
فرهنگ تجرد درحال گسترش است
یک جمعیت شناس با بیان اینکه جمعیت در معرض ازدواج 
در حال کاهش است و به همین دلیل تعداد ازدواج ها نیز 
کاهش می یابد، گفت: این درحالی است که تعداد وام های 

دریافتی بر خالف تعداد ازدواج ها مرتب افزایش یافته است.
شهال کاظمی پور با بیان اینکه تعداد ازدواج ها طی سال های ۹۶ تا ۹۸ 
تقریبا ۵۰ هزار مورد کاهش یافته است، گفت: در سال ۹۶، ۶۰۹ هزار 

ازدواج، در سال ۹۷ حدود ۵۵۰ هزار ازدواج و در سال ۹۸ هم حدود 
۵۶۰ هزار ازدواج اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش میزان ازدواج متاثر از ساختار سنی جمعیت 
است، اظهار کرد: از آنجایی که جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش 
است، تعداد ازدواج ها نیز کاهش می یابد این درحالیست که تعداد وام های 

دریافتی بر خالف تعداد ازدواج ها مرتب افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای مثال در ۹۶ تقریبا ۴۸۰ هزار نفر از 
مردان و ۴۰۵ هزار نفر از زنان وام گرفته اند؛ یعنی ۷۸ درصد از افرادی که در 
این سال ازدواج کرده اند وام دریافت کرده اند، البته ممکن است برخی از این 
افراد در سال های قبل ازدواج کرده باشند، اما چون در این سال برای دریافت 

وام اقدام کرده اند جزو آمارهای سال ۹۶ محاسبه شده باشند.
صفحه 2

نگرانی از ناتوانی دولت در جبران کسری
 ۱۴۰ هزار میلیاردی بودجه 

درحالیکه وزیر اقتصاد کسری بودجه امسال را در بدبینانه ترین حالت معادل 
۱۴۰ هزار میلیارد تومان می بیند و رئیس کل بانک مرکزی نیز می گوید که کسری 
بودجه امسال بهتر از سال های قبل مدیریت می شود، جمعی از کارشناسان اقتصادی 
با اعالم اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه کافی نیست، نقش این اوراق را 

در تامین کسری مورد بررسی قرار دادند.
از زمانی که الیحه بودجه ۹۹ به مجلس داده شده تا تصویب آن، انتقادات و اخطارهایی 
مبنی بر تحقق نیافتن درآمدهای درنظر گرفته شده در آن وجود داشت تا اینکه سرانجام این 
اخطارها به حقیقت پیوست و اکنون دولت طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس با کسری 
بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی درگیر است اما وزیر اقتصاد این رقم را نمی پذیرد و معتقد است 

که در بدبینانه ترین شرایط کسری بودجه امسال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.
صفحه ۵

 ارز کشور نباید صرف واردات 
محصوالت کشاورزی غیرضرور شود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: گاهی اوقات 
ارز کشور برای واردات برخی از محصوالت کشاورزی هزینه می شود که 

در داخل هم می توانیم آن را تولید کنیم.
حجت االسالم احد آزادی خواه با تاکید بر ضرورت صادرات محصوالت کشاورزی 
به کشورهای همسایه، اظهار داشت: ما در حوزه زراعت و همچنین دام و طیور 
کشورهای  ویژه  به  دیگر  کشورهای  به  را  خود  محصوالت  از  بسیاری  می توانیم 
همسایه صادر کنیم اما صادرات محصوالت کشاورزی ما کاماًل به هم ریخته است 

و نظم جامع و کاملی ندارد که باید اصالح شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر در حوزه کشت های استراتژیک مثل گندم به 
خودکفایی رسیده ایم اما بهره وری از این حوزه ها به حداقل ممکن رسیده است و ما 

نتوانستیم از خودکفایی ایران در این عرصه ها حداکثر استفاده را ببریم.
صفحه 2

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشوراعالم کرد:

برگزاری کنکور دکتری کرونایی ها 
در بیمارستان

تجهیزات هنرستان های پایتخت به روز است
تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
هنرستان  در  کارگاهی  امکانات  نبود  درباره 
در  تنهایی  به  را  کمبودها  این  دلیل  گفت:  ها 
شهر  در  نکنید.  وجو  جست  پرورش  و  آموزش 
تهران هنرستانها به روز هستند و تالش می کنیم مایحتاج 

آنها را فراهم کنیم . 
هدایت  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  فوالدوند  عبدالرضا 
تحصیلی به سمت اتفاق ایده آل رفته یا برحسب واقعیت های 
موجود است؟ گفت: هدایت تحصیلی یک فرایند است و باید 

مقدمات آن فراهم شود.
همه  باید  تحصیلی  هدایت  راستای  در  افزود:  وی 
مقدمات فراهم شود که انتظار داشته باشیم به نقطه ایده آل 
برسیم. در مقطع متوسطه اول به تنهایی می توانیم از مشاور 
استفاده کنیم و کمبود مشاور از مشکالت عمده آموزش و 

پرورش است. 
صفحه 2

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها
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مشتری بخواهد می خرد؛ 
صفحه 3نخواهد نمی خرد!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پیرنیاکان: کرونا 

به اقتصاد موسیقي 
ضربه شدیدي وارد 

کرده است!

6ورزش
تیمی که کریم باقری 

را دارد، غم ندارد؛
راز آرامش یحیی!

هنگ 7فر

اين روزها عمال وضعيت بازگشايي سالن هاي كنسرت، سينما و 
تئاتر وضعيتي عجيب دارد و با اينكه اعالم شده اين سالن ها 
مي توانند با رعايت پروتكل هاي بهداشتي با نيمي از ظرفيت 
خود به كارشان ادامه دهند، ولي مخاطبان زيادي از اين موضوع 
استقبال نكرده خصوصا در بجث موسيقي اوضاع بسيار بدتر 

از سينما و تئاتر است

اين برای اولين بار در تاريخ بود كه پرسپوليس اينطور در 
ورزشگاه آزادی  از حريفش ميزبانی می كرد؛ آنها هم مثل 
كرونا  باشند،  كرده  تخلفی  اينكه  بدون  دنيا  تيم های  تمام 
هوادارانشان را گرفته بود و چند آدمک و يک ميكروفون و 

بلندگوها و طرح های موزائيكی جايشان را گرفته بود.

محمدرضا شمس با بيان اين كه كوچكترين برخورد بين 
خانواده ها در كتاب با مميزی روبه رو می شود، می گويد: 
بايد مقداری درباره مميزی و خط قرمزها تجديدنظر و 

اجازه ورود نويسنده ها به برخی از مسائل داده شود.

باید مقداری درباره 
ممیزی و خط 

قرمزها تجدیدنظر 
شود

جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش است
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صفحه 2

سرمقاله
به خاطر یک بی نماز، نباید مسجد را بست

م. حسن بیگی
در حالی که همه جای دنیا،  از گسترش فضای 
مجازی برای توسعه کسب و کار، تسهیل امور بانکی 
و خدمات اجتماعی، اطالع رسانی و... استقبال می شود 
برای کاربران تسهیالتی در نظر گرفته شده، در  و 
ایران، نماینده مردم رباط کریم در مجلس، که مردم 
با این نیت به او رای داده اند تا حافظ منافع و تامین 

کننده منافع آنان باشد، چندی پیش اظهار داشت:
خدا کند مجلس یازدهم اینستاگرام را فیلتر کند

»حسن نوروزی«، که عضو کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم هم هست، 
فضای باز اینستاگرام و تلگرام را تهدیدی برای جوانان دانسته و گفته بود این 
برای نظام شکنندگی دارد و افزود: کمیسیون حقوقی شکل گیرد به جد دنبال 

فیلتر اینستاگرام خواهیم بود.
مشکل  مهم ترین  نیز  سیما   و  صدا  سازمان  قائم مقام   رابطه  همین  در 
سازمان متبوع خود را فضای مجازی دانسته و گفته  فضای مجازی وارد جبهه 

ما شده و جوالن می دهد.
نادرست بودن این ایراد، آن قدر واضح است که احتیاج به هیچ توضیح و 
تفسیری ندارد، چون اگر واقع بینانه به قضیه بنگریم، رسانه ملی با برنامه های 
گفت  باید  و  کرده  کمک  مجازی  فضای  به رونق  خود  یک طرفه  و  دار  جهت 
مهم ترین عامل گسترش فضای مجازی، صدا و سیمایی که پرهزینه ترین رسانه 

کشور به شمار می آید.
فضای مجازی امروز به حدی در جهان گسترش یافته که دولت ها در ترویج 
آن می کوشند و هزینه می کنند ولی در کشور ما به دالئلی که کامال روشن است 
عده یی این فضا را مزاحم خود می دانند و هر روز برای تعطیل کردن آن نقشه ها 
می کشند و تصورشان این است که آسان ترین راه فیلترینگ است، یعنی پاک 

کردن صورت مسئله.
فضای مجازی در این روزگار کرونایی و قرنطینه خانگی یکی از عوامل 
مهم کاهش اضطراب های اجتماعی بوده و معلوم نیست آقایان تا چه زمانی باید 
این قدر احساس آسیب پذیری کنند که از ریسمان سیاه و سفید هم بترسند. به جای 
این گونه اظهارات و بهانه تراشی ها در تقویت خودتان و برگرداندن اعتماد عمومی 
تالش کنید، هرچند که بهنظر می رسد  تا حدی دیر شده و یک جانبه گرایی صدا 
و سیما، موجب ریزش مخاطب صدا و سیما به سمت رسانه های ماهواره یی شده 
و احساس خطر صدا و سیما از فضای مجازی از آن جا ناشی می شود که به دلیل 
عملکرد بد صدا و سیما در ارایه اخبار، هر شهروند یک خبرنگار محسوب می شود 
و وقوع هر رویدادی حداکثد در مدت پنج ثانیه، توسط مردم اطالع رسانی می شود 
و مشت صدا و سیما را در تحریف اخبار، ممیزی، یا نادیده گرفتن اخبار باز می کند.

صرف نظر از این مسایل، و اگرچه نمیتوان منکر شد که فضای مجازی با 
آسیب هایی هم روبروست، اما به مصداق »به خاطر یک بی نماز، نباید مسجد را 
بست« به صرف اقدام غلط بعضی افراد که مهار آنان از طریق فیلتر کردن سایت 

یا صفحه مقدور است، نمی توان چشم بر روی مزایای فضای مجازی بست.
هم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  پیش  چندی  این که  کما 
را  اعتماد عمومی  فیلترینگ،  با  این موضوع داشت و عنوان کرد:  به  اشاره یی 
می گیریم، یعنی اعتماد مردم به شبکه های اجتماعی داخلی کم خواهد شد، چون 
داخلی سوق  اجتماعی  شبکه های  به سمت  به اجبار  که  می شود  تصور  این گونه 

داده می شوند و این اجبار منجر به واکنش و عدم استفاده از این فضا می شود.
داشت:  اظهار  اجتماعی  شبکه های  فیلترینگ  تبعات  درباره  ناظمی  امیر 
موضوع اول اینکه شبکه های اجتماعی بازتاب زندگی واقعی هستند و با ندیدن 
آن ها تغییری در زندگی ما اتفاق نمی افتد، به عنوان مثال برخی مواقع به تعداد 
شکایت ها در فضای مجازی اشاره می شود، مثال گفته می شود حدود 2۰ درصد 
از شکایت ها در پلیس فتا در حوزه مبادالت تجاری و پرداخت های خرد مربوط 
به فضای مجازی است، این در حالی است که 2۰ درصد از کل پرداخت های 
خرد هم در فضای مجازی اتفاق می افتد، اینکه 2۰ درصد به همراه خودش همان 
تعداد شکایت هم دارد عجیب نیست مثل این است که بازارها را ببندیم چون ۸۰ 

درصد شکایت های دیگر در بازارها اتفاق می افتد.
وی با بیان این که فیلترینگ کانال های تلگرامی موجب شد، یک سوم از 
تعداد کانال های مذهبی کاسته شود، بنابراین وقتی این کار را انجام  د هیم عمال 
فرصت را از کسانی که می خواهند دیدگاه خود را بیان کنند و حرف بیشتری 
برای ارائه به عموم دارند، می گیریم و در حقیقت امکان بروز و ظهور دیدگاه های 

متنوع در شبکه های مجازی سلب می شود.

کاوه معین فر 
سینا  کلینیک  اتفاق آتش سوزی  و  تیر   ۱۰ شب 
اطهر، ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
جوانی به نام »عنایت آزغ« راجع به اتفاقات آتش سوزی 
و نجات چند نفر حرف زد: داشتم اجناسم را می فروختم 
که صدای انفجار را شنیدم. دومین انفجار خیلی مهیب 
چند  دیدم  چرخاندم،  سر  که  کلینیک  سمت  به  بود. 
خانم در حال جیغ و فریاد هستند و درخواست کمک 
می کردند. کسی کمکشان نرفت. من تصمیم گرفتم 
خودم کمک کنم. طبقه به طبقه شیشه ها را شکستم و 
باال رفتم و بعد هم آنها را به سمت پشت بام بردم تا 
امدادگرها بیایند. بچه هم همراهشان بود که بچه را 
رفته  باال  که  همان طور  بعد خودم  دادیم.  نجات  هم 

بودم، پایین آمدم.
بخش تکان دهنده ماجرا این است که در حین 
کوچک  بساط  می داده  نجات  را  انسانها  او  که  این 
موبایلش  با  همراه  نقره(  )انگشترهای  او  دستفروشی 

به سرقت رفته است.
او که بی تامل به داخل آتش رفت و ۱۱ زن و یک 
کودک را نجات داد می گوید: غیرتم اجازه نداد بایستم 

زمانی که صدای کمک خواهی می آمد. 
توئیت  خوزستانی(  توئیتری  )فعال  مالی  محمد 
زد: » برسانید به دست پیروز حناچی شهردار و محسن 
هاشمی رئیس شورای شهر تهران... قهرمان ماجرای 
تلخ آتش سوزی مرگبار کلینیک سینا اطهر، جوان رشید 
و شجاع اهل روستای باوج رامهرمز، عنایت آزغ است. 
او که بساط دستفروشی اش در تجریش را رها کرد و 
به دل آتش زد و ۷ زن را نجات داد. او را دریابید... «

محیط  و  اجتماعی  )کنشگر  خدابخشی  حمید 
زیست( نوشت: »تقدیر این بود که  عنایت آزغ جوان 
برومند  رامهرمزِی اهل روستای باوج که روستایش در 
محاصره ۱۶۰ حلقه چاه نفت است ناچار از فقر برای 

سوزی  درآتش  تا  باشد!  تجریش  آواره   دستفروشی 
و  هموطنان  از  چندتن  جاِن  سینااطهر)مهر(   کلینیک 
کودکان را از مرگ حتمی را نجات دهد و قهرمان این 

واقعه تاسف بار باشد.
تا دیروز پرسشم این بود که آیا بعد از چهار پنج 
روز هیچ تقدیری از عنایت آزغ صورت نگرفته است؟ 
آیا شهرداری، شورای شهر، هالل احمر، آتش نشانی 
جوان  این  از   ... و  وزارتخانه  سازمان،  نهاد،  هیچ  یا 
نیست  و  نبود  امکانش  آیا  است؟  کرده   یادی  فداکار 
صداوسیما  درشت  و  ریز  برنامه های  این  از  یکی  در 
 او را دعوت کنند و تقدیر کوچکی از او به عمل آید؟ 

حال شهردار تهران با او دیداری داشته و از او خواسته 
است که به خانواده بزرگ ایثارگران آتش نشان بپیوندد. 
این پرسش نسبت به سایر مسئوالن و  اما همچنان 

علی الخصوص صداوسیما به جای خود باقی است.
انگار کرونا، گرانی ارز و سکه هرگونه احساس و 
قدرت تشخیصی را در آنها کور کرده است. شایدهم 
در خود من هم این احساسات از بین رفته است که 

بعد ۵ روز دارم چنین مطلبی را می نویسم.
یک  فرانسه  در  قبل  سال  دو  ماه  خرداد  دقیقا 
اتفاق رخ داد که در تمام جهان انعکاس یافت، ممودو 
گاساما مهاجر 22 ساله اهل مالی با دوستانش از خیابان 
عبور می کردند، دیدند یک کودک خردسال از یکی از 

است.  آویزان  ساختمان  یک  پنجم  طبقه  بالکن های 
ممودو گاساما با باالرفتن از ساختمان پنج طبقه کودک 

خردسال را که در بالکن آویزان مانده بود نجات داد.
فیلم باال رفتن ممدو گاساما از ساختمان پنج طبقه 
به طور گسترده ای در شبکه های اجتماعی پخش شد و 
عده ای به او لقب »اسپایدرمن - مرد عنکبوتی« دادند.

بعد از این اتفاق امانوئل مکرون رییس جمهور 
را  گاساما  و  کرد  دیدار  الیزه  کاخ  در  او  با  فرانسه 
اداره  نامید و شهروندی فرانسه و کار در  »قهرمان« 

آتش نشانی را به او جایزه داد.
سینمای هالیوود به صنعت قهرمان سازی شهرت 
دارد و در مواد الزم برای تغذیه این صنعت از همه نوع 
قهرمانی می توان پیدا کرد؛ از قهرمانان ابر انسانی مانند 
سوپرمن، اسپایدرمن و بتمن و ... گرفته تا شخصیتهای 
علمی،فرهنگی، سیاسی، تاریخی، ورزشی مانند ماری 
کوری، لویی پاستور، مهاتما گاندی، نلسون ماندال، نیل 

آرمسترانگ، محمدعلی کلی و ...
بخش دیگری از این قهرمانان را همواره از میان 
از دل  پیدا می کنند که  اتفاقات واقعی زندگی روزانه 
جامعه بیرون می زنند و با اقدامی شجاعانه یا استقامتی 
دلیرانه و... مهری از خود را بر دل جامعه حک می کنند 

که فراموش نشدنی است.
به البالی  محدود  همیشه  قهرمان  نیست  قرار 
سطور یک کتاب داستان، یا در یک چشم انداز دوردست 
فیلمی انیمیشن باشد، در بسیاری از مواقع قهرمانان 
کسانی هستند که در همین گوشه و کنار ما زندگی می 

کنند و شاید به هر دلیلی به چشم نیایند.
ندارد،  کوچک  و  بزرگ  است  قهرمان  قهرمان، 
یکی بر روی سکوهای ورزشی قهرمان ملتی می شود 

و یکی با نجات جان یک یا چند انسان.
مهم آن است که ما قدردان قهرمانان باشیم، آیا 

قدردان هستیم؟

سیدشهاب الدین چاوشی
میهن و نظام ما این روزها روزگار سختی را می 
گذراند، تحریم های ظالمانه ای که با خروج آمریکا از 
برجام مجددا معیشت، سالمت و امنیت عمومی مردم 
را در معرض مخاطره قرار داده با عوارض خطرناک 
ناشی از ویروس کرونا توام شده و عالوه بر باال بردن 
هزینه های معیشتی و افزایش بیکاری صدمات عدیده 
ای را برای مردم ایجاد کرده است. در چنین شرایطی 
هشدارهای روسای کمیسیون ها اگر عاری ازحب و 
بغض سیاسی باشد می تواند به رفع مشکالت مردم 
کمک کند اما زیر سوال بردن خدمات هفت ساله دولتی 
که با رای اکثریت مردم سرکار آمده با استفاده از موج 
های  ضعف  از  سوءاستفاده  و  تبلیغاتی  های  سواری 
ذاتی و عارض شده بر دولت چندان منصفانه نیست و 
می تواند ناخواسته به تزلزل بنیان های اخالقی جامعه 
کمک کند. اعضای کمیسیون های تازه نفس باید روح 

امید در جامعه بدمند.
بدان  ملت  اکثریت  که  دولتی  پرسند  می  مردم 

به  را  اتهام مخالفین کشور  با فرض  اگر  اعتماد کرد 
تباهی کشیده از کجا معلوم مجلسی که نمایندگی اقلیت 
جامعه را یدک می کشد بهتر از مجلس حداکثری قبلی 

و دولت حداکثری قبلی باشد!؟
آنچه امروز دولت یا دولت های قبلی بدان عمل 
می کنند نسخه های برگرفته از قوانینی است که در 
همین مجالس  تصویب و ابالغ شده است! روسای 
جدید کمیسیون ها بجای هشدار به رییس جمهور و 
بیندیشند  دولت  حیات سیاسی  باقیمانده  کردن  تلف 
حذف  با  دولت  کارآمدی  به  توانند  می  چگونه  که 
قوانین دست و پاگیر و غیرمفید و غیراجرایی کمک 
کنند و دولت را از چنبره قوانین زاید خارج سازند؟ یا 
با تصویب قوانین مورد نیاز دولت در شرایط سخت 
برای حل مشکالت جامعه  را  فعلی کارآمدی دولت 

افزایش دهند؟
مجلسی که با تصویب یک قانون عجیب دولت را 
از استفاده از مدیران باتجربه و پاکدست  در رده های 
ارشد برخالف اصول عقالنی و به بهانه ی پوپولیستی 

جوانگرایی محروم کرد خلفش مجلس فعلی چگونه می 
تواند این خسارت عظیم را جبران کند؟! جالب اینکه 
تعداد زیادی از جایگزین ها از نظر سنی از قبلی ها 
مسن ترند صرف نظر از اینکه قبلی ها اغلب بازنشسته 

های پیش ازموعد با 2۵ سال خدمت بوده اند.
اجرایی  های  اندیشی  مصلحت  که  مجلسی 
دو  های  ماموریت  تفکیک  در  را  دولت  عملیاتی  و 
وزارتخانه ناهمگون صنعت و تجارت مکررا نپذیرفت آیا 
سهمی در بروز اشکاالت عدیده امروز در بخش صنعت، 
معدن و تجارت ندارد؟! انصاف در دین مقدس اسالم 
شرط تقوی و تعهد دینی شناخته شده از مجلسی که 
با شعارهای انقالب بقدرت رسیده است انتظار می رود 
جمهوری  نظام  کارآمدسازی  برای  تالش  و  انصاف 
اسالمی که دولت موتور محرکه و اسکلت بندی آن 
اعتبار  باشکست دولت و بی  ندارد.  از نظر دور  است 
شدن آن قطعا مجلس معتبر نخواهد شد و در تحوالت 
انقالبی مورد نیاز جامعه توفیق نخواهد یافت. امید که 

این وجیزه مومنان و منصفان را اثربخش شود.

نگاه و نظر

درباره نامه روسای نوپای کمیسیون ها به رییس جمهور

عکس و مکث

»عنایت« اگر »قهرمان« نیست، پس چیست؟

جناب اقای مجتبی محمودی 
مدیرعامل محترم خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

انتصاب شایسته حضرتعالی 
تجارب  و  سوابق  از  که  را 
در  و درخشان  ارزنده  طوالنی، 
اجرایی   مختلف  های  عرصه 
برخوردارهستید  مدیریتی  و 
عالی  حضرت  به  صمیمانه  را 

تبریک عرض می نمایم.

سمیه باقرزاده 
سرپرست روزنامه دنیای جوانان 

دراستان خراسان رضوی

دیدگاه
به زبان مردم و متناسب با نیازهای جامعه 

حرف بزنیم
میرزاعلی آیت اللهی

 سـال ۷۸ بعـد از یـک بـازی والیبال رئیـس یکـی از نهادها وقتی 
فهمید مشـاور وزیر هسـتم پرسـید چرا آموزش و پرورش وضع فرهنگی 

بچه هـا را به اینجا رسـانده اسـت؟
گفتـم صرف نظـر از اختـالف دیـدگاه ممکـن اسـت بفرماییـد امام 
)ره( مسـاجد را بـا معـدود پیرمـرد و پیـرزن نمازگـزار بـه ۵۰۰ نمازگزار 
عمدتـا جـوان رسـاند و بـه شـما تحویـل داد چـرا در اثـر عملکرد شـما 

وضـع بـه منـوال قبـل از انقالب برگشـته؟
گفـت جوابـی دارم کـه خواهی گفت توجیه اسـت! ایـن هم تقصیر 

کالهی هاسـت نه ما!
گفتم همان که گفتید توجیه است.

بچه هـا و دانشـجویان در محـل تحصیل علـم می آموزند و معلمین 
فرصـت کمـی بـرای تبلیـغ دین یـا اخالق دارنـد ولی همکالسـی ها در 
زنـگ تفریـح بـرای رد و بـدل کـردن فیلم هـا و بلوتوث هـا و ... فرصت 
کافـی دارنـد. شـبکه های ماهـواره ای در شـبانه روز در حـال تاثیـر بـر 
خانواده هـا هسـتند و مـن و شـما بـا تدابیـر فیزیکـی نمی توانیـم آنهـا 
را کنتـرل کنیـم. در حـال حاضـر شـبکه های اجتماعی تاثیـر کمتری از 
همبازی هـا و همکالس هـا و همسـایگان و فامیـل بر مسـائل فرهنگی 

دارند.
اهـداف و اجـزا و روش هـای تبلیـغ در این مملکت شـناخته نشـده 
در عیـن همـه مـردم و مسـئوالن خود را صاحـب نظردر امـور فرهنگی 
می داننـد. تـا زمانـی که فرهنـگ را تهاجمـی بدانیم و به جای رسـاندن 
مـردم بـه بلوغ فکـری، آنها را بمباران حرفی و موعظـه اصرار بر رعایت 
برداشـت های خـود از فرهنـگ کنیـم وضـع بـه همیـن منوال اسـت. و 
البتـه ایـن که خـود مبلغین هـم در موارد متعـددی عامل به سفارشـات 

خـود نیسـتند مزید علت اسـت.
بیاییـد گریـزی بزنیم بـه معصومین. کدام خطبـه حضرت علی )ع( 
در نمـاز جمعـه بیـش از ۱۰ دقیقه بوده اسـت؟ از کل زندگی پیامبر)ص( 
و معصومیـن چنـد کتاب سـخنرانی بیرون آمده؟ کـدام از آنها حرف های 

زده اند؟... تکراری 
تـا بـا زبـان مـردم و متناسـب بـا نیازهـای روز جامعـه حـرف نزنیم 
وضـع بـه همیـن منـوال اسـت. البته در مـورد صداوسـیما بایـد در مجال 
مسـتقلی سـخن گفت. باید طرحی نو درانداخت. آیا می توانید؟ بسـم اهلل.
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متاسفانه فرهنگ تجرد به دالیل مختلف
 در حال گسترش است

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
ما  تاکید کرد: سیاست های حمایتی  خانواده  و  ازدواج  مشکالت حوزه 
مادری  و  نقش همسرداری  خانه داری،  از شغل  به سوی حمایت  باید 
حرکت کند و این امر را به عنوان مهم ترین دغدغه یک بانوی ایرانی 

کنیم.  لحاظ 
و  ازدواج  کنونی  معضل  خصوص  در  هسشجانی  راستینه  احمد 
کاهش آمار موالید در کشور، گفت: موضوع خانواده یکی از مهم ترین 
به  تجرد  فرهنگ  امروزه  متاسفانه  ماست.  جامعه  امروز  ضروریات 
دالیل مختلف در این جامعه در حال گسترش است بخشی از دالیل 
وارداتی  فرهنگی  دالیل  دیگر  بخشی  اقتصادی  موضوع  می تواند  آن 
غربی به درون کشور و نهادینه شدن آن در سیستم های تصمیم سازی، 

باشد. اجرایی کشور ما  تصمیم گیری و 
وی افزود: وقتی می خواهیم به مساله ی کاهش آمار ازدواج و کاهش 
آمار موالید بپردازیم باید همه جوانب فرهنگی و اقتصادی آن را در کنار هم 
لحاظ کنیم. بخشی از دالیل کاهش ازدواج در کشور ما به نظام آموزشی 
و حوزه فرهنگی کشور باز می گردد. با انقالب بزرگ اسالمی در سال ۵۷ 
یک تحول درونی اجتماعی بزرگ ایجاد شد، ولی متاسفانه نتوانستیم در 
امروز  کنیم.  حرکت  بزرگ  انقالب  این  مولفه های  همتای  سازی  نظام 
اگر بخواهیم یک دستگاه متولی امر خانواده نام ببریم امکان اش نیست. 
سیاست گذاری در حوزه خانواده به صورت جزیره ای و بدون یک برنامه 

جامع در حال حرکت است.
اظهار کرد:  این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
سیاست گذاری در حوزه جمعیت نیز همین گونه است یعنی ما یک برنامه و 
سیاست گذاری جامع در حوزه جمعیت نداریم، لذا مباحث فرهنگی، فرهنگ 
تجرد، سبک زندگی غربی، حرکت به سوی برآورده کردن نیازهای خانواده 
از طریق به غیر از روابط مکتبی و مذهبی و متاسفانه نظام آموزشی و 
همچنین ساختار حمایتی همه دست به دست هم دادند تا بحث ازدواج به 

سرعت دچار یک رکود جدی شود.
راستینه با اشاره به مسائل اقتصادی مرتبط به کاهش آمار ازدواج 
عنوان کرد: از سوی دیگر مباحث اقتصادی نیز در این حوزه امری جدی 
است امروز موضوع تامین مسکن برای یک جوان که قصد تشکیل خانواده 
از سوی دیگر  امری جدی روبه رو است.  باال و  با یک تورم بسیار  دارد 
مبحث اشتغال امری حائز اهمیت است، چرا که امروزه جوان ما بعضا تا 
۳۵ یا ۴۰ سالگی به یک شغل پایه داری دسترسی ندارد و در واقع شاهد 
یک امنیت شغلی نیستیم. سیاست گذاری ها در حوزه اشتغال، حرکت به 
سوی اشتغال های ناپایدار و همچنین حرکت به سوی برنامه های شرکتی 
و قراردادی اساسا امنیت شغلی را از بین برده است. همچنین ثبات عدم 
اقتصادی جرأت ریسک پذیری را در حوزه اقتصادی از جوانان ما گرفته 
است، لذا آینده مبهم و نبود یک آینده مشخص برای زندگی جوان ما را 

برای تشکیل خانواده دچار استیصال کرده است.
خانواده  از  نظام جامع حمایتی  اضافه کرد:  پایان  در  وی همچنین 
تعریف نکرده ایم همسرداری،  را  از حوزه جمعیت  و نظام جامع حمایتی 
خانه داری و مادری برای بانوان ما به عنوان یک کرامت کمتر مورد توجه 
بوده است، سیاست های حمایتی ما باید به سوی حمایت شغل خانه داری 
و نقش همسرداری و مادری حرکت کند و این امر را به عنوان مهم ترین 
دغدغه یک بانوی ایرانی لحاظ کنیم. این موضوع نیازمند یک مجموعه 
سیاست های صحیح و حمایتی در تکریم بخشی بانوان در حوزه خانواده 

است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عمال بی خاصیت شده است
معظم  مقام  دستور  به  اشاره  با  نظام  تشخیص مصلحت  دبیر مجمع 
رهبری برای تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از بی خاصیت شدن 

این ستاد توسط دولتمردان انتقاد کرد.
محسن رضایی در پیامی در توئیتر نوشت: »اقتصاد امری تک بعدی 
نیست. از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تا خارجه و صمت و جهادکشاورزی 

و نفت و …در موضوع تورم و وضعیت اقتصادی دخیل هستند«.
وی افزود: »رهبر انقالب دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
را برای هماهنگی چنین اموری دادند اما این ستاد عماًل بی خاصیت شده 

است.«

ایران از اثر تحریم ها برشیوع کرونا به دادگاه بین المللی شکایت کرد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با پیشنهاد معاونت حقوقی اعتراض 
جدید در دادگاه دادگستری بین المللی در خصوص اثر تحریم بر شیوع بیماری 

ناشی از ویروس کرونا ثبت شد.
لعیا جنیدی خاطرنشان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، 
تالش همه جانبه ای را آغاز کردیم تا حد امکان مشکالت و دغدغه های 
پرسنل و کادر درمانی مراکز پزشکی به ویژه در رابطه با قراردادهایشان برطرف 

شود و دغدغه ای در این زمینه وجود نداشته باشند.

 ارز کشور نباید صرف واردات محصوالت کشاورزی غیرضرور شود
اوقات  گاهی  عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 
ارز کشور برای واردات برخی از محصوالت کشاورزی هزینه می شود که در 

داخل هم می توانیم آن را تولید کنیم.
حجت االسالم احد آزادی خواه با تاکید بر ضرورت صادرات محصوالت 
کشاورزی به کشورهای همسایه، اظهار داشت: ما در حوزه زراعت و همچنین 
دام و طیور می توانیم بسیاری از محصوالت خود را به کشورهای دیگر به 
ویژه کشورهای همسایه صادر کنیم اما صادرات محصوالت کشاورزی ما 
کاماًل به هم ریخته است و نظم جامع و کاملی ندارد که باید اصالح شود.

وی بیان کرد: از سوی دیگر در حوزه کشت های استراتژیک مثل گندم به 
خودکفایی رسیده ایم اما بهره وری از این حوزه ها به حداقل ممکن رسیده است 
و ما نتوانستیم از خودکفایی ایران در این عرصه ها حداکثر استفاده را ببریم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: الزم است 
مجلس، در حوزه کشاورزی سندی تهیه کند تا اولویت های صادرات و واردات 

محصوالت کشاورزی به صورت دقیق تعیین شود.
آزادی خواه بیان کرد: متأسفانه ارزی که سرمایه اصلی پولی و بانکی 
کشور است، برای واردات برخی از محصوالت کشاورزی هزینه می شود که 
در داخل هم می توانیم آن را تولید کنیم و بسیاری از اوقات تبدیل به رانت 

می شود که باید مانع این کار شویم.
وی تاکید کرد: این در حالی است که ما باید محصوالت استراتژیکی 
را که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، احصا کنیم و صرفًا واردات روی 

این محصوالت متمرکز شود.
همه  در  گفت:  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
داخلی  تولیدات  پاسخگوی  اقلیم  و  خاک  آب،  که  کشور  از  بخش هایی 
تولید محصوالت کشاورزی صورت  برای  برنامه ریزی مدونی  باید  است، 
گیرد تا هم اشتغال فراگیر شود و هم ما در این عرصه ها مستقل شویم و 

به خودکفایی برسیم. 

جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش است 
یک جمعیت شناس با بیان 
اینکه جمعیت در معرض ازدواج 
در حال کاهش است و به همین 
ازدواج ها نیز کاهش  دلیل تعداد 
تعداد  این درحالی است که  می یابد، گفت: 
ازدواج ها  تعداد  بر خالف  دریافتی  وام های 

مرتب افزایش یافته است.
اینکه تعداد  با بیان  شهال کاظمی پور 
ازدواج ها طی سال های ۹۶ تا ۹۸ تقریبا ۵۰ 
هزار مورد کاهش یافته است، گفت: در سال 
۹۶، ۶۰۹ هزار ازدواج، در سال ۹۷ حدود ۵۵۰ 
هزار ازدواج و در سال ۹۸ هم حدود ۵۶۰ 

هزار ازدواج اتفاق افتاده است.
میزان  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ازدواج متاثر از ساختار سنی جمعیت است، 
اظهار کرد: از آنجایی که جمعیت در معرض 
ازدواج در حال کاهش است، تعداد ازدواج ها 
نیز کاهش می یابد این درحالیست که تعداد 
وام های دریافتی بر خالف تعداد ازدواج ها 

مرتب افزایش یافته است.
برای  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
مثال در ۹۶ تقریبا ۴۸۰ هزار نفر از مردان 
و ۴۰۵ هزار نفر از زنان وام گرفته اند؛ یعنی 
۷۸ درصد از افرادی که در این سال ازدواج 
ممکن  البته  کرده اند،  دریافت  وام  کرده اند 
قبل  افراد در سال های  این  از  برخی  است 
سال  این  در  چون  اما  باشند،  کرده  ازدواج 
برای دریافت وام اقدام کرده اند جزو آمارهای 

سال ۹۶ محاسبه شده باشند.
* در سال ۹۷ تعداد وام گیرندگان از 

تعداد ازدواج کنندگان بیشتر بود 
سال  در  اینکه  بیان  با  کاظمی پور 
از مردان  ۹۷ که ۵۵۰ هزار ازدواج داشتیم 
۵۹۵ هزار نفر و از زنان ۵۸۱ هزار نفر وام 
 ۱۰۸ حدود  یعنی  کرد:  تصریح  گرفته اند، 

در صد از مردان و ۱۰۶ درصد از زنان وام 
ازدواج ها  تعداد  از  تعداد  این  که  گرفته اند 
بیشتر است. این امکان وجود دارد که آنها 
باز هم از افراد ازدواج کرده سال های قبل 
باشند یا اینکه برخی از افراد بیشتر از یک 

بار وام گرفته باشند.
* دلیل کاهش ازدواج دختران زیر 2۰ 

سال در سال گذشته
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ تعداد 
وام ها برای مردان ۱۰۱ درصد و برای زنان 
۹۹ درصد و تعداد وام ها به ازدواج ها نزدیک 
شده است، اظهار کرد: در سنین زیر ۱۵ سال 
در سال ۹2 دختران ۴۱ هزار ازدواج داشته اند 
که در سال ۹۸ به ۱۵ هزار مورد رسیده است. 
این رقم برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال هم 
2۳۴ هزار بوده که در سال ۹۸ به ۷۹ هزار 
مورد رسیده است که مقدار زیادی از کاهش 
آن ناشی از تغییر ساختار سنی جمعیت است.

د  ا تعد س  محسو یش  ا فز ا  *
وام گیرندگان ازدواج 

اینکه در  بیان  با  این جمعیت شناس 
وام  سال   ۱۵ زیر  دختران  میزان   ۹2 سال 
اما  کرد:  تاکید  است،  درصد  صفر  گیرنده 

وام  تا ۱۹ سال 2۱۵۴نفر  بین دختران ۱۵ 
از ۱۵هزار  گرفته اند، همچنین در سال ۹۸ 
دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده حدود ۴۵۰۰ 
درصد   2۸ به  که  دارد  وجود  گیرنده  وام 
می رسد. همچنین بین ۱۵ تا ۱۹ ساله ها که 
حدود ۸۰ هزار ازدواج داشتند ۷۴ هزار نفر 
وام گرفتند. یعنی تعداد وام گیرندگان تعداد 

محسوسی افزایش یافته است.
کاظمی پور ادامه داد: با توجه به اینکه 
نیز  وام  و گرفتن  است  زیاد شده  وام  مبلغ 
از  پیش  افراد  دارد  دوندگی هایی  و  مدارک 
این کمتر سراغ آن می رفتند اما با توجه به 
بحث تورم و نیازهای افراد و افزایش مبلغ 
دریافت  را  آن  تا  شده اند  ترغیب  افراد  وام 
کنند. در سال ۹۸ در تمام گروه های سنی، 
دریافت کننده وام ازدواج چند برابر شده اند 
برای مثال در گروه سنی زنان 2۵ تا 2۹ ساله 

االن به ۱۱۴ درصد رسیده است. 
ازدواج  پارسال  که  زوجینی  تمام   *

کردند، وام گرفته اند 
نشان  آمارها  درواقع  داد:  ادامه  وی 
گیرنده  وام  مردان  و  زنان  درصد  می دهند 
در مجموع در سال ۹۸ حدود ۱۰۱ درصد 

کرده  ازدواج  افراد  همه  یعنی  است؛  بوده 
وام گرفته اند. همچنین اگر افرادی به دلیل 
تمکن مالی وام نگرفته باشند این تعداد یا 
با آمار افراد ازدواج کرده سال های قبل، یا 
گرفته اند  وام  بار  یک  از  بیش  که  افرادی 

جبران شده است.
این عضو هئیت علمی دانشگاه با بیان 
اینکه تعداد وام گیرندگان مرد ۵۰ سال به باال 
در سال ۹۸ حدود  ۵۰۰۰ نفر است و در بین 
زنان حدود 2۰۰۰ نفر وام گرفته اند، گفت: 
همچنین زنان زیر ۱۵ سال وام گیرنده در 
سال ۹۷ ،  ۳2۴۶ نفر و در سال ۹۸، 22۵۸ 
نفر بوده است که این تعداد در سال ۹۶ فقط 

۴۸۱ نفر بوده اند.
کاظمی پور افزود: احتماال رقم ۳۰۰۰ 
نفری دریافت کنندگان وام در سال ۹۷ تعداد 
از  مبلغ  افزایش  دنبال  به  افرادی است که 
سال های گذشته اقدام کرده اند، اما نمی توان 
این افزایش را به افزایش ازدواج ها نسبت داد.

این استاد دانشگاه در خصوص تعیین 
شرط سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج 
برای کاهش سوء استفاده های احتمالی از آن 
درسنین زیر ۱۵ سال و باالی ۵۰سال نیز 
گرفته اند  وام  سال   ۵۰ باالی  وقتی  گفت: 
حتی اگر شرط سنی وجود داشته باشد افراد 
سودجو راه های گریز را پیدا می کنند بنابراین 

این قضیه نیاز به فیلترینگ دقیقی دارد. 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  کاظمی پور 
باید  اما  می کند،  گیری  تصمیم  بانک  فقط 
نظارت  گیری  تصمیم  روی  دقیقی  هیئت 
داشته باشند تا وقتی تشخیص داده شد این 
افراد ازدواج کرده اند و اولین بار است وام را 
اما  کنند،  پرداخت  را  آن  می کنند  دریافت 
بانک ها نباید به عنوان تصمیم گیر در این 

خصوص ذی صالح باشند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

برگزاری کنکور دکتری کرونایی ها در بیمارستان
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تمهیدات الزم برای داوطلبان 
کنکور دکتری که به کرونا مبتال شده اند را تشریح کرد و از امکان برگزاری 

کنکور در بیمارستان خبر داد.
فاطمه زرین آمیزی افزود: آزمون دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( سال 
۹۹ در روز پنجشنبه 2۶ تیرماه برگزار می شود و نسبت به سال گذشته ۴۰ 
درصد تعداد حوزه های امتحانی را با توجه به اقدامات و پروتکل های بهداشتی 

افزایش داده ایم و امسال آزمون در ۱۴۳ حوزه امتحانی برگزار می شود.
* وجود سه دسته از داوطلبان دکتری در شرایط کرونا

وی افزود: امسال با توجه به شرایط شیوع کرونا با سه دسته از داوطلبان 
روبرو هستیم. دسته اول مبتالی قطعی به کرونا هستند که در بیمارستان 
بستری بوده و اسامی آنها در اختیار وزارت بهداشت است. دسته دوم مبتال 
به کرونا هستند و در قرنطینه خانگی به سر می برند و دسته سوم داوطلبانی 

هستند که مبتال نبوده و در سالمت به سر می برند.
مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: گروهی از 
داوطلبان که مبتالی قطعی به کرونا هستند و در بیمارستان بستری هستند، 
اسامی آنها در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد. وزارت بهداشت با هماهنگی با 
سازمان سنجش، آمار این داوطلبان را در اختیار سازمان سنجش قرار می دهد. 
این دسته از داوطلبان روزی که کارت ورود به جلسه در سایت سازمان سنجش 

قرار می گیرد، باید به باجه رفع نقص مراجعه کنند.
* ضرورت ارائه گواهی بیمارستان مبنی بر ابتال به کرونا از سوی داوطلب

وی افزود: در این صورت خود داوطلب یا بستگان درجه یک داوطلب 
به همراه مدارک هویتی باید به باجه رفع نقص که اسامی آنها همزمان با 
توزیع کارت در اختیار داوطلب قرار داده می شود، مراجعه کنند و تصویر کارت 
آزمون را به همراه تاییدیه و گواهی بیمارستان مبنی بر ابتالی داوطلب به 

بیماری کرونا به باجه رفع نقص ارائه دهد.
زرین آمیزی خاطرنشان کرد: در این صورت سازمان سنجش از تعداد 
داوطلبان مبتالی قطعی که در بیمارستان بستری هستند مطلع می شود و با 
توجه به تعداد مبتالیان، با هماهنگی وزارت بهداشت، آزمون در بیمارستان 
محل بستری افراد برگزار می شود. این کار با رعایت نهایت پروتکل های 
بهداشتی صورت می گیرد.وی یادآور شد: دسته دوم داوطلبانی هستند که مبتال 
به کرونا هستند اما در قرنطینه خانگی به سر می برند و عالئم حاد ندارند این 
افراد هم باید تصویر کارت آزمون را به همراه تاییدیه و گواهی بیمارستان های 
مورد تأیید وزارت بهداشت مبنی بر ابتالی قطعی را همراه داشته باشند و یا 
خودشان یا بستگان درجه یک آنها، تصویر کارت و گواهی را به باجه رفع 

نقص کارت آزمون مراجعه کنند و گواهی را ارائه دهند.
* ارائه گواهی ابتال به کرونا به باجه رفع نقص کارت آزمون

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: به این ترتیبت در مورد 
این گروه هم سازمان سنجش از تعداد داوطلبان مبتال که در قرنطینه خانگی 
به سر می برند مطلع می شود و با توجه به تعداد مبتالیان، با هماهنگی وزارت 
بهداشت، آزمون در یک مرکز جداگانه از حوزه های امتحانی برگزار می شود. 
این کار با رعایت نهایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد و عوامل 

اجرایی هم توجیهات الزم را دریافت کرده اند.
وی درباره داوطلبانی که مشکلی از نظر سالمتی ندارند گفت: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا تمامی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( 
سال ۹۹ باید از بدو ورود به حوزه امتحانی تا لحظه خروج از حوزه ماسک داشته 
باشند. داشتن ماسک برای تمامی داوطلبان و عوامل اجرایی الزامی است. البته 
در صورت همراه نبودن ماسک هم همکاری الزم با داوطلب صورت می گیرد.

تصادف زنجیره ای، سه مسافر را کشت 
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس گفت: براثر 

تصادف زنجیره ای در محور شیراز- خرامه سه نفر کشته شدند. 
محمدجواد مرادیان گفت: در این حادثه سه خودرو سواری پراید، سمند، ال 
۹۰ و پژو 2۰۷ با یکدیگر برخورد کردند و سه نفر در صحنه جان باختند و چهار 

نفر نیز مصدوم شدند که سه نفر آنان به بیمارستان انتقال یافتند.

زن شوهرکش بخشیده شد 
زنی که به خاطر سوءظن به شوهرش او را به قتل رسانده و جسدش را آتش 
زده بود، در دادگاه کیفری استان تهران در حالی پای میز محاکمه رفت که گفت 
از  هستند،  اولیای دم  که  مقتول  دختران  کرد.  بخشش  درخواست  و  کرده  توبه 
مادرشان اعالم گذشت کردند و ی به این ترتیب قضات شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
استان تهران برای صدور رأی وارد شور شدند و زن جوان را به مقدار ایام بازداشت 

به حبس محکوم کردند و او به زودی آزاد می شود.

زورگیری از بانوی مسافر با خودروی سرقتی 
مردی که با همکاری نامزدش خودرویی را زورگیری کرده و با آن دست به 
سرقت زده بود، به دام افتاد. صبح روز نهم تیر راننده یک خودروی پراید با مرکز 

فوریت های پلیسی تماس گرفت و از سرقت اتومبیلش توسط یک زن و مرد جوان 
اعالم شکایت کرد و گفت: زوجی را در میدان امام حسین )ع( به مقصد اوشان 
سوار کردم. وقتی به مقصد رسیدیم، مرد مسافر موادی را روی صورتم اسپری 

کرد و سپس با همکاری زن جوان اتومبیلم را سرقت کردند.
کارآگاهان در بررسی  صحنه جرم، چند برگ کاغذ کشف کردند که  مشخص 
اتابک درگیر شده و  افرادی در محله  با  از سرقت  می ساخت متهمان روز قبل 
مأموران پلیس ۱۱۰ به محل درگیری رفته بودند. با به دست آمدن این سرنخ ها، 
تحقیقات مقدماتی برای شناسایی سارقان آغاز و مخفیگاهشان در محله اتابک 
شناسایی شد و حین تحقیقات پلیسی، بانوی جوان دیگری با مراجعه به کالنتری 
گفت راننده و سرنشین یک دستگاه خودرو پراید از او زورگیری کرده و چند حلقه 
النگوی طالیش را با قیچی بریده و سپس  وی را در خیابانی خلوت از خودرو به 

بیرون انداخته و فرار کردند.
مأموران با هماهنگی های قضائی موفق شدند یکی از متهمان رادستگیر کنند. 
وی پس از انتقال به کالنتری، به سرقت خودرو با همکاری نامزدش اعتراف کرد.

حریق در بزرگ ترین کارخانه تولید درب ضدسرقت 
فرماندار سلماس از آتش سوزی در بزرگترین کارخانه تولید در های ضدسرقت 
در آن شهرستان خبر داد. مرتضی اصغری گفت روز ۱۳ تیرماه حوالی ساعت ۱۵  
به دنبال دریافت گزارش حریق در شهرک صنعتی سلماس ، نیروهای آتش نشانی 
به محل حادثه اعزام شدند و با توجه به گستردگی حریق، ایستگاه آتش نشانی 

تازه شهر نیز فراخوان شد.
اصغری افزود: به رغم تالش های آتش نشانان حریق شدت یافت و با توجه 
به احتمال سرایت حریق به ساختمان های مجاور، نیروهای آتش نشانی و ارتش 
سلماس و شهرستان های تسوج و خوی و نیز تانکرهای آبرسان از ارگان های 

مختلف فراخوان و اقدام به اطفای حریق کردند.
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داستان برند وسترن دیجیتال
 از مدارهای مجتمع تا فرمانروایی در بازار حافظه

سخت افزارهای  دنیای  باسابقه ی  شرکت های  از  دیجیتال  وسترن 
کامپیوتری است که امروز به عنوان یکی از پیش گامان صنعت ذخیره سازی در 

صنعت شناخته می شود.
))Western Digital Corporationشرکت  دیجیتال  وسترن 
طراحی،  که  است  کامپیوتری  ذخیره سازی  درایوهای  تولیدکننده ی  آمریکایی 
میان  از  می دهد.  انجام  را  داده  صنعت  با  مرتبط  محصوالت  فروش  و  تولید 
محصوالت مهم این شرکت می توان به دستگاه های ذخیره سازی، سیستم های 

دیتاسنتری و سرویس های ذخیره سازی ابری اشاره کرد.
دارد  الکترونیک  صنعت  در  طوالنی  سابقه ای  دیجیتال  وسترن  شرکت 
اکنون  آن ها  کرد.  شروع  مجتمع  مدار  تولید  با  را  خود  فعالیت های  اولین  و 
کنار  در  و  دارند  کامپیوتر  و  الکترونیک  در صنعت  قرن سابقه  نیم  به  نزدیک 
رقیب دیرینه، سیگیت، از تولیدکننده های اصلی هارد درایو هستند. تجهیزاتی 
که امروزه توسط وسترن دیجیتال و شرکت های مشابه تولید می شوند، عموما 
یا سیستم های شبکه ای می رسند  کامپیوتر شخصی  تولیدکننده های  به دست 
تا محصول نهایی از مونتاژ آن ها ساخته شود. البته برخی از محصوالت مانند 
مستقیم  به صورت  این شرکت ها  توسط  ذخیره سازی هم  اکسترنال  درایوهای 

به مصرف کننده فروخته می شوند.
مرکز مدیریت وسترن دیجیتال در سن خوزه ی کالیفرنیا واقع است. این 
شرکت مراکز تولیدی و مدیریتی متعددی در سرتاسر جهان دارد و مراکز تولیدی 
متمرکز  سنگاپور  و  مالزی  همچون  شرقی  آسیای  کشورهای  در  اکثرا  آن ها 
هستند. وسترن دیجیتال امروز بیش از 2 هزار کارمند دارد و آخرین آمارهای 

مالی،  درآمد آن ها را نزدیک به 2۰ میلیارد دالر اعالم می کنند.
نقشی  آمریکا  در  آن ها  توسعه ی  و  کامپیوتری  ریزپردازنده های  اختراع 
اخبار  اکثر  است.  داشته  گذشته  دهه های  در  کشور  این  پیشرفت  در  اساسی 
مشهوری  شرکت های  اوج گیری  و  ظهور  به  اخیر  دهه های  در  اطالعات  و 
دراین میان  داشت.  اختصاص  مشابه  فعاالن  دیگر  و  گوگل  اپل،  همچون 
سرعت  و  نظم  با  را  خود  رویکرد  دیجیتال  وسترن  همچون  شرکت هایی 
برای  را  مناسبی  بازار  سایه،  در  داشتن  قرار  وجود  با  و  کردند  مناسبی حفظ 
را در دنیای  اگرچه وسترن دیجیتال فرصت های متعددی  خود حفظ کردند. 
بازار اختصاصی و صنعت اصلی خود  اما درنهایت در  از دست داد،  کامپیوتر 

به بازیگری بزرگ تبدیل شد.
به محصوالت محبوبی  بیست ویکم  آستانه ی قرن  ATA در  هاردهای 
در بازار ذخیره سازی تبدیل شده بودند. وسترن دیجیتال اولین شرکتی بود که 
موفق به تولید هارد دیسک ATA با بافر ۸ مگابایتی شد. در آن زمان اکثر 
محصوالت با بافر 2 مگابایتی تولید می شدند. وسترن محصوالت جدید را به نام 
Special Edition معرفی و از کد JB برای نام گذاری آن ها استفاده کرد. 
اولین محصول این خانواده با حافظه ی ۱۰۰ گیگابایتی و محصوالت دیگر با 
حافظه ی ۴۰ گیگابایتی به بازار راه یافتند. وسترن دیجیتال محصوالت سری 

JB را برای استفاده ی مقرون به صرفه برای سرورهای فایل معرفی می کرد.

وسترن اولین هارد ATA با بافر ۸ مگابایتی را تولید کرد.
می توان  هم  ذخیره سازی  دنیای  در  وسترن  نوآوری های  جدیدترین  از 
به ۷2۵۰A iNAND اشاره کرد که به صورت اختصاصی برای خودروهای 
هوشمند و خودران تولید می شود. به عالوه حافظه های NAND مجهز به ۹۶ 
الیه در سال 2۰۱۷ توسط وسترن معرفی شدند که نیازهای روبه رشد بازار را در 
حوزه ی حافظه های SSD هدف قرار دادند. شرکت آمریکایی با مشاهده و درک 
نیازهای بازار در بخش اینترنت اشیاء، کنترلرهای حافظه، پردازش های امن و 
امبدد در دنیای فناوری، در سال 2۰۱۸ هسته ی پردازشی  انواع کاربری های 
را هم به محصوالت خود اضافه کرد که به نام SweRV Core و به صورت 

متن باز و در خانواده ی پردازنده های ۳2 بیتی معرفی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش 
شهر تهران درباره نبود امکانات 
کارگاهی در هنرستان ها گفت: 
دلیل این کمبودها را به تنهایی در آموزش 
و پرورش جست وجو نکنید. در شهر تهران 
هنرستانها به روز هستند و تالش می کنیم 

مایحتاج آنها را فراهم کنیم . 
عبدالرضا فوالدوند در پاسخ به اینکه 
آیا هدایت تحصیلی به سمت اتفاق ایده آل 
رفته یا برحسب واقعیت های موجود است؟ 
گفت: هدایت تحصیلی یک فرایند است و 

باید مقدمات آن فراهم شود.
وی افزود: در راستای هدایت تحصیلی 
انتظار  که  شود  فراهم  مقدمات  همه  باید 
در  برسیم.  آل  ایده  نقطه  به  باشیم  داشته 
می توانیم  تنهایی  به  اول  متوسطه  مقطع 
از  مشاور  کمبود  و  کنیم  استفاده  مشاور  از 
است.  پرورش  و  آموزش  عمده  مشکالت 
از  بی رویه  استخدام های  به  الزام  متاسفانه 
نیروهای نهضت سوادآموزی و حق التدریس 

نتواند  پرورش  و  آموزش  می شود  باعث 
نیروی تخصصی استخدام کند و نیرویی را 
استخدام می کند که مورد نیازش نیست که 
این موضوع بخشی از فعالیت های آموزش و 

پرورش را تحت الشعاع قرار می دهد.
نات  مکا ا د  نبو ه  ر با ر د ند  و فوالد

دلیل  گفت:  ها  هنرستان  در  کارگاهی 
و  آموزش  در  تنهایی  به  را  کمبودها  این 
پرورش جست وجو نکنید. در شهر تهران 
بروز هستند و تالش می کنیم  هنرستانها 
مایحتاج آنها را فراهم کنیم البته کمبودها 
باعث  نمی تواند  اما  هست  و  بوده  همیشه 

کنیم.  پیگیری  را  اهداف  نتوانیم  که  شود 
فنی  های  رشته  در  چه  تحصیلی  هدایت 
از  بخشی  توانسته  همیشه  نظری  چه  و 
و  کند  برطرف  را  کشور  های  نیازمندی 
نیروهایی که اکنون کار می کنند از همین 

طریق به بازارکار هدایت شده اند.
شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
تهران ادامه داد: از بودجه آموزش و پرورش 
حدود ۹۸ درصد صرف پرداخت حقوق و دو 
درصد صرف سایر امور می شود در حالی که 
اجرا  را  بنیادین  سندتحول  دارد  مسئولیت 
تکالیفی  جزو  هم  تحصیلی  هدایت  و  کند 
است که برعهده او گذاشته شده تا توسعه 
باید  بنابراین  کند  ایجاد  ای  رشته  متوازن 
پرورش  و  آموزش  بودجه  کنیم  تالش 

افزایش یابند.
وی افزود: البته دولت طی پنج شش 
ماه گذشته افزایش های خوبی ایجاد کرد و 
در حال تالش اند تا نیازهای اولیه و ضروری 

بعد از حقوق و مزایا نیز برطرف شوند.
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چرا در کمتر از ۷۲ ساعت آموزشی ۲ ماهه سربازی یک ماهه شد؟
در حالی که دو سه روز پیش اعالم شد دوره آموزشی سربازان از یک ماه به دوماه 
تغییر پیدا کرده است، روز شنبه اداره وظیفه عمومی اعالم کرد به دلیل جلوگیری از شیوع 
کرونا مدت این دوره همان یک ماه است.سردار حبیب اله جان نثاری معاون تربیت و آموزش 
ناجا اعالم کرد: »به دلیل ضرورت استفاده از کارکنان وظیفه در مأموریت های محوله و 
نیز کیفی سازی آموزش ها با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی از روز ۱2 تیرماه، دوره 
آموزش رزم مقدماتی سربازی از یک ماه به دو ماه تغییر یافت.روز شنبه سردار تقی مهری 
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: با توجه به ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح، 
مدت آموزش رزم مقدماتی سربازان به علت تشدید شیوع ویروس کرونا و نیاز به رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمتی سربازان عزیز، با یک ماه کاهش، کماکان 

تا اطالع ثانوی به صورت یک ماهه استمرار خواهد داشت.
به  این دوره  تغییر مدت زمان  تاکید کرد: هر گونه تصمیم گیری در خصوص  وی 

شرایط تداوم شیوع این بیماری در آینده بستگی داشته و در زمان مقرر تعیین تکلیف و 
اطالع رسانی می شود.این موضوع را با سردار حبیب اله جان نثاری در میان گذاشته و از او 
سئوال شد چرا در کمتر از دو روز یک تصمیم باید تغییر کند؟ که در پاسخ گفت: »از اول 
هم قرار بود بعد از اپیدمی و شیوع کرونا مدت یک ماه آموزش سربازی به قبل یعنی دو 
ماه برگردد، اما در مصاحبه ای که با یکی از رسانه ها داشتم این موضوع به اشتباه تفهیم 
شده بود و این گونه برداشت شد که قرار است از پنجشنبه ۱2 تیرماه مدت آموزش سربازی 

از یک ماه به دو ماه تغییر کند.
آنها  جان  حفظ  در  نداریم  اجازه  ما  و  هستند  امانت  ما  نزد  »سربازان  افزود:  وی 
کوتاهی کنیم، بعد از اعالم این خبر اشتباه که رسانه های دیگر هم به نقل از همان رسانه 
منتشر کرده بودند سربازان و خانواده های آنها دچار نگرانی و اضطراب شدند و این شد که 
تصمیم گرفتیم سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا امروز توضیحاتی در 

خصوص این موضوع ارائه دهد.«

پذیرش خدمت سربازی روستاییان و عشایر به عنوان سوابق بیمه ای
نایب رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: 
پیرو مذاکرات انجام شده، مسئله انتقال سابقه به سازمان تأمین اجتماعی در آینده ای نزدیک 
برطرف خواهد شد. مسعود هنردوست از به روزرسانی 22 هزار پرونده  مستمری بگیران خبر 
داد و گفت: تسهیالت مالی کارگزاران استان نیز در آینده نزدیک به آنها اعطا خواهد شد.

وی نسبت به گسترش پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر اظهار امیدواری کرد و 
از تالش صندوق برای پذیرش خدمت سربازی روستاییان و عشایر و اضافه شدن آن به 

سوابق بیمه ای خبر داد.

دانش آموزان هنگام ثبت نام کتاب درسی مراقب کالهبرداران اینترنتی باشند
رئیس پلیس فتا استان بوشهر در خصوص 
ثبت نام کتب درسی دانش آموزان هشدار داد و 
کتب  ثبت نام  بودن  اینترنتی  به  توجه  با  گفت: 

درسی، شهروندان مراقب کالهبرداران سایبری باشید. 
سرهنگ مهدی قاسمی در تشریح این هشدار اظهار 
کرد: در هنگام ثبت نام کتب درسی به  صورت غیرحضوری 
و آنالین، متأسفانه مشاهده شده که مجرمان سایبری از این 

موضوع سوءاستفاده مجرمانه می کنند.
وی با تأکید بر اینکه بهتر است والدین و دانش آموزان 
سایت های  در  درسی  کتب  خرید  برای  ثبت نام  هرگونه  از 
اینترنتی متفرقه و غیرمجاز خودداری کنند، افزود: در هنگام 

ثبت نام اینترنتی کتب درسی فرزندان حتمًا آدرس وب سایت 
ارائه شده از سوی آموزش و پرورش را به صورت دستی در 
نوار آدرس )Address bar( وارد کرده و به گزینه های 

نمایش داده شده در موتور جستجوی خود اعتماد نکنند. 
صورت  بررسی های  در  داد:  ادامه  قاسمی  سرهنگ 
وجه  شد  مشخص  فتا  پلیس  کارشناسان  توسط  گرفته 
به  قربانیان  اینگونه شگردهای کالهبردارانه ورود  اشتراک 
هزینه  پرداخت  بهانه  به  بانکی  درگاه های  جعلی  صفحات 

خرید الکترونیکی بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برای اینکه در دام 
درگاه  به  ورود  زمان  در  نگیرند  قرار  اینترنتی  کالهبرداران 

پرداخت بانکی از اصالت آن درگاه مطمئن و سپس اقدام به 
پرداخت وجه کنید.

فتا  پلیس  رئیس  ایسنا،  دریافت  گروه  گزارش  به 
نیز  سایبری  مجرمان  از  برخی  شد:  یادآور  بوشهر  استان 
جعلی  سایت های  در  شهروندان  اطالعات  جمع آوری  با 
و  اخاذی  مثل  خود  مجرمانه  مدت  بلند  اهداف  دنبال  به 
باج گیری از شهروندان هستند که در پی داشتن اطالعاتی 
که قبال از آنها جمع آوری کرده اند، می تواند اعمال مجرمانه 

خود را پیش ببرند.
وی تاکید کرد: در درج اطالعات شخصی خود و اعضای 

خانواده در سایت های متفرقه و ناشناس خودداری کنند.
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وزیر نیرو در نامه ای خطاب به رئیس 
امسال هدف  نیرو  جمهوری نوشت: وزارت 
افتتاح 2۵۰ طرح بزرگ در  نخست خود را 

صنعت آب و برق قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، »رضا 
االسالم  مکتوب حجت  قدردانی  پی  در  اردکانیان«  
والمسلمین حسن روحانی، درخصوص اقدامات انجام 
شده در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، طی 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: اطمینان خاطر 
می دهم که در سال ۱۳۹۹ نیز کارکنان خدوم صنعت 
حیاتی  خدمت  دو  تا  می کنند  وافر  سعی  برق،  و  آب 
و رضایت هموطنان  ارائه شده  به کفایت،  برق  و  آب 

فراهم باشد.
وی افزود: باور داریم موفقیتی که گزارش آن ارائه 
شد، حاصل عملکرد تنها وزارت نیرو نیست بلکه کل 
سازمان دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت 

بانک مرکزی، وزارت نفت،  دارائی،  اقتصادی و  امور 
وزارت جهادکشاورزی، وزارت کشور، سازمان حفاظت 
محیط زیست و ... در این توفیق سهیم اند و موفقیت 
حاصل شده دستاورد مجموعه دولت تدبیر و امید است.

اردکانیان ادامه داد: اطمینان دارم که دولت تدبیر و 

امید در دور اول و دوم فعالیت خود، انبوهی از موفقیت ها 
نظیر آنچه در پویش »هرهفته_الف_ب_ایران« ارائه 
شد را در کارنامه خود دارد. زیرساخت های بسیاری در 
هفت سال گذشته احداث شده اند، طرح های مهمی به 
بهره برداری رسیده و برخی سازوکارهای نرم افزاری و 

حکمرانی کشور نیز اصالح شده اند.
پویش  در  نیرو  وزارت  کرد:  اضافه  نیرو  وزیر   
»هرهفته_الف_ب_ایران« در سال ۱۳۹۹، اول، هدف 
با سرمایه گذاری ۵۰ هزار  افتتاح 2۵۰ طرح  بزرگ تر 
میلیارد تومان در بخش های آب و برق را که دشوارتر 
از سال گذشته است مد نظر قرار داده و دوم موضوع 
پیچیده بهبود »سازوکارها« را نیز در دستور کار دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیام  رئیس جمهوری موجب 
بار  البته سنگین کننده  و  بیشتر شده  دلگرمی و قوت 
ایام  در  هموطنان  به  خدمت رسانی  برای  مسئولیت 

پیش رو خواهد بود.

آزمون استخدامی بانک سینا برگزار شد
با هماهنگی  بانک سینا طبق اعالم قبلی و  آزمون استخدامی 
مبادی ذیربط و رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی روز پنج شنبه ۱2 

تیرماه با حضور بیش از ۵۰۰۰ نفر شرکت کننده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، آزمون استخدامی این بانک 
در ساعت ۹ روز پنج شنبه ۱2 تیرماه به طور همزمان در محل دانشگاه 
امیرکبیر تهران و ۸ شهر مشهد، تبریز، شیراز، اهواز، قزوین، یاسوج، 

کرمان و همدان با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره، معاون سرمایه های انسانی و مدیران 
حراست و بازرسی بانک برگزار شد.

بر اساس این گزارش، نیروی انسانی جدید بانک سینا از بین متقاضیان حائز رتبه در 
استخدامی  رابطه  با  ارشد،  )آقا و خانم( در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی  آزمون 

قراردادی موقت قانون کار، پذیرفته خواهند شد.
نتایج اولیه آزمون استخدامی بانک سینا از تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال جاری در پایگاه 
اینترنتی بانک به نشانی https://www.sinabank.ir، منوی استخدام، قابل مشاهده است.

پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت در آزمون کتبی، در مصاحبه های استخدامی بانک 
شرکت و در صورت قبولی، به استخدام بانک سینا درخواهند آمد.

با برگزاری مجمع عمومي عادي ساالنه :
 صورت های مالی سال ۱۳۹۸ شرکت لیزینگ گردشگری به تصویب رسید

گردشگری)سهامی  لیزینگ  شرکت  عمومی  مجمع  جلسه  در 
خاص( که با حضور ۱۰۰ درصدي سهامداران برگزار شد، صورت های 

مالی سال ۱۳۹۸ این شرکت به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در این جلسه که 
به ریاست سعید جمشیدی عضو هیات مدیره بانک گردشگری برگزار 
شد، مدیرعامل شرکت لیزینگ گردشگری گزارشی از عملکرد شرکت 

در سال ۱۳۹۸ و برنامه های سال ۱۳۹۹ را بیان کرد.
حسن کدخدا مدیرعامل لیزینگ گردشگري یکی از برنامه های مهم سال ۱۳۹۹ را 
رشد سودآوری شرکت ذکر کرد و افزود: بهینه سازی پرتفوی شرکت، طرح فروش امالک 
و مستغالت اداری و تجاری، طرح فروش اقساطی تجهیزات و ماشین آالت، لوازم خانگی 
اداری و الکترونیکی  و همچنین خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سواری )نو و دست دوم( 

از دیگر برنامه های سال جاری است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ویروس کرونا در کشور از اسفندماه سال گذشته شروع 
شد، طرح لیزینگ الکترونیک را برای سال ۹۹ در دستور کار داریم تا خدمات لیزینگ را هم 

از طریق وب سایت شرکت و هم اپلیکیشن به مشتریان ارائه دهیم.
کدخدا تصریح کرد: ورود شرکت به بازار سرمایه از برنامه های مهمی است که در سال 

۱۴۰۰ عملیاتی می شود اما مقدمات آن از نیمه دوم سال جاری رقم خواهد خورد.
لیزینگ گردشگری در سال ۱۳۷۹ با نام لیزینگ »شید« به ثبت رسید و در سال ۱۳۹۸ 
تحت عنوان »لیزینگ گردشگری« تغییر نام یافت. شرکت لیزینگ گردشگری )سهامی خاص( 

در حال حاضر تحت نظارت بانک مرکزی و با مجوز این بانک فعالیت می کند.
شرکت لیزینگ گردشگری از شرکت های گروه مالی گردشگری است و سهامداران 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  گذاری  سرمایه  »گروه  و  گردشگری«  »بانک  را  آن  عمده 

ایران«)سمگا( تشکیل می دهند.

امکانات متنوع بانکی همراه بانک موسسه اعتباری ملل 
در  تسهیل  و  الکترونیک  بانکداری  خدمات  توسعه  راستای  در 
بانکی متنوع در همراه  بانکی به کلیه کاربران، خدمات  ارایه خدمات 

بانک ملل ارایه می گردد 
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل با نصب همراه 
بانک ملل کلیه مشتریان می توانند با امنیت کامل کلیه نیازمندیهای 

بانکی خود را با حداقل زمان انجام دهند.
خدماتی که با همراه بانک ملل می توان از آن بهره برد بدین شرح می باشد:

انتقال وجه بین بانکی کارت به کارت، ساتنا، پایا 
مدیریت پرداخت حساب به حساب 

مدیریت کارتها
مدیریت رمز دوم پویا

پرداخت قبوض
صورتحساب بر اساس حساب و کارت

مشتریان محترم می توانند برای فعال سازی و استفاده از خدمات همراه بانک ضمن 
درخواست  فرم  تکمیل  و  کشور  سراسر  در  ملل  اعتباری  موسسه  از شعب  یکی  به  مراجعه 

فعالسازی خدمات همراه بانک را انجام نمایند.
گفتنی است موسسه اعتباری ملل با ارایه سامانه همراه بانک خود با توجه به گستردگی 
شبکه تلفن همراه و افزایش روز افزون کاربران تلفن هوشمند، زمینه را برای عملیات بانکی 

غیر حضوری فراهم نموده است.
از مشتریان محترم تقاضا داریم برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کلیه خدمات 

بانکی خود را با همرا ه بانک ملل انجام دهند .

روند صعودی اعطای تسهیالت بانک توسعه صادرات در سال ۹۸
ایران در سال ۱۳۹۸  بانک توسعه صادرات  اعطایی  تسهیالت 
بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از آن ۳۵ درصد رشد داشته است.
تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در۱۳۹۸ بالغ بر 
۸۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن یعنی ۱۳۹۷، ۳۵ درصد رشد داشته است. الزم به ذکر است که 

رقم تسهیالت اعطایی بانک در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۶2 میلیارد و ۶۴2 میلیون ریال بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه 
مالی خود جهت حمایت مالی از شرکت ها و موسسات صادراتی، اقدام به سپرده گیری از 
صندوق توسعه ملی نموده است. مبلغ سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ بالغ بر 
۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بود که در مقایسه با رقم 2۶میلیارد و2۰۰ میلیون ریالی سال 

۹۷، رشد 2۶ درصدی را تجربه نموده است.
بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای اخیر سیاستهای حمایتی خود را بر مراقبت 
و نگهداری از مشتریان متمرکز کرده و به خصوص در حوزه اعطای تسهیالت سرمایه در 
گردش، گره گشای بسیاری از چالش های مالی تولیدکنندگان صادرات محور خود بوده است

از روسای شعب برتر بانک دی قدردانی شد
در نخستین نشست هم اندیشی مدیران و روسای شعب بانک دی 

در سال ۱۳۹۹ از روسای شعب برتر بانک قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در نخستین همایش مدیران 
و روساي شعب بانک دي در سال ۱۳۹۹ با حضور اعضاي هیئت مدیره 
از روسا و همکاران شعب آمل، اصفهان، دولت و حافظ که در شاخص 
هاي تحقق برنامه عملیاتي ۳ ماهه اول، عملکرد موفقي داشتند قدرداني 

شد.همچنین در شاخص طرح دیدار دي از روسا و همکاران شعب سبزوار، دروس، کرمان و 
در شاخص وصول مطالبات از شعبه مرکزي و شعبه مرکزي مشهد و در شاخص جذب منابع 
از رییس و همکاران شعبه وزرا و در شاخص رشد منابع از رییس و همکاران شعبه میدان مادر 

با اهداي لوح سپاس قدرداني شد.

پرداخت تسهیالت بانک توسعه تعاون تا سقف ۱00 میلیون تومان به فرهیختگان
بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از فرهیختگان تسهیالت 

تا سقف یکصد میلیون تومان پرداخت می نماید.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون کلیه اساتید عضو 
هیات های علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی کشور شامل دولتی، 
آزاد، پیام نور و اساتید حق التدریسی، سایر اساتید دانشگاهی و فرهنگیان 
آموزش وپرورش می توانند در قالب عقد مرابحه و جعاله و با بهره گیری 

از طرح هم راه فرهیختگان از تسهیالت اعتباری بانک توسعه تعاون با مبالغ مختلف پانصد 
میلیون ریال، هفتصد میلیون ریال و یک میلیارد ریال بهره مند شوند.

شایان ذکر است فرهیختگان می توانند همچنین تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال در قالب 
کارت اعتباری مرابحه و برای مبالغ بیشتر بدون کارت جهت رفع نیازهای ضروری و اساسی 
از این تسهیالت بهره مند گردند. گفتنی است مدت بازپرداخت تسهیالت اعتباری طرح هم راه 
فرهیختگان بر اساس دوره زمانی 2۴، ۳۶ و حداکثر ۴۸ ماهه در قالب اقساط مساوی ماهیانه 
می باشد.الزم به ذکر است ارائه و اجرای محصوالت و خدمات تخصصی ازجمله راهکارهای 
بانک ها برای ارائه خدمات ویژه به گروه های مختلف شغلی و اجتماعی است. طرح هم راه 
فرهیختگان، طی دو سال اخیر، باهدف خدمت رسانی به اساتید دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی و فرهنگیان و معلمان آموزش وپرورش ارائه گردیده و در شبکه شعب بانک توسعه تعاون 
بکار گرفته شده است.روابط عمومی بانک توسعه تعاون ضمن تبریک فرارسیدن چهاردهم تیرماه 
روز قلم؛ امیدوار است طرح هم راه فرهیختگان در جهت تأمین نیاز بانکی و مالی اهالی قلم، 

اساتید و معلمان مؤثر واقع گردد.

طرح »پیوند رفاه« از سوی بانک رفاه ارائه شد
 بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و ترویج 

سنت حسنه ازدواج طرح »پیوند رفاه« را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی، تسهیل و ترویج سنت حسنه ازدواج، 
سال »جهش  در  داخلی  کنندگان  توزیع  و  کنندگان  تولید  از  حمایت 
تولید« و حمایت از جوانان برای تأمین لوازم اولیه زندگی طرح پیوند 

رفاه را ارائه کرد.بر این اساس،کلیه اشخاص حقیقی متقاضی بهره مندی از تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، پس از ثبت نام در سامانه ازدواج بانک مرکزی ج.ا.ا و معرفی 
آن ها از سوی این سامانه به بانک رفاه، می توانند از مزایای این طرح که تسهیالت با کارمزد 

یک درصد است برخوردار شوند. 
گفتنی است، متقاضیان مذکور عالوه بر تسهیالت موصوف، می توانند 2۰۰ میلیون 
ریال تسهیالت مرابحه با نرخ ۱۵ درصد )کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا( در قالب 
طرح رفاه کاال مشروط به اینکه ۶۰ درصد حقوق و مزایا، کل اقساط تسهیالت دریافتی را 

پوشش دهد دریافت کنند.

واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آذر 
تکمیل شد

پروژه احداث واحد فرآورش مرکزی )CPF( میدان مشترک 
آذر تکمیل شد و این واحد هم اکنون برای ورود نفت و تحقق تولید 

نهایی ۶۵ هزار بشکه نفت خام در این میدان آماده است.
شرکت مهندسی و توسعه نفت از تکمیل پروژه احداث واحد 
فراورش مرکزی میدان مشترک آذر و آغاز شمارش معکوس برای 

تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت در این میدان خبر داده است.
اجرای طرح توسعه میدان مشترک آذر با هدف تولید روزانه ۶۵ 
هزار بشکه نفت در چارچوب قرارداد بیع متقابل در دستور کار شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شرکت 
اویک قرار گرفت و عملیات اجرایی توسعه آن به شرکت مهندسی 
از نظر ژئوفیزیک و  آذر محول شد؛ میدانی که  و توسعه سروک 
حفاری از پیچیده ترین میدان های نفتی ایران به شمار می رود و از 
حیث شرایط و کیفیت کار با دیگر میدان های نفتی کشور تفاوت دارد.

برداشت نفت از این میدان مشترک به میزان ۱۵ هزار بشکه 
در روز، اواخر سال ۹۵ کلید خورد و پس از گذشت حدود 2 ماه، این 
رقم به ۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. حال بر اساس اعالم 
شرکت متن، هدفگذاری تولید ۶۵ هزار بشکه ای این میدان نیز به 

زودی محقق می شود.  
کیوان یاراحمدی، مجری طرح توسعه آذر در حاشیه نوزدهمین 
نشست کمیته مدیریت مشترک این طرح، با اعالم تکمیل واحد 
انجام  آذر، عنوان کرده است: در صورت  فراورش مرکزی میدان 
موفقیت آمیز آزمایش 2۱ از 2۸ روز تولید نهایی، چگونگی بازپرداخت 
هزینه های نفتی به پیمانکار بیع متقابل، بررسی و تصویب خواهد شد.

به گفته وی، بخش های مختلف این طرح با حضور حداکثری 
نیروهای بومی منطقه اجرایی شده و تمام تالش ما بر این است با 
توجه به اینکه پروژه در مراحل نهایی قرار گرفته است، نیروهای 

بومی بتوانند فعالیت خود را در این طرح ادامه دهند.
میدان نفتی آذر یکی از میدان های نفتی مشترک ایران با عراق 
است که در بلوک اناران، در دماغه کوه های زاگرس و در امتداد مرز 
ایران و عراق )در قسمت جنوب غربی ایالم( میان دو شهر مهران 

و دهلران واقع شده است.

بحران صنعت دو تریلیون دالری پاالیش نفت
نفت خام مهمترین کاالی جهان است اما بدون پاالیشگاهی 
که آن را به محصوالت مورد نیاز مردم مانند بنزین، دیزل، سوخت 
جت و پتروشیمی برای تولید پالستیک تبدیل کند، ارزشی ندارد 
و اکنون این صنعت در بحرانی گرفتار شده که در هیاهوی صعود 

قیمت نفت گم شده است.
پاتریک پویانه، مدیرعامل گروه توتال فرانسه ماه گذشته به 
سرمایه گذاران اعالم کرد که حاشیه سود پاالیش کامال فاجعه آمیز 
است. سایر مدیران، معامله گران و تحلیلگران هم نظر مشابهی در 

این خصوص دارند.
آنچه که در مقطع فعلی برای صنعت پاالیش نفت به وقوع 
پیوسته، انعکاس زنجیره ای در سایر بخش های صنعت انرژی خواهد 
داشت. پاالیشگاههای چند میلیارد دالری برای هزاران نفر اشتغال 
ایجاد کرده اند و موج تعطیلیها و ورشکستگیهای آنها در راه است.

نیخیل بهانداری، تحلیلگر پاالیش در گروه مالی گلدمن ساکس 
در این باره به بلومبرگ گفت: ما بر این باوریم که صنعت پاالیش 
وارد دوره تحکیم شده است. نامهای بزرگ این صنعت که سال 
گذشته نفت به ارزش بیش از دو تریلیون دالر را پاالیش کردند شامل 
غولهایی مانند اکسون موبیل و رویال داچ شل هستند. همچنین 
غولهای آسیایی مانند سینوپک چین و ایندین اویل هند و شرکتهای 
مستقلی مانند ماراتون پترولیوم و والرو انرژی از دیگر فعاالن بزرگ 

این صنعت هستند که جایگاههای سوخت فراوانی دارند.
آنچه که باعث نجات صنعت نفت شده، در حال از بین بردن 

صنعت پاالیش نفت است.
زمانی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در آوریل توافق 
سایر  و  روسیه  و  سعودی  عربستان  میان  نفت  سابقه  بی  کاهش 
تولیدکنندگان گروه اوپک پالس را مهندسی کرد، با این اقدامش 
صنعت نفت شیل در تگزاس، اوکالهاما و داکوتای شمالی را نجات 
داد اما پاالیشگاهها را در منگنه گذاشت.اقتصاد پاالیشگاهها ساده 
و به این ترتیب است که بر اساس اختالف قیمت میان نفت خام و 

سوختهایی مانند بنزین رونق پیدا می کند.
توافق کاهش تولید اوپک پالس که ترامپ واسطه آن بود، 
باعث شد قیمت نفت برنت از ۱۶ دالر در مدت چند ماه به ۴2 دالر 
در هر بشکه صعود کند  اما در شرایطی که تقاضا در دوران شیوع 
ویروس کرونا ضعیف مانده است، قیمت بنزین و سایر فرآورده های 
پاالیش شده بهبود قابل مالحظه ای پیدا نکرده و این موضوع به 

پاالیشگاهها آسیب زده است.
تا چند هفته پیش به نظر می رسید دورنمای بزرگترین مصرف 
کنندگان نفت جهان رو به بهبود است و تقاضا در چین تقریبا به 
سطح دوران پیش از شیوع ویروس کرونا رسیده بود و مصرف در 
آمریکا هم به تدریج در حال بهبود بود اما اکنون موج دوم شیوع 
ویروس کرونا باعث شده است پکن به قرنطینه صدها هزار نفر از 
ابتال به کووید ۱۹ در آمریکای التین و  ساکنانش بپردازد. موارد 

نقاط دیگر هم رو به افزایش گذاشته است.
اکنون که تقاضا برای سوخت در مناطق مصرف کننده بزرگ 
بنزین در آمریکا مانند تگزاس، فلوریدا و کالیفرنیا همزمان با افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونا دوباره نشانه های کاهش را نشان می 
دهد، حاشیه سود پاالیش در قاره آمریکا که تقریبا منبع تولید دو 
بشکه از ۱۰ بشکه نفت پاالیش شده در جهان است، ممکن است 

وخیمتر شود.
به گفته اندرو لیپو، رییس لیپو اویل آسوشیتس در هیوستون، 
بدترین ترس پاالیشگاهها، افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا و 
یک دور دیگر قرنطینه در جهان است که روی تقاضا برای سوختها 

به شدت تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مشکل دیگر صنعت پاالیش این 
است که اگرچه تقاضا برای سوختها بهبود داشته اما این بهبود به 
شکل برابر روی نداده و دردسرهای قابل توجهی را برای مدیران به 
وجود آورده که باید بهترین نفت را برای پاالیش و تولید سوختهای 
پرتقاضا را انتخاب کنند. مصرف بنزین و دیزل تقریبا تا ۹۰ درصد 
بهبود یافته اما بازار سوخت جت همچنان راکد است و در برخی 
از کشورهای اروپایی به اندازه ۱۰ تا 2۰ درصد سطح عادی است.

وزیر نیرو خبر داد؛

بهره برداری از ۲۵0 پروژه بزرگ آب و برق در سال ۹۹
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دنیای جوانان/ مجتبی کاشی:
خودرو  بازار  روند  بررسی 
انواع  قیمت  که  می دهد  نشان 
خودروهای داخلی طی یکی دو هفته اخیر 
روند  این  و  شده  گران   درصد   2۰ از  بیش 
سطح  رسیدن  و  مشتری  حضور  علیرغم 

معامالت به صفر همچنان افزایشی است.
22 اردیهشت ماه بود که در جلسه ستاد 
تنظیم بازار با محوریت قیمت گذاری خودرو، 
کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  رییس 
مبنا  قیمت  اعالم کرد که  تولیدکنندگان  و 
قیمت  آزاد،  بازار  در  معامالت  انجام  برای 
 ۱۰ حداکثر  عالوه  به  کارخانه  در  خودرو 

درصد سود خواهد بود.
کجا  هر  کرد:  تاکید  تابش  عباس 
قیمتی باالتر از این ارقام داده شود، به منزله 
گران فروشی بوده و بازرسان این سازمان با 

آن مقابله خواهند کرد.

معامله گران  که  است  حالی  در  این 
بازار آزاد همچنان به همان شیوه های قبلی 
خود که » جنس خودم هست، هر قیمتی 
بخواهم آن را می فروشم، مشتری بخواهد 
دادند.  ادامه  نمی خرد«  نخواهد  می خرد؛ 
همان زمان، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران نیز اعالم کرد 
که هیچ مصوبه ای در این رابطه به ما ابالغ 

نشده است.
جدید  قیمت های  تعیین  با  بود  قرار 
بازار  در  خودرو  فروش  داخلی،  خودروهای 
۱۰ درصد باالتر از نرخ کارخانه صورت گیرد 
اما با اجرایی نشدن این طرح، رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با 
خودرو،  قیمت  تعیین  برای  اینکه  به  اشاره 
گفت:  دارند،  دخالت  مختلفی  ذی نفع های 
به  عمل  و  کافی  تولید  با  باید  خودروساز 
تعهدات، وجود کاال در کف بازار را تضمین 

رعایت حقوق  برای  این شرط الزم  و  کند 
مصرف کننده است.

اجرای  عدم  دالیل  با  رابطه  در  وی 
مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودرو، تصریح 
مورد  در  حمایت  سازمان  پیشنهاد  که  کرد 
قیمت خودرو در بازار همان ۱۰ درصد باالتر 
از قیمت مصوب کارخانه بود اما دیدگاه های 
برخی  دارد.  وجود  باره  این  در  متفاوتی 
معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود 
دارد؛ بنابراین قیمت های بازار باید بر مبنای 
عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در 
سقف  باید  که  است  معتقد  خصوص  این 

قیمت در بازار تعیین شود.
حاال پس از گذشت نزدیک به دو ماه از 
آن تصمیم  و اجرایی نشدن آن و عدم برخورد 
این فرمول منتفی شده  هیچ نهاد نظارتی، 
و بازار همچنان علیرغم اینکه تقاضایی در 
به صفر  معامالت  و سطح  ندارد  وجود  آن 

با  عجیبی  طور  به  همچنان  است،  رسیده 
روند افزایشی پیش می رود.

بررسی ها نشان می دهد که طی یکی 
قیمت  درصد   2۰ از  بیش  اخیر  هفته  دو 

خودروها افزایش یافته است.
برخی  از  ها  بررسی  آخرین  براساس 
نمایندگی ها فروش در رابطه با پرتیراژهای 
 ۱۱۱ پراید  میانگین  طور  به  خودروسازان، 
حدودا ۸۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدودا 
۷۷ میلیون تومان، تیبا 2 و ساینا ۹۷ میلیون 
تومان، پژو 2۰۶ تیب پنج ۱۷۷ میلیون تومان، 
2۰۶ صندوقدار ۱۷2 میلیون تومان و دنا ۱۹۵ 

میلیون تومان قیمت دارند.
پیگیری های  که  است  حالی  در  این 
رییس  از  جوانان  دنیای  روزنامه  خبرنگار 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران برای اطالع از دلیل این وضعیت بدون 

نتیجه مانده است.

گزارش دنیای جوانان از آشفته بازار خودرو

مشتری بخواهد می خرد؛ نخواهد نمی خرد!

عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه 
را پشتوانه رهنی  بتوانیم سهام عدالت  امیدواریم 
افراد برای خرید متری مسکن قرار دهیم، گفت: 
در صدد هستیم تا از طریق ارتباط دارایی ها با یکدیگر، امکان 

وثیقه گذاری در رابطه با حوزه مسکن را فراهم کنیم.
شاهین چراغی روز گذشته )یکشنبه( در گفت و گو با 
دنیای جوانان به راه اندازی بورس امالک اشاره کرد و افزود: 
روز گذشته جلساتی در اتاق بازرگانی با تشکل های ساختمانی، 
و  برگزار  انبوه ساز  تشکل های  و  ساختمان  صنعت  فعالین 

تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردیم.
وی ادامه داد: در جلسه ای که هفته گذشته با فعالین حوزه 

نهادهای مالی و صنعت ساختمان برگزار شد به 
این جمع بندی رسیدیم که به طور حتم استقبال 
خوبی از راه اندازی این بورس صورت می گیرد 
و ابزار مختلف تامین مالی برای بخش عمرانی 

و مسکن در این بورس شکل خواهد گرفت.
هدف از راه اندازی بورس مسکن

چراغی به هدف از راه اندازی بورس مسکن 
اشاره کرد و گفت:  هدف از راه اندازی این بورس 
قرار گرفتن بخشی از منابع مالی موجود در بازار 
سرمایه در کنار پتانسیل های موجود در پیمانکاران 
و سازندگان و نیز اموال مازاد دولت و نهادهای 

عمومی دولت یا غیردولتی است.
عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: 
از یک طرف دولت، نهادهای دولتی و غیردولتی 

با عرضه های زمین و امالک خود و از طرف دیگر پیمانکاران 
بخش ساختمان و حوزه های عمرانی و نیز ورود منابع مردم 
به بورس منجر به تولید مسکن انبوه  یا اجرای پروژه عمرانی 

سود آور در کشور می شود.
چراغی افزود: در بخشی که دولت می تواند زمین خود 
را وارد بورس کند، عمال امالک در اختیار خود را در بورس 
عمرانی  شرکت های  دیگر  بخش  در  و  کرد  خواهد  عرضه 
می توانند نسبت به راه اندازی صندوق پروژه که چندین سال 

است راه اندازی آن مورد بحث قرار گرفته اقدام کنند.
عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: بخش دیگر 
که  است  مسکن  متری  فروش  مسکن،  بورس  فعالیت  از 
شهرداری ها می توانند از این پتانسیل استفاده و تراکم خود را 

در بورس به فروش برسانند.
وی گفت: با راه اندازی بورس مسکن، شرکت های آب، 
گاز، آب و فاضالب هم می توانند اوراقی را منتشر و حق انشعاب 
را پیش فروش کنند و از این مسیر تامین مالی انجام و پروژه 

زیرساختی خود و همچنین توسعه ها را انجام دهند.
معضالت موجود در حوزه ساختمان

چراغی با اشاره به معضالت موجود در حوزه ساختمان 
اشاره کرد و گفت: از پتانسیل و دانش بخش خصوصی و از 
یا اجرای پروژه ها استفاده  انبوه سازی  بازار سرمایه در  منابع 
نمی شود و برخی از پروژه ها به دلیل مشکالت تامین مالی از 

بانک، متوقف می شوند.
وی اظهار داشت: اقداماتی که در بورس مسکن صورت 
می گیرد کامال متفاوت با بازار فعلی مسکن است که اکنون 
تحت مدیریت اتحادیه امالک قرار دارد، بنابراین  فعالیت آنها 
همچنان ادامه دارد و از پتانسیل آنها نیز برای بهبود عملکرد 

این بورس استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف ما از راه اندازی این بورس تالش 
برای افزایش و بهبود روند تولید است و تمرکزی در بخش 
معامالت موجود نخواهیم داشت، گفت: در این بورس فقط به 
دنبال تولید انبوه مسکن، اجرای پروژه های سودآور عمرانی و 
کاهش قیمت تمام شده ساخت از طریق قرار گرفتن ارکان 
مختلف )دولت و نهادهای عمومی و غیر دولتی، شرکت های 
پیمانکاری و منابع نقدینگی موجود در کشور( در کنار یکدیگر  
برای توسعه بخش مسکن و پروژه های عمرانی سودآور هستیم.

وی گفت: بنابراین مفهوم بورس امالک بدین منظور 
نیست که مردم بتوانند امالک موجود خود را برای خرید و 

مطرح  بحثی  چنین  تاکنون  کنند  عرضه  بورس  در  فروش 
نشده و بازار ثانویه امالک )بازار فعلی فروش، رهن و اجاره 
و ساخت واحدهای معمولی( همچنان در اختیار اتحادیه های 

آژانس امالک است.
چراغی افزود: برای راه اندازی این بورس به نهادسازی 
شرکت های  مسکن،  بخش  تخصصی  سرمایه  تامین  یعنی 
مشاوره سرمایه گذاری متخصص در حوزه مسکن و حتی 
کارگزاری ها نیازمندیم.عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: 
بورس مسکن، بورسی بزرگ با پتانسیل باال خواهد بود که امید 
است بتوان بخش تامین مالی انبوه سازی و عمران سازی ها را 

در آنجا به سرانجام برسانیم.
زمان راه اندازی بورس امالک

وی به زمان راه اندازی بورس امالک اشاره کرد و گفت: 
زیرساخت های الزم در این زمینه آماده است و سعی خواهیم 
کرد که سیستم پلت فرم زیرساخت معامالتی را از بورس کاال 
و فرابورس که اکنون در حال استفاده از آن هستند را فراهم 
کنیم تا هر چه زودتر این بورس بتواند به مرحله راه اندازی برسد.

چراغی گفت: به نظر می رسد استقبال زیادی از سوی 
مردم برای پذیره نویسی و نیز فعاالن صنعت و نهادهای مالی 

صورت گیرد.
عضو شورای عالی بورس افزود: راه اندازی بورس مسکن 
وابسته به تنظیم زیرساخت های موجود است؛ بنابراین زمان 
دقیقی را نمی توان برای راه اندازی این بورس اعالم کرد اما 
اقدام  این  ممکن  زمان  سریع ترین  در  تا  هستیم  تالش  در 

انجام شود.
بورس مسکن، پنجمین بورس ایران

بورسی  پنجمین  مسکن،  بورس  اینکه  بیان  با  وی 

همه  داشت:  اظهار  شد،  خواهد  ندازی  ه ا را که  است 
تجربیات ما در بازار سرمایه به بخش امالک و ساختمان 

پیوند خواهد خورد.
چراغی با تاکید بر اینکه راه اندازی بورس مسکن می تواند 
بخشی از نقدینگی ها را جذب و مردم از مزیت های مختلف 
آن بهره مند شوند، گفت: بسیاری از مردم اکنون امکان خرید 
یک واحد مسکن را ندارند اما از طریق عرضه متری مسکن 
اوراقی را خریداری و خود را در برابر افزایش تورم بیمه می کنند.

متری  خرید  برای  افراد  رهنی  پشتوانه  عدالت،  سهام 
مسکن

عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه امیدواریم 
بتوانیم سهام عدالت را پشتوانه رهنی افراد برای 
خرید متری مسکن قرار دهیم، گفت: در صدد 
هستیم تا از طریق ارتباط دارایی ها با یکدیگر، 
امکان وثیقه گذاری در رابطه با حوزه مسکن را 

فراهم کنیم.
وی افزود: بسیاری از مردم از طریق سهام 
عدالت دارنده دارایی با ارزشی هستند و عالقه ای 
به فروش سهام در اختیار خود ندارند اما عمال 
می توانند از گذاشتن دارایی خود به عنوان وثیقه 

در بخش مسکن استفاده کنند.
تاثیر راه اندازی بورس مسکن در بازار ملک

چراغی به تاثیر راه اندازی بورس مسکن 
و  کرد  تاکید  مسکن  بازار  بخشیدن  نظم  در 
گفت: همه تالش ما افزایش تولید انبوه مسکن 
و افزایش عرضه مسکن با الگوی مسکن متعارف و استفاده 
از منابع عظیم بازار سرمایه است تا از این طریق زمان اجرای 

پروژه ها کاهش یابد.
وی افزود: اکنون نظارت ها برای اجرای ساخت و سازها 
اما در  انجام می شود  پروژه ها  بر  توسط سازمانهای ذی ربط 
بستر یک ساختار واحد نیست و به صورت جدا و  جزیره ای 
است، در حالی که نظارت های صورت گرفته از طریق بورس 
امالک و مستغالت همه این نظارت ها را تجمیع و در راستای 

استانداردسازی ها برای سرمایه گذاران استفاده می کند.
سوی  از  شده  انجام  زیرساختی  اقدامات  به  چراغی 
اسناد،  و  امالک  ثبت   اداره  مانند  ربط  ذی  سازمان های 
نظام  سازمان  مشاور،  مهندسین  پیمانکاران  شهرداری ها، 
و  کرد  اشاره  مسکن  بورس  راه اندازی  برای  و...  مهندسی 
گفت: اکنون در تالش هستیم تا از طریق اتصال زیرساخت 
فن آوری های موجود در کشور که خوشبختانه در دو سال گذشته 
توسعه خوبی پیدا کرده، بورس مسکن و امالک را با ساختار 
مدرن و با استفاده از این خدمات الکترونیکی راه اندازی کنیم.

استفاده از کدال برای اطالع رسانی
تجربیات  از  اینکه  بیان  با  بورس  عالی  شورای  عضو 
خوب بورس ها برای ایجاد زیرساخت اطالع رسانی در خصوص 
اطالعات اوراق قابل معامله در بورس امالک مانند سایت کدال 
استفاده خواهیم کرد تا اطالعات همه اوراق، پروژه ها، طرح ها 
و همچنین امالک قابل معامله به صورت شفاف در اختیار 
سرمایه گذاران قرار گیرد، اظهار داشت: گزارش های اشخاص 
ثالث مانند مهندسین مشاور و شهرداری ها از روند پروژه و 
گزارشات نظارت بر فرایند ساخت در قالب گزارشات استاندارد 

در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد عضو شورای عالی بورس؛

سهام عدالت، پشتوانه رهنی افراد برای خرید متری مسکن
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به گزارش روابط عمومی 
اداره کل امور مالیاتی اردبیل 
اصناف شهرستان  از  تعدادی 
گردشگری،  )صنعت  جمله  از  سرعین 
آقای  با   ) و.   ..  داران  هتل  و  آبدرمانی 
قلی زاده مدیر کل امور مالیاتی استان 
اردبیل و با حضور معاون امور حسابرسی 
رئیس  و  اردبیل  استان  شهرستانهای 
دیدار  سرعین  مالیاتی شهرستان  گروه 

و گفتگو کردند.
در این دیدار تعدادی از اصناف به 
بیان مشکالت متعددی که از سال ۹۸ 
مدیر  از  پرداخته  درگیر هستند  تاکنون 
نظر  در  با  خواستند  مالیاتی  امور  کل 
کشور  اقتصاد  بر  حاکم  شرایط  گرفتن 
)که  بنزین  گرانی  ها،  تحریم  جمله  از 
صنعت گردشگری را تحت تاثیر شدید 
که  کرونا  بیماری  و  است(  داده  قرار 
اقتصاد شهر توریستی سرعین را با رکود 
مواجه ساخته است به مانند سالهای قبل 
تعامل بیشتری با اصناف این شهرستان 
داشته و بخشودگی جرایم مالیاتی برای 

این اصناف اعمال شود.
در این جلسه آقای شریفی معاون 
در  گفت:  ها  شهرستان  مالیاتی  امور 
مورد حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن 
کرونا  از  دیدگان  آسیب  و  اقتصادی 

سازمان تمهیداتی اندیشیده از جمله:
-ابالغ بخشنامه جدید بخشودگی 

جرایم قابل بخشش مالیاتی
-ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 
جهت تسهیل در روند کارها و رعایت 

پروتکل های بهداشتی
رئه  ا ماهه  دو  مهلت  -تمدید 
برای  مالیاتی  رسیدگی  و  اظهارنامه 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
-صدور پروانه کسب بدون مراجعه 

به اداره مالیاتی اشاره نمود.
با  مالیاتی  امور  مدیرکل  ادامه  در 
تبریک دهه کرامت و تشکر و قدردانی 
از حضور حاضرین در جلسه گفت: وجه 
تسمیه دهه کرامت بزرگواری و وفای 

امام  به  معصومه)س(  به عهد حضرت 
معنای  به  کرامت  باشد.  می  )ع(  رضا 
بزرگواری است و اگر انسان می خواهد 
دوری  گناه  از  باید  حتما  باشد  بزرگوار 
کند و دوری از گناه سبب سعادت دنیا 
و  انسان  موفقیت  و  آخرت می شود  و 
بزرگواری اش در زندگی و کار در گرو 

دوری از گناه است.
آقای قلی زاده اظهار داشت: شیوه 
تغییرات ماده  بر اساس  مالیات ستانی 
۹۷ اصالح شده و از سنتی به هوشمند 
تغییر کرده است و خوشبختانه از سال 
۹۸ مالیات علی الراس حذف شده که 
مالیاتی  عدالت  رعایت  سبب  امر  این 

می شود. 
به  اشاره  با  مالیاتی  امور  مدیرکل 
ابالغ بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی 
که  اختیاری  تفویض  اساس  بر  گفت: 
سازمان در این مورد در اختیار ما قرار 
داده است حداکثرمساعدت در این باره را 
اعمال خواهیم کرد و از این بابت اصناف 

نباید هیچ دغدغه ای داشته باشند.

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل تاکید کرد:

هوشمند سازی مالیاتی گامی در جهت رعایت عدالت مالیاتی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان خبر داد:

 اجرای طرح یارانه دستمزد در گلستان

مازندرانــی بــه اجــرای طــرح یارانــه دســتمزد اشــاره کــرد و گفــت: 
در ایــن طــرح افــرادی کــه فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی را جــذب کننــد 
۳۰ درصــد حقــوق آنهــا را دولــت پرداخــت خواهــد کرد.بــه گــزارش روابط 
ــل از  ــه نق ــتان ب ــی گلس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی اداره کل تع عموم
ــتغال  ــروه اش ــه کارگ ــی در جلس ــعید مازندران ــتان، س ــزاری شبس خبرگ
ــون ۴۵۸  ــال ۹۸ تاکن ــتایی از س ــتغال روس ــث اش ــت: در بح ــتان گف اس
میلیــارد تومــان تســهیالت از ســوی بانــک هــای عامــل پرداخــت شــده 
ــن تســهیالت ۱۰ هــزار و ۷۴2 طــرح  ــزود: در پرداخــت ای اســت.وی اف
در ســامانه ثبــت نــام شــد ولــی برخــی از آنهــا شــرایط الزم را نداشــتند 
و از ایــن مجمــوع پنــج هــزار و ۸۹2 طــرح توانســتند از ایــن تســهیالت 
ــان کــرد: ۴۶ درصــد دریافــت کننــدگان  ــد شــوند.مازندرانی بی بهــره من
ایــن تســهیالت بانــوان بودنــد و ۵۴ درصــد ایــن تســهیالت بــه آقایــان 
ــهیالت  ــد تس ــت و ۸2 درص ــاص یاف ــوان اختص ــه بان ــد ب و ۴۶ درص
مشــاغل خانگــی نیــز بانــوان دریافــت کردنــد. مازندرانــی از اجــرای طــرح 
یارانــه دســتمزد اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن طــرح افــرادی کــه فــارغ 
التحصیــالن دانشــگاهی را جــذب کننــد ۳۰ درصــد حقــوق آنهــا دولــت 
پرداخــت خواهــد کــرد.  وی اذعــان کــرد: ســال گذشــته ۳۰ هــزار تعهــد 
ــزار و  ــه 2۷ ه ــه شــد ک ــتان گلســتان در نظــر گرفت ــرای اس ــتغال ب اش
۹۰۰ مــورد آن محقــق شــد کــه تقریبــا ۸۹ درصــد تحقــق در اشــتغال را 
در ســال گذشــته شــاهد بودیــم.  مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گلســتان تصریــح کــرد: امســال بــرای اســتان گلســتان ۳۳ هــزار نفــر در 
نظــر گرفتــه اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط اســتان نیاز بــه تعدیــل دارد.  
مازندرانــی بیــان کــرد: بــه تفکیــک در بخــش صنعــت و معــدن ۹ هــزار 
شــغل، کشــاورزی ۶ هــزار و ۸۰۰ شــغل، گردشــگری ســه هــزار شــغل، 
خدمــات بازرگانــی ۱۳ هــزار و ســایر مشــاغل یــک هــزار و 2۰۰ شــغل 

بــرای ســال ۹۹ در نظــر گرفتــه شــده اســت.

خدمات تمام الکترونیک پرداخت قبوض درآمدی شهرداری 
گرگان برای شهروندان

ـــک  ـــام الکترونی ـــات تم ـــدن خدم ـــی ش ـــرگان از اجرای ـــهردار گ ش
پرداخـــت قبـــوض درآمـــدی شـــهرداری گـــرگان بـــرای شـــهروندان 
ــی و  ــط عمومـ ــانی روابـ ــز اطالع رسـ ــزارش مرکـ ــه گـ ــر داد. بـ خبـ
ـــوص  ـــود در خص ـــا دادب ـــرگان، عبدالرض ـــهرداری گ ـــل ش ـــور بین المل ام
ــهروندان از  ــتفاده شـ ــتای اسـ ــرگان در راسـ ــهرداری گـ ــات شـ اقدامـ
ـــده  ـــام ش ـــای انج ـــا پیگیری ه ـــرد: ب ـــار ک ـــک، اظه ـــات الکترونی خدم
ـــده  ـــام ش ـــکاری انج ـــرگان و هم ـــهرداری گ ـــط ش ـــال ۱۳۹۷ توس در س
بـــا اداره کل نوســـازي، تحـــول اداري و فنـــاوري اطالعـــات ســـازمان 
ـــت  ـــد خدم ـــه و ک ـــد تابع ـــور، ک ـــاي کش ـــاري ه ـــا و دهی ـــهرداري ه ش
ـــت  ـــض و پرداخ ـــه قب ـــردن شناس ـــال ک ـــرای فع ـــي ب ـــوري اختصاص کش
قبـــوض درآمـــدی شـــهرداری اختصـــاص یافـــت. وی ادامـــه داد: از ســـوی 
ـــرای  ـــف ب ـــای مختل ـــا بانک ه ـــای الزم ب ـــات و رایزنی ه ـــر مکاتب دیگ
ایجـــاد بســـتر مناســـب در خصـــوص پرداخـــت الکترونیـــک قبـــوض 
درآمـــدی صـــادره از ســـوی شـــهرداری گـــرگان انجـــام و تمامـــي 
ـــن بانکهـــا جهـــت  ـــرداز و ... ای ـــي، دســـتگاه هاي خودپ درگاههـــاي اینترنت
اخـــذ قبـــوض شـــهرداري فعـــال شـــد. شـــهردار گـــرگان خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــک  ـــا بان ـــددی ب ـــای متع ـــا و رایزنی ه ـــز پیگیری ه ـــاری نی ـــال ج در س
عامـــل و شـــرکت پشـــتیبان خدمـــات الکترونیـــک بـــرای ایجـــاد کمتریـــن 
ـــد و  ـــهروندان انجـــام ش ـــه ش ـــت ب ـــه خدم ـــد ارائ ـــا و مشـــکل در رون خط
ـــرگان در  ـــهرداری گ ـــدی ش ـــاب های درآم ـــی حس ـــتا تمام ـــن راس در ای
ـــک عامـــل متمرکـــز و تمامـــی  ـــف مســـدود و در یـــک بان بانک هـــای مختل
ـــام  ـــه دار انج ـــد شناس ـــتگاههاي جدی ـــا دس ـــی ب ـــوز قدیم ـــتگاه های پ دس
ـــتي  ـــدي دس ـــع درآم ـــي مناب ـــال حاضـــر تمام ـــرد: در ح ـــان ک ـــد.دادبود بی ش
ـــا  ـــراي آنه ـــه ب ـــف شناس ـــن تعری ـــایي و ضم ـــق شناس ـــازمان ها و مناط س
بـــر اســـاس بودجـــه، امـــکان تعریـــف قبـــوض سیســـتمي بـــا ایـــن تکنولـــوژي 
فراهـــم شـــده اســـت و در حـــال حاضـــر تمامـــي قبـــوض شـــهرداري مرکـــز، 
ـــده  ـــه ش ـــت ارائ ـــض و پرداخ ـــه قب ـــاس شناس ـــر اس ـــازمانها ب ـــق و س مناط
ـــي  ـــاي بانک ـــي درگاه ه ـــق تمام ـــان از طری ـــط مؤدی ـــت توس ـــل پرداخ و قاب
ـــزرگ  ـــي ب ـــار انقالب ـــن ب ـــراي اولی ـــن موضـــوع ب ـــرد: ای ـــد ک اســـت.وی تاکی
در شـــهرداري گـــرگان در راســـتاي شـــفاف ســـازي و همچنیـــن تســـهیل در 
ـــه  ـــدون مراجع ـــهروندان ب ـــط ش ـــات توس ـــاي خدم ـــوارض و به ـــت ع پرداخ
ـــدود  ـــزء مع ـــرگان ج ـــهرداری گ ـــر ش ـــال حاض ـــت و در ح ـــک اس ـــه بان ب
شـــهرداری هایی اســـت کـــه تمامـــی خدمـــات پرداخـــت قبـــوض در آن 

ـــود. ـــام می ش ـــی انج ـــال الکترونیک ـــورت کام ـــه ص ب

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:
۱۲ طرح آموزشی در استان مرکزی آماده بهره برداری است

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: ۱2 
طرح آموزشی با زیر بنای ۱۶ هزار و ۳۴۶ متر مربع در این استان آماده 
بهره برداری است که بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تاپایان ماه جاری با 
حضور وزیر آموزش و پرورش به بخش آموزش استان تحویل خواهند شد.

حسین محمدی  افزود: هشت طرح از مجموع این طرح ها، آموزشی، 2 
طرح فرهنگی و تربیتی، یک طرح ورزشی و یک استخر دانش آموزی تاپایان 

ماه جاری به اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی تحویل می شود.
وی ادامه داد: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۳۰2 هزار میلیون ریال از 
محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکتی خیران و بخش دولتی احداث شده و 
با بهره برداری از این طرح ها ۱۰2 کالس درس به مجموع کالس های درس 

اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی افزوده شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: ۶۶ کالس درس از محموع این کالس ها با زیر بنای ۱۰ هزار و ۵۵۷ 
متر مربع در اراک، ۱2 کالس درس با زیر بنای یک هزار و ۳۵۵ متر مربع 
در شهرستان محالت، ۱2 کالس درس با زیر بنای یک هزار و 2۹۵ متر 
مربع در دلیجان، ۶ کالس درس با زیر بنای ۷۸۸ متر مربع در خنداب و ۶ 
کالس درس با زیر بنای ۵۶2 متر مربع در کمیجان آماده بهره برداری است.

نمازخانه  نورالهدی ساوه، کتابخانه و  استخر  محمدی گفت: تکمیل 
حیات طیبه مهاجران و سالن ورزشی یادگار امام خمینی)ره( شهرستان خمین 

از دیگر طرح های آماده بهره برداری در استان مرکزی است.

افزایش ۳0 درصدي پروازها در فرودگاه اردبیل نسبت
 به قبل از کرونا

فرودگاه   پروازهاي  افزایش  از  اردبیل  استان  فرودگاه هاي  مدیرکل 
اردبیل خبر داد.

فخرالدین هاشمی گفت: با اشاره به بازگشت مجدد پروازها به روال 
عادی گفت: پروازها در فرودگاه اردبیل تا ۳۰ درصد نسبت به سه ماهه سال 
قبل افزایش یافته است.مدیرکل فرودگاه های استان اردبیل در این باره توضیح 
داد: برای مثال در مسیر اردبیل- تهران پرواز هواپیمائی آتا و ماهان اضافه 
گردیده و تقریبا می توان گفت پروازها در حال بازگشت به روال عادی است.

از  به قبل  اردبیل نسبت  پروازها در فرودگاه  تعداد  وی تصریح کرد: 
هفته  هر  کرونا  شیوع  از  قبل  است،  یافته  ۳۰درصدافزایش  کرونا  شیوع 
۴۰پرواز داشتیم اکنون این تعداد به ۷۰پرواز به صورت رفت و برگشت به 
تهران رسیده است و۴پرواز از آن نیز به صورت رفت و برگشت به مشهد 
میباشد. .هاشمی در خصوص فرودگاه پارس آباد نیز گفت: اکنون هر هفته ۴ 
پروازبصورت رفت و برگشت از فرودگاه پارس آباد به تهران و بالعکس انجام 
می شود ودر صورت استقبال بیشتر مردم این پروازها افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:
نهایی شدن تفاهم نامه تکمیل و بهسازی زیرساخت شهرک 

صنعتی اردبیل۲

در نشسـت مشـترک معاون وزیر صمت و مدیرعامل سـازمان صنایع 
کوچـک و شـهرک هـای صنعتـی ایران بـا اسـتاندار اردبیـل، موافقت نامه 
تکمیل و بهسـازی زیرسـاخت و تاسیسـات شـهرک صنعتی اردبیل2 امضاء 
و قابلیـت اجرایـی یافـت. بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت شـهرکهاي 
صنعتـي اسـتان اردبیـل، در این نشسـت مشـترک که با حضـور مدیرعامل 
شـرکت شـهرک هـای صنعتـی اسـتان اردبیـل و در محـل دفتر سـازمان 
صنایع کوچک برگزار شـد، تفاهم نامه توسـعه و بهسـازی شـهرک صنعتی 
اردبیـل2 مـورد تفاهـم طرفین قـرار گرفت.محمـد اهلی ضمـن اعالم این 
خبـر گفـت: بر اسـاس ایـن تفاهم نامه، سـازمان صنایع کوچک و شـهرک 
هـای صنعتـی ایـران، اسـتانداری اردبیل و شـرکت شـهرک هـای صنعتی 
اسـتان اردبیـل موظـف بـه تامین اعتبـارات الزم بـرای انجام پـروژه های 
عمرانی شـهرک صنعتـی اردبیل2 خواهند بود.مدیرعامل شـرکت شـهرک 
هـای صنعتی اسـتان اردبیل فرسـودگی و نیـاز به ترمیم معابر و تاسیسـات 
شـهرک صنعتی اردبیل2 را از مهمترین مشـکالت این شهرک بیان نمود و 
تصریح کرد: به علت مسـتهلک شـدن و فرسـودگی معابر و تاسیسـات این 
شـهرک، بهسـازی و توسـعه آن به اعتبارات فرا اسـتانی نیاز داشـت که با 
انعقـاد ایـن تفاهـم نامه تالش شـد تـا روند بهسـازی و تکمیل زیرسـاخت 
هـای ایـن شـهرک هرچـه سـریعترمرتفع شـود.اهلی بخـش دیگـر از این 
تفاهـم را اجـرای زیرسـاخت ایـن شـهرک در سـه فـاز 2۰۰ هکتـاری، ۹۵ 
هکتـاری و 2۳ هکتـاری بیـان نمـود و تصریـح کرد: در حـدود ۳2۰ هکتار 
از شـهرک صنعتـی اردبیـل2 بـه صـورت بکر و دسـت نخورده باقـی مانده 
بـود کـه تامیـن زیرسـاخت های آن نیـاز به اعتبـارات کالنی داشـت که با 
اجرای این تفاهم نامه، توسـعه و بهسـازی این شـهرک از شـتاب بیشـتری 

برخوردار خواهد شـد.
وی ادامـه داد: بـا یـک برنامـه ریـزی مشـخص تـالش می شـود تا 
طـرح توسـعه این شـهرک صنعتی مهم اسـتان هرچه سـریعتر اجـرا گردد.

اهلـی تامین زیرسـاخت های الزم در شـهرک های صنعتـی را از مهمترین 
وظایـف شـرکت شـهرک هـای صنعتـی برشـمرد کـه تالش می شـود در 
سـال جهـش تولیـد و بـا تامیـن اعتبـارات الزم، زیرسـاخت هـای الزم در 

شـهرک هـا و نواحـی صنعتی اسـتان تامیـن گردد.

هوشمند سازی 4۲ درصدی مدارس استان ایالم 
ــا توجــه  ــالم گفــت: ب ــاوری اطالعــات ای ــرکل ارتباطــات و فن مدی
ــون ۴2 درصــد مرکــز  ــه ضــرورت آمــوزش مجــازی در مــدارس، تاکن ب
آموزشــی و مــدارس مناطــق روســتایی و شــهری ایــن اســتان بــه شــبکه 

اینترنــت متصــل شــده اســت.
“عبــاس بیرامــی” اظهــار داشــت: براســاس نیازســنجی فــی مابیــن 
وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، تعــداد 
۴۱۴ مدرســه شــهری و ۵۹۵ مدرســه روســتایی اســتان بــه منظــور ایجــاد 
دسترســی بــه شــبکه ملــی اطالعــات بــه اداره کل ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات اســتان معرفــی شــدند کــه باید زیرســاخت مــورد نیــاز آن ایجاد 

و بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل شــوند.
وی افــزود: بیــش از 2۵۱ مدرســه روســتایی از طریــق ای دی اس 
ــراه  ــق اپراتورهــای شــبکه هم ــز از طری ال و ۳۴۴ مدرســه دیگــر آن نی

بــه شــبکه متصــل مــی شــوند.
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــالم ی ــات ای ــاوری اطالع ــات و فن ــرکل ارتباط مدی
ــدارس  ــی م ــه تمام ــط، ب ــتگاه های مرتب ــا دس ــده ب ــام ش ــق انج تواف
ــه  ــا هم ــت ب ــرویس اینترن ــروژه، س ــمول پ ــهری مش ــتایی و ش روس
پارامترهــای کیفــی واگــذار می شــود کــه بــا اجــرای ایــن طــرح، مــدارس 
بــدون پرداخــت هزینــه بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل و از مزایــای 

ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــرح برخ ــن ط ای
“عبــاس بیرامــی” خاطر نشــان ســاخت: مدارســی کــه دارای اینترنت 
وای دس اس ال هســتند ارتقــای ســرویس و ســرعت )حداقــل 2مــگا بیت 
بــا حجــم ۳۰ تــا ۵۰ گیــگ شــارژ ماهیانــه( خواهنــد یافــت و مدارســی که 
فاقــد ایــن ســرویس هســتند مــودم رایــگان دریافــت و ســرویس جدید در 

آنهــا راه انــدازی می شــود.
وی ادامــه داد: همچنیــن ترافیــک مــورد تقاضــای دانشــگاه هــا برای 
ســایت و پورتــال هــا اعالمــی از طــرف وزارت علــوم و تحقیقــات توســط 
وزارت ارتباطــات انجــام شــده و تــا پایــان فصــل آموزشــی ســال جــاری 

بــه صــورت رایــگان اســت.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــالم تاکیــد کــرد: تمــام 
ــرورش  ــران آمــوزش و پ ــا همــکاری مدی ــن اســت کــه ب ــا ای تــالش م
اســتان و شهرســتان هــا، تــا قبــل از مهرمــاه و آغــاز فصل آموزشــی جدید 

تعــداد مــدارس باقــی مانــده را نیــز بــه شــبکه اینترنــت متصــل کنیــم.
گفتنــی اســت؛ تامیــن ایــن ترافیــک بــه پیشــنهاد و تامیــن هزینــه 

وزارت ارتباطــات صــورت گرفتــه اســت.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق هرمزگان خبرداد:
انعقاد 10 هزار تفاهمنامه همکاری با مشترکین برق

معاون فروش و خدمات 
یع  ز تو کت  شر کین  مشتر
گفت  هرمزگان  برق  نیروی 
با  تفاهمنامه   ۳۶۵ هزارو   ۱۰ :امسال 
مشترکین برای همکاری با این شرکت 

در ساعات اوج بار منعقد شده است.
دکتر مهرداد حاجی زاده افزود: در 
مولدهای  دارای  مشترکین  طرح  این 
برق، جایگاههای پمپ گاز، مشترکین 
مشارکت  صنعتی  و  اداری  تجاری، 
داشته اند. مشترکین برای مشارکت در 

انعقاد تفاهمنامه همکاری  با  این طرح 
مصرف  برق،  نیروی  توزیع  شرکت  با 
خود را در ساعات بعدازظهر به حداقل 
پاداش  همکاری  برحسب  و  رسانده 

دریافت خواهند کرد.
بیشترین  شت:  ا د ر  ظها ا وی 
کشاورزی  مشترکین  با  ها  تفاهمنامه 
با ۶ هزارو ۹۷۹  تفاهمنامه و مشترکین 
تجاری با یکهزارو  هزارو ۶۵۴ تفاهمنامه 
بوده است.  ضمن اینکه ۸۸۵ تفاهمنامه  
  ۸۱۷ و   صنعتی  مشترکین  به  مربوط 

تفاهمنامه متعلق به مشترکین اداری و 
جایگاههای CNG است.

شرکت  کرد:  اضافه  زاده  حاجی 
با نصب کنتورهای  نیروی برق  توزیع 
دور  راه  از  قرائت  قابلیت  که  هوشمند 
دارد  مصرف آنها را در ساعات اوج بار 
تابستان رصد میکند و برحسب میزان 
کاهش مصرف نسبت به دوره قبل از 
آن و طبق الگوی مصرف اعالم شده 
پاداش همکاری را در صورتحسابهای 
محاسبه  مشترکان  این  مصرفی  برق 

دوره  داد:  ادامه  زاده  حاجی  میکند. 
از  طرح  این  در  مشترکین  همکاری 
نیمه  تا  و  شده  آغاز  خردادماه  نیمه 

شهریور ادامه دارد.
اینکه  به  باتوجه  وی،  گفته  به 
بعداز  بار  اوج  هزینه برق در ساعات 
محاسبه  ساعات  سایر  از  بیشتر  ظهر 
طرح  ین  ا ر  د رکت  مشا ، د شو می 
برق  های  هزینه  کاهش  بر  عالوه 
پایداری  در  بسزایی  ثیر  تا مصرفی 

دارد. شبکه 

و  راه  مدیرکل  قاری قرآن  علیرضا 
شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: 
برای  خوبی  اقدامات  دوازدهم  دولت  در 
ساالنه  و  شده  گرفته  نظر  در  بزرگراه ها  توسعه 
و  احداث  استان  در  بزرگراه  کیلومتر   2۰۰ تا   ۱۵۰

بهره برداری می شود. 
وی با اشاره به اهمیت بزرگراه در حمل و نقل 
زمینی و تسهیل در تردد خودروها، ادامه داد:  برای 
احداث هر کیلومتر بزرگراه در استان اصفهان ۳۰ تا 

۳۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: 
کلیه راه های استان بصورت بزرگراهی و آزادراهی و از 

ایمنی نسبی برخوردار هستند و بعضی نقاط پرحادثه 
شناسایی شده هم با مشارکت این اداره کل و سازمان 
راهداری وحمل ونقل جاده ای در حال اصالح هستند. 
تا ۱۰ دستگاه  اضافه کرد: ساالنه هشت  وی 
استان  حادثه  پر  نقاط  در  نیز  همسطح  غیر  تقاطع 

احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
علیرضا قاری قرآن با اشاره به اعتبارات توسعه 
راه های استان اصفهان گفت: اعتبار ابالغی سال 
۹۸ برای توسعه راههای استان یک هزار و ۴۵۴ 
میلیارد   ۱۸۸ نیز   استانی  اعتبار  و   ریال  میلیارد 

ریال بود. 
وی خاطرنشان کرد: سه هزار و ۶۹۰ میلیارد 

ریال در سال های ۹۷ و ۹۸ برای توسعه راههای 
استان هزینه شده است. 

اصفهان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
استان  راه های  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
ظرفیت ترافیک موجود را ندارد و هرروز به تعداد 
نیز اضافه می شود، ظرفیت ساخت یک  خودرو ها 
هزار کیلومتر بزرگراه بصورت تبدیل جاده 2 خطه 

به ۴ خطه وجود دارد. 
۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه در استان اصفهان 
وجود دارد و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، به 
عنوان چهارراهی ترانزیتی رتبه نخست حمل بار و 

رتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

توسعه بزرگراه های اصفهان نیازمند 11 هزار میلیارد ریال اعتبار است

مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

صادرات  گذشته،  سال 
گاز ایران با ثبت جهشی 2۶ درصدی، 
افزایش  مترمکعب  میلیارد   ۶/۳ حدود 

یافت. 
مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون 
شرکت ملی گاز ایران با اعالم این خبر 
و اشاره به ثبت رکوردهای جدید تولید، 
سال  در  گاز  صادرات  و  توزیع  انتقال، 
صادرات  بی سابقه  رکورد  ثبت  از   ،۹۸
گاز طبیعی کشور در این سال خبر داد 
و گفت: سال گذشته، مصرف تجمعی 
گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع 
مترمکعب  میلیارد   ۱۰ حدود  غیرعمده 
ثبت  وجود  با  امار  این  یافت،  افزایش 
رکوردهای جدید مصرف، گاز مشترکان 
خانگی شهری و روستایی قطع یا با افت 

فشار روبرو نشد.
 حسن منتظرتربتی با بیان این که 
گذشته،  سال  پایانی  ماهه  چهار  در 
روزانه ۵۵  گاز خانگی  متوسط مصرف 
میلیون مترمکعب در روز افزایش نسبت 
به مدت مشابه سال ۹۷ داشت، تصریح 
گذشته،  سال  وجود،  این  با  اما  کرد: 
رکورد جدیدی برای صادرات گاز کشور 

به ثبت رسید. 
وی با بیان اینکه سال ۹۸ متوسط 
میلیارد   ۳ حدود  گاز  تجمعی  صادرات 
فزایش  ا مترمکعب  میلیون   ۶۰۰ و 
کرد:  بیان  داشته،   ۹۷ سال  به  نسبت 
در مجموع، سال گذشته، صادرات گاز 
ایران جهشی 2۶ درصدی را نسبت به 
سال ۹۷ تجربه کرده است. وی با بیان 
این که سال گذشته کل برداشت گاز از 
منابع، حدود 2۷۰ میلیارد مترمکعب بوده 
افزایش  با  همزمان  کرد:  تاکید  است، 
مصرف گاز و توسعه شبکه خطوط لوله 
و بهره برداری از تاسیسات جدید تقویت 

فشار، در مجموع، گازی تولید نشد که 
برای انتقال و توزیع آن مشکلی وجود 

داشته باشد.
ین  مهم تر ز  ا یکی  بتی  تر  
برنامه های اولویت دار سال ۹۹ شرکت 
ملی گاز ایران را، ساخت و توسعه شبکه 
گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان 
برنامه  اساس  بر  افزود:  و  کرد  عنوان 
آذرماه  تا  امیدواریم  شده،  زمان بندی 
به  زاهدان  شهر  به  گازرسانی  امسال 
پایان برسد، ضمن آن که ساخت خطوط 
این  انتقال گاز در سایر شهرهای  لوله 
استان هم تکمیل و به تفکیک اولویت، 

در مدار بهره برداری قرار گیرد. 
ز  گا ملی  شرکت  مل  عا یر مد
شیوع  اینکه  اعالم  با  همچنین  ایران 
در  تأثیری  تاکنون  کرونا  ویروس 
اجرای برنامه های توسعه ای یا تعمیرات 
خاطرنشان  نداشته،  کشور  گاز  صنعت 
کرد: با برنامه ریزی که از سال گذشته 
و  مالی  منابع  تأمین  با  و  شده  انجام 
بهداشتی،  پروتکل های  تمامی  اجرای 
توسعه  روند  در  اختاللی  کرونا  شیوع 
و  توسعه  جدید  پروژه های  اجرای  و 
تعمیراتی شرکت ملی گاز ایران ایجاد 

نکرده است. 
گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
توسعه  این که  یادآوری  با  پایان،  در 
سال های  در  گاز  شبکه  هوشمندانه 
فزایش  ا به  منجر  تاکنون،  گذشته 
و  انتقال  شبکه  تاب آوری  و  پایداری 
توزیع گاز کشور شده، خاطرنشان کرد: 
بی سابقه  وجود جهش  با  گذشته  سال 
مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و 
با  روستایی  یا  شهر  هیچ  گاز  تجاری، 
افت یا قطعی روبرو نشد؛ زیرا با ساخت 
تقویت  تاسیسات جدید  و  لوله  خطوط 
از  گاز  شبکه  درختی  وضعیت  فشار، 

بین رفته است.

صادرات گاز ایران 6/3 میلیارد مترمکعب افزایش یافت

نیست  فردی  مصلحت اندیشی  پی  در  مبارکه  فوالد 
اقتصاد ملی می اندیشد. مطمئنا  اقتدار  و  به مصالح  فقط  و 
روزهای سخت خواهد گذشت و فقط عزت و افتخار است 
برای مجاهدان جبهۀ صنعت فوالد کشور و جمهوری  که 
اسالمی ایران باقی خواهد ماند. این وعدۀ خداوند است که 
هدایت گر، روزی دهنده و رحمت واسعه است برای کسانی 

که به کارشان ایمان دارند.
 مطلب فوق بخشی از سخنان مهندس عظیمیان مدیر 
تیرماه  عامل گروه فوالد مبارکه است که روز شنبه هفتم 
در جلسۀ کمیتۀ مدیریت این شرکت در سالن همایش های 

مرکز تحقیقات این شرکت ایراد شد.
زحمات  از  قدردانی  ضمن  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
مدیران و کارکنان شرکت و با تبریک موفقیت های کسب شده 
تصریح کرد: از ابتدای امر بر مسائل ایمنی تأکید کرده ایم و در 
حال حاضر نیز به ویژه در شرایط کرونا باید این مراقبت ها را 
با حساسیت و دقت بیشتری اجرا کنیم تا همچنان از نیروی 
روبه رشد  روند  و  باشیم  برخوردار  کارآمد  و  شاداب  انسانی 

تولید ادامه یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت 
ارتقای بهره وری نیروی انسانی خاطرنشان کرد: مسئولین امر با 
بررسی دقیق و با همکاری همۀ مدیران نواحی باید میزان توزیع 
نیروی انسانی در شرکت را بررسی کنند و آنجا که نیاز است 
با آموزش های تخصصی، توان فنی و دانشی نیروی انسانی 

شرکت را  ارتقا دهند.
بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه به 
مسئلۀ تاب آوری اختصاص یافت. وی در این خصوص افزود: 
سازمان های جهانی چندین سال است در همۀ حوزه ها، ازجمله 
حوزه های شهری و صنعتی، موضوع تاب آوری را مطرح و مورد 
مداقه قرار می دهند. از این رو باید در شرکت فوالد مبارکه با 
اتخاذ استراتژی های کارآمد، ساری و جاری کردن تاب آوری 
را در دستور کار قرار دهیم. اگر مواردی مانند شیوع ویروس 
کرونا به خوبی در شرکت مدیریت شود و تاب آوری خود را در 
مواجهه با این گونه موقعیت ها ارتقا دهیم، به یقین شرکت از 

چنین چالش هایی به خوبی گذر خواهد کرد.

در  داد:  ادامه  همین خصوص  در  عظیمیان  مهندس 
شرایط تحریم و کرونا باید برای بخش های منابع انسانی، 
شرکت،  بودجۀ  و  مالی  و  اقتصادی  فناوری،  و  تکنولوژی 
صادرات و اهداف تعیین شده در این حوزه و همچنین برای 
الکترود  ازجمله  گلوگاهی  و  استراتژیک  اقالم  پایدار  تأمین 
نقاله و تجهیزات  نوارهای  اولیه  گرافیتی، کنسانتره و مواد 
برقی و ... متناسب با خط تاب آوری تمهیداتی اندیشیده شود 
که تولید و تداوم شرکت با مشکلی مواجه نشود. عالوه بر این، 
باید در حوزۀ کنترل موجودی ها و میزان مصارف و حمل ونقل 
از  کمترین چالش جدی  با  تا  باشیم  داشته  عملکرد خوبی 
این شرایط گذر کنیم. همچنین باید در زمینۀ بومی سازی و 
اجرای به موقع پروژه های در دست اقدام نیز برنامه ریزی ها 
را بازبینی و با دقت بیشتر اجرا کنیم تا از ایجاد هرگونه توقف 
در خطوط تولید جلوگیری شود. باید در پایانه های بارگیری و 
حمل محصول، همۀ شرایط احتمالی سیل و زلزله پیش بینی 
شود تا در هنگام بروز خطرات احتمالی برای حمل بار شرکت 

متکی به یک حوزه نباشیم و دچار مشکل نشویم.

مهندس عظیمیان: فوالد مبارکه به اقتدار اقتصاد ملی می اندیشد

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصالح  و  تعریض  پروژه  از  برداری  بهره  از  مشهد، 
سال  ماه  شهریور  در  رضا)ع(  بهشت  جاده  هندسی 

جاری خبرداد.
خلیل اهلل کاظمی با بیان این خبر اظهار کرد: یکی 
از مشکالت ترافیکی به ویژه در ایام تعطیل ترافیک 
سنگین و تصادفات جاده بهشت رضا)ع( بود بنابراین 

برای رفع این مشکل تعریض و اصالح هندسی این 
جاده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس یک کیلومتر از جاده بهشت 
رضا )ع( از سمت شمال به عرض حدود چهار متر تعریض 
و دو عدد دوربرگردان در مسیر ایجاد خواهد شد و درکنار 
آن یک لوپ به طول ۴۰۰ وعرض ۱۰ مترجاده کمربند 

شمالی را به جاده بهشت رضا)ع( متصل خواهد کرد.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

های  خروجی  و  ورودی  همچنین  کرد:  بیان  مشهد 
بهشت رضا)ع( نیز اصالح هندسی و برای خودورهای 
برای  و  وخروجی  ورودی  یک  قدیم  جاده  مسیر 
خودروهای مسیر آزاد راه نیز یک ورودی و خروجی 

مجزا تعریف شده است.
این  اجرایی  عملیات  کرد:  خاطرنشان  کاظمی 
پروژه با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان آغاز شده و 

شهریور ماه آماده بهره برداری خواهد شد.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد خبرداد
بهره برداری از پروژه تعریض و اصالح هندسی جاده بهشت رضا)ع( در شهریور ماه سال جاری
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س  مهند ر  ا ید د ر  د
ر  ا ند ستا ا با  ی  د ا شهمر
ص  خصو ر  د ن  گلستا
بیشتر  چه  هر  توسعه  رهای  هکا ا ر
بحث  استان  در  مخابراتی  ارتباطات 
مهندس  دیدار  شد.در  نظر  تبادل  و 
مخابرات  مدیر  شهمرادی  غالمعلی 
حق  هادی  دکتر  با  گلستان  منطقه 
در  که  استان  محترم  استاندار  شناس 
راهکارهای  شد،  برگزار  استاندار  دفتر 
بیشتر  چه  هر  توسعه  برای  الزم 
مقرر  و  بررسی  استان  در  مخابرات 
خصوص  این  در  الزم  حمایتهای  شد 
صورت  گلستان  استانداری  سوی  از 
به  اشاره  با  گلستان  پذیرد.استاندار 
ز  ا گلستان  منطقه  برات  مخا ینکه  ا
دستگاههای خوشنام استان است گفت 
: با فعالیتهای انجام شده در چند سال 

اخیر میتوان مخابرات را از دستگاههای 
خدمت رسان موفق و خوشنام دانست 
و باید این مسئله تداوم یابد و مردم از 
مخابراتی  خدمات  و  امکانات  بهترین 
بهره مند شوند. وی مخابرات را مبنای 
توسعه زیرساخت استان دانست و اشاره 
استان  پیشرفت  و  توسعه  برای  کرد: 
میبایست زیرساختهای ارتباطی مناسب 
فراهم باشد که این امر در حال حاضر 
همکاری  با  امیدواریم  و  بوده  مشهود 
لخصوص  ا علی  نها  ما ز سا می  تما
فرمانداریها کیفیت زیرساخت ارتباطی 
همچنین  شود.  بیشتر  و  بیشتر  استان 
مدیر  شهمرادی  غالمعلی  مهندس 
اتفاق  به  منطقه گلستان که  مخابرات 
معاون و تنی چند از مدیران مخابرات 
در این دیدار حضور داشتند از اقدامات 
هم  افزود  و  گفت  سخن  شده  انجام 

از  زیادی  نقاط  به  رسانی  فیبر  اکنون 
استان در مرحله اجراست  که موجب 
کیفیت  با  مخابراتی  ارتباطات  تامین 
روستاها  بویژه  استان  از  مناطقی  در 

خواهد شد.
گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
به  خدمات  بهترین  ارائه  بر  تاکید  با 
توسعه   ۸ فاز  پروژه  به  مشتریان؛ 
ارتباطات سیار استان اشاره کرد و گفت: 
تلفن  جدید  سایت   ۱۶۰ طرح  این  در 
همراه در استان راه اندازی خواهد شد 
و همچنین در بیش از 2۴۰ سایت ارتقاء 
تکنولوژی خواهیم داشت که  افزایش 
اینترنت  سرعت  همچنین  و  پوشش 
همراه را در بر خواهد داشت . مهندس 
شهمرادی در ادامه با اشاره به معضل 
سرقت تجهیزات و کابلهای مخابراتی 
در  مخربی  تاثیرات  مسئله  گفت:این 

ایجاد  کیفیت  با  رسانی  خدمت  روند 
ارائه  در  اختالل  موجب  و  است  کرده 
خدمات و ارتباطات پایدار مخابراتی به 
امیدواریم  که  است  شده  استان  مردم 
دستگاههای  و  استانداری  حمایت  با 
کنترل  آنرا  بتوانیم  انتظامی  و  قضایی 
پی  در  پی  خسارتهای  از  تا  نموده 
در  رسانی  خدمت  فرآیند  و  جلوگیری 
اسرع وقت به مشتریان صورت گرفته 
تی  برا مخا رتباطات  ا در  اختالل  و 
دیدار  این  یابد.در  کاهش  حداقل  به 
به  تلفنی  بصورت  گلستان  استاندار 
جهت  در  استان  مدیران  از  تعدادی 
همکاری با مخابرات و رفع مشکالت 
دستوراتی   ۸ فاز  اجرای  در  بخصوص 
جانبه  همه  حمایت  و  کردند  صادر  را 
خود را از این پروژه مهم و استراتژیک 

اعالم نمودند

استاندار گلستان: 

مخابرات منطقه گلستان جزء دستگاههای خوشنام استان میباشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛
سالمت  حوزه  در  انسانی  نیروی  کمبود  مشکل  رفع  لزوم 

استان مرکزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد؛لزوم رفع مشکل کمبود 
نیروی انسانی در حوزه سالمت استان مرکزی. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اراک گفت: جدی ترین معضل پیش رو دانشگاه علوم پزشکی اراک کمبود 
نیروی انسانی در حوزه سالمت است که باید رفع این مشکل مورد توجه 

متولیان امر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان  در حاشیه نشست مجمع 
نمایندگان استان مرکزی در محالت اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک 
با مشکالت زیر ساختی مواجه است که برای حل سریع تر آن نیازمند حمایت 
مجمع نمایندگان استان است. وی با بیان این که جدی ترین معضل پیش 
رو دانشگاه کمبود نیروی انسانی است، گفت: با توجه به اینکه ۸۶۶ نیرو در 
حوزه سالمت استان مرکزی بازنشسته و از کارافتاده شدند و فرد جایگزینی 
برای آن ها نیامده است. و اکثر مجوزها شرکتی هستند و خارج از بند )و( 
وارد  دانشگاه  به  زیادی  مالی  این مساله فشار  پرداخت شده  آن ها  حقوق 

می سازد و نیروهای تخصصی جبران نمی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: کمبود منابع مالی برای جبران 
این هزینه ها است و کمبود نیروهای تخصصی به خصوص در شهرستان های 
کم برخوردار از دیگر مشکالت است و در شهرستان هایی مثل کمیجان و 

خنداب باید انگیزه های الزم برای انجام این کار ایجاد شود.
بیمارستان  خصوص  به  استان  عمرانی  پروژه های  تکمیل  جمالیان 
حضرت ولیعصر را مهم برشمرد و افزود: امیدواریم با کمک و حمایت مجمع 

نمایندگان استان این مشکالت برطرف شوند.

فرماندار شهرستان سرخه:
در  ارزشمند  اقدام  یک  برق  مصرف  الگوی  اصالح 

راستای تحقق شعار سال است
فرمانــدار شهرســتان ســرخه بــا پیوســتن بــه پویــش اجتماعــی 
»هــر اشــتراک بــرق، یــک نیــروگاه مجــازی« ، بر موضــوع اصالح 

الگــوی مصــرف تاکیــد نمود.
علــی مویــدی زاده در پیامــی بــه ایــن حرکــت فرهنگــی بیــان 
داشــت: مدیریــت مصــرف بــرق و حفــظ و صیانــت از ایــن ثــروت 
ملــی، وظیفــه ای همگانــی و جملگــی مــی بایســت در انتقــال منابع 

بــه نســل بعــدی اهتمــام نماییــم.
وی بــا اظهــار ایــن کــه همــواره مــی بایســت موضــوع مهــم 
ــرار  ــرق را ســرلوحه امــور ق صرفــه جویــی منطقــی در مصــرف ب
دهیــم یــادآور شــد: بانــک هــا و ادارات شهرســتان نقــش مهمــی 
در ایــن زمینــه دارنــد و بــا رعایــت الگــوی مصــرف و بــه کارگرفتن 
ــر  ــن ام ــی شایســته ای در ای ــش آفرین ــی، نق ــای عملیات راهکاره

خطیــر خواهنــد داشــت.
مویــدی زاده تصریــح کــرد: بــا آغاز فصــل تابســتان و روزهای 
گــرم، دمــای هــوا افزایــش یافتــه و موضــوع مدیریــت مصــرف و 
همــکاری در کاهــش اوج بــار شــبکه در تابســتان یــک ضــرورت 

اجتنــاب ناپذیــر محســوب مــی شــود.
وی خاطرنشــان ســاخت: اصــالح الگــوی مصــرف بــرق، یــک 
اقـــدام مهم و ارزشــمند در راســتای تحقق شــعار » جـــهش تولید« 

به شـــمار مــی رود.
وی همچنیــن در ایــن پیــام از عمــوم مــردم خواســته اســت تــا 
بــا اصــالح الگــوی مصــرف و نهادینــه ســازی امــر صرفــه جویــی، 

از ایــن نعمــت ارزنــده اســتفاده بهینــه نماینــد.

ورود دو تابعیتی ها از مرز مهران به ایالم با رعایت 
پروتکل های بهداشتی است

 نــوراهلل دلخــواه مدیــرکل  راهــداری و حمــل  و نقــل جــاده ای 
ــا ویــروس تــردد زائریــن از  ــا شــیوع کرون اســتان ایــالم گفــت: ب
مــرز مهــران ممنــوع شــد و در ایــن راســتا تدابیــر الزم از ســوی دو 

کشــور ایــران و عــراق اندیشــیده شــد.
وی افــزود: در حــال حاضــر فقــط افــراد دارای دو تابعیتــی هــا 
عراقــی- ایرانــی از مــرز مهــران  بــه ایــالم بــا رعایــت پروتــکل 

هــای بهداشــتی و تاییــد برگــه ســالمت انجــام مــی شــود.
مدیــرکل  راهــداری و حمــل  و نقــل جــاده ای اســتان اظهــار 
ــی  ــای صادرات ــل کااله ــون حام ــط کامی ــون فق ــم اکن ــرد: ه ک
بــرای تخلیــه کاال وارد عــراق شــوند و  انجــام مبــادالت تجــاری 

ــد. ــد ش ــام خواه ــتی انج ــای بهداش ــوب پروتکل ه در چارچ
وی تاکیــد کــرد: فعــال فعالیــت در مرزهــای ایــران و عــراق 
فقــط تجــاری فعــال بــوده و در رابطــه بــا مســافر توافقــی انجــام 

نشــده اســت.
خروجــی مهــران از فعال تریــن مرزهــای رســمی ایــران اســت 
کــه نزدیکــی بــه شــهرهای مذهبــی کشــور عــراق  ایــن مــرز را به 
ــژه  ــه وی ــران ب ــد زائ ــت و آم ــای رف ــن کانون ه ــی از مهم تری یک

در اربعیــن  و صــدور کاال بــه کشــور عــراق تبدیــل کرده اســت.
شــهر مهــران در ۸۵ کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر ایــالم  
ــتان  ــران بخشــی از مناطــق گرمســیری اس ــع شده اســت. مه واق

ــود. ــوب می ش ــالم محس ای

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی خبر داد؛
کاهش ۷00 میلیون مترمکعب 

برداشت از منابع آب زیرزمینی

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی از تدویــن ســند 
ــش  ــزود: کاه ــر داد و اف ــتان خب ــی در اس ــم آب ــا ک ــازگاری ب س
برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی اســتان بــه میــزان ۷۰۰ میلیــون 
ــعه از  ــم توس ــم و هفت ــای شش ــه ه ــان برنام ــا پای ــب ت مترمکع

ــه اســت.  ــن برنام ــداف ای ــن اه مهمتری
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی، 
ــه آمــره ای در کارگــروه تخصصــی ســازگاری  مهنــدس عــزت ال
ــارد و ۶۰۰  ــر 2 میلی ــال حاض ــت: در ح ــتان گف ــی اس ــم آب ــا ک ب
ــت  ــتان برداش ــی در اس ــع آب زیرزمین ــب از مناب ــون مترمکع میلی
مــی شــود و قــرار اســت بــا اجــرای برنامــه ســازگاری بــا کــم آبــی 
ایــن میــزان بــه یــک میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون مترمکعــب کاهــش 
پیــدا کنــد. مهنــدس آمــره ای ادامــه داد: تــا قبــل از تدویــن ایــن 
برنامــه و طــی برنامــه پنجــم و ســالهای نخســت برنامــه ششــم بــا 
اقدامــات خوبــی کــه صــورت گرفــت موفــق شــدیم حــدود ۳۷۰ 
ــع آب زیرزمینــی  میلیــون متــر مکعــب از میــزان برداشــت از مناب
اســتان را کاهــش دهیــم و طبــق ایــن برنامــه کــه تدویــن شــده 
مــا بــه جهــت اینکــه برســیم بــه آب قابــل برنامــه ریــزی کــه از 
طریــق وزارت نیــرو ابــالغ شــده حــدود ۷۰۰ میلیــون مترمکعــب 
بایــد از برداشــت هــای منابــع آب زیرزمینــی امــان کاهــش دهیــم .

ــش  ــرف در بخ ــش مص ــن کاه ــًا ای ــرد: عموم ــد ک وی تاکی
ــتان در  ــد آب در اس ــدود ۹۰ درص ــه ح ــرا ک ــت چ ــاورزی اس کش
اختیــار ایــن بخــش اســت و مابقــی در اختیــار بخــش هــای دیگــر 
همچــون شــرب، صنعــت، خدمــات و فضــای ســبز و بــرای آنهــا 
نیــز برنامــه هایــی بــه جهــت کاهــش مصــرف پیــش بینــی  شــده 
اســت. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی بیــان کــرد: در 
بخــش کشــاورزی بــا کنتــرل اضافــه برداشــت هــا، تعییــن تکلیــف 
چاههــای غیرمجاز،نصــب کنتورهــای حجمــی و برنامــه هــای دیگر 
موفــق خواهیــم شــد طــی برنامــه ششــم و هفتــم توســعه  ایــن 
ــم. وی  ــق کنی ــی را محق ــع آب زیرزمین ــرف در مناب ــش مص کاه
خاطــر نشــان کــرد: در کنــار ایــن برنامــه، برنامــه ای نیــز توســط 
جهــاد کشــاورزی تدویــن شــده کــه جبــران کننــده ایــن کاهــش 
مصــرف خواهــد بــود و بــا ایــن برنامــه جبرانــی اگرچــه مــا میــزان 
ــی ســطح  ــم ول ــی را کاهــش مــی دهی ــع آب ــا از مناب برداشــت ه
زیرکشــت و میــزان تولیــدات در اســتان کاهــش پیــدا  نخواهد کرد.

مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز 
ــئولیت  ــتای مس ــت: در راس ــالم گف ای
هــای اجتماعــی و کمــک به ســربازان 
ســالمت اســتان بیــش از یــک هــزار و 
۵۰۰ لبــاس یکبــار مصــرف و 2 هــزار 
عــدد ماســک N۹۵ تحویل دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اســتان شــده اســت.
دیــدار  در  نوریــان«  الــه  روح 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــاون دانش ــا مع ب
ــش  ــرد: بی ــار ک ــالم، اظه ــتان ای اس
از ۴۰۰ لیتــر آب ژاول بــرای رقیــق 
ســازی بــا ۴۰ هــزار لیتــر آب بــه 
بخشــداری چــوار بــرای ضــد عفونــی 
ــر شــهری و روســتاهای اطــراف  معاب
ــده  ــل ش ــی تحوی ــد صنعت ــن واح ای

ــت. اس
ــرد: تشــکیل  ــان ک وی خاطرنش
جلســات کمیتــه ســالمت بــا موضــوع 
ــا، جمــع  پیشــگیری از ویــروس کرون
اثــر  ثبــت  هــای  دســتگاه  آوری 
ــا سیســتم  انگشــت و جایگزیــن آن ب

ــنجی  ــب س ــام ت ــس آی دی، انج فی
از کلیــه کارکنــان در گیــت هــای 
ورودی، تهیــه مــواد شــوینده، گندزدا، 
ــا  ــان ب ــه کار کارکن ــت از ادام ممانع
ــه اي و بیمــاری هــای  بیمــاري زمین
ــات  ــی از اقدام ــا بخش ــی، تنه تنفس
انجــام شــده در ایــن واحــد صنعتــی 

مــی باشــد.
ــه منظــور  نوریــان بیــان کــرد: ب
پیشــگیری از ویــروس کرونــا و حفــظ  
ــل  ــات قاب ــان، اقدام ــالمت کارکن س
قبولــی در زمینــه تحویــل ماســک 
هــای تنفســی و دســتکش هــای 
یکبــار مصــرف،  ضــد عفونــی کــردن 
ــاب  ــای ای ــرویس ه ــی س و گندزدای
و ذهــاب، نظافــت و گنــد زدایــی 
دســتگیره  درب هــا، پلــه هــا و غیــره 

ــت. ــده اس ــام ش انج
معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســتان ایــالم ضمــن قدردانــی از 
اقدامــات ارزنــده شــرکت پاالیــش گاز 

ایــالم در پیشــگیری از شــیوع بیمــاری 
ــا و کمــک بــه جامعــه ســالمت  کرون
ــوج دوم  ــا شــروع م ــت: ب اســتان، گف
کرونــا از ابتــداي تیرمــاه نیازمنــد 
همراهــي مــردم و مســئولین در اجراي 

پروتــکل هاي بهداشــتي و پیشــگیري 
ــا مــي باشــیم. از کرون

»جمیــل صادقــی فــر« همچنین  
بــا اشــاره بــه مصوبــه ســتاد اســتاني 
تخصیــص  خصــوص  در  کرونــا 

گاز  و  نفــت  درمانــگاه  ســاختمان 
ایــالم بــه دانشــگاه علــوم پزشــکي و 
تجهیــز ایــن درمانــگاه بــراي مقابلــه 
بــا کرونــا، ضمــن تشــکر از ایــن 
همــکاری اظهــار امیــدواري کــرد بعد 

از  شکســت کرونــا بتوانیــم درمانــگاه 
نفــت و گاز ایــالم را در بــرای خدمات 
رســاني بــه کارکنــان نفــت و گاز 
اســتان و عمــوم مــردم همچنــان 

ــم. ــه داری ــال نگ فع

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

شرکت پاالیش گاز ایالم پیشرو در پیشگیري و مبارزه با کرونا است

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علی حیدری دارای شناسنامه شماره ۴۵2۹۸2۴۹2۶ به شرح دادخواست به 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از   2۸۸/۹۹/۵ کالسه 
داده که شادروان بهرام حیدری فرزند حسن خان و سیره  خانم    به شناسنامه شماره 
۴۵۰۰2۳۵۱۵۵۹ در تاریخ ۶۷/۳/2۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه 

آنمرحوم منحصر است به 
متولد   ۴۵۹۸۱۵2۸۵ ملی  کد  به  خانم  فاطمه  و  قاسم  فرزند  شاوردی  خانم  دلبر 

۱۳۰۶ همسر متوفی 
 عبدالرحمان حیدری فرزند دلبر وبهرام به شماره شناسنامه 2۵ متولد ۱۳۵۰ فرزند 

متوفی 
 کرم حیدری فرزند بهرام و دلبر به کد ملی ۴۵۰۰۱22۳۴۶ متولد ۱۳۳۱ فرزند متوفی 
متولد ۱۳۳۸  به  شماره شناسنامه 2  دلبر  و  بهرام  فرزند  اله حیدری خان   فرج   

فرزند متوفی 
علی حیدری فرزند بهرام دلبر به  کد ملی   ۴۵2۹۸2۴۹2۶ متولد ۱۳۳۴2 فرزند متوفی 
 علی حیدری فرزند بهرام و دلبر به شماره شناسنامه 2۰۷ متولد ۱۳۴۹  فرزند متوفی 
 نیاز حیدری فرزند بهرام و دلبر به شماره شناسنامه ۱۷ متولد ۱۳۴2 فرزند متوفی 
 اسد حیدری فرزند بهرام و دلبر به شماره شناسنامه 2۳ متولد ۱۳۳2 فرزند متوفی 
 صنمبر حیدری فزند بهرام و دلبر به کد ملی ۴۵۰۰۱۷2۴۳2 تولد ۱۳۴۵ فرزند متوفی 
 ۱۳2۸ متولد   2۷۳2 شناسنامه  شماره  به  دلبر  و  بهرام  فرزند  حیدری  شاهی طال 

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

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

برگه اجرائیه
مشخصات محکوم له سید سجاد حسینی، نشانی: نسیم شهر - خیابان امام خمینی 
الله ۹ پالک ۳۸، محکوم به بموجب دادنامه شماره ۹۸-۴۵۵ مورخ ۹۸/۵/۱۵ شورای 
حل اختالف شعبه هفتم ، که وفق دادنامه  شماره ۹۸-۴۵۵ شعبه هفتم دادگاه تجدید 
انتقال  نظر استان حاصل کرده است و محکوم علیه محکوم در یکی از دفاتر ثبتی  و 

سند خودرو پیکان به شماره شهربانی ایران ۷۷ ، ۷۵۷ ی ۳۴ به نام خواهان و استناد به 
ماده ۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ ق.د.آ.م به پرداخت مبلغ ۸۶/۵۰۰ تومان بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید در ضمن هزینه نیمه عشر دولتی برعهده محکوم علیه می 
باشد.مشخصات محکوم علیه :سید جواد - محمد  نام خانوادگی : بربنجی_ میرزایی ، به 
نشانی : مجهول المکان، محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  ۱-پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم  و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندادباید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند ، اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید . 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد. ۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب ۷۹/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ 

آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰2۱۷۴  فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ و 
مورخ۹۹/۰۴/۱۴ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جواد شیرمحمدی فرزند رضا نسبت به شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۷/۹۶ مترمربع از پالک شماره 2۳۵ اصلی واقع در اراضی 
زینل بیک بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق 

زراعتی فرزند علی اکبر محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۴/۳۱

علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

سفید  رنگ  به  وانت  پیکان  خودروی  یکدستگاه  کمپانی  سند 
موتور  ، شماره   ۹۶ ایران   - به شماره شهربانی ۳۷۳ب۴۶  مدل ۱۳۹۰ 
۱۱۴۹۰۰۵۰۳۰۴ و شماره شاسی NAAA۴۶AA2BG2۱۳۰۸۸ متعلق 
به آقای سیدحسن شاهچراغ فرزند سید جعفر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
کارت ماشین خودرو سواری سایپا ۱۳۱SE به رنگ  سفید -روغنی، 
موتور   شماره  به   ۱۰ ایران   ۴۵ ل   ۱۱۴ انتظامی  شماره  به   ۱۳۹۶ مدل 
نام  به   NAS۴۱۱۱۰۰H۳۳۹۷۹2۵ شاسی  شماره  و   ۵۹۹۵2۵۶/M۱۳

محسن پورمحرم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

درحالیکه وزیر اقتصاد کسری بودجه 
معادل  حالت  بدبینانه ترین  در  را  امسال 
رئیس  و  می بیند  تومان  میلیارد  هزار   ۱۴۰
کل بانک مرکزی نیز می گوید که کسری 
بودجه امسال بهتر از سال های قبل مدیریت 
با  اقتصادی  کارشناسان  از  می شود، جمعی 
اعالم اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین 
کسری بودجه کافی نیست، نقش این اوراق 
را در تامین کسری مورد بررسی قرار دادند.

به   ۹۹ بودجه  الیحه  که  زمانی  از 
مجلس داده شده تا تصویب آن، انتقادات و 
اخطارهایی مبنی بر تحقق نیافتن درآمدهای 
تا  داشت  وجود  آن  در  شده  گرفته  درنظر 
حقیقت  به  اخطارها  این  سرانجام  اینکه 
مرکز  برآورد  طبق  دولت  اکنون  و  پیوست 
پژوهش های مجلس با کسری بودجه ۱۵۰ 
هزار میلیاردی درگیر است اما وزیر اقتصاد 
این رقم را نمی پذیرد و معتقد است که در 
امسال  بودجه  کسری  شرایط  بدبینانه ترین 

۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.

در این بین، مسئوالن برای تامین این 
بدهی،  اوراق  انتشار  چون  مواردی  کسری 
سهام  عرضه  و  دولتی  مازاد  اموال  فروش 
شرکت های دولتی را موثر می دانند به گونه ای 
که وزیر اقتصاد می گوید در این زمینه اگر 
بتوانیم درآمدهای جدیدی را به وجود آورده 
و با یک اصالح ساختار، برخی هزینه ها را 
کاهش دهیم می توان کسری بودجه را به 

شکل قابل توجهی پایین آورد.
مدیریت  قبل  از  بهتر  بودجه  کسری 

می شود 
عالوه براین، همتی نیز در جدیدترین 
اظهارات خود این اطمینان را داده که کسری 
مدیریت  گذشته  سال های  از  بهتر  بودجه 
می شود که وی پیش از این اعالم کرده بود 
نهایی شورای عالی هماهنگی  تأیید  با  که 
اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹ در کنار 
عرضه سهام شرکت های دولتی و اموال مازاد 
دولت  بدهی  اوراق  انتشار  از طریق  دولت، 

دربازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. 

کارشناسان  از  عده ای  بین،  این  در 
اقتصادی درباره نقش اوراق بدهی در تامین 
کسری بودجه و راه های دیگر در این زمینه 

پیشنهاداتی مطرح کرده اند.
کسری  تامین  برای  ندری،  گفته  به 

و  ندارد  وجود  متعددی  راه های  بودجه 
شامل  که  است  محدود  بسیار  راه ها  این 
اموال  واگذاری  نفتی،  مالیاتی،  درآمدهای 
می شود.  اوراق  فروش  نهایت  در  و  دولتی 
در نتیجه، با توجه به شرایط کنونی انتشار 

اوراق بدهی مناسب ترین روش برای تامین 
کسری بودجه است. 

این تحلیلگر اقتصادی همچنین معتقد 
اینکه  ضمن  بدهی  اوراق  انتشار  که  است 
می کند،  برطرف  را  دولت  بودجه  کسری 
دست بانک مرکزی را برای اجرای عملیات 

بازار باز بانکی باز می گذارد. 
بودجه  کسری  کفاف  بدهی  اوراق 

را نمی دهد
بدهی  اوراق  آنجاکه  ز  ا همچنین 
در  که  نیز  سرمایه  بازار  و  ندارد  خریداری 
بسیاری  سودهای  و  رشد  از  حاضر  حال 
منتفع است، اوراق بدهی با نرخ های اندک 
جذابیتی ندارد؛ بنابراین ممکن است که تنها 
خریدار این اوراق بانک ها باشند که در نهایت 
نمی توان از اوراق بدهی برای تامین کسری 

بودجه استفاده کرد. 
س  شنا ر کا یک   ، قی شقا حید  و
این که  به  اعتقاد  با  نیز  دیگر  اقتصادی 
انتشار اوراق بدهی نمی تواند کسری بودجه 

را تامین کند، پیشنهاد کرد که برای تامین 
چون  راه  دو  از  می توان  بودجه  کسری 
تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی منوط 
هزینه های  درصدی   2۰ تا   ۱۵ کاهش  به 
انرژی و دادن اوراق یکساله به واریزی افراد 

جامعه استفاده کرد.  
نقش  جامساز  محمود  براین،  عالوه 
اینگونه  را  کسری  تامین  در  بدهی  اوراق 
توصیف می کند که این اوراق کفاف کسری 
باید  زمینه  این  در  و  نمی دهند  را  بودجه 
در  صرفه جویی  چون  دیگری  راه های  از 
اخذ  و  مختلف  منابع  از  استفاده  مصارف، 
مالیات یا وام از بنگاه های بزرگ فرادولتی 

استفاده کرد.
با این اوصاف، دو دیدگاه درباره اوراق 
بدهی در تامین کسری بودجه وجود دارد که 
راه  کم ضررترین  بیانگر  مثبت  دیدگاه  یک 
برای تامین مالی است و دیگری نشان دهنده 
این است که این اوراق کفاف کفاف کسری 

بودجه را نمی دهند.

کارشناسان اقتصادی بررسی کردند؛

نگرانی از ناتوانی دولت در جبران کسری 1۴0 هزار میلیاردی بودجه 
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صدیقی: ریاست فدراسیون ووشو موجب افتخار است

رییس فدراسیون ووشو گفت: باعث افتخار است ریاست ووشو را که یکی از 
پرافتخارترین رشته ها است برعهده گرفتم.

امیر صدیقی بعد از انتخابش به عنوان رییس جدید فدراسیون ووشو گفت: از این 
اتفاق خوشحالم و باعث افتخار است ریاست ووشو را که یکی از پرافتخارترین رشته ها 

است برعهده گرفتم. از اعتماد اعضای مجمع تشکر می کنم.
وی با اشاره به این موضوع که از کمک های علی نژاد در فدراسیون بهره خواهد 
گرفت، عنوان کرد: علی نژاد یکی از موفق ترین روسا بوده و امیدوارم با همدلی و اتحاد 
در خانواده ووشو مسیر مشخص شده را ادامه دهیم تا در اهدافی که در حوزه قهرمانی 
و همگانی پیش بینی شده برای جایگاه ویژه این رشته قدم برداریم. حتما از علی نژاد 

کمک می گیریم و برای حفظ کرسی ها در آسیا تالش خواهیم کرد.
از  اینکه شهربانو منصوریان  به  رییس فدراسیون ووشو همچنین در واکنش 
کاندیدای دیگری حمایت کرده بود و آیا حاال برای این ورزشکار مشکلی پیش می 
آید یا خیر، گفت: تصور و بیان این موضوع درست نیست. هرکسی نظر خودش را 
دارد و ما به آن احترام می گذاریم. در یک خانواده احتمال دارد که تعدد آرا وجود داشته 
باشد، همان طور که ما چنین تجربیاتی را در مراحل مختلف زندگی داشته ایم. ما یک 

خانواده ایم و به جلو نگاه می کنیم و این مسیر را ادامه می دهیم.

داورزنی: کرونا، مانع انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال ایران است!

رئیس فدراسیون والیبال با بیان این که هدف تیم ملی بزرگساالن قرارگیری 
در بین چهار تیم برتر المپیک است، گفت: کار سختی است اما باور دارم که ظرفیت 

والیبال ایران این توانایی را دارد.
کمیته  رئیس  دیدار  حاشیه  در  گذشته)یکشنبه(  روز  داورزنی ظهر  محمدرضا 
ملی المپیک و اعضای هیات اجرایی این کمیته از فدراسیون والیبال، در گفت وگو با 
خبرنگاران، درباره آخرین اقدامات انجام شده برای انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگساالن، 
گفت: طبیعی است برای تحقق آرمان ها باید تالش زیادی انجام دهیم. سعی کردیم 
شرایط را برای حرکت والیبال در آینده فراهم کنیم و طبیعی است که یکی از موضوعات 

مهم در این زمینه، انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگساالن است.
وی افزود: کمی تامل می کنیم که وضعیت کرونا مشخص شود، چون باید منابع 
فدراسیون را درست مدیریت کنیم تا بتوانیم در زمان مناسب از مربی مناسب نیز بهره 
ببریم. برای هدایت تیم ملی بزرگساالن، هم گزینه خارجی و هم گزینه داخلی مد 

نظر داریم و در زمان مناسب انشااهلل معرفی خواهیم کرد.
رئیس فدراسیون والیبال با یادآوری این که در حال حاضر، والیبال جهان در انتظار 
تعیین تکلیف برای رویدادهای پیش رو است، گفت: باید صبر کنیم تا تکلیف نهایی 
بازی های المپیک، لیگ ملت ها و یا مسابقات والیبال قهرمانی جهان در رده های سنی 
مختلف مشخص شود که ایران درخواست میزبانی دارد و هم باید در آن شرکت کند.

داورزنی درباره مشکالت مالی فدراسیون والیبال، گفت: همه فدراسیون ها دغدغه 
مالی دارند اما در فدراسیون والیبال به گونه ای مدیریت کردیم که این دغدغه در اعزام ها 

و تصمیم گیری ها تاثیری نداشته باشد.

سهرابیان: در بازی های آسیایی طالیی می شویم

آسیایی  بازی های  در  قول می دهم  از حاال  قایقرانی گفت:  فدراسیون  رئیس 
با همین کمبودها طالیی شویم و سبد مدال طالی کاروان ایران را افزایش دهیم.

علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی در بازدید صالحی امیری از فدراسیون 
قایقرانی گفت: کمیته ملی المپیک سال ۹۸ را بیش از نیازمان کمک کرد و بیش از آن 
نیز نمی توانم چیزی بخواهم. سال ۹۸ اعزام های ضروری انجام شد و نتایج خوبی کسب 
شد. روئینگ بزرگساالن به آسیا اعزام شد و برای اولین بار همه با مدال برگشتند فقط 
سرپرست تیم مدال نگرفت و امیدوارم در روئینگ سهمیه المپیک بگیریم. در آبهای 

آرام هم پیش بینی دو سهمیه داشتیم.
 وی تاکید کرد:  اگر با این روند و برنامه پیش برویم، برای ۸ تا ۱2 سال آینده 
می توانستیم حضور  المپیک  فینال  در  که  اعالم می کنم  کارشناس  عنوان یک  به 

داشته باشیم.
سهرابیان افزود: از حاال قول می دهم در بازی های آسیایی چند مدال از ۷ مدالی که 
نقره و برنز بود را با همین کمبودها به طال تبدیل می کنیم و سبد مدال طالی کاروان 
ایران را افزایش می دهیم. سالن بدنسازی ما بعد از ۱۰ سال توسط خود بچه ها تمیز شد 
و آنها با شلنگ سقف سالن را شستند. همچنین دستگاه ها نیز توسط خیرین تامین شد. 

وی در مورد قایق های موجود در گمرک گفت: هنوز بارگیری نشده ولی طی 
مکاتبه اعالم کردند که به زودی ارسال می شود. بعد از آن نگاه ما به گمرک است 
تا با نگاه ملی به آن نگاه کنند. 2۵ هزار دالر را کمیته به ما کمک کرد. هنوز در 
داخل نمی توانیم با استانداردهای الزم قایق تولید کنیم. االن برای تولید قایق در 
داخل رقابتی ایجاد شده و تا چند سال آینده قایقی نزدیک به استانداردهای جهانی 

تولید می شود.

برخواه: داودی می تواند جای بهداد سلیمی را پر کند

سرمربی تیم ملی وزنه برداری گفت: علی داودی می تواند جای بهداد سلیمی 
را در فوق سنگین پر کند.

در بازدید مسئوالن کمیته ملی المپیک از فدراسیون وزنه برداری، محمد حسین 
برخواه سرمربی تیم ملی در مورد وضعیت وزنه بردارانی که شانس کسب سهمیه المپیک 
دارند، گفت: وضعیت علی داودی خوب است. سهراب مرادی یک مقدار بخاطر کتفش 
با احتیاط کار می کند و سنگین کار نمی کند. اطالعی از وضعیت کیانوش ندارم. همه 
وزنه برداران تمرینات نرمال خود را دارند. البته هنوز تکلیف مسابقات هم مشخص 
نیست و احتماال تا پایان سال 2۰2۰ مسابقه ای نداشته باشیم. از این رو نیاز نیست 

سنگین کار کنند.
برخواه در مورد داودی گفت: ان شااهلل جای بهداد سلیمی را پر می کند.

مچ اندازی در بارسا؛
مسی می رود یا آقای رئیس؟

با اینکه از دوران ریاست بارتومئو بر بارسلونا یک سال دیگر باقی مانده 
ولی خودداری مسی از تمدید قراردادش با بلوگرانا می تواند معادالت قدرت 

را در این باشگاه تغییر دهد.
لیونل مسی ستاره کم حرفی است. این خصلتی رفتاری است که ریشه 
در کودکی او دارد. یکی از هم تیمی های سابق مسی در تیم نوجوانان بارسلونا 
یک بار گفته بود که در زمان پیوستن مسی به این تیم کسی حتی صدای 
سالم کردن او را هم نمی شنید. این خصلت مسی حتی بعد از تبدیل شدن 
او به بهترین بازیکن دنیا تغییر نکرده و لیونل همیشه ترجیح داده فوتبالش 

به جای او حرف بزند نه زبانش.
بااینحال، چند صباحی است که اوضاع به کلی تغییر کرده و مسی از 
شروع سال میالدی 2۰2۰ به این نتیجه نرسیده که باید صدایش شنیده 
شود. همه چیز از وقتی شروع شد که اریک آبیدال مدیر ورزشی بارسا گفت 
بازیکنان این تیم مسئول اخراج ارنستو والورده بودند و مسی به شکلی تند 
به او پاسخ داد. وقتی هم رسانه های کاتالونیا مدعی شدند بازیکنان بارسا 
مایل به کاهش دستمزدشان در میانه بحران کرونا نیستند، مسی به میدان 

آمد و گفت منشا این داستانها از درون باشگاه است.
حاال که رادیوی کادنا سر مدعی شده مسی ممکن است تابستان سال 
آینده با پایان مهلت قراردادش با بارسا این تیم را ترک کند، او تا این لحظه 
از موضع گیری خودداری کرده هر چند سکوت او هم سرشار از ناگفته ها است. 
سکوتی که البته برای هواداران بلوگرانا به سکوتی کرکننده تبدیل شده است.

واقعیت این است که مسی واقعا قرص ترک بارسا را ندارد اما از نحوه 
مدیریت فعلی باشگاه به شدت سرخورده و عصبانی است. متوقف کردن 
مذاکره با باشگاه درباره تمدید قرارداد، مهمترین نشانه از این ناراحتی است. 
فارغ از همه حرف و حدیث ها شکی نیست که این اقدام مسی حرکتی آگاهانه 

است؛ رای عدم اعتماد به یوسپ ماریا بارتومئو در پست مدیریت باشگاه.
مسی بعد از ۱۹ سال حضور در کاتالونیا برای اولین بار در سیاست 
باشگاه دخالت می کند. چرا که حاال آنچه در بیرون از زمین اتفاق می افتد 

تاثیری مستقیم بر رویدادهای رخ داده در زمین دارد.
بارتومئو در سال 2۰۱۴  ریاست رسیدن  به کرسی  زمان  از  بارسلونا 
چیزی نزدیک به ۱ میلیارد یورو در بازار نقل و انتقاالت هزینه کرده و تقریبا 
همه این هزینه کالن هدر رفته است. قراردادهای بد یکی بعد از دیگری 
امضا شده و در نهایت کار را به جایی رسانده که در میانه بحران کرونا حاال 
بلوگرانا حتی پول کافی برای خرید ستاره اصلی مد نظرش الئوتارو مارتینز 
را ندارد. بند خرید ۱۱۱ میلیون یورویی الئوتارو فردا دوشنبه منقضی می شود 
و کسانی که با بارسا آشنایی نزدیک دارند به هیچ وجه انتظار ندارند که ظرف 
2۴ ساعت این باشگاه بتواند چنین مبلغی را برای خرید الئوتارو فراهم کند.

مسی از سوی دیگر بارها از اشتیاق خود برای همبازی شدن دوباره با 
نیمار گفته ولی به نظر می رسد بارتومئو بر خالف حرفهایش عمال تمایلی 
برای جذب نیمار ندارد. مسی در نهایت به این وضعیت واکنش نشان داد و 
گفت نمی داند در عمل اقدامی برای خرید نیمار انجام شده یا نه. این صحبتها 
اولین نشانه رابطه پرتنش مسی و بارتومئو بود؛ رابطه ای حاال آنقدر تخریب 

شده که هیچ امیدی به بازسازی اش وجود ندارد.
پرونده موسوم به بارساگیت در فروپاشی این رابطه نقشی محوری داشت. 
زمانی که مشخص شد مدیریت باشگاه یک شرکت روابط عمومی را استخدام 
کرده تا عالوه بر تبلیغ برای بارتومئو و هیات مدیره اش، اعتبار دشمنان فرضی 
باشگاه و از جمله لیونل مسی! را خدشه دار. مسی در آن زمان به این خبرها 
واکنشی علنی نشان داد و گفت این ماجرا به نظرش بی اندازه عجیب است.

تنش ها زمانی به نقطه غیر قابل بازگشت رسید که برخی رسانه های 
کاتاالن نوشتند مسی و بازیکنان بارسا نمی خواهند در اوج بحران مالی ناشی 
از اپیدمی کرونا با کاهش دستمزدهایشان به باشگاه کمک کنند. مسی که از 
این اتهامات خشمگین شده بود در اظهاراتی صریح گفت:« از درون باشگاه 
کسانی بوده اند که سعی می کنند ما را تحت فشار بگذارند تا کاری را بکنیم 

که خودشان می دانند ما از همان اول خودمان قصد انجامش را داشتیم”.
در هفته های اخیر خبرسازی های رسانه ای با محوریت مسی که اغلب 
بار منفی داشته او را بیش از پیش عصبانی کرده. خبرهایی درباره اینکه 
قدرت او در رختکن بیش از حد الزم برای یک بازیکن است، درباره اینکه 
او با گریزمان مشکل دارد، یا اینکه مسی است که تعیین می کند کدام مربی 

باید استخدام یا اخراج شود.
تا چندی پیش گمان می رفت بارتومئو هر اتفاقی بیفتد یک سال پایانی 
دوران ریاستش بر بارسلونا را بر صندلی ریاست باشگاه سپری خواهد کرد 
اما حاال خودداری مسی از تمدید قراردادش باعث شده آینده کوتاه مدت 
بارتومئو در اتاق ریاست در هاله ای از ابهام فرو برود. در اینکه بارتومئو این 
روزها منزوی تر از هر زمان دیگری است هیچ شکی وجود ندارد. چند وقت 
پیش بود که شش نفر از هیات مدیره بارسا در اعتراض به بارتومئو استعفا 
دادند و او را به تالش برای کوبیدن میخ آخر به تابوت بلوگرانا متهم کردند. 
حاال خودداری مسی از تمدید قراردادش فشار بر بارتومئو را بیشتر کرده و به 
نظر می رسد احتمال اینکه تاریخ انتخابات سال آینده به تاریخی نزدیک تر 

منتقل شود بسیار باال است.

کلوپ و یک پیش بینی جالب؛
 بایرن مونیخ  و منچستر سیتی دو مدعی قهرمانی در لیگ قهرمانان

سرمربی لیورپول از دو تیم مدعی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در فصل 
جاری نام برد.

به گزارش ساکرنت، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بعد از پایان رقابت های 
لیگ در اروپا از سر گرفته می شود و قرار است بازی ها به صورت متمرکز و تک 

حذفی برگزار شود.
یورگن کلوپ دو مدعی اصلی قهرمانی در این فصل  لیگ قهرمانان اروپا را 
معرفی کرد و گفت: من فکر می کنم دو تیم بایرن مونیخ  و منچستر سیتی دو 
مدعی قهرمانی در لیگ قهرمانان هستند. فکر می کنم اگر این دو تیم به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا برسند این یک بازی جالب خواهد بود. من نمی دانم که آیا چنین فینالی 

خواهد رسید یا خیر، شاید آنها زودتر از فینال دیدار کنند یا اتفاق دیگری رخ دهد.
او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: همه برای قهرمانی در چنین 
تورنمنتی به شانس نیاز دارند اما من همیشه گفتم که اگر می خواهید در لیگ 
قهرمانان اروپا پیروز شوید باید بهترین ترکیب را برای فینال مسابقات آماده کنید. 
من نمی گویم تیم های دیگر فرصتی ندارند اما این بایرن و سیتی هستند که تعداد 
بیشتری بازیکنان خوب دارند. من  اینچنین فکر می کنم. با این حال، هیچ تیمی در 
جهان کامل نیست. منچسترسیتی بی نقص نیست، بایرن بی نقص نیست، ما نیز 
کامل نیستیم اما برای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا باید تقریباً کامل باشید. من 

این مسابقات را تماشا خواهم کرد.
منچستر سیتی در نخستین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
رئال مادرید را با نتیجه )2-۱( شکست داد، بازی برگشت هنوز انجام نشده است. 
بایرن نیز چلسی را با ۳ گل شکست داد. این در حالی است که  لیورپول در مجموع 

دو دیدار با اتلتیکو، شکست خورد و از لیگ قهرمانان اروپا کنار رفت.

صدرنشین لیگ برتر، شنبه 
شب گذشته یکی از سخت ترین 
پیروزی هایش  ارزشمندترین  و 
در راه رسیدن به عنوان قهرمانی را جشن 
به  سرخپوشان  سرمربی  گرفت؛درحالیکه 

تصمیمات داور معترض بود.
بود که  تاریخ  بار در  اولین  برای  این 
از  آزادی   ورزشگاه  در  اینطور  پرسپولیس 
حریفش میزبانی می کرد؛ آنها هم مثل تمام 
تیم های دنیا بدون اینکه تخلفی کرده باشند، 
کرونا هوادارانشان را گرفته بود و چند آدمک 
طرح های  و  بلندگوها  و  میکروفون  یک  و 

موزائیکی جایشان را گرفته بود.
با این حال تماشای بازی در سکوت 
آزادی یا حتی از قاب تلویزیون های خانگی، 
در  که  می کرد  نمایان  را  بازی  از  نکاتی 
نیستیم  شاهدش  فوتبال  عادی  مسابقات 
ما  از  را  امکان  این  تماشاگران  صدای  و 

می گیرد.
برای  و  بود  امتیازی   ۵۰ پرسپولیس 
بردن شاهین آمده بود؛ اما ساعاتی قبل از 
خوردن  برهم  برای  چیز  همه  مسابقه  این 

تمرکز این تیم ردیف شده بود.
ر  ما آ تر  بر لیگ  مدعی  تیم  و  د
و  بودند  کرده  منتشر  را  کرونایی هایشان 
فوالد  و  زد  به جم سرباز  از سفر  استقالل 
هم گفت که با این شرایط نمی تواند مقابل 

رقیبش در مازندران بازی کند.
پرسپولیس  انگیزه های  اما  تهران  در 
برای پیروزی مثل سابق سرجایش بود و آنها 
تا دقایق انتهایی نیمه اول برای رسیدن به 
گل تالش می کردند ولی انگار یک چیزی 
روی  موقعیتشان  مهم ترین  و  نبود  درست 
تا  رفت  دست  از  کنعانی زادگان  سر  ضربه 
به دقیقه ۴۳ برسیم و اخراج یکباره کمال 

کامیابی نیا توسط وحید کاظمی.
به  تا  می کرد  کمک  آزادی  سکوت 
راحتی اعتراضات مربیان و بازیکنان را پس 
از سوت های داور بشنویم. اولین کسی که 
اعتراض  به  شروع  پرسپولیس  نیمکت  از 
و  بود  تیم  سرپرست  پیروانی  افشین  کرد، 
در ادامه حمید مطهری هم به او اضافه شد 
به  بازی  از صحنه های  یکی  یادآوری  با  و 
رفتار دوگانه داور اشاره می کرد؛ اینکه برای 
زرد  کارت  صحنه  همین  در  آنها  بازیکن 
مشابه  با یک خطای  ما  بازیکن  و  داده ای 

اخراج شده است ! 
یحیی اما در تمام ثانیه هایی که این 
اعتراض  اگرچه  می خورد،  رقم  اتفاقات 
وقت  هیچ  ولی  بود  مشهود  رفتارش  در 
نفره   ۱۰ با  اول  نیمه  و  نشد  بلند  صدایش 
شاهینی ها  خوشحالی  و  پرسپولیس  شدن 

خاتمه یافت.
دقایقی بعد از اخراج کمال کامیابی نیا و 
پیش از سوت پایان نیمه، یحیی گل محمدی 

به همراه افشین پیروانی نسبت به عملکرد 
وحید کاظمی معترض شدند؛ آن ها می گفتند 
که داور در صحنه های مشابه با شاهینی ها 
مماشات کرده است. نتیجه این اعتراض یک 
کارت زرد برای یحیی بود که دستیارش آن را 

یک سوء تفاهم تعبیر کرده است.
در نیمه دوم یحیی با یک تغییر اساسی 
تیمش را وارد زمین کرد. او که یک بازیکن 
کمتر از تیم حریف داشت، سیستم خود را 
از 2-۴-۴ به ۱-۳-2-۴ تغییر داد و رسن 
را جای عبدی وارد زمین کرد؛ بازیکنی که 
اولین خطر جدی را با شوت سرکشش روی 

دروازه شاهین بوشهر ایجاد کرد.
با شروع نیمه دوم برتری در مالکیت 
دوندگی  و  گلزنی  برای  اشتیاق  توپ، 
آنها  و  بود  مشهود  حریف  بر  پرسپولیس 
از  گل  به  رسیدن  برای  زیادی  دوندگی 
میانی  بخش  در  خصوص  به  خودشان 
هم  شاهین  ما  ا دند؛  می دا نشان  زمین 
آنها  ضدحمالت  و  بود  سرسختی  حریف 
شوک  به  را  میزبان  می توانست  هرلحظه 
بود که  اما پرسپولیس  ببرد. سرانجام  فرو 
دفاعی  راست خط  از سمت  کرنری  روی 
بار  که  بلند  و  کوتاه  پاس  چند  و  شاهین 

رساند،  منطقه  همان  به  را  توپ  دیگر 
یک  به  فصلش  بازیکن  بهترین  توسط 
کسب  آستانه  در  تا  رسید  دیگر  مهم  گل 
سه امتیاز از دیداری باشد که می توانست 
اتفاقات دیگری با توجه به ۱۰ نفره شدن 

قرمزپوشان در آن رقم بخورد.
به  گله  یک  برتری  با  پرسپولیس 
برخورد  کاظمی  وحید  که  رسید   ۷۳ دقیقه 
اعالم  پنالتی  را  علیپور  با  شاهین  بازیکن 
کرد؛ تصمیمی که چند ثانیه بعد با مشورت 
کمکش بازگردانده شد ولی روی صحنه اول 
آنطور که حمید مطهری مربی پرسپولیس 
ادعا می کرد، وحید کاظمی به توصیه داور 
چهارم برای بازگرداندن کارت قرمز کامیابی 

نیا توجهی نکرد !
ر  د پرسپولیس  نیمکت  هنر  وج  ا
از  پس  بالفاصله  که  بود  کولینگ بریکی 
مردود اعالم شدن پنالتی علیپور گرفته شد؛ 
داور  رفتار  از  شدت  به  پرسپولیس  مهاجم 
که  موضوع  این  و  داشت  شکایت  مسابقه 
کشیده  را  او  و  بوده  واضح  او  روی  پنالتی 
اند را مدام با صدای بلند تکرار می کرد و در 
داورانی  به سمت  داشت  همین حین قصد 
برود که میان بازیکنان دو تیم در کنار خط 

طولی وسط زمین در حال تازه کردن نفس 
بودند و می گفت که قصد دعوا که ندارم؛ 

می خواهم حرف بزنم! 
 اصرار علیپور پایانی نداشت تا اینکه 
بار دیگر کریم باقری همان نقشی را ایفا کرد 
که پرسپولیسی ها نگران از دست دادنش در 
کاپیتان سابق سرخ ها  آینده هستند؛  فصل 
که تاکنون به اتفاقات بازی و حواشی داوری 
ورود نکرده بود، دست علیپور را کشید و فریاد 

زد که باید آرام باشد...
کریم  فریادهای  حتی  اینکه  جالب 
باقری که به راحتی در تمام فضای استادیوم 
شنیده می شد هم نتوانست عیلپور را آرام کند 
پیراهن  کشیدن  با  که  بود  یحیی  اینبار  و 
شوک  یک  کردن  وارد  و  تیمش  مهاجم 
کوچک، به او فهماند که در تیم پرسپولیس 
تصمیم گیرنده اصلی برای اعتراض کردن یا 

نکردن چه کسانی هستند.
پرسپولیس حتی در دقایق پایانی هم 
نداشت  تساوی  گل  دریافت  تا  ای  فاصله 
ولی مقاومت بازیکنان این تیم به خصوص 
روی شوتی که از داخل محوطه جریمه زده 
شد و توسط شیری از روی خط بازگردانده 
شد، سه امتیاز حیاتی دیگر در راه قهرمانی 
را به این تیم اضافه کرد و آنها حاال با چند 
قهرمانی  در  پوکر  می توانند  دیگر  پیروزی 
و  حواشی  تمام  علیرغم  را  ایران  فوتبال 
شده  ایجاد  تیم  این  علیه  که  جنجال هایی 

و می شود، جشن بگیرند.
برای هر  بتواند  نفره شدن  شاید ۱۰ 
نگرفتن  نتیجه  برای  باشد  ای  بهانه  تیمی 
برخوردار  خوبی  انسجام  از  که  تیمی  ولی 
باشد و آرامش تیمی خود را حفظ کند، می 
تواند حتی با یک یار کمتر بر حریف خود 
مسابقه  زمین  از  پر  دست  با  و  کند  غلبه 

خارج شود. 
به طور خاص  و  نیمکت سرخپوشان 
یحیی گل محمدی به عنوان مسئول اصلی 
تیم در دیدار برابر شاهین، شنبه گذشته از 
تغییر  یکی  می گیرد؛  قبولی  نمره  دوجهت 
 ۱۰ از  پس  گل  به  رسیدن  برای  تاکتیک 
نفره شدن و یکی هم حفظ آرامش در دقایقی 

که هر تیمی اعتراض را حق خود می داند.
برخالف  خبری  نشست  در  یحیی 
بوشهر  شاهین  سرمربی  کریمیان  مهرداد 
که از داور مسابقه رضایت کامل داشت، از 
عملکرد کاظمی و سوت هایش گالیه کرد 
از  آرامشی که در طول مسابقه  با همان  و 
او دیده بودیم، خواستار بررسی کارشناسانه 
را  آنها  که  شد  مسابقه  داور  تصمیمات 
دوگانه ارزیابی کرد ولی هیچ وقت در طول 
شاید  و  نشد  منحرف  فنی  مسائل  از  بازی 
همین  شاهین  برابر  امتیاز  سه  اصلی  راز 
آرامش و اطمینان درونی یحیی از موفقیت 

تیمش باشد.

تیمی که کریم باقری را دارد، غم ندارد؛

راز آرامش یحیی!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

با وجود صدور ۱۸ اطالعیه 
لیگ  سالمت  پروتکل  تدوین  و 
تعطیلی های  مورد  در  اما  فوتبال 
مجدد، تصمیم صریحی وجود ندارد. عالوه بر 
این علت اصرار مسئوالن به برگزاری لیگ در 
این شرایط مشخص نیست، آن هم درحالی که 
چهار ماه قبل بدون حتی یک مبتالی رسمی، 
فوتبال و ورزش ایران به طور کلی تعطیل شد.

حدود چهار ماه قبل که ستاد مقابله با 
به  تصمیم  ایران  ورزش  در  کرونا  گسترش 
تعداد  به طور رسمی  تعطیلی ورزش کشور، 
مبتالیان ویروس کرونا به انگشتان یک دست 
هم نمی رسید و در رشته فوتبال نیز مبتالیی 
این  بر  تصمیم  اما  نهایت  در  نداشت.  وجود 
شد که ورزش کشور تعطیل شود و حال با 
گذشت چهار ماه، در حالی که تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونا در باشگاه های فوتبال نظیر 
فوالد خوزستان و استقالل تهران به یکباره 
همه را شوکه و این تیم ها را مجبور به حداقل 
2 هفته قرنطینه کرده است، پرسش اصلی این 
است که چرا دستورالعمل صریحی در مورد 
تعطیلی مجدد لیگ های فوتبال وجود ندارد و 
چه اصراری به ادامه برگزاری لیگ های فوتبال 
به عنوان رشته ای برخوردی است که احتمال 

ابتال به این ویروس در آن بیشتر است؟
۱۰ اسفند سال گذشته بود که تعطیلی ها 
در ورزش ایران کلید خورد و ستاد مقابله با 
برای  کرد  اعالم  ورزش  در  کرونا  گسترش 
حفظ سالمت جامعه ورزش، تمامی باشگاه های 
ورزشی )غیر از فوتبال( و سالن های ورزشی و 
استخرها اعم از خصوصی و دولتی به مدت 
صرفا یک هفته )از روز شنبه ۱۰ اسفند( تعطیل 
خواهند بود؛ اتفاقی که آغاز تعطیلی در رشته های 
مختلف ورزشی در کشور بود و در نهایت ۱۵ 
اسفند سال ۹۸ به تصمیمی مبتنی بر تعطیلی 
تمام اماکن و باشگاه های ورزشی و مسابقات و 
لیگ های مختلف و تمرینات ورزشی باشگاه ها 

در سراسر کشور ختم شد.
در نهایت ۱۵ اردیبهشت  سال جاری که 
با تعطیلی دوماهه ورزش ایران مصادف شده 
بود، ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش 
اعالم کرد که حسب گزارش های ستاد ملی 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  کرونا  با  مقابله 
آموزش پزشکی در حال حاضر وضعیت ۱۳2 
شهر کشورمان از نقطه نظر شیوع کرونا سفید 
ورزشی  باشگاه های  اساس  این  بر  و  است 
رشته های انفرادی و غیر گروهی در این شهرها 
که ارتباط فردی زیادی در آن ورزش ها وجود 
ندارد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مجاز 
هستند فعالیت خود را از روز ۱۶ اردیبهشت 

ماه آغاز کنند.
سالم دوباره به فوتبال از اول خرداد و 

آغاز چالش ها
تاخیر  با  ایران  فوتبال  اما  بین  این  در 
بیشتری در از سرگیری مجدد مواجه شد و 2۸ 
اردیبهشت ماه بود که ستاد مقابله با گسترش 
کرونا در ورزش به رشته ورزشی فوتبال نیز روی 
خوش نشان داد و در چهاردهمین اطالعیه خود 
اعالم کرد که پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا، تمرینات تیم های ورزشی با تماس بدنی 
پروتکل های  رعایت  با  خردادماه  اول  از  کم 

بهداشتی و با تشخیص و نظارت فدراسیون 
پزشکی ورزشی مجاز است، همچنین برگزاری 
مسابقات در رشته های ورزشی با تماس بدنی 
کم، از 22 خردادماه بدون حضور تماشاگر و 
تحت  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با 
نظارت دقیق فدراسیون پزشکی ورزشی مجاز 

شمرده شد.
عالمت سوال بزرگ در مورد تعطیلی 

مجدد فوتبال؟
عالوه بر صدور ۱۸ اطالعیه از سوی 
و  ورزش  در  کرونا  گسترش  با  مقابله  ستاد 
نیز تدوین و ابالغ راهنمای گام دوم مبارزه 
گذاری  فاصله  ویروس(  کووید-۱۹)کرونا  با 
اجتماعی و الزامات سالمت محیط لیگ فوتبال، 
اما یک پرسش و ابهام بزرگ بی پاسخ مانده 
است؛ اینکه اگر شمار مبتالیان به ویروس کرونا 
اعم از بازیکنان، مربیان و سایر عوامل تیم ها 
افزایش یابد، در چه صورتی لیگ های فوتبال 
اعم از لیگ برتر، لیگ ۱، لیگ 2 و لیگ ۳ 
که با تصمیم سازمان لیگ و موافقت تلویحی 
ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش مجددا 

از سرگرفته شدند، تعطیل می شود؟
در ابتدای امر )2 خردادماه ۹۹( براساس 
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-۱۹)کرونا 
الزامات  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  ویروس( 
سوی  از  که  فوتبال  لیگ  محیط  سالمت 
کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی 
مدنظر قرار گرفته بود، اعالم شد که در صورت 
وجود بیش از پنج نفر با عالیم مثبت یا مثبت 
شدن تست های تشخیصی مبنی بر ابتالی فرد 
به کووید ۱۹، فعالیت تیم مربوطه تا زمان بهبود 
مبتالیان و کسب گواهی سالمت، معلق خواهد 
شد، همچنین در صورت وجود عالئم یا تست 
مثبت، فرد مذکور مجوز همراهی تیم را نداشته 
و ضروری است به مدت ۱۴ روز قرنطینه شود.

مسئله ای که با تصمیم ستاد مقابله با 
گسترش کرونا در ورزش به گونه دیگری تغییر 
کرد و اعالم شد که حدود یک ماه بعد )سوم 
تیر ۹۹( اعالم شد که در صورت مثبت بودن 

تست PCR در 2۵ درصد کل تیم )بازیکنان 
و کادر(، تیم مربوطه باید به قرنطینه برود؛ 
این بدان معنا بود که سخت گیری ها برای 
قرنطینه کاهش یافت و معلق شدن تیم ها 
با احتساب ۳۶ نفره کل اعضای یک تیم از  
به 2۵  درصد  میزان ۱۶  به  مبتالیان  شمار 

درصد افزایش یافت!
به طور حتم با افزایش شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا و تعلیق تیم ها، به ازای هر 
یک تیم، یک تیم دیگر نیز امکان برگزاری 
مسابقه را نخواهد داشت و به طور مثال طی 
هفته جاری با توجه به اینکه تیم های فوتبال 
استقالل و فوالد خوزستان که شمار مبتالیان 
آن ها به ترتیب به ۱۳ و ۱۶ نفر رسیده است 
مقابل حریفان خود بازی نخواهند کرد تا به 
طور کلی 2 دیدار از رقابت های این هفته تا 
کنون برگزار نشود و چهار تیم از گردنه هفته 

2۳ لیگ برتر ایران بیرون بمانند.
تفاوت سطح سالمت لیگ فوتبال ایران 

با کشورهای توسعه یافته
در حالی که لیگ های مختلف به ویژه 
در کشورهای توسعه یافته از نظر فوتبال نظیر 
ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، آلمان و...مجددا کلید 
خورده است و در حال برگزاری است اما به 
طور مشخص و مهم روند شیوع ویروس در 
بین بازیکنان و عوامل فنی و غیرفنی تیم ها 
به حداقل ممکن رسیده است و هرچه که از 
زمان از سرگیری مجدد فعالیت ها که می گذرد 
خبری از ابتال به ویروس کرونا در میان تیم ها 
وجود ندارد و به بهترین وجه ممکن لیگ های 
و  بهداشتی  نظر  از  کشورها  این  در  فوتبال 

سالمت دنبال می شود.
با این وجود اما در لیگ فوتبال ایران 
شرایط به گونه دیگری است و هرچه پیش 
به  مبتالیان  شمار  افزایش  شاهد  می رویم 
جایی  به  کار  و  هستیم  کووید ۱۹  ویروس 
تعداد  فوالد  نظیر  تیمی  در  است که  رسیده 
مبتالیان به ۱۶ مورد و در تیم استقالل به ۱۳ 
مورد افزایش یافته و مسئله نگران کننده روند 
افزایشی عجیب ابتال به کرونا در بین سایر تیم 

های فوتبال ایران است.
نکته ای که در این زمینه باید به آن توجه 
داشت، اختالف فاحش زیرساخت ها و فضای 
سالمت در فوتبال ایران و حتی رفتار حرفه ای 
بازیکنان و سایر عوامل تیم ها در برخورد با این 
پدیده در قیاس با کشورهای توسعه یافته از نظر 
فوتبالی است و هر چه که زمان می گذرد شاهد 
کاهش آمار مبتالیان به ویروس کووید ۱۹ در 
بین تیم های خارجی و روند افزایش ابتال به 

این ویروس در بین تیم های ایرانی هستیم!
لیگ ایران در چه صورتی مجددا تعطیل 

می شود؟
گیری  تصمیم  اما  مهم  بسیار  مسئله 
ایران  فوتبال  برتر  لیگ  سرنوشت  مورد  در 
در صورت افزایش شمار مبتالیان به ویروس 
کووید ۱۹ است، مبتالیانی که شامل بازیکنان، 
مربیان و سایر عوامل فنی و غیر فنی تیم 
اطالعیه  بررسی ۱۸  با  آنچه  شوند.  می  ها 
در  کرونا  گسترش  با  مقابله  ستاد  سوی  از 
گام  راهنمای  ابالغ  و  تدوین  نیز  و  ورزش 
ویروس(  کووید-۱۹)کرونا  با  مبارزه  دوم 
سالمت  الزامات  و  اجتماعی  گذاری  فاصله 
محیط لیگ فوتبال بدست می آید این است 
که تصمیمی در مورد سرنوشت لیگ برتر و 
سایر لیگ های فوتبال ایران با قرمز شدن 
وضعیت وجود ندارد و مشخص نیست که در 
چه صورتی مجددا لیگ های فوتبال تعطیل 
خواهند شد؟ مسئله ای که شاید در پشت پرده 
از سوی متولیان ورزش کشور صحبت هایی 
در مورد آن مطرح شده باشد اما به صورت 
صریح و شفاف جای خالی آن در بین اطالعیه 
ها و پروتکل سالمت لیگ فوتبال ایران به 
چشم می خورد! در عین حال مشخص نیست 
که اصرار مسئوالن به برگزاری لیگ فوتبال 
دربرهه زمانی کنونی که مجددا شاهد شیوع 
شمار  افزایش  و   ۱۹ کووید  ویروس  باالی 
مبتالیان و مرگ و میر ناشی از این ویروس 
در جامعه هستیم چیست؟ فوتبالی که در آن 
نه از پدیده های اقتصادی خبری هست و نه 

از سالمت افراد مهم تر است!

چالش های جدید در شروع مجدد لیگ؛

کرونا بهانه یا واقعیتی برای تعطیلی دوباره فوتبال!؟
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از راست مژگان کلهر و آتوسا صالحی
اختصاصی دنیای جوانان

زان قطره مجو آب
که گوهر شده باشد

صائب تبریزی

زان سفله حذر کن که توانگر شده باشد
زان موم بیندیش که عنبر شده باشد

امید گشایش نبود در گره بخل
زان قطره مجو آب که گوهر شده باشد

بنشین که چو پروانه به گرد تو زند بال
از روز ازل آنچه مقدر شده باشد

موقوف به یک جلؤه مستانٔه ساقی است
گر توبٔه من سد سکندر شده باشد

زندان غریبی شمرد دوش پدر را
طفلی که بدآموز به مادر شده باشد

لبهای می آلود بالی دل و جان است
زان تیغ حذر کن که به خون تر شده باشد

هر جا نبود شرم، به تاراج رود حسن
ویران شود آن باغ که بی در شده باشد

رئیس ستاد گردشگری 
شهر تهران از افتتاح کتابخانه 
خبر  گردشگری  تخصصی 

داد.
مهرشاد کاظمی با بیان 
روز  با  امروز همزمان  اینکه 
تخصصی  نه  بخا کتا قلم، 
راه  تهران  در  گردشگری 
این  در  گفت:  شد،  اندازی 
ن  ا عنو  ۷ ۵ ۰ نه  بخا کتا
گردشگری  حوزه  در  کتاب 

گردآوری شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰عنوان کتاب التین نیز در 
این کتابخانه موجود است، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک 

بخش »تهران« این کتابخانه راه اندازی خواهد شد.
است  بار  ولین  ا برای  ینکه  ا بر  تاکید  با  کاظمی 

به  مجزا  کتابخانه ای  که 
صورت تخصصی به موضوع 
گردشگری می پردازد، افزود: 
همچنین نشریات تخصصی 
کتابخانه  در  نیز  حوزه  این 
و  است  شده  وری  گردآ
به  نند  ا می تو ن  عالقمندا
مراجعه  با  رایگان  صورت 
ستاد  در  کتابخانه  این  به 
گردشگری شهرداری تهران 
این  از  پاکستان  خیابان  در 
کتابخانه های  سایت  به  مراجعه  با  یا  و  کنند  استفاده  کتب 

پایتخت از عناوین مختلف بهره مند شوند.
کاظمی افزود: ۹۰ درصد کتب حوزه گردشگری در این 
نیز بخش تهران  آینده  تا 2ماه  کتابخانه جمع آوری شده و 

راه اندازی می شود.

افتتاح کتابخانه تخصصی گردشگری در شهرداری تهران

محمدرضا شمس با بیان 
این که کوچکترین برخورد بین 
خانواده ها در کتاب با ممیزی 
روبه رو می شود، می گوید: باید مقداری 
درباره ممیزی و خط قرمزها تجدیدنظر 
از  برخی  به  نویسنده ها  ورود  اجازه  و 

مسائل داده شود.
و  کودک  ادبیات  نویسنده  این 
نوجوان در پی اتفاقی که برای رومینا، 
دختر ۱۴ساله تالشی و کشته شدن او به 
دست پدرش رخ داد، و همچنین درباره 
نقش  و  نوجوانان  مسائل  به  پرداختن 
خشونت های  از  جلوگیری  در  ادبیات 
خانگی اظهار کرد: ادبیات ما تاکنون به 
این شکل از خشونت خانگی، که پدری 
فرزند خود را  بکشد، نپرداخته است، زیرا 
خط قرمزها اجازه نمی دهد نویسنده به 
این مسائل وارد شود. کوچکترین برخورد 
میان پدر و فرزند و فرزند با پدر شامل 
می شود،  گذاشته  کنار  و  شده  ممیزی 
حتی این موضوع شامل هنر و ادبیات 
بزرگسال هم می شود؛ مثل فیلم »خانه 
پدری« کیانوش عیاری که اجازه اکران 
پیدا نکرد. اگر این فیلم پخش می شد  
شاید کمک می کرد تا قتل هایی از این 
دست اتفاق نیفتد. البته شاید چون بعضی 
از باورهای غلط چنان در ذهن  انسان ها 
پودشان  و  تار  با  چنان  و  دوانده  ریشه 
تعصبی کور   به  منتج  عجین شده که 

می شود و این بسیار خطرناک است.

نمایشی،  و  داستانی  ادبیات  افزود:  او 
به  که  چیزی  هر  و   فیلم   ، شعر
را  ین  ا نایی  توا است،  مربوط   هنر 
جلو  و  کند  فرهنگ سازی  که  دارد 

رولد  بگیرد.  را  خشونت ها  از  خیلی 
نوشتن  با  انگلستانی  نویسنده  دال، 
و  موزش   آ سیستم   یش  ن ها ستا ا د
کرد.  عوض  را   نگلستان  ا پرورش 
البته به شرطی  این کار شدنی است، 
نویسنده ها  طرف  از  خودسانسوی  که 
دیگر،  طرف  ز  ا و   نگیرد  صورت 
ین  ا بدهند  ه  ز جا ا دبی  ا دهای  نها
کتاب ها چاپ و بین مردم پخش شود.

 شمس با تأکید بر این که باید در 
جامعه فرهنگ سازی صورت بگیرد، بیان 
کرد: یکی از راه های فرهنگ سازی، هنر 
و ادبیات است. زمانی که پای ممیزی به 
میان می آید و بسیاری از سوژه ها شامل 
آن می شود، دیگر فرهنگ سازی صورت 
نمی گیرد. چه اشکال دارد در داستان و 
رمان کودک و نوجوان یک دختر و پسر 
با هم برای حل مشکل همکاری کنند؛ 
است  مرسوم  دنیا  تمام  در  که  کاری 
دوش  به  دوش  دختران  و  پسران  و 
مثل  می روند؛  مشکالت  جنگ  به  هم 
مجموعه »هری پاتر«. این موضوع در 

مورد مقوله عشق هم صدق می کند. به 
نگاه  انسانی  دریچه  از  باید  هم  عشق 
شود نه از دریچه غریزی. چه اشکالی 
از  نوجوانان  برای  ما  نویسندگان  دارد 
چه  بنویسند؟  پسر  و  دختر  یک  عشق 
و  آن ها عشق حقیقی  به  دارد  اشکالی 
اتفاق  این  اگر  دهند؟  نشان  را  انسانی 
داستان ها  این  خلق  اجازه  اگر  بیفتد،  
قتل هایی  داده شود کمتر شاهد چنین 
خواهیم بود. ورود به مقوله عشق، چاپ 
داستان های عاشقانه، ورود این کتاب ها 
ممیزی،  وجود  بدون  کتابخانه ها  در 
فرصت انتخاب راه درست را به دختران 
و پسران ما خواهد داد. شناخت که باشد، 
انتخاب  باشد،  داشته  وجود  که  آگاهی 

درست صورت خواهد گرفت.
ما  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  او 
زیبا  و  عاشقانه  داستان های  این همه 
در کشورمان داریم  که هنوز هم گفته 
مجنون«،  و  »لیلی  می شود؛  خوانده  و 
»شیرین و فرهاد« و »وامق و عذرا«. 
مگر این ها به فرهنگ ما و به نیاکان ما 

لطمه زده است؟ خیلی از خط قرمزها به 
نویسنده اجازه ورود به خیلی از مسائل را 
نمی دهد و این باعث انحراف می شود. 
انحراف از نداشتن شناخت می آید، چون 
و  ندارند  شناخت  ما  پسران  و  دختران 
چون این مسائل برای شان گفته نشده 
انحراف  به  است  مگو  اسرار  جزء  و 
کشیده می شوند. این انحراف هم منجر 

به اتفاقات ناگوار می شود.
ن  یا پا ر  د شمس  ضا  ر محمد
مهم  عوامل  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
هنر  به  اگر  است.  هنر  فرهنگ سازی، 
محکم  دیواری  و  ندهند  رشد  اجازه 
رشد  هم  فرهنگ  بکشند،  آن  جلو 
قرمزها  خط  در  باید  کرد.  نخواهد 

تجدیدنظر شود.  
باید دست نویسنده ها برای نوشتن 
وقت  آن  باشد.  باز  مقوله هایی  چنین 
بچه ها مجبور نخواهند شد در دبیرستان 
داستان های  میزی  زیر  و  یواشکی 
باورهای  باید  عاشقانه رد و بدل کنند. 
غلط اجتماعی نقد شود. باید نگاه جامعه 
فرهنگ  به  سنتی  بخش  بخصوص 

عوض شود.
 باید پسران و دختران ما نسبت به 
مقوله ارتباط اجتماعی و عشق شناخت و 
آگاهی کافی پیدا کنند. وقتی این نگاه 
تصحیح شود پسران و دختران ما که پدر 
و مادرهای نسل بعد هستند به یقین به 
دست  خشونت آمیزی  اعمال  چنین 
نخواهند زد. نگاه پدری که دخترش را 
این  که  نشده  رسانده تصحیح  قتل  به 
باور  این  بر  او  زیرا  است،  افتاده  اتفاق 
خشونتی  چنین  اعمال  عدم  که  بوده 

مصداق کامل و بارز بی غیرتی است.

باید مقداری درباره ممیزی و خط قرمزها تجدیدنظر شود

»اسرار عمارت تابان« در بازار کتاب
عمــارت  »اســرار  رمــان 
تابــان« نوشــته شــیوا مقانلــو 

منتشــر شــد.
 ۳۵2 ر  د ن  مــا ر یــن  ا
نســخه،   ۱۱۰۰ در  صفحــه، 
جلــد  بــا  رقعــی و  قطــع  در 
ــا  ــبک و ب ــذ س ــومیز و کاغ ش
ــط  ــان توس ــت ۵۹۰۰۰ توم قیم
نشــر نیمــاژ منتشــر شــده و 
ســفری  بــه  را  خواننــده اش 
آن  در  کــه  می بــرد  رازآلــود 
ــی  ــره، گره ــر گ ــدن ه ــاز ش ب

ــد  ــه می نمای ــز، آن چ ــس و هیچ چی ــال دارد هیچ ک ــد به دنب جدی
ــدی  ــی ج ــی، باستان شناس ــان رودک ــر تاب ــم دکت ــت. خان نیس
ــر  ــش، دکت ــتاد قدیمی ــوت اس ــه دع ــه ب ــت ک ــام اس و خوش ن
نــادران و در کنــار محقــق جوانــی بــه نــام آیدیــن، عازم کاوشــی 
محرمانــه در قلعــه بلقیــس در خراســان شــمالی می شــود. 
ــه نگهبانــی  ایــن تیــم کوچــک در عمارتــی اربابــی و خلــوت ب

می کنــد. اقامــت  مرمــوز  و  الل  پیرمــردی 
بــا وقــوع حوادثــی عجیــب و خطرنــاک، پــای قاچاقچیــان 
و  پلیــس هــم بــه ایــن کاوش بــاز می شــود و ناگهــان تابــان 
خــود را در دل ماجرایــی می بینــد کــه یــک ســرش بــه قــرن 
ــد و  ــه می رس ــن منطق ــه ای ــول ب ــه مغ ــب حمل ــم و ش هفت
ــرن  ــم ق ــی در نی ــان و رعیت ــرای خ ــه ماج ــرش ب ــک س ی
پیــش. عشــق نقطــه اتصــال تمــام ایــن ماجراهاســت و پایــان 

ــار. ــل انتظ غیرقاب

ان
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فرناز میرزالو

1۲ هزار و 9۵0 نسخه  خطی را 
رایگان دانلود کنید

دانلود تصاویر ۱2 هزار و ۹۵۰ نسخه  خطی کتابخانه  مرکزی دانشگاه تهران 
برای همه رایگان شد.

»خدمتی  عنوان  با  یادداشتی  در  ادبی  منتقد  و  نویسنده  عظیمی،  میالد 
جعفریان  »رسول  نوشت:  شخصی اش  صفحه  تهران« در  دانشگاه  شایسته شأن 
و  کتاب نویس  و  است  کتاب خوان  است.  مملکت  این  در  کتاب  بزرگ  خادمان  از 
را  محققان  و  کتاب خوانان  کتاب  از  بیشتر  اما  دارد  دوست  را  کتاب  کتاب دوست. 
دوست دارد. آسان کردن تحقیق و دسترسی به منابع تحقیق را دوست دارد. دوران 
ریاستش در کتابخانه مجلس درخشان بود. او دست نویس های کتابخانه مجلس را 
آزاد کرد! آن همه نسخه را رایگان در اختیار مردم گذاشت. فهرست نویسی نسخه ها و 
سندها را رونق داد. چاپ مجالت خوب و کتاب های خوب... وقتی از کتابخانه مجلس 
می رفت از برخی مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها تقاضا کرد هارد دیسک بفرستند تا 
نسخه های دیجتال شده کتابخانه مجلس را به آنان بدهد. ترس داشت گنجینه طرازان 

دوباره نسخه ها را به گنجینه ها برگردانند. 
چندی قبل در کانال تلگرامی جعفریان مطلبی خواندم که لحنش کالفه وار بود. 
دنبال چند کتاب می گشت و نمی یافت. نوشت:»هر چه فکر می کنم مگر ما چقدر 
کتاب چاپی فارسی از آغاز آمدن چاپ تا ـ فرضا ـ سال ۱۳۵۰داریم، و این که آیا 
این قدر توانایی نداریم که همه این ها را اسکن کرده و به آسانی در اختیار پژوهشگران 
قرار دهیم، عقلم به جایی نمی رسد. اگر این عجز نیست پس عجز چیست؟ یعنی ما 
توانایی این که حداکثر صدهزار کتاب و کتابچه را اسکن کرده و به آسانی در اختیار 
قرار دهیم نداریم؟ اصال دویست هزار؟ مگر چقدر هزینه و نیرو نیاز دارد؟ این آثار، 
ایرانی است و برای تحقیقات ایرانی، بسیار سودمند است. بنده خدا ] یعنی جعفریان[ 
چهار سال در کتابخانه مجلس بود، آنچه اسکن شد، بیش از 22هزار نسخه خطی و 
باالی ۱۱هزار کتاب چاپی سربی و سنگی بود. این یعنی این که با قریب ده دوازده 

تا اسکنر، می شود در چهار سال، نزدیک به ۳۵ هزار جلد کتاب را اسکن کرد«. 
چندسالی است که جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران شده است. 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران چشم وچراغ کتابخانه های دانشگاهی ایران است و 
کفایت و دلسوزی ایرج افشار در خشت خشت آن نمایان است. در زمینه نسخه های 
افشار و  خطی گنجینه ای است؛ زحمات مجتبی مینوی و محمدتقی دانش پژوه و 
دیگران به این گنجینه اعتبار داده است. کتابخانه مرکزی اعتبار دانشگاه تهران است.

 دوران ریاست جعفریان بر کتابخانه مرکزی دوران بی پولی است. قحط سال و 
خشک سال است. اما وقتی کاربلد باشی و مدیر و مدبر باشی در بی پولی هم می شود 
کار بزرگ کرد و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در سخت ترین وضع مالی بزرگ ترین 
کار و خدمت را کرد؛ همه نسخه های خطی خود را رایگان در اختیار محققان گذاشت. 
بار عام است؛ بروید به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و پی دی اف ۱2۹۵۰ 

دست نویس را مجانی دانلود کنید.  
باید درود فرستاد بر مدیران دانشگاه که اجازه این خدمت عظیم را به جعفریان 
دادند. نام این مدیران فرهنگ دوست به نیکی ماندگار خواهد بود. این خدمت بزرگ و 

گشاده دستی سترگ فرهنگی نام دانشگاه تهران را بلندآوازه می کند.
این  هم  جعفریان  رسول  آرزوی  شناخت.  می توان  آرزوهایش  از  را  انسان 
است:»آیا می شود یک روزی اعالم کرد ایران هم میراث مکتوب هزار ساله خود را 
به صورت دیجیتالی در اختیار عموم قرار داده است«. با چنین همتی رسید بدانچه 

رسید و می رسد بدانچه خواهد رسید...«
متقاضیان می توانند با ثبت نام و احراز هویت )بر اساس راهنمایی که در وب سایت 

آمده(، نسخه های درخواستی را دریافت کنند.
اعالم کرده اند زمانی برای تأیید هویت اشخاص متقاضی الزم است و پس از 
احراز هویت که با ایمیل اطالع داده می شود، امکان دانلود فراهم می شود. همچنین 
فعاًل محدودیت دانلود روزانه دو نسخه دارند، اما به تدریج این محدودیت نیز برداشته 
http://utdlib.ut.ac.ir/Info/ : : خواهد شد. لینک راهنمای  دانلود نسخه ها

Introduce

یازدهمین چاپ »تاریخ هنر« گامبریچ ، 
۲00 هزار تومان 

»تاریخ هنر« ارنست گامبریچ و ترجمه علی رامین که یکی از مهم ترین منابع 
مطالعاتی دانشجویان رشته های مختلف هنری است، در چاپ یازدهم خود بهای 

2۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است.
اتریشی بریتانیایی و  »تاریخ هنر« نوشته ارنست هانس گامبریچ، تاریخ نگار 
تاریخ هنر در سطح جهان است و   رامین معتبرترین مرجع مطالعاتی  ترجمه علی 
که یکی از مهم ترین منابع مطالعاتی دانشجویان رشته های مختلف هنری است، در 

چاپ یازدهم خود بهای 2۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است.
در نظام آکادمیک ایران نیز در همه رشته های هنری معمواًل مدرسان هنر این 

کتاب را به عنوان منبع مطالعاتی به دانشجویان معرفی می کنند.
»تاریخ هنر« برای نخستین بار سال ۱۹۵۰ به چاپ رسید و تا زمان مرگ 
بارها تجدید ویرایش و تجدید چاپ شد. پی یر روزنبرگ  به سال 2۰۰۱  نویسنده 
رییس سابق موزه لوور پاریس درباره اهمیت این کتاب در یکی از سخنرانی های 
خود اشاره کرد: »تاریخ هنر گامبریچ از چنان شهرتی برخوردار است که می توان آن 
را با تابلوی مونالیزای لئوناردو داوینچی مقایسه کرد.« نخست چاپ ترجمه فارسی 

این کتاب سال ۷۹ در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
نشر نی در اواخر سال گذشته یازدهمین چاپ این کتاب را با شمارگان دو هزار 
نسخه، ۶۷۸ صفحه و بهای 2۰۰ هزار تومان منتشر کرد. هرچند که کتاب در فرمتی 
نفیس چاپ شده و تمامی تصاویر کتاب )برای درک بهتر نکات( رنگی است، اما 
بهای آن برای دانشجویان سنگین است. چاپ دهم این کتاب سال ۹۷ با شمارگان 
دو هزار نسخه و بهای ۱۸۰ هزار تومان منتشر شده بود. البته از آن سال تاکنون 
هزینه های چاپ بسیار افزایش داشته اما نشر نی درصد زیادی به قیمت این کتاب 
اضافه نکرده است. می توان گفت که افزایش هزینه های چاپ و پخش کتاب در 
ایران هم برای ناشر و هم برای مخاطبان کتاب ها )اینجا دانشجویان هنر( ضرر است.

کتاب 2۸ فصل دارد که عناوین آن به ترتیب عبارتند از: »شگفتی های آغازین«، 
»هنر در خدمت جاودانگی«، »بیداری بزرگ«، »قلمرو زیبایی«، »تسخیر کنندگان 
آزمایش«،  بوته  در  غرب  »هنر  شرق«،  به  »نگاهی  بزرگ«،  »انشعاب  جهان«، 
»کلیسای مبارز«، »کلیسای بزرگ«، »درباریان و شهرنشینان«، »تسخیر واقعیت«، 
»سنت و نوآوری: نیمه دوم قرن پانزدهم در ایتالیا«، »سنت و نوآوری: قرن پانزدهم 
در شمال اروپا«، »اوج هماهنگی«، »نور و رنگ«، »گسترش رنسانس در شمال 
آلپ«، »بحران هنر«، »تنوع دیدگاه ها«، »آیینه طبیعت: هلند در قرن هفدهم«، 
خرد«،  »عصر  دوم«،  قسمت  شکوه:  و  »قدرت  اول«،  قسمت  شکوه:  و  »قدرت 
»هنر  نوین«،  معیارهای  جست وجوی  »در  پایدار«،  »انقالب  سنت«،  »گسست 

تجربی« و »تاریخ بی انتها«.
مقدمه گامبریچ بر این کتاب نیز از شهرت بسیاری برخوردار است. در بخشی 
از این مقدمه با عنوان »درباره هنر و هنرمندان« می خوانیم: »در واقع چیزی به 
به مفهوم  ]یا  دارند. هنرمندان  ندارد، فقط هنرمندان وجود  نام هنر مطلق وجود 
اخص نقاشان[ زمانی کسانی بودند که کلوخه ای رنگین از زمین بر می گرفتند و 
شکل گاومیش و شکل دیگر حیوانات را بر دیوار غارها رسم می کردند. در روزگار 
ما نقاشان رنگ هایشان را حاضر و آماده می خرند و پوسترهای تبلیغاتی طراحی 
می کنند و در این فاصله بلند تاریخی، چه اتفاق های بزرگ و کوچکی که نیفتاده 
است. ایرادی ندارد که همه این فعالیت ها را هنر بنامیم، مشروط به آنکه در نظر 
و مصادیق  معانی  با  مکان های مختلف  و  زمان ها  در  هنر  واژه  که  باشیم  داشته 

بسیار متفاوتی به کار رفته است.«
در  افتان  نمایش سایه های  رامین، »سایه ها:  ترجمه علی  با  »تاریخ جهان« 
هنر غرب« با ترجمه سهند سلطاندوست و »هنر و وهم: پژوهشی در روان شناسی 
بازنمایی تصویری« با ترجمه امیرحسن ندایی دیگر کتاب های منتشر شده گامبریچ 

در ایران است.

نشست نقد و بررسی رمان »آکابادورا: 
قابله مرگ« نوشته  میکال مورجیا با ترجمه  
ویدا عامری روز سه شنبه ۱۰ تیر با حضور 
مژگان مهرگان، محمد طلوعی و مترجم اثر 

در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
 2۰۰۹ سال  در  ایتالیایی  رمان  این 
ترجمه  زبان  چندین  به  تاکنون  و  منتشر 
شده و جوایز متعددی برای نویسنده اش به 
ارمغان آورده است. وقایع داستان این کتاب 
در نیمه  اول قرن بیستم در روستای کوچک 
سورنی واقع در ساردنیای ایتالیا روی می دهد. 
میکال مورجیا در سال ۱۹۷2 و در ایتالیا متولد 
پرمیو  ادبی  جایزه ی  او  برنده   است.  شده 
کامپیلو است. به جز »آکابادورا« کتاب »و 
واتیکان زن را آفرید« او را  لیال کرمی به 
در  نویسنده  که  است  کرده  ترجمه  فارسی 
آن پردازشی ژرف به نقش زن در کلیسا و 

دین مسیح دارد.
* موقعیت پارادوکسی قابله  مرگ

نقد  نشست  بتدای  ا عامری،  ویدا 
»آکابادورا: قابله مرگ« گفت: دو سال پیش، 
نمایشگاه  ویژه   مهمان  ایتالیا  هنگامی که 
اثر هم در  این  ایران بود و نویسنده   کتاب 
این رویداد حضور داشت، با معرفی مترجمان 
سفارت با این کتاب آشنا شدم و ترجمه  آن را 
دست گرفتم. داستان این کتاب بسیار جذاب و 
پیش رونده است. داستان بر اساس ماجرایی 
ایتالیا اتفاق  واقعی است. براساس آنچه در 
می افتاده است. وقایع رمان در نیم قرن پیش 
در روستای سورنی واقع در جزیره  ساردنیای 
ایتالیا می گذرد، جایی که وقایع رمان در آن 
پدیده ای عادی به شمار می رفته است. پدیده  
ختم کننده  و  تمام کننده  به معنی  آکابادورا 
است. شخصیتی که در داستان نقش آکابادورا 
مادری می داند که  آخرین  را  دارد، خودش 
او  کار  چراکه  می بیند.  مرگ  حال  در  فرد 
بیماری  از  که  است  افرادی  کردن  راحت 
رنج می برند و نمی توانند آن را تحمل کنند. 
بیمار و خانواده   با درخواست خود  آکابادورا 

بیمار به زندگی او خاتمه می دهد.
گفت:  کتاب  عنوان  ره  با در وی 
موقعیت  خواستم  عنوان  این  انتخاب  با 
به  کنم.  برجسته  را  آکابادورا  پارادوکسِی 
هر روی، آکابادورا به مرگ یاری می رساند 
موقعیت  این  واقع،  در  زندگی.  به  قابله  و 
الهام  کتاب  در  صحنه ای  از  را  متناقض 
گرفتم.  هنگامی که آکابادورا برای اولین بار 
دید قابله ها زنی را که در حال وضع حمل 
را  شدیدی  درد  و  داشت  زیادی  خونریزی 
از  خودش  درخواست  به  می کرد،  تحمل 

زندگی ساقط کردند.
آکابادورا  گفت:  ادامه  در  این مترجم 
در  که  است  ماریا  نام  به  دختری  ماجرای 
می شود.  گرفته  فرزندخواندگی  به  کم  سن 
در سورنی این رویه عادی است و این بچه ها 
را »فرزند روح« می خوانند. فرزندان روح دو 
مادر دارند و به همین علت در ابتدای کتاب 
هم )ماریا( می گوید، تقدیم به مادرم به هر 
دوی آنها. به هر روی، اینها دوبار زاده شدند: 

یک بار از فقر زنی و بار دیگر از ناباروری 
زنی دیگر. ماریا در خانواده ای فقیر متولد شده 
نام های چهارمین،  با  او  از  مادرش  و  است 
آخرین و ناخواسته نام می برده است. حتی 
خود ماریا خودش را آخرین می شناخته است 
بوناریا درمی آید، خیلی  و وقتی به فرزندی 
خوشحال است که حاال اتاقی برای خودش 
دارد و کسی موقع مدرسه رفتن پشت سرش 

می ایستد و با نگاه بدرقه اش می کند.
عامری گفت: اما ماریا بزرگ تر می شود 
و به رفتارهای مشکوک مادرخوانده اش شک 
و  قد  بلند  الغراندام،  زنی  بوناریا  می کند. 
دارای موهای مجعد و سفید است که همیشه 
لباس های مشکی بلند می پوشد و شالی سیاه 
رنگ دور خودش می پیچد. در واقع، بوناریا 
نمادی از سحر و جادو و ترس است. خروج 
ماموریت هایش  انجام  برای  بوناریا  شبانه  
کم کم شک برمی انگیزد. سرانجام پسر یکی 
از خانواده های نزدیک به بوناریا در تصادفی 
پای خودش را از دست می دهد و به بوناریا 
التماس می کند تا جانش را بگیرد. اینجاست 
متوجه  ماریا  همبازی  و  پسر  این  برادر  که 
می شود که بوناریا وارد خانه شان می شود و 
برادرش را خفه می کند. این بچه درگیر تضاد 
می شود و سرانجام واقعه را با ماریا در میان 
می گذارد. ماریا از شنیدن این مساله بسیار 
عصبانی می شود و با مادرخوانده اش بحث 
می کند و می گوید من هیچ وقت چنین کاری 
نمی کنم. در مقابل بوناریا می گوید، هیچ وقت 
نگو از این آب نمی نوشم، چراکه همیشه در 
را  آدم  دارد که  زندگی موقعیت هایی وجود 
به همان کاری مجبور می کند که هرگز در 

ذهنش نمی گنجیده است. 
* فرزند روح: یک بچه و دو مادر

مژگان مهرگان  این نشست،  ادامه  در 
 ۱۹۵۰ سال های  در  رمان  داستان  گفت: 
جریان دارد. به گفته  خود نویسنده آکابادورا 
و  مادربزگ ها  روایت های  در  همیشه 
حضور  ساردنیا  خانواده های  بزرگ ترهای 
چیزی  چنین  باید  بنابراین،  است،  داشته 

بوده باشد و نباید منکر وجود چنین نقشی 
در جامعه  ساردنیا شد. اما این آدم کیست؟ 
بابت کارش چیزی پرداخت می شود؟ نقش 
و جایگاه او در جامعه چه بوده؟ کارش گناه 

یا جرم قانونی به شمار نمی آمده است؟
من،  تحقیقات  مبنای  بر  افزود:  وی 
معمواًل برای این کار پرداخت نقدی صورت 
هدایای  با  مردم  بلکه  است.  نمی گرفته 
غیرنقدی از آکابادورا تشکر می کردند. این کار 
در آن جامعه نه جرم انگاشته می شده و نه 
اساس جامعه   به شمار می آمده است.  گناه 
کوچک ساردنیا کشاورزی و دامداری بوده 
آن  ساختار  در  بیمار  یک  وجود  و  است 
کار  نیروهای  از  یکی  از  بیش  می توانسته 
آن خانواده )خود بیمار و پرستار او( را از کار 
جدا کند و به خانواده ضربه  اقتصادی جدی 
خانواده  کل  علت،  همین  به  است.  می زده 
با حمایت اجتماع به این نتیجه می رسیدند 
که برای بقای بقیه  خانواده بهتر است این 

فرد محو شود.
 : گفت مه  ا د ا ر  د هشگر  و ین پژ ا
چنین چیزی امروز در نظر ما بسیار سنگدالنه 
به نظر می رسد، ولی در آن زمانه فدای یکی 
برای بقیه مفهوم بوده است. به بیانی، این 
و  نانوشته  قانونی  ساردنیا  جامعه ی  در  امر 
همه  که  چیزی  است.  بوده  شده  پذیرفته 
روی  به  را  آن  کسی  و  بودند  آگاه  آن  از 
خودش نمی آورده است. در عین حال، برای 
بکشاند  مسیر  به  را  کسی  آکابادورا  آنکه 
و  خانواده  کل  کند،  راحت  را  او  مرگ  و 
جامعه باید به توافق می رسیدند. محور دیگر 
تفاوت  است.  روح  فرزند  نقش  این کتاب 
است  این  در  فرزندخواندگی  با  روح  فرزند 
که فرزندخواندگی  رسمیت و سندیت دارد، 
در حالی که فرزند روح قانونی نانوشته و در 
همچنین،  است.  شده  پذیرفته  حال  عین 
کسی که به فرزندخواندگی گرفته می شود 
جدا  خودش  اصلی  مادر  از  کاماًل  واقع،  در 
شده و زنی دیگر مادری او را پذیرفته است. 
این در حالی است که فرزند روح همزمان 

دو مادر دارد و رابطه اش با هیچ یک از اینها 
قطع نشده است. جالب تر اینکه مادرخوانده با 
توافق بچه انتخاب می شود و از قبل کودک 
را با او آشنا می کنند تا شاید از محیطی که 
نمی تواند برای او آینده ای مطلوب را رقم بزند 
به خانواده ای وارد شود که از نظر اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، می تواند به خوبی آینده  

کودک را تضمین کند.
مهرگان گفت: جالب این است که در 
کاماًل  این امر  ساردنیا،  جامعه   در  آن دوران 
مادر  خونی  رابطه   که  بود  شده  پذیرفته 
با کودک  مادر دوم  رابطه  عاطفی  و  اصلی 
دانسته  باالتر  هیچ کدام  و  هم ارزش اند 
نمی شدند. جالب تر اینکه این با توافق کودک 
می توانست  کودک  یعنی  می شد.  انجام 
تصمیم بگیرد که آیا این اتفاق بیفتد یا نه. 
گفتنی است که نویسنده هم فرزند روح است. 
خودش تعریف می کند که معمواًل فرزند روح 
شدن در سن ۶-۷ سالگی رخ می دهد، ولی 
برای او در سن ۱۷ سالگی اتفاق افتاده است. 
البته از سن چهارده سالگی با خانواده ای که 
قرار بود او را به عنوان فرزند روح بپذیرند، 
آشنا شده بود و برای رسیدگی به امور کوچک 

خانه پیش آنها می رفت.
هم  اتانازی  با  آکابادورا  گفت:  وی 
متفاوت  است. در اتانازی خود شخص تصمیم 
به مرگ می گیرد و این باز برای بازماندگان 
قضیه   حالی که  در  است.  متأثرکننده  خیلی 
و  شده  پذیرفته  اجتماع  برای  مرگ  قابله  
نقش  داستان،  این  در  است.  قبول  قابل 
در  نویسنده  است.  کمرنگ  بسیار  مردان 
این باره توضیح می دهد که در فرهنگ آن 
ساردنیا(  امروز  طور  )همین  ساردنیا  دوران 
دارند و زن  معنادهنده   مردان نقش قدرتی 
زندگی و تعیین کننده   است. در همین راستا، 
باالخره  بداند  که  است  مهم  خواننده  برای 
روح  فرزندی  به  که  کوچولویی  ماریا  این 
آکابادورا  پای  جای  پا  آیا  است،  آمده  در 
به  باز می زند.   کار سر  این  از  یا  می گذارد 
نظرم، نویسنده با ایجاد این سؤال تقابل بین 

نسل ها را به تصویر کشیده است. ماریا دیگر 
نمی تواند آداب و رسوم قدیمی و هضم شده 
در ساردنیا را بپذیرد و ادامه دهد. او ترجیح 
می دهد ساردنیا را ترک کند و به جایی در 
شمال ایتالیا برود. در همین سفر به تورینو  و 
ترک دیار، او نقش آکابادورا را برای خاطرات 
خودش ایفا می کند؛ یعنی خاطرات خودش 
را می کشد و پشت سر می گذارد. نویسنده، 
در تورینو جامعه  کاماًل متفاوتی را به تصویر 
می کشد. این بار این جامعه قدرت اقتصادی 
عالی ای دارد، اما در ساختارهای خانوادگی و 
اجتماعی بسیار ضعیف است. در ادامه، بوناریا 
سکته  مغزی می کند و ماریا برای مراقبت از 
او به ساردنیا برمی گردد. اینجاست که بارها 
و بارها به ایفای نقش آکابادوری فکر می کند. 
تعبیر  که  می شود  تمام  داستان طوری  اما، 
انتخاب نهایی ماریا بر عهده ی خواننده است.

گفت:  سخنانش  پایان  در  مهرگان 
اتمام تحصیالت  از  بعد  نویسنده  این خانم 
دانشگاهی خودش در مرکز تلفنی مشغول 
کار می شود و در عین حال وبالگ نویسی 
او  نوشته های  از  ناشری  اتفاق،  از  می کند. 
خوشش می آید و تصمیم می گیرد آنها را در 
بسیار  یک کتاب جمع آوری کند که کتاب 
پرفروشی می شود. گمان می کنم این بتواند 

برای جوانان امیدوارکننده باشد.
* بومی بنویس و جهانی بیندیش

سومین  به عنوان  طلوعی   محمد 
می کنم  گمان  گفت:  این نشست  سخنران 
چند مضمون مشترک در آثار مورجیا وجود 
معنادهی  در  زن  نقش  اینها،  از  یکی  دارد. 
به جوامع سنتی و گسترش معنا در زندگی 
سنتی است. دیگری، راجع به رابطه  دین و 
زندگی امروزی است. داستان این کتاب در 
نشانگان  همچنان  و  می گذرد  پنجاه  دهه  
قدرت  دین  و  است  برجا  جامعه  اخالقی 
سنتی خودش را دارد. با وجود این، در چندین 
جای کتاب تقابل بین عناصر دین و زندگی 
شکل  اعتقادات  و  آداب  براساس  شمنی 
پای اش  که  مورد جوانی  در  مثاًل  می گیرد. 
دارد،  خودکشی  قصد  و  داده  دست  از  را 
اول کشیشی را بر بالین او می آورند، اما با 
کشیش برخوردی نامناسب دارد. در حالی که 
با آکابادورا رابطه  معناداری برقرار می کند. در 
واقع، رابطه  میان جان ستانی و مرگ از دین 
ساقط می شود و بر عهده  آیین های شمنی 

ساردنیایی قرار می گیرد.
مهم ترین  من،  نظر  به  افزود:  وی 
است.  سنت  انتقال  کتاب  این  در  مضمون 
در واقع، انتقال سنت از نسلی به نسل دیگر 
و تقابل نسلی در مقابل سنت است. به نظر 
می رسد فرزندخوانده  آکابادورا در اینکه این 
مردد  نه  یا  بگیرد  برعهده  را  سنتی  نقش 
است و حتی با آن در تقابل است و انکارش 
قبول  را  این نقش  نهایت،  در  ولی  می کند. 
می کند و آکابادورا می شود و خودش تبدیل 
به موجودی می شود که قرار است این سنت 

را به نسل بعد از خودش منتقل بکند.
گفت:  ادامه  در  این داستان نویس 

زیادی  تأکید  آن  روی  که  دومین مفهومی 
است  ساردنیا  در  سنتی  زندگی  دارد،  وجود 
بر  و  جمعیت  بر  اقلیم  و  طبیعت  آنچه  و 
را  آنها  زندگی  و  می کند  تحمیل  مردم 
محصول  زندگی  این شکل  می زند.  رقم 
طبیعت خشن جزیره ای در مدیترانه است.  
را  مردمان  این جزیره  منابع  محدودیت های 
به چنین سنت هایی سوق می دهد. مثاًل در 
جایی تقابل سرزمینی بین دو همسایه وجود 
زمین  دیوار  این همسایه ها  از  یکی  و  دارد 
خودش را جابه جا کرده و درون آن طلسمی 
از  همسایه ها  اینکه  با  است.  گذاشته  کار 
تزویر این همسایه مطلع اند، تصمیم می گیرند 
این دیوار را خراب نکنند و آن طلسم را باطل 
نکنند. این جایگاه سنت در زندگی محدود 
به سوی  می دهد.  مردم  نشان  خوبی  به  را 
همزیستی می روند و آخرسر تفاهم می کنند 
که امری نادرستی را درست بپندارند. سنت 
آکابادورا بودن چیزی شبیه به یک گناه دسته 
جمعی است؛ یعنی همه از آن اطالع  و راجع 
آن صحبت  درباره   اما  دارند،  تفاهم  آن  به 
نمی کنند. وقتی به آکابادورا نیاز دارند او را 
فرامی خوانند تا نقشش را ایفا  کند و دوباره به 
کار و زندگی قبلی خودش برگردد. به ظاهر 
آکابادورا در این داستان خیاط است و در طول 
داستان در چندمورد این نقش جان ستانی و 
آسان سازی مرگ را انجام می دهد. آسان ساز 
مرگ، به معنای کسی که می کوشد مفهوم 
بازماندگان و برای خود فرد  مرگ را برای 
مرده تسهیل کند. به نظر می رسد این ارتباط 
روشنی با سنت های شمنی زیست در جزیره  
ساردنیا دارد؛ یعنی با آنچه پیش از مسیحیت 
در ساردنیا وجود داشته و در طول نسل ها 
منتقل شده است و در مواقعی کارکرد آن 

حتی از دین مسیحی عمیق تر است.
طلوعی در پایان گفت: در نهایت، رمان 
آکابادورا درباره  زندگی امروز است. اینکه چه 
طور با سنت های خودمان روبه رو می شویم 
و  می کنیم  هماهنگی  یا  مقابله  آنها  با  و 
امروزمان وارد می کنیم.   آنها را در زندگی 
ایران  در  ما  امروز  زندگی  در  این درونمایه 
تاریخی  لحاظ  از  هم  ما  است.  جاری  نیز 
کشوری دارای فرهنگ طوالنی و درازمدت 
مساله  این  درگیر  حاال  و  تاثیرگذاریم  و 
باید سنت های دیرپای  هستیم که چه طور 
یا  بگذاریم  کنار  بدهیم،  تغییر  را  خودمان 
آنها استفاده کنیم. حتی، می تواند برای  از 
نویسندگان ما نمونه  جالبی از داستان گویی 
آکابادورا  باشد.  بومی  سنت های  درباره  
و جهانی  بنویس  ایده  »سنتی  از  نمونه ای 
له ای  مسا ینکه  ا یعنی  است.  بیندیش« 
بنویسیم  را چنان  منطقه ای  و  بومی  بسیار 
که آدم هایی در فرهنگ یا اقلیمی دیگر آن 
بدانند.  از آن خود  و  و فهم کنند  را درک 
این فکر کنیم که راجع  به  اینکه  به جای 
بنویسیم،  جهانی  ایده های  و  معضالت  به 
خودمان  سنتی  و  درونی  مسائل  به  راجع 
بنویسیم، اما با به زبانی عام تر و قابل فهم 

برای خوانندگان دیگر.

سنت در زندگی امروز ما هم جاری است



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

دوشنبه 16  تیر 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1498

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵6۲801-6691731۲ -6691۵۲68      
فکس:661۲6139

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲630۵8۲۴- فکس: ۲630۵8۲۴ صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
دیار  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  اطالع رسانی  راستای 
همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ 
این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده و با ترویج فرهنگ 
خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران 
دارد. در گزارشی که می خوانید وضعیت سالمت مردان در 

برابر  کووید 19 مورد بررسی قرار گرفته است. 

دغدغه های  سالمت مردان  در برابر کرونا
هر ساله معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در در  
ارتباط با سالمت مردان و با هدف حساس سازی این بخش از جامعه ، 
برنامه های متعددی را اجرا می کند که می توان به تدوین پروتکل های 
خودمراقبتی مردان  و آموزش و فرهنگ سازی ، اجرای کمپین های 
مختلف در هفته ملی سالمت مردان،  برگزاری نشست ها و برنامه های 
آموزشی متنوع توسط کارشناسان سالمت شغلی و ایمنی کار و آموزش 
سالمت شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها و مشاوره رایگان تغذیه 
و سالمت روان مردان میانسال و انجام معاینات در مراکز بهداشتی درمانی 

، از جمله برنامه ها است.
برای  تا کنون در راستای تالش  از زمان شیوع کرونا  همچنین 
افزایش آگاهی مردان به موضوع سالمتی به طور کلی و بیماری کووید 
۱۹ تشویق مردان به مشارکت در برنامه های بهداشتی پایه  اقدامات 

مختلفی اجرا گردید .
در حال حاضر برای ارتقاء سالمت مردان انجام مراقبت و ارزیابی 
سالمت آنان در کلیه مراکز خدمات جامع سالمت در شهر و روستاهای 
مازندران انجام می  شود و مردان می توانند با مراجعه به این مراکز و دریافت 

خدمات مربوطه، به حفظ و ارتقاء سالمت خود کمک کنند.

 نگاه مردان به سالمت
در جامعه ایرانی نیز مردان به سالمت خود کمتر فکر می کنند و 
علل عمده این امر را نیز به عواملی چون مشکالت اقتصادی ، فرهنگی 
و اجتماعی نسبت می دهند. با وجود آنکه ، بیش از ۵۰% از مرگ های 
زودرس مردان قابل پیشگیری است همواره شاهد افزایش نرخ مرگ و میر 
مردان هستیم که نشان از بی اعتنایی آنان نسبت به عوامل پیشگیرانه است. 
مردان کمتر به پزشک مراجعه مي کنند . بررسي ها نشان داده که 
تنها هنگامي که ناراحتي آقایان جدي مي شود به سالمت خود اهمیت مي 
دهند مردان کار کردن و مفید بودن را به سالمت خود ترجیح مي دهند 

اغلب مردان بر این باورند که بهداشت و سالمت مقوله ی کاماًل زنانه 
است از این رو متاسفانه اینگونه به نظر می رسد که سالمت در فرهنگ و 

بافت زندگی مردانه جایی ندارد. 
با توجه به مطالعه بار بیماریها در جنس مذکر در تمام سنین ، مهمترین 
علل سالهای از دست رفته عمر حوادث عمدی و غیرعمدی است ، مطالعات 
دیگر نشان می دهد که در مردان حوادث و سوانح ترافیکی  ۵ برابر زنان 
، بیماری های شغلی و مشاغل سخت و سقوط:  ۳ برابر زنان و اعتیاد به 

عنوان یک عامل خطر برای حوادث ۱۰ برابر زنان می باشد.
، بی توجهی به  نامناسب بهداشتی  گرایش مردان به رفتارهای 
جستجوی خدمات پزشکی موردنیاز و نیز اشتغال به فعالیت های ورزشی 
و شرایط شغلی سخت و خطرناک، زمینه ساز بروز وضعیت نامناسبی 
موسوم به«بحران خاموش سالمت« در حوزه سالمت مردان شده است .

چرا توجه به سالمت مردان اهمیت دارد؟
 هدف اصلی هر نظام سالمت حفظ و ارتقای سالمت همه جامعه 

می باشد. ) زن و مرد (
تامین سالمت خانواده نقش  بعنوان سرپرست خانواده در  ۱-  مردان 

کلیدی دارند.
2- مردان بعنوان نیروی فعال جامعه در اقتصاد جامعه و خانواده نقش 

اساسی دارند.
۳- مردان بیشتر در معرض عوامل خطر محیطی و شغلی قرار دارند:

 حوادث و سوانح ترافیکی : ۵ برابر زنان 
 بیماری های شغلی و مشاغل سخت سقوط:  ۳ برابر زنان 

 حوادث عمدی ) نزاع و خشونت (
 سرطان پروستات 

 سرطان مثانه 
۴- مردان در برابر بیماری های آمیزشی،ایدز و  اعتیاد آسیب پذیرتر هستند 
۵- مردان بدلیل مشغله کاری فرصت کمتری برای توجه به پیام های 
آموزشی سالمتی دارند و کمتر به سالمت خود توجه می کنند تا زمانی که 

بیماری پیشرفته بالینی بروز کند.
مهمترین علل سال های از دست رفته عمر در مردان 

در تمام سنین :
۱- حوادث عمدی و غیر عمدی

2- بیماری های روانی و اختالالت رفتاری
۳- بیماری های قلبی عروقی

۴- بیماری ها و اختالالت مربوط به دوره حول تولد ) نسبت پسر به دختر(
۵- بیماری های تنفسی

۶- بیماری های اسکلتی عضالنی
۷-بیماری های گوارشی

۸- بیماری های ادراری تناسلی
۹- سرطان ها

۱۰- بیماری های تغذیه ای و متابولیک 

“ شعار امسال هفته جهانی سالمت مردان برای کووید 19 
اقدام کنید« 

امسال به دلیل شدت ابتال و مرگ و میر کرونا در مــردان، شعار 
این هفته در سطح بین الــمللی »برای کووید ۱۹ اقدام کنید« در نظر 
گرفته شده است.گرچه همه افراد جامعه از کوچک تا بزرگ و زن و مرد 
در معرض خطر کرونا ویروس هستند، اما سن و جنس به عنوان دو فاکتور 
مهم در ابتال یا شدت عالیم تاثیر گذارند. ابتال و شدت بیماری و میزان 
مرگ و میر در سالهای پایانی میانسالی و دوره سالمندی بیشتر است. 
همچنین تاکنون موارد آلودگی و شدت ابتال و مرگ و میر در مردان بیشتر 

از زنان بوده و این افراد
نیازمند مراقبت و توجه بیشتر هستند. مهمترین عواملی که در ابتال 
و شدت بیشتر عوارض کووید ۱۹ در مردان نقش بازی می کنند و در 
مطالعات مختلف در نقاط مختلف دنیا مورد تاکید قرار گرفته اند، عبارتند از:

ویژگیهای بیولوژیک مردان: 
مطالعات حاکی از آن است که برخی ویژگیهای بیولوژیک مردان 
آنان را نسبت به ابتال به کووید ۱۹ آسیب پذیرتر از زنان می سازد . از جمله 
اینکه وجود انزیم ACE2 در مردان بیشتر از زنان است که عاملی برای ایجاد 
عفونت قلمداد می شود. همچنین عامل ژنتیک مربوط به کرموزوم اضافی 
در زنان عامل ایمنی بهتر در زنان است . از طرف دیگر در برخی مطالعات 
وجود هورمون استروژن در زنان را عاملی برای بهبودی سریعتر و کاهش 
شدت ابتال در زنان دانسته اند. به هر حال شواهد، حاکی از آسیب پذیری 

بیولوژیک بیشتر مردان در مقابل بیماری کووید ۱۹ می باشد.
مسئولیت  و  اجتماعی  شرایط 

شغلی مردان: 
عنوان  به  مردان  اکثریت  بودن  شاغل 
نان آور خانواده سبب می شود که تماسهای 
آنان با محیط خارج از خانه بیشتر از سایر افراد 
خانواده بوده و در معرض خطر بیشتری قرار 
گیرند. آنها باید بنا را بر آن بگذارند که اطرافیان 
آنها از فامیل و همسایه و همکار و دوست و 
آشنا تا پزشک و معلم و مغازه دار و راننده و ... 
آلوده هستند. تنها با پذیرش این اصل است که 
به حفاظت شخصی خود توجه خواهند کرد و 
حداکثر اصول بهداشتی و احتیاطات همه جانبه 
را رعایت خواهند کرد. رعایت اصول حفاظت 

فردی در محیط کار بر اساس پروتکلهای مربوطه در این گروه سنی از 
اهمیت زیادی برخوردار است.

اغلب شغلهای در معرض خطر یا مردانه هستند یا حتی اگر مردان 
و زنان هر دو به آن اشتغال دارند ، مردان بیشتری مبتال شده و با عالیم 
شدیدتری مواجه شده اند. شدت ابتال و مرگ و میر در مردان کادر بهداشت 
و درمان نیز بیشتر از زنان بوده است. به طور کلی کارکنانی که در معرض 

مواجهه بیشتر با کروناویروس هستند شامل موارد زیر می باشند
 کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی،بهداری، خانه های بهداشت کارگری 

و مرکز بهداشت کار
 کارکنان کفن و دفن

 کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی
 کارکنان فرودگاه ها و شرکت های هوایی و ریلی و مترو، کلیه وسایل 

حمل و نقل عمومی اتوبوس، تاکسی و ...
 مرزبانان

 کارکنان جمع آوری زباله، پسماند و یا فاضالب افراد زباله گرد
 کارکنانی که مرتب در مسافرت هستند به خصوص به مناطق آلوده

در بیماری کرونا طبق آمار اولیه درگیری مردان و مرگ و میر در آنها 
بیشتر بوده است.  علل مختلفی برای آن می توان تصور کرد:

تاثیر مسائل فرهنگی بر ابتالی مردان به کرونا : 
از جمله مهم ترین چالش ها باور غلط مردان مبنی بر برتر بودن و 
قوی تر بودن مردان نسبت به زنان و در نتیجه مغفول ماندن تمرکز بر 
سالمت خودشان است. با همین باورهاست که مردان کمتری به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند و به انجام آزمایش تن می دهند یا کمتر از زنان به 
رعایت اصول بهداشتی تعریف شده مانند شستشوی مکرر دستها، استفاده از 
ماسک و دستکش مبادرت می ورزند. شاید برای بسیاری مردان سخت باشد 
که قبول کنند ویروسی غیر قابل مشاهده آنها را از پا در آورد. نشان دادن 
ضعف با استفاده از ماسک و دستکش یا شست و شوی مرتب دست ها 
برای بعضی سخت است. آموزه های فرهنگی از گذشته به مردان آموخته 
است که مرد نباید گریه کند، مرد باید قوی باشد، مرد نباید درد را به روی 

خود بیاورد و... و. پس مرد نباید جلوی کرونا هم کوتاه بیاید!

رفتارهای ناسالم  و غیر بهداشتی در مردان 
رفتارهای ناسالم مردان نیز مزید بر علت است. به همان اندازه که 
ویروس کرونا خطرناک و مرگ آفرین است، اثرات ناگوار و مخرب تغذیه 
ناسالم و بی تحرکی بر سالمتی نیز می تواند منجر به عواقب ناخوشایندی 
مانند سکته قلبی و مغزی، دیابت، فشارخون باال، چاقی، چربی خون باال، 

کبد چرب، افسردگی، کاهش قوای عضالنی شود.
 عدم رعایت موارد بهداشتی در کرونا ممکن است باعث ابتالی وی 
شده و خانواده وی را به خطر بیندازد. اهمیت موضوع در آن است که یک 
سوم مبتالیان ناقالن بدون عالمت هستند یعنی خود هیچ عالمتی ندارند 
اما ویروس را انتقال می دهند. این افراد منشا گسترش بیماری در خانواده و 
جامعه هستند. پس مواردی که الزم است مردان بیشتر رعایت کنند شامل، 
شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک در مکان های عمومی و به 
خصوص مکان های شلوغ، محدود کردن ترددهای غیر ضروری داخل 
شهری و بین شهری، استفاده نکردن از قلیان و دخانیات و سایر موارد مندرج 

در پروتکل های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت است.
مسئولیت خانوادگی مردان برای خرید اقالم مورد نیاز 

خانواده: 
حضور مردان در خارج از خانه بیشتر از زنان است و آنها بیشتر در 
معرض ابتال هستند. به خصوص با توجه به محدودیت های دولت در حمایت 
از اقشار آسیب پذیر به خصوص افرادی که مشاغل روزمزد دارند به شدت 
تحت فشار قرار گرفتند و برای امرار معاش خود را به خطر انداخته و فاصله 
گذاری اجتماعی و محدودیت های تردد را معموال رعایت نکردند. اکثریت 
میانساالن مسئولیت خرید اقالم ضروری خانواده را نیز به عهده دارند و در 
معرض خطر بیشتری قرار می گیرند. به همین جهت باید خرید را فقط به 
تامین مواد اصلی مورد نیاز را اختصاص دهند. این کاالهای اصلی شامل 
مواد شوینده ، ضد عفونی کننده و بهداشتی و دارویی و مواد غذایی است.  
همچنین تعداد دفعات خرید را به حداقل ممکن برسانند و سعی کنند خرید 

اقالم مورد نیاز را یک جا خریداری نمایند.
نقش بیماریهای مزمن در ابتال مردان به کرونا  : 

با توجه به اینکه یک عامل خطر بسیار مهم در شدت ابتال مرگ 
و میر ناشی از کووید ۱۹ ابتال به بیماریهای 
 ) عروقی  قلبی  بیماری  مانند  ای  زمینه 
قلب  عروق  بیماری  دیابت،  باال،  فشارخون 
و بیماری عروق مغز)   می باشد، مردان در 
معرض خطر بیشتری قرار می گیرند. از طرف 
دیگر با توجه به اینکه درصد کثیری از مردان 
بخصوص در گروه میانسال دارای بیماریهای 
مزمن زمینه ای غیرواگیر مانند انواع سرطانها، 
دیابت، بیماری قلبی عروقی، بیماری کلیوی 
مزمن، بیماریهای سیستم عصبی، و ... نیز در 
بیماری  به  ابتال  برای  بیشتری  معرض خطر 
و  توجه  مند  نیاز  و  بوده  آن  عواقب  و  کرونا 

مراقبت بیشتری می باشند.

عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در محیط کار 
اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای محافظت از کارگران در برابر 
مواجهه با ویروس کرونا و ابتال به آن بستگی به نوع کار انجام شده و 
ریسک مواجهه با آن از جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط 
کار دارد.کارفرمایان باید استراتژیهای کنترل عفونت را بر اساس یک 
ارزیابی ریسک دقیق با استفاده از تلفیق مناسبی از کنترل های مهندسی 
و مدیریتی، شیوه های کار ایمن و وسایل حفاظت فردی اتخاذ کنند تا از 

مواجهه کارگران پیشگیری شود. ب
رای جلوگیری از مواجهه شغلی با ویروس کرونا کارفرمایان ملزم 
هستند که به کارگران در زمینه اجزای پیشگیری از آلودگی از جمله وسایل 
حفاظت فردی آموزش دهند. همچنین الزم است مردان در محیط کار 
اصول پیشگیری از بیماری کووید۱۹  را جدی بگیرند. مناسبت هفته جهانی 
سالمت مردان فرصت مغتنمی برای اطالع رسانی و حساس سازی جامعه 
مردان، سازمانهای دولتی، غیر دولتی و صنوف مختلف در خصوص کووید 
۱۹ به شمار می آید. در چنین شرایطی اطالع رسانی ، تالش برای افزایش 
آگاهی مردان به موضوع سالمتی به طور کلی و بیماری کووید ۱۹ به شکل 
اختصاصی مبتنی بر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه  و تشویق  
مردان به مشارکت در توسعه ی برنامه های بهداشتی پایه  می تواند به 
عنوان یک راهکار برای عبور از  بحران فوق بوده و فرصت مناسبی  برای 
اطالع رسانی و حساس سازی جامعه و دولت در خصوص اهمیت  سالمت 

مردان در خانواده و جامعه می باشد.

مهم ترین بیماری  های که سالمت مردان را تهدید می کند
1 - بیماری های قلبی عروقی

عمده ترین بیماری است که مردان را تهدید می کند. به گفته 
متخصصان بیماری قلبی و سکته عمده ترین علت مرگ و میر بین زنان 
و مردان در سراسر جهان است. این یک مشکل بهداشتی در تمام دنیا 

به حساب می آید. 
۲ - سرطان ریه

سرطان یک بیماری ناخوشایند و تهاجمی است. اغلب سرطان ریه 
قبل از این که عالمتی ایجاد کند گسترش می یابد. زمانی هم که عالئم 
این بیماری مشخص می شود، اغلب در مرحله پیشرفته قرار دارد و به 
سختی می توان آن را درمان کرد. ۹۰ درصد تمامی سرطان های ریه 
به علت سیگار کشیدن است ترک دخانیات در هر سنی خطر ابتال را به 

سرطان ریه کاهش می دهد. 
3 - سرطان پروستات؛

این بیماری مختص مردان است و با باال رفتن سن، آنان مستعد ابتال 
به این بیماری می شوند. کارشناسان می گویند از هر ۶ مرد یک نفر به این 
بیماری دچار می شود از هر ۳۵ نفر مبتال تنها یک نفر جان خود را از دست 
می دهد. اغلب این سرطان رشد کندی دارد و احتمال گسترش آن کم است

۴ -افسردگی و خودکشی؛
  در گذشته متخصصان تصور می کردند افسردگی بیشتر در زنان 
دیده می شود اما امروزه بر این باورند که به علت تمایل مردان در پنهان 
کردن احساس افسردگی، کمتر متوجه افسردگی مردان می شویم. حاالت 
بروز افسردگی در زنان و مردان متفاوت است. مردان به جای ابراز ناراحتی 
و گریه کردن، مهاجم و یا عصبی می شوند. مردان معتقدند که نیازی به 
بیان و ابراز افسردگی خود ندارند بنابراین به عادت های ناسالم پناه می 

برند که سیگار کشیدن یکی از آن ها است. 
۵ -دیابت؛

این تهدید خاموش اغلب بدون هیچ عالمتی آغاز می شود و با 
گذشت سال ها میزان قندخون افزایش می یابد. پیامد دیابت در هزاران 
مرد، سکته قلبی، کوری، از کار افتادن کلیه و قطع عضو است. اضافه وزن 
و چاقی مفرط احتمال ابتال را به دیابت افزایش می دهد. ورزش به همراه 

رژیم سالم می تواند جلوی دیابت نوع 2 را بگیرد.
 یک تحقیق نشان داده که کاهش وزن متعادل برای افرادی که از 
اضافه وزن رنج می برند همراه با روزی ۳۰ دقیقه ورزش خطر دچار شدن 

به دیابت را بیش از ۵۰ درصد کاهش می دهد. 

کرونا و دغدغه هایی برای سالمت مردان

محمد حسین زاده

این روزها عمال وضعیت بازگشایي سالن هاي 
با  تئاتر وضعیتي عجیب دارد و  کنسرت، سینما و 
با رعایت  این سالن ها مي توانند  اینکه اعالم شده 
از ظرفیت خود به  با نیمي  پروتکل هاي بهداشتي 
این  از  زیادي  ولي مخاطبان  دهند،  ادامه  کارشان 
موضوع استقبال نکرده خصوصا در بجث موسیقي 
اوضاع بسیار بدتر از سینما و تئاتر است و عمال به 
کنسرتي  هیچ  کنسرت ها،  باالي  هزینه هاي  دلیل 
قابلیت برگزاري ندارد. داریوش پیرنیاکان نوازنده تار، 
سه تار و پژوهشگر موسیقی است و با برگزاری ده ها 
کنسرت داخلی و بیش از صد کنسرت خارجی در 
کشورهای اروپایی و آمریکایي به صورت تک نوازی 
تهران،  دانشگاه  در  موسیقی  تدریس  گروهی،  و 
تدریس تار و سه تار در کانون های فرهنگی متعدد، 
یک پرونده هنری پرباری دارد که مزین به نشان 
درجه یک هنر نیز هست. پیرنیاکان عالوه بر این، 
عضو هیات مدیره خانه موسیقی است و دو کتاب 
روایت  به  حسینقلی خان  میرزا  ردیف  نت نگاری 
قطعاتی  )مجموعه  یار  جلوه  و  شهنازی  علی اکبر 
از ساخته های پیرنیاکان(  را نیز در کارنامه دارد. با 
آموزش  موسیقي،  روزهاي  این  وضعیت  درباره  او 
آنالین و همینطور برگزاري کنسرت با نیمي ازظرفیت 

سالن ها به گفتگو پرداختیم...

-در ابتدا برایمان بگویید که این روزها مشغول 
آیا فعالیت هاي هنري خود را  چه کاري هستید و 

آغاز کرده اید؟
*من در این مدت سعی کرده ام مطالعه بیشتری 
داشته باشم چون به مطالعه عالقه زیادی دارم. دفتری 
دارم که هرازگاهی می روم آنجا می نشینم ولی کار 
خاصی نمی کنم. یکسری قطعات تصنیف و بی کالم 
هم ساخته ام که فعال آنها را کنار گذاشته ام تا شرایط 
انتشار آنها فراهم شود. درواقع در این ایام کرونا خیلي 
هم بیکار نبودم ولي درنهایت آنطور که سابقا فعالیت 

داشتم، کار زیادي انجام نداده ام.

-فرمودید قطعاتي را آماده کرده اید و منتظر 
شرایط انتشار آنها هستید... می خواهید آن قطعات 

را تبدیل به یک آلبوم کنید؟
*آن قطعات پراکنده هستند. مثال یک دفعه از 
شعری خوشم آمده و در یک دستگاهی کار کرده ام. 
از  کدام  فضا درست شود، می توانم هر  اگر  بعدها 
آنها را بسط بدهم و تبدیل به یک پکیج  کنم. در 
موسیقی  فضای  کرونا،  مسائل  جدای  حاضر  حال 
موسیقی  اقتصاد  نیست.  خوبی  فضای  به هیچ وجه 
و به خصوص موسیقی جدی و هنری در مملکت ما 
ضربه بسیار زیادی خورده است. جوان هایی که در 
زمینه کار می کردند و یک پایه بسیار قوی ازلحاظ 
مالی و کاری نداشتند لطمه بسیار بزرگی دیده اند. اگر 
موسیقی در کشور ما بخواهد راه درستی را برود باید 
حمایت و پشتیبانی شود. در کشورهای دیگر می بینیم 
که شهرداری و یا کلیسای هر محله یک ارکستر 
دارد ولی در کشور ما چنین نیست. ازنظر من مسجد 
محل ما هم می تواند یک ارکستر داشته باشد و با 
مسائل روز همراه شود چون آن موقع بیشتر می تواند 
تاثیرگذار باشد. شهرداری ها هم همینطور. این اتفاقات 
جلوگیری  اجتماعی  انحرافات  و  ناهنجاری ها  از 
می کند. درواقع با ایجاد کردن چنین فضاهایی، یک 
سرگرمی بسیار خوب و معنی دار برای جوان ها به 
وجود می آید. در حال حاضر اکثر فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها و هنرستان ها رو به آموزش می آورند و 
می خواهند تدریس کنند. واقعیت این است که همه 
نمی توانند معلم خوبی باشند. ممکن است یک نفر 
نوازنده خوبی باشد ولی معلم خوبی نباشد. برعکس 

آن هم ممکن است. متاسفانه در حال حاضر همه 
این استعدادها به سمت آموزش روی آورده اند. به 
همین خاطر آموزش ما نیز دچار تشتت شده است. 
همه اینها روی موسیقی تاثیر منفی می گذارند. واقعا 
موسیقی ما در حال حاضر حال بسیار خوبی ندارند 
و به قول عامیانه مریض احوال است. هیچ کدام از 
به سمت  فقط  و  نمی کنند  کار  ما  هم دوره ای های 
انجام  نمی توانند  کار دیگری هم  رفته اند.  آموزش 
بدهند چون راه باز نیست. در حال حاضر وقتی یک 
را دانلود  بیرون می آید بالفاصله همه آن  سی دی 
می کنند و قانون کپی رایت اصال رعایت نمی شود. از 
طرفی خود صداوسیما هم قانون کپی رایت را رعایت 
نمی کند و بدون اجازه آثار هنرمندان را پخش می کند. 
در مورد کنسرت ها هم باید بگویم بلیت کنسرت های 
جدی اصال به فروش نمی رود. موسیقی ما واقعا حال 

و روز خوبی ندارد.

-تجربه آموزش آنالین موسیقی چطور بود؟
این است که  نیست. نظر من  *تجربه بدی 
هم  کنار  در  حضوری  آموزش  و  آنالین  آموزش 
می توانند تاثیرگذار باشد. زمانی که هنرجو به صورت 
حضوری در کنار استاد خودش می نشیند، در عین 
حال فرهنگ موسیقی هم به او انتقال پیدا می کند. 
این یکی از بارزترین نکات موسیقی های جدی و 
هنری است. موسیقی آنالین چنین چیزهایی را حذف 
می کند و یکجورهایی فقط رفع تکلیف می کند. در 

آموزش آنالین آن بار عرفانی موسیقی انتقال پیدا 
نمی کند و از دست می رود، در صورتی که مهمترین و 
اصلی ترین قسمت یک هنر، در مفهوم تعالی است که 
فقط در صورت دیدار حضوری استاد و شاگرد اتفاق 
می افتد. از این نظر، آموزش آنالین موسیقی مشکل 
است. موضوع بعدی این است که در کشور ما هنوز 
موضوع اینترنت و آنالین به خوبی جای نیفتاده است. 
با این حال من فکر می کنم تجربه تدریس آنالین، 

تجربه بدی نبود.

-نظرتان درباره برگزاری کنسرت های با نیمی 
از ظرفیت سالن چیست؟

*به نظرم این تصمیم هم به نوعی یکجور رفع 
تکلیف است و فکر می کنم در عمل آنطور که باید و 
شاید خوب پیش نمی رود. یعنی یکجوری است که 
می خواهند بگویند ما این کار را هم درست کردیم. در 
همه جای دنیا همینطور است. فکر می کنم برگزاری 
کنسرت های آنالین که در ماه های گذشته برگزار شد 
از این تصمیم بهتر است. اینکه یک تعداد مخاطب 
با ماسک و دستکش در سالن بنشینند، آن فضای 
بده بستان هنری و ارتباط هنری را از بین می برد و 
به نوعی همه چیز مصنوعی خواهد شد. من خودم 

موافق اجرای کنسرت با چنین شرایطی نیستم.

-فکر می کنید کرونا چقدر به موسیقی ضربه 
زده است؟

*کرونا مثل همه شاخه های دیگر در همه جای 
دنیا به موسیقی ما هم ضربه زیادی زده است. حاال در 
این شرایط یک آدم ۵۰-۶۰ ساله شاید بتواند در خانه 
بماند ولی یک جوان نمی تواند. کم کم ناهنجاری به 
وجود می آید. دو نوع مشکل وجود دارد، یکی اینکه 
خانواده ها از نظر اقتصادی مشکل پیدا می کنند و 
جنبه دیگر آن مشکل روانی است. کرونا یکسری 
ناهنجاری ها را به وجود آورده است. دعا می کنم هر 
چه سریع تر شر این ویروس از سر دنیا کنده شود. به 
هر صورت تاثیري که این بیماري در زندگي همه 
ما گذاشته و عمال حتي زندگي روزمره همه ما را 
دچار اختالل کرده، باعث شده تا تمام فعالیت ها از 
حالت عادي خارج شوند و هنر نیز به شدت آسیب 

دیده است.

از آموزش آنالین تا کنسرت هاي کرونایي

داریوش پیرنیاکان: کرونا به اقتصاد موسیقي ضربه شدیدي وارد کرده است!

نویسندگي در قرنطینه
کیومرث پوراحمد: تماشاي بدترین سریال هاي 
شبکه خانگي بهتر از سریال هاي ترکیه اي است

حتي  و  کرونا  ایام  در  هنرمندان 
پساکرونا چه کرده اند؟ این سوالي است 
که قطعا براي بسیاري از ما پیش مي آید 
و با توجه به اینکه نزدیک به ۴ماه کلیه 
فعالیت هاي هنري تعطیل شده بود و حاال 
هم به شکل نصفه و نیمه شروع شده 
است، هنرمنداني هستند که هنوزهم از 
قرنطینه خارج نشده و فعالیت هاي خود 
را در همین شرایط و در قرنطینه خانگي 

انجام مي دهند.
 ، نویسنده  ، حمد ا پور کیومرث 
تهیه کننده و کارگردان کهنه کار سینماي 
کشور که بدون شک یکي از محبوب ترین 
شمار  به  فیلمسازي  زمینه  در  چهره ها 
خانگی  قرنطینه  در  روزها  این  مي رود 

مي باشد و سخت غرق نوشتن یک قصه 
جدید است! پوراحمد که این روزها و در 
پی شیوع کرونا، به گفته خودش مثل ۷ 
سال از ۱۰ سال گذشته، بیشتر  اوقات 
در خانه به سر می برد مي گوید: این روزها 
خبرهای شنیدم، مبنی بر اینکه قرار است، 
مجوز ساخت سریال های شبکه نمایش 
خانگی از سازمان سینمایی به صداوسیما 
از مدیران سازمان  منتقل شود و وقتی 
سینمایی هم پیگیر شدم، خیلی دقیق خبر 
نداشتند اما متاسفانه وقتی چنین شایعاتی 
شنیده ام، بسیار متاسف شدم و مطمئن 
بازار  ما  بی افتد،  اتفاق  این  اگر  هستم 
ماهواره ای  شبکه  سریال های  تماشای 
انگار مسئوالن محترم  را داغ کرده ایم. 

وظیفه جدی دارند که مردم را تشویق 
من  کنند.  خارجی  شبکه های  دیدن  به 
سریال های  شهرزاد،  سریال  جز  به  که 
اما  ندیده ام،  را  خانگی  نمایش  شبکه 
نمی دانم در این سریال ها مگر چه فیلی 
هوا کرده اند که قرار است، این تصمیم 

نابخردانه گرفته شود.
به  نسبت  برجسته  فیلمساز  این 
بر  مبنی  شده  مطرح  مسائل  برخی 
شبکه  سریال های  مجوزهای  واگذاری 
سینمایی  سازمان  از  خانگی  نمایش 
و  دارد  گالیه  شدت  به  صداوسیما  به 
این سریال ها  معتقدم  مي گوید: شخصا 
با هر کیفیتی بهتر از این است که مردم 
هرحال  به  ببینند.  ترکی  سریال های 
امثال من که به زیرنویس عادت داریم 
بهترین فیلم ها و سریال های همه جهان 
را می گیریم و می بینیم اما مخاطبی که 
بهتر  ببیند،  فیلم  زیرنویس  با  نمی تواند 
نمایش  با سریال های شبکه های  است 
دلیل  به  اینکه  تا  شود  سرگرم  خانگی 
ایجاد شرایط نامناسب از سوي صداوسیما 
بخواهد جذب سریال هاي ترکیه اي شود.

صحبت هایش  پایان  در  پوراجمد 
ایام گفت و  این  از فعالیت هاي خود در 
اینکه سریالي را هم براي شبکه خانگي 
در مرحله پیش تولید دارد: سخت غرق 
نوشتن یک قصه هستم. تاکید می کنم 
قصه، نه فیلمنامه. نوشتن این قصه چنان 
کتاب  نه  مدت هاست  که  کرده  غرقم 
خوانده ام و نه فیلم دیده ام. نوشتن برای من 
که نسبت به زبان فارسی حساسیت دارم 
بسیار زجر آور و با نهایت وسواس انجام 
می شود و البته به همان میزان که زجر آور 
است، لذت بخش هم هست. فیلمنامه ای 
بسیار جذاب برای شبکه خانگی دارم که 
قرار است به زودی وارد مرحله پیش تولید 
بشویم، این فیلمنامه 2سال به همت و با 
خالقیت سارا سلطانی نوشته شده است. 
سریال های  مجوز  که  بشود  قطعی  اگر 
خانگی را صداوسیما می دهد، قطعا این 
فیلمنامه را کنار می گذارم چون نمی خواهم 
نَکن های  و  بُکن  و  دستورالعمل های  با 

صداوسیما کار کنم.


