
در اوج شیوع پاندمی کرونا، وقت گله گذاری نیست
نویس  پیش  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تفاهم نامه ساخت مسکن برای خبرنگاران به امضا رسیده 
و آماده دریافت تعداد افراد تحت پوشش هر استان و شهر 

از سوی وزارت ارشاد هستیم.
محمود محمودزاده اظهار کرد: پیش نویس تفاهم نامه ساخت 
وزارت  برای  را  ملی  اقدام  طرح  قالب  در  خبرنگاران  برای  مسکن 
فرهنگ و ارشاد اسالمی فرستادیم و نظراتشان را هم اعالم کردند. 

ما آماده ایم تا وزارت ارشاد تعداد تحت پوشش در هر استان و شهر 
را اعالم کند و ما در حد بضاعتی که در تامین زمین داریم مساعدت 
الزم را انجام می دهیم.وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا 
سقف تسهیالت ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن یکم افزایش می یابد، 
گفت: فعال تصمیم جدیدی در حوزه وزارت راه و شهرسازی اتخاذ 
نشده و اگر در حوزه بانکی تصمیمی بگیرند ما اطالعی از آن نداریم.
صفحه 3

زیاد شدن فروشنده ها و کم شدن خریدار؛

تشدید رکود بازار خودرو
 با تعطیالت کرونایی

چالشی به نام فضای مجازی و تغییر ذائقه کتابخوانی
خوشبختی  به  رسیدن  برای  انسان 
در  کامی  شاد  و  سعادت  قله های  فتح  و 
زندگی نیازمند عناصر و ابزارهای مختلفی 
ترین  ارزش  با  و  مهمترین  از  یکی  طرفی  از  است. 
ابزارهایی که انسان را در رسیدن به آرزوهای خوب 
و مثبت کمک می نماید روی آوری به مطالعه، تحقیق 
و پژوهش است. موضوع مهمی که تأثیر مستقیمی در 
دست یابی افراد به سعادتمندی و خوشبختی داشته و 
دریچه های نو را به سوی انسان باز می نماید. تقویت 
فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی این فرصت را در اختیار 
انسان قرار می دهد تا اینکه سطح علمی، معرفتی و 
به  را  تازه  دریچه ای  و  بخشد  ارتقا  را  خود  شناختی 

روی زندگی خود باز نماید.
صفحه 7

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل :

بزودی عملیات احداث دو مدرسه 
در شهرستان نیر آغاز می شود

4
رکود بازار مسکن در حاشیه تهران

صفحه 3

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1609- یکشنبه 2 آذر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اردشیر کامکار: 

صداي شجریان 
هرگز خاموش 

نخواهد شد

6ورزش
تمدید

 تعلیق جودوی ایران 
تا ژانویه 2021

هنگ 7فر

چندروز پيش چهلمين روز درگذشت استاد شجريان را پشت 
در  هميشه  براي  نامش  قطعا  كه  اسطوره اي  گذاشتيم،  سر 
تنها  نه  ماندگاري  اين  و  بود  خواهد  ماندگار  موسيقي كشور 
به دليل صداي جادويي ايشان بلكه به دليل رفتارها و سبك 
زندگي ايشان و همينطور مسيري كه در موسيقي و براي ارتقاي 

آن داشت، ايجاد شده است.

بعد از اينكه دادگاه حكميت ورزش در خصوص رسيدگی به 
پرونده شكايت جودوی ايران عليه فدراسيون جهانی ، ۲۶ 
شهريور ماه برگزار شد، دادگاه به طرفين فرصت يك ماهه 
داد تا با يكديگر به توافق برسند، اما در اين مدت تعيين 
شده بين دو فدراسيون  ايران و فدراسيون جهانی جودو 

توافقی صورت نگرفت.

هنر،  شب های  دوشنبۀ  برنامۀ  موضوع  پيش،  شب  چند 
شد.  هم  خوبی  برنامۀ  انصافا  و  بود  سپانلو«  »محمدعلی 
در همين رابطه، يكی از روزنامه های صبح به شبكۀ چهار 
كه  را  نويسندگان  كانون  عضو  چرا  كه  است  تاخته  سيما 
به همين دليل، يكی از خائنان به وطن است، محور برنامه 

قرار داده؟ 

پاسخ
 به برخی حواشی 

درباره سپانلو

آماده دریافت لیست خبرنگاران برای واگذاری مسکن ملی هستیم ۵ مزیت اصلی افزایش سهم سی ان جی
 در سبد سوخت خودروها

پنج  به  اشاره  با  بودجه  برنامه و  مشاور محیط زیست سازمان 
افزایش سهم گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( در سبد  مزیت اصلی 
آالیندگی،  ایمنی  کاهش  شامل  مزایا  این  گفت:  خودروها  سوخت 
باالتر، کاهش هزینه تعمیرات خودرو، تضمین پایداری تأمین سوخت و اقتصادی 

بودن سی ان جی است.
صفحه 2

یک  عضو حزب اسالمی کار گفت: به نظر می رسد 
با رویکار آمدن رئیس جمهوری که به تعهدات بین المللی 
ایالت متحده پایبند است می توان انتظار بازگشت آمریکا به 
برجام را داشته باشیم.   محسن سرخو با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا 
اظهار  داشت: سیاست های دو جریانی که در انتخابات اخیر آمریکا در 
مقابل هم صف آرایی کردند در خصوصی  کلیت جمهوری اسالمی 
ایران خیلی تفاوتی ندارند؛ اما در مورد برجام و توافق نامه ای که فی 

مابین ایران و چند کشور اروپایی شکل گرفته شده به طور مشخص 
نظارتشان متفاوت است. وی ادامه داد: موضع گیری ترامپ و بایدن 
نمایانگر این است که کاندیدای منتخب، خواهان بازگشت به برجام 
است در حالی که رئیس جمهور فعلی، آمریکا را از برجام خارج کرد. 
فراموش نکنیم که متحدان آمریکا که در برجام حضور داشتند خواهان 

بازگشت ایالت متحده به این توافق نامه بین المللی بوده و هستند. 
صفحه 2

ایران نشان داده به تعهدات بین المللی پایبند است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مناقصه عمومی 

نوبت دوم 
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خرید مشروحه ذیل ازطریق برگزاری مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط 

اقدام نماید. 
شماره مناقصه موضوع ردیف 

1
خرید تعداد سه هزار )3/000( دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی عادی از محل اعتبارات داخلی 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900/000/000 ریال 
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 2 ماه                         پیش پرداخت بیست درصد )%20( 

 17-99
)تجدید 4( 

2

خرید تعداد هزار )1000( دستگاه کنتور دیجیتالی چند تعرفه ولتاژ ثانویه هوشمند دارای رتبه اصلی 
با قابلیت قطع )طرح فهام( از محل اعتبارات داخلی 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/۵60/000/000 ریال 
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 30 روز                      پیش پرداخت ده درصد )%10( 

 ۵7-99
)تجدید( 

3

خرید تعداد هزار و پانصد )1/۵00( دستگاه کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم دارای رله اصلی 
با قابلیت قطع )طرح فهام( از محل اعتبارات داخلی 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/2۵0/000/000 ریال 
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 4۵ روز                      پیش پرداخت ده درصد )%10( 

 60-99
)تجدید( 

لذا کلیه تامین کنندگان واحد شرایط جهت خرید اسناد مناقصه می توانند پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. 

آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
تلفن: 3۱2۰۱529-۰7۶، فاکس دبیرخانه ۰7۶-3۱2۰۱4۰2

مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان: کد اقتصادی 4۱۱۱435893۱5، شناسه شرکت ۱۰۱۰۱335577، ش ثبت: ۱954، کدپستی 
79۱3۶-75۱۱5

محل بازگشایی پاکات: شرکت توزیع برق هرمزگان، دفتر امور تدارکات و انبارها 
به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

www.setadiran.ir .آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 

حشمت اهلل فالحت پیشه*
فضای روانی موجود در جامعه ایران پس از انتخابات آمریکا به سود تکانه های مثبت 

اقتصادی است و دولت در فرصت باقی مانده باید از این فضا نهایت استفاده را کند.
باید به انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰2۰ ایاالت متحده و پیروزی »جو بایدن« 
نگاهی واقع بینانه داشت. باید بپذیریم کیان سیاسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ارتباطی 
با تحوالت آمریکا ندارد، اما نمی توان تأثیر تحوالت پیش آمده در آمریکا را بر بخش سیاست و 
اقتصاد بدون تأثیر دانست. باید توجه داشت که ایران نیز بر روند سیاسی آمریکا تاثیرگذار است 
که نمونه آن را در مناظره های انتخاباتی، آنجایی که در موضوع سیاست خارجی مسائل مربوط 

با ایران مورد بحث قرار می گرفت را مشاهده کردیم.
واقعیت امر این است که نباید در مواجهه با تحوالت جهانی یک نگاه افراط و تفریطی 
داشت. زیرا هرگاه که این نگاه حاکم شده کشور ما را با مشکالتی مواجه کرده است. امروز 
شاهد هستیم که در موضوع مذاکره احتمالی با آمریکا این نگاه نمود پیدا کرده است. برای 
مثال برخی به طور کل مسأله مذاکره با آمریکا را نفی می کنند و برخی دیگر مورد حمایت قرار 
می دهند. حتی کار تا جایی فراتر رفته که برخی سیاسیون مذاکره احتمالی را تنها محدود به 

جناح سیاسی متبوع خود می کنند.
این امر پذیرفتنی است که برخی از تصمیمات در کشور ما تحت تأثیر مسائل خارجی 
است، اما این که بخواهیم کل روند انتخابات سال ۱4۰۰ را منوط به نتیجه انتخابات ریاست 
جهوری آمریکا کنیم، این کار یک ظلم در قبال سیاست داخلی جمهوری اسالمی ایران است. 
مردم در انتخابات سال آینده به دنبال حل مسائل و مشکالت اقتصادی خود هستند، زیرا 
بخش عمده ای از مشکالت کشور برآمده از ضعف مدیریت است و قسمت کوچکی از تنگناهای 

اقتصادی با مسأله تحریم شکل گرفته است.
چند ماه باقی مانده از دولت دوازدهم بسیار اهمیت دارد. زیرا تیم جدید آمریکا در ذیل 
کاندیدای پیروز )جو بایدن( بر خالف دولت ترامپ مواضع بی ادبانه و تند نسبت به ایران ندارند. 
هرچند جمهوری اسالمی ایران در زمان ترامپ نیز توانست فشارهای موجود را مدیریت کرذه 

و حتی در ذیل برجام بخشی از اهداف خود را نیز دنبال کند.
باید موضع گیری ها در ایران، آن هم در قبال دولت بعدی آمریکا به گونه ای باشد که فضا 
را برای تغییرات در سیاست خارجی آمریکا محدود نکند. در ادامه راه نیز باید دولت بعدی در ایران 
تالش کند تا در مسیر تنش زدایی در سیاست خارجی و همچنین کاهش تقابل با آمریکا گام بردارد.

دونالد ترامپ و مایک پمپئو به صورت علنی اعالم می کنند که تالش دارند تحریم هایی 
را اعمال کنند که به راحتی از سوی دولت بعدی قابل برداشته شدن نباشد. در نقطه مقابل جو 
بایدن و خانم هریس »برجام« را به عنوان یک میراث از سوی دموکرات ها مطرح می کنند. 
به همین دلیل نباید رفتار و موضعی از داخل جمهوری اسالمی بروز داده شود که راه را برای 

تندروها در ایاالت متحده هموار کند.
نباید فراموش کنیم که سران برخی حکومت های مرتجع منطقه ای و همچنین البی های 

صهیونیستی، تحریم را یک ابزار بسیار کارآمد علیه جمهوری اسالمی ایران می دانند. حتی این 
احتمال وجود داشت که دولت ترامپ در 4 سال دوم یک جنگ را علیه جمهوری اسالمی 

ایران آغاز کند. 
باید بپذیریم که دنیای سیاست یک دنیای سیال است. در حزب دموکرات آمریکا کسانی 
حضور داشتند که روزگاری طراح تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران بودند، اما همان افراد 
در ذیل برجام به برداشته شدن تحریم ها رأی دادند. پس نباید از فرصت احتمالی بعد از به 

قدرت رسیدن بایدن غافل شویم.
باید تیم دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران موضوع برجام را از مسأله مذاکره با آمریکا 
جدا کند و ضمن احیای آن، برجام را به عنوان »بنیاد روابط پایدار در سیاست خارجی« شکل 
دهد. اما در همین مسیر نباید اجازه داد که در برجام مسائلی که با مؤلفه های قدرت جمهوری 
اسالمی ایران ارتباط دارد، مورد بحث قرار گیرد، زیرا طیف تندرو در آمریکا و برخی اروپایی ها 

این مسائل را نیز در موضوع برجام دنبال می کنند.
اگر قرار باشد که شاکله برجام دچار تغییر شود، طرف ایرانی نیز باید خواهان بازنگری 
در موضوع مکانیسم ماشه و حتی پیگیری خسارات وارد شده به جمهوری اسالمی در ذیل 
بدعهدی های صورت گرفته شود. البته باید تالش شود در مذاکرات احتمالی برجام آسیب های 
وارد شده به این توافقنامه را التیام بخشید و زمینه اجرایی شدن تمامی مفاد آن را نیز فراهم آورد.

نباید اینگونه تفسیر و القا شود که برجام یعنی مذاکره با آمریکا. زیرا برجام یک رژیم 
مناسباتی و دیپلماتیک بود که ایران در قالب آن وارد بحث و گفتگو شد و حتی بخشی از 

اختالفات جدی خود را نیز در یک دوره زمانی رفع کرد.
باید از هرگونه شتاب زدگی در یکسان سازی برجام با مسأله مذاکره با آمریکا اجتناب کرد. 
باید برجام همانند گذشته با اختیاراتی که به وزیر امور خارجه سپرده شده دنبال شود، اما مسأله 
مذاکره مستقیم با آمریکا بحث دیگری است که باید بر اساس مقتضیات موجود آن را پیگیری کرد.  
انتخابات اخیر در آمریکا از تصاعد بحران بین ایران و ایاالت  به نظر می رسد نتیجه 
متحده جلوگیری کند. بهتر است هر دو کشور به سمت تنش زدایی روند، اما این مسیر با 

برجام کامال تفاوت دارد.
فضای روانی موجود در جامعه ایران پس از انتخابات آمریکا به سود تکانه های مثبت 
اقتصادی است و دولت در فرصت باقی مانده باید از این فضا نهایت استفاده را کند. اگر دولت 
از این فرصت پیش آمده استفاده نکند، به تبع آن بیشتر جریانات حامی دولت فعلی در انتخابات 

سال ۱4۰۰ با شکست و آسیب مواجه خواهند شد.
مجلس شورای اسالمی با ساختار کنونی یک فرصت را برای اصولگرایان ایجاد کرده تا از 
طریق آن به پیگیری مطالبات مردم بپردازند. مردم در انتخابات سال آینده به طور حتم عملکرد 
مجلس فعلی در رفع مشکالت خود را مدنظر قرار خواهند داد و از طریق آن به صورت نیابتی 

در خصوص کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان تصمیم خواهند گرفت.
*نماینده ادوار مجلس و تحلیلگر حوزه دیپلماسی

سرمقاله

برجام و مسئله مذاکره با آمریکا

محدثه واعظی پور
اسفندماه سال گذشته گمان نمی کردیم ماجرای کرونا این قدر جدی باشد و روزهای 
معادالت  باشیم که همه  گریبان  به  و عجیبی دست  ویروس مهلک  با  گونه  این  رو  پیش 

زندگی مان را بر هم بزند.
در ماه هایی که پشت سر گذاشتیم، هر گاه میزان ابتال به کووید ۱9 باال رفت، محدودیت های 
اجتماعی بیشتر شد، اما آهسته آهسته حساسیت و ترس ما از این ویروس رنگ باخت. قرنطینه را 
شکستیم، اغلب به سر کار برگشتیم و بعضی دیگر حتی در مراسم عقد و عروسی شرکت کردند، 

سفر رفتند و بی خیال پروتکل های بهداشتی، همه باید و نبایدها را زیر پا گذاشتند.
این طور که به نظر می رسد، کووید ۱9 تا پایان سال 99 با ماست، خبرهای خوش 
از تولید واکسن می تواند امیدوارکننده باشد، اما بعید است آزمایش ها به سرعت پایان یابد 
و واکسن در دسترس قرار بگیرد. تا آن روز و تا ریشه کن شدن این ویروس، همه ما باید 
به زندگی ادامه بدهیم. برگزاری جشنواره فیلم فجر بخشی از این زندگی است، شاید برای 
دیگرانی که حرفه شان این نیست، برگزاری گردهمایی به بهانه سینما، در این روزهای سخت 
و پربال، اتفاقی لوکس و بیهوده به نظر برسد. همان طور که برای عده ای دیگر، برگزاری 
مسابقات فوتبال حتی بدون تماشاگر، عبث و غیربهداشتی است. اما تجربه موفق برگزاری 
هفتاد و هفتمین جشنواره ونیز نشان داد می توان حتی رویدادهایی از این دست را مدیریت 
کرد، همان طور که سی و سومین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار شد و نهمین 
جشنواره جهانی فیلم پارسی به زودی در سیدنی با همین شیوه و با ترکیبی از نمایش های 

آنالین و اکران در سینما بر پا خواهد شد.
کووید ۱9، ویروسی خطرناک است، در کشوری با مشکالت اقتصادی و مردمی که بعضی 
از آنها حتی هنوز برای استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، متقاعد نشده اند، برگزاری 
جشنواره قطعا خطر باالیی دارد و ساده نیست. اما برای بخشی از سینماگران و اهالی رسانه، 

جشنواره ملی و جهانی فیلم فجر اهمیت باالیی دارند و تعطیل شدنشان امید و انگیزه را از آن ها 
می گیرد. برگزاری جشنواره در چنین شرایطی نمی تواند مثل ادوار قبل باشد، ظرفیت مهمانان 
و مدعوین حتما باید پایین آورده شود و این چالشی اصلی برای برگزار کنندگان جشنواره است. 
همه خوب می دانیم که داشتن کارت و بلیت جشنواره، چگونه است و چطور در دقیقه نود همه 
آن هایی که ربطی به رسانه و سینما ندارند در سالن رسانه پیدایشان می شود. تالش ها برای 
محدود کردن مهمانان، به شکل واقعی و عینی نمودی نداشته و اغلب، هر شیفته جشنواره و 

دورهمی های حاشیه ای آن خودش را به سینمای رسانه ها رسانده است.
از میان دو هزار نفری که چند سال قبل در برج میالد فیلم می دیدند، عده زیادی باید 
هرس شوند. دبیرخانه جشنواره این اهتمام را دارد؟ نکته بعد حذف مراسم فرش قرمز یا 
جلسه های نقد و بررسی و ضیافت هایی از این دست است، همان طور که در ونیز اتفاق افتاد 
یا حتی در بخش اول شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت شاهد آن بودیم. مراسم افتتاحیه و 
اختتامیه را می شود محدود یا آنالین برگزار کرد و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
انجام  به سالن، تب سنجی  از ورود  و پیش  ونیز، در فضای جشنواره  در  اجتماعی.  گذاری 
می شد و مهمانان خارجی برای ورود به ونیز، تست کرونا دادند. رعایت بعضی نکات مثل 
تب سنجی و فاصله گذاری در سالن ها و پایین آوردن ظرفیت سالن نمایش هر فیلم، در ایران 
هم قابل اجراست، اما مهم ترین نکته این است که بلیت فروشی و صدور کارت، به شکل 

واقعی و مشهود کاهش یابد.
کنترل جمعیتی که هر سال در جشنواره ملی فیلم فجر در سینمای رسانه و سینماهای 
مردمی فیلم  می بیند، مشکل ساز است. کاهش ظرفیت، اولین قدم برای برگزاری این رویداد 
است. در این شرایط، ایده ترکیب شدن جشنواره ملی و جهانی که احتماال برای کاهش هزینه ها 
یا رسیدن به شیوه ای مطمئن مطرح شده، اشتباه و نشدنی است چرا که دامن زدن به ازدحام و 

فراموش کردن فاصله گذاری اجتماعی حتی در فضای باز، خطاست.

دیدگاه

از ایتالیایی ها یاد بگیریم
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تغییر خاصی در روابط میان ما و آمریکا رخ نخواهد داد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نتیجه انتخابات 
ایران  مقابل  در  آمریکا  اصلی  سیاست  کرد:  عنوان  آمریکا  جمهوری  ریاست 

تغییری نمی کند. 
مصطفی طاهری در خصوص اینکه آیا نتیجه انتخابات آمریکا بر سیاست 
های ایران تاثیری دارد یا خیر و اگر رفتار دولت جدید آمریکا تغییر کند ایران 
نیز در سیاست های خود تجدید نظر می کند؟ گفت: با توجه به تجربه این چهل 
ساله انقالب و با توجه به سیاست هایی که از رؤسای جمهور مختلف آمریکا 
شاهد بودیم باید بگویم که سیاست اصلی آمریکا در مقابل ایران تغییری نمی کند.

وی افزود: مشت آنها در مقابل ما آهنین است، یکی بر روی مشت آهنین 
خود دستکش دارد و ممکن است دیگری دستکش نداشته باشد و مشت آهنین 
او مشخص باشد، مواضع آنها در مقابل ما مشخص است، در خوشبینانه ترین 
نتایج آن را  اوباما دنبال میشود که  بایدن سیاست های زمان  با آمدن  حالت 
شاهد بودیم، در آن زمان حتی پس از امضای برجام کشورهای دیگر را تهدید 

می کردند که با ایران همکاری نکنید.
نماینده مردم زنجان تصریح کرد: البته رویکرد ما باید تغییر کند، نگاه ما 
باید به داخل و مبتنی بر مقاوم سازی داخلی باشد، تجربه 4۰ ساله تمامی مسائل 
را میان ما و آمریکا روشن کرده است و معتقدیم تغییر خاصی رخ نخواهد داد.

دولت از خانواده های بی بضاعت حمایت مالی کند
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت باید در ایام اعمال 

محدودیت های کرونایی از خانواده های بی بضاعت حمایت مالی کند.
عباس گودرزی با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار ضعیف جامعه در ایام 
اعمال محدودیت های کرونایی اظهار داشت: در شرایط شیوع ویروس کرونا، 
دولت دو هفته آینده را تعطیل کرده است که اقدام درستی است و باید زنجیره 

انتقال این بیماری قطع شود.
وی افزود: تأکید مجلس شورای اسالمی آن است که به هر نحوی باید 
یک سبد حمایتی برای خانواده های بی بضاعت و دهک های ضعیف جامعه در 

این ایام پیش بینی شود.
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
البته دولتمردان گفته اند که برنامه هایی در این راستا دارند که امیدواریم هر چه 
سریع تر این برنامه را به طور دقیق به مردم اطالع رسانی کنند تا بتواند بخش 
ولو کوچکی از مشکالت معیشتی خانوارهای کم درآمد جامعه را حل و فصل کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: متأسفانه 
شیوع بیماری کرونا، بازار، اقتصاد و معیشت ما را تحت تأثیر خود قرار داده است 
و به همین دلیل الزم است همه مردم همکاری کنند و دست به دست هم دهند 

تا این بیماری در جامعه ما کنترل شود.

پرداخت ماهانه ۱۲۰ هزار تومان به سه دهک پایین جامعه
مجتبی رضاخواه گفت: بر اساس طرح الزام دولت به پرداخت یارانه خرید 
کاالهای اساسی، از ابتدای مهر به سه دهک پایین جامعه یعنی حدود 2۰ میلیون 

نفر، ماهانه ۱2۰ هزار تومان پرداخت می شود.
مجتبی رضاخواه با حضور در تحریریه بخش خبری 2۱ شبکه یک سیما 
افزود: منابعی که برای تأمین مالی این طرح در نظر گرفته شده بود، ابهاماتی 
داشت و در جلساتی که با شورای نگهبان داشتیم، این ابهامات را رفع کردیم.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح حدود 3۰ هزار میلیارد تومان 
نیاز است، اضافه کرد: در بررسی هایی که در جلسات کارشناسی مجلس و شورای 
نگهبان وجود داشت، تالش کردیم معلوم باشد که دولت برای تأمین این طرح 
چه کارهایی را باید انجام دهد که عماًل از فروش دارایی های دولت خواهد بود.

تأمین  برای  را  طرحی  جمهور  رئیس  آقای  اینکه  به  اشاره  با  رضاخواه 
کاالهای اساسی و معیشت مردم در نظر دارند که بر مبنای آن یارانه ۱۰۰ هزار 
تومانی به حدود یک سوم جمعیت کشور پرداخت می شود، ادامه داد: این موضوع 

نشان می دهد که امکان اجرای این طرح وجود دارد.

ایران نشان داده به تعهدات بین المللی پایبند است
یک  عضو حزب اسالمی کار گفت: به نظر می رسد با رویکار آمدن رئیس 
جمهوری که به تعهدات بین المللی ایالت متحده پایبند است می توان انتظار 

بازگشت آمریکا به برجام را داشته باشیم. 
 محسن سرخو با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا اظهار  داشت: سیاست 
های دو جریانی که در انتخابات اخیر آمریکا در مقابل هم صف آرایی کردند 
در خصوصی  کلیت جمهوری اسالمی ایران خیلی تفاوتی ندارند؛ اما در مورد 
برجام و توافق نامه ای که فی مابین ایران و چند کشور اروپایی شکل گرفته 

شده به طور مشخص نظارتشان متفاوت است.
وی ادامه داد: موضع گیری ترامپ و بایدن نمایانگر این است که کاندیدای 
منتخب، خواهان بازگشت به برجام است در حالی که رئیس جمهور فعلی، آمریکا 
را از برجام خارج کرد. فراموش نکنیم که متحدان آمریکا که در برجام حضور 
داشتند خواهان بازگشت ایالت متحده به این توافق نامه بین المللی بوده و هستند. 

سرخو گفت: جمهوری اسالمی ایران هم تا االن از برجام خارج نشده و به 
نظر می رسد نظام ما معتقد است برجام را باید حفظ کرد؛ چراکه برجام توافق 

نامه ای است که یک طرفش خودمان بودیم. 
برای  بود عاید جمهوری اسالمی شود  قرار  منافعی که  البته  افزود:  وی 
چند سالی معوق شد، اما به رغم این موضوع، ایران نشان داد به تعهدات بین 
المللی اش پایبند است و این تعهدات را یک طرفه نظیر آنچه آمریکایی ها انجام 

دادند نقض نمی کند.
رئیس  روی کار آمدن  با  می رسد  به نظر  کرد:  تصریح  سیاسی  فعال  این 
جمهوری که به تعهدات بین المللی ایالت متحده پایبند است می توان انتظار 

بازگشت آن ها به برجام را داشته باشیم.
وی در پایان یادآور شد: اینکه چه قدر به سرعت تحریم های ظالمانه آمریکا 
رفع شود یا باقی بماند بستگی به تعهد بایدن به صحبت های انتخاباتی اش 
دارد. اگر تعهداتشان را به صورت کامل انجام دهد، به نظر می رسد جمهوری 
اسالمی ایران نیز به اصل برجام باز می گردد و شرایط اقتصادی در سال های 

آتی بهبود پیدا می کند. 

در اوج شیوع پاندمی کرونا، وقت گله گذاری نیست
  رییس فراکسیون امید مجلس دهم در رشته توییت هایی با اشاره به لزوم 
همراهی مردم با مصوبات ستاد ملی کرونا، نوشت که در این اوج شیوع پاندمی 

کرونا، زمان مناسبی برای گله گزاری و نقدهای سیاسی نیست.
متن توییت های محمدرضا عارف به شرح زیر است:

امروز، بیش از گذشته مسائل اقتصادی و سیاسی به سالمت و بهداشت 
جامعه گره خورده است. بحران سرمایه اجتماعی، نباید مانع همراهی مردم با 
با  جز  کرونا  پاندمی  مهلک  اثرات  کاستن  که  چرا  شود؛  کرونا  ستاد  مصوبات 

مدیریت یکپارچه و واحد و همراهی مردم میسر نمی شود.
آقای  بیانیه  و  کرونا  ستاد  مصوبات  به  است  ضروری   ما  همه  بر   امروز 
رییس جمهور عمل و دیگران را به رعایت بیشتر ترغیب کنیم و به خاطر جان 

عزیزانمان، به خاطر ایران بی تفاوت نباشیم.
 امروز متاسفانه شرایط اقتصادی، سالمت و آرامش مردم را مختل کرده 
و بر شیوع این ویروس دامن می زند. نقدهای به جایی دارید از عملکرد دولت 
و همه مدیران در سال های گذشته. ما هم در جریان اصالح طلبی با پذیرش 
ضعف های خود، نقدهای بسیار جدی داریم به رویکرد دولت و آقای رییس جمهور!

اما در این اوج شیوع پاندمی کرونا، زمان مناسبی برای گله گزاری و نقدهای 
سیاسی نیست. به عنوان یک معلم کوچک، از همه شما درخواست می کنم دولت 
را در طرح ممنوعیت رفت وآمد و مدیریت این بالی خانمان سوز یاری کنیم. کرونا 

جز با همکاری و تعهد باالی ملت و دولت، قابل کنترل نیست.

چرخش ازحافظه محوری به مهارت محوری
 نیازمند تغییر در برنامه درسی است

پرورش  و  وزیرآموزش 
درپیامی به مناسبت اختتامیه 
لعات  مطا نجمن  ا یش  هما
برنامه درسی، چرخش از حافظه محوری 
به مهارت محوری و تربیت را نیازمند 
تغییر در برنامه درسی و تربیت متوازن 

در تمام ساحت ها دانست.
پیامی  میرزایی در  محسن حاجی 
اختتامیه هفدهمین  به مناسبت مراسم 
همایش انجمن مطالعات برنامه درسی 
با عنوان »برنامه درسی ابتدایی، چالش 
ایرانی و جهانی«  اندازه ای  ها و چشم 
طریق  از  و  تصویری  صورت  به  که 
ویدیو کنفرانس در این همایش پخش 
شد بر اهمیت همکاری های مشترک 
جامعه  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تربیتی  علوم  های  دانشکده  و  علمی 
تاکید کرد. پیام وزیر آموزش و پرورش 

به شرح زیر است:
مشترک  های  همکاری  »این 

پژوهش های ما را غنی تر و نزدیک تر 
به میدان عمل می کند و مراکز اجرایی و 
تصمیم گیرنده را نیز به پشتوانه پژوهش 

های علمی مجهز می کند.
بنیادین  تحول  سند  اجرای  برای 
و ایجاد تحول واقعی در نظام تعلیم و 
درسی  برنامه  ما  عزیمت  نقطه  تربیت 

است و اگر قرار است محتوای آموزشی 
از حافظه محوری به مهارت محوری و 
نیازمند تغییر  تربیت، چرخش پیدا کند 
در  متوازن  تربیت  و  درسی  برنامه  در 
برنامه  اساس  بر  و  ها  ساحت  تمام 
مانند  ها  زمینه  سایر  درسی هستیم.در 
تربیت معلم توانمند، ایجاد نظام سنجش 

و  مشاوره  و  راهنمایی  مسئله  کارآمد، 
هدایت تحصیلی، آسیب های اجتماعی 
نیز جامعه علمی را دعوت به همکاری 

می کنیم.
دوره ابتدایی اصلی ترین دوره ای 
است که شخصیت و هویت در آن شکل 
یادگیری در دوره  پایداری  می گیرد و 
مقایسه  قابل  ها  دوره  سایر  با  ابتدایی 
را  ابتدایی  آموزش  باید  بنابراین  نیست 
نظام  که  نیست  جهت  کنیم.بی  احیا 
قبول،  قابل  عملکرد  با  آموزشی  های 
ابتدایی  دوره  به  را  خود  اصلی  توجه 

معطوف کرده اند.
امیدوارم پس از رفع شرایط فعلی 
شیوع ویروس کرونا امکان دیدار رو در 
دانشگاهی  و  فرهنگی  همکاران  با  رو 
میسر شود. آموزش و پرورش در همه 
دانشکده  با  همکاری  آماده  ها  زمینه 
های علوم تربیتی و انجمن های علمی 

هستیم«.
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انتخاب پژوهشگر مهارتی از بین اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای پیشنهاد انتخاب پژوهشگر 

مهارتی از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای را ارائه داد.
ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  جهانشاهی  محسن 
و  دیدار  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی شعرباف  غالمحسین  با 

گفتگو کرد.
ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  معرفی  به  کوتاهی  گزارش  در  جهانشاهی  دکتر 
تربیت  و  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  جمله  من  شده  تعریف  مأموریت  راستای  در 
دانشجویان کارآفرین و همچنین برنامه پژوهشی دانشگاه در سال جاری پرداخت 
و با اشاره به نزدیک بودن هفته پژوهش، پیشنهاد کرد در سال آینده ظرفیتی از 
سوی وزارت متبوع برای انتخاب پژوهشگر مهارتی از بین اعضای هیأت علمی 
برتر وزارت علوم،  انتخاب پژوهشگر  استادان دانشگاه  فنی و حرفه ای جهت  و 

تحقیقات و فناوری تخصیص یاید.
دانشگاه  مهارتی  رشد  مراکز  توسعه  بر  تأکید  با  شعرباف  رحیمی  ادامه  در 
فنی و حرفه ای در راستای رسالت این دانشگاه به سوی پردیس علم و فناوری 
خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل دانشگاه فنی و حرفه ای و گستردگی آن، 
دانشجویان تمامی دانشگاه ها دوره های مهارت آموزی  را  در دانشگاه فنی و 

حرفه ای برگزار کنند.

دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پر استنادترین ها
دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پر استنادترین پژوهشگران دنیا 

قرار گرفتند.
دانشمندان جهان  ترین  پراستناد  از  لیستی  Clarivate هر ساله  موسسه 
منتشر می کند که دکتر مهدی دهقان از دانشکده ریاضی و دکتر سجاد جعفری از 

دانشکده مهندسی پزشکی در این لیست حضور دارند.
از ایران هشت دانشمند در این لیست معرفی شده اند که تنها دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر بیش از یک نماینده در آن دارد. در مجموع ۶389 محقق از سراسر جهان 
انتخاب شده اند که آمریکا با 2۶5۰، چین با 77۰ و انگلستان با 5۱4 محقق بیشترین 
سهم را در اختیار دارند. بودن تنها ۶ و ۱5 محقق از روسیه و هند، از نکات قابل 

توجه این فهرست است.

تنوع در پایان نامه ها با هدف پیشگیری از تحقیقات کم  فایده
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: تصویب شیوه نامه ایجاد تنوع در مدل های 
پایان نامه از اتالف وقت دانشجویان برای انجام کارهای کم اثر، احتمال تخلف و 

تقلب در تولید پایان  نامه جلوگیری می کند.
در پی تصویب و ابالغ شیوه نامه اجرایی ایجاد تنوع در مدل های پایان نامه دوره 
دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دکتر علی اکبر حقدوست معاون 
آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این شیوه نامه را حرکت بسیار 
بزرگی در راستای کاربردی کردن نتایج پایان نامه ها و نهادینه کردن پاسخگویی 

اجتماعی در دانشگاه ها دانست.
انجام  شیوه  و  موضوعات  به  بخشی  تنوع  مزایای  به  اشاره  با  حقدوست 
پایان نامه های دوره دکتری عمومی بویژه در شرایط همه گیری کرونا، دغدغه 
در  آنها  کردن  پاسخگو  و  اجتماعی  مسائل  به  نسبت  دانشجویان  کردن   مند 
قبال نیازهای جامعه را موضوع بسیار مهم دانست که می  تواند در قالب انجام 

بیافتد. اتفاق  نامه  پایان 
معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: یکی از مواردی که می  تواند منجر به 
تخلف و تقلب شود، الزام دانشجویان به انجام تحقیقات غیرضروری و کم  فایده در 
دوره دکتری حرفه  ای است، بدون آنکه آن موضوع جذابیت و یا کاربردی داشته  

باشد و یا دانشجو برای انجام آن عالقمند باشد.
وی گفت: البته قطعًا گروه کوچکی از دانشجویان عالقمند به پژوهش وجود 
دارند که مشتاق انجام پایان  نامه پژوهشی هستند و نه تنها نباید راه ایشان سد 
شود که باید مشوق  هایی نیز وجود داشته  باشد که در شیوه  نامه موجود این اختیار 

به دانشگاه ها داده  شده تا با ابزارهای مناسب در این امر اقدام کنند.

انفجار مهیب در کارخانه صنعتی اردستان 
رئیس مرکز اورژانس اردستان گفت : انفجار مهیب در یک کارخانه صنعتی 

اردستان یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت. 
جواد مطیعی اظهار داشت : این حادثه ساعت ۱2 و۱8 دقیقه روز جمعه اتفاق 
افتاد و بر اثر آن متاسفانه یک جوان 3۰ ساله در دم فوت کرد و یک نفر دیگر 

قطع عضو شده و بیش از 7۰ درصد سوختگی دارد.
رئیس مرکز اورژانس اردستان علت حادثه را ترکیدن کپسول اکسیژن عنوان 
کرد و گفت: ایمنی این کارخانه صنعتی بسیار ضعیف است و در آن بارها شاهد 
اتفاقات تلخ بوده ایم  و به رغم تذکراتی که اورژانس و شبکه بهداشت ودرمان به 

این واحد صنعتی داده اند هنوز تغییر خاصی انجام نشده است.

دستگیری گروگانگیران اتباع خارجی در چالدران
این  اتباع خارجی در  از دستگیری گروگانگیران  انتظامی چالدران  فرمانده 

شهرستان، خبر داد.
سرهنگ محمد گلوانی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر گروگانگیری 
اتباع خارجی در یکی از دامداری های شهرستان رسیدگی به موضوع در دستور 

کار ماموران قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطالعاتی محل مورد نظر شناسایی و با هماهنگی 
های الزم، ماموران در یک عملیات پلیسی منسجم موفق به رهایی 2۰ نفر از 

اتباع خارجی  و دستگیری چهار نفر از گروگانگیرها شدند.

عامل آتش زدن خودرو در اسدآباد دستگیر شد
معاون اجتماعی انتظامی استان همدان گفت: فردی که اقدام به آتش زدن 
خودروی پیکان در اسدآباد و انتشار فیلم آن در فضای مجازی کرده بود دستگیر شد.

حسین بشری گفت: چندی پیش دو موتور سوار در تاریکی شب اقدام به 
آتش زدن خودروی پیکان کرده سپس از محل متواری می شوند.

وی افزود: پس از انتشار فیلم در فضای مجازی موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار پلیس قرار گرفت و با تحقیقات گسترده مشخص شد فردی که این عمل 
مجرمانه را مرتکب شده با صاحب خودرو اختالف شخصی داشته و با شدت گرفتن 

اختالف بین آنها در راستای انتقام جویی اقدام به آتش زدن خودرو کرده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان اضافه کرد: متهم پس از 
ارتکاب جرم از شهرستان اسدآباد گریخته بود که پس از شناسایی توسط ماموران 

شهرستان دستگیر شد.

بازداشت قاتالن زِن میانسال  در سقز 
دادستان سقز از دستگیری قاتالن زن ۶۰ ساله در این شهرستان خبر داد 
و گفت: حسب تحقیقات به عمل آمده و بازسازی صحنه جرم دو خواهر به قتل 

این زن با ضربات چاقو اعتراف کردند.
علیرضا رضاپور اظهار داشت: بنابر اعالم افراد مطلع، دقایقی پیش کارآگاهان 
پلیس و قاضی پرونده در محل قتل زن ۶۰ ساله سقزی حاضر و بازسازی صحنه با 
حضور قاتلین برگزار شد.وی افزود: این افراد به قتل مذکور اعتراف کردند ضمن 
اینکه طال و زیورآالت به سرقت رفته از مقتول نیز از ایشان کشف و ضبط شد.

چند روز قبل زن ۶۰ ساله در یکی از محالت شهر سقز در منزل شخصی 
خود به شکل فجیعی به قتل رسید و قاتلین بعد از ارتکاب جرم، با سرقت طالجات 

و زیورآالت مقتول، متواری شده بودند که با تالش پلیس دستگیر شدند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
میراث  جزو  ماندگار  مدارس  اینکه 
اظهار  است،  ایرانیان  تمامی  فرهنگی 
حیات  کانون  به عنوان  را  مدرسه  کرد: 
اجتماعی  زندگی  در  پویا  عنصر  و 

تقویت کنیم.
آیین  در  میرزایی  حاجی  محسن 
سه جانبه  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
آموزش وپرورش  وزارتخانه های  بین 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  و 
شهرداری  همچنین  و  صنایع دستی 
تهران که با حضور علی اصغر مونسان، 
پیروز حناچی و برخی از معاونان وزارت 
و  فرهنگی  میراث  و  آموزش وپرورش 
امضا  به  تهران  شهر  شورای  اعضای 
رسید، اظهار کرد: مدرسه یک ساختمان 
هویت ساز،  زندگی،  کانون  بلکه  نیست 
شخصیت ساز، آینده ساز و شاخص ترین 

عنصر فرهنگی یک جامعه است.
به  توجه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مدرسه توجه به آینده یک جامعه است، 
مدرسه  تا  داریم  مأموریت  کرد:  اظهار 
پویا  و عنصر  کانون حیات  به عنوان  را 
در  کنیم.  تقویت  اجتماعی  زندگی  در 
ویژگی  ماندگار  مدارس  مدارس،  میان 
مدارس  این  که  دارند  منحصربه فردی 
را به بخشی از تاریخ یک جامعه تبدیل 
کرده است. زندگی بزرگان و اندیشمندان 
مدارس  این  در  جامعه  صنعتگران  و 
اتفاق افتاده است و خاطرات و خطرات 
گسترده ای در طول تاریخ پیرامون این 

مدارس وجود داشته است.
حاجی میرزایی ادامه داد: همه ما 
بهترین دوران و عمیق ترین لحظه های 
زندگی خود را در مدرسه تجربه کرده ایم 
در  شگرفی  و  عمیق  تأثیر  مدرسه  و 

است.  داشته  ما  از  یک  هر  شخصیت 
بنابراین مأموریت داریم تا این مدارس 
را مورد توجه قرار دهیم و برای پایداری 

و ادای حق آن ها تالش کنیم.
امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
در  تصمیم گیری  برای  اینکه  بابیان 
بررسی های  ماندگار،  مدارس  مورد 
را  جهانی  تجربیات  و  انجام  مختلفی 
مرور کردیم، اظهار کرد: بهترین شکل 
حفظ  فرهنگی  میراث  این  از  استفاده 
مدارس  است.  ماندگار  مدارس  کارکرد 
داشته  را  مدرسه  کارکرد  باید  ماندگار 
باشد و فرایند آموزشی در آن ادامه پیدا 
کند؛ بنابراین بر حفظ کارکرد آموزشی 

مدرسه تأکید داریم.
داد:  ادامه  آموزش وپرورش  وزیر 
فرهنگی  میراث  جزو  ماندگار  مدارس 
در  مردم  و همه  است  ایرانیان  تمامی 

نسل های  و  دارند  سهم  مدارس  این 
اختیار  در  را  مدارس  این  باید  آینده 
ایده مدرسه  نگاه  این  با  باشند.  داشته 
ماندگار  مدارس  و  گرفت  شکل  موزه 
کارکردهای  دارای  هم زمان  به طور 
و  فضا  کارکرد  تداوم  برای  آموزشی 
این  از  مردم  همه  استفاده  برای  موزه 

فضا را خواهند داشت.
به  ه  ر شا ا با  ن  یا پا ر  د وی 
مدارس  این  در  که  افرادی  ینکه  ا
نسبت  احساس عمیقی  درس خوانده اند 
باید  افراد  این  و  دارند  مدارس  این  به 
این مدارس  بتوانند در حفظ نگهداری 
سهم داشته باشند، گفت: در نقطه آغاز 
این حرکت هستیم و در تمام استان های 
کشور مدارسی داریم که به عنوان میراث 
فرهنگی ما هستند و باید درب های آن 

را به روی همه مردم باز کرد.

مدرسه را به کانون حیات و عنصر پویا در زندگی اجتماعی تبدیل کنیم

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
کرد:  اظهار  آموزش وپرورش  وزارت 
طنین تدریس معلمان امید بخش خانه 

های مردم در شرایط کرونا است.
علی الهیار ترکمن، اظهار داشت: 
جبهه  در  که  عزیز  معلمان  اقدامات  از 
مقدم خدمات آموزشی تالش می کنند 

قدردانی می کنیم.
وی بابیان اینکه استمرار آموزش 
مهم ترین  و  دارد  بسیاری  کارکردهای 
و  یاس  از  جلوگیری  برای  راهکار 
خمودگی در جامعه است، افزود: وقتی 
طنین انداز  خانه ها  در  معلمان  صدای 
ما  و  می آفریند  امید  از  موجی  می شود 

قدردان زحمات آنان هستیم.
خدمت  سنگر  در  ما  افزود:  الهیار 
آموزشی در تالشیم و 4 حوزه مشخص 
را در معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 

دنبال می کنیم.

بودجه  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
درگیر الیحه بودجه ۱4۰۰ هستیم که 

مهم ترین سند مالی کشور است.
الهیار اجرای بسیاری از برنامه های 
آموزش وپرورش را درگرو تأمین بودجه 
دانست و افزود: مشارکت فعال با دولت 
و سازمان برنامه داریم که گزارش جامع 

آن خدمت فرهنگیان ارائه خواهد شد.
وی مهم ترین کار را بر اساس سند 
تحول، ساماندهی نیروی انسانی دانست 
و  حرفه ای  نیروهای  کرد:  تصریح  و 
باکیفیت باید وارد وزارت آموزش وپرورش 
شوند؛ همچنین پیگیری تصویب الیحه 
معلمان حرفه ای برنامه دیگر ماست که 

پیش نویس آن به دولت ارائه شده است.
رتبه بندی  اینکه  اعالم  با  الهیار 
جامه عمل  کنونی  در شرایط  حرفه ای 
تأمین مسکن  افزود:  پوشانده می شود، 
فرهنگیان نیز در حال پیگیری است تا 
۱7۰ هزار واحد مسکونی طی تفاهم نامه 
با وزارت راه و شهرسازی طی سه سال 

تکمیل می شود.
وی از خشت گذاری بخشی از این 
ثانویه  پروژه خبر داد و گفت: وام های 
پیش بینی شده  ملی  بانک  همراهی  با 
بیمه تکمیلی  نیز  اقدام  است و دومین 

فرهنگیان شاغل است.
الهیار این بیمه را پشتوانه خدمات 
تأکید  و  ند  خوا فرهنگیان  نی  درما
بهبود  برای  بسیاری  تالش های  کرد: 
پرداخت  و  است  انجام گرفته  خدمات 
خسارت فرهنگیان شاغل به روزرسانی 

شده است.

طنین تدریس معلمان امید بخش خانه های مردم در شرایط کرونا است

استاندار خوزستان گفت: افتتاح هنرستان صنعتی 
شهدای وزارت امور خارجه در سوسنگرد زمینه ساز رشد 
دانش  بین  در  مهارت آموزی  شاخص های  ارتقای  و 

آموزان منطقه خواهد شد.
آئین  برگزاری  حاشیه  در  شریعتی  غالمرضا 
افتتاحیه هنرستان صنعتی شهدای وزارت امور خارجه 
در شهرستان سوسنگرد، اظهار کرد: این هنرستان با 
اعتباری بالغ بر ۱5 میلیارد تومان و در زمینی به مساحت 
یک هزار و ۶۰۰ مترمربع در شهر سوسنگرد احداث شد.

طرح  اجرای  مهم  نقش  بر  خوزستان  استاندار 
رشد  بر  صنعتی  هنرستان های  کیفی  و  کمی  توسعه 
تأکید  آموزان  دانش  بین  در  مهارت آموزی  شاخص 
کرد و افزود: مدرسه به عنوان زیرساخت توسعه فضای 
فیزیکی الزم را برای توسعه پایدار جامعه در همه مراحل 
فراهم می کند و بی شک هنرستان های صنعتی نقش 

مهمی را در تحقق این امر ایفا می کند.

آزادگان به  اینکه منطقه دشت  بیان  با  شریعتی 
یک منطقه صنعتی در حوزه نفت تبدیل شده است، 
ادامه داد: توسعه مهارت افزایی در بین دانش آموزان 
برای  ماهر  و  کار متخصص  نیروی  تربیت  زمینه ساز 
حوزه های مختلف صنعتی به حساب می آید و این امر 

مهم بدون توسعه کمی و کیفی هنرستان های صنعتی 
امری ناممکن است.استاندار خوزستان در پایان گفت: 
دوره های  و  کامپیوتر  صنعتی،  جوشکاری  رشته های 
مختلف فنی حرفه ای برای دانش آموزان این منطقه 

توسط این هنرستان صنعتی ارائه خواهد شد.

هنرستان صنعتی گامی مهم برای توسعه مهارت افزایی دانش آموزان است
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ئیس  ر کید  تا طبق 
و  ران  نمایشگاه دا اتحادیه 
تهران،  خودرو  فروشندگان 
بدون  و  آرام  حقیقت  در  خودرو  بازار 
مشتری است و قیمت خودروها در بازار 
با یک شیب نزولی در مسیر کاهش قرار 
گرفته است که به روند کاهشی نرخ ارز 
بازار  بازگشته و  طی هفته های گذشته 
خودرو نیز که بازاری سرمایه ای است، 
به  نزولی  تبعیت کرده و روندی  از آن 
خود گرفته است. پیش بینی ها نیز براین 
اساس است که کاهش قیمت ها بیشتر 

نیز شود.
سعید موتمنی ضمن اشاره به اینکه 
بازار خودرو همچنان مسیر نزولی قیمت 
کرد:  اظهار  دارد،  پیش  در  را  خودروها 
این روزها قیمت ها در بازار داخلی و به 
تبع کاهش نرخ ارز روند نزولی دارد و 
از آن جهت بر قیمت خودرو نیز بسیار 
تاثیرگذار عمل کرده است. میان قیمت 
خودرو و نرخ ارز، ارتباط نزدیکی برقرار 
است. زمانیکه نرخ ارز کاهش یافت، از 
این سمت نیز، قیمت خودرو کاهش را 
آغاز کرد؛ به گونه ای که طی هفته های 
اخیر در قیمت خودروها اعم از داخلی، 
 27 تا   2۰ بین  مونتاژی ها  و  خارجی 
درصد کاهش قیمت داشته ایم. پیش بینی 
ما این است که در هفته های آتی این 

کاهش قیمت بیشتر نیز شود.  
و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
داد:  ادامه  تهران،  خودرو  فروشندگان 
ماه های  در  که  افرادی  دیگر  سوی  از 
بازار  به سمت  را  گذشته، سرمایه خود 
حال  در  بودند،  کرده  هدایت  خودرو 
حاضر اکثرا فروشنده هستند اما در بازار 
فروشنده  نیست.  خریداری  و  مشتری 
وی  است.   شده  کمتر  خریدار  و  زیاد 
در پاسخ به این سوال که آیا دارندگان 
خودرو، به سبب جلوگیری از ضرر بیشتر 

تمایل به فروش هرچه سریعتر خودروی 
خود دارند؟ تصریح کرد: در هر صورت، 
سایر  همچون  نیز  خودرو  معامالت 
معامالت، از تناسب خرید کاال و عرضه 
در بازار پیروی می کند. فروشنده نیز با 
تهیه می کند،  را  که خودرو  قیمتی  هر 
بازار عرضه می کند.  با آن در  متناسب 
قیمت ها سیر نزولی داشته باشد، ارزان تر 
می فروشد؛  هم  ارزان  و  کرده  تهیه 
صعودی  قیمت ها  نچه  چنا لعکس  با
باال  قیمت  با  و  خریداری  باال  باشد، 
هم می فروشد؛ لذا بحث ضرر فروشنده 
ماه های  در  اما  نیست.  مطرح  چندان 
صعودی  سیر  قیمت ها  که  گذشته 
صاحبان  و  ما  همکاران  همین  داشت، 
خودرو که خودرو را از کارخانه تحویل 
گرفته و در بازار آزاد عرضه می کنند، از 
افزایش  امید  به  خود  خودروی  فروش 
بیشتر قیمت ها، امتناع می کردند و نگه 
می داشتند؛ حال که قیمت ها سیر نزولی 
گرفته، تمایل به فروش دارند و فروشنده 
در بازار زیاد شده که خود عاملی برای 

کاهش قیمت ها نیز بوده است.  
این مقام صنفی ادامه داد: همانطور 
که اشاره شد، تمامی بازارهای سرمایه اعم 
از سکه، مسکن و خودرو ارتباط مستقیمی 
با نوسانات نرخ ارز داشته و همگی این ها 

طی مدت اخیر نزولی بوده اند. بازار خودرو 
هم از این قاعده مستثنی نبوده است و 
طبق معمول فروشنده در بازار زیاد است 
اما مشتری چندانی به امید کاهش بیشتر 
نمی کند.  مراجعه  خرید  برای  قیمت ها، 
نیز وجود دارد که متقاضی و  این  البته 
سرمایه گذار، تمام سرمایه خود را به سمت 
یکی از این بازارها هدایت کرده و چنانچه 
قصد خرید خودرو داشته است، خرید خود 

را  در همان مدت انجام داده است.
ز  غا آ با  بطه  ا ر ر  د تمنی  مو
تعطیلی  یی،  نا و کر محدودیت های 
واحدهای غیرضرور و بازارها از روزشنبه، 
گفت: از شنبه همه صنوف غیرضروری 
تعطیل شدند و فروشندگان خودرو نیز 
که در دسته دوم قرار می گیرند، از این 
قاعده مستثنی نیستند. طبق اعالم نظر 
اعمال  با  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
محدودیت ها برای مقابله با شیوع این 
نیز  خودرو  نمایشگاه داران  ویروس،   
برای  تعطیلی  این  تعطیل خواهند شد. 
بازار خودرو همچون سایر مشاغل صرفا 
به سبب جلوگیری از شیوع کرونا و توقف 
زنجیره انتقال است و دلیل دیگری ندارد.

وی افزود: اینکه در فضای مجازی 
شایعه هایی مبنی بر اعتراض فروشندگان 
خودرو به جهت ممانعت از ریزش بیشتر 

قیمت ها برای جلوگیری از ضرر احتمالی 
دارندگان خودرو، مطرح می شود، صحت 
قیمت ها  هرچه  بازار  این  در  ندارد. 
پایین تر بیاید، گره بازار باز خواهد شد، 
مشتری بیشتر مراجعه می کند، معامالت 
خارج  رکود  از  و  گرفت  خواهد  رونق 

خواهد شد.
داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس 
وفروشندگان خودرو تهران در رابطه با 
کاهش  احتمال  بر  تعطیالت  این  تاثیر 
اظهار  بازار،  در  خودروها  قیمت  بیشتر 
تعطیلی  و  محدودیت ها  آغاز  با  کرد: 
بازار  زمانیکه  صورت  هر  در  واحدها، 
هم  معامالتی  و  فعالیت  است،  تعطیل 
شکل نخواهد گرفت. بنابراین باتوجه به 
اینکه بازار خودرو هم از عرضه و تقاضا و 
همچنین نوسانات ارزی تاثیر می پذیرد، 
نزدیک  آینده  در  که  می رسد  نظر  به 
نخواهیم  که  قیمت ها  مجدد  افزایش 
داشت، بلکه بازهم ریزش خواهد داشت 

و این روند ادامه دار خواهد بود.
این مقام صنفی تصریح کرد: در 
ماه  دو  در  قیمت ها  بررسی  با  حقیقت 
اتفاقی  که  می رسیم  نتیجه  این  به  نیز 
نیفتاده بود که قیمت ها آنچنان افزایش 
چشمگیری پیدا کرده بود. حتی همان 
افزایش قیمت ها نیز بر روی کاغذ بود 
طور  به  نمی شد.  انجام  معامالتی  و 
میلیون   82 حدود  از  که  پراید  مثال 
تومان در شهریور ماه به ۱3۰ الی ۱4۰ 
ریزش  از  پیش  تا  هم  تومان  میلیون 
نداشت.  خریداری  بود،  قیمت هارسیده 
همه اتفاقات بر روی کاغذ بود که برخی 
»دودوتا  برای  مجازی  فضاهای  در 
قیمت ها  خود  سرمایه  کردن«  چهارتا 
بازار  در  اما  می بردند،  باال  کاذب  را 
معامالتی صورت نمی گرفت. در نهایت 
هم قیمت ها ریزشی شد و در  هفته های 

پیش رو منطقی تر نیز خواهد شد.

پیام تبریک رییس کانون بانک های خصوصی و مدیرعامل بانک 
پارسیان به مناسبت هفته بسیج

رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
را  بسیج  هفته  رسیدن  فرا  پارسیان،  بانک  مدیرعامل  و 

تبریک گفت.
متن پیام دکتر کورش پرویزیان بدین شرح است:

بسمه تعالی
بسیج مظهر عشق و ایمان ، آگاهی و مجاهدت و 

آمادگی کامل برای سربلند کردن کشور و ملت است. مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی(

بسیج، نماد اخالص است و خدمت خالصانه به مردم.
بسیج ایمان عاشقانه و عمیق پاک ترین انسان ها و فداکارترین و آماده به 
کارترین افرادی است که در راه تحقق اهداف عالیه انقالب اسالمی و سربلندی 

کشور دوشادوش مردم و مسوولین از هیچ تالش و کوششی دریغ نمی ورزند.
بسیج یک فرهنگ ساخته شده و در دوران حماسه ورزم است. خلوص و 
صفای بسیجیان در دوران دفاع مقدس همچنان همچون خورشید می درخشد 
وتابش نورانیت سیمای درخشان بسیجیان مخلص و مبارز در جریان جنگ تحمیلی 

انسان ها را مجذوب خود می کرد.
اساسی  چالش های  با  مواجهه  در  انقالب  معظم  رهبر  فرمان  تحت  بسیج 
به میدان آمده  و تاکنون توانسته است نقش آفرینی موثری در مقابله با تهدیدات 
صورت دهد. بی تردید نقش بسیج در جذب و سازماندهی نیروهای جهادی فعال 
در خدمت به مردم و محرومان از هیچ کس پوشیده نیست. در بحران کرونا و 
نیروی  این  نقش  درمان،  و  بهداشت  کارگروه های  در  فعاالنه  همچنین حضور 

مردمی بسیار اثرگذار بوده و این روحیه نیز بسیار قابل تقدیر است.
هفته مبارک و فرخنده بسیج فرصت مغتنمی است برای تجدید میثاق با 
آرمان های بلند حضرت امام خمینی)ره( و بیعتی است دوباره با رهبر معظم انقالب.

اینجانب ضمن ارج نهادن به زحمات و تالش های بسییجیان، فرارسیدن 
هفته بسیج را به بسیجیان دریادل و با بصیرت، ایثارگران و خانواده های معزز 
شهدا و جانبازان گرامی کشور و همکاران گرامی در شبکه بانک های خصوصی 
تبریک می گویم و سرافرازی و سربلندی ایران اسالمی را در پرتو توجهات امام 
زمان)عجل اهلل( و در راستای    منویات مقام معظم رهبری از ایزد منان مسئلت دارم.

رویکرد بسیج بانک توسعه تعاون، بنا به شرایط موجود، سالمت 
محور بوده است

به  تبریک  تعاون، ضمن  بانک توسعه  مدیرعامل 
صورت  فعالیت های  تشریح  با  بسیج،  هفته  مناسبت 
گرفته در این بخش، راهبردهای بانک توسعه تعاون در 

کرد. تشریح  حوزه بسیج را 
توسعه  نک  با مل  یرعا مد ن  یا مهد له  ا حجت 
تعاون در گفتگویی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج با 
ایران،  شریف  ملت  به  هفته  این  مبارک  ایام  تبریک 

فرمان  با  شکل گیری بسیج مستضعفین  یادآور  سال  هر  آذرماه  پنجم  گفت: 
انقالب  کبیر  بنیان گذار  )ره(  خمینی  امام  حضرت  آینده نگرانه  و  تاریخ ساز 

ایران است. جمهوری اسالمی 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به فعالیت های حوزه بسیج بانک 
مدیریت  و  راهبری  بر  حاکم  سیاست  و  رویکرد  گفت:  تعاون،  توسعه 
رویکرد  کشور  موجود  شرایط  به  توجه  تعاون با  توسعه  حوزه بسیج بانک 

سالمت محور بوده است.
در  تعاون،  توسعه  محور بسیج بانک  سالمت  برنامه های  در  افزود:  وی 
کمک های  به  اهتمام  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  راستای 
برنامه  جاری  سال  طول  در  و  می آید  شمار  به  جدی  اولویت های  از  مؤمنانه 

انجام شده است. کمک های مؤمنانه در چندین مرحله 
برنامه های  کنار  در  کرد:  تعاون خاطرنشان  توسعه  مدیرعامل بانک 
سالمت جسم و جان، سالمت اندیشه و تفکر در چارچوب فعالیت های اندیشکده 
بانکداری به صورت جدی از سوی حوزه بسیج دنبال شده است. ضمن آنکه 
التزام به اقتضائات و نیازمندی های فرهنگی و توجه به ضرورت های معنوی، 

است. تعاون بوده  توسعه  رویکردهای بسیج بانک  دیگر  از 
فرمایشات حضرت  از  فرازی  به  اشاره  تعاون با  توسعه  مدیرعامل بانک 
ناب  اسالم  خط  در  که  ملتی  است  تصریح شده  فراز  این  در  افزود:  )ه(  امام 
و  پول پرستی  و  استکبار  با  مخالف  و  سلم  و  آله  و  علیه  صلی اهلل  محمدی 

باشند. افرادش بسیجی  باید همه  نمایی است،  تحجرگرایی و مقدس 
وی افزود: مقام معظم رهبری )مدظله العالی( فرمودند بسیج در حقیقت، 
مظهر یک وحدت مقّدس، میان افراد ملت است. همه میدان هایی که بسیج در 
همه  به  مربوط  میدان های  است؛  ملی  میدان های  است،  پیداکرده  آن حضور 

است. ملت 
و  حضور  شجاعت،  ایثار،  شاهد  همواره  ایران  ملت  افزود:  مهدیان 
علمی،  خدمت رسانی  مختلف  عرصه های  در  عزیز  بسیجیان  مسئولیت پذیری 
اقتصادی و سیاسی در کشور در شرایط عادی و شرایط  اجتماعی،  فرهنگی، 
تاریخ ساز؛  قشر  این  خدمت رسانی  به  نهادن  ارج  ضمن  وی  هستند.  خاص 
تعاون  بزرگ  خانواده  عزیز،  مداران  والیت  و  فهیم  مردم  به  هفته بسیج را 
کشور، به ویژه همکاران محترم بانک توسعه تعاون و بسیجیان تبریک گفت.

بسیج با عشق معنا می شود
رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت در پیامی 
با گرامیداشت هفته بسیج، پزشکان عزیز و کادر درمان 
کشور را جهادگران و بسیجیان جان بر کف امروز دانست 
که برای حفاظت از هم میهنان خود در سنگر بهداشت و 

درمان جانفشانی می کنند.
 به گزارش روابط عمومی بانک تجارت متن پیام 

رضا دولت آبادی به این شرح است:
در بیان اهمیت و جایگاه بسیج اشاره به بیانات معمار کبیر انقالب حضرت 
امام راحل کافی است که فرمودند: بسیج لشگر مخلص خداست و ای کاش من 
هم یک بسیجی بودم. بسیج در سال های عمر پر برکت خود و در مقاطع مختلف 

اثبات کرده که توجه به فرهنگ بسیجی می تواند پله ترقی کشور باشد.
امروز در همه عرصه ها از جهاد و ایثار،ساختن و آبادانی،علم و دانش و از 
همه مهمتر دفاع از ارزش ها رد پایی از تفکر بسیجی نمایان است و بسیج به واژه 

ای نام آشنا در تاریخ چهار دهه اخیر ایران مبدل شده است.
نگاه  نیست.  مقدس  دفاع  دوران  از  کمتر  بسیج  امروز  مسئولیت  و  وظیفه 
ژرف نگر حضرت امام در صدور فرمان تشکیل بسیج نه فقط برای دفاع از کیان 
ایران بلکه سفارش ابدی برای اتحاد مردم بود که در قامت بسیج نمایان می شود.

براستی که امروز کارکنان خدوم و عاشق شبکه بهداشت و درمان واژه بسیج 
را معنایی دوباره بخشیدند.

قاسم  حاج  شهید  عاشق  بسیجی  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  اینجانب 
سلیمانی،بسیجیان شهید راه خدمت، غیور مردان و زنان شبکه بهداشت ودرمان 
و همکاران عزیزم در شبکه بانکی بویژه شهدای بانک تجارت فرا رسیدن هفته 
بسیج را به بسیجیان سرافراز تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما 
عزیزان را در راه تحقق آرمانهای نظام مقدس اسالمی از خداوند بزرگ مسألت دارم.

به شعب بانک ملی ایران نروید
بانک ملی ایران بار دیگر از مشتریان خود خواست 
با توجه به حداقلی شدن ارائه خدمات حضوری در این 

بانک، از مراجعه به واحدها خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی 
شیوع گسترده بیماری کرونا و نیز اعمال محدودیت هایی 
برای حضور کارکنان در محل کار، از امروز بانک ها در 

شهرهای دارای وضعیت »نارنجی« با حضور حداقل دو سوم کارکنان و در شهرهای 
 دارای وضعیت »قرمز« با حضور حداقل 5۰ درصد کارکنان خود فعالیت خواهند کرد.

بانک  هستند،  کرونا  شیوع  مستعد  مراکز  از  ها  بانک  شعب  که  آنجا  از 
کثری  ا حد ه  د ستفا ا د  کر ست  ا خو ر د د  خو ن  یا مشتر ز  ا ن  ا یر ا ملی 
ولویت  ا در  را  لکترونیکی  ا بانکداری  بر  مبتنی  غیرحضوری  خدمات  از 
کنند. خودداری  شعب  به  حضوری  مراجعه  از  امکان  حد  تا  و   قرارداده 

اکنون سامانه های بام، بله، ایوا، خودپرداز، خودگردان، بانک آفیسر و ... بانک ملی 
ایران انواع خدمات بانکی را به مشتریان ارائه می کنند.

۵ مزیت اصلی افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروها
مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پنج مزیت اصلی افزایش 
سهم گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( در سبد سوخت خودروها گفت: این مزایا شامل 
کاهش آالیندگی،  ایمنی باالتر، کاهش هزینه تعمیرات خودرو، تضمین پایداری تأمین 

سوخت و اقتصادی بودن سی ان جی است.
ابوعلی گلزاری روز گذشته)شنبه یکم آذرماه( با بیان اینکه از زمانی که بحث 
کارت سوخت بنزین خودروها جدی تر و فاز عملیاتی آن آغاز شد، استقبال از خودروهای 
دوگانه سوز نیز در کشور افزایش یافت، افزود: به این ترتیب با کاهش سهمیه های 
بنزین و توجه به صرفه اقتصادی در مصرف سی ان جی، رانندگان برای دوگانه سوز 
کردن خودروهای خود اقدام کردند، به گونه ای که با ادامه این روند مالکان بیشتری 
خودروهای دوگانه سوز را بر خودروهای بنزینی ترجیح دادند و این موضوع شتاب 

بیشتری گرفت.
وی تأکید کرد: مسئله پیچیده آلودگی هوای کالنشهرها که بر اثر عوامل 
مختلفی در چند دهه اخیر به شکل کنونی درآمده، نیازمند شناخت دقیق از عواملی 
است که سبب انتشار آن شده است، در این میان هرچند سیاست گذاری دولت برای 
برای  مسیری  می تواند  خود  دوگانه سوز  به  بنزین سوز  خودروهای  مالکان  ترغیب 
به دوگانه سوز  اقتصاد که محدود  اما مصوبه جدید شورای  باشد،  آلودگی  کاهش 
کردن خودروهای حمل ونقل عمومی است، به طور حتم نمی تواند به رفع آلودگی از 

کالنشهرهای کشور منجر شود.
مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در صورتی  که گازسوز 
کردن خودروها از سطح خودروهای حمل ونقل عمومی به خودروهای سواری توسعه 
یابد، امید می رود بتوان سطح آلودگی در شهرها را با کاهش خودروهای بنزینی 

)به عنوان یکی از منشأهای آلودگی کالن شهرها( کاهش داد.
گلزاری گفت: مطالعات و اندازهگیریهای انجام شده روی غلظت آالینده ها 
در نقاط مختلف شهرهای پرترافیک نشان داده که در بسیاری از موارد هوایی 
که تنفس می کنیم از نظر منواکسید کربن و ذرات معلق به  مراتب از حد مجاز 
آلوده تر است، امروزه دولت ها و صاحبان صنایع به دنبال آن دسته از حامل های 
انرژی هستند که آالینده های کمتری تولید می کنند، به همین دلیل جهان به گاز 

طبیعی روی آورده است.
وی افزود: در ایران نیز، متخصصان و کارشناسان به علت آلودگی بسیار باالی 
محیط  زیست به ویژه در شهرهای بزرگ و مصرف و تولید باالی خودرو و در نهایت 
مصرف باالی سوخت، به دنبال سوختی ارزان و پاک برای کاربرد در کنار بنزین بودند 

که در مجموع سی ان جی موردتوجه قرار گرفت.
مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: هم اکنون برنامه تبدیل 
خودروهای دوگانه سوز در کشور برای ناوگان عمومی به صورت رایگان با حمایت 
دولت در حال اجراست و همان طور که شاهد هستیم خودروسازان ایرانی، بیش از 
هر خودروساز دیگری در جهان خودرو گازسوز تولید کرده اند و این تجربه متفاوت و 

منحصربه فرد صنعت سی ان جی در ایران است.
گلزاری افزود: آثار مثبت این تغییر می تواند در محیط زیست و هوای شهرها 
به سرعت نمود یابد، زیرا سی ان جی در بیشتر مناطق کشور در دسترس بوده، عاری 
از گوگرد، آروماتیک و الفین است و به علت سبک بودن، ذرات معلق را که یکی از 

بزرگ ترین منشأهای آلودگی در کالن شهرهاست تولید نمی کند.
کاهش آلودگی هوا با استفاده از سی ان جی

وی گفت: متولیان خودروهای دوگانه سوز، دست کم به پنج مزیت اصلی استفاده 
از گاز طبیعی به عنوان سوخت در خودروها اشاره می کنند که نخست، گاز طبیعی همه 
استانداردهای آالیندگی اروپایی و آمریکایی و آژانس )EPA( را پوشش می دهد و از 

اغلب سوخت های موجود پاک تر است.
مشاور محیط  زیست سازمان برنامه و بودجه افزود: گاز به عنوان یک سوخت 
بدون سرب هیچ گونه اکسید سولفور یا ذرات معلق تولید نمی کند، به طور میانگین 
استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت میزان انتشار آالینده های مختلف را به شدت 
کاهش می دهد، همچنین انتشار طبیعی بخار سوخت های مایع از سیستم باک خودرو 
که همواره به عنوان یک منبع آلودگی مطرح بوده در خودروهای گازسوز به طور تقریبی 
صفر است، دلیل آن نیز ایمنی باالی به کاررفته در سیستم این خودروها است که از 

نشت هرگونه گاز به بیرون جلوگیری می کند.
گلزاری در تشریح مزیت دوم افزودن گاز طبیعی به سبد سوخت گفت: هرچند 
بعضی تصور می کنند خودروهای گازسوز ناامن هستند، اما تجربه نشان داده خودروهای 

گازسوز از خودروهای بنزین سوز به مراتب ایمن تر هستند.
وی توضیح  داد: نسبت هوا به سوخت برای اشتعال گاز طبیعی پنج تا ۱5 
درصد حجمی است، در حالی  که گاز طبیعی از هوا سبک تر است و به سرعت پراکنده 
می شود، دمای اشتعال این مخلوط نیز حدود 7۰۰ درجه سانتی گراد در مقابل دمای 
اشتعال حدود 45۰ درجه سانتی گراد بنزین است و گاز طبیعی نسبت به بنزین جرقه 
قوی تری برای اشتعال نیاز دارد، مخازن بسته به سازنده مخزن دارای ضخامتی حدود 
یک تا دو سانتی متر است و جنس آنها نیز از فوالد، آلومینیم یا فیبر کربن است که 
همه آنها )در یک تصادف مشابه( نسبت به یک باک بنزین استاندارد ساخته شده از 

یک ورق نازک فوالدی، مقاومت بسیار بیشتری دارند.
مدرس دانشگاه تهران تأکید کرد: مزیت سوم این است که سوخت گاز طبیعی 
یک سوخت پاک و عاری از ناخالصی است و در خودروهای پایه گازسوز، هزینه 
نگهداری و تعمیرات خودرو را کاهش می دهد و روغن و شمع ها نیاز به تعویض 

کمتری نیاز دارند.
دیگر  به  نسبت  طبیعی  گاز  تأمین  چهارم،  مزیت  در  کرد:  تصریح  گلزاری 
سوخت های اتومبیل برای مصارف آینده تضمین  شده است. براساس میزان مصرف 
فعلی، گاز طبیعی برای ۶5 تا 7۰ سال آینده با قیمت های کنونی تأمین  شده است 
که با در نظر گرفتن منابع بازیافتی گاز طبیعی، این تخمین به ۱7۰ سال نیز می رسد، 
زیرا هرچند گاز طبیعی به عنوان یک سوخت فسیلی شناخته می شود، اما متان را 
می توان از محصوالت کشاورزی، فضوالت انسانی و زباله نیز تولید کرد؛ موضوعی 

که با موفقیت در سوئد و فرانسه انجام شده است.
وی در تشریح مزیت پنجم گفت: به طور تقریبی در جهان قیمت گاز طبیعی 
از بنزین ارزان تر است. یک تحقیق در سال ۱99۶ نشان داد قیمت گاز طبیعی در 
۱۱ کشور از ۱2 کشور اروپایی، ۱4 تا 77 درصد کمتر از بنزین و ۱2 تا 74 درصد 
کمتر از گازوئیل است. در این کشورها مالیات مربوط به هر سوخت، مهم ترین عامل 
تعیین کننده قیمت آن است که این موضوع به دلیل مالیات پایین تر گاز طبیعی نسبت 
به بنزین است.مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه افزود: سوخت های مصرفی 
بنزین و گازوئیل که وزن مخصوص آنها به ترتیب 75 درصد و 84 درصد است، در 
مقایسه با گاز مایع به وزن مخصوص 55 درصد و گاز طبیعی، سوخت های سنگین تری 
از هیدروکربن های  مولکول های تشکیل دهنده سوخت  به حساب می آیند؛ هر چه 
و  می شود  انجام  ناقص تری  احتراق  مصرف،  هنگام  باشد،  ساخته شده  بزرگ تری 

در نتیجه مونوکسید کربن و هیدروکربورهای نسوخته بیشتری وارد هوا می شود.
گلزار تأکید کرد: گاز طبیعی فشرده یا متان )CH4( مزایای بسیاری نسبت به 
بنزین دارد. نخست، خوش سوز است و به سرب به عنوان ماده خوش سوزکننده که به 
بنزین اضافه می شود، احتیاج ندارد. دوم، از آنجایی که گاز طبیعی به طور یکنواختی 
با هوا مخلوط می شود، تمیزتر می سوزد و دودگرفتگی به وجود نمی آورد، بنابراین بر 
عمر موتور می افزاید و به سرویس کمتری نیاز دارد و هزینه نگهداری خودرو پایین 
 CO2 می آید، با استفاده از خودروهایی با سی ان جی می توان آثار مخرب گلخانه ای

را 2۰ درصد کاهش داد.
ایمنی بیشتر خودروهای گازسوز

وی اضافه  کرد: گاز طبیعی از هوا سبک تر است و به این دلیل در صورت نشت 
گاز از مخزن ذخیره سوخت و دیگر اجزا به سرعت به سمت باال حرکت می کند. دمای 
اشتعال گاز طبیعی به طور تقریبی دو برابر بنزین است که سبب می شود خطر انفجار 
یا آتش سوزی خودروهای گازسوز به شدت کاهش یابد. همچنین مخازن ذخیره گاز 

طبیعی نیز در مقایسه با باک های معمولی خودروها استحکام بیشتری دارند.
مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همه مخازن ذخیره 
این گاز می تواند به شیر جلوگیری از جریان بیش  از حد مجهز باشند که در صورت 
کاهش ناگهانی فشار به قطع مسیر خروج گاز اقدام کنند، گفت: موارد ذکرشده نشان 
می دهد دوگانه سوز کردن حجم زیادی از خودروهای ناوگان عمومی که تردد بسیاری 
در شهرها و بین شهرها دارند موجب کاهش انتشار آالینده ها به اتمسفر می شود و در 
کاهش آالیندگی و سالمت شهروندان تأثیر شگرفی خواهد داشت، زیرا می دانیم تردد 
در شهرها به علت ترافیک و تغییرات سرعت با کندی همراه است و مطابق استاندارد 
NEDC میزان نشر آالیندگی در خودروهای بنزینی و گازوئیلی افزایش می یابد و 
این انتشار در خودروهای دوگانه سوز کارخانه ای و تبدیلی کاهش خواهد یافت و این 
موضوع در آزمون های انجام شده توسط مرکز تحقیقات ایران خودرو و سازمان ملی 

استاندارد و مراکز علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها ثابت شده است.
گلزاری ادامه داد: گاز طبیعی را می توان به طور مستقیم از طریق یک کمپرسور و 
بر پایه سوخت گیری آرام )از پنج دقیقه تا هشت ساعت( یا از طریق مخزن ذخیره، در 
سه تا پنج )Multiple( چندگانه دقیقه سوخت گیری کرد. بسیاری از ایستگاه های 
سوخت گیری ترکیبی از روش های سوخت گیری سریع و آرام را بسته به نیازهای 

ناوگان استفاده می کنند.

زیاد شدن فروشنده ها و کم شدن خریدار؛

تشدید رکود بازار خودرو با تعطیالت کرونایی
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زیر نظر: محمد امامی

اطراف  در شهرهای  مسکن  بازار 
و  گرفته  قرار  رکود  در وضعیت  تهران 
هشتگرد  پردیس،  شهرهای  در  نرخ ها 
و پاکدشت بین 5 تا ۱5 درصد کاهش 

یافته است.
قیمت مسکن در شهرهای اطراف 
تهران به تبعیت از پایتخت مقداری افت 
کرد. بررسی های میدانی نشان می دهد 
نرخ های پیشنهادی در شهرهای جدید 
درصد   ۱5 تا   ۱۰ هشتگرد  و  پردیس 
پاکدشت  شهر  در  است.  یافته  کاهش 
از  دیگر  و  شده  کساد  معامالت  نیز 
نرخ های کاذب خبری نیست. در عین 
حدود  شده  یاد  شهر  سه  هر  در  حال 
نیمی از فروشندگان و حدود 9۰ درصد 
خریداران عقب نشینی کرده و تمایلی 
به انجام معامله ندارند. به همین لحاظ 

خرید و فروش راکد شده است.
سیاسی  هیجانات  دیگر  سوی  از 
و  گذاشته  تاثیر  آینده  از  برداشت  در 
تکاپو  به  فروش  برای  دالالن  برخی 
ارایه  از  دالالن  برخی  البته  افتادهاند. 

وضعیت واقعی بازار خودداری میکنند و 
سعی دارند چشم انداز آینده را افزایشی 
نشان دهند. با این وجود افزایش عرضه 
هایی  نگرانی  دهد  می  نشان  مسکن 
افق پیش  به کاهش قیمت در  نسبت 

رو وجود دارد.
یکی از مشاوران امالک در شهر 
قیمت  گفت:  ایسنا  به  هشتگرد  جدید 
واحدهایی که تا دو هفته قبل حدود 4۰۰ 

میلیون تومان فروخته می شد به 37۰ 
میلیون تومان رسیده اما خریدار نیست. 
این  در  هم  مالکان  برخی  البته 
ندارند  فروش  برای  تمایلی  شرایط 
عجله  فروش  برای  دیگر  تعدادی  اما 

دارند. 
وضعیت کلی بازار به نفع خریداران 
اینکه  دلیل  به  دیگر  سوی  از  است. 
پردیس  اندازه  به  هشتگرد  در  قیمتها 

آن  قیمتی  ظرفیت  هنوز  نداشته،  رشد 
افت  انتظار  توان  نمی  و  نشده  تکمیل 

قیمت بیش از این مقدار را داشت.
از شهر جدید پردیس هم خبر می 
رسد که نرخهای پیشنهادی ۱۰ تا ۱5 
درصد کاهش یافته است. افت قیمت در 
برخی واحدهای میلیاردی تا ۱5۰ میلیون 
تومان می رسد. چند روز پیش نیز مهدی 
هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر 
قیمت  درصدی   ۱۰ کاهش  از  جدید 

مسکن در پردیس خبر داد.
به  معامالت  پاکدشت  شهر  در 
واسطه  است.  درآمده  تعلیق  حالت 
گویند  می  پاکدشت  در  ملکی  های 
دارند  قیمت  افت  انتظار  خریداران  که 
و فروشندگان در انتظار افزایش قیمت 

هستند. 
با این حال دیگر از نرخهای کذایی 
خبری نیست و قیمتها واقعی شده است. 
در برخی فایلها قیمت تا 5 درصد کاهش 
نشان می دهد. به طور کلی بازار مسکن 

پاکدشت در رکود به سر می برد.

کاهش 1۵ درصدی ملک؛

رکود بازار مسکن در حاشیه تهران

معاون اقتصادی رییس جمهوری از ۱4 تصمیم ستاد 
و  ثابت  درآمد  بدون  خانوارهای  برای  کرونا  با  مبارزه  ملی 
کسب وکارها خبر داد که با محدودیت های اخیر، درآمدشان 

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محمد نهاوندیان روز گذشته )شنبه( در حاشیه جلسه 
تصمیم   ۱4 این  از  مورد  دو  افزود:  دولت  اقتصادی  ستاد 
ناظر به خانواده هایی است که درآمدشان تحت تاثیر قرار 
خواهد گرفت، همچنین 9 مورد برای عموم کسب  و کارها 
به طور شدید  برای کسب و کارهایی است که  و سه مورد 

آسیب می بینند.
این  منطق  اساس  بر  که  خانواده هایی  وی،  گفته  به 
تصمیم با تعطیلی در شهرهای با وضعیت قرمز برای گروه های 
دو، سه و چهار و در شهرهای نارنجی برای کسب وکارهای 
محسوب  خانوارهایی  شوند،  می  روبرو  چهار  و  سه  گروه 

می شوند که درآمد ثابت ندارند و بیشتر صدمه می بینند.
نهاوندیان  توضیح داد: این خانوارها شناسایی شده اند که 
جمعیت 3۰ میلیون نفر از مجموع جامعه را شامل می شوند.

این  برای  اقدامی که  دو  مقام مسوول،  این  گفته  به 
خانواده ها پیش بینی شده یکی، پرداخت یک میلیون تومان 
تسهیالت به جامعه 3۰ میلیونی یاد شده است که کارمزد آن 
را دولت تقبل خواهد کرد و اقساط آن، بدون نیاز به پرداخت 
از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد 

برداشت خواهد شد.
امسال  پایان  تا  آذرماه  از  دوم،  اقدام  اضافه کرد:  وی 

ماهانه به هر یک از اعضای خانوارها معادل ۱۰۰ هزار تومان 
به سرپرست خانوارها پرداخت می شود تا جبران بخشی از 

کاهش درآمدهایشان باشد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در ارتباط با کسب و 
کارها نیز افزود: برای همه کسب و کارها مقرر شد عملیات 
اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن ماه متوقف شود و برای 
صدور یا تجدید پروانه های کسب و کار واحدهای اقتصادی 
مالیاتی  پرداخت  گواهی  اخذ  به  نیازی  حقیقی،  اشخاص 
نخواهند داشت.وی گفت: اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
که هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، مقرر شد به مدت 

یک ماه برای سه ماهه سوم و چهارم امسال تمدید شود.
نهاوندیان افزود: درخصوص جرایم پرداخت نشده بدهی 
مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، 
مقرر شد بخشودگی آن به شرط پرداخت همه آن تداوم یابد.

به  اعتراض  برای  قانونی  مهلت  بیان داشت:  وی 

مالیات های ابالغی نیز به مدت یک ماه و نیم تمدید خواهد 
شد.معاون اقتصادی رییس جمهوری اظهار داشت: درخصوص 
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی، اگر 
این مهلت برای آذر و دی ماه باشد، تا پایان بهمن ماه تمدید 
می شود، همچنین صورت های مالی حسابرسی شده شان تا 

پایان بهمن ماه تمدید می شود.
دستگاه ها  بوده  که الزم  وی گفت: همه مجوزهایی 
صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن ماه به پایان 

می رسد، اتوماتیک وار تا پایان بهمن تمدید می شود.
و  عوارض کسب  پرداخت  خاطرنشان کرد:  نهاوندیان 

پیشه شهرداری ها نیز تا ابتدای بهمن ماه تمدید می شود.
وی همچنین درخصوص سه موردی که برای کسب و 
این  کارهای به شدت آسیب دیده طراحی شده، گفت: در 

راستا ۱4 رسته شغلی شناسایی شده اند.
این مقام مسوول ادامه داد: برای این دسته از واحدها، 
از آنجایی که ممکن است مشکالتی در اقساط وام هایشان 
به وجود آید، اقساط تسهیالت با موعد آذرماه یک ماه تنفس 
خواهد داشت، همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل 

شده و مشمول جریمه تاخیر نخواهد شد.
وی اظهار داشت: چنانچه در فاصله آذرماه و تعطیلی 
کسب و کارها، مشکالت مالی به نحوی شد که فرد یا افرادی 
با چک برگشتی روبرو شدند و نتوانستند به موقع پرداختی 
داشته باشند، با مراجعه به بانک می توانند آثار مترتب بر چک 

برگشتی و تبعات آن را پاک کنند.

معاون رییس جمهوری خبر داد:

14 تصمیم اقتصادی برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسب وکارها

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش نویس تفاهم 
نامه ساخت مسکن برای خبرنگاران به امضا رسیده و آماده 
دریافت تعداد افراد تحت پوشش هر استان و شهر از سوی 

وزارت ارشاد هستیم.
محمود محمودزاده اظهار کرد: پیش نویس تفاهم 
نامه ساخت مسکن برای خبرنگاران در قالب طرح اقدام 
ملی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فرستادیم و 
نظراتشان را هم اعالم کردند. ما آماده ایم تا وزارت ارشاد 
تعداد تحت پوشش در هر استان و شهر را اعالم کند و ما 
در حد بضاعتی که در تامین زمین داریم مساعدت الزم را 
انجام می دهیم.وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا 
سقف تسهیالت ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن یکم افزایش 

می یابد، گفت: فعال تصمیم جدیدی در حوزه وزارت راه و 
شهرسازی اتخاذ نشده و اگر در حوزه بانکی تصمیمی بگیرند 

ما اطالعی از آن نداریم.
پیشرفت 55 درصدی مسکن ملی تهرانسر

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت 
پروژه اقدام ملی مسکن در تهرانسر گفت: این پروژه به صورت 

مشارکتی بین شریک بخش خصوصی و دولت اجرا می شود 
و زمانی که به ۶۰ تا 7۰ درصد پیشرفت نرسد امکان تعیین 

سهم طرفین وجود ندارد.
نیروهای  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  زاده  محمود 
اجرایی با تمرکز زیاد روی پروژه کار می کنند  و تاکنون 
پیشرفت خوبی داشته است. هم اکنون در مرحله تیغه چینی 
وسفت کاری است و امیدواریم زودتروارد مراحل نازک کاری 

شود. فکر می کنم حداقل 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
پروانه  دارای  پروژه  اینکه  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
ای  وقفه  که  داشتند  با شهرداری  را  مباحثی  بود  ساخت 
در طرح ایجاد کرد و بعد از اینکه حل شد با سه شیفته 

کار کردن توانستند فرصت از دست رفته را جبران کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین تعداد واحدهای 
طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید پردیس را 2۶۰۰ 
واحد اعالم و تاکید کرد: در پردیس واقعا ظرفیت بیش از 
این تعداد وجود ندارد و اگر امکان داشت مثل بقیه شهرها 

حتما در سبد ثبت نام قرار می گرفت.
بهمن سال ۱398 از طرف وزارت راه و شهرسازی 
پیش نویسی به منظور ساخت مسکن برای اصحاب رسانه 
و فرهنگ به وزارت ارشاد فرستاده شد که هنوز تفاهمنامه 
وارد مرحله اجرا نشده است. روز دوشنبه 2۰ مرداد ماه محمد 
اسالمی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت مسکن 
خبرنگاران حتمی است، گفت: این امر منوط بر این  است 
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه همکاری 

الزم را داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

آماده دریافت لیست خبرنگاران برای واگذاری مسکن ملی هستیم
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که  ی  ید د ز با طی 
توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
ن  ستا ا رس  مدا تجهیز  و 
یافته  اختصاص  از محل های  اردبیل 
برای احداث دو مدرسه در شهرستان 
احداث  عملیات  گفت:  داد  انجام  نیر 
 ۶ و  نیر  شهر  در  کالسه   ۱2 مدرسه 
کالسه در روستای ویرثق بزودی آغاز 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اردبیل ،  دولت لطفی مدیر کل  نوسازی 
مدارس استان اردبیل تشریح کرد : زمین 
های مورد نظر برای احداث این مدارس 
این  اجرای  بزودی  و  یافته   اختصاص 
پروژه ها آغاز میشود و دستگاه نظارت 
اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل 
احداث  در  را  اهمیت  و  دقت  نهایت 
توجه  مورد  خیرساز  آموزشی  فضاهای 

قرار میدهد.
نوسازی  آمادگی  به  لطفی  دولت 
مشارکت  جهت  اردبیل  استان  مدارس 
و  نمود  اشاره  ساز  مدرسه  خیرین  با 
اردبیل  استان  نوسازی مدارس   : افزود 
مدرسه  خیرین  با  مشارکت   آماده 
بوده   استان  نیاز  مورد  مناطق  در  ساز 
این  پیشنهاد  و  سیاست  ره  هموا و 
مجموعه به خیرین مدرسه ساز ساخت 
دو مدرسه بجای یک مدرسه بنام خیرین 
جهت افزایش جذب اعتبارات ملی این 

مجموعه می باشد .

لطفی با توجه به روحیه خّیری و 
انسان دوستانه مردم منطقه شهرستان 
نیر ، به تشریح طرح آجر به آجر پرداخت 
برای  مناسب  فرصتی  را  طرح  این  و 
خیرین خرد مدرسه ساز دانست که هر 
نذورات  خود،   وسع  اندازه  به  شخص 
یک  اندازه  به  حتی  خود  نظر  مورد 
آجر را می تواند توسط این طرح برای 
مدرسه سازی و سهیم شدن در این امر 

خداپسندانه اهداء نماید .
مدیر کل نوسازی مدارس استان 
اردبیل بستر جدید و مهم فعالیت مجامع 
اردبیل را پویش آجر به  خیرین استان 

آجر دانسته و گفت : طرح آجر به آجر 
بستر عظیمی را جهت مشارکت فراهم 
ساخته و باعث شده اقشار مختلف جامعه 
در حد توان خود در امر مقدس مدرسه 
سازی شرکت داشته باشند فلذا مجامع 
خیرین استان باید در نشر این پویش و 
جذب مشارکت در این طرح تمام تالش 

خود را انجام دهند .
پروژه  چشمگیر  پیشرفت  از  وی 
های خیری در سطح استان خبر داد و 
تشریح کرد : کلیه پروژه های خیری در 
سطح استان با سرعت در حال تکمیل 
بال  خیری  پروژه  هیچ  و  باشند  می 

تکلیفی در استان اردبیل نداریم .
لی  قبا ا ید  د ز با ین  ا مه  ا د ا ر د
سرپرست فرمانداری نیر هم از احداث 
شهرستان  در  خیری  مدرسه  باب   3
خیری  مدرسه  سه  افزود:  و  داد  خبر 
کورعباسلو   سقزچی،  روستاهای  در 
و  است  احداث  حال  در  سقرلو  دیم  و 
نیر  نیز در شهر  بهایی  هنرستان شیخ 

در حال احداث است.
اقبالی تصریح کرد: مجوز احداث 
مدرسه تک کالسه در روستای شیرین 
بوالغ نیز گرفته شده است که بزودی 

اجرایی میشود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل :

بزودی عملیات احداث دو مدرسه در شهرستان نیر آغاز می شود
شهرستان  برق  توزیع  مدیر  معارفه  و  تودیع  مراسم 

انزلی برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه مدیر توزیع برق شهرستان انزلی در فرمانداری 
این شهرستان و با حضور دکتر میر غضنفری فرماندار ، مهندس میری نرگسی 
قائم مقام اجرایی در امور توزیع برق شهرستان ها و مهندس سعیدی معاون 

برنامه ریزی و مهندسی انجام پذیرفت .
این  فرماندار  غضنفری  میر  دکتر  معارفه  و  تودیع  مراسم  این  در 
پور طی سالیان تصدیگری وی  اله  از زحمات مهندس فرض  شهرستان 
در امور توزیع برق انزلی تقدیر و تشکر بعمل آمد و ابراز امیدواری کرد با 
همکاری مسئولین استانی ،  شهرستان بندر انزلی و با تالش های مدیریت 
جدید و کارکنان توزیع برق انزلی بتوانیم با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط 

قابل بهبود خدمتگزار مردم شریف شهرستان باشیم .
در ادامه مهندس میری نرگسی قائم مقام اجرایی در امور توزیع برق 
شهرستان ها ضمن اشاره به نقش حیاتی برق در زندگی امروز خاطر نشان 
کرد : توزیع برق گیالن با بیش از  یک میلیون و چهارصد و نود هزار مشترک 
در سطح استان  یکی از بزرگترین شرکت های خدمات رسان در سطح کشور 
است که در تامین برق پایدار برای مشترکین عزیز گیالنی تالش می کند .

سپس مهندس سعیدی معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
پور تشکر و  اله  از زحمات مهندس فرض  نیز  استان گیالن  برق  نیروی 

قدردانی و برای مهندس حسن زاده در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.
از سوی دکتر هنرمند مدیر عامل شرکت  ابالغی  نیز طی  پایان  در 
توزیع برق استان گیالن مهندس حامد حسن زاده بعنوان سرپرست مدیریت 
توزیع برق شهرستان بندر انزلی منصوب و از زحمات مهندس فرض اله پور 

مدیر سابق این امور تقدیر و تشکر بعمل آمد.

توقیف چوب آالت جنگلی و رفع تصرف اراضی ملی 
در آستارا

نسرین عزنوی گفت: چوب آالت جنگلی قاچاق و فاقد مجوز حمل که 
امروز با یک دستگاه نیسان در محور آستارا - اردبیل از رشت به استان های 
شمال غرب حمل می شد، توسط ماموران پاسگاه منابع طبیعی کشف و یک 

نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
وی افزود: چهار نفر در روستاهای هودول و ویرمونی، چهار هزار و 
439 متر مربع اراضی ملی را تصرف کرده بودند و روز گذشته با پیگیری 
حقوقی، به آزادی زمین و دستگیری و معرفی متخلفان به دادگاه اقدام شد.

وی اظهار کرد: وسعت اراضی ملی آستارا 4۰ هزار هکتار و جزو جنگل 
های ارزشمند هیرکانی گیالن است و یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و 

آبخیزداری با برنامه منسجم از اراضی ملی حفاظت می کند.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 9۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب 

استان گیالن و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.

احیا و بهسازی ۱۶۰۰ هکتار ازآبندان های گیالن
کشاورزی  جهاد  سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  خاک  و  آب  مدیر 
گیالن گفت : تا کنون ۱۶۰۰ هکتار از آبندان های گیالن در ۱۶ شهرستان 

بهسازی و احیا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ دکتر شاه نظری با بیان اینکه در 
۱27 نقطه از استان در محدوده ۱۶ شهرستان ۱۶۰۰ هکتار از آبندان ها 
احیا شده است افزود: برای اجرایی شدن طرح بازسازی 44۰ هزار میلیون 

ریال اعتبار ملی و استانی در سال 98 اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه آبندان ها یکی از منابع مهم و تاثیر گذار در تولید 
محصوالت کشاورزی به ویژه برنج است ادامه داد: با توجه به نزدیکی منابع 
به مزارع، تلفات انتقال آب و توزیع آب به حداقل رسیده و عالوه بر تامین آب 
زراعی بستر مناسب برای آبزی پروری و تقویت سفره های زیر زمینی است.

انجام ۶۷ درصدعملیات زراعی تولید برنج گیالن به 
صورت مکانیزه

مدیــراداره فنــاوری مکانیزاســیون ســازمان جهــاد کشــاورزی گیالن 
گفــت: مکانیزاســیون مهمتریــن عامــل ارتقــای بهــره وری تولیــد برنــج 

در گیــالن اســت
ــا  ــاب ب ــدس کامی ــازمان، مهن ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــعه  ــه در توس ــی ک ــای خوب ــت ه ــتای حمای ــه در راس ــه اینک ــاره ب اش
مکانیزاســیون برنــج جهــت ارتقــای درجــه نفــوذ ماشــین در تولیــد ایــن 
محصــول اســترتژیک صــورت گرفتــه افــزود:  بیــش از۶7 درصــد عملیات 
زراعــی تولیــد برنــج اســتان بصــورت مکانیــزه و بــا اســتفاده از ماشــینهای 

ــرد. اختصاصــی برنجــکاری انجــام میگی
وی بــا بیــان اینکــه در ســال زراعــی 99-98 عــالوه بــر اســتفاده 
از تیلــر هــا و تراکتــور هــای شــالیزاری بــرای آمــاده ســازی بــه موقــع 
و صــد درصــدی مــزارع، بیــش از ۱۶۰۰۰۰هکتــار از اراضــی برنجــکاری 
ــت و  ــج کش ــا کار برن ــینهای نش ــتفاده از ماش ــا اس ــزه ب ــورت مکانی بص
ــا کمباینهــای مخصــوص برنــج برداشــت  حــدود ۱73۰۰۰هکتــار نیــز ب
شــده ادامــه داد: بــا اســتفاده از تکنولــوژی وجیــن کــن موتــوری شــالیزار 
کــه در ســالهای اخیــر بــرای مبــارزه مکانیکــی بــا علفهــای هــرز بــه بهره 
بــرداران معرفــی شــده، موفــق بــه انجــام عملیــات وجیــن مکانیــزه در 

ســطحی بالــغ بــر 525۰ هکتــار انجــام شــده اســت.
مدیــر اداره فنــاوری مکانیزاســیون ســازمان جهــاد کشــاورزی گیالن 
در پایــان خاطــر نشــان کــرد: اســتفاده از ماشــین در تولیــد برنــج ضمــن 
کاهــش ســختی انجــام کار، موجــب ارتقــاء بهــره وری تولیــد و ایجــاد 
جذابیــت در قشــر جــوان روســتایی بــرای تولیــد محصــول برنج بــه روش 

مکانیــزه شــده اســت.

تولید ۲۲ هزار تن بذر گندم توسط شرکت های تولید 
و فرآوری ایالم

محمدعلی اقدسی رئیس سازمان کشاورزی استان  ایالم، گفت: ایالم 
با توجه به حجم بذر تولیدی یکی از استان های برتر کشور در تأمین و 
مصرف بذر بوده و در سال جاری نیز بیش از 22 هزار تن بذر گندم از ارقام 
مختلف توسط شرکت های تولید و فرآوری بذر استان تولید گردیده که با 
توجه به استانداردها و ضوابط موجود بیش از دو برابر نیاز استان در سال 

های عادی می باشد.
وی افزود: در سال زراعی گذشته با همین میزان تولید بذر بیش از 
5۰۰۰ تن از بذر تولیدی استان مورد مصرف قرار نگرفت و بخشی از آن به 

سایر استان ها صادر و بخشی نیز به سیلو تحویل داده شد.
رییس سازمان جهادکشاورزی ایالم اظهار داشت:  تا کنون بیش از 
۱7 هزار تن بذر اصالح شده بین کشاورزان توزیع گردیده که معادل بیش 

از 7۰ درصد کل نیاز بذری استان می باشد.
اقدسی ادامه داد: همچنین در سال زراعی جاری برخالف سنوات قبل 
به دلیل پایین تر بودن قیمت بذر فرآوری شده نسبت به گندم خوراکی، 
بخش عمده کشاورزان ترجیح می دهند که از بذر اصالح شده و فرآوری 
شده که با نرخ کمتری نیز عرضه می شود استفاده نموده و گندم بذری خود 
را تحویل مراکز خرید داده یا به مصرف خوراک دام برسانند. بنابراین مصرف 

بذر در سال جاری به طور معنی داری بیش از سنوات گذشته می باشد.
وی بیان داشت:  کمبود شدید بذر در استان های مجاور )خوزستان 
و لرستان( و خرید و فروش بذر به قیمت 5۰ تا ۶۰ درصد باالتر از قیمت 
مصوب در این استان ها موجب ایجاد بازار سیاه و قاچاق بذر به این استان ها 
و کمبود موقت بذر گردیده است.رئیس سازمان کشاورزی استان ایالم بیان 
داشت:  در جهت جلوگیری از قاچاق بذر با هماهنگی و همکاری  انتظامی 

مرزهای خروجی استان تحت کنترل قرار گرفته است.
از 5۰۰۰ تن بذر فرآوری  اینکه بیش  با توجه به  وی تصریح کرد:  
تاریخ کاشت مناسب  اینکه  به  نشده استان در حال فرآوری است و نظر 
مناطق جنوبی طبق توصیه های تحقیقاتی از ۱5 آبان تا 3۰ آذرماه می باشد.

اقدسی گفت: شرکت های فرآوری مکلف گردیده اند در فرصت باقیمانده 
و با تمام ظرفیت نسبت به فرآوری )بوجاری، سم زنی، کیسه گیری( بذور 

مورد نیاز کشاورزان اقدام نمایند.

مرکزشماره گذاری و تعویض پالک ایالم تعطیل شد
سرهنگ ابوالفضل کهزادی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
ایالم،  با بیان اینکه مرکزشماره گذاری و تعویض پالک ایالم ازفردا  اول 
آذر ماه تا اطالع ثانوی تعطیل می باشد گفت: متقاضیان از مراجعه به این 

مرکز خودداری کنند.
وی افزود: این تصمیم در راستای دستورالعمل صادره از پلیس راهور 
با وضعیت  درشهر های  تعویض پالک  مراکز  کلیه  فعالیت  فردا  از  کشور 

قرمز تعطیل می باشد.
در  اقدام  این  داشت:  اظهار  ایالم  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
راستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و به منظورحفظ سالمت شهروندان 

و مراجعان به این مرکزصورت گرفته است.
سرهنگ کهزادی ادامه داد: دفاتر خدمات خودروی در سایر شهرستان 

های جنوبی مشمول این طرح نمی باشند.
وی گفت: تا اطالع ثانوی هیچ گونه خدماتی در مرکز شماره گذاری 

و تعویض پالک ایالم به مراجعان ارائه نمی شود.

اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سالمت در ایالم
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین )ع( ایالم گفت: طرح هر خانه یک پایگاه 
سالمت با اهداف کوتاه و میان مدت با بهره گیری از توان و ظرفیت بسیج 

مردمی در دستور کار اجراست.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین )ع( ایالم گفت: طرح هر خانه یک پایگاه 
سالمت با اهداف کوتاه و میان مدت با بهره گیری از توان و ظرفیت بسیج 

مردمی در دستور کار اجراست.
سردار جمال شاکرمی روز پنجشنبه در جلسه ستاد استانی کرونا اظهار 
داشت: این طرح به نام شهید سلیمانی نامگذاری و مورد تایید وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
وی در تشریح طرح بهداشتی هر خانه یک پایگاه سالمت توضیح داد: 
از نیروهای بسیجی میزان آگاهی و اشراف  با استفاده  مردم در این طرح 
ساکنان محالت به ویروس کرونا، راه های پیشگیری، درمان و قرنطینه 

را فرا می گیرند.
فرمانده سپاه امیرالمونین )ع( ایالم یادآور شد: باتوجه به اینکه کرونا 
یک بحران چندوجهی است که همه ابعاد جامعه را در برگرفته است، برای 

مهار و مدیریت این ویروس باید از روش های نوین استفاده کرد.
بالینی  عالئم  شیوع  از  قبل  اقدامات  تاکنون  شاکرمی افزود:  سردار 
ویروس در فرد بیمار و اقدامات درمانی پس از ترخیص کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: اما لزوم اجرای کمی و کیفی طرح هر خانه یک پایگاه 
سالمت نیازمند مواردی چون افزایش سطح مشارکت عامه مردم و بسیج 
همگانی، رهگیری و رصد فعال بیماران و افزایش همکاری های بین بخشی 

دستگاه های مختلف است.
فرمانده سپاه امیرالمومنین )ع( ایالم در مورد اهداف کوتاه و میان مدت 
تخصصی این طرح گفت: قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا با افزایش پروتکل 
های بهداشتی در ماه اول اجرا به 8۰ درصد و در سه ماه به 9۰ درصد، 
کاهش بستری ها به میزان 3۰ درصد در ماه اول و 5۰ درصد در سه ماه، 
کاهش فوتی ها در ماه اول به ۱۰ درصد و 4۰ درصد در سه ماه، پوشش 
حمایتی از گروه های در معرض خطر به 5۰ درصد در ماه اول و 9۰ درصد 

در سه ماه از اهداف تخصصی این طرح است.

بهبود وضعیت آب شرب ۲۰۰ روستای استان گیالن
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن؛ مدیرعامل این شرکت گفت: از ابتدای سال 99 و با یکپارچه 
سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، کیفیت خدمات آبرسانی به 
2۰۰ روستای این استان ارتقاء یافت.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل آبفای گیالن افزود: در سال جاری به منظور تقویت کمیت و 
کیفیت آب شرب این روستاها 389 لیتر بر ثانیه، آب شرب تولیدی از تاسیسات 
شهری برای بهره مندی ۱539۰۰ نفر جمعیت ساکن روستاها انتقال داده 
شد.وی، بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن را یکی 
از مهم ترین طرح های شرکت آب و فاضالب جهت تقویت آب آشامیدنی 
روستاهای استان دانست و گفت: تاکنون یکصد لیتر بر ثانیه از دبی تولیدی 
مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن به روستاها اختصاص یافته است

پیشرفت  در  اصل  مهمترین   ، جمعی  تفکر  و  تعامل 
مدیریت شهری

شهرداری  الملل  اموربین  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
رشت، نشست سید محمد احمدی شهردار، احمد رمضانپور نرگسی رئیس 
شورای اسالمی و جمعی از مدیران شهرداری رشت با نمایندگان مردم این 

شهرستان در مجلس شورای اسالمی، برگزار شد. 
اعضای  اعتماد  از حسن  تشکر  جلسه ضمن  این  در  رشت   شهردار 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه تنوع و حجم فعالیت های شهرداری وسیع 
است اظهار کرد: تعامل و تفکر جمعی، مهمترین اصل در پیشرفت مدیریت 

شهری است. 
سیدمحمد احمدی حضور و تعامل نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی را یک فرصت برای توسعه و پیشرفت رشت دانست و افزود: فصل 
جدیدی از همکاری های مشترک مدیریت شهری و پارلمان شهری آغاز 

می شود.
وی مهمترین اولویت کنونی مدیریت شهری را ساماندهی پسماند و 
زباله عنوان کرد و افزود: شهرداری رشت به تنهایی نمی تواند این موضوع 
را مدیریت کند و نیازمند مشارکت و هم افزایی دستگاه های متولی هستیم.

احمدی با اشاره به اینکه منابع شهرداری به تنهایی برای مدیریت پسماند و 
دفنگاه سراوان کافی نیست بیان کرد: نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ملی 

و استانی برای کنترل و مدیریت بیشتر و بهتر هستیم.
شهردار رشت در ادامه خواستار مساعدت ویژه نمایندگان مجلس برای 
تامین اعتبار الزم به جهت احداث زباله سوز شد.وی بر ضرورت مدیریت 
یکپارچه شهری تاکید کرد و یادآور شد: اداره شهر با جمعیت هشتصد هزار 
نفری و ۱۶ نقطه حاشیه، کار آسانی نیست و نیازمند همکاری و همراهی 

سایر دستگاه های اجرایی هستیم. 
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی نیز 
در ادامه این جلسه با اشاره به سهم ناچیز این شهرستان در اعتبارات پروژه 
های بازآفرینی گفت: باید اعتبارات بیشتری توسط سازمان بازآفرینی برای 

پروژه های این سازمان تخصیص یابد. 
سیدعلی آقازاده دیگر نماینده مردم رشت در مجلس نیز به تعامل بیشتر 

دستگاه های اجرایی با مدیریت شهری تاکید کرد. 
محمد رضا احمدی سنگری یکی دیگر از نمایندگان مردم رشت در 
مجلس نیز در این جلسه بر ضرورت وحدت و تعامل بیشتر به منظور پیگیری 

مطالبات مردمی و جلب رضایت شهروندان تاکید کرد.

ملی  اراضی  تصرف  رفع  و  توقیف چوب آالت جنگلی 
در آستارا

نسرین عزنوی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مرزی 
آستارا گفت: چوب آالت جنگلی قاچاق و فاقد مجوز حمل که با یک دستگاه 
نیسان در محور آستارا - اردبیل از رشت به استان های شمال غرب حمل 
می شد، توسط ماموران پاسگاه منابع طبیعی کشف و یک نفر در این رابطه 

دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
وی افزود: چهار نفر در روستاهای هودول و ویرمونی، چهار هزار و 439 
متر مربع اراضی ملی را تصرف کرده بودند و با پیگیری حقوقی، به آزادی 

زمین و دستگیری و معرفی متخلفان به دادگاه اقدام شد.
وی اظهار کرد: وسعت اراضی ملی آستارا 4۰ هزار هکتار و جزو جنگل 
های ارزشمند هیرکانی گیالن است و یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و 

آبخیزداری با برنامه منسجم از اراضی ملی حفاظت می کند.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 9۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب 

استان گیالن و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.

دولت لطفی در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خلخال ؛
تنها راهکار تامین اعتبار پروژه های فضای آموزشی اعتبارات استانی

 و از طریق کمک فرمانداران می باشد
 ششمین جلسه شورای آموزش و 
پرورش با حضور مدیران کل نوسازی 
استان  پرورش  و  آموزش  و  مدارس 
فرمانداران  و  مجلس  نماینده   ، اردبیل 
و  آموزش  روسای  و  کوثر  و  خلخال 
پرورش شهرستان های خلخال ، کوثر 
، هشجین و شاهرود در سالن اجتماعات 

فرمانداری خلخال برگزار گردید . 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
، دولت لطفی مدیر کل  اردبیل  استان 
نوسازی مدارس استان اردبیل به تجهیز 
شهرستان  مدارس  حرارتی  تاسیسات 
خلخال در سال 98 شامل ۱۶ مدرسه 
در قالب 35 کالس با هزینه 2 میلیارد 
و صد میلیون ریال و در سال 99 به 22 
مدرسه 33 کالس با هزینه ۱ میلیارد و 
ششصد و سی میلیون ریال اشاره نمود و 
از تحویل تجهیزات آموزشی به مدارس 
مناطق خلخال در سال 98 با اعتبار 8 
میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال و 
در سال 99 با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد 

ریال خبر داد .
مدیر کل نوسازی مدارس استان 
اردبیل در خصوص پروژه های تحویلی 
مسکن  شامل  پروژه   9 به   99 درسال 
مهر خلخال ، چمن مصنوعی روستای 
 ، مزجین  روستای  مدرسه   ، طولش 
نمازخانه شهید آوینی ، نمازخانه راضیه 
منطقه خورش  )س(  الزهرا  نمازخانه   ،
 8 سازی  محوطه  و  آسفالت   ، رستم 

 ، خلخال  شهرستان  سطح  در  مدرسه 
مدرسه  سازی  محوطه  و  کشی  دیوار 
و  خوجین  نمازخانه  و  منامن  روستای 
ستاندارد سازی 38 مدرسه جمعاً با اعتبار 

45 میلیارد ریال گزارش داد .
پروژه  در خصوص  همچنین  وی 
مرحله  در  یا  و  اجرا  حال  در  های 
 ، فرح  شهید  های  پروژه  به  مناقصه  
نامجو ، سالن ورزشی روستای خمس ، 
روستای یلوجه ، روستای میل آغاردان 
، کار و دانش و زمین چمن مصنوعی 

روستای تیل پرداخت.
از  درصد   35 گفت:  لطفی  دولت 
ساختمان   ۱۰۰ و  هزار   2 مجموع  از 
را  خود  مفید  عمر  استان  این  مدارس 
فرسودگی  علت  به  و  داده  دست  از 
ساختمان نیازمند اجرای طرح بازسازی 
،نوسازی و یا مقاوم سازی هستند.لطفی 
فضای   سرانه  میانگین  اظهارداشت: 

آموزشی در استان 5.7۶ صدم متر مربع 
بوده و فاصله آن با سرانه میانگین فضای 
آموزشی کشوری که 5.۱8 صدم درصد 
می باشد باالتر است و میانگین سرانه 
فضای آموزشی استاندارد 8.39 صدم متر 
مربع است که با این فضا فاصله داریم 
ولی با وجود باال بودن سطح میانگین 
شهرستان  در  آموزشی  فضای  سرانه 
خلخال به دلیل باال بودن عمر بسیاری 
از ساختمان مدارس ، فضاهای آموزشی 
نیازمند بازسازی ،نوسازی و مقاوم سازی 

می باشند.
مدیر کل نوسازی مدارس استان 
با  کوثر  شهرستان  کرد:  بیان  اردبیل 
مربع  متر  صدم   ۱4.۱4 از  برخورداری 
رتبه  آموزشی  فضای  سرانه  میانگین 
داده  اختصاص  را بخود  استان  نخست 
میانگین  با  نیز  دیگر  شهرستان های  و 
 ۱۱.۱ با  خلخال  و   ۱2 آموزشی  سرانه 

صدم درصد شهرستان های دوم و سوم 
این استان در این زمینه هستند.

تجهیز  و  زی  نوسا کل  مدیر 
پروژه های  تعدد  برغم  افزود:  مدارس 
شامل   که  اجرا  دست  در  آموزشی 
مناطق  در  آموزشی  فضای  پروژه   ۶۰
مختلف استان است ، اعتبار تخصیص 
ملی  اعتبارات  محل  از  امسال  یافته 
در  آموزشی  طرح های  تکمیل  برای 
فقط  امسال  و  بوده  پایین  اجرا  دست 
این  اجرای  برای  ریال  میلیارد   ۶8
و  است  فته  یا ختصاص  ا پروژه ها 
اعتبارات تخصیصی از محل ردیف های 
پروژه های  تکمیل  نیاز  جوابگوی  ملی 
در  نیست  و  اجرا  حال  در  آموزشی 
شرایط فعلی و در حالی که اعتباری از 
محل ملی برای تعمیر و تجهیز مدارس 
استان در نظر گرفته نشده تنها راهکار 
استانی  اعتبارت  از محل  اعتبار  تامین 
و شهرستانی از طریق کمک فرمانداران 

به این موضوع است.
م  د مر ه  یند نما ی  نظر غنی 
در  کوثر  و  خلخال  های  شهرستان 
مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از 
لطفی مدیر کل نوسازی مدارس بواسطه 
نوسازی  ازسوی  شده  انجام  اقدامات 
مدارس در این منطقه ، خواستار اهتمام 
ویژه در خصوص تخصیص اعتبارات و 
انجام برخی از پروژه ها در مناطق جنوب 
استان و تخریب و بازسازی مدرسه سمیه 

با قدمت بیش از 7۰ سال گردید .

آگهی ابالغ مفاد صورتجلسه افرازی 
پیروآگهی شماره 453۶ منتشره در روزنامه خراسان به تاریخ 99/7/3 بدینوسیله 
صورت جلسه افرازی و نقشه افرازی پالک 24۰۰ فرعی از 27۶ اصلی بخش ۱3 مشهد 
به شرح ذیل آگهی شایسته است کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور چنانچه به مورد 
افراز و نحوه آن اعتراض دارند واخواهی خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
اداره ارسال نمایند. در صورت عدم  به دادگاه صالحه تسلیم و رونوشت آن را به این 

واخواهی سند مالکیت مفروزی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 
صورت مجلس افرازی 

آقای  افراز  تقاضای  ذیل  مورخ 99/7/29  اداری شماره 5۱۱۱  اجرای دستور  در 
مصطفی کفاش دوست مالک مشاع موازی 284/۶ سهم مشاع از کل ده هزار سهم 
ششدانگ پالک 24۰۰ فرعی از 27۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد 
که مالکیت مشاعی وی ذیل ثبت دفتر الکترونیکی شماره ۱3992۰3۰۶۰22۰۰289۰ 
بنام وی ثبت و سند آن صادر و تسلیم شده است. لذا پس از درخواست نامبرده و ارجاع 
موضوع افراز به اینجانبان میرزایی و بلوچ به سمت نماینده و نقشه بردار ثبت فریمان 
و آگهی ابالغ دعوتنامه افراز شماره 453۶ مورخ 99/7/3 در روزنامه خراسان، در موعد 
مقرر در آگهی مزبور به محل مورد تقاضای افراز مراجعه و پس از مطابقت سوابق ثبتی 
و سند صادره با محل مورد تقاضا اقدام به نقشه برداری از محل ملک فوق بهمل آید 
که بعدا نقشه افرازی طی نامه شماره 5۰59 مورخ 99/8/۱7 به شهرداری فریمان ارسال 
گردید که شهرداری فریمان طی نامه شماره 82۰5 مورخ 99/8/2۱ افراز مورد تقاضا را 
بالمانع اعالم نموده است و نقشه افرازی را نیز به مهر شهرداری ممهور نموده است و 
شعبه بایسگانی نیز برای مورد تقاضا پالک ۱928۱ فرعی را منظور نموده است لذا ذیال 
نخست حدود و مشخصات قطعه مورد افراز و سپس سایر حدود و مشخصات قطعات 

باقیمانده بدین شرح اعالم می گردد: 
به مساحت  افراز: ششدانگ یک قطعه زمین  ۱-حدود و مشخصات قطعه مورد 
277/4۱ متر مربع دارای پالک ۱928۱ فرعی از 24۰۰ فرعی از 27۶ اصلی واقع در 
اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه: شماال بطول ۱2/3۰ متر بدیوار ملک 
مجاور شرقا به طول 22/۶۰ متر بدیوار پالک ۱8۶39 فرعی جنوبا بطول ۱2/25 متر 
محل درب و دیواریست به کوچه غربا بطول 22/۶۰ متر مرزیست به پالک ۱5۱75 فرعی 
حقوق ارتفاقی ندارد )که در سهم اختصاصی آقای مصطفی کفاش دوست قرار می گیرد( 
2-حدود و مشخصات قطعه اول باقیمانده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
45/25 متر مربع دارای پالک باقیمانده 24۰۰ فرعی از 27۶ اصلی اراضی فریمان بخش 
۱3 مشهد به حدود اربعه شماال بطول ۱۱/4۰ متر به دیوار پالک مجاور شرقا بطول 4 
متر به پالک ۱3543 فرعی جنوبا بطول ۱۱/4۰ متر به پالک ۱3۱4۰ فر عی غربا بطول 
4 متر به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد )که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
3-حدود و مشخصات قطعه 2 باقیمانده: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
7۰9 متر مربع دارای پالک باقیمانده 24۰۰ فرعی از 27۶ اصلی اراضی فریمان بخش 
۱3 مشهد به حدود اربعه شماال بطول 29/9۰ متر دبیوار ملک مجاور شرقا بطول 24/۱۶ 
متر به ملک مجاور جنوبا بطول 3۰ متر محل درب و دیواریست به خیابان غربا بطول 
23/2۰ متر بدیوار پالک ۱8۶39 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد )که در سهم سایر مالکین 

قرار می گیرد( 
4- حدود و مشخصات قطعه 3 باقیمانده: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
2۱۶/2۰ متر مربع دارای پالک باقیمانده 24۰۰ فرعی از 27۶ اصلی اراضی فریمان بخش 
۱3 مشهد به حدود اربعه شماال بطول 2/7۰ متر )پخی( و 9/9۰ متر به خیابان شرقا بطول 
۱8/۱۶ متر به پالک ۱395۱ فرعی جنوبا بطول ۱۱/9۰ متر به ملک مجاور غربا بطول 
۱۶/۶۰ متر به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد )که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 

5- حدود و مشخصات قطعه 4 باقیمانده: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
428/۱۰ متر مربع دارای پالک باقیمانده 24۰۰ فرعی از 27۶ اصلی اراضی فریمان بهش 
۱3 مشهد به حدود اربعه: شماال بطول 24/5۰ متر به خیابان شرقا بطول ۱7/۱7 متر به 
پالک ۱539۰ فرعی جنوبا بطول 24/3۰ متر به مبلک مجاور غربا بطول ۱7/83 متر به 
پالک ۱395۱ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد )که در سهم سایر مالکین مشاغی قرار می گیرد( 
۶- حدود و مشخصات قطعه 5 باقیمانده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
498/85 متر مربع دارای پالک باقیمانده 24۰۰ فرعی از 27۶ اصلی اراضی فریمان بخش 
۱3 مشهد به حدود اربعه شماال بطول 3۰/9۰ متر به خیابان شرقا بطول ۱۶ متر به ملک 
پالک مجاور جنوبا بطول 3۰/2۰ متر به ملک مجاور غربا بطول ۱۶/82 متر به پالک 
۱539۰ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد )که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
ضمنا پالک مورد تقاضا هیچگونه تجاوز به مجاورین و تعارض و تجاوز و جابجایی ندارد. 
لذا مراتب به شرح فوق مستند به ماده 4 آیین نامه قانون افراز جهت صدور دستور 

مقتضی گزارش می گردد. 
مالک: مصطفی کفاش دوست     

نماینده: میرزایی  نقشه بردار: مجرد    
آقایان میرزایی و مجرد در صورت انطباق مقدار تصرفات متقاضی افراز با مقدار 
مالکیت ثبتی مشاعی وی و مستند به مواد 5 و ۶ آیین نامه قانون افراز امالک مشاع 

رسیدگی و اقدام فرمایید. 
محمدرضا رجایی مقدم 
رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان 
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استان  خبری  گروه   
شهرستان  رضوی  خراسان 
الرضا  موسی  سید  نیشابور 
حسینی-روابط عمومی جهادکشاورزی 
رشته   3۱ ومرمت  احیاء  از  نیشابور 
بر  بالغ  مبلغکی  با   99 سال  در  قنات 
اعتبار  ریال  987میلیون  ۱9میلیاردو

دولتی در نیشابور خبر داد. 
ومدیر  سازمان   رئیس  معاون 
رابطه   این  نیشابوردر  جهادکشاورزی 
رشته  مرمت 3۱   و  احیاء  برای  گفت: 
اعتبار  از 23  میلیارد ریال  قنات بیش 
شده  هزینه  مالکین  وخودیاری  دولتی 

است .
بیان  با  د  ا فرهمندر محمدعلی 
رشته   ۱3 تعداد  گذشته  سال  اینکه 
قنات در شهرستان بازسازی و مرمت 
شده اند، افزود: پیش بینی می شود تا 
قنات  رشته   8 تعداد    99 سال  پایان 
و  بازسازی  شهرستان  در  نیز  دیگر 

شوند. مرمت 
احیاء  برای  اینکه  بیان  با  وی 
حدود  قنات  د  تعدا ین  ا مرمت  و 
84۰۰میلیون ریال  اعتبار دولتی هزینه 
خواهد شد، تصریح کرد: 5۰4 رشته قنات 
در شهرستان نیشابور وجود دارد که تا 
کنون  7۰ درصد از کل قنوات شهرستان 

احیاء و بازسازی شده است.
امسال  کرد:  خاطرنشان  ایشان 
ا  ر اول   رتبه  ه  ما مهر  بوردر  نیشا
و  قنوات  ومرمت  الیروبی  نظر  ز  ا

را  آن ها  به  یافته  تخصیص  عتبار  ا
آب  از  و28درصد  است  کرده  کسب 
کشاورزی شهرستان از طرق قنوات و 
۶درصد چشمه  و  رودخانه  یک درصد 

تامین می شود.
از  یکی  قنات  کرد:  تصریح  وی 
ابتکارات ایرانیان برای مبارزه با کمبود 
در  خصوصًا  کشاورزی  تامین  و  آب 
مناطق خشک و نیمه خشک بوده است  
که  نیشابور از نظر برخورداری از قنات 

از شهرستانهای رتبه دار استان خراسان 
رضوی است.

وی اظهار داشت: با توجه به منابع 
متعدد علمی و پژوهش های انجام گرفته 
جنبه های  از  قنات  که  شده  مشخص 
گوناگونی مورد توجه بوده و کاربردهای 

فراوانی دارد.
ربردهای  کا عمده   د  ا فرهمندر
گوناگون انواع قنات در ایران را تأمین 
مصارف  و  دام ها  و  انسان  شرب  آب 

انسان  بقای  و  حیات  که  کار  و  کشت 
بدان وابسته است نامید.

قنات  یادآورشد:  ادامه  در  وی 
و  بوده  اشتغال زایی  موجب  همیشه 
وتوسعه  منطقه  قتصادی  ا رونق  به 
ز  ا یکی  و  می کند  کمک  رآن  پایدا
مانده  باز  فرهنگی  مواریث  مهمترین 
بنابراین  می شود؛  تلقی  گذشتگان  از 
احیای آن از اهمیت بسیاری برخوردار 

است.

احیای 3۱ رشته قنات از ابتدای سال99 در نیشابور منابع  کل  اداره  حفاظت  یگان  اندیشی  هم  جلسه 
طبیعی و آخیزداری مازندران- ساری با فرماندهان 

یگان حفاظت شهرستان ها
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مازندران- ساری، جلسه هم اندیشی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
منابع  ادارات  یگان حفاظت  فرماندهان  با  مازندران- ساری  آبخیزداری  و 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

سرهنگ مجید ذکریایی سرپرست یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری مازندران- ساری، ضمن خیر مقدم به فرماندهان و کارشناسان 
یگان حفاظت و تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات خالصانه ی جناب سرهنگ 
حسینعلی خورشیدی فرمانده سابق یگان حفاظت این اداره کل که پس از 3۰ 
سال خدمت صادقانه به بازنشستگی نائل آمدند، هدف از تشکیل این جلسه 
را تشدید اقدامات حفاظتی پیشگیرانه و شناسایی نقاط بحرانی و آسیب پذیر 
به منظور جلوگیری از قاچاق چوب، حریق، اجرای احکام قضایی در حفاظت 

بهینه از عرصه های منابع ملی عنوان کرد.
سرهنگ ذکریایی ضمن تشریح سیاست و دستورالعمل سازمانی در 
خصوص مسائل حفاظتی و تعامل فرماندهان یگان حفاظت ادارات منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها با مدیران و ناظرین حفاظتی، تعامل و هم 
افزایی اقدامات حفاظتی فرماندهان یگان حفاظت شهرستان ها با دستگاه 
و  راستای حفظ  در  بسیج  و  سپاه  انتظامی،  امنیتی،  قضایی،  های محترم 
از تصرفات و  از پیش عرصه های منابع ملی و جلوگیری  حراست بیش 

تخریب این منابع خدادادی، تاکید نمود.

طی نیمه نخست سالجاری انجام شد
بهسازی و بهره برداری از ۵ حلقه چاه 
با افزایش 4۰ لیتر آب در عباس آباد 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
مازندران؛ مهندس محمد موسی نژاد مدیر امور آبفا شهرستان عباس آباد 
ضمن ارائه گزارش عملکرد نیمه اول سالجاری اظهار داشت: طی این مدت 
بیش از 48۰۰ متر توسعه و اصالح شبکه و نیز ۶5۱ فقره حوادث انشعابات، 

شبکه توزیع و خط انتقال آب شرب مرتفع شد.
وی با اشاره به تعویض و طراحی مجدد دو دستگاه الکتروپمپ گفت:. 
بیش از 37۰ فقره انشعاب آب در شهرستان عباس آباد واگذار و 333 فقره 

از این انشعابات طی نیمه نخست سالجاری نصب و راه اندازی شد.
مهندس موسی نژاد افزود: طی ۶ ماهه اول سالجاری یک فقره پمپ 
،یک دستگاه کنتور آلتراسونیک و یک دستگاه تابلو برق نصب  و 5 دستگاه 

فن تابلو نیز تعویض شد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:
۲ هزار برنامه در هفته بسیج اجرا می شود

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: بعد از جنگ 
تحمیلی هم بسیج در مرحله سازندگی و مقابله با جنگ نرم دشمن حضور 
فعال داشت. هفته بسیج فرصت مناسبی است که اقدامات این عزیزان 

را بازگو کنیم تا قوت قلبی برای دوستداران نظام باشد.
از  که  است  دسته  دو  بسیج  هفته  های  برنامه  اینکه  بیان  با  فدا 
افزود:  شعار  ادامه دارد،  آینده  تا جمعه هفته  آبان آغاز می شود و   3۰
پویش  است.  آفرین«  امید  و  خدمت  رو  پیش  »بسیج  امسال  محوری 
نصب عکس شهدا را در سطح شهر و محالت داریم و در هفته بسیج 
اول  روز  در  داشت.  خواهیم  شهر  محالت  و  سطح  در  برنامه  هزار   2
بسیج که مصادف با آغاز محدودیت ها است 22 تیم بهداشتی به مناطق 
انتقال خون  محروم اعزام می شوند و بر اساس تفاهم نامه با سازمان 
پویش نذر خون را داریم که باید هر خانه یک پایگاه انتقال خون باشد.

روز شنبه  اصفهان گفت:  استان  الزمان)عج(  فرمانده سپاه صاحب 
تقدیر از مدافعان سالمت به شکل مجازی برگزار می شود و روز یکشنبه 
و  شود  می  برگزار  ها  دانشگاه  در  بسیج  تشکیل  حضوری  غیر  مجمع 
است  آموزان  دانش  میان  تبلت  توزیع  شامل  که  رضایت  لبخند  پویش 
را خواهیم داشت. با توجه به شرایط کرونا افتتاحیه راهیان نور مجازی 
دانش آموزان برای اولین بار در اصفهان اجرا می شود که برای 2 هزار 

نفر عملکرد سپاه در دفاع مقدس بیان می شود.
نقاط  در  عمرانی  پروژه   53 افتتاح  دوشنبه  روز  کرد:  تصریح  فدا 
روز  داریم.  را  بسیج  های  آفرینش  مرکز  از  رونمایی  و  استان  مختلف 
سه شنبه 5۰۰ گروه سرود در نقاط مختلف استان اجرای برنامه دارند و 
رزمایش کمک مومنانه برای نیازمندان خواهیم داشت، همچنین ساخت 
امام  امداد  با همکاری کمیته  را  نیازمندان  برای  منزل مسکونی   ۱۱5۰

آغاز می کنیم. خمینی)ره( 
ارتباط  و  جهیزیه  سری   2۰۰ توزیع  چهارشنبه  روز  افزود:  وی 
تصویری با استاندار را داریم. روز پنجشنبه تجدید میثاق با آرمان های 
امام راحل و شهدا را داریم که بسیجیان در مزار شهدا حضور می یابند 

و ختم 23 هزار صلوات را در همین روز انجام می دهیم.
در طول  گفت:  اصفهان  الزمان)عج(  استان  سپاه صاحب  فرمانده 
هفته بسیج برنامه و جلسات مختلف داریم که مسابقات فرهنگی و ختم 
قرآن کریم را داریم و توزیع ۱۰ هزار جلد کتاب در 5۰۰ پایگاه بسیج را 
خواهیم داشت. طرح شیفت ایثار هم توسط کارگران بسیجی را داریم.

شهدا بین  عکس  و  آلبوم خاطرات  هزار   ۱۶ کرد:  خاطرنشان  فدا 
مناطق  میز خدمت در  توزیع می شود. همچنین تشکیل  آموزان  دانش 
محروم و تهیه 7۰ هزار بسته بهداشتی برای محرومان از دیگر برنامه 

های هفته بسیج است.

پلمپ سه واحد صنفی متخلف کرونایی در کاشمر
گــروه خبــری اســتان خراســان رضــوی شهرســتان کاشــمر ســیده 
فاطمــه حســینی-رئیس اداره تعزیــرات حکومتــی کاشــمر از پلمــپ ســه 
واحــد صنفــی متخلــف بــه دلیــل عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
ــی  ــه ســتاد مل ــر اســاس مصوب ــر داد و گفــت: ب ــن شهرســتان خب در ای
ــه  ــف ب ــار مکل ــروه هــای دو، ســه و چه ــا، مشــاغل گ ــا کرون ــه ب مقابل

تعطیلــی واحــد صنفــی در ســاعت ۱8 هســتند. 
ــال  ــدید اعم ــرح تش ــه در ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــد دهق محم
محدودیــت هــای کرونایــی، گشــت ویــژه و مســتمر از ســوی صنعــت، 
ــطح  ــاف در س ــرات و اصن ــت، تعزی ــز بهداش ــارت، مرک ــدن و تج مع
شهرســتان انجــام مــی شــود افــزود: اگرچــه بســیاری از صنوف بــا دغدغه 
و وســواس زیــاد نســبت بــه جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس نســبت 
بــه تعطیلــی واحــد صنفــی شــان اقــدام مــی کننــد، امــا برخــی هــم بــه 
دلیــل شــرایط اقتصــادی و مشــکالتی کــه در تامیــن هزینــه هــا دارنــد 

مقاومــت مــی کننــد. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه دلیــل کثــرت واحدهــای صنفــی و 
ــی، عمــال امــکان اجــرای دقیــق و کامــل  ــروی محــدود نظارت ــا نی ب
بــرای نظــارت بــر تعطیلــی صنــوف وجــود نــدارد خاطــر نشــان کــرد: 
در ایــن راســتا نیازمنــد فرهنــگ ســازی بــرای رعایــت ایــن پروتــکل 

هــا هســتیم. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمر ب ــی کاش ــرات حکومت ــس اداره تعزی رئی
در ادامــه گشــت زنــی اکیــپ نظارتــی بعــد از ســاعت ۱8 ســه واحــد 
صنفــی بــه علــت بــی توجهــی بــه مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا پلمــپ 
ــتاد  ــدارهای س ــات و هش ــه مصوب ــه ب ــا توج ــت: ب ــراز داش ــدند اب ش
کرونــا و ابــالغ ایــن دســتورالعمل هــا، یــک  قهــوه ســرا و یــک واحــد 
عروســک و اســباب بــازی فروشــی و لبــاس فروشــی  در ســطح شــهر 

کاشــمر پلمــپ شــدند.
ــرای حفــظ  ــاف ب ــم جامعــه اصن ــان اینکــه انتظــار داری ــا بی  وی ب
ــا را  ــا کرون ــه ب ــه هــای ســتاد مقابل ســالمتی خــود و شــهروندان توصی
جــدی بگیرنــد، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت بحرانــی شهرســتان 
تــالش مــی کنیــم بــا فعــال کــردن تیــم هــای گشــت مشــترک بازرســی 
ضمــن بازدیــد و نظــارت بــر رعایــت الزامــات پیشــگیری بــا متخلفیــن 

برخــورد شــود.

 ( آبخوانداری  و  آبخیزداری  طرح های  3۵درصدی  پیشرفت 
اعتبارات  از  سالجاری  وبیولوژیکی(در  بیومکانیکی   ، مکانیکی 
صندوق توسعه ملی در ۲3حوضه با اعتباری بالغ بر ۲3۰میلیارد 

ریال 
جعفر مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در جلسه 
شورای معاونین وکارگروه  طرح 9در99)جهش تولید( این اداره کل که به منظور 
بررسی عملکرد اقدامات 9 گانه سال جاری شهرستانهای تابعه برگزار شده بود، بر 
طرح کاداستر در این استان تأکید کرد و گفت: اراضی ملی از سیاست های راهبردی 
تشخیص  عدم  موضوع  خصوص  این  در  که  است  استان  طبیعی  منابع  مجموعه 

پالک های ثبتی باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان طرح کاداستر را عاملی مهم 
در پیشگیری از دست اندازی به عرصه های ملی دانست و تصریح کرد: اجرای طرح 
کاداستر و صدور اسناد تک برگ برای اراضی ملی و دولتی موجب کاهش شدید 
هرگونه سوء استفاده تصرف و تعرض به این اراضی خواهد شد که بر همین اساس 

اجرای این طرح یکی از اولویت های مجموعه منابع طبیعی استان سمنان است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: در راستای قانون جامع 
کاداستراز ابتدای سال جاری تاکنون صدور اسناد تک برگ کاداستری برای45۰ هزار 
و 5۶2 هکتار اراضی ملی و دولتی این استان تهیه و برای تهیه نقشه های کاداستر 
بیش از ۱33 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان سمنان در حال انجام انعقاد 

قرار داد با شرکت های مشاور می باشد.
مرادی حقیقی گفت: حفاظت از عرصه های منابع طبیعی وظیفه اصلی مجموعه 
منابع طبیعی است که برنامه »ارتقا پوشش حفاظتی« تاکید بر بلوک بندی مناطق 
بحرانی و بهره گیری از همیاران طبیعت با هدف باال بردن ضریب حفاظتی عرصه 
های ملی به عنوان یکی از برنامه های مهم در قالب »طرح 9 در 99« سال جاری 

به شمار می آید و به طور جد در هشت ماه سال جاری دستور کار قرار دارد. 
جعفر مرادی حقیقی به نحوه عملیاتی شدن این برنامه اشاره کرد و در این باره 
اظهار داشت: برای اجرای این برنامه عرصه های ملی از لحاظ تصرف، آتش سوزی 
و قاچاق چوب به مناطق بحرانی، نیمه بحرانی و عادی تقسیم می شوند و حفاظت 

هر یک از این مناطق به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی سپرده می شود.
 ، مکانیکی   ( آبخوانداری  و  آبخیزداری  طرح های  داد:  ادامه  حقیقی  مرادی 
بیومکانیکی و بیولوژیکی( از اعتبارات صندوق توسعه ملی در 23حوضه با اعتباری 
بالغ بر 23۰میلیارد ریال با 35درصد درحال اجرا میباشد ، مقابله با بیابان زایی در 
تمام شهرستانهای استان سمنان در حال اجراست و صیانت از عرصه های جنگلی 
نیز به عنوان طرح های محوری سال جاری در دستور کار این اداره کل قرار دارند.

مرادی حقیقی از احداث ۱۰3 کیلومتر کمربند حفاظتی در اراضی ملی استان 
سمنان خبر داد و تصریح کرد: با تدابیر در نظر گرفته شده در راستای اقدامات جهشی 
ابالغی ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملی امسال 45کیلومتر دیگر به میزان مذکور افزوده می شود.
او با بیان اینکه در این طرح تمامی فعالیت های منابع طبیعی در نظر گرفته شده 
است، افزود: فعالیت های جهشی 9 گانه شامل اجرای طرح کاداستر اراضی ملی، ارتقاء 
پوشش حفاظتی، مدیریت و بهره برداری از مراتع، تعیین تکلیف مدیریت پارک های 
جنگلی، توسعه زراعت چوب و کشت گیاهان دارویی، اخذ حقوق دولتی، توسعه دولت 

الکترونیک، توسعه و تقویت صندوق های منابع طبیعی می باشند.

توزیع ۷۱۰۰۰ پرس غذای متبرک در میان نیازمندان
گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-به همت مدیریت امور مجاوران 
آستان قدس رضوی، از ابتدای سال جاری، افزون بر 7۱ هزار پرس غذای متبرک 

حضرت رضا)ع( در میان اقشار بی بضاعت حاشیه شهر مشهد توزیع شده است.
هادی غالمی با اعالم جزئیات اجرای طرح »خوان کرامت« اظهار کرد: در 
مدت 24۰ شب از آغاز سال، 7۱ هزار و 2۶۰ پرس غذای گرم مهمان سرای حضرت 
رضا)ع( از سوی دفتر کانون های خدمت رضوی در استان بین اقشار نیازمند حاشیه  

و روستاهای شهر مشهد توزیع شده است.
وی افزود: هرشب توزیع متوسط 2۰۰ تا 5۰۰ پرس غذای گرم از جمله قیمه پلو، 
خانواده های  از  اعم  جامعه  قشر کم برخوردارتر  میان سه  چلوگوشت  و  قرمه سبزی 

نیازمند، افراد بی سرپناه و نیز روستاییان در دستور کار قرار دارد.
غالمی با اشاره به فواصل تحت پوشش قرار گرفتن مناطق روستایی محدوده 
مشهد گفت: مردم روستاهای در مسیر جاده قوچان تا روستای ساغروان، در مسیر 
از جمله هنگ مرزی  از نواحی مرزی  تا روستای گیامی و شماری  بخش رضویه 

تایباد از خوان نعمت رضوی بهره مند شده اند.
وی ادامه داد: بیش از ۱2۰ کانون خادمیاری آستان قدس رضوی مستقر در 
در طول سال تحت  به دفعات  و خیریه های سطح شهر مشهد  مساجد، حسینیه ها 
پوشش برنامه توزیع غذای متبرک حضرت قرار گرفته اند و به دلیل شرایط دشوار 

محدودیت های کرونایی، اجرای این برنامه حمایتی ادامه دارد.

استاندار خراسان جنوبی خبر داد :

نظر موافق رئیس دفتر رئیس جمهور با پیشنهادات استان
ن  سا ا خر ستان  ا خبری  گروه 
خراسان  بهنام-استاندار  رضا  جنوبی 
از  ای  پاره  پیگیری  جهت  به  جنوبی 
مسایل استان و مکاتباتی که با دکتر 
به صورت  بود  گرفته  واعظی صورت 
رئیس  دفتر  رئیس  دفتر  در  حضوری 
یاست  ر د  نها سرپرست  و  ر  جمهو

با ایشان مالقات کرد. جمهوری 
فوق  مطلب  بیان  با  مالنوری 
ارسال  های  نامه  بین  در  داد:  ادامه 
موضوعات  استان،  مطالبات  و  شده 
و  بهداشت  های  حوزه  در  متعددی 
ء  تقا ر ا کشوری،  تقسیمات  درمان، 
توسعه  طرح  به  کمک  مناطق،  برخی 
درخواست  و…  تایر  کویر  شرکت 

شده بود.
وی تصریح نمود: در این دیدار، 
استان،  مرکز  موقعیت  تشریح  ضمن 
تنها  گستردگی  بر  تأکید  با  و  بیرجند 
بخش این شهرستان با 3۰3 روستا و 

بخش  تفکیک  سکنه،  دارای  آبادی 
مرکزی مطرح شد.

ست  ا خو ر د  : گفت ی  ر نو مال
بیرجند  تنها بخش شهرستان  تفکیک 
و  تسهیل  کیفیت،  بهبود  هدف  با 
و  مردم  به  خدمات  ارائه  در  تسریع 

مطرح  مرکزی  بخش  وسعت  کاهش 
و پیگیری شد.

بخش  تفکیک  کرد:  تأکید  وی 
دیرینه  مطالبات  از  بیرجند  مرکزی 
امیدواریم  که  است  منطقه  این  مردم 
طرح آن در جلسه هیئت دولت، نتایج 

خوبی به همراه داشته باشد.
استاندار ادامه داد: همراهی دولت 
اکسیژن  دستگاه  تأمین  درخصوص 
بشرویه،  های  بیمارستان  برای   ساز 
سربیشه، سرایان و درمیان نیز از دیگر 

درخواست ها بود.
تأمین  زمینه  در  افزود:  مالنوری 
ی  ها و ر د خو زی  سا نو مبوالنس،  آ
برای  اعتباراتی  تخصیص  و  اورژانس 
از  بخش خصوصی  مطالبات  پرداخت 
درخواست  نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه 

هایی ارائه شد.
موارد  از  دیگر  یکی  گفت:  وی 
توسعه   طرح  موضوع  شده،  مطرح 
منابع  تأمین  و  تخصیص  و  تایر  کویر 
ارزی و ریالی الزم جهت خرید ماشین 

آالت مورد نیاز در این طرح بود.
به  ویژه  عنایت  وی؛  گفته  به 
ارتقاء  به  توجه  با  خوسف  شهرستان 

بخش ماژان نیز از دیگر موارد بود.

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 8۰2۶583 سال 98.۱7۶8 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شماره  به  اولیائی  محمد  متقاضی  مالکیت  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تنکابن 
کد ملی 22۱83۶95۱۶ صادره از تنکابن فرزند موسی شش دانگ یک قطعه 
مفروزیاز  فرعی   279 دارای پالک  مترمربع   ۱77.۶2 به مساحت  زمین مشجر 
پالک 7 فرعی ازپالک ۱7 اصلی بخش 4 واقع در قریه خلخال محله خریداری 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  از مالک رسمی  شده 
۱5 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
اخذ رسید ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
 ۱399.۰9.۰2 : اول  انتشارنوبت  تاریخ  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
اسناد  ثبت  ۱399.۰9.۱۶ هادی مالحسینی سرپرست   : انتشارنوبت دوم  تاریخ 

و امالک تنکابن
م-الف ۱99۰7227

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
8۰27887 سال 98.3593 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
ملی  کد  شماره  به  پالی  سمیرا  متقاضی  مالکیت  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
2۰۰2733589 صادره از دزفول فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین مشجر 
به مساحت 79.4۰ مترمربع دارای پالک ۶۶2 فرعی از قطعه 3۱4 تفکیکی ازپالک 

۱۱ اصلی بخش 3 واقع در قریه آبکله سر بزرگ خریداری شده از مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱399.۰9.۰2 تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱399.۰9.۱۶ هادی 

مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱99۰7235

شماره: 7۱
تاریخ:29 /99/8

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده نوبت دوم تعاونی مسکن شماره 
یک فرهنگیان شهرستان مریوان 

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم تعاونی مسکن یک فرهنگیان شهرستان مریوان 
می رساند : جلسه ی مجمع عادی به طور فوق العاده این تعاونی روز جمعه مورخه ی 
99/9/۱4راس ساعت سه بعد از ظهر در محل شهر مریوان در حیاط هنرستان کاردانش 

عصمت پایین تر از پمپ بنزین خرسندی برگزار می شود 
پروتکل  کامل  رعایت  با  آید  می  عمل  به  دعوت  تعاونی  محترم  اعضای  کلیه  از 
بهداشتی در وقت مقرر در جلسه ی فوق الذکر حضور بهم رسانند تا نسبت به موضوعات 
زیر تصمیم گیری الزم به عمل آید در صورتی که برای هر کدام از اعضای شرکت بنا به 
دالیلی حضور در جلسه مقدور نباشد عضو می تواند مطابق ماده ی 28 اساسنامه تعاونی 
حق رای خود را به موجب وکالت نامه ی کتبی به عضو دیگری و یا نماینده ی قانونی 
خود واگذار و در تصمیم گیری مشارکت نماید. توضیحات: ۱-منظور از عضو کسی می 
باشد که دارای پرونده عضویت در این تعاونی است. 2- هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر 

رای خود وکالت بیش از دو نفررا بپذیرد.
تذکرات :

۱- تعاونی نهایت تالش خود را به عمل می آورد در ساعات برگزاری جلسه ی مجمع 
از اعضای محترم  به منظور حفظ سالمت عموم حاضرین تمهیدات الزم رافراهم نماید 

نیز انتظار همکاری الزم را داریم . 2- با توجه به وضعیت خاصی جو کرونایی احتمال جا 
به جایی مکان برگزاری جلسه وجود دارد . در صورت ایجاد هر گونه تغییراتی موضوع در 

اسرع وقت اطالع رسانی میشود .
دستور کار جلسه ی مجمع 

۱- ارائه گزارش صورت های مالی شرکت توسط احدی از بازرسان.
2- ارائه گزارش از روند کار اعضای هیات مدیره .

3-قرائت صورت جلسه و توافق تعاونی و شهرداری با موضوع 3/75 درصد اخذ رای 
و تصمیم نهایی مجمع در این خصوص .

4- تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد انعقاد قرارداد ها با اشخاص حقیقی وحقوقی .
5- برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان. 

۶-تعیین تکلیف در باره ی روند ادامه ی کار تعاونی
مدیر عامل تعاونی مسکن شماره ۱ فرهنگیان شهرستان مریوان سید محمداحمدی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 8۰2۶۶45 
سال 98.۱7۶۰ موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
بالمعارض مالکیت متقاضی آمنه قنبری به شماره کد ملی 22۱8۶۰۰323 صادره از 
تنکابن فرزند شعبانعلی شش دانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 4۶3 مترمربع 
دارای پالک 4۰ فرعی ازپالک 73 اصلی بخش 3 واقع در قریه خشکرود خریداری 
شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱399.۰9.۰2 تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱399.۰9.۱۶ هادی 

مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱99۰7232

قرمز  ایران گفت: 4۰ درصد مصرف گوشت  امور عشایر  سازمان  سرپرست 
در کشور با شیوع کرونا کاهش یافته که به دلیل انباشت دام موجب ضرر عشایر 
شد، به طوری که می توان گفت کرونا بیشترین ضرر را به اقتصاد عشایر زده است.

به گزارش دنیای جوانان از سازمان امور عشایر ایران، »شاهپور عالئی مقدم« 
در دیدار »عباس گلرو« عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
وی، دالیل کاهش مصرف گوشت را برگزار نشدن مراسم محرم و صفر و نذورات 
مردم، برگزار نشدن جشن عروسی و عزای اموات، بسته شدن رستوران ها و جلوگیری 

از صادرات دام عنوان کرد.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه باید برای ارتقای رفاه 
و معیشت عشایر برنامه داشته باشیم، گفت: در این زمینه در سال های اخیر هفت 
برنامه و طرح تعریف شده که شاخص ترین آنها اجرای »طرح زنجیره تولید گوشت 

قرمز« است.
وی توضیح داد: عشایر بیشترین ضرر را وقتی می دهند که دام شان را دالالن 
با اجرای زنجیره تولید گوشت و پرداخت تسهیالت به  اما  و واسطه ها می گیرند، 
عشایر، دست دالالن کوتاه شده است.عالئی مقدم اضافه کرد: با اجرای این طرح 
اطمینان خاطری برای عشایر ایجاد شده و تاکنون 2 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

برای اجرای آن به عشایر پرداخت شده است.
برندسازی و بازاریابی محصوالت عشایر

سرپرست سازمان امور عشایر ایران همچنین اظهار داشت: فراوری، بسته بندی، 
برندسازی و بازاریابی محصوالت عشایر دارای اهمیت زیادی است و آمادگی داریم 

در صورت برندسازی، از راه اندازی فروشگاه های عشایری با محوریت تعاونی های 
عشایری حمایت کنیم.وی ادامه داد: تعداد 23۰ تعاونی عشایری در کشور وجود دارد 
که همه عشایر بدون استثناء عضو این تعاونی ها هستند، اکنون میانگین سرمایه 
هر عشایر در این تعاونی ها که 2۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون تومان افزایش 
یافته است.عالئی مقدم با اشاره به اینکه تغییر الگوی تعذیه دام از جو به کنسانتره 
در مناطق عشایری در حال جا افتادن است، گفت: بهره وری جو به طور تقریبی ۶5 
درصد است اما بهره وری کنسانتره ۱.5 برابر جو است که هزینه های تولید را در 

مناطق عشایری کاهش می دهد.
 عشایر در بودجه سالیانه دیده نمی شوند

سرپرست سازمان امور عشایر ایران با انتقاد از اینکه در قانون بودجه سالیانه، 
عشایر چندان دیده نمی شوند، بیان داشت: 84 میلیون هکتار مرتع در کشور وجود 
دارد که 34 میلیون هکتار آن در اختیار عشایر است، با بهره برداری از این مراتع هر 
نفر عشایر گوشت ۱۶ نفر ایرانی را تامین می کند که مهم است در بودجه سالیانه 

کشور به این موضوع توجه شود.
وی با بیان اینکه مهدی شهر قطب باغداری و دامداری کشور است، افزود: 
سمنان قطب صنعتی کشور است و سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده بیش از 

این عددی است که تخصیص می یابد.
عالئی مقدم گفت: برای ارائه خدمات بهتر به عشایر استان سمنان پنج دستگاه 
کامیون آب رسان و ۶ دستگاه خودروی خدمات رسان از محل فاینانس اختصاص داده 
شده و ۶ نفر هم در سال گذشته جذب و در امور عشایر این استان استخدام شدند.

ارز 42۰۰ تومانی برای تامین جو دامداران عشایری
سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: اتحادیه تعاونی عشایری درخواست 
تامین 9 هزار تن جو برای عشایر داده است، اما تا به امروز ارز 42۰۰ تومانی از 

سوی بانک مرکزی برای تامین آن اختصاص داده نشده است.
عشایری  اتحادیه  تفاهم  با  تا  است  پیگیری  دست  در  ادامه داد: طرحی  وی 
دامداران متحرک و شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، به ازای تولید 

هر کیلوگرم دام دو کیلوگرم جو به عشایر داده  شود.
عالئی مقدم ادامه داد: میزان تولید پشم در کشور 43 هزار تن است که ۱3 هزار 
تن آن را عشایر تولید می کنند، اما به دلیل اینکه خریداری ندارد سوزانده می شود 

و باید برای این موضوع فکر و برنامه ریزی شود.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: سازمان امور عشایر با امنیت غذایی و تامین 
مواد غذایی مردم سر و کار دارد که باید حمایت های الزم از سوی مجلس انجام شود.

عالئی مقدم ادامه داد: اگر برای جامعه عشایری در قانون ظرفیت ایجاد کنیم، 
دستگاه های مختلف موظف به ارائه خدمات به آنان می شوند و دیگر نیاز نیست 

برای توجه به عشایر التماس کنیم.
سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده، شاهکار مجلس

نام  از عشایر  توسعه  برنامه ششم  قانون  در  اینکه ۱7 مورد  یادآوری  با  وی 
برده شده، گفت: سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده شاهکار مجلس است که 
سالیانه ۱59 میلیارد تومان از این محل برای اجرای پروژه های زیربنایی در مناطق 

عشایری اختصاص می یابد.

سرپرست سازمان امور عشایر ایران:

کرونا بیشترین ضرر را به اقتصاد عشایر زده است



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1609- یکشنبه 2 آذر 61399 ورزش دنیای 

تمدید تعلیق جودوی ایران تا ژانویه ۲۰۲۱
مهلت ابالغ رای دادگاه CAS به پرونده جودوی 

ایران تا 29 ژانویه تمدید شد.
بعد از اینکه دادگاه حکمیت ورزش در خصوص 
علیه  ایران  جودوی  شکایت  پرونده  به  رسیدگی 
فدراسیون جهانی ، 2۶ شهریور ماه برگزار شد، دادگاه 
به طرفین فرصت یک ماهه داد تا با یکدیگر به توافق 
برسند، اما در این مدت تعیین شده بین دو فدراسیون  
ایران و فدراسیون جهانی جودو توافقی صورت نگرفت.

حاال با اعالم فدراسیون جودو، دادگاه حکمیت ورزش با ارسال ایمیلی عنوان 
کرد که اعالم رای دادگاه در خصوص این پرونده تا  29 ژانویه تمدید خواهد شد.

آرش میراسماعیلی،  رئیس فدراسیون جودو با تایید این خبر در این باره به روابط 
عمومی فدراسیون جودو گفت: با توجه به عدم توافق دو طرف پرونده در مدت یک 
ماهی که از سوی سرداور تعیین شده بود، دادگاه CAS روز جمعه 3۰ آبان ماه با ارسال 
ایمیلی اعالم کرد که زمان مهلت ابالغ رای را تا 29 ژانویه 2۰2۱ تمدید کرده است. به 
نظر می رسد داوران زمان بیشتری برای بررسی با توجه به حساسیت پرونده نیاز داشتند.

این اتفاقات در حالی رخ داده جودوی ایران بیش از یک سال است که با حکم 
فدراسیون جهانی جودو در تعلیق به سر می برد و حاال با این وضعیت تعلیق جودو 

حداقل تا پایان ژانویه یا اواسط بهمن ماه سال جاری تمدید شده است.

حمید سوریان خبر داد: 
حسن یزدانی و سه کشتی گیر دیگر در راه صربستان

نایب رییس فدراسیون کشتی گفت: 4 کشتی گیر 
و 2 مربی در رشته های آزاد و فرنگی به مسابقات جام 

جهانی انفرادی صربستان اعزام می شوند.
در حالی که اتحادیه جهانی کشتی خبر از لغو 
مسابقات جهانی 2۰2۰ داد، قرار است تورنمنتی به 
عنوان جام جهانی انفرادی به میزبانی صربستان اواخر 

آذرماه برگزار شود. 
باالخره فدراسیون تصمیم خود را درباره نحوه 

اعزام تیم به این مسابقات اعالم کرده است.  حمید سوریان در گفت و گو با روابط 
عمومی فدراسیون کشتی در این باره گفت: پس از اعالم نظر سرمربیان تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی در مورد اعزام کشتی گیران کشورمان به رقابت های جام جهانی 
صربستان، فدراسیون کشتی اقدامات اعزام 4 کشتی گیر و 2 مربی در رشته های آزاد 
و فرنگی به این رقابت ها را انجام خواهد داد. نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد 
تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه گفت: مقرر شد در کشتی آزاد آقایان حسن یزدانی 
و کامران قاسم پور در اوزان 8۶ و 92 کیلوگرم به همراه غالمرضا محمدی و در کشتی 
فرنگی نیز آقایان حسین نوری و محمدهادی ساروی در اوزان 87 و 97 کیلوگرم به 

همراه بهروز حضرتی پور راهی این مسابقات شوند.

وضعیت ورزش مناطق قرمز، نارنجی و زرد تا 14 آذر؛
خبری از تعطیلی لیگ های ورزشی نیست!

وضعیت ورزش کشور در ۱4 روز آینده در مناطق قرمز، نارنجی و زرد از نظر 
شیوع ویروس کرونا متفاوت خواهد بود. همچنین تصمیمی در مورد تعطیلی لیگ های 

ورزشی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته نشد.
بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام 
مراکز استان ها و ۱۶۰ شهرستان در شرایط قرمز هستند و جز مشاغل یک که ضروری 
هستند، سایر مشاغل تعطیل از شنبه هفته جاری به مدت 2 هفته تعطیلی خواهند بود، 
همچنین بر اساس اظهارات مسئوالن، ادامه یا لغو تعطیلی و محدودیت های اعمال شده 
پس از ۱4 روز بر اساس وضعیت استان ها و شهرستان های مربوطه اتخاذ می شود.

طبق جدول گروه های شغلی، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی در گروه 
باشگاه های ورزشی  به عنوان گروه شغلی سه و  شغلی دو، استخرهای سرپوشیده 
ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به 

عنوان گروه شغلی چهار تعیین شده اند.
ورزش در مناطق قرمز

بنابراین از روز شنبه اول آذرماه سال ۱399، به مدت 2 هفته شاهد تعطیلی مشاغل 
دو، سه و چهار در مراکز استان ها و ۱۶۰ شهرستان قرمز خواهیم بود که تعطیلی مراکز 
تمرین و انجام مسابقات ورزشی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی ورزش های 

پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی را رقم می زند.
ورزش در مناطق نارنجی

طبق اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در وضعیت نارنجی یا سطح 
هشدار 2 که حدود ۱5۰ شهر یا شهرستان جزو این محدوده هستند، محدودیت های 
مشاغل سطح 3 و 4 در آن ها اجرا می شود؛ بنابراین استخرهای سرپوشیده به عنوان 
گروه شغلی سه و باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و 
جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار در مناطق نارنجی مجاز 

به فعالیت در ۱4 روزه آینده نیستند.
ورزش در مناطق زرد

همچنین طبق اعالم، حدود ۱55 شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند که 
سطح شغلی 4 در آن ها محدود خواهد شد که شامل باشگاه های ورزشی ورزش های 

پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی است.
سرنوشت لیگ های برتر

کرونا  با  مقابله  ستاد  اطالعیه  بیستمین  در  نیز،  گذشته  هفته  چهارشنبه 
هماهنگی  با  که  ستاد  این  قبلی  مصوبات  به  توجه  با  شد:  اعالم  ورزش  در 
دریافت  و  پذیرفته  پزشکی صورت  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  کامل 
دستورالعمل های سخت گیرانه ای که در همین راستا برای بازگشایی رشته های 
مختلف ورزشی تعیین شده  است به اطالع می رساند مجوز برگزاری رویدادهای 
المپیکی  های  رشته  برای  خصوصا  اردوها  و  مسابقات  لیگ ها،  شامل  ورزشی 
کماکان به قوت خود باقی است و بالطبع هرگونه تصمیمات خارج از مصوبات 
این ستاد مجاز نیست و بدیهی است چنانچه فدراسیون های ورزشی تصمیمی 
مبنی بر عدم برگزاری رویدادهای ورزشی دارند، می توانند با پذیرش مسئولیت 

نسبت به این امر اقدام کنند.
در عین حال هرچند اواخر هفته گذشته، ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش 
اعالم کرد مجوز برگزاری رویدادهای ورزشی شامل لیگ ها، مسابقات و اردوها کماکان 
به قوت خود باقی است، اما سخنگوی وزارت بهداشت از پیشنهاد تعطیلی لیگ های 

ورزشی به ستاد ملی کرونا خبر داده بود.
جمعه شب گذشته مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان نیز اعالم کرد 
فدراسیون های ورزشی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی لیگ های مختلف را 

برگزار تا فضای شادابی برای مردم در منزل فراهم شود.
همین مسئله باعث شد تا موضوع ادامه فعالیت لیگ های ورزشی در ۱4 روز آینده 
منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا باشد که در این راستا صحبتی از تعطیلی لیگ 
های ورزشی از سوی سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا به میان نیامد که این 

مسئله به منزله ادامه فعالیت لیگ های ورزشی تلقی می شود.

تصمیم جدید فدراسیون جهانی؛
عدم حضور تیم تنیس روی میز ایران در قهرمانی جهان

با  گفت:  میز  روی  تنیس  فدراسیون  رییس 
تصمیم جدید فدراسیون جهانی، تیم ایران نمی تواند 
در مسابقات جهانی شرکت کند مگر این که تیمی 

انصراف بدهند.
روی  تنیس  جهانی  فدراسیون  رییسه  هیات 
میز در تصمیم جدید خود اعالم کرد مسابقات تیمی 
قهرمانی جهان با حضور محدود تیم ها ) 8 یا ۱۶ 
تیم( در دو بخش مردان و بانوان برگزار می شود. با 

این تصمیم به نظر می رسد ایران شانسی برای حضور در مسابقات نداشته باشد.
مهرداد علی قارداشی، رییس فدراسیون تنیس روی میز در پاسخ به این 
ایران شانسی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دارد یا  پرسش که تیم 
خیر، بیان کرد: طیق این تصمیم ایران نمی تواند در مسابقات شرکت کند مگر 
شانسی  است  ممکن  آن صورت  در  هستند  ما  از  باالتر  که  هایی  تیم  که  این 
سی  بانوان  در  و  هستیم  تیم   24 جزو  ما  مردان  بخش  در  چون  باشیم  داشته 

هفتم هستیم.  و 
او ادامه داد: البته در صورتی هم که با انصراف تیم های دیگر ما جزو تیم های 
شرکت کننده قرار بگیریم، چون ایران جزو کشورهای پر خطر است باید دید کره 
جنوبی میزبان مسابقات با حضور ما موافقت می کند یا خیر. از طرفی چون قیمت 
ارز باال رفته و هزینه های اعزام به کره جنوبی زیاد می شود، بنابراین باید دید وزارت 
ورزش چه تصمیمی در مورد این اعزام می گیرد. در کل ابتدا باید تکلیف تیم های 

شرکت کننده مشخص شود.

جزئیات مراسم برترین های فیفا اعالم شد

فیفا جزئیات مراسم برترین های خود در سال جاری میالدی را اعالم کرد.
به گزارش اسپورتال، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعالم کرد مراسم 
برترین های این نهاد پنجشنبه 27 آذر ماه به صورت آنالین برگزار می شود و به 
همین خاطر رای گیری برای انتخاب برترین های فیفا تا 9 دسامبر زمان خواهد برد.

فیفا در توضیح این مراسم با انتشار این بیانیه یادآورشد: امسال بیش از هر 
زمان دیگری روشن شده است که هیچ چیز مهمتر از سالمتی وجود ندارد. قهرمانان 
بازی نه تنها به عنوان بازیکن ، بلکه به عنوان الگو نیز مسئولیت بزرگی را بر عهده 
گرفته اند و امید را برای جوامع در سراسر جهان به ارمغان آورده و پیام های وحدت 

را در برابر بحران بهداشت عمومی به اشتراک می گذارند.
پس از از سرگیری امن رقابتها، ترکیبی از سختکوشی و همبستگی در ورزش 
ما ، فوتبال را برای بسیاری از افراد به یک منبع نادر راحتی و شادی تبدیل کرده 
است. بنابراین مهم است که فیفا در این سال فوق العاده چنین دستاوردهایی را 

جشن بگیرد.
مطابق با اقدامات احتیاطی بهداشت عمومی و اصل راهنمای فیفا مبنی بر 
اینکه سالمتی در درجه اول قرار دارد، تصمیم بر این شد که مراسم اهدای جوایز 

فقط مجازی باشد.
پیش از این، این نگرانی وجود داشت که فیفا به دلیل همه گیری، از تعیین 

برندگان این جایزه معتبر خودداری کند، همانطور که با توپ طال انجام شد.
در سال 2۰۱9 تندیس اصلی - بهترین فوتبالیست فصل - به لیونل مسی 
مهاجم بارسلونا تعلق گرفت که در رقابت برای دریافت این جایزه، ویرجیل فان 

دایک، مدافع لیورپول و کریستیانو رونالدو، مهاجم یوونتوس را شکست داد.

پالس های مثبت تمام نشدنی CR7؛
رونالدو در رئال؛ بازگشت رویایی نزدیک است؟

مارکا در گزارشی ویژه ادعا کرد که کریستیانو رونالدو قصد دارد تابستان 
آینده و در صورت جدایی از یوونتوس به رئال برگردد.

به گزارش مارکا، رونالدو دو سال پیش رئال مادرید را به مقصد یوونتوس 
افتخارات تیمی و فردی  باشگاهی که 9 سال درش به همه  او  ترک کرد ولی 

ممکن رسید را فراموش نکرده است.
اوضاع بین کریستیانو و سران باشگاه به هنگام جدایی خوب نبود. رونالدو 
دستمزد باالی 3۰ میلیون یورو برای تمدید می خواست اما این مخالف قوانین 

باشگاه مادریدی بود تا او با دلخوری تمام رئال را ترک کند.
دامنه این نارضایتی تا آنجا بود که او حاضر نشد در مراسم توپ طال و بهترین 

های فیفا حاضر شود و لوکا مودریچ را حمایت کند.
شرایط اما زمانی تغییر کرد که او زمستان گذشته برای تماشای بازی برگشت 
رئال و بارسا در برنابئو حاضر شد. رونالدو در جایگاه وی آی پی همراه با دوستانش 

نشست و شاهد پیروزی هم تیمی های سابق خود برابر دشمن قدیمی شد.
او روز قبل از ال کالسیکو شخصا با فلورنتینو پرز رئیس باشگاه تماس گرفت 
و به وی اطالع داد که برای تماشای بازی به برنابئو می آید. یک تماس غیرمنتظره 

به منظور صلح و آشتی با رئیس سابق.
از آن پس ورق برگشت و رونالدو چندین بار دیگر نیز پالس های مثبتی برای 
تیم سابقش فرستاده است.  از واکنش خوشحالی در اینستاگرام به پیروزی 3-۱ 
ماه گذشته رئال در ال کالسیکو گرفته تا گرفتن عکس های مشترک با سرخیو 

راموس و لوکا مودریچ پس از بازی با اسپانیا و کرواسی.
همه اینها نشان می دهند که شایعات بازگشت او به رئال مادرید را باید جدی 
گرفت. در ایتالیا حاال به صورت قطعی می گویند که یوونتوس به دلیل مشکالت 
اقتصادی قصد فروش رونالدو را دارد و او را در فهرست فروش قرار خواهد داد. 

اینکه رونالدو فصل بعد باید به دنبال مقصدی جدید باشد.
به  بر می گردد. هیچ کشوری  مالیات  به مساله  اما  رونالدو  بزرگ  مشکل 
تنها به  ایتالیا  ندارد. در  ایتالیا قوانین ساده در قبال مالیات فوتبالیست ها  اندازه 
نیمی از دریافتی رونالدو مالیات تعلق می گیرد در حالی که او در اسپانیا باید نصف 

دستمزدش را به اداره مالیات پرداخت می کرد.
نزدیک شدن به پرز و بازگشت رابطه دوستانه با رئیس رئال و بهبود رابطه با 
هم تیمی های سابق که از بزرگان رختکن این تیم محسوب می شوند، همه نشان 
از تمایل فوق ستاره پرتغالی به رئال دارند اما موضع باشگاه مادریدی همچنان 
منفی است.رئال مادرید که در مضیقه اقتصادی به خاطر پاندمی کرونا قرار دارد، 
بعید است بتواند دستمزد هنگفت رونالدو را متقبل شود مگر اینکه او خود را با 
شرایط رئال هماهنگ کند. از سوی دیگر در رئال از گذاشته یک اصل مهم وجود 

دارد: دادن شانس دوم به بازیکنی که قبال جدا شده، هرگز ایده خوبی نیست.

وعده پپ؛ اودگارد با من بهترین بازیکن جهان می شود

پپ گواردیوال وقتی سرمربی بایرن بود، قصد جذب مارتین اودگارد ستاره 
نروژی حال حاضر رئال را داشت و معتقد بود او را بهترین بازیکن جهان خواهد کرد.

مارتین اودگارد پاییز 2۰۱4 و زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، در جست و 
جوی بهترین مقصد برای خود بود. او از تمرینات آرسنال، بارسا، رئال، بایرن و 

منچستریونایتد و لیورپول دیدن کرد و در نهایت نیز رئال مادرید انتخاب او بود.
اودگارد ژانویه 2۰۱5 به رئال پیوست و یک بازی رسمی هم برای این تیم 
انجام داد و سپس قرضی به تیم های هلندی پیوست تا اینکه سال گذشته به 
صورت قرضی راهی سوسیداد شد. درخشش او در این تیم باعث شد تا زین الدین 

زیدان از سران باشگاه بخواهد که او را برگردانند.
آگه فیورفورت ملی پوش سابق نروژی و از مسئوالن فدراسیون فوتبال این 
کشور در یک پادکست فاش ساخت که پپ گواردیوال که در آن مقطع هدایت 
بایرن را برعهده داشت، شیفته اودگارد شده بود:» وقتی گواردیوال اودگارد را دید، 
گفت که باید او به بایرن ملحق شود و من او را به بهترین بازیکن دنیا تبدیل 
خواهم کرد. کمی بعد با سرمربی تیم ملی نروژ، اودگارد و پدرش جلسه ای داشتیم.

او از لیورپول، آرسنال، بایرن و رئال پیشنهاد جدی داشت و باشگاه محبوب 
اودگارد هم از کودکی لیورپول بود اما در نهایت رئال را انتخاب کرد. دلیلش واضح 
بود. رئال تیم دوم داشت ولی سه باشگاه دیگر خیر. مربی تیم دوم هم زین الدین 

زیدان بود و چه کسی از کار با زیدان بدش می آید؟«

سیون  ا ر فد پرست  سر
علیرضا  ماجرای  در  فوتبال 
کمیته  سکوت  در  و  فغانی 
داوران، مأموریتی به این کمیته داد که 
با شکستن  سکوت ها دستان پشت پرده 

این ماجرا رو شده است.
ماجرای لیست الیت داوران فوتبال 
با  روبه روست.  ابهام  با  هنوز  ایران، 
فشارهای  از  فغانی پس  علیرضا  اینکه 
مختلف وارد لیست داوران الیت شد، اما 
واکنش ها و اظهارنظرها نسبت به این 
مسئله، نه تنها ابهامات را کم نمی کند، 

بلکه ابهام روی ابهام اضافه می کند.
میر  ا م  نا ا  چر ینکه  ا ز  ا رغ  فا
عرب براقی از لیست داوران الیت خارج 
شد و نام سید علی اصغر مومنی در لیست 
ماند، مسئله خروج و ورود فغانی جالب 
توجه است. درباره دو نام قبلی حواشی 
زیادی مطرح شده که هنوز هیچکدام 
نام  خروج  اینکه  جمله  از  نشده،  اثبات 
فغانی  علیرضا  بازگشت  و  عرب براقی 
به دلیل نسبت فامیلی این دو داور بوده 
تا کمیته داوران انتقام این حواشی را از 
بردار همسر فغانی بگیرد یا اینکه گفته 
می شود یک معامله زمین در چالوس از 
سوی فریدون اصفهانیان با واسطه گری 
مومنی، او را در لیست نگه داشته است. 
سایت  به  فغان پور  له  صفی ا هرچند 
فدراسیون فوتبال گفت این یک معامله 
شخصی بوده و ارتباط به مسائل داوری 
ندارد، با این حال اصفهانیان نیز تاکنون 
در این خصوص سکوت کرده است تا 

موضوع همچنان مبهم باشد.

درباره علیرضا فغانی، طبق شواهد 
نام او در لیست ارسالی اولیه وجود نداشت. 
با اینکه فدراسیون فوتبال تا روز پایانی 
اسامی داوران بین المللی خود را به فیفا 
روز  در  شد  بود، مشخص  نکرده  اعالم 
پایانی فغانی از لیست حذف شده است. 
مسئله ای که بسیار حاشیه ساز شد و فشارها 
سرپرست  بهاروند  حیدر  دستور  باعث 
فدراسیون فوتبال به کمیته داوران شد. 
فدراسیون  سایت  اطالع رسانی  طبق 
را مأمور  فوتبال »بهاروند کمیته داوران 
کرد به قید فوریت موضوع دستورالعمل 
و آیین نامه های مرتبط با معرفی علیرضا 
فغانی در فهرست داوران بین المللی فوتبال 
کشورمان را از طریق فیفا مجدداً بررسی 
چه  بر  مأموریت  این  اینکه  حال  کند«. 

اساس بوده، جالب توجه است.
عضو  مرادی  مسعود  گفته  طبق 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال و ارزیاب 
 )AFC( داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا
نام علیرضا فغانی به عنوان نفر اول در 
لیست الیت مورد تأیید این کمیته بوده 
است. لیستی که به تصویب تمام اعضای 
کمیته رسیده و تحویل فدراسیون فوتبال 
شده است. در این بین چه اتفاقی افتاده 
نام  داوران،  از تصویب کمیته  که پس 
نوع  در  شده،  خارج  لیست  از  فغانی 
فدراسیون  سرپرست  است.  جالب  خود 
را چگونه مأمور  فوتبال، کمیته داوران 
کرده به این مسئله رسیدگی کنند، در 
حالی که کمیته داوران طبق گفته مرادی 
از ابتدا نام فغانی را در لیست خود ثبت 

کرده است.
آیا دستور بهاروند پس از حواشی 
کمیته  به  او  مأموریت  و  شده  ایجاد 
خارج  برای  جلو  به  رو  فرار  داوران، 
کردن خودش از زیر فشارها و افزایش 
فشار روی اعضای کمیته داوران نیست؟ 
آیا این اقدام بهاروند پس از فشارها در 
خصوص حذف فغانی،  اقدامی تبلیغاتی 
داستان  قهرمان  را  خودش  تا  نیست 
چه  که  اینجاست  سؤال  بدهد؟  جلوه 
کسی لیست مصوب شده کمیته داوران 
را تغییر داده و نام فغانی را حذف کرده 
پیگیری  دستور  بهاروند  حاال  که  است 
صادر می کند؟ هر بخشی از فدراسیون 
دست به چنین اقدامی زده، حیدر بهاروند 
در  تصمیم گیرنده  اول  نفر  به عنوان 

فدراسیون، کجای ماجراست؟
داوران  لیست  به  فغانی  اینکه  با 
این  حواشی  اما  است،  بازگشته  الیت 
طبق  درست  دارد.  ادامه  هنوز  ماجرا 
فدراسیون  سکوت  وقتی  مرادی،  گفته 
شد،  ادامه دار  داوران  کمیته  و  فوتبال 
شبهات شدت گرفت و حاال با گفته های 
تازه، شبهات دیگری مطرح می شود که 
پرده  پس  در  شبهات،  این  ایجاد  البته 
آیا بهتر  سکوت قبلی بوده است. حاال 
نیست فدراسیون فوتبال و شخص حیدر 
که  بدهند  پاسخ  این سؤال  به  بهاروند 
چه کسی نام فغانی را با وجود تصویب 
و  کرده  خارج  لیست  از  داوران  کمیته 
بر  دقیقًا  فوتبال  فدراسیون  سرپرست 
داوران  کمیته  به  تصمیم  کدام  پایه 

مأموریت داده است؟

ماجرای فدراسیون فوتبال و فغانی؛

سکوتی که شکست و دستانی که رو شدند!

ســتار همدانــی، پیشکســوت تیــم 
ــتقالل  ــت: اس ــتقالل گف ــال اس فوتب
در زمــان خوبــی شکســت خــورد 
ایــن  از  می تواننــد  آبی پوشــان  و 
شکســت بــرای هفته هــای آینــده 

بگیرنــد. درس 
ســتار همدانــی، دربــاره شکســت 
ــتقالل  ــال اس ــم فوتب ــک تی ــر ی 2 ب

ــه  ــتان در هفت ــوالد خوزس ــل ف مقاب
داشــت:  اظهــار  برتــر،  لیــگ  دوم 
بــود.  جنگنــده  و  فیزیکــی  بــازی 
فــوالد تیــم جنگجویــی اســت و یکــی 
از بازی هــای ســخت اســتقالل رد 
ــده  ــت بازن ــتقالل می توانس ــد. اس ش
ــه  ــه ب ــا توج ــوالد ب ــد، امــا ف نباش
ــی  ــات مدیریت ــش و ثب ــظ بازیکنان حف

تیــم خوبــی بــود و قاطعانــه می گویــم 
آنهــا امســال یکــی از تیم هــای مدعی 

ــود.  ــد ب ــی خواهن قهرمان
وی افــزود: اگــر چــه فــوالد 
ــود،  ــرده ب ــار ک ــتقالل را مه ــم اس تی
ــئولیتی  ــا روی بی مس ــا دو گل آنه ام
بازیکنــان اســتقالل بــه ثمــر رســید و 
اگــر تمرکزشــان بــاال بــود، ایــن اتفاق 

نمی افتــاد. فــوالد بــه خوبــی اســتقالل 
را آنالیــز کــرده بــود و شــناخت خوبــی 
از ایــن تیــم داشــت. در جریــان بــازی 
ــوری و  ــا غف ــه وری ــم ک ــاهد بودی ش
ــار هــم نتوانســتند دفــاع  میلیــچ یک ب
حریــف را دور بزننــد، ایــن مســئله 
ــرده  ــا کار ک ــی داد فوالدی ه نشــان م

ــد. بودن
ل  تبــا فو تیــم  پیشکســوت 
اســتقالل خاطرنشــان کــرد: اســتقالل 
ــن موقــع شکســت خــورد و  در بهتری
ــوک  ــم ش ــه تی ــی ب ــان خوب در زم
ــا بازیکنــان بداننــد لیــگ  وارد شــد ت
و  اســت  انتظارشــان  در  ســختی 
ــان  ــر بازیکن ــد.  اگ ــد درس بگیرن بای
ــواداران را  ــد دل ه ــال می خواهن امس
خوشــحال کننــد، بایــد 5 برابــر تــوان 

ــند.   ــود باش ــی خ فعل
همدانــی در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال کــه آیــا بهتــر نیســت محمــود 
کنــار خــط  تنهایــی  بــه  فکــری 
ــد، گفــت:  ــی کن ــان را راهنمای بازیکن
ــان را  ــد بازیکن ــر بای ــک نف ــا ی قاعدت
راهنمایــی کنــد. نمی دانــم اســتراتژی 
فکــری چیســت، امــا اگــر ببینــد کــه 
می رســاند،  آســیب  مســئله  ایــن 
ممکــن اســت جلویــش را بگیــرد. 
ــا  ــب خــط باشــد ت ــد ل ــر بای یــک نف
مســائل فنــی را بــه بازیکنــان انتقــال 
دهــد، در غیــر ایــن صــورت بازیکنان 

دچــار ســردرگمی می شــوند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

همدانی: فوالدی ها جنگجو بودند، بازیکنان استقالل بی مسئولیت

از ۵ تا 14 میلیون دالر درآمد پرسپولیس در صورت قهرمانی آسیا

درآمد دالری پرسپولیس در صورت 
قهرمانی آسیا و حضور در جام جهانی 
که  یافت  خواهد  افزایش  باشگاه ها 
دالر  میلیون  یک  درآمد،  این  حداقل 

است.
افزایش حداقل یک میلیون دالر 
پرسپولیس در صورت  پاداش  به  دیگر 
قهرمانی آسیا، کمترین میزان درآمدی 
جهانی  جام  در  حضور  با  که  است 
درآمدی  شد.  خواهد  محقق  باشگاه ها 
میلیون  چهار  پاداش  بر  عالوه  که 
قهرمانان  لیگ  قهرمان  برای  دالری 

آسیا خواهد بود.
با قطعی شدن برگزاری جام جهانی 
باشگاه ها 2۰2۰ به میزبانی قطر از یکم 
تا یازدهم فوریه 2۰2۱ )۱3 تا 23 بهمن( 
پاداش تیم های حاضر در این رقابت ها 
نیز مشخص شد. به این ترتیب، نماینده 
آسیا  قهرمانان  لیگ  قهرمان  که  آسیا 
2۰2۰ است، این شانس را دارد تا عالوه 

بر چهار میلیون دالر پاداش قهرمانی در 
این رقابت ها، حداقل یک میلیون دالر 
جهانی  جام  در  از حضور  دیگر  پاداش 

باشگاه ها دریافت کند.
آخرین  لدحیل  ا حضور  تاکنون 
به عنوان  قطر  ستارگان  لیگ  قهرمان 
مونیخ  بایرن  میزبان،  کشور  نماینده 
سیتی  اوکلند  و  اروپا  قهرمان  به عنوان 
در  اقیانوسیه  نماینده  به عنوان  نیوزیلند 
جام جهانی باشگاه ها 2۰2۰ قطعی شده 
است. لیگ قهرمانان اقیانوسیه با تصمیم 
کنفدراسیون این قاره لغو شده بود، اما 
اوکلند سیتی نیوزیلند به عنوان نماینده 

اقیانوسیه معرفی شد.
اولین بازی جام جهانی باشگاه ها 
 2۰2۱ فوریه  اول  دوشنبه  روز   ،2۰2۰
میان الدحیل قطر و اوکلند سیتی نیوزلند 
برگزار می شود که بازنده با دریافت 5۰۰ 
کنار  مسابقات  دور  از  جایزه  هزار دالر 
خواهد رفت. برنده به مرحله بعدی جام 

صعود خواهد کرد، جایی که قهرمانان 
دارند  حضور  آفریقا  و  کانکاکاف  آسیا، 
از  نماینده  دو  بازی،  دو  برگزاری  با  و 
نهایی  نیمه  در  حضور  برای  جمع شان 
در  بازنده  تیم  دو  می شوند.  مشخص 
این مرحله، برای مقام پنجمی و ششمی 
دیدار خواهند کرد که در پایان، تیم ششم 
یک میلیون دالر و تیم پنجم یک و نیم 

میلیون دالر جایزه دریافت می کنند.
نماینده  و  مونیخ  بایرن  تیم  دو 
آمریکای جنوبی نیز کار خود را از مرحله 
نیمه نهایی آغاز می کنند. پس از مرحله 
نیمه نهایی، بازنده ها برای مقام سوم و 
چهارمی رقابت می کنند که جایزه آنها به 
ترتیب دو و نیم و دو میلیون دالر خواهد 
بود. نایب قهرمان جام جهانی باشگاه ها 
چهار میلیون دالر جایزه و قهرمان ۱۰ 
میلیون دالر جایزه دریافت خواهد کرد.

که  صورتی  در  ترتیب،  این  به 
پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا 

در روز شنبه، ۱9 نوامبر )29 آذر( بتواند 
بر فینالیست شرق قاره غلبه کند، عالوه 
بر دریافت جایزه چهار میلیون دالری از 
جایزه  میلیون دالر  AFC حداقل یک 
میلیون دالر  پنج  )مجموعًا  فیفا  از  هم 
پاداش از AFC و فیفا( پس از حضور 
جام جهانی دریافت خواهد کرد. به این 
دلیل که قهرمان آسیا در بدترین شرایط 
با انجام دو بازی، به مقام ششمی جام 
جهانی باشگاه ها می رسد که جایزه اش 
یک میلیون دالر است. این فرصت وجود 
دارد که این جایزه با رسیدن به قهرمانی 
جهان تا ۱۰ میلیون دالر افزایش یابد، 
اما این شانس بسیار کم است. تاکنون 
هیچکدام از تیم های آسیایی موفق به 
قهرمانی در ۱5 دوره قبلی جام جهانی 
آنتلرز  کاشیما  فقط  نشده اند.  باشگاه ها 
ژاپن در سال 2۰۱۶ و العین امارات در 
سال 2۰۱8 به فینال راه یافته اند که هر 
دو مقابل رئال مادرید شکست خوردند.
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از راست دکتر ژاله آموزگار، بهرام و آرش افشار، دکتر همایون کاتوزیان
اختصاصی دنیای جوانان

به باغ چشم تو
انگور دانه می کردم!

شیون فومنی

همیشه اسم زنی را بهانه می کردم
تورا قصیده اگرنه، ترانه می کردم

به کوچه باغ ترنم تو را تو را ای عشق
تو را خطاب به نامی زنانه می کردم

غروب بود و غزل بود و غربت قایق
من آن میانه کنارت کرانه می کردم

حریف میکده تعریز می شد، اما من
به باغ چشم تو انگور دانه می کردم!

چه ریخت در جگرم دست غیرت افروزت؟
که سیل خون به دل تازیانه می کردم

به جنگلی که خیال خدا پریشان بود
هزار شاخه تو را آشیانه می کردم

نسیم بوسه نبود، از پرنده پرسیدم
نوازش نفست را جوانه می کردم

از این که خواستنی تر کنم خیال تو را
همیشه اسم زنی را بهانه می کردم

شماره ۱52 مجله »آزما« با عکس 
به  کزازی  میرجالل الدین  جلد  روی 
مدیریت ندا عابد و سردبیری هوشنگ 

اعلم منتشر شد.
شماره جدید این ماهنامه ویژه آبان 
و آذر با مطالبی در زمینه هنر و ادبیات 
اصلی  گفت وگوی  است.  شده  منتشر 
کزازی  میرجالل الدین  با  شماره  این 
درباره نقش شاهنامه در فرهنگ ایرانی 
و مفهوم وطن از نگاه این شاهنامه پژوه 

است.
درباره  هم  شماره  این  پرونده 
چرایی »شکل نگرفتن رمان و داستان 

محمود  با  گفت وگو  در  که  است  معاصر«  ادبیات  در  طنز 
دیگران  و  قدرت  اهلل طاهری  میرعابدینی،  حسینی زاد، حسن 

بررسی شده است.

و  کتابخانه  شرایط  به  نگاهی 
سالمرگ  در  نفیسی  سعید  خانه موزه 
زادروزش  در  یوشیج  نیما  از  یادی  او، 
نگاهی  موسوی،  حافظ  از  مقاله ای  با 
باد«  »شطرنج  فیلم  انتخاب  خبر  به 
گنجینه  در  اصالنی  محمدرضا  ساخته 
از بی رونقی  جشنواره »کن«، گزارشی 
و کسالت این روزهای کتابفروشی های 
خیابان انقالب، مقاله ای به قلم میشل 
دوسرتو با ترجمه  ناصر فکوهی درباره 
گزارش  ادبیات«،  در  فرشته ها  »نقش 
مستندی از ویلیام فردین درباره خانه و 
محل کار و زندگی مارسل پروست، در 
کنار پرونده ای از فلش فیکشن های جذاب به قلم و با ترجمه  
اسداهلل امرایی همراه با صفحات شعر و داستان و مطالب  دیگر 

سایر بخش های شماره جدید مجله آزما را تشکیل می دهد.

»آزما«ی جدید منتشر شد

شیخ االسالمی  حسین 
و  کودک  ادبیات  پژوهشگر 
قصه نویس  می گوید:  نوجوان 
و  فیلم  و  بازی  قصه ،  جای  به  باید 

اپلیکیشن بنویسد. 
اصغر سیدآبادی در پنجمین جلسه 
از سلسله نشست های شبانه با موضوع 
نوجوان درباره حجم  ادبیات کودک و 
بازار کتاب کودک و نوجوان را با حذف 
 2۰ تقریبًا  آموزشی،  کمک  کتاب های 
درصد حجم کلی بازار کتاب ایران ذکر 
کرد و گفت: در حال حاضر برای کتاب 
کودک، سه بازار دولتی )وزارت فرهنگ 
کتابخانه ها،  نهاد  اسالمی،  ارشاد  و 
ر  بازا و…(  مدارس  نمایشگاه های 
طبیعی که از دهۀ هفتاد با شکل گیری 
شهر کتاب ها و سپس با فروشگاه های 
و  کودک  کتاب  بزرگ  و  تخصصی 
اما  کوچک  بازار  و  کرد؛  رشد  نوجوان 
مهم دیگری به نام امتیاز کتاب وجود 
دارد که به زبان های دیگر، فیلم، بازی 
یا فضاهای دیجیتال اختصاص داشته و 
هنوز در کشور ما گسترده نشده است.

که  موضوع  ین  ا بیان  با  وی 
تمام  از  ترکیبی  ایران  کودک  ادبیات 
ایده ها و پاسخگوی نیاز و سلیقۀ تمام 
افراد است و باید به این تنوع تن داد 
از  کرد:  تصریح  آورد،  ایمان  آن  به  و 
صمد بهرنگی که هنوز کتاب هایش در 
کشورهای خارجی نیز خوانده می شود 
گرفته تا امثال نوید سیدعلی اکبر و نسل 
جدیدتری که احتمااًل خواهند آمد و به 
نزدیک تر خواهند شد،  ایده های جدید 
همه از ادبیات دوران خود متأثر بوده اند؛ 
الگوی  به زبان فارسی و در چارچوب 
از  بهره گیری  با  و  ایرانی  قصه نویسی 
و  می نویسند  و  نوشته  جهانی  تجارب 
یکی از مشکالت بازار این است که این 
تنوع را نادیده می گیرد و سعی دارد آن 

را به شکلی واحد در بیاورد.
سیدآبادی با تأکید بر این موضوع 
در  را  کودک  ادبیات  بخواهیم  اگر  که 
غیر  کتاب های  فروش  و  خرید  بازار 
درسی در نظر بگیریم، می بینیم که آمار 
این داد و ستد از لحاظ رسمی در صدر 
حاضر  حال  در  و  است  کتاب  جدول 
بخش  رشدترین  به  رو  کودک  کتاب 

می شود،  محسوب  ایران  نشر  اقتصاد 
صدای  با  اگر  ما  کرد:  خاطرنشان 
خودمان وارد گفت وگوی ادبیات کودک 
و نوجوان جهانی بشویم موفق خواهیم 
بود که اگر چیزی برای عرضه نداشته 
باشیم، مصرف کننده ایم. هر نویسنده ای 
وقتی موفق است که صدای خودش و 
یک صدای متمایز و خوب و شنیدنی 
اواًل  که  است  این  مستلزم  اینها  باشد. 
وضعیت ما با دنیا عادی شود؛ چرا که 
ما در تحریم هستیم و فشار اقتصادی 

دنیای ما را کوچک کرده است.
بیان  با  نویسنده و پژوهشگر  این 
با  نه  انقالب  و  اصالح  مفاهیم  اینکه 
ادبیات کودک بلکه با هیچ حوزۀ ادبی 
سازگار نیست، یادآور شد: ما در حاشیۀ 
ادبیات کودک جهان و مثل جهان سوِم 
ادبیات کودک جهانیم که بخشی از آن 
هم به اقتصاد و ساز و کارهای حقوقی 
کودک  ادبیات  حوزه  در  دارد.  بستگی 
چیز  همه  اینکه  به  بود  بدبین  نباید 
را ساخت.  نو آن  از  باید  خراب شده و 
می توان پذیرفت که نوشتن، گفت وگو، 
که  فضایی  در  حرکت  و  رادیکال  نقد 
و  نیست  شده  قطب بندی  هم  چندان 
آدم ها در آن رفت و آمد دارند و ذهنیت 
باشد،  داشته  هم  تغییر  می تواند  آنها 

امکان پذیر است.
به  نیاز  کودک  دبیات  ا در   *

رنسانس و تحول داریم
منتقد،  شیخ االسالمی،  حسین 
نشست  این  در  نیز  نویسنده  و  مترجم 
ز  ا عده ای  حضور  با  که  مجازی 
ادبیات  و  مطالعات  به  عالقه مندان 
کودک و نوجوان انجام شد، گفت: هر 
چند در دهۀ اخیر به خاطر فعالیت یکی 
دو ناشر اوضاع نشر بهتر شده، اما دولت 

یا حاکمیت یا جریان های اصلی پول یا 
هر چیزی از این جنس تشخیص می دهد 
که بهتر است ما نهادی به نام ادبیات 
کودک داشته باشیم و به عده ای از افراد 
فرصت می دهد که هر آنچه می خواهند 
را بنویسند. همین موضوع باعث شده که 
غیر از استثنائات، در طول سه دهه این 
کارها عمومًا چاپ شده و در چرخه ای 
معیوب خریداری شده و دوباره به فروش 
برود تا همین عده دوباره همان آثار را 

بنویسند.
شیخ االسالمی با ذکر این نکته که 
پیوند  با صنایع دیگر  را  ادبیات  باید  ما 
بزنیم، افزود: ما به جای اینکه بگوییم 
باید  بنویسد  کتاب  باید  قصه نویس 
بگوییم قصه نویس باید بازی و فیلم و 
نشر هم  نهاد  بنویسد؛ چون  اپلیکیشن 
ترجیح  و  نفت  پول  به  وابستگی  دچار 
ادبیات  نهاد  حیات  وجود  ایدئولوژیک 
کودک است. چه پیش ار انقالب و چه 
و  فکر کودکان  پرورش  کانون  اکنون، 
به  کودک  کتاب  شورای  و  نوجوانان 
هر  حوزه،  این  اصلی  نهاد  دو  عنوان 
دولت  حمایت های  و  تصمیم  با  دو 
آنها  تولد  و  زایش  و  شده اند  ساخته 
زمانی که حیات یک  و  نیست  طبیعی 
و  منتقدان  است،  گلخانه ای  مجموعه 
تحلیل  آن  از  نمی توانند  نظریه پردازان 

درستی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از این برنامه 
با بیان اینکه نهاد ادبیات آن قدر مسموم 
شده و با واقعیت بازار بی ربط است که 
شاید بهتر باشد به جای نقد آنان برویم 
به کار  سراغ یک نسل جدید و کاری 
سر  بر  هفتاد  و  شصت  دهۀ  در  آنچه 
ادبیات کودک آمد نداشته باشیم، افزود: 
ما در حال حاضر تورم نویسنده و ناشر 

داریم. این در حالی است که بچه های 
برای  کتاب  طبیعی  بازار  االن  که  ما 
آنها شکل گرفته و به طور مثال پدر و 
مادرهایشان در سال ۱۰۰ میلیارد کتاب 
غیر کمک درسی می خرند، 32۰ میلیارد 
فقط برای یک بازی و 95۰ میلیارد برای 
بازار  و  می پردازند  خارجی  فیلم  یک 
کوچک  قدر  آن  ایران  کتاب  طبیعی 
ارقام  و  اعداد  این  میان  در  که  است 

اصاًل دیده نمی شود.
که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی 
حداقل  انگلیسی زبان  نفر   3۰ هر  از 
یک نفر کتابی از نیل گیمن را خوانده 
وی  از  کتابی  است  قرار  که  زمانی  و 
کتاب،  انتشار  از  قبل  می شود،  چاپ 
قرارداد بازی، فیلم و سریال آن بسته 
شده، اضافه کرد: چیزی که ما به اسم 
سنت ادبیات کودک ایران داریم و صمد 
بهرنگی آن را شکل داده و بعد تغییر 
شکل داده و نسلی دیگر آن را مدرنیزه 
و تالش برای اقتصادی کردِن آن کرده، 
به  نزدیک شدن  برای  که  مسیری  در 
خورده  شکست  پیمود،  واقعی  کودک 
است. این را باید رها کرد و به کودکان 
فرهنگی ترین  جز  که  اندیشید  ایرانی 
قشر منطقه اند و سرانۀ آنها در استفاده 
از محصوالت فرهنگی خیلی باالست. 
رفته  پرت  را  راه  ایران  ادبیات کودک 
است و به صورت کامل در توهم است. 
آنچه  به  با بی توجهی مطلق  باید  پس 
که رخ داده به جامعۀ جهانی پیوست، 
چرا که در ایران هم کتاب های خارجی 

بیشتر خوانده می شود.
کرد:  خاطرنشان  شیخ االسالمی 
با حذف هر جریانی مخالفم، اما به جد 
کالسیک  به شکل  که  چیزی  معتقدم 
سنت ادبیات کودک شناخته می شود در 
ایران به انسداد رسیده و در شکل فعلی 
اقتصاد  طبیعتًا  اما  نیست  اصالح  قابل 
رنسانس  یک  به  نیاز  ما  دارد.  را  خود 
داریم  نیاز  کودک  ادبیات  در  تحول  و 
در  و  می بینیم  هم  را  آن  نشانه های  و 
این تحول بیش از آن که سنت نقش 
داشته باشد، فضای عمومی بین المللی 
آنچه  از  بیش  تغییر  این  و  است  مؤثر 
تحول  از جنس  باشد  اصالح  از جنس 

انقالبی خواهد بود.

ادبیات کودک ایران برای چه کسی تولید می شود؟

فرهاد حسن زاده : »زیر سایه درخت بیعار«
سایه  »زیر  داستان  مجموعه 
درخت بیعار« نوشته فرهاد حسن زاده 

منتشر شد.
داستان   ۱۰ حاوی  کتاب  این 
کوتاه با حال و هوای جنوب است؛ 
از رویدادهای  برگرفته  داستان هایی 

ساده  زندگی است. 
این  تنوع  به  اشاره  با  نویسنده 
داستان ها از نظر زمان های تاریخی و 
نقاط جغرافیایی و حتی شخصیت ها، 
وجه مشترک همه  آن ها را نخی به 
نام جنوب دانسته و از آبادان، اهواز، 
شوشتر و اردوگاه مهاجرین جنگ در 
است.  شخصیت  برده  نام  اصفهان 

هستند.  بزرگترها  دیگر  بعضی  و  بچه ها  داستان ها  این  از  برخی  اصلی 
گستردگی زمانی نکته بارز این داستان هاست. 

»پرگار«،  »برف ندیده ها«،  فالفل«،  از  بعد  »آدامس  »اکسیژن«، 
»بش لمبو«،  »زیر سایه  درخت بیعار«، »عروس خدا«، »اتاق شماره پنج 
مسافرخانه مختار«، »یخ در جهنم« و »تمساح در آینه« نام داستان های 

این مجموعه است. 
بخشی از داستان »یخ در جهنم« را می خوانیم : 

شیشه تا نصفه پایین بود. تا ته دادمش پایین. باد داغ هل خورد تو 
صورت و گردنم و از یقه پیچید تو لباسم و داغترم کرد. گفتم، یعنی غر 

زدم: »بابا اینم شهره که شما دارین؟«
خندید و یک وری نگاهم کرد. دندان های زردش از این زاویه فاجعه 
بود. گفت: »اینا تمرینه برا جهنم. اگه ما رو ببرند طبقه  هفتم جهنم، ککمون 

هم نمی گزه.«
»زیر سایه  درخت بیعار« در 9۶ صفحه  با قیمت 27 هزار تومان توسط 

نشر اندیشه نیکو منتشر شده است.

»خبرنگاری بحران« در یک کتاب
حسن قربانی که کتاب »خبرنگاری بحران« را در دست انتشار دارد به ارائه 

توضیحاتی درباره آن پرداخت.
از  که  کتابش  درباره  بحران  خبرنگاری  مدرس  و  پژوهشگر  خبرنگار،  این 
سوی انتشارات سروش منتشر خواهد شد، گفت: همان طور که در جریان هستید 
مواجه  تقریبا دست ساز  و  45 بالی طبیعی  تا   4۰ با چیزی حدود  جهان هستی 
است که از این میان حدودا 39 تا 4۰ بالی طبیعی که منجر به بحران می شود 
در کشور ما قابلیت وقوع دارد؛ بنابراین مسئولین و در ادامه رسانه ها و خبرنگاران 
باید به فکر مقابله و عمل به جا درباره این بحران ها باشند. »خبرنگاری بحران« 
وظایف رسانه ها به طور عموم و وظایف خبرنگاران را به طور خاص در محیط 

بحران تشریح می کند.
او با اشاره به فصل های مختلف این کتاب، بیان کرد: فصل اول به ماهیت 
بحران اشاره می کند و مخاطب را با ماهیت اصلی بحران آشنا می کند زیرا به نظر 
می رسد بعضی از مخاطبان شناخت درست و واقعی از بحران ندارند. فصل دوم به 
وظایف خبرنگاران در روال بحران ها خالصه می شود. در این فصل سعی بر این 
بوده که وظایف و رسالت رسانه ها و به دنبال آن خبرنگاران تشریح و تبیین شود و 
در واقع خبرنگاران و مسئوالن رسانه ها را با وظایف در محیط بحران آشنا می کند.

ادامه داد:   از دیگر موضوعات کتاب دانست و  قربانی اخالق خبرنگاری را 
اخالق خبرنگاری در بحران موضوع دیگری است که در فصل سوم به آن اشاره 
شده و روش و شیوه و در نتیجه اخالق خبرنگاری را در شرایط بحران توضیح 
می دهد. معموال در محیط بحران زده خبرنگاران رفتارهای خاصی از خود نشان 
می دهند که حاکی از هیجان بی مورد، ترس، طرفداری و جانبداری و حتی خشم 
در  خبرنگاری  اخالق  که  است  بوده  این  بر  سعی  فصل  این  در  است.  بی مورد 

محیط بحران تشریح شود.
نویسنده کتاب »شگردهای خبرنویسی« افزود: بخش آخر با عنوان »ایران؛ 
بحران های گذشته، حال و آینده« به بحران هایی به صورت عینی و ملموس اشاره 
دارد که در سطح جامعه و در گذشته رخ داده است و همچنین شامل بحران هایی 
به  این بخش  در  نمونه که  بهترین  آینده رخ دهد.  در  دارد  احتمال  می شود که 
آن اشاره شده، مربوط به بحران بیولوژیک است که نمونه به روز آن کرونا است. 
و  خبرنگاران  رسانه ها،  مسئوالن،  واکنش  جهانی،  بحران  این  به  بخش  این  در 
این بخش  در   ... و  دبیران  پرداخته شده است. خبرنگاران، مسئوالن خبری،   ...
می توانند با نمونه هایی از این نوع بحران ها که به صورت سربسته در کتاب بدان ها 
اشاره شده است، مواجه و متوجه شوند که خبرنگاران و مسئوالن در این موارد 

به چه شکل عمل کرده اند.
این فعال رسانه با بیان این که بحران به طور کلی به سه مرحله پیش از بحران، 
بحران و پس از آن تقسیم می شود، ادامه داد: در بخش اول هم به مراحل مختلف آن 
اشاره شده است. اما در این کتاب مرحله دیگری اضافه شده و آن مرحله بازگشت 

به پیش از بحران است و در واقع بحران به چهار مرحله تقسیم بندی شده است.
بحران،  خبرنگاری  زمینه  در  کتاب هایی  باوجود  چرا  این که  درباره  قربانی 
خبرنگاران و مسئوالن واکنش درستی در موقعیت بحران ندارند، گفت: به نظرم 
نویسندگان این کتاب ها، جزوه ها و ... عالم، متخصص و کارشناس بوده و هستند، 
مطالب هم به خوبی نوشته شده است، اما بیشتر کسانی در این زمینه دست به قلم 
برده اند که تجربه عملی و کاری به عنوان خبرنگار در محیط بحران نداشته اند. آن 
چیزی که »خبرنگاری بحران« را مجزا می کند، حضور نویسنده کتاب در بحران های 
سیاسی، اجتماعی، طبیعی و ... است که قرار گرفتن حاصل آن، یعنی تجربه در کنار 
اصول علمی کالسیک در دانشگاه و یا محافل علمی، نتیجه را مطلوب ساخته است. 
ایجاد تغییرات در نگارش و جذابیت و نمونه های عینی در کتاب ها باعث می شود تا 

کتاب و مطالب جذابیت بیشتری برای مخاطب داشته باشد.
او با بیان این که نگاه این کتاب رسانه، مسئوالن رسانه و از جمله مدیران، 
دبیران، سردبیران و به خصوص خبرنگاران هستند، افزود: خبرنگاری در بحران یک 
کار عملیاتی است، لذا خبرنگاران از این کتاب می توانند بهره ببرند. اما نوع نوشتار 
کتاب به گونه ای است که دانشجویان در دانشگاه ها و عالقه مندان به حوزه خبر هم 

می توانند به مطالعه آن بپردازند.
قربانی در پایان گفت:  کشور ما در موقعیتی حساس به لحاظ بحران زایی و 
زدایی قرار گرفته است. بر این اساس خبرنگاران و رسانه ها باید حساسیت بیشتری 
به بحران های حال و آینده نشان دهند. فکر می کنم این کتاب در شناخت بیشتر 
مسئوالن رسانه ها و عالقه مندان به  بحران و وظایف رسانه و خبرنگار کمک کند. 
حسن قربانی پیش تر نیز کتاب هایی با موضوع خبرنگاری از جمله »شگردهای 
خبرنویسی«، »چگونه گزارش خبری تلویزیونی بسازیم« و »رمز و راز خبرنگاری 

کوله پشتی« را منتشر کرده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

پاسخ به برخی حواشی درباره سپانلو

محمدرضا وحیدزاده
»محمدعلی  هنر،  دوشنبۀ شب های  برنامۀ  موضوع  پیش،  چند شب 
سپانلو« بود و انصافا برنامۀ خوبی هم شد. در همین رابطه، یکی از روزنامه های 
صبح به شبکۀ چهار سیما تاخته است که چرا عضو کانون نویسندگان را که 
به همین دلیل، یکی از خائنان به وطن است، محور برنامه قرار داده؟ عمدۀ 
دالیل نویسنده مطلب منتشرشده، برای اثبات خیانت سپانلو به کشورش و 

به تبعش خیانت تلویزیون در معرفی او، این هاست:
۱. سپانلو از شرکت کنندگان کنفرانس برلین بوده

2. او عضو کانون نویسندگان بوده
3. او  با ساواک همکاری می کرده

حال اگر بخواهیم این دالیل را کمی با هم بررسی کنیم، دست کم 
این موارد را می توانیم برشمریم:

۱. بله، سپانلو به همراه محمود دولت آبادی و منیرو روانی پور از مدعوان 
کنفرانس برلین بوده اند و قرار بوده که در آن جا شعر و داستان خوانی داشته 
باشند که با توجه به اعتراض مخالفان جمهوری اسالمی در آلمان، برنامۀ 
ادبی شان لغو می شود. آن ها به کشور برمی گردند و بعد از تشکیل دادگاه، 
قاضی حکم به تبرئۀ ایشان می دهد. آیا قاضی اشتباه کرده است؟ دستگاه 
قضایی ایران صالحیت تصمیم گیری ندارد؟ مرحوم شکر خورده، ما می خواهیم 

سیاه بپوشیم؟ مشکل دقیقا چیست؟
2. بله، سپانلو عضو کانون نویسندگان بوده، همان کانونی که جالل 
آل احمد که قاعدتا معرف حضور است، با هدف صف آرایی در برابر اقدامات 
دانشور،  را سیمین  ریاستش  و  بوده  بانی اش  پهلوی  ضدفرهنگی حکومت 
ابراهیمی عزیز و شمس  همسر جالل بر عهده داشته و از اعضایش نادر 
البته چند نفر دیگر بوده اند  آل احمد گرامی و رضا سیدحسینی بزرگوار و 
که من هم خیلی از قیافه های شان خوشم نمی آید و فکر می کنم آن ها هم 
نباید خیلی از قیافۀ من خوش شان بیاید؛ و البته همان کانون نویسندگانی 
که بیست نفرشان از جمله سیمین و سپانلو بعد از پیروزی انقالب به دیدن 
و  دیگر  اعضای  با  اختالف شان  موجب  شد  هم  همین  و  رفتند  )ره(  امام 
کانون  در  االن عضویت  اوصاف،  این  با  و...  جدایی هایی  و  درگیری هایی 

یعنی خیانت به کشور؟
3. سپانلو ساواکی بوده؟! منظور همان سپانلویی است که اولین شعر 
فلسطین را در سال 47 سروده و در دورۀ پهلوی به زندان افتاده؟ آن وقت به 
چه استنادی؟ پاسخ نویسنده روزنامه این است: »هما ناطق«. از همکاری 
سپانلو با ساواک پرده برداشته و گفته، شخصی به نام چالود مظفر در روزنامه ها 
و در مخالفت با مطالب کتاب او دربارۀ جنگ ایران و روسیه، مقاالتی نوشته 
این  بوده و گمان می کند فحوای  که خودش گمان می کند همان سپانلو 
مقاالت ساواک را نسبت به او تحریک کرده است. یعنی این االن شد پرده 

برداشتن از همکاری سپانلو با ساواک؟! واقعا؟!
اصاًل فرض می کنیم که این اسمش پرده برداری است، آن وقت این هما 
ناطق کیست که از همکاری سپانلو با ساواک پرده برداشته؟ تاریخ پژوهی که 
سال ۶3 ایران را ترک کرد و بعدها به خود فحش داد که چرا با حرکت مردم 
در انقالب همراه شده و حتی دانشش را در اختیارشان گذاشته و گفته: »... 
زدم و به قول صادق هدایت اکنون آن ... را قاشق قاشق می خورم و پشیمانم 
از خیانت به ایران... بدا که شور چنان ورم داشت که اندوخته ها و دانسته ها 
را به زباله دانی ریختم و در همرنگی با جهل جماعت به خیابان ها سرازیر 
شدم...« بعد چنین آدمی پرده از همکاری چه کسی با ساواک برداشته؟ از 
سپانلویی که به رغم اختالف نگاه و سلیقه اش با نظام، تا آخرین روز عمرش 
در کشورش ماند و برای مردمش و وطنش قلم زد و کتاب نوشت و از وزارت 
ارشاد جمهوری اسالمی مجوز گرفت و کتاب هایش ممیزی شد و پذیرفت و 
تن داد و با رسانه های جمهوری اسالمی گفت وگو کرد و از آرمان هایش که 
فلسطین و شکست اسراییل و اقتدار ایران هم جزئش بود، دفاع کرد؟ واقعا 

دوستان ما این ها را جدی می نویسند؟ یعنی با ما شوخی ندارند؟«
محمدعلی سپانلو، معروف به »شاعر تهران«، متولد 29 آبان ماه سال ۱3۱9 
در تهران بود. »رگبارها«، »پیاده روها«، »سندباد غایب«، »هجوم«، »نبض 
وطنم را می گیرم«، »خانم زمان«، »تبعید در وطن«، »ساعت امید«، »خیابان ها، 
از  »کاشف  »ژالیزیانا«،  بزرگراه«،  در  »پاییز  غبار«،  در  »فیروزه   بیابان ها«، 

یادرفته ها« و »قایق سواری در تهران« از مجموعه  شعرهای این شاعرند.
نوشته  هوراس  اسب ها شلیک می کنند«  به  ترجمه  »آن ها  همچنین 
مک کوی، »مقلدها« نوشته  گراهام گرین، »شهربندان«، »عادل ها« نوشته  
آلبر کامو، »کودکی یک رییس« نوشته  ژان پل سارتر، »دهلیز و پلکان« 
و  آثارش« - شعرها  آیینه   در  آپولینر  ریتسوس و »گیوم  یانیس  شعرهای 

زندگی نامه  گیوم آپولینر - از دیگر آثار منتشرشده  او هستند.
در  »آرامش  فیلم های  در  تجربه حضور  دور  در سال های  که  سپانلو 
)علی حاتمی ۱35۱(  تقوایی ۱35۱(، »ستارخان«  )ناصر  دیگران«  حضور 
و »شناسایی« )محمدرضا اعالمی ۱3۶۶( را داشت در سال ۱38۰ هم در 

فیلم »رخساره« امیر قویدل به ایفای نقش پرداخت.
او شاعری  است که در سال ۱347 و یک ماه بعد از اولین حمله اسراییل 
به فلسطین، شعری در حمایت از فلسطینی ها نوشت که اولین شعر فارسی 
درباره فلسطین شد. او در دهه 5۰ نیز شعر دیگری در این زمینه منتشر کرد. 
سال ۶۶ هم شعری برای جنگ تحمیلی سرود که می توان گفت، مشهورترین 
شعر اوست با مطلع: »نام تمام مردگان یحیاست«. این شاعر، پژوهشگر و 
از تحمل یک  اردیبهشت ماه ۱394 پس  مترجم پیش کسوت، شامگاه 2۱ 
خانه  مقابل  از  پیکرش  و  درگذشت  بیمارستان  در  بیماری،  چندساله  دوره 
هنرمندان تشییع و در قطعه نام آوران بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد.

علی بیرانوند*
انسان برای رسیدن به خوشبختی و فتح قله های 
و  عناصر  نیازمند  زندگی  در  کامی  شاد  و  سعادت 
مهمترین  از  یکی  از طرفی  است.  مختلفی  ابزارهای 
و با ارزش ترین ابزارهایی که انسان را در رسیدن به 
آرزوهای خوب و مثبت کمک می نماید روی آوری به 
مطالعه، تحقیق و پژوهش است. موضوع مهمی که 
به سعادتمندی و  افراد  تأثیر مستقیمی در دست یابی 
خوشبختی داشته و دریچه های نو را به سوی انسان 
کتاب خوانی  و  مطالعه  فرهنگ  تقویت  باز می نماید. 
این فرصت را در اختیار انسان قرار می دهد تا اینکه 
سطح علمی، معرفتی و شناختی خود را ارتقا بخشد و 

دریچه ای تازه را به روی زندگی خود باز نماید.
* مصاف کتابخانه و فضای مجازی

آیا تاکنون با خود اندیشده اید که کاربران فضای 
و  علمی  فضای  کاربران  یا  هستند،  بیشتر  مجازی 
که  داشت  خواهید  اذعان  شک  بدون  کتابخانه ای، 
را  آمار  بیشترین  مراتب  به  مجازی  فضای  کاربران 
نوع  گویای  خود  مطلب  این  اند.  کرده  خود  قسمت 
علمی  و  معتبر  منابع  از  آگاهی  کسب  به  ما  نگرش 
مجازی  فضای  در  حضور  بهانه های  از  یکی  است. 
کسب اطالعات و آگاهی است. ولی آیا ارزش و اهمیت 
اطالعاتی که در فضای مجازی حاصل می شود قابل 
مقایسه با جایگاه علمی و محتوای کتابخوانی دارد؟! 
در سالهای نه چندان دور بسیاری از افراد برای کسب 
دانش، و ارتقای علمی و معرفتی تالش می کردند که 
در کتابخانه محله، یا دانشگاه و مسجد خود ثبت نام 
نمایند و از فضای علمی آن بیشترین بهره را عائد خود 
نمایند، ولی در سالهای اخیر گویی استقبال افراد برای 
ماندن در فضای مجازی به مراتب بیشتر از حضور در 

کتابخانه و استفاده از مطالعات علمی است.
ذائقه  تغییر  و  مجازی  فضای  نام  به  چالشی   *

کتابخوانی
فضای مجازی با تمام خوبی ها و دست آورده ای 
وجود  این  با  داشته،  بشری  جامعه  برای  که  نوینی 
مضرات و مخاطرات مرگبار و مخربی بر فرهنگ علمی 
و اجتماعی و عمومی جامعه بشری نیز داشته است. 
مجازی  فضای  ویرانگر  و  مخرب  پیامدهای  از  یکی 
است.  بوده  جامعه  مطالعاتی  و  فرهنگی  ذائقه  تغییر 
تأثیر منفی و مخرب فضای مجازی بر نرخ و سرانه 
به خوبی می توان در دست  را  انسانی  مطالعه جوامع 

نوشته ها و پژوهش های محققان خارجی نیز مشاهده 
کرد. کسانی که ساعات طوالنی از شبانه روز اسیر و 
گرفتار مطالب فراوان و سطحی پیام رسان های داخلی 
و خارجی شده و دائم به دنبال مطالعه اخبار و حوادث 
و روزمرگی های دیگران در فضای پیام رسانی شده اند 
کمتر حوصله مطالعه، تحقیق، پژوهش و کتابخوانی 

های علمی را پیدا می کنند.
شاید بتوان گفت ماهیت بسیاری از جستجوها در 
از تجسس و کنجکاوی های  ناشی  صفحات مجازی 
بی ارزشی است که هیچ فایده و سودی را عائد مخاطبان 
بیهوده  و  لغو  امور  روشن  مصداق  و  نمی کند.  خود 
عائد  را  علمی  دستاورد  تنها  نه  که  می آیند  شمار  به 
مخاطبان خود نمی کنند بلکه آنها را در گرداب غفلت 
و بی خبری فرو می برند. گرداب ویرانگری که مؤمنین 
راستین با بصیرت و آگاهی کامل خود را از مخاطرات 
وا ِکَراًما  وا بِاللَّْغِو َمُرّ آن دور نگه می دارند. »…َوإَِذا َمُرّ
؛۱… و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، 

بزرگوارانه از آن می گذرند«.
* به خوراک مغز و روحت خوب نگاه کن

بدون  حیوانی  حتی  و  انسان  هیچ  شک  بدون 
مادی  خوراک  و  غذا  سالمت  از  اطمینان  و  بررسی 
خود، اقدام به خوردن نمی کند، چرا که همه افراد به 
خوبی می دانند که عدم سالمت غذا چه تبعات و آثار 
خطرناکی بر جسم و زندگی افراد می تواند داشته باشد. 
از این رو همه به این مهم واقف هستند که هر نوع 
طعامی ارزش و صالحیت استفاده و قوت بخشی به 
بدن را ندارند، به همین جهت باید هوشمندانه انتخاب 
کرد: »َفلَْیْنُظِر اْلِنَْساُن إِلَیٰ َطَعاِمِه ؛2 پس انسان باید 
در  باید  انسان  بنگرد«. همانطور که  به خوراک خود 
غذای جسمانی اش دقت کند و سرچشمه آن را مورد 
در  باید  اولی  طریق  به  دهد،  قرار  واکاوی  و  بررسی 

غذای روحانی خود نیز دقت بخرج دهد که از منبعی 
که از طریق باران وحی بر سر زمین قلب پاک پیامبر 
آنجا در  از  نازل شده است، و  اله(  )صلی اهلل علیه و 
سینه  های معصومین )علیه السالم( ذخیره می  شود و 
همچون چشمه  های جوشانی در صفحه قلوب جاری 
می  گردد، و انواع میوه   های لذت بخش ایمان و تقوا و 
فضائل اخالقی را پرورش می  دهد، سر چشمه گرفته 
باشد. آری انسان باید درست بنگرد که سرچشمه اصلی 
علم و دانش او که غذای روحانی او است کجا است 
مبادا از سرچشمه آلوده  ای تغذیه شود و روح و جان او 

را بیمار کند یا به هالکت افکند .3
* فقدان فیلترینگ در رویکرد مطالعه و کتابخوانی

خوراک  و  مطالعه  که  تأثیری  و  اهمیت  به رغم 
فکری در رشد، سعادت و همچنین شقاوت افراد دارد، 
مسأله  خصوص  در  مدیریت  بحران  شاهد  متأسفانه 
مطالعه و کتاب خوانی و همچنین عدم اعمال فیلترینگ 
هوشمندانه از سوی خوانندگان هستیم، به عبارتی شاید 
تغذیه  محتوای  به  افراد  است  شایسته  که  چنان  آن 
فکری و روحی خود اهمیت نمی دهند، چرا که برخی 
از متن ها صالحیت و ارزش مطالعه کردن را ندارد؛ کما 
اینکه برخی از عبارت پردازی ها نه تنها انسان را در 
مسیر رشد و شکوفایی قرار نمی دهند، بلکه به عکس 

انسان را به مراتب از جاده سعادت خارج می سازند.
هر  که  است  ضروری  و  الزم  جهت  همین  به 
شخصی برای خود نوعی ممیز هوشمندانه و فیلترینگ 
این مطلب خوب بی  به  نمایند و  اعمال  را  معقوالنه 
اندیشد که هر متنی ارزش مطالعه کردن و خواندن را 
ندارد. خدای متعال در سوره مبارکه لقمان به مطلب 
الَنّاِس  ِمَن  »َو  است:  فرموده  اشاره  رهگشایی  بسیار 
بَِغْیِر  اهلَلّ  َسبِیِل  َعْن  لُِیِضَلّ  الَْحِدیِث  لَْهَو  َیْشَتِری  َمْن 
و  ؛4  ُمِهیٌن  َعَذاٌب  لَُهْم  ُأولئَِک  ُهُزواً  َیَتِّخَذَها  َو  ِعلٍْم 
برخی از مردم کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند 
تا مردم را بی هیچ  دانشی از راه خدا گمراه کنند، و راه 
خدا را به ریشخند گیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده 

خواهد بود«.
*: کارشناس معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم

پی نوشت ها:
۱. سوره مبارکه فرقان، آیه 72.
2. سوره مبارکه عبس، آیه 24.

3. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج  2۶، ص ۱4۶.
4. سوره مبارکه لقمان، آیه ۶.

چالشی به نام فضای مجازی و تغییر ذائقه کتابخوانی
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محمد حسین زاده

ز  و ر چهلمین  پیش  ز  و ر چند
سر  پشت  را  شجریان  استاد  درگذشت 
نامش  قطعا  که  اسطوره اي  گذاشتیم، 
براي همیشه در موسیقي کشور ماندگار 
خواهد بود و این ماندگاري نه تنها به 
به  بلکه  ایشان  جادویي  صداي  دلیل 
ایشان  زندگي  سبک  و  رفتارها  دلیل 
موسیقي  در  که  مسیري  همینطور  و 
شده  ایجاد  داشت،  آن  ارتقاي  براي  و 
روز  چند  همین  حال  عین  در  است. 
نامدار  اهالي  از  زادروز یکي دیگر  قبل 
بود.  کشور  موسیقي  عرصه  ماندگار  و 
خانواده  اعضای  تاثیرگذارترین  از  یکی 
را  کامکار  اردشیر  کامکارها.  بزرگ 
و  قیچک  کمانچه،  نوازنده  به عنوان 
ویولن می شناسیم، اما شهرتش بیش از 
همه به خاطر نوازندگی منحصربه فردش 
با کمانچه است. این نوازنده پیشکسوت 
با  همکاری  سال ها  سابقه  همچنین 
در  را  شجریان  محمدرضا  زنده یاد 
کارنامه دارد و با فرزند او همایون هم 
آشنایی  سابقه  است.  کرده  همکاری 
اردشیر کامکار با استاد شجریان به دهه 
از  بازمی گردد، همان زمانی که   ۱3۶۰
سنندج به تهران آمد و همکاری اش را 
موسیقی  زمان  آن  فعال  گروه های  با 
چهلمین  با  همزمان  کرد.  آغاز  ایرانی 
روز درگذشت مرحوم شجریان با اردشیر 
کامکار به گفتگو نشستیم تا برایمان از 
استاد موسیقی ایران و دالیل محبوبیت 

و موفقیت او بگوید.

-شما به عنوان یکي از کساني که 
با استاد شجریان سالها همکاري داشتید 
شاخص  اعضاي  از  یکي  عنوان  به  و 

عرصه موسیقي کشور، به نظرتان دلیل 
موسیقي  در  شجریان  استاد  ماندگاري 

ایران چیست؟
استاد  روانشاد  من،  گمان  *به 
ز  ا یکی  به عنوان  باید  را  شجریان 
موسیقی  ن  گا نند ا خو ین  تر نمند ا تو
با  بیاوریم.  به حساب  تاریخ  در  ایرانی 
این  پربار  کارنامه  به  اگر  توضیح  این 
و  کنیم  نگاهی  شناخته شده  آوازخوان 
آثار  تجزیه وتحلیل  به  فنی  منظر  از 
این  که  یافت  درخواهیم  بپردازیم،  او 
در  که  آلبوم هایی  همه  در  هنرمند 
داشته،  حضور  خواننده  به عنوان  آن 
این  در  است.  داشته  بی نقص  ارائه ای 
میان ممکن است عده ای این وجه را 
برآمده از استعداد ذاتی و منحصربه فرد 
اما  بدانند،  شناخته شده  خواننده  این 
درست  من  گمان  به  نگاهی  چنین 
نیست. هرچند آقای شجریان استعداد 
خوانندگی  زمینه  در  ذاتی  توانمندی  و 
داشته اما نمی توان از تالش و تمرین 
پیوسته و بدون وقفه او در دستیابی به 

همین  کرد.  چشم پوشی  ویژگی  این 
سطحی  را  او  هم  پیوسته  تمرینات 
بتواند  آن  طی  که  رسانده  شناخت  از 
توان  و  حنجره  از  عمیق  درکی  به 
همین  اساس  بر  و  برسد  صوتی اش 
بهترین  بتواند  هم  شناخت  و  درک 
داشته  خوانندگی  زمینه  در  را  کارایی 
نکته  این  باید  دیگر  سوی  از  باشد. 
محمدرضا  که  داد  قرار  مدنظر  هم  را 
موسیقی  و  فارسی  ادبیات  شجریان 
همین  و  می شناسد  به خوبی  را  ایرانی 
همه  برای  تا  شده  سبب  شناخت 
لحظاتی که آواز می خواند، برنامه ریزی 
کند و با تسلط کامل آثار را اجرا کند. 
یکی از مهمترین ویژگی هایی که امروز 
برشماریم  باید  شجریان  استاد  برای 
این  هنر  به  عالقمندان  که  است  این 
یک  به  مربوط  تنها  بلندآوازه  خواننده 
در  و  نیستند  اجتماعی  گروه  یا  طبقه 
میان طبقات مختلف اجتماعی و مالی 
را  زیادی  آدم های  می توان  ایران  در 
سراغ گرفت که عاشق هنرمندی این 

خواننده بزرگ هستند. با این توضیح، 
باید تاکید کرد که محمدرضا شجریان 
که  ایرانی  موسیقی  از  بهره گیری  با 
گروه  میان  در  تنها  قبل  دهه های  در 
خاصی از مردم مورد توجه بود، به ذهن 
و ضمیر مردمان ایران زمین در گروه ها 
و طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی 
نفوذ کرد و امروز طرفداران زیادی در 
میان جوانان، کهنساالن، دانشجویان، 
کسبه، فرهیختگان و عموم مردم دارد.

فعالیت  سالهاي  در  نظرتان  -به 
و  فرود  دوران  ایشان  شجریان،  استاد 

تنزلي هم داشتند!؟
*نام آقای شجریان حدود ۶دهه 
ایران درخشید  آسمان در موسیقی  در 
و به جرات می توان گفت در طول همه 
قرار  اوج  در  هنرمند  این  سال ها،  این 
داشت. این نکته درباره عموم هنرمندان 
دوران  طول  در  که  می کند  صدق 
فعالیت شان آثاری در کارنامه آنها قرار 
می گیرد که تا همیشه از آن یاد می شود 

درباره  هنری  عطف  نقاط  به عنوان  و 
آقای  درباره  می خورد.  چشم  به  آنها 
شجریان اما اینطور نیست و من با تمام 
با  منتشرشده  آثار  همه  معتقدم  وجود 
صدای این خواننده توانمند و استثنایی 
داشته  متفاوت  استانداردی  و  کیفیت 
می تواند  خود  جایگاه  در  هرکدام  و 
هر  کارنامه  در  اثر  بهترین  به عنوان 
هنرمندی به شمار برود. با این توضیح، 
محمدرضا شجریان را باید خواننده ای 
دوران  طول  در  که  آورد  به حساب 
ممکن  موفقیت های  همه  به  فعالیتش 
دست یافت چون از یک سو منتقدان 
و اهل فن او و آثارش را تایید کردند و 
از سوی دیگر او با همان آثار توانست 

در قلب عموم جامعه نفوذ کند.

در  سال ها  که  کسی  -به عنوان 
مقام  در  شجریان  محمدرضا  ر  کنا
نوازنده حضور داشته، سبک آوازخوانی 
این هنرمند را چطور توصیف می کنید؟

*به باور من، محمدرضا شجریان 
توانست در موسیقی ایرانی سبکی آوازی 
هیچ  زیرا  کند  ثبت  خودش  نام  به  را 
او  او چنان که  از  بعد  آوازخوانی پیش و 
آواز را ارائه کرد، نخوانده است. در این 
میان ممکن است برخی به کسانی که 
از شیوه خوانندگی آقای شجریان تقلید 
می کنند، اشاره کنند اما آن بحث، بحثی 
دیگر است. از نگاه من آقای شجریان با 
آوازخوانی  از سبک و سیاق  بهره گیری 
گذشتگان و افزودن ذوق و حس درونی 
از  نوعی  به آن سبک و سیاق  خودش 
آوازخوانی را در موسیقی ایرانی پایه گذاری 
به  اوست.  خود  به  مخصوص  که  کرد 
صدای  با  که  آثاری  همه  من،  گمان 
محمدرضا شجریان روانه بازار موسیقی 
شده، امضای او را پای خود دارند و در 

هرزمانی تازه هستند. کم نیستند آثاری 
که در عرصه موسیقی روانه بزار می شوند 
تکیه  بر  با  برای یک سال هم  مثال  و 
تریبون های  از  مداوم  و پخش  تبلیغات 
مختلف، در صدر قرار می گیرند اما زمان 
چندان نمی گذرد که از سوی شنوندگان 
منتشرشده  آثار  می شوند.  گذاشته  کنار 
اما هنوز  با صدای محمدرضا شجریان 
می شود  شنیده  وقتی  است  هنوز  که 
پرداخته اش  و  ساخته  امروز  برای  انگار 
آهنگسازان  البته  میان  این  در  کرده اند. 
محمدرضا  زنده یاد  همچون  بزرگی 
لطفی و روانشاد پرویز مشکاتیان به عنوان 
تعیین کننده ای  نقش  نخبه  آهنگسازان 
داشتند اما از تاثیرگذاری آقای شجریان 
هم در ماندگار شدن آثاری که با همکاری 
نباید  کرد،  بازار  روانه  آهنگساز   2 این 
غافل شویم. از نگاه من نام هنرمندانی 
همچون محمدرضا شجریان را باید در 
و  خالقی  روح اهلل  ازجمله  بزرگانی  کنار 
چون  بدهیم  قرار  خان صبا  ابوالحسن 

همه آنها کاری با موسیقی ایرانی کردند 
که این هنر در دل  و جان نسل های آینده 

هم نفوذ کند.

ی  ا صد که  ید  گفته ا ها  ز با -
خاموش  هیچ گاه  شجریان  محمدرضا 

نخواهد شد. چرا؟
تا  که  دارم  اطمینان  من  *بله. 
در  مردم  ما،  از مرگ همه  بعد  سده ها 
شجریان،  محمدرضا  از  آینده  قرون 
تاثیراتی  لبته  ا و  کشید  که  زحماتی 
یران زمین  ا هنر  و  موسیقی  بر  که 
یکی  گفت.  خواهند  سخن  گذاشت، 
در  او  منحصربه فرد  ویژگی های  از 
خوانندگی در موسیقی ایرانی آن بود که 
هیچگاه خودش را در مکتبی مشخص 
محدود  دستگاهی  ردیفی  موسیقی  در 
نکرد. او در همه مکاتب خوانندگی در 
کرد  حرکت  و  جستجو  ایران  موسیقی 
و در همه آن مکاتب هم به توانمندی 
درعین حال  رسید.  درخور  تسلطی  و 

به  دست  ایرانی  موسیقی  مسیر  در  او 
با  توانست  و  زد  جالبی  نوآوری های 
حفظ اصالت موسیقی ایرانی را به سوی 
مدرن شدن سوق بدهد. او روی کارش 
در  اجرا  برایش  و  داشت  زیادی  تسلط 
استودیو و روی صحنه کنسرت تفاوتی 
که  بوده  جالب  برایم  همواره  نمی کرد. 
بی نقص  اجرایی  برای  شجریان  آقای 
در استودیو یا روی صحنه کنسرت به 
چند جلسه کوتاه تمرینی بیشتر احتیاج 
نداشت تا بتواند ارائه ای بی نقص و دقیق 
در خوانش اثر داشته باشد. این ویژگی 
گروه  اعضای  بقیه  کار  می شد  باعث 
روی صحنه یا در استودیو راحت تر شود. 
هرچند معتقدم نام شجریان در تاریخ هنر 
ایران ماندگار شده، اما بر این نکته هم 
تاکید دارم که گفتن از او و پرداختن به 
از  بیش  را  جوان ها  می تواند  اقداماتش 
استاد  این  که  تاثیری  جریان  در  پیش 
بزرگ موسیقی ایران بر این هنر کهن 

داشت، قرار بدهد.

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

ــتان  ــا اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
اصفهــان از آغــاز اصــالح 3۰۰ کیلومتــر 
ــتان در  ــن اس ــتایی ای ــبکه آب روس ش
بــازه زمانــی ۱۰۰ روزه در قالــب طرحی 
ــه از آذر  ــوان "۱۰۰-3۰۰" ک ــا عن ب
مــاه تــا اســفند مــاه 99 عملیاتــی مــی 

گــردد، خبــر داد.
تشــریح  بــا  مینــی  ا هاشــم 
ــازی آب و  ــه س ــتاوردهای یکپارچ دس
فاضــالب شــهری و روســتایی، هــدف 
را   "3۰۰-۱۰۰" طــرح  اجــرای  از 
تامیــن آب آشــامیدنی ســالم و پایــدار و 

برشــمرد. آن  افزایش کیفیــت 
وی هزینــه اجــرای طــرح مذکــور 
را بالــغ بــر 57 میلیــارد تومــان عنــوان 
کــرد و افــزود: ایــن طــرح موجــب 
تکمیــل طــرح هــای آبرســانی در  9۶ 
روســتا مشــتمل بــر چنــد مجتمــع 

ــود. ــی ش ــتایی م ــانی روس آبرس
مدیــر عامــل شــرکت آبفــا اســتان 
ــا  ــرد ب ــوان ک ــن  عن ــان همچنی اصفه
اجــرای ایــن طــرح عــالوه عــالوه بــر 
948 روســتای تحــت پوشــش آبرســانی 
شــرکت،  ۱8 روســتای جدیــد نیــز 

ــد.  ــرار مــی گیرن تحــت پوشــش ق
ــن  ــه در  ای ــان اینک ــا بی ــی ب امین
طرح 22 ســامانه و تاسیســات آبرســانی، 
ــح  ــود تصری ــع می ش مشــترک و تجمی
کرد: افزایــش کیفــی ظرفیــت آبرســانی 
بــه ۱7 روســتا که پیش تــر مشــکل 
وجــود نیتــرات در آب داشــتند از جملــه 

دیگــر مزایــای طــرح مذکــور اســت.
ــش  ــه اینکه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
کمــی ظرفیــت آبرســانی بــه روســتاها 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــای ای ــزو اولویت ه ج
اظهارداشــت:  ۱3۶  مــی رود  شــمار 
روســتا از مزیــت ایــن طــرح بهره منــد 
منابــع  روســتا به   7۰ و  می شــوند 
آب پایــدار و ســالم دسترســی پیــدا 

. می کننــد
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اصفهــان حــذف آبرســانی ســیار بــرای 
ــیار  ــانی س ــش آبرس ــتا و کاه 2۰ روس
نتایــج  دیگــر  از  را  روســتا   ۱2 بــه 
مقــدار  گفــت:  و  برشــمرد  طــرح 

کاهــش هدررفــت آب پــس از اجــرای 
پروژه حــدود 2 درصــد و معــادل یــک 
ــر مکعــب در ســال اســت. ــون مت میلی

امینــی تصریــح کــرد: پــس از 
یکپارچــه ســازی شــرکت های آبفــا 
ــدف  ــا ه ــه ب ــتایی ک ــهری و روس ش
ســازی  چابــک  و  کوچک ســازی 
انجــام شــد، زمینــه اســتفاده مشــترک 
ــت  ــه دس ــات ب ــزات و تاسیس از تجهی
آمــد که  بــه افزایــش بهــره وری و 
بهبــود کیفیــت خدمــات بــه ویــژه برای 

منجر می شــود. روســتاها 
ــر از  ــرد: یکــی دیگ ــه ک وی اضاف
ــازی، کاهش  ــه س ــن یکپارچ ــج ای نتای
انتقــال  و  جــاری  هزینه هــای  بــار 
ــای  ــده به بخش ه ــظ ش ــرمایه حف س
ــر  ــرای دیگ ــرد ب ــه ک ــی و هزین عمران

طرح هاســت.
وی  بــا بیــان اینکــه موضــوع 
ــا  ــای آبف ــرکت ه ــازی ش ــه س یکپارچ
ــوان  ــه عن ــز ب ــتایی نی ــهری و روس ش
پــروژه ای  مهــم از بخــش ســاز و 
ــران در  ــف-ب ای ــش ال ــای پوی کاره
و شــرکت  نیــرو  وزارت  کار  دســتور 
مهندســی آب و فاضــالب کشــور قــرار 
گرفــت اظهــار داشــت: . پــس از انجــام 
ــات  ــزاری جلس ــه و برگ ــات اولی مطالع
اواخــر ســال ۱398،  کارشناســی در 
ــت  ــرای سیاس ــق اج ــتای تحق در راس
هــای کلــی اصــل 44 قانــون اساســی 
و پــس از تصویب شــورای عالــی اداری 
و هیــات وزیــران، یکپارچــه ســازی 
شــرکت هــای مذکــور آغــاز شــد و 35 
شــرکت آب و فاضــالب شــهری بــا 3۱ 
ــتایی در  ــالب روس ــرکت آب و فاض ش
سراســر کشــور دارای ســاختار یکپارچــه 
ــهری و  ــات ش ــه خدم ــش ارائ در بخ

ــدند. ــتایی ش روس
ــتان  ــا اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
ــه  ــش بهــره وری در ارائ اصفهــان افزای
ــن  ــترکان را مهمتری ــه مش ــات ب خدم
مزیــت طــرح یکپارچــه ســازی شــرکت 
هــای آبفــا شــهری و روســتایی دانســت 
تصریــح کــرد:  از مهــم تریــن مزایــای 
بــه  تــوان  مــی  ســازی  یکپارچــه 

مدیریــت واحــد و یکســان توزیــع منابع 
ــای  ــه، ارتق ــک منطق ــرب در ی آب ش
ســطح خدمــات مناطــق روســتایی و کم 
کــردن فاصلــه آن بــا مناطــق شــهری، 

ارتقــای  تاسیســات آبرســانی در مناطق 
روســتایی، جلوگیــری از تصمیــم گیری 
هــای متفــاوت درخصــوص توزیــع آب 
ــه و  ــت بهین ــه، مدیری ــک منطق در ی

کارآمدتــر توزیــع آب شــرب به واســطه 
تســلط و اشــراف کامــل بــر همــه منابع 
آبــی یــک منطقــه و در اختیــار داشــتن 
آمــار و اطالعــات واحــد اشــاره کــرد. 

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت افزایش 
ــات الکترونیکــی و غیرحضــوری  اقدام
کرونا افــزود:  دوران  در  ویــژه  بــه 
و  روســتاییان  تکریــم  راســتای  در 
ارتبــاط  حفــظ ســالمت و حداقــل 
ــدی  ــش رضایتمن ــه افزای ــوری ک حض
را نیــز بــه دنبــال دارد، بســیاری از 
ــوری  ــورت غیرحض ــه ص ــات ب اقدام
ــهرها  ــاال همچــون ش ــت ب ــا کیفی و ب
ــرد. ــرای روســتاها نیز انجــام می پذی  ب

اســتان  آبفــا  شــرکت  مدیرعامــل 
یــش  فزا ا اهمیــت  بــه  اصفهــان 
هــدر  از  جلوگیــری  و  نشــت یابی 
خاطرنشــان  و  اشــاره  آب  رفــت 
کــرد: آب بــدون درآمــد شــهری ۱۶.۱ 
ایــن  می شــود  و  بــرآورد  درصــد 
میــزان در روســتاها در مقایســه بــا 
شــهرها  باالتــر اســت کــه بــا اجــرای 
طرح هــای مختلــف، آن را نیــز کاهــش 

ــم. ــی دهی م
هاشــم امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه  ــرح یکپارچ ــان در ط ــتان اصفه اس
ســازی شــرکت های آب و فاضــالب 
پیشــرو بــوده اســت، افــزود: مجموعــه 
آب و فاضــالب اســتان امســال بــه 
دلیــل ایجاد ســامانه ۱522 در جشــنواره 
ــتگاه های  ــی از دس ــی یک ــهید رجای ش
ــک  ــات الکترونی ــه خدم ــر در زمین برت
ــر  ــد ب ــن رو تاکی ــد، از ای ــناخته ش ش
ــرای  ــامانه ۱522 ب ــه س ــد ک ــن ش ای
روســتاهای اســتان نیــز راه اندازی شــود 
تــا روســتاییان بــرای دریافــت خدمــات 
کوچــک ماننــد تغییــر نــام، قبــض 
المثنــی و یــا حتــی خدمــات اولیــه مثل 
درخواســت انشــعاب آب و فاضــالب 
نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــه 
ــند. ــته باش ــهرها نداش ــرکت ها و ش  ش

وی ادامــه داد: راه اندازی ســامانه ۱522 
زیرســاخت هایی  نیازمنــد  روســتایی 
ــای آب و  ــام پرونده ه ــد تم ــود و بای ب
فاضــالب روســتایی اســکن و بایگانــی 
الکترونیکــی می شــد کــه خوشــبختانه 
ــده 95  ــته پرون ــه گذش ــت ماه در هش
درصــد از بیــش از 23۰ هــزار مشــترک 
ــده  ــک ش ــی الکترونی ــتایی بایگان روس

می تواننــد  پــس  ایــن  از  و  اســت 
خدمــات آب را از طریــق ایــن ســامانه 

ــد.  ــت کنن دریاف
ــا  ــاخت ب ــر نشــان س ــی خاط امین
انجــام ایــن اقدامــات الکترونیکــی غیــر 
حضــوری علــی رغــم اینکــه ۱7 درصــد 
انشــعابات  را  مشــترکین آب اســتان 
ــهم  ــد، س ــی ده ــکیل م ــتایی تش روس
تمــاس هــای غیرحضــوری مشــترکین 
بــه ســامانه ۱522 بالــغ بــر 23 درصــد 
کل تمــاس هــا مــی باشــد کــه نشــان 
از موفــق بــودن طــرح یکپارچــه ســازی 
و خدمــات غیرحضــوری مشــترکین در 

ســطح اســتان دارد. 
و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــر  ــان از دیگ ــتان اصفه ــالب اس فاض
را  شــرکت  روزی  شــبانه  خدمــات 
ــح  ــرد و تصری ــوان ک ــامانه ۱22 عن س
نمــود: ســامانه ۱22  پــل ارتباطــی 
و  آب  هــای   شــرکت  و  مــردم 
ــه وســیله  ــه ب ــی باشــد ک فاضــالب م
حــوادث  می تواننــد  مشــترکین  آن 
ــه هــا،  ــد ترکیدگــی لول حــوزه آب مانن
حادثــه در انشــعاب آب و اشــکال در 
شــبکه توزیــع و انتقــال و همچنیــن در 
حــوزه فاضــالب مشــکالتی همچــون 
ــه  ــدان دریچ ــالب، فق ــی فاض گرفتگ
یــا شکســتگی خــط را بــه شــماره 
ــا  ۱22 گــزارش دهنــد. ایــن مرکــز   ب
ــداد  ــه ام ــتم یکپارچ ــتفاده از سیس اس
رســانی در تمــام ســطح اســتان امــکان 
بــه  ســریع تر  چــه  هــر  رســیدگی 
ــترکان   ــالب مش ــکالت آب و فاض مش

ــت . ــاخته اس ــم س را فراه
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 
ســامانه ۱22 آبفــا اســتان اصفهــان 
پاســخگوی مشــترکان در 98 شــهر 
ــم  ــزود: ه ــد اف ــی باش ــتا م و948 روس
اکنــون حــدود 5 میلیــون نفر در اســتان 
از شــبکه آبرســانی پایــدار برخــودار 
هســتند کــه مشــتمل بــر دو میلیــون و 
325 هــزار و 843 آحــاد مشــترک مــی 
باشــد. همچنیــن یــک میلیــون و 45۰ 
هــزار و 2۰3 آحــاد مشــترک فاضــالب 

ــود دارد.  در اســتان وج

با هدف اصالح شبکه های آب روستایی صورت می پذیرد؛

طرح عمرانی »۱۰۰-3۰۰« در استان اصفهان اجرا می شود


