
ارزنیماییبرایقطعهسازان
مشاغل  از  حمایت  و  ساماندهی  ستاد  اعالم  براساس 
خانگی کشور، میزان وام برای متقاضیان مشاغل خانگی تا 

سقف ٥٠ میلیون تومان افزایش یافته است.
در حال حاضر کسب و کارهای خانگی به یک منبع مهم اشتغال و 
درآمد به ویژه برای زنان تبدیل شده است و افراد با کار در خانه عالوه 
بر آنکه سطح درآمد خود را افزایش و کسب و کارشان را توسعه می 

دهند، به اقتصاد خانوار نیز کمک می کنند.
از نگاه سازمان بین المللی کار موقعیت مکانی و وجود کسب و کار 
در خانه مالک تلقی کردن آن به عنوان مشاغل خانگی است و کنوانسیون 
۱۸۹ سازمان بین المللی کار، کار شایسته و ضرورت پرداختن به وضعیت 

کارگران خانگی را به رسمیت شناخته است.
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح های حمایتی حوزه 

اشتغال، ذیل برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است 
که با نقش آفرینی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
)جهاددانشگاهی( به عنوان نهاد واسط، تسهیل گر و توسعه ای در ۹ استان 
آذربایجان غربی، چهارمحال  و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایالم در حال اجرا است 
صفحه 3

تهدید هواپیمای مسافربری 
در مجامع بین المللی دنبال شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
تهدید هواپیمای مسافربری در مجامع بین المللی دنبال شود، گفت: اقدام آمریکا 

بدون پاسخ نمی ماند.
پیمای  ا هو با  یی  مریکا آ جنگنده  جهه  موا به  کنش  ا و در  لفضل عمویی   ا بو ا
در  آمریکایی  جنگنده  هواپیمای  تهدیدآمیز  و  خطرناک  اقدام  داشت:  اظهار  ماهان، 
نیازمند  گذشته  شب  در  ماهان  مسافربری  پرواز  برای  مشکل  ایجاد  و  شدن  نزدیک 

است. جدی  واکنش 
وی بیان کرد: این اقدام آمریکایی ها خالف حقوق بین الملل و آزادی تردد هواپیماهای 

غیرنظامی در مسیرهای شناخته شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مطلع شدیم 
که دولت از طریق سازمان هواپیمایی جهانی )ایکائو( دست به شکایت زده است اما فراتر از 

آن الزم است که این موضوع از طریق سایر مجامع بین المللی هم پیگیری شود.
صفحه 2

آمریکا منشور حقوق بین الملل را نقض کرد
یک کارشناس حقوق بین الملل گفت: اقدام جنگنده های آمریکایی 
هوایی  حریم  در  ایرانی  مسافربری  هواپیمای  فروند  یک  به  تعرض  در 

سوریه  مصداق بارز نقض حقوق بین الملل است.
به  آمریکایی  جنگنده  فروند  دو  نزدیکی  حادثه  به  اشاره  زاده با  امین  الهام 
هواپیمای ماهان در آسمان سوریه اظهار داشت: اقدام جنگنده های آمریکایی در 
تعرض به یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی در حریم هوایی سوریه  مصداق 
به زور  نوع توسل  بین الملل است که هر  بند ۴ ماده 2 منشور حقوق  بارز نقض 
را منع می کند.وی افزود: تهدید هواپیمای غیر نظامی توسط جنگنده های آمریکا، 
اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و اقتصادی را نقض کرده و با این 
اتفاق امنیت و حیات جان انسان ها در شرایطی که در آسمان بودند و وضعیت بسیار 

مخاطره آمیزی داشتند را به خطر انداختند.
صفحه 2

سرپرست دفتر تالیف کتب فنی و حرفه ای و کاردانش:

آموزش مهارت 
باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود

هدایت تحصیلی برای رشته های فنی ناکارآمد است
این روزها در هفته ملی مهارت قرار داریم، 
هفته ای که قرار است توجه ها را به امر ترویج 
مهارت آموزی در جامعه معطوف کند. در تمام 
است  این  از  حرف  روزها  این  مهارتی  سطوح 
آموزش و  در  پایه های مهمش  از  یکی  آموزی  مهارت  که 
پرورش است؛ به عبارت دیگر جایی که آیندگان کشور به 
مهارت آموزی تشویق و ترغیب می شوند، یکی از رشته های 
مهارتی را می توانند به عنوان شغل آینده خود انتخاب کنند، 
به عنوان یک شهروند می توانند مجهز به مهارتی شوند و… 
در مدرسه ها شکل می گیرد. شاید شعار »هر دانش آموز، یک 
مهارت« نیز از همین انتظارات شکل گرفته است که چند 
سالی است در آموزش و پرورش بیان می شود. حتی طبق 
سندهای باالدستی در آموزش و پرورش، در هدایت تحصیلی 
باید قریب به ٥٠ درصد دانش آموزان به سمت رشته های 

فنی و حرفه ای و کاردانش سوق پیدا کنند. 
صفحه 2

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد:

اختصاص ۵۰ درصد گاز مصرفی استان 
برای تولید برق در ماه گذشته

5
جزییات اعطای کارت اعتباری سهام عدالت

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1515- یکشنبه 5 مرداد  1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4ایران زمین
در شرایط نیاز 
به ارز نباید به 

صادرکنندگان فشار 
وارد کرد

6ورزش
جوانترین لژیونر 
والیبال: بازیکنان 

جوان مانند خشت 
خام هستند

هنگ 7فر

رییس اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت:: نرخ ارز تاثیر مستقیم 
بر تامین مواد اولیه دارد و در این شرایط نمی توان مواد اولیه 
را به عنوان عنصر اصلی تولید بدون مشکل تهیه کرد و قطعا 
این امر می تواند به بدهی و معوقات بانکی شرکت ها، تعدیل 

نیرو و افزایش بیکاری بینجامد.

معتقدم  گفت:  ایران  والیبال  ساله   ۱۹ لژیونر 
که بازیکنان جوان مانند خشت خامی هستند که 
مربیان یه عنوان یک سفالگر، می توانند آن ها را 

به یک اثر هنری تبدیل کنند.

احمد پوری با مقایسه رمان های عامه پسند با فیلم های 
هندی می گوید: خطاب رمان های عامه پسند به خوانندگانی 
است که در مقابل هیاهوی پیرامون خود و سردرد ناشی 

از آن درپی یک قرص مسّکن هستند.

مسائل ژرف انسانی 
در رمان های 

عامه پسند مطرح 
نمی شود

اختصاص وام 50 میلیونی به متقاضیان مشاغل خانگی

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی
مناقصهعمومی
)نوبتاول(

شهرداری شهرقدس درنظردارد نسبت به احداث سالن اجتماعات شهرداری با برآورد اولیه10/000/000/000ریال 
ازطریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکارحائزصالحیت )شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه(اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت10روزکاری ازتاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته ازنوبت اول چاپ خواهد شد با 
شهرداری  مرکزی  ساختمان  اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران  در:شهرقدس،بلوارانقالب  واقع  شهرداری  امورقراردادهای  به  مراجعه 

شهرقدس،طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 1/500/000ریال قابل واریزبه حساب 0105708298000بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

- سپرده شرکت درمناقصه معادل5% برآورد اولیه به مبلغ 500/000/000ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

-شهرداری در رد یاقبول پیشنهادها مختاراست.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE ازاداره آموزش شهرداری می باشند.
-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

روابط عمومی شهرداری شهرقدس
تاریخ چاپ نوبت اول:1399/5/5

تاریخ چاپ نوبت دوم:1399/5/12 

شرکتشهرکهایصنعتیاستاناردبیل
آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

نوبتدوم
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صالحیت از سازمان برنامه وبودجه 
جهت انجام موضوع مناقصه با مشخضات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند 

دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت مراجعه نمایند .
ارقام به ریال

محل تامین محل اجرا موضوع مناقصه 
مبلغ سپرده در برآورد اولیه اعتبار 

مبنای قرارداد مناقصه 
مدت 
اجرای 
کار 

شماره 
رتبه مناقصه 

 احداث ساختمان 
آتشنشانی شهرک 
صنعتی گرمی  

شهرک 
صنعتی 
گرمی 

۴2۸.336.2۱٥ ۸.٥66.72۴.3٠٠ جاری 

فهرست بهای ابنیه و 
تاسیسات مکانیکی و 

برقی سال ۹۹ وبر اساس 
بخشنامه سر جمع 

ابنیه 6۹۹.۴ماه 

*مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت  حضوری به دستگاه مناقصه گذارتسلیم گردد 
الف( اصل فیش واریز وجه مزبور به شماره حساب 4001118906377032  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری  نامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر  بانکی یا ضمانت  نامه  ب( ضمانت 
اسالمی ایران به نفع کارفرما

پ( ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران به 
نفع کارفرما

ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 
ث( وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناسی رسمی آن

ج( ضمانتنامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کار فرما  
* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل

- مهلت دریافت اسناد از: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 99.5.9
- مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری 99.5.20 

-زمان بازگشایی پاکات ال و ب وج : ساعت 11:00  مورخ 99.5.21
* مدت اعتبارپیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود.

* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه   گذار ایجاد نمی کند.
* کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.

Internet: Ardebil.isipo.ir
E-mail: : ardebil@isipo.ir

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

“آگهیفراخوان
جذبسرمایهگذار«

نوبتدوم
شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه اندازی، تجهیز، تکمیل خط تولید بتن )بچینگ( در مجموعه تاسیسات شهرداری شاهرود 
از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری جهت دریافت اسناد فراخوان به اداره 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مراجعه و یا با تلفن  32246580-023 تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت شهرداری به آدرس 

www.shahrood.ir اسناد فراخوان فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/15 می باشد.

علیرضا حاجی محمدعلی
شهردار شاهرود چاپ نوبت اول: 99/4/29

چاپ نوبت دوم: 99/5/5

سرمایه گذاران و تحلیلگران وال 
استریت بر این باورند که بازار طال مثل 
یک قطار باری است که از کنترل خارج 
شده و با رکوردهای قیمت باالیی که به 
سمت آن در حرکت است، اکنون زمان 

گرفتن جلوی این قطار نیست.
هفتگی  سنجی  نظر طبق 
کیتکونیوز، هر دو گروه تحلیلگران وال 
انتظار دارند  استریت و سرمایه گذاران 
طال که به مدت هفت هفته متوالی رشد 
قیمت  به سطوح  است،  داشته  هفتگی 

باالتری صعود کند.
از  یکی  السک،  شون  گفته  به 
مدیران شرکت والش تریدینگ، ابهامات 
اقتصادی رو به رشد، نرخهای بهره اندک 
و دالر ضعیفتر همگی طوفانی کاملی را 
برای قیمتهای طال ایجاد کرده اند. در 
اتفاقی  جهانی  اقتصاد  در  حاضر  حال 
نیافتاده که بگوییم نباید طال نگه دارید. 
پیدا  خرید  بیش  وضعیت  کامال  بازار 
کرده است اما با روند فعلی، قیمت طال 
ممکن است پیش از این که با سودگیری 
معامله گران روبرو شود، ۱٠ درصد دیگر 

افزایش پیدا کند.
از میان ۱۴ کارشناس وال استریت 
که در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز 
شرکت کردند، ۱۱ نفر معادل 7۹ درصد 
درصد   ۱۴ معادل  نفر  دو  و  افزایش 
کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند 
نظر  درصد  هفت  معادل  نفر  یک  و 

خنثی داشت.

کیتکونیوز  آنالین  نظرسنجی  در 
شرکت  نفر   ۱۸7٠ گذاران،  سرمایه  از 
کردند که از میان آنها ۱33۴ نفر معادل 
72 درصد به افزایش و 3۱7 نفر معادل 
رای  قیمت طال  کاهش  به  درصد   ۱7
درصد   ۱2 معادل  نفر   2۱۹ و  دادند 

نظری نداشتند.
وال  کارشناسان  گروه  دو  هر 
به  نسبت  گذاران  سرمایه  و  استریت 
روند افزایشی قیمت طال در هفته گذشته 
خوش بین بودند و مایوس هم نشدند. 
اونس طال در معامالت روز جمعه  هر 
بازار نیویورک با هفت دالر و ٥٠ سنت 
 ۱۸۹7 در  افزایش،  درصد   ٠.۴ معادل 
دالر و ٥٠ سنت بسته شد در حالی که 
اواسط معامالت تا مرز ۱۹٠۴ دالر و 6٠ 
سنت پیشروی کرده بود. طال برای کل 

هفته ۴.۸ درصد افزایش قیمت داشت 
از هفته  افزایش هفتگی  بزرگترین  که 

منتهی به ۹ آوریل بود.
را  هفتگی  عملکرد  بهترین  طال 
از اوایل آوریل تاکنون داشته و بازار در 
که  است  فروش سنگینی  از  احیا  حال 
در اواخر مارس در بحبوحه اوج گیری 

پاندمی کووید ۱۹ داشت.
اوژن واینبرگ، مدیر تحقیقات بازار 
در کومرس بانک در این باره گفت: اگر 
اونس طال تا پایان هفته جاری به 2٠٠٠ 
دالر صعود کند، تعجب نخواهد کرد و 
رکورد  این  به  طال  کشد  نمی  طولی 

صعود می کند.
طال  اگرچه  افزود:  ادامه  در  وی 
وضعیت بیش خرید پیدا کرده است اما 
پشتیبانی  تحت  ارزشمند  فلز  این  بازار 

عوامل بنیادین قرار دارد. من هنوز طال 
را دارای حباب نمی دانم زیرا ما هزاران 
بازده  با  اوراق قرضه  میلیارد  و هزاران 
اسمی منفی خواهیم داشت و این امر از 

طال پشتیبانی خواهد کرد.
افشین نوابی، مدیر معامالت گروه 
نخواهد  طولی  کرد  اظهار  اس  کی  ام 
دالر   ۱۹٠٠ باالی  قیمت  که  کشید 
ابهامات  کنار  در  شکست.  خواهد  را 
آمریکا  میان  تنشها  افزایش  اقتصادی، 
امن  دارایی  عنوان  به  طال  از  چین  و 
اوضاع بهم ریخته و  حمایت می کند. 
سرمایه گذاران مایلند طال را برای حفظ 

داراییشان نگه دارند.
با این حال همه تحلیلگران نسبت 
به صعود قیمت طال خوش بین نیستند. 
اورت میلمان، کارشناس فلزات ارزشمند 
گینزویل کوینز به سرمایه گذاران هشدار 
داد که سرعت روند صعودی طال ممکن 
است کمی بیش از حد شده باشد و در 
سطح فعلی باعث تشویق معامله گران 

به سودگیری می شود.
من  گفت:  نیوز  کیتکو به  وی 
تصور می کنم با سطوح قیمت باالیی 
است،  کرده  تجربه  اخیرا  بازار  که 
دارد.  قرار  قیمت  اصالح  آستانه  در 
صعود  این  که  این  دلیل  به  متاسفانه 
بسیار قوی و بسیار سریع بوده است، 
 ۱۸٠٠ است  ممکن  طال  قیمت  کف 
هنوز  قیمتها  باشد.  آن  پایین  یا  دالر 

است. نشده  تحکیم 

تحلیلگران وال استریت:

روند افزایش قیمت طال از کنترل خارج شده است!
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تعرضبههواپیمایماهاناوجرذالتآمریکاییهابود
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت: تعرض به هواپیمای مسافربری، 

نقض صریح قوانین و اوج رذالت یک حکومت رو به افول است.
علی نیکزاد  نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در حساب کاربری خود در 
توئیتر،نوشت: تعرض به هواپیمای مسافربری، نقض صریح قوانین و اوج رذالت 

یک حکومت رو به افول است.
وی تاکید کرد: اگر از f-۱٥ کاری ساخته بود؛ نفتکش ها به ونزوئال نمی رسید 

و موشک ها عین االسد را با خاک یکسان نمی کرد.
نایب رئیس مجلس در پایان مطلب خود آورده است: اکنون که توان مقابله با 
فرزندان حاج قاسم را ندارید، حداقل با ترساندن کودکان، خود را بی آبروتر نکنید!

ترفندجنگندههایآمریکاییهمانترفندرژیمصهیونیستیاست
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه ترفند جنگنده های آمریکایی همان ترفند 

رژیم صهیونیستی است، گفت: اقدام واشنگتن خالف موازین حقوق بشر است.
سید امیرحسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس در پیامی در توئیتر نوشت: 
جعلی  رژیم  ترفند  همان  ایرانی،  هواپیمای  علیه  آمریکایی  جنگنده های  ترفند 
صهیونیستی در ۸ سپتامبر 2٠۱۸ است: جنگنده اسرائیلی پشت هواپیمای روسیه 

پنهان شد تا سیستم پدافند هوایی سوریه به اشتباه هواپیمای روس را بزند.
وی در ادامه آورده است: اقدام اخیر خالف موازین حقوق بشر و استفاده از 

سپر انسانی برای اهداف نظامی است.

تهدیدهواپیمایمسافربریدرمجامعبینالمللیدنبالشود
اینکه  بیان  با  امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
تهدید هواپیمای مسافربری در مجامع بین المللی دنبال شود، گفت: اقدام آمریکا 

بدون پاسخ نمی ماند.
هواپیمای  با  آمریکایی  جنگنده  مواجهه  به  واکنش  ابوالفضل عمویی  در 
آمریکایی  جنگنده  هواپیمای  تهدیدآمیز  و  اقدام خطرناک  داشت:  اظهار  ماهان، 
ماهان در شب گذشته  پرواز مسافربری  برای  ایجاد مشکل  و  نزدیک شدن  در 

نیازمند واکنش جدی است.
وی بیان کرد: این اقدام آمریکایی ها خالف حقوق بین الملل و آزادی تردد 

هواپیماهای غیرنظامی در مسیرهای شناخته شده است.
کرد:  تصریح  خارجی مجلس  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
به  دست  )ایکائو(  جهانی  هواپیمایی  سازمان  طریق  از  دولت  که  شدیم  مطلع 
شکایت زده است اما فراتر از آن الزم است که این موضوع از طریق سایر مجامع 

بین المللی هم پیگیری شود.
عمویی افزود: در وهله اول باید شکایت جمهوری اسالمی ایران از این تهدید 
تروریستی ایاالت متحده، در شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت شود چراکه 
تهدیدی  تروریستی سنتکام(  )سازمان  آمریکا  نیروهای  مرکزی  فرماندهی  اقدام 

برای صلح و امنیت منطقه ماست.
صادر  آمریکایی  طرف  برای  محکمی  پیام  همین طور باید  گفت:  وی 
شود، تا آمریکایی ها مطلع باشند که تهدید هواپیماهای مسافربری ما با واکنش 
خطوط  مورد  در  تلخی  بسیار  سابقه  آمریکایی ها  شد.  جدی مواجه خواهد 

مسافربری ما دارند که هنوز فراموش نشده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: اصل 
حضور نیروهای آمریکایی ها در سوریه نامشروع است و اشغال پایگاه التنف که 
حضور  بالتبع  و  مبناست  بی  و  غیرقانونی  کاماًل  است،  سوریه  خاک  از  بخشی 

هواپیماهای آمریکا در این منطقه هم غیر مشروع و ناامن کننده است.
عمویی تاکید کرد: این ادعا از سوی سنتکام که جنگنده های آمریکایی قصد 
شناسایی داشتند غلط است چرا که هواپیمای ایرانی یک هواپیمای مسافربری ثبت 
شده و در حال حرکت در یک مسیر شناخته شده برای پروازهای سیویل )غیرنظامی( 
بوده است و به تبع آن آمریکایی ها بهانه ای برای اقدام علیه این پرواز نداشته اند.

اعضای  از  نفر  چند  و  شده  اختالل  دچار  پرواز  این  که  اکنون  گفت:  وی 
آن پرواز مصدوم شدند، هزینه های خسارت هایی که وارد شده و مشکالتی که برای 
مسافران به وجود آمده، به عهده طرف آمریکایی است و فراتر از آن آمریکایی ها 

باید بدانند که این اقدام آنان بدون پاسخ نخواهد بود.

قانونشکنانبایدمتوقفشوند
وزیر خارجه تاکید کرد: آمریکا پرواز مسافربری از پیش برنامه ریزی شده را 
آزار می دهد - جان مسافران غیرنظامی بی گناه آن را به خطر می اندازد - به بهانه 

اینکه از نیروهای اشغالگر خود حفاظت کند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی نوشت: 
اشغال می کند و سپس  را  آمریکا به صورت غیرقانونی سرزمین یک کشور دیگر 
پرواز مسافربری از پیش برنامه ریزی شده را آزار می دهد - جان مسافران غیرنظامی 
بی گناه آن را به خطر می اندازد - به بهانه اینکه از نیروهای اشغالگر خود حفاظت کند.

وی گفت: گستاخی برای افزودن بی قانونی روی بی قانونی. این قانون شکنان 
باید قبل از اینکه فاجعه ]درست شود[، متوقف شوند.

اقدامتروریستیرژیمآمریکامستلزماقداممتقابلاست
بر  عالوه  آمریکا  رژیم  تروریستی  اقدام  نوشت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
تعقیب حقوقی که مقامات محترم دولت تاکید کردند مستلزم اقدام متقابل نیز هست.

عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری 
خود در توئیتر و در واکنش به اقدام جنگنده های متجاوز آمریکایی در تعرض به یک 
فروند هواپیمای مسافربری ایرانی در حریم هوایی سوریه، نوشت: در مقابل تخلفات 
کشورها عالوه بر پیگیری حقوقی، الزم است از اقدام متقابل نیز استفاده شود، چرا 

که ذات اقدامات حقوقی مستلزم طی زمان طوالنی است.
وی افزود: اقدام تروریستی رژیم آمریکا عالوه بر تعقیب حقوقی که مقامات 

محترم دولت تاکید کردند مستلزم اقدام متقابل نیز هست.

آمریکامنشورحقوقبینالمللرانقضکرد
یک کارشناس حقوق بین الملل گفت: اقدام جنگنده های آمریکایی در تعرض 
به یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی در حریم هوایی سوریه  مصداق بارز نقض 

حقوق بین الملل است.
به  آمریکایی  جنگنده  فروند  دو  نزدیکی  حادثه  به  اشاره  زاده با  امین  الهام 
هواپیمای ماهان در آسمان سوریه اظهار داشت: اقدام جنگنده های آمریکایی در تعرض 
به یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی در حریم هوایی سوریه  مصداق بارز نقض 
بند ۴ ماده 2 منشور حقوق بین الملل است که هر نوع توسل به زور را منع می کند.

وی افزود: تهدید هواپیمای غیر نظامی توسط جنگنده های آمریکا، اعالمیه 
جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و اقتصادی را نقض کرده و با این اتفاق 
امنیت و حیات جان انسان ها در شرایطی که در آسمان بودند و وضعیت بسیار مخاطره 

آمیزی داشتند را به خطر انداختند.
امین زاده با تأکید بر اینکه اقدام شب گذشته امریکایی ها نقض آشکار منشور 
حقوق بین الملل و اسناد حقوقی است، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی باید مراتب 
اعتراض ایران را به این اقدام غیرانسانی آمریکا به شورای امنیت اعالم کند و از مجمع 
عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد که این اقدام آمریکا را محکوم 
کنند و آمریکا را ملزم به پاسخگویی در این خصوص کند و از سوی دیگر آمریکا 
مجبور به جبران خسارات مادی و معنوی به مسافرانی شود که دچار وحشت شدند.

این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد: دستگاه دیپلماسی باید اعتراض ایران 
به این اقدام را در شورای امنیت ثبت کند تا آمریکا مورد محکومیت قرار گرفته زیرا با 
ابزار نظامی، هواپیمای غیر نظامی را که مسافرانی غیر نظامی داشته تهدید کرده است.

امین زاده اقدام آمریکا را خالف قوانین بین المللی هواپیمایی ایکائو دانست 
و گفت: این برای محکومیت دولت آمریکا کافی است زیرا کریدورهایی که برای 
هواپیماهای مسافربری هستند اگر توسط جنگنده های نظامی مورد تعرض قرار گیرند 

کشور متخلف باید پاسخگو باشد.
وی افزود: دولت و بخش دیپلماسی وزارت امور خارجه باید این موضوع را 
با جدیت پیگیری کنند و آمریکا را در سازمان ملل محکوم کنند و آمریکا نیز باید 
خسارات مادی و معنوی که به هواپیمایی ایران و مسافران وارد کرده است را پرداخت 
کند و هچمنین مسئوالن آمریکایی تضمین شفاهی و کتبی دهند که دیگر از این 

گونه اقدامات مخاطره انگیز انجام نمی دهند.

چالش های رشته های مهارتی در روزهای کرونایی و غیرکرونایی

هدایتتحصیلیبرایرشتههایفنیناکارآمداست
آزاده سهرابی

با وجود شعارهای آموزش 
دانش آموز،  »هر  که  پرورش  و 
چالش های  اما  مهارت«  یک 
رشته های فنی و حرفه ای در هنرستان ها 
کم نیست؛ خصوصا در این روزهای کرونایی.

این روزها در هفته ملی مهارت قرار 
داریم، هفته ای که قرار است توجه ها را به امر 
ترویج مهارت آموزی در جامعه معطوف کند. 
در تمام سطوح مهارتی این روزها حرف از 
این است که مهارت آموزی یکی از پایه های 
مهمش در آموزش و پرورش است؛ به عبارت 
مهارت  به  کشور  آیندگان  که  جایی  دیگر 
یکی  می شوند،  ترغیب  و  تشویق  آموزی 
از رشته های مهارتی را می توانند به عنوان 
شغل آینده خود انتخاب کنند، به عنوان یک 
شوند  مهارتی  به  مجهز  می توانند  شهروند 
و… در مدرسه ها شکل می گیرد. شاید شعار 
»هر دانش آموز، یک مهارت« نیز از همین 
انتظارات شکل گرفته است که چند سالی 
می شود.  بیان  پرورش  و  آموزش  در  است 
حتی طبق سندهای باالدستی در آموزش و 
پرورش، در هدایت تحصیلی باید قریب به 
٥٠ درصد دانش آموزان به سمت رشته های 
فنی و حرفه ای و کاردانش سوق پیدا کنند. 
عددی که در این روزها ۱٥ درصد با فاصله 
درصدی   3٥ هدایت  همین  و  دارد  قرار 
مهارتی  رشته های  به سمت  آموزان  دانش 
از مشکالت ساختاری، نبود فضا  نیز خالی 
و تجهیزات و نیاز به بازنگری در رکن های 

مهارت آموزی نیست.
در  نیز  تحصیلی  هدایت  روزها  این 
بچه ها  است  قرار  که  جایی  است؛  جریان 
بیش  سمت  به  و  شوند  تشویق  و  ترغیب 
از  کنند؛  پیدا  سوق  مهارتی  رشته  ده ها  از 
هنری  رشته های  از  ورزش،  تا  الکترونیک 
تا خدماتی و کشاورزی و قرار بوده در طول 
به  آموزان  دانش  رسیدن  از  قبل  سال های 
پایه دهم، استعدادهایشان نیز در شاخه های 
مهارتی شناسایی شود اما در عمل مشاهده 
رشته های  انتخاب  همچنان  که  می کنیم 
آموزان  دانش  از  بسیاری  برای  هنرستانی 
نه  و  است  اجبار  یک  خانواده هایشان  و 

یک انتخاب!
برای  الزم  زیرساخت های  همچنان 
رشد و توسعه مهارت آموزشی در آموزش و 
پرورش دچار چالش های اساسی است و در 
نهایت اینکه هنوز نمی توان با اطمینان گفت 
در تمام رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش 
از مهارت  با چه میزانی  هر فارغ التحصیلی 
اینها همه در حالی  بازار کار می شود.  وارد 
در جریان است که با توجه به عدم ظرفیت 

شاخه های  برای  دانشگاهی  رشته های 
باال  و  اشتغال  به  جامعه  نیاز  و  غیرمهارتی 
بردن مهارت در میان نیروی انسانی شاغل و 
درمان کردن زیربنایی پیوند خروجی آموزش 
توسعه  به  نیاز  اشتغال،  با شبکه  پرورش  و 
است.  ضروری  امری  مهارتی  شاخه های 
پشت  که  کرونایی  ماه های  همین  در  اما 
سر گذاشتیم و آموزش مجازی که سرلوحه 
کار آموزش و پرورش قرار گرفت نیز تجربه 
شد که در عمل چالش های هنرستانی ها در 
متوسطه دوم، از دیگر دانش آموزان بیشتر 
برای سال  بود. چالش هایی که شاید حتی 
تحصیلی پیش رو نیز کمتر برای رفع آنها 

چاره اندیشی اساسی شده است.
* تغییر رشته های چالش برانگیز دانش 

آموزان هنرستانی در پایه یازدهم
ن  هنرستا مدیر  حمدی  ا علیرضا 
ن  ستا هنر یک  که  ظمی  کا شهید 
چالش ها و  است،  درباره  بدنی  تربیت 
گفت:  گذشته  تحصیلی  سال  مشکالت 
هنرستان بچه ها درس های عملی  در 
مثل  دروسی  در  ما  دارند،  کارگاهی  و 
ریاضی و تئوری ها هم دچار مشکل شدیم 
به دروس عملی. شبکه شاد دیر  برسد  چه 
درستی  ساماندهی  دروس  برخی  و  باز شد 
این  به  پیوستن  معلم ها برای  نداشتند. 
شبکه مشکل داشتند. ما دانش آموزان را در 
شبکه شاد اضافه می کردیم و صبح که به 
در سامانه نبودند!  آنها  رسانی می شد  روز 
شاید  در شاد تعریف نشده و  عملی  دروس 
بستر  در  را  کارگاهی  دروس  نشود  اصاًل 
اردیبهشت   27 از  کرد.  بازتعریف  مجازی 
تا 27 مرداد هم قرار شد دروس کارگاهی 
عماًل  که  شود  برگزار  مدارس  در  عملی  و 
نیمی از دانش آموزان هم نیامدند و به خاطر 
کرونا ما هم فشاری به خانواده ها نیاوردیم 
فضا  شاید  که  شهریور  برای  گذاشتیم  و 
زودهنگام  بازگشایی  با  حاال  اما  شود  بهتر 

شهریور هم نمی دانیم  در نیمه  مدارس 
افتاده اند باید کی  را  دروسشان  که  آنهایی 

امتحان بدهند و....
قبل  سال های  طول  در  بوده  قرار 
دهم،  پایه  به  آموزان  دانش  رسیدن  از 
مهارتی  شاخه های  در  نیز  استعدادهایشان 
مشاهده  عمل  در  ما  ا شود  یی  شناسا
رشته های  انتخاب  همچنان  که  می کنیم 
آموزان  دانش  از  بسیاری  برای  هنرستانی 
نه  و  است  اجبار  یک  خانواده هایشان  و 

یک انتخاب!
که  مدرسه  این  در  داد:  ادامه  وی 
هندبال،  بدمینتون،  شنا،  چون  رشته هایی 
فوتبال،  دارت،  کشتی،  و  ژیمناستیک، 
تیراندازی  و  کاراته  بال،  پینت  فوتسال، 
اساسًا در  تدریس می شود، برخی ورزش ها 
شرایط کرونا مشکل ساز هستند. مثاًل درس 
شرایط  این  در  نمی شود  را  کشتی  عملی 
برگزار کرد. ما حتی به آموزش و پرورش نامه 
زدیم که به ما بگویند دروس عملی چنین 
رشته ای را چه کار کنیم. مثاًل به ما بگویند 
به دانش آموزان نمره بدهید و از روی آن رد 

شوید اما جواب نامه را هم ندادند.
اینکه 6 تا 7 مدرسه  با بیان  احمدی 
تربیت بدنی در تهران و حدود 2٠ هنرستان 
فعال هستند، گفت:  بدنی در کشور  تربیت 
داریم  دانش آموز   2٠٠ هنرستانمان  در  ما 
هزار  برای  ما  مدرسه  فضای  که  حالی  در 
 2 االن  پایه  هر  در  اما  است.  دانش آموز 
کالس داریم چون در واقع فضا و امکانات 
بخش  در  دانش آموز  هزار  پوشش  برای 

کارگاهی را نداریم.
این  به  پاسخ  در  هنرستان  مدیر  این 
پرسش که با هدایت تحصیلی دچار چالش 
نیستید نیز بیان کرد: تا 2٠ تیر هنوز هدایت 
تحصیلی ها نیامده بود. زمانی که کرونا نبود 
می شد.  اقدام  دیر  موضوع  این  برای  هم 
درست  بچه ها  که  است  این  مشکل  اما 

در  ظاهری  امر  یک  نمی شوند.  راهنمایی 
هدایت تحصیلی رخ می دهد. 7٠ دانش آموز 
می شوند  وارد  هنرستانی  رشته  یک  به 
به  و  نفر   ٥٠ می شوند  یازدهم  پایه  در  و 
چون  می روند  هنرستان  دیگر  رشته  سمت 
می گویند ما تصورمان از این رشته اینگونه 
نبود. ما دانش آموز داریم که در پایه یازدهم 
از رشته الکترونیک آمده تربیت بدنی چون 
تصورش از رشته الکترونیک آن نبوده. واقعًا 
است.  چالش  تحصیلی  هدایت  درصد   ۸٠
مشاوره  بچه ها  باید  اول  متوسطه  دوره  در 
اما خود مشاوران هم عمومًا درباره  بگیرند 
مثاًل  ندارند.  اطالعات  هنرستان  رشته های 
نمی دانند یک نفر که می خواهد برود رشته 
برق باید چه درس هایی را آنجا بخواند. فقط 
می پرسند تو به برق عالقه داری پس برو 
رشته برق! یا می گویند تو فوتبالیست هستی 
بیا برو هنرستان تربیت بدنی! در حالی که 
یک صدم کار کسی که می آید رشته تربیت 
بدنی، فوتبال است. مشاور هنوز نمی داند که 
درس ریاضی کسی که شاخه فنی و حرفه ای 
می آید اندازه کسی که رشته ریاضی می رود 
سخت است چون پایه دروس فنی و حرفه ای 

مهندسی است.
زمانی که کرونا نبود هم برای هدایت 
مشکل  اما  می شد.  اقدام  دیر  تحصیلی 
راهنمایی  درست  بچه ها  که  است  این 
هدایت  در  ظاهری  امر  یک  نمی شوند. 
به  دانش آموز   7٠ می دهد.  رخ  تحصیلی 
یک رشته هنرستانی وارد می شود و در پایه 
یازدهم می شوند ٥٠ نفر و به سمت رشته 
ما  می گویند  چون  می روند  هنرستان  دیگر 

تصورمان از این رشته اینگونه نبود
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  احمدی 
آنها دچار  پایه دوازدهمی ها و کنکور  برای 
دیگر  کنکور  کرد:  بیان  نیز  نیستید  چالش 
اراده  کمی  با  بچه ها  و  نیست  قدیم  مثل 
البته  عمومًا  شوند.  دانشگاه  وارد  می توانند 
که  بدنی  تربیت  رشته  در  آزاد.  دانشگاه 
دانشگاه دولتی نزدیک ما صفا دشت است 
اما دانشگاه آزاد نزدیک ما هست که راحت 

تر هم بچه ها قبول می شوند.
است  این  مهم  البته  داد:  ادامه  وی 
که بچه هایی که هنرستان درس می خوانند 
راحت می توانند جذب بازار کار شوند. من 
کامپیوتر  رشته  دوازدهم  پایه  دانش آموز 
سرای  به  کارآموزی  برای  که  دارم  سراغ 
که  بود  خوب  کارش  آنقدر  و  رفت  محله 
اموز  یا دانش  به کار شد.  همانجا مشغول 
برای  و  رفت  دانشگاه  ترم  یک  خودمان 
کرایه  چمن  زمین  یک  فوتبال  مربیگری 

کرد و کارش را شروع کرد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

صدورکارنامهسالمتبرایتمامدانشجویاندرسالتحصیلیجدید
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان گفت: در سال تحصیلی 

۹۹ برای همه دانشجویان کارنامه سالمت صادر می شود.
منصوره السادات صادقی گفت: سالمت روانی اجتماعی دانشجویان محور اصلی 

فعالیت مراکز مشاوره دانشگاهها است.
وی با اشاره به صدور کارنامه سالمت روان از سال ۱3۸٥ برای نو دانشجویان 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات جسمی و روحی آن و همچنین ضرورت 
پایش سالمت دانشجویان در ارتباط با این ویروس، در آغاز سال تحصیلی جدید برای 

همه دانشجویان کارنامه سالمت صادر خواهد شد.
صادقی تاکید کرد: با صدور کارنامه سالمت دانشجویان نیازمند دریافت خدمات 
روانشناسی و مشاوره شناسایی شده و در طول سال تحصیلی به آنان خدمات مشاوره 

ای و بالینی ارائه می شود.
مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان در تشریح اقدامات 
این دفتر در سال ۹۸ گفت: ۱۸٠6 روان شناس و مشاور در ۸۸2 مرکز و شعبه دفاتر 
مشاوره در دانشگاهها، خوابگاه ها و دانشکده ها مشغول ارائه خدمات تخصصی به 
دانشجویان هستند که بیش از 3٥ درصد این متخصصین دارای مدرک تحصیلی دکتری 

و کارشناسی ارشد در رشته های روان شناسی و مشاوره هستند.
وی  با اشاره به تدوین طرح ملی ارتقای سالمت دانشجویان گفت: با اجرای طرح 
ملی ارتقای سالمت روانی اجتماعی دانشجویان انعقاد تفاهم نامه ها با وزارت کشور و 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و همکاری با شورای عالی انقالب فرهنگی انجام شد، حدود 
7٠٠ هزار نفرساعت آموزش دانشجویان، اساتید و کارکنان تحت آموزش قرار گرفتند.

 صادقی اظهار داشت: در سال ۹7 در مجموع 6٠٠ هزار نفر ساعت کارگاه آموزشی 
برای دانشجویان برگزار شد که۱۱۱ هزار نفر ساعت به بحث ازدواج و انتخاب همسر، 
۹٠٠٠ نفر ساعت به آموزش مهارت های زندگی، ۱٠ هزار نفرساعت در زمینه پیشگیری 
از خودکشی، ۹هزارنفرساعت ارتقا نشاط اجتماعی و مابقی به سایر موضوعات از جمله 
افزایش تاب آوری و ...اختصاص داشت. صادقی  افزود: 7٠ هزار نفر ساعت آموزش 

نیز در سال ۹۸ ویژه متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه ها برگزار شد.  
وی برگزاری سومین کنگره نماز، سالمت روان و نشاط معنوی را برای مشاوران 
شاغل در مراکز مشاوره از جمله شاخص ترین اقدامات دفتر مشاوره و سالمت در 
سال ۹۸ ذکر کرد. .مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان با تاکید 
بر حضور فعال این دفتر در برگزاری مناسبت های ملی و جهانی مرتبط با سالمت 
دانشجویان گفت: این دفتر با کمک مراکز مشاوره دانشجویی هزاران بروشور و کتابچه 

در زمینه های مختلف منتشر و به سایر دانشگاه ها ارسال کرده است.
 صادقی با اشاره به رویکرد مراکز مشاوره دانشگاه ها به ارائه خدمات نوین گفت: 
در سال ۹۸ تعداد ۹۹ میلیون پیامک اطالع رسانی به دانشجویان ارسال شد و ۱٠ هزار 

مشاوره آنالین و 6٠٠٠ مشاوره تلفنی و ایمیلی به دانشجویان ارائه شد.
وی تولید اپلکیشن های موبایلی را از دیگر اقدامات دفتر مشاوره و سالمت سازمان 
امور دانشجویان در سال ۹۸ نام برد و گفت: با رونمایی از اپلیکیشین های حال خوب 

من و سدا، ارائه خدمات غیر حضوری به دانشجویان شتاب گرفت.
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان با اشاره به انجام طرح 
پژوهشی سیمای زندگی در سال های ۹۴ و ۹٥ و ۹6 در دانشگاه ها اشاره کرد و 
گفت: نتایج این طرح توسط تیم های تخصصی مورد تحلیل ثانویه قرار گرفته و در 
هر موضوع کتابچه ای شامل وضعیت و راهکارها تهیه و به مسئوالن ارائه خواهد شد.

وی از تدوین برنامه جامع ارتقای سالمت روانی اجتماعی دانشجویان خبر داد 
و گفت: در این برنامه، سه مولفه اثر محیط کالن، مداخالت فعلی ارتقای سالمت 
روانی اجتماعی دانشجویان و وضعیت شاخص های سالمت جسمی روانی و اجتماعی 
دانشجویان مورد تحلیل قرار گرفته و خروجی نهایی در برنامه ریزی لحاظ شده است.

 صادقی در مورد اقدامات دفتر مشاوره و سالمت و مراکز مشاوره دانشجویی که 
از بهار ۹۹ تاکنون و با توجه به شرایط خاص دوره کرونا انجام شده است به برگزاری 
بمانیم،  مسابقه کشوری ترم کرونایی، برگزاری کمپین بزرگ دانشجویی در خانه 
برگزاری مشاوره های آنالین به دانشجویان و خانواده ها در بیش از ۱٠٠ دانشگاه، 
برگزاری حدود ۸٠ هزارنفرساعت کارگاه های کشوری افزایش بهداشت روانی اجتماعی 
در دانشجویان و بیش از 2٠ هزارنفرساعت آموزش برای اساتید و کارکنان اشاره کرد.

اعترافعجیبجوانیکهبرادر۱۲سالهاشرادارزد
مرد جوان و همسرش که برای خرید به بازار رفته بودند ساعت ۱۱صبح به خانه 
برگشتند، اما با درهای بسته یکی از اتاق ها مواجه شدند و زمانی که از پنجره به داخل 

اتاق نگاه کردند با صحنه ای بسیار وحشتناک روبه رو شدند.
در این لحظه مرد جوان با دیدن پیکر بی جان امیر برادر ۱2 ساله اش که گویا خود 
را به دار آویخته بود ناگهان فریادی کشید و برادر دیگرش را که داخل اتاقی در حال 

استراحت بود صدا زد.
آن ها بالفاصله وارد اتاق شدند و با چاقو طناب دور گردن این طفل بی گناه را پاره 
کردند و او را به بیمارستان رساندند. معاینات اولیه پزشکان حاکی از مرگ این پسر نوجوان 
بود و با گزارش ماجرا به فوریت های پلیسی ۱۱٠، ماموران انتظامی بالفاصله درمحل حاضر 
شدند. اما بررسی های اولیه پلیس حاکی از آن بود که پسر نوجوان قبل از به دار آویخته 

شدن از ناحیه پشت سر آسیب دیده است.
ماموران انتظامی به دستور بازپرس ویژه قتل بازجویی های خود را از برادر ۱۹ساله 
مقتول که در زمان حادثه در منزل بوده است آغاز کردند. مظنون پرونده که دلهره و اضطراب 
بسیار زیادی داشت در اعترافاتی تکان دهنده گفت: از چندی قبل با دختر همسایه مان 
دوست شده بودم و ما گاهی باهم قرار می گذاشتیم و چند دقیقه ای صحبت می کردیم. روز 
حادثه در حال گفت وگو با دختر مورد عالقه ام بودم که برادر کوچکم بازیگوشی می کرد 
و مدام مزاحم ما می شد. من چند بار به او تذکر دادم که بیرون برود و مزاحم نشود. اما 

او همچنان بازیگوشی می کرد.
من که از این بابت خیلی ناراحت و عصبی شده بودم خیلی سریع به سویش حمله 
ور شدم و با عصبانیت سرش را گرفتم و به دیوار کوبیدم. در این لحظه داداش کوچولویم 
بیهوش شد و هرچه صدایش زدم جوابی نداد. برادرم نفس نمی کشید و برای این که کسی 
بویی از این ماجرا نبرد پیکر بی جانش را به داخل اتاق بردم و با صحنه سازی طوری 

وانمود کردم که خودش را دار زده است.
متهم به قتل افزود: دقایقی بعد برادر بزرگم و همسرش وقتی به خانه برگشتند و 
با این صحنه روبه رو شدند از من کمک خواستند و با وجود آن که تمام وجودم می لرزید 
خودم را بی اطالع از این موضوع نشان دادم. پسر جوان افزود: رابطه دوستی خیابانی من 
و دختر همسایه به همین راحتی باعث شد تا برادر بی گناهم را به قتل برسانم و از وقتی 

این حادثه رخ داده هر لحظه که یاد خنده های او و چهره معصوم و مظلومانه اش می افتم 
دنیا روی سرم آوار می شود و ...

درگیریزبالهگردهامنجربهقتلشد
درگیری دو زباله گرد بر سر دسته سیم، با قتل یکی از آن ها و مخفی شدن متهم 

در حمام خانه اش پایان یافت.
ساعت ۸ شب اول مرداد نزاع خونینی بین دو زباله گرد از سوی اهلی خیابان ۴٥ 
متری زرندی محله مهرآباد به ماموران کالنتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی اعالم شد. بدنبال 
این خبر ماموران راهی محل شده و با بدن نیمه جان مرد میانسالی که با ضربه چاقو روی 

گردنش مجروح شده بود، مواجه شدند.
مرد ٥۸ ساله بالفاصله توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد اما لحظاتی بعد به 
بازپرس کشیک  به  با مرگ مرد میانسال موضوع  علت شدت خونریزی فوت می کند. 
قتل اعالم و به دستور بازپرس جنایی تحقیقات برای عامل این نزاع خونین ادامه یافت.

در تحقیقات میدانی یکی از شاهدان ماجرا می گوید: در حال عبور از خیابان بودم که 
مقتول را در حال دعوا با زباله گردی دیگر دیدم. ناگهان مقتول روی زمین افتاد و زباله گرد 
دوم پا به فرار گذاشت. چند متر آن طرف تر ناگهان مرد متواری با خودرویی تصادف کرد و 
روی رمین افتاد.اما با اینکه مصدوم شده بود از روی زمین بلند شد و به فرارش ادامه داد.

ماموران کالنتری مهراباد در محل تصادف چاقوی خونینی کشف شد که مرد زباله 
گرد با آن به قتل رسیده بود.

در حالی که بررسی ها برای مشخص شدن هویت متهم فراری ادامه داشت، ماموران 
کالنتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی موفق شدند هویت متهم فراری به نام حجت را در تحقیقات 

میدانی بدست آورند.
با هماهنگی قضایی، ماموران کالنتری راهی خانه حجت شدند. همسر حجت مدعی 
می شود همسرش در خانه نیست. اما ماموران با مجوز قضایی وارد خانه مرد میانسال 
شده و حجت را که پشت در حمام خانه اش مخفی شده بود دستگیر کردند. آثار جراحت 
تصادف روی سر و صورت، کتف و پای چپ مرد ٥۸ ساله به خوبی مشهود بود و مرد 

میانسال برای تحقیقات به کالنتری منتقل شد.
سر کالنتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت با اعالم این خبر گفت:حجت در تحقیقات 

اولیه منکر جنایت شد اما به درگیری با مقتول اعتراف کرد.
وی با اشاره به اظهارات متهم تصریح کرد: متهم اظهار کرد در حال جمع آوری زباله 
بودم که مقتول به سراغم آمد و گفت دسته سیمی را که از روی زمین برداشتی، به من بده. 
به او گفتم من سیمی برنداشته و می توانی کیسه جمع آوری زباله ام را ببینی. اما او با مشت 
به صورتم کوبید و باهم دعوایمان شد. من هم چند مشت به او زدم و از محل فرار کردم.

مرد میانسال در جواب این سوال افسر کالنتری که چرا بعد از تصادف به فرارت 
ادامه دادی، گفت: می ترسیدم مقتول مرا دوباره کتک بزند برای همین بود که بعد از 

تصادف به فرارم ادامه دادم.
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تراشه  های 1۰ نانومتری اینتل
 تا نیمه دوم ۲۰۲1 عرضه نخواهند شد

تا  نانومتری اش   ۱٠ تراشه های  کرده  اعالم  غیرمنتظره  بیانیه ای  در  اینتل 
نیمه ی دوم سال 2٠2۱ روانه ی بازار نخواهند شد. تیم آبی همچنین از تأخیر در 

عرضه ی پردازنده های هفت نانومتری تا اواخر 2٠22 خبر می دهد.
اینتل در بیانیه ای رسمی اعالم کرد لیتوگرافی هفت نانومتری اش تا اواخر 
2٠22 یا حتی اوایل 2٠23 به تأخیر افتاده است؛ این یعنی 6 ماه دیرتر از وعده های 
اولیه. همین موضوع بدون شک به اعمال تأخیرهای بیشتر در عرضه ی محصوالت 
دیگر هم منتهی خواهد شد. اینتل می گوید روند توسعه ی تراشه های هفت نانومتری، 
۱2 ماه از اهداف داخلی شرکت عقب افتاده و چالش هایی جدی ایجاد شده است.

اینتل در ویدئو مراحل ساخت تراشه را به صورت خالصه از طریق فرآیند 
 High-K Metal و   Gate-Last ساخت  تکنولوژی های  و   FinFET
COAG خود به نمایش  از فناوری  را به همراه قسمت های منتخبی   Gate
می گذارد که طبق شایعات، این فناوری در مشکالت اینتل در تولید تراشه های 
۱٠ نانومتری نقش داشته است. در ادامه ویدئو، به جایی می رسیم که با اتصال 
سیم های متعدد، به مدار اضافه می شوند. برای جلوگیری از ایجاد مشکل در انتقال 
انرژی، اینتل سیم های مسی را کنار گذاشته و از کبالت برای انتقال توان استفاده 
می کند. این نیز با استناد به شایعات از جمله مسائل مشکل ساز برای اینتل برای 

تولید تراشه های ۱٠ نانومتری این کمپانی است.
اینتل که همواره از نظر سطح فرآیند تولید تراشه باالتر از همه کمپانی ها 
بود، حاال خود را پائین تر از TSMC می بیند. با اینکه اینتل امیدوار است سال 
آینده تراشه های 7 نانومتری را روانه بازار کند، بعید است که تا قبل از تولید انبوه 

تراشه های ٥ نانومتری، جایگاه خود را از TSMC باز پس بگیرد. 
با این حال تأخیر لیتوگرافی هفت نانومتری، تنها خبری نبود که اینتل روز 
گذشته اعالم کرد. بر اساس اعالم تیم آبی، نخستین پردازنده های مرکزی ۱٠ 
نانومتری اینتل برای پلتفرم دسکتاپ تا نیمه ی دوم سال 2٠2۱ روانه ی بازار نخواهند 
شد. AMD به عنوان جدی ترین رقیب اینتل در بازار پردازنده ها، ازلحاظ لیتوگرافی 
قطعاتش فرسنگ ها از اینتل جلو افتاده و محصوالتی با لیتوگرافی هفت نانومتری 
نانومتری  هفت  تراشه های  بازار  در   AMD پررنگ  است.حضور  کرده  معرفی 
باعث ایجاد چالش هایی جدی برای اینتل شده و این چالش ها قطعا به مرور زمان 
جدی تر خواهند شد. هرچه زمان می گذرد، اینتل سهم بیشتری از بازار رایانه های 
شخصی را به AMD واگذار می کند. اطالعیه ی جدید نشان می دهد فاصله ی 
زیادی تا عرضه ی پردازنده های ۱٠ نانومتری اینتل داریم؛ اتفاقی که در نهایت 

به ضرر شرکت تمام خواهد شد. 
تراشه های سری Alder Lake-S اینتل که طی چند وقت اخیر در اخبار 
حضور پیدا کردند، قرار است دارای نوعی معماری ترکیبی باشند که شباهتی بسیار 
زیاد به معماری big.LITTLE آرم دارد. در این نوع معماری، تراشه ی اینتل 
شامل مجموعه ای از هسته های بزرگ قدرتمند و هسته های کوچک کم مصرف 
 Alder Lake-S خواهد بود. این موضوع نشان می دهد قرار نیست در خانواده ی

شاهد معماری های سنتی تراشه باشیم.
فناوری  با  لیک فیلد که  تراشه های سری  ازطریق  توانسته  اینتل  این که  با 
تجمیع سه بعدی ساخته شده اند راه را اندکی همواره کند، اما نباید فراموش کنید 
که روی آوردن به معماری جدید در خانواده ی Alder Lake-S چالش هایی 
سخت در زمینه ی تولید و پشتیبانی نرم افزاری، پیش روی اینتل می گذارد. فعال 
نمی دانیم که اینتل می خواهد برای تراشه های سری Alder Lake-S هم از 
فناوری تجمیع سه بعدی استفاده کند یا خیر. استفاده از تجمیع سه بعدی باعث 

ایجاد پیچیدگی های زیادی در لیتوگرافی می شود. 
تراشه های جدید اینتل با سوکت جدید LGA۱7٠٠ عرضه خواهند شد و 
انتظار می رود که از مشخصه ی DDR٥ پشتیبانی کنند. بر اساس اطالعیه ی 
جدیدی که اینتل منتشر کرده، این تراشه های جدید را تا نیمه ی دوم سال آینده ی 
نانومتری سری راکت لیک  میالدی نخواهیم دید. پردازنده های موردانتظار ۱۴ 
قرار است در آینده ای تقریبا نزدیک عرضه شوند تا شکاف زمانی باقی مانده را پر 
کنند. اینتل هنوز تاریخ عرضه ی تراشه های سری راک لیک را اعالم نکرده است.

سرپرست دفتر تالیف کتب 
فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: 
آموزش مهارت باید یک گفتمان 
آن  مهم  بسترهای  از  یکی  که  باشد  ملی 
آموزش و پرورش است، اما بسترهای دیگری 

هم باید شکل  بگیرند.
افشار بهمنی، سرپرست دفتر تالیف کتب 
فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی در  برنامه تلویزیونی 
پرسشگر که  شامگاه  گذشته  از  شبکه  آموزش  
با موضوع »مهارت، مدرسه، کرونا« به روی 
آنتن شبکه آموزش سیما رفت درباره مهارت 
آموزی  در مدرسه اظهار کرد: ما باید مفهوم 
مهارت را تبیین کنیم. یک تقسیم بندی شامل 
شایستگی های پایه و نرم و مهارت های فنی 
و حرفه ای و تخصصی سخت که به نوعی 

مهارت های شغلی هستند می شود. 
وی افزود: اگر بخواهیم نگاه ویژه ای به 
مهارت داشته باشیم باید به مهارت های نرم 
خالقیت،  نوآوری،  زندگی،  مهارت های  که 
 کارآفرینی، نو ارزش آفرینی را دربرمی گیرد 
اشاره کنیم. همچنین بخشی از مهارت های 
مربوط به اخالق حرفه ای، مدیریت منابع  و 

پروژه و ایمنی ها را شامل می شود. 
بهمنی با بیان اینکه مهارت های شغلی 
هم مشخص است و در دوره متوسطه دوم دو 
شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در همین 
 راستا ترسیم شده است گفت: آنچه اکنون در 
آموزش و پرورش داریم خوشبختانه از حیث 

برنامه درسی و محتوا، کاماًل مترقی  است. 
با  متناسب  نیز  شده  استخراج  های  برنامه 
نیازهای کشور طراحی شده اما باید بررسی 

کرد که آیا عملیاتی شده اند یا خیر؟
و  فنی  کتب  تالیف  دفتر  سرپرست 
حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه 
لمس  قابل  آنچه  داد:  ادامه  آموزشی  ریزی 
میان  فاصله  این است که  و مشاهده  است 
برنامه های تدوین شده با برنامه های اجرا 
شده زیاد است. یکی از دالیل مهم زیرساخت 
های  موجود است که باید به آن توجه کنیم. 

وی با بیان اینکه باید به نقش و جایگاه 
خانواده ها در مهارت آموزی نیز توجه کنیم 
نوعی  به  داریم،  خانواده  میلیون   23 گفت: 
می  توان گفت 23 میلیون سازمان مهارتی 
وجود دارد و همه ما اولین مهارت ها را از دل 
خانواده ها یاد گرفته ایم. در مدرسه که خانه 
 دوم ما بوده و هست نیز این مهارت های نرم 

را دنبال کرده ایم.  
بهمنی با بیان اینکه در الگوی جدیدی 
از برنامه درسی که در سازمان پژوهش در 
گرایی  فطرت  الگوی  و  است  ترسیم  حال 
توحید  نامیده می شود به خانواد ها نقش ویژه 
ای داده شده و به عنوان یک عنصر شریک 
اظهار  نگریسته می شود  آن  به  پشیتیان  و 
کرد:  آموزش مهارت باید یک گفتمان ملی 
باشد که یکی از بسترهای مهم آن آموزش و 
پرورش است، اما بسترهای دیگری هم باید 
شکل  بگیرند. استنباطم این است که تا کنون 

این گفتمان شکل نگرفته است. 
و  فنی  کتب  تالیف  دفتر  سرپرست 
و  پژوهش  سازمان  کاردانش  و  حرفه ای 
برنامه ریزی آموزشی افزود: تحلیل آمارهای 
بین المللی  برگرفته از بانک جهانی و مجمع 
جهانی اقتصاد در سال 2٠۱۹ نشان می دهد از 
حیث رشد آکادمیک دانش در دنیا در بین ۱۴۱ 
 کشور، چهل و دوم بوده ایم اما از حیث توسعه 
آموزش های مهارتی در رتبه ۱33 قرار داریم. 

وی با بیان اینکه طی دو هفته گذشته 
و  مجلس   تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
شورای عالی مهارت جلسات ممتدی برای 
بررسی این  مشکالت و حل چالش های آن 
برگزار کرده اند گفت: در کمیسیون آموزش 
آمار دادند که ۱.۹ درصد کل بودجه کشور در 
حوزه  مهارت آموزی اختصاص داده شده است. 

بهمنی ادامه داد: متاسفانه در گشته در 
دنیا نوع نگاهی که به این آموزش ها وجود 
با  اما  است  بوده  دومی  درجه  نگاه  داشته 
توجه به  تغییر پارادایم های مختلف آموزش و 
اشتغال پذیری، در دنیا پرشتاب به این سمت 
حرکت کرده اند. به عنوان مثال در فنالند در 
سال   2٠٠٠ سهم مهارت آموزی 2۸ درصد 
کل آموزش ها بوده است که در سال 2٠۱۹ 
به 6۴ درصد رسیده است. اما برای خود ما 
چه  اتفاقی افتاده است؟ در برنامه ششم توسعه 
برنامه ریزی کردیم که شمار دانش آموزان در 
رشته های فنی به ٥٠ درصد برسد که  اکنون 
در  شاخص  این  بود  قرار  است.  درصد   3٥

آموزش عالی به 3٠ درصد برسد که اکنون 
۱2 درصد است. سرپرست دفتر تالیف کتب 
فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش 
استقرار  به  اشاره  با  آموزشی  برنامه ریزی  و 
دروسی چون  کارآفرینی، کاروفناوری و مانند 
آن گفت: برنامه ویژه مدرسه نیز اکنون در 
آزادسازی  به  سندتحول  در  اجراست.  حال 
سطوح  برنامه اشاره می کند مبنی بر اینکه 
به مدارس برای برنامه ریزی درسی، تولید 
محتوا و آموزش چنین مهارت هایی اختیار 
دهیم.  امسال برای اولین بار طرح بوم با آزاد 
سازی ٥٠ تا 6٠ ساعته در اختیار مدارس قرار 

می گیرد و برای همین آموزش هاست.  
وی به برنامه درسی تلفیقی اشاره کرد 
و گفت: اینکه به عنوان مثال مهارت زندگی 
در دروسی چون ریاضی و ادبیات جاری شود 

 در این حیطه دنبال می شود. 
بهمنی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بازگشایی  برای  را  قرمز  و  زرد  وضعیت  دو 
مدارس در سال تحصیلی جدید با توجه به 
در وضعیت  کردیم گفت:  بینی  پیش   کرونا 
زرد  وضعیت  در  و  تعطیل  مدارس  قرمز 
مدارس نیمه حضوری هستند. باید از معاونت 
های وزارتخانه و سازمان پژوهش تشکر کنم 
که در این شرایط بحرانی شبکه شاد را کلید 
زدند. برای تولید محتوا از طریق شبکه  رشد 
با قدرت ورود کرده ایم و تولید رسانه های 
در  مختلف  مجاری  از  شنیداری  و  دیداری 

حال انجام است. 

سرپرست دفتر تالیف کتب فنی و حرفه ای و کاردانش:

آموزش مهارت باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1515- یکشنبه 5 مرداد 1399 اقتصاد- 

ستاد  اعالم  براساس 
ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی کشور، میزان وام برای 
تا سقف ٥٠  متقاضیان مشاغل خانگی 

میلیون تومان افزایش یافته است.
کارهای  و  کسب  حاضر  حال  در 
خانگی به یک منبع مهم اشتغال و درآمد 
به ویژه برای زنان تبدیل شده است و 
افراد با کار در خانه عالوه بر آنکه سطح 
درآمد خود را افزایش و کسب و کارشان 
را توسعه می دهند، به اقتصاد خانوار نیز 

کمک می کنند.
کار  المللی  بین  سازمان  نگاه  از 
موقعیت مکانی و وجود کسب و کار در 
عنوان  به  آن  کردن  تلقی  مالک  خانه 
مشاغل خانگی است و کنوانسیون ۱۸۹ 
سازمان بین المللی کار، کار شایسته و 
کارگران  وضعیت  به  پرداختن  ضرورت 

خانگی را به رسمیت شناخته است.
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از 
اشتغال،  جمله طرح های حمایتی حوزه 
وزارت  فراگیر  اشتغال  برنامه  ذیل 
که  است  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
تجاری سازی  سازمان  آفرینی  نقش  با 
آموختگان  دانش  اشتغال  و  فناوری 
)جهاددانشگاهی( به عنوان نهاد واسط، 
استان   ۹ در  توسعه ای  و  تسهیل گر 
آذربایجان غربی، چهارمحال  و بختیاری، 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان 

شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و 
ایالم در حال اجرا است

تعامل  الگو،  این  اجرای  از  هدف 
بخش  و  یی  ا جر ا ههای  دستگا با 
ارائه  طرح،  اجرای  با  مرتبط  خصوصی 
و  مشاوره حضوری  و  آموزشی  خدمات 
غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی 
برای اتصال به بازار، ایجاد زیرساختهای 
مشاغل  محصوالت  فروش  و  بازاریابی 
خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت 
بر فرآیند اجرای طرح از طریق نرم افزار 

کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است
 بر اساس آمارها بیش از ۹2 هزار 
شغل در بخش مشاغل خانگی طی سال 
گذشته در کشور ایجاد شده و بیش از 
نیز  خانگی  اشتغال  متقاضی  هزار   27٠
موفق به اخذ مجوز مشاغل خانگی در 

رشته های گوناگون شده اند.
توسعه  ملی  طرح  حاضر  حال  در 
می  انجام  فاز  سه  در  خانگی  مشاغل 
شود که فاز اول شناخت ظرفیت ها و 
افرادی  پتانسیل  و  منطقه  های  مزیت 
است که در رشته های مختلف در آنجا 
وجود دارند. فاز دوم تقویت افرادی است 
که می توانند در این طرح مفید باشند 
بازارشناسی  و  کارآفرینی  مباحث  در  و 
گیرند  اختیار  در  را  الزم  آموزشهای 
مدارک  داشتن  با  که  افرادی  سوم  و 
تحصیلی بیکارند و توانایی خاصی ندارند 
و تحت آموزشهای جهاد قرار می گیرند 
و با توجه به توانایی ها و پتانسیل خود 

هدایت می شوند.
د  ستا بیر  د دی،  مدا ما ا ز  مهنا
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 

کشور در این باره می گوید:با شیوع کرونا 
مشکالت بسیاری برای مشاغل خرد و 
نتیجه  این  به  ما  و  شد  ایجاد  کوچک 
رسیدیم که برای مشاغل و کسب و کار 
های متضرر از کرونا تسهیالتی در نظر 
بگیریم. بر این اساس با توجه به فهرستی 
که از این مشاغل در اختیار داریم و به 
تناسب اولویت و میزان استحقاق برای 
قرار  حمایت  مورد  را  آنها  وام،  دریافت 

می دهیم.
او معتقد است کرونا فرصت مناسبی 
برای گسترش کسب و کارهای خانگی 
به ویژه تولید ماسک و اقالم بهداشتی 
مورد نیاز مردم در شرایط حاضر به شمار 
می رود و  به دلیل رعایت پروتکلهای 
بهداشتی و منع ترددها می تواند خالقیت 

شاغالن خانگی را پرورش و بروز دهد.
بر اساس آخرین آمارها بیش از ۱6 
پایلوت  استان  در ۹  و ٥٠٠ شغل  هزار 
مجری طرح ایجاد شده و طرح مشاغل 
خانگی با موفقیتهای خوبی همراه بوده 
است به نحوی که موجب ایجاد برندهای 
جدید ملی و حمایت و تقویت از برندهای 

ملی قدیمی شده است.
امروز بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته بخش اعظمی از بازار اشتغال خود 
را به مشاغل خانگی اختصاص داده و از 
ظرفیت بنگاههای خرد و کوچک در این 

خصوص بهره  برده اند.

بهبودروزافزونوضعیتموسسهمللبراساسنسبتهایمالی
افزایش سرمایه موسسه ملل توانسته وضعیت این موسسه را به 
مراتب نسبت به سال گذشته بهبود بخشیده و سبب شده تا نسبت های 

مالی موسسه چندین برابر رشد کنند.
بانکداری ایرانی -  موسسه ملل اخیرا سرمایه خود را از 6 هزار و 

6٠ میلیارد ریال به ۱٠ هزار میلیارد ریال رسانده است. 
بر اساس این گزارش، در سه ماهه سوم نخست امسال موسسه 

ملل با شناسایی 63۹  میلیارد سود نسبت به سال قبل حدود 3٥ درصد رشد را تجربه کرده است.
این درحالی است که جمع حقوق صاحبان سهام موسسه رشدی حدود 7درصدی را تجربه 
کرده و از رقم ۹هزار و 77٥ میلیارد ریال در سال ۹۸ به مبلغ ۱٠ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال رسید. 
برهمین اساس نسبت بازدهی موسسه در سال ۹۹ باالتر از 6٠ درصد بوده  این در حالی 
است که در سال ۹۸ این نسبت حدود ۴۸ درصد بوده که نشان می دهد موسسه از امکانات خود 

به بهترین نحو استفاده کرده است.
اما نکته دیگر نسبت اهرمی است که بر اساس حقوق مالکانه موسسه سنجیده می شود. 
در سال ۹۸ حدود این نسبت 2۸ برابر حقوق مالکانه بوده اما در سال ۹۹ به 2۴ برابر رسید 

که نشان از بهبود روزافزون وضعیت موسسه در پوشش ریسک دارد.  
همچنین نسبت سرمایه به داریی به عدد ۴درصد رسیده است حال اکه در سال  ۹۸ عدد 

2 بود که این نسبت نیز  نشان از پوشش ریسک های این موسسه دارد. 
عالوه بر این ، موسسه ملل در چهارماهه منتهی به تیر ۹۹  دارای تراز مثبت خوبی بوده 

و توانسته  نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال تراز مثبت را تجربه کند.
در تیر ۹۹ این موسسه  ۱۱3 میلیارد ریال مانده تسهیالت داشته که بر اساس آن ۱٥ هزار 
و 7٠۸ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است. در مقابل ۱۴۹ هزار و 6۱٥ میلیارد ریال مانده سپرده 

داشته که برای آن تنها هزار و 7۹2 میلیارد ریال سود پرداخت کرده است.

»همراهکارت«دردسترسعمومقراردارد
آن  از  استفاده  و سادگی  با سهولت  آینده،  بانک  »همراه کارت« 
و ارائه مجموعه ای از خدمات مورد نیاز و پراستفاده مشتریان عزیز، در 

دسترس عموم قرار دارد 
همــراه کارت بانک آینده، یــک ابــزار موبایلــی اســت کــه 
بانکــی مبتنــی بــر شـمـاره  از خدمــات مختلــف  مجموعــه ای 
عزیز،  مشتریان  می دهــد.  ارائــه  حقیقــی  کاربــران  بــه  را  کارت 

می تواننــد بــه کمــک همــراه کارت از خدمــات مبتنــی بــر کارت هــای بانک آینــده یــا 
کارت هــای ســایر بانک هــا اســتفاده نماینــد. همــراه کارت بانک آینده با داشتن امکانــات 
مختلف و به روز، بهره مندی مشتریان و عموم مردم برای استفاده از خدمــات بانکی را بــرای 

کاربــران تســهیل کرده است.
نرم افــزار همــراه کارت را فقــط از طریــق حضور در شــعب و یــا رجوع به وب ســایت 
بانک آینــده، ir.https://www.ba2۴  دریافــت نماییــد و هرگــز از منابــع غیرمعتبر 

کــه بــه تأییــد بانک نرســیده، اقــدام به دریافــت و نصــب ننمایید.
آمار ۱٠٠درصدی استفاده از همراه کارت بانک آینده در سه ماهه نخست امسال، حاکی 

از استقبال خوب مشتریان و عموم مردم عزیز از این سامانه مفید است.
مشتریان محترم، می توانند برای اطالعات بیش تر به شعب بانک آینده در سراسر کشور، 
صفحه معرفی همراه کارت بر روی تارگاه اینترنتی ir.ba2۴  و مرکز ارتباط 2۴ساعته بانک با 

شماره 276632٠٠ – ٠2۱، رجوع کنند.

عرضهاوراقرهنیدربازاررهنثانویهمسکنبااستقبالقابلتوجهسرمایه
گذارانبورسیروبروشد.

بانک مسکن-هیبنا، هفته گذشته ۱٠  پایگاه خبری  به گزارش 
میلیون ورقه اوراق تحت عنوان اوراق رهنی بانک مسکن در بازار سرمایه 
عرضه شد تا با فروش آن، منابع نقد برای پرداخت تسهیالت جدید خرید 

مسکن تامین و به خریداران خانه پرداخت شود.
اوراق رهنی نوعی ابزار نوین بورسی در ایران برای تبدیل تسهیالت 

قدیمی خرید مسکن به تسهیالت جدید است.
این اوراق به پشتوانه اقساط در حال پرداخت به بانک مسکن منتشر شد و اکنون با فروش آنها 
به میزان ۱٠٠٠ میلیارد تومان منابع مالی جدید مختص پرداخت تسهیالت جدید حاصل شده است.

اوراق رهنی و عرضه آن در بازار رهن ثانویه سابقه چند ده ساله در کشورهای دارای بازار 
بزرگ تسهیالت رهنی دارد.

این اوراق باعث می شود طول زمانی بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت تسهیالت خرید 
مسکن به موسسات مالی از باالی ۱٠ سال به حدود 2 سال کاهش پیدا کند. در نتیجه سرعت 

و توان پرداخت تسهیالت مسکن به همین نسبت افزایش پیدا می کند.
بانک مسکن بیش از ۱٠٠ هزار میلیارد تومان پرونده زنده تسهیالتی دارد که اکنون با 
عرضه یک هزار میلیارد تومان اوراق رهنی، دومین قدم در توسعه بازار رهن ثانویه و تولید منابع 

از ظرفیت داخلی نظام تامین مالی مسکن را برداشته است.
قدم اول در این مسیر، تیر ماه سال ۱3۹٥ با انتشار 3٠٠ میلیارد تومان اوراق رهنی به 

عنوان عرضه آزمایشی برداشته شد.
صابر عسکرپور مدیر امور مالی بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن 
درباره جزئیات فروش ۱٠٠٠ میلیارد تومان اوراق رهنی در بازار سرمایه طی هفته گذشته اعالم کرد: 
صندوق های بورسی با درآمد ثابت مشتریان عمده این اوراق بودند که در ساعات پایانی معامالت 
روز اول عرضه، اقدام به خرید اوراق مذکور نمودند . از دالیل اصلی خرید اوراق توسط صندوق 
های یاد شده می توان به اعتبار این بانک و اوضاع مناسب شاخص های مالی بانک مسکن در 

شبکه بانکی که از مطلوبیت کافی برای سرمایه گذاران بازار سرمایه برخوردار است، اشاره کرد
عسکرپور با بیان خرید اوراق توسط سرمایه گذاران بورسی به عنوان یک گزینه اولویت 
دار تصریح کرد : الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت ترکیب و نسبت داراییهای 
صندوق های با درآمد ثابت در سهام، اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی در سبد سرمایه گذاری 
از دیگر عوامل استقبال خریداران این اوراق بوده است که این موارد بستر عرضه های بعدی 

را هموارتر می سازد.
مدیر مالی بانک مسکن درباره برنامه در نظر گرفته شده برای فازهای بعدی انتشار اوراق 
رهنی افزود: با توجه به انتشار 2 مرحله اوراق رهنی توسط بانک مسکن تاکنون، این بانک همواره 
در برنامه ریزی های آتی نیز استفاده از این ابزار را به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی 
مدنظر قرار خواهد داد که برنامه بعدی بانک انتشار و عرضه حداقل ۱٠٠٠ میلیارد تومان دیگر 
اوراق رهنی است که این موضوع مشروط به سیر مراحل قانونی انتشار اوراق از جمله اخذ اظهار 
نظرسازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ، اخذ مجوز بانک مرکزی 
ج.ا.ا و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. همچنین عسکرپور در خصوص ظرفیت 
بانک مسکن جهت انتشار اوراق رهنی به سه فاکتور ارزش و تعداد پرونده های تسهیالتی زنده 
بانک مسکن ، ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ویژگی 
تسهیالتی که می توانند پشتوانه انتشار اوراق رهنی قرار بگرند، اشاره کرد. ضمناً مدت زمان 
انتشار اوراق را نیز به عنوان فاکتور مهم دیگر در تعیین حجم اوراق رهنی قابل انتشار برشمرد 
که درصورت افزایش مدت سررسید اوراق به شرط توجیه پذیر بودن طرح های ذیربط ، تعداد 
اقساطی که می توانند پشتوانه انتشار اوراق قرار بگیرند ، افزایش یافته و به تبع آن حجم اوراق 

قابل انتشار نیز افزایش می یابد.

باانجامتقریبًا۱00درصدیتعهداتبانکآینده
بیش از 33 هزار نفر با دریافت تسهیالت ازدواج از بانک آینده 

به خانه بخت رفتند
بانک آینده، تا کنون بیش از 33هزار نفر از ثبت نام کنندگان وام 
ازدواج را با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه راهی خانه بخت کرده است.

امسال با توجه به افزایش سقف اعطای وام به ٥٠٠ میلیون ریال 
و هم چنین محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا و با پرداخت 

بیش از 2.٠٠٠ فقره وام قرض الحسنه ازدواج، نزدیک به صد درصد از تعهدات بانک آینده در 
اعطای وام قرض الحسنه ازدواج انجام شد.

بانک آینده، در سال روز ازدواج حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( و حضرت علی )علیه السالم(، 
آغاز زندگی مشترک این گروه از جوانان عزیز کشورمان را تبریک می گوید.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران: 
»کرونا«درروندعادیپرداختتسهیالتاختاللیایجادنمیکند

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد که پرداخت تسهیالت 
مرتبط با »کرونا«، هیچ اختاللی در روند پرداخت تسهیالت به سایر بخش 

ها به ویژه تسهیالت حوزه تولید ایجاد نخواهد کرد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران: »کرونا« در روند عادی پرداخت 

تسهیالت اختاللی ایجاد نمی کند
محمود شایان در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با 

بیان این که »کرونا« به عنوان یک حادثه بر همه ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشت، خاطرنشان 
کرد: نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنا نبود؛ اما خوشبختانه این رخداد با تدابیر ویژه مدیریت 

شد؛ به طوری که فعالیت های جاری بانک بدون وقفه در حال انجام است.
وی به سهم حدود پنج میلیون و 3٠٠ هزار فقره ای بانک ملی ایران از تسهیالت یک 
میلیون تومانی خانوارهای یارانه بگیر که پس از شیوع کرونا پرداخت شد اشاره کرد و گفت: این 
تسهیالت بدون مراجعه حضوری و حتی بدون دریافت وثایق معمول پرداخت شد که اقدامی کم 
نظیر در نظام بانکی بود.او در پاسخ به این سوال که تضمین بازپرداخت اقساط این تسهیالت 
چیست، گفت: حساب »یارانه« وثیقه این تسهیالت است به طوری که هر ماه و پیش از واریز 
یارانه نقدی به حساب افراد، مبلغ قسط از آن کسر خواهد شد و در صورتی که یارانه فرد به هر 

دلیلی قطع شود، سازمان برنامه و بودجه بازگشت منابع بانک را تضمین می کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین با بیان این که این بانک قرار است 7٥٠ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تزریق کند، اظهار کرد: گروه 
»رانندگان« در این بخش تسهیالت 6٠ میلیون ریالی را با ضمانت حداقلی دریافت کرده اند و 
در مورد سایر بخش ها نیز به مرور اقدام خواهد شد.او ادامه داد: بانک ملی ایران عالوه بر این 
رقم، ۱3 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی در نظر گرفته است 
که پس از تشکیل پرونده، معرفی تضامین و اعتبارسنجی، این تسهیالت نیز پرداخت خواهد شد.

شایان با تاکید بر این که بانک ملی ایران در روزهای ابتدایی شیوع کرونا با تشخیص 
درست به حمایت جدی از واحدهای تولید کننده محصوالت بهداشتی رو آورد؛ گفت: تامین 
مالی واحدهای تولید کننده ماسک، مواد ضدعفونی کننده و دستکش با جدیت تمام انجام شد تا 

کمبودهای بازار در حداقل زمان برطرف شود.

به بهانه امضای قرارداد تکمیل طرح توسعه
آزادگانجنوبی؛ازدیروزتاامروز

فرآورش  واحد  احداث  و  جنوبی  آزادگان  توسعه  تکمیل طرح  **قرارداد 
مرکزی، 3٠ تیرماه امسال بین شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( و پتروپارس 
امضا شد تا بر مبنای آن، بیش از 3٠ درصد باقیمانده فاز نخست توسعه این 
میدان طی 3٠ ماه از سوی پتروپارس، تکمیل و CTEP نیز در این مدت احداث 
شود. آزادگان جنوبی همان طور که تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه نفت )متن( در مراسم امضای قرارداد اشاره کرد، فراز و نشیب های زیادی 
را پشت سر گذاشته است. اواخر دهه 7٠ مذاکرات با شرکت ژاپنی اینپکس آغاز 
شد و این مذاکرات که همواره با سایه فشارهای آمریکا بر مواضع ژاپن به دلیل 
برنامه های هسته ای ایران همراه بود، دست آخر در سال ۸2 به قرارداد رسید، اما 
به واسطه پیشرفت نکردن کار به رغم اولتیماتوم های ایران، این شرکت ژاپنی در 
سال ۸٥ کنار گذاشته شد. این چرخه چند سال بعد، دوباره برای میدان آزادگان 
جنوبی تکرار شد، اما این بار طرف قرارداد، شرکت ملی نفت چین بود که در 
سال ۸۸ قرارداد بیع متقابل توسعه این میدان را با شرکت ملی نفت ایران امضا 
کرد و عملیات اجرایی را به دنبال تغییرات اعمال شده در طرح جامع توسعه 
)MDP( میدان از سال ۹۱ کلید زد، اما تا سال ۹3 که پس از اولتیماتوم های 
شرکت ملی نفت ایران از کار در این طرح توسعه خلع ید شد، در عمل هیچ 
کاری از پیش نبرده بود. روند توسعه در آزادگان جنوبی از آن پس، با حضور و 
فعالیت  شرکت های ایرانی تغییر کرد. فارغ از دالیل فنی و تخصصی دخیل در 
آن توقف ها و تعلل ها، خوب است زمانی که در واکاوی مصائب نفت می خواهیم 
یک وزیر را ضدتوسعه نامیده، یا با هر ترفندی پای چشم آبی ها را به میان آوریم، 

میدان آزادگان جنوبی را از یاد نبریم.
**درباره تصمیم شرکت ملی نفت ایران مبنی بر خلع ید پیمانکار چینی 
آزادگان جنوبی، در مراسم اخیر امضای قرارداد توسعه این میدان توضیحاتی ارائه 
شد و مدیرعامل شرکت متن در واکنش به نقدهایی که همان زمان نسبت به این 
تصمیم در فضای سیاسی کشور مطرح شد، گفت: »اگر در سال ۹3 همکاری 
با شرکت چینی را در این میدان متوقف نمی کردیم، همچنان در حال مذاکره 
بودیم و در بهترین حالت مجبور می شدیم قرارداد را به نفع چینی ها تعدیل کنیم، 
بنابراین تصمیم وزارت نفت برای پایان همکاری با طرف چینی در آن زمان، 
اقدام هوشمندانه ای بود«. آنان که عملکرد وزارت نفت را به دلیل کنار گذاشتن 
شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی( در آن مقطع زمانی، همچنان زیر سؤال 

می برند، بد نیست گاهی هم از میدان یادآوران یادی کنند.
**بر اساس طرح های جامع توسعه ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران که 
مبنای توسعه میدان های آزادگان جنوبی و شمالی قرار گرفت، ضریب بازیافت 
اولیه آزادگان جنوبی در الیه سروک ٥.۱ درصد و ضریب بازیافت اولیه آزادگان 
شمالی در این الیه ۴.٥ درصد بوده و این در حالی است که حدود ۹٠ درصد 
نفت آزادگان در الیه سروک قرار دارد و کمتر از ۱٠ درصد نفت در سازندهای 
پایین  بازیافت  به ضریب  اشاره  با  نفت  وزیر  است.  کژدمی  و  گدوان  فهلیان، 
آزادگان، در این مراسم گفت: »ذخیره درجای میدان نفتی آزادگان جنوبی حدود 
27 میلیارد بشکه است که با فناوری کنونی می توانیم کمتر از ۱.٥ میلیارد بشکه 
از آن برداشت کنیم، به این معنا که 2٥.٥ میلیارد بشکه بدون استفاده می ماند؛ 

این ضعف فناورانه است. نباید با شعار منافع ملت را به باد دهیم«.
به عبارت دیگر، حتی وقتی سرانجام فاز نخست توسعه آزادگان جنوبی 
تکمیل شود و ظرفیت تولید به 32٠ هزار بشکه هم برسد، جای کاله به هوا 
انداختن نیست، زیرا فرصت برای افزایش قابل توجه ظرفیت تولید این میدان و 
دیگر میدان های نفتی با اتکا به ظرفیت های ازدیاد برداشت بسیار است و زمانی 
امکان  و  فناوری  سرمایه،  که  شد  آسوده خاطر  میدان  توسعه  بابت  از  می توان 

استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه میدان فراهم شود.
**زنگنه این را هم گفت: »اگر درست عمل نکنیم ثروث کشور را هدر 
دادیم بدون آنکه کسی ببیند«. برای نمونه، به طور طبیعی اگر شرکت ملی نفت 
ایران با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای مطالعه فناورانه مخازن نفتی و 
بررسی راهکارهای ازدیاد برداشت از این مخازن وارد قرارداد همکاری نمی شد، 
هیچ انتقادی هم رخ نمی داد. اساسا همان طور که وزیر نفت اشاره کرد، آن قدر 
که نسبت به توسعه میدان های مشترک در میان مردم و مسئوالن حساسیت 
وجود دارد، اهمیت افزایش ضریب بازیافت مدنظر نیست، بنابراین با بی توجهی 
به این موضوع، به راحتی می توان یک مسیر ثروت آفرینی در کشور را مسدود 
کرد، بدون آنکه کسی متوجه یا معترض شود، اما به واسطه قراردادهایی که در 
دولت یازدهم با دانشگاه ها بسته شد، ۹ میدان نفتی در دستور کار مطالعه جامعه 
علمی کشور قرار گرفتند که در این میان، میدان مشترک آزادگان به انستیتو 
مهندسی نفت دانشگاه تهران سپرده شد. رئیس این انستیتو در مراسم امضای 
قرارداد، درباره دستاوردهای دانشگاه تهران در میدان آزادگان توضیح داد و از 
بازیافت نفت در این میدان گفت. تحقق  قابلیت افزایش ۱٠ درصدی ضریب 
این هدف یعنی زمینه سازی برای میلیاردها دالر درآمدزایی. مطالعات دانشگاه ها 
در دیگر میدان ها هم پیشرفت خوبی دارد و خبر بهتر اینکه در ادامه این روند، 

قرار است مطالعه ۱2 میدان دیگر نیز به دانشگاه ها واگذار شود.
**طرح جامع توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی مبتنی بر 2 فاز، تعریف و 
بر مبنای آن مقرر شده است تولید در فاز نخست توسعه به 32٠ هزار بشکه در 
روز و در فاز دوم توسعه به 6٠٠ هزار بشکه در روز افزایش  یابد. پس از خلع ید 
پیمانکار خارجی و تصمیم برای پیشبرد طرح توسعه این میدان با تکیه بر توان 
متخصصان داخلی، باالخره آزادگان شاهد تحولی در تولید و توسعه شد. ظرفیت 
تولید روزانه نفت این میدان که در بازه زمانی سال های ۸۸ تا ۹٥ در سطوح 
2٥ تا ۴٥ هزار بشکه در نوسان بود، در سال ۹6 و با ثبت رشد 2٠٠ درصدی 
نسبت به سال ۹2، به ۱٠٥ هزار بشکه رسید و با ادامه این روند، ظرفیت تولید 
براساس اعالم شرکت  این میدان ثبت شد.  ۱۴٠ هزار بشکه در سال ۹7 در 
متن، هزینه ایجاد ظرفیت تولید یک بشکه نفت نیز در این میدان تقریبًا کمترین 
هزینه را در میان میدان های مشابه داشته است. در بحث اشتغال زایی نیز طرح 
توسعه آزادگان جنوبی که در سال ۹3 برای ۴٠٠ نفر شغل ایجاد کرده بود، در 
سال ۹٥ و در اوج فعالیت های توسعه ای، اشتغال زایی برای حدود ۴۴٠٠ نفر را 
در کارنامه اش ثبت کرد. آزادگان جنوبی در سال های اخیر مصداق روشنی از 

تولید و توسعه و اشتغال زایی با تکیه بر توان داخلی بوده است.
**همان طور که گفته شد، در این مراسم، قرارداد احداث واحد فرآورش 
باالدستی  فرآورش  واحد  بزرگ ترین  به عنوان  نیز  آزادگان   )CTEP( مرکزی 
صنعت نفت کشور با ظرفیت فرآورش روزانه 32٠ هزار بشکه با پتروپارس امضا 
شد. البته که نمی توان تأخیر در امضای این قرارداد را نادیده گرفت، اما نکته 
جنوبی  آزادگان  میدان  نفت  تولید  افزایش ظرفیت  که  است  این  اهمیت  حائز 
و  کارون  غرب  نمکزدایی  و  بهره برداری  واحد  بر  تکیه  با  اخیر  سال های  در 
همچنین احداث واحد فرآورش پیش ساخته امکان پذیر بوده است. واحد فرآورش 
پیش ساخته آزادگان جنوبی با ظرفیت ٥٠ هزار بشکه از سوی شرکتی ایتالیایی 
در کمتر از یک سال احداث و راه اندازی شد. واحد بهره برداری و نمک زدایی 
غرب کارون نیز در سال ۹6 به بهره برداری رسید تا در زمان نیاز پذیرای نفت 
تولیدی میدان های سپهر، جفیر، سوسنگرد و سهراب هم باشد، اما با توجه به 
اینکه توسعه سهراب و سوسنگرد آغاز نشد و توسعه میدان های سپهر و جفیر 
)نفت تولیدی فعلی جفیر به این واحد ارسال می شود( در ابتدای راه قرار دارد، 
بنابراین این واحد فرآورشی برای دریافت نفت بیشتر از غرب کارون ظرفیت و 
آمادگی کامل داشت و میدان های این منطقه عملیاتی از جمله آزادگان جنوبی، 
برای افزایش ظرفیت تولید با مشکلی مبنی بر کمبود ظرفیت فرآورشی روبه رو 
نشدند. مدیرعامل متن در این مراسم با اشاره به عملکرد واحد بهره برداری غرب 

کارون، از شرکت نفت و گاز اروندان قدردانی کرد.
**طرح توسعه آزادگان از حیث توجه به زیست بوم هورالعظیم نیز طی 
سال های اخیر عملکرد قابل دفاعی به نمایش گذاشته به طوری که بر اساس 
اعالم شرکت متن، میزان آبگیری این تاالب که در سال ۹2 تنها ۱٥ درصد بود، 
در سال ۹7 به 67 درصد و در سال ۹۸ به ۹٥ درصد رسید. نکته قابل توجه آن 
است که افزایش سطح آبگیری در حالی تحقق یافته که همزمان، فعالیت های 
عملیاتی و توسعه ای در این میدان در اوج خود قرار داشته و برای تولید نفت 

ظرفیت سازی شده است.
**بررسی و واکاوی فراز و فرودها و همه آنچه طی دو دهه اخیر بر میدان 
آزادگان جنوبی گذشته است، می تواند درس آموز خوبی برای اتخاذ تصمیم های 
توسعه ای باشد. این میدان تا امروز حدود نیمی از مسیر توسعه فاز نخست خود را 
طی کرده و اگرچه با اقدام های انجام شده طی سال های اخیر، توانسته در ایجاد 
درآمد، صیانت از منافع کشور در میدانی مشترک، اشتغالزایی، توجه به محیط 
زیست و بهره مندی از ظرفیت های جامعه علمی راهگشا باشد، اما تا رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. ضریب بازیافت پنج درصدی )به طور میانگین(، 

به قدر کافی گویای نیازهای توسعه ای این میدان است.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور خبر داد؛
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

عضو فعال در حوزه ارزی 
هیات مدیره انجمن سازندگان 
ی  عه ها مجمو و  ت  قطعا
نیمایی  ارز  از تخصیص مجدد  خودرو، 
با  )یکشنبه(  امروز  از  قطعه سازان  به 
گفت  و  داد  خبر  مرکزی  بانک  کنترل 
صادرات  از  حاصل  ارز  صادرکننده  که 
این  و  برگردانده  مرکزی  بانک  به  را 
بانک مسئول توزیع ارز به قطعه سازان 

به صورت نیمایی خواهد شد.
اواسط ماه جاری بود که سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور 
تشکیل کمیته تخصیص ارز قطعه سازان 
برای قطعه سازان را صادر کرد تا نیاز این 
صادرات  از  حاصله  ارز  طریق  از  گروه 

صنایع معدنی تامین شود.
این در حالی است که عمال از پایان 
سال گذشته ارز نیمایی به قطعه سازان و 
خودروسازان تعلق نگرفته و مشکالت 
عدیده ای برای قطعه سازان ایجاد شده 
است. بنابراین پس از قطع تخصیص ارز 
نیمایی، ارز اشخاص و ارزهای صادراتی 
برای قطعه سازان جایگزین شد اما بانک 
قطعه سازان  با  آن  تامین  در  مرکزی 

همکاری های الزم را نداشت.
در این رابطه محمد شه پری عضو 
انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های 

خودرو ، اظهار کرد: با توجه به اینکه از 
بر  نیمایی  ارز  گذشته  سال  ماه  اسفند 
بسته  روی قطعه سازان و خودروسازان 
شد و ارزهای صادراتی منبع تامین ارز 
قطعه سازان قرار گرفت، افرادی که در 
زمینه قطعه سازی ثبت سفارش کرده  و 
بودند،  ارز صادراتی  دریافت کد  منتظر 
و  تایید  را  کدها  تمامی  مرکزی  بانک 
کرد  تعیین  روزه  مدتی ۱٠-۱٥  سپس 
تا قطعه سازان بتوانند ارزها را براساس 
آن کدها، خریداری کنند که این مدت 

تا فردا )٥ مردادماه( تعیین شده است.
برای  هنگفتی  رقم  افزود:  وی 
سفارش  ثبت  که  قطعه سازانی  تمامی 

کرده بودند، ایجاد شد و بانک مرکزی 
همه را تایید کرد. در حال حاضر از این 
قطعه سازان  به  نیمایی  ارز  مجدد  پس 
تخصیص خواهد یافت و بانک مرکزی 
و گمرک به صادرکنندگان فشار سنگین 
را  صادرات  از  حاصل  ارز  تا  آورده 
برای  که  مشکلی  تاکنون  بازگردانند. 
بوده  این  داشت،  وجود  مرکزی  بانک 
که صادرکنندگان بر اساس کاالیی که 
خود  ارز  بازگشت  از  می کردند،  صادر 
امتناع می کردند که این موضوع سبب 

ایجاد خال نسبی می شد. 
سازندگان  انجمن  عضو  این    
شده  ارائه  آمارهای  به  اشاره  با  قطعه  

مقطعی  در  که  مرکزی  بانک  توسط 
2٠ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
فشاری  کرد:  تصریح  است،  بازنگشت 
مرکزی،  بانک  حاکمیت،  از سوی  که 
که  فرادی  ا برای  دولت  و  گمرک 
ارز  می دهند،  انجام  را  خود  صادرات 
حاصل از صادرات را بازنگرداند، کارت 
شد.  خواهد  باطل  آن ها  نی  زرگا با
در حال  مرکزی مجدد  بانک  بنابراین 

بازگشت به ارز نیمایی است.
شه پری اعالم کرد: ارز نیمایی که 
خودروساز  و  قطعه ساز  به  اسفندماه  از 
که  است  قرار  فردا  از  نگرفت  تعلق 
نیمایی  رز  ا به  سازان  قطعه  مجدد 
برگردند؛ بنابراین کنترل ارز تخصیصی 
به قطعه سازان  دیگر برعهده خود بانک 
مرکزی خواهد بود و قطعه ساز براساس 
ارز نیمایی ارز مورد نیاز خود را از بانک 
مرکزی تامین خواهد کرد. هرچه که از 
قبل بوده عطف به ماسبق بوده و بانک 
مرکزی تاکید کرد که قطعه ساز ارز خود 
را از صادرکننده و صراف ها تامین کند؛ 
اما در حال حاضر طبق سیاست بانک 
ارز  است  موظف  صادرکننده  مرکزی، 
حاصل از صادرات را به بانک مرکزی 
تحویل دهد و بانک مرکزی توزیع کننده 

ارز باشد.

از امروز صورت می گیرد؛

تخصیص مجدد ارز نیمایی به قطعه سازان با کنترل بانک مرکزی 

عضو شورای عالی بورس 
اعتباری  کارت  اعطای  درباره 
سهام عدالت گفت: این موضوع 
در شورای عالی بورس مطرح شد و بانک 
مرکزی نیز در بخشنامه ای به بانک ها اجازه 
سهام  الکترونیکی  توثیق  قبال  در  تا  داده 
عدالت، به دارندگان این سهام، اعتبار بدهند.

جمله  از  عدالت  سهام  آزادسازی 
اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود که در 
نهایت در ۹ اردبیهشت ماه اجرایی شد و از 
به  ماه  تا هشتم خرداد  اردیبهشت  روز ۱٠ 
در صورتی  تا  شد  داده  فرصت  سهامداران 
که به دنبال انتخاب روش مدیریت مستقیم 
هستند و می خواهند مالکیت و مدیریت سهام 
خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه در 
www. اختیار خود بگیرند، با ورود به سامانه

اقدام  امر  این  به  نسبت   samanese.ir
استقبال  به  توجه  با  فرصت  این  اما  کنند، 
مشموالن سهام عدالت برای انتخاب روش 
مستقیم در ابتدا تا ۱٥ خرداد ماه و در نهایت 

تا 2۹ خردادماه تمدید شد.
معامالت  نحوه  به  مربوط  کار  و  ساز 
سهام عدالت به دستور رهبر معظم انقالب 
در اختیار شورای عالی بورس قرار گرفت که 
زمینه  بورس در  جلسه ای در شورای عالی 
عدالت  سهام  معامالت  برای  تصمیم گیری 
تصمیمات  و  برگزار  اضطراری  صورت  به 

الزم در این زمینه گرفته شد.
این جلسه،  در  اتخاذ شده  تصمیمات 
منجر به فروش 3٠ درصد از سهام عدالت 
کردند  اعالم  تصمیم  این  دنبال  به  و  شد 
افرادی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب 
کرده اند از تاریخ 6 خرداد می توانند با توجه 
به شرایط اعالم شده نسبت به فروش سهام 

خود اقدام کنند.
درصد   6٠ سقف  تا  اعتبار  پرداخت 

ارزش سهام عدالت
افراد زیادی به صورت عجوالنه اقدام 
این  در  که  کردند  خود  سهام  فروش  به 
برای جلوگیری  بورس  زمینه شورای عالی 
از تصمیمات هیجانی مشموالن سهام عدالت 
به  تصمیم  خود  سهام  فروش  راستای  در 
اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گرفت 
که این موضوع مورد موافقت دولت و بانک 

مرکزی قرار گرفت.
شد،  اعالم  تصمیمی  چنین  دنبال  به 
مشموالن سهام عدالت می توانند از طریق 

نظام بانکی تا سقف ٥٠ تا 6٠ درصد از ارزش 
اعتباری  کارت  خود،  عدالت  سهام  دارایی 
دریافت کنند و با استفاده از آن می توانند با 
مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری 
مشموالن  طرح،  این  براساس  کنند،  خرید 
دارند وجه  تا یکسال فرصت  سهام عدالت 

را به بانک تسویه کنند.
درباره زمان اجرای این اقدام، ابهاماتی 
در میان مشموالن سهام عدالت وجود داشت 
که در این زمینه حسن سالح ورزی، عضور 
شورای عالی بورس در حساب کاربری خود 

دارندگان  اعتباری  کارت  ارائه  از  توئیتر  در 
سهام عدالت از هفته آینده، خبر داد. 

گذشته  روز  سالح ورزی«  »حسین 
با  رسانه  اصحاب  با  گو  و  در گفت  )شنبه( 
اشاره به جزییات ارائه کارت اعتباری سهام 
موضوع  این  افزود:  آینده  هفته  از  عدالت 
دارندگان  برای  بورس  عالی  شورای  در 
مرکزی  بانک  و  شد  مطرح  عدالت  سهام 
اجرای  اجازه  بانک ها  به  بخشنامه ای  طی 
توثیق  قبال  در  تا  است  داده  را  کار  این 
این  دارندگان  به  الکترونیکی سهام عدالت 

سهام اعتبار بدهند.
شدن  فراهم  کرد:  خاطرنشان  وی 
ایجاد  همچنین  و  مقررات  و  دستورالعمل 
الکترونیکی  گذاری  وثیقه  فنی  امکانات 
گذاری  سپرده  شرکت  در  عدالت  سهام 
نیازمند تمهیداتی بود که تاکنون این اقدامات 

انجام شده است.
بورس،  عالی  شورای  عضو  گفته  به 
بورس،  عالی  شورای  در  گذشته  هفته 
اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مصوب 
و به بانک ها اجازه داده شد تا سهام عدالت 

را به وثیقه بگیرند.
می رسد  نظر  به  داشت:  اظهار  وی 
آمادگی چند  به اعالم  با توجه  و  به زودی 
بانک، این اقدام به مرحله اجرا برسد و در 
شرایط کنونی با موانع خاصی در این زمینه 

مواجه نیستیم.
سالح ورزی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه بازپرداخت اعتبار ارائه شده همراه 
با سود خواهد بود یا خیر، گفت: جزییات در 
این زمینه باید از سوی بانک ها اعالم شود، 
نه  بنابراین  نمی شود،  تلقی  وام  اعتبار  این 
بلکه  نخواهد شد  همراه  تورمی  اثر  با  تنها 
می تواند با تحریک تقاضا در اقتصاد کشور 

اثرات مثبتی را داشته باشد.

جزییات اعطای کارت اعتباری سهام عدالت

توجه  با  اعالم کرد  اطالعیه ای  در  توانیر  شرکت 
به اینکه استفاده از ماینرها بدون مجوز، کسب و کاری 
غیرقانونی است و به اموال عمومی آسیب رسانده و تضییع 
حقوق مشترکان را در پی دارد، به شدت با آن برخورد 
می شود.در این اطالعیه آمده است: توانیر از استحصال 
قانونی رمز ارز حمایت می کند، اما برخورد با استخراج 
کنندگان غیرقانونی را با کمک مراجع امنیتی و انتظامی 
در دستور کار دارد؛ از این رو با توجه به اینکه استفاده از 
ماینرها، بدون مجوز قانونی چون کسب و کاری غیر قانونی 
است و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع 
حقوق مشترکان می شود، به شدت با آن برخورد می شود.

این شرایط به ویژه در این ایام گرم تابستان، به دلیل 

مصرف برق بسیار زیاد ماینرها، بیش از پیش اهمیت خود را 
نشان می دهد.در صورتی که مراکز استخراج رمز ارزها که با 
سوء استفاده از انشعابات قبلی مانند کشاورزی یا صنعتی و... 
به این کار مبادرت می کنند، شناسایی شوند، ضمن  جمع 
آوری انشعاب و اخذ مابه التفاوت هزینه برق مصرفی و تعرفه 
ماینینگ، با مالکان آن نیز برخورد قانونی خواهد شد، لذا 
رسما اعالم می کنیم برای جلوگیری از برخورد قانونی و 
جمع آوری ماینرها، ضروری است مالکان این تجهیزات 
هر چه سریعتر به شرکت های توزیع ذی ربط مراجعه و 
درخواست انشعاب مطابق با قانون مقررات مرتبط با رمز 

ارزها را ثبت کنند.
ارائه درخواست و طی مراحل قانونی،  در صورت 

شرکت های برق نیز با قید اولویت به این درخواست ها 
رسیدگی و مطابق با ضوابط  همکاری خواهند کرد.

خاطرنشان می سازد: به تمامی افراد حقیقی یا حقوقی 
که محل ماینرهای غیرقانونی را به اداره برق اطالع دهند، 

تا سقف ۱٠ میلیون تومان پاداش داده می شود.
وی تصریح کرد: اطالعات این افراد نزد اداره های 

برق، به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.
مالکان ماینرها و استخراج کنندگان رمز ارز می توانند 
با سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف برق که 
به زودی فراخوان آنها توسط توانیر منتشر خواهد شد، برق 
مورد نیازشان را با قیمت های بسیار جذاب و اقتصادی در 

مقایسه با سایر کشورهای دنیا تامین کنند.

شرکت توانیر اعالم کرد؛

برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی رمزارزها در دستور کار
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بازرگانی  اتاق  رییس 
استان مرکزی گفت: دولت 
در این شرایط که نیاز ارزی 
دارد نباید به صادرکنندگان فشار وارد 
کند و توقع داریم که مسیر روشنی 
در این رابطه در پیش گرفته شود. 
در  مردادماه  اول  توسطی  منوچهر 
چهل و چهارمین جلسه شورای گفت 
خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و 
استان مرکزی، با اشاره به نوسانات 
نرخ ارز که اخیرا در کشور رخ داده 
است، افزود: نوسانات مکرر نرخ ارز 
تولیدکنندگان  که  است  باعث شده 
امکان برنامه ریزی درازمدت نداشته 

باشند. 
وی تصریح کرد: نرخ ارز تاثیر 
مستقیم بر تامین مواد اولیه دارد و 
در این شرایط نمی توان مواد اولیه 

را به عنوان عنصر اصلی تولید بدون 
امر  این  قطعا  و  کرد  تهیه  مشکل 
می تواند به بدهی و معوقات بانکی 
افزایش  و  نیرو  تعدیل  ها،  شرکت 

بیکاری بینجامد.

ق  تا ا  : د کر کید  تا توسطی 
بازرگانی استان مرکزی تقاضا دارد 
که دولت به تثبیت نرخ ارز حداقل 
برای 6 ماه برسد تا تولیدکنندگان هم 
بتوانند برای آینده برنامه ریزی داشته 

مشکالت  به  اشاره  با  وی  باشند. 
اظهار  صادرات  حوزه  در  موجود 
کرد: دیروز 3۱ تیرماه، مهلت بانک 
برای  صادرکنندگان  به  مرکزی 
از  رسید،  پایان  به  ارز  بازگشت 
ارزی  درآمد  و  نفت  فروش  طرفی 
نفتی  شرایط  و  است  یافته  کاهش 
توسعه  برای  فرصتی  کشور  موجود 
صادرات غیرنفتی است، اما روندی 
پایان  و  شده  گرفته  پیش  در  که 
به  را  صادراتی  تنها  نه  مهلت  این 
بقای  بلکه  داشت  نخواهد  دنبال 
صادرکنندگان را نیز از بین می برد. 
رییس اتاق بازرگانی استان مرکزی 
گفت: دولت در این شرایط که نیاز 
صادرکنندگان  به  نباید  دارد  ارزی 
که  داریم  توقع  و  کند  وارد  فشار 

مسیر روشنی در پیش گرفته شود.

رییس اتاق بازرگانی استان مرکزی:

درشرایطنیازبهارزنبایدبهصادرکنندگانفشارواردکرد
مدیرعامل آبفای غرب استان تهران:

۸۱روستادرغرباستانتهرانتحویلآبفاشد
تهرانتحویل به۸۱روستادرغرباستان آبرسانی

آبفاشد.
باغی- قره  شهریار-زهرا 

با  اکبریان  جوانان:مهدی  دنیای 
آبرسانی  گفت:  خبر  این  اعالم 
مالرد،  شهرستان  در  روستا   ٥٠
2۸ روستا در شهرستان شهریار 
قدس  شهرستان  در  روستا   3 و 
از آبفای روستایی تحویل آبفای 

شهری شده است.
او افزود: با تحویل گیری این 
روستاها تعداد 3۱٠77 مشترک به 
مشترکین شرکت آب و فاضالب 
شده  افزوده  تهران  استان  غرب 
این  برای  را  پایدار  و  کیفیت  با  شرب  آب  تالشیم  در  ما  و  است 

مشترکین تامین کنیم.
اکبریان اظهار داشت: چالشهای که ما با آن در روستاها در حال 
حاضر به منظور تامین آب شرب مواجه هستیم شامل انشعابات غیر 
مجاز خصوصاً در حاشیه روستاها که برای باغات و ویالها مورد استفاده 
قرار می گیرد، کمبود منابع آب پایدار هم از نظر کیفی و هم از نظر 
کمی، عدم وجود آب سطحی برای جایگزینی منابع زیر زمینی، بعضًا 
تاسیسات فرسوده و غیر متناسب با شرایط موجود، وجود چاه های 
آب غیر مجاز و همچنین پراکندگی روستاها که سبب شده خدمات 

رسانی با سختی همراه باشد.
او گفت: متاسفانه در برخی روستاهای تحویلی اصاًل منابع آب 
وجود ندارد و هم اکنون آبفا عالوه بر ساکنین روستاهای مذکور حتی 

آب مورد نیاز دام آنان را بوسیله تانکر تامین می کند.
او تصریح کرد: طول شبکه آبرسانی در این روستاها۱٥6 کیلومتر 
باشد و در  انتقال و ۴٥2کیلومتر خطوط فرعی توزیع آب می  خط 
مجموع 66 حلقه چاه آب شرب ، 7 دهنه چشمه در مجموع با دبی 
76۸ لیتر بر ثانیه، ۸2 باب مخزن ذخیره آب با حجم 22۸67 متر 
مکعب و تصفیه خانه آب در روستای حسین آباد شهرستان مالرد با 
ظرفیت ۴7۸ متر مکعب در شبانه روز در مدار بهره برداری قرار دارند.

اکبریان ادامه داد ۴ مجتمع آبرسانی تحویل ما شده است که 
شامل مجتمع کوثر که 32 روستا و جمعیت ۱۱62٥٠ نفر، مجتمع 
اختر آباد که ۱۸ روستا و جمعیت 3۹٥٥ نفر، مجتمع بی بی سکینه 
7 روستا و جمعیت ۱۴۸7٠ نفر و مجتمع گوی بالغ که ۴ روستا با 
جمعیت ۱٠٠٠ نفر و در مجموع با دبی ۱۹3 لیتر آب بر ثانیه تحت 

پوشش قرار داده اند.
مهدی اکبریان گفت: در مدت زمان کوتاهی که آبرسانی روستاها 
به آبفای غرب استان تهران محول شده است۴ حلقه چاه جدید حفاری 
و ۸ حلقه چاه بازسازی شده اند که با این اقدامات حدود 6٠ لیتر بر 
ثانیه به میزان تولید آب شرب آنها افزوده شده، و ٥٠٠ متر شبکه 

آبرسانی توسعه و 26٠٠ متر شبکه اصالح شده است.
برنامه  تامین آب شرب در روستاهای تحویلی  برای  افزود:  او 
ریزی هایی طراحی شده است که به امید خدا با تامین منابع مالی 
اجرا خواهد شد از جمله این اقدامات شامل، حفر و تجهیز 6 حلقه 
چاه با اعتباری بالغ بر 73 میلیارد ریال، بازسازی ۸ حلقه چاه موجود، 
توسعه 7٠٠ متر خط انتقال چدن داکتیل 2٠٠ میلیمتری و همچنین 
اصالح شبکه های فرسوده به منظور جلوگیری از هدر رفت آب در 

دستور کار آبفا قرار دارد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران در پایان 
تاکید کرد هر گونه بهره برداری غیر مجاز از تاسیسات آبرسانی جرم 
و طبق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد و از مشترکین روستایی 
خواست ضمن رعایت الگوی مصرف آب در صورت مشاهده هر گونه 
شکستگی شبکه توزیع آبرسانی و یا سوء استفاده افراد سریعًا مراتب 

را از طریق تلفن شبانه روزی ۱22 اطالع دهند.

پرورش  و  آموزش  اداره کل  متوسطه  آموزش  معاون 
اصفهان:

دانشآموزانازفرایندثبتنامعقبنمانند
محمدرضا ناظم زاده معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و 
پرورش استان اظهار داشت: با توجه به اینکه سال تحصیلی از ۱٥ 
شهریور ماه آغاز می شود، الزم است خانواده ها هر چه سریعتر نسبت 
به تعیین تکلیف ثبت نام فرزندانشان در پایه های ورودی )اول ابتدایی، 
هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم( اقدام کنند تا همکاران ما 
در مدارس بتوانند برای تامین نیروی انسانی و کالس بندی اقدامات 
الزم را انجام دهند. ضمن این که در میان پایه ها ثبت نام بدون نیاز 

به حضور اولیا و توسط مدیران انجام می شود.
وی افزود: با توجه به شرایطی که با آن روبرو هستیم اولویت 
اول آموزش و پرورش استان، سالمت دانش آموزان است؛ آمادگی 
اجرای هرگونه فرضیه ای را در وضعیت های سفید، زرد و قرمز برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی داریم و اولیا نگران سالمت فرزندان 
خود نباشند. خانواده ها فرزندان را در نزدیک ترین مدرسه به محل 
سکونت خود ثبت نام کنند تا رعایت سالمت دانش آموزان از همان 

لحظه ثبت نام آغاز شود.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
تصریح کرد: متاسفانه هنوز حساسیت برای ثبت نام زودهنگام دانش 
آموزان در پایه های ورودی به وجود نیامده که به همین دلیل از 
همکاران خواسته ایم که از طرق مختلف به خانواده ها اطالع رسانی 
از فرآیند ثبت نام عقب نمانند؛ چرا که دانش  کند تا دانش آموزان 
برای کتب  درخواست  ثبت  به  نسبت  باید  نام  ثبت  از  آموزان پس 

درسی خود در سامانه »سناد« اقدام کنند.
آموزان در مدارس و  نام دانش  اگر ثبت  داد:  ادامه  زاده  ناظم 
سپس برای کتب درسی به موقع صورت بگیرد می توانیم تا ابتدای 
از  همچنین  دهیم؛  آموزان  دانش  تحویل  را  ها  کتاب  شهریورماه 
همکاران خواسته ایم تا در ثبت نام ها رعایت حال مردم شود و دغدغه 

خانواده ها را برای ثبت نام در وضعیت کنونی در کنیم.
وی با اشاره به حساسیت مقطع تحصیلی پایه دهم برای دانش 
آموزان، تاکید کرد: خانواده ها در خصوص انتخاب رشته از تصمیمات 
احساسی پرهیز کنند و رغبت سنجی و استعداد سنجی مناسبی برای 
فرزند خود داشته باشند، اولویت را آینده شغلی، کارآفرینی و مسائلی 

قرار دهند که بتواند در آینده دانش آموز و کشور موثر واقع شود.
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
و  خانواده ها  به  را  مشاوره  هرگونه  ارائه  آمادگی  کرد:  خاطرنشان 
دانش آموزان داریم تا تصمیمات احساسی اتخاذ نشود، در برخی شاخه 
های نظری شاهد حضور بیش از حد دانش آموزان هستیم که این 
اتفاق باعث شده تا دانش آموز پس از اتمام تحصیل دچار سردرگمی 
و انفعال شود که باید خانواده ها از هم اکنون با تصمیماتی عقالنی، 

فرزند خود را از این مسیر خارج کنند

مساعدت۸۱میلیاردریالیبنیادمستضعفانبهآسیب
دیدگانکرونادرایالم

 ایالم-  آذر  یعقوبیان :  یوسف فریادی زاده مدیر کل اموال و 
امالک بنیاد مستضعفان استان ایالم ایالم با تشریح  اقدامات بنیاد 
اول  مرحله  در  گفت:  ایالم،  استان  در  کرونا  عوارض  با  رابطه  در 
کمک بنیاد به آسیب دیدگان ناشی از کرونا در سطح استان، 3 هزار 
و ۱٥٠ بسته معیشتی به نهادهای مختلف شامل گروه های جهادی و 
تشکل های مردمی، مساجد، مدرسه، مراکز نیکوکاری، کمیته امداد، 
سمن ها، مناطق هدف بنیاد علوی) ملکشاهی( ، بازنشستگان، کارگران 

و غیره داده شد.
وی افزود: همچنین مبلغ ۴۱ میلیارد ریال کمک نقدی به این 
نهادها، در راستای کمک  به آسیب دیدگان ناشی از کرونا اختصاص 

یافت.
مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان، اظهار کرد: ۴٠ 
میلیارد ریال به صورت مستقیم به حساب ستاد ملی مبارزه با کرونا 
استان واریز شده؛ در مجموع ۸۱ میلیارد ریال مساعدت نقدی بنیاد 
مستضعفان کشور در رابطه با آثار و عوارض کرونا به ایالم اختصاص 

داده شد.
بنیاد مستضعفان  از سوی  نیز  مبالغی  زاده،  فریادی  به گفته ی 
کشور به حساب مددجویان نهادهای حمایتی استان از جمله کمیته 

امداد و بهزیستی واریز شده است.

در راستای برنامه های کاهش پیک و پاسخگویی بار در 
توزیع برق مازندران صورت گرفت:

امضا7500تفاهمنامهبرقجهتگذرازپیکتابستان
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران از امضا 7٥٠٠ تفاهم نامه 
با حدود 2٠٠ مگاوات همکاری بین مشترکان برق مازندران جهت 

گذر از پیک تابستان خبر داد .
دکتر محمد حسین اسدی گرجی گفت : صنایع ، کشاورزی ، 
 ، پمپاژ آب  ایستگاههای   ، ، سردخانه ها  ، مرغداری ها  شالیکوبی 
نامه  تفاهم  امضا  با  که  از جمله مشترکانی هستند  ها  خانه  تصفیه 
برق  توزیع  شرکت  با  الزم  همکاری  تابستان  پیک  از  گذر  جهت 

مازندران به عمل می آورند .
وی افزود : طرح ذحیره عملیاتی ، طرح کاهش در اوج بار، طرح 
همکاری 2۴ ساعته ، طرح جابجایی جمعه با یکی از روزهای غیر 
تعطیل ، طرح استفاده از مولد به صورت خود تامین از طرح های 

صنعتی هستند که جمعا« به تعداد
۴٥۸ مورد و به میزان 76 مگاوات صورت می گیرد.

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران همچنین از طرح کاهش بار 
مشترکین کشاورزی به  تعداد 6۸۱۸ مورد و به میزان ۱2۱ مگاوات خبر 
داد که شامل شالیکوبی ها ، مرغداری ها ، سردخانه ها و ایستگاههای 

پمپاژ آب و تصفیه خانه ها می شود .
اسدی گرجی خاطرنشان کرد : طرح کاهش بار مشترکین اداری 
و جایگاها سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده یا سی ان جی ها و سایر 
مصارف به تعداد 236 مورد و به میزان ۱3 مگاوات در گذر از پیک 

تابستان با شرکت توزیع برق مازندران همکاری می کنند .
وی تصریح کرد : مصرف برق استان مازندران در فصل تابستان 
، به شدت تحت تاثیر استفاده مشترکین از لوازم خنک کننده مانند 
کولرهای گازی و اسپلیت ها است  که گواه این مدعا ، رشد مصرف 
انرژی روزانه در ایام پیک به میزانی بیش از سه برابر نسبت به ایام 

عادی سال می باشد .

پاسالرزاده تشریح کرد:
برنامهسازمانفاواشهرداریبندرعباسبرایارتقاء

امنیتشبکه
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس 
برنامه های این سازمان برای ارتقاء امنیت شبکه در مجموعه شهرداری 

را تشریح کرد.
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
بندرعباس، علی پاسالرزاده در این ارتباط اظهار کرد: توجه به امنیت 
شبکه، فارغ از سرمایه گذاری در حوزه  الکترونیکی کردن امور است.

وی با اشاره به اینکه امنیت در این حوزه یک مسئله حیاتی است، 
افزود: شهرداری بندرعباس از سال ۹2 به سمت الکترونیکی شدن کارها 
در حال پیشرفت است، زیرا الکترونیکی شدن خدمات مزایای قابل توجهی 
به دنبال خواهد داشت و با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال جاری 
و محدودیت های ایجاد شده در عبور و مرور شهروندان فرصت خوبی 
است که این سازمان، خدمات شهرداری را به سمت غیر حضوری ببرد.

شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
بندرعباس با بیان اینکه چالش های این امر نیز اجتناب ناپذیر است، 
ادامه داد: یکی از مزایای اصلی این اقدام اساسی، این است که کارها 
طبق رویه مشخص پیش می رود و ثبت موارد اداری خدمات ارایه 
شده به صورت الکترونیکی، از کاغذی به سیستمی تبدیل می شود.

پاسالرزاده از کاهش بروکراسی و افزایش سرعت کارها به عنوان 
اصلی ترین مزایای الکترونیکی کردن خدمات شهرداری یاد کرد و ادامه 
داد: همزمان با افزایش خدمات الکترونیک، حجم داده و اهمیت حفظ 
داده ها نیز افزایش می یابد و همین مسئله نیازمند تمهیدات ویژه بوده 
و مجموعه این عوامل باعث شده که امنیت شبکه اهمیت بیشتری 
نسبت به قبل داشته باشد.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هزینه 
کردن برای امنیت شبکه مانند انجام کارهای بهداشتی و پیشگیرانه 
در برابر کرونا است، گفت: در حال حاضر، بحث ارتقاء امنیت شبکه 

در شهرداری بندرعباس از چند جنبه در حال انجام است.
وی در همین زمینه عنوان کرد: باال بردن و ارتقاء دانش فنی 
کاربران و نگهدارندگان سیستم، الزمه ارتقاء امنیت شبکه است که این 
سازمان در همین زمینه اقدامات الزم را در دستور کار قرار داده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای دستیابی به امنیت بهتر 
در این زمینه کاربرها و راهبرهای مجموعه شهرداری بندرعباس باید 
دید صحیحی از اهمیت امنیت شبکه داشته باشند، بیان کرد: آموزش، 
تغییر رویه در سیستم ها و استراتژی ها، ارزیابی سیاست ها و بازنگری 
برای تغییر اشتباهات، شناخت نقاط ضعف و حرکت همراه با تکنولوژی 

از دیگر موارد الزم برای داشتن امنیت الزم در شبکه است.
پاسالرزاده همچنین بیان کرد: بروزرسانی در حیطه های سخت 
افزاری، نرم افزاری و میان افزاری از دیگر موارد الزم برای ارتقاء 
امنیت شبکه در شهرداری بندرعباس است که طی برنامه مشخص 
در دستور کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه با مساعدت شهردار 
بندرعباس برای ارتقاء امنیت شبکه در مجموعه شهردار، چهار دستگاه 
امنیت شبکه همراه با بروزترین قطعه ها سفارش داده شده و بزودی 
پس از خریداری، مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: بالغ بر 3٠ 

میلیارد ریال اعتبار برای این دستگاه ها اختصاص یافته است.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس 
اظهار کرد: بروزترین تجهیزات موجود در بازار ایران برای حفاظت 
از امنیت شبکه در شهرداری بندرعباس، با دستور شهردار سفارش 

داده شده است.

رئیس سازمان آرامستان ها خبرداد:

احداث بزرگترین غسالخانه غرب استان تهران در شهریار
شهریار-زهرا قره باغی-

از واحد خبر و اطالع  :به نقل 
رتباطات  ا مدیریت  رسانی 
:فریدون صادقی  رئیس سازمان مدیریت 
اظهار  شهریار  شهرداری  آرامستان های 
داشت: تکمیل و تجهیز ساختمان غسالخانه 
و پزشکی قانونی ، ساختمان اداری ، نمازخانه 
و سرویسهای بهداشتی در فاز 2 بهشت 
رضوان که از مهمترین پروژه های عمرانی 
سازمان بشمار میروند که توسط معاونت 
فنی و عمرانی پیگیری و در حال اجراست.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه سه 
فاقد  مالرد  و  قدس  شهرستان شهریار، 
سالن تشریح هستند لذا موارد کالبد شکافی 
به این مرکز به  عنوان یکی از بزرگ ترین 
غسالخانه های غرب استان تهران منتقل 
خواهد شد.صادقی ابراز امیدواری کرد طی 
چند ماه آتی شاهد بهره برداری و تکمیل این 

غسالخانه خواهیم بود.

بط  ا و ر رش  گزا به 
عمومی گروه توسعه ملی، 
تجریشی  تقی خان  میر  ا
با حضور  تیرماه  روز چهارشنبه ۱۸ 
بازدید  شازند، ضمن  پتروشیمی  در 
و گفت وگو با مدیرعامل، مدیران و 
توسعه  طرح  مجتمع،  این  کارکنان 
پتروشیمی شازند  اتوکسیالت  واحد 

را افتتاح کرد.
تجریشی در ابتدای این بازدید 
و در جلسه صبحگاه کاری شرکت 
این  کارکنان  شازند،  پتروشیمی 
عرصه  جهادگران  را  پتروشیمی 
بیان کرد: سال های  تولید خواند و 
با  کشور  در  تولید  شرایط  اخیر 
بوده  جه  موا نی  ا و فرا مشکالت 
مقام  منویات  اساس  بر  و  است 
عنوان  به  امسال  رهبری  معظم 
شده  نام گذاری  تولید  جهش  سال 
که باید تمرکز اصلی، توجه به مقوله 
اینکه  به  اشاره  با  وی  باشد.  تولید 
اقتصادی  جنگ  یک  شاهد  اکنون 
سوی  از  عیار  تمام  و  بی سابقه 
افزود:  هستیم،  ایران  علیه  آمریکا 
روی  پیش  چالش های  به  توجه  با 
مهمی  شرکت های  نقش  کشور، 
اقتصاد  در  شازند  پتروشیمی  نظیر 
و  است  اهمیت  حائز  بسیار  ایران 
مجموعه های  نی  نسا ا نیروهای 
جنگ  این  مقدم  خط  در  تولیدی 
قرار دارند. مدیرعامل وبانک ادامه 
محصوالت  فعلی،  شرایط  در  داد: 
صادراتی و ارزآور از اهمیت باالیی 
برخوردار هستند و این یک موضوع 

ملی محسوب می شود؛ دشمنان نیز 
به دنبال ایجاد فشار و محدودیت در 
اما خوشبختانه  بخش هستند،  این 
بسیار،  محدودیت های  باوجود  و 
خود  محصوالت  شازند  پتروشیمی 
را صادر و ارز به کشور وارد می کند.

ینکه  ا ن  بیا با  یشی  تجر
انجام صادرات  با  پتروشیمی شازند 
بخشی  حل  دنبال  به  ارزآوری  و 
اضافه  است،  کشور  مشکالت  از 
انجام  رایزنی ها و مذاکرات  با  کرد: 
به  بانک مرکزی  با مسئوالن  شده 
ارزی  مدیریت  کمیته  ایجاد  دنبال 
ملی  توسعه  گروه  مجموعه  در 
امکان  اقدام،  این  با  که  هستیم 
از  گروه  ارزی  درآمدهای  مدیریت 
هلدینگ های  و  شرکت ها  طریق 
شد.  خواهد  فراهم  زیرمجموعه 

شرکت  جایگاه  و  اهمیت  به  وی 
پتروشیمی شازند در کشور اشاره کرد 
صنعت  جغرافیای  در  شد:  یادآور  و 
پتروشیمی کشور، پتروشیمی شازند 
به عنوان یک شرکت خالق و نوآور 
شناخته  توسعه  و  تحقیق  زمینه  در 
محصوالت  متنوع  سبد  و  می شود 
آن  مصداق  شرکت،  این  تولیدی 

است. 
ابراهیم ولدخانی نیز بیان کرد: 
همکاران این شرکت، سربازان جبهه 
خط تولید هستند که با توانمندی و 
برای  الزم  آمادگی  خود  تخصص 
ارزشمندی  و  بزرگ  اقدامات  انجام 
را دارند. یکی از رسالت های اصلی 
نیروی  تربیت  شازند،  پتروشیمی 
بیشتر  و  بوده  متخصص  انسانی 
از  کشور  پتروشیمی  شرکت های 

نیروها  این  تخصص  و  توانمندی 
بهره مند شده است. وی با اشاره به 
تحریم های  و  اقتصادی  فشارهای 
شازند  پتروشیمی  گفت:  ظالمانه، 
یک  تژ ا ستر ا ه  یگا جا لیل  د به 
ویژه ای  صورت  به  محصوالتش، 
گرفته  ر  قرا تحریم ها  لیست  در 
است. مدیرعامل پتروشیمی شازند، 
از  اظهار کرد: در سال جاری یکی 
اهداف بسیار مهم ساخت قطعات و 
به  و  داخلی  توانمندی  با  تجهیزات 
ارزش ٥ میلیون یورو است و به این 
منظور، از سال گذشته واحدی به نام 
ساخت و خودکفایی در این شرکت 
گذشته  سال  است.  شده  تاسیس 
کارشناسان پتروشیمی بدون حضور 
شرکت ها و کارشناسان خارجی و با 

دانش بوم.

با حضور مدیرعامل گروه توسعه ملی طرح توسعه؛

واحد اتوکسیالت پتروشیمی شازند افتتاح شد

ساله   2٠ سند  تدوین  از  باغستان  شهردار 
برنامه راهبردی و عملیاتی ٥ ساله شهرداری  و 

خبر داد.
واحد  از  نقل  به  باغی:  قره  شهریار-زهرا 
شورای  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  خبر 
شهردارباغستان  باغستان،  شهرداری  و  اسالمی 
اظهار داشت:سند چشم انداز توسعه شهر، سندی 
ابعاد  در  شهر  آینده   تبیین  جهت  علمی  است 
مختلف توسعه نظیر؛عمرانی، فرهنگی،اجتماعی، 
محیطی  زیست  مدیریتی،  خدماتی،اقتصادی، 
با وجود یک سند  آنچه مسلم است  و  بوده  و... 
مسئوالن  شده،  کارشناسی  و  کارآمد  چشم انداز 
دقیق تر،  برنامه ریزی  توانایی  شهر  مدیران  و 
تخصیص بهینه منابع، اولویت بندی صحیح اهداف 
و برنامه ها و حل مشکالت شهر را خواهند داشت. 
بدین منظور با برنامه ریزی و تدوین سند چشم انداز 
شهر، سیاست های عملیاتی ـ اجرایی شهرداری 

نیز هدفمند خواهد شد.
شهرداری  گفت:  ادامه  در  رنجبر  حسن 
توسعه  و  برنامه ریزی  حوزه  طریق  از  باغستان 
شهر  ساله   2٠ چشم انداز  سند  شهری،تدوین 
است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  باغستان 

و مشاور طرح  دانشگاه خوارزمی با همکاری و 
همراهی مدیران و کارکنان شهرداری و اعضای 
شهر  چشم انداز  شهر،تدوین  اسالمی  شورای 
باغستان در افق ۱۴2٠ را از طریق بررسی اسناد 
فرادست شهر، برگزاری جلسات متعدد با مدیران 
شهری، بررسی، تحلیل و پیمایش وضعیت موجود 
انجام  شهر  نظر  مورد  توسعه  برنامه های  نیز  و 
به  بلندمدت)2٠ساله(  برنامه  این  شد.  خواهند 
صورت راهبردی بوده و متعاقبًا برنامه کوتاه مدت 
ساله   ٥ عملیاتی  برنامه  قالب  در  میان مدت  و 
شهرداری با توجه به سند چشم انداز بیست ساله 
خواهد  قرار  شهری  مدیران  اختیار  در  و  تدوین 

گرفت.
وی تصریح کرد:برنامه راهبردی مذکور که در 
راستای پیشنهادات طرح تفصیلی و به منظور بهبود 
وضعیت مدیریت شهری در دست تهیه است و 
می تواند تحولی سازنده در مدیریت شهر باغستان 
ایجاد کند. پایش مستمر تحوالت، تشخیص دقیق 
و مستند وضعیت موجود )براساس نظام اطالعات 
جغرافیایی(، تشخیص وضعیت مطلوب )چشم انداز 
به  موجود  از  حرکت  مسیر  تعیین  و  اهداف(  و 
مطلوب)راهبردها و سیاست ها( و مداخله و پایش 
مجدد، فرآیندی است که مدیریت توسعه باید خود 

را برای انجام آن تجهیز کند.
راستای  گفت:در  پایان  در  شهردارباغستان 
هدف  با  راهبردی  برنامه  یک  به  دستیابی 
با  شهری  مدیریت  پایگاه  و  جایگاه  رتقاء  ا
رویکرد مشارکت عمومی و به منظور هم افزایی 
گروه های ذی  مدخل در مسیر تحقق چشم انداز 
در  باغستان  شهر  پیش روی  مشکالت   ،۱۴2٠
حیطه وظایف مدیریت شهری در حال شناسایی 
با  متناسب  اجرا  قابل  و  برنامه ای مدون  و  است 
آنان  اختیار  در  و  تدوین  شهرداری  توانایی های 

قرار خواهد گرفت.

شهرداری باغستان در مسیر تحقق چشم انداز 1۴۲۰



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1515- یکشنبه 5 مرداد 1399 ایران 

گروه شهرستان مشهد 
سمیه باقرزاده

مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی از مصرف بیش از 
٥٠ درصد گاز مصرفی استان برای 
تولید برق در تیرماه امسال خبر داد.

این  اعالم  با  افتخاری  حسن 
سال  تیرماه  در  کرد:  اظهار  خبر 
هزار   6۴6 و  میلیون   ۹3۱  ،۹۹
مترمکعب گازطبیعی در بخش های 
مختلف استان مصرف شده که ۴72 
میلیون مترمکعب از این آمار تحویل 
نیروگاه های تولید کننده برق استان 
نیشابور،  طوس،  فردوسی،  شامل 
شریعتی، مشهد و شمس شده است.

سال  تیرماه  در  افزود:  وی 
گذشته نیز ۸٠7 میلیون و 3٠6 هزار 
رضوی  خراسان  در  گاز  مترمکعب 
در  رقم  این  که  بود  شده  مصرف 
مقایسه با مدت مشابه، نشان دهنده 

افزایش ۴/۱٥ درصدی مصرف طی 
سال جاری دارد.

مجموع  داد:  ادامه  افتخاری 
خراسان  استان  مصرفی  گاز  میزان 
رضوی در چهار ماهه ابتدایی سال 

میلیون   ٥٥3 و  میلیارد  سه   ،۹۸
 2۴٥ افزایش  با  که  بود  مترمکعب 
به   ۹۹ سال  در  مترمکعبی  میلیون 
سه میلیارد و 7۹۸ میلیون مترمکعب 
رسید.مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی تصریح کرد: به طور میانگین 
 3٠ حدود  در  روزانه   ۹۹ تیرماه  در 
میلیون مترمکعب گاز در بخش های 

مختلف استان مصرف شده است. 
گفتنی ست؛ شرکت گاز خراسان 
رضوی در حال حاضر وظیفه تامین 
گاز طبیعی دو میلیون و 3۸٥ هزار 
مشترک را بر عهده دارد و پس از 
استان تهران در رتبه دوم باالترین 
میزان مشترک گاز کشور می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد:

اختصاص50درصدگازمصرفیاستانبرایتولیدبرقدرماهگذشته
هشدارجدیرئیسدانشگاهعلومپزشکیگیالنازافزایش

نگرانکنندهشمارمبتالیانکرونادرگیالن
.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، دکتر 
ارسالن ساالری با اشاره به آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در گیالن 
اظهار کرد: پس از عید سعید فطر پذیرش بیماران سرپایی و بستری در 
مراکز بیمارستانی گیالن سیر صعودی به خود گرفته است. وی با بیان 
اینکه تعداد بیماران بستری در بیمارستان های استان از ۱٥٠ تن به حدود 
3٠٠ تن افزایش پیدا کرده، افزود: 2٠ درصد بیماران بستری و سرپایی 
فعلی از مسافرینی هستند که در گیالن به جهات مختلف حضور پیدا کرده 
اند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سیر صعودی شمار مبتالیان در 
گیالن و به تبع آن در کشور خبر داد و گفت: در پی کاهش محدودیت ها 
و بازگشایی اصناف و صنایع، عده ای خیال می کنند ویروس کرونا از بین 
رفته و این بی توجهی برخی ها موجب شده تا شمار مبتالیان به کرونا از 
جمله در بین بیماران زمینه ای و سالمندان افزایش پیدا کند.دکتر ساالری 
بر لزوم رعایت بهداشت عمومی و فردی تاکید کرد و افزود: ویروس کرونا 
فعاالنه به دنبال افراد سالم می چرخد از این رو همه باید خود را ملزم به 
استفاده از ماسک بدانند و ضمن شست و شوی مرتب دست ها، فاصله 
گذاری اجتماعی را رعایت کنند.وی از کاهش مرگ و میر ناشی از ابتال 
به کرونا ویروس در گیالن خبر داد و گفت: با توجه به کاهش شدت 
بیماری، افزایش مراقبت ها و همچنین افزایش زیرساخت های درمانی و 
تجهیزات پزشکی، شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در استان کاهش یافته 
است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن سیر صعودی بیماری کرونا در 
استان را نگران کننده دانست و افزود: اگر روند صعودی شیوع و ابتالی 
گیالنیان به بیماری کووید۱۹ به همین روال ادامه پیدا کند یقینا با آغاز 
فصل پاییز و شروع موجی از بیماری آنفوالنزا، مقابله با دو بیماری مشابه 
بسیار سخت تر خواهد بود.دکتر ساالری با بیان اینکه میزان مرگ و میر 
در کشور به روزی 33 نفر رسیده بود اما اکنون روزانه 2٠٠ تن جان خود 
بر اثر ابتال به بیماری کرونا از دست می دهند، تصریح کرد: تنها راه مقابله 
با بیماری کرونا ویروس جدید در شرایطی که نه واکسن آن تولید شده و 
نه درمان قطعی برای آن وجود دارد، رعایت پروتکل های بهداشتی، جدا 
سازی بیماران احتمالی کرونا از افراد سالم، استفاده از تجهیزات حفاظت 

فردی و جدی گرفتن بیماری کووید ۱۹ است

به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد:
آئینتکریمومعارفهمدیرانعاملسابقوجدیدشرکت

برقمنطقهایگیالن
در این مراسم محمد حسن متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل شرکت توانیر گفت: انتظار می رود با همراهی مسئوالن استان، 
ضمن صرفه جویی در هزینه ها، با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری 
بهتر به  ارائه خدمات  موضوع بحث فرسودگی شبکه برق در راستای 
مشترکان مد نظر قرار بگیرد و با جدیت پیگیری و دنبال شود عظیم 
بلبل آبادی مدیر عامل سابق شرکت برق منطقه ای گیالن در این آیین 
با اشاره به موقعیت استان گیالن که با چالش ها و مشکالت خاص 
خودش روبه رو است، گفت: با کمک ، همدلی و تالش کارکنان شرکت 
برق گیالن شاهد دستاورد های خوبی در زمینه های مختلفی بودیم و 
به صراحت می توان گفت هر ماه یک افتخار در زمینه های مختلف، 
فنی، فرهنگی، مالی و ورزشی به کارنامه شرکت برق گیالن افزوده شده 
است بهمن داراب زاده مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای گیالن 
در این آئین به تمهیدات الزم برای عبور از پیک بار اشاره کرد و گفت: 
با توجه به گرمای پیش رو و پیش بینی های انجام شده در خصوص 
وضعیت هوا، به منظور عبور از پیک بار جلسات متعددی برگزار شد و 
نقاط آسیب پذیر احصا و شناسایی شد وی افزود: پس از مشخص شدن 
وضعیت شبکه، ۱٠ پروژه مهم تعریف شد که اغلب آن ها قبل از پیک 
بار تابستان سال جاری به بهره برداری رسید و 2 پروژه دیگر هم در 
هفته های آتی به بهره برداری خواهد رسید داراب زاده گفت: در راستای 
افزایش ظرفیت پست ها، تقویت شبکه و افزایش ضریب پایداری در 
مناطق: رشت، آستانه، فومن،  لشت نشاء انزلی، لوشان، هشتپر و تولم 
شهر پروژه های خوبی را اجرا کردیم که نتیجه این اقدامات موجب صرفه 
جویی ۱٠٠ درصدی منابع مالی شد و همچنین موجب شد تا مشترکان 

محترم تیرماه سال جاری را بدون خاموشی سپری کنند
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گیالن  نیز  در 
این آئین گفت: در استان گیالن اهتمام ویژه ای در راستای اتمام پروژه 
های نیمه تمام وجود دارد وی افزود: در شرایط خاص امروز، باید به 
مشارکت بخش خصوصی بیش از پیش توجه داشته باشیم معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانی استانداری گیالن گفت: در بخش اصالح شبکه 
های فرسوده، انتظار می رود که نگاه ویژه ای به استان گیالن شود. با 
اصالح شبکه های فرسوده می توان صرفه جویی مادی خوبی را شاهد 
بود همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در آئین تکریم 
و معارفه با اشاره به انتصاب داراب زاده که از طریق فراخوان و شایسته 
گزینی صورت گرفت،گفت: انجام کار تیمی، همکاری و هماهنگی با 
مسئوالن استان، به ویژه استانداری، توزیع نیروی برق گیالن، نیروگاه 
ها و نمایندگان مردم شریف باید از اولویت های کاری باشد وی افزود:  
اولویت بندی و اهتمام ویژه جهت اتمام پروژه های نیمه تمام باید مد 
نظر قرار بگیرد، چرا که اگر پروژه ها به موقع به اتمام نرسد هزینه های 
جانبی زیادی را تحمیل خواهد کرد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: با توجه به شرایط خاص استان گیالن، ضروری است با انجام 
کارهای مهندسی مجدد و ارزیابی های الزم ، تاب آوری شبکه های 
موجود را افزایش دهیم تا در مواقع بحران مثل برف، سیل و ... مردم 
اثرات بسیار خوبی داشت  دچار مشکل نشوند. از جمله این کارها که 
استفاده از کابل خونگهدار توسط شرکت توزیع نیروی برق گیالن بود 

که در کاهش مشکالت استان نقش بسزایی داشت

در راستای رزمایش خدمت متعالی عملیاتی شد؛
اجرایپروژهبهینهسازیشبکهفشارمتوسطروستای

مومنآبادشهرستانسرخه
سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه از اجرای فاز نخست 
پروژه اصالح و بهینه سازی شبکه 2٠ کیلوولت فیدر محمودآباد مربوط به 
محدوده روستای مومن آباد تا فرعی معادن گچ در این شهرستان خبر داد.

عباس ربیعی بیان داشت: این رزمایش با مشارکت ۱2 نفر نیروهای 
سنگین  و  عملیاتی  خودروهای  از  گیری  بهره  با  مدیریت،  این  اجرائی 

اجرایی شد.
و جایگزینی  تیری کوتاه  برکناری 2٥عدد راس  اعالم کرد:  وی 
راس تیری بلند، نصب ٥۴ عدد میل مقره بلند به جای میله مقره کوتاه، 
سرویس و آچارکشی چهارهزار متر شبکه فشار متوسط هوایی، روپوش 
دار نمودن ارتباط های یک ایستگاه هوایی و سیم های ارتباطی سرکابل 
پست زمینی گچ سمنان ساری، جمع آوری کابل مسی و احداث کابل 
جدید به همراه سرکابل های مربوطه و تنظیف، سرویس و آچارکشی 
پست زمینی مورد اشاره، از جملـه اقـدامات انجام شده در این رزمـایش 

به شمـار می روند.
وی همچنین اضافه کرد: کاهش خاموشی های ناخواسته، افزایش 
رضایت مندی مشترکان، باالبردن قابلیت مانور شبکه و ارتقای پایداری 
خطوط برق رسانی، به عنوان مهـم ترین اهـداف این طـرح جهادی-

ضربتی محسـوب می شوند.
ربیعی یادآور شد: در صورتی که فعـالیت های ذکر شده در حالت 
عادی انجام شود، چهار روز کـاری زمان نـیاز داشـته و با تجمیع گـروه 
های عملیاتی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، ظرف شـش 

ساعت فـعالیت های مورد نظر اجرائی شد. 

رئیس اداره مخابرات آق قال :
۱5سایتجدیدتلفنهمراهدرشهرستانآققالراهاندازی

خواهدشد
با توجه به وقوع سیل در اول فروردین سال ۹۸ که منجر به 
صدمات بسیاری در زیرساختهای ارتباطی شهرستان  از جمله کابلها 
و مفاصل ارتباطی شده است هدف بر روی تامین امکانات مناسب 
مخابراتی و ارائه سرویسها و خدمات مطلوب قرار گرفته است . مهندس 
رمضان تاجیک  نژاد رئیس اداره مخابرات شهرستان آق قال با اعالم 
این مطلب گفت : یکی از اولویتهای اصلی کارکنان مخابرات آق قال 
اخذ رضایت مندی و تکریم ارباب رجوع بوده که با تاکید بر شعار سال 
۹۹ مخابرات منطقه گلستان که همان » توسعه کمی و کیفی ارائه 
خدمات به مشتریان » میباشد ،  رفع خرابیهای کابلی در کوتاهترین 
زمان ممکن انجام شده است و عمر قطعی واختالل در ارتباطات را 
به حداقل رسانده است .وی با اشاره به اینکه حجم گسترده جغرافیایی 
این منطقه  باعث پراکندگی مراکز روستایی شده است گفت : بیش 
از 6٠ درصد جمعیت شهرستان در روستا ساکن میباشد بطوریکه این 
اقماری  شهرستان دارای 2۹ مرکز روستایی است که ۸٥ روستای 
تحت پوشش را داراست  و این مسئله موجب شده تا همت بیشتری 
و عزم جدی تری در ارائه خدمات به مشتریان علی الخصوص مناطق 
روستایی صورت گیرد . رییس اداره مخابرات شهرستان آق قال با اعالم  
تعداد 33٠٠٠ خط تلفن ثابت مشغول بکار و همچنین حدود 363۱ 
خط دیتای فعال  افزود : حدود ۹٥ درصد روستاهای این شهرستان 
مجهز به سرویس  اینترنت بر بستر سیم و کابل مسی میباشند  که 
یکی از شاخصهای مهم مبنی بر عملکرد مطلوب  مخابرات آق قال  
است.وی افزود : ساختار این شهرستان بدلیل نزدیک بودن به نقطه 
المللی  از اهمیت خاصی برخوردار است و  راه ترانزیت بین  مرزی 
و راه ریلی باعث شده که ارتباطات در این منطقه دارای حساسیت 
ارائه امکانات مناسب هستیم  خاص باشد که در پی آن موظف به 
بطوریکه با اجرای طرحهای برنامه ریزی شده در این زمینه امکانات 
از  نیاز د رهمه نقاط این شهرستان تا نقطه صفر مرزی  فنی مورد 
جمله فیبر نوری و رادیویی و پوشش دهی  ۹٠ درصدی تلفن همراه  
فراهم شده است .مهندس رمضان تاجیک نژاد در خصوص اجرای 
عملیات توسعه ارتباطات سیار د راین شهرستان گفت : با راه اندازی 
۱٥ سایت جدید تلفن همراه  پوشش صددرصدی ارتباطات سیار را 
در سطح شهرستان خواهیم داشت .وی در خصوص اهم فعالیتهای 
انجام شده  درسال ۹۸ و ۹۹  به  برقراری ارتباط بین روستایی قره 
لی و قره تپه اشاره کرد و گفت : بعد از چند سال قطع ارتباط این دو 
روستا  موفق شدیم که با اجرای پروژه ای موفقیت آمیز و حمایت و 
همکاری نیروهای ستادی نسبت به تامین ارتباط مناسب اقدام نموده 
و هم اکنون هر دو روستا به واسطه ارتباط مخابراتی برقرار شده از 
خدمات و سرویسهای مورد نیاز بهره مند میباشند. مهندس تاجیک  
تبدیل ۴ مرکز روستایی به کافو نوری   و برگردان آنها در قالب طرح 
مولد سازی ،  نصب 2 دستگاه کافو نوری به منظور کاهش و رفع 
خرابیهای حادثه سیل ۹۸ ، اجرای طرح فیبرنوری شهرک صنعتی 
اترک و نصب یک دستگاه کافو نوری جهت ارتباط ویس و دیتا د 
رآن شهرک را نمونه ای از فعالیتهای مخابرات آق قال دانست که به 
سرانجام رسیده است .وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در راستای 
اهداف مخابرات منطقه گلستان ، تالش بی وقفه و مجدانه داشته و از 
تمامی پتانسیل مجموعه ، به منظور همراهی با پروژه توسعه مخابرات 

در استان استفاده خواهد نمود .

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان ؛
های بسته دوازدهم درمرحله سمنانی پاکبانان

بهداشتیمقابلهباکرونادریافتکردند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان 
، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از توزیع بسته های بهداشتی 

مقابله با کرونا در بین پاکبانان سمنانی خبر داد.
حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبر گفت:با توجه به اینکه پس 
از کادر درمانی  پاکبانان در صف مقدم پیکار با کرونا هستند؛ 2٠٥ 
پاکبان سمنانی و در مرحله دوازدهم بسته های ویژه مقابله با کرونا 
شامل ٥٠٠٠ ماسک ، 3٠٠عدد دستکش و 3٠٠ عدد ژل ضدعفونی 

کننده دریافت کردند.
وی در ادامه افزود: با گسترش ویروس کرونا و در خطر بودن 
شهری  پسماندهای  آوری  جمع  و  وروب  رفت  و  تنظیف  کارگران 
بر عهده سازمان  آنان  برای  بهداشتی  لوازم و مواد  تهیه  و عفونی، 
می باشد و حفظ سالمت این مردان بی ادعا ضامن سالمت شهروندان 

و شهرمان می باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اظهار داشت: از آغاز شیوع 
این ویروس منحوس 36٠٠٠ ماسک ، 67٠٠ دستکش ضد اسیدی 
و 7٠٠ لیتر ژل و مواد ضدعفونی ویژه مصرف پاکبانان خریداری 
و توزیع شده است و در دو مرحله لباس کار نیز دریافت کرده اند 
که این اقدامات هزینه ای را حدود ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/۱ ریال در بر 

داشته است.
در  سازمان  این  پیشگیرانه  اقدامات  دیگر  خصوص  در  وی 
پاشی سطلهای  این ویروس منحوس عنوان کرد: آهک  با  مقابله 
زباله، شستشو وگندزدایی مکانیزه سطل های زباله و ریل وکاورها، 
غربالگری روزانه متصدیان پسماندخشک و توزیع ماسک و دستکش 
دونوبت،  در  آنان  روزانه و ضدعفونی خودروها و چرخ دستی های 
توزیع  و  بازیافت  گندزدایی غرف  و  انباره و شستشو  روزانه  تخلیه 
ماسک و دستکش به غرفه داران، تهیه لباس گان و دستکش ضد 
لباسکار  و  ، شیلد محافظ صورت  فیلتردار پزشک  اسیدی، ماسک 
برگزاری  و  عفونی  پسماند  آوری  جمع  نیروهای  ویژه  پوتین  و 
متصدیان  و  پاکبانان  ویژه  کرونا  با  مقابله  آموزشی  کارگاههای 
دیگر  و  پسماند  آوری  جمع  خودروهای  رانندگان  و  پسماندخشک 

اقدامات ویژه همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: 33 سرویس بهداشتی با 3٠٠ چشمه زیر نظر 
بازدید روزانه کارشناس بهداشت محیط می باشد که تمامی سرویس ها 
تجهیز و بهسازی شده و تمامی سرویس ها دو بار در روز تنظیف و 
توان سازمان مدیریت پسماند در  ضدعفونی می شوند و ۸٠ درصد 
مقابله با کرونا بکار گرفته شده است که مجموع این اقدامات بصورت 

مستمر انجام می شود.
در پایان این مقام مسئول ضمن قدردانی از تالش شبانه روزی 
این نیروهای خدوم خاطرنشان کرد: پاکبانان که بی ادعا اما با زحمت 
فراوان می کوشند تا آلودگی بر زمین نماند و جسم و جان شهروندان 
در امان بماند، آنان بیش از سایرین در خطرند و کارشان ارزشمند و 
نبودشان تهدید بزرگی برای سالمت شهری است پس به حمایت جدی 
شهروندان نیاز دارند و با انتقال بموقع زباله ها راس ساعت 2٠ درب 
منزل یا سطل زباله مکانیزه، رها نکردن ماسک و دستکش استفاده 
شده در معابر و گذاشتن آنها در پوشش در بسته در حفظ سالمتی آنها 
و قطع زنجیره انتقال کمک خواهد کرد، اگر کرونا را جدی بگیریم 
شکستش می دهیم و گرنه ممکن است برای مدت طوالنی مهمان 

بماند که به یاری خدا کرونا را باهم شکست خواهیم داد.

انتصاب سرپرست اداره گازشهرستان گالیکش دراستان گلستان
سوی   از  حکمی  طی 
مهندس  رحیمی مدیرعامل 
گلستان   گازاستان  شرکت 
بعنوان  دهقانیان  رجبعلی  آقای  
سرپرست جدید اداره گاز شهرستان 
وطی  گردید  منصوب  گالیکش  
شهرستان  فرماندار   به  نشستی 
خدمات  از  و  شد  معرفی  مذکور 
تصدی  دوره  در  نظافتی   حسن 
به  آمد.  بعمل  تجلیل  مسئولیت 
گزارش روابط عمومی، دراین جلسه 
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان 
ضمن تشکر از تعامالت و همکاری 
شهرستان  فرماندار   خوب  بسیار 
این   پشتیبان  همواره  که  گالیکش 
شرکت میباشد ضمن ارائه گزارشی 

خدمات  و  گازرسانی  وضعیت  از 
و  مساعدت  ،خواستار  شده  ارائه 
در   محترم  فرمانداری  همکاری 
وصول مطالبات معوق شد.  درادامه 

علی اصغر میرزایی فرماندار گالیکش 
نیز از مدیرعامل گاز گلستان و مدیر 
در  گاز شهرستان که  ادارات  سابق 
راستای خدمات گازرسانی به مردم 

صادقانه تالش کردند تقدیر کرده و 
آمادگی خود را در زمینه  کمک به 
اعالم  گاز  شرکت  مطالبات  وصول 
نمود .   گفتنی است در ادامه مراسم 
معارفه حکم انتصاب سرپرست اداره 
توسط  گالیکش  شهرستان   گاز 
فرمانداربه ایشان  اعطاء شد که در 
 ، رجوع  ارباب  تکریم  بر  این حکم 
گازرسانی ، رعایت مسائل ایمنی و 
رفاه حال شهروندان عزیز تاکید شده 
است. در ادامه نیز مهندس رحیمی با 
حضور در اداره گاز گالیکش  با تشکر 
از زحمات پرسنل  اداره ، بر توانمند 
فرآیند  و همچنین   نیروها   سازی 
و  از ظرفیتها  گیری  بهره  با  سازی 

ابزارهای  موجود تاکید نمودند.

اللهی  شمس  عباس 
ز  گا شرکت  مل  مدیرعا
استان ایالم گفت: بر اساس 
ابالغ استاندار و تأکید مدیر گازرسانی 
شرکت ملّی گاز ایران، برنامه مالقات 
چهره  به  دیدارچهره  و  عمومی 
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 

با ارباب رجوع صورت گرفت
عباس شمس اللهی مدیرعامل 
بر  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت 
ابالغ استاندار و تأکید مدیر  اساس 
ایران،  گاز  ملّی  شرکت  گازرسانی 
برنامه مالقات عمومی و دیدارچهره 
گاز  شرکت  مدیرعامل  چهره  به 
استان ایالم با ارباب رجوع صورت 

گرفت
عباس شمس اللهی مدیرعامل 
بر  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت 
ابالغ استاندار و تأکید مدیر  اساس 
ایران،  گاز  ملّی  شرکت  گازرسانی 
برنامه مالقات عمومی و دیدار چهره 
به چهره مدیرعامل با ارباب رجوع در 
روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۸ 

لغایت ۱3 برگزار می گردد.

وی با اشاره به برنامه حضور 
و  بازرسی  امور  بازرسان  ادواری 
ملّی  به شکایات شرکت  رسیدگی 
استان  گاز  شرکت  در  ایران  گاز 
ایالم اعالم نمود که برنامه دیدار 
چهره به چهره و مالقات عمومی 

این  رجوع  ارباب  با  عامل  مدیر 
شرکت  بازرسان  حضور  با  هفته 
شمس  گردید.  ر  برگزا ز  گا ملّی 
صیانت  راستای  در  افزود:  اللهی 
و  ئه  را ا و  شهروندان  حقوق  ز  ا
دریافت هر گونه پیشنهاد، انتقاد و 

ملّی  شرکت  بازرسان  به  شکایات 
استقرار  مراتب حضور، محل  گاز، 
طی  زرسان  با تماس  ه  ر شما و 
اتوماسیون  طریق  از  و  اطالعیه 
شرکت  کارکنان  همه  به  اداری 

گردید. اعالم 

بر اساس ابالغ استاندار و تأکید مدیر گازرسانی شرکت ملّی گاز ایران

مالقات عمومی و دیدارچهره به چهره 
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با ارباب رجوع

استان  ای  حرفه  و  فنی  مدیرکل 
با  خبرنگاران  با  نشست  در  اصفهان 
چهار  تعطیلی  موجب  کرونا  اینکه  بیان 
آزاد شد،  آموزشگاه های فنی حرفه ای و  ماهه 
اظهار کرد: به همین منظور به دنبال پیاده کردن 
آموزشگاه  در  آن  و تسری  دوگانه  آموزش های 

های آزاد هستیم.
وی توضیح داد: با توجه به ادامه دار شدن 
به  آموزشی  مدل  نگرش  تغییر  با  کرونا  بحران 
سیستم  است  قرار  ترکیبی  و  تلفیقی  صورت 
آموزشی در قالب مجازی و سیستم دوگانه پیاده 
شود و این مدل را به آموزشگاه های فنی حرفه 

ای اعالم و توصیه کرده ایم.
شیوه  این  در  کرد:  اظهار  طبسی  اخوان 
است  قرار  حضوری،  های  آموزش  درصد   3٠
به صورت مجازی و آموزش الکترونیک تعریف 
شود و در ادامه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی با توجه به اینکه جنس 
مهارت به نحوی نیست که به صورت الکترونیک 
آموزش داده شود، این مهارت ها در آموزشگاه ها 

به صورت شیفت بندی و یا در حیطه اصناف در 
قالب آموزش های دوگانه انجام شود.

دوگانه  های  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
سفارش محور است نه عرضه محور و باید شغل 
در آن تعریف شود، گفت: این مدل آموزشی از سال 
گذشته در صنف خودروهای سبک اصفهان با ۱۸ 
نفر پیاده شد که امروز به 3٠٠ نفر رسیده است و 
استانداردهای  برای اجرای آن در دیگر صنوف، 

آن را باز گذاشته ایم.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان با 
بیان اینکه در کشورهای دیگر داشتن شغل از نوع 
آن مهمتر است و بیشتر بر روی شایستگی های 
شغلی تاکید می شود، اظهار کرد: به همین منظور 
اداره کل فنی و حرفه ای اصفهان با پیشنهاد به 
تدوین  در  کرده  عنوان  بودجه  و  برنامه  سازمان 
برنامه هفتم توسعه سیستم صالحیت حرفه ای 

در کشور پیاده شود.
افزود:سیستم  طبسی  اخوان  ادامه  در   
در  بار  نخستین  برای  که  ای  حرفه  صالحیت 
اصفهان پیاده سازی شده، اکنون در پارس جنوبی، 

ذوب آهن اصفهان، سیمان سپاهان و گروه صنعتی 
انتخاب در حال اجراست و امیدواریم این شیوه در 
دیگر صنایع تسری یابد.وی در خصوص خسارت 
آموزشگاه های فنی حرفه ای از کرونا اظهار کرد: 
این آموزشگاه ها با توجه به اینکه مهارت محور 
هستند نیاز به ساختمانی با متراژ باالیی دارند که 
هزینه های اجاره باالیی به آنها تحمیل می شود.

وی با بیان اینکه شاید ۱٠ درصد آموزشگاه 
های فنی حرفه ای اصفهان صاحب ملک باشند، 
این  از تعطیلی  اولین ضربه  بنابراین  اظهار کرد: 
آموزشگاه ها، از ناحیه اجاره است و دومین ضربه 

بیکاری پرسنل آنها خواهد بود.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان با 
بیان اینکه متاسفانه سیستم آموزشی چرخه پول 
سازی نیست، گفت: در این شرایط اگر آموزشگاه 
های آزاد فنی و حرفه ای یک ماه تعطیل شوند، 
موجب فلج شدن و تعطیلی آن خواهد شد، بنابراین 
از ستاد مقابله با کرونا می خواهیم این بخش با 
و  باشند  داشته  فعالیت  اجازه  ها  پروتکل  حفظ 

تعطیل نشوند.

اخوان طبسی:

سیستم صالحیت حرفه ای برای نخستین بار در اصفهان پیاده سازی شده است

و  راضی  ا و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه 
برابر رای شماره ۱3۹۹6٠3۱٠۴٥7٠٠۱۹۴٠ مورخ ٠3/۱3۹۹/26 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع  در  که 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه 
ساری تصرفات مالکانه آقای محمد ذوالفقاری ملکشاه فرزند یداله 
نسبت   ۱3۹۸-۴۹2 پرونده  بشماره   ٥6۸۹6۴٠6٥۴ ملی  بشماره 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
از  قسمتی  مربع  (متر  پانزده  و  متر  )چهارده   ۱٥/۱۴ مساحت  به 
مع  خریداری  ساری  ثبت   3 بخش  در  واقع  اصلی   ۱۴2 پالک 
الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 

در  آگهی می شود  روز   ۱٥ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مرجع  را  خود 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
 22/٠۴/۱3۹۹ او:  نوبت  انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  مالکیت صادر 
فریبرز یوسفیان حمیدی  نوبت دوم: ۱3۹۹/٠٥/٠٥  انتشار  تاریخ 
منطقه3 ساری  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   رئیس 
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جوانترین لژیونر والیبال:
بازیکنانجوانمانندخشتخامهستند

لژیونر ۱۹ ساله والیبال ایران گفت: معتقدم 
که بازیکنان جوان مانند خشت خامی هستند که 
مربیان یه عنوان یک سفالگر، می توانند آن ها را 

به یک اثر هنری تبدیل کنند.
 )AVC( سایت کنفدراسیون والیبال آسیا
با انتشار گزارشی به تمجید از امیرحسین توخته 
و  پرداخت  ایران  ملی  تیم  تور  روی  مدافع 
نوشت: »یکی از اتفاقات خوب والیبال ایران در 
سال های گذشته، انتقال بازیکنان جوان به تیم 
ملی بزرگساالن است. بازیکنانی چون توخته که 

پس از موفقیت در رده های سنی پایه، حاال با توجه به عملکرد خوب  مربیان تیم های 
ملی ایران، آماده درخشش در رده بزرگساالن هستند.

در ادامه صحبت های امیرحسین توخته با سایت کنفدراسیون آسیا را می خوانید:
مدافع روی تور ۱۹ ساله تیم ملی ایران گفت: من معتقدم که یک بازیکن مانند 
خشت خامی است که مربی می تواند مانند یک سفالگر به آن شکل داده و مانند یک 
اثر هنری آن را بیافریند. شخصا همیشه به توصیه های مربیانم گوش داده ام طبق 
دستورالعمل های آن ها تمرین کرده و پیش رفته ام که نهایتا باعث شد اولین عنوان 

قهرمانی جهان را در رده های سنی کسب کنم.
توخته در مورد نخستین حضور خود به عنوان ملی پوش رده های سنی والیبال 
ایران گفت: نخستین حضور من در رقابت های زیر ۱۹ سال میانمار بود که در آنجا 
چهارم شدیم. پس از آن تالش خود را بیشتر کردم تا اینکه در قهرمانی جهان جوانان 
بحرین، به عنوان قهرمانی رسیدیم. در آنجا من به عنوان بهترین مدافع وسط رقابت ها 

انتخاب شدم.
یکی از مربیانی که توجه ویژه ای به توخته کرد، ایگور کوالکوویچ بود. او در این 
مورد نیز اظهار کرد: خاطره انگیزترین لحظه من بازی در لیگ ملت های روسیه بود 
که ما مقابل تیم قدرتمند برزیل قرار گرفتیم که با وجود باختی که داشتیم، من بهترین 

بازی خود را به عنوان یک جوان ۱7 ساله انجام دادم.
لژیونر جوان والیبال ایران که در فصل جدید مسابقات در لیگ بلژیک توپ خواهد 
زد، در مورد آرزوی خود نیز گفت: هر ورزشکاری دوست دارد که به باالترین قله های 
موفقیت صعود کند. اکنون بعد از دو قهرمانی در رده های سنی، آرزوی من حضور در 

میدان بزرگ بازی های المپیک است.
او با بیان اینکه معلمان والیبال، مادر و دوستانش تاثیرگذارترین افراد در پیشرفتش 
بوده اند، ادامه داد: من واقعا عاشق والیبال هستم و آن را برای ادامه راهم انتخاب  کردم. 
واقعا به این رشته عالقمند بودم و یکی از معلمان در دوره دبستان به نام آقای عدلی، 
تشویقم  کرد تا به بازی کردن والیبال ادامه دهم. همچنین وقتی از من می پرسند که 
چه چیزی من را از سایر بازیکنان متمایز می کند، به جای این که بگویم چه چیزی 
از من یک بازیکن ویژه ساخت، می گویم چه کسی من را به یک بازیکن ویژه تبدیل 
کرد. من همه موفقیت هایم را مدیون مادرم هستم. ضمن اینکه از تمام مربیانی و 
دوستانی که تا به امروز سخت کار کردند تا به من والیبال بیاموزند تشکر می کنم. پی 
برده ام که دلیل متمایزتر شدنم این است که همه آن ها در زندگی ام حضور دارند. این 
شهامت را دارم که بگویم خودم الگوی خودم هستم چون من امیرحسین توخته را 

بیش از هر کس دیگری می شناسم.
توخته درمورد سختی های کسب موفقیت نیز گفت: چالش های زیادی پیش روی 
یک ورزشکار هستند که رسیدن به موفقیت را سخت می کند، مسائلی مانند دوری از 
خانواده و یافتن فرصتی مناسب برای تحصیل کردن. البته مسائل زیادی هم بودند 
که به من انرژی می دادند و با این وجود بزرگ ترین حامی من خانواده ام بودند که مرا 

به سمت موفقیت سوق دادند.
او  در پایان گفت: من به عنوان یک ورزشکار فرد جدی و بسیار منضبط هستم. 
من همیشه والیبال را تمرین می کنم و در کنار آن به بیلیارد، شنا و تنیس روی میز 

هم عالقه دارم.

سرمربی ژیمناستیک جوانان:
موفقیتهایژیمناستیکباهمدلیومدیریتصحیحرقمخورد

سرمربی تیم ژیمناستیک جوانان با اشاره به حمایت های وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک از این رشته گفت: کسب موفقیت در سطح المپیک و جهان نیاز به یک 
تیم قوی دارد. بی گمان مدیریت زهرا اینچه درگاهی کارگردان اصلی اعتماد به نفس 

ژیمناست ها هستند.
روند رو به رشد ژیمناستیک ایران در چند سال گذشته موجب شده است تا این 
رشته در سطح آسیا و جهان با وجود حریفان مقتدر، حرفی برای گفتن داشته باشد. 
ثبت شش حرکت جهانی به نام »سعیدرضا کیخا« و کسب 2 مدال نقره مسابقات 
ملبورن استرالیا تنها بخشی از این افتخارات است. افتخاراتی که ممکن است با کسب 

نخستین سهمیه المپیکی ایران تبدیل به یک تاریخ سازی شود.
البته افتخارآفرینی ژیمناست های ایرانی تنها در رده سنی بزرگساالن نیست بلکه 
»رضا بهلول زاده« در المپیک جوانان که سال 2٠۱۸ در آرژانتین برگزار شد عنوان 
سوم را کسب کرد. توسعه ژیمناستیک در بخش های مختلف و تدبیر »زهرا اینچه 
درگاهی« برای مدیریت این فدراسیون موجب شده تا انتظار از این رشته روز به روز 

در حال افزایش باشد.
»مسعود جودی« یکی از مربیان پایه ژیمناستیک ایران به واکاوی این دالیل 

توسعه این رشته در ایران پرداخته است. متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است؛
اولین مدال المپیکی ایران کسب شد

شاید زمانی که من به دوستان رسانه ای وعده دادم که سهمیه المپیک جوانان 
را به دست خواهم آورد کسی باورش نشد اما این سهمیه کسب و من قول مدال را 
نیز به اهالی ورزش و مسووالن دادم اتفاقی که در آرژانتین رخ داد و برای نخستین 
بار »رضا بهلول زاده« توانست مدال برنز المپیک جوانان را کسب کند. مدالی که اگر 
بگویم تاریخ سازی بود گزاف نیست. بهلول زاده از آن دست استعدادهایی است که از 

سن چهار سالگی زیر نظر مربیان فدراسیون کار کرد و من مربی او بودم.
روند استعدادیابی تنها به یک دوره خاص محدود نشد بلکه اکنون چند ورزشکار 
حرفه ای و با استعداد در تیم ملی نوجوانان و جوانان فعالیت می کنند که پشتوانه قوی 
برای تیم ملی بزرگساالن هستند. روند توسعه ژیمناستیک رو به جلو است و دعوت 
ایران به تورنمنت های بزرگ نشان از آن دارد که  جهان نیز ظرفیت های ژیمناستیک 

ایران را باور کرده است.
مدال برنز المپیک تاریخ سازی بود

زمانی که برای نخستین بار مدال المپیکی 2٠۱۸ جوانان را کسب کردم »مسعود 
سلطانی فر«  وزیر ورزش و جوانان و »سیدرضا صالحی امیری« رییس کمیته ملی المپیک 
لطف بزرگی داشتند و اعالم کردند این مدال را نباید برنز تعریف کنیم بلکه یک تاریخ 
سازی در ورزش ایران به ویژه رشته ژیمناستیک است. آنان با ابراز رضایتی از این 

موفقیت گفتند این مدال دید مسووالن را به رشته ژیمناستیک عوض کرده است.
اینچه درگاهی کارگردان موفقیت ها است

زمان کسب مدال تنها ورزشکار دیده می شود اما باید گفت برای کسب این مدال 
افراد زیادی درگیر بودند. مسووالن ورزش کشور، مدیریت فدراسیون و مربیان ورزشکار 

کسانی هستند که هر کدام به نوبه خود در این موفقیت تاثیر داشتند. 
اعزام تیم به مسابقات بین المللی موجب اعتماد به نفس ورزشکار خواهد شد و 
تقویت روحیه ورزشکاران نیاز به یک کارگردان قوی در راس دارد. نمی شود از زحمات 
روسای قبلی چشم پوشی کرد اما در دوره کنونی خانم »اینچه درگاهی« تالش های 
زیادی برای اعزام ورزشکاران به مسابقات خارجی در رده های سنی داشته است. البته 
در این زمینه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک حامی اصلی فدراسیون بودند و با 

این حمایت ها به سمت و سوی تاریخ سازی می رویم.

ابتالژاویبهکرونا
سرمربی السد اعالم کرد به کووید ۱۹ 

مبتال شده است.
به گزارش ال اسپانیول، ژاوی ارناندس 
به کووید ۱۹ مبتال شده است. سرمربی السد 
از طریق شبکه های اجتماعی این موضوع 
در  بارسلونا  سابق  هافبک  کرد.  اعالم  را 
نوشت که حال عمومی اش  اینستاگرامش 

خوب است. 
در  تواند  نمی  ژاوی  اساس  این  بر 
حضور  تیمش  کنار  در  مسابقات  بازگشت 

داشته باشد. او در خانه خواهد ماند تا اجازه خروج از قرنطینه را پیدا کند و بتواند به 
کار خود ادامه دهد. 

جام حذفی فرانسه؛
قهرمانیپاریسنژرمندرشبمصدومیتشدیدامباپه

برتری  با  پاری سن ژرمن  فوتبال  تیم 
مقابل سنت اتین به مقام قهرمانی جام حذفی 

فرانسه دست یافت.
فینال جام حذفی باشگاه های فرانسه، 
پاری سن ژرمن  تیم های  بین  شنبه  بامداد 
»استادوفرانس«  ورزشگاه  در  سنت اتین  و 
بر  یک  برتری  با  بازی  این  که  شد  برگزار 

صفر پاریسی ها به اتمام رسید.
با تصمیم مسووالن برگزاری، پنج هزار 
تماشاگر اجازه حضور در ورزشگاه را داشتند که 
البته این مساله نیز مورد استقبال هواداران قرار 

نگرفت و کمتر از 2 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور یافتند.
مطابق انتظار پاریسی ها شروعی عالی داشتند و در دقیقه چهاردهم به گل 

دست یافتند.
در ادامه نیز فرصت های زیادی ایجاد شد که دروزاه بانان 2 تیم با واکنش های 

خوب خود مانع از موفقیت بازیکنان حریف شدند.
با تکلی  به خشونت کشیده شد و »پرین« کاپیتان سنت اتین  بازی  سپس 

وحشتناک روی پای »امباپه« موجب ایجاد درگیری شدید در زمین شد.
پرین از سوی داور با کارت قرمز جریمه شد و امباپه نیز به دلیل مصدومیت از 

مچ پا با چشمانی اشک بار تعویض شد.
در نیمه دوم نیز شاگردان »توماس توخل« تسلط کاملی بر روند بازی داشته 

و بارها دروازه سنت اتین را تهدید کردند.
در دقایق پایانی بازیکنان سنت اتین برای جبران شکست تالش زیادی انجام 

داده و حمالت مختلفی را طراحی کردند که البته راه به جایی نبرد.
این سیزدهمین قهرمانی پاری سن ژرمن در جام حذفی فرانسه بود.

رییس جمهور فرانسه خطاب به پاریسی ها؛
لطفابهرئالوبارسانروید!

بامداد  ژرمن  سن  پاری  فوتبال  تیم 
شنبه موفق شد با پیروزی یک بر صفر برابر 
سن اتین قهرمان جام حذفی فرانسه شود. 
امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه برای 
دیدن این مسابقه در ورزشگاه حضور داشت 
و در مراسم اهدای مدال هم شرکت کرد. او 
پیش از شروع مسابقه دقایقی با بازیکنان دو 
تیم از جمله نیمار و ام باپه از پاری سن ژرمن 

صحبت کرد.
احتماال صحبت خیلی مهمی بین آن ها 
رد و بدل نشده است اما حالت دست ماکرون 

طوری است که انگار از آن ها می خواهد از پاری سن ژرمن جدا نشوند.
تا چند ماه قبل خبر رفتن ام باپه به رئال و نیمار به بارسا در رسانه ها بسیار 
شنیده می شد اما با شیوع بیماری کرونا و افت وضعیت مالی باشگاه ها کمی بعید 

به نظر می رسد این دو انتقال صورت بگیرد.

تساوی میالن و آتاالنتا؛ 
همهچیزمهیایقهرمانییوونتوس

دیدار تیم های آث میالن و آتاالنتا با تساوی همراه شد تا همه چیز برای 
قهرمانی دوباره یوونتوس در سری آ ایتالیا فراهم شود.

بامداد شنبه در آغاز هفته سی و ششم لیگ فوتبال باشگاه های ایتالیا و در 
دیداری حساس، تیم اوج گرفته آث میالن در ورزشگاه »سن سیرو« از تیم مدعی 

آتاالنتا پذیرایی کرد که این بازی تماشایی با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.
میالن در دقیقه چهاردهم با ضربه »چالهان اوغلو« به گل دست یافت اما در 

ادامه میهمان برای جبران نتیجه تالش زیادی انجام داد.
در دقیقه 2٥ آتاالنتا صاحب ضربه پنالتی شد که »مالینوسکی« اوکراینی این 

فرصت طالیی از دست داد و پنالتی را خراب کرد.
شاگردان »گاسپرینی« دست از تالش برنداشتند و پیش از اتمام نیمه نخست 

توسط »دوان زاپاتا« به گل تساوی رسیدند.
در نیمه دوم تالش بی وقفه آتاالنتا برای رسیدن به گل برتری سودی نداشت 

و این بازی با تساوی همراه شد.
آتاالنتا رده دومی با این تساوی به امتیاز 7٥ رسید و میالن هم 6٠ امتیازی شد.

با این اوصاف یوونتوس ۸٠ امتیازی و صدرنشین، بهترین فرصت را برای 
تکرار قهرمانی در سری آ دارد.

مذاکراتمثبتمیالنبامدافعبرزیلیبارسا
امرسون مدافع راست 2۱ ساله برزیلی 
بارسا که با قراردادی دو ساله و قرضی برای 
بتیس توپ می زند احتماال فصل بعد راهی 

میالن خواهد شد.
امرسون سال گذشته بود که با قراردادی 
به ارزش ۱2 میلیون یورو از اتلتیکو مینیرو 
برزیل به بارسا پیوست. شش میلیون یورو از 
این انتقال را رئال بتیس پرداخت کرد به این 
شرط که امرسون دو سال برای این باشگاه 
بازی کند و او از ژوئن 2٠2۱ در اختیار بارسا 

خواهد بود.
نمایش های خوب امرسون در سمت راست خط دفاعی بتیس، توجه سران 
میالن را به خود جلب کرده و طبق ادعای اسپورت، مذاکرات مثبتی هم با مدیر 
برنامه های او داشته اند. این مالقات در میالن صورت گرفته و دو طرف به توافق 

نهایی نزدیک شده اند.
بارسا که مالکیت امرسون را از سال بعد در اختیار خواهد داشت، رقم انتقال 
را 3٠ میلیون یورو در نظر گرفته است که نیمی از آن به رئال بتیس خواهد رسید. 
هرچند بارسلونا احتمال نلسون سمدو را در سمت راست از دست خواهد داد ولی 
کادر فنی این باشگاه در مورد امرسون به جمع بندی نهایی نرسید و احتماال مجوز 
جدایی او صادر خواهد شد. به این ترتیب امرسون بدون اینکه حتی در یک بازی 

پیراهن بارسا را به تن کرده باشد، راهی ایتالیل خواهد شد.

پرسپولیس  فوتبال  تیم 
چهارمین  حالی  در  تهران 
قهرمانی خود را جشن گرفت 
دارند  باور  کارشناسان  از  بسیاری  که 
انسجام تیمی سرخپوشان پایتخت رمز 
موفقیت این تیم در لیگ برتر است.

تیم  به  قهرمانی  و  موفقیت  ژن 
فوتبال پرسپولیس تهران تزریق شده 
به  مهم  واکسن  این  تزریق  و  است 
چند سال پیش بازخواهد گشت. زمانی 
در  ناکامی  از  بعد  تیم  مسووالن  که 
هفته  های  بازی  و  چهاردهم  لیگ 
نخست لیگ پانزدهم برانکو ایوانکویچ 
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران 
استخدامی  درآوردند  استخدام  به  را 
این  ناکامی های  پایان  بر  آغاز  که 
سرخپوشان  بود.  برتر  لیگ  در  تیم 
سه  کروات  مرد  هدایت  با  پایتخت 
قهرمانی  نایب  یک  قهرمانی،  عنوان 
لیگ برتر و یک عنوان نایب قهرمانی 

آسیا را کسب کردند.
 2 در  پرسپولیس  که  چند  هر 
مقتدرانه  برانکو  تفکر  با  پیاپی  فصل 
قهرمان شدند اما بسیاری از کارشناسان 
در  تیم  پوست اندازی  که  داشتند  باور 
برتری  ژن  رشد  روند  آینده  فصل های 
تیم را تضعیف خواهد کرد و ممکن است 
این قهرمانی ها در لیگ هجدهم پایان 
یابد. اما با وجود محرومیت پرسپولیس از 
پنجره نقل انتقاالت این تیم همچنان به 

روند رو به رشد خود ادامه داد.  
فوتبال  تیم  موفقیت  ژن  چرا  اما 
درمانی  داروهای  وجود  با  پرسپولیس 

سایر تیم ها تضعیف نشد و همچنان در 
خون آنان جاری است؟ برای پاسخ به 
این پرسش الزم است مولفه های زیادی 
مورد بررسی قرار گیرد مولفه هایی که 
در  می تواند  آنان  از  کدام  هر  واکاوی 
قرار  بررسی  مورد  مختلف  زمینه  چند 
انسجام  مولفه ها  این  از  یکی  گیرد. 
تیم  است.  فنی  ثبات  محور  بر  تیمی 
فوتبال پرسپولیس تهران در چند فصل 
گذشته مجموعه ای از بازیکنان یکدست 
بوده است که با کمترین تغییرات همراه 
بوده است. البته در مسیر پنج ساله تیم 
برخی از بازیکنان مانند محسن مسلمان، 
شایان مصلح، گادوین منشا و سروش 
اما  شدند  اضافه  تیم  این  به  رفیعی 
همخوان نبودن آنان با سیستم موفقیت 
این  خروج  برای  را  زمینه  پرسپولیس، 

بازیکنان فراهم کرد.  
دوره  چهارده  در  که  پرسپولیس 
لیگ برتر تنها 2 عنوان قهرمانی کسب 
چهار  گذشته  سال  پنج  در  بود  کرده 

قهرمانی  نایب  یک  و  قهرمانی  عنوان 
در  بی نظیر  رکورد  کسب کرد که یک 
از  ایران به شمار می رود. یکی  فوتبال 
پاشنه آشیل های این تیم در دوره های 
که  بود  دروازه  و  دفاعی  خط  گذشته 
علیرضا  مانند  بازیکنانی  استخدام  با 
شجاع  حسینی،  جالل  سید  بیرانوند، 
خلیل زاده و محمد حسین کنعانی زادگان 
بیمه شد و می رود تا در فصل نوزدهم 
آن  از  را  دفاعی  خط  بهترین  رکورد 

خود کند.
با  پرسپولیس  دروازه  که  چند  هر 
بیرانوند بیمه شد اما استخدام یک دروازه 
بان حرفه ای به نام »بوژیدار رادوشویچ« 
تسخیر  دژ  به  را  تیم  این  توری  قفس 

ناپذیر تبدیل کرده است.
سید  حضور  نیز  دفاعی  خط  در 
دفاع  انصاری  محمد  و  حسینی  جالل 
این تیم را بیمه کرد و موفقیت این تیم 
محمد  و  خلیل زاده  شجاع  استخدام  با 
و  شد  تکمیل  کنعانی زادگان  حسین 

ادامه  دیگر  سال  چند  تا  است  ممکن 
کامیابی نیا  کمال  حضور  باشد.  داشته 
گذشته  چند سال  در  نوراللهی  احمد  و 
نیز یک قدرت مضاعف به تیم در میانه 

میدان داده است.
در خط حمله تیم نیز علی  علی پور 
نیز یک مهره تاثیر گذار به شمار خواهد 
رفت که با زوج مهدی ترابی و برخی 
بازیکنان جوان تیم نقش مهمی در  از 
تیم در چند دوره گذشته  این  موفقیت 

داشتند.
فاکتورها  این  کنار  در  اگر  حال 
تیم  لژیونرهای  لیست  به  نگاهی 
که  شد  خواهیم  متوجه  باشیم  داشته 
برتری  لیگ  بازیکنان  دیگر  برخالف 
گذشته  سال  پنج  در  پرسپولیسی ها 
لیگ های  در  حضور  به  تمایل  کمتر 
رامین  طارمی،  مهدی  داشتند.  خارجی 
رضاییان، صادق محرمی و وحید امیری 
بازیکنانی بودند که در این ادوار به لیگ  
دیگر کشورها رفتند. امیری پس از یک 
دوره حضور در لیگ ترکیه به پرسپولیس 

بازگشت.
چنین  گیری  شکل  زمینه  در 
برانکو  میراث  از  نباید  موفقیت هایی 
خوردن  رقم  در  کالدرون  و  ایوانکویچ 
پوکر قهرمانی چشم پوشی کرد. برانکو 
با حضور در نیمکت این تیم یک نایب 
قهرمانی و سه عنوان قهرمانی را کسب 
کرد و کالدرون تیم را پس از رفت برانکو 
در مسیر موفقیت قرار داد تا سرخپوشان 
با یحیی گلمحمدی در مسیر پوکر قرار 

بگیرند.

ثبت تاریخی عدد ۴ برای قرمز ها؛

تیمبودن،رمزموفقیتپرسپولیس

پس از چهارمین قهرمانی 
متوالی پرسپولیس در لیگ برتر 
جمله  از  مختلفی  های  چهره 
اسطوره های این باشگاه به این اتفاق مهم 

واکنش نشان دادند.
سرخ پوشان  گذشته،  شب  جمعه 
نفت  برابر  پیروزی  کسب  با  پایتخت 
مسجدسلیمان موفق شدند برای چهارمین 
لیگ  در  را  خود  قهرمانی  متوالی  فصل 
برتر جشن بگیرند و چهار هفته مانده به 
پایان لیگ نوزدهم، جشن قهرمانی را به 
پا کنند؛ پس از ثبت این رخداد تاریخی 
چهره هایی چون علی دایی، علی کریمی، 
مهرداد میناوند که از ستارگان سال های 
نه چندان دور پرسپولیس به شمار می  آیند 
در کنار افشین پیروانی و کریم باقری که 
در کادرفنی فعلی سرخ پوشان نیز حضور 
احسان  چون  هنرمدانی  البته  و  دارند 
علیخانی مجری برنامه عصر جدید و دیگر 
چهره های شاخص ورزشی و فرهنگی به 

این تبریک این قهرمانی پرداختند.
هر لحظه به تعداد این نفرات افزوده 
می شود که هر کدام به سبک و سیاق 
را  سرخپوشان  قهرمانی  چهارمین  خود 

تبریک گفته اند:
علی ضیا مجری برنامه فرمول یک 
نیز با بازنشر پست علی کریمی اسطوره 
به  استوری خود،  در  پرسپولیس  باشگاه 
پرسپولیس  متوالی  قهرمانی  چهارمین 

واکنش نشان داد.
یکی از جالب ترین واکنش ها را شاید 
بتوان به مهدی ترابی نسبت داد؛ ستاره ای 
که نقش بی بدیلی در ترکیب پرسپولیس در 
راه قهرمانی داشت اما به دلیل مصدومیت 
دیدار قهرمانی با نفت مسجدسلیمان را 
از دست داد؛ او در صفحه شخصی خود 
بازنشر پست یحیی گل محمدی در  با 
استوری خود، این چنین واکنش خود به 

قهرمانی پرسپولیس را بروز داد.
 ٥  ،۱36٠ دهه  در  پروین  علی 
در  را  پرسپولیس  با  متوالی  قهرمانی 
تجربه  تهران  های  باشگاه  مسابقات 
کرده است؛ او در استوری اینستاگرامش 
چهارمین قهرمانی تیم همیشگی اش را به 

این سبک تبریک گفت.
فرزاد حبیب اللهی آنالیزور پرسپولیس 
در دوران برانکو ایوانکوویچ، با انتشار به 
واکنش  پرسپولیسی ها  قهرمانی  پوکر 

نشان داد.
یحیی گل محمدی پس از انتشار 
قهرمانی،  تبریک  مضمون  با  تصویر 
پستی دیگری را منتشر کرد و از ۸ غایب 

پرسپولیسی ها یاد کرد.
نه  بزیک مهاجم سال های  ادموند 
یک  انتشار  با  پرسپولیس،  دور  چندان 
در صفحه شخصی  اینستاگرامی  پست 
خود چهارمین قهرمانی متوالی تیمش را 

تبریک گفت.
بق  سا جم  مها خلیلی  محسن 
اسبق  سرپرست  و  پایتخت  سرخ پوشان 
این تیم با انتشار پستی به خانواده پرسولیس 

قهرمانی به دست آمده را تبریک گفت.
مهدی مهدوی کیا موشک فوتبال 
ایران با انتشار پستی در صفحه شخصی 
قهرمانی  چهارمین  اینستاگرام   در  خود 

متوالی سرخ پوشان را تبریک گفت.
ه  باشگا اسطوره  کریمی  علی 
پرسپولیس با انتشار پست و استوری در 
به  زود  خیلی  اینستاگرامی اش  صفحه 
یحیی و پسرانش چهارمین قهرمانی متوالی 

را تبریک گفت.
علی دایی هم جزو اولین چهره هایی 
بود که چهارمین قهرمانی متوالی را به 

هواداران پرسپولیس تبریک گفت و خسته 
نباشیدی هم آقای گل فوتبال ملی جهان 
به بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس داشت.

عصر  برنامه  پرسپولیسی  مجری 
جدید هم خیلی زود با پیام ویژه ای که 
اینستاگرامش منتشر کرد به  در صفحه 
واکنش  پرسپولیسی ها  امشب  قهرمانی 

نشان داد و تبریک ویژه ای را بیان نمود.
کریم باقری مربی پرسپولیس هم 
اعضای  آن  عکس  که  پستی  انتشار  با 
کادرفنی پرسپولیس بودند، ابراز امیدواری 
کرد که قهرمانی های پرسپولیس همچنان 
ادامه دار باشد؛ البته هنوز سرنوشت جدایی 
باقری از پرسپولیس به مقصد تیم ملی 
مشخص نشده و معلوم نیست آیا برای 
سالهای آتی هم باقری در کنار سرخپوشان 

می ماند یا خیر؟
نیلوفر اردالن سرمربی تیم فوتسال 
متفاوت  واکنشی  در  هم  تهران  سایپا 
قهرمانان  لیگ  فینال  دیدار  از  عکسی 
آسیا با حضور هواداران خانم پرسپولیس 
در ورزشگاه آزادی منتشر کرد و قهرمانی 

سرخپوشان را تبریک گفت.
با  هم   AFC رسمی  صفحه 
متوالی  قهرمانی  چهارمین  عکس  این 
پرسپولیس در لیگ ایران رو تبریک گفت.

بق  سا فع  مدا نی  ا پیرو فشین  ا
پرسپولیس و سرپرست کنونی سرخ پوشان 
به  واکنش ها  سریع ترین  از  یکی  هم 
قهرمانی را داشت و به هواداران پرسپولیس 

این مهم را تبریک گفت.
دفاعی  هافبک  نیا  کامیابی  کمال 
با هشتگ  پرسپولیس هم  تیم  جنگنده 
چهارمین  تیم ها  سایر  به  کنایه آمیزی 

قهرمانی متوالی تیمش را تبریک گفت.
جواد کاظمیان وینگر سرعتی سابق 
قبل  دقایقی  هم  پایتخت  سرخ پوشان 
پستی  انتشار  با  در صفحه شخصی اش 
به قهرمانی پرسپولیس در لیگ نوزدهم 

واکنش نشان داد.

بق  سا فع  مدا یان  ر نصا ا علی 
پرسپولیس استوری در صفحه اش شخصی 
خود بارگذاری کرد و این چنین به قهرمانی 

امشب پرسپولیسی ها واکنش نشان داد.
سابق  کاپیتان  صادقی  امیرحسین 
جاری خصوصا،  فصل  در  که  استقالل 
بزرگترین چالش را با هواداران و هجمه را 
نسبت به تیم پرسپولیس داشت، دقایقی 
بعد از این قهرمانی با تگ کردن یحیی، 

قهرمانی را به سرخ ها تبریک گفت.
میانی  مدافع  زاده  خلیل  شجاع 
پرسپولیس که نقش پررنگی در ثبت پوکر 
قهرمانی پرسپولیسی ها داشت، با انتشار 
استوری قهرمانی تیمش را تبریک گفت.

رضا شاهرودی دفاع چپ سالهای 
میان  در  که  هم  پرسپولیس  چندان  نه 
هواداران پرسپولیس به »رضا مالدینی« 
چهره هایی  از  دیگر  یکی  دارد،  شهرت 
بود که خیلی زود به چهارمین قهرمانی 
در صفحه شخصی  متوالی سرخ پوشان 

خود واکنش نشان داد.
سابق  سنگربان  بیرانوند  علیرضا 
که  بلژیک  آنتورپ  جدید  و  پرسپولیس 
نیز  قهرمانی  جشن  غایب  بزرگ ترین 
شخصی  صفحه  در  می آمد،  شمار  به 
قهرمانی  و  منتشر کرد  را  استوری  خود 

سرخ پوشان را تبریک گفت.
مدافع  زادگان  کنعانی  حسین 
سرخ پوشان که برابر نفت مسجدسلیمان 
آفساید  گلش  اما  شد  گلزنی  به  موفق 
هواداران  به  قهرمانی  هم  شد،  اعالم 
و  گفت  تبریک  خود  در صفحه  تیمش 
هم اینکه مدعی شد گل او آفساید نبوده 
است؛ کنعانی زادگان اولین قهرمانی خود 
امسال  را  برتر  لیگ  در  پرسپولیس  با 

تجربه کرد.
به  خطاب  متنی  با  امیری  وحید 
از  ویدئویی  البته  و  پرسپولیس  هواداران 
در  سرخ پوش  هواداران  پرشمار  حضور 
ورزشگاه آزادی، این قهرمانی را متعلق به 

آنها دانست و تبریک گفت و از خالی بودن 
سکوهای آزادی در روز قهرمانی این تیم 

ابراز ناراحتی کرد.
محمد نادری دفاع چپ پرسپولیس 
که به دلیل مصدومیت چند هفته ای را 
در صفحه  است،  دور  بازیکنان  جمع  از 
خود قهرمانی با انتشار یک استوری به 
هواداران و پیشکسوتان این باشگاه و به 
بویژه فرزندان هادی نوروزی و علیرضا 

بیرانوند تبریک گفت.
ست  ا ر ع  فا د شیری  مهدی 
زیبا  گل  پاس  یک  که  پرسپولیسی ها 
در  کرد،  ارسال  علیپور  علی  برای  را 
صفحه شخصی خود با ادبیاتی کنایه آمیز 
کری خوانی کرد و این چنین قهرمانی این 

تیم را تبریک گفت.
 سید جالل حسینی مدافع کهنه کار 
پرسپولیسی ها که ۸ قهرمانی خود در لیگ 
برتر را به دست آورد، با انتشار پستی نسبت 

قهرمانی سرخ پوشان واکنش نشان داد.
نخست  گل  زننده  علیپور  علی 
پرسپولیس در دوئل با نفت مسجدسلیمان، 
با انتشار تصویری از رختکن سرخ پوشان 
پس از قهرمانی، پوکر در کسب قهرمانی 

متوالی را تبریک گفت.
بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس 
که حرف و حدیث ها درباره آینده او در 
با  است،  زیاد  بسیار  سرخ پوشان  جمع 
انتشار متنی به دو زبان عربی و فارسی 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پوکر 

قهرمانی مبارک.
بق  سا مهاجم  رمی  طا مهدی 
ایران  فوتبال  فعلی  لژیونر  و  پرسپولیس 
در تیم ریوآوه پرتغال، با انتشار استوری 
کری خوانی داشت و از پیشگویی خود برای 

چهار قهرمانی متوالی پرسپولیس گفت.
باشگاه  اسطوره  محرمی  مجتبی 
پرسپولیس با تمجید از عملکرد بازیکنان 
و کادرفنی پرسپولیس، چهارمین قهرمانی 

متوالی سرخپوشان را تبریک گفت.
سپهر حیدری مدافع سابق پرسپولیس 
که زننده گل قهرمانی سرخ پوشان در لیگ 
هفتم بود، با انتشار استوری پوکر قهرمانی 
را هواداران کادرفنی و بازیکنان متعصب 

پرسپولیس تبریک گفت.
سوم  پیتان  کا للهی  ا نور احمد 
پرسپولیس و ستاره خط میانی این تیم هم 
با انتشار ویدئویی از هواداران سرخ پوش، 
برای آنها ابراز دلتنگی داشت و گفت امشب 
دوباره با قهرمانی پرسپولیس به پوشیدن 

پیراهن این تیم افتخار کرده است.
چپ  فع  ا مد ری  نصا ا محمد 
رباط  پارگی  دلیل  به  که  سرخپوشان 
صلیبی ماه هاست در کنار این تیم قرار ندارد 
و در حال گذراندن دوران مصدومیت خود 
است، با انتشار استوری، چهارمین قهرمانی 

متوالی پرسپولیسی ها را تبریک گفت.
از مهره های  نعمتی یکی  سیامک 
درخشان پرسپولیس در لیگ نوزدهم با 
بوسیدن  در حال  از خود  انتشار عکسی 
لوگوی باشگاه پرسپولیس، با چهار ایموجی 
جام قهرمانی این چنین متفاوت به قهرمانی 

سرخ پوشان واکنش نشان داد.
ماهینی  را حسین  واکنش عجیب 
در صفحه توئیتری خود داشت و با انتشار 
یک پست حاوی تنها چند نقطه، به نحوی 
می توان گفت به جای خالی خود در جشن 

پرسپولیسی ها واکنش نشان داد.
نویسنده  نی  خا قاسم  مهراب 
سریال هایی چون شب های برره و پژمان 
قهرمانی  به  جالب  و  متفاوت  واکنش 
سرخ پوشان با انتشار استوری در صفحه 

شخصی اینستاگرام خود داشت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهیدعوتهیئتمدیرهشرکتپاسارگادشیمیخاورمیانه
سهامیخاصثبتشدهبهشماره75۲وشناسهملی
۱0۸6۱666۱5۲جهتتشکیلجلسههیئتمدیره

بدینوسیله از کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت دعوت می شود تا در 
جلسه هیئت مدیره که در ساعت ۱٠ صبح مورخ ۹۹/٥/۱6 در محل مرکز 
اصلی شرکت به آدرس کردستان، قروه، کیلومتر ۱2 جاده همدان اول 
جاده میهم کد پستی 666۴۱۴۸۴7۴ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
بررسی و تصویب ترازنامه حساب سود و زیان شرکت در سال ۹۸ 

و ارائه اسناد مالی جهت بررسی به بازرس اصلی شرکت 
مدیرعامل 

و  قانون ساماندهی  به  موادی  الحاق  قانون  اجرایی  نامه  آیین  ماده ۱٠  آگهی 
حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین

برابر آراء هیأت حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ذیل محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح ذیل به 
منظور اطالع عموم در یک  نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 
بیست روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

رسید شماره ۱77٥-۹۹/٠۴/23؛ آقای رحیم مختاری سرقین فرزند فیروز نسبت 
به شش دانگ یک باب ساختمان به شماره ۸۹۴3 فرعی از 3۱٠ اصلی به مساحت 

۹۹ مترمربع
بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
بهبود محمدی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین

واکنش مجازی پیشکسوتان و سلبریتی ها به قهرمانی پرسپولیس
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از راست کامران شرفشاهی، دکتر محموذر اکرامی فر و رضا اسماعیلی
اختصاصی دنیای جوانان

من پریشان تر
تو هم بی اعتناتر می شوی

حامد عسگری

هرچه با تنهایی من آشنا تر می شوی
دیرتر سر می زنی و بی وفا تر می شوی

هرچه از این روزهای آشنایی بگذرد
من پریشان تر، تو هم بی اعتناتر می شوی

من که خرد و خاکشیرم! این تویی که هر بهار
سبزتر می بالی و باال بالتر می شوی

مثل بیدی زلف ها را ریختی بر شانه ها
گاه وقتی در قفس باشی رهاتر می شوی

عشق قلیانی ست با طعم خوش نعنا دوسیب
می کشی آزاد باشی، مبتالتر می شوی

یا سراغ من می آیی چتر و بارانی بیار
یا به دیدار من ابری نیا... تر میشوی

جایزه ادبی گنکور به عنوان 
فرانسه  ادبی  جایزه  مهم ترین 
در  و  تاخیر  هفته  یک  با  امسال 
تاریخ ۱٠ نوامبر برندگان خود را 

معرفی می کند.
مجله فرانسوی  گزارش  به 
آکادمی   ،»Livres Hebdo«
گنکور در نهایت تصمیم به تغییر 
تاریخ اعالم برنده این جایزه مهم 
ادبی کشور فرانسه گرفت و امسال 

برنده خود را با یک هفته تاخیر در تاریخ 2٠ آبان  )۱٠ نوامبر( 
معرفی می کند. 

پیش تر اعالم نامزدهای مرحله نخست این جایزه ادبی 
نیز به اواسط ماه سپتامبر موکول شده بود. 

گنگور،  جایزه  برنده  تاریخ اعالم  در  تغییر  به  باتوجه 
مدیسی  و  یعنی فمینا  فرانسه  دیگر  ادبی  جایزه  دو  برندگان 

تصمیم  نکردن  تغییر  صورت  در 
جوایز ادبی،  این  برگزارکنندگان 
اعالم  گنکور  از  زودتر  مطمئنا 

خواهد شد. 
هنوز مشخص نیست جایزه 
ادبی »رنودو« که هر سال برنده 
خود را به فاصله کوتاهی از جایزه 
تاریخی  کند،  می  اعالم  گنکور 
فعلی چهارم نوامبر )۱۴ آبان( خود 

را تغییر می دهد یا خیر. 
جایزه »گنکور« اولین بار در سال ۱۹٠3 از سوی »ژول« 
و »ادمون گنکور« راه اندازی شد که معتبرترین جایزه ادبی 
فرانسه است و کسب آن نقش مهمی در میزان فروش آثار 
ادبی دارد. از برندگان سرشناس این جایزه می توان از »مارسل 
پروست« در سال ۱۹2۹، »سیمون دوبووار« در سال ۱۹٥۴ 
و »پاتریک مودیانو«، برنده نوبل ادبیات سال 2٠۱۴ نام برد.

مهم ترین جایزه ادبی فرانسه به تعویق افتاد

یسه  مقا با  پوری  حمد  ا
رمان های عامه پسند با فیلم های 
هندی می گوید: خطاب رمان های 
عامه پسند به خوانندگانی است که در مقابل 
هیاهوی پیرامون خود و سردرد ناشی از آن 

درپی یک قرص مسّکن هستند.
ه  ر با ر د مترجم  و  ه  یسند نو ین  ا
ویژگی های رمان های عامه پسند و پرفروش 
و این که آیا لزوما یکی هستند و یا گاهی 
با هم اشتباه گرفته می شوند، اظهار داشت: 
گفته  رمانی  به  ظاهرا  عامه پسند  رمان 
آن  در  انسانی  ژرف  مسائل  که  می شود 
مطرح نمی شود، همچنین روابط انسان ها  
دارد،  واقعیت  در  که  را  الزم  پیچیدگی 

نشان نمی دهد. 
به  رمان ها  این  خطاب  افزود:   او 
هیاهوی  مقابل  در  که  است  خوانندگانی 
درپی  آن  از  ناشی  سردرد  و  خود  پیرامون 
یک قرص مسکن هستند و کاری با علت 
زندگی  معضالت  و  دشواری ها  آمدن  پدید 
انتظار  رمان  از  را  آن  حداقل  یا  ندارند. 
ندارند. نویسنده این نوع رمان شخصیت ها 
بدون  می سازد  می خواهد  که  آن گونه  را 
توجه به این که آن ها تا چه اندازه قابل باور 
هستند یا نه. حوادث را خود می سازد بدون 
این که تعهدی به واقعیت و باورپذیری آن 
داشته باشد. کافی است هیجان و کشش در 
آن حادثه باورناپذیر بگذارد و وظیفه اش را 

تمام کرده است.
پوری با بیان  این که رمان عامه پسند 
مختص ایران نیست و در همه جای دنیا وجود 

دارد، گفت: معموال این آثار پرفروش هستند 
و تیراژهای باال دارند، سبب آن هم دقیقا به 
خاطر عامه بودنشان است و معموال از نظر 
کمی »عامه« بیشتر از »خاص« است. اما 
اثر  بودن  عامه پسند  دلیل  باال  تیراژ  صرف 
هنری   واالی  ارزش  با  رمان های  نیست. 
هم می توانند تیراژهای بسیار باالیی داشته 
باشند؛ »صد سال تنهایی« مارکز  و رمان 
ها«  »همسایه  یک  درجه  و  نگون بخت 
اگر  زد.  مثال  می شود  را  محمود  احمد  اثر 
»همسایه ها«  فروش  از  درستی  آمارگیری 
میلیون  یک  نزدیک  به  ندارم  شک  شود 

خواهد رسید.
نویسنده »پشت درخت توت« سپس 
نظری  عامه پسند  رمان  به  نباید  کرد:  بیان 
نوع  این  هرحال  به  که  چرا  داشت  باال  از 
ذائقه  برای  و  دارد  را  خود  مخاطب  رمان 
خاصی نوشته می شود. شخصا معتقدم رمان 
عامه پسند در اهل مطالعه کردن مردم نقش 

دارد، مخصوصا فرهنگ ما که زیاد به کتاب 
عادت  عامه پسند  رمان های  ندارد.  گرایش 
به رمان خواندن را مخاطب ایجاد می کند. 
صحنه  وارد  عامه پسند  رمان  با  ما  همه 
ادبیات شده ایم. زمانی که ۱2_۱3 سالم بود 
عشیری  امیر  کرمانی،   ارونقی  های  رمان 
با  و حسینقلی مستعان را می خواندم و بعد 

رمان های جدی آشنا شدم.
از  یک  کدام  این که  کرد:   تاکید  او 
بیشتر خواهد  تاریخ  در طول  رمان  دو  این 
ماند، باید بگویم  صددرصد رمان عامه پسند 
نمی ماند. در رمان عامه پسند عناصری وجود 
آن  می شود،  مخاطب  جلب  باعث  که  دارد 
عناصر،  عنصر لذت و رویاآفرینی است اما 
به صورت دم دستی است، این رمان ها رویایی 
درست می کند که خیلی ها دنبال آن هستند 
تا  را می کشند، طبیعتا می روند  و حسرتش 
رویاهایشان را در آن کتاب ها پیدا کنند، مانند 
فیلم های هندی و بالیوودی است. ملت فقیر 

و بدبختی  که با پول ناچیز سه سانس فیلم 
تا  رویاهای سطحی  ببینید،  رویاهایشان  از 
از این بدبختی بیرون بیایند؛  لباس خوب، 
زندگی خوب، مرد فقیری که عاشق دختر 

پولدار می شود یا برعکس و... .
برخی  تجارت گونه  نگاه  درباره  پوری 
به  منجر  که  کتاب ها  به  نسبت  ناشران  از 
گسترش تولید کتاب های عامه پسند می شود 
و  این که آیا ممکن است نویسنده ای برای 
تأمین معاش به این سمت برود، بیان کرد: 
این یک بازار است و نگران این نیستم، فقط 
باید ببینیم  تحول بازار به کجا می رسد. نشر 
بازار است.  باالخره ناشر پولی را  هم یک 
در میان می اندازد و می خواهد از آن سودی 
ببرد، طبعا سرمایه اش را به جایی می برد که 
برایش سود دارد. اگر ناشری عالقه مند شد 
به  کند،  چاپ  عامه پسند  و  پرفروش  رمان 

نظرم عیبی ندارد.  
فروش  این که  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
باال می تواند نویسنده رمان هنری را وسوسه 
کند که عامیانه بنویسد معموال اتفاق نمی افتد 
از اصول  چون نویسنده هنرمند به سادگی 
تفکری خود به خاطر مسائل مادی نمی گذرد 
اما به فرض اگر چنین اتفاقی افتاد باید آن را 
از نظری به فال نیک گرفت. چون نویسنده 
هنری حتی ناخواسته با اصول مألوف خود 
برد  خواهد  باالتر  را  رمان  نوع  این  سطح 
مثل رمان های عامیانه اروپایی که به سبب 
مقایسه  در  نویسندگانش  بودن  فرهیخته 
باالتری  ارزش  از  آب ها  سوی  این  آثار  با 

برخوردارند.

مسائلژرفانسانیدررمانهایعامهپسندمطرحنمیشود

ترجمهدوجلدی»برادرانکارامازوف«منتشرشد
رمان »بـرادران کارامازوف« 
داستایوسـکی  فیـودور  نوشـته 
به تازگـی بـا ترجمه اصغر رسـتگار 
توسـط نشـر نـگاه منتشـر و راهی 

بازار نشـر شـده اسـت.
این رمـان دربـاره سرنوشـت 
مردی به نـام  آلکِسـی فیودروویچ 
کاراماُزف اسـت که داستایوسـکی 
او را قهرمـان داسـتانش می خواند 
و کتـاب را بـا این عبـارات شـروع 

می کنـد:
یـچ  و و ر ُد فیو لکسـی  آ
از  یکـی  سـوِم  پسـِر  کارامـاُزف 
فیـودر  مـا،  والیـتِ  ماّلک هـاِی 

پاولوویـچ کارامـاُزف، بـود کـه معـروِف خـاص و عـام شـد )طـوری کـه 
هنـوز هـم در یادهـا مانـده اسـت(. معـروف شـدنش بـه خاطـِر مـرِگ 
غم انگیـز و معمـاوارش بـود که دقیقًا سـیزده سـال پیـش روی داد و من 
گزارشـش را بـه وقتـش خواهـم داد. چیـزی که فعـاًل می توانـم در مورِد 
ایـن »مـاّلک« بگویـم ) یعنـی مـا او را »مـاّلک« می خواندیـم، وگرنـه 
بـه نـدرت در ِملکـش پیـداش می شـد ( این اسـت کـه آدِم غریبی بود _ 
البتـه مـا از ایـن »غریب« هـا فـراوان داشـتیم. منحط و فاسـد که هیچ، 
کله پـوک هـم بـود؛ منتهـا از آن کلّه پوک هـا کـه خـوب بلدنـد حسـاِب 
دخـل و خرج شـان را نگـه دارنـد، البتـه فقـط حسـاِب دخـل و خـرج، نه 
حسـاب های دیگر.شـخصیت اصلـی این رمـان، پیرمـرد َمالکـی اسـت 
که سـه پسـر مشـروع و یک پسـر نامشـروع دارد و در طول داسـتان، 
چگونگـی ارتبـاط او بـا فرزندانـش تشـریح می شـود. این کتـاب کـه 
یکـی از آثـار مهـم داستایوسـکی محسـوب می شـود، رمانـی فلسـفی 
و در مسـیر اثبـات خـدا تلقـی شـده و بـرای اولین بار در قالـب پاورقی 

شـد.  چـاپ  یک نشـریه  در 
ادبیـات  تاریـخ  آثـار  مهم تریـن  از  یکـی  کارامـازوف«  »بـرادران 
جهـان اسـت کـه در قـرن نوزدهـم نوشـته شـده و از زوایـای مختلفـی 
چـون رواشناسـی، فلسـفه، جامعه شناسـی و ... بـه آن نـگاه شـده اسـت.

ترجمـه اصغـر رسـتگار از این کتـاب داستایوسـکی، در قالب مجموعه 
دوجلـدی »بـرادران کارامـازوف« بـا ۱۱۸3 صفحـه و قیمـت ۱6٥ هـزار 

تومان منتشـر شـده اسـت.
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فرناز میرزالو

انتشار»دومنظومهنویافته«ازپژوهشگربوشهری
پنجمین اثر دکتر بشیر علوی پژوهشگر و منتقد ادبی، با نام »دو منظومه نویافته« 

)سال های سیاه و شکوفه های حمیدی شیرازی( به چاپ رسید.
این نویسنده و پژوهشگر بوشهری اظهار داشت: این اثر شامل دو منظومه نایاب 
و از دست رفته دکتر مهدی حمیدی شیرازی بوده که با یافتن نسخه اهدایی رهی 

معیری و محمد گلبن توسط انتشارات آرون به چاپ رسیده است.
بشیر علوی گفت: هر دو اثر به شکل نسخه مایکروفیلم موجود بوده که تصحیح 
و بررسی شده و منظومه »سال های سیاه« سال ۱32٥ و »شکوفه ها« سال ۱3۱7 

به چاپ رسیدند و در همان اوان کار نایاب شدند.
وی در ادامه عنوان کرد: از آنجا که در این دو اثر به ویژه »سال های سیاه« 
به شدت به دستگاه پهلوی و به ویژه پهلوی اول تاخته شده و اشعاری تند و گزنده 
در سرزنش و شماتت آن دوران و آن اشخاص سروده شده، احتمال زیادی می رود 

که خیلی زود توسط عمال پهلوی جمع آوری و نابود شده باشد.
علوی خاطرنشان کرد: این دو اثر به اثبات می رسانند حمیدی شیرازی صرفًا 
دغدغه عاطفه غنایی و فردی نداشته و نسبت به وضعیت دوره و روزگار سیاسی 
و اجتماعی خود بی تفاوت نبوده و شعرهایی غّرآ و آتشین در رد ظالم و دوره ظلم 

سروده است.
این پژوهشگر و منتقد ادبی تصریح کرد: کشور خدایان، انعکاس افکار ایرانیان، 
جزیره نشین، از مجسمه شاه به چه فکر افتادم، وطن!، ایده آل رضاشاه، نبردگاه 
شهریور، غوغای آذربایجان و ده ها عنوان شعر دیگر در این مجموعه نشانی از پر مالت 
بودن عاطفه اجتماعی و فکر و مؤلفه های ذهنی حمیدی شیرازی به شمار می رود.

بشیر علوی خاطرنشان کرد: در این اثر به مصاحبه با همسر و فرزند حمیدی 
شیرازی نیز پرداخته شده و بسیاری از نگارش بزرگان آن دوره از آثار حمیدی نیز 

ضمیمه شده است.

بوچانی،باالخرهموفقبهدریافتاقامتشد
نویسنده  و  نگار  روزنامه  بوچانی،  بهروز 
های  زندان  قربانیان  صدای  به  که  ایرانی  کرد 
پناهندگی استرالیا بدل شده است پس از هفت 

سال ویزای کشور نیوزیلند را دریافت کرد.
ب  کتا رش  نگا سبب  به  نی«  چا بو «
روایتی  که  کوهستان«  جز  به  دوستی  »هیچ 
سخت در  شرایط  سال  شش  کردن  از  سپری 
نو بود  مانوس گینه  جزیره  در  زندان پناهندگان 
توانست به شهرت بین المللی دست یابد و حتی 
جایزه   ادبی ویکتوریای استرالیا را به ارزش ۱2٥ 
هزار دالر )استرالیا( کسب کند. اوایل سال جاری میالد نیز اعالم شد که قرار است 

یک فیلم سینمایی بر اساس کتاب »هیچ دوستی جز کوهستان« ساخته شود. 
»بوچانی« که پس از هفت سال تحمل شرایط سخت سرانجام ویزای کشور 
نیوزیلند را دریافت کرده به نشریه گاردین گفته: »از این که نسبت به آینده اطمینان 
بیشتری دارم خوشحالم اما در عین حال نمی توانم به طور کامل خوشحال باشم 
چرا که بسیاری از افراد که با من در حبس بودند همچنان در تالش برای آزادی 
هستند و در زندان های استرالیا روزگار می گذرانند. حتی اگر آن ها نیز آزاد شوند، 
سیاست استرالیا در قبال چنین افرادی همچنان وجود دارد«. او پس از پناهندگی به 
مدت شش سال در زندان برون مرزی کشور استرالیا واقع در جزیره مانوس در پاپوا 
گینه نو زندانی بود و به صدای اعتراض زندانیان این جزیره و مبارزی خستگی ناپذیر 

برای احقاق حقوق افراد زندانی شده توسط دولت استرالیا تبدیل شد. 
بوچانی اکنون ویزای کاری یک ساله نیوزیلند را دریافت کرده و می تواند برای 

دریافت اقامت دائم این کشور نیز اقدام کند. 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم لیال چوب قامت به استناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا 
شهود و به گواهی دفترخانه شماره ۱ سمنان رسیده مدعی می باشد که سند 
مالکیت 3۱2 سهم مشاع از کل چهارصد هزار شش دانگ پالک ٥/223 
واقع در بخش 6 سمنان مورد ثبت ۱۴۹۴ جلد ۱٥ صفحه ۱٥٥ به علت 
)نامعلوم( جابجایی اثاث منزل مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱2٠ آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این 
اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از 
انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد 
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. شماره چاپی ٥٠3۴۴۱/۸۹۴ می باشد.
روانبخش قنبری

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان
از طرف مهوش عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدحسن موسوی به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که به امضاء 
شهود و به گواهی دفترخانه شماره یک سمنان رسیده مدعی می باشد که 
سند مالکیت شش دانگ پالک 3٥7٥/767۱ واقع بخش یک سمنان به 
شماره چاپی ۱2۴36۹ به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱2٠ آئین نامه 
قانون ثبت آ"هی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال 
پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل 
اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
خواهد شد. و ضمنًا برابر سند رهنی به شماره 36۱۸ مورخه ٠۸/۱٥/۱3۹۱ 

دفتر 23 سمنان در رهن بانک مسکن قرار دارد.
روانبخش قنبری

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان
از طرف مهوش عرب

آگهي حصروراثت
خانم فریبا باباخانی سنگری به شماره شناسنامه ٥٥6 فرزند احمد از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد باباخانی سنگری فرزند صفر در تاریخ ۱3۹٥/٥/27 در شهرستان سنگر 
فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-زهرا 
باباخانی سنگری به ش ش 6۱2 فرزند احمد نسبت فرزند 2- فریبا باباخانی 

سنگری به ش ش ٥٥6 فرزند احمد نسبت فرزند 3- فریده باباخانی سنگری 
به ش  ش  فرزند احمد نسبت فرزند ۴-احیاء باباخانی سنگری به ش ش 
۴ فرزند احمد نسبت فرزند ٥- سیده زهرا حسینی مقدم جوبنه به ش ش  
سید ابوالقاسم نسبت همسر  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک 
پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
۹۹٠٠23٥-۹۹/۴/۱7 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم 
نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

اسناد مالکیت برگ کمپانی و برگ سبز خودرو پژو پرشیا مدل 
متالیک  شماره شاسی 7۹۸٠٠32۹   شماره  به رنگ کرم   ۱37۹
شناسه      شماره   ۹٥ ۹۱6ص   -6۱ پالک   22۸27۹٠٠7۹٥ موتور 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود    IRFC7۹۱V۱۱A۸٠٠32۹

ساقط می باشد. مریوان 

سواری  خودرو  کارت  و  سبز  برگ  و  کمپانی  برگ  مالکیت  اسناد 
پراید  مدل ۱37۹ رنگ شیری معمولی موتور ٠٠2٠٥۱٠۹  شماره شاسی  
شناسه  شماره   6۴ ۱۴-3٥2س  پالک  شماره   S۱۴۱227۹677۸٥6
V۱٠2677۸٥6 IRPC7۹۱  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. مریوان 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
که   ٠۱/٠۴/۱3۹۹ مورخ   ۱3۹۹6٠3۱٠۴٥6٠٠۴٥۸۸ شماره 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 
ساری تصرفات مالکانه سیده کبری دهقان کار پهنه کالئی 
به  نسبت   2٠۹۱77۹٠۸3 ملی  بشماره  مرتضی  سید  فرزند 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 2٠7/٥٠ 
لذا  از 2 اصلی واقع در قریه نومل بخش ۴ ثبت ساری  متر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱٥ روز 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  میشود  آگهی 
مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مرجع  را  خود  دادخواست 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

انتشار  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.میم الف تاریخ 
نوبت اول ٠٥/٠٥/۱3۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱3۹۹/٠٥/۱۹ 
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

م الف ۱۹۹٠33۹٥

دادنامه 
اختالف  پرونده کالسه ۹۸٠۹۹۸٠۴۸3٠٠۴6۱ شعبه 3 شورای حل 
شهرستان ایالم تصمیم نهایی شماره ۹۹٠۹۹7٠۸۴۸3٠٠276 خواهان : 
آقای ابوذر حیدر نژاد  فرزند امید علی به نشانی استان ایالم- شهرستان 

ایالم – ایالم  خ – ک سای ساعی ۱ 
 خوانده آقای علیرضا حاتمی به نشانی مجهول  المکان 

 خواسته : مطالبه وجه بابت ... 
 بسمه تعالی 

 تاریخ سی و یکم تیر ماه / سال هزار و سیصد و نود  نه وقت فوق 
به تصدی   ایالم  اختالف شهرستان  العاده جلسه شعبه سوم شورای حل 
امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه فوق تحت نظر است . شورا 
با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و احزار کفایت رسیدگی ، 
ختم دادرسی  را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و 

وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید . 
   رای شورای 

 در خصوص دادخواست خواهان آقای ابوذر حیدر نژاد  فرزند امیدعلی  
به طرفیت  خوانده ، علیرضا حاتمی فرزند منصور ، خواسته مطالبه طلب 
مبلغ نود میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
را نموده ، بدین  توضیح که ، خواهان اظهار داشته ، اینجانب در تاریخ  
۱3۹7/2/۹ مبایعه نا مه ای با خوانده به عنوان فروشنده در رایطه خرید 
میلیون  نه  مبلغ  پرداخت  پیش  بابت  و  نمودم  منعقد  واحدمسکونی  یک 
تومان به حساب وی واریز نمودم اما به علت عدم انجام قرار داد نامبرده 
سه میلیون تومان از پول  بنده  را پس داده و مبلغ نه میلیون تومان آن 
باقی مانده است . از این رو تقاضای مطالبه طلب  به  مبلغ نود میلیون 
ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر  تادیه را نموده است. 
نامه  ابرازی خواهان  شامل مبایعه  با دقت نظر به مستندات  لهذا شورا 
فی مابین خواهان و خوانده ، اوراق  و گزارش مربوطه  به پرداخت وجه 
تایید  پیرامون   به حساب خوانده و همچنین اظهارات یک نفر  شاهد  
صحت ادعای خواهان  و همچنین  با توجه به اینکه ادله استنای خواهان 
از هر گونه ایرادی مصون مانده اند و خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در 
شورا جهت دفاع از خود و توجیه اسناد اراوه شده توسط خواهان ،  حاضر 
نگردیده است،علیهذا شورا خواسته  خواهان را ثابت تشخیص می دهد 
و     ۱3۹۴ اختالف مصوب  قانون شورای حل   ۹ ماده  به  استناد  با  و   .
مواد ۱٠ از قانون مدنی مصوب ۱3٠7 و مواد   ۱۹۸ ، ٥۱٥، ٥۱۹ و ٥2٠ 
قانون آین دادرسی مدنی مصوب ۱37۹ ، خوانده را به پرداخت مبلغ نود 
بابت اصل خواسه و خسارت دادرسی به ماخذ محکوم به  میلیون ریال 
 ، اجرای حکم  زمان  تا  تاریخ مطالبه  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و 

 . نماید  می  خواهان محکوم  در حق   ، مرکزی  بانک  بر ساس شاخص 
رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی  قابل 
واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان ایالم می باشد. 
 قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف ایالم  - عارف رشنودی  

دادنامه
پرونده کالسه ۹۸٠۹۹۸۸۴22۱٠٠٥7۸ شعبه ۱۱ شورای حل اختالف 

شهرستان ایالم تصمیم نهایی شماره ۹۹٠۹۹7۸۴22۱٠٠۹3
خواهان : آقای ابوذر حیدر نژاد فرزند امید علی به نشانی استان ایالم 

– شهرستان ایالم – خ پاسداران   ک ساعی ساعی ۱
خوانده : آقای قاسم انوشه به نشانی مجهول المکان

خواسته مطالبه وجه بابت...
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه ٥٠7/۱۱/۹۸ 
وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده قاضی شورا با بررسی جمیع 
از خداوند  استعانت  با  و  را اعالم  پرونده ختم رسدگی  اوراق و محتویات 

متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
"رای شورا"

با استعانت از خداوند منان در خصوص دادخواست خواهان: آقای ابوذر  
حیدر  نژاد فرزند: امید علی بطرفیت خوانده : آقای قاسم اتوشه فرزند : - به 
خواسته : مطالبه مبلغ ۹٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال  به انضمام خسارت تاخیر تادیه   
به حکایت اوراق پرونده خواهان عنوان داشته که خوانده مبلغ خواسته به وی 
مدیون است که ار پرداخت آن خوداری می نماید از طرفی خواهان خواسته 
خویش را به نه میلیون تومان اصالح نموده ، اعضای شورا نیز خوانده را 
جهت دفاع از طریق انتشار آگهی وقت رسیدگی در روزنامه رسالت برای 
وقت مقرر مورخ  ۹۸/۱۱/2٥ دعوت نموده لکن نامبرده با وصف ابالغ قانونی 
اوراق اخطاریه و انتظار کافی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه 
وعذر موجهی برای عدم حضور خویش اقامه و ابراز ننموده است و اساسا 
دلیل و مستندی برای برائت ذمه خویش ارائه نکرده است ، فلذا قاضی شورا 
با عنایت به مراتب مرقوم و توجیا به نظریه  مشورتی اعضای شورا و فیش 
واریزی و گواهی که مصون از تعرض باقی مانده است خواسته خواهان را  
وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ٥۱۹  ،٥۱٥  ،۱۹۸ قانون آیین 
دادرسی  مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ریال  بعنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
۱٠/2/ ۹۸  زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای احکام بر اساس نرخ 
شاخص تورم  اعالمی سالیانه  از سوی بانک مرکزی  جمهوری اسالمی 
ایران که در محله اجراء قابل محاسبه است در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد ، این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از واخواهی در همین  
شعبه  و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان ایالم می باشد.
شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان ایالم

شامل  جنون«  »طبقات  شعر  مجموعه 
شعرهای پرویز اسالمپور منتشر شد.

نخستین دفتر از شعرهای منتشرنشده این 
شاعر توسط انتشارات رشدیه منتشر شده است.

عنوان  جنون«  »طبقات  شعر  مجموعه  معرفی  در 
با  دفتر  چهار  شامل  جنون«  »طبقات  است: کتاب  شده 
عنوان های »فرشته ی  پیشترها«، »اثرات عطر«، »رودخانه 
بنابر همان  و دو چیز دیگر« و »طبقات جنون« است که 
بوده.  خواسته  شاعر  که  شده اند  منتشر  اسلوبی  و  صورت 
برتر  نمونه ای ست  جنون«  »طبقاِت  آمده:  مقدمه  کتاب  در 
چگونگِی  و  واژه ها  به کارگیری  در  اسالمپور  وسواس  از 
برداشتن و دوباره گذاشتن در جای دیگر شعر، فرو خزیدن 
به معنا، با گزینش دورترین واژه و نیز ظریف ترین آن، در 
چیدمانی شگفت انگیز. چنان ظریف که با ساده ترین واژه ها، 

بر سخت ترین معانی غلبه می کند.
همچنین در معرفی شاعر این مجموعه توسط ناشر 
آمده است: پرویز اسالمپور از چهره های مؤثر »شعر دیگر« 
است که سال هایی مدید، دوستدارانش در انتظار رؤیت اثر 
سوم«،  منحنی  در  »وصلت  از  پس  بودند.  او  از  تازه ای 
که  اسالمپور«  »پرویز  کتاب  و  ورید«  حرکت  و  »نمک 
تیراژهایی معدود و کم شمار منتشر شدند،  در دهه  ۴٠ در 
تا به امروز بیش از ٥٠ سال است که فضای شعر و ادب 
معاصر، اثری از اسالمپور را در خود نخوانده است، اگرچه 
نه  انظار،  از  پوشیدگی  نتیجه  چنین  در  سیمای شاعرانه  او 
تنها به محاق نرفت که بیشتر، تاثیرات شعر متمایز او در 
ذهن شعردوستان جاودانه  شد و هم شوق و انتظارها برای 

کشف آثار تازه تری از شاعر...
پرویز اسالمپور، اگرچه کم نوشت و گاه منتشر کرد و 

به تدریج شمایلی  شد از شاعری عزلت نشین و بی اعتنا به 
شهرِت شاعرانه  مرسوم، اما همان معدود کتاب هایش از او 
ادراکی  با  اسلوب ها  علیه  ُپروسواس،  یکتا،  شاعری ساخت 
شعله ور و سبک و فهم شاعرانه ای به موازاِت احاطه اش بر 
زبان فارسی که تنها مختص اشعار اوست، خصلت هایی که 
ماند تا به انتهای عمر و کار شاعرانه اش، تا 6۹ سالگی؛ »که 
خودش را ادامه داد؛ شاعر بودِن خودش را و دیگر بودنش 
را. او به مرگی طبیعی درگذشت، اگرچه هیچ مرگی طبیعی 
نیست.. زیسِت شاعرانه  او، در خانه  زیرشیروانی کوچکی در 
میانه  پاریس، میاِن انبوِه خلوِت خودخواسته، به دور از های و 
هوی بیرونِی شعر، با فروتنی پایان یافت؛ آری عزیزم/ همین 
است جهان/ سرنوشت بیاید و بس کند.. نخستین کتاب از 
اشعار چاپ نشده  پرویز اسالمپور، پیشکش می شود به شعر 

امروز و فردای ایران..«

پرویز اسالمپور و »طبقات جنون«



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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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رسول نجفیان گوینده رادیو پیام شد

مجری،  بازیگر،  نجفیان  رسول 
نویسنده، نوازنده و خواننده ترانه »رسم 
زمونه« از دهم مردادماه گوینده بخش 
نیمروزی رادیو پیام در روزهای جمعه 

خواهد بود.
از  پیام  رادیو  نیمروزی  بخش 

ساعت ۱٠ الی ۱۴ پخش می شود و شامل 
پخش متون ادبی، اطالع رسانی، قطعات موسیقایی و خبر خواهد شد.

رسول نجفیان متولد ۱33٠ در تهران دارای مدرک کارشناسی روان 
شناسی از بخش علوم تربیتی مدرسه عالی پارس سابق در سال ۱3٥6 
است. وی در تئاتر نیز حضوری فعال دارد و تاکنون نمایش های رستم و 
سهراب و بیژن و منیژه را کارگردانی کرده است. نجفیان بازی در تئاتر را 
از سال ۱3۴۸ و بازی در سینما را از سال ۱363 با فیلم »صف« ساخته 

علی اصغر عسگریان آغاز کرد.

تالش برای رساندن »نجال« به آنتن اربعین

سعید سعدی تهیه کننده تلویزیون 
از آماده پخش شدن مجموعه »پس 
محمدعلی  کارگردانی  به  آزادی«  از 
بازیگران  پیوستن  نیز  و  باشه آهنگر 
جدید به سریال »نجال« به کارگردانی 

خیراهلل تقیانی پور خبر داد.
در  روزها  این  که  »نجال«  سریال 
بوستان والیت در حال تصویربرداری است، در ۱٥ قسمت برای پخش از 
شبکه سوم سیما در ایام اربعین حسینی آماده خواهد شد و حسام منظور، 
ملیکا شریفی نیا، مصطفی ساسانی، سوگل طهماسبی،  سارا رسول زاده، 
جواد پورزند، علی غابشی، مرتضی شاه کرم، وحید نفر، بدرالسادات برنجانی، 
ابراهیم گله دارزاده و  سجاد دیرمینا،  سلیمانی،  محسن  پوشانی،  محسن 
)با هنرمندی( هدایت هاشمی، سیدمهرداد ضیایی و آزیتا حاجیان گروه 

بازیگران این پروژه تلویزیونی را تشکیل می دهند.

ساالر عقیلی برای صندلی های خالی خواند

برگزاری  تازه  دور  با  همزمان 
ساالر  بار  این  آنالین،  های  کنسرت 
حریر  همسرش  ه  همرا به  عقیلی 
به  را  ای  زنده  اجرای  زاده  شریعت 

صورت مجازی برگزار کرد.
در این اجرا حریر شریعت زاده همسر 
و  پیانو  نواز  تک  عنوان  به  عقیلی  ساالر 
تعدادی از نوازندگان شناخته شده کشورمان در قالب یک آنسامبل سازی 

در کنار این خواننده گروه نوازندگان را تشکیل می دادند.
ساالر عقیلی در حالی این کنسرت را برگزار کرد، که طی هفته های 
اخیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن تاکید بر رعایت 
حداکثری شیوه نامه های بهداشتی مربوط به اجراهای زنده موسیقایی و 
تدوین یک آیین نامه در این زمینه برگزاری کنسرت ها را با در نظر گرفتن 

شرایط روزهای کرونایی بالمانع اعالم کرده بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

صداگذاری »شهربانو« به پایان رسید

یی  سینما فیلم  ی  ر ا گذ ا صد
مریم  نی  کارگردا به  نو«  »شهربا
بحرالعلومی و تهیه کنندگی پگاه احمدی 
با نقش آفرینی مه لقا باقری به واسطه 
صدا برای شخصیتی تاثیرگذار ، پایان 
یافت. مه لقا باقری فارغ التحصیل رشته 

کارشناسی کارگردانی تئاتر از دانشگاه سوره و 
فوق لیسانس کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس است که به صورت 
حرفه ای در حوزه کارگردانی و بازیگری تئاتر فعالیت دارد. او در جشنواره های 
داخلی و خارجی متعددی در کشورهایی نظیر هند، آلمان، روسیه و کانادا 
حضور داشته و جایزه اول بازیگری زن در کشور روسیه )مسکو( و جایزه 
بهترین بازیگر زن سی و سومین جشنواره تئاتر فجر در سال ۱3۹3 را دریافت 
کرده است. »شهربانو« دومین ساخته بحرالعلومی، فیلمی مادرانه است که 

با مضمونی اجتماعی و مبتنی بر چالشی در یک خانواده روایت می شود.
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محمد حسین زاده

چندروز پیش خبري شـوکه کننده عالم موسـیقي 
و سـینما را دگرگون کرد...

»انیو موریکونه درگذشت«
بـراي کسـاني که سـینماي کالسـیک جهـان و 
حتـي فیلم هـاي سـال هاي اخیـر اروپـا و هالیـوود را 
دنبال مي کنند و اتفاقا دوسـتدار موسـیقي هم هسـتند 
ایـن خبـر یـک خبـر بسـیار ناراحت کننـده و دردناک 
تم هـای  بی شـمار  خالـق  سـینما،  موتسـارت  بـود. 
موسـیقایی معـروف نـه فقـط روی پـرده نقـره ای که 
میـان مـردم عـادی در هـر کجـای دنیا شناخته شـده 
بـود. بـرای دوسـت داشـتن موریکونـه و شـناخت او 
نیـاز نیسـت سینمادوسـت دوآتشـه باشـید یـا نوازنده 
و موسـیقیدانی برجسـته ، چـرا که موسـیقی موریکونه 
خـودش بـه قلـب شـما راه بـاز می کنـد. همه گیـری 
سـاخته های او بـا میـزان نفـوذ چارلـي چاپلیـن بـر 
دل و جـان مـردم عـادی قابـل مقایسـه اسـت. حـال 
در نظـر بگیریـد کـه ایـن نابغـه موسـیقي و سـینما 

است... درگذشـته 
می آیـد؟  کجـا  از  هنـر  و  نبـوغ  همـه  ایـن  
موریکونـه چطور با سـازبندی سـاده و خالقانه اش در 
وسـترن های اسـپاگتی سرجیو لئونه شـهرتی عالم گیر 
پیدا کرد؟ نوای اعتراضی موسـیقی سـاکو و وانزتی در 
سـال ۱۹7۱ بـا صـدای جوآن بایز )خواننده  و کنشـگر 
معتـرض آمریکایی( چطور به قلـب جنبش های مدنی 
دهـه 7٠ آمریـکا راه باز کـرد؟ تم های موسـیقیایی او 
از کجـا و چطـور بـه دنیـای فیلـم روی پـرده راه پیدا 
کـرد؟ چگونه اسـت وقتی پای سـاخته های موریکونه 
بـه میـان می آیـد بایسـتی فصلـی جـدا به آنچـه قرار 

اسـت روی پرده شـنیده شـود اختصاص داد؟
انیـو موریکونـه در ۱٠ نوامبر ۱۹2۸ متولد شـد و 
در 6 جـوالي درگذشـت. این آهنگسـاز، تنظیم کننده، 
رهبـر ارکسـتر و نوازنده ایتالیایـی از ۱۹6۱ برای ۴۱7 
اثـر سـینمایی و تلویزیونـی موسـیقی نوشـت. عـالوه 
بـر ایـن بالـغ بـر یکصـد اثـر مسـتقل در زمینه هـای 
دیگـری چـون موسـیقی بـرای ارکسـترهای بـزرگ 
یا مجلسـی، کنسـرتوهایی برای پیانو و دیگر سـازها، 
آثـار کـرال و قطعاتـی بـرای باله از دیگر سـاخته های 
او بود. وی با کارگردانان بسـیاری چون سـرجیو لئونه، 
برنـاردو برتولوچی، رومن پوالنسـکی، فرانکو زفیرلی، 
الیـور اسـتون، کوئنتیـن تارانتینـو، جوزپـه تورناتوره و 
پیـر پائولـو پازولینـی همـکاری داشـت. موریکونه در 
خانـواده ای اهـل موسـیقی و در محلـه ای از رم بـه 
نـام تراسـتِوره، متولـد گشـت. او فرزند نخسـت ماریو 
موریکونـه و لیبـرا ریدولفی بود. موسـیقی را با نواختن 
ترومپـت آغـاز کـرد. حضـور قابل توجـه ترومپـت در 
آثـار او خبـر از عالقـه اش به این سـاز از همان دوران 
فراگیـری موسـیقی می دهـد. اسـتعداد و توانایـی وی 
در یادگیـری موسـیقی از همان سـال های نخسـتین، 
خانـواده او را بـه ادامه تحصیل دلگـرم می کند. مجله 
تایـم در مصاحبـه ای با او در سـال ۱۹۸7 می نویسـد: 
پـدر انیـو خـود نوازنـده ترومپـت بـود. او در زمینـه 
موسـیقی جاز، اپرا و ضبط موسـیقی برای فیلمسـازان 
می نواخت و فرزندش انیو از 6سـالگی آغاز به نوشـتن 
موسـیقی کـرد. تقریبـا 2سـال بعـد یعنـي زمانی که او 
۸سـاله بـود به مدرسـه ابتدایی یحیـی تعمیددهنده در 
رم رفت. آنجا بود که او با سـرجیو لئونه هم مدرسـه ای 
شـد. کارگردانـی کـه سـال ها بعـد همـکاری بـا او 
سـرآغاز شـهرت و موفقیـت بـرای هر دوی آنها شـد. 
انیـو از همـان کودکـی بـه سـرعت توانایی هـای خود 
را در موسـیقی گسـترش داد. او ۱2سـاله بـود کـه 
والدینش او را به کنسـرواتواری در رم فرسـتادند. این 
آکادمـی کـه از مراکـز معـروف تعلیم موسـیقی در رم 
بـود، آکادمـی سانتاسیسـیلیا نـام داشـت. هنرمندانـی 
چـون دانیـل بارنبویـم و نینـو روتـا تربیت شـده ایـن 
آکادمـی بوده انـد. آنجـا موریکونـه زیـر نظـر آمبرتـو 
سـمپرونی )اسـتاد برجسـته تاریخ موسـیقي ایتالیا( به 
آموخته هایـش در نوازندگـی ترومپـت افـزود. همـان 
روزهـا مـدرس هارمونـی او )روبرتو کاگیانو( پیشـنهاد 
می کنـد کـه او آموختـن آهنگسـازی را نیز آغـاز کند. 
خیلـی زود موریکونـه با کارلـو گاروفالو، آلفـردو دنینو 
و آنتونیـو فردینانـدی مبانی آهنگسـازی را فرا گرفت. 
موریکونـه برای تکمیل آموخته هایش در آهنگسـازی 
شـاگرد گوفـردو پتراسـی شـد. موریکونـه قطعـه ای 
از سـاخته هایش را نیـز بـه وی تقدیـم کرده اسـت. 
پتراسـی کـه از نامـداران موسـیقی ایتالیا در سـده 2٠ 
اسـت خـود از فارغ التحصیالن آکادمی سانتاسیسـیلیا 
بود. 7کنسـرتوی او برای ارکسـتر بسیار معروف است. 
موریکونـه سـرانجام در ۱۹۴6 موفق به دریافت دیپلم 
از آکادمـی سانتأسیسـیلیا شـد و فارغ التحصیل گردید. 
بی شـک مهمتریـن عامـل در اشـتیاق او بـه تحصیل 
و کار جدی موسـیقی را جز عشـق نمی توان دانسـت 
همانطـور کـه خودش گفته اسـت: معتقدم هر کسـی 

بـرای ایجـاد خالقیـت حرفـه خـود قطعـا بـه عاملی 
متکـی اسـت. از زمانـی کـه فهمیـدم بـه موسـیقی 
بـاخ،  ماننـد  آثـار هنرمندانـی  بـه  عالقمنـد هسـتم 
استراوینسـکی و موتسـارت عشـق می ورزیـدم. ایـن 
آهنگسـازان در زندگـی مـن نفوذ کردنـد و به عبارتی 

می تـوان گفـت ماننـد اعضـای خانـواده ام بودند...
موریکونـه کار سـینما را بـا ارکستراسـیون برای 
چنـد اثـر سـینمایی چون مـرگ یک دوسـت )۱۹٥۹( 
 )۱۹6۱( فاشیسـت  نمـود.  آغـاز   )۱۹6۱( بارابـاس  و 
نخسـتین اثـر او در مقـام آهنگسـاز فیلـم اسـت. آثار 
او در حـدود 3٠ پارتیتـور بـرای فیلم هایـی بـا گونـه 
دالر  مشـت  یـک  کـه  می شـود  شـامل  را  وسـترن 
)۱۹6۴(، بـه خاطـر چنـد دالر بیشـتر )۱۹6٥(، خـوب 
بد زشـت )۱۹66( و روزی روزگاری در غرب )۱۹6۸( 
از آن جملـه هسـتند. موسـیقی بـرای روزی روزگاری 
در آمریکا )۱۹۸۴(، ماموریت )۱۹۸6(، تسـخیرناپذیران 
پارادیـزو )۱۹۸۸(، هملـت )۱۹۹٠(،  )۱۹۸7(، سـینما 
باگزی )۱۹۹۱(، افسـانه ۱۹٠٠ )۱۹۹۸(، مالنا )2٠٠٠(، 
بهترین پیشـنهاد )2٠۱3( و هشت نفرت انگیز )2٠۱٥( 
از دیگر آثار او بود. انیو موریکونه از سـوی دولت های 
ایتالیـا، فرانسـه و مقدونیه نشـان لیاقـت دریافت کرد. 
در سـال 2٠٠7 آکادمـی علـوم و هنرهـای سـینمایی 
آمریـکا یـک عمـر فعالیـت هنـری وی را مشـارکتی 
درخشـان و چنـد وجهـی در هنر موسـیقی فیلم تلقی 
نمـود و اسـکار افتخـاری آکادمی را بـه او اهدا کرد. او 
کـه از ۱۹7۹ نامـزد دریافـت 6جایزه اسـکار در بخش 
بهتریـن موسـیقی فیلم بـود در سـال 2٠۱٥ موفق به 
دریافت این جایزه برای موسـیقی هشـت نفرت انگیز، 
در بخـش رقابتـی نیز گردید. وی نخسـتین آهنگسـاز 
سینماسـت کـه در سـال 2٠۱٠ برنـده جایـزه پـوالر 
مشـهور به نوبل موسـیقی، در اسـتکهلم سـوئد شـد.

موسـیقی  زمینـه  در  موریکونـه  ایده هـای  امـا 
بایـد بیشـتر از هـر چیـزی مدیـون  فیلـم را شـاید 
سـینمای نئورئالیسـم ایتالیـا دانسـت. آنجـا کـه او در 
وسـترن های سـرجیو لئونه نوعی لحـن توصیفی وارد 
عرصـه شـنیداری موسـیقی فیلم می کند کـه تا پیش 
از این سـابقه نداشـت. تا پیش از موریکونه، موسـیقی 
فیلـم چیـزی تزئینـی بـود کـه می بایسـت هیجـان 
فیلـم را افزایـش دهـد یـا صحنه های رمانتیـک فیلم 
را برجسـته کنـد. موسـیقی، بخشـی از فیلـم بـود امـا 
بـرده تصاویـری بـود که روی پـرده نقش می بسـت.  
در سـاخته های سـرجیو لئونـه، موریکونـه نشـان داد 
کار  باشـد.  فیلمنامـه  از  موسـیقی می توانـد بخشـی 
شـخصیت پردازی را بـه عهـده بگیـرد یـا توصیـف و 
صحنه آرایی یک صحنه را به دوش بکشـد. موسـیقی 
می توانسـت روشن کننده بخشـی از کاراکتر شخصیت 
فیلم باشـد. اینگونه موسـیقی، همـکار فیلمنامه نویس 
و کارگـردان و طـراح صحنـه و کارگـردان هنری هم 
به شـمار می رفـت. آهنگسـاز از این منظـر کارگردان 
دوم فیلـم بـه حسـاب می آمـد، نـه فقط بافـت صوتی 
کـه سـاختار بصـری فیلـم نیز تابع موسـیقی می شـد. 
کار بـه جایـی رسـید کـه در خـوب بد زشـت )۱۹66( 
سـرجیو لئونـه، شـخصیت ها برخـالف وسـترن های 
کالسـیک، نـه از میـان غبـار و دشـت های خالـی که 

از میـان نواهـا و تم هـای موسـیقایی سـاخته شـده 
بـرای آنهـا شـکل و رنـگ می گرفتنـد. تـا آنجـا کـه 
بـرای معرفـی 3 شـخصیت اصلـی این فیلم بایسـتی 
تصویـر فیکـس می شـد تـا تـم انتخـاب شـده بـرای 
کاراکتـر بـر قـد و قامـت تصویـر او بنشـیند. از اینجـا 
بـود کـه اغـراق در شخصیت سـازی های فیلم هـای 
وسـترن نـه تنهـا باورپذیر می شـد که به عنـوان یکی 
از پایه هـای اصلـی معرفـی کاراکتـر عمـل می کـرد. 
موسـیقی موریکونـه اما فقـط به دنیـای ضدقهرمانان 
غرب وحشـی محدود نشـد. ملودی هـای او خیلی زود 
به سـینمای سیاسـی ایتالیـا راه پیدا کرد. سـاخته های 
موریکونـه بـرای پازولینـی، برنـاردو برتولوچـی، الیـو 
پتـری و جولیانـو مونتالـدو به سـینماگران کمک کرد 
مانیفسـت های سیاسی شـان را هماهنـگ با موسـیقی 
موریکونـه عرضـه کننـد. در موسـیقی فیلم هـای این 
دوره  اسـت که تمایل به رمانتیسیسـم در ملودی هایی 
کـه سـاخته، خـود را نشـان می دهـد. تجربه گرایـی 
موسـیقی وسـترن ها در کار بـا ارکسـتر کـم و نـوع 
رنگ بنـدی غیرمتعـارف سـازها، اینجـا بـدل شـد بـه 

تکـرار یـک ملـودی و همراهـی تدریجـی سـازهای 
زهـی و کوبـه ای بـرای رسـاندن یـک پیـام انقالبی.

در دهـه 6٠ میالدی، موریکونه موسـیقدانی بود 
کـه همـواره در پـی جسـتجوی تازه هـا و عرصه های 
بکـر و دسـت نخورده موسـیقیایی بـود. کار در عرصـه 
کـه  بـود  داده  را  شـم  ایـن  او  بـه  پـاپ  موسـیقی 
نبـض تماشـاگر را هنـگام سـاخت موسـیقی همیشـه 
مد نظـر داشـته باشـد. ترانـه 3 تلفونانـدو موریکونـه 
بـا خوانندگـی مینـا ماتسـینی، پرفروش تریـن ترانـه 
۱۹66 ایتالیـا و اروپـا، بـا ملودی های ترکیبی سـاخته 
شـده بـرای ترومپـت، سـاز موردعالقـه موریکونه در 
همـه زندگـی کاری اش، بـا همراهـی مجموعـه ای از 
سـازهای زهـی، عامدانـه به سـبک و سـیاق آوازهای 
دهـه 6٠ اروپـا تنظیـم شـده و در عیـن حـال فضای 
مـدرن فیلم هـای آنتونیونـی را نیـز تداعـی می کنـد. 
ایـن توانایـی ملودی هـای موریکونـه برای سـازگاری 
بـا هـر فضایـی، خیـل فیلمسـازان را بـرای کار بـا او 
مشـتاق می کـرد. موسـیقی موریکونـه در عین مدرن 
بـودن بـا مخاطب عـادی نیز ارتبـاط برقـرار می کند. 

بـه طوری که مخاطـب برای درک موسـیقی او نیازی 
بـه درک المان های موسـیقی مدرن نـدارد. دلیلش آن 
اسـت کـه موریکونه ایـن توانایـی را دارد این دو وجه 
موسـیقیایی را در یک ظـرف و محتوا به قالب ملودی 
و تم موسـیقیایی درآورد. سـرجیو میشـلی، پژوهشـگر 
متمایـز  وجـه  دو  موریکونـه  می نویسـد:  موسـیقی 
موسـیقی را در آثارش در کنار هم گسـترش می دهد. 
یکـی از آنهـا گرایـش بـه مدرنیسـم ماننـد موسـیقی 
تجربـی اسـت و دیگـری موسـیقی در سـطح ادراک 
مـردم، همان سـطحی کـه او آن را از تنظیـم ترانه ها 
و نمایش هـای رادیویـی و تلویزیونی می شـناخت. این 
دو صـورت از موسـیقی او به نظر همزیسـتی خوبی با 

هـم یافته انـد و یکدیگـر را کامـل می کننـد. 
معجزه ای که هنگام شـنیدن موسیقی موریکونه 
بـه مخاطـب دسـت می دهـد در پیـدا کـردن نقـاط 
اتصالـی از یـک موتیـف کوتاه به موتیف دیگر اسـت. 
او بـه گونـه ای ایـن کار را انجام می دهد که تماشـاگر 
عـادی نیـز متوجـه ایـن انتقال حسـی بیـن موتیف ها 
شـده و این چیزی اسـت که به سـاخته های او وجهی 
جهـان شـمول تر از کار بقیـه آهنگسـازان می دهـد. 
ترفنـد او ایـن اسـت کـه او دسـته کوچکـی از نت هـا 
را بـه کار می گیـرد تـا فضـا را برای بافت موسـیقیایی 
پرحجـم بعـدی فراهـم کنـد. ایـن همـه البتـه نکات 
تکنیکـی ظریـف کار اوسـت. موسـیق موریکونـه امـا 
سرشـار از احسـاس تصنیـف اسـت. در وجـه غالـب 
آثـارش می شـود گونـه ای غـم گذشـته ای از دسـت 
رفتـه را بـه خوبـی حـس کـرد. ملودی هـای او برای 
روزی روزگاری در آمریـکا )۱۹۸۴(  بهتریـن مثـال در 
ایـن مـورد اسـت. بغـض آشـکاری در موسـیقی ایـن 
فیلـم هسـت که با فضای تلخ این حماسـه سـینمایی 
هماهنگی دارد. موسـیقی چنان وجه روایی قدرتمندی 
پیـدا کـرده که به راحتی می توان یکـی از راویان فیلم 
را عنصـر بـه ظاهر نادیدنـی ملودی هایی دانسـت که 
در طـول فیلـم به گوش می رسـد.  موریکونـه در این 
فیلـم بـا ترکیب بنـدی نوآورانـه سـازهایش مهارتـش 
را در صحنه پـردازی سـینمایی نیـز نشـان  می دهـد 
بـه طـوری کـه آمریـکای اوایل قرن بیسـتم یـا دهه 
بیسـت و دوره قاچاق مشـروبات الکلی بدون موسیقی 
او غیرقابـل تصـور اسـت. تمامـی قطعه هـای سـاخته 
شـده برای فیلم طنین چیزی از دسـت رفته را تداعی  
می کنـد. انـگار تمـام فیلـم از زبـان مهاجـری روایت 
می شـود کـه تـازه بـه موطـن خـود برگشـته و طنین 
خاطرات گذشـته را سـوت زنان به یاد مـی آورد. کاری 
کـه کاراکترهـای فیلم به دفعات انجـام می دهند و تم 
اصلـی موسـیقی فیلـم را با سـوت در حـاالت مختلف 
بـرای خـود بازخوانـی می کنند. موسـیقی در این فیلم 
بخشـی از زندگی روزانه کاراکترهای داسـتان  اسـت و 
بخشـي از فیلمنامـه و فیلم محسـوب می شـود. راوی 
زندگـی  داسـتان  اسـت کـه همـراه شـخصیت های 
می کنـد و غمخوارانـه شـاهد شـکل گیری تـراژدی 
زندگی آنان اسـت. موسـیقی موریکونـه در عین حال، 
حـال وهـوای مدیترانـه ای ایتالیایی خاص خـود را به 
فیلـم سـنجاق می کند. از یاد نبریم ایـن همه در مورد 
فیلمـی رخ می دهد که قرار اسـت سـوگنامه ای باشـد 

بـر  آمریـکای از دسـت رفته!
ابداعات موریکونه در موسـیقی فیلم بی انتهاست. 
در فیلـم ماموریـت )۱۹۸6( روالنـد جافـی دربـاره دو 
میسـیونر مذهبـی در آمریکای جنوبی قـرن هجدهم، 
او موسـیقی ُکـر کلیسـایی و مذهبـی باخ گونـه را بـا 
ملودی هـای سرخپوسـت  های بومی منطقه درآمیخت. 
قطعـات  شـگفت انگیزترین  از  یکـی  کار،  حاصـل 
موسـیقی اسـت کـه بی عدالتـی نـژادی را در گسـتره 
موسـیقی فیلـم ثبـت کرده اسـت. موسـیقی این فیلم 
بـا آن صـدای رسـای همسـرایان در بافـت موسـیقی 
ترانه  هـای  در  موسـیقیایی  کاوش  گونـه ای  فیلـم، 
کلیسـایی قرون وسـطایی نیز هسـت. انگار موسـیقی 
می خواهـد بـه ایـن حقیقـت برسـد که چه شـد وضع 
دنیا به چنین جایی رسـید. موسـیقی موریکونه تفسـیر 
دنیـای درونـی فیلم اسـت. بازهم وجـه رمانتیک گونه 
و نوسـتالژیک موسـیقی موریکونـه خـود را بـا قدرت 
تمـام بـه رخ می کشـد. موریکونـه در پـروژه ای وارد 
نمی شـد مگـر آنکـه مطمئـن می شـد موسـیقی وجه 
مهمـی در اثـر به جـا خواهد گذاشـت. اینگونـه بود که 
در سـینما پارادیزو )۱۹۸۸( که یک عاشـقانه سینمایی 
بـود موسـیقی موریکونـه فرصـت آن را  یافـت تا یک 
بـه  موسـیقی  قالـب  در  را  سـینمایی  خاطره نـگاری 
فیلـم اضافـه کند. موسـیقی سـینما  پارادیزو، قسـمت 
مهمـی از فیلمنامـه و زمینه سـاز اصلـی شـکل گیری 
شخصیت هاسـت. هنوز موسـیقی صحنـه پایانی روی 
تکه فیلم هـای بریـده شـده بـه عنوان فصلی مسـتقل 
قابـل سـتایش اسـت. ایـن قطعـه بـا نـام تم عشـق، 
پسـر  جوان تریـن  سـاخته  عمـوم،  تصـور  برخـالف 
موریکونـه، آنـدره آ مي باشـد. کاري کـه البتـه اولیـن 
بـار در صحنـه عاشـقانه سـالواتوره و النـا در ماشـینی 
در سـیاهی شـب کناره سـاحل دریا شـنیده  می شـود. 
همراهـی ضربـات کالویه های پیانـو در بخش پایانی 
این قطعه عاشـقانه، تمامی شـور و نافرجامی عشـقی 
بـه ثمـر ننشسـته را منتقـل می کند.د رواقع موسـیقی 
همـان تـم اوج گیرنـده باقـی کارهـای موریکونـه را 
بـا خـود دارد. از لحـاظ حسـی پرقدرت تریـن قطعـه 
رمانتیـک  اسـت  چیـزی  اسـت.  فیلـم  موسـیقایی 
بـه سـبک و سـیاق موریکونـه کـه تنهـا بـه واسـطه 
ساکسـیفون آلتـو، فلـوت، پیانـو و جمعی از سـازهای 
زهـی تصنیـف نشـده اسـت. بـه ایـن می مانـد کـه با 
معجـزه ای امـکان وصـال بـا معشـوق هر چنـد کوتاه 
میسـر شـده اسـت. رویایی اسـت که تنها این فانوس 
خیـال جادویـی، سـینما، محقـق سـاخته اسـت. فیلم 
مالنـا )2٠٠٠( در ادامـه سـینما پارادیـزو، این حسـرت 
عاشـقانه را با صراحت بیشـتری درآمیخته اسـت. این 
بـه موریکونه فرصـت داده از سـادگی دوران نوجوانی 
بـه سـیاهی دنیـای واقعی نقـب بزند. محوریـت فیلم، 
زن زیبـا و جـوان و بـه ظاهر بیوه ای با نام مالنا اسـت 
کـه همـه شـهر به او چشـم طمـع دارند! فیلـم درباره 
عشـق نوجوانانه  و سـاده دالنه پسری به اوست. از این 
رو موریکونـه تم های عاشـقانه ای تصویـر کرده تا این 
زیبایـی را تصویـر کند یا از شـور و شـوق عاشـقانه ای 
بگویـد کـه رناتـو پسـرک ۱3 سـاله فیلم بـه این زن 
دارد. موریکونـه بـرای این منظور مارش کمیکی برای 
فیلـم تصنیـف کـرده کـه بـا ریتـم قدم هـای مالنـا با 
بـازی مونیکا بلوچی هماهنگ اسـت. تـم محبت آمیز 
سـاخته شـده برای رناتو قرار اسـت آن شـور و شـوق 
ناامیدانـه ای را مجسـم کنـد که همچون سـایه زن را 
دنبال می کند اما همزمان از او دور می ماند. موسـیقی 
مالنا پر از تنوع ملودیک اسـت. در همه آنها حسـرتی 
حـس می شـود که این بار قرار نیسـت به واسـطه چیز 

جادویـی مثل سـینما تحقـق یابد.
از قصه هـای  ُپـر  رنگارنـگ موریکونـه  دنیـای 
بیشـمار اسـت. او بـه تولسـتوی عرصه داسـتان گویی 
بیشـتر شـبیه اسـت. کل کارنامـه او به رمـان جنگ و 
صلـح تولسـتوی می ماند. از این منظر کـه او قادر بود 
بیشـمار تم و ملودی و حس  حال موسـیقیایی را پیش 
چشـم مخاطب سـینمایی زنده کند. هیچ آهنگسـازی 
چـون موریکونـه ایـن قـدرت شخصیت سـازی متنوع 
را نداشـته اسـت. موریکونه به فروشـنده سـیار فصل  
ابتدایـی رمان صدسـال تنهایی )مارکز( بیشـتر شـبیه 

است.
نابغه موسـیقي و سـینما در 6 جـوالي 2٠2٠ در 
سـن ۹۱ سـالگی در بیمارسـتانی در شـهر رم چشم از 
جهان فروبسـت. مراسـم تدفین او مطابق خواسته اش 
بـه طـور خصوصـی تنهـا در حضـور حـدود ۴٠ نفر از 
دوسـتانش  از  برخـی  و  بسـتگان  خانـواده،  اعضـای 
همچـون جوزپـه تورناتـوره برگـزار شـد. از کلودیـو 
تـا  وردی  جوزپـه  ویوالـدی،  آنتونیـو  مونتـه وردی، 
جیاکومـو پوچینـی و انیو موریکونه، همه آهنگسـازانی 
بودنـد کـه موسـیقی در ایتالیـا را معنـا بخشـیدند. در 
گسـتره عملکـرد آهنگسـازان سـینما، انیـو موریکونه 
بیـش از اغلـب مصنفـان گذشـته در سـیر تحـول و 
ترفیـع هنـر موسـیقی فیلـم نقشـی آشـکار داشـته و 

قطعـا مانـدگار بـر جـای می مانـد.
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در ستایش یک اسطوره

انیوموریکونه
نتهايجادویيیکنابغه


