحویل شد.
در این مراسم، بخشدار بندر امام )ره( با ارزیابی مثبت از عملکرد بیمه آسیا در 
جبران خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن اظهار امیدواری کرد با همکاری و تعامل 

فی ما بین ارائه خدمات بیمه آسیا در این منطقه گسترش پیدا کند.
سرپرست منطقه هشت بیمه آسیا با اشاره به شاخص های دقت و سرعت در 
ارزیابی های خسارت ها، اولویت بیمه آسیا را ارائه خدمات شایسته در حوزه صدور 

و پرداخت خسارت در تمامی رشته های بیمه ای برشمرد.
ابراز  با  )ره(  امام  بندر  نقل  و  حمل  انجمن  روسای   ، شهردار  است،  گفتنی 

رضایت از خدمات چندین ساله بیمه آسیا از شعبه بندر امام و استان تقدیر کردند.
 

طرح ویژه بانك مهر ایران برای بانوان
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، اندوخته 
بانوان مهر ایران طرحی است که متقاضیان مي توانند در 
 ۴ در  را  زنجیره اي  تسهیالت قرض الحسنه  آن  چارچوب 
مرحله دریافت کنند. بانک مهر ایران با هدف خدمت به 
جامعه زنان کشور و توانمندسازی بانوان خانه دار و کارآفرین 
و براي ارائه خدمات بانکي متناسب با این قشر، اقدام به 

اعطاي تسهیالت قرض الحسنه در قالب محصولي جدید با عنوان »اندوخته بانوان 
مهر ایران« کرده است. در این طرح متقاضیان عالوه بر توسعه فضاي کسب وکار 

خود، مي توانند در ارتقاي سطح رفاه خانواده هایشان نیز نقش آفرین باشند.
این طرح برای چه کسانی مناسب است؟

تسهیالت  دریافت  متقاضی  که  هستند  بانوانی  طرح  این  هدف  جامعه 
قرض الحسنه  باشند. این افراد از طریق افتتاح حساب و و واریز مبالغي به صورت 
مستمر و ماهانه براي ایجاد پس انداز، عالوه بر استفاده از خدمات بانک مي توانند از 

تسهیالت قرض الحسنه نیز استفاده کنند.
مزایای طرح اندوخته بانوان مهر ایران

جمله  از  کرد؛  اشاره  مختلف  موارد  به  می توان  طرح  این  مزایای  جمله  از 
اعطاي تسهیالت قرض الحسنه زنجیره اي در ۴ مرحله جمعًا به میزان ۴۱میلیون 
تومان و در راستای رفع نیازها و احتیاجات ضروري بانوان، امکان پس انداز مبالغ 
خرد و برنامه ریزي براي استفاده از تسهیالت قرض الحسنه، ایجاد انگیزه در بانوان 

جهت اشتغال و کارآفریني.
برای شرکت در طرح و واریز مبالغ پس انداز مستمر ماهانه، متقاضیان باید 
نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مربوط به طرح اندوخته بانوان مهر 

ایران اقدام کنند. متقاضیان در این رابطه مي توانند:
۱. شخصًا نسبت به افتتاح حساب و واریز مستمر مبالغ به صورت ماهانه اقدام 
کرده و با ایجاد میانگین الزم بر اساس شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیالت شوند.

۲. به واسطه افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهانه توسط همسر یا پدر، 
با ایجاد میانگین الزم طبق شرایط طرح، امکان دریافت تسهیالت را پیدا کنند.

شرایط اعطای تسهیالت
در این طرح هر یک از بانوان دارای شرایط افتتاح حساب، مي تواند با پس انداز 
مبلغ مستمر ماهانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام کرده و از تسهیالت طرح 

اندوخته بانوان مهر ایران به شرح ذیل بهره مند شود:
۱. متقاضی با انجام ۴ واریز مستمر ماهانه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و همزمان 
با چهارمین واریزی )در ماه چهارم(، از تسهیالت مرحله اول، به مبلغ 3 میلیون تومان 

با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره مند می شود.
۲. مجموع مبالغ واریزی ۴ ماهه اول )به میزان ۸۰۰هزار تومان( قبل از پرداخت 
تسهیالت، برای کمک به ارائه تضامین ارائه شده از سوی متقاضي، به عنوان وثیقه 
نقدي تا پایان اقساط تسهیالت تمام وام هاي دریافتي ۴ مرحله در نظر گرفته می شود.

3. پس از دریافت تسهیالت مرحله اول و برای استفاده از تسهیالت دوم، 
از ابتداي ماه پنجم متقاضي باید نسبت به ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰هزار 

تومان اقدام کند.
۴. بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیالت مرحله اول، بالفاصله از تسهیالت مرحله 
دوم به مبلغ ۶ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۴ ماهه بهره مند می شود. )۸۰۰ هزار 
تومان به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت دوم محسوب شده و مجموع مبالغ ۱۰۰هزار 

تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.
۵. با استمرار پس انداز ماهانه در دوره تسهیالت مرحله دوم به مبلغ ۱۰۰هزار 
تومان، متقاضی می تواند بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیالت مرحله دوم، بالفاصله از 
تسهیالت مرحله سوم به میزان ۱۲میلیون تومان، با بازپرداخت 3۶ ماهه برخوردار 
شود. )بدیهی است ۸۰۰ هزار تومان مجدداً به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت سوم 
محسوب شده و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.

۶. با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰هزار تومان بعد از 3۶ ماه و تسویه 
تسهیالت مرحله سوم، بالفاصله متقاضی از تسهیالت مرحله چهارم به میزان ۲۰ 
میلیون تومان تسهیالت با بازپرداخت 3۶ماهه بهره مند می شود. )۸۰۰ هزار تومان 
مجدداً به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت چهارم در نظر گرفته شده و مجموع مبالغ 

۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.
تبصره: متقاضی در هر مرحله، در صورت عدم نیاز به وام مرحله بعد، پس 
از تسویه وام دریافتي، مي تواند مبالغ واریزي مستمر ماهانه و وثیقه نقدي خود را 

برداشت کند.

»گازرسانی به نیروگاه ها«؛ اقداِم ماندگار صنعت 
گاز برای حفِظ محیط زیست

افزایـش گازرسـانی بـه نیروگاه هـا در سـال های اخیـر سـبب شـد 
مصـرف سـوخت مایـع در نیروگاه هـا از ۴3 درصـد در سـال ۹۲ بـه 
۱۰ درصـد برسـد کـه اقـدام مانـدگار صنعـت گاز بـرای حفـظ محیـط 

است. زیسـت 
همـه کشـورها در هـر منطقه جغرافیایی با توجه بـه مزیت طبیعی، 
فنـی و اقتصـادی خـود از منابع مختلفی همچون سـوخت های فسـیلی، 
منابـع تجدیدپذیـر، انـرژی هسـته ای و منابع آبی برای تولیـد برق بهره 
می برنـد. در ایـران و منطقـه خاورمیانـه هـم به دلیـل مزیـت دسترسـی 
بـه سـوخت های فسـیلی، از همیـن منابـع به عنـوان محـور تولیـد برق 

می شود. اسـتفاده 
بـا ایـن حال مشـکل اصلی این شـیوه در تولید بـرق، آلودگی های 
ناشـی از سـوختن مـواد هیدروکربوری اسـت، امـا گاز طبیعـی کمترین 
قیمـت  بـه  توجـه  بـا  و  دارد  فسـیلی  میـان سـوخت های  را  آلودگـی 
مناسـب آن نسـبت بـه سـوخت های فسـیلی مایـع در کشـورهای بـا 
مزیـت دسترسـی بـه ایـن حامـل انـرژی، گزینه مناسـبی برای توسـعه 

صنعـت برق اسـت.
بـه همیـن دلیل بود که سیاسـت توسـعه گازرسـانی بـه نیروگاه ها 
از سـال ۱3۹۲ در دسـتور کار دولـت و وزارت نفت قـرار گرفت. تا پیش 
از آن، بخـش نیروگاهـی حـدود 3۰ درصـد انـرژی مـورد نیـاز خـود را 
از طریـق مصـرف سـوخت های فسـیلی مایـع )گازوییـل و نفت کـوره( 
تأمیـن می کـرد، به طـوری کـه مصـرف گازوئیـل و نفت کـوره در ایـن 
صنعـت بـه ترتیـب معـادل ۱۲.۲ و ۱۵.3 میلیارد لیتر بـود و مصرف گاز 

طبیعـی در ایـن صنعـت بـه 3۶.۶ میلیـارد مترمکعـب محدود می شـد.
بـه  افزایـش گازرسـانی  بـا  ارزی  میلیـارد دالر صرفه جویـی   ۷۵

نیروگاه هـا
امـا در سـال های بعـد بـا افزایـش تولیـد گاز طبیعـی در کشـور و 
اهتمـام جـدی بـه کاهـش مصرف سـوخت مایـع در بخـش نیروگاهی  
و بـا وجـود افزایـش ظرفیـت تولید بـرق، روند گذشـته معکوس شـد و 
سـهم سـوخت گاز از سـبد سـوخت مصرفی نیروگاه های کشور افزایش 
یافـت، تـا جایـی که طبـق اعالم حسـن منتظرتربتی، معـاون وزیر نفت 
در امـور گاز اگـر در ایـن بـازه زمانـی  افزایـش ۲.۵ برابـری تولیـد گاز 
در پـارس جنوبـی اتفـاق نمی افتـاد، حداقـل ۱۵۰ میلیـارد لیتر سـوخت 
مایـع بایـد در نیروگاه هـا مصـرف می شـد، از ایـن رو بـا افزایـش مقدار 
خـوراک گاز نیروگاه هـا معـادل ۷۵ میلیـارد دالر صرفه جویی ارزی رقم 

خـورد و ایـران از واردکننـده گازوئیـل بـه صادرکننده آن تبدیل شـد.
بـه ایـن ترتیـب اکنـون مقـدار مصـرف روزانـه گاز طبیعـی در 
 ۸ تـا   ۶ روزانـه  و  اسـت  مترمکعـب  میلیـون   ۲۵۰ نیروگاه هـا حـدود 
میلیـون لیتـر گازوئیـل و ۱۵ میلیـون لیتـر مـازوت به عنـوان خـوراک 
مصـرف می شـود، هرچنـد بـا کاهـش دمـای هـوا و ورود بـه فصـول 
سـرد سـال، بـه دلیـل اینکـه اولویـت وزارت نفـت گازرسـانی خانگـی 
اسـت، ایـن مقـدار تـا روزانـه ۸۰ میلیـون مترمکعـب کاهـش می یابـد، 
هرچنـد بـا افزایـش صرفه جویـی در بخش خاگـی و تجاری ایـن مقدار 

می توانـد بیشـتر هـم باشـد.
از سـوی دیگـر نبایـد فرامـوش کرد کـه افزایش سـهم نیروگاه ها 
از گاز طبیعـی بـا اثـرات مسـتقیم کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای 
و فراهـم کـردن زمینـه ایجـاد اشـتغال نیـروی کار کشـور و مشـارکت 
مسـتقیم در توسـعه پایـدار، بـا مفهوم اساسـی مسـئولیت های اجتماعی 

دارد. مطابقت 
مقـدار گازرسـانی بـه نیروگاه هـا همـگام بـا افزایش مصـرف برق 

زد رکورد 
بـا ایـن تفاسـیر، همسـو بـا تـالش صنعـت گاز بـرای گازرسـانی 
بـه نیروگاه هـا، مدیرعامـل شـرکت تولیـد نیـروی بـرق تهـران هـم 
دیـروز اعـالم کـرد که مصـرف مـازوت نیروگاه هـای پایتخـت به صفر 
رسـیده اسـت و سـوخت اصلـی آنهـا از گاز طبیعـی تأمین می شـود و بر 
تالش هـای انجام شـده صنعتگـران گاز در ایـن حـوزه مهـر تأییـد زد.

ایـن موضـوع آنجـا مورد توجه قـرار می گیرد که مسـئوالن وزارت 
نیـرو تابسـتان امسـال اعـالم کردنـد مصـرف بـرق رکـورد زده و  بـه 
مـرز ۵۸ هـزار و ۲۵۴ مـگاوات رسـیده اسـت. در همین حال مسـئوالن 
شـرکت ملـی گاز هـم از ثبـت رکـورد گازرسـانی بـه نیروگاه هـا خبـر 
دادنـد کـه بـه مـرز ۲۸۰ میلیون مترمکعـب در روز رسـید و حتی اعالم 
شـد آمادگـی تحویـل روزانـه 3۱۰ میلیـون مترمکعب گاز بـه نیروگاه ها 

در تابسـتان وجود دارد.
سـرانجام طبـق اعـالم مدیر دیسـپچینگ شـرکت ملی گاز، سـهم 
نیروگاه هـا در مصـرف گاز طبیعـی در نیمـه نخسـت امسـال بـا افزایش 
پنـج درصـدی نسـبت به زمان مشـابه پارسـال، بـه ۴۱ میلیـارد و 3۴۰ 
میلیـون مترمکعـب رسـید کـه همه این موضوعات نشـان از این اسـت 
کـه صنعـت گاز توانسـته اقـدام مانـدگاری بـرای حفـِظ محیط زیسـت 

انجـام دهد.

بهره مندی حداكثری نفت از توان شركت های دانش بنیان
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از پیگیری برنامه 
بهره مندی حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان و مؤسسات تحقیقاتی 
برای رفع چالش ها و نیازهای فناوری ساخت و خدمات در این شرکت 

خبر داد.
استفاده  از  طالقانی  ابراهیم  ایران،  نفت  ملی  شرکت  گزارش  به 
حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان و مؤسسه های تحقیقاتی خبر 
داد و گفت: شرکت ملی نفت ایران قصد دارد بخشی از چالش های پیش 
و  خدمات  ساخت،  فناورانه  نیازهای  مختلف  بخش های  در  خود  روی 
یافتن راه حل های مرتبط در صنعت نفت را با همکاری این شرکت ها و 

مؤسسه ها انجام دهد.
ایران،  نفت  ملی  شرکت  تابع  شرکت های  همکاری  با  افزود:  وی 
هم اکنون از میان بیش از ۲۲۰ موضوع و نیاز متنوع، ۵۱ چالش اصلی که 
با استفاده از راه حل های فناورانه و توان علمی و فنی شرکت های دانش بنیان 

قابل برطرف شده، انتخاب شده است.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه نیازهای 
فناورانه ساخت و خدمات بر اساس اهمیت آن در شرکت نفت اولویت بندی 
شده است، اظهار کرد: ۵۱ چالش انتخاب شده به همراه شرح مختصری 
از آنها به منظور شناسایی شرکت های دانش بنیان توانمند در هر مسئله به 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده است و شرکت های 

مرتبط در بخش های مختلف نیز از سوی آن معاونت معرفی شده اند.
طالقانی افزود: در مرحله بعد، شرکت های توانمند برای هر موضوع 
انتخاب می شوند و شرکت ملی نفت ایران حمایت های الزم را برای به 

نتیجه رسیدن راه حل برای هر یک از چالش ها انجام خواهد داد.
وی از روزآمد کردن دوره ای چالش ها و نیازها خبر داد و گفت: همواره 
این فرصت برای همه شرکت های دانش بنیان و مؤسسه های تحقیقاتی 
مهیا خواهد بود که با توجه به نیازهای صنعت نفت در حوزه های مرتبط 

با زمینه های کاری فناورانه به این چالش ها ورود کنند.
به گفته مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، همکاری 
نفت و شرکت های دانش بنیان، افزون بر رشد هدفمند این شرکت ها و ایجاد 
زمینه و انگیزه فعالیت، نقش مهم و عملی در رفع چالش ها و مشکالت 
عملیاتی شرکت های تابع و پاسخ به نیازهای اصلی و کلیدی در بخش 

باالدستی صنعت نفت خواهد داشت.

متقاضیانی که اخطارها را جدی نمی گیرند؛

مشتریان بد حساب مسکن ملی حذف می شوند
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زیر نظر: محمد امامی

در حالی که تنها ۹ روز از ثبت نام 
برای ششمین مرحله فروش  فوق العاده 
از  شرکت  این  می گذرد،  ایران خودرو 
با  مرحله  هفتمین  امروز)سه شنبه(، 
عرضه پنج محصول خود را آغاز خواهد 
کرد. در این مرحله فروش محصوالت 
ایران خودرو با موعد تحویل حداکثر ۹۰ 
روزه، پژو SLX ۴۰۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، 
سورن پالس، پژو ۲۰۷ دستی با سقف 
قطعی  قیمت  با  راناپالس  و  شیشه ای 

عرضه خواهد شد.
 ( گذشته  هفته  خودروساز  این   
۱۱ آبان ماه( ششمین مرحله از فروش 
فوق العاده سه محصول پارس بنزینی، پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ و سمند LX  را اجرا کرده 
انتخاب ۹۰۰۰  که قرعه کشی آن برای 
از  پس  روز  چهار  نیز  متقاضیان  از  نفر 

آغاز ثبت نام صورت پذیرفت. حال پس 
از گذشت کمتر از ۱۰ روز از اجرای مرحله 
ششم، این خودروساز از امروز)سه شنبه(، 
فوق العاده  فروش  از  مرحله  هفتمین 
پنج محصول  برای  را  محصوالت خود 

به مدت سه روز اجرا خواهد کرد.
مرحله  هفتمین  در  ایران خودرو   
خود،    محصوالت  فوق العاده  فروش 
پژو   ،SLX  ۴۰۵ پژو  محصول  پنج 
۲۰۷ دستی با سقف شیشه ای و مجددا 

همچون مرحله قبل)ششمین مرحله( پژو 
۲۰۶ تیپ، سورن پالس و راناپالس را 

عرضه خواهد کرد.
به  خودرو،  کمیته  مصوبه  طبق 
میان  خودرو  عرضه  و  توزیع  منظور 
مشتریان واقعی،   محدودیت های اعمال 
به  بارها  که  قبلی  های  طرح  در  شده 
آن ها اشاره شده است، اعمال می شوند.

منتخبان  که  امتیاز  این  کماکان 
طرح های قبلی که موفق به واریز وجه 
نشده اند نیز می توانند نسبت به ثبت نام 

در این طرح اقدام کنند، وجود دارد.  
ثبت نام،  مهلت  یان  پا ز  ا پس 
اجرا  طرح های  سابق  روال  همچون 
شده برای فروش فوق العاده، قرعه کشی 
از میان متقاضیان واجد شرایط این طرح 
انجام  و منتخبان انتخاب خواهند شد.

از امروز آغاز می شود...

هفتمین مرحله فروش فوق العاده 5 محصول ایران خودرو 

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
افت  و  طال  بازار  اخیر  نوسانات  گفت: 
خرید  تقاضای  تا  شده  سبب  قیمت ها 

آن با کاهش مواجه شود.
اینکه  بیان  با  محمدولی  ابراهیم 
روزهای  طی  ارز  و  سکه  طال،  قیمت 
گذشته با نوسانات بسیاری همراه بوده 
است، افزود: زمانی که نرخ طال در بازار 
با افزایش و کاهش مداوم روبه رو باشد، 
تقاضای خرید آن کاهش پیدا می کند و 
مردم در انتظار ثبات قیمت ها می مانند.

وی اظهار داشت: امروز در مقایسه 
خریدار  گذشته،  هفته  در  مشابه  روز  با 
شاهد  و  است  آمده  بازار  به  کمتری 

مبادالت اندکی در بازار بودیم.
جواهر  و  طال  تحادیه  ا رییس 
و  شنبه  روزهای  اینکه  بیان  با  تهران 
یکشنبه بازارهای جهانی تعطیل است، 
انس  قیمت  مروز  ا خاطرنشان کرد: 
جهانی طال ثابت مانده است، اما فردا با 

تغییراتی مواجه خواهد شد که پیش بینی 
ما کاهش اندک آن است.

که  صورتی  در  تاکیدکرد:  وی 
»جو  انتخاب  از  پس  متفاوتی  رویداد 
جمهوری  رییس  عنوان  به  بایدن« 
با  طال  جهانی  انس  ندهد،  رخ  آمریکا 

تغییر زیادی مواجه نخواهد شد.
محمدولی ادامه داد: در صورتی که 

بسیاری  نوسان  جهانی طال  انس  فردا 
داشته باشد در بازار داخل ایران نیز تاثیر 
خواهد گذاشت، اما در غیر این صورت 

قیمت ها تغییر بسیاری نخواهد داشت.
قیمت  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
انس جهانی طال یک هزار و ۹۵۰ بوده 
است، اظهار داشت: هر گرم طالی ۱۸ 
عیار نیز به قیمت یک میلیون و ۱3۸ 

هزار تومان در بازار مبادله شد. این مقام 
صنفی خاطرنشان کرد: طال نیز بر اساس 
نوسانات بازار ارز با تغییراتی همراه است 
و امکان کاهش اندکی در روزهای آینده 
وجود دارد.به گزارش ایرنا، ساعت ۱3 و 
۲۰ دقیقه امروز، سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید به بهای ۱۲ میلیون تومان 
با  و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
افت ۴۰۰ هزار تومانی،  به ۱۱ میلیون و 

3۰۰ هزار تومان رسید.
ر  بها نیم سکه  قیمت  همچنین 
آزادی با کاهش 3۰۰ هزار تومانی به ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع  سکه با 
کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به چهار میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با 
کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به ۲ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز هر 
مثقال طال به بهای ۴ میلیون و ۹3۰ 

هزار تومان فروخته شد.

رییس اتحادیه طال مطرح کرد:

کاهش تقاضای خرید طال و سکه در پی سقوط قیمت ها

ابراهیم نکو بیان کرد: نمی توان انتظار 
داشت که نتیجه انتخابات آمریکا بپیامده های 
داشته  همراه  به  ما  کشور  برای  را  مثبتی 
باشد چراکه هر دو کاندیدا انتخابات نسبت 
ایران  اقتصاد  مقابل  در  خودشان  منافع  به 

جبهه می گیرند.
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی 
مجلس در دوره نهم اظهار داشت: متاسفانه 
مبهمی  شرایط  در  ایران  اقتصاد  این روزها 
ضعف ها،  نتیجه  ابهام  این  می برد،  سر  به 
تحریم ها و حتی کرونا این مهمان ناخوانده 
مسائل  این  به  توجه  با  بنابراین  است. 

انتخابات  نتیجه  انتظار داشت که  نمی توان 
آمریکا بپیامده های مثبتی را برای کشور ما 
به همراه داشته باشد چراکه هر دو کاندیدا 
انتخابات نسبت به منافع خودشان در مقابل 
اقتصاد ایران جبهه می گیرند. وی بیان کرد: 
به عنوان نمونه برنده هر که باشد درخصوص 
برجام به دنبال منافع خودش خواهد بود لذا 
این  نتیجه  که  باشیم  داشته  انتظار  نباید 
رویداد سیاسی تاثیر مثبتی را برای اقتصاد 
ما به همراه داشته باشد و همچنین باید توجه 
داشته باشیم که هرگونه انتظار و امید ما را 

به بیراهه می کشاند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره نهم:

نتیجه انتخابات آمریکا، تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت

برنامه،  کمیسیون  رئیس  نائب   
بودجه و محاسبات مجلس از پرداخت 
تا  کاال  خرید  تومانی  هزار   ۶۰ یارانه 

پایان سال خبر داد.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج 
شورای  جلسه  حاشیه  در  ظهر  الدینی 
این  گفت:  خبرنگاران  به  تبریز  شهر 
طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت 
و هر ماه به هر نفر ۶۰ هزار تومان برای 

خرید کاال واریز می شود.
برای  کاالیی  یارانه  گفت:  وی 
داده خواهد شد و  میلیونی  جامعه ۶۰ 
کمیته  و  بهزیستی  مددجویان  برای 

امداد این مبلغ بیشتر است.
و  اسکو  تبریز،  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  آذرشهر 
افزود: مجلس مصوبات خوبی همچون 
برای  خالی  خانه های  برای  مالیات 

شهرها دارد.
رض  ا عو خصوص  ر  د وی 
گفت:  نیز  بزرگ  صنایع  آالیندگی 
به  پیگیری شود که  باید  این موضوع 

شهرداری برگردد.
مورد  در  داد:  ادامه  الدینی  تاج 
اخذ  موضوع  قانون شهرداری   ۲۴ بند 
عوارض از مطب پزشکان، حقوقدانان و 

مهندسین و اینکه به شهرداری عوارض 
نمی دهند به صورت پیش نویس داده 

شود در مجلس مطرح می کنیم.
نظارت  خصوص  در  گفت:  وی 
طرحی  شهرداری  مالی  عملکرد  بر 
شمول  که  شده  مطرح  مجلس  در 
نیز  شهرداری  به  محاسبات  دیوان 

اختصاص یابد.
این نماینده مجلس افزود: برای 
آب دار کردن مهرانه رود اعتبار وجود 
دارد و درآمد شهرک طالییه برای آب 
دار کردن مهرانه رود است که باید شورا 

آن را پیگیری کند.

پرداخت یارانه 60 هزار تومانی خرید کاال تا پایان سال
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شهرستان  خبری  گروه 
مشهد سمیه باقرزاده

قدس  ن  ستا آ لیت  تو
اعتماد مردم  اینکه  بر  تأکید  با  رضوی 
بزرگترین سرمایه آستان قدس رضوی 
اقدامات،  نعکاس  ا به  نسبت  است، 
عملکرد و مباحث مالی این نهاد مقدس 
در سامانه شفافیت آستان قدس رضوی 

تأکید کرد.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
معاونین  و  مدیران  با  جلسه  در  مروی 
بر  تأکید  ضمن  رضوی،  قدس  آستان 
شفافیت  سامانه  سازی  فعال  تسریع 
آستان قدس رضوی در کمترین زمان 
و  دارایی ها  تمام  کرد:  اظهار  ممکن، 
منشأ  مقدس  آستان  این  داشته های 
مردمی دارد و متعلق به مردم است، لذا 
باید مردم بطور روشن در جریان اقدامات 
و عملکرد این آستان قدسی قرار گیرند.

را  این سامانه  ایجاد  از  وی هدف 
ارتقا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 
آستان قدس رضوی عنوان و ابراز کرد: 
به  مستقم  غیر  بطور  شفافیت  ایجاد  با 
شبهاتی  و  ابهامات  سؤاالت،  یکسری 
که ممکن است در ذهن برخی از مردم 
االسالم  حجت  می دهیم.  پاسخ  باشد 
آستان  در  شفافیت  مروی  والمسلمین 
به  مسبوق  موضوعی  را  رضوی  قدس 
سابقه دانست و با تأکید بر اینکه مردم 
صاحبان اصلی این آستان مقدس هستند، 
عنوان کرد: هدف و مخاطب اصلی این 
آن  کنار  در  هستند،  مردم  توده  سامانه 
خواص و افرادی که توجه به موضوعات 
اقتصادی دارند نیز می توانند از این سامانه 

برای آگاهی خود استفاده کنند.
وی اضافه کرد: متأسفانه عده ای به 
دنبال تقدس زدایی از نهادهای دینی و 
ضربه به ارزش های معنوی و فرهنگی 
ایجاد  با  سامانه  این  هستند،  مردم 
شفافیت پاسخی به شبهات خواهد بود.

تولیت آستان قدس رضوی خطاب 

گفت:  نهاد،  این  معاونان  و  مدیران  به 
صداقت صد در صدی اساس و اصلی 
است که باید با حساسیت در این سامانه 
مراعات شود و هیچ موضوع مبهمی نباید 

در این سامانه وجود داشته باشد.
قدس  آستان  اینکه  بیان  با  وی 
رضوی یک بنگاه بزرگ اقتصادی نیست، 
بلکه یک بنگاه بزرگ خدماتی است؛ ابراز 
کرد: آستان قدس رضوی سازمان قدسی، 
مردم نهاد و خدمت محور است، در سامانه 
فرهنگی،  فعالیت های  تمام  شفافیت 
علمی، خدماتی و اقتصادی آستان قدس 

رضوی باید بیان شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با اشاره به ارادت مردم به آستان ملکوتی 
حضرت امام رضا)ع(، عنوان کرد: شاید 
بیان فعالیت های وزارتخانه ها و نهادها 
اما  باشد،  نداشته  جذابیتی  مردم  برای 
کوچکترین تحوالت و اقدامات در این 
آستان مقدس برای مردم جذاب است 
به  متعلق  را  مقدس  آستان  این  زیرا 

خود می دانند.

وی با بیان اینکه هزینه های جاری 
آستان قدس رضوی در سامانه شفافیت 
باید در مرعا و منظر مردم قرار بگیرد، 
عنوان کرد: ساالنه حدود ۲۰۰ میلیون 
انجام  مقدس  مکان  این  به  تشرف 
می شود، یک میلیون متر مربع جغرافیا 
ابنیه این  این حرم مطهر است، برخی 
لذا  حرم مطهر قدمت ۸۰۰ ساله دارد، 
بوده که  پر هزینه  بسیار  آن  نگهداری 

باید برای مردم بیان شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
به  مردم  که  نذوراتی  همچنین  افزود: 
در ضریح  ویژه  به  منور رضوی  بارگاه 
و  جزئیات  با  می کنند  تقدیم  مطهر 
آستان  شفافیت  سامانه  در  باید  دقیق 

قدس رضوی درج شود.
وی با بیان اینکه هیچ کار بشری 
که  خداست  تنها  و  نیست  بی نقص 
عیب  و  نقص  بدون  کاری  می تواند 
قدس  آستان  مدیران  از  دهد،  انجام 
در  را  شفافیت  سامانه  خواست  رضوی 
کنند  اندازی  راه  ممکن  زمان  کمترین 

و عنوان کرد: قطعا این سامانه نقایصی 
خواهد داشت که به مرور و با اخذ نظرات 
و پیشنهادات مردم ان شاءهلل کاملتر و 

بی نقص تر خواهد شد.
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
بخش دیگری از سخنان خود شفافیت 
را یک سیاست حکم رانی دینی خواند و 
متعلق به اسالم دانست و گفت: شفافیت 
موضوعی نیست که از غرب گرفته شده 
حکومت های  از  را  شفافیت  ما  باشد، 
اسالمی پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( 

و امیرالمؤمنین علی)ع( آموخته ایم.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
پیامبر گرامی اسالم)ص( و امیرالمومنین 
علی)ع( را مصداق اتم و اکمل عدالت 
از شفافیت  نمونه هایی  با ذکر  و  خواند 
گرچه  گفت:  حضرات،  این  سیره  در 
پیچیدگی های  آن دوران  حکومت های 
امروز را نداشته، اما آنچه از بیت المال، 
غنائم جنگی و غیره بوده را شفاف و در 
توزیع  و  تقسیم  اصحاب  منظر  و  مرعا 

 میکردند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد،

مردم باید به صورت شفاف در جریان اقدامات 
و عملکرد آستان قدس باشند

مدیرکل راهداری استان مرکزی خبر داد؛
كاهش نقاط حادثه خیز جاده های استان مركزی

 4۰ تقاطع اصالح شد

 مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی از 
کاهــش نقــاط حادثــه خیــز جــاده هــای اســتان از 3۲ نقطــه بــه هشــت 

نقطــه خبــر داد.
علــی زنــدی فــر اظهــار کــرد: در ســال ۸۶ نزدیــک بــه ۱۱۷ نقطــه 

حادثــه خیــز پرخطــر در جاده هــای اســتان مرکــزی وجــود داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر ســه ســال یک بــار بازنگــری نســبت بــه 
نقــاط حادثــه خیــز در جاده هــا انجــام می شــود، عنــوان کــرد: در دور دوم 
ــتان  ــای اس ــز جاده ه ــه خی ــاط حادث ــداد نق ــال ۸۹ تع ــا در س بازنگری ه

بــه ۶۴ نقطــه رســید.
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی افزود: 
بــر اســاس آخریــن بازنگــری انجــام شــده تعــداد نقــاط حادثه خیز اســتان 
بــه 3۲ نقطــه کاهــش پیــدا کــرد و در حــال حاضــر از 3۲ نقطــه هشــت 
نقطــه باقــی مانــده اســت کــه بــا دریافــت بودجــه عملیــات اصــالح آنهــا 

در حــال انجــام اســت.
وی افــزود: ایــن هشــت نقطــه در نقــاط مختلــف اســتان از قبیــل 
شهرســتان های اراک، شــازند، محــالت و دلیجــان، ســاوه، خنــداب و… 

وجــود دارد.
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی عنوان 
کــرد: اگــر نقاطی مســتعد حادثه باشــد، اصــالح آن توســط اداره کل حمل 
و نقــل جــاده ای اســتان بــه ســرعت انجــام می شــود بــه طــور مثــال در 
تقاطع هــا و مقطــع بــا مشــکل انحــراف خــودرو از جاده هــای فرعــی بــه 
ســمت جــاده اصلــی مواجــه هســتیم در ایــن خصــوص تمامــی رؤســای 
ــه  ــدام کنند. ب ــد تقاطــع اق ــه اصــالح چن ــزم شــدند، نســبت ب ادارات مل
گفتــه زنــدی فــر تاکنــون نزدیــک بــه ۴۰ تقاطــع و مقطــع در راســتای 

ایمــن ســازی و جلوگیــری از تصادفــات رانندگــی اصــالح شــده اســت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
شناور  فروند  یك  ساخت  كشور   در  بار  اولین  برای   

فلزی خدمه بر در استان بوشهر انجام خواهد شد
 مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بازدید از مجموعه کشتی 
سازی ناخدای جزیره بیان کرد: باتوجه به سابقه دیرینه ایرانیان در موضوع 
دریا و دریانوردی و همچنین اهمیت صنعت حمل و نقل دریایی و کشتی 
سازی در اقتصاد کشور ، لزوم رفع موانع تولید در صنعت دریایی و حمایت 
از این صنعت از اولویتهای این اداره کل  در استان میباشد از اینرو  بزودی 
و برای اولین بار در کشور شاهد ساخت یک فروند شناور فلزی خدمه بر  
توسط مجموعه کشتی سازی ناخدای جزیره در استان بوشهر خواهیم بود

ارجمند زاده افزود: در این راستا همچنین  سه فروند شناور خدماتی 
دیگر نیز تحت نظارت مستقیم اداره بازرسی و ثبت شناورها  اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر و موسسات رده بندی داخلی در این مجموعه 

کشتی سازی ساخته خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد:

کیفیت باالی ساخت شناور در داخل در مقایسه با نمونه های ساخته 
شده خارجی و  به بروز بودن  دانش کشتی سازی در کشور و همچنین 
ظرفیت باالی اشتغال زایی  که این حوزه به همراه  دارد لزوم توجه  بیش 

از پیش را به خود معطوف میکند
ارجمند زاده اضافه کرد:

در  باالیی  ظرفیتهای  از  ساحلی  استان  یک  بعنوان  بوشهر  استان 
حوزه صنعت دریا و دریانوردی و همچنین صنعت کشتی  سازی برخوردار 
میباشد  از اینرو توجه به این حوزه میتوان زمینه ساز تحوالتی عظیم در 

استان و کشور باشد.

  22هزار تن ماسه و نمك در راهدارخانه های استان 
سمنان ذخیره سازی شد

مدیر کل  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از ذخیره 
سازی ۲۲ هزار تن ماسه و نمک با هدف مدیریت بهینه راهداری در آستانه 

فصل سرما در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سمنان ، احسان منصورکیایی گفت : ۱۶ هزار تن شن و ماسه و ۶ 
هزار تن نمک در راستای اجرای طرح زمستانه و ارایه خدمات به مردم در 
انبارهای راهدارخانه های تحت پوشش  اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان سمنان ذخیره سازی شده است .
کمبودهای  جبران  و  بیشتر  سازی  ذخیره  بمنظور  داد:  ادامه  وی 
احتمالی مصالح خرید حدوداً ۶۰۰۰ تن شن و نمک نیز در دستورکار این 

اداره کل قراردارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت: ماشین 
آالت راهداری از جمله ماشین های برف روب و نمک پاش نیز در آستانه 

فصل سرما در این استان تجهیز، بازسازی و آماده سازی شده است.
ریزی  برنامه  و  تشکیل جلسات هماهنگی  به  اشاره  با  منصورکیایی 
ارتقای خدمات راهداری  گفت :  ۱۵۰ نفر راهدار در طرح زمستانه امسال 

در جاده های استان وظیفه خدمت رسانی به مردم را برعهده دارند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک خبر داد؛
مركز  برای  تومانی  میلیون   ۱۰۰ بودجه  اختصاص 

پژوهش شورای شهر اراک
  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک، از تخصیص 
مبلغ یک صد میلیون تومان برای مرکز پژوهش شورای شهر اراک خبر 
داد. ایرج رضایی  اظهار کرد: با پیگیری های اعضای شورای پنجم شهر 
اراک، مرکز پژوهش این شورا تأسیس شده است و مبلغ یکصد میلیون 
تومان به صندوق پژوهش این مرکز اختصاص یافت، تا شورای شهر و 
محور  پژوهش  پروژه ها،  انجام  و  شهری  خدمات  راستای  در  شهرداری 

گام بردارد. 
وی افزود: متأسفانه شهرداری از نظر حسابرسی رسمی از سال ۹۲ 

تاکنون وضعیت مناسبی نداشته است. 
در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورا که با حضور کمیته حسابرسی، 
پیش نویس حسابرسی سال ۹۷ بررسی شد که در آن اشکاالت اساسی وارد 
به شهرداری وجود داشت. رضایی ادامه داد: برای رفع مشکالت حسابرسی 
در ارتباط با مسائل مالی شهرداری اراک بر اساس تصمیم شورا، شهردار 
موظف و مکلف شده است تا در راستای استاندارد سازی اسناد و مدارک 
همچنین ثبت امالک و مستغالت و دارایی های شهرداری مرکز و مناطق 
بر مبنا و چارچوب قانونی و استاندارد حسابرسی جامع حسابداران، تمامی 

موارد ثبت شود. 
دبیر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر اراک در 
بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: با توجه به اینکه در یکی دو ماه آینده 
قرار خواهد گرفت،  کار شورا  در دستور  آینده  بودجه سال  تعیین  موضوع 
اقدامات  انداز ۲۰ ساله مصوب شورا  شهردار اراک در راستای سند چشم 

قانونی را انجام دهد.

افتتاح 4۰ نوع خدمت با اپلیکیشن »برق من »
مهـرداد جنتیـان معـاون فـروش و خدمات مشـترکین شـرکت توزیع 
بـرق اصفهـان گفت :۲۸ خدمـت در حوزه خدمات مشـترکین و ۱۲ خدمت 
در حـوزه بهـره بـرداری که در کل ۴۰ نوع خدمت می باشـد  در اپلیکیشـن 

“برق من” توسـط شـرکت توانیر راه اندازی شـده اسـت .
وی خاطـر نشـان کـرد : اما وجـود درگاههای متفاوت خدمت رسـانی 
بـه طـور قطـع شـرایط مناسـبتری را بـرای ارائه خدمـت ایجاد مـی کند و 
در همیـن راسـتا مشـترکین بـرق بـا نصـب اپلیکیشـن »بـرق مـن » می 
توانند  سـوابق صورت حسـاب ،ثبت قرائت توسـط مشـترک )خود اظهاری 
(،خدمات فروش و پس از فروش ،ثبت خاموشـی ،اعالم مشـکل روشـنایی 
معابـر ،اطالعـات بـرق امیـد و مدیریت مصـرف و ......را مشـاهده و در هر 
زمنیـه ای بـدون حضور در مراکز خدماتی و پیشـخوان های دولت، خدمات 

را بـه سـاده تریـن روش ممکن دریافـت  نمایند .
وی تصریـح کـرد : ارائـه کلیـه خدمـات فروش و پـس از فروش برق 
در ایـن نـرم افـزار راه را بـرای مشـترکین هموار نموده اسـت و بـه عبارتی 

تمـام خدمـات بـه صـورت کامل و تمـام در اختیـار کاربر قرار مـی گیرد. 
ایـن مقـام مسـئول افـزود  : در اپلیکشـن” بـرق مـن “نـه تنهـا کلیه 
خدمـات مشـترکین ارائـه شـده  بلکـه موقعیـت مصـرف کننـدگان برق در 
سـه سـطح تعریـف شـده کـم مصرفها ،)قبـض صفر ( خوش مصـرف ها و 
پـر مصـرف هـا مشـاهده و با برنامـه ریزی و بـکار گیری روشـها و توصیه 
هـا ی مدیریـت مصـرف بهینـه بـرق ؛ طـرح هـای تشـویقی صنعـت برق 

نیـز فراهم شـده اسـت . 
وی تاکیـد کرد :در این اپلیکیشـن مشـترک برق مـی تواند  اطالعات 
اشـتراک خـود را وارد کنـد ،قبـض خـود را ببینـد و پرداخـت کند و سـوابق 
آن را بـرای خـود نگـه دارد و مسـیر کـم مصرفـی را طـی کنـد چـرا که با 
مشـاهده سـوابق خـود مـی توانـد میـزان مصـرف خـود را مدیریـت  و از 
خـوش مصرفـی بـه کم مصرفـی و حتی از پـر مصرفی به خـوش مصرفی 
برسـد و بـه عبارتـی راههـای کاهـش مصـرف نیـز در این طرح بـه خوبی 

مشـخص شـده است .
وی عنـوان کـرد : همـه اطالعات بـرق امید از جمله اسـتعالم ،میزان 
فاصلـه بـا بـرق امیـد و راهکارهای کاهـش مصرف برق با اپلکیشـن” برق 

من” قابل دسـترس می باشـد. 
وی ابـراز داشـت  :مشـترکین مـی تواننـد ایـن نـرم افـزار کاربـردی 
موبایـل را از بازارهـای دیجیتـال نـرم افـزاری دریافـت و بـر روی گوشـی 
تلفـن همـراه خـود نصـب نماینـد ،همچنین لینک دانلـود این نـرم افزار در 
سـایت شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان و شـرکت توانیر و سـایت بـرق امید 

نیـز موجـود می باشـد 
جنتیـان تاکیـد کـرد : بـا نصـب اپلیکیشـن “بـرق من “یک شـرکت 

توزیـع بـرق را بـه طـور کامـل بر روی گوشـی همـراه خـود داریم. 

بـا  توزیـع بـرق سـمنان در دیـدار  مدیرعامـل 
مـردم نماینـده 

3۵ درصـد مشـترکان خانگـی دامغـان از تخفیـف ۱۰۰ درصدی برق 
امیـد بهـره مند می شـوند

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان سـمنان در دیـدار با 
نماینـده مـردم شهرسـتان دامغان در مجلس شـورای اسـالمی گفت: طرح 
برق امید ویژه مشـترکان خانگی اسـت و مشـترکان کم مصرف از تخفیف 

۱۰۰ درصـدی بهـره مند می شـوند.
سـیدمحمد موسـوی زاده بیـان داشـت : از مجمـوع ۴۵ هـزار و ۹۰۰ 
مشـترک بـرق خانگـی شهرسـتان دامغـان ، بـا توجـه بـه مصـرف قبلـی 
مشـترکان ، در حال حاضر 3۵ درصد مشـترکین این شهرسـتان در شـمول 

تخفیـف ۱۰۰ درصـدی طـرح بـرق امید قـرار دارند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه هر سـال متوسـط بلند مدت رشـد مصرف 
بـرق حـدود شـش درصـد می باشـد و چنانچه این میزان رشـد مهار نشـود 
، مشـکالتی را در پـی خواهـد داشـت افزود: بـرق امید مختص مشـترکان 
بـرق خانگـی اسـت و پیـش بینـی می گـردد با اجـرای این طـرح، حداقل 
۱۰ درصـد کاهـش مصرف به ویـژه در گروه پرمصرف ها صـورت پذیرفته 

و انـرژی صرفـه جویی شـده در بخش مولّد اسـتفاده شـود.
وی با عنوان این که در نظر اسـت بر اسـاس اعالم شـرکت توانیر ، از 
آذر مـاه سـال جاری خدمـات حضوری برق حذف و صفر گردد یادآور شـد: 
در راسـتای تحقـق دولـت الکترونیـک و حفظ سـالمت شـهروندان در این 
شـرایط کرونایـی ، ۴۰ خدمـت در حوزه های مشـترکان و بهـره برداری به 
صورت غیرحضوری ارائه خواهد شـد و کلیه مشـترکان با نصب اپلیکیشـن 

»بـرق مـن« مـی توانند از تمامی خدمـات مورد نظر بهره مند شـوند.
موسـوی زاده تصریـح کـرد : بـه لحـاظ وجـود تاسیسـات توزیع برق 
در اسـتان ، ۱۵ درصـد بـه شهرسـتان دامغـان اختصـاص دارد و از نظـر 
مصـرف انـرژی ، ۲۰ درصـد در بخـش خانگـی و ۷۰ درصـد صرف صنعت 

و کشـاورزی می شـود .
وی بـا اظهـار ایـن کـه بـه منظـور اجـرای طرح هـای عمرانـی برق 
رسـانی در حـوزه صنعـت توزیـع برق شهرسـتان دامغان در طی سـال قبل 
، ۶۴ میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری صـورت پذیرفتـه اضافـه کـرد: بـرای 
پـروژه هـای عمرانـی امسـال این شهرسـتان نیز مبلـغ ۱۱۵ میلیـارد ریال 

پیـش بینی شـده اسـت .
همچنیـن در ایـن نشسـت، پیرامون نحـوه تامین بـرق منطقه جنوب 

شهرسـتان دامغـان نیز بحث و تبادل نظر شـد. 

مانـور مقابلـه بـا نشـت گاز كلـر در تصفیـه خانه 
فاضـالب شهرسـتان خمیـن برگـزار گردید

 مدیـرکل مانـور واکنـش در شـرایط اضطـراري با هدف شناسـایي و 
رفـع نشـت گاز کلـر و نحـوه امداد رسـاني در این شـرایط ، در تصفیه خانه 

فاضـالب شهرسـتان خمین برگـزار گردید.
بـه نقـل از روابـط عمومـي شـرکت آب و فاضـالب اسـتان مرکـزي 
مهندس محمد رضا مشـهدي فراهاني مدیر امور آب و فاضالب شهرسـتان 
خمیـن در ایـن رابطـه افـزود : این مانـور در تاریخ ۱۲ آبان ماه در راسـتاي 
هماهنگـي و ارتقـاي سـطح علمـي و عملي همـکاران بخـش تصفیه خانه 

فاضـالب این شهرسـتان انجام شـد.
وي افـزود : ایـن مانـور بـا حضور تعدادي ازمسـئوالن  شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان  ، نماینـده فرمانداري این شهرسـتان ، پرسـنل اورژانس، 

تیـم آتـش نشـاني و نماینـده پیمانکار بهـره برداري برگزار شـد.
گفتنـي اسـت در ایـن مانـور، آمـوزش هـاي الزم در زمینـه گاز کلـر، 
خطـرات احتمالـي و نحـوه مقابلـه بـا آن ، توسـط مهنـدس احمـري مدیر 
مرکـز پایـش و نظـارت بر کیفیـت آب و فاضالب و مهنـدس خلیلي رئیس 

گـروه کنترل کیفیـت آب ارایـه گردید.

جلسـه سـتاد مدیریـت بحران شـهرداری رشـت 
شـد برگزار 

بـه گـزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری 
رشـت، جلسـه سـتاد مدیریت بحران شـهرداری رشـت به ریاسـت شهردار 
رشـت برگزار شد.شـهردار رشـت در این جلسـه بـا تأکید بر اینکـه نباید در 
مواقـع بحـران خـود بحـران زده شـویم، اظهار کـرد: باید در سـایه همدلی 

و تعامـل بحـران را مدیریت کنیم.
احمـدی تصریـح کـرد: بایـد عملکـرد ما بـه گونه ای باشـد که بارش 
بـرف و بـاران کـه نعمـت هـای الهـی هسـتند به خاطـره ای خـوش برای 
مـردم تبدیـل شـود.وی معاونـت خدمات شـهری را جانشـین رئیس سـتاد 
بحـران عنـوان کـرد و افزود: در مواقـع بحران همه باید بـه معاون خدمات 
شـهری کمـک کننـد و همچنیـن از ظرفیـت نیروهای اداری نیـز در مواقع 

اسـتفاده شود. بحران 
احمدی به برگزاری مسـتمر جلسـات سـتاد بحران تاکید کرد و افزود: 
جلسـات سـتاد مدیریـت بحـران نبایـد تنها در هنـگام بحران برگزار شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: همه افـراد باید به وظایف و مسـئولیت های خود در 
هنـگام بحـران آگاه بوده و به مسـئولیت خـود عمل کنند

بازدید نماینده مجلس استان از عملیات اجرایی گازرسانی به شهرهای میمه و پهله
دکتر علیزاده نماینده حوزه جنوبی 
استان و هیأت همراه از عملیات اجرایی 
باقیمانده  شهر  دو  به  گازرسانی  پروژه 

استان بازدید نمود
دکتر علیزاده نماینده حوزه جنوبی 
استان در مجلس شورای اسالمی طی 
اجرایی  عملیات  از  حضوری  بازدید 
بعنوان  آباد  زرین  بخش  به  گازرسانی 
تنها بخش فاقد گاز در استان با اعالم 
رضایت از پیشرفت پروژه در سال جاری 
تمام  در  پیمانکاران  گسترده  فعالیت  و 
مسیر، ابراز امیدواری نمود که در سال 
جاری مشعل گاز در منازل مردم شریف 
این بخش روشن شده و گرمابخش خانه 
ها گردد. دکتر علیزاده تصریح نمود: این 
حجم از فعالیت عمرانی در بخش زرین 
العبور  وصعب  توپوگرافی خشن  با  آباد 
بودن مسیر، نمونه بارز تالش جهادی 
که  است  استان  گاز  شرکت  کارکنان 
پیگیری  و  تالش  زحمات،  از  دارد  جا 
های مهندس شمس اللهی مدیرعامل 
و  تقدیر  استان  گاز  کارکنان شرکت  و 
امور  مدیر  نمایم. شریفی  ویژه  تشکر 
شرکت  طرحهای  اجرای  و  مهندسی 
مذکور  پروژه  داشت:  اظهار  استان  گاز 
 ۴۰ و  تغذیه  خط  کیلومتر   ۸۰ شامل 

کیلومتر شبکه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ 
میلیارد ریال می باشد که هم اکنون ۱۴ 
پیمانکار در فازهای مختلف آن در حال 
فیزیکی  پیشرفت  و  باشند  می  فعالیت 
کلی پروژه بالغ بر ۸۰ درصد می باشد 
که در دهه مبارک فجر افتتاح رسمی آن 
با حضور مقامات استانی و کشوری انجام 
خواهد شد و چراغ گاز در بخش زرین 
مدیر  شد. قیطاسی  خواهد  روشن  آباد 
تأمین  گفت:  استان  گاز  شرکت  مالی 

اعتبار و تخصیص نقدینگی پروژه فوق 
استان  اصلی ترین دغدغه شرکت گاز 
می باشد و خوشبختانه تا کنون در این 
پروژه نقدینگی الزم تزریق شده است 
و با توجه به اینکه سال مالی رو به پایان 
می باشد ابراز امیدواری نمود مشترکین 
و صنایع عمده بدهکار از جمله کارخانه 
سیمان ایالم و شرکت پتروشیمی ایالم 
خود  های  بدهی  پرداخت  به  نسبت 
اقدام نمایند تا با تزریق نقدینگی مورد 

گاز؛  مشعل  شدن  روشن  و  پروژه  نیاز 
خانواده  اقتصاد  و  تولید  بخش  رونق 
مهندسی  امور  مدیر  گردد. شریفی  ها 
و اجرای طرحها و قیطاسی مدیر مالی 
بازدید دکتر  این  استان در  شرکت گاز 
پایان  نمودند. در  همراهی  را  علیزاده 
برگزاری  و  تشکیل  از  علیزاده  دکتر 
از  گاز  شرکت  مطالبات  وصول  جلسه 
صنایع و ادارات با حضور استاندار قول 

مساعد دادند.

پزشکی  علوم  نشگاه  دا رییس 
در  کرونا  به  ابتال  روند  به  ایالم  ستان 
این استان اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ 
ساعت گذشته ۲۸۰ بیمار جدید در استان 
شناسایی، ۵۸ نفر بستری جدید ثبت و 
۹ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.

پزشکی  علوم  ه  نشگا دا رییس 
کرونا  به  ابتال  روند  به  ایالم  ستان 
در این استان اشاره کرد و گفت: طی 
جدید  بیمار   ۲۸۰ گذشته  ساعت   ۲۴
بستری  نفر   ۵۸ شناسایی،  استان  در 
جدید ثبت و ۹ نفر نیز جان خود را از 

دست داده اند.

کریمیان افزود: بخشی از پرسنل 
این  به  نیز  استان  درمان  و  بهداشت 
اکنون  بطوریکه  شده اند  مبتال  بیماری 
هشت پزشک متخصص و فوق تخصص 
به علت ابتال به کرونا در مراکز درمانی 

بستری هستند.
درصد مبتالیان و فوتی های کرونا 

در مردان ایالمی بیشتر است
کریمیان با بیان اینکه درصد مبتال 
استان  این  مردان  بین  کرونا  فوتی  و 
نسبت به زنان بیشتر است، افزود: درصد 
مبتالیان در مردان ۵۸ درصد و زنان ۴۲ 
درصد و درصد فوتی ها بین مردان ۶۰ 

درصد و زنان نیز ۴۰ درصد است.
کریمیان از کاهش میانگین سنی 
مبتالیان به کرونا به ۴۰ سال خبر داد و 
گفت: بیشترین گروه سنی مبتال بین ۲۰ 
تا ۴۹ ساله، کمترین سن مبتال سه روز و 
بیشترین سن مبتال ۹۴ سال بوده است.

وی همچنین کمترین سن مرگ 
مبتالیان کرونا در این استان را ۱۲ سال 
و بیشترین سن را ۹۴ سال عنوان کرد.

تهیه ۵۰۰ کپسول اکسیژن برای 
مراکز درمانی ایالم

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
از خریداری 3۰۰ کپسول اکسیژن برای 

مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: با 
حمایت استاندار ایالم ۲۰۰ دستگاه دیگر 
اختیار  در  که  است  خریداری  حال  در 
بیمارستان های دولتی قرار خواهد گرفت.

دستگاه  اینکه  بیان  با  کریمیان 
مصطفی  بیمارستان  در  اکسیژن ساز 
افزود:  است،  شده  تامین  خمینی)ره( 
بیمارستان  برای  اکسیژن ساز  دستگاه 
امام خمینی)ره( نیز در حال تامین است.

ه  دستگا سه  شد:  دآور  یا وی 
اکسیژن ساز پرتابل نیز برای شهرستان ها 
قرار است بعد از تعیین قیمت در مرکز، 

خریداری و ارسال خواهد شد

بستری هشت پزشک متخصص و فوق تخصص مبتال به کرونا در ایالم

 درصد مبتالیان و فوتی های کرونا در مردان ایالمی بیشتر است

پارس آباد  برق  سرپرست مدیریت 
روشنایی  اصالح  جهادی  مانور  گفت: 
معابر در سطح شهر پارس آباد با مشارکت 
مختلف  مناطق  از  تلفیقی  اکیپ های 

استان برگزار شد.
پرویز اخوان گفت ، هدف اصلی از 
برگزاری این مانور ارتقای رضایتمندی 
مشترکان و همچنین بها دادن به مطالبه 
و  خیابان ها  روشنایی  بهبود  در  مردم 
معابر است که در مانور یکروزه این کار 

انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: در این مانور 
هفت اکیپ فعال بوده و ما با فراخوانی 
و  گرمی  اردبیل،  برق  مدیریت  از  که 
این  تا  کردیم  تالش  داشتیم  بیله سوار 
و  رفع  را  نواقصات  و  برگزار  را  مانور 
مدت خاموشی ها را به حداقل برسانیم.

مانور جهادی اصالح روشنایی معابر در پارس آباد برگزار شد
به همت شرکت توزیع برق استان اردبیل؛
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ه  ر و د هفتمین  یین  آ
معادن  بهره وری  ملی  جایزه 
و صنایع معدنی، پیش ازظهر 
صنعت،  وزیر  معاون  حضور  با  امروز 
هیئت عامل  رئیس  و  تجارت  و  معدن 
ایمیدرو و جمعی از مدیران این سازمان 
به صورت  غیرحضوری و ویدئوکنفرانس 

برگزار شد. 
امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  لملل  بین ا
به دلیل  که  امسال  مراسم  در  گل گهر، 
شیوع ویروس کرونا به صورت  مجازی 
برگزار شد از شرکت های بهره ور بخش 
همچنین  و  معدنی  صنایع  و  معدن 
پروژه های برتر بهره وری تقدیر به عمل 

آمد. 
در هفتمین دوره جایزه بهره وری 
معادن و صنایع معدنی ایران، مهندس 
شرکت  مدیرعامل  مالرحمان  جمشید 
به پاس  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی 
استفاده  و  بهره وری  مفاهیم  به  توجه 
به  موفق  مستمر،  بهبود  ابزارهای  از 
پیشروان  ستاره  چهار  نشان  دریافت 

بهره وری گردید.
مل  هیئت عا ئیس  ر همچنین 
شرکت  مات  قدا ا لیل  به د  ، و یمیدر ا
حوزه  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی 

رهای  بزا ا ز  ا ده  ستفا ا و  بهره وری 
بهبود مستمر به عنوان یکی از حامیان 
اصلی فرایند ارزیابی بهره وری امسال 
بهره وری  ارتقا  به  کمک  و  ایمیدرو 

جزء  ا  آن ر شرکت  ین  ا که  بخش 
می داند،  خود  اجتماعی  مسئولیت های 
تقدیر  گل گهر  شرکت  مدیرعامل  از 

آورد. به عمل 

دریافت نشان چهار ستاره پیشروان بهره وری توسط مدیرعامل گل گهر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:
آهك پاشی روزانه ۳۰۰ كیلوگرم آهك در مقابله با 

ویروس كرونا
الملل شهرداری سمنان،  بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش مدیریت   
کیلوگرم   3۰۰ روزانه  پاشی  آهک  از  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 

آهک در مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
 حمیدرضا پیوندی در تصریح این خبر گفت: با آغاز فصل سرما و سیر 
صعودی شیوع ویروس کرونا واحد فنی اجرائی سازمان مدیریت پسماند طی 
یک عملیات بمدت ۲۰ روز، اقدام به آهک پاشی ریل ، کاورها و محوطه 
اطراف ۱۷۵۰ سطل  زباله با مصرف روزانه 3۰۰ کیلوگرم آهک و فعالیت 
یک دستگاه نیسان و دو نیروی خدوم؛ درحال حاضر ۸۵ درصد محوطه 

ضدعفونی و آهک پاشی انجام شده است.
وی در خصوص دیگر اقدامات پیشگیرانه این سازمان در مقابله با این 
ویروس منحوس عنوان کرد: شستشو و گندزدایی مکانیزه سطل های زباله 
و ریل و کاورها، غربالگری روزانه متصدیان پسماند خشک و توزیع ماسک 
و دستکش روزانه و ضدعفونی خودروها و چرخ دستی های آنان در دو نوبت، 
تخلیه روزانه انبارها و شستشو و گندزدایی غرف بازیافت و توزیع ماسک و 
دستکش به غرفه داران و پاکبانان و دیگر اقدامات ویژه همچنان ادامه دارد.

پیوندی هدف از پاشیدن آهک در محوطه اطراف ریل و کاورها و سطل 
های زباله را جلوگیری از انتشار آلودگی در محیط زیست شهری برشمرد 
و گفت: جهت گندزدایی، مبارزه با حشرات و پیشگیری از انتشار بیماریها، 
کلیه ریل ها و کاورها و محوطه اطراف آنها طی اجرای عملیات جهادی 
آهک پاشی گردید. البته این پروتکل فقط در این مکان استفاده نمیشود 
بلکه در مورد امحاء  و دفن زباله های عفونی خطرناک با هدف جلوگیری 

از انتشار آلودگی و بیماری ها انجام می پذیرد.
این مقام مسئول در خصوص مزایای آهک پاشی اینگونه بیان کرد: 
آهک پاشی موجب حذف عوامل بیماری زا و ضدعفونی محیط، خنثی نمودن 
آبهای اسیدی، حذف جلب و گیاهان آبزی و باکتری ها از طریق تبدیل 

مواد آلی به معدنی می شود. 
در  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
و  مدیران  شهرک   ، صنعتی  و  سنتی  مهر  مسکن  مناطق  آینده  روزهای 
شهرک روزیه عملیات آهک پاشی انجام میشود. امید است با مشارکت و 
همکاری شهروندان در رعایت پروتکل های بهداشتی فردی و عمومی که 
ضامن سالمت همه به ویژه پاکبانان شهرمان هست؛ شاهد رخت بستن 

این ویروس منحوس و شهری پاک و پاکیزه باشیم.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر:
نفتی  آلودگی های  با  مقابله  برای  بوشهر  ظرفیت    

افزایش پیدا می كند
محمد  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
قاسمی درباره ساخت یک فروند شناور پیشرفته برای مقابله با آلودگی های 
بندر شهید رجایی مستقر و  این شناور در  اکنون  نفتی، تصریح کرد: هم 
کارهای آماده سازی آن در دست انجام است، طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته این شناور تا پایان سال جاری، به بندر بوشهر منتقل و در جزیره 

خارگ استقرار پیدا می کند.
وی اظهار داشت: با توجه به خسارت جبران ناپذیر آلودگی های نفتی به 
محیط زیست دریایی، سرعت عمل در چنین عملیات های تاثیربسزایی دارد.

قاسمی افزود: بوشهر به بیش از ۲۰ فروند تجهیزات دریایی چندمنظوره 
که یکی از کاربری های آن مقابله با آلودگی نفتی است، مجهز است؛ عمده 
تجهیزات ملکی است که به صورت تمام وقت در اختیار اداره کل بنادر و 

دریانوردی بوشهر  است.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر ادامه داد: تجهیزات 
مقابله با آلودگی نفتی عالوه بر بندر بوشهر در هشت بندر تابعه این استان 

پراکندگی دارد.

بین  مقایسات  آزمون  در  گیالن  آبفای  حضور 
آزمایشگاهی، آزمایشگاه های آب و فاضالب كشور

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت اب وفاضالب 
استان گیالن، سیده ضحی حجازی رئیس مرکز پایش و نظارت بر کیفیت 
آب و فاضالب این شرکت با اشاره به حضور فعال آزمایشگاه های آب و 
فاضالب استان گیالن در آزمون مقایسات بین آزمایشگاهی شرکت های 
آب و فاضالب کشور گفت: این آزمون در بخش های باکتریولوژی آب، 
بیولوژی آب، فیزیکو شیمیایی آب، ریزآالینده آب، فیزیکوشیمیایی فاضالب 
بر  نظارت  و  پایش  آزمایشگاه های مرجع مرکز  فاضالب  باکتریولوژی  و 
باکتریولوژی شهرستان  آزمایشگاهای  کیفیت آب و فاضالب و همچنین 
های رشت، الهیجان، لنگرود و انزلی برگزار شد.وی در ادامه افزود: آزمون 
آزمایشگاه های آزمون  ابزاری کارآمد برای کلیه  های کفایت تخصصی، 
و کالیبراسیون جهت کنترل دوره ای عملکرد آزمایشگاه و پایش دقت و 
صحت نتایج اندازه گیری ها از طریق مقایسه بین آزمایشگاهی است.دکتر 
حجازی همچنین خاطر نشان کرد: مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و 
فاضالب، هر ساله به منظور ارزیابی وضعیت آزمایشگاه های خود، در آزمون 
های کفایت تخصصی کشوری شرکت می نماید که این آزمون، دهم آبان 
ماه به صورت همزمان در آزمایشگاههای آب و فاضالب سراسر کشور و 
همچنین در محل آزمایشگاه های مرکزی شرکت های آب و فاضالب و 

۴ شهرستان رشت، الهیجان، لنگرود و انزلی برگزار شد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان :
داشته های صنعت اصفهان را به جهانیان معرفی می كنیم

به گزارش روابط عمومی دومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی 
آجر ، یار محمدیان در آئین اختتامیه دومین دوره مسابقات آزاد کشوری 
نماچینی آجر با بیان اینکه شهر اصفهان همواره در زمینه ساخت و ساز در 
سطح بین المللی حرف زیادی برای گفتن دارد، اظهار داشت: در این زمینه 
برای مثال میدان نقش جهان نمایشگاه بزرگی از ساخت و ساز همراه با 

ذوق و هنر و صنعت است که حرف های زیادی برای گفتن دارد.
از نمایشگاه بین المللی شهر اصفهان  اینکه بهره برداری  بیان  با  وی 
میتواند بیشتر از گذشته داشته های صنعت اصفهان را به جهانیان معرفی 
کند، ادامه داد: باید توجه داشت که اگر امروز چین بازار جهانی را در دست 

دارد به دلیل استفاده از ظرفیت نمایشگاهی است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان با تاکید بر لزوم 
ابراز  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه  کامل  برداری  بهره  برای  نهادها  همه 
داشت: سود این نمایشگاه برای همه نهادها و شهروندان خواهد بود و همه 

باید برای بهره برداری کامل آن همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه دو دوره از مسابقات آزاد نماچینی آجر را در کنار فضای 
نمایشگاهی اصفهان برگزار کردیم، ادامه داد: این مسابقات برکات زیادی را 
برای نمایشگاه داشته و امیدواریم در دیگر صنایع نیز مورد توجه قرار گیر

مهدهای كودک ۱۰ شهرستان ایالم تا اطالع ثانوی تعطیل شد
زهرا همتی مدیر کل بهزیستی ایالم گفت: با توجه به وضعیت شیوع 
ویروس کرونا و اعالم ستاد استانی کرونا مبنی بر تعطیلی برخی گروه های 
شغلی و با هماهنگی انجام گرفته با دانشگاه علوم پزشکی استان، فعالیت 

تمامی مهدهای کودک در ۱۰ شهرستان تا اطالع ثانوی تعطیل است.
وی افزود: به همین منظور کلیه مهدهای کودک شهرستانهای استان 
ایالم بجز هلیالن)شهرستان با وضعیت زرد( تا اطالع ثانوی تعطیل خواهند 
این  ایالم اظهار داشت: تعطیلی مهدهای کودک  بود. مدیرکل بهزیستی 
شهرستانها به منظور مقابله با کرونا، حفظ سالمت کودکان و مربیان مهدهای 

کودک انجام می شود.
غیر  و  دولتی  روزی  شبانه  مراکز  کلیه  به  گفته  همتی، همچنین  به 
ارتقا سالمت  منظور  به  تا  اعالم شده  نیز  بهزیستی  نظارت  تحت  دولتی 
کودکان و مددجویان و همچنین پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اقدام 

های بهداشتی الزم انجام دهند.
الزم به ذکر است؛ 33۰ مهد کودک در استان ایالم وجود دارد.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی نشان می دهد؛
خطر جدی ركود در بنگاه های اقتصادی

جدیدترین بررسی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی 
نشان می دهد که در مهر ماه شرایط برای آنها دشوارتر از ماه قبل شده است.

اتاق بازرگانی ایران در ادامه بررسی های ماهانه خود از وضعیت اقتصاد ایران 
که آن را در قالب شاخص شامخ)شاخص مدیران خرید( بررسی می کند، اعالم کرده 
که عدد شامخ در مهر ماه به حدود ۴۴ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل کاهش 

بیش از دو واحدی را نشان می دهد.
این گزارش که از بررسی وضعیت تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی 
به دست آمده، نشان می دهد که رکود در فعالیت بخش های خدمات و کشاورزی 
اصلی ترین علت کاهش فعالیت در مهر ماه بوده است. در رابطه با کشاورزی شرایط 
فصلی نقش آفرین است اما در حوزه خدمات، احتماال نقش اصلی را همچنان ویروس 

کرونا بازی می کند.
همچنین در طول این مدت، شاخص قیمت خرید مواد اولیه برای بنگاه های 
تولیدی به بیش از ۹3 واحد رسیده که باالترین عدد در طول دو سالی است که 
اتاق بازرگانی این شاخص را بررسی کرده است. به دنبال این موضوع، هزینه تولید 
باالتر رفته و به نظر می رسد اثرات خود را در ماه های آینده بیشتر نشان خواهد داد.

روند افزایشی قیمت ها در مهر ماه خود را در کاهش فروش کاال یا خدمات 
نشان داده که فعاالن اقتصادی کاهش تقاضا را اصلی ترین علت آن دانسته اند.

بررسی وضعیت شاخص ها در حوزه صنعت نیز نشان می دهد که هرچند افتی 
در شامخ کل وجود دارد اما در بسیاری از حوزه ها، شرایط تقریبا ثابت مانده اند. در 
این حوزه نیز قیمت مواد اولیه و قیمت محصوالت تولید شده بسیار باال رفته و در 
اقتصادی  این وجود فعاالن  با  آمده است.  پایین  انبار  نهایی در  کنار آن موجودی 
پیش بینی کرده اند میزان تولیدشان در ماه آینده، نسبت به مهر ماه بیشتر خواهد بود.

این گزارش تاکید کرده که در صورت بهبود نیافتن شرایط در بازار مواد اولیه 
و تداوم روند افزایش قیمت در این حوزه، احتماال از سویی تولیدکنندگان توان خود 
را از دست می دهند و از سوی دیگر با افزایش قیمت، تقاضای موجود در بازار نیز 
پایین خواهد آمد و در نتیجه در صورت تغییر نکردن شرایط، سایه سنگین رکود بر 

سر بنگاه های اقتصادی باقی خواهد ماند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛
نارضایتی ۶۰ درصد مشموالن دریافت وام كرونایی

سخنگو و نائب رئیس دوم رئیسه اتاق اصناف ایران گفت که نتایج نظرسنجی 
اتاق اصناف نشان می دهد ۶۰ درصد مشموالن دریافت وام کرونایی از این تسهیالت 

ناراضی اند.
مجتبی صفایی، اظهار کرد: تسهیالت کرونایی متناسب با خسارات وارده نیست. 
در موارد زیادی سامانه دریافت تسهیالت قطع است یا دریافت آن در پیچ و خم های 
اداری می افتد. از طرف دیگر پرداخت ۱۵ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد به ازای 
هر کارگر که از یک ماه بعد هم بازپرداخت آن شروع می شود دردی از تاالری با 

۱۰ پرسنل درمان نمی کند. 
وی با بیان اینکه در کنار اعمال فشار برای اجرای مصوبات نسبت به اصناف، 
باید مطالبات آنها پوشش داده شود، تصریح کرد: تسهیل دیگری که گفته می شود 
برای اصناف در نظر گرفته شده، به تعویق انداختن دو یا سه ماهه اظهارنامه مالیاتی 
بود که آن هم برای رعایت پروتکل های بهداشتی بود و دردی از صنوف درمان نکرد. 
نائب رئیس دوم رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه هتل داران و تاالر 
داران در آستانه ورشکستگی هستند، اظهار کرد: برای پوشش حمایتی صنوف آسیب 
دیده و جذب همکاری مداوم آنها باید تسهیالت بدون بهره یا کم بهره در نظر گرفته 
شود. همچنین پیشنهاد دیگر اتاق اصناف به دولت این بود که سهم ۲۷ درصدی 
کارفرما در حق بیمه را در این مدت دولت پرداخت کند که می تواند در این زمینه از 

منابع پرداخت شده از صندوق توسعه ملی هم استفاده کند. 
اشتغال  ایجاد  از  موجود  اشتغال  حفظ  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
انگیزه ای  اجماع و  این زمینه  اما در  برای کشور مهمتر است، تصریح کرد:  جدید 
بین دستگاه های متولی دیده نمی شود که با توجه به تعطیل شدن مشاغل گروه ۲ 
در شهرستان ها و 3 و ۴ در مراکز استان های قرمز باعث می شود در آینده شاهد 

رسیدن دامنه خسارات به سایر صنوف باشیم. 
وی با اشاره به تعطیلی تاالرها از اسفندماه سال گذشته، اظهار کرد: این بیماری 
صدمات سنگین مالی به تاالرها که دارای حجم عظیمی از سرمایه گذاری هستند 
وارد کرده و منجر به اخراج کارکنان این واحدها شده است اما با توجه به استمرار 
این بیماری و مشخص نبودن راه حل کنترل آن، اگر فقط به فکر تعطیلی صنوف 
باشیم و برای اجرای آن از قوه قهریه استفاده کنیم و در عین حال به مطالبات آنها 

توجه نداشته باشیم، مصوبات پایدار نخواهد بود. 
آسیب جدی خیاطان از تعطیلی مدارس

این  با  مقابله  برای  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  ایران  اصناف  اتاق  سخنگوی 
بیماری همه دستگاه ها باید پای کار بیایند، گفت: تراکنش های مالی نشان می دهد 
که مراجعات مردمی در شرایط کنونی به صنوف کم است و اولویت مردم تهیه مواد 
غذایی است؛ بنابراین در این سطح باالی سرایت بیماری در حال حاضر اگر تمام 
نقل عمومی  و  ادارات و سیستم حمل  بانک ها،  به  تعطیل شود هم مردم  صنوف 
مراجعه می کنند؛ لذا تمرکز بر بازار احتمااًل منجر به فروکش کردن بیماری نمی شود 
و باید همه دستگاه ها در یک ایام مشخص تعطیل شوند. حتی فعایت شیفتی ادارات 
هم باعث چرخش بیماری می شود و به نظر می رسد باید یک چاره اندیشی درست 
انجام شود و همه دستگاه ها دست به دست هم بدهند تا در زمان ورود به فصل 

سرما وضعیت شیوع بیماری در کشور تعدیل شود. 
همچنین به گفته صفایی در سال جاری صنف خیاطان هم به دلیل تعطیلی 
مدارس آسیب جدی دیدند و از گردونه فعالیت خارج شدند که تعداد زیاد از آن ها 

زنان سرپرست خانوار بودند.
در پی شیوع ویروس کرونا فعالیت صنوف پرخطر از جمله تاالرهای پذیرایی، 
آرایشگاه های زنانه، کافه، قهوه خانه ها و چایخانه ها و غیره تعطیل اعالم شد که این 
محدودیت برای برخی از آن ها از جمله تاالرهای پذیرایی تاکنون ادامه داشته است.

در این میان ۱۴ گروه شغلی مشمول دریافت تسهیالت حمایتی به مشاغل 
آسیب دیده از کرونا شناخته شدند که این تسهیالت به واحدها و کارگاه هایی اختصاص 
می یابد که نیروهای کار در آن ها شاغل و بیمه باشند. در واقع مبنای پرداخت، شاغل 
بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا 
است و میزان پرداخت تسهیالت نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب 
و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند،  مبلغ ۱۲ میلیون تومان وام به ازای هر 
شاغل دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی )۷۰ درصد هزینه دستمزد و 3۰ درصد 
امور عملیاتی( و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان 
وام به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی )۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ 

درصد سایر امور عملیاتی( پرداخت می شود.  

گزارشی از بازار ارز؛
مقاومت ناكام دالالن در مقابل ریزش نرخ دالر

گرفته  پیش  را  کاهشی  روند  گذشته  روزهای  دالر طی  قیمت  که  حالی  در 
است، دالالن بازار ارز تالش دارند با اعالم قیمت های باال در مقابل ریزش  قیمت ها 
مقاومت کنند که موفق نبوده و نرخ دالر به سوی رقم ۲۰ هزار تومان و حتی کمتر 

از آن در حال عقب نشینی است.
در روزهای گذشته بازار ارز سقوط مداومی را پیش گرفته است و روزانه به 
طور میانگین بیش از ۲ هزار تومان کاهش را تجربه می کند؛ روز گذشته نیز اخبار از 
بازگشت نرخ دالر به زیر ۲۰ هزار تومان حکایت می کرد و فضای چهارراه استانبول 

به گونه ای بود که حتی انتظار برای کاهش بیشتر در مبادالت نیز وجود داشت.
بعد از اجرایی شدن تدابیر دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور طی 
ماه های گذشته، بانک مرکزی در هفته های پیشین با تزریق آن به چرخه اقتصادی 
برای کنترل بازار، موجبات کاهش قیمت جهت دستیابی به ثبات در نرخ را آغاز کرد، 
روند کاهشی که این روزها بیشتر دیده می شود. در روزهای اخیر به دلیل تحوالت 
مربوط به انتخابات آمریکا و انتظارات برای بهبود شرایط سیاست خارجی، قیمت 

دالر و سایر محصوالت روند نزولی یافته است.
روند نزولی قیمت ها در بازار ارز

بررسی ها نشان می دهد،  صرافی های سطح شهر از ظهر امروز همزمان با 
آغاز معامالت در بازار ارز چراغ ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان را برای دالر بر روی تابلوهای 
خود روشن کردند، اما دالالن راه دیگری را برای خود پیدا کرده اند و به دلیل نگرانی 
از افت قیمت ها، با حضور در اطراف میدان فردوسی اعدادی را برای خرید و فروش 
ارز اعالم می کردند که بیشتر از صرافی ها بود و سعی داشتند با ارائه قیمت های 

باالتر از سقوط مداوم نرخ ارز جلوگیری کنند.
یکی از تالش های دالالن و دستفروشان ارز در بازار، دور نگه داشتن فروشندگان 
دالر و یورو از صرافی ها و جلب توجه برای خرید با قیمت بیشتر از هزار تومان نسبت 
به آنها بود.جوانی که در حاشیه خیابان فردوسی تهران به کار داللی ارز مشغول 
است، در این خصوص، گفت: »صرافی ها با ۲۲ هزار تومان خرید می کنند اما خالی از 
مشتری هستند، اما ما ۲3 و ۷۰۰ می خریم که پیشنهادی بهتر از این پیدا نمی کنید.«

اگر امروز نفروشید، فردا پشیمان می شویددالالن در نزدیکی میدان فردوسی 
تجمع بسیاری داشته و چنان گرد یکدیگر ایستاده اند که نظر هر رهگذری را به خود 
جلب می کند و اگر در این میان، فروشنده ای باشد هر کدام تالش می کنند با قیمتی 

باالتر اقدام به خرید کنند تا کاهش قیمت صرافی ها به چشم نیاید.
یکی از آنها که بیشتر به دنبال خرید صد دالری بود، گفت: »همین االن هر 
۱۰۰ دالری را دو میلیون و 3۵۰ هزار تومان می خرم« و آن دیگری که مسن تر 
باالترین  با  تاکید می کرد: به من بفروشید پشیمان نمی شوید  به نظر می رسید 

قیمت ممکن خریدارم.

مدیرکل بنیاد استان اردبیل
 با خانواده های معظم شاهد و جانباز  اهل تسنن شهرستان نمین دیدار کرد

بمناســبت گرامــی داشــت هفتــه 
وحــدت مدیــرکل بنیاد اســتان اردبیل 
ــا  ــن ب ــتان نمی ــور در شهرس ــا حض ب
ــل  ــاهد اه ــم ش ــای معظ ــواده ه خان
ــران  ــهر عنب ــاز در ش ــنن و جانب تس
ــدار  ــد دی ــش و جی ــتاهای کل و روس

ــرد . ک
واحــد  یثــار  ا گــزارش  بــه 
بمناســبت   ،  » »اردبیــل  اســتان 
ــدت  ــارک وح ــه مب گرامیداشــت  هفت
ــر و  ــالد پرخی ــام  می و در خجســته ای
ــی مکــرم اســالم حضــرت  برکــت نب
ــه  محمــد مصطفــی صلــی علیــه و آل
و  والدت بــا ســعادت ششــمین اختــر 
تابنــاک آســمان امامــت و والیــت 
ــه  ــادق علی ــر ص ــام جعف ــرت ام حض
الســالم  یاســر شــاهی  مدیر کل بنیاد 
ــتان در  ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ش
شهرســتان نمیــن حضــور یافــت و بــه 
ــده  ــاد و فرمان ــس اداره بنی ــاق ریی اتف
ســپاه ایــن شهرســتان و امــام جماعت 
اهــل تســنن شــهر عنبــران در » 
عنبــران« از مــادران و خانــواده گرامی 
شــهیدان واالمقــام »وحــدود اســالمی 
« و » فــرض الــه اســودی عنبران « و  

ســپس در روســتای »کلش« از مادر و 
خانــواده شــهید گرانقــدر »شــیر عزیــز 
ایرانــی« و در روســتای »جیــد« از 
جانبــاز ۵۰ درصــد »محبــوب پهلوانــی 

ــد . ــدار کردن ــد« دی جی
مدیــرکل بنیــاد در دیــدار بــا 
والدیــن و خانــواده هــای معظــم 
شــاهد و جانبــاز اهــل تســنن در 
بــا  صمیمیــت  از  آکنــده  فضایــی 
ــل از  ــدت و تجلی ــه وح ــک هفت تبری

ایثــار و اســتقامت خانــواده هــا گفــت : 
والدیــن شــهدا و جانبــازان بــر جامعــه 
حــق دارنــد وظیفــه ماســت بــه دیــدار 

ــتابیم . ــزان بش ــن عزی ای
نظــام  پشــتوانه  و  پایــداری   
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق
ــتند. ــران هس ــهدا و ایثارگ ــن ش  همی

رییــس دفتــر و روابــط عمومــی بنیــاد 
اســتان و اداره بنیــاد شهرســتان نمیــن 
مدیــرکل بنیــاد اســتان را در ایــن 

دیدارهــا همراهــی کردنــد و نســبت بــه 
مســائل مطــرح شــده از ســوی خانــواده 
هــا تمهیــدات مقتضــی را  اتخــاذ 

ــد . کردن
گفتنــی اســت روســتاهای کلــش 
و جیــد از توابــع شــهر عنبــران در 
شهرســتان نمیــن اســتان اردبیل اســت 
ــار  ــنن در کن ــل تس ــعیان و اه ــه ش ک
ــی  ــرادری زندگ ــدت و ب ــا وح ــم ب ه

ــد . ــی کنن م

اردبیل- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اردبیل گفت: مدت زمان بهره مندی از بیمه 
ماه   ۱۲ و  مجردها  برای  ماه  نیز شش  بیکاری 

برای متأهل ها در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار بازار، قاسم رحیمی پیش 
پرونده های  بررسی  جلسه  در  یکشنبه  ظهر  از 
و  تعاون  کار،  کل  اداره  محل  در  بیکاری  بیمه 
راستای  در  داشت:  اظهار  اردبیل  اجتماعی  رفاه 
بیکاری  بیمه  از حق  بیکاران  واقعی  بهره مندی 
باید اهمیت به این موضوع که این افراد بدون 
شده اند  بیکار  و  بازمانده اند  کار  از  خود  خواسته 
در نظر گرفته شود و مردم برای بهره مند از حق 

بیمه بیکاری باید حداقل یک سال سابقه پرداخت 
بیمه داشته باشند. وی بیان کرد: 3 درصد حق 
بیمه بیکاری توسط کارفرما پرداخت می شود و در 
این زمینه نیاز است افراد بیکار برای درخواست 
اشتغال آمادگی خود را در این اداره اعالم کنند 
تا شغل تخصصی یا شغل مشابه قبلی برای آنان 

در نظر گرفته شود.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
اردبیل گفت: قبل از بیکاری بیمه شده باید دارای 
۶ ماه سابقه پرداخت بیمه باشد و کسانی که به 
بیکار شده اند  از جمله حوادث غیرمترقبه  دالیلی 
از این قانون مستثنی هستند و می توانند از مقرری 

بیمه بیکاری بهره مند شوند.رحیمی اظهار کرد: مدت 
زمان بهره مندی از بیمه بیکاری نیز شش ماه برای 
مجردها و ۱۲ ماه برای متأهل ها در نظر گرفته شده 
و براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه تا ۵۰ ماه 
نیز رسیده است که نیاز است برای بهره مندی از 

شرایط اشتغال در فرصت ۱۵ روزه اقدام شود.
از  بیکاری  بیمه  مشمولین  کرد:  بیان  وی 
شوند  بهره مند  می توانند  نیز  طرح  این  مزایای 
یک  عنوان  به  حاضر  حال  در  موضوع  این  که 
اولویت اساسی و مهم مطرح است و نیاز است 
و  تالش  تمام  قشر  این  از  حمایت  راستای  در 

اهتمام خود را به کار گیریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:

متأهل های اردبیلی به مدت یک سال از بیمه بیکاری بهره مند می شود

و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  اردبیــل- 
برنامه ریــزی اســتان اردبیــل گفــت: طرح هــای 
ــه  ــا توجــه ب اقتصــاد مقاومتــی در اســتان اردبیــل ب
ــواردی اســت  ــم م ــی اقتصــادی از اه شــرایط کنون
ــه اجــرای  ــال تحقــق آن و دســتیابی ب ــه دنب کــه ب

طرح هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار بــازار، داود شــایقی ظهــر 
شــنبه در دیــدار بــا برخی از مســئوالن دانشــگاهی در 
اردبیــل اظهــار داشــت: اهمیت بــه توســعه طرح های 
تحقیقاتــی و اجرایــی در اســتان اردبیــل بــه عنــوان 
یــک اقــدام پژوهشــی و علمــی مبنــای کار اســت و 
در ایــن زمینــه درصدد هســتیم بــرای اجراســازی ۶۲ 

طــرح تحقیقاتــی موفــق، عمــل کنیــم.

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه اهمیــت بــه توســعه 
ــان  ــت بی ــت کاری اس ــی اولوی ــای پژوهش برنامه ه
برنامه هــای  عملیاتی ســازی  راســتای  در  کــرد: 
ــب  ــات مناس ــون اقدام ــی تاکن ــی و پژوهش تحقیق
ــه  ــن زمین ــت و در ای ــتور کار اس ــی در دس و اساس
ــز  ــازی آن حائ ــرای اجراس ــای الزم ب برنامه ریزی ه

ــت اســت. اهمی
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
اســتان اردبیــل گفــت: انتظــار مــا از دانشــگاه ها ایــن 
ــا  ــن برنامه ه ــازی ای ــتای عملیاتی س ــت در راس اس
ــند و  ــته باش ــارکت را داش ــکاری و مش ــت هم نهای
ــا  ــا م ــز ب ــا نی ــش و بررســی آن ه ــتای پاالی در راس

همکاری هــای الزم را انجــام دهنــد.

ــب ۱۶  ــد و تصوی ــرد: تأئی ــار ک ــایقی اظه ش
ــت  ــتور کار اس ــز در دس ــی نی ــژه کرونای ــرح وی ط
ــای  ــه برنامه ه ــال ارائ ــه دنب ــه ب ــن زمین ــه در ای ک
ــدف  ــا ه ــئله ب ــن مس ــه ای ــتیم ک ــی هس پژوهش
تصمیم گیــری در راســتای اجــرای سیاســت های 
ــرار  ــای کار ق ــتان مبن ــی اس ــای پژوهش برنامه ه

ــت. ــه اس گرفت
ــی  ــای اقتصــاد مقاومت ــرد: طرح ه ــان ک وی بی
نیــز در اســتان بــا توجــه به شــرایط کنونــی اقتصادی 
از اهــم مــواردی اســت کــه بــه دنبــال تحقــق آن و 
دســتیابی بــه اجــرای طرح هــا در نظــر گرفتــه شــده 
ــه اهــداف  ــا دســتیابی ب و تمــام ســعی و اهتمــام م

مــورد نظــر در ایــن زمینــه اســت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل:
لزوم عملیاتی سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی در اردبیل

تائید و تصویب 16 طرح ویژه کرونایی

مفقودی 
سند سه برگی موتور سیکلت پیشتاز ۱۵۰ رنگ مشکی به 
شماره انتظامی ۷۷۴ – ۱3۷۶۲ به نام اسماعیل سلیمانی فرزند 
بدنه ۹۴۰۰۵۲ مفقود  به شماره موتور ۲۰۱۹۲۲ شماره  حسین 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 
تربت حیدریه م . الف ۸۱3

مفقودی 
برگ سبز پراید سواری مدل ۸۷ رنگ سفید روغنی به شماره 
انتظامی ۸۴۶ ل ۵3 – ایران 3۲ به نام فاطمه بی بی امیری 
بایگی فرزند سید حسن شماره موتور ۲۴3۴۸۱۴ به شماره شاسی 
S ۱۴۱۲۲۸۷۷۶۶۴۵۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

تربت حیدریه م / الف ۸۱۴

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۲ قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره 
موضوع  اول  هیات   ۱3۹۹/۰۸/۱۶ مورخ    ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۶۲۲۰
مالکانه  تصرفات  نیشابور  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده 
یک  به ششدانگ  نسبت  علیرضا  فرزند  مرشدلو  علی  آقای  بالمعارض  و 
باب ساختمان به مساحت ۱۰۸/3۵ متر مربع از پالک شماره ۱۰۸ فرعی 
از ۲3۲ اصلی واقع در اراضی نجف آباد بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی پیرایش محرز گردیده است لذا 
و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  به موجب 
دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  رسمی  سند  فاقد  های 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار اولین 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را  آگهی و در روستاها 
باید  معترض  نمایند.  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  ثبت محل  اداره  به 
به  تقدیم دادخواست  به  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف یک 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
نکند  ارائه  را  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۸/۲۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/۵ 

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1599- سه شنبه 20 آبان 61399 ورزش دنیای 

لیگ بسکتبال نیازمند بازبینی در بحث پروتکل ها؛
خودمراقبتی یا خودزنی؟

لیگ برتر بسکتبال مردان ایران در حالی 
آغاز شد که به نظر می رسد مسئوالن برگزاری 
درباره  مجددی  بازبینی  است  بهتر  مسابقات 
تیم  برای  شده  وضع  بهداشتی  های  پروتکل 

ها انجام دهند.
لیگ برتر بسکتبال ایران پس از تعطیالت 
اجباری بخاطر شیوع ویروس کووید۱۹، سرانجام 
در حالی از پنج شنبه ۱۵ آبان آغاز شد که به نظر 
می رسد با توجه به مبتال شدن تعداد زیادی از 

بازیکنان تیم های مختلف به این ویروس، بهتر است فدراسیون تغییراتی را در نحوه 
اجرای پروتکل های بهداشتی ایجاد کند.

پیش از شروع لیگ بود که شبنم کالهی دبیر فدراسیون بسکتبال در مورد رعایت 
شدن پروتکل های بهداشتی در تمرینات تیم های باشگاهی و مسابقات لیگ به ایسنا 
گفت: »فدراسیون بیشتر سعی دارد تیم ها را به خودمراقبتی دعوت کند و باشگاه های 
ما با اطالع از این موضوع، خودشان اقدامات پیشگیرانه را انجام می دهند. فدراسیون 
تنها سه مرتبه )پیش از هفته نخست لیگ، نیم فصل و پیش از مرحله پلی آف( تست 
را برای باشگاه ها اجباری کرده است و باقی اقدامات را خود تیم ها انجام خواهند داد.”

البته این اظهارات دبیر فدراسیون همان موقع هم با واکنش ها و انتقاداتی از سوی 
اهالی بسکتبال همراه بود و تا یکی دو روز مانده به آغاز لیگ هم ادامه داشت تا نشان 
دهنده حساسیت موضوع باشد که به نظر اتفاقات پیش آمده در هفته نخست بازی ها 
هم مهر تاییدی بر این انتقادات است. طبق برنامه مسابقات این فصل لیگ، تیمی 
که در هفته اول دو بازی خود را انجام می دهد برای انجام دو بازی بعدی خود باید دو 
هفته صبر کند که با توجه به پروتکل های بهداشتی وضع شده از طرف فدراسیون برای 

تیم ها، این نگرانی وجود دارد که اتفاق تلخی در بسکتبال کشور رخ دهد.
این مسائل از آنجایی نشات می گیرد که طبق تصمیم فدراسیون دادن تست 
برای هر دور از بازی ها بجز هفته اول برای تیم ها اجبار نیست و باشگاه هایی که توان 
مالی کمتری دارند با اکتفا به همان تست هفته نخست می توانند در مسابقات حاضر 
شوند! حال در صورتی که بازیکنان یک تیم در فاصله میان هر هفته از بازی ها مبتال 
به کرونا شوند و آن تیم تست ندهد، در صورت برگزاری بازی باید احتماال منتظر یک 

فاجعه در بسکتبال کشور باشیم.
محمدرضا اسالمی سرمربی این فصل تیم شورا و شهرداری قزوین در این مورد 
گفت: »بخاطر فاصله موجود میان مسابقات شاید بهتر باشد که برای هر دور از مسابقه ها 
تیم ها تست کرونا بدهند. من هم فکر می کنم که این تعداد تست کافی نیست و اگر 
امکانش باشد تیم ها تا نیم فصل حداقل دوبار دیگر باید تست بدهند. قطعا با این اقدام 
شرایط بهتر می شود و به نظرم موضوع مهمی است. لیگ امسال با نظارت مستقیم 
فدراسیون برگزار می شود و مطمئنا اگر موضوعی باشد باید خود فدراسیون پاسخگو 
باشد. نظر من هم این است که تیم ها یک یا دوبار دیگر تا پایان نیم فصل تست 
بدهند. اگر خدایی نکرده بازیکنی آلوده باشد همه تیم را گرفتار می کند،  باید نظارت و 

توجه دقیقی روی این موضوع باشد.”
البته کالهی دلیل این تصمیم را فشار نیاوردن فدراسیون به باشگاه ها در مورد 
مسائل مالی اعالم کرد که به نظر خیلی ها قانع کننده نیست. محمود امین اللهی سرپرست 
تیم کوچین نیز در این مورد اظهار کرد: »ما هم پیشنهاد دادیم که اگر این تست ها 
هر هفته پیش از برگزاری مسابقات باشد منطقی تر است چون تیمی که سه میلیارد تا 
ده میلیارد برای بسته شدن هزینه می کند، هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی برایش در میان 
این مبالغ گم است. سالمت بازیکنان مهم بوده و ما آمادگی داریم هر هفته تست 
بدهیم اما پیشنهاد ما این است که همه تیم ها ۲۴ ساعت قبل بازی ها در فدراسیون 
حاضر شده و آزمایش بدهند نه اینکه تیم ها در استان های خود تست بدهند. در این 
صورت جایی برای شک و شبهه هم وجود نخواهد داشت. در غیر این صورت هم یک 
یا دو مرکز معتبر را اعالم کنند تا همه تیم ها در آنجا تست بدهند، ما مشکلی نداریم.”

برای درک بهتر حساسیت و خطر موضوع کافی است که فدراسیون بسکتبال 
به همین هفته ابتدایی لیگ توجه کند. طبق برنامه بازی ها در این هفته باید ۸ بازی 
برگزار می شد که بخاطر ابتالی تعداد زیادی از بازیکنان تیم های اکسون تهران و خانه 
بسکتبال خوزستان به ویروس کرونا، چهار بازی این هفته لغو شد. حال با توجه به 
موضوع مطرح شده می توان این سوال را از فدراسیون بسکتبال پرسید که اگر همین 
مسابقات در هفته های بعد برگزار می شد و تیم های اکسون و خوزستان بدون دادن 

تست وارد زمین می شدند چه اتفاقی رخ می داد؟
آبان )جهت  تاریخ ۲3  از  بسکتبال  ملی  تیم  اردوی  اینکه  به  توجه  با  اکنون 
انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱( آغاز می شود و لیگ حدودا ۲۰ روز  حضور در مسابقات 
تعطیل خواهد بود تا تیم ملی بازی های خود را در قطر انجام دهد، آیا بهتر نیست 
که فدراسیون در این فرصت به دست آمده برای ادامه مسابقات لیگ پروتکل های 

بهداشتی دقیق تری را وضع کند؟

اكبری: با تعطیلی اجباری لیگ والیبال موافق نبودیم
ارومیه  شهرداری  والیبال  تیم   سرمربی 
گفت: با تعطیلی اجباری لیگ موافق نبودیم اما 

به تصمیم فدراسیون احترام گذاشتیم.
لیبال  وا تیم   سرمربی  اکبری  پیمان 
شهرداری ارومیه پس از پیروزی سه بر صفر 
شاگردانش مقابل هورسان  رامسر گفت: بازی 
به  بودیم. هم  تیم شاهد  دو  هر  از  را  خوبی  
خسته  حریف  تیم  به  هم  و  خودم  بازیکنان 
از  دوری  ماه  یک  از  بعد  می گویم.  نباشید 

مسابقات به دلیل موج سوم  ویروس  کرونا تیم  ما شرایط خوبی داشت و توانستیم با 
برد از زمین خارج شویم. 

او در مورد نتایج سینوسی تیم شهرداری ارومیه نیز اظهار کرد: از ابتدای فصل تا 
االن فراز و نشیب هایی را داشتیم که به نظرم دلیل آن دوری از مسابقات بود. امیدوارم 
در بازی های آینده با هماهنگی بیشتری حاضر شویم و بهتر از امروز بازی کنیم. در 
مجموع از عملکرد بازیکنانم راضی هستیم. امروز در دفاع و حمله خوب بودیم اما گاهی 

در سرویس دچار ضعف شدیم که قطعاً در آینده بهتر می شویم.
او با بیان اینکه با وجود ۲ شکست شهرداری ارومیه در شش هفته نخست لیگ 
روند این تیم صعودی بوده است، توضیح داد: از تعطیلی اجباری لیگ راضی نبودیم 
چون روند تیم ما برای رسیدن به هماهنگی را کند کرد، اما چون سالمتی همه بازیکنان 

و اعضای تیم ها در خطر بود، به نظر فدراسیون احترام گذاشتیم.
سرمربی شهرداری ارومیه درباره شیوه جدید لیگ نیز گفت: فعال نمی توان نظر 
داد. باید اجازه دهیم تا مسابقات هفته پیش رو برگزار شود تا نقاط ضعف و قوت را 
مشخص و بررسی شوند. امیدوارم تیم ها نظرات خود را به فدراسیون ارائه کنند تا 

مسئوالن بر آن اساس تصمیم گیری کند.

آقا كوچکی: نگاه فدراسیون ناشنوایان به بسکتبال مثبت است
رییس انجمن بسکتبال ناشنوایان گفت: هر چند وضعیت بسکتبالیست های 
ناشنوا برای کسب سهمیه در انتخابی المپیک مشخص نیست، اما ما آماده شرکت 

در این مسابقات هستیم.
برای شرکت در  ناشنوا  آقاکوچکی درباره وضعیت بسکتبالیست های  عباس 
مسابقات انتخابی المپیک در مالزی، اظهار کرد: با توجه به این که مسابقات انتخابی 
المپیک ناشنوایان در رشته های بسکتبال و فوتبال در سطح قاره آسیا برگزار می شود، 
باید بسکتبالیست ها حتی در صورتی که نتوانند موفق به کسب سهمیه شوند در این 

تورنمنت شرکت کنند. 
وی گفت: البته این اعزام بستگی به نظر فدراسیون دارد که بخواهد بسکتبال را 
هم به این تورنمنت اعزام کند یا خیر؟ اما ما آماده شرکت در انتخابی المپیک ناشنوایان 

که اسفند در مالزی برگزار می شود، هستیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته با استعدادیابی که انجام دادیم تا حدودی 
بازیکنان مستعد را شناسایی کردیم که در حال حاضر برای آماده سازی این نفرات 

منتظر برگزاری اردوها هستیم تا زودتر کار را شروع کنیم.
انگیزه و افزایش سطح  رییس انجمن بسکتبال ناشنوایان افزود: برای ایجاد 
باید در مسابقات آسیایی شرکت کنیم در غیر این صورت تمام  روانی ورزشکاران 
برنامه ریزی هایی که سال گذشته برای مطرح کردن بسکتبال ناشنوایان انجام دادیم، 
از بین خواهد رفت. البته چون نگاه فدراسیون به بسکتبال مثبت است من یقین دارم، 

بهترین تصمیم در این زمینه گرفته خواهد شد.
آقا کوچکی در پایان پیرامون این پرسش که در صورت اعزام تیم بسکتبال به 
رقابتهای انتخابی فرصت کافی برای آماده سازی تیم دارید یا خیر، گفت: تا زمان اعزام 
به مسابقات انتخابی المپیک در مالزی تقریبا ۴ ماه زمان داریم که در این مدت ما می 
توانیم با برگزاری ۵ تا ۶ اردو و برگزاری مسابقات تدارکاتی با تیم افراد سالم، تیم را برای 
این تورنمنت آماده کنیم. به هر صورت قبل از هر چیزی باید ببینیم شرایط چگونه رقم 
خواهد خورد و آیا امکان اعزام بسکتبال ناشنوایان به انتخابی المپیک وجود دارد یا خیر؟

طارمی گل زد، پورتو پیروز شد
پورتو در حالی توانست پورتیموننزه را 
شکست دهد که مهاجم ایرانی نخستین گلش 

را برای این تیم به ثمر رساند.
پورتو یکشنبه شب در هفته هفتم لیگ 
یک پرتغال برابر پورتیموننزه قرار گرفت و 3 

بر یک پیروز شد. 
پورتو  انتظار دروازه  بر خالف  مهمان 
را در دقیقه ۱۴ باز کرد. در دقیقه 3۱ اوریبه 
آسیب دید و مهدی طارمی به میدان رفت. 

پورتو گل مساوی را در لحظات پایانی نیمه نخست توسط امبمبا به ثمر رساند. در آغاز 
۴۵ دقیقه دوم طارمی با ضربه سر دروازه پورتیموننزه را باز کرد تا برای نخستین بار 
با پیراهن تیم پرتغالی گلزنی کند. در دقایق پایانی اولیویرا گل سوم میزبان را به ثمر 

رساند و نتیجه 3 بر یک به نفع پورتو شد. 
پورتو با ۱3 امتیاز در جایگاه سوم جدول حضور دارد.

ایبراهیموویچ ناجی میالن شد
مهاجم سوئدی اش  با گل زنی  میالن 
ورونا  هالس  برابر  شکست  از  توانست 

فرار کند.
هفتم  هفته  در  شب  یکشنبه  میالن 
سری آ برابر هالس ورونا قرار گرفت و در 
وقت های اضافه توانست بازی را ۲ بر ۲ کند. 
دروازه میالن خیلی زود باز شد و در 
دقیقه شش با گل باراک نتیجه یک بر صفر 
به نفع مهمان شد. در ادامه کاالبریا به اشتباه 

دروازه شان را باز کرد تا اختالف به دو گل برسد. این بار میالن با یک گل به خودی 
به گل دست یافت و در دقیقه ۲۷ نتیجه ۲ بر یک شد. روسونری زمان زیادی برای 
جبران داشت. زالتان ایبراهیموویچ در دقیقه ۶۶ یک پنالتی را از دست داد اما توانست 
در وقت های اضافه گل مساوی را به ثمر برساند و اجازه ندهد تیمش برای نخستین بار 

در سری آ شکست بخورد. 
میالن با ۱۷ امتیاز صدرنشین سری آ ایتالیا است. 

پیروزی یوونتوس در لحظه آخر از دست رفت
یوونتوس در وقت های اضافه  دیدار برابر 
التزیو دروازه اش باز شد تا فرصت صعود به 

رتبه دوم سری آ را از دست بدهد.
یوونتوس در هفته هفتم سری آ ایتالیا 
به مصاف التزیو رفت که این دیدار با تساوی 

یک بر یک به پایان رسید. 
دنبال  به  بازی  شروع  در  تیم  دو  هر 
را  نخست  گل  یوونتوس  که  بودند  گلزنی 
به نام خود ثبت کرد. کریستیانو رونالدو در 

دقیقه ۱۵ با پاس کوادرادو دروازه التزیو را باز کرد. در ادامه ستاره پرتغالی ضربه اش 
به تیرک برخورد کرد. مهاجم یوونتوس در دقایق پایانی نیمه اول صاحب یک ضربه 
آزاد شد که په په رینا با یک مهار خوب اجازه نداد برای دومین بار دروازه اش باز شود. 
در نیمه دوم التزیو چند فرصت گلزنی داشت تا بازی را به تساوی برساند اما 
این اتفاق رخ نداد و یوونتوس هم می توانست اختالف را بیشتر کند که به گل دوم 
دست نیافت. رونالدو در دقیقه ۷۶ به دلیل مشکل جسمانی زمین را ترک کرد و پائولو 
دیباال جایگزینش شد. در حالی تنها چند ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود کایسدو 

دروازه تیم تورینی را باز کرد تا امتیازها تقسیم شود. 
بانوی پیر با ۱3 امتیاز در رتبه سوم ماند و فرصت صعود به جایگاه دوم را 

از دست داد.

خداحافظی فاتی با 2۰2۰
مهاجم جوان بارسلونا به دلیل جراحی، 

چند ماه از میادین دور خواهد بود.
به گزارش آس، آنسو فاتی مجبور است 
برای حل پارگی مینیسک زانوی چپش، زیر 
تیغ جراحی برود. مهاجم بارسلونا یکشنبه با 
دکتر رانون کوگات مالقات کرد و بر اساس 
اعالم باشگاه، دوشنبه عمل می شود. بازیکن 
۱۸ ساله در دیدار شنبه شب برابر رئال بتیس 

آسیب دید و مجبور به ترک زمین شد. 
هدف نخست پزشکان، نجات مینیسک آسیب دیده است و به همین خاطر فاتی 
برای بهبودی حداقل به سه ماه استراحت نیاز دارد. باید یک ماه دیگر به این زمان 
اضافه کرد تا بتواند بدون مشکل در میادین حاضر شود. بر این اساس، فاتی تا چهار 
ماه نمی تواند آبی اناری ها را همراهی کند. البته میزان دقیق دوری از میادین بازیکن 

۱۸ ساله پس از جراحی مشخص خواهد شد. 
در هر صورت، فاتی دوباره تا سال ۲۰۲۱ بازی نخواهد کرد. در بهترین حالت 

اوایل ژانویه به میادین باز خواهد گشت و در بدترین حالت اواسط ماه مارس.

تاریخی و باورنکردنی؛
رئال در مستایا دفن شد! 

و  عجیب  شب  یک  در  مادرید  رئال 
جنجالی که برای اولین بار بر علیهش سه 
شکستی  والنسیا  زمین  در  گرفتند،  پنالتی 
گل  دو  کارشناسان  کرد.  تجربه  را  سنگین 

والنسیا را مردود می دانند.
رئال مادرید در غیاب کاسیمیرو بار دیگر 
ثبات الزم در خط میانی و دفاع را نداشت و 
در زمین والنسیا یک شب سخت و دشوار 
اخیر  در هفته های  را سپری کرد.رئال که 

توانسته بود نتایج خوبی کسب کند و حتی در ال کالسیکو نیز برنده از میدان خارج 
شد، برابر تیم جوان شده والنسیا قرار گرفت و روی کاغذ نیز شانس حتمی برد بود.

رئال توسط کریم بنزما هم پیش افتاد اما سپس سلسله اشتباهات فردی رئال 
شروع شد و والنسیا نهایت استفاده را از این مساله برد.

ابتدا دقیقه 3۴ برخورد توپ به دست لوکاس واسکز بود که خیل مانسانو داور 
بازی را مجاب کرد تا اعالم پنالتی کند.

ضربه کارلوس سولر را تیبو کورتوا با شیرجه ای مناسب مهار کرد. توپ در 
ریباند دوباره به سولر رسید و شوت او به تیر دروازه برخورد کرد اما توپ بازهم به 

موسی بازیکن والنسیا رسید تا او دروازه رئال را باز کند.
در بررسی وی ای آر مشخص شد که در لحظه پنالتی، موسی زودتر به درون 
محوطه جریمه رفته بود و در نتیجه داور اعالم کرد پنالتی باید تکرار شود. سولر این 

بار توانست ضربه خود را گل کند.
در دقیقه ۴3 نیمه اول والنسیا به دومین گل خود هم رسید. روی یک ارسال 
از سمت راست، رافائل واران به اشتباه توپ را درون دروازه جای داد. در ابتدا داور و 
کمک داور دستور به ادامه بازی دادند ولی وی ای آر دخالت کرد و مشخص شد که 
توپ از خط رد شده بود تا در نتیجه میزبان ۲-۱ نیمه اول را برنده به رختکن برود. 
کارشناسان داوری مارکا و آاس معتقدند این گل به دلیل خطای چریشف روی آسنسیو 
باید مردود اعالم می شد.نیمه دوم به نظر می رسید رئال مادرید برای جبران به آب و 

آتش خواهد زد اما ۹ دقیقه بعد بار دیگر دروازه اش را باز شده دید.
این بار مارسلو بود که با خطا روی ماکسی گومز مرتکب پنالتی شد. داور این 
صحنه را سوت نزده بود و با دخالت وی ای آر و بازبینی صحنه دستور به پنالتی داد. 
سولر پشت توپ قرار گرفت و موفق به دبل شد. قبل از رخ دادن پنالتی، رئال روی 

اشتباه فردی مارکو آسنسیو توپ را تقدیم والنسیا کرده بود.
روی این گل کارشناس داوری مارکا اعتقاد دارد که ماکسی گومز روی مارسلو 

مرتکب خطا شده بود.
۷ دقیقه بعد بازهم پنالتی برای والنسیا رخ داد. این بار راموس درون محوطه 
جریمه توپ را با دست زد و با دخالت وی ای آر پنالتی سوم علیه کهکشانی ها و 

سومین گل کارلوس سولر به ثبت رسید. 
این یک اتفاق تاریخی در فوتبال اسپانیاست چرا که تاکنون سابقه نداشت که 

در یک بازی سه بار علیه رئال اعالم پنالتی شود.
زین الدین زیدان برای جبران رودریگو، ماریانو، تونی کروس، اودگارد و لوکا 
یوویچ را به میدان فرستاد ولی این تعویض ها ثمری نداشتند و شکستی تاریخی در 

مستایا برای رئال به ثبت رسید.

گرفته  صورت  تغییرات 
در فهرست تیم ملی عجایب 
انتخاب های دراگان اسکوچیچ 
را بیشتر کرده است و بهتر است بگوییم 
را  همه  لیست  این  با  اسکوچیچ  که 

سورپرایز کرده است.
هر زمان لیستی از تیم ملی در دوره 
های مختلف و سرمربیان مختلف منتشر 
می شود، بحث و بررسی و انتقاد و تحلیل 
درباره این لیست پیش می آید اما بعضی 
وقتها نکاتی در لیست دیده می شود که 
باعث تعجب همگان شده است.در این 
بررسی  دراگان  لیست  عجایب  گزارش 

شده است.
شده  دعوت  انصاری  ساسان  چرا 

است؟
جدید  فهرست  نکته  عجیب ترین 
مجدد  دعوت  شد،  اعالم  که  ملی  تیم 
بود.  ملی  تیم  به  انصاری  ساسان  از 
گذشته  فصل  در  آمارش  که  بازیکنی 
او  دعوت  بتوان  که  نبود  طوری  لیگ 
به تیم ملی را به واسطه آمارش توجیه 
کرد و برای خیلی ها این سوال به وجود 
آمده که چرا او برای دومین بار به اردوی 
تیم ملی دعوت شده است. طبیعتا این 
موضوع حرف و حدیثهایی را به دنبال 
داشته است. اکثر گمانه زنی ها حاکی از 
از  انتخاب انصاری بیشتر  آن است که 
باشد  داشته  ربط  فنی  مسائل  به  آنکه 
اینکه  است.  غیرفنی  مسائل  از  ناشی 
اسکوچیچ  ایجنت  بازیکن،  این  ایجنت 
هم هست. البته در در زمان کی روش هم 
یکی از نزدیکان کی روش که بازیهای 
ملی  تیم  برای  را  کمپ ها  و  دوستانه 
جفت و جور می کرد در همان مقطع 
مدیربرنامه سید مهدی رحمتی بود که 
پس از ماجراهایی که بین رحمتی و کی 
روش پیش آمد، ایجنت رحمتی مجبور 
شد از او جدا شود. ممکن است دعوت 
شدن از انصاری ربطی به یکسان بودن 
ایجنت با اسکوچیچ نداشته باشد، اما در 
هر حال نوعی ابهام و عالمت سوال را 

ایجاد کرده است که باید خود اسکوچیچ 
درباره اش پاسخگو باشد.

مجتبی نجاریان از کجا آمد؟
ساسان انصاری اما تنها سورپرایز 
اسکوچیچ برای فهرست جدیدش نبوده 
خاطر  به  نجاریان  مجتبی  که  حاال  و 
تست کرونا، حضور در اردوی تیم ملی 
را از دست داده، مهدی شیری جانشین 
او شده است. مدافع راستی که دعوتش 
گسترده ای  واکنشهای  با  ملی  تیم  به 
برای  و  شده  روبرو  مجازی  فضای  در 
چطور  که  دارد  سوال  جای  خیلی ها 
شیری که در لیگ قهرمانان آسیا هم 
زیادی  فرصت  مصدومیت  دلیل  به 
به  تبدیل  حاال  نکرد،  پیدا  بازی  برای 
رقیب صادق محرمی شده است. گفته 
اسکوچیچ هم  او هم  ایجنت  می شود 
لیست  در  او  حضور  که  است  یکسان 
افزاید که  ابهام ها می  اولیه به همین 
کرونا باعث شد نجاریان از لیست خط 
به  که  است  این  عجیب  نکته  بخورد. 
کرده  دعوت  را  شیری  نجاریان،  جای 

از  هم  پرسپولیس  طرفداران  خود  که 
دعوت شدن او به تیم ملی تعجب می 
کنند چه برسد به طرفداران دیگر تیم 

ها و حتی کارشناسان!
دروازه بان های بهتری هم می شد 

دعوت کرد
جدا از این دو مورد، روی حضور پیام 
نیازمند و مظاهری در اردو هم می توان 
بحث کرد. نیازمند چند ماهی است که 
از فرم خوبش فاصله گرفته و همین سه 
رشید مظاهری هم  کرد.   دریافت  گل 
آخر  در هفته  فوالد  مقابل  بازی  از  بعد 
فصل گذشته لیگ برتر، دیگر در هیچ 
شاید  و  نرفته  میدان  به  رسمی  بازی 
می شد به جای یکی از این دو دروازه بان 
به حامد لک فرصت داد. دروازه بانی که 
لیگ قهرمانان  بسیار خوبی در  نمایش 
اردو  این  در  او  نکردن  و دعوت  داشت 
است.  انتقاد شده  باعث  قبلی  اردوی  و 
مقابل  بازی  در  زیاد  احتمال  به  البته 
بوسنی، امیرعابدزاده درون دروازه ایران 

خواهد ایستاد.

عالقه ویژه اسکوچیچ به نورافکن
نورافکن  امید  هم  میانی  خط  در 
شرایطی مشابه پیام نیازمند داشته و در 
فاصله  خوبش  فرم  از  گذشته  ماه  چند 
گرفته منتهی اسکوچیچ اعتقاد ویژه ای به 
این بازیکن دارد و گویا تحت هر شرایطی 

او را به تیم ملی دعوت خواهد کرد.
 اسکوچیچ می توانست انتخابهای 
بهتری مثل مسعود ریگی یا میالد سرلک 
داشته باشد. ضمن اینکه عدم دعوت از 
وریا غفوری به لیست تیم ملی هم باعث 
عالمت سوال شده چرا که او در بازی 
استقالل مقابل االهلی تا زمانی که در 
البته  و  داشت  خوبی  نمایش  بود  بازی 
دیروز هم در بازی استقالل مقابل مس 
خوبی  نمایش  هم  غفوری  رفسنجان، 
داشت و هم به اسکوچیچ با نحوه شادی 
اما  را دعوت کند  او  داد که  پیام  گلش 
اسکوچیچ، وریا غفوری را هم سورپرایز 
کرد. او این کار را در مورد رامین رضاییان 
هم کرده هر چند شنیده شده او کال بازی 

رامین رضاییان را قبول ندارد. 
اکبر ایمانی آخرین سورپرایز

تیم  آخرین مورد عجیب فهرست 
که  بازیکنی  است.  ایمانی  اکبر  ملی، 
طرفدارانش او را یکی از بهترینهای لیگ 
برتر در فصل گذشته می دانند منتهی در 
که  شرایطی  در  و  میانی  خط  ترافیک 
اشکان  و  ابراهیمی  امید  مثل  نفراتی 
دژاگه جایی در تیم ملی ندارند، دعوت 
از ایمانی اتفاق عجیبی در حد سورپرایز 
به نظر می رسد. البته همانطور که خود 
اعالم  فوتبال  فدراسیون  و  اسکوچیچ 
کرده برای دعوت کردن از چند بازیکن 
سرشناس مشکالت و موانعی بوده که 
هر  در  است.  نشده  سازی  هنوز شفاف 
حال لیست تیم ملی متعلق به سرمربی 
تیم ملی و مطابق با سلیقه اوست و البته 
اگر اسکوچیچ با همین لیست و بازیکنان 
بتواند  بعدها  یا  را شکست دهد  بوسنی 
به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر  را  تیم ملی 
ببرد، کمتر کسی می تواند از او انتقاد کند.

بررسی عجایب لیست دراگان؛ 
سورپرایزوویچ!

در حالیکه در روزهای گذشته خبری 
مبنی بر تالش باشگاه پرسپولیس برای 
در  خارجی  بازیکن  دو  یکی  استخدام 
پستهای مدافع و مهاجم شنیده شده اما 
باشگاه  تقاضای  با  لیگ  ظاهرا سازمان 

پرسپولیس مخالفت کرده است.
در  پرسپولیس  باشگاه  اینکه  مثل 
تالش بود تا با گرفتن رضایت سازمان 
لیگ نسبت به جذب بازیکن خارجی اقدام 
کند اما مخالفت ها این موضوع را منتفی 
کرد. یحیی گل محمدی که در روزهای 
نقل و انتقاالت فکر نمی کرد که شجاع 
به  البته  و  بدهد  از دست  را  زاده  خلیل 
ذهنش نمی رسید که شادی گل آل کثیر 
دردسرساز شود، هفت بازیکن لیگ برتری 
گرفت تا لیست لیگ برتری اش پر شود 
و حاال برای گرفتن بازیکن لیگ برتری 
همین  به  است.  خورده  مشکل  به  هم 
تا  کرد  پرسپولیس تالش  باشگاه  دلیل 
بتواند دو بازیکن آزاد خارجی درپستهای 
مهاجم و مدافع بگیرد اما سازمان لیگ 
استقالل  به  که  همانطور  را  اجازه  این 
به  بود،  نداده  استراماچونی  جذب  برای 

پرسپولیس هم نداد.
پرسپولیس هم مثل استقالل

البته تالش پرسپولیس برای راضی 
چراغ  صورت  به  لیگ  سازمان  کردن 
خاموش هم به جایی نرسید. پرسپولیس 
فینالیست  که  داشت  را هم  توجیه  این 
لیگ قهرمانان آسیاست و برای تقویت 
این تیم بایستی سازمان لیگ مجوز را 
صادر کند اما سازمان لیگ اعالم کرده 
که قانون منع بکارگیری خارجی ها برای 
همه تیمهای فوتبال ایران مصوب شده و 
هیچ استثنایی در کار نیست. سازمان لیگ 
زیر فشار زیاد استقاللی ها هم در ماجرای 
مذاکرات سعادتمند با آندره آ استراماچونی 
نرفت و با توجه به کمپین هایی که ایجاد 
شد و فشاری که اعضای هیات مدیره از 
می  بینی  پیش  آوردند،  مختلف  طرق 
شد که سازمان لیگ کوتاه بیاید اما این 
اشاره کرد  نیفتاد و سازمان لیگ  اتفاق 
که استراماچونی قراردادش را با استقالل 
فسخ کرده است و حتی با وجود داشتن 

فوتبال  به  بازگشت  شامل  باز،  پرونده 
ایران نمی شود.

ماجرای  پاسوز  باشگاهی  منافع 
ویلموتس

بعد از اعالم حکم پرونده ویلموتس 
در فیفا مهم ترین و شاید تنها واکنشی 
که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به 
آن نشان داد، ابالغ ممنوعیت استخدام 
توسط  باشگاهی  فوتبال  در  خارجی ها 
سازمان لیگ بود. موضوعی که پیش تر 
دو  با  رابطه  در  ورزش  وزرت  توسط 
باشگاه استقالل و پرسپولیس و بعد از 
ناتوانی این دو باشگاه در پرداخت حقوق 
برانکو، کالدرون و استراماچونی تصویب 
شده بود. مربیانی که البته در پرسپولیس 
و استقالل کارنامه خوبی به جا گذاشتند 
و همه با صدرنشینی تیم تحت مربیگری 
ترک  را  استقالل  و  پرسپولیس  شان 
بازیکنان  به  مربوط  ماجرا  البته  کردند. 
خارجی هم بود. به هر صورت ماجرای 
ایرانی  تیمهای  تا  باعث شد  ویلموتس 
وارد  خارجی  مربی  و  بازیکن  نتوانند 
هایی  خارجی  با  شد  قرار  تنها  و  کنند 
که شاغل در ایران قراردادها در صورت 
بحث  البته  شود.  تمدید  آنها  رضایت 
مربیان  و  بازیکنان  ورود  ممنوعیت 
است  قانونی  ایران  فوتبال  در  خارجی 
آن  بر  هم  جوانان  و  ورزش  وزیر  که 
برای  آن  اجرای  و خواستار  کرد  تأکید 
شد.   بیستم  لیگ  در  آینده  سال  یک 
همانطور که گفته شد ریشه این تصمیم 

پس از جنجال های مربیان خارجی تیم 
و همینطور شدیدتر  و سرخابی ها  ملی 
شدن مشکالت مالی و انتقال ارز عنوان 
شده است.  این ماجرا اگرچه از سوی 
وزارت ورزش ابالغ شد اما در ادامه روند 
قانونی خود را در فدراسیون فوتبال هم 
طی کرد و به تصویب رسید. رشد قیمت 
سال  چند  نواسانات  با  که  است  دالر 
بازیکنان  قیمت  شد  باعث  هم   اخیر، 
خارجی خیلی گران شده و باشگاه ها را 
در پرداختی ها با مشکل روبرو کند و بر 
همین اساس باشگاه ها در صورتی که 
قرارداد را به صورت دالر یا یورو امضا 
کنند باید به هنگام پرداخت با قیمت روز 
آن را تسویه کنند و این موضوع باعث 
می شود به هنگام تسویه این تعهد از 
لحاظ ریالی بیشتر از آنچه شود که به 
هنگام قرارداد امضا شده است. به همه 
این دالیل باید بی کیفیت بودن برخی 
از بازیکنان و مربیان خارجی را که بیشتر 
از اینکه منافع باشگاه ها را تامین کنند، 
به رشد دالل ها کمک می کنند، اضافه 
بازیکنانی مانند جونیور براندائو و  کرد، 
ضعیف  عملکرد  دلیل  به  که  اوساگونا 
هواداران  اعتراض  با  گذشته  فصل  در 
حال  هر  .در  شد  رو  روبه  پرسپولیس 
درخشش  برای  بزرگ  باشگاههای 
و  مربیان  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
بازیکنان بزرگ نیاز دارند و حاال منافع 
ماجرای  نوعی  به  باشگاهی  فوتبال 
استقالل  است.  شده  ویلموتس  پرونده 

مطمئنا  با حضور استراماچونی وضعیت 
دیگری پیدا می کرد و پرسپولیس هم 
بودن  بالمانع  صورت  در  توانست  می 
ورود بازیکنان خارجی، در بازار بازیکنان 
بازیکن خوب  آزاد خارجی بگردد و دو 
خارجی آزاد برای پستهایی که در فینال 
لیگ قهرمانان به آنها احتیاج دارد بگیرد 
اما هیچ کدام از این اتفاقها امکان پذیر 

نیست.
سازمان لیگ فرق نگذاشت

همانطور که نوشتیم سازمان لیگ 
در  خارجی  بازیکن  جذب  با  حالی  در 
پرسپولیس مخالفت کرده است که چندی 
پیش هم با درخواست باشگاه استقالل 
با  باشگاه  این  زمان مذاکره مدیران  در 
استراماچونی، مخالفت کرد و حتی خود 
استراماچونی هم گفته بود که قانونی در 
فوتبال ایران به تازگی تصویب شده که 
اجازه حضور او را در استقالل نمی دهد. 
سازمان لیگ هم سعی کرد بین دو تیم 
فرقی نگذارد و باید گفت که پرونده جذب 
بازیکن خارجی تا پایان لیگ بیستم در 
پرسپولیس هم بسته شده است. قانونی 
که حتی مورد انتقاد بسیاری کارشناسان 
در  اما  گرفت  قرار  هم  رسانه  و  فوتبال 
برتر  لیگ  پایان  تا  قانون  این  نهایت 
بیستم بر جای خود باقی ماند.  مهلت نقل 
و انتقاالت لیگ برتر ۲۹ آبان تمام خواهد 
شد و اگر قرار است نام بازیکن جدیدی به 
لیست پرسپولیس و استقالل اضافه شود 
باید این مهلت هم در نظر گرفته شود. 
در حال حاضر کادر فنی پرسپولیس دنبال 
یک گزینه مناسب برای نوک حمله است 
اما هنوز نتوانسته گزینه مناسبی پیدا کند 
و البته استقالل هم به نوعی به دنبال 
جایگزین علی کریمی است. باید دید این 
قانون درفصل آینده اجرا می شود یا اینکه 
قانون عوض خواهد شد. آیا خارجی های 
حال حاضر فوتبال ایران فصل بعد هم 
می توانند تمدید کنند یا باید از فوتبال 
ایران بروند؟ این سواالتی است که باید 
مدیران سازمان لیگ به آن پاسخ بدهند. 
مدیرانی که البته احتمال تغییر آنها پس از 

انتخابات دی ماه ۹۹ وجود دارد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

قانون منع بکارگیری بازیکنان و مربیان خارجی علیه منافع فوتبال باشگاهی

برخالف  ملی  تیم  کروات  سرمربی 
ندارد  اسامی  به  توجهی  کی روش  کارلوس 
و تا حد امکان بازیکنانی را به تیمش دعوت 
می کند که در تیم باشگاهی خود نیمکت نشین 

نباشند.
برای  فوتبال  تیم ملی  فهرست جدید 
اعالم  در شرایطی  بوسنی  با  دوستانه  بازی 
بیرانوند،  علیرضا  مانند  بازیکنانی  که  شده 
مهدی طارمی، سردار آزمون، علی کریمی، 
محمد  ترابی،  مهدی  جهانبخش،  علیرضا 
... دعوت نشده اند. در اردوی قبل  محبی و 
هم بازیکنانی مانند سعید عزت اللهی و کریم 
انصاری فرد غایب بودند که ویژگی مشترک 
همه این بازیکنان، نیمکت نشینی یا دور بودن 
از شرایط مسابقه است.در واقع اسکوچیچ در 
دو اردوی تیم ملی بازیکنانی را انتخاب کرده 
که در تیم باشگاهی خود به میدان می روند و 
نیمکت نشین نیستند. این وضعیت بازیکنانی 
شاخص تیم ملی را که در باشگاه های خود 

جایگاه ثابتی ندارند، به دردسر می اندازد.
از  هم  را  هدفی  اسکوچیچ  چه  اگر 
این موضوع دنبال می کند. او نمی خواهد با 
دور کردن این بازیکنان از فضای تمرینات 
باشگاهی، شانس حضور آن ها در ترکیب اصلی 
را کاهش دهد و امیدوار است بعد از پنجره 
طارمی  بیرانوند،  مانند  بازیکنانی  دی،  فیفا 

و جهانبخش به ترکیب اصلی را پیدا کنند.
با این وجود، رفتار سرمربی کروات نشان 
می دهد که او بازیکنان نیمکت نشین را در 
برنامه های اصلی خود قرار نمی دهد؛ در حالی 
بازیکنان  مقطعی  در  کارلوس کی روش  که 
بدون تیم باشگاهی مانند آندرانیک تیموریان، 
اشکان دژاگه، سعید عزت اللهی و ... را هم به 
تیم ملی دعوت می کرد.در نتیجه در فاصله 
دو سال تا جام جهانی، این بازیکنان کلیدی 
باید تمام تالش خود را به کار بندند تا جایگاه 
خود را در تیم ملی به دست بیاورند و به گروه 

محدود اسکوچیچ نزدیک شوند.

هشدار به ملی پوشان نیمکت نشین؛

بازی کنید که دعوت شوید!
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از راست زنده یادان عباس زریاب خویی و ایرج افشار
اختصاصی دنیای جوانان

اشتباه ناگهان
تکرار می خواهد مگر

مهدی مظاهری

این که دلتنگ توام، اقرار می خواهد مگر
این که از من دلخوری، انکار می خواهد مگر

وقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباش
دل بریدن، وعده دیدار می خواهد مگر

عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق می شویم
اشتباه ناگهان، تکرار می خواهد مگر

روح سرگردان من، هر جا بخواهد می رود
خانه دیوانگان دیوار می خواهد مگر

با زبان بی زبانی بارها گفتی برو
من که دارم می روم، اصرار می خواهد مگر؟

مهدی داد جو، مدیر گروه کتاب 
رادیو فرهنگ درباره برنامه های هفته 
کتاب این رادیو بیان کرد: همزمان با 
۲۴ آبان ماه، روز »کتاب ، کتاب خوانی 
و کتابدار« »هفت اقلیم« برنامه زنده 
کتاب محور رادیو فرهنگ، برنامه های 
روزانه و عادی  را متوقف و آنتن این 
هفته  مناسبتی  برنامه های  به  برنامه 

کتاب و رویکرد های اعالمی از سوی مجری این هفته، موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران، اختصاص پبدا می کند.      

وی افزود: رادیو فرهنگ، افتتاحیه هفته کتاب را به صورت 
اختتامیه  می دهد.  انعکاس  کتاب  پایتخت  شیراز  از  زنده 
بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، از جمله مهم ترین رویداد این 
هفته یعنی، جشنواره کتاب و رسانه در استودیو یک معاونت 

صدا سازمان صدا وسیما برگزار می شود.  
رادیو  اختصاصی  برنامه های  دیگر  به  اشاره  با  داد جو 

هر  داد:  ادامه  کتاب  هفته  در  فرهنگ 
خبرنگاران  از  یکی  کتاب  هفته  از  روز 
کتاب اخبار روز را برای شنوندگان رادیو 
رویکرد  می کند.  اطالع رسانی  فرهنگ 
اصلی براساس مامویت رادیو فرهنگ، در 
این بخش توجه به اتفاقات کتاب محور 
مناطق دو ردست و کم برخوردار به ویژه 

روستا ها است.
وی درباره تشکیل پویش »نذر کتاب« به مناسبت هفته 
نذر کتاب  پویش  از  رونمایی  گفت:  فرهنگ  رادیو  در  کتاب 
کتاب  هفته  در  فرهنگ  رادیو  برنامه های  از  دیگر  از  یکی 
است. این پویش نتیجه همکاری بسیج دانشجویی و موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران است عالوه براین احتمال همراهی 
»گروه  فرهنگیـ  جهادی شهدا« نیز وجود دارد؛ در قالب این 
پویش به جمع آوری و توزیع کتاب به ویژه در بین خانواده های 

محروم سراسر کشور اقدام خواهد شد.

رادیو فرهنگ میزبان جشنواره کتاب و رسانه شد

تحوالتــی  و  شــرایط 
لیــد  تو ه  حــوز در  کــه 
داده  رخ  کتــاب  توزیــع  و 
ــت  ــاختار های اساســی صنع اســت، س
ــرده  ــی ک ــتخوش تغییرات ــر را دس نش
اســت. برخی از ناشــران اقــدام بــه 
فــروش  بــرای  ســایت  راه انــدازی 
کتاب فروشــی ها  و  کردنــد  کتــاب 
ارائــه خدمــات تلفنــی و اینترنتــی را به 
فعالیت هــای پیشــین خــود افزوده انــد. 
ــع  همچنیــن تعــداد شــرکت های توزی
افزایــش یافــت و بــه تعــداد ناشــرانی 
ــع کتاب هایشــان  ــه توزی ــدام ب ــه اق ک
ــت. ــده اس ــزوده  ش ــز اف ــد نی می کنن

ــر و  ــر نش ــدار، مدی ــعود پای مس
ــایت  ــگاهی و س ــاب دانش ــع کت توزی
یــش  ا فز ا  ، ا فــرد کتاب فروشــی 
تعــداد موزعــان کتــاب را عاملــی 
ــه  ــه ب ــد، چراک ــده نمی دان نگران کنن
گفتــه او اگــر حلقه هــای نشــر فعالیــت 
ادامــه بدهنــد،  اســتاندارد خــود را 
تعــداد  افزایــش  بابــت  از  نگرانــی 
 توزیع کننــدگان وجــود نخواهد داشــت.

 * در ســال هــای اخیــر تعــدادی 
توزیــع  بــه  اقــدام  ناشــران  ز  ا
از طرفــی  کتاب هایشــان کردنــد و 
تعــداد شــرکت های توزیــع کننــده 
روبــه افزایــش اســت، افزایــش تعــداد 
موزعــان در چرخــه نشــر آیــا می توانــد 
بــه رونــد فعالیــت موزعــان بــا ســابقه 

ــد؟ ــیب وارد کن آس
ــار  ــه چه ــب ب ــس از قری ** پ
دهــه فعالیــت در نشــر و توزیــع کتــاب 
کــه بخــش عمــده  آن در حــوزه  نشــر 
ــر و  ــده و نش ــپری ش ــگاهی س دانش
توزیــع در موسســه  مــا توامــان صورت 
گرفته اســت، عــرض می کنــم کــه 
ــی  ــد فن ــی و تولی ــد فرهنگ ــر تولی اگ
آثــار دانشــگاهی به صــورت کیفــی 
و اســتاندارد پیگیــری شــود و ســامان 
یابــد، موزعــان و ناشــران قدیمــی  
ناشــران  ورود  از  نگرانــی  نبایــد 
یــا افــراد جدیــد در توزیــع کتــاب 
ــژه  ــور؛ به وی ــر کش ــند. نش داشته باش
ــت  ــالی اس ــگاهی، چندس ــر دانش نش
کــه در وضعیــت دشــوارتری قــرار 
افزایــش  تولیــد  هزینه هــای  دارد. 
زیــادی داشــته و از ســوی دیگــر 
ــزل  ــدت تن ــه ش ــاب ب ــمارگان کت ش

پیداکرده اســت.
علــت  بــه  کــه  موسســاتی 
هزینــه  مدیرانشــان،  منزه خواهــی 
بــه  نســبت  کتاب هایشــان  تولیــد 
قیمت هــای   ، بیشــتر ن  یشــا قبا ر
آثارشــان پایین تــر اســت و البتــه آثــار 
ــا  ــه تنه ــد، ن ــر کرده ان ــبی منتش مناس
ــد  ــراد جدی ــران و اف ــور ناش ــا حض ب
در توزیــع کتــاب مشــکلی ندارنــد؛ 
ــدگان  بلکــه ورود ناشــران و توزیع کنن
ــبک را  ــب س ــر و صاح ــب فک صاح

می داننــد. مغتنــم 
در موسســه  مــا همــراه بــا انتشــار 
کتــاب، آثــار شــمار بزرگــی از ناشــران؛ 
ــع  ــگاهی توزی ــران دانش ــژه ناش به وی
ــرانی  ــب ناش ــه اغل ــرا ک ــود؛ چ می ش
کــه در انتشــار کتــاب دانشــگاهی 
ــن  ــد عناوی ــد، درص ــت می کنن فعالی
خــوش فروششــان زیــاد نیســت و 
بنابرایــن مقیــاس تولیــد و ســپس 
توزیــع کشــوری آن هــا نمی توانــد 
مقــرون بــه صرفــه باشــد. بــا تعــدادی 
محــدودی کتــاب منتشــر شــده از 
ــق،  ــاط موف ــر، ارتب ــک ناش ــوی ی س
ــز  ــان او و مراک ــر و سراســری می مُوث
تهیــه کتــاب سراســر کشــور بــه وجود 
ارتبــاط  بــرای  بنابرایــن  نمی آیــد؛ 
بهتــر بــا خریــداران کلــی کتــاب 
موزعــان  کتاب فروشــی ها،  از  اعــم 
ــا  ــگاه ها، نهاده ــا، نمایش و کتابخانه ه
ــه  ــتند ک ــرانی هس ــر آن، ناش و نظای
ــان  ــود، همزم ــای خ ــر از کتاب ه غی
کتاب هــای ســایر ناشــران را نیــز 
تهیــه و توزیــع می کننــد. ناشــرانی کــه 
ــد،  ــام می دهن ــم انج ــع را ه کار توزی
شــناخته   ناشــر-موزع  رســته ی  در 
بازاریابــی،  در اصطــالح  می شــوند. 
»جنــس  ناشــران  از  دســته  ایــن 
ایــن،  و  را جــور می کننــد«  خــود 
بــه ارتبــاط فعــال ناشــر و توزیــع 
مانــدگاری  و  کتاب هایــش  بهتــر 

ــد.  ــک می کن ــازار کم ــر او در ب بیش ت
کتاب فروشــی هایی کــه قفســه های 
ــاز  ــورد نی ــای م ــا کتاب ه ــود را ب خ
ــودن  ــور ب ــل ج ــد، به دلی ــر می کنن پ
جنــس این گونــه ناشــران، بــه ســمت 
ــد. ــت می کنن ــا حرک ــد از آن ه خری

ــای  ــن روش ه ــی از مُوثرتری یک
مانــدگاری و حضــور تاثیرگــذار، حرکت 
بــه ســوی ایجــاد مشــارکت ها در 
تولیــد، فــروش و توزیــع از ســوی 
گروهــی از ناشــران اســت. امــا در 
پاســخ بــه پرســش شــما عــرض کنــم 
کــه بــا گذشــت زمــان و نحــوه تولــد 
در  نشــر  ســازمان های  میرایــی  و 
ــرادی  ــه اف ــت ک ــی اس ــران، طبیع ای
از ایــن حرفــه خــارج و برخــی دیگــر 
ــورت  ــائل به ص ــن مس ــوند. ای وارد ش
طبیعــی همیشــه بــوده اســت و نبایــد 
از فعالیــت نــوورودان نگــران بــود. باید 
دنبــال کار و حرفــه خــود بــود و تولیــد 
به هنــگام و درســت، همــراه بــا توزیــع 
ــه   ــت و ارائ ــری داش ــوب و سراس خ
تخفیــف مناســب بــه کتاب فروشــی ها 
ــر  ــاب نظی ــه کت ــز تهی ــر مراک و دیگ
ــراه  ــا را هم ــگاه ها و کتابخانه ه نمایش
ارتبــاط بــا مخاطــب نهایــی در دســتور 
توزیع کننــدگان  اگــر  قــرارداد.  کار 
ــن  ــه بهتری ــاب، فعالیــت خــود را ب کت
دهنــد،  نجــام  ا ممکــن  شــکل 
می تواننــد در حرفــه خــود تــاب آور 
باشــند و اگــر نگرانی از ســوی ناشــران 
باشــد، متوجــه ناشــر-موزعانی اســت 
کــه بــه تولیــد عناویــن مشــابه فاقــد 
کیفیــت و تکثیــر غیرقانونــی آثــار 

ــد. ــتغال دارن ــران اش دیگ
بــا توجــه بــه کاهــش شــمارگان 
کتــاب، کتاب فروشــی های شهرســتانی 
بــا مشــکالتی مواجه انــد و شــمار 
ــد،  ــفارش می دهن ــه س ــی ک کتاب های
در مقایســه بــا چنــد ســال پیــش، 
ــدا کرده اســت.  کاهــش محسوســی پی
ــانی  ــوی کس ــد از س ــن تهدی همچنی
اســت کــه در رســته کتاب فروشــی 
یــا توزیــع  یــا نشــر اقــدام بــه چــاپ و 
انتشــار غیرقانونــی کتاب هــا می کننــد؛ 
یعنــی به مــوازات بازار شــفاف و ســالم، 
بازارغیرشــفاف و روابــط ناســالمی ایجاد 
می کننــد کــه ســالمتی نســبی صنعــت 
می انــدازد.  مخاطــره  بــه  را  نشــر 
ــازار  ــرف ب ــه ع ــرانی ک ــن ناش همچنی
ــتقیم  ــان مس ــه  ذی نفع ــود عادالن و س
ــی ها  ــد کتاب فروش ــر مانن ــت نش صنع
در  مثــاًل  و  نکننــد،  مراعــات  را 
اعطــای تخفیــف  بــه کتاب فــروش 
و مــوزع ِخّســت به خــرج دهنــد و 
و  کتاب فروشــان  پرداخــت  شــرایط 
کننــد،  ســخت  را  توزیع کننــدگان 
موجــب می شــوند عناصــر ســودجو 
ــر  ــرای تکثی ــری ب ــوی بیش ت ــه تکاپ ب

ــد. ــت بزنن ــی دس غیرقانون
شــرایط ســخت چنانچــه باعــث 
شــود تــا ناشــر در نحوه  فــروش کتاب، 
ــت  ــا دریاف ــر ی ــف کمت ــاًل تخفی مث
ــاز  ــودجویان ب ــد، س ــوق یاب ــر س نقدت
ــری  ــتفاده بیش ت ــت سوءاس در موقعی
ــد  ــر ناشــری تولی ــد. اگ ــرار می گیرن ق

خوش فــروش  عناویــن  مناســب، 
را  کارش  داشته باشــد،  نــوآوری  و 
به خوبــی انجــام بدهــد، نبایــد نگــران 
افزایــش تعــداد توزیع کننــدگان باشــد؛ 
ــوورودان  ــره  ن ــد در چه ــی می توان حت
بــه ایــن حرفــه، مشــتری های جدیــد 
ــود  ــع خ ــر و توزی ــازمان  نش ــرای س ب

ــد. ــتجو کن جس
ــر  ــا در نظ ــما ب ــر ش ــه نظ * ب
ــد  ــواد تولی ــی م ــرایط گران ــن ش گرفت
ــده  ــاب، درصــد دریافتــی توزیع کنن کت
و شــرایط ســخت کتاب فروشــان کــه 
در نتیجــه کاهــش خریــد کتاب شــکل 
گرفته اســت، آیــا شــرایط می توانــد 
باعــث به وجــود آمــدن تفــاوت در 
ــش  ــده پی ــه توزیع کنن ــی ک پارامترهای
از ایــن بــرای ناشــر و کتاب فــروش در 

ــد؟ ــت، باش ــر می گرف نظ
ــش  ــاب کاه ــمارگان کت ** ش
ــاله  ــن مس ــه و ای ــی یافت ــل توجه قاب
همه گیــری  زمــان  بــه  محــدود 
نمی شــود،   ۱۹ کوویــد  بیمــاری 
ــدید  ــاله را تش ــری، مس ــن همه گی ای
ــر،  ــوان ناش ــه عن ــر ب ــت. اگ کرده  اس
کتابــی را ۱۰ ســال پیش در شــمارگان 
معینــی منتشــر می کردیــم، امــروز 
دشــوارتر؛  آن  از  و  چــاپ،  تجدیــد 
ــا  ــاب ت ــان کت ــش هم ــد ویرای تجدی
ــی منتشــر  ــک دهــم شــمارگان قبل ی
می شــود. ایــن مســاله، در نتیجــه 

ــت. ــاب اس ــای کت ــش تقاض کاه
دانشــگاهی،  نشــر  حــوزه   در 
عواملــی دست به دســت هــم داده و 
باعــث شده اســت تقاضــای کتــاب 
ــی  ــد. یک ــدا کن ــادی پی ــش زی کاه
ــر  ــی اســت؛ اگ ــب ســنی جمعیت ترکی
۱۵ ســال پیــش یــک میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار متقاضــی ورود بــه آمــوزش 
ــه  ــه ب ــن مطالب ــد، االن ای ــی بودن عال
۵۰ درصــد رسیده  اســت. پــس کاهــش 
تقاضــا بــه ترکیــب هــرم ســنی و تولد 
کمتــر هــم مربــوط اســت؛ یعنی شــمار 
ــل در  ــه ســن تحصی ــان کــه ب نوجوان
دانشــگاه رســیده اند، کمتــر از یکــی دو 
دهــه  پیــش اســت. مشــکالت دیگری 
نیــز مطــرح اســت؛ بخشــی از اســتادان 
ــاز در  ــت امتی ــرای دریاف دانشــگاه ها ب
ارتقــای رتبــه دانشــگاهی، کتاب هایــی 
ــع  ــوان منب ــه و به عن ــف، ترجم را تالی
ــد.  ــالم می کنن ــود اع ــجویان خ دانش
از ایــن نظــر، عناویــن کتاب هــای 
بــد  می یا یــش  فزا ا کم مشــتری، 
ن  آ ر  د مهم تــر  ی  ب هــا کتا و 
گروه هــا خوانــده نمی شــود یــا در 
ــد. از  ــرار می گیرن ــروش ق ــه  ف مضیق
طــرف دیگــر، رســانه های رقیــب 
کتــاب کاغــذی ایجــاد شــده و در 
تکثیرهــای  این هــا،  همــه   کنــار 
کاغــذی  به صــورت  نونــی  غیرقا
یافته اســت. افزایــش  مجــازی   و 

متاســفانه سیاســت های حمایتــی و 
حقوقــی به صــورت درســت بــه کار 
گرفتــه نمی شــود. نمی شــود تک تــک 
ناشــران پیگیر تخلفات کســانی باشــند 
تکثیــر غیرقانونــی می کننــد؛  کــه 
ــوند  ــالح ش ــد اص ــن بای ــه قوانی بلک

بــا تکثیــر غیرقانونــی، برخــورد  و 
جــدی شــود. مجموعــه ای از ایــن 
ــت  دســت مشــکالت باعــث محدودی
ــاب شده اســت.  ــروش کت در نشــر و ف
در نتیجــه؛ دارنــدگان پروانــه نشــر 
بیشــتری  ی  شــی ها و ب فر کتا و 
ــن حرفــه را رهــا می کننــد. امــا  ای
ناشــران  بــرای  نیــز  فرصت هایــی 
ــد  ــر بای ــاد شده اســت. ناش ــوآور ایج ن
ــدرن و  ــزی م ــا برنامه ری ــازمانی ب س
ــردی طراحــی و نیروهــای خــود  راهب
را بــه اشــکال مختلــف بازســازی 
کنــد، بازاریابــی اصولــی داشته باشــند، 
دقیقــا  را  خــود  گروه هــای هــدف 
شناســایی و ارتبــاط مــدرن و موثــری 
بــا آن هــا برقــرار کنــد، در یــک کالم، 
ــد و  ــوب بشناس ــتریان را خ ــاز مش نی
درغیــر این صــورت، از ایــن حرفــه 
ــازار  ــه ب ــرانی ک ــود. ناش ــارج می ش خ
هــدف را می شناســند و تولیــد بــه 
ــد. ــد، ماندگارترن موقــع و درســت دارن

پــس؛ ناشــران و توزیع کننــدگان 
دیرپــا نبایــد نســبت بــه ورود و حضــور 
ــه شــفاف و  ــد ک ــز جدی ــراد و مراک اف
ــد،  ــت کار می کنن ــه و درس ــا برنام ب
نگرانــی داشته باشــد؛ بلکــه آن هــا را در 
توســعه  بــازار می تواننــد مشــتری خــود 
تلقــی کننــد. مســاله اصلــی اختــالف 
و تفــاوت میــان نســل جدیــد ناشــران 
و نســل قدیــم آن هــا نیســت؛ تفــاوت 
ــد  ــده ای بخواهن ــه ع ــی اســت ک جای
به صــورت غیرشــفاف و غیرقانونــی 
ــر  ــروه اخی ــد گ ــد. هرچن ــت کنن فعالی
ــد  ــرب دارن ــت مخ ــی فعالی چندصباح
ایــن  زیــان  آشکارشــدن  بــا  امــا 
فعالیتشــان از ایــن حرفــه، بــه حرفــه  
ــا آســیب  ــد، ام دیگــری کــوچ می کنن
 خــود را بــه بــازار کتــاب وارد می کننــد.

ــی  ــاب فعال ــازار کت ــه ب ــرای اینک * ب
شــما  به نظــر  داشته باشــد،  وجــود 
ــر،  ــده ناش ــر عه ــف ب بیشــترین وظای
یــا  اســت  کتاب فــروش  و  مــوزع 
کتاب فروشــان  و  ناشــران  اتحادیــه 
و وزارت فرهنــگ و ارشــاد هــم بایــد 

ــد؟ ــک کنن کم
** ناشــر، کتاب فــروش و مــوزع 
ــا  ــازمانی درســت و ب ــاختار س ــد س بای
ــع  ــروش و توزی ــر، ف ــه ای در نش برنام
و  درســت  بازاریابــی  داشته باشــند. 
ــی از  ــه بخش ــب البت ــناخت مخاط ش
ســازنده  ارتبــاط  اســت.  ناشــر  کار 
نشــر،  زنجیــره   حلقه هــای  میــان 
همــه  از  توزیــع  و  کتاب فروشــی 
اقدامــات  لیکــن  اســت؛  مهم تــر 
نهادهــای موثــر در صنعــت نشــر ماننــد 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
نهادهــای  و  صنفــی  اتحادیه هــای 
فرهنگــی ماننــد انجمن هــای فرهنگــی 
تخصصــی نشــر می تواننــد بســیار 
وزارت  حمایــت  باشــند.  تاثیرگــذار 
ــد  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نمی توان
به صــورت دائــم یــا درازمــدت معطــوف 
بــه چگونگــی تخصیــص یارانــه  کاغــذ 
ــر  ــا پیگی ــر ی ــات نش ــر ملزوم و دیگ
بــرای  وام قرض الحســنه  واگــذاری 
صنــف باشــد؛ زیــرا تاثیــر حیاتــی 
ــدارد.  ــه ای ن ــر حرف ــت ناش ــر فعالی ب
حمایت هــای دولتــی بایــد بنیادیــن 
ــر این کــه مهم تریــن  باشــند. عــالوه ب
و  ســاختار  و  ســازمان دهی  عامــل، 
برنامه ریــزی درســت بــرای تــداوم 

ــت. ــی اس ــر حیات ــت نش فعالی
ــی  ــا، در مقاطع ــی حمایت ه برخ
می توانــد مفیــد باشــد. امــا حمایت هــای 
غیربنیادیــن تــا چــه زمانــی بایــد ادامــه 
باشــد؟ دولــت حــدود ســه دهــه حمایت 
مســتقیم در قالــب کاغــذ یارانــه ای، وام 
ارزان قیمــت و وام کم بهــره داشته اســت. 
ــن  ــس از ای ــر پ ــت نش ــت صنع وضعی
حمایت هــا امــروز در چــه مســیری قــرار 
گرفته اســت؟ شــمارگان کتــاب و میــزان 
مطالعــه  مــردم و حتــی تحصیل کرده هــا 
حمایت هــا  اســت؟  حــدی  چــه  در 
حمایــت  در  نبوده اســت.  هدفمنــد 
ــان محــدود و  ــد طــی زم ــد، بای هدفمن
ــت  ــت شــوندگان از حمای ــن، حمای معی
بی نیــاز شــوند، امــا وقتــی صنعــت نشــر 
ــتقیم  ــای مس ــر حمایت ه ــدام در فک م
ــت در اعطــای کاغــذ و تســهیالت  دول
باشــد، ســرانجام خوبــی نخواهدداشــت. 

 ورود صاحبان فکر به حوزه توزیع كتاب مغتنم است 

احیای ظرفیت  سبک هندی در غزل امروز

آلبوم »اینکه دلتنگ تو ام…« چندی پیش با صدای ساالر عقیلی منتشر شد. 
اشعار این آلبوم توسط مهدی مظاهری سروده شده بود. عبدالجبار کاکایی شاعر 
و ترانه سرا در مطلبی با عنوان »سپید می گذرد یا سیاه...« به این آلبوم و اشعار آن 

پرداخته  و  نوشته است:
شعرهای آلبوم »اینکه دلتنگ توأم« را با صدای ساالر عقیلی، کالم مهدی 
مظاهری و آهنگ نسیم شاملو و پیمان خازنی چند بار شنیدم. به مجموعه عوامل 
هنری این آلبوم تبریک و خسته نباشید عرض می کنم و امیدوارم این تجربه ها بیشتر 
تکرار شود تا بخشی از حوزه شنیداری موسیقی که بیشتر موضوع کالم را در این هنر 
دنبال می کنند از انزوا و رکود فعلی ناشی از فراورده های بی شمار موسیقی بازاری 
موسوم به پاپیوالر یا موسیقی رایج و موسوم به استیجی بیرون بیایند و به خصوص 
این آلبوم و نظایر آن پل رابطه ای باشد میان شاعران و آهنگسازان تا سنت موسیقی 
ایرانی در این چالش جهان الکترونیک همچنان رابطه اش را با مخاطبانش حفظ کند.

* نکته اول:  موسیقی در شرق معمواًل دنباله رو کالم است؛ در سنت موسیقیایی 
تاجیکستان و افغانستان غالبًا کالم، موسیقی را به خدمت خود درمی آورد و این سبک 
از اجراهای موسیقی در پژوهش و نقد گذشتگان از فارابی و ابن سینا تا عبدالقادر 
مراغه ای هویت کاماًل مستقلی دارد. در تصانیف گذشتگان غالبًا توصیه به ملحون 
بودن کالم برای تلفیق با موسیقی شده است که قابلیت انعطاف و ترکیب با موسیقی 
را داشته باشد، زیرا موسیقی عروضی مبتنی بر آوای فونوتیک کالم است، آن هم 
کالمی که تابع نحو و معناست، و هنگامی که با موسیقی اصوات و ضربآهنگ نت ها، 
ترکیب می شود تغییر وضعیت می دهد و شیوه انتقال مفاهیم از قواعد عروضی و 
دکالماسیون فاصله می گیرد و تابع اوکتاوها و میزان های موسیقی و اجرای آهنگین 
با  مناسبی  تلفیق  می تواند  هنگامی  اغلب  کالم  تازه،  فرم  این  در  می شود.  کالم 
موسیقی داشته باشد که با نیت و ظرفیت کالم ملحون سروده شده باشد؛ بنابراین 
لزومًا کالم دلنشین مبتنی بر عروض با ضرباهنگ هجاهای بلند و کوتاه، توفیق 

همراهی قطعی با موسیقی را نخواهد داشت.
ملحون کردن کالم در غزل که سنت قول و قّوالی را در ذهن متبادر می کند 
تابع احواالت سراینده و احضار کلمه های مبتنی بر آهنگ و موسیقی است، لذا بسیار 
اتفاق می افتد که یک غزل در دکالماسیون و خوانش بر محور عروض تأثیر بیشتری 
دارد تا در تلفیق با موسیقی. البته ندرتًا با مهارت آهنگسازان برجسته و تمرکز بر 
انتقال معنا ممکن است این تلفیق هنرمندانه شکل بگیرد. اساسًا جمالت موسیقیایی 
غالبًا تابع جمالت عروضی نیستند، مکث و سکون در لحن موسیقی تابع مکث و 
سکون در لحن عروضی نیست و شعر مادامی که با منطق مجرد عروضی سروده 
شده باشد مستعد تلفیق با موسیقی نیست. در این شرایط خاص، اجرای هنرمندانه 
یک خواننده خوش صدا با تحریرهای درست و صدای موفق در بم و اوج می تواند 

تا حدی جبران مافات کند
* نکته دوم:  طیفی از غزلسرایان در روزگار ما با فاصله گرفتن از غزل مدرن 
مهدی  غزل های  پرداخته اند.  هندی  سبک  غزل  ظرفیت های  احیای  به  سنتی  و 
مظاهری با چاشنی سبک هندی در سال های اخیر در ادامه این مسیر نمونه های 

موفق دیگری از این سبک و شیوه است:
زلف را شانه مزن شانه به رقص آمده است
من که هیچ آینه خانه به رقص آمده است!

باز در سینه کسی سر به قفس می کوبد
به گمانم دل دیوانه به رقص آمده است

عناصر سازنده ترکیب ها و اجرای نحو کالم و مبانی زیبایی شناسی در این 
نوع از غزل ها ادامه سنت ادبی غزل فارسی با تکنیک های رایج سبک هندی و 
گاه نوآوری های امروزی است. در غزل مهدی مظاهری خبری از سوررئالیسم و 
با یک  ما  به احضار کلمات نمی پردازد و  فرمالیسم و غیره نیست، ذهن تصادفًا 
ادبی مواجه ایم که معناگرایی و اصالت محتوا  دنباله رو سنت  ذهن محاسبه گر و 

را همچنان مد نظر دارد.
این غزل هاست،  بنیان ساخت  اجرای موسیقی عروضی که  و  دکالماسیون 
مطابق رفتار ذهنی شاعر بهترین شیوه برای عرضه این آثار است، شاعر مقدمه چینی 
منطقی در بیت دارد و زمان در اجرای کامل بیت و انعقاد معنا نقش مهمی دارد؛ در 

واقع با پایان یافتن بیت، لذت کامل نصیب مخاطب می شود.
با  منطبق  زمانی  توسعه  با  و  آهنگسازی  بستر  در  آثار  این  که  هنگامی  اما 
میزان های موسیقی عرضه می شوند، غالبًا نتیجه مطلوبی در انتقال زیبایی تمام و 
با این حال صدای خواننده و تحریرهای حرفه ای و  ابیات دست نمی دهد،  کمال 
اجرای دکلمه وار اشعار از شیوه های باال بردن کیفیت اثر هنری است که در این 

آلبوم خوشبختانه دیده می شود.
و  الکترونیکی  امکانات شنیداری  توسعه  وانفسای  نکته سوم: در روزگار   *
چرخش اقتصادی موسیقی از آلبوم به استیج و ظهور مجدد خنیاگران کم دانش و 
تقلیل آلبوم گرایی و تولید کم رونق موسیقی برای خلوت انسان ها دست زدن به 
انتشار یک اثر کالسیک سنتی با عوامل اجرایی حرفه ای شایسته تحسین است. 
نسل ما بیش از گذشته به این نوع از آثار نیازمند است و متأسفانه شرکت های 
این  رونق  بر  اقتصادی - هنری در سرمایه گذاری  تجاری موسیقی و مؤسسات 
هنر  احیای  مدعی  نهادهای  دارد  جا  ندارند.  چندانی  اهتمام  موسیقی  از  سبک 
موسیقی ایرانی با حمایت از این اثر و آثار مشابه زمینه توجه بیشتر را در تولید 

این آثار توسط شرکت ها و مؤسسات
هنری ایجاد کنند.

* نکته آخر: سپید می گذرد یا سیاه می گذرد
دو پلک بی تو برایم دو ماه می گذرد

شبی که چشم تو را بوسه می زدم گفتم
که چشم های تو از این گناه می گذرد

دلم کبوتر جلد تو هست و می دانی
چه بر پرنده بی سرپناه می گذرد

من از گذشت نگاهت به عشق می دیدم
که عشق های تو با یک نگاه می گذرد

نقطه قوت این آلبوم شعرهای مهدی مظاهری، شاعر خوش آتیه امروز است 
از  پیش  اگر  شاید  است.  نحوی سروده شده  نکات  رعایت  با  و  روان  و  که ساده 
شنیدن این آثار در بستر موسیقی، آن ها را در حافظه داشته باشی لذتت از شنیدن 
آثار دوچندان شود. با این حال همین قدر هم غنیمت است. برای همه عوامل این 

آلبوم آرزوی موفقیت دارم.
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پروانه رسولی خوشبخت

پیوند دهنده ادبیات کهن ایران و شعر نیمایی
احمدرضا احمدی روز دوشنبه 3۰ اردیبشهت ۱3۱۹ در کرمان متولد شد. پدرش 
کارمند وزارت دارایی بود و پنج فرزند داشت که احمدرضا کوچکترین آن ها 
بود. جد پدری وی ثقةاالسالم کرمانی، و جد مادری اش آقا شیخ محمود 
کرمانی است. سال اول دبستان را در مدرسه کاویانی کرمان گذراند و در 
سال ۱3۲۶ با خانواده به تهران کوچ کرد. در دبستان ادب و صفوی تهران 
ابتدایی را به پایان برد و دورٔه دبیرستان را در دارالفنون تهران به  دوران 
پایان رساند. در سال ۱3۴۵ دورٔه خدمت سربازی را به عنوان سپاهی دانش 

در روستای ماهونک کرمان آموزگاری کرد.
* گروه ادبی طرفه

نوری  اسماعیل  ابراهیمی،  نادر  همراه  به   ۱3۴3 سال  در  احمدی 
عالء، مهرداد صمدی، محمدعلی سپانلو، بهرام بیضایی، اکبر رادی، جعفر 
کوش آبادی، مریم جزایری و جمیله دبیری گروه طرفه را با هدف دفاع از 
هنر موج نو تأسیس کرد. انتشار دو شماره از مجلٔه طرفه و تعدادی کتاب در 

زمینٔه شعر و داستان از فعالیت های این گروه است.
* فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

احمدی در مهر ماه سال ۱3۴۹ در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان مشغول به کار شد. تا سال ۱3۵۸ در سمت مدیر تولید موسیقی 
برای صفحه و نوار ماند و از سال ۱3۵۸ تا زمان بازنشستگی یعنی سال 
به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات  بخش  در   ۱3۷3
ویراستاری مشغول بود. تدوین ردیف موسیقی ایرانی، آوازهای محمدرضا 
شجریان، شعرخوانی و ضبط صدای شاعران مهم )با آثاری از نیما یوشیج، 
احمد شاملو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، یداهلل رؤیایی، نصرت رحمانی و...( 

از جمله فعالیت های وی در کانون بود.
* سبک کار

آشنایی عمیق او با شعر و ادبیات کهن ایران و شعر نیما دستمایه ای 
شد تا حرکتی کاماًل متفاوت را در شعر معاصر آغاز و پی ریزی کند. از بیست 
سالگی به طور جدی به سرودن شعر پرداخت. وی نخستین مجموعه شعرش 
را با عنوان طرح در سال ۱3۴۰ منتشر کرد که توجه بسیاری از شاعران 
و منتقدان دهه ۴۰ را جلب کرد. وی همچنین آثاری در ادبیات کودک و 
نوجوان دارد.احمدرضا احمدی بنیان گزار سبک موج نو در دهه ۱3۴۰، در شعر 
معاصر ایران است که در نیمٔه دوم این دهه، موج نو تبدیل به یک حرکت 
ایرانی شد و در داستان، نمایشنامه، تئاتر، سینما و  مدرنیستی در فرهنگ 
نقاشی تأثیر کرد. در سال ۱3۷۸ سومین جایزه شعر خبرنگاران با مراسمی 
متفاوت و خصوصی در خانه احمدرضا احمدی برگزار شد. همان سال کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراسم بزرگداشت احمدرضا احمدی، 

تندیس مداد پرنده را به او اهدا کرد.
* کتاب شناسی

آثار شاعرانه احمدی که به صورت کتاب منتشر شده عبارت است از:
]۱3۹۶- جای پای عاشقان در برف مانده است شعر و نقاشی«، نشر 

چلچله
۱3۹۶- نمایشنامه های شاعر در چهار جلد«، نشر چلچله

۱3۹۵ - به سوی تو می آیم«، سرزمین اهورایی
۱3۹۵ - دری به سوی دریا«، کتاب سرای نیک

۱3۹۵ - بدون دریا از قایق مینویسم«، نشر چلچله
۱3۹۵ - قطار از ریل خارج شد«، نشر چلچله

۱3۹۵ - آوازخوان آوازش را در باران تا سپیده ادامه داد«
 ۱3۹۴ - بر دیوار کافه، نشر ثالث

۱3۹۴ - لیوان شکسته«، انتشارات فصل پنجم 
۱3۹3 - به خاطر غنای این اندوه دستان ما را بگیر، نشر مشکی

۱3۹3 - میوه ها طعم تکراری دارند، نشر ثالث
۱3۹۲ - می گویند بیرون از این اتاق برف می بارد

۱3۹۲ - یادگار عشق و حرمان مدام،نشر ثالث.
۱3۹۱ - از بارانی که دیر بارید

۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر هفتم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر ششم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر پنجم

۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر چهارم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر سوم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر دوم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر اول
۱3۹۱ - میوه ها طعم تکراری دارند

۱3۸۹ - دفترهای سالخوردگی )دفتر هفتم( 
۱3۸۹ - دفترهای سالخوردگی )دفتر ششم( 

۱3۸۹ - دفترهای سالخوردگی 
۱3۸۹ - دفترهای سالخوردگی
۱3۸۹ - دفترهای سالخوردگی
۱3۸۹ - دفترهای سالخوردگی

۱3۸۹ - دفترهای سالخوردگی 
۱3۸۹ - احمدرضا احمدی از ایوان خانه شان فرار کرد

۱3۸۹ - مژدگانی به یابنده احمدرضا احمدی
۱3۸۹ - پسرکی به نام احمدرضا احمدی گم شده است

۱3۸۹ - در به در به دنبال احمدرضا احمدی
۱3۸۹ - هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود

۱3۸۸ - بهاریه
۱3۸۸ - همه شعرهای من

۱3۸۷ - روزی برای تو خواهم گفت
۱3۸۶ - چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود 

۱3۸۵ - ساعت۱۰ صبح بود 
۱3۸3 - عزیز من«، نشر افکار 

۱3۸۱ - یک منظومٔه دیریاب در برف و باران یافت شد
۱3۷۸ - عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده بود 

۱3۷۶ - از نگاه تو زیر آسمان الجوردی
۱3۷3 - ویرانه های دل را به باد می سپارم

۱3۷۲ - لکه ای از عمر بر دیوار بود
۱3۶۹ - قافیه در باد گم می شود

۱3۶۴ - هزار پله به دریا مانده است
۱3۵۹ - نثرهای یومیه

۱3۵۲ - ما روی زمین هستیم
۱3۵۰ - من فقط سفیدی اسب را گریستم سالها

۱3۴۷ - وقت خوب مصائب
۱3۴3 - روزنامٔه شیشه ای
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ضبط »راهی شو« کلید خورد

ضبط مستند مسابقه »راهی شو« 
و  شمسایی  صادق  کنندگی  به تهیه 
پرش  با  مشحون  سجاد  کارگردانی 
سقوط آزاد ارشا اقدسی بدل کار سینما 
و تلویزیون به طور رسمی کلید خورد.

از  کاری  شو«  »راهی  مسابقه 
گروه تهران و شهروندی شبکه پنج سیماست 

که تولید آن از دریاچه خلیج فارس آغاز شده است.
مستند مسابقه »راهی شو« با هدف ترویج فرهنگ استفاده از موتور 
و دوچرخه های شارژی در جهت بهبود وضعیت هوای تهران، توجه ویژه 
به وظایف شهروندی در حوزه پسماند و مدیریت شهری، استفاده از حمل 
و نقل عمومی مثل موتور برقی، جاذبه های شهری و ... تولید  خواهد 
شد و به تصویر کشیدن تمامی معابر بوستان ها و گذرگاه های  کالنشهر 

تهران یکی از اهداف آن است.

غفوریان برای شبکه خانگی سریال می سازد

سینما  بازیگر  غفوریان  مهران 
هنرپیشه ای  هر  گفت:  تلویزیون  و 
دوست دارد، تمام نقش ها را بازی کند، 
اما کمدی سخت تر از نقش های جدی  
و خنداندن مردم کار سخت تری است. 

لیت هایش  فعا آخرین  ره  با در وی 
به  زنده«  »آهک  فیلم  در  کرد:  عنوان 
کارگردانی رامیار مشایی آخر این ماه جلو دوربین خواهد رفت، ایقای 
نقش می کند و عالوه بر این، قرار است در سریال »خاتون« به کارگردانی 
تهیه می شود، حضور  نمایش خانگی  برای شبکه  نیز که  پاکروان  تینا 

داشته باشد.
وی افزود: سعید هوشیار نویسنده یی است که من سال ها با او کار 
کرده ام و نوشتن یک طرح را به درخواست و سفارش علی اسدزاده شروع 
کرد و قرار است من آن را در دو فصل برای شبکه نمایش خانگی بسازم.

کرونا، هنرمند خراسانی را با خود برد

رحمان گواهی یکی از چهره های 
فعال و هنرمند موسیقی شمال خراسان 
روز یکشنبه هجدهم آبان ماه به دلیل 
را  فانی  دار  کرونا  بیماری  به  ابتال 

وداع گفت.
وی از خنیاگران شناخته شده منطقه 
دو  میانی  نسل  هنرمندان  از  و  شیروان 

تارنوازی منطقه خراسان بود که در سن ۵3 سالگی از دنیا رفت..
رحمان گواهی از دوتارنوازان صاحب نام منطقه خراسان شمالی، طی 
سال های اخیر در جشنواره های مختلف مرتبط با موسیقی اقوام ایران حضور 
مؤثری داشت و چندی پیش نیز در جریان برگزاری نهمین جشنواره ملی 
موسیقی نواحی ایران مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفته بود و  به واسطه 
اجرای آثار گذشتگان و استادان خود در این حوزه، میان مخاطبان این 

گونه موسیقایی محبوبیت زیادی داشت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»نجیبه« به جشنواره فیلم اندونزی می رود

و  نویسندگی  به  فیلم »نجیبه« 
کارگردانی مصطفی گندمکار در ادامه 
به بخش  بین المللی خود،  حضورهای 
Jogja-  چشم انداز آسیای جشنواره
NETPAC کشور اندونزی راه یافت.

و  معرفی  با هدف  این جشنواره 
با  توسعه سینمای آسیا و در تعاملی نزدیک 
شبکه ارتقای سینمای آسیا )نِت پک(، که یک سازمان فرهنگی و سینمایی 
شامل منتقدان، فیلم سازان، برگزارکنندگان جشنواره ها و پخش کنندگان 3۰ 
کشور مختلف است، برگزار می شود. »نجیبه« اولین فیلم بلند مصطفی گندمکار 
است که پیش از این به عنوان فیلمساز کوتاه  فعالیت داشت و  فیلم کوتاه آالن 
از ساختههای وی حضور بین المللی موفقی را تجربه کرد.منظر لشگری، شهره 
سلطانی، مهدی امیری خراسانی، سید غفار وهابی، مرضیه زهری، حسین 

حسامی  و پیام احمدی نیا بازیگران فیلم سینمایی »نجیبه« هستند.
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ستاره جدید موسیقي جنوب

ناصر پورکرم: ناصر عبداللهي خواننده بدون تکرار موسیقي ایران است
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محمد حسین زاده

وقتی سخن از موسیقی هرمزگان 
اسـت، نـام بزرگانـی چـون خالـو قنبـر 
منصفـی  ابراهیـم  مرحـوم  و  راسـتگو 
از صندوقچـه خاطـرات بیـرون می آید 
می شـود.  ردیـف  هـم  سـر  پشـت  و 
صـدای  هـم  جوان ترهـا  گـوش  در 
عبداللهـی  ناصـر  چـون  خوانندگانـی 
غالمرضـا  و  صادقـی  رضـا  فقیـد، 
صنعتگـر پیچیـده و برایشـان خاطـره 
سـاخته اسـت. در ایـن سـال ها البتـه 
خیلـی دیگـر از بـر و بچه هـای جنوب 
بوده انـد کـه علیرغـم صـدای خوش و 
تـالش فراوان نتوانسـتند بـه جایگاهی 
کـه لیاقتـش را داشـتند، برسـند. با این 
همه مسـیر بدل شـدن به سـتاره برای 
جوانـان جنوب در موسـیقی پـاپ ادامه 
دارد و میـدان هنـر موسـیقی در طـول 
دوران از جوانـان بااسـتعداد و توانمنـد 
جنوبـی خالـی نبوده اسـت. یکی از این 
پورکـرم  ناصـر  بااسـتعداد  خواننـدگان 
اسـت، جوانـی کـه البتـه نام بـرادرش 
در زمـره اسـامی آوازخوانـان برجسـته 
موسـیقی آن خطـه قـرار می گیـرد، اما 
خـودش بـا اهدافـی بزرگتـر رهسـپار 
پایتخت شـده تـا در میـان خیل عظیم 
صداهـا، سـری در میان سـرها درآورد. 
خواننـده ای کـه تـازه از مـرز سـومین 
دهـه زندگـی گذر کـرده اما سـال های 
زیـادی از عمـرش را در راه فراگیـری 

موسـیقی گذاشـته اسـت....

موسـیقي  دنیـاي  وارد  -چطـور 
شـدید؟

*مـن در خانـواده ای هنردوسـت 
متولد شـد. بـرادرم عبدالعزیـز پورکرم، 
خواننـده ای صاحب نـام در جنوب ایران 
بود و تمام دوسـتداران موسـیقی محلی 
هرمـزگان، او را به خوبـی می شناسـند. 
فـراوان،  سـختی های  بـا  عبدالعزیـز 
تمرین هـای  فراگرفـت.  را  موسـیقی 
مـداوم و پشـتکار مثال زدنـی او سـبب 

شـد مـن نیـز شـیفته موسـیقی شـوم. 
وقتـی تنهـا ۸ سـال سـن داشـتم در 
گـروه سـرود اسـتاد رادمهـر، فعالیـت 
موسـیقایی را آغـاز کـردم و بـا تعلیـم 
بـرادرم، سـازهای کیبـورد  و حمایـت 
و گیتـار را آموختـم. از کودکـی درگیـر 
موسـیقی شـدم. هرچنـد سـن و سـال 
زیادی ندارم، اما بیش از دو دهه اسـت 
بـه نحوی با موسـیقی مأنوس هسـتم.

چهره هـای  ازجملـه  -برادرتـان 
نامـدار موسـیقی در جنـوب ایـران بـه 
شـمار مـی رود... چـرا شـما در ژانـری 
کامـال متفـاوت بـه فعالیـت پرداختید؟

بـر  اسـتادی  حـق  *عبدالعزیـز، 
بـه  داد  اجـازه  امـا  دارد،  مـن  گـردن 
کشـف و شـهود بپـردازم و هـر آنچه را 
دوسـت دارم، انتخـاب کنـم. موسـیقی 
جنـوب در گوشـت و پوسـت و خـون 
ایـن  نمی تـوان  اصـال  و  اسـت  مـن 
موسـیقی را از وجـودم جـدا کـرد، ولی 
دوسـت داشـتم دایـره مخاطبانـی بـه 
وسـعت ایران داشـته باشـم. متاسـفانه 
خـود  در  فقـط  محلـی  موسـیقی های 
مناطق شـنیده می شـوند و فقـط تعداد 
اندکـی از مخاطبـان جـدی و محققان 
حـوزه موسـیقی در سـایر نقـاط ایـران 
بـه شـنیدن این آثـار عالقمند هسـتند 
فارسـی  زبـان  بـه  شـما  وقتـی  ولـی 
در  ایرانـی  ۸۰میلیـون  می خوانیـد، 
جای جـای سـرزمین مـادری و شـاید 
بسـیاری در فراسـوی مرزها، صدایتان 
را بشـنوند و با شـما ارتباط برقرار کنند.

-نخسـتین قطعـه شـما به صورت 
رسـمی در چه سـالی منتشـر شد؟

*مـن سـال ها بـه زبـان محلـی 
در  جنوبـی ام  قطعـات  و  می خوانـدم 
امـا  شـده،  شـنیده  بسـیار  هرمـزگان 
فعالیـت  قالـب  در  قطعـه ام  اولیـن 
حرفـه ای، سـال ۱3۸۸ بـا نـام صـدای 
جنوبی منتشـر شـد. شـهرام محمودی، 
ملی پـوش والیبال کشـورمان، دوسـت 
و  حمایت هـا  و  بـود  مـن  نزدیـک 

تشـویق های او تاثیر زیادی در پیگیری 
جـدی خوانندگی از سـوی من داشـت.

-چـرا فعالیت حرفه ای شـما دچار 
شد؟ وقفه 

*مـن متولد بنـدر خمیر در اسـتان 
هرمزگان هستم. طبیعتا فعالیت حرفه ای 
در زادگاه من چندان آسـان نیسـت. ورود 
جـدی و حرفـه ای به عرصـه خوانندگی، 
نیازمند سـرمایه گذاری و امکانات زیادی 
اسـت. بـرای رسـیدن به این هـدف باید 
راهـی پایتخـت می شـدم. فاصلـه زیـاد 
دلتنگی هـای  و  تهـران  تـا  بندرعبـاس 
بیـن  وقفـه ای  ایجـاد  سـبب  مـادرم 
فعالیت های من شـد. سال ۹۱ قطعه جدا 
بودی از اسـتاد حسـین وفادار را بازخوانی 
کردم. در ادامه با معین راهبر آشـنا شـدم 
و حمایت هـای او سـبب شـد در تهـران 
سـاکن شـده و به صـورت جـدی روی 
خوانندگی متمرکز شوم. در ادامه دوستی 
عمیقـی بیـن ما شـکل گرفـت. قطعات 
بی وفـا و دلتنگـم، حاصـل همـکاری ما 
در آن دوران بـود که سـال های ۹۲ و ۹3 
منتشـر شـد. این دو قطعه مورد استقبال 
قـرار گرفتند و تا حدودی نـام مرا در بازار 
موسـیقی مطرح کردند، حتی خوانندگان 
سرشناسـی مانند رضا صادقی به تمجید 

از آن آثـار پرداختند.

-رضا صادقی شـاید مشـهورترین 
خواننـده حال حاضر جنوب باشـد. البته 
پیش تـر نیـز خوانندگانی ماننـد مرحوم 
ناصـر عبداللهـی توانسـتند نـام خـود 
را فراتـر از گسـتره جغرافیایـی جنـوب 
مطرح کنند. شـما چـه هدف و آینده ای 

را بـرای خود متصور هسـتید؟
*خوانندگانـی که نـام بردید جزو 
اسـتان  مخصوصـا  جنـوب  افتخـارات 
هرمـزگان هسـتند. بسـیاری از جوانان 
بنـدر آرزو دارنـد روزی جـا پـای آنهـا 
صدایـی  عبداللهـی،  ناصـر  بگذارنـد. 
ایـران  پـاپ  موسـیقی  در  بی تکـرار 
بـود. چهره هـای زیـادی را دیدیـم که 
در ابتـدای ورود بـه عرصـه موسـیقی، 

خوانندگانـی  تقلیـد صـدای  در  سـعی 
فـردی  کمتـر  تاکنـون  امـا  داشـتند، 
توانسـته بـه تقلیـد از سـبک و صـدای 
ناصـر عبداللهـی بپردازد. رضـا صادقی 
نیـز اسـتایل و صـدای خـاص خـود را 
داشـته و طرفـداران پروپاقرصـی دارد. 
تمـام تالشـم در همـه سـال ها مبتنـی 
بـر همین اصول بوده اسـت، کوشـیدم 
شـبیه بـه هیچکس نباشـم و سـبک و 

صـدای خـودم را داشـته باشـم.

بـا صـدای  -به تازگـی قطعـه ای 
شـما منتشـر شـده و تعـداد دانلودهـا 
نشان از اسـتقبال مخاطبان دارد. قطعه 

سـاحل چگونـه شـکل گرفت؟
قطعـه  آهنگسـاز  و  *ترانه سـرا 
سـاحل، هـادی زینتـی بـوده و تنظیـم 
اثـر را نیـز فریـد ایمانی بر عهده داشـته 
اسـت. ایـن قطعـه بـا دریافت مجـوز از 
دفتر موسـیقی به انتشار رسید. همانطور 
کـه اشـاره کردید مردم، اسـتقبال خوبی 
از سـاحل داشـتند. پیام های محبت آمیز 
زیـادی دریافـت کردیـم که باعث شـد 
خسـتگی مان در برود. سـاحل، قطعه ای 

عاشـقانه و آرام اسـت.

به ویـژه  موسـیقی  امـروز  -بـازار 
موسیقی پاپ، بیشتر فضاهای ریتمیک 
را طلـب می کنـد و بـه همیـن دلیـل 
و  قطعاتـی شـش  خواننـدگان عمدتـا 
می کننـد.  تولیـد  ترنـس  یـا  هشـت 
فکـر می کنیـد قطعـات عاشـقانه هنوز 
طرفـداران گسـترده ای داشـته باشـند؟

بـد  ا تـا  نه  عاشـقا *موسـیقی 
قطعـات  دارد.  را  خـودش  مخاطبـان 
عاشـقانه ای کـه دهه هـا قبـل، چـه در 
ایـران و چه در دیگر نقـاط جهان تهیه 
و منتشـر شـده اند، هنـوز هـم شـنیده 
زمـان  در  کـه  نسـل هایی  می شـوند. 
خلـق اثر بـه دنیا نیامـده بودنـد، امروز 
قطعـات عاشـقانه قدیمی را می شـنوند 
و بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار می کنند، پس 
کهنـه  هیچ وقـت  عاشـقانه  موسـیقی 
نمی شـود، چـون عشـق همیشـه تـازه 

و زنـده اسـت. هـر کـدام از مـا ده هـا 
داریـم  ذهـن  در  خاطره انگیـز  قطعـه 
که شـاید 3۰ و حتی ۵۰ سـال از زمان 
تولیدشـان گذشـته باشـد، ولـی بارها و 
بارهـا گوششـان می دهیـم و مانند روز 

از شنیدنشـان لـذت می بریـم. اول 

-یکـی از انتقـادات واردشـده بـه 
موسـیقی امـروز ایران، جـای خالی آثار 
ماندگار اسـت. در سـال های اخیر کمتر 
قطعـه ای در حافظه تاریخی مردم ثبت 
شـده و نظـر طیف وسـیعی از مـردم را 
جلـب کرده اسـت. بـه نظر شـما دلیل 

این اتفاق چیسـت؟
*از دیربـاز گفته انـد: هـر سـخن 
از دل برآیـد الجـرم بـر دل نشـیند. رمز 
پیـش  سـال ها  کـه  آثـاری  مانـدگاری 
خلـق شـده اند و هنـوز هم رنـگ تازگی 
دارنـد، ارتبـاط قلبی خالقان اثر با قطعاتی 
بـوده کـه هنرمنـدان تولیـد می کردنـد. 
ترانه سـرا بـا تمـام وجـودش می سـرود، 
آهنگسـاز تمـام احساسـش را در نت هـا 
جـاری می کـرد و خواننده با تمـام وجود 
می خوانـد. رابطـه عمیقـی بیـن اضـالع 
مثلـث تهیه آثـار موسـیقایی برقـرار بود 
و نتایجـی درخشـان هـم در پی داشـت. 
امروز به دلیل گسـترش فضای مجازی، 
افـراد می تواننـد ره صد سـاله شـهرت را 
یک شـبه طـی کننـد. از طرفـی ورود به 
گذشـته،  برخـالف  خوانندگـی  عرصـه 
بسـیار آسـان شـده و از سـوی دیگـر 
سـرمایه گذاران در حوزه موسیقی، تامین 
منافـع مالی را بر تهیه و تولید اثری قابل 
دفـاع و ماندگار ارجـح می دانند. تمام این 
عوامـل دست به دسـت یکدیگـر داده تـا 
کمتـر شـاهد انتشـار قطعاتی باشـیم که 
ماه هـا و سـال ها، ما را درگیر خـود کرده 
و هـر چـه زمان می گذرد، بیشـتر در روح 

و جانمـان نفـوذ کنند.

-در بـازار امـروز موسـیقی، تعداد 
خواننـدگان بسـیار زیـاد اسـت و روزانه 
صدهـا قطعه در بسـتر اینترنت منتشـر 
می شـود. موفقیـت در چنیـن بـازاری، 

دشـوار جلـوه می کنـد. فکـر می کنیـد 
تـا چـه اندازه، امـکان موفقیـت در این 

بـازار برای شـما فراهم شـده اسـت؟
و  ننـدگان  خوا زیـاد  د  *تعـدا
دسترسـی آسـان مردم بـه قطعات، کار 
خواننـده را بسـیار سـخت کرده اسـت، 
چـرا کـه سـلیقه ها متنوع شـده و شـما 
مسـیر دشـواری برای جلـب نظر طیف 
گسترده ای از مردم را دارید. در گذشته، 
خوانندگان بسـیار کمتری داشـتیم و از 
طرفـی مخاطـب بـا حجـم عظیمی از 
موسـیقی در فضاهـای مختلفـی مثـل 
اینترنـت و شـبکه های اجتماعی روبرو 
نبـود. در شـرایط کنونی، خواننـده باید 
بـا هـوش و دقت بسـیار زیـادی عمل 
کنـد. هرچنـد معتقـدم اگـر خواننده ای 
بـا تمـام وجـود و احسـاس، قطعـه ای 
را اجـرا کنـد، آن قطعـه راه خـود را از 
میـان صدهـا و هزاران قطعـه دیگر به 
قلـب مـردم پیـدا می کند، اما وسـواس 
و دقـت در انتخـاب اشـعار و همچنیـن 
همـکاری با افـراد توانمند و متخصص 
سبب سـاز  مختلـف،  حوزه هـای  در 
موفقیـت هـر خواننـده ای خواهد شـد. 
ایـن توانایـی و تخصـص؛ از ترانه سـرا 
و آهنگسـاز تـا مشـاور و تهیه کننـده را 
شـامل می شـود. خوشـبختانه فرصـت 
همـکاری بـا موزیسـین های خـوب و 
کاربلـدی مثـل حامـد بـرادران، هادی 
زینتی، حامد دهقانی، مسـعود جهانی و 
فریـد ایمانی را پیدا کـردم که هر یک، 

نامی آشـنا در موسـیقی پاپ محسـوب 
می شـوند و قطعات محبوبی را سـاخته 
و تنظیـم کرده انـد. همچنیـن بایـد از 
آقـای محمـد خردمند یاد کنـم، مردی 
کـه نشـان داد هنـوز هم افـرادی فارغ 
از دغدغـه تأمین منافـع مالی و نگرانی 
بابت بازگشـت سـرمایه، به موسـیقی و 

صـدای خـوب اهمیـت می دهند. 
او حمایت هـای بسـیار زیـادی از 
مـن انجـام داده و نقـش بسـزایی در 
رسـیدن بـه جایگاه امـروزم دارد. وقتی 
تمـام ارکان و اجـزا در جـای درسـت 

خـود قرار بگیرند، موفقیت در دسـترس 
خواهـد بـود. من تـالش بسـیار زیادی 
انجـام دادم و هیچـگاه ناامیـد نشـدم. 
امـروز هـم بسـیار خوشـحالم، چـون 
حـال خوبـی دارم و مطمئنـم روزهـای 
همـه  و  مـن  روی  پیـش  درخشـانی 
کسـانی کـه به عنـوان یـک گـروه در 
کنـارم بـه فعالیتی بی وقفه مشـغول اند، 
خواهـد بـود. امیـدوارم هـر چـه زودتر 
سـایه سـیاه کرونـا از سـر جهـان کـم 
مـردم  بـا  رخ  بـه  رخ  بتوانـم  و  شـود 
عزیزمـان در کنسـرت ها دیـدار کنـم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

آگهی تملك
 )مرحله دوم( 

شهرداری درجزین در راستای اعمال الیحه قانون نحوه خرید 
و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی 
و نظامی دولت مصوب ۱3۵۸/۱۱/۱۷ و با امعان نظر به ضوابط مقرر 
در قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها 
مصوب ۱3۷۰/۰۸/۲۸ و به واسطه اجرای طرح تعریض خیابان انار 
در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پالک ثبتی ۲۸۷۷/۶۷۷ 
واقع در بخش 3 مهدی شهر به موضع درجزین به نام خانم خیر 
النساء همتیان و آقای محمد کریم مستخدمین حسینی هر یک 
به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ اقدام نماید لذا از مالک یا 
مالکین محترم و یا متصرفین قانونی پالک فوق الذکر و مشاعات 
احتمالی آن دعوت می شود ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته به واحد امالک 

شهرداری درجزین مراجعه نمایند. 
سید محمد شاهمیری – شهردار درجزین 

اهالي  خصوصا  هنرمندان  وضعیت  روزها  این 
تنها  نه  هنرمندان  این  و  است  بعرنچ  بسیار  تئاتر 
قرار  گویا  بلکه  دارند  قرار  اقتصادي  بد  وضعیت  در 
جامه  هم  مسئوالن  وعده هاي  از  هیچکدام  نیست 
تئاتر  عمل به خود بگیرد. رئیس هیات مدیره خانه 
نیز روز گذشته ضمن انتقاد از نبود شناخت نسبت به 
مقوله های فرهنگی و هنری در میان سیاستگذاران 
و تصمیم گیران کالن در حوزه بودجه، تاکید کرد در 

این زمینه گوش شنوایی هم وجود ندارد!
رئیس  و  تئاتر  باسابقه  هنرمندان  از  راد  ایرج 
هیات مدیره خانه تئاتر و رئیس شورای عالی خانه 
و  فرهنگ  بودجه  وضعیت  درباره  ایران  هنرمندان 
فرهنگ  بودجه  مسئله  گفت:  تئاتر،  حوزه  در  هنر 
و هنر به طور کلی هیچگاه خیلی جدی موردتوجه 
قرار نگرفته و تعریف و جایگاه فرهنگ و هنر برای 
مسئوالن امر مشخص نیست و حتی آنها هم تعریفی 
در این زمینه نمی دهند. اینکه مسئله فرهنگ و هنر 
چقدر می تواند در جامعه موثر باشد برای مسئوالن 
مشخص نیست زیرا بسیاری از کسانی که مسئولیت 
فرهنگ و هنر بر دوششان بوده است با این مقوله 
و  نداشته  کامل  آشنایی  هنر  گوناگون  رشته های  و 
ندارند و از این رو فرهنگ و هنر را جدی نمی گیرند.

با  و  مقاطعی  در  شاید  اینکه  بیان  با  راد  ایرج 
حضور فردی دغدغه مند این قضیه تکان مختصری 
خورده باشد، یادآور شد: ولی به طور کلی به فرهنگ 
و  زیربنایی  فعالیت  و  اصل  یک  به عنوان  هنر  و 
ساختاری توجه و دقت نشده در نتیجه بودجه الزم 
فرهنگ  فضاهای  و  هنر  و  فرهنگ  گسترش  برای 
یکی  این  است.  نشده  گرفته  نظر  در  هنری  و 

واقعیت  چون  است  اساسی  و  اصلی  اشکاالت  از 
هم  قضیه  به  اعتنای  طبیعتا  نیست  مشخص  قضیه 

نیست. مشخص 
ایران  هنرمندان  خانه  عالی  شورای  رئیس 
ید  با معنوی  و  مادی  یت های  حما است  معتقد 

همسوی یکدیگر برای حمایت از فرهنگ و هنر در 
نظر گرفته شود تا بتوانیم در جامعه ای فرهنگی، با 
گسترش فضاهای فرهنگی و هنری مواجه باشیم و 
افراد جامعه احساس این را داشته باشند که به سوی 
گستردگی و گسترش فضاها و فعالیت های فرهنگی 

و هنری کشیده می شوند. وی در ادامه صحبت هایش 
گفت: تاثیرات، ارزش ها و جایگاه فرهنگ و هنر باید 
شناخته شود تا بر اساس این شناخت بتوان بودجه 
واقعی را برای گسترش فضاهای فرهنگی و هنری 
و کل فرهنگ و هنر جامعه در نظر گرفت. این امر 
مستلزم گرفتن آمار است. ما باید آمار تعداد فعاالن 
هنر در هر کدام از شاخه های هنری را داشته باشیم 
و با بررسی هر کدام از شاخه ها و جایگاه ویژه هر 
شدن  بهتر  تکامل،  برای  نیازهایی  چه  ببینیم  کدام 

و گسترش شان دارند.
به  از سخنان خود  راد در بخش دیگری  ایرج 
در  تئاتر  در  ارائه مسائل و پرسش های مطرح شده 
زمینه برنامه ریزی و تعیین بودجه پرداخت و گفت: 
اینکه هر سال  از  آمار دقیقی  آیا  تئاتر  با  ارتباط  در 
داریم  نمایشی  هنرهای  فارغ التحصیل  تعداد  چه 
وجود دارد؟ آیا امکان اشتغال زایی برای این افراد و 
جوان هایی که ۴سال از عمر خود را صرف این رشته 
در دانشگاه می کنند، فراهم است؟ اگر نیازی به این 
تعداد نیست برای هر ساله این تعداد پذیرش دانشجو 
امکان  آیا  داریم؟  تئاتر  فارغ التحصیل  و  می کنیم 
حاضر  حال  در  که  کسانی  برای  فعالیت  و  اشتغال 
این  از  تئاتر هستند و  فعاالن و حرفه ای های رشته 
طریق امرار معاش و گذران زندگی می کنند، فراهم 
هست؟ حمایت هایی که باید از این فعاالن شود در 
چه زمینه هایی قرار دارد؟ در چه زمینه هایی از این 
فعاالن حمایت مادی و معنوی می شود؟ آیا امکانات 
اجرایی برای اینها وجود دارد؟ آیا تئاتر خصوصی که 
تعریفی دارد؟  نداریم، جایگاه و  به عقیده من هنوز 
جایگاه و تعریف تئاتر دولتی کجاست و آیا مشخص 

است؟ باید ببینیم جوامع دیگر چگونه برای گسترش 
فضاها و فعالیت های تئاتری شان کار می کنند. اعتبار 
تئاتر  کمپانی های  گروه،  از  فراتر  و  گروه  در  تئاتر 
داریم  تئاتر  کمپانی های  کشورمان  در  ما  آیا  است. 
در  مختلف  عوامل  و  بازیگران  کارگردان ها،  از  که 
آن کمپانی ها کار کنند و کمپانی ها برای فعالیت های 
حمایت  آنها  از  نیز  دولت  و  کنند  برنامه ریزی  خود 
کند؟ آیا امکانات و سالن های اجرایی برای فعالیت 
کمپانی ها وجود دارد؟ هیچ کدام وجود ندارد و همه 
چیز آشفته و در یک آشفته بازار وجود دارد. واقعیت 
تئاتر  پابرجا در  پایدار و  این است که ما یک گروه 
برای  گروه  یک  کمپانی،  یک  به  برسد  چه  نداریم 
و  برنامه  باید  دارد  نگه  را  خود  عوامل  بتواند  اینکه 
بودجه ساالنه خود را داشته باشد و وقتی هیچ چیزی 
مشخص نیست گروه هم نداریم. یک گروه تئاتر هم 
که قصد تولید یک نمایش را دارد مشخص نیست 
نه. چه  یا  رفت  روی صحنه خواهد  اثر  این  آیا  که 
به  حمایت هایی  چه  معنوی،  و  مادی  حمایت های 
لحاظ سالن از گروه می شود؟ هزینه های تولید یک 
اثر را چگونه تامین خواهد کرد؟ هزینه های زندگی 
چگونه  نمایش  یک  اجرای  و  تولید  درگیر  اعضای 
تامین خواهد شد؟ همه اینها سوال است که به آنها 

است. نشده  توجهی 

رئیس هیات مدیره خانه تئاتر یادآور شد: ما در 
خانه تئاتر درباره تک تک این سوال ها و مسائل به 
گونه های مختلف بحث، گفتگو و مصاحبه کرده ایم 
ولی واقعیت قضیه این است که گوش شنوایی که 
به مقوله فرهنگ و هنر اهمیت بدهد وجود نداشته 
الزم  بودجه  نشود  مشخص  مسائل  این  تا  است. 
بودجه  این  اینکه  شود.  گرفت  نظر  در  نمی تواند 
از آن مربوط  باید صرف شود و چه بخشی  چگونه 
به تولید، پرسنل و مسائل عمرانی، ساخت و سازهای 
سالن های تئاتری است، باید مشخص شود. جایگاه 
امکانات  نیازها،  بودجه شان،  و  این ها  از  کدام  هر 
شود.  معلوم  باید  بالفعل  امکانات  و  انسانی  بالقوه 
هیچکدام از مسائل مورد بحث فقط مختص محدوده 
شده ایم،  سردرگم  آن  در  اینگونه  که  نیست  تهران 
ایران فقط تهران نیست و ایران تمام ایران است.

این  کرد:  تاکید  خود  سخنان  پایان  در  وی 
است  بررسی  و  بحث  و  دقیق  نگاه  نیازمند  مسائل 
در  سیاستگذاری  و  برنامه ریزی  اساس  بر  بودجه  تا 
بودجه  عنوان های  و  زمینه ها  و  شود  گرفته  نظر 
مشخص باشد تا در همان زمینه ها صرف شود. اگر 
در زمینه هایی جذب بودجه انجام و صرف نشد باید 
چرایی این امر بررسی و مشکالتش مشخص شود 

تا تنظیم درست انجام شود.

وضعیت اهالي تئاتر در ایام کرونا

ایرج راد: مسئوالن گوش شنوا ندارند!


