
تماشاگر بودن مجلس قابل تحمل نیست
در  امروز  آمریکا  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت 
تحریمی  قطعنامه های  بازگشت  مدعی  دروغ  به  حالی 
شورای امنیت ملل متحد علیه جمهوری اسالمی ایران 
است که درخواست آمریکا به عنوان یک کشور غیرعضو در برجام 
برای آغاز روند احیای تحریم ها از اساس از سوی شورای امنیت 
رد شده و این روند هیچ گاه آغاز نشده است که امروز به سرانجام 

رسیده باشد.

در بیانیه وزارت اور خارجه آمده است: وزیر امور خارجه آمریکا 
خود نیز می داند که ادعایش در مورد بازگشت تحریم های شورای 
قانونی است و  اثرگذاری  فاقد هرگونه  باطل و  امنیت بی اساس، 
لذا به روش مالوف خود اقدام به تهدید و ارعاب کشورها به وضع 
بهترین  است که خود  آنان کرده  علیه  فرامرزی  ملی  تحریم های 
گواه اعتراف آمریکا به شکست در حرکتش در شورای امنیت است.
صفحه 2

رییس اتاق بازرگانی ایران:

دو سوم کسانی که ارز را نیاوردند
 اساسا کارت بازرگانی ندارند!

تهدید مرزهای عاطفی در فضای مجازی
گفت:  لینی،  با نشناس  ا و ر یک 
شدن  دیده  و  دیدن  عطش  و  وابستگی 
جدیدی  باعث شکل  مجازی  فضای  در 
مشترک  زندگی  در  اختالفات  و  مشکالت  ز  ا

شده است.
طاهره عزیزپوراظهار داشت: تمایل به شهرت 
و دیده شدن باعث شده تا بسیاری از افراد از غذای 
حتی  و  ماشین، دورهمی خانوادگی  لباس،  تا  سفره 
مسافرت های خود را در معرض دید عموم قرار دهند 
که همین امر حریم خصوصی و تابوها را تغییر داده 
به دلیل نامأنوس بودن  است، پدیده ای نوظهور که 
بین  در  شدیدی  اختالفات  آمدن  وجود  به  باعث 

خانواده ها شده است.
صفحه 2

سرپرست شهرداری رشت :

 ضرورت مشارکت دستگاه های متولی
 برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه سراوان

4
ساخت ۵۰۰۰۰ واحد مسکونی برای کم درآمدها

صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر

ناصر شفق: بسياري از 
فيلم ها در سينماي ما 

سوخت مي شوند

هنگ2جامعه 7فر
اين روزها اتفاقات عجيبي پيرامون 
جوزه سينما در حال رخ دادن است 
باعث  و  بوده  منفي  آنها  اكثر  كه 
حوزه  به  پيش  از  بيش  تا  شده 
سينما آسيب وارد شود. تعطيلي 
سينماها به دليل كرونا و درنهايت 
عدم استقبال مخاطبان از بازگشايي 
دوباره سالن ها از يك طرف و از 
به  انتقادهاي شديد  ديگر  طرف 
آموزشگاه هاي سينمايي و خروجي 
آنها باعث شده تا اين روزها سينما 

در وضعيت مناسبي نباشد.

ضرورت انتقال 
اطالعات کتاب از 

ناشر تا مشتری

عواقب هر اقدامی عليه ایران متوجه واشنگتن است

WWW.YOUTHWORLD.IR

محدودیت های فضای کسب و کار را بردارید!

با احتساب دو سال گذشته و سه ماهه ابتدایی امسال آمارهای رشد اقتصادی نشان 
می دهد که اقتصاد ایران بیش از دو سال است که از رشد منفی رنج می برد و با آن دست وپنجه 
نرم می کند. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت رشد اقتصادی در فصل بهار 
می گوید، رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی ۶. درصد بوده که سهم هر یک از 
گروه های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در آن به ترتیب مثبت ۳.۸، مثبت 2.۵ و منفی ۱.۶ درصد 

بوده است. همچنین رشد اقتصادی با نفت نیز در این مدت رقم  منفی 2.۸ درصد را نشان می دهد.
صفحه ۳

Donyayejavananmag.ir

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایندگان 
بعد  و  بزنند  خودشان  به  سوزن  یک  خواست  مجلس 
جوال دوز به دولت. هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور 
خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: باید یک سوزن به خودمان 
بزنیم، بعد جوال دوز به دولت، امروز ۱۴۷ تذکر به دولت داده شد، 
قرار نیست فقط به دولت تذکر بدهیم ما هم یک قوه ای مانند قوه 
مجریه هستیم.وی افزود:  زنان مجلس دهم که ۱۷ نفر بودند  تمام 

توان خود را به کار بستند و برنامه ریزی کردند و در قانون برنامه 
۵ ساله ششم قید کردیم که زنان سرپرست خانوار با جمعیت سه 
میلیونی از مهمترین گروه های آسیب پذیر جامعه هستند، در برنامه 
ششم توسعه در بند  د و  ط ماده۸۰ به این موضوع پرداخته شده 
است اما این بند در قانون به نوعی نگارش شده است که برنامه 

اجرایی آن باید به تصویب مجلس برسد.
صفحه 2

یک سوزن به خودمان بزنيم، جوال دوز به دولت

فراخوان ارزیابی کیفی مجدد
برای مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 )نوبت اول(
شماره مجوز: ۱۳99/۳2۶9

1- شماره فراخوان : 99۰۱۱۱2
2- موضوع فراخوان: بهسازی اتاق های نگهبانی چاه های شماره  ۶ ، ۱۱ و ۱۴ در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس.

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی ، سرخس، منطقه عملیاتی خانگیران ، به مدت ۶  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره  برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام ۶ ، پالک ۱۸ . 

5- شرایط مناقصه گر : 
۵-۱- دارابودن شخصیت حقوقي، کد اقتصادي و شناسه ملي .

۵-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
۵-۳- دارا بودن گواهی نامه صالحیت معتبر حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه/ساختمان از سازمان برنامه و بودجه.

۵-۴- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۵-۵- توانایي تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ ۳۶۶.۸۵۰.۰۰۰    ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .

۶- کلیه مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی فراخوان فوق الذکر در سامانه ستاد ایران ۱۳99/۰۶/۳۱ می باشد. 
۷-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

۸- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  ۳۱9   و ۳۷۰۴۷۳۱۸ -۰۵۱ تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در 
پایگاه اطالع رسانی مناقصات با شماره  ۱۴۴۴۴۴2۷  ثبت شده است.

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

در  ميرزايی  حاجی  محسن 
تحصيلی  سال  آغاز  آئين 
و  دانشگاه فرهنگيان  جديد 
دانشگاه تربيت شهيد رجايی 
بهار  پاييز،  آستانه  در  گفت: 
علم و دانش را آغاز می كنيم 
در حالی كه امروز روز مهم و 
است.  ما  برای  گذاری  تأثير 
شايد طمأنينه ترين مخاطره ای 
كه بر اثر كرونا به وجود آمد، 
سالمت،  مخاطره  كنار  در 

مخاطره آموزش باشد.

تعطيلی یا اختالل در 
فرآیند آموزش، بر آینده 

کشور تاثير می گذارد

به گفته بهارلو، اطالعات بايد 
از ناشر به مركز پخش، از اين 
مراكز به كتاب فروش و توسط 
منتقل  مردم  به  افراد  اين 
به  زنجيره  اين  اگر  شود، 
درستی عمل كند، 50 تا 60 
درصد مشکل كتاب نخواندن 
بهارلو،  سجاد  می شود.  حل 
با  هوپا  كتاب فروشی  مدير 
حوزه  چهار  تاثير  به  اشاره 
 ، پخش كت  شر  ، شر نا
بر  مخاطب،  و  كتاب فروش 
مشکالتی كه بازار كتاب با آن 

مواجه شده است

صفحه 2

مهرداد خدیر
رییس مجلس شورای اسالمی گفته است: »این که ترامپ دوباره رییس جمهور 
شود یا بایدن، هیچ تفاوتی در سیاست اصلی ضربه زدن به ملت ایران حاصل نخواهد 
شد. چون دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه  دار است و ما باید مردم را قوی کنیم.«

اگر منظور آقای قالیباف این است که سرنوشت خود را نباید با نتیجۀ انتخابات 
آمریکا گره بزنیم یا موضعی تاکتیکی است تا ترامپ نتواند ادعای خود را تکرار کند 
که »اگر جو خواب آلود پیروز شود، ایران و چین و روسیه صاحب آمریکا می شوند« 
حرف و موضع درستی است ولی این ادعا که همه مثل هم اند حرف پرت و بی 
ربطی است و مثال های متعدد می توان ارایه داد که بطالن این ادعا را ثابت می کند.

۴۰ سال قبل و در مجلس اول شورای اسالمی دو نماینده که در دو قطب 
مخالف تعریف می شدند و منتقِد هم بودند هشدار دادند بحران گروگان های سفارت 
آمریکا را باید در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و با توجه به مرگ شاه و منتفی 

شدن مطالبۀ استرداد او حل کرد تا کاخ سفید به دست جمهوری خواهان نیفتد.
این دو دکتر ابراهیم یزدی و شیخ محمد منتظری بودند که با توجه به تجارب 
بین المللی و منطقه ای معتقد بودند شکست کارتر به سود ایران نیست و از آمدن 
ریگان نباید استقبال کرد. در مقابل نمایندگان دیگر می گفتند کارتر و ریگان تفاوتی 
ندارند و رییس جمهوری در ایاالت متحده ویترین است و سیاست ها جای دیگر 

تعریف و تعیین می شود.
البته بعضا در این باور صادق نبودند چرا که تمام تالش خود را به کار بستند تا 
مادام که کارتر هست گروگان ها آزاد نشوند و کارتر شکست بخورد و گروگان ها 
هنگامی در دوسلدورف آلمان تحویل شدند که پیروزی رونالد ریگان قطعی شده بود.

در همین ایران خودمان و طی ۳۱ سال و در یک متن واحد قانونی و حقوقی 
چهار رییس جمهوری متفاوت روی کار آمده اند که مثل هم نبوده اند.

در این که اصول گرایان رادیکال دونالد ترامپ را ترجیح می دهند البته تردیدی 
نیست اما این که بگوییم ترامپ و بایدن مثل هم اند سخنی عامیانه است.

همچنان جهان سیاست متأثر از نقش اشخاص است و شخصیت های حقیقی 
تأثیرگذارترند تا ساختارهای حقوقی. حال آن که تصور غالب، غلبه ساختارهای حقوقی 
بر حقیقی است. مثال تصور کنید ترکیب شورای نگهبان تغییر کند، آیا تصمیمات و 

مصوبات آنان تغییر نخواهد کرد؟
درست است که هم برای دموکرات ها و هم جمهوری خواهان، امنیت اسراییل 
اهمیت دارد و مادام که جمهوری اسالمی با اسراییل در مخاصمه است مشکل ریشه 
ای حل نمی شود اما همین حاال مگر همچنان عضو برجام نیستیم و اگر بایدن پیروز 
شود و آمریکا به برجام بازگردد مذاکره را از سر نخواهیم گرفت یا به بایدن می 

گوییم چرا خارج شدی و تو همان ترامپی؟!
در همین عربستان سعودی آیا ملک عبداهلل با بن سلمان تفاوت نداشت یا در 

افغانستان، حامد کرزای با اشرف غنی؟

این که سیاست داخلی را به انتخابات آمریکا گره نزنیم یک بحث است و این 
که همه را مثل هم بدانیم بحثی است دیگر. ۴۰ سال پیش در همین تهران آیت 
اهلل طالقانی نماز جمعه را اقامه می کرد و نصف تهران چهار میلیونی پشت سر او 
نماز می گزاردند و سخنران پیش از خطبه ها هم محمد مجتهد شبستری بود که 
از دموکراسی می گفت. نماز جمعه حسب ظاهر همان است اما آیا شمار شرکت 
کنندگان قبل از آن که کرونا  تعطیل کند یا نگاه سخنرانان قبل از خطبه ها همان 

است که بود و تفاوت نکرده است؟
سلسلۀ صفویه هم شاه عباس کبیر داشت هم شاه سلطان حسین. قاجاریه 
نیز هم آقا محمد خان و هم احمد شاه. این تصور که همه مثل هم اند نادرست و 
عوامانه است اما روشن است که پاره ای سیاست ها مشترک یا بنیادین است. کما 
این که پای مرز و امنیت که به میان بیاید حکومت ها موضع واحدی دارند اما بازهم 
شیوه اجرا و اِعمال، تفاوت دارد.کمترین دستاورد پیروزی بایدن برای ایران احیای 
برجام و امکان از سرگیری صادرات نفت و مثبت شدن رشد اقتصادی و دست کم 
تأثیر روانی آن بر اقتصاد ایران است اما به این معنی نیست که دست روی دست 

بگذاریم و ببینیم آن طرف چه می شود.
تفاوت نداشتن بایدن و ترامپ به این معنی است که اگر اولی پیروز شود و 
بگوید به برجام بازمی گردیم استقبال نکنیم در حالی که پیداست به سرعت استقبال 
خواهیم کرد و بعید هم نیست رییس جمهور برای این که ورق را برگرداند تبریک 
هم بگوید. وقتی رییس جمهور سابق با رادیو فردا مصاحبه می کند رییس جمهور 

الِحق چرا شکست ترامپ را تبریک نگوید؟
من البته سخن آقای قالیباف را به دو گونه - یکی با صدای بلند و دیگری 
نجوای درون گروهی- می فهمم. صدای بلند این که به شکست ترامپ دل نبندید. 
اوضاع او از آنچه تصور می شد بهتر شده و بنا را باید بر ماندن او در کاخ سفید 

بگذاریم نه رفتن.
نجوا هم از این قرار که اگر ترامپ بماند اعتدال گرایان بختی برای پیروزی 
ندارند. زحمت اصالح طلبان که البته با شورای نگهبان است اما اگر ترامپ برود و 
قرار بر احیای برجام باشد چه بسا نزد کثیری از مردم که بیش از هر زمان دیگری 
دریافته اند سیاست خارجی چه تأثیری بر زیست و معیشت و سود سهام و قیمت ارز 

و مهم تر از همه میزان فروش نفت دارد امیدهایی تازه شود.
همه با هم تفاوت دارند و گزارۀ »همه شان مثل هم اند« نادرست است. چه در 
سیاست و چه حتی در فوتبال یا هر عرصۀ دیگر. اتفاقًا اگر تفاوت در کار نبود چه 

بسا ادعا نمی شد مثل هم اند.
باور نمی کنید؟ به پیرامون خود نگاه کنید! آیا زنان و مردانی را نمی شناسید 
که هنگام جدایی می گویند همۀ مردها یا همۀ زن ها مثل هم اند. اما چند صباحی 
دیگر همان ها را کنار مردی دیگر یا زنی دیگر می بینید حال آن که اگر همه مثل 

هم بودند تجربۀ قبلی را نباید با یکی دیگر که مثل همان است تکرار می کردند!

سرمقاله

جو بایدن، فرشته نیست، اما با ترامپ تفاوت داردا
دیدگاه

بدون دست می توان زندگی کرد ، بدون مردم هرگز!
سیدشهاب الدین چاوشی

سالها پیش دوستی دریک جمع رسمی در انتقاد از مدیران به مطایبه وشوخی گفت : 
من پیشنهاد می کنم بجای پرداختن هزینه های سنگین توسعه انرژی اتمی که دشمنان را 

به وحشت انداخته که مبادا ایرانی ها به بمب اتمی دسترسی پیدا کنند!
عده ای از مدیران جمهوری اسالمی را در قالب فرار مغز ها به خارج صادر کنیم تا 
بدون سروصدا بنیان های اقتصادی و مدیریتی کشور های دشمن را به هم بریزند و کار مخرب 
تر از بمب اتمی را بدون هزینه و بی سروصدا انجام دهند. واقعیت این است شرایط امروز 
ما درعرصه مدیریتی ازآشفتگی های بسیار رنج می برد. نظام رابطه ساالری در سازمان ها 
و ادارات دولتی پس از گذشت ۴۰سال ازانقالب اسالمی فاصله زیادی با ارزش های اولیه 
انقالب پیدا کرده است. قراربود همه در مقابل فساد حساسیت نشان دهند ، قراربود کارها به 
اهلش سپرده شود، قرار بود بی قانونی در عرصه اداره امور مردم رخت بر بندد و به تعبیر امام 
)ره( همه از قانون تمکین نمایند .حضور عده ای با کمترین پشتوانه علمی و اعتماد مردمی و 
درمهمترین مراکزحساس تصمیم گیری و بدتراز آن بی تجربگی ، شتابزدگی که برخوردهای 
واکنشی و احساسی جمع قابل توجهی ازاین قبیل افراد ، بنیان اعتمادهای جامعه را به سرعت 
فرومی ریزد.دربرخی از سازمان های مهم حاکمیتی افرادی با انگیزه های متفاوت ازتوجه 
به رضایت مردم و استحکام قدرت ملی بازمانده اند. نظام جمهوری اسالمی برای بازسازی 
اعتماد عمومی و برگرداندن امید به جامعه باید تمام   گزینه های خود را روی میز بگذارد. 
حفظ نظام از اوجب واجبات است واین واجب مقدماتی دارد که همه باید به رعایت آنها 
ملتزم شوند. با فرافکنی ، رفتارهای غیر مسئوالنه ،فقدان پاسخگوئی کافی درنظام ،مردم 
ساالری راه بجائی نمی برد . یک حرکت ناشیانه و شاید غیر عمد درروی جلد یک کتاب 
درسی ابتدائی این همه در فضای مجازی موج برانگیخته است که خوشبختانه با تدابیر و 
عذرخواهی سنجیده و به موقع وزیر مردمی آموزش و پرورش آثار منفی آن خنثی شد. این 

نشانگرحساسیت جامعه و افکار عمومی به رفتار های رسمی حکومت است .
امروز در اینکه ایران ازنظر نظامی به کشوری قدرتمند درمنطقه تبدیل شده دوست و 
دشمن اتفاق نظر دارند. این قدرت نظامی را باید دریک نظام مردم ساالری به اقتدار ملی 
تبدیل کنیم . رمز اقتدار ملی ما ، جلب مشارکت و اعتماد عمومی مردمی است که در قلمرو 
این سرزمین پهناورزندگی می کنند . همه پیشرفت های ما با اصالح فرهنگ عمومی باید 
از سطوح مختلف مدیران حکومت درهمه رده ها آغاز شود. ایجاد نارضایتی و بی توجهی به 
افکار عمومی درشرایطی که مردم با مشکالت اقتصادی مواجه هستند می تواند بنیان های 
اعتقادی و اخالقی جامعه را به سالمت و صالبت نظام متزلزل کند . پس بهوش باشیم 
دشمنان برای شکست آرمان های بلند انقالب کمین کرده اند و عوامل ناکارآمد یا لجوج و 
خود محورهم برآن دامن می زنند. هریک نفری که امروز از اردوگاه میهن دوستی و تعلق 

خاطربه کشور و نظام سیاسی به هر دلیلی خارج می شود یک خشت ازبنای عظیم اقتدارملی 
ایران کاسته می شود. پس یادمان باشد »َیُد اهللِ َمَع الَجماَعۀ«

      عوامل موجده انقالب اسالمی و نظام هم می توانند عوامل مبقیه نظام باشند و 
هم عدم تقید به آنها عوامل فروپاشی . نوع سلوک و رفتار سیاسی حکومتگران و صداقت 
آنان درگفتار و عمل   می تواند نجات بخش افکار عمومی از هجمه های سنگین و بی 

رحمانه دشمنان ایران باشد.
برای جلوگیری از گسست پیوند اجتماعی طرحی نو باید اندیشید ه شود . بازگرداندن 
حس اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و توانمندی نظام درعرصه حل مشکالت مردم با توجه 
به وضعیت معیشتی اکثریت جامعه باید در دستورکارنهادهای مهم حاکمیتی باشد. به یاد می 
آورم جمله شهید رجائی راکه وقتی محافظانشان مردم را ازدور وی با خشونت کنارزدند وی 
اعتراض کرد وقتی به او گفتند اگرمراقبت نمی کردیم با هجوم مردم دست تان آسیب می 
دید. او با صراحت و صداقت تمام گفت : بدون دست می توان زندگی کرد بدون مردم هرگز!

* عضوهیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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یک سوزن به خودمان بزنیم، جوال دوز به دولت
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایندگان مجلس خواست یک 

سوزن به خودشان بزنند و بعد جوال دوز به دولت.
هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: 
باید یک سوزن به خودمان بزنیم، بعد جوال دوز به دولت، امروز ۱۴۷ تذکر به 
دولت داده شد، قرار نیست فقط به دولت تذکر بدهیم ما هم یک قوه ای مانند 

قوه مجریه هستیم.
وی افزود:  زنان مجلس دهم که ۱۷ نفر بودند  تمام توان خود را به کار 
بستند و برنامه ریزی کردند و در قانون برنامه ۵ ساله ششم قید کردیم که زنان 
سرپرست خانوار با جمعیت سه میلیونی از مهمترین گروه های آسیب پذیر جامعه 
هستند، در برنامه ششم توسعه در بند  د و  ط ماده۸۰ به این موضوع پرداخته 
شده است اما این بند در قانون به نوعی نگارش شده است که برنامه اجرایی 

آن باید به تصویب مجلس برسد.
چنارانی خطاب به هیات رییسه مجلس ادامه داد: حرف حساب من امروز 
اگر  کند  توجه  کشاورزی  کمیسیون  است،  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  با 
امروز  نهاده های دامی و کود گران شده است چه می کند؟ کمیسیون بهداشت 
و درمان چه می کنید؟کمیسیون آموزش برای مدارس چه می کنید؟یک سوزن 

هم به خودمان بزنیم.
در  امروز  باید  چرا  کرد:  تصریح  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  این 
آن زحمت کشیده شده  برای  ۴ سال  بودجه الیحه ای که  و  برنامه  کمیسیون 
است و دولت بر روی آن برنامه ریزی کرده و محل بودجه آن را مشخص کرده 
اسالمی  زنان جمهوری  از طرف جامعه  تذکر جدی من  بدهد؟  بازگشت  است 
ایران و جامعه زنان مجلس است که باید این موضوع با قید فوریت به تصویب 
برسد تا در بودجه سال 9۸ برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، بودجه ای 

اختصاص دهیم.

تماشاگر بودن مجلس قابل تحمل نیست
در  گفت:  قالیباف  محمدباقر  به  خطاب  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده 
کسی  و  شده  برابر  چند  ها  قیمت  است؟  کرده  چکار  مجلس  گذشته  ماه  چند 
جوابگو نیست. تماشاگر بودن مجلس برای نمایندگان انقالبی قابل تحمل نیست.

میان  نطق  در  مجلس  یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  شهریاری  حسینعلی 
دستور خود خطاب به رئیس قوه مجریه با بیان این که کشور انقالبی با مردم 
تا رئیس  انقالبی ۴2 سال تحریم و هشت سال دفاع مقدس را تحمل کردند 
در  تفکر  این  متاسفانه  کرد:  ادعا  باشند  داشته  انقالبی  تفکر  با  انقالبی  جمهور 

دولت شما وجود ندارد.
وی افزود: مردم در رنج و مشقت زیادی به سر می برند و هر روز شاهد 
افزایش بی رویه قیمت ها هستیم که در بعضی موارد مواد غذایی چهار برابر 

شده است. بگذریم که یک اتومبیل یک شبه افزایش قیمت پیدا می کند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با استناد به سخن یکی از مقامات مسئول 
که اخیرا گفته بود پراید در اصل باید ۱۵۰ میلیون باشد گفت: آن مقام مسئول 
چرا شما  شتابان.  چنین  به کجا  است.  ارزان  میلیونی   ۱2۰ پراید  که  بود  گفته 
که باید پاسخگوی مجلس و مردم باشید منتقد عملکرد دولت هستید؟ آیا این 
مایه شرمندگی نیست که در جلسه دولت به معاون اول دستور می دهید قیمت 

تخم مرغ را نظارت کند؟
و  آموزان  دانش  وضعیت  به  اشاره  با  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده 
رعایت  ایجاد  برای  ویژه  امکانات  ارسال  خواستار  محروم  مناطق  در  معلمان 
پروتکل بهداشتی شد و گفت: نگرانی جدی در فصل پاییز و زمستان وجود دارد.

وی با اشاره به بودجه ذخیره شده توسط دولت برای مبارزه با کرونا گفت: 
یافته  اختصاص  یوروی  میلیارد  یک  باقیمانده  که  پولی  میلیارد  درصد  نیم  اگر 
به وزارت بهداشت و درمان بوده در اختیار نگذارید، قطعا در پاییز و زمستان به 
مناسب مشکالت  زمان  در  ارز  به علت عدم تخصیص  بر می خوریم.  مشکل 
جدی برای تامین دارو و واکسن به وجود خواهد آمد که برای هیچ کس قابل 
تحمل نیست. هر قدر هم فشار به مردم بیاید مردم از نظام دست بر نمی دارند 
و اجازه مذاکره با آمریکا را نمی دهند پس تا دیر نشده به مردم خود اتکا کنید 

و مطمئن باشید مردم با اطاعت از رهبری شما را تنها نخواهند گذاشت.

اولویت  استراتژیک مصوب در  و ذخیره سازی  ارز سال ۹۹  تامین 
بانک مرکزی باشد

رئیس جمهور گفت: مهمترین نشانه ناکام ماندن تحریم کنندگان اقتصاد ایران 
این است که به رغم ایجاد محدودیت های فراوان در فروش نفت و درآمد ارزی 
کشور، تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه تولیدی مورد نیاز کشور، بدون وقفه و 

مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، انجام شده است.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با تاکید بر ضرورت تامین و پرداخت به موقع یارانه ها و حمایت 
معیشتی خانوارهای مشمول، دستور داد که در تامین منابع مالی الزم سازمان های 

پرداخت کننده تسریع صورت گیرد.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف 
موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال 99 کشور ارائه کرد که بر اساس آن در ۵ ماه 
گذشته و با وجود محدودیت های در تحقق برخی از منابع، تخصیص الزم برای 
پرداخت یارانه های خانوار، موارد اولویت دار نظیر پرداخت های مربوط به سالمت 
و نیز منابع الزم برای خرید تضمینی گندم و ردیف های مربوط به کاهش فقر 

مطلق و دیگر مصارف ضروری مورد نیاز تولید، انجام شده است.
همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در خصوص تدابیر الزم برای 
کسب درآمد و منابع جدید نیز در این جلسه بررسی و تصمیمات الزم در این خصوص 
اتخاذ شد.رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از تامین ارز مورد نیاز 
واردات کاالهای اساسی ارائه کرد که رئیس جمهور تاکید کرد، تامین ارز مورد نیاز 
سال 99 و ذخیره سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک 
مرکزی باشد و تسهیالت مورد نیاز برای تامین ارز الزم در این خصوص فراهم شود.

عواقب هر اقدامی علیه ایران متوجه واشنگتن است
وزارت امور خارجه تاکید کرد: آمریکا امروز در حالی به دروغ مدعی بازگشت 
قطعنامه های تحریمی شورای امنیت ملل متحد علیه جمهوری اسالمی ایران است 
که درخواست آمریکا به عنوان یک کشور غیرعضو در برجام برای آغاز روند احیای 
تحریم ها از اساس از سوی شورای امنیت رد شده و این روند هیچ گاه آغاز نشده 

است که امروز به سرانجام رسیده باشد.
در بیانیه وزارت اور خارجه آمده است: وزیر امور خارجه آمریکا خود نیز می داند 
که ادعایش در مورد بازگشت تحریم های شورای امنیت بی اساس، باطل و فاقد 
هرگونه اثرگذاری قانونی است و لذا به روش مالوف خود اقدام به تهدید و ارعاب 
کشورها به وضع تحریم های ملی فرامرزی علیه آنان کرده است که خود بهترین 

گواه اعتراف آمریکا به شکست در حرکتش در شورای امنیت است.
همانگونه که جمهوری اسالمی ایران بار ها تاکید کرده است، رژیم ایاالت 
متحده بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی است؛ این واقعیت هیچ گاه مانند 
امروز که آمریکا علنا به ارعاب و تهدید جهان می پردازد و قطعنامه های شورای 
امنیت را به هیچ می انگارد، نمایان و علنی نشده بود.در سال 2۰۱۸ زمانی که ایاالت 
متحده به صورت یکجانبه و بر خالف قوانین مصرح بین المللی از برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( خارج شد و هرگونه حق استفاده از ساز و کارهای مندرج 
در این توافق و قطعنامه 22۳۱ را صراحتا از خود سلب کرد، امیدوار بود با راهبرد 
به اصطالح فشار حداکثری، ایران را بر سر دو راهی تسلیم یا فروپاشی قرار دهد.

امروز اما با گذشت دو سال از آن تاریخ، ایاالت متحده که در پیشبرد پروژه 
امنیتی سازی جمهوری اسالمی ایران، تنهاتر از هر زمان دیگری است، سرخورده 
از ناتوانی در ایجاد اجماع علیه ایران، به قلدری و باج خواهی از جامعه بین المللی 
روی آورده و در حالی که تقریبا تمام اعضای شورای امنیت به صراحت رویکرد 
مضحک ایاالت متحده در قبال قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت را رد کرده اند، رژیم 
آمریکا در چارچوب سیاست یکجانبه گرایانه و زورمحور خود کشورهای جهان را به 

دلیل پایبندی به قوانین بین المللی به تحریم تهدید می کند.

تعطیلی یا اختالل در فرآیند آموزش، بر آینده کشور تاثیر می گذارد
وزیر آموزش و پرورش 
آموزش  جریان  اگر  گفت: 
روانی  آثار  کند  پیدا  اختالل 
و  دانش آموزان  دانشجویان،  روی  آن 

آینده سرزمین تاثیرات پایداری دارد.
محسن حاجی میرزایی در آئین آغاز 
سال تحصیلی جدید دانشگاه فرهنگیان 
گفت:  شهید رجایی  دانشگاه تربیت  و 
را  دانش  و  علم  بهار  پاییز،  آستانه  در 
روز  امروز  که  حالی  در  می کنیم  آغاز 
است.  ما  برای  گذاری  تأثیر  و  مهم 
بر  که  شاید طمأنینه ترین مخاطره ای 
اثر کرونا به وجود آمد، در کنار مخاطره 

سالمت، مخاطره آموزش باشد.

داشت:   بیان  ئی  میرزا حاجی 
اقتصادی،  ابعاد  در  را  کرونا اختالالتی 
و به  شد  موجب  اجتماعی  و  فرهنگی 
تدریج جامعه با تالش و تعهد نیروهای 
و  کند  حفظ  را  تعادل  توانست  خود 

و سپس  دهد  رونق  را  کارها  و  کسب 
فعالیت های آموزشی آغاز شد.

در  روزها  این  ما  کرد:  اشاره  وی 
فضای رسانه ای مورد نقد قرار می گیریم 
که چرا سال تحصیلی را آغاز کردیم یا 

و  آموزان  دانش  نگران سالمت  ما  آیا 
یک  با  اکنون  ما  نیستیم،  دانشجویان 
مساله بزرگ اجتماعی رو به رو هستیم 
جریان  اگر  که  است  این  مساله  آن  و 
روانی  آثار  کند  پیدا  اختالل  آموزش 
آموزان  دانش  و  دانشجویان  روی  آن 
و آینده سرزمین تأثیرات پایداری دارد.

از  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
فرزندانمان  سالمت  نگران  ما  طرفی 
هستیم. کسانی که می خواهند شیوه های 
ه  نند را می توا باشند  داشته  مختلف 
استمرار  به  منجر  که  دهند  حل ارائه 
را  آموزش  ما  اگر  وگرنه  شود  آموزش 

تعطیل کنیم دستاوردی نداریم.
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زیر نظر: علی هوشمند

شهریه موسسات آموزش عالی غیردولتی ۱۵ درصد گران شد
مدیرکل دفتر آموزش های غیر دولتی وزارت علوم اعالم کرد: با توجه به 
شرایط کرونا امسال موسسات غیردولتی حداقل افزایش شهریه را اجرا کرده و 

۱۵ درصد شهریه را افزایش دادند.
فرزانه شمیرانی با اشاره به شهریه مؤسسات غیردولتی در سال تحصیلی 
جدید گفت: شورای عالی انقالب فرهنگی به هیئت امنای مؤسسات غیردولتی 

مجوز داده است تا راجع به شهریه موسسات تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: این شهریه دارای یک حداقل و حداکثر است که حداقل پانزده 
درصد و حداکثر بیست و پنج درصد می تواند نسبت به سال گذشته تغییر کند.

اینکه  با توجه به  مدیرکل دفتر آموزش های غیر دولتی افزود: امسال 
شرایط کرونا بر کشور حاکم است اکثر مؤسسات غیردولتی همان مصوبه پانزده 
درصد را اجرا کردند و شهریه های شمیرانی تأکید کرد: مؤسسات غیردولتی و 
غیرانتفاعی یک بخش خصوصی هستند همان طور که افزایش هزینه ها در 
تمام قسمت ها به افراد فشار آورده است این مؤسسات نیز هزینه های نگهداری 

دارند، حقوق اعضای هیات علمی دارند و مجبور هستند مؤسسه را بچرخانند.

نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۹۹ اعالم شد
نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۱۳99 به صورت کارنامه بامداد روز یکشنبه 

در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
نتایج این آزمون به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش منتشر 
شده است. داوطلبان می توانند با درج شماره داوطلبی، شماره پرونده و اطالعات 

شخصی، کارنامه خود را مشاهده کنند.
آزمون سراسری در روزهای 29 تا ۳۱ مرداد و اول شهریور با رقابت بیش 

از یک میلیون و 2۴۷ هزار و ۴۴9 نفر در ۳92 شهر کشور برگزار شد.

ثبت نام نودانشجویان حضوری خواهد بود
مدیرکل امور آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ثبت نام دانشجویان 
جدیدالورود در هفته اول آبان بصورت حضوری خواهد بود، البته در صورتی که 

نتایج کنکور تا پایان مهر به دانشگاه اعالم شود.
از 29  دانشگاه  این  ترم جدید تحصیلی  اینکه  بیان  با  احمدی  عباس 
شهریورماه آغاز شده است، گفت: دروس نظری دانشجویان دوره کارشناسی 

این دانشگاه به صورت مجازی برگزار می شود.
وی افزود: براساس اعالم سازمان سنجش اسامی دانشجویان جدیدالورود 
دانشگاه از ابتدای آبان ماه اعالم خواهد شد که پیش بینی می کنیم ثبت نام 
این دانشجویان از سوم آبان ماه آغاز شود.مدیر کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر با بیان اینکه هرساله حدود هزار و پانصد دانشجوی جدید در این دانشگاه 
ثبت نام می کنند، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
قرار است دانشجویان جدید الورود و دانشجویان قدیمی دو هفته در دانشگاه 
به صورت حضوری دروس خود را پیگیری کنند که برای این برنامه با اداره 
خوابگاهها نیز هماهنگی صورت گرفته است.احمدی اضافه کرد: البته براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته حضور دانشجویان در دانشگاه به نحوی خواهد بود 
که شاهد تجمع دانشجویان در محیط دانشگاه نباشیم در واقع دانشجویان به 
دسته های مختلف برای زمان حضور در دانشگاه دسته بندی می شوند.وی 
عنوان کرد: دروس عملی دانشجویان نیز به سه صورت حضوری، غیرحضوری 
یا »ترکیبی حضوری و مجازی«  اجرا خواهد شد.مدیرکل امور آموزشی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: برای دانشجویان قدیمی نیز دروس نظری به 
صورت الکترونیکی و دروس عملی نیز به سه صورت حضوری، غیرحضوری یا 

»ترکیبی حضوری و مجازی« برگزار می شود.

قتل پزشک عمومی با شلیک گلوله د درمانگاه 
فرماندار شهرستان اسکو از دستگیری قاتل پزشک عمومی در شهر ایلخچی 

این شهرستان خبر داد.
از  یکی  در  عمومی  پزشک  قتل  جزئیات  به  اشاره  با  رضی منش  بابک 
درمانگاه های ترک اعتیاد این شهرستان، گفت: ساعت 9.۵۵ شنبه شب فردی 
برای درخواست متادون به درمانگاه مراجعه کرده بود که پزشک با توجه به فرایند 
خاص آن، از دادن متادون به این فرد خودداری کرد و مراجع که دارای اعتیاد 
بود، با شنیدن پاسخ منفی با کلت کمری اقدام به شلیک دو گلوله کرده و موجب 
مرگ پزشک شد.فرماندار شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: ضارب توسط نیروهای 
آگاهی در عرض دو ساعت دستگیر شد و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

کشف جسد سالخی شده در گارِی زباله
جسد زن جوانی که با ضربات متعدد چاقو سالخی شده بود، درون گاری 

چرخ دار زباله کشف شد.
ساعت 2 بامداد روز شنبه، کارگر شهرداری در خیابان ابرار در بولوار شریعتی 
منطقه قاسم آباد مشهد، هنگام تخلیه زباله با جسد نیمه برهنه زنی حدودا ۴۴ 
ساله روبرو شد که زیر مقداری نخاله ساختمانی قرار داشت. وی موضوع را به 
مدیران خود و پلیس اطالع داد.دقایقی بعد با حضور قاضی علی اکبر احمدی 
اداره جنایی در محل کشف جسد، تحقیقات  نژاد و گروه تخصصی کارآگاهان 
گسترده ای در این باره آغاز وبا توجه به این که گردنبند طالی مقتول بر گردن 
وی خودنمایی می کرد فرضیه زورگیری و سرقت منتفی شد و احتمال قتل وی 

در منزل مسکونی قوت گرفت.

مفقود شدن یک مرد و فرزندانش در کوه های بهبهان
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان از مفقود شدن یک مرد 

و دو فرزندش در کوه های علمدار منطقه تنگ شیخ بهبهان خبر داد.
علی پهلوان اظهار داشت: در پی تماسی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان  و اعالم مفقودی فردی به نام علیرضا 
به همراه دو فرزند 9 و ۱2 ساله اش در منطقه تنگ شیخ کوه علمدار، دو تیم عملیاتی 
جستجو و نجات جمعیت هالل احمر شهرستان بهبهان به منطقه اعزام شدند. 

عملیات جستجو از ساعت ۱۸ روز 29 شهریورماه( آغاز شد و هنوز ادامه دارد.

بازداشت ۱۰۵نفر به دلیل انتشار محتوای غیراخالقی
معاون دادستان عمومی و انقالب قم نسبت به برخورد قانونی با انتشاردهندگان 

تصاویر مبتذل و محتوای غیراخالقی در شبکه های اجتماعی خبر داد.
حجت االسالم تحریری گفت: بر اساس بند ۳ از ماده ۶۴۰ قانون مجازات 
اسالمی و مواد ۷۴2 و ۷۴۳ از قانون مذکور، در صورتی که افراد در صفحات 
محتوای  و  مبتذل  تصاویر  اجتماعی  های  شبکه  و  ها  رسان  پیام  مجازی، 
به  نمایند  بارگذاری  عمومی  اخالق  و  عفت  کننده  دار  جریحه  و  غیراخالقی 
حبس از سه ماه تا یکسال، تا ۷۴ ضربه شالق تعزیری و جزای نقدی محکوم 

خواهند شد.
جانشین قرارگاه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دادسرای قم بیان 
اعمال  و  ولنگاری  اجتماعی  های  آسیب  ترین  جدی  از  یکی  امروزه  داشت: 
مجرمانه ای است که در بستر فضای مجازی اتفاق می افتد که در همین راستا، 
قرارگاه دادسرای قم با توجه به اهمیت اشراف بر فضای مجازی رصد مستمر 
صفحات مرتبط با قم را در دستور کار خود قرار داده است و در همین خصوص 
طی ده ماه گذشته تاکنون ۱۰۵ نفر از عوامل انتشار این گونه آثار که عمده آنها 
در اینستاگرام مشغول به انجام فعالیت های مجرمانه از جمله مدلینگ مبتذل، 
کشف حجاب، الیوهای غیر اخالقی و توزیع مشروبات الکلی و موادمخدر بوده 
اند شناسایی و با دستور قضایی بازداشت و ضمن از دسترس خارج نمودن دائم 
حساب های کاربری آنان، برای نامبردگان پرونده قضایی تشکیل و برای آنان 

کیفرخواست صادر گردیده است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

شریف  دانشگاه  رئیس 
های  لیت  فعا گر  ا گفت: 
پژوهشی دانشگاه کند شود و 
خروجی دانشگاه در این حوزه خودش را 
نشان ندهد، بر روی جایگاه علمی کشور 

نیز تاثیر منفی خواهد داشت.
خصوص  ر  د فتوحی  د  محمو
پژوهشی  های  فعالیت  تاثیر کرونا بر 
محققان دانشگاهی گفت: از اسفند ماه 
در  پژوهش  و  آموزش  فضای  گذشته 
کشور ، تحت تاثیر کرونا دگرگون شده 
جمله حفظ  از  بزرگی  چالش های  با  و 
و  شی  ز مو آ ی  لیت ها فعا کیفیت 
شدن  است. کند  کرده  پژوهشی روبرو 
فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و پروژه 
های ارتباط با صنعت، نتایج زیان بار خود 
را در سال های آینده نشان خواهد داد. 
وقتی شما کار پژوهشی نکنید، به تبع آن 
مقاالت علمی تان نیز منتشر نمی شود 
و این می تواند روی عملکرد دانشگاه 

ها اثر منفی بگذارد. 
اگر  افزود:  شریف  دانشگاه  رییس 
فعالیت های پژوهشی دانشگاه کند شود 

و خروجی دانشگاه در این حوزه خودش 
را نشان ندهد، عالوه بر اینکه دانشگاه 
در اثر بخشی اجتماعی خود موفق عمل 
نکرده است، بدون شک بر روی جایگاه 
علمی کشور نیز تاثیر منفی خواهد داشت. 
این در حالی است که جایگاه علمی کشور 
در سال های اخیر رشد خوبی داشته و 
دانشگاه های ما در سیستم های معتبر 
رتبه بندی جهانی مثل تایمز، کیو اس 
های  رده  در   ... و  های  شانگ   ،)QS(

قابل توجهی قرار گرفته اند.
چند  هر  : د و فز ا حی  فتو
می  پژوهشی  بعد  پیدمی کرونا در  ا
تواند تاثیر منفی بر جای بگذارد اما در 
بتوانیم  تا  هستیم  ریزی  برنامه  حال 
حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
پروژه های عملی  که  را  آنها  خصوصا 
دارند، در دانشگاه پر رنگ تر کنیم و به 
پروژه  و  پژوهشی  های  برنامه  شکلی، 
های ارتباط با صنعت را فعال تر از ترم 

گذشته پیش ببریم.
آنچه  وجود،  این  با  افزود:  وی 
مشخص است، ماه های سختی را در 
پیش خواهیم داشت، چه از لحاظ کرونا 
و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه و 
چه در زمینه مسائل مالی و بودجه ای. 
در عین حال اما این نکته را باید یاداوری 
کنم که انجام آموزش های مجازی در 
دانشگاه و اینکه دانشگاه ها توانستند در 
یک فاصله زمانی نسبتا کوتاه، فعالیت 
های آموزشی و پژوهشی خود را ادامه 
دهند، یک دستاورد بسیار بزرگی برای 

آموزش عالی کشور بوده است.
رئیس دانشگاه شریف شرایط کرونا 
و تاثیرات منفی آن را بر اقتصاد کشور 
با  گفت:  و  خواند  کننده  نگران  بسیار 
توجه به هزینه های مضاعفی که کرونا 
بر دولت تحمیل کرده است، پیش بینی 
این است که شاید در ۶ ماهه دوم  ما 
سال، تخصیص بودجه به دانشگاه ها با 
مشکل رو به رو شود. هرچند امیدواریم 
این اتفاق نیافتد و بودجه دانشگاه ها به 

موقع تخصیص داده شود.

اثرات زیانبار کند شدن فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها
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زیر نظر: بهنام مومنی

مدت خدمت سربازی در مناطق محروم کشور یک ماه کم می شود
بر اساس ابالغیه ای که در آینده نزدیک منتشر می شود، مدت خدمت وظیفه 

عمومی در مناطق محروم کشور یک ماه کم می شود.
در آینده نزدیک از سوی منابع رسمی ابالغیه ای منتشر خواهد شد که بر اساس 
آن مدت خدمت وظیفه عمومی در مناطق محروم کشور یک ماه کم خواهد شد.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی که از 
ابتدای سال 9۱ به مرحله اجرا درآمده است، مدت زمان خدمت کارکنان وظیفه 
در نیروهای مسلح و یگان های حفاظت در مناطق عادی 2۱ ماه و مدت خدمت 
کارکنان وظیفه مأمور در دستگاه های غیرنظامی یا همان سرباز امریه، 2۴ ماه است.

همچنین مدت خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی غیر درگیر، 
مناطق عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱9 ماه و مدت خدمت کارکنان 

وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر نیز ۱۸ ماه تعیین شده است.

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی مهر ۹۹
التحصیل  فارغ  تمامی مشموالن  انتظامی،  نیروی  سازمان وظیفه عمومی 
دانشگاه ها، دیپلم و زیردیپلم که دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی مهر 99 

هستند را به خدمت سربازی فراخواند.
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطالعیه ای اعالم کرد: تمامی 
کرده اند،  مهر ۱۳99 دریافت  تاریخ  به  خدمت  به  آماده  برگ  که  مشموالنی 
می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +۱۰(، 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج 

در آن اقدام کنند.
تحصیلی  مدرک  دارای  مشموالن  تمامی  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
دانشگاهی، دیپلم و زیردیپلم می بایست در تاریخ، ساعت، محل و مراکزی که در 
برگ معرفی نامه مشموالن اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت 

اعزام شوند
با توجه به اینکه امکان مرخصی سربازان در طول دوره به دلیل شرایط پیش 
آمده امکان پذیر نمی باشد، مشموالن می بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ 
آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی، شناسنامه، 
مدارک مربوط به شرایط خاص مانند: تأهل، گواهی فوت والدین، جانبازان باالی 

2۵ درصد، خانواده درجه یک شهدا و… را به همراه خود داشته باشند.
محسوب  غیبت  شده،  تعیین  محل های  و  زمان  در  موقع  به  حضور  عدم 
شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

تولید  و  درسی  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
و  پژوهش  سازمان  یادگیری  و  تربیت  بسته های 
برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش درباره 
جایگاه زبان های خارجی در تدوین راهنماهای برنامه 
خارجی  های  زبان  ورود  احتمال  و  تحولی  درسی 
جدید به فهرست آموزشی زبان های خارجی مصوب 

توضیحاتی ارائه کرد.
، درباره جایگاه زبان های خارجی  علی محبی 
ورود  و  تحولی  درسی  برنامه  راهنماهای  تدوین  در 
زبان های خارجی جدید به فهرست زبان های خارجی 
مصوب، اظهار کرد: در برنامه درسی ملی و مصوبات 
فرانسه،  انگلیسی،  زبان های  تدریس  عالی،  شورای 
به  و  تصویب  روسی  و  اسپانیایی  ایتالیایی،  آلمانی، 

رسمیت شناخته شده است.
زبان  جز  به  گذشته،  از  واقع  در  افزود:  وی 
انتخاب و تدریس زبان های دیگر  انگلیسی، امکان 

هم وجود داشته و انتخابی بوده، هرچند زبان انگلیسی 
زبان غالب است.

تولید  و  درسی  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
بسته های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشی با بیان اینکه یک بحث مطرح و مهم 
این است که آموزش زبان های خارجی فقط منحصر 
به انگلیسی نباید باشد گفت: دانش آموز حق انتخاب 
دارد و سازمان پژوهش باید برای زبان های مطرح و 
مهم دنیا که تعامل بیشتری با آنها داریم برنامه درسی 

و محتوای الزم را آماده کند.
به  را  اختیار  باید  آن  از  پس  داد:  ادامه  محبی 
بخواند  کند،  انتخاب  خودش  که  بدهیم  آموز  دانش 
و ارزشیابی هم از همان زبان خارجی به عمل بیاید.

وی درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی رئیس 
سابق سازمان پژوهش برای ورود زبان جدیدی چون 
چینی و عربی به فهرست آموزش زبان های خارجی 

در سال گذشته گفت:  قطعا وقتی می گوییم زبان 
المللی  بین  رسمی  خارجی  زبان  اگر  باید  خارجی، 
های  زبان  فهرست  به  را  آن  دارد  وجود  دیگری 
دانش  به  را  انتخاب  حق  و  کنیم  اضافه  مصوب 

بدهیم. آموزان 
تولید  و  درسی  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست 
و  پژوهش  سازمان  یادگیری  و  تربیت  بسته های 
برنامه ریزی آموزشی درباره زمان بازنگری و تصمیم 
گیری در این باره گفت: راهنمای برنامه درسی زبان 
خارجی یکی از ۱۱ حوزه تربیت و یادگیری است که 
آخر  تا  است  قرار  که  درسی  برنامه  راهنماهای  در 
سال به سرانجام برسد گنجانده شده و این موضوع 

نیز بررسی می شود.
محبی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که بحث 
زبان های خارجی دیگر هم برای سال آینده به طور 

جدی مطرح شود.

زبان »چینی« و زبان های های خارجی جدید وارد مدارس می شود؟
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تفاهمنامه  امضای  آیین 
مسکونی  واحد  هزار   ۵۰ ساخت 
شهری  بازآفرینی  شرکت  میان 
ایران و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

برگزار شد.
و  راه  وزیر  معاون  عبوری،  مهدی 
بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل  و  شهرسازی 
رئیس  محرابیان،  علی اکبر  و  ایران  شهری 
عمران  توسعه گران  شرکت  هیات مدیره 
روز  امام)ره(،  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
گذشته)یکشنبه(، سی ام شهریورماه با انعقاد 
واحد  هزار   ۵۰ ساخت  بر  تفاهم نامه ای 

مسکونی توافق کردند.
موضوع این تفاهمنامه، احداث ۵۰ هزار 
واحد مسکونی برای گروه های کم درآمد است 
بازآفرینی شهری  که بر اساس آن شرکت 
ایران در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن مصوب 2۵ اردیبهشت 
در  نسبت به  آن  اجرایی  آیین نامه  ۱۳۸۷و 
به  خود  اختیار  در  اراضی  دادن  قرار  اختیار 
اجرایی  ستاد  عمران  توسعه گران  شرکت 
کارگزار  به عنوان  امام)ره(   حضرت  فرمان 

اقدام می کند.
تفاهمنامه،   این  اساس  بر  همچنین 
مورد  مسکونی  واحدهای  متقاضیان  کلیه 
بازآفرینی  شرکت  طریق  از  تفاهم نامه  این 
شهری ایران و سامانه طرح اقدام ملی مسکن 

به کارگزار معرفی خواهد شد.  
این مراسم در حضور محمد اسالمی، 
معاونان  از  و جمعی  و شهرسازی  راه  وزیر 
وی در ستاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی 

برگزار شد.

***
ملی  مسکن  نام  ثبت  تکمیل  مهلت 

تمام شد
و  ه  ا ر ت  ر ا ز و مهلت  ین  خر آ
ملی  مسکن  ن  ضیا متقا به  زی  شهرسا
خود  اطالعات  بارگذاری  و  تکمیل  برای 
روز ۳۰ شهریور به پایان  رسید و ۵ هزار 
به  آینده  ماه  یک  تا  ملی  مسکن  واحد 
از واجدین شرایط تحویل  نخستین گروه 

می شود. داده 
این وزارتخانه با هدف افزایش سرعت 
معرفی متقاضیان واجد شرایط به پروژه های 
مسکن ملی، هفته گذشته تا ۳۰ شهریور را 
سامانه  در  متقاضیان  ثبت نام  تکمیل  برای 

مسکن ملی، فرصت داد.
اقدام  متقاضیان طرح  اساس،  این  بر 
ملی مسکن تا پایان ساعت 2۴ روز گذشته 
طرح  سامانه  به  مراجعه  با  داشتند،  فرصت 

ثبت  تکمیل  به  نسبت  مسکن  ملی  اقدام 
جهت  نیاز  مورد  مدارک  بارگذاری  و  نام 
احراز شرایط اقدام کنند که این مهلت قابل 

تمدید نیست.
پایان  علت  توضیح  در  راه  وزارت 
مهلت تکمیل ثبت نام اعالم کرده بود؛ به 
منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبت نام همه 
متقاضیان و انجام مراحل اتصال متقاضیان 
قابل  مهلت  این  شده،  آغاز  پروژه های  به 

تمدید نخواهد بود.
 ۴۵ شهرسازی،  و  راه  وزیر  گفته  به 
شعب  نزد  ملی  مسکن  متقاضی  ر  هزا
بانک ها پول واریز کرده اند، ۷۰ هزار نفر نیز 
در بانک افتتاح حساب انجام دادند و ۴۶۰ 
هزار خانواده متقاضی نیز شناسایی و تایید 
شده اند که مراحل پایانی برای تشکیل پرونده 

را انجام می دهند.
»محمد اسالمی« هفته گذشته اعالم 

مسکن  واحد  هزار  پنج  از  بیش  که  کرد 
مردم  به  و  است  آماده سازی  حال  در  ملی 
تحویل داده می شود، البته مراسم افتتاح بعد 
پایان ماه محرم و  به متقاضیان  از تحویل 

صفر برگزار خواهد شد.
افرادی که پیش تر تایید شده اند اما تا 
پایان روز گذشته مدارک خود را در سامانه 
 Tem.mrud.ir آدرس  به  ملی  اقدام 
وجه  واریز  بانک  نزد  و  نکرده  بارگذاری 
شد  خواهند  حذف  طرح  این  از  نداشتند، 
و با ایجاد ظرفیت جدید، نوبت به افرادی 

خواهد رسید که در صف ثبت نام بودند.
از زمان آغاز طرح اقدام ملی مسکن 
صورت  به  زمین  واحد  هزار   ۷۷ تاکنون 
که  واگذار شده  واجدان شرایط  به  گروهی 
حدود ۴۷ هزار واحد از سوی سازمان ملی 
زمین و مسکن در استان ها و ۳۱ هزار واحد 

نیز در شهرهای جدید است.
مقرر شده است تا از این ۷۷ هزار واحد، 
توسط  دارند،  افتتاح  قابلیت  که  واحدهایی 
استان ها و شهرهای جدید به ستاد معرفی 
شوند. در حال حاضر، زمین ۳۸ هزار واحد 
دیگر نیز آماده شده که در مجموع ۱۱۵ هزار 
واحد برای ساخت مسکن به شکل گروهی 

آماده واگذاری است.
که  پروژه   ۳۰۰ آمار،  آخرین  طبق 
آغاز  معادل ۵۴ هزار واحد مسکونی است، 
اسامی  تا  شده  مقرر  همچنین  است.  شده 
و مشخصات ۷۷ هزار واحدی که به شکل 
گروهی زمین به آنها واگذار شده به همراه 
اقدام  سامانه  در  پروژه ها  فیزیکی  پیشرفت 

ملی مسکن وارد شود.

در ادامه تمرکز بر تامین مالی شرکت های دانش بنیان در اگزیم بانک ایران:
۱۵ شرکت دانش بنیان دارای ظرفیت تولیدصادراتی شناسایی شد

گفت:  ایران  صادرات  توسعه  بانک  بیرجند  شعبه  رئیس 
های  شرکت  از  حمایت  برای  دولت  های  سیاست  اساس  بر 
دانش بنیان این بانک، اقدام به بازاریابی برای جذب حداکثری 
کنون ۱۵  تا  و  کرده  جنوبی  در خراسان  ها  ازشرکت  گروه  این 
شرکت دانش بنیان دارای ظرفیت های صادراتی در این استان 

شناسایی شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،حسن 
رستگار مقدم با اشاره به تعامل نزدیک پارک علم و فناوری استان 

خراسان جنوبی و بانک توسعه صادرات ایران برای شناسایی شرکت های دانش بنیان صادرات 
محور، افزود: در پی نشست سه جانبه برای معرفی تسهیالت وخدمات جدیدبانک توسعه صادرات 
ایران در محل پارک علم و فناوری خراسان شمالی، فرآیند تامین مالی شرکتهای دانش بنیان 

برای مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری تشریح شد.
به گفته رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران در ادامه پیگیری های این شعبه، 

پارک علم و فناوری ۱۵ شرکت فعال دانش بنیان استان را به بانک معرفی کرد.
وی اظهار داشت : شرکت های معرفی شده در حوزه های بیوانفورماتیک و پزشکی 
مولکولی،تولید کودهای شیمیایی، تولید نانومواد پیشرفته، دستگاه های هوشمندساز، نرم افزار، 

آهن اسفنجی و ... فعالیت می کنند.
رستگار مقدم به اهمیت موضوع اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان اشاره و تصریح 
کرد: باتوجه به نوپا بودن شرکت های دانش بنیان الزم است در خصوص تدوین ساز و کار 

مشخص برای اعتبار سنجی این شرکت ها اقدام شود.
وی بیان داشت: برخی از شرکت های دانش بنیان شناسایی شده در استان خراسان 

جنوبی ساالنه ظرفیت ارزآوری بالغ بر 2۰ میلیون دالر دارند.
اینکه استان خراسان جنوبی  با ذکر  ایران  رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات 
جزو مناطق محروم بوده و مشمول اعمال نرخ ترجیحی در حوزه اعطای تسهیالت است، 
گفت: بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت از شرکت های دانش بنیانی که تولید صادراتی 
ندارند اما در زنجیره صادراتی قرار دارند نیز تمهیداتی اندیشیده و تالش می کند تا در مسیر 
حفظ توان تولید بنگاه های تولیدی، ایجاد اشتغال و جهش تولید نیز تسهیالت و خدمات خود 

را با نرخ ترجیحی ارائه کند

در راستای حفظ منافع هموطنان؛
درگاه های اینترنتی و مشکوک بانک سینا را گزارش کنید

بانک سینا به منظور کمک به پیشگیری از سوء استفاده 
های  درگاه  طریق  از  ها  کالهبرداری  کاهش  و  احتمالی  های 
پرداخت آنالین، نحوه و روال گزارش درگاه های اینترنتی جعلی 

این بانک را اعالم کرد.
وجود  به  توجه  با  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
سایت های جعلی در فضای پرداخت کشور و به منظور کمک 
به محدود ساختن اهداف و مقاصد کالهبرداری ها، دستورالعمل 

اینترنتی مشکوک و جعلی در این بانک با هدف تبیین نحوه  و نحوه گزارش درگاه های 
تهیه و  ترین زمان ممکن،  این درگاه ها در کوتاه  گزارش دهی، کنترل و مسدود سازی 

تدوین شده است.
بانک،  اینترنت  شامل:  سینا  بانک  اینترنتی  های  درگاه  گزارش  این  اساس  بر 
پرداخت  سامانه  مشتریان،  باشگاه  سایت،  وب  وب،  تحت  بانک  موبایل  بانک،  موبایل 
است  سینا  بانک  عنوان  تحت  اینترنتی  رسمی  شده  منتشر  های  سامانه  سایر  و  قبوض 
مشکوک،  درگاه  با  برخورد  احیانًا  و  مشاهده  محض  به  گرامی  مشتریان  و  کاربران  که 
می توانند در اسرع وقت، مشخصات آن را به مرکز ارتباط 2۴ ساعته مشتریان بانک به 

شماره ۰2۱۴۱۷۳۱ گزارش کنند.
بانک سینا با توجه به دستورالعمل تهیه شده، به محض دریافت گزارش، سریعا در جهت 
حفظ منافع مشتریان گرامی و صیانت از آن، با شناسایی و مسدودسازی درگاه جعلی اقدام می 
نماید تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی در پرداخت های اینترنتی جلوگیری به عمل آید.

گفتنی است بانک سینا یکی از راهبردهای اصلی خود را ارتقاء توان رقابتی در ارائه 
خدمات بانکداری الکترونیک با اولویت تقویت امنیت این خدمات قرار داده است و تمامی 
استانداردها و مشخصه های موجود را در جهت تامین رضایتمندی مشتریان به کار می گیرد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری میان بانک ملت و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  هلدینگ  و  ملت  بانک 

ارتقای سطح همکاری ها، تفاهمنامه امضا کردند. با هدف 
این  اساس  بر  ملت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
تفاهمنامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک 
ملت و جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
و  اعتباری  زمینه های  در  متقابل  رسید، سطح همکاری های 

یابد. افزایش می  اسنادی  اعتبارات  گشایش 
دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره 
به این نکته که پتروشیمی خلیج فارس یکی از مشتریان مهم و استراتژیک بانک است، 
تاکید کرد: بانک ملت تمایل دارد همچنان به عنوان بانک اوِل هلدینگ خلیج فارس به 

همکاری های خود با این پتروشیمی بزرگ کشور ادامه دهد.
باید مقررات و دستور  نامه بین طرفین  تفاهم  انعقاد هرگونه  اینکه در  بیان  با  وی 
العمل های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رعایت شود، تصریح کرد: بانک ملت 
و  داده  از خود نشان  را  پذیری  انعطاف  نهایت  ارزنده خود  با مشتریان  تعامل  همواره در 
همکاری های بانک ملت با حوزه انرژی و نفت و گاز کشور سابقه طوالنی و درخشانی دارد.

جعفر ربیعی مدیر عامل پتروشیمی خلیج فارس نیز در این جلسه از بانک ملت به 
ارتباط  برد و گفت:  نام  بانک های تجاری کشور  ترین  بزرگترین و مهم  از  عنوان یکی 
بین پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت همیشه بر اساس رابطه بُرد-بُرد بوده و تجربیات 
گذشته نیز نشان می دهد که پرونده های اعتباری پتروشیمی ها کمترین مطالبات را در 

ایجاد کرده است. بانکی کشور  سیستم 
در ادامه جلسه نیز مدیران اعتباری و مالی دو مجموعه در خصوص جزئیات تفاهم 

نامه مذکور با یکدیگر به بحث و گفت و گو پرداختند.
معاونان  جعفرلو  عباس  دیبایی،  ابوطالب  اصل، سید  آخوندی  عزیز  نشست  این  در 
مدیرعامل بانک ملت، حسن کمالوند مدیر امور و مجتبی توکلی مدیرکل و شیوایی مدیر 

بانک حضور داشتند. این  بانکداری شرکتی  با مشتری  ارتباط 

بانک مسکن می تواند طالیه دار خروج از رکود اقتصادی باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک مسکن می تواند 
اقتصاد،  در  خود  تعمیق حضور  و  متنوع  های  روش  تعریف  با 

طالیه دار خروج از رکود باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، 
عملکرد بانک  گزارش  استماع  از  پس  دژپسند  فرهاد  دکتر 
مسکن در سال مالی منتهی اسفند 9۸، اظهار داشت: گزارشی 
که داده شد گزارش خیلی خوبی بود اما گزارش عملکرد بانک 

ها در مجامع باید از سال آینده به سمتی برود که معطوف به هدف باشد.
بر  توسعه کشور  از وظایف  اینکه بخشی  بر  تاکید  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
حتی  و  دولت  مطالبات  و  بانک ها  عملکرد  اگر  گفت:  است،  تخصصی  های  بانک  عهده 
مسکن و  به بانک  تخصصی  نگاه  همچنان  کنیم  نگاه  را  تخصصی  های  بانک  از  مردم 
مالی  تامین  به  مسکن باید  افزود: بانک  .دژپسند  دارد  وجود  تخصصی  های  بانک  سایر 
بخش مسکن متمرکز شود تامین مالی سایر بخش ها توسط این بانک به حداقل برسد.

منزله  به  را  مسکن  همین  اگر  ما  کرد:  تاکید  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
ساخت  فقط  نه  باشیم  مجموعه  یک  متکفل  باید  که  می بینیم  کنیم  نگاه  تامین  زنجیره 
مهمی  نقش  تواند  می  مسکن  پسین  و  پیشین  فعالیت های  بسا  چه  مسکونی.  واحد  یک 
پایان  و  آغاز  نقطه  این  و  باشد  داشته  دارد،  اهدافی که بانک مسکن بر عهده  در تحقق 
برای تحقق اهداف بانک دیده شود. مقدمات تحقق این اهداف این است که خود بنگاه 

این ویژگی ها را داشته باشد.
وی گفت: باید بانک به یک مجموعه چابک و کم هزینه تبدیل شود و الزمه آن، 

این است که تحوالت درونی متحول شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ارزش تحقق اهداف به اجرای آنها نیست بلکه به 
اثار آنها است، گفت: برخی اقدامات و تصمیمات می تواند یک بنگاه را دانش بنیان کند.

از  مالی  تامین  حوزه  در  مسکن باید  گفت: بانک  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
تمام روش هایی که در دنیا مرسوم است بهره بگیرد. جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی 
این وزارتخانه داشتیم که در آن جلسه، بانک مسکن محور  تامین مالی چند طرح  برای 
تامین مالی بود. بنابراین باید بانک به گونه ای تقویت شود تا از محل بازار سرمایه بتواند 

تامین مالی کند که یکی از ابزارهای آن صندوق پروژه است.
با  شود  برخوردار  الزم  تحرک  از  مسکن  بخش  اگر  گفت:  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
وابستگی این بخش به حداقل ۶۵ صنعت و به تعبیری حدود ۱2۰ صنعت می تواند یک 

باشد. اقتصاد کشور  پیام برای تحول بخشی 
با تعریف روش های متنوع و تعمیق حضور  دژپسند گفت: بانک مسکن می تواند 
خود در اقتصاد طالیه دار خروج از رکود باشد؛ اتفاقا می تواند روش هایی را با استفاده 

نباشد. آثار پمپاژ نقدینگی به کشور  از تجربیات دنیا به کار بگیرد تا منشأ 
به  به بانک مسکن به مثابه صندوقی که هرگاه الزم شد دستبرد  نباید  وی گفت: 
آن زده شود، نگاه کرد بلکه باید بتواند منابع را برای تعمیق حضور در اقتصاد، اهرم کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مدیران بانک مسکن بابت گزارشی که تهیه شد 
زحمت زیادی کشیدند و مدیران بانک با انگیزه برخورد کردند اما رسالت بانک مسکن هم 
به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم سنگین است و باید با یک ساختار خاص، 
بانک  برای  نشویم.  روزمرگی  گرفتار  تا  برسیم  اهداف  این  به  بنیادی  و  اساسی  اقدامات 

های تخصصی روزمرگی سم است.
و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون  محمودزاده  دکتر  همچنین  مراسم  این  در 
گفت:  مسکن  های  پروژه  مالی  تامین  در  تسریع  برای  مطالبات  ارائه  ضمن  شهرسازی 
 ۱2 حدود  حاضر  حال  در  کنیم.  تولید  واحد  میلیون  یک  سالی  باید  قانون  اساس  بر  ما 
میلیون جوان در سن ازدواج داریم و ۳ میلیون آنها از سن ازدواج گذشتند که مهمترین 

عامل آن مسکن است.

زنگنه:
انسجام اوپک به ثبات بیشتر بازار جهانی نفت کمک می کند

وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران با درخشان نامیدن تاریخ اوپک، بر ضرورت 
ادامه همکاری این سازمان تأکید کرد و گفت: انسجام بیشتر اوپک همیشه ثبات 

بیشتر بازار جهانی نفت را به دنبال داشته است. 
کشورهای  سازمان  سالگی   ۶۰ ویژه  بولتن  با  گفت وگو  در  زنگنه  بیژن 
صادرکننده نفت )اوپک( به پرسش های دبیرخانه این سازمان پاسخ گفت. متن 

گفت وگوی وزیر نفت ایران را در ادامه می خوانید:
ارتباط تاریخی ایران با اوپک چیست و چه تأثیری بر توسعه اش دارد؟

ملی شدن صنعت نفت در ایران از سوی دولت دکتر مصدق نقطه عطف مهم 
در تاریخ صنعت نفت این کشور است. اگرچه این تحول مهم تاریخی تحت تأثیر 
کودتای ۱9۵۳ میالدی قرار گرفت، اما ایده مقابله با سلطه شرکت های نفتی و 
تالش های انجام شده برای دستیابی به استقالل صنعت نفت زمینه همکاری میان 
پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت برای مقابله با سلطه هفت شرکت بین المللی نفتی 
)معروف به هفت خواهران( را فراهم کرد. این امر سرانجام سبب تأسیس اوپک 
شد. به دنبال تأسیس اوپک در سال ۱9۶۰ میالدی و حضور ایران به عنوان یکی 
از اعضای بنیانگذار این سازمان، روند ملی شدن صنعت نفت احیا شد و کشورهای 
عضو اوپک از جنبش صنعت نفت ایران الهام گرفتند. این مسئله بر انعکاس و 

رویکرد ملی شدن صنایع نفت کشورهایشان تأثیر بیشتری گذاشت.
به نظر شما مهم ترین نقاط عطف اوپک کدام است؟

تشکیل و تأسیس اوپک با هدف تأمین منافع کشورهای عضو و صنعت نفت 
آنها مهم ترین نقطه عطف تاریخ سازمان است. مطابق ماده 2 اساسنامه اوپک، هدف 
اصلی این سازمان هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست های نفتی کشورهای عضو 
و تعیین بهترین روش برای حفاظت از منافع آنها به صورت فردی و جمعی است. 
به طور کلی، فلسفه تأسیس اوپک حمایت از اعضای آن و حفظ ثبات بازار است، 
بنابراین مهم ترین نقطه عطف اوپک درک مشترک کشورهای عضو از تحوالت 
اتخاذ تدابیر الزم برای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه  بازار نفت و ضرورت 
اوپک است. اهمیت این تفاهم مشترک به حدی است که کشورهای عضو اوپک 
با وجود اختالف شدید سیاسی در بعضی از مقاطع زمانی، همیشه برای دستیابی 
به هدف مشترک ثبات بازار و به حداکثر رساندن منافع خود دور هم جمع شده اند 

و سرانجام درباره هر موردی به اجماع رسیده اند.
تاثیر توافقنامه همکاری و منشور همکاری چه تاثیر بر عملکرد اوپک در 

قامت یک سازمان بین المللی چه بوده است؟
اعالمیه همکاری )DoC( نتیجه نشست مشترک وزیران کشورهای اوپک 
و غیراوپک در ۱۰ دسامبر 2۰۱۶ بود و بر اساس اصول اساسی همکاری، ثبات و 
پایداری است. این توافقنامه روابط نمونه ای بین اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت 
غیر اوپک برای حمایت و حفظ ثبات پایدار در بازار جهانی نفت برقرار کرده است. 
اوپک عامل اصلی این همکاری در میان 2۳ کشور تولیدکننده نفت برای تحقق 
اهداف مشترک آنها است. کشورهای عضو اوپک ضمن تأکید بر ضرورت حفظ 
وحدت و استقالل سازمان، بنیان الزم را برای گسترش همکاری با تولیدکنندگان 
غیر اوپک در چارچوب توافقنامه همکاری فراهم کرده اند. با وجود تالش های جمعی 
برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت، اوپک در مقاطع مختلف تاریخی با حمالت 
و اتهام های بعضی از مصرف کنندگان عمده روبه رو شده است. برای نمونه، هر 
زمانی که با افزایش قیمت روبه رو شدیم، اوپک به کارتل بودن متهم شده و هر 
زمانی که قیمت ها کاهش یافته، اوپک به افزایش عرضه نفت برای تأثیرگذاری 
بر قیمت ها متهم شده است. در این راستا، اصول حقوق بین الملل هیچ حمایت 
یا حفاظتی از اوپک یا اعضای آن نمی کند و بیشتر کشورهای عضو اوپک برای 

حفاظت از ثروت ملی خود و توسعه کشورهایشان راهی جز نفت ندارند.
اهمیت ادامه فعالیت اوپک چیست؟

مهم ترین اهمیت اوپک در آینده ارتقای بیشتر همکاری و هماهنگی در داخل 
اوپک خواهد بود. با نگاهی به تاریخ درخشان ۶۰ ساله اوپک، می توان دریافت 
که انسجام بیشتر در اوپک همیشه سبب ثبات بیشتر بازار جهانی نفت شده است. 
هرگونه تالش برای حل مسائل امنیتی کنونی در خاورمیانه به ثبات بیشتر بازار 

نفت کمک می کند و برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت مفید است.
لطفًا بینش های حاصل از تجربه های خود در اوپک را با ما در میان بگذارید؟

چالش مهم اخیر اوپک افزایش قدرت بازارهای مالی در تعیین قیمت نفت و 
کنترل بازار نفت از طریق فعالیت های سوداگرانه بوده است. افزون بر این، اوپک 
و کشورهای عضو آن باید هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی با استفاده از 
نفت  تولیدکننده  کشورهای  تحریم  و  فشار  برای  سیاسی  ابزاری  به عنوان  نفت 

مخالفت و آن را محکوم کنند.

عراق ظرفیت پاالیشی خود را ۳۰ درصد افزایش می دهد
عراق قصد دارد ظرفیت پاالیشی خود را تا سه ماه نخست سال 2۰22 میالدی 

۳۰ درصد افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری پلتس، حامد الزوبی، معاون وزیر نفت عراق گفت: عراق 
در حال برنامه ریزی برای افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت پاالیشی خود تا سه ماه 
نخست سال 2۰22 است تا وابستگی  به واردات بنزین و نفت گاز را کاهش دهد.

وی افزود: ظرفیت پاالیشی عراق اکنون ۶۴۰ هزار بشکه در روز و ظرفیت 
طراحی شده آن ۷۰۰ هزار بشکه در روز است و قصد دارد تا سه ماه نخست سال 
2۰22 حدود 2۱۰ هزار بشکه به ظرفیت پاالیشی خود اضافه کند و کیفیت فرآوری 

تولید بنزین را افزایش دهد.
وزارتخانه  این  پاالیشی  اصلی  برنامه  کرد:  اعالم  عراق  نفت  وزیر  معاون 
توسعه پاالیشگاه ها در دو خط موازی است: نخست افزایش کارایی پاالیشگاه های 
کنونی برای بهبود کیفیت و افزایش مقدار فرآورده ها و دوم ساخت پاالیشگاه های 

جدید است.
سال های  جنگ  در  یا  هستند،  فرسوده  و  قدیمی  یا  عراق  پاالیشگاه های 
تولیدکننده بزرگ نفت  با گروه داعش آسیب دیده اند و دومین  تا 2۰۱۷   2۰۱۳
اوپک را مجبور به وارد کردن بنزین و گازوئیل بیشتری کرده، در حالی که واردات 

فرآورده های نفت خام امسال به دلیل بیماری همه گیر کرونا کاهش یافته است.

پایان وضعیت فوق العاده در میادین و بنادر نفتی لیبی
شرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد اجازه ازسرگیری فعالیت میادین و بنادر 

نفتی که آنها را ایمن و عاری از گروههای مسلح می بیند را صادر خواهد کرد.
شرکت ملی نفت لیبی در بیانیه ای اعالم کرد وضعیت اضطراری میادین 
نفتی و پایانه های صادرات نفت که ایمن هستند را رفع کرده و دستوراتی را 
صادر کرده تا شرکتهای مسئول تولیدشان را ازسربگیرند و در سایر تاسیساتی 
که گروههای مسلح حضور دارند، ممنوعیت هشت ماهه فعالیت به قوت خود 

باقی خواهد ماند.
شرکت ملی نفت لیبی به نام بنادر یا میزان تولیدی که ازسرگرفته خواهد 
شد، اشاره ای نکرد اما شرکت AGOO که حدود 29۰ هزار بشکه در روز نفت 
تولید و از طریق بندر حریقه در شرق لیبی صادر می کند، اعالم کرد فعالیتش 

را ازسرگرفته است.
شرکت ملی نفت لیبی تاکید کرد فعالیتها تنها در مناطقی ازسرگرفته خواهد شد 
که ایمن هستند و ارزیابی فنی آنها برای ازسرگیری تولید و صادرات در جریان است.

العاده یا فورس ماژور یک وضعیت حقوقی است که در آن  وضعیت فوق 
یک طرف اگر نتوانند به دالیلی که خارج از کنترلش است به تعهداتش عمل کند، 

مسئولیت حقوقی متوجهش نیست.
ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده شرق لیبی که نیروهایش کنترل مناطق شرقی 
نفت خیز را در دست دارند، روز جمعه اعالم کرد محاصره میادین و بنادر  نفتی که 
از ژانویه آغاز شده است را رفع می کند. تولید نفت لیبی در پی محاصره تاسیسات 
نفتی توسط نیروهای حفتر، از ۱.2 میلیون بشکه در روز به 9۰ هزار بشکه در روز 
سقوط کرده است. وی ازسرگیری تولید نفت را به مکانیزمی برای توزیع درآمد 
نفتی مشروط کرده است. شرکت ملی نفت لیبی که از سوی جامعه بین المللی 
به رسمیت شناخته شده، پیشنهاد کرده است تا زمان تصمیم گیری در مورد این 
مکانیزم و تا زمان خروج گروههای مسلح از تاسیسات نفتی، درآمد نفتی بلوکه شود.

ازسرگیری احتمالی تولید نفت لیبی در شرایط حساسی برای بازار جهانی 
نفت صورت می گیرد زیرا احیای تقاضا از رکود ناشی از پاندمی کووید ۱9 ضعیف 
شده است. نفت برنت دو هفته پیش برای نخستین بار از ژوئن به پایین ۴۰ دالر 
در هر بشکه سقوط کرد و باعث واکنش شدید اوپک پالس در نشست روز پنج 
شنبه این گروه شد. بهای نفت برنت هفته گذشته ۸.۳ درصد افزایش یافت و روز 

جمعه در ۴۳ دالر و ۱۵ سنت در هر بشکه بسته شد.
لیبی با وجود این که بزرگترین ذخایر نفت آفریقا را دارد، ممکن است برای 
افزایش سریع تولیدش حتی در صورت توقف منازعات به مشکل بربخورد. صنعت 
تعمیراتی  فعالیتهای  داخلی  درگیری  سال   9 از  بیش  طول  در  کشور  این  نفت 
مخازن  و  لوله  خطوط  فرسایش  باعث  مرتب،  تعمیرات  انجام  عدم  و  نداشته 

نگهداری نفت شده است.

با مشارکت وزارت مسکن و دو شرکت عمرانی صورت گرفت؛

ساخت ۵۰۰۰۰ واحد مسکونی برای کم درآمدها 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

نسبت  کشور  مسئوالن 
و  امیدوارند  اقتصادی  رشد  به 
پیش بینی می کنند تا پایان امسال 
رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم اما برخی 
کارشناسان اقتصادی، این امر را مشروط به 
از بین بردن محدودیت های موجود در فضای 

کسب وکار می دانند.
با احتساب دو سال گذشته و سه ماهه 
ابتدایی امسال آمارهای رشد اقتصادی نشان 
سال  دو  از  بیش  ایران  اقتصاد  که  می دهد 
با آن  از رشد منفی رنج می برد و  است که 
دست وپنجه نرم می کند. آنطور که رئیس کل 
بانک مرکزی درباره وضعیت رشد اقتصادی در 
فصل بهار می گوید، رشد اقتصادی بدون نفت 
در این زمان منفی ۶. درصد بوده که سهم هر 
یک از گروه های کشاورزی، صنایع و معادن 
و خدمات در آن به ترتیب مثبت ۳.۸، مثبت 
2.۵ و منفی ۱.۶ درصد بوده است. همچنین 
رشد اقتصادی با نفت نیز در این مدت رقم  

منفی 2.۸ درصد را نشان می دهد.
همتی با بیان اینکه تنها بخش منفی 
است،  خدمات  نفت  بدون  اقتصادی  رشد 
دلیل آن را محدودیت های بهداشتی ناشی 

از کرونا می داند.

در این بین، آنچه اهمیت دارد این است 
که آینده رشد اقتصادی کشور تا پایان سال 
چگونه خواهد بود که در این زمینه دو دیدگاه 
کارشناسان  و  مسئوالن  سوی  از  متفاوت 
رئیس  به گونه ای  اقتصادی مطرح می شود؛ 
جمهور و رئیس کل بانک مرکزی امیدوارند 
که تا پایان سال اقتصاد ایران روند رشد را 

طی کند و مثبت شود.
طبق اعالم روحانی - رییس جمهور- 
بانک  براساس اعالم  اقتصادی  کشور  رشد 

مرکزی در طول سه ماه اخیر منفی ۰.۶ است 
که در کشاورزی و صنعت رشد مثبت داشتیم. 
پارسال هم برخالف اینکه پایانش با کرونا 
مواجه شد اما رشد اقتصادی بدون نفت کشور 
مثبت ۱.۱ بوده است و امیدواریم که امسال 
هم بتوانیم به رشد مثبت اقتصادی برسیم .

یک  حسینی-  مستخدمین  حیدر  اما 
اقتصادی - معتقد است که برای  تحلیلگر 
پیدا  ادامه  اقتصادی  امسال هم رشد منفی 
مجلس  و  دولت   ۱۴۰۰ سال  در  و  می کند 

گیرند که  پیش  در  را  دیگری  رویکرد  باید 
در  موجود  محدودیت های  بردن  بین  از 
فضای کسب وکار، یکی از اقدامات مهم در 

این راستا است.
جامساز  محمود  پیش بینی  همچنین، 
از رشد اقتصادی تا پایان امسال عدد منفی 
ماهه  سه  در  زیرا  است،  درصد   ۱2 تا   ۱۰
دولتی،  رسمی  آمارهای  در  سال  ابتدایی 
که  بوده  منفی  درصد   ۳.۵ اقتصادی  رشد 
ارقام  همین  به  سال  پایان  تا  آن  ادامه  با 
علت  که  می رسد  درصد   ۱2 تا   ۱۰ یعنی 
آن را باید در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی، 
منابع  انسداد  انفعالی،  سیاستگذاری های 
ورود ارز به کشور، نرخ سرمایه گذاری منفی 

و خروج سرمایه از کشور جست وجو کرد.
با این حساب، چشم انداز رشد اقتصادی 
در هاله ای از ابهام قرار دارد و یک دو راهی 
می تواند  مسیر  هر  که  است  آن  انتظار  در 
اقتصاد کشور را متحول کند. برای رسیدن 
به رشد اقتصادی مثبت باید ملزومات تحقق 
آن همچون ایجاد محیط اعتمادبخشی برای 
سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی به 
عنوان عنصر اصلی توسعه اقتصاد کشور به 

وقوع بپیوندد.

امیدواری مسئوالن به رشد اقتصادی در سال99؛

کارشناسان  اقتصادی: محدودیت های فضای کسب و کار را بردارید!

نظرها  اختالف  ادامه  در 
فعاالن  و  مرکزی  بانک  میان 
نحوه ی  درباره   بخش خصوصی 
کشور،  به  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
سهم  می گوید  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
بخش خصوصی بسیار محدودتر از تصورات 

ابتدایی است.
ارز  بازگشت  مهلت  یافتن  پایان  با 
و   ۱۳9۷ سال های  در  صادرات  از  حاصل 
مرکزی  بانک  امسال  تیرماه  در ۳۱   ۱۳9۸
اعالم کرد که بیش از 2۷ میلیارد دالر ارز 
حاصل از صادرات در این سال ها به کشور 
صادرکنندگان  این رو  از  و  است  بازنگشته 
متخلف باید نسبت به بازگشت ارزشان اقدام 
کنند در غیر این صورت تعلیق کارت های 
از  قوه قضاییه  به  معرفی  یا حتی  بازرگانی 

گزینه های باقی مانده خواهد بود.

با گذشت چند هفته از این تهدید حاال 
انجام  از  پس  خصوصی  بخش  نمایندگان 
این  سهم  که  می کنند  اعالم  بررسی هایی 
بخش در بازنگشتن ارزهای صادراتی بسیار 

محدود است.
بازرگانی  اتاق  رییس  آنکه  از  پس 
تهران براین موضوع تاکید کرد حاال رییس 
اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید که بخش 
قابل توجهی از ارزهای بازنگشته ارتباطی با 

کارت های بازرگانی ندارد.
می دهد  نشان  برآوردها  گفته  شافعی 
که حدود ۱۵ هزار صادرکننده هیچ ارزی از 
محل صادرات شان به کشور بازنگردانده اند.

بررسی هایی که اتاق بازرگانی انجام 
تنها  تعداد  این  از  که  می دهد  نشان  داده 
۵۰۰۰ کارت بازرگانی داشته اند که از این 
عدد نیز تنها کارت ۳۱۸۱ نفر فعال بود به 

این ترتیب از میان کسانی که ارز خود را 
کارت  عمال  آنها  سوم  دو  بازنگردانده اند 

بازرگانی ندارند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از 
برخوردی که در زمینه ی سیاست های ارزی 
با فعاالن واقعی اقتصاد می شود گفته وقتی 
معرفی  متخلف  بازرگانی  کارت  دارندگان 
اجحاف  واقعی  صادرکنندگان  به  می شوند 
این  بلندمدت در صورتی که  می شود و در 
رویه ها اصالح نشود به حذف صادرکنندگان 

با اصالت منجر خواهد شد.
درک  را  موجود  شرایط  گفته:  او 
می کنیم و متوجه فشارهای وارده بر بانک 
مرکزی نیز هستیم. آن ها هم با نگرانی های 
بر  غلبه  راه  اما  هستند؛  مواجه  زیادی 
مشکالت، ایجاد اعتماد متقابل و همکاری 
و همگامی با فعاالن واقعی بخش خصوصی 

است. در جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی، 
موضوع تشکیل یک کمیته مشترک میان 
اتاق ایران و بانک مرکزی، از سوی ریاست 
توسعه  با  امیدواریم  شد.  مطرح  نهاد  این 
دامنه تعامالت و در ادامه پیگیری اقدامات 
مشکالت  حجم  از  بر  بتوانیم  مشترک، 

موجود بکاهیم.
در  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
انتقاد  با  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش 
توسعه  سازمان  ناموفق  عملکرد  از  صریح 
عملکردهای  و  رویکردها  گفت:  تجارت، 
نیازها  پاسخگوی  نتوانسته  سازمان،  این 
و تأمین کننده حمایت هایی باشد که بخش 
تجارت ما امروز بدان نیاز دارد. این حوزه 
عماًل بی پناه رها شده است و وزارت صنعت، 
مسئله  این  برای  باید  تجارت  و  معدن 

بیندیشد. تدبیری 

رییس اتاق بازرگانی ایران:

دو سوم کسانی که ارز را نیاوردند اساسا کارت بازرگانی ندارند!

گمرک  مسووالن  که  ر  طو ن  آ
تمامی  حاضر  حال  در  کردند،  اعالم  ایران 
خودروهای رامک خودرو از انبارهای گمرک 
تخلیه شده و در اختیار پلیس فاتب و مرجع 
قضایی برای پیگیری های بعدی قرار گرفته 
است و دیگر گمرک هیچ مسئولیتی در قبال 

خودروهای این شرکت ندارد.
از حدود ۱2 هزار و 2۶۱ خودرویی که 
طی سال های گذشته وارد شد و در جریان 
تغییر شرایط ارزی یا ضوابط واردات خودرو 
سفارش  ممنوعیت  آنها  مهمترین  از  که 
 ۶۷۰ حدود  گرفت،  قرار  خودرو  واردات  و 
دستگاه مربوط به شرکت رامک خودرو بود 
که بعد از ثبت نام های که این شرکت انجام 
داد خودروهای آن درگیر حواشی خودروهای 

وارداتی شد.
طی دو سال گذشته براساس مصوبات 
دولت طی چهار مرحله فرصت تعیین شد تا 
صاحبان خودروهای وارداتی بتوانند براساس 
شرایط تعریف شده با انجام تشریفات گمرکی 
این  در  کند.  ترخیص  را  خود  خودروهای 
دستگاه  به 2۵۰۰  نزدیک  که  تعدادی  بین 
بود دارای پرونده قضایی بودند که مشروط 
به صدور کم قطعی برائت امکان ترخیص 
نیز  خودرو  رامک  خودروهای  که  داشتند 

دراین گروه قرار می گرفتند.
از  مرحله  چهارمین  پیش  چندی  اما 

فرصتی که دولت در اختیار صاحبان خودرو 
برای ترخیص کاال قرار داده به پایان رسید 
و گمرک نیز گزارشی در رابطه با وضعیت 
که  کرد  اعالم  شده  ترخیص  خودروهای 
طی آن مشخص شد ۶۷۰ دستگاه خودروی 
شاکی  داشتن  دلیل  به  نیز  خودرو  رامک 
هماهنگی های  با  شد  متوقف  گمرک  در 
قضایی از گمرک خارج شد و مقام قضایی 

رسیدگی های بعدی را انجام خواهد داد.
با  خودرو  رامک  مشتریان  اخیرا  اما 
گالیه نسبت به وضعیت موجود اعالم کردند 
که بخشی از خودروها در انبارهای گمرک 
باقی مانده و با توجه به تصمیم گیری های 
قضایی صورت گرفته نسبت به تعیین تکلیف 
خودروهای خود سرگردان هستمند. از سوی 

دیگر پاسخ مشخصی نیز از گمرک دریافت 
نکرده و در مجموع نمی داند که تکلیف آنها 
چگونه است.اما برای روشن شدن وضعیت 
خودروهای رامک موضوع از سید روح اهلل 
مورد  ایران-  کمرگ  -سخنگوی  لطیفی 
بررسی قرار گرفت و وی در این رابطه به 

ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.
گمرک  سخنگوی  اعالم  براساس 
بین  در  خودرو  دستگاه   ۶۶۸ حدود  رامک 
خودروهای دپو شده داشته است که چندی 
طبق  و  قضایی  مقام  نظر  براساس  پیش 
صورت جلسه  ۶۱9 دستگاه به صورت امانی 
از گمرک بندرعباس به گمرک تهران منتقل 
نیروی  نظارت  با  دیگر  دستگاه   ۴۸ و  شد 

انتظامی به انبار رامک خودرو شده است.

عمدتا  رامک  خودروهای  افزود:  وی 
ازدادگاه  از جمله  از چندین مرجع قضایی  
با  که  عمومی  دادگاه  تعزیرات،  کیفری، 
شکایت از افراد مختلف همراه بود  احکام 
متفاوتی دارد، این در حالی است که رامک 
خودرو برای حدود ۴۰۰۰ نفر ثبت نام کرده 
و تعداد کمتری از آن به هر دلیل خودرو وارد 
کرده  که می تواند دلیل آن به بسته شدن 
مصوبات  ناگهانی  تغییر  یا  و  سفارش  ثبت 
رابطه  این  در  باید  که  برگردد  نیز  مربوطه 

خود شرکت رامک خودرو پاسخگو باشد.
دستانی  دا ورود  با  گفت:  لطیفی 
تا  شد  این  بر  قرار  اصراری  حکم  صدور 
اولویت  و  تکلیف  تعیین  برای  حودروها 
بندی در اختیار پلیس فاتب قرار بگیرد براین 
اساس چهارشنبه شب هفته گذشته تمامی 
تهران  از گمرک  رامک خودرو  خودروهای 
ترخیص و در اختیار پلیس فاتب قرار گرفت.

وی با بیان این که در حال حاضر هیچ 
خودروی از شرکت رامک خودرو در اختیار 
گمرک قرار ندارد یادآور شد: این در حالی 
عوارض  و  حقوق  خودروها  این  که  است 
ورودی و در مجموع تشریفات گمرکی آنها 
انجام و از گمرک خارج شده و دیگر گمرک 
این  خودروهای  قبال  در  مسئولیتی  هیچ 
شرکت ندارد و پیگیری های بعدی از سوی 
پلیس فاتب و مرجع قضایی انجام خواهد شد.

گمرک اعالم کرد؛

تمام خودروهای رامک خودرو ترخیص شد

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، متوسط شاخص بهای 
مصرف کننده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه 
آگوست به ۶.2 درصد رسید که ۴.۱ درصد بیشتر از رقم بازه 
مشابه منتهی به ماه قبل و باالترین تورم ثبت شده از فوریه 

سال 2۰۰9 در این کشور بوده است.
 در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط به 
بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۳.۵ درصد بوده است و پس 
از این بخش، خدمات با 9.2 درصد و رستوران و هتلداری با 

۷.۶ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به 
حمل و نقل با منفی 2.۴ درصد بوده است و پس از این بخش، 
لباس و پوشاک با منفی ۰.۵ درصد و ارتباطات با منفی ۰.۳ 
درصد قرار دارند.جسون تووی- کارشناس بازارهای نوظهور 
در موسسه » کپیتال اکونومیکس« گفت: نرخ تورم در بخش 
مواد غذایی کماکان روندی صعودی را تجربه می کند که 
احتماال بخشی از آن به خاطر قرنطینه ها و تمایل مردم برای 
ذخیره سازی گسترده این اقالم است. انتظار داریم که با توجه 

به اجرایی شدن الیحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ 
تورم به سرعت افزایشی شود.

با توجه به کاهش درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت 
در بازارهای جهانی، عربستان اعالم کرده است از ابتدای این 
ماه نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش داده 
است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه های اخیر همواره 
صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه می به 
یکی از پایین ترین سطوح خود در طول یک دهه اخیر رسید.

تورم عربستان در اوج 11 سال اخیر
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اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اردبیل موفق 
به کسب رتبه اوِل ارزیابی 
در  استان  رجایی  شهید  جشنواره 
بین ۵۱ دستگاهی اجرایی استان در 

سال 9۸ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
در  مراسمی  طی  اردبیل؛  استان 
جلسه شورای توسعه مدیریت استان 
اردبیل دستگاه های اجرایی برتر در 
ارزیابی جشنواره شهید رجایی معرفی 

و تقدیر شدند.
جلسه  این  در  اردبیل  استاندار 
استان  اجرایی  های  دستگاه  گفت: 
توسط سازمان  در ۵ حوزه مختلف 
در  اردبیل  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
شاخص های عمومی و اختصاصی 

مورد ارزیابی قرار گرفتند.
گروه  افزود:  جو  بهنام  اکبر 

گروه  اجتماعی،  رفاه  و  سالمت 
زیربنایی  گروه  خدماتی،  و  تولیدی 
و توسعه زیرساخت، گروه عمومی و 
قضایی و گروه پژوهشی و فرهنگی 
عملکرد  که  هستند  محورهای 
اردبیل  استان  اجرایی  دستگاه   ۵۱

بررسی شدند.
رئیس  جلسه  این  ادامه  در 
سازمان مدیریت و برنامه ریز استان 

خاطرنشان کرد: دولت براساس ماده 
۸۱ و ۸2 خدمات کشور نظام ارزیابی 
و سنجش عملکرد دستگاه ها را مورد 
تاکید قرار داده و ما نیز در یک فرآیند 
ارزیابی بر مبنای شاخص های تعریف 
دستگاه   ۵۱ تا  کردیم  سعی  شده 
ارزیابی قرار  را مورد  اجرایی استان 

دهیم.
سنجش  این  از  هدف  شایقی 

و  ضعف  نقاط  تعیین  را  ارزیابی  و 
و  شفافیت  شاخصه  ارتقای  قوت، 
مسئوالن،  و  مدیران  پاسخگوئی 
بهبود و توسعه عملکردها و فرآیندها، 
ارتقای کیفی خدمات دانست و بیان 
کرد: ارزیابی در ابعاد مختلف اعم از 
اختصاصی  و  عمومی  شاخص های 
انجام شد و ۵ دستگاه اجرایی برتر در 
حوزه های مختلف مشخص شدند.

رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره 
اجتماعی استان اردبیل در جشنواره 
 ۵۱ بین  در   9۸ سال  رجایی  شهید 
دستگاه اجرایی ارزیابی شده استان 

موفق به کسب رتبه اول شد.
گفتنی است در ۵ سالی گذشته 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
متوالی  صورت  به  اردبیل  استان 
در  برتر  عنوان  کسب  به  موفق 
ارزیابی جشنواره شهید رجایی سال 

های گذشته شده است.

کسب رتبه اول اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل 
در جشنواره شهید رجایی ۹8

انتصاب بهروز عباسپور به عنوان عضو اصلی هیات مدیره 
شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

و  صمت  وزیر  معاون  نیا  صالحی  محسن  سوی  از  حکمی  طی 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بهروز 
عباسپور به عنوان عضو اصلی موظف در هیات مدیره شرکت شهرک 

های صنعتی استان اردبیل منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 

در این حکم آمده است؛
امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و در راستای بهره وری کل 
عوامل تولید در صنایع کوچک و توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر شهرک 
ها و نواحی صنعتی، در چارچوب ضوابط و مقررات موفق و موید باشید.

مدیرعامل و کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل نیز 
ضمن تبریک انتصاب جناب آقای بهروز عباسور به سمت عضو اصلی 
هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، برای ایشان در 

این پست توفیق و موفقیت روز افزون را از خداوند منان مسئلت دارد.
شایان ذکر است در حال حاضر، بهروز عباسپور به عنوان معاون 
استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیریت  توسعه  و  ریزی  برنامه 
اردبیل مشغول به فعالیت می باشند و با حضور ایشان، تعداد اعضای 
هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل به چهار عضو 

اصلی افزایش یافت.

شرکت برق منطقه ای گیالن به رتبه نخست 
دست پیدا کرد

بر اساس اعالم شرکت توانیر ، شرکت برق منطقه ای گیالن در 
نخستین تجربه پایش عملکرد یکپارچه و مدون در راستای هدایت و 
راهبری شرکت ها و بهینه کاوی تجارب مثبت آن ها در قالب طرح» 
سامانه یکپارچه مدیریت شاخص های استراتژیک )طرح سیما(« ، موفق 
شد در مجموع ۱۰ شاخص ارزیابی طرح سیما در سطح کشور به رتبه 

اول دست پیدا کند
شرکت برق منطقه ای گیالن همچنین در دو شاخص »ضریب 
مطالبات«  »وصول  شاخص  و  توزیع«  فوق  و  انتقال  شبکه  پایداری 
موفق شد در بین شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور، بهترین 

عملکرد را داشته باشد
گفتنی است که در طرح سیمای شرکت های برق منطقه ای ، 
۱۰ شاخص مهم که قابلیت اندازه گیری دقیق و شفاف دارند، تعیین و 
انتخاب شده است  و عملکرد شرکت های برق منطقه ای با این شاخص 

ها در دو سال 9۷ و 9۸ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

سرپرست شهرداری رشت :
 ضرورت مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ 

و نگهداری تصفیه خانه سراوان
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، نشست مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت با جمعی از 
مدیران شهرداری پیرامون موضوع پسماند برگزار شد.سرپرست شهرداری 
رشت با تاکید بر اینکه دوران سرپرستی دوران گذار و رکود نیست گفت: 
دوران سرپرستی دوران شکوفایی و متعلق به همه همکاران است و باید 
خودمان را ثابت کنیم.مهندس عطایی با اشاره به اینکه فعالیت پروژه 
ها باید با سرعت بیشتری دنبال شود بیان کرد: همه باید با تقسیم کار 
و انرژی بیشتر فعالیت کنیم.وی همچنین خواستار برنامه ریزی و اتخاذ 
تدابیر ویژه برای فصل سرما شد.سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه 
تصفیه خانه سراوان تنها متعلق به شهرداری رشت نیست گفت: همه 
دستگاه های متولی باید در حفظ و نگهداری آن با شهرداری مشارکت 
کنند.مهندس عطایی اضافه کرد: نگهداری تصفیه خانه سراوان به هشت 
از اعتبارات  نیاز دارد و نمی توانیم  پایان سال  تا  میلیارد تومان اعتبار 
با اشاره  جاری برای نگهداری تصفیه خانه هزینه کنیم.وی همچنین 
به تخصیص 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه پسماند برای شهرداری 
برنامه  اعتبارات  برای تخصیص  باید  بیان داشت:  پایان سال  تا  رشت 

ریزی الزم صورت گیرد و اولویت بندی ها مشخص شود.

پارس آباد پیشتاز درصد تحقق اشتغال در استان شد 
فرماندار پارس آباد گفت: شهرستان پارس آباد با ثبت ۵۵۴ اشتغال 

در سامانه پیشتاز درصد تحقق اشتغال در استان است. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اردبیل؛ ابراهیم امامی فرماندار شهرستان پارس آباد در کار گروه اشتغال و 
سرمایه گذاری شهرستان پارس آباد گفت: دستگاه های اجرایی باید خود 
را مالک فرایند سرمایه گذاری بدانند و در پیگیری امورات سرمایه گذاران 
اهتمام ویژه داشته باشند وی افزود: در شرایط کنونی اشتغالزایی و سرمایه 
بازوان  سرمایه گذاران  و  هست  مواجه  بحران  با  دولتی  بخش  گذاری 
اقتصادی  به دولت در بخش توسعه  برای جبران و کمک  قدرتمندی 
و اشتغال زایی هستند.فرماندار پارس آباد مسولیت پذیری را مهمترین 
شاخصه مدیریت دانست و گفت هنر مدیریت در شرایط کنونی بدون 

رسیک پذیری و خالقیت و جذب سرمایه گذار متبلور نمی شود.
۵۵۴ نفر در پارس آباد صاحب شغل شدند

وی با اشاره به پیشتاز بودن شهرستان در درصد تحقق تعهد اشتغال 
در سامانه رصد اشتغال در سطح استان گفت: تا هفته های اخیر به دلیل 
با روحیه  این شهرستان در رده های آخر بود که  ادارت،  عدم جدیت 
ایجاد شده موفقیت مناسب در تحقق تعهد اشتغال پارس آباد حاصل شد.

امامی تعهد اشتغال شهرستان برای سال 99 را 2۰۰۱ نفر عنوان 
کرد گفت تاکنون ۵۵۴ نفر اشتغال در سامانه محقق شده است.

افزایش پتانسیل آلودگي هوا در کالن شهراصفهان و 
مناطق صنعتي طي پاییز ۱۳۹۹

مهندس  اصفهان  استان  هواشناسی  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمیدرضا خورشیدی مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اعالم این 
خبر افزود : با توجه به ضعیف بودن فعالیت سامانه هاي بارشي و کاهش 
پایداري  نرمال،  از  کمتر  ،بارش  استان  روي  از  سامانه ها  گذر  فراواني 
نسبي جو در تراز میاني و نفوذ توده هاي هواي به نسبت سرد در سطح 
زمین ازسمت شمال شرق، شرایط براي افزایش پتانسیل آلودگي هوا در 
کالن شهراصفهان و مناطق صنعتي طي پاییز۱۳99 مهیا مي باشد لذا 
با همکاری و همراهی  تدابیر الزم توسط مسئوالن  توصیه مي گردد 

شهروندان صورت پذیرد.
مهندس حمیدرضا خورشیدی افزود : با توجه به پیش بیني بارش 
هاي دیر هنگام و کمتر از مقدار نرمال طي پاییز ۱۳99 به کشاورزان 
عزیز توصیه مي گردد، تدابیر الزم در خصوص کشت دیم لحاظ گردد. 
بطوریکه در مناطق اصلي دیم کاري در مناطق غرب و جنوب غرب 
استان دوتا سه هفته دیرتر از موعد خود اقدام کاشت نمایند و در بقیه 

مناطق استان کشت دیم توصیه نمي گردد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:
شیوع کرونا ۹۱مهدکودک در استان مرکزی را 

متضرر کرد
وضعیت  »آخرین  تشریح  با  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
فعالیت مهدهای کودک در استان مرکزی« گفت: 9۱ مهدکودک در 

استان مرکزی به دلیل کرونا متضرر شدند.
زهرا امینی با اشاره به فعالیت مهدهای کودک در دوران شیوع 
بیماری کرونا اظهار داشت: تعداد ۱2۱ مهد کودک در سطح استان 
داریم که 9۱ مهد کودک در اراک فعالیت می کنند و شیوع بیماری 
کرونا سبب تعطیلی طوالنی مدت مهدهای کودک و نگرانی والدین 
از حضور فرزندان خود در محیط آموزشی سبب عدم حضور کودک 

در فضای مهد شد.
برای  این دوران سرمایه مربی و مدیر مهد که  افزود: در  وی 
فضای مهد، کرایه و حقوق پرسنل و کارکنان داشت با مشکل رو به 
رو شد زیرا مهدهای کودک از یارانه های سازمان بهزیستی استفاده 
از سازمان بهزیستی  نمی کنند و هیچ گونه خدماتی در زمینه مالی 

دریافت نمی کنند.
به  توجه  با  داد:  ادامه  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
بر  که  شهریه ای  و  تعرفه  زای  ا به  بهزیستی  سازمان  ینکه  ا
می گرفت  درنظر  مهدها  برای  استان  بازار  تنظیم  ستاد  اساس 
ز  ا یه  شهر  ، تعطیلی سبب  به  نستند  ا نتو ک  د کو ی  ها مهد

کنند. دریافت  خانواده ها 

همزمان با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس
شهدا،  خانواده  با  شاهرود  شهرستان  حوزویان  و  دانشگاهیان 

جانبازان و آزادگان دیدار می کنند
دانشگاهیان و حوزویان شهرستان شاهرود به مناسبت بزرگداشت 
چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس و با هماهنگی با بنیاد شهید انقالب 
آرمانهای  با  و  دیدار  آزادگان  و  جانبازان  شهدا،  خانواده  با  اسالمی 

شهیدان تجدید پیمان خواهند کرد
متن:

به گزارش خبرنگار روزنامه دنیای جوانان از شاهرود، دومین 
بزرگداشت  ستاد  دانشجویان  و  طالب  جوانان،  کارگروه  جلسه 
جمعیت  نمایندگان  حضور  با  مقدس  دفاع  هفته  سالگرد  چهلمین 
هالل احمر، حوزه ها و دانشگاههای شهرستان شاهرود و فرمانده 
بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود برگزار و برنامه های هفته دفاع 
مقدس دانشگاهیان شهرستان شاهرود در آن تبیین و بین اعضای 

کارگروه تقسیم شد.
در این جلسه که در سالن جلسات کوثر دانشگاه صنعتی شاهرود 
واقع در ساختمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد پس از تالوت قرآن 
کریم معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود ضمن عرض خیر 
مقدم و تسلیت ایام عزاداری حضرت سیدالشهداء)ع( علیه السالم و 
جوانان،  کارگروه  اول  جلسه  از  گزارشی  به  ایشان،  وفای  با  یاران 
حوزویان و دانشجویان در تیرماه و یادآوری و تشریح مصوبات آن 

پرداخت.
حجت االسالم احمد نظری در ادامه با پیشنهاد موارد دیگری 
که در ستاد مرکزی بزرگداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس 
مطرح شده بود بر اهمیت گرامی داشت این هفته تأکید و خاطر نشان 
کرد:«باید همه تالش کنیم که مراسم امسال متفاوت با هر سال و 
برای نسل جوان فرهنگ حاکم  برگزار شود و الزم است  پرشورتر 
در دوران مقدس تبیین شود تا بین نسل امروز و آن دوران وحدت 

و پیوند برقرار شود.”
این  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  برتر  دانشجویی  فرهنگی  معاون 
جلسه برنامه های متعددی را پیشنهاد داد که از بین آنها موارد ذیل 

توسط اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید:
*  برگزاری کارگاه مجازی به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع 
مقدس برای پرسنل و اساتید حوزه و دانشگاه توسط نهاد رهبری در 
دانشگاهها در استان که اسامی به دانشگاه آزاد اسالمی جهت ارسال 

دعوتنامه فرستاده شود
*  تهیه کلیپ ۱۰۰ ثانیه ای توسط دانشگاه صنعتی به تعداد ۱۰ 

عدد جهت نشر در فضای مجازی
*  تهیه مصاحبه با پرسنل و اساتید و پخش در فضای مجازی 

به مناسبت هفته دفاع مقدس جهت نشر در فضای مجازی
*   درخواست کارگروه از شهرداری جهت پخش فیلمهای دفاع 

مقدس در پارکها و بوستانها
*   درخواست از اساتید جهت اختصاص حدود ۱۵ دقیقه از کالس 

درس به موضوعات دفاع مقدس
*   ارسال گزارشات و آثار بزرگداشت دفاع مقدس سالهای 9۸ 
و 99 از طرف اعضاء کارگروه به دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود جهت 

ساخت مستند
*   انجام روایتگری در دانشگاهها و حوزه های علمیه توسط 

رزمندگان دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس
جهت  کارگروه  طرف  از  مؤمنانه  کمکهای  آوری  جمع     *

نیازمندان در این هفته
*  حضور دانشگاهیان در مزار شهدای گمنام دانشگاه ها در روز 

چهارشنبه ۰2/۰۷/99 ساعت ۱۰:۳۰ صبح
مکانهای  در  نصب  جهت  بنر  عدد   2 تهیه  و  چاپ    *
اسالمی  آزاد  دانشگاه  توسط  کارگروه  طرف  از  شهر  عمومی 

شاهرود
*  دیدار اعضای کارگروه با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان 

با هماهنگی بنیاد شهید
*   فضاسازی محیطی برای ایام هفته دفاع مقدس

هفته  عنوان  با  دانشگاهها  در  ورزشی  مسابقات  برگزاری    *
دفاع مقدس

*  درج پیامهای دفاع مقدس در سربرگ نامه های اداری به 
مدت 2 ماه

*  مزین کردن یکی از ساختمانهای هر دانشگاه به نام سردار 
سلیمانی

*   تفسیر و تبیین لفظ شهید در دروس حوزه های علمیه
*   اجرای نمایشگاه دفاع مقدس در دانشگاهها

*   انتشار اشعار اساتید و دانشجویان با موضوع دفاع مقدس 
در فضاهای مجازی

*  پخش مارش نظامی توسط روابط عمومی ها در محیط دانشگاه
*  برگزاری یادواره شهدا در دانشگاههای شهرستان

*   پخش صوتی کتابهای دفاع مقدس در فضای مجازی
در  آن  و نصب  تندیس شهدای شاخص  و نصب  *   ساخت 

محیط های کاری
الزم به ذکر است ریاست کارگروه جوانان، طالب و دانشجویان 
مسؤولیت  و  مقدس  دفاع  هفته  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  ستاد 
هماهنگی بین اعضای مختلف این کارگروه از طرف ستاد مرکزی و 
فرمانداری شهرستان شاهرود بر عهده دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود 

نهاده شده است.

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز
 بمناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد شروع جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس

دفاع  سالهای  مقدم:    ناصر 
مقدس، رنجی شیرین و گنجی بی 
پایان، برای ملت ماست.به گزارش 
اداره کل فرهنگ و  روابط عمومی 
ارشاد اسالمی استان البرز :بمناسبت 
گرامیداشت چهلمین سالگرد شروع 
جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس 
ناصر مقدم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی البرز، پیامی صادر نمود که 
به این شرح است:بسم اله الرحمن 
الرحیم.ِمَن الُْمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما 
َقَضی  َمْن  َفِمْنُهْم  َعلَْیِه  اهلَلّ  َعاَهُدوا 
لُوا  بََدّ َوَما  َیْنَتِظُر  َمْن  َوِمْنُهْم  نَْحَبُه 
تَْبِدیاًل. )سوره احزاب آیه 2۳(چهل 
سال پربرکت، از شروع رنجی شیرین 
سامان  این  بر  پایان،  بی  گنجی  و 
اسالمی،  مقدس  نظام  و  گذشته 
گذشته،  ز  ا زتر  فرا سرا و  تنومند 
است.  ایستاده  تاریخ  قامت  راست 
رنج بزرگی که دشمنان بدسگال و 
کینه ورز، بر مردمان این مرز و بوم 
روا داشتند تا با خیال باطل خویش، 
مسیر گسترش هدف و آرمان واالی 
انقالب اسالمی ایران را سد کنند.چه 
گلوله هائی که بر سینه ستبر فرزندان 
حضرت روح اله)ره( نشاندند و بمب و 
آواری که بر سر مردمان پاک میهن، 
فرستادند به این امید که خون سرخ 

پشیمانی  و  تردید  موجب  شهیدان، 
آنکه تقدیر  از  مردمان گردد، غافل 
الهی بر آن قرار گرفته که خونهای 
این  بخش  حیات  رزمندگان،  پاک 
وطن  حب  فزاینده  و  طیبه  شجره 
گردد. اسالمی  نظام  قوامبخش  و 

سالهای  دالورمردی  و  رشادتها 
حماسه و خون، »گنجی بی پایان« 
پدید آورد که کام جویندگان حقیقت 
و  آزادگان  جان  و  دل  و  سیراب  را 
غیورمردان میهن را جال و امید می 
تمام  تحمیلی  سخت  بخشد.جنگ 
تمامی  لیکن دشمنی دشمنان،  شد 
باقیست.  همچنان  دفاع،  و  ندارد 

در  که  توز  کینه  دشمنان  امروزه 
جنگ ۸ ساله نظامی منکوب و لگد 
مال شده اند، با هجمه ای فراگیر، 
فرهنگ و اعتقادات و معیشت این 
انحای  با  و  رفته  نشانه  را  مردم 
تحریم  و  سیاسی  فشار  از  مختلف، 
نفوذ  و  هجمه  تا  گرفته  اقتصادی 
و  باور  انحراف  در  سعی  فرهنگی، 
رفتار مردم عزیزمان را دارند و در این 
میان، حمله پنهان و وسیعی بر جان 
و فکر نسل جوان و نوپای ایران روا 
دشته اند که باید با تدبیر مسئولین 
خوش  اساتید  روشنگری  و  دلسوز 
ذوق، خنثی و دفع گردد.امام راحل 

که رضوان و رحمت الهی بر او باد، 
فرمودند: وحدت کلمه رمز پیروزی 
شما بود و بر ماست که امروز همگی 
انقالب،  فرزانه  رهبری  لوای  تحت 
سرود همدلی بسرائیم و طنین اخوت 
و همدلی مان، گوش دشمنان را پر 
و کر کند باشد که با تحقق فرامین 
معظم له و تدبیر و تالش جهادگونه 
مسئولین، شاهد عزت هرچه بیشتر و 
تعالی و رونق فزاینده شئون مختلف 

این خاک پاک باشیم.
شروع  لگرد  سا چهلمین  در 
به  میفرستیم  درود  تحمیلی،  جنگ 
راحل)ره(  امام  ملکوتی  و  بلند  روح 
و گرامی میداریم یاد و خاطره ایثار 
و رشادت رادمردانی که جان عزیز 
عمر  مختلف  ادوار  در  را  خویش 
طبق  در  اسالمی،  نظام  بابرکت 
خرمشهرعزیز  از  و  نهادند  اخالص 
گرفته یا حلب و بغداد، صحنه هایی 
جاوید و درخشان در دفاع از عزت و 
شرف را در تاریخ عالم ثبت نمودند.

صادقانه  خدمت  با  آنکه  امید 
و  شهیدان  راه  رهرو  عالمانه،  و 
مردم  این  راستین  خادمان  مصداق 
عزیز باشیم و در روز حشر، شفاعت 
شهیدان و صالحان، نصیب و روزی 

مان گردد.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان در حاشیه 
بازدید از واحد تولیدی لورچ گفت: رعایت استاندارد 
در فرآیند تولید رمز اعتماد مردم به مصرف کاالی 

داخلی است.
امروزه    : داشت  اظهار  فرمانی  محمود   

حضور  رقابتی  بازارهای  در  تولیدیی  واحدهای 
مستمر و موفق دارند که به کوچکترین نیازهای 
این  و  باشند  داشته  دقیق  و  ویژه  توجه  مشتری 
مهم با انجام کارهای تحقیقاتی  و بهره گیری از 

نیروهای متخصص امکان پذیر است.

تولید  لورچ   تولیدی  واحد  است  گفتنی 
می  کولر  و  ،رادیاتور  پکیج  محصوالت  کننده  
باشد  که ضمن حضور موفق در بازهای داخلی 
توانسته است تولیدات خود را به سایر کشورها 

نیز صادر کند.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان:

رعایت استاندارد در فرآیند تولید رمز اعتماد مردم به مصرف کاالی داخلی است

ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــی در  ــن دســتگاه آنژیوگراف ــت: اولی ــالم، گف ای
راســتای ارائــه خدمــات تخصصــی بخــش قلــب 
در بیمارســتان شــهید مصطفــی خمینــی شــهر 

ــود. ــدازی می ش ــب و راه ان ــالم نص ای
دانشــگاه  رئیــس  کریمیــان  محمــد 
ــن  ــت: اولی ــالم، گف ــتان ای ــکی اس ــوم پزش عل
دســتگاه آنژیوگرافــی در راســتای ارائــه خدمــات 
تخصصــی بخــش قلــب در بیمارســتان شــهید 
ــب و راه  ــالم نص ــهر ای ــی ش ــی خمین مصطف

می شــود. انــدازی 
ــتگاه ۵  ــن دس ــد ای ــزود: اعتبارخری وی اف
ــی  ــا ارز دولت ــان ب ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی میلی
بــوده و جهــت نصــب در بیماســتان مذکــور نیــز 
بیــش از 2 میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت.

ــتان،  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه راه انــدازی بخــش 
جراحــی قلــب در بیمارســتان شــهید مصطفــی 
خمینــی شــهر ایــالم نصــب و راه انــدازی 
دســتگاه آنژیوگرافــی مهــم و ضــروری اســت.

کریمیــان ادامــه داد: همچنیــن راه انــدازی 
ــام  ــتان ام ــاز دوم بیمارس ــیژن س ــتگاه اکس دس
خمینــی) ره( ایــالم در روزهــای آینــده از دیگــر 
ــات  ــتای خدم ــگاه در راس ــن دانش ــات ای اقدام

رســانی بــه بیمــاران اســتان اســت.
ــتقرار  ــدازی و اس ــرد: راه ان ــح ک وی تصری
دســتگاه های تشــخیصی ســی تــی اســکن 
بیمارســتان امــام خمینــی) ره( خدمــت رســانی 
ــس از  ــته پ ــش از گذش ــه بی ــت ک ــی اس بزرگ
ــب  ــتان صاح ــن بیمارس ــال ها در ای ــت س گذش

ــکن  ــی اس ــی ت ــخیص ای س ــتگاه تش دو دس
ــود. خواهــد ب

ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــا  ــه ب ــتان در مقایس ــن اس ــت: ای ــالم، گف ای
ــا  ــه ب ــوردار در رابط ــزرگ و برخ ــتان های ب اس
ــطح  ــی در س ــتی درمان ــاخت های بهداش زیرس
ــرار دارد و خدمات دهــی شایســته  ــری ق پایین ت
ــا  ــوادث و بحران ه ــه ح ــن گون ــان ای در جری

ــت. ــادی اس ــزرگ و جه کاری ب
کریمیــان خاطرنشــان کــرد: در ایــام شــیوع 
بیمــاری کرونــا در ســطح اســتان، میــزان 
ــه  ــگاه ب ــات دانش ــردم از خدم ــدی م رضایتمن
باالتریــن ســطح ممکــن ارتقــا یافتــه و همــواره 
خدمتگــزاران مــردم در عرصــه ســالمت مــورد 

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــر جامع ــم و تقدی تکری

نصب و راه اندازی اولین دستگاه آنژیوگرافی 
در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایالم
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ریاست  و  ر  ندا فرما
با  خواف  مسکن  شورای 
مدیر کل راه و شهرسازی 
بررسی  پیرامون  رضوی  خراسان 
و  راه  مسکن،  حوزه  موضوعات 

شهرسازی دیدار و گفتگو نمود.
 حسین سنجرانی ضمن تشکر 
و قدردانی از زحمات  مدیر کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی در حوزه 
بیان  با  خواف،  شهرستان  مسائل 
مشکالت  و  موضوعات  مهمترین 
مسکن  و  راه  زمینه  در  شهرستان 
و  دغدغه  مهمترین  نمود:  تاکید 
اولویت و نیاز اساسی شهرستان مقاله 
جوانان  برای  مسکن  تامین  و  راه  

عزیز شهرستان می باشد.
بابیان این موضوع که به  وی 
باند  پروژه  احداث  در  تسریع  جهت 
دوم محور سنگان، خواف  و تربت 
حیدریه، با استفاده از توان علمی و 

اجرایی جوانان بومی و تحصیلکرده 
دوم  قطعه  احداث  شهرستان،طرح 
پروژه مذکور با استفاده از توان فنی 
و ماشین آالت شرکت های معدنی 
گردیده  آماده  شهرستان  در  مستقر 
که به محض فراهم نمودن مقدمات 

در  الزم  مجوزات  کسب  و  اجرایی 
آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

خواسته  بابیان  ادامه  در  وی 
های  به حق جوانان شهرستان در 
زمینه تامین مسکن از مدیر کل راه 
و شهرسازی استان خواست تا این 

ملی  اقدام  طرح  قالب  در  مسأله 
مسکن هر چه سریعتر اجرایی گردد.

نیز ابک مدیرکل راه  ادامه  در 
دستوراتی  نیز  استان  شهرسازی  و 
جهت رفع مشکالت مطروحه صادر 

نمود.

دیدار فرماندار شهرستان خواف
 با مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

8۰۰ واحد صنعتی ایالم از گاز طبیعی
 استفاده می کنند

مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: هم اکنون ۸۰۰ واحد صنعتی 
در این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

عباس شمس اللهی اظهار داشت: طی سال های اخیر، توسعه 
گازرسانی به صنایع، موجب کاهش مصرف سوخت های آالینده ای 
شده که می تواند تاثیر به سزایی بر بهبود کیفیت هوا و کمک به 

محیط زیست داشته باشد.
وی افزود: گاز طبیعی بیشترین نقش را در حمایت از بخش های 
تولیدی استان داشته و به واسطه سوخت ارزان و پاک و میزان ارزش 

افزوده منجر به بهبود شرایط اقتصادی می شود.
جویی  صرفه  میزان  به  اشاره  با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
انجام شده ناشی از جایگزینی سوخت های مایع ، اثرات مثبت زیست 
محیطی و تامین منبع پایدار انرژی طرح های صنعتی استان را از 
نتایج استفاده از گاز طبیعی برشمرد و یادآور شد: میزان مصرف گاز 
طبیعی واحدهای صنعتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش 
از ۱2۰ میلیون متر مکعب و از سال 92 تاکنون یک هزار و 2۵۰ 

مترمکعب بوده است.
این شرکت در سال جاری  برنامه  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس 
گازرسانی به ۱۵۰ واحد صنعتی است، تاکید کرد: در ایام هفته دولت 

۱۴۸ واحد صنعتی به شبکه گاز سراسری متصل شدند.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به وضعیت گازرسانی در 
مناطق  برخورداری  میزان  اکنون  هم  گفت:  استان  مناطق شهری 

شهری از شبکه توزیع گاز هم 99 درصد است.
شمس اللهی تاکید کرد: تنها شهرهای میمه و پهله زرین آباد از 
توابع شهرستان مرزی دهلران از نعمت گاز برخوردار نیستند که طرح 
گازرسانی به این شهرها با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجراست.

وی در خصوص وضعیت گازرسانی در مناطق روستایی استان 
هم گفت: هم اکنون از ۶۰۰ روستای استان ایالم ۴۶۱ روستا معادل 

9۳ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.
استان  روستای   ۸2 گذشته  سال  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس 
پایان سال جاری  تا  ادامه داد:  به شبکه گاز سراسری متصل شد، 
ضریب نفوذ جمعیت برخودار از گاز در مناطق روستایی استان به 99 

درصد می رسد.
 ۳۶۰ امید،  و  تدبیر  دولت  فعالیت  سال های  طی  افزود:  وی 
ایجاد  تا ضمن  از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند  ایالم  روستای 
عدالت اجتماعی و استفاده مناطق محروم از این نعمت خدادادی، قدم 
های بلندی نیز برای جهش تولید بخش های مختلف مرتبط برداشته 

شود؛ گام هایی که منجر به توسعه همه جانبه می شود.

پروژه آبرسانی ۲۴ روستای چرداول با حضور وزیر 
نیرو به بهره برداری می رسد

پروژه  گفت:  ایالم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آبرسانی به 2۴ روستای شهرستان چرداول فردا در قالب پویش هر 
هفته الف - ب - ایران از طریق ویدیوکنفرانس توسط وزیر نیرو 

افتتاح می شود.
نوراهلل تیموری اظهار داشت: در بیست و یکمین هفته از پویش 
)الف - ب - ایران »ساخت و سازها و ساز و کارها«   با حضور وزیر 
نیرو در همدان و در آیین افتتاح همزمان طرح های آبرسانی به ۴۰۰ 
روستا در 2۰ استان کشور، آبرسانی به 2۴ روستای شهرستان چرداول 
استان ایالم نیز با اعتباری بالغ بر ۵۸ میلیارد ریال به صورت ویدئو 

کنفرانس به بهره برداری می رسد.
وی افزود: برای اجرای این پروژه دو باب مخزن به حجم یک 
هزار متر مکعب، ۱۶ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۸ کیلومتر خط انتقال 

احداث و اجرا شده است.
تیموری با بیان اینکه اعتبارات این پروژه ها از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی است، یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه 
بر   بالغ  با جمعیت  آبرسانی در شهرستان چرداول یک هزار خانوار 
چهار و 2۰۰ نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

ابراز امیدواری  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
کرد: تعداد ۱2۵ روستایی استان که قبال به صورت سیار آبرسانی 
می شدند هم اکنون به 22 روستا رسیده و طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته و تخصیص به موقع اعتبارات طی 2 سال آینده این 
عدد به صفر خواهد رسید و تمام روستاهای ایالم به اولین استان 

دارای آب قابل شرب تصفیه شده کشور خواهد بود.
9۸.۵ درصد از جمعیت روستایی با جمعیتی بیش از ۱۷۰ هزار 
نفر در ۴9۸ روستای این استان تحت پوشش خدمات شرکت آب و 

فاضالب روستایی هستند.

جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان:
۱۱۰۰ عنوان ویژه برنامه دفاع مقدس در استان سمنان 

اجرا می شود
سمنان- جانشین فرماندهی سپاه قائم آل محمد )عج( استان 
سمنان از برگزاری یک هزار و ۸۰ عنوان برنامه طی هفته دفاع مقدس 
خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۳ عنوان برنامه شاخص اجرا می شود.

نشست  در  شنبه  بعدازظهر  شوقانی  منصور  پاسدار  سرهنگ   
سمنان  سپاه  میزبانی  به  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  با  خبری 
ضمن بیان اینکه یک هزار و ۸۰ عنوان ویژه برنامه دفاع مقدس 
در سطح استان برگزار می شود، ابراز داشت: از این تعداد ۱۳ عنوان 
برنامه شاخص خواهد بود که برپایی بزرگداشت شهدای سالمت و 
تجلیل از مدافعان سالمت و خبرنگاران دیگر برنامه های شاخص 

سپاه استان طی این هفته است.
وی ضمن بیان اینکه ۶۰۰ برنامه نیز به صورت عمومی در نظر 
گرفته شده است، افزود: با توجه به اینکه امسال با بیماری ویروسی 
کرونا مواجه هستیم لذا تالش شد تا برنامه ها با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و در نظر گرفتن شرایط امروز جامعه برگزار شود.
استان سمنان  )عج(  آل محمد  قائم  فرماندهی سپاه  جانشین 
بابیان اینکه بیشترین برنامه ها با ۸۰ عنوان در شاهرود اجرا خواهد 
شد، ابراز داشت: طی هفته دفاع مقدس ۴۰ برنامه در سمنان، ۵۰ 
برنامه در دامغان، ۳۵ برنامه در گرمسار، 2۳ برنامه در مهدی شهر، 
2۰ برنامه در میامی، ۵۰ برنامه در سرخه و ۱2 برنامه در آرادان 

برگزار می شود.
شوقانی بابیان اینکه ۴۳ هزار رزمنده، سپاهی و بسیجی طی هفته 
دفاع مقدس در سطح استان تجلیل می شوند، تصریح کرد: برگزاری 
یادواره شهدا، رونمایی از فیلم کوتاه قرار، فیلم مستند شهید سراج 
و تندیس شهیده صدیقه رودباری و رونمایی از نخستین اپلیکیشن 

شهدای مدافع حرم و غیره دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.
وی بابیان اینکه برنامه ها به این موارد خالصه نمی شود و بیش 
از این عناوین هستند، افزود: با توجه به اینکه در فصل بازگشایی 
مدارس هستیم لذا پنج هزار بسته لوازم التحریر و بسته معیشتی نیز 
خیران  که  می شود  توزیع  مقدس  دفاع  هفته  استان طی  در سطح 

می توانند در این راه با سپاه و بسیج همراه باشند.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
صدور کارت بیمه هوشمند برای همه افراد

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه ضریب نفوذ صنعت بیمه به ۳.۶ درصد 
رسید، گفت: باید تمامی بیمه ها، طرح محور شوند و با صدور یک کارت بیمه هوشمند 
هر فرد بتواند بیمه های متناسب با شرایط زندگی خود را تهیه کند که همین امر ایجاد 
رقابت بیشتر و در نتیجه نوآوری در میان شرکت های بیمه را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، فرهاد دژپسند 
در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی، موفقیت واقعی صنعت بیمه را فراتر از 
آمارها دانست و گفت: زمانی ما می توانیم بگوییم صنعت بیمه موفقی داریم که بیمه 
در ذهن مردم به عنوان یک پناهگاه امن و پشتیبان باشد و بیمه را فقط بیمه های 
اجباری مانند شخص ثالث ندانند، بلکه برای هر کاری اول دنبال بیمه نامه متناسب 
با آن کار باشند تا ریسک خود را به صنعت بیمه انتقال دهند و بدون دغدغه به کار 
خود ادامه دهند.رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی از صندوق بیمه حوادث طبیعی 
به عنوان صندوق نجات بودجه دولت یاد کرد و گفت: باتوجه به عملکرد بسیار خوب 
صنعت بیمه در جریان سیل سال ۱۳9۸ امیدوارم با تاسیس این صندوق  بتوانیم از 

ظرفیت های صنعت بیمه در پذیرش ریسک های طبیعی بهره مند شویم.
دژپسند در ادامه با تقدیر از عملکرد خوب صنعت بیمه در حوزه الکترونیکی 
کردن خدمات بیمه ای گفت: طی برنامه ششم توسعه، ضریب نفوذ صنعت بیمه باید 
به عدد هفت می رسید که اکنون با اصالح ۳.۶ است. باید برای رسیدن به این نقطه 

هدف موانع شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به اقدامات خوب صنعت بیمه در دوران همه 
گیری کرونا افزود: در این دوران صنعت بیمه حمایت های خوبی داشته که می توان 

به طراحی بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی اشاره کرد.

پای کرونا روی گلوی اقتصاد فرانسه
سومین اقتصاد بزرگ اروپایی امسال حدود ۱۰ درصد کوچک خواهد شد.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، مرکز آمار فرانسه در گزارشی پیش بینی 
کرد اقتصاد این کشور تا پایان امسال 9 درصد کوچک شود. به گفته این موسسه 
ریسک های ناشی از کرونا باعث شده است تا فعالیت های تجاری و اقتصادی با 
افت محسوسی مواجه شود و بخش بزرگی از توان مالی دولت به هزینه های درمانی 
تخصیص یابد. دولت فرانسه در برآوردی که حتی از مرکز آمار این کشور نیز بدبینانه 

تر است، پیش بینی کرده رشد اقتصادی امسال به منفی ۱۱ درصد برسد.
با توجه به اینکه 9۷ درصد ظرفیت اقتصادی فرانسه با دوران قبل از کرونا 
بازگشته است، انتظار می رود در سه ماهه سوم امسال رشد اقتصادی این کشور به 
۱۷ درصد افزایش پیدا کند. با این حال احتمال شروع دور جدید همه گیری کرونا 
در فرانسه در پاییز یا زمستان جدی است و این مساله می تواند رکود اقتصادی را 
بیش از پیش تشدید کند. تاکنون بیش از ۳۰ هزار و ۷۰۰ فرانسوی جان خود را بر 
اثر ابتال به کرونا از دست داده اند.  متوسط نرخ رشد اقتصادی فرانسه در بازه زمانی 
۱9۴9 تا 2۰۱9 معادل ۰.۷۸ درصد بوده است که باالترین رقم ثبت شده مربوط به 
سه ماهه سوم سال ۱9۶۸ با هشت درصد و پایین ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به 
سه ماهه دوم سال ۱9۶۸ با منفی ۵.۳ درصد بوده است.انتظار نمی رود دست کم تا 
پایان امسال، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بتواند احیا شود. پیش از این  بانک 
مرکزی فرانسه در گزارشی از وضعیت اقتصاد این کشور اعالم کرده بود که بازگشت 
فعالیت ها به سطوح پیش از بحران دست کم دو سال به طول خواهد انجامید. طبق 
برآورد صورت گرفته توسط این بانک اقتصاد فرانسه پیش از انکه در سال اینده به رشد 
۶.9 درصدی دست یابد، امسال ۱۰.۳ درصد کوچک خواهد شد که در صورت تحقق 
حتی از عملکرد اقتصاد این کشور در سال های جنگ جهانی دوم نیز بدتر خواهد بود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی:

عملیات اجرایی هنرستان  دخترانه شهر توره آغاز می شود
تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
آغاز  به  اشاره  با  مرکزی  مدارس 
دخترانه  هنرستان  ساخت  عملیات 
با احداث  رضوان شهر توره، گفت: 
مشکالت  ز  ا بخشی  مرکز  ین  ا
و  شازند  محروم  منطقه  آموزشی 

سربند مرتفع می شود.
حسین محمدی گفت: عملیات 
اجرایی هنرستان دخترانه ۶ کالسه 
از  یکی  مشارکت  با  توره  رضوان 
حضور  با  شنبه  سه  روز  خیرین 

استاندار مرکزی آغاز شد.

گذشته  سال  کرد:  اظهار  وی 
و همچنین در سال جاری با وجود 
این  که  اقتصادی  تنگناهای  تمام 
گریبان  به  دست  آن  با  کل  اداره 
و  جذب  با  تا  کردیم  تالش  است، 
بهره مندی از ظرفیت خیرین نسبت 
به احداث، تکمیل و بازسازی فضاها 
اقدام شود.  استان  آموزش  و مراکز 
نیاز هر  آموزشی  توسعه مراکز  زیرا 

جامعه به شمار می رود.
تجهیز  و  نوسازی  کل  مدیر 
خاطرنشان  مرکزی  استان  مدارس 

کالسه   ۶ هنرستان  پروژه  کرد: 
دخترانه رضوان شهر توره با زیربنای 
حدود ۵۵۶ مترمربع در قالب شش 
کالس در دو طبقه با مشارکت ۵۰ 

درصدی خیر احداث خواهد شد.
محمدی بیان کرد: در صورت 
تحقق تعهد مالی خیر، مابقی اعتبار 
از منابع ملی تأمین می شود و پیش 
آموزشی  مرکز  این  می کنیم  بینی 
دخترانه در مدت کمتر از شش ماه 

احداث و به بهره برداری برسد.
امیدواریم  داشت:  بیان  وی 

موزشی  آ کز  مرا ین  ا حداث  ا با 
شی  ز مو آ ت  مشکال ز  ا بخشی 
منطقه شازند و سربند که یکی از 
آموزش  حوزه  در  محروم  مناطق 

شود. مرتفع  است، 
تجهیز  و  نوسازی  کل  مدیر 
فزود:  ا مرکزی  ستان  ا مدارس 
هنرستان  این  می شود  بینی  پیش 
سیستم  و  بتنی  ستون  دارای  که 
با  رادیاتور  موتورخانه  گرمایشی 
سقف بلوکی در مدت کمتر از شش 

ماه ساخته شود.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۵۷۰ فرعی از ۱۱۵ اصلی حوزه ثبتی رباط 
کریم، سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۸۵ متر مربع قطعه 
۱۵۳ تفکیکی شماره ۵۷۰ فرعی از ۱۱۵ اصلی حوزه ثبتی رباط کریم انتقالی 
تاریخ ۱۳۵2/۰۷/۱۸ ذیل  در  نفیسی  آقای دکتر حسن مشرف  از  الواسطه  مع 
ثبت شماره ۵۶۴۱ دفتر ۴۴ صفحه ۳۴9 به  شماره چاپی 2/۴۷۳2۷۴ بنام آقای 
محبوب محمودیان فرزند یحیی صادر و تسلیم گردیده است، سپس چهاردانگ 
مورد ثبت برابر سند انتقال شماره 9۷۰۵۸ مورخ ۱۳۵۴/۰2/9 دفترخانه شماره 
۱۳۷ تهران به آقایان محمود شجاعی و محمد علی مصباحی ) هر یک نسبت به 
دو دانگ مشاع( انتقال یافته است، پس از آن بموجب تقسیم نامه شماره ۱۳۳2 
مورخ ۱۳۶۰/۰2/22 دفترخانه شماره 29 کرج ششدانگ مورد ثبت درصد سهم 
اختصاصی آقای محمود شجاعی فرزند علی اکبر قرار گرفته است. برابر سند 
انتقال قطعی شماره 2۰۶۰2 مورخ ۱۳۶۷/۰۴/2۱ دفترخانه شماره ۶ کرج )دفتر 
یافته  انتقال  شماره ۶ کنونی گلستان( تمامی مورد ثبت به  خانم آذر شابداقی 
است، پس از آن برابر سند انتقال قطعی 9۰۴۶۷ مورخ ۱۳۶۷/۰۷/۰۴ دفترخانه 
شماره 29 تهران تمامی مورد ثبت به خانم طیبه آقچه لو )نسبت به دو و نیم 
دانگ مشاع( و آقای طیب آقچه لو ) نسبت به سه و نیم دانگ مشاع( انتقال 
یافته است. خانم طیبه آقچه لو در تاریخ ۸۱/۱۱/۱۸ فوت نموده و طبق گواهی 
حصر وراثت شماره 99۰99۷۷۸۶2۴۰۰2۵۶ مورخ ۱۳99/۰۵/2۶ صادره از شعبه 
چهارم شورای حل اختالف رباط کریم ورثه ایشان منحصر به خانم آذر شابداقی 
می باشد. اکنون آقای خسرو نفر وکیل خانم آذر شابداقی )طبق وکالت نامه شماره 
29۵۴9 مورخ ۱۳99/۳/۶ دفترخانه شماره 29 رباط کریم( با تقدیم گواهی حصر 
وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث و استشهادیه فقدان سند مالکیت تقاضای 
سند سهم االرث خانم آذر شابداقی ) از نوع المثنی به علت فقدان سند مالکیت( 
را نموده است. لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱2۰ قانون ثبت یک نوبت 
منتشر تا چنانچه هر شخص از وجود آن نزد خود یا دیگران مطلع باشد از تاریخ 
انتشار به مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره 
مراجعه و رسید دریافت نمایید در غیر این صورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام 

خواهد نمود و فقط اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد.
رحیمی  احمد  کریم-  رباط  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 

شورمستی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم عشقعلی کیوانی دارای شناسنامه شماره ۸۰9 به شرح دادخواست به 

کالسه 9۸۰۸۵۳/ح۱ 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فضه صدقیانی به شناسنامه ۸ مهاباد در تاریخ 9۵/۱۰/۱۱ در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .......

نام / نام خانوادگی  /  نام پدر/   ش.ش / متولد  / نسبت با متوفی
۱- عشقعلی کیوانی   امان اله  ۸۰9    ۱۳۳۳     پسر

2-لطفعلی شرانبلی   امان اله۷   ۱۳۳9 پسر 
  ۳-عادل   شرانبلی   امان اله  ۱۱۳۶    ۱۳۴۶    پسر
۴- دولت    شرانبلی    امان اله   ۷۳9   ۱۳۳۱    دختر

۵-ناهیده      شرانبلی   امان اله   9۸      ۱۳۴۱   دختر
۶-معصومه   شرانبلی     امان اله۱2۸۶    ۱۳۴۸     دختر

۷-شهال  شرانبلی    امان اله  ۴۷      ۱۳۵۳       دختر
۸-عارفه شرانبلی   امان اله  2۸۴۰۱۶۷۸۰۸    ۱۳۵۸  دختر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال آگهی صادر خواهد شد . 

                 جوان قره باغ
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای آکام زاهدی دارای شناسنامه شماره ۱۷۰۰ بشرح دادخواست به کالسه 

99۰۰۷۱۷/99 ش/خ
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان یوسف زاهدی بشناسنامه ۱۱۶2۷ مهاباد در تاریخ 99/۵/2۰ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به یک 

پسر ، دو دختر و یک زوجه . 
۱-آکام زاهدی فرزند یوسف دارای ش ش ۱۷۰۰ پسر متوفی 

2-الهام زاهدی فرزند یوسف دارای ش ش ۴۸۴۶      
۳-سحر زاهدی فرزند یوسف دارای ش ش 2۸۶۰۱۶۸۷۷۱

۴-شهربانو زاهدی فرزند حبیب دارای ش ش 99۱ زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶2 قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال آگهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه    پنجم     شورای حل اختالف مهاباد 

))آگهی ابالع اجرائیه((
بدین وسیله به آقای محمد ابراهیم ناصری نسری فرزند عبدالعلی به ش 
به  ماشااله  فرزند  گلچین  احمد  اقای  که  گردد  می  ابالغ  ملی ۰۷۰۱۴9۷۱۱۴ 
استناد یک فقره چک به شماره ۳۰۱۱/۵۳۳۱2۴ مورخ 9۸/۱۱/۳۰ عهده بانک 
صادرات تربت حیدریه مبادرت به صدور اجرائیه به کالسه 99۰۰۰۱۷ و به مبلغ 
مورخ  وارده  گزارش  برابر  چون  و  است  نموده  شما  علیه  ریال   ۷۰/۰۰۰/۰۰۰
99/۰۱/2۷ ماموریست تربت حیدریه با توجه به مراجعه در آدرس حضور نداشته 
اید و ابالغ میسر نگردیده لذا به استناد ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجراء به شما ابالغ می گردد که اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ 

شده محسوب و ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی عملیات اجرائی ادامه 
خواهد یافت و به جر آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد .م الف 9۳۷

تاریخ انتشار : 99/۰۶/۳۱ 
محمد کاظم باقرزاده 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید مدل ۸۷ به شماره شهربانی ۷2۴ 
ن ۵۵ ایران ۳۶ 

ش-شاسی ۱۴۱22۸۷۴۴۴9۳9
ش – موتور 2۳۳9۰۳۰

بنام افشین سپهوند فرزند جلیل رنگ سفید – روغنی مفقود گردیده و ار 
درجه اعتبار ساقط است .م الف 9۳۸ تربت حیدریه 

کارت و برگ سبز موتور سیکلت هاتف مدل 9۵ رنگ مشکی 
به شماره انتظامی ۷۷۴     ۴۷29۶ بنام جعفر تقی نیا فرزند علی 
اکبر کد ملی ۰۶9۰۴۵۶999 شماره موتور ۰۴۸9۳9 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است .
م الف 9۳9 تربت حیدریه 

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
ششدانگ یک باب مغازه بنام خانم بتول حبیبی کیلک فرزند محمد صالح 
تحت پالک ۳2 فرعی از ۱۵۸۰ اصلی بخش یک به مساحت ۳9/۳9 متر مربع 

خریداری از مرحوم سید نعمت اله خامسی به آرس سنندج خیابان پاسداران 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/۶/۳۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/۷/۱۵ 
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گفت:  بالینی،  روانشناس  یک 
دیده  و  دیدن  عطش  و  وابستگی 
شدن در فضای مجازی باعث شکل 
جدیدی از مشکالت و اختالفات در 

زندگی مشترک شده است.
داشت:  عزیزپوراظهار  طاهره 
تمایل به شهرت و دیده شدن باعث 
شده تا بسیاری از افراد از غذای سفره 
تا لباس، ماشین، دورهمی خانوادگی 
در  را  خود  مسافرت های  حتی  و 
که  دهند  قرار  عموم  دید  معرض 
همین امر حریم خصوصی و تابوها 
را تغییر داده است، پدیده ای نوظهور 
که به دلیل نامأنوس بودن باعث به 
در  شدیدی  اختالفات  آمدن  وجود 

بین خانواده ها شده است.
یم  حر  : د کر یح  تصر ی  و
ی  معنا به  همیشه  صی  خصو
گاهی  نیست  شخصی  مرزهای 
فرد  با  فرد  یک  خصوصی  حریم 
تنیده  هم  در  و  مشترک  دیگری 
یک  انتشار  که  طوری  به  است 
در  خاطره  و  قول  نقل  یا  و  عکس 

شبکه های اجتماعی می تواند حریم 
واقع  را نقض کند، در  فرد دیگری 
روزهای  این  مشکالت  از  بسیاری 
حریم های  نقض  از  ناشی  زوجین 

یکی از طرفین است.
بیان  با  بالینی،  روانشناس  این 
اینکه گاهی اختالفات زوجین ناشی 
از نداشتن زمان مشترک است، افزود: 

انتشار  دلیل  به  اختالفات  همیشه 
عکس و مطالب نیست، گاهی یکی 
نظر  و  دیدن  به  اعتیاد  طرفین،  از 
صفحات  تماشای  دارد،  گذاشتن 
سیون،  دکورا لوکس،  نه های  خا
از  و…،  پوشاک  حادثه،  طبیعت، 
از  یکی  که  است  مواردی  جمله 
حدی  تا  آنها  دیدن  برای  طرفین 

زمان می گذارد که فرصت در کنار 
هم بودن در کنار همسر را از دست 
می دهد تا جایی که همین امر رابطه 

آنها را به سردی می کشاند.
ی  ز مجا ی  فضا  ، ر پو یز عز
روابط  شروع  برای  امن  بستر  را 
افزود:  و  دانست  »فرازناشویی« 
پدیده  مهم ترین  آنالین  خیانت 

که  موضوعی  است،  مدرن  دنیای 
وارد  خانواده  به  جدی  صدمات 
در  آنالین  خیانت  واقع  در  می کند. 
فضای مجازی می تواند توجه فرد را 
از شریک زندگی و حتی فرزندانش 
منحرف و نسبت به آنها بی توجهی 
به  مجبور  را  فرد  که  جایی  تا  کند 
پنهان کاری و دروغ های متعدد کند.

ز  ا ر  ا فر  : کرد فه  ضا ا وی 
مشکالت  نه،  ا ز و ر دغدغه های 
با  مناسب  ارتباط  عدم  اقتصادی، 
همسر، خالء عاطفی، نگاه تفریحی 
دالیل  از  بخشی  تنها  سرگرمی  و 
خیانت آنالین محسوب می شود که 
بهانه هایی درگیر آن  با چنین  افراد 

می شوند.
خیانت  د:  دا دامه  ا عزیزپور 
اینترنتی  روابط  برقراری  و  آنالین 
ابعاد مختلفی دارد اگر صحبت کردن 
مجازی به صورت غیر معمول با فرد 
سوم هم جایگزین رابطه کالمی بین 
زوجین شود، آن هم مشمول خیانت 
خواهد شد در نتیجه باید در استفاده 

از شبکه های مجازی احتیاط شود و 
نباید به سادگی از آن گذشت.

که  افرادی  داشت:  اظهار  وی 
مشکل  حتی  و  خلع  ناراحتی،  دچار 
با همسر خود هستند باید بدانند که 
فضای مجازی باعث منع تنش در 
روابط زناشویی نمی شود پس برای 
فرار از مشکالت و فراموش کردن 
ناراحتی ها نباید به این بستر پناه برد.

 : د کر ن  نشا طر خا ر  پو یز عز
انحرافات  روانی،  روحی  آسیب های 
جنسی، رواج خیانت و فساد اخالقی 
تنها بخشی از تبعات استفاده بیش 
از حد زن و شوهر از فضای مجازی 
ره  هموا اساس  همین  بر  است. 
در  که  می شود  توصیه  زوجین  به 
وقت  جای  به  مشترک  زمان های 
مجازی  شبکه های  برای  گذاشتن 
به دنبال برقراری ارتباط و شناخت 
باشید  خود  خانواده  و  بیشتر همسر 
افراد  آرامش  باعث  آنچه  که  چرا 
سالم  زندگی  یک  داشتن  می شود، 

است نه فضای مجازی.

تهدید مرزهای عاطفی در فضای مجازی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1561- دوشنبه 31 شهریور 61399 ورزش دنیای 
زمانی که مسی همراه پدرش، خورخه، 
از  راهی بارسلونا شد، حتی نزدیکانش هم 
20 سال  اکنون  اما  نبودند  مطلع  این سفر 
بعد از آن سفر مخفیانه، کوچکترین اتفاقات 
زندگی این ستاره آرژانتینی می تواند به تیتر 

اول رسانه ها تبدیل شود.
سپتامبر   ۱۷ در  هفت یک،  سایت  گزارش  به 
بارسلونا شد.  وارد  پدرش  لیونل مسی همراه   2۰۰۰
رویای او پیوستن به بارسا بود؛ در حالی که تنها ۱۳ 
نهایت  در  ولی  نبود  ای  ساده  کار  این  داشت.  سال 
توافق حاصل شد و او به تیم نونهاالن باشگاه پیوست.

از این جا به بعد بود که کار شکل گرفتن بازیکنی 
که احتماال بهترین فوتبالیست دنیا و یکی از بهترین 
های تاریخ این ورزش است، آغاز شد. 2۰ سال بعد 
او در بارسا به همه چیز رسیده و چه از لحاظ تیمی 
بارسا کسب نکرده  با  نبوده که  و چه فردی عنوانی 
باشد. او قهرمانی است که توانست به شکلی غیر قابل 
روساریو  در  که  زمانی  در  رویاهایش  تمام  به  تصور 

بود، دست پیدا کند.
سال 2۰۰۰؛ آغاز یک افسانه

بارسا  و  مسی  برای  تاریخ   2۰۰۰ سپتامبر   ۱۷
از نو نوشته شد. بازیکنی ۱۳ ساله همراه پدرش به 
به  مینگیا  ماریا  به لطف جوزپ  و  بود  آمده  بارسلونا 
بارسلونا  باشگاه  در  توانست  انتقال،  واسطه  عنوان 
حاضر شود. او ابتدا باید مسئوالن بخش فوتبال پایه 
بارسا را از توانایی خود متقاعد می کرد اما تنها چند 
دقیقه تماشای بازی او کافی بود تا نظرات مثبت را 
آن  در  که  رکساچ  چارلی  کند.  جلب  خود  به سمت 
مقطع مدیر فنی باشگاه بود، می گوید:» وقتی بازی 
پسر  این  با  باید  گفتم  دیدم،  بار  اولین  برای  را  لئو 
عمر  همه  برای  صورت  این  غیر  در  ببنیدم  قرارداد 

پشیمان خواهیم شد.”
مسی در آن مقطع تنها ۱.۴۸ متر قد داشت ولی 
استعداد بی مثالش را نمی شد نادیده گرفت. رکساچ 
می گوید:” اگر یک مریخی هم مسی را می دید، او 
نیز متقاعد می شد که این پسر استعداد خاصی دارد 

و از دیگران متفاوت است.”
در نهایت قرارداد مسی در یک رستوارن و روی 
یک دستمال کاغذی نوشته و امضا شد. دستمالی که 
تاریخی شد و در آخرین روزهای سال 2۰۰۰ تاریخ 
بارسا را تغییر داد. مسی سال 2۰۰۰ دو بازی انجام 

داد و یک گل به ثمر رساند.
سال 2۰۰۱؛ یک مصدومیت شدید

هشتم ژانویه آن سال لیونل مسی رسما تبدیل 
به بازیکن بارسا شد. مسی در دومین بازی برای تیم 
نونهاالن A بارسا برابر اِبره اسکوال از ناحیه ساق پای 
دست  از  را  فصل  ادامه  و  شد  دچار شکستگی  چپ 
داد. دوری او سه ماه به طول انجامید ولی از بخت 
خوب، مصدومیت او به خوبی بهبود پیدا کرد و دیگر 
نیز آن را تجربه نکرد. او در شروع فصل 2۰۰۱-۰2 
برای  عذابی  خود  کننده  خیره  تکنیک  و  سرعت  با 
بازیکنان حریف بود و غیر قابل مهار نشان می داد. 
مسی سال 2۰۰۱ توانست در ۱۴ بازی، 2۱ گل برای 

تیم نونهاالن بارسا به ثمر برساند.
سال 2۰۰2؛ ماشین گلزنی

سال 2۰۰2 مسی کابوسی برای همه رقبا بود 
و تبدیل به یک ماشین گلرنی برای بارسلونا شد. او 
تیم  به  بود،  کرده  فراموش  کامال  را  مصدومیت  که 
مسائل  خاطر  به  ولی  شد  اضافه  بارسا   B نوجوانان 
همین  در  نشد.  صادر  او  برای  بازی  مجوز  اداری 
مقطع بود که او با تیتو ویالنووا به عنوان مربی آشنا 
اول  تیم  در  بعد  سال  چندین  که  ای  شد. همکاری 
بازیکن  دیگر   2۰۰2 آگوست  او  کرد.  پیدا  ادامه  نیز 

تیم اول نوجوانان بارسا بود.
و  زیر  به  سر  زمین شخصیتی  بیرون  در  مسی 
خجالتی بود ولی درون میدان تبدیل به یک هیوال 
تبدیل  او  می شد. همان زمان برخی می گفتند که 
به یک بازیکن بزرگ می شود ولی هنوز کسی جرات 
نمی کرد بگوید با مسی، تاریخ بارسا به یک قبل و 
بعد تقسیم خواهد شد. مسی در نوجوانان A بارسا در 

۱۴ بازی توانست 2۱ گل به ثمر برساند.
سال 2۰۰۳؛ اولین حضور در تیم اول بارسا

از  تعدادی  میان  در  تدریج  به  مسی  لیونل  نام 
بازیکنان تیم اول باشگاه بر سر زبان ها افتاده بود و 
برخی مربیان تیم های پایه باشگاه های مختلف نیز 
از او باخبر شده بودند. سرعت، تکنیک، دریبل های 
ویرانگر، استارت های انفجاری و گلزنی های مسی 
او را تبدیل به یک بازیکن متفاوت کرده بود. مسی 
دیگری  از  و یکی پس  به سرعت  را  پایه  رده های 
دوران  به   2۰۰۳ تابستان  و  گذاشت  می  سر  پشت 
حضورش در تیم نوجوانان A باشگاه با زدن ۳۷ گل 

در 2۰ بازی پایان داد.
و  اضافه شد   B جوانان  تیم  به  آگوست  ماه  او 
در ۷ بازی توانست ۴ گل بزند. او خیلی زود به تیم 
بازی   2۱ در  توانست  و  کرد  پیدا  انتقال   A جوانان 
۳۱ گل بزند تا اولین بازی های خود برای تیم سوم 
بارسا را هم تجربه کند. مسی در این تیم ۱۰ بازی 
انجام داد و ۵ گل به ثمر رساند و سپس راهی تیم 

دوم بارسا شد؛ در حالی که ۱۶ سال بیشتر نداشت.
ولی گلی  داد  انجام  تیم  این  در  بازی   ۶ مسی 
به ثمر نرساند تا اینکه از سوی فرانک رایکارد مربی 
ورزشگاه  افتتاحیه  بازی  برای  بارسا  وقت  هلندی 
دراگائوی پورتو به تیم اول اضافه شد. مسی ۱۶ ساله 
از دقیقه ۷۵ وارد میدان شد تا برای اولین بار بازی 

برای تیم اول بارسلونا را تجربه کند.
سال 2۰۰۴؛ اولین بازی رسمی برای بارسا

لیونل مسی که به شوخی او را کوتوله خطاب 
می کردند، رفته رفته در حال معروف شدن در بین 
هواداران بود. او در حالی که هنوز عضوی از تیم دوم 
بارسا بود، سال 2۰۰۴ توانست در همه رقابت ها بازی 
برای تیم اول را تجربه کند. مسی در پیش فصل و در 
بازی های دوستانه به میدان رفت. سپس اکتبر 2۰۰۴ 
اولین بازی رسمی برای بارسا را در زمین اسپانیول 
دسامبر  شد.  زمین  وارد  دکو  جای  به  و  کرد  تجربه 
2۰۰۴ مسی با پیراهن شماره ۳۰ و با ۱۷ سال و سه 
برابر  را  ری  دل  کوپا  در  خود  بازی  اولین  ماه سن، 
گرامانت انجام داد و سپس در اولین بازی اش در لیگ 

قهرمانان برابر شاختار به میدان رفت.
 مسی سال 2۰۰۴ در ۷ بازی رسمی برای بارسا 
به میدان رفت ولی موفق به زدن گل نشد. او 2۳2 
دقیقه در میدان بود، ۴ بار به سمت دروازه شوتزنی 
بار   29 و  داد  پاس  هایش  تیمی  به هم  بار   9 کرد، 

نیز دریبل زنی کرد.

2۰۰۵؛ درخشش در جام خوان گامپر
مسی اول می 2۰۰۵ توانست نخستین گل خود 
برای تیم اول بارسا را برابر آلباسته به ثمر برساند و 
او تبدیل  کمی بعد قهرمانی اللیگا را جشن گرفت. 
بود.  اللیگا هم شده  در  بارسا  گلزن  ترین  جوان  به 
تابستان همان سال مسی با تیم زیر 2۰ سال آرژانتین 
قهرمان جهان شد و عنوان بهترین گلزن و بهترین 

بازیکن تورنمنت را نیز به خود اختصاص داد.
به  تابستان  همان  را  مسی  داشت  قصد  بارسا 
اسپانیول قرض بدهد و در حالی که همه چیز تمام 
شده به نظر می رسید، او در جام خوان گامپر برابر 
یوونتوس خوش درخشید تا نظر سران باشگاه عوض 

شده و کادر فنی حفظ او را درخواست کند.
مسی با بارسا سوپرکاپ اسپانیا را پس از پیروزی 
قراردادش  بهبود  ضمن  و  گرفت  جشن  بتیس  بر 
سال  او  کند.  کسب  نیز  را  اسپانیایی  ملیت  توانست 
به  نیز  را  اروپا  جوان  بازیکن  بهترین  عنوان   2۰۰۵
بازی   ۱۶ در   2۰۰۵ سال  داد. مسی  اختصاص  خود 
برای بارسا ۷9۸ دقیقه در میدان بود و سه گل به ثمر 
رساند و سه پاس گل داد. او ۳9 بار شوتزنی کرد، ۵2 
بار پاس داد و ۳۳۳ بار نیز اقدام به دریبل زنی کرد.

سال 2۰۰۶؛ قهرمانی ها و مصدومیت ها
بارسا سال 2۰۰۶ فاتح لیگ قهرمانان شد البته 
بدون مسی. او ماه مارس و در جدال برابر چلسی دچار 
پارگی ۵ سانتی متری همسترینگ شد و با چشمانی 
اشکبار زمین را ترک کرد و ۱9 بازی باقیمانده فصل 
را از دست داد. مسی تابستان 2۰۰۶ با آرژانتین در 
جام جهانی آلمان حاضر شد و برابر صربستان و مونته 
نگرو اولین بازی خود در این رقابت ها را تجربه کرد.

آگوست 2۰۰۶ مسی با بارسا سوپرکاپ اسپانیا 
این  نووامبر همان سال  برابر سویا فتح کرد ولی  را 
بار از ناحیه استخوان های کف پا مصدوم شد و سه 
ماه از میادین دور بود. مسی سال 2۰۰۶ برای بارسا 
او  انجام داد و ۱۰ گل هم به ثمر رساند.  2۶ بازی 
۱۶۳۰ دقیقه در زمین بود و یک پاس گل هم داد. یک 
اسپانیا و یک لیگ قهرمانان  اللیگا، یک سوپرکاپ 

نیز به کارنامه افتخاراتش اضافه شد.
سال 2۰۰۷؛ گل مارادونایی به ختافه

به  سانتاندر  راسینگ  برابر   2۰۰۷ فوریه  مسی 
میادین بازگشت؛ در سالی که از لحاظ کسب افتخارات 
این  اما در  نداشت. مسی  به همراه  توفیقی  او  برای 
ثمر  به  را  انگیزی  خاطره  بسیار  گل  توانست  سال 
برساند. او دقیقه ۶2 بازی رفت نیمه نهایی کوپا دل 
ری از میانه زمین تمامی بازیکنان ختافه را از پیش 
در  انگلیس  به  مارادونا  گل  به سبک  و  برداشت  رو 
جام جهانی ۱9۸۶ گلزنی کرد. بارسا بازی را ۵-2 برد 
ولی در بازی برگشت ۴-۰ باخت و به فینال نرسید.

گل تماشایی مسی مقابل ختافه در کوپا دل ری، 
بسیاری را به یاد گل مارادونا به انگلیس در جام جهانی 

۱۰۸۶ انداخت.
آینده  و  مستعد  صرفا  بازیکن  یک  دیگر  مسی 
را در قامت یک ستاره  بود خود  توانسته  نبود و  دار 
معرفی کند. یک ماه قبل از گلزنی برابر ختافه او در 
ال کالسیکوی برگشت اللیگا برابر رئال در نوکمپ 
را  بارسا  اش  پایانی  دقایق  گل  با  و  کرد  هت تریک 
از شکست خانگی نجات داد. مسی در فهرست توپ 

طال پس از کاکا و رونالدو سوم شد.
او در ۴۱ بازی برای بارسا 2۵ گل به ثمر رساند. 

۳22۱ دقیقه در زمین بود و ۷ پاس گل نیز داد.
سال 2۰۰۸؛ شروع کار زیر نظر گواردیوال

مسی یکصدمین بازی خود برای بارسا را در سال 
2۰۰۸ تجربه کرد. تا ژوئن 2۰۰۸ اوضاع برای بارسا 
سپری  خوب  جام  بدون  فصل  یک  از  پس  مسی  و 
نشد تا اینکه پپ گواردیوال به سمت سرمربی جدید 
دیگر  تاریخی  بارسا  به  ورودش  با  پپ  شد.  انتخاب 
برای آبی اناری ها نوشت. شروعی بر بهترین دوران 
تاریخ بارسا. با پپ، لیونل مسی وارد سطحی متفاوت 

از بازی خود شد.
سال 2۰۰۸ برای مسی بدون جام بود ولی در 

۴۰ بازی 2۰ گل به ثمر رساند. 29۱۸ دقیقه در زمین 
بود و ۱۶ پاس گل هم داد. ۱2۸ بار شوتزنی کرد و 

۱۴۳۶ بار نیز اقدام به دریبل زنی کرد.
سال 2۰۰9؛ سال توپ طال و شش گانه

یاد  از  بارسا  و  مسی  لیونل  برای   2۰۰9 سال 
نرفتنی است. او با بارسا فاتح لیگ قهرمانان، اللیگا، 
جام  نیز  و  اروپا  و  اسپانیا  سوپرکاپ  ری،  دل  کوپا 
جهانی باشگاه ها شد. مسی فصلی بدون مصدومیت 
برگشت  کالسیکوی  ال  در  و  گذاشت  سر  پشت  را 
به  بار  اولین  برای  نیز   2۰۰۸-۰9 فصل  اللیگای 
عنوان 9 کاذب به میدان رفت و در برتری 2-۶ بر 

رئال در برنابئو یک گل به ثمر رساند.
توپ  برنده  بار  اولین  برای  سال  همان  مسی 
طال شد. پس از او رونالدو و ژاوی دوم و سوم شدند. 
بارسای فصل ۰9-2۰۰۸ را بهترین بارسای تاریخ و 
یکی از بهترین تیم های فوتبال تمام تاریخ می دانند.

مسی سال 2۰۰9 با بارسا فاتح شش جام شد و 
در ۵۴ بازی ۳9 گل به ثمر رساند. ۴2۵۸ دقیقه در 
میدان بود و ۱۴ پاس گل نیز داد. ۱۵۳ بار شوتزنی 
کرد و ۴۰۸2 بار نیز اقدام به دریبل زنی داشت. به 
یادماندنی ترین گل او در فینال لیگ قهرمانان بود 
با  را  بارسا  دوم  گل  رم،  الیمپیکوی  در  توانست  که 

ضربه سر وارد دروازه منچستریونایتد کند.
سال 2۰۱۰؛ شکستن رکورد گلزنی

مسی سال 2۰۱۰ به رکورد ۱۰۰ گل زده برای 
بارسا رسید. ماه مارس برابر والنسیا و ساراگوسا دو بار 
متوالی هت تریک کرد و ماه آوریل برابر آرسنال در 
لیگ قهرمانان ۴ گل زد؛ کاری که قبال هیچ بازیکن 

بارسا انجام نداده بود.

مسی به بارسا کمک کرد تا با کسب 99  امتیاز، 
فاتح اللیگا شود و ۳۴ گل نیز در این رقابت ها به 
گلی  آقای  عنوان  و  طال  توپ  برنده  او  رساند.  ثمر 
از  پس  و  بارسا  با  مسی  تابستان  در  نیز شد.  اللیگا 
برتری بر سویا فاتح سوپرکاپ اسپانیا شد و در نووامبر 
2۰۱۰ نیز در برتری ۵-۰ بارسا بر رئاِل ژوزه مورینیو، 

درخشان کار کرد.
دیه  هدایت  تحت  آرژانتین  با  سال  این  در  او 
گو مارادونا در جام جهانی حاضر بود ولی با شکست 
۴-۰ از آلمان در یک هشتم نهایی حذف شد. مسی 
شد.  سوپرکاپ  و  اللیگا  برنده  بارسا  با   2۰۱۰ سال 
عناوین فردی او توپ طال، کفش طال و آقای گلی 
اللیگا بودند. مسی در ۵۴ بازی ۵۷ گل زد و با ۴۴۶۰ 
دقیقه حضور در میدان، ۱۶ پاس گل نیز داد. او 2۵9 
به  اقدام  نیز  بار   2۶۷۳ و  کرد  شوتزنی  به  اقدام  بار 

دریبل زنی داشت.
2۰۱۱؛ کلکسیون جام ها

به  بارسا  و  مسی  لیونل  برای  نیز   2۰۱۱ سال 
یادماندنی و فراموش نشدنی است. مهاجم آرژانتینی 
افتخار فردی کسب  تیمی و یک  افتخار   ۵ توانست 
کند. بارسا در فینال کوپا دل ری ۱-۰ به رئال باخت 
ولی سپس توانست اللیگا)دومین بار متوالی( و لیگ 
قهرمانان را فتح کند. مسی در فینال ومبلی توانست در 
برتری ۳-۱ بر منچستریونایتد یک گل به ثمر برساند.

سوپرکاپ  برنده  توانست  بارسا   2۰۱۱ تابستان 
شود  اروپا  و  رساند(  ثمر  به  گل  سه  )مسی  اسپانیا 
کرد.  فتح  را  ها  باشگاه  جهانی  جام  نیز  دسامبر  و 
برنده  متوالی  سال  سومین  برای   2۰۱۱ سال  مسی 

توپ طال شد.
مسی سال 2۰۱۱ با پیراهن بارسا فاتح ۵ جام شد 
و در ۵۷ بازی ۵۵ گل به ثمر رساند. ۴9۸۳ دقیقه در 
میدان بود و 2۶ پاس گل نیز داد. 2۶۶ بار اقدام به 
شوتزنی کرد و ۳۶۸۳ اقدام به دریبل زنی هم داشت.

سال 2۰۱2؛ رکورد 9۱ گل
مسی سال 2۰۱2 رکورد 9۱ گل را به ثبت رساند 
که هنوز کسی آن را تکرار نکرده است. او ۷9 گل 
برای بارسا زد و ۱2 گل نیز برای تیم ملی آرژانتین 
به ثمر رساند. از بازی های درخشان او می توان به 
ماه مارس و بازی برابر بایرلورکوزن در یک هشتم 
توانست ۵ گل  اشاره کرد که  نهایی لیگ قهرمانان 

وارد دروازه این تیم کند. همان ماه او با گذر از رکورد 
گلزنی سزار رودریگز، بهترین گلزن تاریخ بارسا شد.

توپ  برنده  متوالی  سال  چهارمین  برای  مسی 
طال شد و با ۴۶ گل زده آقای گلی اللیگا و کفش 
طال را یک بار دیگر کسب کرد. از لحاظ افتخارات 
تیمی او تنها یک کوپا دل ری با بارسا به دست آورد.

همان سال پپ گواردیوال از هدایت بارسا کنار 
گرفت. همان کسی  را  او  ویالنوا جای  تیتو  و  رفت 
که در تیم های پایه نیز زیر نظرش کار کرده بود و 
ارتباطی عالی بین شان برقرار بود. مسی سال 2۰۱2 
در ۶۰ بازی ۷9 گل برای بارسا زد و در ۵۱۶۳ دقیقه 
حضور در میدان 2۱ پاس گل داد. ۳۱۴ بار شوتزنی 

کرد و ۳۶۴۶ بار هم اقدام به دریبل زنی کرد.
افتخار  دو  با  خاکستری  سال  2۰۱۳؛  سال 

فردی و تیمی
سال  بارسا  و  مسی  لیونل  برای   2۰۱۳ سال 
و  اللیگا  برنده  سال  این  در  بارسا  با  او  نبود.  خوبی 
بیماری  دلیل  به  ویالنوا  تیتو  شد.  اسپانیا  سوپرکاپ 
تابستان  از  و  بود  رفته  کنار  خود  سمت  از  سرطان 
بارسا  جدید  سرمربی  عنوان  به  مارتینو  تاتا   2۰۱۳
او  با  نتوانست  هرگز  مسی  که  کسی  شد.  انتخاب 

ارتباط خوبی برقرار کند.
به اینها مشکالت مالیاتی مسی و درگیری لفظی 
با مدیر اقتصادی بارسلونا را هم اضافه کرد. او سال 
آورد  به دست  را  بارسا اللیگا و سوپرکاپ  با   2۰۱۳
اروپا  و کفش طالی  اللیگا  گلی  آقای  عنوان  دو  و 
بود که مصدومیت  آوریل  ماه  از  کرد.  را هم کسب 
این  به  را  مهمی  های  بازی  و  داد  آزار  را  مسی  ها 

دلیل از دست داد.

بارسا در لیگ قهرمانان با شکست ۷-۰ از بایرن 
در نیمه نهایی حذف شد ولی در اللیگا با ۱۰۰ امتیاز 
عنوان قهرمانی را کسب کرد. مسی در ۴۰ بازی ۳9 
گل برای بارسا به ثمر رساند. ۳۰۱۵ دقیقه در زمین 
بود و ۱2 پاس گل داد.۱۵9 بار شوتزنی کرد . ۱۷۱9 

بار نیز اقدام به دریبل زنی داشت.
سال 2۰۱۴؛ سال بدون جام

نه  او  و  داشت  ادامه  مسی  مالیاتی  مشکالت 
افتخاری کسب کند و نه به لحاظ  بارسا توانست  با 
انفرادی برنده عنوانی شد. بارسا اللیگا را به اتلتیکو 
و کوپا دل ری را به رئال باخت. در لیگ قهرمانان 
نیز بارسا در یک چهارم نهایی با شکست از اتلتیکو 
انریکه جای  لوئیس  اخراج شد و  حذف شد. مارتینو 
و  ای گرفت  تازه  بارسا جان  انریکه  با  را گرفت.  او 

این تیم به جاده موفقیت بازگشت.
ثمر  به  گل   ۵۰ توانست  بازی   ۵2 در  مسی 
برساند و با ۴۵۳۱ دقیقه حضور در میدان ۱9 پاس 
به  اقدام   2۵۳۱ و  کرد  شوتزنی  بار   2۳۴ داد.  گل 

دریبل زنی داشت.
جام  فینال  به  آرژانتین  با  مسی  ملی  رده  در 
جهانی رسید ولی با شکست ۱-۰ از آلمان دستش از 
جام کوتاه ماند. او عنوان بهترین بازیکن جام را به 

خود اختصاص داد.
سال 2۰۱۵؛ بازگشت به موفقیت و افتخار

سال 2۰۱۵ برای بارسا و مسی پر از موفقیت بود. 
این تیم با هدایت انریکه توانست برای دومین بار در 
بارسا در اللیگا، کوپا  تاریخش برنده سه گانه شود. 
دل ری و لیگ قهرمانان قهرمان شد. در سوپرکاپ 
اروپا  بیلبائو باخت ولی توانست سوپرکاپ  اسپانیا به 
و جام جهانی باشگاه ها را فتح کند. از لحاظ فردی 
مسی برنده گالب ساکر اواردز شد و برای پنجمین 
بار به توپ طال رسید. او بهترین گلزن لیگ قهرمانان 
یوفا و اللیگا  بازیکن سال  بهترین  نیز شد و عنوان 

را کسب کرد.
مسی سال 2۰۱۵ با بارسا برنده ۵ جام شد. او 
انتخاب شد  از لحاظ فردی نیز بهترین بازیکن یوفا 
و به توپ طال هم رسید. او  در ۵۳ بازی، ۴۸ گل 
زد و در ۴۵۸ دقیقه حضور در میدان 2۳ پاس گل 
داد. او 2۶۱ بار شوتزنی کرد و ۳2۴۴ بار نیز اقدام به 

دریبل زنی داشت.

سال 2۰۱۶؛ گل شماره ۳۰۰ در اللیگا
مسی سال را با رکوردشکنی ها شروع کرد. در 
توانست  خیخون  اسپورتینگ  برابر  دبل  با  او  فوریه 
گل شماره ۳۰۰ خود در اللیگا را پس از ۳۳۴ بازی 

به ثمر برساند.
بازیکن اللیگا شد و  مسی همان سال بهترین 
با بارسا این جام را با یک امتیاز اختالف از رئال فتح 
کرد. بارسا در کوپا دل ری نیز قهرمان شد ولی در 
لیگ قهرمانان با شکست برابر اتلتیکو در یک چهارم 
نهایی وداعی زودهنگام با رقابت ها داشت. تابستان 
2۰۱۶ بارسا توانست سوپرکاپ را با پیروزی بر بیلبائو 

به دست بیاورد.
کوپا  فینال  در  آرژانتین  با  مسی  ملی  رده  در 
آمه ریکا بازی را به شیلی باخت و نایب قهرمان شد. 
مسی در سال 2۰۱۶ با بارسا سه جام کسب کرد و از 
لحاظ افتخارات فردی دستش از عناوین کوتاه ماند.

مسی در ۶۰ بازی، ۵۱ گل زد و با ۴۴29 دقیقه 
بار   2۴۶ او  داد.  نیز  گل  پاس   2۵ زمین  در  حضور 
زنی  دریبل  به  اقدام  نیز  بار   2۸۵۷ و  کرد  شوتزنی 

داشت.
سال 2۰۱۷؛ شروع آقای گلی ها در اللیگا و سه 

ال پی چی چی متوالی
 ۱9 و  بزند  ۵۴ گل  توانست  مسی سال 2۰۱۷ 
پاس گل بدهد. او به رکورد ۵۰۰ گل زده با پیراهن 
بارسا هم رسید و با گل دقیقه پایانی اش به رئال در 
ال کالسیکوی برگشت در برنابئو، باعث برتری ۳-2 
ال  تاریخ  گلزن  بهترین  عنوان  او  شد.  اناری ها  آبی 

کالسیکو را نیز در همین سال کسب کرد.

او با بارسا در 2۰۱۷ تنها برنده کوپا دل ری شد 
تا لوئیس انریکه از سمتش کنار برود. بارسا در لیگ 
قهرمانان بازی به یادماندنی برابر پی اس جی را به 
ثبت رساند. شکست ۴-۰ در بازی رفت و برتری ۱-۶ 
با  بارسا  نهایی  چهارم  یک  در  اما  برگشت  بازی  در 
شکست ۳-۰ از یوونتوس در مجموع دو بازی رفت 

و برگشت حذف شد.
قهرمانی  عنوان  مادرید  رئال  نیز  اللیگا  در 
عنوان  به  والورده  ارنستو  نهایت  در  کرد.  کسب  را 
بارسا   2۰۱۷ تابستان  شد.  انتخاب  جدید  سرمربی 

سوپرکاپ را به رئال مادرید باخت.
مسی موفق به کسب آقای گلی اللیگا و کفش 
طالی اروپا شد. او در ۴9 بازی، ۴۷ گل زد و در 2۶۳9 
دقیقه حضور در زمین، 2۳ پاس گل داد. او 2۴۰ بار 
شوتزنی کرد و 2۶۳9 بار اقدام به دریبل زنی داشت.

سال 2۰۱۸؛ رسیدن به بازوبند کاپیتانی
این فوق ستاره آرژانتینی یک بار دیگر آقای گل 
اللیگا  شد و توپ طالی اروپا را کسب کرد )دومین 
بار متوالی(. او در ۵۴ بازی ۴۷ گل زد تا به پنجمین 

کفش طالیش برسد.
مسی با بارسا در سال 2۰۱۸ برنده اللیگا، کوپا 
دل ری و سوپرکاپ اسپانیا شد ولی در لیگ قهرمانان 
با شکست عجیب از رم نتوانست به فینال برسد. از 
و  اقای گل اللیگا  نیز مسی  فردی  افتخارات  لحاظ 

کفش طال را کسب کرد.
سال 2۰۱9؛ ششمین توپ طال

بود  بارسا  سرمربی  همچنان  والورده  ارنستو 
اما  شود  اللیگا  برنده  دیگر  بار  توانست  تیم  این  و 
به  لیورپول  از   ۰-۴ شکست  با  قهرمانان  لیگ  در 
فینال نرسید. در کوپا دل ری نیز بارسا فینال را به 
والنسیا باخت. مسی در بازی رفت دو گل از سه گل 
برای   2۰۱9 سال  او  بود.  زده  لیورپول  به  را  بارسا 
ششمین بار توانست برنده توپ طال شود و یک بار 
به  را  طال  کفش  و  اللیگا  گلی  آقای  عنوان  دیگر 

خود اختصاص داد.
علی رغم این دو ناکامی مسی به عنوان کاپیتان 
تمام قد پشت ارنستو والورده ایستاد و سرمربی بارسا 

در پست خود باقی ماند.
مسی در ۴۸ بازی ۴۵ گل زد از جمله ۳2 گل 
در اللیگا. ۳۸۷۷ دقیقه در زمین بود و ۱۶ پاس گل 

داد. 2۳۰ بار شوتزنی کرد و 2۵۳۰ بار نیز اقدام به 
دریبل زنی داشت.

افتخارات تیمی تنها به قهرمانی اللیگا محدود 
شد ولی افتخارات فردی او در این سال شامل آقای 
و  فیفا  ِدبِست  طال،  توپ  طال،  کفش  اللیگا،  گلی 

الروس 2۰۱9 بود.
2۰2۰؛ سال بحران

2۰2۰ برای مسی و بارسا سالی پر از بحران بود. 
سالی که مسی با جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه، 
دچار تنش شد. به سبب قضیه بارسا گیت و افشای 
و  قدیمی  بازیکنان  کنترل  در  باشگاه  داشتن  دست 
علنا  مسی  اجتماعی،  های  شبکه  در  باشگاه  جدید 
در اینستاگرام علیه اریک آبیدال، مدیر ورزشی وقت 
بارسا، واکنش نشان داد. مسی با شیوه اداره باشگاه 
موافق نبود و بر سر کاهش دستمزد بازیکنان به سبب 

شیوع کرونا با بارتومئو دچار اختالف شد.
مسی به شکل علنی در مصاحبه های خود بارسا 
را تیمی فاقد کیفیت الزم برای فتح لیگ قهرمانان 
عنوان کرد. سال 2۰2۰ با والورده شروع شد و سپس 

او جای خود را به کیکه ستین داد.
بارسا اللیگا را به رئال واگذار کرد. در کوپا دل 
ری و در یک چهارم نهایی به بیلبائو باخت و در لیگ 
قهرمانان نیز شکست تحقیر آمیز ۸-2  برابر بایرن را 
تجربه کرد. بارسا برای اولین بار از فصل 2۰۰۷-۰۸، 

فصل را بدون جام به اتمام برد.
یک  رسال  ا با  مسی  فصل،  تمام  ا ز  ا پس 
قصد  که  کرد  اعالم  باشگاه  به  رسمی  بوروفکس 
پرتنش،  و  پرحاشیه  روز   ۱2 از  پس  دارد.  جدایی 
بود  معتقد  بارسا  او مخالفت کرد.  با جدایی  بارسلونا 
ادعای مسی برای فسخ آزادانه قرارداد غیر قابل قبول 
است و بند فسخ اختیاری او ۱۰ ژوئن به اتمام رسیده 
 ۷۰۰ باید  خواهد،  می  را  مسی  باشگاهی  هر  و  بود 
قبول  را  ادعا  این  مسی  کند.  پرداخت  یورو  میلیون 
نداشت ولی در مصاحبه اختصاصی با سایت گل اعالم 
به  و  کند  دادگاهی  را  باشگاه  ندارد  دوست  که  کرد 
همین دلیل علی رغم میل باطنی، یک سال دیگر و 

تا پایان قراردادش می ماند.
مسی سال 2۰2۰ در 2۶ بازی ۱۶ گل برای بارسا 
به ثمر رسانده است و یک افتخار فردی نیز برایش 

به ثبت رسید: آقای گلی اللیگا.
بهترین همراهان مسی

می  دنیا  بازیکن  بهترین  خیلی ها  را  مسی  لئو 
دانند و این مهم به لطف شخصیت قوی او در درون 
و بیرون زمین و آمار و ارقام فوق العاده اش محقق 
شده است. مسی بدون شک این موفقیت را به تنهایی 
همراهان  اخیر،  سال   2۰ در  و  است  نکرده  کسب 

وفاداری کنارش بوده اند.
۱۷ سپتامبر 2۰۰۰ او همراه پدرش وارد بارسلونا 
و  مینگیا  ماریا  جوزپ  پافشاری  و  واسطه  به  و  شد 
ببندد)همان  قرارداد  بارسا  با  توانست  رکساچ  چارلی 

قرارداد روی دسمال کاغذی معروف(.
در تیم های پایه بارسا تیتو ویالنوا نقش مهمی 
روی پیشرفت مسی داشت و فرانک رایکارد هم در 
رسیدن مسی به تیم اول تاثیرگذار بود. او با تصمیم 
مرد هلندی در اکتبر 2۰۰۴ و در دربی کاتالونیا اولین 
بازی خود را برای بارسا انجام داد. با پپ گواردیوال 
فوتبالش وارد سطحی جدید شد و پپ به او در زمین 
آبی  کاذب   9 شماره  دیگر  او  داد.  تام  عمل  آزادی 
اناری ها بود. با گواردیوال او به همه افتخارات تیمی 

و فردی ممکن دست یافت.
نزدیک ترین  از  سوارز  لوئیس  و  آلبا  جوردی 

دوستان مسی در بارسلونا هستند.
بارسا،  در  حضورش  ابتدایی  های  سال  در 
رونالدینیو و خوزه مانوئل پینتو دوستان صمیمی اش 
تیم وفق  با فضای  را  بودند و کمک کردند خودش 
مسی  نزدیک  و  صمیمی  دوست  هنوز  پینتو  بدهد. 
است. از دوستان نزدیک مسی همچنین می توان به 
آلبا، نیمار،  سسک فابرگاس، لوئیس سوارز، جوردی 
دنی آلوس، خاویر ماسکرانو، اسکیل الوتزی و سرخیو 

آگوئرو اشاره کرد.
برخی از اینها همچون جوردی آلبا، دنی آلوس 
و سوارز در زمین هم بهترین همراهان مسی بوده اند 

و نقش مهمی روی گل هایش ایفا کرده اند.
در کنار اینها باید به خانواده مسی هم اشاره کرد 
که همواره نزدیک و در کنارش بوده اند. همسرش 
آنتونال، پدرش خورخه و دو برادرش که در 2۰ سال 
اند.  بوده  اش  حامی  بارسلونا  در  همواره  گذشته 
البته  همچنین مادر سلیا و خواهرش ماری سول که 
مدتی بعد به روساریو برگشتند چرا که نتوانستند خود 

را با زندگی در بارسلونا وفق دهند.
تیاگو،  های  نام  به  پسر  فرزند  سه  حاال  مسی 
متئو و چیرو دارد که به زندگی او ثبات و توازن الزم 
را داده اند. همان روحیه و انرژی ای که یک قهرمان 

جهان مثل او نیاز دارد.
قهرمان در کمک به بیماران و نیازمندان

است  قهرمان  یک  زمین  درون  تنها  نه  مسی 
که در بیرون زمین نیز همیشه رد پایش در کمک به 
بیماران و نیازمندان سراسر جهان دیده می شود. بنیاد 
خیریه مسی در سال های اخیر همواره پیشگام بوده 
است. ساخت بیمارستان “سنت ژان دیو” در بارسلونا 
تنها یک  به کودکان سرطانی می شود،  مربوط  که 

نمونه از فعالیت های بنیاد مسی است.
صندوق  همکاری  با  مسی  خیریه  بنیاد  اخیرا 
با هدف  )یونیسف(  از کودکان سازمان ملل  حمایت 
هزینه  سوری،  دانش آموز  هزاران  آموزش  به  کمک 
و  توسعه  و  بازی  پایه  بر  آموزشی  تجهیزات  خرید 
شناخت مهارت های اجتماعی برای آنها را تأمین کرد.

کمک  یونیسف،  با  همکاری  طریق  از  مسی 
زیادی به کودکان سراسر دنیا کرد.

به خرید  را  لئو مسی رقمی  بنیاد  این راستا  در 
بسته هایی برای توسعه آموزش رسمی و غیر رسمی 
۵۰ هزار و ۶۳۰ دانش آموز پسر و دختر در 9 استان 
بسته های  اهداف  از  یکی  داد.  اختصاص  سوریه 
کم  آموزان  دانش  به  مسی  لیونل  اهدایی  آموزشی 
سن و سال سوری، امکان حضور آنها در کالس های 

درس برای بهره مندی از آموزش گروهی بود.
بنیاد خیریه لیونل مسی همچنین همراه با بنیاد 
برای تحقیق در مورد سرطان خون  جوزپ کاررس 
کودکان با یونیسف همکاری داشته و از ایجاد برنامه 
ای برای مقابله با سو تغذیه کودکان در موزامبیک نیز 
پشتیبانی کرده است. همانطور که از تمام این برنامه 
خاصی  حساسیت  همیشه  مسی  است،  مشخص  ها 

نسبت به کودکان دارد.

به مناسبت 2۰ سال حضور مسی در جهان فوتبال؛

شکل گرفتن یک اسطوره!
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از راست ناهید طباطبایی و بلقیس سلیمانی
اختصاصی دنیای جوانان

به کویت ره نمی یابم
که بی خود رو نهم آن جا

مسیح کاشانی

به کویت ره نمی یابم که بی خود رو نهم آن جا
متاع کفر و ایمان هر دو بر یک سو نهم آن جا

درآیم در گلستان خیالت مست و دیوانه
مدار قوت جان خویشتن بر بو نهم آن جا

ز فیض سینه گرمم نمیرد جاودان آتش
در آن گلخن که بر خاکستری پهلو نهم آن جا

فتد گر کافرستان سر زلف تو در چنگم
متاع دین و ایمان بر سر یک مو نهم آن جا

بنفشه وار گر در باغ وصلت جا کنم روزی
سری از ناامیدی بر سر زانو نهم آن جا

»مسیح« از باغ مردم نشکفد دل الله زاری تو
که بی خود رو بروی هر گل خودرو نهم آن جا

نشست »جایگاه سخن نزد 
شمس تبریزی« روز چهارشنبه 
دوم مهر در مرکز فرهنگی شهر 

کتاب برگزار می شود.
از  نشست  سی وچهارمین 
مجموعه درس گفتارهایی درباره  
چهارشنبه  روز  تبریزی  شمس 
»جایگاه  عنوان  با  مهر  دوم 
تبریزی«  شمس  نزد  سخن 
کتاب  شهر  فرهنگی  مرکز  در 

برگزار می شود.
شمس، بی شک یکی از صّرافان و نقادان بزرگ سخن 
را صرفا  آموزه های شمس  اگر بخواهیم  در فرهنگ ماست. 
با  بنگریم و بسنجیم؛  ایرانی،  امروز  انسان  نیازهای  از منظِر 
دلیری می توان گفت یکی از مهم ترین درس های شمس که 
واجد اهمیت بسیار است و سزاوار توجه و درنگ فراوان، نگاه 

تازه و ممتاز و متمایز اوست به 
مقوله  سخن.

سخن ها  که  روزگاری  در 
ُپرگویی  و  بازی شده  کردار  به 
و پراکنده گویی و ژاژخایی، چه 
در عرصه  روابط فردی و چه در 
عرصه های عمومی و اجتماعی، 
مجموع  زمانه؛  مختاِر  مذهِب 
نظرگیِر سخنان شمس در باب 
سخن، و تامالت عمیقی که از 
او در این باب به یادگار مانده، 
می تواند در اصالح کژی ها و ناموزونی های سخن، بس کارساز 
و گره گشا باشد. شمس، بی شک یکی از صّرافان و نقادان بزرگ 

سخن فرهنگ ماست.
با  تبریزی،  شمس  نزد  سخن  جایگاه  بررسی  نشست 

سخنرانی ایرج رضایی همراه است.

جایگاه سخن نزد شمس تبریزی بررسی می شود

علیرضا بهرامی
از روزی که مشخص شد 
نمایشگاه کتاب تهران در شرایط 
شیوع مرگبار ویروس جدید کرونا امکان 
و  احتمال ها  کرد،  نخواهد  پیدا  برگزاری 
آن  جایگزینی  برای  مختلفی  ایده های 
مطرح شد؛ چراکه نمایشگاه کتاب، به نوعی 
نماد پشتیبانی از صنعت نشر کشور بوده 
است؛ حال که بدیهی ترین ایده جایگزینی 
برگزاری  یعنی  و شاید سطحی ترین آن، 
شده،  اعالم  مجازی  کتاب  نمایشگاه 
پرسش هایی مطرح است که توجه به این 
پرسش ها نشان می دهد که ماجرا چندان 

امیدبخش نیست.
یک  به عنوان  این سطرها،  نگارنده 
مولف، ناشر و روزنامه نگار حوزه کتاب با 
دست کم ربع قرن پیشینه فعالیت در این 
حوزه، معتقد است که برگزاری نمایشگاه 
مجازی کتاب در این شرایط و مخصوصًا 
سطحی ترین  است،  رفته  که  وصفی  با 
که  است  ممکن  تصمیِم  ناکارآمدترین  و 
ضعف ها و مسائل آن بر همگان مشهود 
این تصمیم  باز هم  اما همین که  است؛ 
است،  گرفته  قرار  کار  سرلوحه  دم دستی 
خود پرسش برانگیز و چه بسا ابهام برانگیز 

است.
کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط 
همین   : یرا ز نیست؛  درستی  تصمیم 
از  و  می خوانید  را  سطرها  این  که  حاال 
سایت های  حاال،  از  پیش تر  وقت  خیلی 
به  کتاب  حوزه  در  فروشگاهی  فعال 
فعالیت مشغولند که بعضًا، در تمام طول 
با  را  ناشران  عمده ی  کتاب های  سال، 
تخفیف هایی 2۵-2۰-۱۰ درصدی و حتا 
گاهی بیشتر، به مخاطبان عرضه می کنند. 
نمایشگاه  در  الزامی  تخفیف  درحالی که 
نمایشگاه  است،  بوده  درصد   ۱۰ کتاب 
مجازی کتاب، چه چیزی متفاوت از این 
سایت های متنوع و به نسبت پرشمار قرار 
برای  است  الزم  که  کند  عرضه  است 
راه اندازی و مدیریت و اجرای آن، یعنی 
از  توجهی  قابل  رقم  موقتی،  طرح  یک 
بودجه عمومی، آن هم در چنین شرایطی، 

صرف شود؟
چند سال پیش، در معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مشخصًا 
مؤسسه خانه کتاب، سایتی راه اندازی شد 
پنل  یک  دارای  آن  در  ناشری  هر  که 
مجازی(  غرفه  بخوانید  )شما  اختصاصی 
بود که قابلیت نمایش و تبلیغ و نیز فروش 
اصل  و  داشت  را  کتاب هایش  باتخفیف 
همکاری  با  فرآیندی،  طی  نیز  کتاب ها 
ناشران  از  پست،  شرکت  و  مؤسسه  این 
تحویل  مشتریان  به  و  گرفته  تحویل 
از  پس  سرانجام  سایت  آن  می شد.  داده 
چند ماه تعطیل شد و به دالیل مختلفی، 
تا  نشد؛  سرانجام  در  هم  موفقی  پروژه 
جایی که زمانی، یکی از اولویت های تغییر 
تعطیل کردن  مدیریتی در آن مجموعه، 
و  مجازی  نمایشگاه  به عنوان  این سایت 
با  حال  گرفت.  قرار  کتاب،  دائمی  البته 
چه استدالل محکمی قرار است پروژه ای 
از تمبر  شکست یافته که هنوز چند سال 
ابطال آن نگذشته است، در تغییر مدیریتی 
اولویت  در  مجموعه،  همان  در  دیگری 
دلیل های  از  یکی  آیا  گیرد؟  قرار  کاری 
روند کند توسعه در کشورهایی چون ما، 
برشمرده  چرخ!  مجّدانه  و  مداوم  اختراع 

نشده است؟

رسمی  نظرهای  اظهار  به  توجه  با 
و  فرهنگ  وزارت  مدیران  رسمی  غیر  و 
زمینه  در  می رسد  به نظر  اسالمی،  ارشاد 
نظر  اتفاق  کتاب،  نمایشگاه  برگزاری 
مدیران  از  کدام یک  است.  نداشته  وجود 
با  وزارتخانه  و  فرهنگ  معاونت  محترم 
کدام یک  و  موافق  نمایشگاه،  برگزاری 
آن  راه اندازی  زمان  بوده اند؟در  مخالف 
کتاب  فروشگاهی   – نمایشگاهی  سایت 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط 
اتحادیه  مدیریت  کلیت  و  ارشد  اعضای 
ناشران و کتابفروشان تهران، به عنوان تنها 
نهاد صنفی مرجع در این زمینه، به شدت 
دلیل های  که  بود  حرکتی  چنان  مخالف 
می شد.  برشمرده  آن  برای  هم  مختلفی 
اتحادیه  این  مدیره  هیات  موضع  اکنون 
اتفاقًا همان  آن  فعلی  اعضای  برخی  که 
مخالفان دیروز بوده اند، دقیقًا چیست؟ اگر 
منفی است، پس شعارهای مدیران همین 
دوره از وزارتخانه در زمینه صنف گرایی و 
برون سپاری ها چه شد؟ اگر مثبت است، 
چرا؟ بر مبنای چه تغییری در شرایط کلی 

حوزه نشر؟
فرهنگی  معاونت  محترم  مدیران 
اعالم  نوبت  چند  در  رشاد  ا وزارت 
و  با نظرخواهی  این تصمیم  کرده اند که 
مشورت گیری از ناشران کشور انجام شده 
است. اواًل این نظرخواهی چگونه با کدام 
اسلوب علمی انجام شده است؟ ناشرانی که 
طرف مشورت قرار گرفته اند و نیز ناشران 
بوده اند؟  نشرهایی  مخالف، چه  و  موافق 
نمایشگاه  سیاست گذاری  شورای  یا  آ
مانند  طبعًا  که  است  بوده  مالک  کتاب 
سایر شوراهای مشورتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، تنها نقش مویدی و رفع 

تکلیفی برای مدیران دارند؟
می توان  هم  را  پرسش  این  حتی 
مطرح کرد که نظر اعضای محترم شورای 
تهران  کتاب  نمایشگاه  سیاست گذاری 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  درباره 
چه بوده است؟ احیانًا کدام یک از اعضای 
نمایشگاه  این  برگزاری  با  شورا  محترم 
نشر  وضعیت  چاره ساز  و  مرهم  به عنوان 

کشور، موافق بوده اند؟
با توجه به اظهار نظرهای رسمی و 
غیر رسمی مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، به نظر می رسد در زمینه برگزاری 
نمایشگاه کتاب، اتفاق نظر وجود نداشته 
است. کدام یک از مدیران محترم معاونت 
فرهنگ و وزارتخانه با برگزاری نمایشگاه، 

موافق و کدام یک مخالف بوده اند؟
کتاب  نمایشگاه  مشکالت  از  یکی 

وجه  شده،  تاکید  ره  هموا که  تهران 
نمایشگاهی  به جای وجه  فروشگاهی آن 
بوده که تغییر در آن، مورد تاکید و بعضًا 
فرهنگی  معاونت  محترم  مدیران  شعار 
تصدی  آغاز  در  مخصوصًا  ارشاد،  وزارت 
مسئولیت هایشان بوده است. آیا قرار است 
نمایشگاه کتاب تهران در شکل مجازی، 
وجه نمایشگاهی را باالخره غالب سازد؟ 
اگر این طور است، این طرح چگونه قرار 
است نسخه داروی فوری برای صنعت نشر 

رو به احتضار ایران باشد؟
در تمام این سال ها، مدیران دولتی، 
مدیران صنف و خود ناشران، بر ضعف ها 
و دردهای رنج آور و مزمن نمایشگه کتاب، 
اشاره و تاکید داشته اند. چیزهایی که در 
نمایشگاه که  از ۳۰ دوره برگزاری  بیش 
کنونی  مدیریت  دوره  در  آن  از  دوره   ۶
وزارت ارشاد بوده حل نشده است، چگونه 
از نمایشگاه حل  این دوره  قرار است در 
شود؟ اگر قرار نیست حل شود، باز هم چرا؟

در  ارشاد  وزارت  فرهنگی  معاونت 
میلیارد   ۵۰ حدود  عماًل  گذشته،  سال 
برگزاری  هزینه های  برای  بودجه  تومان 
نمایشگاه  حمایتی  بُن های  همچنین  و 
کتاب اختصاص داده بود. قاعدتًا دست کم 
همین رقم باید در بودجه سال جاری نیز 
نمایشگاه  برگزاری  آیا  باشد.  شده  دیده 
البته  و  ممکن  راه  تنها  کتاب،  مجازی 
بدیع برای پاسداری از صنعت نشر کشور 
خیر، طرح های  اگر  است؟  بودجه  این  با 
تهران،  کتاب  کجاست؟نمایشگاه  دیگر 
دستاورد  کوچک  ناشران  برای  عمدتًا 
مالی نداشته و برای ناشران بزرگ، فرصت 
تجاری مضاعفی بوده است. نمود فاحش 
این وضعیت، در نمایشگاه کتاب سال 9۸ 
اقتصادی،  شرایط  آن  در  که  خورد  رقم 
در  حاضر  کوچک  ناشران  از  بسیاری 
شدند.  مضاعف  ضرر  متحمل  نمایشگاه، 
معنوی  دلیل های  بر  حال، عالوه  این  با 
و فرهنگی، یکی از کارکردهای نمایشگاه 
مواجهه  گمنام،  و  کوچک  ناشران  برای 
آنان  کتاب های  با  مخاطبان  تصادفی 
در  چگونه  حداقلی  مهم  این  است.  بوده 
ناشران  برای  مجازی  کتاب  نمایشگاه 
کوچک حفظ خواهد شد؟ آیا صرف نمایش 
تصادفی چند عنوان کتاب در صفحه اول 
این  مخاطبان،  مراجعه  هنگام  سایت، 
طبق  ساخت؟  خواهد  برطرف  را  معضل 
کدام بررسی علمی و تجربی؟ مخصوصًا 
که ناشران بزرگ کشور عالوه بر حضور 
مورد  فروشگاهی  سایت های  در  پررنگ 
اشاره، خود دارای سایت های فروشگاهی 

مقتدری در طول سال هستند.
استان ها  و  تهران  کتاب  نمایشگاه 
بعضًا غیر  با حرف و حدیث های  همواره 
رانتی  و  اقتصادی  در حواشی  انکار  قابل 
همراه بوده است؛ از جمله هزینه برگزاری 
نمایشگاه و نحوه خرج کرد آن. این حرف 
و حدیث ها در نمایشگاه مجازی، چگونه 

مدیریت و جلوگیری خواهد شد؟
فرهنگ  وزارت  شعاری  سیاست 
گذشته،  سال های  در  اسالمی  ارشاد  و 
آیا  است.  بوده  شفاف سازی  و  شفافیت 
هزینه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، 
نحوه  پیمانکاری،  قرارداد  طرف های 
خرجکردها و راستی آزمایی ها، ریز فروش 
از  موردهایی  و  و کوچک  بزرگ  ناشران 
شفافیت،  شعار  همان  بر  بنا  دست،  این 
کلی گویی،  از  به دور  و  دقیق  جزئیات  با 

منتشر خواهد شد؟
در  ارشاد  وزارت  فرهنگی  معاونت 
میلیارد   ۵۰ حدود  عماًل  گذشته،  سال 
تومان بودجه برای هزینه های برگزاری 
نمایشگاه  حمایتی  بُن های  همچنین  و 
تًا  عد قا  . د بو ه  د ا د ختصاص  ا کتاب 
دست کم همین رقم باید در بودجه سال 
جاری نیز دیده شده باشد. آیا برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب، تنها راه ممکن 
صنعت  از  پاسداری  برای  بدیع  البته  و 
نشر کشور با این بودجه است؟ اگر خیر، 

دیگر کجاست؟ طرح های 
به نسبت قدیمی  از طرح های  یکی 
حوزه،  همین  در  معاونت  این  حمایتی 
طرح های حمایتی فصلی بوده است. در 
حدود زمانی که برای برگزاری نمایشگاه 
طرح  ساله  هر  است،  مطرح  مجازی 
سراسر  کتابفروشی های  در  کتاب  پاییزه 
نمایشگاه  آیا  است.  شده  برگزار  کشور 
با  و  زمانی  انطباق  با  قرار است  مجازی 
ماهیتی موازی طرح پاییزه برگزار شود؟ 
مجازی  کتاب  نمایشگاه  برگزاری  آیا 
که  دارد  مشهودی  مزیت های  آن چنان 
برای  توجهی  قابل  هزینه  است  قرار 
هزینه  آن  اجرای  و  زیرساخت ها  ایجاد 
طرح  مبلغی  و  زمانی  توسعه  آیا  شود؟ 
نحوه  به  که  نقدهایی  وجود  با  پاییزه، 
دارد،  وجود  هم  طرح ها  این  اجرای 
منطقی تر نیست؟ و برای پاسخ هر کدام 
از این پرسش ها، یک »چرا« ی دیگر به 

پیوست در نظر بگیرید.
طرح های  گذشته،  ماه  چند  در 
زای  به ا ما ن  به عنوا مختلفی  یتی  حما
زمزمه  تهران،  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
ناشران  از  کتاب  خرید  جمله  از  می شد؛ 
نمایشگاه  در  حضور  برای  ثبت نام کننده 
نسبت  به تناسب  جاری،  سال  کتاب 
حضور. به هر حال، هیچکدام از طرح ها، 
در صورت وجود، تاکنون عملیاتی نشده 
ارشد  مدیران  پیش،  ماه  چند  اما  است. 
معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، وعده داده 
و تکرار کرده بودند که بسته های حمایتی 
متنوعی برای جبران خالء به وجود آمده 
بسته های  این  است.  شده  دیده  تدارک 
حمایتی متنوع کجاست و کی قرار است 

اجرایی شود؟
مساله های  و  پرسش ها  این  با  آیا 
نتیجه  این  به  نباید  متصور،  و  ملموس 
رسید که طرح برگزاری نمایشگاه کتاب 
وزارت  جلو  به  رو  فرار  نوعی  مجازی، 
برای سرپوش  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
در  ناتوانی ها  و  ناکارآمدی ها  به  گذاشتن 

مدیریت شرایط بحرانی است؟

برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب درست نیست

کتاب »هنر مقدس« به چاپ دهم رسید
و  صول  ا ( مقدس  »هنر 
روشها(« نوشته تیتوس بورکهارت 
به تازگی  ستاری  جالل  ترجمه  با 
چاپ  به  سروش  انتشارات  توسط 

دهم رسیده است.
اصطالحی  مقدس«  »هنر 
که  است  آثاری  توصیف  برای 
حقایق الهی و مفاهیم روحانی را، با 
وساطت الگوهای رمزِی غالباً کلی و 
ثابت، بیان می کنند. بنابراین، هنر 
مقدس ماهیتًا غیرشخصی است، و 
صور و نظام ساختاری آن - حتی 

اگر از طبیعت برگرفته شده باشند- به جهان مینوی و روح کلی اشارت دارند.
اغلب آثار هنر هندو، هنر بودایی، هنر اسالمی، و هنر مسیحی قرون 
وسطی از مصادیق بارز هنر مقدس اند. تیتوس بورکهارت )۱9۰۸-۱9۸۴ م.( 
نویسنده کتاب »هنر مقدس« ویژگی دیگری نیز برای هنر مقدس قائل است 
و آن این است که برای آنکه بتوان هنری را مقدس نامیدکافی نیست که 
موضوع هنر از حقیقتی روحانی نشئت گرفته باشد، بلکه باید زبان صوری 

آن هنر نیز بر وجود همان منبع گواهی دهد.
نیز  مقدس  هنر  در  خاص  مبحث  چند  به  کتاب  این  در  بورکهارت 
پرداخته است: تکوین معبد هندو، شمایل نگاری درگاه شکوهمند کلیسای 
رومی وار، مبانی هنر اسالمی، تمثال بودا، منظره در هنر خاور دور، و انحطاط 

و احیای هنر مسیحی.
چاپ دهم این کتاب با 2۱2 صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ 

هزار تومان عرضه شده است.

کتاب »انرژی و حرکت« منتشر شد
»انرژی و حرکت«، یک جلد 
»علوم  جلدی  چهار  مجموعه  از 
عصر حجری« است که به تازگی 
پرورش  کانون  انتشارات  سوی  از 
برای  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
مخاطبان باالی ۱2 سال )نونگاه( 
عصر  است.»علوم  شده  منتشر 
جری  و  الو  فلیسیا  را  حجری« 
فیلیپس  مایک  ند.  نوشته ا بایلی 
هم  خاکبازان  علی  و  تصویرگری 
جلدی  چهار  مجموعه  این  ترجمه 

را بر عهده داشته اند.
به  »لئو«  مجموعه،  این  دیگر  عنوان  سه  مثل  هم  کتاب  این  در 
است،  حجری  عصر  دانشمند  یک  که  داستان  اصلی  شخصیت  عنوان 
»پاالس«  گربه اش  به  مختلف  موضوع های  درباره  را  خود  دانسته های 

آموزش می دهد.
آنچه در کتاب »انرژی و حرکت« مورد توجه قرار می گیرد، مفاهیمی 
چون نیروی باد و مقاومت هواست؛ همچنین درباره باتری و اصطکاک و 
آسیاب بادی و بادبادک و کمان هم صحبت می شود. ضمن این که بچه ها 
یاد می گیرند چگونه چتر نجات کاغذی و توربین بادی و بالن بسازند.

بچه ها با خواندن این کتاب با مایکل فارادی آشنا می شوند که اولین 
ژنراتور یا مولد برق را اختراع کرده؛ در پایان این کتاب هم واژه نامه ای آمده 
است که درباره کلمه هایی چون آهن ربا، آیرودینامیک، چگالی و قرون وسطی 
توضیح می دهد.راستی می دانید که اولین بادبادک ها را چینی ها حدود ۳ هزار 
سال پیش از میالد مسیح ساختند؟ اگر می خواهید بیشتر درباره بادبادک ها 
از  بالن بسازید، کتاب »انرژی و حرکت«  بادبادک و  بگیرید  یاد  بدانید و 
مجموعه »علوم عصر حجری« را بخوانید.کتاب ۳۶ صفحه ای »انرژی و 
حرکت« با قطع رحلی سه بار هم زمان به چاپ رسیده و شمارگان آن ۷ 

هزار و ۵۰۰ نسخه شده است.
این کتاب با قیمت ۱۳ هزار تومان در فروشگاه های کانون پرورش 
فروشگاه های محصوالت  و  نوجوانان در سراسر کشور  و  فکری کودکان 

فرهنگی هنری در دسترس عالقه مندان قرار دارد.
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فرناز میرزالو

ایرانیان متخصص قصه گویی هستند
آرش دادگر در نشست ادبی کتاب اودیسه گفت که نخستین هنر انسان قصه گویی 
است و او از هیچ قصه می سازد. ما ایرانیان نیز متخصص قصه گویی هستیم و برای 

رویاهایمان تالش نمی کنیم.
نشست کتاب اودیسه نوشته هومر و ترجمه سعید نفیسی، شب گذشته با حضور »آرش 
دادگر، مدرس دانشگاه و کارگردان مطرح تئاتر و کارگردان نمایش اودیسه 2۰2۰«، »امین 
طباطبایی، مترجم و نویسنده نمایشنامه اودیسه 2۰2۰«، »عمار عاشوری، بازیگر«، »آریو 
راغب کیانی نویسنده و منتقد«، شامگاه شنبه، مورخ 29 شهریور ماه، در دومین شب از 
مجموعه برنامه شب های گلفام، در فروشگاه مرکزی انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد.

نشست با گپ و گفت در خصوص ادبیات یونان باستان در قرن هفتم و هشتم 
پیش ازمیالد و هومر که در عین اینکه نابینا بود توانست سپیده دم تاریخ حیات یونان را با 
دو اثر ماندگار خود به نام های »ایلیاد« و »اودیسه« تازه و شاداب زنده نگه دارد آغاز شد. 
سپس نمایش »اودیسه 2۰2۰« به نویسندگی امین طباطبایی و کارگردانی آرش دادگر 

مورد بحث و گفت وگوی حاضرین قرار گرفت.
امین طباطبایی درباره نگارش نمایشنامه براساس متن اودیسه هومر گفت: به من 
سفارش متنی براساس اودیسه هومر را دادند و این شروع کار ما با آرش دادگر شد. تکلیفمان 
مشخص بود که ما یک اودیسه و ملوانی داریم و در طول دو سال با آرش دادگر این را 
کار کردیم، هر چه جلوتر رفتیم، متوجه شدیم به متن های متفاوت نیاز هست یعنی عالوه 
بر متن هومر، ما نیاز به فلسفه، شعر و موسیقی داشتیم تا در نهایت به این متن رسیدیم.

وی افزود: البته متن نمایشنامه ما کامل نیست و به نوعی نمایشنامه هیچ وقت 
یک ادبیات یا کتاب نیست چون یک اتفاق و رخداد باز است و طبیعی است که در دل 
تمرینات ما اتفاقات مختلفی برایش افتد و به نوعی به پختگی برسد. در هر صورت 
نگارش متنی درباره هومر کار دشواری بود چرا که خواندن این متن یک غول بود و واقعًا 

کار دو سال طول کشید.
در ادامه آرش دادگر گفت: یک مسئله ای در کار تئاتر وجود دارد که می پرسیم تا 
کجا می توان تخیل را گسترش داد. اولین هنر انسان قصه گویی است اینکه از هیچیک 
قصه می سازد. یعنی »یکی بود، یکی نبود« و قصه گو شما را با یک کلیدواژه وارد دنیای 
جدید می کند. با این واژه به ما اعالم می شود که قرار نیست با واقعیتی سروکار داشته 
باشیم یعنی همه قصه ها که با این واژگان شروع می شوند، یک اصل عدم قطعیت را 
برای ما مشخص می کنند و ما در دنیایی هستیم که می توانیم وارد و خارج شویم، یعنی 

به عبارت دیگر به سرزمین عجایب می آییم.
وی ادامه داد: بنابراین پرواز، روی آب راه رفتن یا هر چیز دیگری مقیاس متفاوتی 
در این جهان قصه دارد که درست است شبیه جهان ماست اما قواعد خاص رویا گونه 
دارد. داستان با این کار ما را به جهانی پرتاب می کند که در آن جهان ما چیزهایی که 

نمی توانیم در این دنیا داشته باشیم، می توانیم داشته باشیم.
دادگر با اشاره به اینکه ما ایرانیان متخصصان قصه گویی هستیم چون هیچ وقت 
برای رسیدن به رویاهایمان تالش نمی کنیم، گفت: در تمام داستان های عامیانه این را 
داریم که همان اول کار همه چیز را به ما می دهند، مثل یک ماهی گیر که خیلی فقیر 
است و هر روز کنار آب می رود تا شکم زن و بچه را سیر کند و یک روز یک پری دریایی 
شکار می کند و داستان های دیگر رخ می دهد و در واقع این ماهی گیر هیچ کاری برای 

رسیدن به رویاها انجام نداده است.
این کارگردان تئاتر اضافه کرد: وقتی رویاپردازی می کنیم به سرعت یک کیسه 
پول در رویا پیدا می کنیم و مسائل دیگر رخ می دهد. مسئله این هست که تخیل ما را 
به دنیایی می برد که در آن دنیا هر اتفاقی می افتد. من از آقای طباطبایی خواستم که 
فقط تخیل کند و بنویسد. جست وجوی طباطبایی خدا بود اینکه من چرا باید این شرایط 
را داشته باشم و مسائل دیگر. بشر عماًل از آن وضعیتی که خود را ناچیز و ریز در برابر 
کائنات قرار داده به یک نقطه رسیده که این جهان کاماًل محدود است، البته جهان های 
دیگری هم هست و شاید ما یک دانه کوچک یا بُعد پنجم یک سیاهچاله هستیم یا شاید 

هیچ چیز یا همه چیز هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به همان اندازه که علم پیشرفت کرده، 
جهل هم جلو آمده است شاید فکر کنیم همه چیز را ما درست می کنیم یا نمی کنیم 
و کرونا شاید ناشی از این هست که ما فکر کردیم علم پزشکی همه چیز را درست می کند 
اما همین پنج گرم در تمام دنیا پخش شد و ما را از بین می برد. درگیری بشر دائم با این 
هست که بتواند خود را در این دنیا تصویر و جای خود را مشخص کند و پله بعدی اش 

را مرئی و باالتر برود.
در ادامه عمار عاشوری بازیگر نمایش درباره نقشش گفت: سختی کار من به عنوان 
بازیگر نقش ملوان این بود که از ابتدا قرار بود این نقش را نشان دهم. در واقع این نقش 
وابسته به دو نقش دیگر است یعنی از آن دو بازخورد می گیرد، پس خودش به تنهایی 
نمی تواند کاری بکند، بلکه واکنش نشان می دهد. برای من همیشه بازیگری این است 
که یک مرتبه در فضا رها می شوی، خصوصاً در این نوع کارها بازیگر در فضایی هست 

که باید آن را کم کم پیدا و کشف کند.
آرش دادگر درباره موسیقی کار نیز اشاره کرد: همیشه از خدا می خواستم به من 
قدرت آواز می داد و من همیشه عاشق خواندن و نوازندگی بودم. یکی به من گفت 
تو هر قدر هم تالش کنی انتهایش یک نوازنده درجه سه می شوی، اما فقط گوش 
انتخاب موسیقی  از این توانایی من هم استفاده کردم و  موسیقیایی خوبی داری و 
همه کارهایم را خودم انجام دادم. البته ما از چند سال پیش یک آهنگسازی داریم 
که مهندس صدا است و متاسفانه چون این مدت خارج از ایران بودند من نتوانستم 
از ایشان استفاده کنم اما بهرحال در انتخاب موسیقی دنبال این نبودم که احساسات 
ایجاد کنم، بلکه خواستم ببینم آن قطعه موسیقی به چیزی که ریتم و ضرب آهنگ 
کار بازیگران است، می نشیند یا نه. موسیقی می تواند همراه یا ضد آن باشد و می تواند 
ما را از جهان موجود به بیرون پرت کند، به عبارتی موسیقی برای من یک درگاهی 

است که به جای دیگری مخاطب را ببرد.
شایان ذکر است برنامه »شب های گلفام« با همت انتشارات علمی و فرهنگی، هر 
هفته با بررسی یکی از کتاب های چاپ شده این مجموعه با حضور نویسندگان، مترجمان، 

منتقدان و هنرمندان صاحب نام در فروشگاه های این انتشارات برگزار می شود.

به گفته بهارلو، اطالعات باید از ناشر به مرکز پخش، از 
این مراکز به کتاب فروش و توسط این افراد به مردم منتقل 
شود، اگر این زنجیره به درستی عمل کند، ۵۰ تا ۶۰ درصد 

مشکل کتاب نخواندن حل می شود.
سجاد بهارلو، مدیر کتاب فروشی هوپا با اشاره به تاثیر 
مخاطب،  و  کتاب فروش  پخش،  شرکت  ناشر،  حوزه  چهار 
بر مشکالتی که بازار کتاب با آن مواجه شده است، گفت: 
اگر ضعفی در این چرخه وجود دارد، هر چهار بخش در آن 
سهیم اند. نخستین بخش، ناشر است و سبک فعالیت ناشران 
به سه بخش تقسیم شده است؛ بخش نخست ناشرانی اند 
که به عنوان مجموعه تجاری فعالیت می کنند. آن ها صرفا 
به مقوله فروش فکر می کنند و برای افزایش فروش به هر 
ایران و تمام دنیا  ناشران تجاری در  کاری دست می زنند. 

وجود دارند و خرده ای به این بخش نمی گیریم.
این ها  افزود:  ناشران  دوم  بخشی  توضیح  در  او 
مطالعه  با  می کنند،  کار  حرفه ای  به صورت  که  ناشرانی اند 
تصمیم می گیرند و نویسنده ای که کتاب او را چاپ می کنند، 
می شناسند و مسیر را درست طی می کنند. حداکثر ۱۰ درصد 
ناشران ما در این وضعیت قرار دارند. اما دسته سوم ناشرانی اند 
که برایشان مساله تجارت مطرح نیست؛ بلکه مساله دانش و 
شناخت نسبت به نویسنده کتاب و مخاطب هم برای آن ها 
مطرح نیست. این ناشران در وضعیت میانی به سر می برند. 
می توان گفت این بخش ۶۰ درصد ناشران را تشکیل می دهد. 
آن ها بدون شناخت از نویسنده، بعضا چندصفحه –با وضعیت 

از  شناختی  چون  آن ها  می کنند.  چاپ  کتاب  امروز-  کاغذ 
انتقال مناسبی برای معرفی کتاب  کتاب ندارند، نمی توانند 
به مخاطب داشته باشند. می دانیم که اطالعات باید از ناشر 
به پخش، از پخش به فروشگاه و از فروشگاه به مخاطب 
برسد. البته تعدد کتاب های چاپ شده توسط این افراد هم 

موجب تشدید خطا می شود.
* مراکز پخش تبدیل به بنگاه اقتصادی شده است

به گفته این کتاب فروش، در 9۰ درصد مراکز پخش، 
مساله تجارت مطرح است، تا جایی که برای انتخاب کتاب، 
چه  و  پخش  شرکت  به  درصدی  چه  که  می شود  بررسی 
مرکز پخش  داد:  ادامه  بهارلو  برسد.  فروشگاه  به  درصدی 
آن  در  که  افرادی  است.  شده  اقتصادی  بنگاه  به  تبدیل 
کتاب  اصال  و  ندارند  کتاب  درباره  اطالعاتی  می کنند،  کار 
نمی خوانند. 9۵درصد افرادی که این کار را انجام می دهند، 
تا ویزیتور مرکز پخش، اطالعاتی به کتاب فروش  از مدیر 
منتقل نمی کنند؛ حتی اگر ناشر به آن ها درباره کتاب توضیح 

داده باشد.
چراکه  ندارند؛  تقصیری  پخش  مراکز  داد:  ادامه  او 
کنید،  توجه  اگر  کار می کنند.  اقتصادی  دریافت  برای  تنها 
»تیز  و  هستند  خوبی  موتورسوارهای  ویزیتورها  می بینید 
می روند و می آیند«. در ۱۴ سالی که کار کتاب انجام دادم، 
انتقال  تنها ۱۳ یا ۱۴ ویزیتور دیدم که کتاب می خوانند و 

اطالعات می کنند.
* اکثر کتاب فروشان به این شغل به عنوان تخصص 

نگاه نمی کنند
برای اینکه مردم کتابی را بخرند، باید درباره آن شناخت 
کسب کنند. وقتی ناشران و شرکت های پخش هیچ نقشی در 
این انتقال نداشته باشند، بار مسئولیت بر دوش کتاب فروشان 
می افتد. بهارلو دراین باره گفت: اکثر کتاب فروشان به این شغل 
به عنوان تخصص نگاه نمی کند، درحالی که در گذشته بیشتر 
کتاب فروشان، متخصص بودند. کار کتاب، کاری تخصصی 
است که تقریبا 2۰ تا ۳۰ درصد کتاب فروشان آن را به صورت 
تخصضصی انجام می دهند؛ البته پروسه انتقال اطالعات به 
مخاطب، فقط در گروهی که کتاب فروشان در آن تخصص 

دارند، اتفاق می افتد.
گروهی از کتاب فروشان برای افزایش اطالعات درباره 
کتاب ها به مردم، تصمیم گرفته اند تا به دیگر کتاب فروشان 
تازه کار آموزش دهند. به گفته آ ن ها معضل فروش پایین 
باید به شکلی حل شود. بهارلو بیان کرد: به تنهایی نمی توانیم 
تمام مخاطبان را پوشش و اطالعات را به آن ها انتقال دهیم. 
به  بتوانند  تا  می دهیم  آموزش  را  نیروها  از  تعدادی  پس 
کتاب فروشان حرفه ای بپیوندند. در واقع اگر انتقال اطالعات 
به درستی به مخاطب انجام شود، ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکل 

کتاب نخواندن حل می شود.
او ادامه داد: گاهی مشتری برای خرید لوازم التحریر و 
بازی فکری به کتاب فروشی می آید و به او کتابی پیشنهاد 
می دهم، تا به عنوان هدیه، کتابی قبول کند و بعد از خواندن 
کتاب، اگر لذتی برد برای خرید آن مراجعه کند. این کار را 
ابتدای دوره کتاب فروشی ان  از مشتریان در  روی درصدی 
به  نمی توانند  مخاطبان  متاسفانه  چراکه  کردم؛  امتحان 
کتاب فروش اعتماد کنند. دلیل نبود اعتماد هم رفتاری است 
که برخی از کتاب فروشان پیش تر انجام داده اند. آن ها برای 
کسب درصد بیشتری از سود فروش کتاب، بر این اساس که 
ترجمه منتشرشده توسط کدام نشر، سود بیشتری دارد، توجه و 
فکر و مخاطب را به خرید آن کتاب ترغیب می کنند. مخاطبی 
که آن کتاب را با ترجمه بد می خواند، از کتاب خواندن زده 
می شود و اعتماد خود به کتاب فروشان را از دست می دهد.
* کتاب فروشان پر دغدغه ترین افراد حوزه نشر هستند

بهارلو با اشاره به اینکه اگر ناشران از ابتدا اطالعاتی 
اختیار شرکت های پخش و رسانه ها بگذارند، همچنین  در 
کتاب فروشان  دوش  از  زیادی  بار  کنند،  تبلیغ  کتاب  برای 
نمی توانند  کتاب فروشان  داد:  ادامه  شد،  خواهد  برداشته 
را که منتشر می شود، بخوانند؛ درصورتی  تمام کتاب هایی 
که ناشران؛ قاعدتا باید کتابی را که چاپ می کنند، بخوانند؛ 
بنابراین می توانند اطالعات مربوط به کتاب و نویسنده آن 
را به مراکز پخش انتقال دهد تا آن ها به کتاب فروشان درباره 
کتاب توضیح دهند.به گفته او کتاب فروشان پر دغدغه ترین 
به صورت  مخاطب  با  چراکه  هستند؛  نشر  حوزه  در  افراد 
مستقیم ارتباط دارند و ریزش مخاطب را به چشم می بینند. 
این چیزی است که شاید ناشران کمتر به آن توجه کرده 
باشند. مدیر کتابفروشی هوپا گفت: کتاب فروشان ۱2 ساعت 
از ساعات روز را با کتاب ها زندگی می کنند؛ گویی کتاب ها، 
عضوی از بدنشان شده است. در شرایط موجود، مجبوریم 
بار انتقال اطالعات را به تنهایی به دوش بکشیم و تا حد 

ممکن مشکل را حل کنیم.
تولید  فروش،  از  پیش  کتابشان  برای  ناشران   *

محتوا کنند
بهارلو با آوردن مثال ناشری که چند هفته از شروع 
یا چهارمی که منتشر کرده  کارش می گذرد و کتاب سوم 
است، در طول ۴۸ ساعت به چاپ دوم رسید، افزود: کتاب 
»آیشمن در اورشلیم« توسط نشر برج منتشر شد. مسئوالن 
نشر حتی قبل از اینکه کتابشان برای فروش فرستاده شود، 

معرفی  برای  محتوایی  تولید  و  ویدئوها  تبلیغاتی،  تیزرهای 
کتاب داشتند. اگر این زنجیره درست متصل شود و انتقال 
اطالعات از ناشر به مخاطب درست طی شود، حداقل ۶۰ 
درصد از مساله و مخاطب حل می شود. البته درگیری های 
اقتصادی، قیمت باالی کتاب و ظاهر کتاب ها موضوعاتی 
است که آن ها هم تاثیرگذار هستند اما نه به اندازه معرفی 

کتاب توسط ناشران.
گونه ای  به  پخش  مراکز  کتاب فروش،  این  گفته  به 
فعالیت می کنند که گویی پخش کتاب و مواد غذایی با هم 
تفاوتی ندارد و فقط به دلیل محل انبار، پخش کتاب را ترجیح 
داده اند. او ادامه داد: ناشرانی هستند که مراکز پخش دارند، در 
سال های اخیر تعداد آن ها افزایش یافته است. حداقل اینگونه، 
پروسه انتقال از ناشر به مرکز پخش را می توان کوتاه کرد. 
این نگاه می  تواند کمتر اقتصادی و تجاری باشد. البته اینجا 
هم اولویت تجاری است، اما مسائل دیگر هم همراهش است.

بهارلو با تاکید بر اینکه بخش تاثیرگذار مردم را بر روند 
نشر نمی توان نادیده گرفت، بیان کرد: مردم می توانند برای 
که خزعبالت،  رسانه ای  کنند. همچنین  مطالبه گری  تغییر 
ادبیات ضعیف و کمدی را انتقال می دهد -اگر رسانه ملی 
نقد نیست و  باشد- رسانه ای که در آن  یا فضای مجازی 
جای بحث های معمولی ساده انگاری و تفکر نکردن را پیش 
می برد موجب می شود، ذهن مردم به شکل فرسوده بماند 
و آماده آشنایی با کتاب نباشد. کتاب فروش باید به تنهایی 

تالش کند تا تغییری ایجاد شود.

ضرورت انتقال اطالعات کتاب از ناشر تا مشتری
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آغاز اجرای »کجایی ابراهیم« از اول مهر 
در تماشاخانه سرو

نمایش »کجایی ابراهیم« نوشته 
به  نگاهی  با  عاج  لیلی  کارگردانی  و 
اول  از  هادی  ابراهیم  شهید  زندگی 
روی   ۱9 ساعت  از  آبان   نهم  مهرتا 

صحنه خواهد رفت.عوامل این نمایش عبارتند 
از نویسنده و کارگردان: لیلی عاج، بازیگران 
)به ترتیب ورود به صحنه(: سید جواد حسینی، سیامک زین  الدین، مرتضی 
عبداللهی، نهال حاجیان، شهروز آقایی، یزدان دارابی، مهدی جعفری پور، علی 
چاقوچی، صداها: فرزاد برهمن، مریم رادپور، مشاور هنری و طراح صحنه: 
سینا ییالق بیگی، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح 
صدا و موسیقی: فرزاد برهمن، طراح گریم: سمیه فراهانی، سونیا ایران نژاد، 
طراح بروشور و پوستر: مریم حاصلی، مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی: 

مریم رودبارانی، عکاس: پرتو جغتایی و منشی صحنه: مریم رادپور.

سعید راد مهمان »چهل تیکه« تلویزیون می شود

نجفی  حمد  ا و  د  ا ر سعید 
چهارم  جمعه  و  مهر  دوم  چهارشنبه 
مهر مهمان برنامه تلویزیونی »چهل 

تیکه« خواهند بود.
»عقاب  فیلم  بازیگر  راد  سعید 

ها« در اوایل دهه شصت روز چهارشنبه 2 
مهر و احمد نجفی بازیگر و کارگردان سینما 
و تلویزیون که با ایفای نقش کاراگاه علوی در خاطره ها ماندگار شده 

است روز جمعه ۴ مهر مهمان »چهل تیکه« خواهند بود.
همچنین برنامه تلویزیونی »چهل تیکه« در روز یکشنبه ۳۰ شهریور 
میزبان افشین سنگ چاپ بازیگر سینما و تلویزیون خواهد بود و بعد از 
آن دوشنبه الهه رضایی مجری برنامه کودک در دهه شصت، سه شنبه 
اکبر سنگی بازیگر سینما و تلویزیون و پنج شنبه مهرداد پزشکیان دوبلور 

سینما و تلویزیون مهمانان برنامه خواهند بود.

انتقاد داریوش پیرنیاکان از عملکرد خانه موسیقی

از  دفاع  با  پیرنیاکان  داریوش 
موسیقی  خانه  حاضر  حال  عملکرد 
تاکید کرد هم اینک جزو تیم اجرایی 
نیست و فقط تالش می کند واقعیت را 
بگوید. او در عین حال مهمترین نقد 

به عملکرد حال حاضر خانه موسیقی را این 
نکته می داند که اقداماتشان را آنطور که باید 

و شاید رسانه ای نمی کنند.
این آهنگساز، نوازنده  و پژوهشگر موسیقی برگزاری مجازی انتخابات 
خانه موسیقی را خالف اساسنامه دانسته و اظهار داشت: اگر قرار به انجام 
این کار باشد، باید اساسنامه تغییر کند اگر انتخابات خانه موسیقی بدون 
تغییر اساسنامه به صورت مجازی برگزار شود، افرادی که تا کوچکترین 
اتفاقی رخ می دهد شروع می کنند به انتقاد از خانه موسیقی، این بار هم 

می گویند که خالف اساسنامه عمل شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

شهره سلطانی  و »پوران« که ناتمام مانده

شهره سلطانی بازیگر و کارگردان  
سینما که در بهمن و اسفند سال گذشته 
فیلم تازه خود را با نام »پوران« ساخته، 
عنوان کرد به دلیل گسترش کرونا، یک 
سکانس از آن باقی مانده. وی افزود: 
»پوران« نوشته فاطیما اباحمزه است 

که آن را بر اساس طرحی از من نوشته و 
رویا نونهالی، بهناز جعفری، سارا خوئینی ها و بهروز پناهنده از بازیگران آن 
هستند. سلطانی خبر می دهد که در سکانس پایانی، سه بازیگر دیگر هم 
به این ترکیب اضافه می شوند ولی فعال ترجیح می دهد نام آنان را مطرح 
نکند. او درباره داستان فیلمش اظهار داشت: یک ملودرام اجتماعی، درباره 
زنی است که بعد از 2۵ سال از زندان آزاد و با ماجراهای عجیبی روبرو  
می شود. وی در باره فیلم سینمایی دیگرش »کوتاه مثل زندگی«  گفت که 

آن فیلم  به شبکه نمایش خانگی واگذار خواهد شد. 
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همراه با مدیر سینمایي ورزشي!

ناصر شفق: بسیاري از فیلم ها در سینماي ما سوخت مي شوند

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

این روزها اتفاقات عجیبي پیرامون جوزه سینما 
در حال رخ دادن است که اکثر آنها منفي بوده و باعث 
شده تا بیش از پیش به حوزه سینما آسیب وارد شود. 
تعطیلي سینماها به دلیل کرونا و درنهایت عدم استقبال 
مخاطبان از بازگشایي دوباره سالن ها از یک طرف و از 
طرف دیگر انتقادهاي شدید به آموزشگاه هاي سینمایي 
و خروجي آنها باعث شده تا این روزها سینما در وضعیت 

مناسبي نباشد.
ناصر شفق از تهیه کنندگان سینما و مدیرمسئول 
مدیریت  سابقه  البته  که  آاللیا،  سینمایی  آموزشگاه 
افرادي  از  دارد، یکي  کارنامه خود  را هم در  ورزشي 
و  داشته  فعالیت  در حوزه هاي مختلف هنر  است که 
طبیعتا مي تواند راجع به مسائل مختلف آن اظهارنظر 
داشته باشد. او درباره وضعیت آموزشگاه های بازیگری 
با  کرد:  بیان  آموزشگاه ها  این  خروجی  همچنین  و 
وجود  کشور  هنر  عرصه  در  که  شرایطی  به  توجه 
جای  در  باید  که  فعالیت هایی  از  بسیاری  عمال  دارد 
خود انجام نمی شود، به همین خاطر بیشترین تالش 
کیفیت  اساس  بر  حداقل  خودمان  آموزشگاه  در  ما 
آموزش شکل گرفته است. کسي که دانشگاه می رود 
از دروس  بسیاری  با  فعالیت می کند  و در رشته هنر 
واقعی  عالقمند  عمال  و  می شود  مواجه  غیرمرتبط 
چون  می شود،  فارغ  دانشگاه  از  به سختی  هنر  رشته 
سال  در  نمی آید.  کارش  به  او  به  ارائه شده  دروس 
به  نیاز  ایران  سینمای  که  بود  این  استنباطم   ۱۳۶9
نیازمند  آن  بر  مقدم  و  دارد  انسانی  نیروی  تربیت 
افزایش تعداد سالن های سینمایی و حتی پردیس های 
سینمایی است که در آن زمان طرح سینمای کوچک 
را مطرح کردم، اما مشکالت عالم هنر بسیار فراتر از 

این آموزشگاه ها و مراکز مشابه است. با همه تالش و 
کوشش دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در چرخه اقتصادی، دولت و به خصوص مجلس شورای 
اسالمی بر تقویت عالم هنر و فرهنگ تمرکز ندارد و 
به همین خاطر همواره کمترین بودجه، توجه و ارزش 
را برای این عرصه قائل هستند. با توجه به این قدر و 
قیمت و ارجی که به این نوع مسائل در نظر گرفته شده 
است طبیعی است که فرآیند و ماحصل استفاده از این 
موضوع در حد ناچیزی خواهد بود. من به عنوان یکی 
از تهیه کنندگان پرکار دهه ۶۰ تا ۸۰ سینما، معموال اگر 
دانشجویی از آموزشگاه بازیگری فارغ التحصیل شده 
باشد به او بیشتر اهمیت می دهم و بیشتر موردتوجه 
واقع می شود، چون حداقل با الفبای هنر آشنایی دارد. 
فیلمنامه،  نیست،  بازیگری  فقط  سینما  اینکه  ضمن 
تشخیص رنگ، نقاشی، عکاسی، ادبیات و همه اینها 
را با هم در خود دارد که دست به دست هم سینمای 

فاخر را می سازند.
شفق در بخش دیگري از صحبت هایش با اشاره 
به اینکه وقتی فضای ارائه محدود است خروجی نیز 
محدود می شود، ادامه داد: جمعیت ۸۰ میلیونی ایران 
در مقایسه با کشورهای هم رده خودمان در جهان سوم 
با در نظر گرفتن تعدد روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی 
و سالن های سینمایی به جز منطقه جنگ زده خاورمیانه 
و بخشی از کشورهای جهان چهارم که شامل آفریقا 
و یا آسیاست، قابل قیاس نیست و بسیار اندک و حتی 
زیر درصد استاندارد است. وقتی سالن سینما زیاد باشد 
افزایش  نیز  شده  گرفته  کار  به  هنرمند  تعداد  قاعدتا 
می یابد، ما در حال حاضر قادر به تولید ۱۰۰ فیلم در 
سال هستیم که حداکثر 2۰ فیلم اکران می شود و ۸۰ 

فیلم به طور طبیعی پنهان یا سوخته می شوند و فرصت 
دیده شدن پیدا نمی کنند. اگرچه که گروه هنر و تجربه 
برای کمک به این عرصه فعالیت خود را آغاز کرد و 
به صورت  اما  درآمد،  نمایش  به  فیلم  بیشتری  تعداد 
واقعی سینمای ما چقدر امکان اکران دارد، بسیار کم!

ناصر شفق در ادامه صحبت های خود به معضل 
عدم آموزش درست اشاره کرد و افزود: وقتی فیلمی 
ساخته نمی شود، تئاتری اجرا نمی شود و بودجه ای در 
اقتصاد پیدا نمی کند. وقتی خانه هنرمندان در آستانه 
تعطیلی قرار می گیرد صرفا به این دلیل که بودجه آن 
تامین نمی شود و حمایت و کمکی برای حفظ آن وجود 
ندارد، آموزش کجا باید بروز و ظهور پیدا کند؟ آیا تنها 
با تئاتر خیابانی می توان این عرصه را چرخاند؟ سینما 
صنعت  گرانی است ما نیازمند ۷-۸ هزار سالن سینمایی 
هستیم که ساخت آن بر عهده شهرداران، فرمانداران و 
وزارت کشور است. در اروپا بخش خصوصی همه این 
امورات را بر عهده دارد در آمریکا نیز به همین شکل 
است، اما این حمایت ها واقعی هستند نه ظاهری. وقتی 
این اتفاق می افتد و تعداد سالن ها باال می رود افزایش 
تولید نیز در پی آن ایجاد می شود. در حال حاضر ما 
زیر این درصد هستیم. مقوله هنر یک بسته است که 
همه ارکانش به هم مرتبط هستند، همانطور که گفتم 
سینما  در  غیره  و  عکاسی  بیان،  فن  ادبیات،  نقاشی، 

اثرگذار هستند و باید تقویت شوند.
این تهیه کننده شاخص درباره کشف استعدادهای 
جوان و خروج تمرکز از پایتخت بیان کرد: در سال های 
استاد  و  تارخ  امین  بازیگری  مدرسه  ما   ۷۰ و   ۶9
سمندریان را داشتیم که شروع به فعالیت آموزشی و 
تربیت نیروهای جوان کردند و من به عنوان تهیه کننده 

به آموزش دیده های این دو آموزشگاه توجه کردم چون 
اطالعات  از  انبوهی  که  نیست  دانشگاه  می دانستم 
غیرمرتبط را به هنرجو ارائه دهد. از سوی دیگر آنچه 
عنصر  گرفته،  قرار  موردتوجه  عرصه  این  در  کمتر 
استعداد است. هنر با استعداد شکل می گیرد و همین 
عامل نیز موجب می شود هنرمندی مانند چارلی چاپلین 
یا  در سینمای صامت نقش آفرینی کند و بدرخشد و 
اکبر عبدی بدون گذراندن دوران آموزش بازیگری و به 
شکل ذاتی، امروز به عنوان چهره ماندگار سینمای ایران 
نقش آفرینی کند. باید عوامل آموزش را تغییر دهیم و 
آن را مبتنی بر استعدادهای درخشان در سراسر کشور 
در نظر بگیریم. در گذشته تمرکز روی تهران بود اما 
دلیل  به  شهرستان ها  که  چرا  نیست،  اینگونه  امروز 
پایتخت پیش می روند  با  سرعت تکنولوژی هم زمان 
تهران  از  گسترده تر  مبحث  این  همین  خاطر  به  و 
درباره  باشد.  کشور  هنر  راهگشای  می تواند  و  شده 
کشف استعدادهای جوان و استفاده از آنها در سینما 
به نظر می رسد که این اتفاق بروز و ظهور پیدا کرده 
و بتواند خارج از تهران رقم بخورد، اما به دلیل عدم 
ریسک پذیری تهیه کنندگان و سرمایه گذاران سینما، در 
تلویزیون امکان استفاده از بازیگران شهرستانی بیشتر 
از سینماست. من در جشنواره های مختلفی به عنوان 
داور حضور داشتم و آثار مراکز استانی را بسیار درخشان 
دیدم. این می تواند موجب افزایش بهره وری و کشف 
استعدادهای بیشتر باشد و کم کم به سینما نیز راه پیدا 
کند. چون اساتید مختلف سینمایی مدرس آنها هستند و 
حداقل خود آنها استعدادهای مجموعه را در نظر گرفته 
و از آنها استفاده می کنند این نگاه گستره خوبی خواهد 
داشت، اما قطعا مطلوب نیست و می تواند مطلوب تر شود 

و مجموعه های بیشتری را شامل شود.
توزیع  و  تهیه  اتحادیه  مرکزی  شورای  عضو 
بخشی  نظرم  به  کرد:  عنوان  خاتمه  در  ایران  فیلم 
تا چه  نیز بستگی به هنرجو دارد که  از این تالش 
اتفاق  نیز  شهرستان ها  در  باشد،  کار  عاشق  اندازه 
صدرالدینی،  آقایان  زحمات  از  دارد  جا  و  می افتد 
صادقی و اربابی تشکر کنم که علمی به این موضوع 
این  از  ما  سینمای  هستم  امیدوار  و  می کنند  توجه 

را  بهتری  فضای  و  برده  بهتری  استفاده  آموزشگاه 
امیدوارم  آورد. همچنین  به وجود  این عرصه  برای 
تا  یابد  افزایش  پژوهش ها  و  این بحث ها، گفتگوها 
باالتر برده و قوی تر کند  را  فضای فرهنگی کشور 
بیشتر  این عرصه  به  توجه مسئولین  و موجب شود 
است  هفت هنر  مجموعه  سینما  که  باالخص  شود، 
نیز  دیگر  هنرهای  باشد  داشته  رونق  سینما  اگر  و 

رونق خواهند داشت.
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محمد حسین زاده

بـه  نمایـش عاشـورایی علمـدار  موسـیقی 
کارگردانـی  و  پرسـتویی  پرویـز  تهیه کنندگـی 
حسـین پارسـایی بـا مشـارکت موسسـه خیریـه 
خادمیـن علـی ابن ابیطالـب)ع( از سه شـنبه اول 
مهرمـاه سـاعت 2۱ بـه همـت بنیـاد فرهنگـی 
هنـری رودکـی در تـاالر وحـدت اجرا می شـود. 
بـا  و  کوهسـتانی  محمدرضـا  نوشـته  علمـدار، 
طراحـی حرکـت علی براتـی با حضـور افتخاری 
مهـدی  پاکـدل،  حسـین  ارجمنـد،  داریـوش 
هـادی حجازی فـر  قائمیـان،  فرهـاد  سـلطانی، 
پروتکل هـای  رعایـت  بـا  پرسـتویی  پرویـز  و 
تـاالر  در  اجتماعـی  فاصله گـذاری  و  بهداشـتی 
وحـدت اجـرا می شـود. ایـن موسـیقی نمایش با 
آهنگسـازی پوریـا خـادم و بـا همراهی ارکسـتر 
سـمفونیک تهـران و گـروه آوازی بـه رهبـری 

بردیـا کیـارس و خوانندگـی پوریـا اخـواص اجرا 
نمایـش  موسـیقی  ایـن  بلیت هـای  می شـود. 
به صـورت همـت عالی در سـایت ایـران نمایش 
بـرای مشـارکت عموم مردم و کمـک به مناطق 
محروم، به ویژه سیسـتان و بلوچسـتان با حداقل 
قیمـت ۵۰ هـزار تومـان در دسـترس قـرار دارد.

بردیـا کیـارس: سـازهاي ارکسـتر 
کشـورمان  فرهنگـي  راوي  مي تواننـد 

شند با
بردیـا کیـارس کـه بـه نوعـي جوان تریـن 
رهبـر ارکسـتر سـمفونیک تهران هم محسـوب 
مي شـود حـاال تجربـه جدیـدي را در موسـیقي 
نمایـش علمـدار پشـت سـر خواهـد گذاشـت. او 
دربـاره این نمایش و همینطـور ترکیب و چینش 
ارکسـتر آن مي گوید: این اجرا برداشـتی از یکی 
اتفـاق مهـم تاریخی اسـت کـه در قالـب صوت 

و نثـر روایـت می شـود و در جاهایـی خواننده به 
ارکسـتر اضافـه خواهـد شـد. درمـورد ترکیـب و 
چینـش ارکسـتر مـن هیـچ دخالتـی در ترکیـب 
و چینـش ارکسـتر نداشـتم امـا به هرحـال زمانی 
کـه یـک آهنگسـاز می دانـد کـه بـرای ارکسـتر 
سـمفونیک یک قطعه ای را می نویسد، حتما آگاه 
اسـت کـه در ارکسـتر سـمفونیک چه سـازهایی 
اسـتفاده می شـود. عـالوه بـر اینکـه سـازهایی 
نیـز هماننـد ضـرب زورخانـه، ساکسـیفون، پیانو 
و... بـه ارکسـتر اضافـه خواهـد شـد. بـه دلیـل 
اینکـه ایـن پـروژه از طـرف بنیـاد رودکـی بـه 
بنـده سـفارش شـد، مـن هیـچ دخـل و تصرفی 
در انتخـاب نوازنده ها نداشـتم و تمـام نوازنده ها، 
نوازنده های ارکسـتر سـمفونیک تهران هسـتند. 
آقـای علـی رحیمـی نوازنـده ضـرب زورخانـه 
حمزه لـو  علیرضـا  آقـای  همچنیـن  و  هسـتند 
کـه نوازنـده ساکسـیفون هسـتند و یـک نوازنده 
مهمـان دیگـر نیـز داریم کـه نوازنـده کالرینت 
بـاس هسـتند و به عنـوان نوازنـدگان مهمان ما 

را همراهـي خواهنـد کرد.
ارکسـتر  شـاخص  و  جـوان  رهبـر  ایـن 
ارکسـتر  ایـن  در  حضـور  دربـاره  کشـورمان 
مي گوید: همانطـور کـه عرض کـردم، این پروژه 
از طـرف بنیـاد رودکـی بـه بنده پیشـنهاد شـد و 
بنـده بـا افتخـار قبـول کردم کـه در ایـن پروژه 
حضـور داشـته باشـم. افتخـار این را داشـتم که 
کمتر از یک سـال اسـت که با موسسـه خادمین 
علـی بـن ابیطالب آشـنا شـدم و تمام تالشـم را 
می کنـم کـه به سـهم خـودم بتوانـم کاری برای 
هموطنـان محـروم و عزیـزی کـه در شـرایط 
بسـیار سـخت زندگـی می کننـد، انجـام دهـم. 
خیلی دوسـت داشـتیم که نهادهـای بزرگتری از 
جاهـای مختلـف این پـروژه را همراهی کنند، به 
دلیـل اینکـه این پروژه می تواند یـک پروژه ملی 
باشـد. ممکـن اسـت که سـازهای ما کالسـیک 
باشـد امـا داریم واقعـه ای را روایـت می کنیم که 
در تاریخ اسـالم یک واقعه بسـیار مهمی اسـت. 
ای کاش می توانسـتیم از طریـق صداوسـیما و یا 
تلویزیون ملی کشـورمان این را نشـان دهیم که 
سـازهای ارکسـتر هـم می تواننـد راوی فرهنگی 

بـه ایـن بزرگی باشـد.
از  دیگـري  بخـش  در  کیـارس  بردیـا 
صحبت هـاي خود دربـاره همکاری بـا بازیگران 
سـینما و تلویزیون در ایـن پروژه گفت: همکاری 
بسـیار خوبی با آنها داشـتیم و تمـام این عزیزان 
از کاربلـدان عرصه سـینما و تلویزیون هسـتند و 
افتخـار می کنـم کـه نـام کوچـک مـن در کنـار 
نـام بـزرگ این اسـاتید بزرگ قرار گرفته اسـت.

بردیـا کیـارس در پایـان صحبت هایـش در 
مـورد برنامه هـای آینـده خـود گفـت: در حـال 
شـخصی  پروژه هـای  روی  می خواهـم  حاضـر 
خـودم کار کنـم و یکـی از آن کارهـا، موسـیقی 
اسـت کـه در مـورد سیسـتان و بلوچسـتان دارم 
انجـام می دهـم. مدتـی پیش در رابطـه با همین 
پروژه به محضر اسـتاد شـیرمحمد اسپندار رفتیم 

و بـا اینکـه بینایـی و شـنوایی ایشـان مقـداری 
ضعیـف اسـت، برایشـان خیلـی جالـب بـود کـه 
بنـده یک قسـمت از سازشـان را اسـتفاده کردم. 
مـن کار را بـا موبایـل برایشـان پخـش کـردم و 
ایشـان به محض اینکه صدای سـاز خودشـان را 
شـنیدند، برق خاصی در چشم هایشـان دیده شد. 
به هرحـال مشـغول انجـام ایـن پـروژه هسـتم و 
امیـدوارم کـه عمـری باقی باشـد تـا بتوانیم این 
پـروژه را تکمیـل کنـم و کمکـی بـه هموطنانم 
کـرده باشـم. به دلیـل اینکه از دسـت من کاری 
سـاخته نیسـت کـه بـروم مدرسـه ای در آنجـا 
احـداث کنـم و یـا در آن اسـتان مرکـز علمـی 
روی  بـر  می توانـم  حداقـل  امـا  کنـم،  افتتـاح 
فرهنـگ، هنـر و موسـیقی آن منطقـه کار کنم و 
سـعی می کنم تـا جایی که در توانم اسـت، برای 

موسـیقی تمـام مناطـق کشـورم فعالیـت کنم.

پوریـا اخـواص: علمدار یـک اتفاق 
موسـیقي  حـوزه  در  جـذاب  و  جالـب 

نمایـش اسـت
سـنتی  موسـیقی  خواننـده  اخـواص  پوریـا 
کشـورمان کـه همـواره او را یکـي از صداهـاي 
در  مي داننـد،  عرصـه  ایـن  شـاخص  و  خـاص 
به عنـوان خواننـده  نمایـش  علمـدار  موسـیقی 
حضـور دارد. او دربـاره حضـورش در ایـن پروژه 
ایـن  در  کـه  بسـیار خوشـحالم  گفـت:  بـزرگ 
پـروژه در کنـار پوریـا خـادم آهنگسـاز خـوب و 
جـوان کشـورمان هسـتم. ایـن کنسـرت را بردیا 
کیـارس رهبـری می کنـد کـه از دوسـتان خوب 
مـن اسـت. ۱۰سـال پیـش زمانـی کـه ارکسـتر 
ملـی پـس از تعطیلـی طوالنـی مدت شـروع به 
کار کـرد، بردیـا کیـارس رهبـر ارکسـتر ملی بود 
و من هم در ارکسـتر حضور داشـتم. این دومین 
همـکاری مـن با بردیـا و اولین همـکاری من با 

ارکسـتر سـمفونیک تهران اسـت.
ایـن خواننـده دربـاره نحـوه اضافـه شـدنش 
بـه ایـن پـروژه اظهـار داشـت: از آنجایی کـه این 
سـمفونی عاشـورایی اسـت و مـن فهمیـدم نیـت 
خیر پشـت آن وجود دارد، دوسـت داشـتم این کار 
را انجـام بدهـم و با کمال میـل پذیرفتم که در این 
پروژه حضور داشـته باشم. حضور در این اجرا برایم 
اتفـاق خوبی اسـت و مـن از این بابت خوشـحالم.  
ایـن کنسـرت نمایـش در ۱۱ پرده اجرا می شـود و 
مـن پرده هـای ۶، 9، ۱۰ و ۱۱ را به همراه ارکسـتر 
می خوانـم که یـک گفتگوی آوازی بیـن گروه ُکر، 
راوی و تک خـوان اسـت کـه یـک اتفـاق جالب و 

جـذاب در ایـن جوزه محسـوب مي شـود.
جدیدتریـن  خصـوص  در  پایـان  در  وی 
فعالیت هـای خـود گفـت: بـه دلیل شـرایطی که 
بـه خاطـر کرونـا وجـود دارد فعـال کار خاصـی 
انجـام نمی دهـم ولـی پیـش از ایـن بـه همـراه 
دوسـتان یـک کنسـرت آنالین در تـاالر رودکی 
اجـرا کردیـم که اجـرای خوبی بـود. عالوه بر آن 
ایـن روزها مشـغول تدریس موسـیقی به صورت 

آنالیـن و حضوری هسـتم.

همراه با موسیقي نمایش علمدار

بردیا کیارس و پوریا اخواص از علمدار مي گویند...


