
مهرماه، سرآغازی برای صعود دوباره بورس
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اختیارات این سازمان را محدود توصیف کرد و ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره افزایش قیمت تخم مرغ و مواد پتروشیمی، 
از تحویل خودرو به نمایندگان مجلس شورای اسالمی توسط 
وزارت صمت اظهار بی اطالعی کرد.عباس تابش، اخیرا در یک برنامه 
رادیویی درباره قیمت گذاری کاالها و تاثیر دولت در افزایش قیمت و کمبود 
کاالها گفت: دو نوع قیمت گذاری در بازار وجود دارد. در قیمت گذاری 

تثبیتی قیمت ها قبل از ورود کاال به بازار مشخص می شود در دیگر 
قیمت  گذاری ها ضوابط خاصی وجود دارد و این فرایند توسط بنگاه های 
قیمت گذاری و زیر نظر هیئت قیمت گذاری انجام می شود. با شکایت 
مصرف کنندگان از توزیع کننده یا فروشنده خاصی ما شرایط را براساس 
ضوابط قیمت گذاری بررسی می کنیم و در صورت مشاهده تخلف نهاد 

توزیع کننده و فروشنده مشمول گرانفروشی می شود.
صفحه 3

بانک مرکزی خبر داد؛

 ارسال سومین فهرست صادرکنندگان متخلف
 به قوه قضاییه 

ادعا نداریم شبکه شاد بی نقص است
مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
وزارت آموزش و پرورش با یان اینکه 
بتدریج مشکالت شبکه شاد رفع خواهد 
شد گفت: به طور حتم این شبکه کامل نیست و 
ادعا نداریم شبکه بی نقصی است اما بعضی از 
کارشناسان شبانه روز در حال تالش برای رفع 
بازدیدهای  ادامه حضور و  مشکالت هستند. در 
پرورش  و  آموزش  مناطق  عملکرد  بر  نظارتی 
الشکی  احمدی  دکتر  مدارس،  بازگشایی  برای 
با حضور در منطقه ۱۴ آموزش و پرورش تهران 
ضمن بازدید از چند مدرسه با معلمان و مدیران 

این منطقه به گفت وگو نشست.
صفحه 2

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تمرکز ذوب آهن
 تامین ریل داخل کشور است

4
مشکالت زیرساختی و ساختاری مختلفی در صنعت نشر وجود دارد

صفحه 7

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1565- شنبه 5 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سعيد چنگيزیان: از 

مسئوالن تقاضاي 
كمك كردیم ولي 

خبري نيست!

6ورزش
كرونا مشکل بزرگی 

برای ورزش های آبی 
به وجود

 آورده است

هنگ 7فر

که  است  تئاتر  شده  شناخته  بازیگران  از  چنگیزیان  سعید 
کارنامه ای درخشان در این عرصه دارد. او این روزها در قامت 
کارگردان، نمایش داستان های سرزمین مردمان خردمند، را در 
فضای باز فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می برد. نمایشی که 
در عین پیچیدگی اجرا به زبانی ساده از شاهنامه و داستان های 

آن سخن می گوید.

رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: 
برای  بزرگ  بسیار  مشکل  یک  کرونا  شیوع  با 
رشته های آبی نه تنها در ایران بلکه در همه جای 

دنیا به وجود آمده است.

معصومه یزدانی متولد 1355 ادبیات خوانده و کارشناس 
از  دارد.  کتاب کودک  عنوان  ده ها  او  ادبیات کودک است. 
»ماجراهای شوتک«،  مجموعه های  به  می توان  او  آثار  جمله 
از  کرد.  اشاره  و...  اولی«  کتاب  اولی،  »ریحانه ها«، »کالس 
او و دیگر همکارانش به تازگی مجموعه کتاب های مهارت های 

زندگی باعنوان »خونه ات کجاست؟ 

آموزش مهارت های 
زندگی به كودكان 

نياز جامعه امروز 
است

اختيارات سازمان حمایت محدود است! جوالن کرونا در اقتصاد پنهان
بهداشت  بخش  ابتدا  خود  قدرتمند  و  سریع  شیوع  با  کرونا  ویروس 
و درمان را در هر منطقه ای تحت تاثیر قرار داد، اما مهمترین و بارزترین 
نشانه های اثرگذاری همه گیری ویروس کووید- ۱۹ در بخش اقتصاد مشاهده 
شد. با این وجود این اثرات و پیامدهای آن به صورت یکسان در هر دو بخش اقتصاد 

رسمی و اقتصاد غیر رسمی یا سیاه رخ نداده است.
اقدامات دولت ها مبنی بر تعطیلی  کسب وکارها و بستن مرزها با هدف مقابله با 

کرونا، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به دنبال داشته است.
صفحه 5

رئیس جمهور تاکید کرد که دولت از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا، فارغ از همه تنگناها و محدودیت های اقتصادی ناشی از 
تحریم های ظالمانه، تامین نیازهای بخش سالمت و کادر درمان 
را به عنوان رزمندگان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا، در اولویت 

قرار داده است و این سیاست همچنان تداوم خواهد یافت.
حجت االسالم روحانی در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با 
کرونا، گفت: اگر چه ممکن است برخی طرحها در این حوزه با تاخیر یا با تنگناها 

اجرا شود اما مردم و به ویژه کادر درمان مطمئن باشند دولت اجازه نخواهد 
داد در این حوزه، کادر سالمت کشور تحت فشار قرار گیرند.رئیس جمهور 
در عین حال تاکید کرد که تامین نیازهای کادر درمان وظیفه فوری سازمان 
برنامه و بودجه است و در مقابل، مردم نیز شایسته است دستورالعمل های 
بهداشتی را برای حفظ سالمتی خود و جلوگیری از فرسودگی کادر درمانی 

کشور، به طور دقیق رعایت کنند.
صفحه 2

شاید ناچار به اعمال محدودیت ها شویم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سرمقاله
دنا پالس و نمایندگان ما

مصطفی داننده

ــه  ــان معامل ــون توم ــدود 600 میلی ــازار ح ــالس« در ب »دناپ
ــران  ــادی گ ــردم ع ــرای م ــودروی ب ــن خ ــرار اســت ای ــود. ق می ش
ــه  ــان ب ــون توم ــدود 300 میلی ــت ح ــا قیم ــطی ب ــورت قس ــه ص ب

ــود. ــل داده ش ــس تحوی ــدگان مجل نماین
انتشــار ایــن خبــر، حســابی در جامعــه ســروصدا کــرد و موجــب 
ناراحتــی پارلمــان نشــین ها شــد. یکــی گفــت ایــن فضــا ســازی کار 
دولــت اســت. دیگــری گفــت مــن دنــا پــالس نمی خواهــم و بــرای 
حضــور در مناطــق صعــب العبــور، ماشــین شاســی بلنــد می خواهــم. 
آن یکــی گفــت مــا چــه کــم از وزرای دولــت داریــم؟ آن ســو تــرک 

یکــی گفــت بــدون امکانــات چطــور پیگیــر امــور مــردم باشــیم؟
ــن  ــار ای ــت. انتظ ــب اس ــیار جال ــرات بس ــن نظ ــدن ای خوان
نماینــدگان از نمایندگــی مجلــس بســیار باالســت. ایــن افــراد فکــر 
ــه  ــد از هم ــد بای ــدا کرده ان ــس راه پی ــه مجل ــه ب ــاال ک ــد ح می کنن
امکانــات کشــور برخــوردار باشــند. نــه، حضــرات این رســم اشــتباهی 
اســت کــه جــا افتــاده اســت؛ چــه شــما کــه ادعــای انقالبی گــری 
داریــد و چــه آنهایــی کــه خــود را اصول گــرا و اصالح طلــب 

می خواندنــد.
معلــم بیچــاره ای کــه در مناطــق صعــب العبــور درس می دهــد، 
ــه مناطــق محــروم مــی رود از چــه  ــد؟ پزشــکی ب ــد بگوی چــه بای
بایــد بنالــد؟ اگــر قانــون نمایندگــی را اصــالح کنیــم دیگــر دچــار 
ــد  ــده ش ــر کســی نماین ــود. ه ــم ب ــه درخواســت نخواهی ــن هم ای
ــا ایــن شــرایط  ــد. ب ــا وســیله شــخصی خــودش مــی رود و می آی ب
ــا  ــد ت ــا خــرج کن ــارد ه ــم دیگــر کســی حاضــر هســت، میلی ببین

بــه پارلمــان برســد.
ــوش  ــما گ ــری ش ــدای انقالبی گ ــس ص ــن مجل از روز اول ای
فلــک را کــر کــرد، مــا هــم از انقالبی هــای مجلــس انتظــار داریــم، 
رفتــار انقالبــی داشــته باشــند. بگذاریــد خاطــره ای را از انقالبی هــای 

ابتــدای انقــالب تعریــف کنــم.
دوســتی تعریــف می کــرد در جهــاد ســازندگی مشــغول بــه کار 
ــیاری،   ــد، بس ــیم می کردن ــا را تقس ــی حقوق ه ــت و وقت ــوده اس ب
بخشــی از حقــوق خــود را بــر می گرداندنــد و معتقــد بودنــد قســمتی 
ــه  ــد و احتیاجــی ب ــرای زندگــی آنهــا کفایــت می کن از آن حقــوق ب

بقیــه آن ندارنــد و بهتــر اســت آن پــول بــه بیت المــال برگــردد.
ــی جــی زن یکــی از  ــدم، آرپ ــری مق ــد امی شــهید ســید محم
ــن  ــه حی ــر اینک ــول بخاط ــرت رس ــگر 2۷ حض ــای لش ــردان ه گ
ــه هــدف نخــورده،  ــی جــی ۷ ب ــه هــای آرپ ــا از گلول ــات دوت عملی
حاللیــت طلبیــده و ۱۷ اســفند 6۴ مبلــغ ۴000 ریــال از حقوقــش را 
ــده اســت! از نظــر مــا انقالبی گــری یعنــی ایــن. ــه ســپاه برگردان ب

مــن تــازه امــروز فهمیــدم چــرا نخســت وزیــر هلنــد بــا دوچرخه 
ســرکار مــی رود. چــون هلنــد منطقــه صعــب العبــور نــدارد و گرنــه 
ــین  ــت ماش ــا در خواس ــدگان م ــی نماین ــل برخ ــم  مث ــا او ه حتم

ــرد. ــد می ک ــی بلن شاس
انقالبی گــری بــه ایــن معنــا نیســت کــه فقــط در برابــر دولــت 
داد بزنیــد و فکــر کنیــد بــا ایــن فریادهــا برچســب انقالبی بر پیشــانی 
شــما می خــورد. داســتان انقالبــی کــه مــردم ایــران می شناســند بــا 

ادعاهای شــما فــرق دارد.
ــود  ــم می ش ــی ه ــای میلیون ــران و حقوق ه ــین گ ــدون ماش ب
ــت.  ــان اس ــرو نه ش ــان گ ــه هشت ش ــود ک ــی ب ــر کار مردم پیگی

ــد. ــم کرده ان ــر خ ــار اقتصــاد کم ــار فش ــر ب ــه زی ــی ک مردم

آگهی تملک
شــهرداری درجزیــن در راســتای اعمــال الیحــه قانــون نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــالک 
بــرای اجــرای برنامــه هــای عمومــی ، عمرانــی و نظامــی دولــت مصــوب 1358/11/17 و بــا امعــان 
نظــر بــه ضوابــط مقــرر در قانــون نحــوه تقویــم ابنیــه ، امــالک و اراضــی مــورد نیــاز شــهرداری هــا 
مصــوب 1370/08/28 و بــه واســطه اجــرای طــرح تعویــض خیابــان انــار در نظــر دارد نســبت بــه 
تملــک قســمتی از پــالک ثبتــی 2877/677 واقــع در بخــش 3 مهــدی شــهر بــه موضــع درجزیــن 
بــه نــام خانــم خیرالنســاء همتیــان و آقــای محمــد کریــم مســتخدمین حســینی هــر یــک بــه میــزان 
ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ اقــدام نمایــد . لــذا از مالــک یــا مالکیــن محتــرم و یــا متصرفیــن 
قانونــی پــالک فــوق الذکــر و مشــاعات احتمالــی آن دعــوت مــی شــود ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه واحــد امــالک شــهرداری  ــه ب ــدارک مثبت ــا در دســت داشــتن اســناد و م ــی ب ــن آگه انتشــار ای

درجزیــن مراجعــه نماینــد . 

سید محمد شاهمیری 
 شهردار درجزین

فریبرز ناطقی الهی*
اطالع  روز  دومین  از 
رسانی عمومی کرونا در کشور 
اساس  بر  کردم  سعی  بنده 
تجربه ناچیز خود در رابطه با 
مدیریت این بیماری نه از منظر 
پزشکی بلکه از نگاه مدیریت 

بحران مطالبی را بنویسم.
صله  حو نچه  چنا
خوانندگان اجازه بدهد و یک مرور کلی از بحث های 
است  شده  ارایه  ها  یادداشت  این  در  که  گوناگونی 
عزیزان داشته باشند، خواهند دید که چقدر در مدیریت 
این بیماری از جهات مختلف اشتباه شد !  اشتباهاتی 
که می شد رخ ندهد ولیکن بی سوادی و غرور و تکبر 
برخی از افراد که در این امر داشتند و بدون توجه به 
دانش کم خود و نادانی خود از چنین بحرانهایی به زور 
امضای خود دستوراتی دادند که تا ابد بخشودنی نخواهد 
بود ! البته اگر تمجید و خود ستایی این نادانان جامعه 

روزی تمامی پیدا کند!
اعم اشتباهات که بارها متذکر شدم :

تهران  به  قم  از  بیماران  چرا  اول  وحله  در   -۱ 
آورده شدند؟

2- چرا مراکز غربالگری در بیرون قم بنا نشد که 
امروز همه آلوده باشند، امروز در خبرها بود که تعداد 
افراد مبتال در قم و تهران دو برابر شده است! درست 
دو نقطه کلیدی مبدا شروع بیماری یعنی قم و حرکت 
ویروس با بیمارن به ابر شهر تهران با حدود ۱۴ ملیون 
نفر جمعیت که محل اتصال تمام شهرهای کشور است ! 
3- چرا مدیریت غلط بحران کرونا زمانی که اعالم 
شد اصالح نشد، حتی تا ساختار ارایه شد ؟ و مسایل عمده 
و عدیده دیگر که همه در یادداشت ها موجود است، مرور 
آنها حقیقتا توصیه میشود. شاید در این زمان که مدتی از 
هیجان های اولیه گذشته بشود بهتر به موضوع پرداخت ؟

  در یادداشت هایم عرض کردم قسمت پزشکی این 
بیماری با مدیریتی و کنترل پراکندگی ان تفاوت دارد و 
باید از خبرگان مدیریت سوانح بهره برد که نشد یا اگر شد 
از همانهایی شد که وضع به اینجا رسید که معاون وزارت 
بهداشت می گوید »فاجعه در پیش است«  در ضمن 
بارها دیدیم که از کادر درمان قدردانی لفظی بعمل امد ؟

سئوالی دارم اگر کار درست انجام میشد و این مقدار 
بی برنامگی و ندانم کاری و توهم صورت نمی گرفت 
شاید عزیزان کادر درمان هم نیازی به تحمل این مشقت 
ها نداشتند و لزومی نمی دیدند که این تعداد شهید در 
راه بی تدبیری برخی افراد بدهند و بدینوسیله اگر از 
انها اصال تشکر هم نمی شد راضیتر بودند ! چی را با 
چی مقایسه می کنیم ؟ معیار و مناط موفقیت عملکرد 
سیستم با چه اندازه گیری می شود که برخی به خود 

کارت تبریک می فرستند ؟
بنده می گویم مدیریت بحران کرونا همانگونه که 
از فروردین حدس می زدم )موجود در یادداشت هایم( 
یک فاجعه ملی است حال خود اقایان اعالم می کنید ؟ 
تا کی می خواهید اقدامات بی تفکر و روزمره خودتان و 
تفکرات بسیار ضعیف خود را با کمک رسانه ها بزرگ 
نمایی کنید ! اصال شما ها خلقت های مافوق عادی 
هستید و برای این مردم شریف زیاد هستید، بروید کنار 
و جمع تیم بی خردان را از حوزه های خود بیرون ببرید 
تا شاید به لطف پروردگار فرجی حاصل شود !  بزرگترین 
اشتباه در تاریخ مدیریت بحران کرونا در ایران و جهان، 
عدم دادن اختیارات مطلق به ابر شهر تهران بود این 
یک نادانی مکتوب در مکتب مدیریت بحران است مگر 
می شود یک مگا سیتی در زمان بحران تابع و منتظر 
تصمیمات دو کمیته استانی و ملی باشد و خود قدمی 

برای خود نتواند بردارد!
اگر چه انها هم متاسفانه برنامه نداشته و ندارند مثل 
بقیه سوانح مثال اگر فردا زلزله محتمل تهران بیاید، شهر 
چه برنامه ای دارد ؟ به فرمایش شهردار محترم تهران 

باید با زلزله زندگی کرد ! همین ! ولی حداقل  امید بود 
که این کشور یعنی کشور بزرگ تهران )در حد یک 
کشور تلقی می شود( برنامه ای مختص خود تدارک 
ببیند و امروز منتظر فاجعه اخر الزمانی مرگ و میر بنا 
به فرمایش معاون وزارت بهداشت نباشد! وضعیت امروز 
تهران حاکی از این بی فکری هست یا نیست! در یک 
کالم همان مطلب چندین سال پیش خود را که سالهای 
دور از تمام اتفاقات سالهای اخیر نوشته و مکتوب کرده 

ام را تکرار می کنم؛
۱- ضعف مدیریت فنی پروژه های عمرانی که 

گندش بمرور و بزودی زود هویدا خواهد شد،
بحرانها  مدیریت  اجرای  و  درک  در  ضعف   -2
که دو مولفه اصلی خرابی در کشور خواهد بود. حال 
با تجربه های اخیرم یک سومی هم اضافه می کنم ! 
لطفا و خواهشا دوباره وزرا، مدیران، روسای دانشگاه ها 
و ،،،، را ارزیابی و در صورت امکان مجدادا انتخاب کنید 

وضعیت در ان سطح از کرونا قرمزتر است! 
اگر بقای ایران اسالمی مد نظر است.  در مدیریت 
بحران کرونا هم تا همین مقدار وقت هم باقی است یک 
کمیته از چند پزشک و نماینده ای از نیرو های مسلح و 
چند مدیران بحران با تفیض اختیارات کامل به ابر شهر ها 
و نماینده انها در کمیته  نسبت به اصالح تک تک برنامه 
های ناموفق اقدام شود. بقیه عزیزان هم که در راس 
برنامه ها بودند کمی استراحت و به بیزنس های شخصی 
مبادرت بورزند !  البته ناگفته نماند که اقای وزیر بهداشت 
انقدر نامه نگاری های باالیی میفرمایند و جمالتی و 
عرایض خاصی می گویند که کمی با حد طبیعی عرف 
جامعه ... و روضه های سوزناکی بخصوص در این ایام 
محرم و صفر می خوانند که انسان شرمنده و نگران 

میشود که بگوید خیلی بهتر میشد عمل کرد، خیلی !

* استاد نمونه کشور و بنیانگذار مقاوم 
سازی و مدیریت بحران کشور

دیدگاه
کرونا، مدیریت بحرانی که هرگز درست نبود

محض اطالع
اعتراض به استخدام طالب به عنوان 

دبیر تاریخ و علوم اجتماعی
روسای هفت انجمن تخصصی علوم اجتماعی و تاریخ با انتشار نامه ای 
خطاب به وزیر آموزش و پرورش نسبت به اجازه استخدام به طالب سطح 
2 و 3 حوزه های علمیه به عنوان دبیر تاریخ و علوم اجتماعی دبیرستان های 

کشور،  اعتراض کردند.
کارشناسی«  غیر  و  نسنجیده  با  »غیرحرفه ای،  نامه  این  نویسندگان 
به دانش  آموختگان مجموعۀ  ندادن  بها  را »نشانۀ  این تصمیم آن  خواندن 
رشته  های علوم اجتماعی و تاریخ و بی توجهی کامل به دانش و تخصص در 
تصدی نقش مهم معلمی« دانسته و با اعالم »مخالفت شدید« با آن از وزیر 
آموزش و پرورش خواستند که »هر چه زودتر نسبت به اصالح آن اقدام  کند.

متن نامه اعتراضی روسای  انجمن تخصصی علوم اجتماعی و تاریخ  
خطاب به محسن حاجی میرزایی،  وزیر محترم آموزش و پرورش چنین است:

همان طور که استحضار دارید، در آستانۀ بازگشایی دانشگاه ها، دانش 
آموختگان رشته  های علوم اجتماعی و تاریخ با خبری دور از انتظار و نگران 
کننده روبرو شدند. بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی 
کشوری که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر شده است، برای 
استخدام به  عنوان دبیر تاریخ، و علوم اجتماعی، عالوه بر دانش  آموختگان 
کارشناسی وکارشناسی ارشد این رشته  ها، دانش  آموختگان سطح 2و 3حوزه 
علمیه هم واجد شرایط اعالم شده اند. اتخاذ این تصمیم غیرحرفه ای که نشانۀ 
بهاندادن به دانش  آموختگان مجموعۀ رشته  های علوم اجتماعی و تاریخ و 
بی توجهی کامل به دانش و تخصص در تصدی نقش مهم معلمی در آموزش 
و پرورش است، نتایج بسیار زیانباری در آموزش و پرورش و جامعه خواهد 

داشت که به بخشی از آنها اشاره می  شود:
مقایسۀ واحدهای درسی دانشجویان رشته های اعالم شده و دانش -

علمی  شایستگی  مهمترین  و  نخستین  فقدان  از  نشان  حوزوی  آموختگان 
برای آموزش این دروس در دانش  آموختگان حوزوی دارد. دانش آموختگان 
پایان  نامه  و  واحد تخصصی  از صد  بیش  تاریخ  و  رشته  های علوم  اجتماعی 
پژوهشی مرتبط با حوزه تخصصی خود می  گذرانند. این در حالی است که 
نتیجه، گویی  ندارد. در  برنامه آموزشی حوزه  ها وجود  چنین درس  هایی در 
این همه سرمایه گذاری و صرف وقت در دانشگاه  ها برای آموزش تخصصی 

این درس  ها ضرورتی نداشته  است.
این تصمیم غیرکارشناسی، موجب می  شود اهمیت رشته  های علوم -

اجتماعی و تاریخی، که برای تربیت شهروند آگاه و مسئول و بهبود نظام 
حکمرانی بسیار با اهمیت هستند، نزد دانش  آموزان کم شود؛ و در عین حال 
برای  آنان داده می  شود که در نظام مدیریتی کشور،  به  نادرست  پیام  این 
آموزشی و شاید سایر مسئولیت  ها، دانش تخصصی  تصدی مسئولیت  های 

اهمیت چندانی ندارد.
بر رغبت و انگیزه دانشجویان رشته  های علوم  اجتماعی اثر منفی داشته 

و باعث می  شود وظایف تحصیلی خود را چندان جدی نگیرند.
با این اقدام فرصت  های شغلی اندک دانش  آموختگان این رشته ها که هم 

اکنون نیز بسیار محدود و بحرانی است، باز هم محدودترمی شود.
عالوه بر موارد فوق، قرار گرفتن دانش  آموختگان حوزوی در جایگاهی 
که دانش تخصصی آن را ندارند، از اعتبار اخالقی و اجتماعی آنها می  کاهد 
و به تعارضات غیر اصولی بین نظام حوزوی و دانشگاهی دامن می  زند، که 
به هیچ عنوان به نفع این دو نهاد مهم علمی و آموزشی جامعه ایران نیست. 
به همین دلیل بسیار بعید است که حوزویان مسئول و متعهد هم خود راضی 

به پذیرش نقشی باشند که دانش تخصصی آن را ندارند.
بنا به دالیل ذکر شده، انجمن  های علوم اجتماعی و تاریخی امضاکننده 
این تصمیم نسنجیده و غیرکارشناسی  با  را  نامه، مخالفت شدید خود  این 
اعالم می  کنند و از جنابعالی به عنوان وزیر آموزش و پرورش و همچنین 
سازمان اداري و استخدامي کشور انتظار دارند، برای احترام گذاشتن به دانش 
تخصصی دانشگاهی و جایگاه علوم اجتماعی و تاریخی، جلوگیری از تعارضات 
غیراصولی بین نظام حوزوی و دانشگاهی، و رفع نگرانی دانش  آموختگان این 
رشته  ها، دستور فرمایید هر چه زودتر نسبت به اصالح آن اقدام نمایند و نتیجه 

را به اطالع این انجمن  ها و آگاهی عمومی برسانند.
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 ایران ۱۰ برابر آمریکا توان نظامی دارد 
گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
جمهوری اسالمی هیچ گاه از برجام خارج نشده و بنای خروج هم ندارد مگر 

اینکه کشورهای هم پیمان به طور کل برجام را کنار بگذارند. 
»شهریار حیدری«در رابطه با ادعای آمریکا مبنی بر فعال سازی مکانیسم 
ماشه علیه ایران گفت: با توجه به بندهای ۹، ۱0و ۱۱ برجام کشوری که از 
برجام خارج شود از منظر بین الملل نمی تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند. 
جمهوری اسالمی هیچ گاه از برجام خارج نشده و بنای خروج هم ندارد مگر 
اینکه کشورهای هم پیمان به طور کل، برجام را کنار بگذارند. طبق بندهای 
برجام اگر کشوری در برجام نقض پیمان کند جمهوری اسالمی می تواند، 
اقدامات خود را تعدیل کند. تهدید و صحبت آمریکا هیچ جایگاه، بین المللی 

ندارد و به همین دلیل در شورای امنیت، رای نیاورد.
او ادامه داد: همه نهادهای قدرتمند بین المللی مانند چین و روسیه این 
موضوع را محکوم کردند و بسیار از کشورها اقدامات آمریکا را غیرمنطقی و 
خارج از قواعد بین المللی تعریف می کنند و این مسئله به نفع جمهوری اسالمی 
است. همواره در طول ۴0 سال تهدیدات آمریکا مستمر است. جمهوری اسالمی 
باید مقابل آمریکا تاکتیک هایی داشته باشد. تاکید بر منابع و ظرفیت های داخلی، 
استفاده از ظرفیت های بین المللی، تقویت روابط با کشورهای هم پیمان، از 

جمله موضوعاتی است که مورد توجه کشور است.
حیدری بیان کرد: مجلس همراه با دولت و دیگر دستگاه ها سعی می 
کند، تهدیدات آمریکا آسیبی به کشور وارد نکند البته تهدیدات آمریکا برای 
جامعه، بار روانی دارد. ان شاءاهلل با اتحاد، وحدت و استفاده از منابع داخلی و 

بین المللی این موضوع هم نتیجه نخواهد داشت.

نمایندگان، ماشین نمی خواهند، با آبروی مجلس بازی نکنید
برای  آمده  پیش  حواشی  به  نسبت  مجلس  در  خلخال  مردم  نماینده 
آبروی مجلس  با  داد و گفت:  نشان  واکنش  درباره خرید خودرو  نمایندگان 

بازی نکنید!
سید غنی نظری در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی، گفت: بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، نمایندگان هم تراز 
وزرا هستند اما باید بگویم که ما نمایندگان، ماشین و امکانات اندازه استاندار، 
بخشدار و فرماندار نمی خواهیم، حداقل به ما اندازه یک دهیار امکانات بدهید.

با  است  بهتر  کنند،  ریاکاری  می خواهند  که  آنهایی  کرد:  تصریح  وی 
آبروی مجلس بازی نکنند چرا که ما نمایندگان فقط برای رسیدگی به مردم 

امکانات اولیه می خواهیم.
دنا،  ما  کرد:  تأکید  اسالمی  شورای  مجلس  در  خلخال  مردم  نماینده 
نوکری  و  ما حفظ شود  آبروی  و فقط می خواهیم  نمی خواهیم  پرشیا  و  پژو 

مردم را بکنیم.

سازمان برنامه موظف به تخصیص اعتبار برای خرید محصوالت 
کشاورزی شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه موظف 
شد تا اعتبارات پیش بینی شده برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را 

در بودجه ساالنه قید کند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ماده 3 طرح اصالح قانون تضمین 
خرید محصوالت اساسی کشاورزی را به تصویب رساندند. بر این اساس، به 
منظور جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت تضمینی 
محصوالت کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات 
پیش بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را در قالب 

بودجه ساالنه برای خرید محصوالت مذکور ۱00 درصد تخصیص دهد.
همچنین در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۴ این طرح را تصویب کردند که 

به موجب این ماده، تبصره 6 ماده واحده قانون حذف می شود.

پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس و 
روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران پیامی صادر کردند. در این پیام آمده است: گذشت 
زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد ارجمند شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران 
بزداید. این لوح درخشان همواره مزّین به عنوان شهادت و یاد شهیدان خواهد ماند. 
این ذخیره ی تاریخی همواره به نسل های ما امید و همت و جرأت خواهد بخشید 
تا گام ها به سمت هدف های واال را محکم و استوار بردارند و از دشمنی شیاطین 
خّناسان عالم نهراسند. جبهه عدل و حق با این توان و آرایش الهی به پیروزی های 

بزرگ دست خواهد یافت انشاءاهلل.

شاید ناچار به اعمال محدودیت ها شویم
رئیس جمهور تاکید کرد که دولت از ابتدای شیوع بیماری کرونا، فارغ از همه 
تنگناها و محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه، تامین نیازهای بخش 
سالمت و کادر درمان را به عنوان رزمندگان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا، در 

اولویت قرار داده است و این سیاست همچنان تداوم خواهد یافت.
حجت االسالم روحانی در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، 
گفت: اگر چه ممکن است برخی طرحها در این حوزه با تاخیر یا با تنگناها اجرا شود 
اما مردم و به ویژه کادر درمان مطمئن باشند دولت اجازه نخواهد داد در این حوزه، 
کادر سالمت کشور تحت فشار قرار گیرند.رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد که 
تامین نیازهای کادر درمان وظیفه فوری سازمان برنامه و بودجه است و در مقابل، 
و  خود  برای حفظ سالمتی  را  بهداشتی  دستورالعمل های  است  شایسته  نیز  مردم 

جلوگیری از فرسودگی کادر درمانی کشور، به طور دقیق رعایت کنند.
روحانی با توجه به شیوع مجدد بیماری در برخی مناطق کشور اظهارداشت 
که این روند نشان می دهد متاسفانه انتظار کادر درمان فداکار از برخی مردم عزیز 

کشورمان برای رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی برآورده نشده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه همچنان طبق ارزیابی ها، سفرهای تابستانی برون 
شهری، ترددهای غیرضروری درون شهری و فشار بر سیستم حمل و نقل عمومی 
به ویژه خطوط مترو و عدم رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، از جمله دالیل 
شیوع بیماری کرونا است، گفت: کمیته های درمان و امنیتی و اجتماعی و تبلیغات 
ستاد ملی مقابله با کرونا، ضروری است که با جدیت و قاطعیت برای اجرای دقیق 

پروتکل ها در حوزه اجتماعی، درمانی و اطالع رسانی اقدامات موثری انجام دهند.
روحانی به کمیته تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا دستور داد با بهره گیری از 
ظرفیت رسانه ای کشور و با یک برنامه ریزی دقیق آموزش و اطالع رسانی در حوزه 
رعایت پروتکل ها و تغییر سبک زندگی مردم در دوران مبارزه با کرونا، وارد عمل شود.

رئیس جمهور همچنین از کمیته های امنیتی- اجتماعی و درمان نیز خواست 
با تشدید نظارت ها، برای کسانی که عامدا و علیرغم تذکرات چند باره همچنان از 
عمل به دستورالعمل های بهداشتی طفره می روند و سالمت خود و جامعه را به خطر 
می اندازند، اعمال مجازات و از جمله معرفی به افکار عمومی را در دستور کار قرار دهند.

روحانی با تاکید بر نظارت دقیق تر کمیته امنیتی – اجتماعی بر سیستم حمل 
و نقل در سفرهای درون و برون شهری گفت: دریافت نقدی و ایجاد صف های 
طوالنی پرداخت عوارض در اتوبان ها و آزاد راه ها می تواند در کنار تلف کردن وقت 
مردم در صف های ایجاد شده برای پرداخت عوارض، روند شیوع بیماری را هم تشدید 

کند که به طور جدی الزم است در این روند، تجدید نظر شود.
روند  در  تمامی کشورها  که  با وجودی  اظهارداشت:  ادامه  در  رئیس جمهور 
مقابله با بیماری کرونا به این نکته کلیدی رسیده اند که ایجاد محدودیت نه تنها 
تضمین کننده مصونیت نیست بلکه می تواند زندگی مردم را دچار اختالل کند اما 
چنانچه با عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دچار موج های جدید این بیماری 

در جامعه بشویم، ناچار به اعمال برخی محدودیت ها خواهیم بود.
رئیس جمهور با اشاره مجدد به اهمیت رعایت دستورالعمل ها بویژه در فصل 
کنونی و احتمال همزمانی بیماری کرونا با سرماخوردگی و آنفلوآنزا گفت که عامل 
اصلی مصونیت، رعایت دستورالعمل ها و مراقبت های بهداشتی است و استفاده از 

واکسن تنها می تواند یک مصونیت نسبی ایجاد کند.

بیشتر پروژه های نیمه تمام مدارس، دولتی است
رئیس سازمان نوسازی، 
رس  مدا تجهیز  و  توسعه 
کشور با اشاره به اینکه غالب 
پروژه های نیمه تمام، دولتی است گفت: 
تکمیل پروژه های مشارکتی در دستور 
و  سازمان  برنامه های  اولویت  و  کار 

ادارات کل است.
 ، ی ز سا نو ن  ما ز سا ئیس  ر
در  کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه 
و  االسالم  حجت  با  مشترک  نشستی 
نماینده  موحد  محمد  سید  المسلمین 
شهرستان  چهار  شهرستان های  مردم 
اعضا  و  رئیس  و  بزرگ  کهگیلویه 
هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  و 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: نگاه ویژه 
به مدارس مناطق محروم و تکمیل و 
تمام  نیمه  پروژه های  از  بهره برداری 
ماست  کارهای  اولویت  در  مشارکتی 
به  مسئوالن  که  لیست  حا در  ین  ا
ای  نگاه ویژه  باید  استان های محروم 

داشته باشند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
با  این جلسه  تجهیز مدارس کشور در 
بیان اینکه سازمان به رفع محرومیت ها 
اهتمام جدی دارد و الزم است در این 
صورت  دقیق  نیازسنجی  یک  رابطه 
گیرد، اظهارکرد: تقویت و توسعه حوزه 
بهره مندی  و  مردمی  مشارکت های 
جامعه  اصناف،  تشکل ها،  ظرفیت  از 
این  در  تواند  می  بازرگانی  و  صنعتی 

زمینه راهگشا باشد.
آمادگی  همچنین  مهر  رخشانی 
کامل دولت را برای تحقق سهم خود در 
پروژه های خیری و نیمه تمام اعالم کرد 
میلیارد  مبلغ ۱2  و گفت: سال گذشته 

پروژه های  تکمیل  منظور  به  را  تومان 
نیمه تمام استان کهگیلویه و بویر احمد 
این  در  نیز  امسال  و  دادیم  تخصیص 
راستا همین مقدار را در نظر گرفته ایم 

که بخشی از آن پرداخت شده است.
غالب  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 
است  دولتی  تمام،  نیمه  پروژه های 
پروژه های  تکمیل  کرد:  خاطرنشان 
اولویت  و  کار  دستور  در  مشارکتی 
برنامه های سازمان و ادارات کل است و 
به لطف خداوند با شتاب عملیات ساخت 

و تکمیل آن ها در حال انجام است.
مدارس  نوسازی  سازمان  رئیس 
کشور همچنین به طرح »آجر به آجر« به 
عنوان یک پویش خیرخواهانه همگانی 
این  اشاره کرد و گفت:  در سطح ملی 
خیر  فرهنگ  گسترش  هدف  با  طرح 

مدرسه سازی شکل گرفته است و با جمع 
آوری کمک های خرد مردمی سعی در 

اشاعه کار خیر مدرسه سازی دارد.
با تحقق  امیدواری کرد  ابراز  وی 
پروژه های  عموم  در  خیرین  مشارکت 
نام  به  درس  کالس  هر  مدرسه سازی 

یک خّیر نامگذاری شود.
معاون  مهاجرانی  فاطمه  دکتر 
های  مشارکت  توسعه  و  برنامه ریزی 
نیز  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان 
خیر  کار  اینکه  بیان  با  نشست  این  در 
توفیق خداوند است و همت فرد را می 
طلبد گفت: خدا را شاکریم که با وجود 
و  موهبت  خّیر  و  بخشنده  انسان های 
اعطا  جامعه  به  را  ارزشمندی  نعمت 
کرده است و حوزه مقدس مدرسه سازی 
نیز از وجود این انسان های نیک اندیش 

بهره مند است.
و  مهم  نقش  برشمردن  با  وی 
توسعه  در  مدرسه ساز  خیر  بانوان  موثر 
بر  خیرخواهانه  و  اجتماعی  فعالیت های 
توجه ویژه به این ظرفیت ارزنده تاکید کرد.

بانوان  کرد:  اظهار  مهاجرانی  
خاص  یژگی های  و با  نند  ا تو می 
رفتاری و با داشتن روحیه مادرانه خود 
مقدس  حیطه  به  را  بخشندگی  روح 
مدرسه سازی بدمند و موجب گسترش 
این فرهنگ در میان آحاد جامعه شوند.

توسعه طرح آجر به آجر و ضرورت 
جذب منابع مالی جدید مشارکت اصناف، 
آموزشی  تجهیزات  تامین  و  نمایندگان 
دیگر  از  مدارس  گرمایشی  سامانه  و 
مورد  نشست  این  در  که  بود  مواردی 

بحث و بررسی قرار گرفت.
ث
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زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات پذیرش زنان در رشته »فوریت های پزشکی«
 برای اولین بار

دو  در  بیمارستانی«  پیش  پزشکی  های  »فوریت  رشته  پذیرش  شرایط 
و  زن  جنس  دو  هر  برای   ۹۹ کنکور  در  »کارشناسی«  و  »کاردانی«  مقطع 

مرد اعالم شد.
ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو )زن / مرد( در رشته فوریت های پزشکی 
پیش بیمارستانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم شد. به این ترتیب برای 

اولین بار در این رشته دانشجوی زن نیز پذیرفته می شود.
علوم  دانشگاه های  بیمارستانی  پیش  پزشکی  فوریت های  رشته  در  پذیرش 
پزشکی بصورت متمرکز با شرایط خاص صورت می پذیرد و اسامی معرفی شدگان 
چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش بعد از 

مرحله انتخاب رشته از طریق سازمان سنجش اعالم خواهد شد.
بر اساس دفترچه کنکور ۹۹ تعداد یک هزار و 2۸۴ نفر در این رشته پذیرفته 
پیش  پزشکی  های  »فوریت  کارشناسی  مقطع  در  نفر   2۱0 تعداد  که  می شوند 
پیش  پزشکی  های  »فوریت  رشته  کاردانی  مقطع  در  نفر   ۱0۷۴ و  بیمارستانی« 

بیمارستانی« پذیرفته می شوند.
داشتن سالمت جسمانی و عدم ابتالء به بیماری های مزمن، واگیر و صعب 
بیماری های پیشرفته قلبی  نارسایی کلیه،  العالج مانند: دیابت، فشار خون، آسم، 
و …، نداشتن صرع و هیچگونه عوارض روانی، نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا 
اکتسابی اسکلت بخصوص اندام ها و عدم استفاده از اندام های مصنوعی، عدم اعتیاد 
به سیگار و سایر مواد مخدر، داشتن قدرت تکلم طبیعی )نداشتن لکنت زبان(، داشتن 

قدرت بینایی و شنوایی کامل از جمله شرایط الزم است.
قد داوطلبان زن نباید از ۱65 سانتی متر کمتر باشد و قد داوطلبان مرد نباید 
احتساب مدت خدمت  با  باشد. حداکثر سن 2۴ سال و  از ۱۷0 سانتی متر کمتر 

وظیفه عمومی 26 سال است.
جهت  بدنی  مهارت های  کسب  و  ورزشی  تمرینات  نجام  ا مادگی  آ
موارد  سایر  و  روانی  و  جسمانی  سالمت  تأیید  صحیح،  و  سریع  امدادرسانی 
گفته شده توسط دانشگاه مربوط پس از قبولی در آزمون و به هنگام ثبت نام 

در دانشگاه الزامی است.
همچنین ضوابط پذیرش کارکنان عملیاتی )غیراداری( دیپلمه مراکز اورژانس 
پیش بیمارستانی جهت پذیرش در رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی نیز 

اعالم شده است.
اعتقاد و التزام به مبانی جمهوری اسالمی ایران، عدم سو پیشینه، عدم اعتیاد، 
داشتن دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه و یا دیپلم نظام جدید به انضمام مدرک 
پیش دانشگاهی، داشتن سالمت کامل جسمی و روانی و عدم ابتالء به بیماری های 

مزمن، واگیردار و صعب العالج الزامی است.
حداقل 3 سال سابقه کار در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی از جمله شرایط 

این افراد است.
کارکنان دیپلمه ای که حداقل ۱0 سال از سنوات خدمت ایشان باقی مانده 
باشد، مشروط به سپردن تعهد خدمت به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
پس از فراغت از تحصیل مجاز به شرکت در آزمون سراسری و پذیرش در رشته 

فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی هستند.

ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی دندانپزشکی اعالم شد
تخصصی  رشته های  در  دستیار  پذیرش  آزمون  در  رشته  انتخاب  دفترچه 
دندانپزشکی در سال ۱3۹۹ منتشر شد و داوطلبان تا ۷ مهرماه فرصت دارند نسبت 

به انتخاب رشته اقدام کنند.
رشته های  در  دستیار  پذیرش  آزمون  در  رشته  انتخاب  دفترچه  اساس  بر 
تخصصی دندانپزشکی در سال ۱3۹۹ تعداد 2۴6 نفر در ظرفیت آزاد و ۱0۷ نفر در 
ظرفیت بومی و در مجموع ظرفیت 353 نفر برای رشته های تخصصی دندانپزشکی 

در سال ۱3۹۹ اعالم شده است.
کارنامه علمی و پاسخنامه داوطلبان آزمون پذیرش دستیار در رشته های 
تخصصی دندانپزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

مرگ جوان ۲۹ساله بر اثر سقوط از کوه
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از مرگ جوانی 2۹ ساله در ایوان بر اثر 

سقوط از ارتفاع خبر داد. 
سعید عالی پور اظهار داشت: در پی اطالع خانواده جوان 2۹ ساله ای مبنی بر 
مفقودیت پسر خانواده موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان 
قرار گرفت  و ماموران پلیس آگاهی شهرستان با مکان یابی تلفن همراه آن جوان، 
در مدت زمان کوتاهی محل تلفن همراه را شناسایی کرده و به محل اعزام شدند.

عالی پور افزود: پس از جستجوی مأموران در ارتفاعات کوه بانکول، جسد پسر 
جوان که را برای کوهنوردی و عکسبرداری رفته بود کشف کردند و مشخص شد 

بر اثر سقوط از کوه جان باخته است.

سقوط پل هوایی یک نفر را کشت
رئیس مرکز مدیریت فوریت های پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان از 

سقوط پل هوایی ، مرگ یک نفر و مصدومیت 6 نفر خبر داد.
اصغر جعفری روحی اظهار داشت: ساعت ۱۹ و 25 دقیقه روز چهارشنبه هفته 
گذشته یک خودرو کامیون با یک پل هوایی در کیلومتر ۷5 اتوبان زنجان- تهران 
برخورد کرد و  بر اثر این حادثه، پل به روی یک خودروی تریلر و پراید سقوط کرد  

و  سه زن و سه مرد کصدوم شدند و مردی 55 ساله نیز جان باخت.

تصادف در جاده قدیم ساوه- همدان سه کشته بر جای گذاشت
نیسان و سمند در محور جاده قدیم ساوه- همدان 3 کشته و 3  برخورد 

مصدوم برجای گذاشت.
صیدی، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده 
علوم پزشکی ساوه، با اعالم خبر گفت:  این حادثه روز دوم مهرماه در محور جاده 
قدیم ساوه-همدان در نزدیکی روستای مسلم آباد  اتفاق افتاد و متاسفانه 3 نفر 
از سرنشینان خودروها به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه فوت شدند و 

سه مصدوم دیگر ا به بیمارستان شهید مدرس ساوه انتقال یافتند.

شرور تحت تعقیب در خرم آباد دستگیر شد
شرور تحت تعقیب خرم آبادی که چندین فقره زورگیری و شرارت انجام داده 

بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
این شرور که در ماه های اخیر چندین فقره زورگیری با استفاده از سالح 
انجام داده بود، چندین مورد شرارت نیز در پرونده وی درج شده و تعدادی از 
شهروندان از وی شاکی شده اند. او همچنین چند هفته قبل پس از تحت تعقیب 
قرار گرفتن با عوامل انتظامی درگیر شده و پس از تیراندازی به سوی عوامل 
پلیس متواری شده بود.این شرور سابقه دار که در اطراف خود چندین نفر را به 
عنوان نوچه جمع کرده بود نهایتا پس از بررسی و رصد دقیق از سوی عوامل 

امنیتی دستگیر و 6 نفر خالفکار دیگر نیز با او دستگیر شد.

نجات معجزه آسای سه کارگر از مرگ 
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه از سقوط سه 

کارگر تبعه افغانستان در یک چاه خبر داد.
افزود: صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه حادثه سقوط در  محمدرضا برزگر 
چاه در یکی از محله های شهر ساوه به سامانه ۱25 اعالم و بالفاصله ماموران 
ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. آتش نشانان با حضور در محل 
وقوع حادثه مشاهده کردند  چند کارگر افغان مشغول حفر چاه بودند که به دلیل باز 
شدن چاه مجاور، از ارتفاع حدودا ۱0 متری به چاه عمیق مجاور سقوط می کنند.

وی ادامه داد: آتش نشانان سریع وارد چاه شده و این سه کارگر را به صورت 
معجزه آسا از عمق چاه نجات دادند.
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جواد احمدی

مدیرعامل انویدیا چگونه شرکتش را 
به بزرگ ترین بازیگر صنعت نیمه هادی 

آمریکا تبدیل کرد؟
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، شرکتش را در مسیر رقابت با غول های 

بزرگ دنیای پردازنده قرار داده است و با خرید آرم، چند پله باالتر می رود.
در میانه ی بحران همه گیری ویروس کرونا، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا 
در آشپزخانه ی خود یکی از مهم ترین رخدادهای مهندسی تاریخ شرکتش را رقم زد. 
او پایان یافتن مذاکره ها را برای خرید شرکت آرم از سافت بانک به رقم ۴0 میلیارد 
دالر به رسانه ها اعالم کرد. خبری که به یک باره، هوانگ را در مسیر تبدیل شدن 

به مهم ترین مدیرعامل صنعت نیمه هادی در جهان قرار داد.
واگذاری شرکت آرم از مالک ژاپنی آن یعنی سافت بانک به انویدیا، لقب 
بزرگ ترین قرارداد فروش تاریخ صنعت تراشه را یدک می کشد. این قرارداد می تواند 
انویدیا را به نیرویی بسیار مهم در مهم ترین بخش های حوزه ی پردازش تبدیل 
کند. آن ها از سرورها و کامپیوترهای شخصی تا قطعات الکترونیکی مصرفی و 
گوشی های هوشمند را تحت سلطه ی خود خواهند داشت که بیش از همه، اینتل 
تاریخ  تهدید  بزرگ ترین  دارند  اعتقاد  کارشناسان  درواقع  کرد.  خواهد  تهدید  را 
اینتل، با فروش آرم به انویدیا رقم می خورد. البته درنهایت هوانگ برای رسیدن 
به چنین هدف مهمی، با چالش های متعددی خصوصا از سمت قانون گذاران و 
رقبا روبه رو خواهد شد. حتی برخی پیش بینی می کنند که شاید قرارداد هیچ گاه 

به تأیید نهایی نرسد.
در  چندساله  مسیری  در  مهم  دستاورد  یک  می توان  را  آرم  خرید  قرارداد 
شرکت انویدیا دانست. مسیری که تیم سبز را از تولیدکننده ی محدود کارت های 
گرافیک حرفه ای مخصوص بازی، به ارزشمندترین شرکت آمریکایی دنیای تراشه 
تبدیل کرد. هوانگ در یکی از مصاحبه های اخیر خود گفته بود که دو سال پیش، 

به هیچ وجه پیش بینی چنین پیشرفت و موفقیتی را برای شرکتش نداشته است.
در   Cascend Securities شرکت  ارشد  استراتژیست  راس،  اریک 
نیویورک می گوید هوانگ دو دهه پیش برای شکست اینتل برنامه ریزی می کرده 
است. او از همان زمان اعتقاد داشت که پردازنده های گرافیکی، به نیروهای اصلی 
پردازش در نسل بعدی کامپیوترها تبدیل می شوند. راس می گوید اکنون و با گذشت 

زمان قابل توجهی، ظاهرا برنامه های هوانگ به حقیقت پیوسته اند.
روند حرکتی انویدیا در سال های گذشته، همیشه هم با پیشرفت و بدون 
چالش همراه نبوده است. آن ها پس از فروکش کردن نسبی تب رمزارزها در سال 
20۱۸، با کاهش فروش روبه رو شدند. همچنین تالش برای ورود به دنیای مودم 
گوشی های هوشمند نیز که در سال 20۱۱ با خرید یک شرکت شروع شده بود، در 
سال 20۱5 به شکست کامل و فروش زیرمجموعه ی مذکور انجامید. همچنین آن ها 
به خاطر فروش تراشه های هوش مصنوعی به چینی ها نیز ازسوی دولت واشنگتن 
ایاالت  بین  به تشدید تنش ها  احتماال  انویدیا  به  آرم  بوده اند.فروش  تحت فشار 
متحده و چین در نبرد بر سر سلطه بر دنیای فناوری منجر خواهد شد. هواوی 
که در مرکز نبرد تجاری بین چین و آمریکا قرار دارد، یکی از مشتریان جدی آرم 
محسوب می شود. اگر انویدیا مالکیت شرکت و مجوزهای آرم را در دست بگیرد، 

هواوی در تأمین مجوزها با چالش جدی روبه رو خواهد شد.
بزرگ ترین  تجربه کرد.  زیادی  قبلی هم چالش های  در خریدهای  انویدیا 
 Mellanox شرکت  دالری  میلیارد  هفت  خرید  آن ها،  سازمانی  خرید 
تأخیر  با  چین  در  قانونی  تنظیم گری  چالش های  به خاطر   ،Technologies

روبه رو شد. این قرارداد درنهایت در آوریل سال جاری امضا شد.
انویدیا،  به  آرم  فروش  مطرح شدن  زمان  از  بریتانیایی  سیاست مداران 
نگرانی های متعددی را بیان کرده اند که مهم ترین آن ها به کاهش اشتغال در کشور 
مربوط می شود. آرم حدود 6،۷00 کارمند دارد که با فروش شرکت به انویدیا، قطعا 
تعداد زیادی از آن ها با خطر بیکاری روبه رو می شوند. ازطرفی آرم و انویدیا متعهد 
ابرکامپیوتر جدید در  شده  اند که یک مرکز تحقیقات هوش مصنوعی را با یک 
کمبریج راه اندازی کنند که دردسترس محققان بریتانیایی و دیگر فعاالن آکادمیک 

سرتاسر جهان قرار خواهد گرفت.

امور  و  حقوقی  معاون 
و  آموزش  وزارت  مجلس 
پرورش با یان اینکه بتدریج 
شد  خواهد  رفع  شاد  شبکه  مشکالت 
کامل  شبکه  این  حتم  طور  به  گفت: 
نقصی  بی  نداریم شبکه  ادعا  و  نیست 
شبانه  کارشناسان  از  بعضی  اما  است 
روز در حال تالش برای رفع مشکالت 

هستند. 
بازدیدهای  و  حضور  ادامه  در 
و  آموزش  مناطق  عملکرد  بر  نظارتی 
بازگشایی مدارس، دکتر  برای  پرورش 
احمدی الشکی با حضور در منطقه ۱۴ 
آموزش و پرورش تهران ضمن بازدید 
از چند مدرسه با معلمان و مدیران این 

منطقه به گفت وگو نشست.
و  حقوقی  معاون  بازدید  این  در 
امور مجلس با اشاره به ضرورت تدبیر 
این سال تحصیلی  برای پیشبرد  الزم 
دنیا  کشور   2۷ از  کمتر  گفت:  خاص 
باز  را  شان  مدارس  هنوز  که  هستند 
کشورهای  اکثر  در  نکردند.  گشایی 

ایتالیا  کنند.  می  کار  مدارس  جهان 
بود  پر خطرترین کشورها  از  که یکی 
باز گشایی  را  مدارس  کرونا  در شیوع 
کرده اند. در فرانسه و سایر کشورها هم 
آموزش و پرورش را تعطیل نکرده اند. 
شود  تعطیل  خاص  مدرسه  یک  شاید 
برای وجود کرونا اما نباید کل مدارس 

را تعطیل کنیم.
با  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
اشاره به اینکه سال گذشته فرصتی برای 
با دانش آموزان بود و  آشنایی معلمان 
معلم می دانست که دانش آموزان چه 

وضعیت یادگیری دارد گفت: امسال که 
از ابتدای سال با کرونا مواجه هستیم باید 
فرصتی فراهم کنیم که معلم و دانش 
آموز با هم آشنا شوند و بنا بر نیاز روش 

تدریس و آموزش تنظیم شود.
احمدی الشکی اضافه کرد: تاکید 
اول و آخر ما این است که پرو تکل های 
و  معلمان  بهداشتی و سالمت جسمی 
دانش آموزان رعایت شود زیرا در وهله 
اعالم  طبق  است.  مهم  سالمتی  اول 
،فاصله  ماسک  ،زدن  بهداشت  وزارت 
اجتماعی و هوای در جریان سه اصل 

مهم در برقراری این پرو تکل هاست 
که باید درمدارس و بویژه کالس های 

در س رعایت شود.
مطرح  مباحث  به  پاسخ  در  وی 
تصریح  شاد  شبکه  خصوص  در  شده 
کرد: بتدریج این مشکالت رفع خواهد 
شد. به طور حتم این شبکه کامل نیست 
اما ظرفیتی ایجاد شده است که ضمن 
دانش  روانی  و  اخالقی  امنیت  حفظ 
آموزان، فضای آموزشی مهیا شود. ادعا 
نداریم شبکه بی نقصی است اما بعضی 
از کارشناسان شبانه روز در حال تالش 

برای رفع مشکالت هستند.
احمدی الشکی از شبکه تلویزیونی 
هم به عنوان یک ظرفیت بسیار خوب 
نام برد و گفت: هم اکنون در صدد دو 

سویه کردن این شبکه هم هستیم.
پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
داشته  مدرسه ای  مدیر  نباید  گفت: 
خبر  آموزان  دانش  وضعیت  از  باشیم 
نباید  آموزی  دانش  هیچ  باشد.  نداشته 

از تحصیل عقب بماند.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

ادعا نداریم شبکه شاد بی نقص است

شهید  جشنواره  دومین  و  بیست 
و  برگزار  تهران  استانداری  در  رجایی 

برگزیدگان آن معرفی شد.
آموزش و  محمد صیدلو مدیرکل 
تهران  استان  شهرستان های  پرورش 
و تالش  متعال  یاری خداوند  با  گفت: 
سخت کوشانه همکاران عزیزم در اداره 
کل آموزش و پرورش شهرستان های 
به  موفق  کل  اداره  این  تهران  استان 
کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایی در 
گروه آموزشی، پرورشی و فرهنگی شد.

وی با اشاره به اینکه در یک دهه 
حوزه  در  مبارکی  اتفاق  چنین  گذشته 
رخ  تهران  استان  پرورش  و  آموزش 
نداده بود، تاکید کرد: بی شک تالش بی 
وقفه همکاران عزیز فرهنگی در سطح 
استان به بار نشست و امسال با وجود 

مشکالت بسیار گسترده ای که به دلیل 
شیوع بیماری کرونا با آن مواجه بودیم، 
و  آموزش  محرک  موتور  تا  نگذاشتیم 

پرورش در سطح استان متوقف شود.
صیدلو تهیه و تولید بیش از هزاران 
ساعت محتوای آموزشی در قالب فیلم و 
ویدئو، حضور پررنگ و فعال همکاران 
فرهنگی و دانش آموزان عزیز استان در 

شبکه شاد، برگزاری مسابقات کشوری 
برگزاری   ، کریم  قرآن  قرائت  و  حفظ 
سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی 
و  کشور  سراسر  آموزان  دانش  هنری 
میزبانی جشنواره کشوری نوجوان سالم 
را از جمله اقدامات مهم این استان در 
حوزه آموزش و پرورش دانست و افزود: 
نباید فراموش کنیم که مسیر توسعه از 

آموزش و پرورش می گذرد و اگر حال 
آموزش و پرورش در جامعه ای خوب 
دروازه  به  زودتر  جامعه  آن  قطعا  باشد 

های پیشرفت نزدیک خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان ضمن 
به  ارزنده  افتخار  این  کسب  تبریک 
تمامی جامعه فرهنگیان استان تصریح 
کرد: در شرایط کنونی جامعه امروز که 
کشور عزیزمان ایران به واسطه شیوع 
بیماری کرونا و همچنین تحریم های 
با  سرزمین  این  دشمنان  ناجوانمردانه 
چالش های بزرگی روبروست، توجه به 
تعلیم و تربیت و رسیدن به اهداف عالیه 
قرار  نباید مورد غفلت  به هیچ گاه  آن 
گیرد، چرا که این دانش آموزان امروز 
هستند که فردای این سرزمین در دستان 

توانمند آنان رقم می خورد.

کسب رتبه اول آموزش پرورش شهرستان های تهران در جشنواره شهید رجایی 

خشایار بوذرجمهری



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1565- شنبه 5 مهر 1399 اقتصاد- 

ر  ا ز با رشناس  کا یک 
تثبیت  روند  گفت:  سرمایه 
قیمت دالر نیمایی در محدوده 
22 تا 23 هزار تومان نشان دهنده روند 
صعودی کلی بازار سرمایه است و به نظر 
شهریورماه،  برخالف  مهرماه  می رسد 
سرآغازی مثبت برای بازار سرمایه باشد.

هومین عمیدی به روند معامالت 
بورس در آخرین روز معامالتی هفته ای 
که گذشت اشاره کرد و افزود: در روند 
شاهد  ماه،  مهر  روز  دومین  معامالتی 
حمایت سهامداران حقوقی از نمادهای 
واحدی  هزار   30 رشد  و  بودیم  بزرگ 
واسطه  به  روز  این  در  بورس  شاخص 
بزرگ  نمادهای  در  پرحجم  معامالت 

رخ داد.
وی ادامه داد: حمایت از شرکت های 
بزرگ و شاخص ساز بورس، اگرچه در 
این مقطع می تواند روند کلی معامالت 
اما  دهد  قرار  شعاع  تحت  را  بورس 
بی تفاوتی سهامداران عمده  در نمادهای 
کوچکتر و قفل شده در صف های فروش 
می تواند تصور یک جانبه بودن سیاست 
را  بورس  بزرگ  نمادهای  از  حمایت 

تقویت کند.
ین  ا کرد:  خاطرنشان  عمیدی 
و  کل  شاخص  باید  فقط  که  ذهنیت 
نمادهای بزرگ مثبت شود و در نمادهای 
قفل  فروش  صف های  شاهد  کوچک 
کل  از  حمایت  تئوری  با  باشیم  شده 

بازار سرمایه سازگار نیست.
از  بازارگردانی  به  شرکت ها  الزام 

اواسط مهرماه
این کارشناس بازار سرمایه گفت: 
به نظر می رسد سیاست الزام شرکت ها 
یکی  مهرماه،  اواسط  از  بازارگردانی  به 
از بهترین تصمیمات اتخاذ شده در این 
بازارهای  کل  برای  باید  که  بود  مدت 
فرابورس  پایه  و  فرابورس  بورس، 

الزامی شود.
اسناد  از  استفاده  مزایای  به  وی 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره  خزانه 

تا  دارد  ضرورت  خزانه  اسناد  اهمیت 
قوانین  زمینه  در  بورس  عالی  شورای 
نیز  پایه فرابورس  بازار  اسناد خزانه در 
تجدیدنظر کند تا این شرکت ها بتوانند 
نیز هم ردیف با باقی شرکت های بورسی 
و فرابورسی قوانین خرید سهام خزانه را 

اجرا کنند.
عمیدی اظهار داشت: 6 نماد بانکی 
در بازار پایه فرابورس حضور دارند که 
مصوبه حمایتی بانک مرکزی در مورد 
سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه و 
اجازه صادر شده، به دلیل ضعف موجود 
در قانون سهام خزانه برای این 6 بانک 

اجرایی نشده است.
تاثیر مثبت انتشار گزارش 6 ماهه 

شرکت ها در بورس
این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
شهریورماه  رسیدن  پایان  به  با  اینکه 
ماهه   6 گزارش  انتشار  انتظار  در  باید 
شده  حسابرسی  گزارش  و  شرکت ها 
باشیم،  مهرماه  انتهای  تا  شرکت ها 
اتفاق  نرخ های  افزایش  داشت:  اظهار 
افتاده برای صنایع متفاوت در کنار میزان 
تغییرات تولید و فروش شرکت ها احتماال 

با نتایج متفاوتی همراه خواهند بود که 
باعث شگفتی بازار می شوند.

مینه  ز که  تی  ما ا قد ا به  وی 
بورس  معامالت  به  رونق  بازگرداندن 
و گفت:  اشاره کرد  فراهم می کند  را 
برای  تشویقی  رهای  بزا ا جمله  ز  ا
بازگرداندن رونق به معامالت بورس و 
اعتمادسازی بیشتر سهامداران حقیقی 
اعتبارات  سطح  افزایش  حقوقی،  و 
ست  ا حقوقی  و  حقیقی  ن  یا مشتر
درآمد  افزایش  موجب  می تواند  که 
گردش  و  حجم  افزایش  و  کارگزاران 

معامالت شود.
روند مثبت معامالت در بورس کاال

عمیدی با بیان اینکه توجه به این 
معامالتی  روند  که  ضروریست  نکته 
فلزات  و  کاال  بورس  در  محصوالت 
همچنان صعودی و مثبت باشد، گفت: 
بورس مسکن،  اندازی  راه  با  همچنین 
به  شرکت ها  دارایی های  عرضه  شاهد 
و  بوده  بازار  این  در  بانک ها  خصوص 
این  به  نسبت  دقیق تری  ارزش گذاری 
ارزش گذاری  نهایت  در  و  دارایی ها 

شرکت ها صورت می گیرد.

با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
زیرمجموعه های  ورود  اینکه  به  اشاره 
شرکت ها به بازار فرابورس در منصفانه 
این  و  بوده  موثر  ارزشگذاری ها  کردن 
اقدام باید با دقت بیشتری انجام شود، 
افزود: ظرفیت های فعلی قوانین افزایش 
سرمایه که با مشوق های خوبی همراه 
شده است نباید از  چشم هیئت مدیره 
شرکت ها مخفی بماند و باید به سرعت 

در دستور کار قرار گیرد.
نه  سفا متأ شت:  ا د ر  ظها ا وی 
از شرکت  برخی  در  که  شاهد هستیم 
نوع  این  تأیید  وجود  با  سیمانی  های 
افزایش سرمایه ها در مجامع، از طرف 
اقدام  امروز  به  تا  عمده  سهامداران 
این  انجام  و  نگرفته  شکل  مناسبی 
از  هاله ای  در  سرمایه ها  افزایش  نوع 

ابهام قرار دارد.
روند  از  خود  بینی  پیش  عمیدی 
کرد:  بیان  اینگونه  را  بورس  معامالت 
در  ارز  نرخ  تثبیت  با  می رسد  نظر  به 
بهبود  شاهد  دوباره  فعلی  قیمت های 
وضعیت معامالت بورس و بازگشت رشد 

مجدد به بازار سرمایه باشیم.

فعال در حوزه  بنیان  به شرکت های دانش  تسهیالت  ارائه 
سالمت و تجهیزات پزشکی

رئیس شعبه گرگان بانک توسعه صادرات ایران 
از آمادگی این بانک برای ارائه تسهیالت به شرکت 
های دانش بنیان فعال در حوزه سالمت و تجهیزات 

پزشکی و سالمت در گرگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، مصطفی مومنی مقدم اظهار داشت: با توجه به 

حساسیت شرایط فعلی و اهمیت تولید محصوالت بهداشتی و پزشکی، بانک 
توسعه صادرات در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان مصمم است از 
شرکت های فعال در حوزه تولید تجهیزات بهداشتی از قبیل ماسک N۹5 و 
N۹۹ و دستکش و بسیاری از تجهیزات صادرات محور دیگر حمایت کند.

فعالیت  بودن  راستا  اهمیت موضوع و هم  به  نظر  وی تصریح کرد: 
واحدهای دانش بنیان تولیدی صادرات محور با رسالت اصلی بانک توسعه 
صادرات ایران، این شعبه از ابتدای مرداد ماه سال جاری با مذاکره با معاونت 
پارک علم و فناوری استان گلستان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت و 
شرکت درجلسات و کارگروه های مختلف استانی شرکت های دارای ظرفیت 
صادراتی را شناسایی و در ادامه خدمات و تسهیالت مختص شرکت های دانش 
بنیان را در قالب جلسات مشاوره ای برای این شرکت ها تشریح کرده است.

رئیس شعبه گرکان بانک توسعه صادرات در پایان گفت: این شعبه 
تا امروز تامین مالی یک شرکت دارویی فعال در عرصه تولید داروی ضد 
سرطان را بر عهده داشته و تالش دارد نظر یک شرکت دارویی و تولید 

مکمل را نیز برای همکاری جلب کند.

سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  آبادی  صالح  دکتر  یادداشت 
دفاع مقدس

چهلمین سالگرد دفاع شکوهمند ایران عزیز در 
مقابل تجاوز ارتش عراق را درشرایطی گرامی می 
داریم که دشمنی های بی اساس برخی کشورهای 

غربی با نظام اسالمی همچنان پابرجاست.
گرچه آغاز جنگ تحمیلی با تحریک رژیم بعث 
عراق در بدو تولد انقالب شکوهمند اسالمی لطمات 

فراوانی بر پیکره این نهال نوپا وارد ساخت اما نتیجه این نبرد نابرابر، ثمره 
با  تداوم چهل ساله مسیری شد که هنوز  برای  ارزشمند  از تجربیات  ای 

قدرت و صالبت ادامه دارد.
انگیزه ملت ایران برای فائق شدن بر توطئه های استکبار جهانی هرچه 
آرمانهای  به منظور تهدید  یافت، تالش مذبوحانه شیطان بزرگ  افزایش 
ابزارهایی  با  و  فزونی گرفت  اسالمی  پیشرفت جمهوری  انقالب وتحدید 

چون تحریم، جنگ اقتصادی را آغازگر شد.
هرچند تاکنون شرارت دشمنان ایران اسالمی با رهنمودهای مقام معظم 
رهبری در عرصه های نظامی، فرهنگی، اقتصادی از سویی و استقامت آحاد 
جامعه از سوی دیگر خنثی وبالاثر گردیده است، اما هوشیاری مسووالن و 

مردم الزمه حرکت به سوی پیشرفت و تعالی کشور خواهد بود.
بی تردید بی اعتباری تصمیمات دولت آمریکا در عرصه تحریمهای 
ظالمانه، نمونه واضح و روشنی بر حقانیت کشورمان و مهر تایید دیگری 
براقتدار امنیتی و اقتصادی بی بدیل جمهوری اسالمی ایران در منطقه است.

با هدف مبارزه در عرصه تحریم، ممارست نهادها و ارگانهای اقتصادی 
کشورتحت پوشش سیاستهایی چون اقتصاد مقاومتی با راهبرد جهش تولید 

به منظور تحقق توسعه همه جانبه و پایدار ضروری خواهد بود.
بانک توسعه صادرات با حمایت همه جانبه در حوزه آموزش، مشاوره 
و تامین مالی صادرکنندگان با استفاده از تمام ظرفیت موجود و ابزارهای 

مختلف، در این مبارزه ایفای نقش می کند.

کانون  رییس  عنوان  به  پرویزیان  دکتر  مجدد  انتخاب 
بانک های خصوصی 

 مدیر عامل بانک پارسیان برای ششمین دوره 
پیاپی به عنوان رییس شورای عالی کانون بانک ها و 

موسسات اعتباری خصوصی انتخاب شد.
در جلسه روز سه شنبه اول مهر ماه ۹۹ شورای 
اعتباری خصوصی  موسسات  و  بانکها  کانون  عالی 
که با حضور مدیران عامل بانکها و نمایندگان آنها و 

به منظور انتخاب رییس و اعضای هیات مدیره کانون برگزار شد، اعضای 
کانون ضمن قدردانی از تالش های دکتر کورش پرویزیان در دوره پیشین، به 
اتفاق آرا مجددا  وی را به عنوان ریاست شورای عالی کانون انتخاب کردند.

کانون بانک ها و موسسات اعتبلری خصوصی با ۱۹ عضو فعال از 
بانک ها و موسسات اعتباری، فعالیت خود را در سال ۱3۸3 و با حضور ۴ 
بانک و یک موسسه اعتباری آغاز کرد و در این سال ها اقدامات اثرگذاری  

در راستای کمک به رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید داشته است.

یک اقتصاددان آمریکایی:
آینده دالر؛ همراه با ریزش خواهد بود

ییل  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
در  دالر  ارزش  کرد  بینی  پیش 

سال آینده ریزش کند.
مرکزی  بانک  شدن  وادار 
آمریکا به تزریق سنگین نقدینگی 
به بازارهای مالی برای کاستن از 
تا  باعث شده است  تبعات کرونا 
برابر  دالر تحت فشار زیادی در 
ارزهای امن قرار گیرد. در همین 
رابطه استفان روچ- استاد اقتصاد 

دانشگاه ییل پیش بینی کرد سال آینده با ریزش دالر همراه باشد. به عقیده 
روچ این احتمال که ارزش دالر کاهش شدیدی پیدا کند دیگر یک اتفاق 

دور از ذهن نیست.
روچ در گفتگو با سی ان بی سی با اشاره به اینکه داده های مربوط 
دلگرم  چندان  جاری  حساب  و  انداز  پس  نظیر  کالن  های  شاخص  به 
کننده نیستند، افزود: کسری حساب جاری آمریکا از هر کشور دیگری 
شده  بدتر  خیلی  وضع  سال  دوم  ماهه  سه  در  و  است  بیشتر  جهان  در 
به سطوح  انداز دولت، کسب و کارها و شهروندان  است. مجموع پس 
 200۹ مالی  بحران  طول  در  تنها  شاید  که  است  ای  سابقه  کم  پایین 

مشابه آن را دیده بودیم. 
وی که پیشتر نیز در ماه ژوین سال قبل پیش بینی سقوط دالر طی 
دو سال اینده را کرده بود معتقد است این اتفاق سال آینده خواهد افتاد و 
اگر روند افزایش کسری و بدهی حساب های دولتی ادامه داشته باشد، این 
ریزش تشدید خواهد شد. به عقیده این اقتصاددان آمریکایی، دالر در برابر 

حوادث پیش روی خود از ایمنی الزم برخوردار نیست. 
روچ که سابقه مدیریت شعبات بانک مورگان استنلی در کشورهای 
آسیایی را نیز برعهده داشته است از احتمال 50 درصدی وقوع رکود اقتصادی 
در آمریکا خبر می دهد و می افزاید: فصل پاییز احتماال باعث اوج گیری 
مجدد شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا خواهد شد.  شاید میزان شیوع به 
حدی باال باشد که دولت مجبور به اعمال مجدد قرنطینه های سراسری 
شود که در این صورت تمام پیش بینی های خوش بینانه از ثبت رشدهای 

باال در سه ماهه سوم و چهارم سال غلط از اب در خواهند آمد.

با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی انجام شد؛
 MTP امضاء قرارداد تجاری سازی دانش فنی ایرانی

امضای قرارداد واگذاری لیسانس، اسناد مهندسی فرآیندی و مهندسی 
پایه طرح تولید پروپیلن از متانول با ظرفیت ساالنه ۱20 هزار تن بین شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی فاتح کیمیا امروز )پنجشنبه، 

سوم مهرماه( امضا شد.
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
واگذاری  قرارداد  امضای  از  پس  مهرماه  پنجشنبه، سوم  روز  پتروشیمی 
تجاری سازی  قرارداد  کرد:  اظهار  متانول  از  پروپیلن  تولید  فنی  دانش 
دانش فنی ایرانی تولید پروپیلن از متانول با گروه فاتح به عنوان نخستین 
شرکت و در عین حال گام نخست برای افزایش ظرفیت تولید پروپیلن 

در کشور امضا شد.
وی افزود: طرح های تولید پروپیلن از متانول برای مناطق مختلف 
مثل عسلویه، امیرآباد، انزلی، اسالم آباد نیز اجرا می شود و ظرفیت این 

محصول در سال ۱۴0۴ به ساالنه ۴ میلیون تن می رسد.
ویژه  منطقه  دوم  فاز  درباره  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: از پارسال عملیات مطالعات محیطی، ایمنی، 
پدافند غیرعامل و غیره انجام شده است و مکان آن به دلیل مالحظاتی 
که وجود دارد تغییر کرد، اما تا پایان امسال فاز 2 پتروشیمی در منطقه 

ماهشهر نهایی و آماده واگذاری به سرمایه گذاران می شود.
علی پژوهان، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نیز 
با اشاره به اینکه در توسعه صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین گلوگاه ها 
تأمین فناوری است، گفت: خوشبختانه این شرکت فناوری الزم را از گاز 
تا پلی پروپیلن دارد و قرارداد احداث واحد ۱20 هزار تنی تبدیل متانول 
به پروپیلن برای نخستین بار در کشور با دانش به طور کامل ایرانی امروز 

امضا شد که تهیه اسناد مهندسی آن آغاز می شود.
تأمین  در  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شرکت  داد:  ادامه  وی 
از  پایین دستی  محصوالت  تا  گاز  زنجیره  تکمیل  در  الزم  فناوری های 
جمله پلی پروپیلن مشکلی ندارد و فناوری  فرآیندی و کاتالیست های الزم 

را تأمین می کند.

در نیمه نخست امسال محقق شد؛
مصرف بیش از ۱۰۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور 
مصرف  از  ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیریت  سرپرست 
نخست  نیمه  در  کشور  در  طبیعی  گاز  مترمکعب  میلیارد   ۱0۴ از  بیش 

امسال خبر داد.
محمدرضا جوالیی اظهار کرد: مقدار مصرف گاز طبیعی در کل کشور 
بوده که  امسال ۱0۴ میلیارد و ۷۹0 میلیون مترمکعب  نیمه نخست  در 
سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 3۹ میلیارد و 630 میلیون 
مترمکعب، صنایع عمده 23 میلیارد و ۸20 میلیون مترمکعب و نیروگاه ها 

نیز ۴۱ میلیارد و 3۴0 میلیون مترمکعب است.
به شبکه خطوط سراسری  تزریق شده  وی تصریح کرد: مقدار گاز 
در 6 ماه نخست امسال هم ۱22 میلیارد و 250 میلیون مترمکعب بوده 
است که نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش 5 درصدی نشان می دهد.

به گفته سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز، مصرف گاز 
طبیعی در نخستین روز پاییز امسال، 55۴ میلیون مترمکعب بوده است.

جوالیی همچنین از آمادگی شرکت ملی گاز ایران برای تأمین پایدار 
گاز در زمستان امسال خبر داد و افزود: تمهیدات شرکت ملی گاز ایران در 
بخش تولید، انتقال و توزیع گاز از ماه ها پیش برای زمستان امسال بسیار 
مثبت پیش رفته، از این رو امسال هم هیچ مشکلی در مصرف گاز به ویژه 

در بخش خانگی نخواهیم داشت.

معاون وزیر نفت خبر داد:
تعریف ۲۷ طرح پیشران 

در توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ضمن اشاره به تعریف 2۷ طرح 
پیشران در صنعت پتروشیمی که ۷ طرح آن در جهش دوم و سوم صنعت 
پتروشیمی در حال اجراست، گفت: مطالعات 20 طرح پیشران در چهار 

شاخه پروپیلن، متانول، بنزن و اتیلن پایان یافته است.
از  پروپیلن  نیمه صنعتی  از واحد  آیین رونمایی  بهزاد محمدی در 
متانول شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و امضای قرارداد واگذاری 
پتروشیمی  صنعت  هوشمند  توسعه  بر  تأکید  با  طرح  این  فنی  دانش 
گفت: در مسیر توسعه این صنعت باید به سمت تنوع بخشی محصوالت 
صنعت حرکت کرد و تالش شود که صنعت پتروشیمی کشور صنعتی 

پایدار و تاب آور باشد.
وی با اشاره به اینکه پنج درصد از محصوالت پایه تولیدی کشور 
که از شاخص های اصلی ارزیابی صنعت پتروشیمی در جهان است شامل 
پروپیلن می شود، افزود: این رقم با تکمیل طرح های جهش دوم و سوم 
صنعت پتروشیمی نیز تغییر چندانی نمی کند بنابراین به منظور توسعه این 

صنعت طرح های پیشران تعریف شده اند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ظرفیت صنعت 
ابتدای سال ۹۹، 66 میلیون تن و هم اکنون بیش از ۷0  پتروشیمی در 
میلیون تن است، ادامه داد: محصول قابل فروش پارسال این صنعت، 30 
میلیون تن و درآمد آن حدود ۱5 میلیارد دالر بوده است. از این مقدار 22 
میلیون تن به ارزش ۱0 میلیارد دالر صادر و حدود ۸ میلیون تن به ارزش 

5 میلیارد دالر نیز در داخل عرضه شده است.
محمدی با اشاره به روند افزایش تقاضای محصوالت پتروشیمی در 
جهان گفت: تقاضای فرآورده های نفتی در سال 20۴0 از ۱00 به ۱25 

درصد اما تقاضا برای محصوالت پتروشیمی به 2۴0 درصد می رسد.
وی با بیان اینکه در ۴۹ طرح جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی ۷ 
طرح پیشران و راهبردی با مجموع ظرفیت ۸۱0 هزار تن در حال اجراست، 
تصریح کرد: بنابراین 20 طرح پیشران در چهار شاخه پروپیلن، متانول، 
بنزن و اتیلن تعریف شده اند که مطالعات آن پایان یافته است. با توسعه این 
طرح ها 50 درصد از واردات محصوالت پتروشیمی پوشش داده می شود.

به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، از این 20 طرح، ۱0 
طرح در زنجیره پروپیلن، سه طرح در زنجیره متانول، چهار طرح در زنجیره 
اتیلن و سه طرح هم زنجیره بنزن است. برای توسعه طرح های پیشران 
در شاخه پروپیلن و بنزن باید ابتدا خود این محصوالت را تولید و پس از 

آن زنجیره را توسعه داد.
محمدی با اشاره به اینکه هم اکنون ۹۸5 هزار تن پروپیلن در کشور 
تولید می شود، افزود: این رقم تا سال ۱۴0۴ با طرح هایی که امروز فعال 
هستند به حدود 2 میلیون تن می رسد، اما با اجرای طرح های پیشران این 

رقم در سال ۱۴05 ساالنه ۴ میلیون تن می شود.
شرکت   MTP فنی  دانش  واگذاری  قرارداد  امضای  به  وی 
و  کرد  اشاره  کیمیا  فاتح  پتروشیمی  به  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش 
این  در  هزارتن   ۱20 ظرفیت  با  که  است  گامی  نخستین  این  گفت: 

اجرا می شود. مسیر 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اهمیت تأمین دانش فنی 
فرآیند همراه با کاتالیست آن اشاره کرد و گفت: شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی دستاوردهای بسیار موفقی در تولید کاتالیست MTP دارد که 
در آینده نزدیک واحد تولید این کاتالیست ها در مرکز اراک این شرکت 
به بهره برداری می رسد و امضای این قرارداد نقطه آغاز تنوع بخشی به 
محصوالت پتروشیمی است؛ نقطه آغازی برای حرکت این صنعت به سمت 

توسعه از مسیر محصول بسیار با ارزش پروپیلن است.

نظر خوشبینانه یک کارشناس بازار سرمایه؛

مهرماه، سرآغازی برای صعود دوباره بورس
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

ن  ما ز سا ئیس  ر
و  مصرف کنندگان  حمایت 
این  اختیارات  تولیدکنندگان 
سازمان را محدود توصیف کرد و ضمن 
قیمت  افزایش  درباره  توضیحاتی  ارائه 
تخم مرغ و مواد پتروشیمی، از تحویل 
شورای  مجلس  نمایندگان  به  خودرو 
اظهار  صمت  وزارت  توسط  اسالمی 

بی اطالعی کرد.
عباس تابش، اخیرا در یک برنامه 
و  کاالها  قیمت گذاری  درباره  رادیویی 
تاثیر دولت در افزایش قیمت و کمبود 
قیمت گذاری  نوع  دو  گفت:  کاالها 
قیمت گذاری  در  دارد.  وجود  بازار  در 
به  کاال  ورود  از  قبل  قیمت ها  تثبیتی 
بازار مشخص می شود در دیگر قیمت  
گذاری ها ضوابط خاصی وجود دارد و این 
قیمت گذاری  های  بنگاه  توسط  فرایند 
انجام  قیمت گذاری  هیئت  نظر  زیر  و 
کنندگان  مصرف  شکایت  با  شود.  می 
ما  خاصی  فروشنده  یا  کننده  توزیع  از 
شرایط را براساس ضوابط قیمت گذاری 
و در صورت مشاهده  بررسی می کنیم 
فروشنده  و  کننده  توزیع  نهاد  تخلف 

مشمول گرانفروشی می شود.
در  دولت  دخالت  درباره  وی 
اختالالت اقتصادی افزود: وقتی عرضه 
کمتر از تقاضا باشد، کاالی مورد نظر از 
حالت مصرفی به سرمایه تغییر هویت 
خرید  بحث  در  مثال  برای  می دهد. 
مشاهده  با  عده ای  خودرو،  فروش  و 
افزایش قیمت ها اقدام به خرید خودرو 
می  سرمایه  آوری  جمع  حقیقت  در  و 
کنند که البته این اقدام نمی تواند توسط 
افرادی با حقوق کارگری رخ دهد و زالو 
صفتانی که پول زیاد دارند با این عمل 
قیمت ها  افزون  روز  افزایش  به  منجر 
می شوند. در این شرایط دولت باید برای 
افزایش  اقتصادی و  از فساد  جلوگیری 

بیشتر قیمت ها وارد عمل شود.
نظارتی  های  سازمان  اختیارات 

محدود است
سازمان  اختیارات  ادامه  در  تابش 
متبوعش را محدود توصیف کرد و گفت: 
ما در سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و در سازمان تعزیرات، اختیارات و توان 
محدودی داریم. مردم قوی ترین نیروی 

ما در کشور هستند.
ستیم  ا خو یل  با مو یه  د تحا ا ز  ا

پاسخگو باشند
مصرف  حمایت  سازمان  رئیس 

درباره  کنندگان  تولید  و  کنندگان 
فروشندگان  اتحادیه  رئیس  اظهارات 
دستگاه های صوتی و تصویری در برنامه 
شنیدن  از  پس  گفت:  نیز  شهر  پارک 
بر مقصر  آقای درستی، مبنی  مصاحبه 
دانستن واردکنندگان در افزایش قیمت 
گوشی های موبایل، نامه مکتوبی برای 
ایشان ارسال کردم تا به سازمان حمایت 
بیایند و پاسخگوی ادعایشان باشند؛ اما 
در جواب تنها علت این کار خود را بیان 
حرفی کذب برای خالی نبودن عریضه 

در مصاحبه خواندند.
مرغ؛  تخم  و  مرغ  قیمت  افزایش 

نتیجه کاهش واردات کنجاله
تابش در پاسخ به اینکه چرا پس 
قیمت ها،  تعیین  در  دولت  مصوبه  از 
این کاالها حتی در میادین نیز کمیاب 
می شوند اظهار کرد: چنین خبری صحت 
ندارد. در حال حاضر تخم مرغ به قیمت 
کیلویی ۱2 هزار تومان در تمامی میادین 

تره بار عرضه می شود.
وی با بیان اینکه موضوع مرغ و 
تخم مرغ با دیگر کاالها متفاوت است 
افزود: امسال به دلیل وجود مشکالت 
ارزی ۴5 درصد کنجاله مورد نیاز ساالنه 
وارد کشور نشده که این اتفاق منجر به 
بروز مشکالتی برای تولیدکنندگان شده 
است که البته مانیز منکر این مشکالت 
عهده  به  آن  مسئولیت  اما  نیستیم؛ 
جلسات  خصوص  این  در  نیست.  من 
متعددی برگزارشده است و این کمبود 
را  بیشتری  های  هزینه  درصدی،   ۴5
بفهمیم  باید  ما  و  است  کرده  تحمیل 
که کنجاله های موجود در بازار سیاه از 

کجا آمده اند.
تخم  شانه  هر  نرخ  گذشته  هفته 
اما  شد،  تعیین  تومان  هزار   26 مرغ 
مشاهدات میدانی نشان می دهد قیمت 
بیش  همچنان  خرده فروشی ها  در  آن 

پیش تر  البته  است.  تومان  هزار   30 از 
رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی 
افزایش  این  اصلی  علت  را  صادرات 

قیمت عنوان کرده بود.
بازار  درباره  باید  کشاورزی  جهاد 

سیاه نهاده ها پاسخ دهد
به گفته رئیس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، این 
سازمان طی نامه مکتوبی به وزیر جهاد 
کشاورزی اعالم کردم که تولیدکنندگان 
را  خود  نیاز  مورد  نهاده های  از  بخشی 
خواستار  و  می کنند  تهیه  آزاد  بازار  از 
از  آن  فروش  و  خرید  دقیق  قیمت 
وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی 

شده است.
تابش در واکنش به اظهاراتی مبنی 
را  بازار  نمی توانید  وقتی  چرا  اینکه  بر 
کنترل و نظارت کنید به مردم وعده می 
دهید، تصریح کرد: عملکرد ما بر روی 
اعداد است و پرونده های فرستاده شده به 
تعزیرات گویای این عملکرد هستند اما 
وقتی بازار به دست اظهارنظرهای رسانه 
های مختلف بیفتد، مدیریت کردن آن 
بخش  شود.  می  سخت تر  همیشه  از 
قیمت  به  قیمت،  تغییرات  از  عظیمی 
از دوران  ارز بستگی دارد و  لحظه ای 
شروع کرونا تا به حال با حدود ۱2 درصد 
افزایش بازرسی ها، 300 درصد افزایش 
پرونده ها و ۱500 درصد افزایش پرونده 

ها در تعزیرات مواجه شدیم.
را  بورس  فرآیند  در  دخالت  حق 

نداریم
مواد  گرانی  درباره  تابش  عباس 
دی  قصا ا مشکالت  و  شیمی  و پتر
گفت:  حوزه  این  در  تولیدکنندگان 
شود  می  عرضه  بورس  در  پتروشیمی 
و با باالترین قیمت به فروش می رسد 
و ما با استناد قانون حق دخالت در این 
فرایند را نداریم اما در صورت مشاهده 

تنها  فوالد  پرونده  مثل  عرضه  کاهش 
و  سازی  پرونده  طریق  از  می توانیم 
ارجاع آن به سازمان تعزیرات این مسئله 

را پیگیری کنیم.
کانون  مدیره  هیات  رییس  اخیرا 
انجمن های صنفی صنایع غذایی و دبیر 
از  ایران  خانه صنعت، معدن و تجارت 
قیمت  درصدی   ۱50 تا   ۱30 افزایش 
افزایش  آن  پی  در  و  پتروشیمی  مواد 
غذایی  صنایع  بندی  بسته  هزینه های 
بود  گفته  و  داده  اخیر خبر  ماه های  در 
که وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، 
فوالد، برق و غیره به صورت بی رویه 
افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع 
دیگر هم تاثیر می گذارد. بنابراین قطعًا 
یکی از دالیل افزایش قیمت  کاالهای 
مختلف در ماه های اخیر همین است و 

دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.
وی افزود: بر اساس اصالح قانون 
صنفی در سال ۱3۹2 و محدود شدن 
دولت  از  بارها  من  نظارتی،  اختیارات 
حمایت  سازمان  قانون  تغییر  خواستار 
بودم اما تا به این لحظه جوابی دریافت 
نکردم و از طریق حجت االسالم رئیسی 
درخواست کردم تا دادستان نیز در کنار 
ما قرار گیرد و به ما در کنترل این شرایط 

کمک کند.
نمایندگان  به  خودرو  دانم  نمی 

مجلس داده شده یا نه!
رئیس سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان در پایان این 
خودرو  تحویل  از  رادیویی  گفتگوی 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  به 
توسط وزارت صمت اظهار بی اطالعی 

کرد.
روح اهلل  گذشته  هفته  یکشنبه 
صنایع  کمیسیون  عضو   - ایزدخواه 
شورای  مجلس  در  تهران  نماینده  و 
در  خود  -در صفحه شخصی  اسالمی 
اینستاگرام از تحویل خودروی دنا پالس 
اتومات توسط مجلس شورای اسالمی 
به نمایندگان متقاضی خبر داده بود که 
این خبر با واکنش کاربران شبکه های 
وقتی  ماجرا  البته  مواجه شد.  اجتماعی 
جلب  خود  به  را  عمومی  افکار  بیشتر 
کرد که دو روز بعد نماینده قزوین، البرز 
و آبیک در مجلس شورای اسالمی گفت 
»من برای رفتن به مناطق کوهستانی و 
روستایی شاسی بلند می خواهم، اگر این 
ماشین را بفروشم با ۴00 میلیون تومان 
اضافه هم نمی شود شاسی بلند خرید«.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

اختیارات سازمان حمایت محدود است!

بانک مرکزی در اطالعیه ای از ارسال سومین 
از  حاصل  ارز  که  متخلف  صادرکنندگان  فهرست 
صادرات خود را برنگردانده اند به قوه قضائیه خبر داد. 
به گزارش دنیای جوانان از بانک مرکزی، این 
بانک در اطالعیه ای اعالم کرد که سومین فهرست 
مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از 
یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در 
خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت 
مقرر قانونی و به روش های اعالمی بانک مرکزی به 
چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارسال شد. 

طبق این فهرست، اسامی یک هزار و 33 صادر 
مبلغ ۴.۹  به  در مجموع  آنها  تعهد  مانده  کننده که 
میلیارد یورو  )چهار میلیارد و ۹00 مییون یورو( است، 
به قوه قضاییه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و 
از جمله مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با 

متخلفان برخورد الزم انجام شود.
براساس این گزارش این سومین فهرست ارسالی 
از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع 
مبلغ دو فهرست قبلی، بالغ بر 6.۸ میلیارد یورو )6 

میلیارد و ۸00 میلیون یورو( بوده است. 

ارزی  سیاست های  راستای  در  مرکزی  بانک 
کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و همچنین مصوبات کمیته ماده 2 مصوب شورای 
مذکور، اقدامات الزم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز 
بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور 
را انجام داده است.براین اساس این بانک با صدور 
اطالعیه ای خطاب به آن دسته از صادر کنندگانی که 
علیرغم اطالع رسانی های مکرر نسبت به برگشت 
ارز خود اقدام نکرده اند، هشدار داد که صادرکنندگان 

متخلف نیز به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

بانک مرکزی خبر داد؛ ارسال سومین فهرست صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه 
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رئیس  سازمان مدیریت 
اردبیل  استان  برنامه ریزی  و 
استان  آمایش  سند  گفت: 
چشم انداز  گرفتن  نظر  در  با  اردبیل 
و  تهیه  تا ۱۴2۴  اردبیل  استان  توسعه 

تدوین شده است
به گزارش حوزه ریاست و روابط 
عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اردبیل، داود شایقی در هفتمین 
ستان  ا مه ریزی  برنا شورای  جلسه 
اردبیل که با حضور کارشناسان مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در استانداری 
اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: در برنامه 
بر  تاکیدی  و  الزام  هیچ  توسعه  ششم 
تدوین سند آمایش نشده بود ولی ما از 
دو سال پیش نسبت به تهیه این سند 
آغاز  را  اجرایی  و  مطالعاتی  اقدامات 
کلیات سند  در سال گذشته  تا  کردیم 
به تصویب شورای برنامه ریزی استان 

اردبیل برسد
به  وی خاطرنشان کرد: در عمل 
فرمایش مقام معظم رهبری در تدوین 
برنامه بلندمدت برای توسعه کشور سند 
سازمان  محوریت  با  استان ها  آمایش 
امسال  و  شده  تدوین  بودجه  و  برنامه 
نیز قرار است سند ملی آمایش در سطح 

ملی تدوین شود.
و  یت  یر مد ن  ما ز سا ئیس  ر
برنامه ریزی استان اردبیل گفت: استان 
استان های  از  یکی  عنوان  به  اردبیل 
 500 و  هزار   2 در  را  سند  این  پیشرو 
صفحه و 2۱ جلد تهیه کرده که به اذعان 
متخصصان و ناظران جزو اسناد برجسته 

در سطح کشور محسوب می شود.

شایقی بیان کرد: تا افق ۱۴2۴ در 
این سند چشم انداز توسعه استان اردبیل 
در نظر گرفته شده تا به صورت راهبردی 
بتوان برنامه ریزی ها و هدفگذاری ها را 

انجام داد.
می تواند  سند  این  داد:  ادامه  وی 
و  یزی ها  مه ر نا بر ر  محو ند  ا می تو
ساله  پنج  برنامه   6 هدفگذاری های 
قرار گیرد که سعی کردیم این سند را با 
یک نگاه تخصصی و جامع با جمع بندی 
و  طراحی  متفکران  و  نخبگان  نظرات 

تدوین کنیم.
استان  برنامه ریزی  شورای  دبیر 
اردبیل رفع ایرادات برنامه ششم توسعه 
را در تهیه و تدوین برنامه هفتم ضروری 
خواند و بیان کرد: در این سند سعی شده 
تا اهداف و سیاست های بنیادین در مسیر 
توسعه استان اردبیل مدنظر قرار گیرد که 
از جمله آن می توان به پایداری ساختار 
جمعیت،  نگهداشت  روستایی،  محیط 
توسعه  رقابت پذیری  ارتباطات،  تقویت 

صنعتی،  خوشه های  تقویت  منطقه ای، 
سازماندهی شبکه حمل و نقل، توسعه 
و  گردشگری  خدماتی،  فعالیت های 
 ... و  نو  انرژی های  تولید  کشاورزی، 

اشاره کرد.
شایقی گفت: در این سند به تقسیم 
کار ملی و منطقه ای تاکید شده و قرار 
است تا پایان سال ۱۴2۴ استان اردبیل 
پایداری  در  پیشرو  و  ممتاز  استان  به 
رقابت پذیری  محیطی،  زیست  مبانی 
قتصادی،  ا تجاری،  بخش های  در 
بهره گیری از ظرفیت های مرزی، کسب 
نمونه در حوزه های کشاورزی،  جایگاه 
گردشگری و صنعتی و رعایت الزامات 

توسعه فرهنگی نایل شود.
توسعه ای  ماموریت های  به  وی 
و  کرد  اشاره  سند  ین  ا در  استان 
استقرار  قلمرو  سند  این  در  افزود: 
کشت  فزایش  ا تولیدی،  واحدهای 
یجاد  ا مهم،  دشت  سه  در  زرع  و 
کریدور شمال – جنوب و دایر کردن 

استان های  در  رسمی  سکونتگاه های 
توجه  مورد  مرزی  شهرهای  و  مجاور 
عدم  در  آسیب شناسی  و  گرفته  قرار 
استان  مختلف  مناطق  یافتگی  توسعه 

انجام شده است.
و  یت  یر مد ن  ما ز سا ئیس  ر
در  گفت:  اردبیل  استان  برنامه ریزی 
در  استان  توسعه ای  اولویت  سند  این 
بخش صنعت شهرهای نمین، اردبیل، 
در دشت  توسعه بخش کشاورزی  نیر، 
معادن  توسعه  اردبیل،  دشت  و  مغان 
در خلخال و مشگین شهر و گردشگری 
اردبیل  و  مشگین شهر  سرعین،  در 

هدفگذاری شده است.
اظهار کرد: سند  پایان  در  شایقی 
آمایش استان که در تهیه و تدوین آن از 
نظرات و تجربیات مدیران، صاحبنظران 
و اساتید دانشگاه استفاده شده یک مسیر 
مشخصی در تحول استان اردبیل است 
مورد  آینده  سال های  در  می تواند  که 

توجه قرر گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

سند آمایش اردبیل چشم انداز ۱۴۲۴ را هدفگذاری کرده است
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تمرکز ذوب آهن تامین ریل داخل کشور است
شرکت  برداری  بهره  معاون 
این  بیان  با  اصفهان  آهن  ذوب 
وزارت صمت،  موجود  سیاست  که 
و  مترو  ریل  واردات  از  جلوگیری 
راه آهن به کشور است، گفت: ذوب 
آهن اصفهان با توجه به نیاز داخل 
ریل  صادرات  بر  تمرکزی  امسال 
کیفیت  نظر  از  اما  داشت،  نخواهد 
استانداردهای  مطابق  تولیدی  ریل 

جهانی، هیچ محدودیتی ندارد. 
در خصوص  توالئیان  مهرداد 
این  ریل  تولید  وضعیت  آخرین 
مه  هینا ا گو فت  یا ر د و  شرکت 

استاندارد ملی ایران برای تولید آن، اظهار کرد: در حال حاضر ریل  ذوب 
آهن مطابق با استاندارد روز دنیا  تولید می شود ضمن این که این شرکت 

موفق شدگواهینامه استاندارد ملی برای ریل خود را دریافت کند.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این که حتی تا نیمه 
در  کشور  مهم  محور   6 برای  ریل  تحویل  تعهد  نیز  آینده  سال  نخست 
دستور کار ذوب آهن قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به سیاست وزارت راه 
و شهرسازی بر توسعه حمل و نقل ریلی، شرکت ذوب آهن در حال حاضر 
با توجه به نیازهای موجود کشور ذوب آهن می تواند ۱00 درصد نیازهای 
ریلی داخل را تامین کند و در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی در 

تعامل و هماهنگی کامل قرار دارد.
تنها  آهن  در حال حاضر شرکت ذوب  این که  بر  تاکید  با  توالئیان 
تولیدکننده ریل در کشور است، خاطرنشان کرد: با وجودی که ذوب آهن 
رقیبی در تولید ریل ندارد، به عنوان تنها فروشنده به بورس کاال ورود کرده 
است و خریداران براساس قیمت تعیین شده در بورس کاال محصول مورد 

نظر خود را خرید می کنند.
وی با بیان اینکه راه آهن جمهوری اسالمی ایران خرید ریل مورد 
نیاز خود را از طریق مناقصه انجام می دهد که ذوب آهن اصفهان در تمام 
مناقصه ها شرکت و تنها برنده آن است، افزود: البته شرکت های کوچکی 
وجود دارند که نیازمند ریل گذاری در کارخانه و مجموعه خود هستند که 
بدون برگزاری مناقصه، ریل مورد نیاز خود را از بورس کاال خرید می کنند.

توالئیان با بیان این که پیش از این، ریل از روسیه، هند، چین، ترکیه و 
... وارد کشور می شد، تاکید کرد: در حال حاضر واردات ریل به کشور نداریم 

و این موضوع موجب جلوگیری خروج ارز از  کشور می شود.
وی در مورد ورود ذوب آهن برای تامین ریل راه آهن قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران، اظهار کرد: ریل تولید ذوب آهن برای خطوط پرسرعت 
ذوب آهن قابل استفاده است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد و ریل مورد 

نیاز این پروژه مطابق استاندارد تولیدی ذوب آهن است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند:
و  کشور  پیروزی  موجب  شهدا،  یاد  داشتن  نگه  زنده 

سند مقاومت مردم ایران است

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت:زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، 
مقاومت  سند  و  کشور  پیروزی  موجب  اسالم  رزمندگان  های  رشادت  و  اخالص 

مردم ایران است.
 مهندس ولدخانی با حضور در جمع بسیجیان و شرکت در مراسم پیاده روی 
یادگاران هشت سال دفاع مقدس افزود: دوران دفاع مقدس دورانی بود که علی 
رغم نبود امکانات و تجهیزات ما توانستیم در مقابل بیش از ۴0کشور که به کمک 

رژیم بعث آمده بودند بایستیم و پیروز شویم.
کشور  به  شازند  پتروشیمی  شرکت  خدمات  به  اشاره  در  ولدخانی  مهندس 
گذشته  سنوات  در  شازند  پتروشیمی  شرکت  متخصصین  و  مهندسین  یادآورشد: 
از آن جمله  اند که  ارائه کرده  خدمات شایانی به این مجموعه و استان و کشور 
تامین خوراک 3 هزار واحد پایین دستی و جلوگیری از تعطیلی آنها در این شرایط 

سخت اقتصادی است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با بیان اینکه ما همواره باید نگاهمان به 
داخل است و با توکل به خداوند و اتکاء به نیروی داخلی کارها را پیش می بریم 
به  تولیدات منحصر  از جمله  نیز  اولیه ماسک و سرم و سرنگ  تولید ماده  افزود: 
فرد این مجموعه بوده که تامین کننده نیاز کشور است و توسط متخصصین این 

صنعت به انجام شده است.
سرهنگ رشید اکبری فرمانده سپاه ناحیه شازند هم در سخنانی گفت: دشمن 
تمام توان خود را به کار گرفت تا انقالب اسالمی چهل سالگی خود را نبیند که این 
آرزو را به گور خواهند برد که ملت ایران نه تنها چهل سالگی انقالب بلکه چهل 

سالگی هشت سال دفاع مقدس را دید.
وی تحوالت ضدآمریکایی و ظلم ستیزی وقوع یافته در کشورهای اسالمی را 
برگرفته از انقالب اسالمی ایران و دفاع مقدس جوانان این کشور برشمرد و افزود: 
مردم امروز با وجود تحمل فشارهای اقتصادی و معیشتی، والیتمداری خود را حفظ 
کرده و هیچگاه زنده نگه داشتن یاد و خاطره قهرمان مرز و بوم خود را کم رنگ 
نکرده بلکه در شراط کرونا نیز این هفته را با رویکرد خاص گرامی خواهند داشت.

اینکه کارکنان شرکت پتروشیمی شازند  بیان  با  ناحیه بسیج شازند  فرمانده 
پیشانی اقتصاد مقاومتی هستند یادآورشد: فشارهای اقتصادی بر ملت ایران با این 
هدف از سوی دشمنان دنبال می شود که زیر بار سازش برویم، مقاومت مردم در 
برابر زورگویی های دشمنان به سرکردگی آمریکا روز به روز دشمن را عصبانی تر 
می کند و با اظهارات نابخردانه خود در رسانه روز به روز قدرت پوشالی خود را نمایان 
می کنند و ما بر این ایمان و باور داریم که فرهنگ دفاع مقدس در جنگ اقتصادی 

و تحریم های ظالمانه نیز پیروزی به ارمغان خواهد آورد.
شایان ذکر است با دستور مدیریت محترم عامل در راستای مسئولیت های 
اجتماعی با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت و روابط عمومی 
لوازم  بسته  تعداد 200  آغاز سال تحصیلی جدید  مناسبت  به   ، الملل  بین  امور  و 
التحریر جهت دانش آموزان روستاهای مناطق محروم شهرستان شازند به ارزش 
بیش از ۱50 میلیون ریال تهیه و طبق هماهنگی های بعمل آمده جهت توزیع بین 
دانش آموزان این مناطق در اختیار بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه شازند قرار گرفت.

جلسه بررسی تامین به موقع سوخت گاز مایع 
شهرستان برگزار شد

گروه خبری استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن عادله رحمانی
فرماندار بردسکن در جلسه بررسی تامین به موقع گاز مایه شهرستان 
که با حضورمعاون برنامه ریزی عمرانی مدیر پخش فراورده های نفتی منطقه 
سبزوار بخشداران برگزار شد اظهار داشت:  در شهرستان بردسکن ۱۹۱۱خانوار 
فاقد برخورداری از نعمت گاز سراسری می باشند که اولویت توزیع  تأمین گاز 
خانوارهای روستاهایی است که از این نعمت طبیعی و خدادادی محروم هستند.

مجتبی شاکری افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود که مردم با توجه به شرایط 
ویروس کرونا وتاکید بر رعایت فاصله اجتماعی  صف های کپسول ایجاد نشود.

فرماندار بردسکن: بخش انابد را با توجه به پراکندگی روستاها ،عشایری 
بودن و فاصله زیاد تا مرکز شهرستان از مشکالت جدی در تامین گاز مایع 
عنوان نمود و گفت  : دهستان درونه با ۹۱۱ خانوار در فاصله ۷0 کیلومتری 
رو  روبه  زیادی  با مشکالت  خود  مایع  گاز  کپسول  تامین  بردسکن جهت 
هستند.وی متذکر شد  توزیع گاز باید به نحوی باشد که با کمبود گاز مایه 

مواجهه نشوند.
فرماندار بردسکن اظهار امیدواری کرد با پیگیری های انجام شده انشاهلل 
این دهستان بزرگ  به خط سراسری گاز طبیعی متصل شود تا شاهد بروز 

مشکالت کمبود گاز مایع در درونه نباشیم.

نشست مدیران شرکت پاالیش نفت اصفهان  و اعضاء 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان

در پي نشست مشترک مدیران شرکت پاالیش نفت اصفهان  با اعضاء 
هیئت رئیسه  اتاق بازرگانی استان، در  روز  سه شنبه  ۱ مهرماه سال جاري  
و  بازرگانی  اتاق  همکاری  زمینه های  اصفهان،  نفت  پاالیش  میزباني   به 

پاالیشگاه بررسي گردید و بر ارتباطات بیشتر  تأکید شد.
در این نشست مرتضي ابراهیمي ضمن معرفی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به عنوان اولین شرکت پاالیشي در کشور ازنظر تنوع تولید گفت: 
در این شرکت روزانه ۱2 میلیون لیتر بنزین یورو 5 تولید می شود و از طریق 
شرکت ملي پخش بین ۱6 استان کشور توزیع می گردد. همچنین تا اوایل 
سال ۱۴00 با پایان یافتن واحد تصفیه گازوئیل، تمام 20 میلیون لیتر تولید 

روزانه گازوئیل یورو خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان بابیان اینکه ۸5 درصد تولیدات 
این شرکت فرآورده اصلي و ۱5 درصد فرآورده فرعي و ویژه است، ضمن 
تقدیر از تعامل دوسویه پاالیشگاه و اتاق بازرگاني، ابراز امیدواري کرد تمام 
مسئولین استاني در یک مسیر و براي بهبود شرایط استان گام بردارند و در 
این راستا از صنایعي که در جهت اقتصاد استان و کشور فعالیت می کنند، 

حمایت شود تا روزهاي بهتري براي اصفهان رقم بخورد.
رئیس اتاق بازرگاني نیز ضمن اشاره به ظرفیت های اتاق بازرگانی اظهار 
داشت: نمایندگان اتاق در زمره اهالي خوش نام بخش های تجاري و اقتصادي 
هستند و فعالیت آن ها خدمات محور است که امیدواریم از این ظرفیت برای 

پیشبرد اهداف اقتصادي استان و کشور استفاده شود.
مسعود گلشیرازي با تأکید بر توجه ویژه به زیرساخت های صادراتي 
استان اصفهان، تصریح کرد: فعالیت استان صنعتي اصفهان باید تبدیل به 

خدمت شود و رفاه اجتماعي را ایجاد کند.
گلشیرازي همچنین به گزیده ای از فعالیت های اتاق در جهت تقویت 
تأمین  جهت  در  پاالیشگاه  با  مشارکت  همچون  اصفهان  توسعه  زیربناي 
آب موردنیاز از خلیج فارس و برنامه ریزی براي افتتاح نمایشگاه بین المللی 
دائمي  نمایشگاه  و  خالقیت  و  نوآوري  مرکز  به عنوان  ماه  آبان  در  استان 

صادرکنندگان اشاره کرد.

اتمام گازرسانی به شهرها و روستاهای ایالم تا پایان 
دولت دوازدهم

مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: براساس برنامه ریزی به عمل آمده 
تا پایان دولت دوازدهم گازرسانی به همه شهرها روستاهای این استان به 

اتمام خواهد رسید.
عباس شمس اللهی اظهار داشت: عملکرد شرکت گاز استان ایالم از سال 
۱3۹2 تاکنون نشان از جهشی چشم گیر در گازرسانی به شهرها و روستاها 
گازرسانی  میزان  به طوریکه  دارد،  و سخت گذر  دورافتاده  مناطق  ویژه  به 
روستایی و شهری در این استان از آغاز دولت تدبیر و امید به بعد به ترتیب 
روستایی و شهری برابر ۷۸ و 5۸ درصد کل میزان گازرسانی شرکت گاز 

استان از بدو تاسیس است.
وی تاکید کرد: قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ضریب نفوذ 
گاز شهری ۷0 درصد و  روستایی 3۱ درصد در این استان بود که با عملیات 
قابل مالحظه ای  افزایش  میزان  این  دوازدهم،  و  یازدهم  دولت  جهش وار 

یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به وضعیت گازرسانی در مناطق 
شهری استان گفت: هم اکنون میزان برخورداری مناطق شهری از شبکه 

توزیع گاز ۹۹ درصد است.
از توابع  آباد  شمس اللهی یادآور شد: تنها 2 شهر میمه و پهله زرین 
شهرستان مرزی دهلران از نعمت گاز برخوردار نیستند که طرح گازرسانی 

به این شهرها با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجراست.
وی تاکید کرد: عملیات اجرایی خط تغذیه گازرسانی به 2 شهر باقی مانده 
پیشرفت  با ۷0 درصد  توابع شهرستان دهلران  از  سراب میمه و زرین آباد 

در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: خط تغذیه این دو بخش ۸5 کیلومتر 

بوده که کار عملیات اجرایی 60 کیلومتر آن تکمیل شده است.
شمس اللهی با اشاره به اعتبار اولیه ۴00 میلیارد ریالی این پروژه افزود: 
تاکنون بیش از 250 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به فعالیت ۱0 پیمانکار در اجرای این 
پروژه اشاره کرد و یادآور شد: کار عملیات اجرایی شبکه گاز داخل شهرهای 
میمه و پهله و بخش عمده ای از روستاها نیز  انجام شده و همراه با پیشرفت 

خط تغذیه نصب علمک در شهرها و روستاها در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی تا پایان سال جاری این 2 نیز شهر به شبکه گاز سراسری 
متصل می شوند و ظریب نفوذ گازرسانی به مناطق شهری در استان ایالم 

به ۱00 درصد خواهد رسید.
شمس اللهی گفت: شهرستان های ایوان، مهران و به تازگی بدره نیز که 
عملیات اجرایی گازرسانی در آنها به اتمام رسیده است در زمره شهرستان های 

سبز استان قرار دارند.
وی در خصوص وضعیت گازرسانی در مناطق روستایی استان گفت: 
هم اکنون از 600 روستای استان ایالم ۴6۱ روستا با داران بودن ۹۴ درصد 

جمعیت روستاییان استان از نعمت گاز برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۸2 روستای استان به شبکه گاز سراسری 
متصل شد، تاکید کرد: هم اکنون ضریب نفوذ گاز در خانوارهای روستاهای 
استان ۹۴ درصد است که با اتمام گازرسانی به 5۷ روستای دیگر که در 

دست اقدام هستند، ضریب نفوذ به ۹۹ درصد می رسد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم ِگفت: تا کنون ۷۹3 واحد صنعتی 
ایالم گازدار شده اند که از این تعداد 633 واحد در دولت تدبیر و امید گازرسانی 

شده اند که معادل ۸0 درصد کل صنایع گازدار استان است.
وی افزود: امسال برنامه ریزی های این شرکت برای گازرسانی به ۱50 
واحد صنعتی دیگر در سال جهش تولید در دستور کار قرار گرفت که در ایام 

هفته دولت ۱۴۸ واحد به شبکه گاز سراسری متصل شدند.
شمس اللهی با اشاره به اینکه ۷۷ درصد صنایع گازدار استان در دولت 
تدبیر و امید انجام شده است، گفت: گازدار کردن هشت شهرک صنعتی 
استان و 633 واحد صنعتی تولیدی در دولت های یازدهم و دوازدهم انجام 
شده است که از خدمات شایان نظام و دولت در رفع محرومیت استان و 

تحقق عدالت اجتماعی به شمار می رود. 
گازرسانی یکی از مطالبات اصلی مردم استان ایالم بود که عملیات 
اجرایی آن در سال ۸2 آغاز شد و در نهایت سال ۸5 آرزوی دیرینه مردم این 
استان تحقق یافت و تا کنون با پیشرفت بسیار مناسبی در دست انجام است.

رئیس سازمان صنعت. معدن و تجارت ایالم
افتتاح واحد تولیدی فرآورده های پروتئینی در ایالم

امور  با حضور معاون هماهنگی  پروتئینی  فرآورده های  تولیدی  واحد 
تجارت  و  از مسئوالن سازمان صنعت، معدن  استاندار و جمعی  اقتصادی 

استان در ایالم افتتاح شد.
امور  با حضور معاون هماهنگی  پروتئینی  فرآورده های  تولیدی  واحد 
تجارت  و  از مسئوالن سازمان صنعت، معدن  استاندار و جمعی  اقتصادی 

استان در ایالم افتتاح شد.
رئیس سازمان صنعت. معدن و تجارت ایالم در حاشیه افتتاح این واحد 
تولیدی اظهار داشت این واحد در زمینه تولید فرآورده های گوشتی شامل انواع 
سوسیس، کالباس، برگر و گوشت های طعم دار با سرمایه گذاری بیش از 
۱5 میلیارد ریال توسط سرمایه گذار بخش خصوصی راه اندازی شده است.

رضا محمد رحیمی افزود: این بنگاه زمینه اشتغال زایی مستقیم برای ۱0 
نفر را فراهم نموده و در راستای حمایت از کاالی ایرانی تمامی ماشین آالت 

این واحد محصول تولید داخل کشور است.
با  اتوماتیک و  این واحد به صورت  تولید در  وی اضافه کرد: فرآیند 
استفاده از مواد اولیه سالم بدون مواد نگهدارنده بصورت مستقیم در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم ادامه داد: این واحد تولیدی 
با طراحی اپلیکیشن و نصب دوربین از فرآیند تولید محصول امکان مشاهده 

آنالین چرخه تولید برای مصرف کنندگان فراهم نموده است.

طی مراسمی با حضور شهردار مشهد انجام شد؛

بهره برداری از دو پروژه ساماندهی جاده بهشت رضا)ع( و بولوار شهید رجایی 
و عملیات اجرایی پل سوار رو سردخانه

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
با حضور  مراسمی  باقرزاده-طی  سمیه 
شهردار و جمعی از مسئولین شهری، دو 
پروژه ساماندهی  جاده بهشت رضا)ع( 
و  برداری  بهره  رجایی  شهید  بولوار  و 
عملیات اجرایی مسیر ۴5 متری و پل 

سواره رو سردخانه آغاز شد.
دسترسی  جاده  ساماندهی  پروژه 
با هزینه حدود ۱0  بهشت رضا)ع( که 
میلیارد تومان از بزرگراه شهید شوشتری 
بهشت  از جاده  کیلومتر،  به طول یک 
رضا )ع( از سمت شمال به عرض حدود 
چهار متر تعریض و دو عدد دوربرگردان 
در مسیر ایجاد شده است و درکنار آن 
 ۱0 وعرض   ۴00 طول  به  لوپ  یک 
جاده  به  را  شمالی  کمربند  مترجاده 

بهشت رضا)ع( متصل خواهد کرد.
همچنین پروژه احداث ضلع شمالی 
بولوار شهید رجایی، به طول بیش از یک 
کیلومتر و عرض ۱0 متر به همراه احداث 
با  کانال جمع آوری آب های سطحی 
هزینه بیش از ۱2 میلیارد تومان ظرف 

حدود هفت ماه اجرا شده است.
سواره  پل  پروژه  اینکه  ضمن 
متری   ۴5 محور  دسترسی  جاده  و  رو 
سردخانه، حدفاصل جاده قدیم و جدید 
نیشابور از میدان کارآفرین تا اتصال به 
کنارگذر بزرگراه مشهد - باغچه نیز با 
اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان ازسوی 
سازمان عمران و با همکاری شهرداری 

منطقه هفت اجرا خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
افزاری  سخت  اقدامات  درکنار  گفت: 
شامل ساخت پل ها، تقاطع های غیر 
رفع  برای  معابر  بازگشایی  و  همسطح 
مشکل ترافیک به توسعه حمل و نقل 
عمومی، کاهش سفرهای درون شهری 
ترویج  و  کردن خدمات  الکترونیکی  با 

فرهنگ ترافیکی نیازمند هستیم.
و  نقل  و  حمل  عمران،  معاون 

ترافیک شهرداری مشهد خبرداد؛
ثبت تخلفات خودروهای سنگین از 
طریق دوربین/ اجرای 65 میلیارد تومان 

پروژه عمرانی در منطقه هفت
و  نقل  و  حمل  عمران،  معاون 
با  گفت:  مشهد  شهرداری  ترافیک 
ت  تخلفا ر  هو ا ر پلیس  ی  ر همکا
های  محدوده  در  سنگین  خودروهای 
به  دوربین  طریق  از  سبز  و  زرد  قرمز، 

صورت آنالین ثبت و متخلفان اعمال 
قانون خواهند شد.

اینکه  بیان  با  کاظمی  اهلل  خلیل 
حدفاصل  بار  پایانه  در  مذکور،  پروژه 
میدان  از  نیشابور  جدید  و  قدیم  جاده 
کارآفرین تا اتصال به کنارگذر بزرگراه 
مشهد - باغچه اجرا می شود، بیان کرد: 
با اعتباری  جاده دسترسی به سردخانه 
بالغ بر 50 میلیارد تومان ازسوی سازمان 
عمران و با همکاری شهرداری منطقه 

هفت اجرا خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد: این پروژه 
شامل بهسازی مسیل و بازگشایی کال 
طرق با عرض حدود ۴0 متر، اجرای راه 
از میدان پایانه بار تا اتصال به کنارگذر 
عرض  به  نیشابور   – مشهد  اتوبان 
انتقال  جداول  ایجاد  متر،   35 حدود 
روسازی  و  میانی  آیلند  سطحی،  آب 
اجرای  و  برگشت  و  رفت  مسیرهای 

چهار دهانه پل با طول ۸0 متر است.
وی ادامه داد: همچنین ورودی و 
خروجی های بهشت رضا)ع( نیز اصالح 
هندسی و برای خودورهای مسیر جاده 
برای  و  خروجی  و  ورودی  یک  قدیم 
خودروهای مسیر آزاد راه نیز یک ورودی 

و خروجی مجزا تعریف شده است.
و  نقل  و  حمل  عمران،  معاون 
ترافیک شهرداری مشهد، همچنین به 
بهره برداری از پروژه احداث ضلع شمالی 
بولوار شهید رجایی نیز اشاره و بیان کرد: 

این پروژه به طول بیش از یک کیلومتر 
و عرض ۱0 متر به همراه احداث کانال 
درتاریخ  آب های سطحی  آوری  جمع 
اول اسفند ۹۸ آغاز و با هزینه بیش از 
۱2 میلیارد تومان ظرف حدود هفت ماه 

اجرا شده است.
کاظمی با بیان اینکه، پروژه احداث 
نیز  رجایی،  شهید  بولوار  شمالی  ضلع 
طبق زمانبندی درنظر گرفته شده آماده 
خاطرنشان  است،  شده  برداری  بهره 
کرد: بهره برداری از این پروژه ،کاهش 
سطح  بردن  باال  همچنین  و  ترافیک 
به  تر  راحت  دسترسی  ایجاد  و  ایمنی 

شهرک طرق را در پی خواهد داشت.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
بیان کرد: رویکردی که در نظر گرفته 
شد، این بود که در هسته مرکزی، رینگ 
اول و دوم شهر سراغ اصالح هندسی 
معابر برویم و در رینگ سوم نیز که به 
می  متصل  برون شهری  نقل  و  حمل 
شود نیز اصالحات و پروژه های ترافیکی 

الزم را انجام دهیم.
محمدرضا حیدری با اشاره به اینکه 
این رویکرد تا پایان دوره ادامه خواهد 
اقدامات  این  اما در کنار  داشت، گفت: 
برای حل موضوع ترافیک نیازمند توسعه 
سفرهای  کاهش  عمومی،  ونقل  حمل 
درون شهری با الکترونیکی کردن ارائه 
توسعه  همچنین  و  مردم  به  خدمات 
فرهنگ ترافیکی هستیم، زیرا هرچقدر 

بزرگراه و پل بسازیم تا فرهنگ ترافیکی 
مشکل  نکند،  تغییر  زندگی  سبک  و 

ترافیک حل نخواهد شد.
رئیس پلیس راهورخراسان رضوی؛

اقدامات خوبی از سوی شهرداری 
انجام  ترافیک  روانسازی  برای  مشهد 
خراسان  راهور  پلیس  استرئیس  شده 
رضوی در ادامه گفت: شهرداری مشهد 
پروژه های  ترافیک  روان سازی  برای 
خوبی را از جمله اصالح هندسی معابر و 
احداث پل ها و تقاطع های غیر همسطح 
در نقاط مختلف شهر و حتی در ورودی 

های شهر اجرا کرده است.
از  یکی  افزود:  امیدوار  هادی 
های  ورودی  در  ترافیکی  مشکالت 
که  بود  سنگین  خودروهای  تردد  شهر 
قرار شد برای کاهش ترافیک و ایمن 
عمومی  مسیرخودروهای  تردد،  سازی 
خودروهای  و  جدا  باری  خودروهای  از 
سنگین از طریق مسیری جدا به پایانه 

بار هدایت شوند.
امیدوار، خاطرنشان کرد: در بحث 
ترافیک جاده بهشت رضا )ع( نیزکه در 
تردد  پنجشنبه و جمعه شاهد  روزهای 
حدود 35 هزار خودرو و در شب های 
چراغ برات نیز بیش از 50 هزارخودرو 
در این مسیر بودیم، که خوشبختانه با 
اجرای پروژه ساماندهی جاده دسترسی 
بهشت رضا)ع( از سوی شهرداری مشهد 

این مشکل حل شده است.

شهر  گفت:  ایالم  دانشگاه  رییس 
فناوری  و  نوآوری  برج  و  دانشگاهی 
اختصاص  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱20 با 
یافته از سوی معاونت علمی و فناوری 
دانشگاه  این  جوار  در  رییس جمهوری 

ایجاد می شود.
داشت:  اظهار  علی اکبری  محمد 
وری  فنا و  علمی  نت  و معا کمک 
و  تکمیل  ی  ا بر ی  ر ییس جمهو ر
فناوری  و  نوآوری  برج  از  بهره برداری 
دانشگاه ایالم یک اقدام بسیار ارزشمند 

است.
وی یادآور شد: در اوایل ماه جاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
دانشگاه  از  استان  به  سفر  جریان  در 
ایالم بازدید کرد و ضمن افتتاح مجتمع 
گلخانه های تحقیقاتی و مرکز نوآوری و 
فناوری دانشگاه با اختصاص ۱20 میلیارد 

برج  راه اندازی  برای  مالی  کمک  ریال 
نوآوری و فناوری دانشگاه موافقت کرد.

کرد:  اضافه  ایالم  دانشگاه  رییس 
مراحل اداری ساخت این شهر دانشگاهی 
در حال انجام است و تا بهمن ماه سال 

جاری به بهره برداری می رسد.
علی اکبری اظهار داشت: واگذاری 
به  ایالم  دانشگاه  اراضی  از  هکتار   30

یک  نتیجه  نیز  فناوری  و  علم  پارک 
اقدام بزرگتر است که اواخر سال گذشته 
و پس از ۴5 سال با پیگیری های متوالی 
مشاعی  مالکان  با  اختالف  نهایت،  در 
و  شد  حل  دانشگاه  اصلی  پردیس  در 
مالکیت دانشگاه بر این اراضی به رسمیت 

شناخته شد.
وی افزود: توافق نامه های واگذاری 

به  ایالم  دانشگاه  اراضی  از  هکتار   30
پارک علم و فناوری ایالم، ۱5 هکتار از 
اراضی دانشگاه قم به پارک علم و فناوری 
قم و واگذاری 30 هکتار از اراضی دانشگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( به پارک علم و 
فناوری قزوین روز گذشته با حضور وزیر 

علوم به امضا رسید.
دانشجو  هزار   6 با  ایالم  دانشگاه 
در مقاطع کاردانی تا دکترا و 200 عضو 
هیات علمی، 32 گروه آموزشی دارد و در 
سال ۱3۷0 در سفر مقام معظم رهبری 
به استان ایالم از دانشکده زیر مجموعه 
دانشگاه رازی کرمانشاه به دانشگاه ارتقا 

یافته است.
استان ایالم در مجموع 36 دانشگاه 
و موسسه آموزش عالی دارد که 26 هزار 
دانشجو در این مراکز دانشگاهی مشغول 

به تحصیل هستند.

شهر دانشگاهی در ایالم ایجاد می شود



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1565- شنبه 5 مهر 1399 ایران 

ن  ستا ا خبری  ه  و گر
شهرستان  رضوی  خراسان 
رحمانی- دله  عا بردسکن 

با  فرماندار بردسکن گفت: ۱0۷ پروژه 
اعتباری بالغ بر 6۹ میلیارد و 5۹0 میلیون 
تومان و  اشتغال در هزار و ۱60 نفر در 
سامانه رصد فعالیت معین های اقتصادی 

ثبت شده است.
 مجتبی شاکری در جلسه شورای 
هماهنگی بانک ها که با حضور رئیس 
خراسان  استان  ملی  بانک  شعب  امور 
رضوی و دبیر شورای هماهنگی بانک 
برنامه  معاونت  رضوی،  خراسان  های 
بانک  مدیران  فرماندار،  عمرانی  ریزی 
در  بردسکن،   اقتصادی  فعاالن  و  ها 
محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار 
شد  در ادامه مطللب فوق افزود: از تعهد 
اشتغال هزار و 3۷  فرصت شغلی در سال 
جاری تاکنون 3۸ درصد آن تحقق پیدا 

کرده است.
در شهرستان  داشت:  اظهار   وی 
تومان  میلیارد   5۷ بر  بالغ  بردسکن 
تسهیالت اشتغال توسط بانکهای عامل 
از  تومان  میلیارد  پرداخت شد که  36 
تومان  میلیارد   ۷ کارا،  سامانه  طریق 
تومان  6میلیارد  برکت،  بنیاد  توسط 
تومان  ۴میلیارد  امداد،  کمیته  توسط 
تومان  میلیارد   ۴ و  بهزیستی   توسط 
توسط پست بانک پرداخت شده است.  
میدانی   حضور  بردسکن  فرماندار 
دبیر شورای هماهنگی بانک ها و بازدید 
از پروژه های نیمه تمام و مشکل دار  
را، یک حرکت بسیار ارزرشمند دانست 
و گفت:  بحث اشتغال و کارآفرینی در 
واقع یک نوع عبادت محسوب می شود. 

توسط  مردم  رفع مشکالت   وی 
یک  را  اجرایی  دستگاههای  مدیران 
نعمت  بیان کرد و گفت: حل مطالبات 
بسیاری  تواند  می  مردم  مشکالت  و 
جامعه  در  را  اجتماعی  های  آسیب  از 

کاهش دهد.
کرد:  عنوان  بردسکن   فرماندار   
گذاران  سرمایه  از  حمایت  منظور  به 
به  نامه  تفاهم   23  ، تولید  موانع  ورفع 
سرمایه  با  تومان  میلیارد   ۸۷5 ارزش 
گذاران منعقد شده که تاکنون ۸ تفاهم 
تومان  میلیارد  اعتبار553  با  مهم  نامه 
 ۱00 پیشرفت  با  نفر    530 واشتغال 
درصد به بهره برداری رسیده و ۷پروژه 
باالی ۹0 درصد وبقیه  به طور متوسط 

65 درصد پیشرفت دارد. 
شاکری  افزود: شهرستان بردسکن 
کشاورزی  شهرستان  یک  عنوان  به 
زراعی  اراضی  هکتار  هزار   2۷ دارای 
انواع  تن  هزار   ۱۱۷ تولید  با  باغی  و 
با  ودامی  باغی  زراعی  محصوالت 
۱۴00میلیارد  از  بیش  مالی  گردش 

تومان می باشد.
وی تعداد واحدهای صنعتی را ۴2 
واحد با۱0۹۴ نفر اشتغال و معادن فعال 
را 3۴ معدن با 2۴00 نفر اشتغال  اعالم 
نساجی مدرس   کارخانه  و گفت:   کرد 
به عنوان نگینی در حوزه  صنعت است. 
با ذخیره قطعی  تعداد   ۸ معدن مس 
۱5میلیون تن واستخراج یک میلیون تن  
در سال و تولید ۱20هزار تن کنسانتره 
مس ، 2 معدن طال با ذخیره 2 میلیون 
تن و استخراج ۱۷0 هزار تن در سال 
وتولید 2۷0کیلو طال در سال ،  3 معدن 
آهن با ذخیره ۱0میلیون تن واستخراج 
۱50هزار تن سنگ آهن وتولید ۴0هزار 
تن کنسانتره آهن و تعداد ۴ واحد معدنی 
در مرحله اکتشاف با میزان ۸میلیون تن 
ذخایرمواد معدنی  در  منطقه  وجود دارد. 
واحد   ۱۹ از  گفت:  همچنین  وی 
صنعتی دارای مجوز در شهرک صنعتی،  
۱۱ واحد فعال می باشند که ۴ واحد در 
تملک بانک ها می باشد که متقاضی 
واحدها  این  در  گذاری  سرمایه  جهت 

اعالم آمادگی کرده است که باید تعین 
تکلیف شوند. 

وی تعداد واحد های صنفی فعال  
صنفی  اتحادیه   ۱0 با  واحد   3500 را 

اعالم کرد. 
وام  فقره   225 پرداخت  به  وی 
دراین  تاکنون  امسال  ابتدای  از  ازدواج 
مبلغ  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان 
پرداختی وام های ازدواج به متقاضیان 
۱۱ میلیارد و 250 میلیون تومان  می 
میزان  بیشترین  ملی  بانک  که  باشد 

پرداختی ها را داشته اند.
ی  ها نک  با د عملکر ی  و  
ارزیابی  مثبت  را  بردسکن  شهرستان 
 563 مجموع  ز  ا و  گفت:  و  کرد 
شهرستان  در  کرونا  تسهیالت  فقره 
مبلغ  به  فقره    3۴3 تاکنون  بردسکن 
به  تومان  میلیون   ۸۷۸ و  میلیارد   3
متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت 
در  دیگر   پرونده   ۱۹2 و  است  شده 
بانک  در  طرح   26 و  بررسی  دست 
های استان تاکنون تایید نشده است.

ثبت۱۰۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۹ میلیارد  تومان واشتغال۱۱۶۰نفر
 در سامانه معین های اقتصادی

شهردار کرج عنوان کرد:
نقش مهم باغ موزه دفاع مقدس در انتقال ارزش ها

باغ موزه دفاع مقدس استان البرز نمادی از مقاومِت رزمندگان و فضایی 
برای برای انتقال فرهنگ و ارزش های آن ایام به نسل جدید، بشمار می 
رود.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده روز چهارشنبه در 
آیین بهره برداری از فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس استان البرز؛ اظهار 
ایثارگری ها و مجاهدت های رزمندگان  از  باغ موزه بخشی  این  داشت: 
هشت سال دفاع مقدس را به نمایش می گذارد.وی افزود: پروژه ساخت باغ 
موزه دفاع مقدس استان البرز از سال ۹6 با مصوبه شورای اسالمی شهر 
فاز  نخستین  داد:  ادامه  مسئول  زنی شد.این  کلنگ  دوره چهارم  در  کرج 
این مرکز با مساحت سه هزار مترمربع زیر بنا و با صرف اعتبار ۱0 میلیارد 
اینکه  به  اشاره  با  زاده  است.کمالی  احداث شده  اعتبارات  از محل  تومان 
کِل مساحت این باغ موزه ۴.5 هکتار است، افزود: سه فاز دیگر از این باغ 
موزه باقی مانده که اختصاص به تاالرها و موزه ها دارد که تاکنون هشت 
میلیارد تومان برای فاز دوم هزینه شده و مابقی اعتبار آن که بالغ بر ۱2 
میلیارد تومان است طی قراردادی جذب شده است.وی در ادامه به ساخت 
اردوگاه شهید باکری در خوزستان اشاره کرد و گفت: این پروژه  که ۸0 
درصد پیشرفت فیزیکی در اختیار سپاه قرار داده شد، در حال حاظر مراحل 
پایانی را طی می کند.شهردار کالنشهر کرج گفت: این اردوگاه از لحاظ 
کیفیِت مصالح، مدرنترین سایت در بین 3۱ استان کشور است.گفتنی است 
پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان البرز که قرار بود روز شنبه پنجم مهرماه 
در چهاردهمین هفته از شنبه های جهادی افتتاح شود، به دلیل همزمانِی 

افتتاح با ۷ استان، امروز به بهره برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی:
۲ هزار و ۹۴۰ ورزشکار استان مرکزی 

مدال آوری کردند
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: ورزشکاران این استان 
در هفت سال اخیر در سایه تالش و و برنامه ریزی 2 هزار و ۹۴0مدال رنگین 
در رشته های مختلف ورزش های انفرادی و تیمی برای استان کسب کردند.

»عابد حقدادی« افزود: مجموع مدال های به دست آمده ورزشکاران 
استان مرکزی در مسابقات کشوری در بدو فعالیت دولت تدبیر و امید ۱۱0 

عنوان بود اما این شاخص اکنون به یک هزار و 3۷ مدال رسیده است.
وی مجموع مدال های کسب شده از سوی ورزشکاران استان مرکزی 
در مسابقات بین المللی را در هفت سال اخیر  ۹0 عنوان اعالم کرد و ادامه 
داد: شمار مدال های تصاحب شده بین المللی استان در رشته های مختلف 
ورزشی اکنون 6۹ عنوان است که این نشان از پرورش صحیح استعدادها و 

ثمره راهبردهایی است که به درستی پی گرفته شده است.
ورزشکاران  داشت:  اظهار  مرکزی  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
پارالمپیک این استان در سال های ۹6، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب هفت، پنج و 
یک مدال به دست آوردند در صورتی که این مهم پیش از فعالیت دولت 

تدبیر و امید بی سابقه بود.
حقدادی بیان کرد: برگزاری چهار هزار و ۸6۱ اردو و مسابقات استانی، 
۱55 میزبانی رویدادهای ورزشی، میزبانی هفت رویداد ورزشی بین المللی 
در سال های ۹6، ۹۷ و ۹۸ و اعزام یک هزار و 32 تیم ورزشی به مسابقات 
کشوری از دیگر اقدامات اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در طول 

هفت سال گذشته است.
سال  هفت  در  دختران   ویژه  ورزشی  رویداد   63۸ کرد:  اضافه  وی 
اخیر با هدف استعدادیابی در استان مرکزی برگزار شده که در نوع خود 

بی سابقه است.

اقدامات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

ملی  شرکت   )hse(زیست محیط  و  ایمنی  بهداشت،  واحد  رییس 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اقدامات این شرکت در پیشگیری 
و مقابله به ویروس کرونا را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، علی کرد رستمی ابالغ نکات 
بهداشتی، الزام به انجام فرایند سوختگیری و پرداخت هزینه سوخت توسط 
کاربران جایگاه سوخت، ضدعفونی مستمر سطوح تماس مشترک، قراردادن 
دستکش یکبار مصرف برای استفاده مراجعین و نظارت و پایش مستمر بر 
اجرای دستورالعملهای ابالغی به مجاری عرضه توسط کارشناسان منطقه و 
دیگر سازمانهای نظارتی استان را از جمله اقدامات نظارتی و کنترلی برشمرد 
که جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در مجاری عرضه استان با 
محوریت واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان انجام شده است. وی به فعالیتهای انجام شده 
جهت حفظ سالمتی کارکنان و مراجعین اشاره کرد و افزود:الزام به استفاده 
از ماسک توسط مراجعین و همکاران، ضدعفونی کردن محیطهای کاری، 
همکاران،  سالمتی  پایش  طرح  انگشت،  اثر  ثبت  دستگاه  از  استفاده  لغو 
تعطیلی موقت سالنهای غذاخوری و اماکن ورزشی، توزیع ماسک، نصب 
ظروف حاوی ژل ضدعفونی کننده پایه الکلی در ورودی اماکن منطقه و 
راهروهای ساختمانهای ستادی و عملیاتی و برگزاری جلسات توجیهی ویژه 
نبروهای خدماتی از جمله این فعالیتها است. رییس واحد بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان گفت: 
تمامی این فعالیتها از ابتدای شیوع بیماری کرونا در سطح منطقه تاکنون 
بصورت مستمر در حال انجام است و تالشها جهت پیشگیری و مقابله با 

این بیماری هم چنان ادامه خواهد داشت.  

جوالن کرونا در اقتصاد پنهان
ویروس کرونا با شیوع سریع و قدرتمند خود ابتدا بخش بهداشت و درمان را در 
هر منطقه ای تحت تاثیر قرار داد، اما مهمترین و بارزترین نشانه های اثرگذاری همه 
گیری ویروس کووید- ۱۹ در بخش اقتصاد مشاهده شد. با این وجود این اثرات و 
پیامدهای آن به صورت یکسان در هر دو بخش اقتصاد رسمی و اقتصاد غیر رسمی 

یا سیاه رخ نداده است.
اقدامات دولت ها مبنی بر تعطیلی  کسب وکارها و بستن مرزها با هدف مقابله 

با کرونا، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به دنبال داشته است.
با این اقدامات و بسته شدن مرزها، بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی 

جهان متوقف شد و افراد بسیاری مشاغل خود را از دست دادند.
حمل ونقل، امالک و مستغالت، سفر و جهانگردی از جمله صنایعی هستند که 

متحمل بیشترین زیان ها طی این مدت شده اند.
اما، بخش های دیگری از اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند 

که به علت ماهیت غیرآشکار خود کمتر مورد توجه و دقت واقع شده اند.
تارنمای خبری تحلیلی آسیا تایمز در گزارشی به قلم »ایگور خواما« با اشاره به 
اثرات کرونا در سطوح و بخش های مختلف جوامع از جمله بخش اقتصاد، به بررسی 
اقتصاد غیر رسمی پرداخته است و می نویسد: مردم در برخی کشورهای سرمایه داری 
سعی می کنند برای فرار از نظارت های دولت ها و ندادن مالیات، فعالیت هایشان ثبت 
نشود. این سعی و تالش ها به شکل گیری اقتصاد سایه منجر شده است که به طور 
متوسط حدود 20- ۱5 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و 
بین 35 - 30 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال ظهور را شکل می دهد.

 اقتصاد سایه تنها شکل قاچاق نیست
بسیاری به اشتباه معتقدند که اقتصاد سایه تنها شامل قاچاق کاال، معامالت ثبت 
نشده، قاچاق مواد مخدر و داروهای غیر قانونی می شود. اما در اصل تمام فعالیت های 
اقتصادی که از دید مقامات رسمی پنهان مانده اند، بخشی از »اقتصاد پنهان« یا 
اقتصاد سایه به شمار می روند. در این گزارش نویسنده بدنبال پاسخ این سوال است 
که »آیا در شرایط بحران مالی جهانی، اقتصاد سایه به همان اندازه اقتصاد قانونی 
آسیب دیده است؟”بخش اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد سایه از دو جهت در دوران 
همه گیری کرونا تحت تأثیر قرار گرفت: یکی اینکه محدودیت ها و  اجرای قرنطینه 
مانع ادامه فعالیت آنها شد. برای مثال دست فروشان خیابانی اجازه فعالیت نداشتند؛ 

دومین مورد هم به عدم اختصاص کمک های اقتصادی به آنها مربوط می شود.
به شرکت های خصوصی  اقتصادی مصوب دولت ها  بسته های محرک  تمام 
اختصاص می یافت تا آنها را برای حفظ کارمندان در بحران همه گیر ترغیب کنند. 
اما فعاالن دنیای اقتصاد سایه از این مزیت بهره مند نشدند. به عنوان مثال یونان 
به شرط پرداخت مالیات، به مشاغل آزاد ۸00 یورو )۹۴0 دالر آمریکا( کمک مالی 
در ماه پیشنهاد کرده است. این شرط باعث می شود صدها هزار نفر این کمک های 

مالی را دریافت نکنند.
بخش کشاورزی نیز از کرونا در امان نبود

بخش  در  غیررسمی  کارگران  از  بسیاری  همچنین  گزارش،  این  اساس  بر 
کشاورزی و تامین مواد غذایی به دلیل همه گیری Covid-۱۹ شغل خود را از 
دست دادند. طبق اعالم سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، تعطیلی بازارها و مدارس 
منجر به از دست دادن فرصت های خرید و فروش و کاهش تقاضا برای محصوالت 

کشاورزی شده و در نتیجه تقاضا برای نیروی کار کشاورزی کاهش یافت.
آژانس های  آرایشگاه ها،  کارگران  مانند  افراد دیگری  است که  در حالی  این 
امالک و مستغالت و کارگران متفرقه به دلیل داشتن ارتباط و دسترسی به تجهیزات 

توانستند تا حدودی به کار خود ادامه دهند.
تاثیر کرونا بر کسب و کارهای غیرقانونی

در بخش فعالیت های اقتصادی این گروه نیز برخی زنجیره های تهیه مواد 
مختل شده و به همین خاطر قاچاقچیان مجبور به جستجو برای مسیرهای جایگزین 
شده اند. به نظر می رسد با محدودیت در سفرهای هوایی، داروهای مصنوعی مانند 
متامفتامین، بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند. محدودیت در مسیرهای هوایی باعث شده 
است تا قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر از مسیرهای دریایی استفاده کنند.گزارش های 

بین المللی از افزایش قاچاق از راه دریا در دوران کرونا خبر می دهد.
طبق داده های موجود در تاریخ 25 فوریه، یک کشتی تجاری توسط مقامات 
کلمبیایی و هلند در یک عملیات مشترک در آبهای بین المللی در نزدیکی »آروبا« به 
جرم حمل تقریبا 5 تن کوکائین توقیف شد.همچنین، در تاریخ 2۸ آوریل یک کشتی 

حاوی ۴ تن کوکائین در نزدیکی جزایر قناری توسط پلیس اسپانیا رهگیری شد.
در موردی دیگر در تاریخ 2 مه، پلیس بندر هامبورگ 500 کیلوگرم کوکائین 

را که در یک محموله دریایی پنهان شده بود، پیدا کرد.
در ۱۴ ماه مه، یک هواپیمای گشت دریایی نیروی دریایی آمریکا نیز حدود 

۱360 کیلوگرم کوکائین را در شرق اقیانوس آرام کشف و ضبط کرد.
این کشفیات محدود به اروپا و آمریکا نبوده و در آغاز ماه ژوئن، آژانس اجرای 
دریایی مالزی مواد مخدر به ارزش 2.6۷ میلیون رینگیت )6 صد و ۴۴ هزار دالر( 

را از یک قایق در نزدیکی »مورا« کشف کرد.
)black Web(رونق بازار سیاه اینترنت

بازارهای سیاه اینترنت )DWM( نیز طی همه گیری کرونا بازدید قابل توجهی 
پیدا کرده اند. در این بازار فروش داروها و آزمایش های تشخیصی کاذب بیماری کرونا 
افزایش یافته است. همچنین انتظار می رود که تاخیرهای اولیه در دسترسی به دارو یا 
واکسن کرونا عالقه عموم مردم به بازار سیاه اینترنت را به طرز چشمگیری افزایش 

دهد که این امر خطرات عینی برای سالمت عمومی به همراه دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: اقتصاد سایه نیز طی همه گیری کرونا تحت 
تأثیر قرار گرفته و رنج زیادی متحمل شده است، اما افرادی که قادر به یافتن اشکال 
جایگزین برای کار در شرایط قرنطینه بودند توانستند کسب و کار خود را حفظ کنند.

اگر نگوییم میلیون ها نفر، می توان گفت که دست کم هزاران نفر درآمد خود 
را از دست دادند و چه کسی می داند چه زمانی اوضاع به حالت عادی برمی گردد.

قدردانی معاون هماهنگی توزیع توانیر از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
معاون هماهنگی توزیع توانیر با ارسال لوح تقدیری از 
تالشهای علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
و  موفق  به سبب گذر  این شرکت  پرسنل  و  گلستان  برق 
بدون خاموشی از پیک برق در تابستان سال ۹۹، قدردانی 
کرد. در بخشی از این لوح آمده است :تامین برق پایدار و 
اجرای برنامه های مدیریت مصرف و عبور موفق از دوران 
مرهون  را   )0۹۹( خاموشی  بدون  تابستان  و  مصرف  اوج 
تالش جنابعالی و  همکاران محترم در تمامیبخشها می باشد. 
بدینوسیله از جنابعالی و همه همکاران بخصوص معاونین 
خدمات مشترکین و بهره برداری ، مدیر دفتر مدیریت مصرف 
و مدیران محترم امور برق آن شرکت که در این ایام در اجرای 
این برنامه همراه صنعت برق بودند ، کمال تشکر را دارم. 
غالمعلی رخشانی مهر- معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر

آگهی مزایده اتومبیل
))آگهی مزایده اموال منقول (

خانم بتول نوروزی فرزند علیرضا به شماره ملی 06۹0202۴۴۱ به استناد سند نکاحیه 
شماره 3۷۹3 مورخه ۱3۹۴/0۱/20 دفتر ازدواج شماره ۱ تربت حیدریه مبادرت به صدور 
اجرائیه علیه محمد بخشی رزگی فرزند غالمرضا به شماره ملی 0۷0۴002۹۷3 به تعداد 
20 قطعه سکه بهارآزادی از مجموع 2۱۴ عدد سکه محاسبه شده بمبلغ 2/262/000/000 
ریال ( دو میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون ریال ( را نموده که پرونده به کالسه 
۹600۹3۹ در شعبه اجرای این ثبت تشکیل و پس از ابالغ اجرائیه و سیر مراحل قانونی 
حسب تقاضای بستانکار ششدانگ یک دستگاه خودروی پراید به شماره ۴۱۸ ن ۹۷ ایران 
32 مدل ۱3۸6 رنگ بژ به شماره موتور 2۱۷623۴ در سیستم راهور تربت حیدریه بازداشت 
و طی نظریه مورخه ۱3۹۹/3/25 بمبلغ سیصد و ده میلیون ریال ارزابی گردید. لذا مزایده 
خودرو مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱3۹۹/3/2۱ از ساعت نه الی دوازده در محل اجرای 
ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 
سیصد و ده میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . و 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ، همچنین برابر ماده ۱36 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت میباشد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد .م الف ۷۸۱
تاریخ انتشار : ۹۹/0۷/05

محمد کاظم باقرزاده رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تربت حیدریه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه حسن حیدرانی برابر درخواست شماره ۷۷۸0 مورخه ۱3۹۹/06/3۱ باستناد 
دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۷۴ فرعی واقع در اراضی عنبربو از 20۴ اصلی واقع در دهستان اربعه بخش یک تربت 
حیدریه که متعلق به نامبرده میباشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق 
دفتر امالک تربت حیدریه سند مالکیت مذکور ذیل دفتر 3۴2 و صفحه 2۱۴ و شماره ثبت 
۸۹0۴۴ بنام حسن حیدرانی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه – کدملی 06۹03022۹0 
صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد 
لذا به استناد ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خودرا به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م الف ۷۸0

تاریخ انتشار : ۹۹/۷/5                                       محمد کاظم باقرزاده
                                                رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  علی  فرزند   ۱5 شناسنامه  شماره  به  نشرودکلی  کرمی  حسن  اقای 
کرمی  علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست 
و  است  نموده  فوت  سنگر  شهرستان  در    ۱3۹۴/۴/5 تاریخ  در  گل  فرزند  نشرودکلی 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-حسین کرمی نشرودکلی به ش ش ۱5 
فرزند علی نسبت فرزند 2-حسن کرمی نشرودکلی به ش ش 2۱2۷ فرزند علی نسبت 
فرزند 3- فاطمه کرمی نشرودکلی به ش ش 20۱۱ فرزند علی نسبت فرزند ۴- کبری 

قدس سروندی به ش ش ۱32۸ فرزند حسن نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۹۹00۱۱0-۹۹/2/3۱ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

آگهي حصروراثت
حسین   سید  فرزند   ۱5۸۸ شناسنامه  شماره  به  کیاسرایی  فتاحی  امیر  سید  آقای 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از 
سنگر  شهرستان  در   ۱3۸۷/02/2۹ تاریخ  در  مهدی  فرزند  کدوسرایی  جهانی  سکینه 
فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- سیده زهرا فتاحی 
فتاحی  امیر  پسر2-سید  نسبت  امیر  سید  فرزند   6530۱36۷۱۱ به ش ش  کیاسرایی 
کیاسرایی به ش ش ۱5۸۸ فرزند سید حسین نسبت همسر 3-مهدی جهانی کدوسرایی 
به ش  توچایی  خانمی  انیس   -۴ پدر  نسبت  فرزند حسین   25۹5۱6۸۹۴0 به ش ش 
دیگري  ورثه  نامبرده  وراث  از  غیر  به  مادر  نسبت  امیر  فرزند   25۹2536۹۹۱ ش  
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
۹۹003۴2-۱3۹۹/5/23 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  سنگر  اختالف  حل  شوراي  دوم  شعبه  دفتر  به  یکماه 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر- رضا مسلمی

 
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۸0۱۱3۱0 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی ام البنین شمسی فرزند بهرامعلی شش دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر انبار احداثی به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از 20 
اصلی به کالسه  366۴/۹۸  در بخش ۴ ثبت تنکابن خریداری شده از سیدهادی 
معتمدیان مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت اول : 22/06/۱3۹۹ تاریخ انتشار 
: نوبت دوم : 05/0۷/۱3۹۹ شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

م-الف ۱۹۹0۴۹6۷
 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 

۱3۹۸۱۱۴۴۱000۸0۱50۷ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریم هاشمی فرزند سید حسین مشاع 
از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 2۴/3۸۸ مترمربع 
قسمتی از پالک ۱۱0 اصلی واقع در قریه باال شیرود به کالسه ۱50۷/۹۸  در 
بخش ۴ ثبت تنکابن خریداری شده از علیرضا گودرزی ۱3۹۹603۱000۸00۴۹۴3 
مریم هاشمی فرزند سید حسین شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
باال  قریه  در  واقع  اصلی   ۱۱0 پالک  از  قسمتی  مساحت  ۹۱/۴2۹ مترمربع  به 
شیرود به کالسه  ۱500/۹۸ در بخش ۴ ثبت تنکابن خریداری شده از علیرضا 
گودرزی ۱3۹۹603۱000۸00۴۹35 مریم هاشمی فرزند سید حسین شش دانگ 
از  قسمتی  مساحت ۷۸/32۱ مترمربع  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک 
پالک ۱۱0 اصلی واقع در قریه باال شیرود به کالسه ۱50۴/۹۸در بخش ۴ ثبت 
تنکابن خریداری شده از علیرضا گودرزی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : نوبت 
: نوبت دوم : 05/0۷/۱3۹۹ شهریار شکوری  انتشار  اول : 22/06/۱3۹۹ تاریخ 

سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹0۴۹۷۱

برگ  دو  ارائه  با  ثامن  موسسه  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
استشهادیه المثنی که در دفترخانه اسناد رسمی 6۷ بابل تصدیق 
امضاء شده و طی درخواست شماره ۱3۹۹2۱۷۱000۴02۴۸2۱مورخ 
26 - 06 –۱3۹۹ تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت پالک 
ثبتی  حوزه  غرب  دو  بخش  اصلی   –  2۹۱۷ از  فرعی   ۱5 شماره 
نامش  به   ۴3۴2۷ ثبت   32۸ جلد۴۸۷ صفحه  دفتر  ذیل  که  بابل 
نموده  را  شده  مفقود  جابجایی  اثر  گردیددر  تسلیم  صادرو  ثبت 
است دراجرای ماده ۱20 – آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
دریافت  رسید  و  ارائه  محل  ثبت  اداره  به  معامله  سند  یا  مالکیت 
نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرراعتراض ارائه نگردد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک 
خواهد نمود. تاریخ انتشار: 05 - 0۷ - ۱3۹۹ شهرام خسروی رئیس 

ثبت اسناد و امالک بابل
م-الف ۱۹۹053۷3

به گزارش روابط عمومی 
و اطالع رسانی کمیته امداد، 
کمیته  مدیرکل  زارع،  کریم 
استان اصفهان  )ره(  امام خمینی  امداد 
با اعالم اینکه ۱۱۴ هزار و 200خانوار 
با جمعیتی بالغ بر 225 هزار نفر تحت 
پنج  نهاد هستند، گفت:در  این  حمایت 
ماهه نخست امسال بیش از ۱۴۸ میلیارد 
هزینه  کمک  تومان  میلیون   ۸50 و 
به  ماهیانه  مستمری  قالب  در  معیشت 

این خانوارها پرداخت شده است.
زارع پرداخت مستمری ماهیانه را 
یکی از خدمات اصلی این نهاد برشمرد 

مربوط  مبالغ  اخیر  سالهای  گفت:در  و 
به این خدمت با کمک دولت افزایش 
گرانی  به  توجه  با  ولی  است  یافته 
این  جامعه  سطح  در  خدمات  و  کاال 
این  نیازهای  جوابگوی  کماکان  مبالغ 

خانوارها نیست.
وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی 
و خودکفایی مددجویان یکی از برنامه 
های مهم این نهاد است، گفت: با این 
وجود همه افراد تحت پوشش به ویژه 
افتاده،  کار  از  و  بیمار  افراد  سالمندان، 
فعالیت  امکان  نیازمند  فرزندان  و  ایتام 
و  ندارند  را  موثر  و  جدی  اقتصادی 

باید با همکاری و همراهی مردم برای 
حفظ عزت و آبروی آنها مورد حمایت 

قرار گیرند.
ستان  ا د  مدا ا کمیته  مدیرکل 
به  مربوط  منابع  داد:  ادامه  اصفهان 
پرداخت مستمری به مددجویان از محل 
بودجه دولتی تامین می شود و صدقه و 
سایر کمک های مردم عزیز با توجه به 
نیت آنها و در زمینه هایی مانند بهداشت 
و  تحصیل  آموزش،  مسکن،  ودرمان، 
اختیار  در  جداگانه  صورت  به  معیشت 
خانوارهای تحت حمایت قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو 

طرح ویژه برای کمک به مددجویان در 
این نهاد در حال اجراست، گفت: طرح 
اطعام و احسان حسینی در قالب مرحله 
دوم رزمایش ایران همدل از عید غدیر 
ادامه  صفر  ماه  پایان  تا  و  شده  شروع 
خواهدداشت. در این طرح هدف اصلی 
برای  مردمی  های  کمک  آوری  جمع 
طبخ و توزیع غذای گرم و همچنین سبد 
با مشارکت  کاالهای اساسی است که 
بیش  کنون  تا  استان  مردم خیراندیش 
 ۸0 و  گرم  غذای  وعده  هزار   5۸0 از 
دراختیار  طریق  این  از  کاال  سبد  هزار 

مددجویان قرار گرفته است.

پرداخت 1۴۸ میلیارد و ۸۵0 میلیون تومان مستمری به مددجویان اصفهانی

عراق تکذیب کرد؛
هیچ برنامه ای برای افزایش صادرات نفت نداریم!

وزارت نفت عراق گزارش یک رسانه که به نقل از وزیر نفت این کشور مدعی توافق 
قریب الوقوع با اوپک پالس برای افزایش صادرات نفت عراق شده بود را تکذیب کرد.

خبرگزاری دولتی INA در گزارشی مدعی شده بود احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق 
به روزنامه دولتی الصباح گفته است انتظار دارد در خصوص افزایش صادرات نفت عراق به 

زودی با گروه اوپک پالس به توافق برسد.
عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق به رویترز گفت: وزیر نفت چنین اظهاراتی 

نداشته و با خبرنگار روزنامه دیدار نکرده است. گزارش خبرگزاری INA هم حذف شد.
وی در ادامه افزود: عراق به توافق اوپک پالس متعهد بوده و با تولیدکنندگان اوپک 
و غیراوپک برای مقابله با چالشهای پیش روی بازارهای جهانی نفت شامل کووید ۱۹ که 

باعث افت تقاضا برای نفت شده است، همکاری می کند.
کاهش صادرات نفت به دلیل توافق اوپک پالس، فاینانس عراق را تحت فشار قرار 
داده و برای دولت این کشور که با پیامدهای سالها جنگ و فساد دست و پنجه نرم می 
کند، چالش برانگیز بوده است. عراق برای تامین ۹۷ درصد بودجه دولتی خود به درآمدهای 

نفتی وابسته است.
داعش  تروریستی  و حمله گروه  تحریم  از سالها جنگ،  نفت  و بخش  اقتصاد عراق 
به شدت آسیب دیده است. در زمانی که سایر اعضای اوپک در حال بهره بردن و افزایش 
سهم بازار خود بودند، عراق برای احیای صنعت نفت خود به سختی تالش می کرده است.

از 2.۷63  به 2.6 میلیون بشکه در روز رسید که کمتر  صادرات نفت عراق در اوت 
میلیون بشکه در روز در ژوییه بود.در خبر جداگانه دیگری وزارت منابع طبیعی دولت منطقه 
ای کردستان اعالم کرد این منطقه نیمه خودمختار از توافق کاهش تولید نفت اوپک پالس 

تبعیت کرده و به اهداف کاهش تولید خود عمل می کند.
اوپک  توافق  از  آمده است: دولت منطقه ای کردستان پس  این وزارتخانه  بیانیه  در 
پالس، تولید نفت خود را کاهش داده و آمار اخیر تولید بسیار پایینتر از سطح نسبتا مناسب 

در مقایسه با سایر مناطق عراق بوده است.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1565- شنبه 5 مهر 61399 ورزش دنیای 

رضوانی: 
کرونا مشکل بزرگی برای ورزش های آبی به وجود آورده است

رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: با 
شیوع کرونا یک مشکل بسیار بزرگ برای رشته های 
آبی نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا به وجود 

آمده است.
بازگشایی  خصوص  در  رضوانی،  محسن 
استخرهای سرپوشیده اظهار کرد: هنوز که استخرهای 
سرپوشیده مجوز بازگشایی ندارند. نمی توان پیش بینی 
هم کرد که چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد. در 
بحث استخرها و کرونا کاری که از دست ما بر می آمد 

را انجام دادیم. ما یک آیین نامه آماده کرده ایم و در جلسه ای که برگزار شد به وزارت 
ورزش و فدراسیون پ      زشکی ارائه کردیم تا به تایید ستاد کرونا برسد. هنوز مجوز به ما 
داده نشده است. حتی ما روز گذشته از ورزشکاران نیز تست گرفتیم تا اگر مجوز داده شد 

بتوانیم سریعتر کار را آغاز کنیم.
وی در ادامه در خصوص شرایط ملی پوشان این رشته گفت: ملی پوشان در حال 
حاضر انفرادی در استخر روباز تمرین می کنند اما مشکل دیگری که سر راه داریم این 
است که هنوز نمی دانیم چه زمانی مسابقه خواهیم داشت. این موضوع در شنا قابل حل 
تر است چون فدراسیون جهانی در حال ارائه برنامه مسابقات در ماه دی و بهمن برای 
رشته شنا است اما در واترپلو ما هیچ مسابقه هدفی نداریم. با همه این شرایط باز باید در 
هفته آینده برنامه ریزی کنیم و اگر به امید خدا انتخاب دبیر هم در هفته آینده نهایی شد 

در خصوص آغاز تمرینات واترپلو نتیجه گیری کنیم.
رییس فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو در پاسخ به این سوال که دبیر فدراسیون چه 
زمانی مشخص می شود گفت: مشخص نیست. باید گزینه های پیشنهادی بررسی شنود 
و با وزارت ورزش نیز هماهنگ شویم. امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق رخ دهد. فعال 
کارها پیش می رود و مشکلی نیست. در حال حاضر از نظر کاری به دلیل تعطیلی استخرها 

همانند قبل شلوغ نیستیم و امیدواریم زودتر بحث دبیر نهایی شود.
رضوانی در ادامه گفت: برخی کشورها مثل انگلستان مجددا به سبب موج دوم 
کرونا استخرها را تعطیل کرده است. استخرهای روباز را برای تمرین فعال داشتند و مثال 
۸ ورزشکار در استخر تمرین می کردند. در حال حاضر یک موضوع بسیار مهمی که وجود 
دارد  و باید همه به آن توجه کنند بحث تحریم های اقتصادی است. برای بازگشایی یک 
استخر حداقل باید ماهی ۱50 میلیون هزینه کرد اما آیا با شیوع کرونا کسی از استخر 
استفاده خواهد کرد؟ این موضوعات همه دست به دست هم داده است تا مشکالت 

برای ما پررنگ تر باشد.
رییس فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو اظهار کرد: در حال حاضر تیم ملی شنا در 
استخر آزادی تمرین می کند. می خواهیم با گرفتن مجوز تیم ملی واترپلو نیز تمریناتش را 
از هفته دیگر آغاز کند. این یک شروعی خواهد بود تا بتوانیم استخر ۹ دی را نیز راه اندازی 

کنیم تا کم کم کارها روی روال برگردد.
وی گفت: در رشته های آبی نمی توان اردوها را قطع کرد و باید تمرینات زنجیره 
وار ادامه داشته باشد. در زمان استراحت آب در اختیار ورزشکاران نیست پس دوباره بدن 
به حالت اولیه برمی گردد. ما زمانی می توانیم کار را جلو ببریم که ورزشکاران 2 ماه 
تمرین بدون وقفه داشته باشند و بعد 5 تا ۱0 روز استراحت کنند. سایر رشته ها در زمان 
استراحت می توانند تمرین انفرادی داشته باشند اما در رشته های آبی زمانی تمرینات قطع 
شود به دلیل نبودن استخر داستان متفاوت است. خالصه با شیوع کرونا یک مشکل بسیار 
بزرگی برای رشته های آبی نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا به وجود آمده است.  
رضوانی در پایان گفت: تنها کشورهایی که عادی جلو رفته اند مجارستان و صربستان 
هستند. البته شنیدم هفته گذشته آمار کرونا در این کشورها هم باال رفته که احتمال بسته 
شدن فعالیت  های ورزشی هم وجود دارد اما آن ها بدون توجه به کرونا و شیوع آن همچنان 
تمرین می کنند و لیگشان هم ادامه دارد. نمی دانیم چطور می توان از این مشکل عبور 

کرد ولی امیدواریم این بیماری زودتر در دنیا از بین برود.

قدردانی رییس فدراسیون جهانی کاراته از ایران
رییس فدراسیون جهانی کاراته با ارسال پیامی 
به فدراسیون کاراته ایران از برگزاری مسابقات ساحلی 

و وبینار آموزشی در کشورمان قدردانی کرد.
انتونیو اسپینوز در پیامی از برگزاری مسابقات 

ساحلی و وبینار آموزشی در ایران قدردانی کرد.
در بخشی از پیام رییس فدراسیون جهانی به 
سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته ایران 

آمده است: » از اطالعاتی که با خرسندی و قدردانی دریافت شد بسیار سپاسگزارم، مایلم 
به شما به خاطر تالشتان و موفقیتی که در برگزاری مسابقات ساحلی و وبینار آموزشی 
کسب کردید تبریک بگویم و امیدوارم همچنان این تالش سخت کوشانه را ادامه دهید.”

الزم به یادآوری است که اولین دوره مسابقات کاتای ساحلی به مدت چهار روز در 
اصفهان برگزار شد. در این رقابت ها که نخستین مسابقات کاراته پس از شیوع ویروس 
کرونا بود ۴62 رزمی کار کنترلی و غیر کنترلی شرکت داشتند که 303 نفر در بخش 

بانوان و ۱5۹ نفر در بخش آقایان به رقابت پرداختند.
همچنین نخستین وبینار آموزشی کومیته با حضور و تدریس چهار تن از قهرمانان 
کاراته جهان به نامهای ذبیح اهلل پورشب، سجاد گنج زاده ، بهمن عسگری ، امیر مهدی 

زاده در طی چهار جلسه برگزار شد.
در این جلسات آموزشی، نکاتی در خصوص انجام تکنیک در فاصله های مختلف 
نسبت به حریف و نقاط مختلف داخل تاتامی به همراه اجرای آن انجام شد و سپس به 

سواالت و درخواست های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

وفایی هم شکست خورد؛
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از مسابقات مسترز اروپا

حسین وفایی اسنوکر باز ایران در مسابقات 
مسترز اروپا از حریف قدرتمند چینی شکست خورد 

و از گردونه رقابت ها کنار رفت.
پنج شنبه شب رقابت های مرحله نخست 
اسنوکر مسترز اروپا به صورت تک حذفی و با حضور 
۱2۸ بازیکن از 3۱ شهریور در میلتون کینز انگلستان 
آغاز شد که حسین وفایی و سهیل واحدی نمایندگان 

حرفه ای اسنوکر ایران در این رقابت بودند.
حسین وفایی در این رقابت ها چهارشنبه گذشته مقابل براندون سرجنت از کشور 
انگلیس قرار گرفت که ملی پوش اسنوکر ایران توانست با نتیجه قاطع 5 بر صفر این 
حریف را شکست دهد. با این نتیجه وفایی به مرحله بعد صعود کرد. اسنوکرباز ایران در 
دور بعدی این رقابت ها مقابل دینگ جونهوی مرد شماره ۱2 رنکنیگ حرفه ای ها از 
کشور چین قرار گرفت. وفایی که مرد شماره ۴۱ رنکنیگ اسنوکر حرفه ای ها است در این 
رقابت سخت و حساس با نتیجه پنج بر سه شکست خورد و از ادامه رقابت ها کنار رفت.
وفایی در فریم پنجم این رقابتها موفق شد بریک ۱00 در کارنامه خود ثبت کند. 
سهیل واحدی دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت ها دوشنبه 3۱ شهریور 
به مصاف رایلی پارسنز انگلیسی رفت که ملی پوش اسنوکر ایران با نتیجه نزدیک 5 بر ۴ 

شکست خورد و از گردونه رقابت ها کنار رفت.

بعید است مسابقه جهانی کشتی برگزار شود؛
علیاری: هنوز با تیمی قرارداد نبسته ام

در  جهان  فرنگی  کشتی  برنز  مدال  دارنده 
جهانی  اتحادیه  می دانم  بعید  گفت:   20۱۸ سال 
بتواند مسابقه ای برگزار کند چون تا امروز که همه 

رقابت ها را لغو کرده  است.
مهدی علیاری در خصوص میزان آمادگی اش 
اظهار داشت: وضعیتم قابل قبول است؛ نه خیلی 
آماده ام و نه بدون تمرین. آمادگی ام در حدی هست 

که اگر زمان برگزاری مسابقات را اعالم کنند، می توانم به آمادگی مناسب برسم. در 
شهریار باشگاهی داریم که یک تشک کشتی دارد و 3-۴ نفری تمرین می کنیم. در حد 
معقول آمادگی ام را حفظ کرده ام. مدعی وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی فرنگی احتمال برگزاری 
مسابقات جهانی را ضعیف دانست و تاکید کرد: ظاهراً اتحادیه جهانی اصرار به برگزاری 
مسابقات جهانی بزرگساالن دارد، چون انتخابات هیئت رئیسه هم در پیش است،  اما من 
بعید می دانم بتوانند مسابقه برگزار کنند. تا امروز که همه مسابقات شان را لغو کرده اند. البته 

باز هم باید تا ۱۴ مهر منتظر ماند و دید اتحادیه جهانی چه تصمیمی می خواهد بگیرد.
علیاری در مورد حضورش در لیگ برتر تصریح کرد: چند باشگاه با من صحبت 
کرده اند اما هنوز پاسخ قطعی نداده ام. احتمال دارد که در دور رفت کشتی نگیرم، اگر 
چه هنوز چیزی قطعی نیست. شاید برای دور برگشت و نیمه نهایی فینال قرارداد ببندم.

این کشتی گیر در خصوص مسابقات گزینشی المپیک پیش رو گفت: امیدوارم 
شایسته ترین فرد برای این کار به عضویت تیم ملی درآید و بتواند سهمیه وزن ۹۷ 

کیلوگرم را بگیرد و پس از آن نیز در المپیک صاحب مدال شویم.

بایرن رکورد رئال مادرید را شکست 
بایرن مونیخ با پیروزی برابر سویا در سوپرجام 

اردپا توانست رکورد رئال مادرید را بشکند.
به گزارش آس، گل خاوی مارتینس در وقت 
های اضافه برابر سویا تنها به معنای فتح دومین 
سوپرجام اروپا برای بایرن مونیخ نبود بلکه بیست و 
سومین پیروزی پیاپی تیم آلمانی هم رقم خورد و 
باوارایی ها توانستند از رکورد 22 پیروزی پیاپی رئال 
مادرید کارلو آنچلوتی در سال 20۱۴ پیشی بگیرند. 
بایرن همچنین روند پیروزی های پیاپی سویا را قطع 

کرد. تیم اسپانیایی در 2۱ بازی شکست نخورده بود. 
رئال مادرید رکورد خود را در ماه های سپتامبر تا دسامبر 20۱۴ به ثبت رساند. 
در 22 پیروزی، ۱0 برد خانگی و ۱2 برد در خانه حریف به دست آمد. سفیدپوشان در 
این دوره ۸0 گل به ثمر رساندند و ۱0 گل دریافت کردند. والنسیا تیمی بود که توانست 

رئال مادرید را شکست دهد تا رکورد پیروزی ها در عدد 22 باقی بماند. 
شش سال بعد بایرن با شکست سویا در بوداپست این رکورد را شکست. به این 
23 برد پیاپی باید 32 بازی را اضافه کنیم که باوارایی ها شکست نخورده اند )بایرن در 
سال 2020 شکست را تجربه نکرده است(. ماشین کاملی که توسط هانس فلیک ساخته 
شده به یک غول واقعی در فوتبال اروپا تبدیل شده است. باید دید این رکورد تا کجا ادامه 
خواهد داشت. تا پنج روز دیگر سوپرجام آلمان بین دو تیم بایرن و دورتموند برگزار خواهد 
شد. آیا ارلینگ هالند، سانچو و هم تیمی هایشان می توانند به این رکورد پایان دهند؟

بدترین ماه زندگی ام بود؛
سوارز با گریه؛ گفتند ماندنم به ضرر مسی است!

ستاره اروگوئه ای بارسا در میان بغض و اشک 
از هواداران بارسلونا خداحافظی کرد.

لوئیس سوارز که پس از انتخاب رونالد کومان 
به عنوان سرمربی جدید بارسا در فهرست مازاد این 
باشگاه قرار گرفت در نهایت پس از یک ماه موفق 
به گرفتن مجوز جدایی اش شد و شب گذشته رسما 

به اتلتیکو مادرید پیوست.
بارسا  برای  سال  ای شش  اروگوئه  ستاره 
بازی کرد و با ۱۹۸ گل سومین گلزن برتر باشگاه 

لقب گرفت اما در نهایت به دالیل متعدد مجبور به جدایی شد و با فسخ قراردادش 
راهی اتلتیکو شد.

او روز گذشته با جمع کردن وسایلش در رختکن بارسلونا از هم تیمی هایش 
خداحافظی کرد و با چشمانی اشکبار از کمپ بارسلونا خارج شد.

سوارز در نشستی خبری رسما از هواداران بارسا خداحافظی کرد و در جریان این 
نشست نتوانست احساساتش را کنترل کند و اشک ریخت.

سوارز در ابتدای صحبت هایش و در حالی که آشکارا بغض داشت، گفت:» برای 
همیشه قدردان حمایت های اعضای باشگاه و هواداران خواهم ماند چرا که همواره به 
من اعتماد داشتند و حامی من بودند. می دانم که خیلی ها به خاطر جدایی من ناراحتند 

و در هر صورت برای خود من هم جدایی پس از شش سال سخت است.«
آخرین بازی برای بارسا شکست ۸-2 از بایرن:» هر کدام از بازی هایی که منجر 
به حذف مان از لیگ قهرمانان شدند در خاطرم باقی مانده ولی همیشه خاطرات خوب 

از بارسا به یادم خواهد ماند.«
سرزنش بارسا:» امروز روز خداحافظی من است و نمی خواهم اعتراض و انتقادی 

را مطرح کنم. می خواهم به عنوان یک بازیکن بزرگ بارسا را ترک کنم.«
از بارسا به اتلتیکو و رویارویی با مسی:» خواهیم دید در آینده چه رخ خواهد داد. 
قبال مقابل لئو در بازی های ملی بازی کرده ام ولی احساسات را در بازی های رودرو 

دخالت نخواهیم داد. هر کدام برای برد تیم خودمان تالش می کنیم.«
نظر مسی:» سال هاست یکدیگر را می شناسیم و می داند که به چه چیزی فکر 

می کنم. به اندازه کافی بزرگ و بالغ هستیم که به یکدیگر مشاوره درست بدهیم.«
بازی در اتلتیکو:» برای بازی در اتلتیکو شور و شوق زیادی دارم و می دانم که یک 
تیم رقابت طلب و مدعی است. اتلتیکو همیشه تا هفته های پایانی برای قهرمانی شانس 
داشته و مبارزه کرده است.می خواهم به اتلتیکو کمک کنم به تیم بهتری تبدیل شود.«

جدایی تلخ از بارسا:» هر بازیکن مقطع خودش را در باشگاه دارد و وقتی باشگاه 
تصمیم می گیرد این دوران تمام شده چاره ای جز پذیرشش نیست؛ همانطور که وقتی 
بازیکنی می خواهد باشگاه را ترک کند باید با درخواستش موافقت شود)کنایه به بارتومئو 
در مورد قضیه جدایی مسی(.  البته که جدایی سخت است چون من و خانواده ام در بارسا 

راحت بودیم ولی فوتبال همین است و باالخره یک روز باید رفت.«
مقصر بودن در قضیه جدایی از بارسا:»)با خنده( من مقصرم یا.....)بارتومئو(؟ به 
شخصه برای بارسا کم نگذاشتم. با مصدومیت هم برای این تیم بازی کردم ولی به 
عنوان انتقاد از خود باید بگویم که در حذف از لیگ قهرمانان سال های اخیر من هم به 

سهم خودم مقصر بودم. اتفاقی که نه یک بار که سه بار تکرار شد.«
انتخاب اتلتیکو:» وقتی بارسا مرا در فهرست مازاد گذاشت، پیشنهادات زیادی 
دریافت کردم ولی می خواستم به تیمی بروم که قدرت رقابت با بارسا و رئال را داشته 

باشد. اتلتیکو چنین تیمی است.«
تصمیم کومان:» انتظار تماس او را داشتم و می دانستم که قرار است در فهرست 
مازادش باشم. قبال هم گفته بودم که مشکلی ندارم که برای صالح باشگاه راهی تیمی 

دیگر شوم. با این حال تا روزی که تحت تعهد بارسا بودم در تمرینات حاضر شدم.«
بارسا بدون سوارز:» برخی مواقع هر باشگاهی نیاز به تغییر و تحول پیدا می 
کند. مربی جدید روی من حساب نمی کرد و با وجدان راحت از بارسا می روم. سومین 
گلزن برتر تاریخ باشگاه هستم و فکر می کنم هر کاری نیاز بود برای بارسا انجام 
دادم. امیدوارم در روزهای خوب و بد همیشه در خاطر هواداران باقی بمانم. خودم 
را دارای شرایط بازی برای بارسا می دیدم و یک سال دیگر هم قرارداد داشتم ولی 
تصمیم مربی و باشگاه چیز دیگری بود. ماه بد، عجیب و دیوانه واری بود. گفتند اگر 
بمانم به ضرر باشگاه و مسی خواهد بود. در این مدت اخبار زیادی به بیرون درز کرد 
و خبرهای دروغ زیادی هم منتشر شد که باعث عصبانیتم شدند. سعی کردم خودم 

را از این حواشی دور نگاه دارم.«

با  گل محمدی  شاگردان 
نمایشی سراسر هجومی و دلپذیر 
بار دروازه شارجه  موفق شدند ۴ 
لیگ   C گروه  صدرنشین  تا  کنند  باز  را 

قهرمانان شوند.
پرسپولیس در حالی به مصاف شارجه 
رفت که در پنج مسابقه قبلی همانند حریف 
اماراتی دو پیروزی، یک مساوی و دو شکست 
داشت ولی بخاطر تفاضل گل کمتر در جایگاه 
سوم گروه C لیگ قهرمانان قرار گرفته بود، 
اما سرخ پوشان برای قطعی کردن صعودشان 
به جمع ۱6 تیم برتر باشگاهی آسیا باید به 
برتری مقابل شارجه می رسیدند که به بهترین 
با گل های  و  دادند  انجام  را  کار  این  شکل 
شجاع خلیل زاده)2(، عیسی آل کثیر)۴۱(، وحید 
امیری)۴۴( و مهدی عبدی)۱+۹0( توانستند 
به پیروزی ۴ بر صفر دست پیدا کنند تا راهی 

مرحله یک هشتم نهایی شوند.
لتعاون  ا ز  ا باالتر  که  پرسپولیس 
عربستان، الدحیل قطر و شارجه امارات با ۱0 
امتیاز صدرنشین گروه C  شد، از ساعت ۱۷:۱0 
)به وقت ایران( فردا یکشنبه نخستین دیدار 
مرحله حذفی خود را مقابل السد برگزار می کند 
و امیدوار است با تداوم روند فوق العاده اش به 
یک برد دیگر مقابل تنها نماینده فوتبال قطر، 

میزبان بازی ها برسد.
پرسپولیس ۱ - شارجه صفر )دقیقه 2: 
شجاع خلیل زاده(: احسان پهلوان با دریبل های 
ریز وارد محوطه جریمه شارجه امارات شد و 
ارسال پای چپ دقیقی از جناح چپ به مقابل 
تیرک دوم فرستاد تا شجاع خلیل زاده با ضربه 

سر دروازه را باز کند.
)دقیقه  صفر  شارجه   -  2 پرسپولیس 
۴۱: عیسی آل کثیر(: سانتر دیدنی بشار رسن 
از کرنر سمت راست زمین را عیسی آل کثیر 
با ضربه سر محکم زد تا توپ پس از دفع 
ناقص عادل الحوسنی وارد دروازه شارجه شود.

پرسپولیس 3 - شارجه صفر )دقیقه ۴۴: 
وحید امیری(: حمله همه جانبه پرسپولیس با 
ارسال زمینی نعمتی شکل گرفت و به سرلک 
رسید که او توپ را در اختیار پهلوان قرار داد 
تا این بازیکن ارسال چیپ زیبایی به محوطه 
6 قدم بفرستد و وحید امیری با ضربه سر گل 

سوم تیمش را به ثمر رساند.
)دقیقه  صفر  شارجه   -  ۴ پرسپولیس 

عالیشاه  امید  سانتر  عبدی(:  مهدی   :۹0+۱
از جناح چپ زمین را آرمان رمضانی با ضربه 
این  تا  رساند  عبدی  مهدی  به  سر  پشت 
مهاجم تعویضی با شوت روی پا گل چهارم 

پرسپولیس را بزند.
بازیکن برتر

حتی  و  پرسپولیس  نفرات  م  تما
تیم که روی گل چهارم  این  تعویضی های 
موثر بودند، شب فوق  العاده ای مقابل شارجه 
یک  تنها  نمی توان  و  گذاشتند  سر  پشت 
دروازه  درون  لک  حامد  برد.  نام  را  بازیکن 
مثل همیشه مطمئن نشان داد و دو واکنش 
عالی داشت؛ شجاع خلیل زاده با جنگندگی و 
برتری در نبردهای تن به تن و کنعانی زادگان 

با موفقیت در جدال های هوایی و دفع توپ ها 
نمایش خوبی داشتند. سعید آقایی در بازگشت 
به ترکیب کم اشتباه و موثر در کارهای دفاعی 
و هجومی ظاهر شد و سیامک نعمتی هم 
سدی در سمت راست زمین برابر کایو بود و 

اجازه خودنمایی به او را نداد.
میالد سرلک و احمد نوراللهی در کنار هم 
خیال سرخ ها را از کمربند میانی زمین راحت 
کردند و بشار رسن در جناح راست زمین با 
حرکات چشم نواز خود، خلق موقعیت و پاس 
گلی که داد، مثل همیشه عالی کار کرد و در 
سمت چپ هم احسان پهلوان بهترین بازی خود 
را پس از ورود به پرسپولیس انجام داد و عالوه 
بر ایجاد فرصت های متعدد و دریبل های ریز 
دیدنی، دو پاس گل ارزشمند و استثنایی داد. 
وحید امیری نیز مثل همیشه در خدمت تیم 
بود و با دوندگی و تالش زیاد تاثیر چشمگیری 
در برد پرسپولیس داشت و یک گل هم به ثمر 
رساند و در نهایت عیسی آل کثیر در راس خط 
حمله فوق العاده بود و اگر خوش شانس بود، تعداد 

گل های او به عدد 2 می رسید.
بازی های  از  قبل  تا  که  تیمی  دو 
پنجشنبه شب در جایگاه های سوم و چهارم 
گروه C لیگ قهرمانان آسیا بودند، موفق شدند 
باالنشین برسند و  تیم  برتری مقابل دو  به 
ایران  پرسپولیس  شوند.  حذفی  دور  راهی 
امید کمتری نسبت  التعاون عربستان که  و 
و  داشتند  قطر  الدحیل  و  امارات  شارجه  به 
پایین تر از آنها قرار گرفته بودند، توانستند از 
سد حریفان خود عبور کنند و به جمع ۱6 تیم 

برتر آسیا برسند.

خط و نشان سرخ ها برای السد؛

پرسپولیس؛ الشارجه را به چهار میخ کشید!

پرسپولیس  ل  تبا فو تیم  سرمربی 
شارجه  مقابل  دیدار  را  شاگردانش  عملکرد 
افتخار  آنها باعث  امارات ستود و گفت که 

هستند.
یحیی گل محمدی پس از پیروزی ۴ 
بر صفر تیم پرسپولیس مقابل شارجه امارات 
و صعود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار داشت: بازی مهمی را 
بردیم و خدا را شکر توانستیم به عنوان تیم 
اول راهی مرحله بعد شویم. خیلی به موقع 
در  داشتیم.  طوفانی  شروعی  و  زدیم  گل 
دقایق ابتدایی بازی توانستیم به گل برسیم 

که همین مسئله کارمان را راحت کرد.
وی در ادامه افزود: در ادامه فشار را 
گل های  به  داشتیم  دوست  و  نکردیم  کم 
می کنم  فکر  کنیم.  پیدا  دست  بیشتری 
ذهنیت بازیکنان برای این بازی واقعًا عالی 
نشان  بازی  این  برای  که  انگیزه ای  و  بود 
تشکر  آنها  تک  تک  از  بود.  عالی  دادند، 
بازیکنانم فشار زیادی را به خاطر  می کنم. 
نزدیکی مسابقات متحمل می شوند. بعضی 
از  یکی  کردند.  بازی  مصدومیت  با  آنها  از 

بازیکنانم با پای شکسته بازی می کند. اینها 
قابل احترام است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح 
کرد: من به تک تک بازیکنان خسته نباشید 
باعث  بازیکنان  این  می گویم.  قوت  خدا  و 
اینکه  از  ما و هواداران هستند.  تیم  افتخار 
آنها  از  کنند  شاد  را  هواداران  دل  توانستند 
تبریک می گویم.  به همه  و  تشکر می کنم 

انرژی مثبتی که از طریق راه های مختلف به 
ما دادند، کمک مان کرد و با احساس پیروزی 
ما را به زمین فرستادند. ان شاءاهلل در ادامه 

هم بتوانیم موفق باشیم.
نظر  به  ینکه  ا درباره  گل محمدی 
می رسید گل های پرسپولیس از یک راه به 
ثمر رسیدند و آیا این به خاطر آنالیز این تیم 
بود، گفت: ما آنالیز خوبی داشتیم و جا دارد 

از گروه آنالیزمان تشکر کنم. گل هایی که 
ما زدیم روی کارهای تقریبًا تمرینی بود، هر 
چند فرصت چندانی برای تمرین نداشتیم، اما 
به صورت تئوری این مسائل را مطرح کردیم 
و انصافًا بازیکنان با تمرکز باال توانستند به 
مطالب عمل کنند. فکر می کنم تمرکز باالی 
بازیکنان در طول مسابقه دیدنی بود و می شد 
باال  تمرکز  با  بازیکنان  تمام  حس کرد که 

بازی می کنند.
تغییراتی که در ترکیب  وی در مورد 
و  داشت  قبل  بازی های  به  نسبت  تیمش 
کمال  و  حسینی  سیدجالل  نیمکت نشینی 
ما  بازیکنان  همه  داد:  توضیح  کامیابی نیا، 
در یک سطح هستند و تمام کسانی که چه 
کمتر بازی کردند و چه اصاًل بازی نکردند، 
این لیاقت را دارند که در ترکیب باشند، ولی 
مربیان  می شود  باعث  مسابقات  فشردگی 
باشند.  داشته  ترکیب  در  بیشتری  تغییرات 
به  توجه  با  ما  و  است  این موضوع طبیعی 
اینکه باید هر سه روز یک بازی کنیم، نیاز 
است که انرژی تازه به تیم بدهیم و حتی 

بازیکنان زیادی را تعویض کنیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی فقدان سند مالکیت آقای سیدحسین نجف زاده ساداتی با ارائه 
دو برگ استشهادیه المثنی که در دفترخانه اسنادرسمی۱۴۸ بابل تصدیق 
۱3۹۹2۱۷۱000۴0250۷۴مورخ  شماره  درخواست  طی  و  شده  امضاء 
2۹ - 06 –۱3۹۹ تقاضای صدور سند المثنی دودانگ مشاع از ششدانگ 
تحت پالک شماره ۱2۸۱ فرعی از ۹و۱۱الی ۱6 – اصلی بخش ۷ حوزه 
ثبتی بابل که ذیل دفتر جلد3۱ صفحه ۱۱6 ثبت 30۱۷ به نامش ثبت 
وصادر وتسلیم گردید در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است دراجرای 
ماده ۱20 – آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
به  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  اشخاصی 
اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرراعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی بنام مالک خواهد نمود. تاریخ انتشار: 05 - 0۷ - ۱3۹۹ شهرام 

خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل
م-الف ۱۹۹053۸۹

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه برابر رای شماره 
هیات  در  که   ۱3۹۹-06-25 مورخ   ۱3۹۹603۱0۴5۷005333
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه 
آقای محمد مهدی نادری فرزند علی بشماره ملی 20۹3۴۴5336 
بشماره پرونده 250-۱3۹۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱0۹،65 )یکصدو نه متر و شصت و پنج(

متر مربع قسمتی از پالک شماره 33۹0 اصلی واقع در بخش ۱ 
ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی با کسر سهم وقف 

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹-0۷-05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۹-0۷-۱3۹۹ علیرضا سیاهرودکالیی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه3
م-الف ۱۹۹05۴05

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آیین نامه قانون تعیین وتکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ۱0۹۷6/۹۹ 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای رمضانعلی روحی رباطی فرزندشعبان 
درششدانگ یکقطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 0۱/2۱0 مترمربع 
به شماره کالسه۱0۴۷/۹۸ قسمتی از پالک۷22فرعی از۴۹ - اصلی واقع 
دراراضی خلیل شهربخش ۱۷ ثبت بهشهرمحرز گردیده است . لذابه منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضاء 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 05/0۷/۱3۹۹ تاریخ انتشار نوبت 
دوم ۱۹/0۷/۱3۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

م-الف ۱۹۹05۴۱۱

آگهی تغییرات شرکت گیتی نورد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 5۷6 و شناسه 
ملی ۱05000300۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/06/۱3۹۸ 
بعنوان  به کد ملی 006۴336۷6۱  افروزه  آقای محمود   .۱  : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
بازرس اصلی خارج از شرکت و آقای عبدالسالم شهریار کد ملی 0۸۱۹603۷0۸ بعنوان 
انتخاب شدند. 2. روزنامه  برای مدت یکسال مالی  از شرکت  البدل خارج  بازرس علی 
کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید . رونوشت : اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عطف به شماره 50۹۴۷/6۱مورخ 2۸/6/۱3۹۸ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زابل )۹۹۹0۸۴(

آگهی تغییرات شرکت آریا گیتی زال سیستان سهامی خاص 
استناد  به   ۱03۸05۹۴۴20 ملی  شناسه  و   20۹۴ ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱5/02/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱. آقای محمدرضا یغمائی بشماره ملی 3۷۱۹۴۴2۴۴6 بعنوان 
رئیس هیات مدیره و آقای اقبال یغمائی بشماره ملی 533۹۹0۱6۹6 
بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ایمان یغمائی بشماره ملی 
انتخاب  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  عضو  بعنوان   0۹۴۱3۸۷۱00
گردیدند . 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای ایمان یغمائی 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری به 
امضاء آقای ایمان یغمائی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل )۹۹۹0۸5(

از تک تک بازیکنانم تشکر می کنم؛

گل محمدی: امیدوارم در ادامه هم بتوانیم موفق باشیم

دو نماینده ایرانی با شایستگی توانستند 
قهرمانان  لیگ  بعدی  مرحله  در  حضور  جواز 
جام  در  رویاپردازی خود  به  و  کنند  را کسب 

ادامه دهند.
در  نستند  توا پرسپولیس  و  استقالل 
خود  کار  شهرخودرو  و  سپاهان  که  شرایطی 
را در مرحله گروهی با حذف پایان داده بودند، 
ویزای اقامت خود را در دوحه تمدید کنند و 
برای  تا  را خواهند داشت  این  اکنون فرصت 

تحقق رویای خود در ادامه مسیر بکوشند.
هشت تیم منطقه غرب آسیا

با پایان مرحله گروهی در منطقه غرب 
و  اول(  )تیم  عربستان  االهلی  تیم های  آسیا، 
استقالل )تیم دوم( از گروه اول، پاختاکور )تیم 
اول( و شباب االهلی )تیم دوم( از گروه دوم، 

پرسپولیس )تیم اول( و التعاون عربستان )تیم دوم( و النصر 
عربستان )تیم اول( و السد قطر )تیم دوم( به مرحله بعدی 

و حذفی این رقابت ها راه یافتند.
استقالل؛ صعود برای ستاره سوم

سال های  طی  که  است  موضوعی  این  سوم،  ستاره 
اخیر بارها از سوی استقالل دنبال شده و آنها امیدوارند با 
دستیابی دوباره به جام ویترین خود را پررونق تر از سابق 
شرایط  امارات  الوحده  حضور  عدم  با  که  استقالل  کنند. 
تنها  با  نهایت  در  می کرد،  دنبال  صعود  برای  را  سختی 
برابر  برتری  با  امتیاز  سه  ارزشمندترین  البته  و  پیروزی 
در  آنها  است.  شده  بعدی  مرحله  راهی  عربستان  االهلی 

این مرحله باید برابر پاختاکور ازبکستان قرار گیرند. تیمی 
که با حذف الهالل عربستان به دلیل باال رفتن حدنصاب 
نفرات کرونایی، صدرنشین گروه خود شده است. این دیدار 

امروز شنبه، پنجم مهرماه برگزار خواهد شد.
پرسپولیس؛ سودای فینالی دوباره و اولین ستاره

یحیی گل محمدی که این رقابت ها را بعد از وقفه ای 
کمی  شانس  و  بود  زده  استارت  امتیاز  تک  با  داشت  که 
برای صعود تیمش می رفت، با سه برد ارزشمند اکنون تیم 
صدرنشین این رقابت ها شده اند. آنها بعد از دو برد مقابل 
اما شکست  گرفتند  قرار  مسیر صعود  در  عربستان  التعاون 
بدموقع برابر الدحیل برنامه آنها را با اما و اگر مواجه کرد، 

شگفت  بازگشتی  در  الشارجه  اینکه  خصوصا 
انگیز طی دو بردی که برابر الدحیل و التعاون 
و  بود  رسانده  ثمر  به  نیز  گل   ۱0 داشت 
پرسپولیس برای صعود نیازمند پیروزی مقابل 
این حریف امارات بود. آنها با نمایشی کم نقص 
و البته تهاجمی خیلی زود به گل برتری برابر 
حریف اماراتی دست یافتند و در ادامه نیز برد 
خود را با ۴ گل تثبیت و در صدر جدول راهی 
مرحله بعدی شده اند. فینالیست دو فصل قبل تر 
این رقابت ها، اکنون در مرحله بعدی باید برابر 
السد قطر و ژاوی به عنوان پرتکرارترین  حریف 
طی سالیان اخیر، دیدار کند. این بازی هم روز 

یکشنبه 6 مهرماه برگزار خواهد شد.
برنامه مسابقات غرب آسیا؛ مرحله یک 

هشتم لیگ قهرمانان
شنبه، 5 مهرماه

االهلی عربستان - شباب االهلی امارات
پاختاکور ازبکستان - استقالل ایران

یکشنبه، 6 مهرماه
پرسپولیس - السد قطر

النصر عربستان - التعاون عربستان
* دو نماینده از ایران، سه نماینده از عربستان، یک 
نماینده ازبکستان، یک نماینده قطر، یک تیم از امارات در 
این مرحله باقی مانده اند. نکته جالب توجه اینکه به طور قطع 
در این مرحله یک تیم عربستان با توجه به تقابل با یکدیگر 

از دور مسابقات کنار خواهد رفت.

صعود جذاب برای رونق لیگ قهرمانان آسیا؛

استقالل – پرسپولیس؛ جنگ برای ستاره و رویا!
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تصویری دیده نشده  از منوچهر آتشی و سهیل محمودی
اختصاصی دنیای جوانان

پاییز می رسد 
که مرا مبتال کند

علیرضا بدیع

پاییز می رسد که مرا مبتال کند
با رنگ های تازه مرا آشنا کند

پاییز می رسد که همانند سال پیش
خود را دوباره در دل قالیچه، جا کند

او می رسد که از پس نه ماه انتظار
راز درخت باغچه را بر مال کند

او قول داده است که امسال از سفر
اندوه های تازه بیارد ـ خدا کند ـ

او می رسد که باز هم عاشق کند مرا
او قول داده است به قولش وفا کند

پاییز عاشق است و راهی نمانده است
جز این که روز و شب بنشیند دعا کند ـ

شاید اثر کند و خداوند فصل ها
یک فصل را به خاطر او جا به جا کند

تقویم خواست از تو بگیرد بهار را
تقدیر خواست راه شما را جدا کند

خش خش... صدای پای خزان است، یک نفر
در را به روی حضرت پاییز وا کند

بهاره جهاندوست، نقال و قصه گو گفت به همراه جمعی 
روز  و  فارسی  ادب  و  شعر  روز  مناسبت  به  هنرجویانش  از 
جهانی صلح، قصه هایی از شاهنامه را برای مخاطبان جهانی 

روایت کرده است.
او در این باره اظهار داشت: در برنامه ای آنالین با عنوان 
»The Miracle« یا »معجزه« روز یکشنبه 30 شهریورماه 
هشت نفر از شاگردانم در دوره های شاهنامه خوانی و نقالی، 
 ۷0 برای  را  رودابه«  و  »زال  و  سیمرغ«  و  »زال  قصه  دو 
اتریش،  هلند،  کانادا،  آمریکا،  کشورهای  از  شرکت کننده 
اسکاتلند، کرواسی، اسپانیا، گرجستان، لیتوانی، هندوستان و 

ترکیه به زبان انگلیسی اجرا کردند.
این  اجرای  و  طراحی  از  هدف  داد:  ادامه  جهاندوست 
به عالقه مندان  ایران و شاهنامه  داستان های  برنامه معرفی 
غیرفارسی زبان بود که با توجه به نگاه بدون مرز داستان روایت 
شده و تالش قهرمانان این داستان شاهنامه برای رسیدن به 

صلح، مورد استقبال خوبی قرار گرفت.

ویانا  یعقوبی،  کیمیا  زنده،  برنامه  این  در  او،  گفته  به 
پرویزیان، ترنم جاهد، پرنیا پونکی، هستی ستایش فر، محیا 
یک  سلیمی زاده  ستایش  و  زربینی  سپیده  محمدجعفری، 
رودابه  با  ازدواجش  تا  زال  تولد  داستان  روایت  به  ساعت 

پرداختند.
این نقال ایرانی در ادامه از حضور در جشنواره بین المللی 
قصه گویی استانبول در امروز شنبه، پنجم مهرماه خبر داد و 
گفت: حضور و قصه گویی من در این جشنواره از سال قبل 
قطعی شده بود اما به دلیل شیوع کرونا، امسال جشنواره مانند 
برگزار  آنالین  صورت  به  دنیا  هنری  رخدادهای  از  بسیاری 
می شود و قرار است شنبه شب ساعت ۹ به وقت استانبول 
این  شرکت کنندگان  برای  را  شاهنامه  داستان های  از  یکی 

جشنواره روایت کنم.
این جشنواره از ۱0 سپتامبر آغاز شده و تا 3 اکتبر 2020 
ادامه دارد و برنامه هر هفته به صورت زنده از کانال یوتیوب 

جشنواره با نشانی storyfestist پخش می شود.

روایت قصه های شاهنامه برای خارجی ها

لد  متو نی  ا د یز معصومه 
۱355 ادبیات خوانده و کارشناس 
ده ها  او  است.  کودک  ادبیات 
آثار  جمله  از  دارد.  کودک  کتاب  عنوان 
»ماجراهای  مجموعه های  به  می توان  او 
شوتک«، »ریحانه ها«، »کالس اولی، کتاب 
اولی« و... اشاره کرد. از او و دیگر همکارانش 
مهارت های  کتاب های  مجموعه  به تازگی 
تو  کجاست؟  »خونه ات  باعنوان  زندگی 
به  فرهنگی  علمی  انتشارات  از  باغچه« 

چاپ رسیده است.
این جمع نویسندگان، در این مجموعه 
با سبزیجات مهارت های اجتماعی  بازی  با 
کرده اند.  مطرح  نو  ایده ای  به  را  کودکان 
این  در  رفته  کار  به  تکنیک های  جمله  از 
مجموعه، بازی با ساختار کلمه هاست. آن ها 
است  پرورش  برای  محیطی  که  باغچه  از 
کرده اند.  استفاده  خانواده  بستر  عنوان  به 
کودکان  برای  که  کلمه هایی  انتخاب  با 
از  جدید  ترکیب هایی  است،  تازه  و  جذاب 
مفاهیم آموزشی داستان خودشان را تعریف 
پنج  مجموعه  این  در  یزدانی  می کنند. 
اجتماعی  مهارت های  روی  دست  جلدی 
قول  دوستی  گفتن،  نه  یی  نا ا تو نظیر 
است. گذاشته  برنامه ریزی  عدم  و   دادن 

* آیا واقعا پرداختن مهارت های زندگی تا این 
حد برای خانواده ها مورد نیاز است؟ شما قبل 
از این مجموعه هم آثاری در نشر فنی ایران 
که با عنوان کتاب های نردبان منتشر می شد، 
آثار  تألیف  در  پیگیری  این  تألیف کرده اید. 

مهارتی چه رویکردی دارد؟
** بله. به نظرم آموزش مهارت های 
زندگی از ابتدای زندگی به کودکان و البته 
بازآموزی این مهارت ها به بزرگساالن مورد 
نیاز جامعه امروز ماست. متاسفانه در شرایط 
مشکالت  و  مسائل  با  ما  جامعه،  امروز 
از  بسیاری  که  مواجهیم  متعددی  و  متنوع 
مهارت هایی  باالبردن  با  می شد  را  آن ها 
مسئله،  حل  خشم،  کنترل  گفتن،  نه  مانند 
مسئولیت پذیری و ... حل کرد و یا کاهش 
مهارت ها  این  آموزش  با  طرفی  از  و  داد 
احساسات منفی مانند عدم اعتماد به نفس، 
حسادت، دروغ گویی و ... را کاهش داد. من 

مخاطب  دو  حداقل  کودک  کتاب  معتقدم 
در  را  دغدغه  این  خاطر  همین  به  دارد، 
چون  می کنم  دنبال  کودکانه  داستان های 
را  کتاب  هم  با  همراه  بزرگسال  و  کودک 
می خوانند. کودک می آموزد و به بزرگسالی 
که به دالیل مشغله  های روزمره ممکن است 
بخشی از این مهارت  ها را از دست داده باشد، 

یادآوری دوباره  ای می  شود.
 *در کتاب »تربچه بگو نه!« توانایی 
مشکل  گونه ای  به  و  بچه ها  گفتن  نه 
نگه  راضی  و  »مهرطلبی«  روانشناختی 
داشتن دیگران را با قصه ای جالب در یک 
باغچه بیان کرده اید؛ در واقع این توانایی»نه 
گفتن« در زندگی کودکان چه محدودیت ها 

و امکاناتی را شامل می شود؟
** نه و آره دو کلمه ای هستند که در 
حالت عادی گفتن یکی نافی دیگری است. 
یعنی وقتی شما به خواسته  ای نه نمی  گویید 
را  مسئولیتی  یعنی  آره  و  می  گویید  آره 
پذیرفته اید. قولی داده اید. تعهدی را به عهده 
بربیایید.  از عهده آن  باید  گرفته  اید و حاال 
این پذیرش گاهی فقط کارهایی مانند آنچه 
که تربچه باید انجام می  داده است و گاهی 
غریبه  به  که  بچه  ای  خطرناک تر.  بسیار 
همراهش  و  نمی  گوید  نه  نامطمئن  آدم  یا 
به  مجبور  است  ممکن  برمی  دارد  قدمی 
عمر  پایان  تا  که  شود  تجربه  ای  تحمل 
تلخی آن همراهش باشد. اما آره گفتن هم 
الزم است و باید به کودک کمک کنیم که 
تشخیص  را  آره  یا  نه  گفتن  مناسب  موقع 
دهد وگرنه ممکن است با نه گفتن های از 
روی عادت دوستی  ها و تجربه  های خوبی از 

زندگی را هم از دست بدهد.

* در کتاب »صبح که شد چی صدات 
کنم« بحث برنامه ریزی و اهمیت دادن به 
حرف را برای بچه ها قصه گویی می کند. قول 
دادن و اعتبار قول چه رفتاری را در کودک 

تقویت می کند؟
چی  شد  که  صبح  در  راستش   **
صدات کنم اهمیت نظم در زندگی و رعایت 
را  بی نظمی  ما  بود.  نظرم  ریزی مد  برنامه 
می  دانیم  لوازم  و  اسباب  چینش  در  بیشتر 
اما بی  نظمی در سبک زندگی خیلی مهم تر 
است. وقتی که کاری را سر ساعتی انجام 
ندهیم، این تاخیر تبدیل به زنجیره ای از به 
هم خوردن کارها و در نهایت از دست دادن 
بخشی از اتفاقات مهم و کارهای اساسی شود 
یعنی همان اتفاقی که برای تربچه افتاد. از 
طرفی ما پدر و مادرها با اصرار کودکان برای 
دیر خوابیدن مواجه بوده ایم. من با انتخاب 
بیان موضوع بی نظمی  برای  ساعت خواب 
در برنامه  ریزی اهمیت به موقع خوابیدن را 

هم یادآوری کنم.
الالیی  تربچه  »مامان  کتاب  در   *
آن  عواقب  و  کاری  پنهان  از  بخوان« 
قصه ای باغچه ای نوشته شده است. کودک 
چطور می تواند مرز میان رازداری و پنهان 

کاری را درک کند؟
** این سئوالی است که بهتر است 
متخصصین روانشناسی پاسخ بدهند تا من. 
اما به عنوان مادر و تجربه  ای که در تربیت 
دو فرزند داشتم فکر می  کنم کودکان به مرور 
و بیشتر در تجربیات خودشان تا تذکرها و 
نصایح ما یاد می گیرند که راز چیست و پنهان 
کاری کدام است. برای خود من یادگرفتن 
مرز این دو در حسی بود که نسبت به هر 
کدام داشتم. در این داستان تربچه یک بچه 
قارچ را به خانه می  آورد. کاری که دیگران 
همین  به  ندهد.  انجام  بودند  کرده  تاکید 
در  و  کند  آشکار  را  آن  نمی  خواهد  سبب 
نتیجه دردسرهای نگهداری از یک بچه  با 
رشد سریع را به تنهایی به دوش می کشد تا 
جایی که دیگر از عهده برنمی  آید و اینجاست 

که پنهان کاری برایش ممکن نیست...
و  باغچه  بستر  کلی  طور  به   *
چه  قصه  روایت  برای  انتخابی  سبزیجات 

هدفی برای کودک داشته است؟
که  ب ها  کتا مجموعه  ین  ا  **
مجموعه بیست جلدی به نویسندگی چهار 
نویسنده است برپایه یک کتاب اولیه نوشته 
نام خنده های تربچه ای که دوست  شد به 
توسط  و  بودند  نوشته  قیومی  خوبم سمیرا 
انتشارات علمی و فرهنگی چاپ شده بود. 
این کتاب در نمایشگاه بولونیای سال ۹۴ 
مورد توجه واقع شده بود و به همین سبب 
انتشارات تمایل داشت این شخصیت ها به 
شکل مجموعه  ای با تعداد زیاد چاپ شود 
شخصیت  چهارنفره  تیم  یک  در  ما  که 
و  طراحی  باز  را  سبزیجات  باقی  و  تربچه 
جهان داستانی که خانم قیومی ساخته بودند 

را کامل کردیم.
و  زندگی  مهارت های  بحث  بازار   *
رفتاری چند سالی است که میان نویسنده ها 
و ناشران مطرح می شود، اما بیشتر از این که 
جنبه کاربردی داشته باشد بیشتر به ویترینی 
برای کارهای ناشر تبدیل شده است. چطور 

می توان از این اتفاق اجتناب کرد؟
نیاز  ** همانطور که قبال گفتم این 
به قدری زیاد و شدید است که برای هر چه 
وقتی  اما  هست  جا  آن  به  پرداختن  بیشتر 
جای نگرانی هست که ناشران و نویسندگان 
کودک این مبحث را آسان تلقی کرده و به 
بدون  بازار،  کشش  و  خانواده ها  نیاز  خاطر 
یک  همراهی  و  مشورت  از  دور  و  مطالعه 
این  وارد  کودک  روانشناسی  متخصص 
محوریت  با  که  کتاب  هایی  شوند.  حوزه 
حتما  می  شوند  نوشته  زندگی  مهارت  های 
و  باشند  داشته  علمی  درست  اساس  باید 
نمی  تواند  زیبا  داستان  و  ادبیات  یک  صرفا 
این موضوع را پوشش دهد. از طرفی تالیف 
دارند  آموزشی  جنبه  صرفا  که  کتاب هایی 
هم  شده  اند  نوشته  علمی  نکات  برپایه   و 
زیادی  مدت  برای  را  مخاطب  نمی  توانند 
نهادینه  برای  حالی که  در  کنند  خود  جذب 
سبک  درست  رفتارهای  و  عادات  شدن 
از  و  تکرار  به  کودکان  است  الزم  زندگی 
چندگانه   الیه  های  در  و  مختلف  زاویه  های 
در  و  آشنا شده  موضوعات  این  با  داستانی 

واقع در ناخودآگاهشان ثبت شود.  

آموزش مهارت های زندگی به کودکان نیاز جامعه امروز است

»سفر به ناکجا« در کتابفروشی ها
رمان »سفر به ناکجا« نوشته گبریل 
شیرازی عدل  مهرناز  ترجمه  با  زوین 

منتشر شد.
این کتاب در 2۷2 صفحه و با قیمت 
منتشر  خزه  نشر  توسط  تومان  هزار   ۴0

شده است.
دختری  لطیف  داستان  رمان  این 
نوجوان است که بر اثر حادثه ای می میرد و 
به جهانی دیگر می رود، اما با مرگ، پرونده 
او بسته نمی شود و در آن جهان  زندگی 
دیگر، اتفاقات غریبی انتظار او را می کشد؛ 
از مالقات با مادربزرگش تا عاشق شدن و 
برقراری تماس با خانواده اش در این دنیا.

گبریل زوین، نویسنده  رمان»سفر به ناکجا« تجربه های زیستِی متنوعی 
داشت و در دل چند فرهنگ رشد کرد. همین ها باعث شد که خیلی زود 
احساس کند باید دست به قلم ببرد و از آن چه زندگی کرده است، بنویسد. 
مادری  و  پدری روس تبار  فرزند  امریکایی که  نویسنده   این  ترتیب،  بدین 
کره ای است، نوشتن را از ۱۴ سالگی آغاز کرد، اما فقط به نوشتنی ِدلی و 
احساسی بسنده نکرد و در سال 2000 از دانشگاه هاروارد در رشته  انگلیسی 
و ادبیات امریکایی فارغ التحصیل شد. اولین محصول آموخته ها و تجربه های 
او رمانی شد به نام »سفر به ناکجا« که در سال 2005 منتشر شد و ناگهان 
از نویسنده ای آینده دار و خوش قریحه رونمایی کرد. این کتاب جوایز بُرِدرز 
کتاب  برای  ساکورا  مدال  و  اونکه  اولمر  الفتی،  برانزنر  ُویِسز،  اریجینال 
دبیرستان را به دست آورد و به بیش از 20 زبان دنیا ترجمه شد. همچنین 

نامزد دریافت جوایز لینکلن، کوئل و چند جایزه  دیگر شد.
هفته نامه نقد کتاب نشریه  نیویورک تایمز درباره این کتاب نوشت: »هر 
از چند گاهی فرصت آشنایی با چنین کتابی دست می دهد که طرح و ایده ای 

بسیار تازه و جذاب دارد و گویی طبقه  خاص خودش را خلق می کند.«
مجله پابلیشرز ویکلی نیز درباره آن عنوان کرد: »کتابی مسحورکننده. 
زوین در نخستین رمانی که نوشته از قوانین فیزیک و زیست شناسی سرپیچی 

می کند تا با ظرافت بسیار، جهانی خیالی بیافریند.«
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دیدگاه منوچهر آتشی
 درباره شعر جنگ

بود: »در  معتقد  آتشی  منوچهر 
شعر جنگ یک گلوله مؤلفه نیست، 

بلکه عاطفه مؤلفه است.«
منوچهر  زادروز  مهرماه  دوم 
آتشی، شاعر فقید است. به مناسبت 
دفاع  »هفته  با  روز  این  هم زمانی 
شعر  درباره  را  او  دیدگاه  مقدس«، 
از  ما  »وقتی  می کنیم:  مرور  جنگ 
دو  جنگ  می کنیم،  صحبت  جنگ 
مرحله دارد؛ یکی مرحله فیزیکی یعنی 
همان مرحله که یکی می زند و یکی 

دفاع می کند، و دوم مرحله ای است که جنگ تمام می شود و واکنش های 
یا  می گیرد  شکل  کینه ای  یعنی  خاصی؛  واکنش های  و  دارد  وجود  عامی 
احساس های دیگری در وجود آدم ها. به نظر من جنگ، شب و روز ادامه 
دارد و یک نبرد مداوم بین خوب و بد و منطق و بی منطقی جریان دارد. در 
هر جنگی، ما نخست باید ببینیم که این جنگ چرا آغاز شد و ریشه هایش 
چه بود. مثاًل همین جنگ اخیر عراق. چرا یک کشوری از آن سوی دنیا با 
آن همه تجهیزات و یارگیری می آید و حمله می کند به کشوری مثل عراق؛ 
به این بهانه که »صدام« یک آدم سرکش است و منطقه را به خطر انداخته 
باید  این جنگ  ساده لوح ها می خورند.  فقط  را  این حرف  گول  است. خب 
صورت بگیرد، چون سرمایه داری جهان ، زرادخانه های عظیمی درست کرده 

که باید مصرف بشوند و به فروش برسند.
یا  دموکراسی  نیت  هیچ وجه  به  امریکا  سرمایه داری  االن  یعنی 
آزادی خواهی ندارد، بلکه می خواهد روی چاه های نفت بنشیند و با سلطه 
بر افغانستان و عراق و ... منطقه خاورمیانه را در دست بگیرد. شعر جنگ 
ایران متأسفانه به نظر من جز جنبه های گزارشی و وقایع نویسی کار زیادی 
انجام نداده است. بیشتر نویسندگان امریکا و اروپا محصول جنگ های شان 
بوده اند، که به نظر من شعر و ادبیات جنگ ما هم باید بنشیند و درباره جنگ 

تحلیل و داوری بکند.
شعر وقتی شعر شد دیگر فرقی نمی کند مدرن یا غیر مدرن، هر موضوعی 
وارد دنیای شعر می شود. خوشبختانه بسیاری از شاعران انقالبی ما هم به 
نحو مطلوبی با بیان مدرن آشنا شده اند و بسیاری از شعرها را من دیده ام 
که با دلپذیری و قدرت مسائل جنگ و دربه دری و آوارگی ها و تبعات جنگ 
را بیان کرده اند و از این موضوع خیلی خوشحالم، البته در حیطه داستان ما 
هنوز محتاج کار بیشتری هستیم، ولی شعر ما بسیار خوب دارد رشد می کند.

در این شعر یک گلوله مؤلفه نیست، بلکه عاطفه مؤلفه است. حس 
پشیمانی سرباز عراقی و این که با چه کسی دارد می جنگد، مؤلفه است. این که 
یک سرباز عراقی فکر می کند که این صدام کیست که من دارم برایش 
می جنگم، این یک مؤلفه است. این ها مولفه هایی هستند که در شعر جنگ 

به آن توجه شده و باید هم توجه بشود.
شعر جنگ در کشورهای دیگر خیلی عمیق تر است، مثاًل تی اس الیوت 
شعری دارد به اسم »سرزمین عقیم« که این شعر برای جنگ اول ساخته 
شده است. در این شعر می بیند که همه آن ارزش هایی که به اسم دین، 
مذهب، کلیسا و ... به آن اعتقاد داشت با دو تا خمپاره فروریخت و مردم 
ناگهان جانی و دزد شدند. این ها را در شعرش بازتاب می دهد و از رفتارها و 
کردارهایی می گوید که روزی زیبا بود و حاال زیبا نیست و از از دست رفتن 
اخالق مسیحی و اخالق انسانی سخن می گوید. در مقاومت ایران بن مایه 
دینی از قوی ترین انگیزه ها بود که به مردم انرژی ایستادن در مقابل آن 
ارتش عظیم را می داد اما در کنارش بن مایه وطنی هم نقش مهمی داشت. 

که نباید ندیده گرفته شود.«
در   ۱3۱0 مهر  دوم  در  مترجم  و  روزنامه نگار  شاعر،  آتشی،  منوچهر 
شهرستان دشتستان استان بوشهر به دنیا آمد. از مجموعه شعرهای او می توان 
به »آهنگ دیگر«، »آواز خاک«، »دیدار در فلق«، »بر انتهای آغاز«، »وصف 
گل سوری«، »گندم و گیالس«، »زیباتر از شکل قدیم جهان«، »چه تلخ 
است این سیب«، »خلیج و خزر«، »باران برگ زوق«، »اتفاق آخر«، »حادثه 
در بامداد«، »ریشه های شب« و »غزل غزل های سورنا« اشاره کرد. عالوه  

بر این، از او آثار دیگری نیز در حوزه نقد ادبی منتشر شده است.
منوچهر آتشی در 2۹ آبان ماه ۱3۸۴ بر اثر ایست قلبی در سن ۷۴سالگی 

در بیمارستانی در تهران درگذشت.

انتشار رباعیات موالنا به زبان عربی
از رباعیات موالنا جالل الدین رومی، شاعر و عارف  اخیرا 53 رباعی 
ایرانی با ترجمه دکتر لمی سخنینی به زبان عربی و برگردان شعری عمر 
شبانه، شاعر و روزنامه نگار اردنی، تحت عنوان »53 راز از میخانه عشاق« از 
سوی انتشارات منشورات العائدون للنشر والتوزیع در اردن منتشر شده است.

کتاب منتشر شده به زبان عربی، ترجمه کتاب مجموعه ای از رباعیات 
بنانی در  امین  انتوثی و  با همین عنوان عربی است که توسط لی  موالنا 
سال 20۱۴ به زبان انگلیسی و فارسی در امریکا ترجمه و منتشر شده بود.

مترجم عربی در مقدمه کتاب آورده است »این اشعار همچون نغمه های 
جاودان و بر وزن ترانه های بهشت است. خواننده در نگاه اول در می یابد که 
خواندن این رباعیات به شکل عادی و معمولی ممکن نیست و نیاز به تامل و 
تفکر دارد. برای درک این اشعار اهتمام به تصاویر و نمادها و کنایات ضروری 
است؛ اما از اغلب نمادها پیام یکسانی دریافت می شود و آن اشاره به روح و 
تجربه درونی دیدار با معشوقی است که در توصیف و کلمات نمی گنجد.«

که  می دهد  توضیح  عرب زبان  مخاطب  برای  ادامه  در  لمی سخینی 
ضمیر مخاطبی که در این رباعیات و سایر اشعار موالنا مکرر تکرار می شود 
اغلب به ذات الهی برمی گردد و به خالقی که موالنا او را معشوق، محبوب 
و معبود می نامد.مترجم اشاره می کند که در دوران گرفتاری ها و فقر معنوی 
و هجوم مادیات، بیش از هر زمان دیگری نیاز به معنویات فزونی یافته که 
بارزترین وجه آن در متون صوفیه و اشعار عشق الهی و در راس آن موالنا 
نمودار می شود و به همین دالیل و با توجه به آشوب دنیای امروز بهترین 

زمان برای ترجمه این کتاب برای عرب زبان ها بود.

مسائل مختلفی، آینده صنف کتاب فروشان را با 
تهدید مواجه کرده است؛ از گسترش کتاب فروشی های 
مدیر  مختلف.  اقتصادی  فشارهای  تا  گرفته  آنالین 
را  شرایط  این  از  گذشتن  پریس  چشمه  فروشگاه 
مستلزم رعایت سیاست های اقتصادی مناسب می داند.

و  نشر  زنجیر  حلقه  آخرین  کتاب فروشان 
به  آن ها  ویترین   در  بتواند  کتاب  تا  هستند  امکانی 
ناشران  فعالیت  گفت،  می توان  شود.  نمایش گذاشته 
و شرکت های پخش و از طرفی دسترس پذیر بودن 
کتاب برای مردم، در ارتباط با فعالیت کتاب فروشان 
است. فروش اینترنتی کتاب و بیشتر شدن آن بعد از 
همه گیری بیماری کووید۱۹ آسیب هایی به این صنف 
وارد کرد، اگرچه نمی توان منکر ضرورت فعالیت این 
کتاب فروشی  مکان  در  و  فیزیکی  شکل  به  صنف 
شد، عمال تعطیلی کتاب فروشی ها و درنتیجه نابودی 
مشاهده  کتاب فروشی  به  مراجعه  و  استفاده  فرهنگ 
می شود. گفت وگویی با حسین صوفیان، مدیر فروشگاه 

چشمه پریس انجام شد که می خوانید.
نشر  چرخه  در  عواملی  چه  شما  نظر  به   * 
باعث شده است، فعاالن این حوزه در بحرانی مانند 
همه گیری بیماری کووید ۱۹ تا این اندازه آسیب ببینند؟

با  ارتباط  این چرخه معیوب خیلی هم در   **
کرونا  به  کتاب فروشی ها  معضالت  و  نیست  کرونا 
این  به  مشغول  که   ۹0 سال  از  نمی شود.  محدود 
در  همچنین  می بینم،  را  فعالیت  روند  هستم،  کار 
حوزه  این  در  که  افرادی  تجربه های  و  بازخوردها 
آیا  نمی دانم  می شود.  حس  خال  این  هستد،  فعال 
محدود  خاصی  دوره  به  را  مشکالت  این  می توان 
اتفاق  صنفی  لحاظ  به  است  سال ها  نه.  یا  کرد 
نیفتاده است.  نشر  و  کتاب فروشی  عرصه  در  مثبتی 
می توان گفت این حوزه واحد منفعلی است که گاهی 
 دست و پایی می زند تا نشان دهد که کاری می کند.

برآیند مثبتی از فعالیت ها و تصمیم گیری های اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان نداریم. سال ها است، این مطالبه 
می فروشند؟  کتاب  سایت ها  برخی  چرا  که  داریم  را 
درحالی که این کار در تمام دنیا انجام می شود. همچنین 
مجبور به پذیرش فروش اینترنتی کتاب درایران بودیم، 
اما چرا بستر مناسبی برا این کار تهیه نکردیم؟ تا زمانی 
که مردم به هر دلیل، تصمیم بر حضور کمتر در محل 
کتاب فروشی داشته باشند -که در پاندمی بیماری کووید 
۱۹  خود را بیشتر نشان داد- با مشکل مواجه نشویم. 
برخی از کتاب فروشان واقعا نتوانستند در این فضا ادامه 

فعالیت دهند و تعطیل کردند.
* چشمه فروشگاه آنالین بزرگی دارد. شما چرا 

با مشکل مواجه شدید؟
** فروشگاه اینترنتی چشمه به صورت موازی 
می کند.  فعالیت  مجموعه  این  کتاب فروشی های  با 
 6 در  خریدها   ،۱۹ کووید  بیماری  پاندمی  از  بعد 
درحالی که  اما  داشت،  نوساناتی  کتاب فروشی چشمه 
در  نتوانستیم  داشتیم،  هم  آنالین  سرویس دهی 
باید  برسیم.  همه گیری  از  پیش  شرایط  به  فروش، 
در  ندارند؛  پشتوانه ای  کتاب فروشی ها  داشت  توجه 
شرایطی که چک هایشان برگشت می خورد؛ خیلی از 
محلی  کتاب فروشی های  به خصوص  کتاب فروشی ها 

مجبور به توقف کار می شوند.

اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هیچ راهکاری 
به عنوان صنف انجام نداده است تا در این دوره بحرانی، 
تعاملی میان اتحادیه ناشران، اتحادیه کتاب فروشان و 
اتحادیه توزیع کنندگان وجود داشته باشد و بر اثر آن، 
برای مثال کتاب فروشان فرصت بیشتری برای پرداخت 
چک هایشان داشته باشند. این وضعیت باعث شد تا 
خیلی از کتاب فروشی ها مجبور به توقف فعالیت خود 

شوند تا تکلیف چک های مشخص شود.
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نیز باید فارغ از 
گروه بندی ها، پیشنهادات همه اعضای صنف را بررسی 
و پیگیری کند. نباید کار به گونه ای پیش برود که ناشر 
یا کتاب فروشی به صورت انفرادی اقدامی انجام دهد و از 
سوی دیگران طرد شود. برای مثال امسال که نمایشگاه 
کتاب برگزار نخواهدشد، اگر پیشنهادی از سوی اعضای 
صنف هست، باید پیگیری شود و اگر نیست، باید به 

نهادها مسئول مراجعه تا این خسارات جبران شود.
* امسال نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار نشد 
و فقدانش به ناشران آسیب زد؛ از طرفی کتاب فروشان، 
نمایشگاه هستند. چرا شما  برگزاری  اصلی  مخالفان 

برای جبران برگزار نشدنش ناراضی هستید؟
** من هم اساسا با نمایشگاه میانه خوبی ندارم؛ 
چراکه کتاب فروشی ها را متضرر می کند و من به عنوان 
کتاب فروش - نه زیرمجموعه چشمه- در ایام برگزاری 
فرهنگی،  رویداد  این  اما  ندارم.  مشتری  نمایشگاه، 
سال ها است در کشور برگزار می شود و برای باالی 
50 درصد ناشران درآمدزا است. خیلی از ناشران جوانی 
که می شناسم، نمی توانند در سال بیش از 20 یا 30 
کتاب منتشر کنند؛ به همین دلیل نقدینگی نمایشگاه 

برایشان ضروری بود.
یعنی  ناشران؛  درآمد  ممر  بزرگترین  امسال 
نمایشگاه را از دست دادیم. ناشران از نمایشگاه درآمد 
داشتند تا بتوانند به فعالیت خود در طول سال ادامه دهند. 
حاال سوال این است که اتحادیه چه راهکاری برای 
جبران آن اندیشیده  است. نه اینکه اقدامی نکرده اند؛ 
با  چانه زنی هایی  چه  اتحادیه  به عنوان  دید  باید  اما 
نهادهای دولتی انجام داده تا جبران خسارات نمایشگاه 
شود. از چه قدرتی استفاده کرده است؟ آیا از ناشران 
دارند؟ پیشنهادی  چه  بحرانی  شرایط  در   پرسیده 

 * به نظر شما ناشران و کتاب فروشان چگونه می توانند 
این دوران را با آسیب کمتر پشت سر بگذارند؟

حد  تا  ناشران  و  کتاب فروشان  من  به نظر   **
ناشران  از  بخشی  به هرحال  بدعادت شده اند.  زیادی 
وامی  با  را  خود  زیان  و  ضرر  از  بخشی  توانسته اند 
که پرداخت شد، جبران کنند اما همچنان مشکالت 
صنعت  اصناف  در  مختلفی  ساختاری  و  زیرساختی 
نشر وجود دارد که باعث می شود، دائم با راهکارهای 
غیرمنطقی از آن عبور می کنیم. زمانی که به چالش 
بیماری کووید۱۹ می رسیم،  مانند همه گیری  بزرگی 
مشکالت خودنمایی می کنند و مشخص می شود که 

چه ضعف هایی وجود دارد.
باقی اصناف در مواجه با مشکالت با تخفیفی که 
در فروش لحاظ می کنند، حداقل می توانند خسارت خود 
را جبران کنند. در مجموعه تجاری که کتاب فروشی 
چشمه قراردارد، اصنافی داریم که ۷0 درصد تخفیف 
را  خود  مخاطبان  بتوانیم  اینکه  برای  ما  می دهند. 
بازگردانیم و ضرر و زیان را جبران کنیم، توانستیم در 
باالترین حالت ممکن، تخفیف 25 درصد ارائه دهیم 
کتاب فروشان  و  ناشران  اتحادیه  هماهنگی  با  که 
انجام شد. در این شرایط؛ وقتی فروش پایین باشد، 
کتاب فروشی ها اگر فعالیت خود را متوقف هم نکنند، 
مجبور به تعدیل نیرو می شوند. حقوق و مزایای نیروی 
انسانی، مساله کوچکی نیست. بیمه، مالیات، پرداختی ها 

و عیدی ها مبالغ باالیی را می طلبد.
تصمیمات  و  سیاست ها  معتقدند  برخی   *
تا  بوده  ناشران  نفع  به  بیشتر  نشر،  بر صنعت  حاکم 
کتاب فروشان؛ و این درحالی است که کتاب فروشان 
چیست؟ شما  نظر  دارند.  بدتری  اقتصادی   وضعیت 

به نظرم،  و  رم  دا عتقادی  ا چنین  هم  من   **
تا  دارد  توجه  ناشران  به  بیشتر  هم  اتحادیه  حتی 
فعالیت  باید  که  واحدی  که  در حالی  کتاب فروش ها؛ 
نشر را به  لحاظ اقتصادی توجیه کند، کتاب فروشی ها 
هستند. آن ها کتابی را که ناشر منتشر می کند، به دست 
مردم می رسانند. البته در سال های اخیر و به ویژه بعد 
از همه گیری بیماری کووید۱۹، برخی از ناشران اقدام 
به فروش اینترنتی کتاب های خود کردند؛ اما همچنان 
حلقه آخر زنجیره، کتاب فروشی ها هستند و بیشترین 

بار معرفی و فروش کتاب به این حلقه اختصاص دارد. 
متاسفانه اینجا از کتاب به عنوان کاال صحبت می کنم.

ز  ا برخی  شدن  تعطیل  شاهد  خیرا  ا  **
و  موجود  شرایط  دلیلش  که  بودیم  کتاب فروشی ها 
این  مورد  در  کمی  بوده است.  اقتصادی  فشارهای 

تنگناها بیشتر توضیح دهید. 
** کتاب فروش متخصص کم داریم، زیرا حقوق و 
مزایای این شغل خیلی کم است. افراد به راحتی می توانند 
در یک لباس فروشی حقوق باالتری کسب کنند. اگر به 
حقوق، مزایا و بیمه مناسب برای کتاب فروش فکر کنیم، 
افراد می توانند به این شغل به عنوان شغل دائم و دارای 
حاشیه امنیت باال فکر کنند. اتحادیه می تواند دوره های 
آموزشی ویژه ای برای کتاب فروشان برگزار کند تا با خال 

کتاب فروش حرفه ای مواجه نباشیم.
به  فقط  ید  نبا که  شد  با ن  ما د یا لبته  ا
کتاب فروشی های کوچک توجه بکنیم؛ کتاب فروشی 
در حال حاضر به معنی فروشگاهی است که کتاب و 
لوزام التحریر، صنایع دستی،  از جمله  کاالی فرهنگی 
موزیک و بازی های کودک را هم زمان ارائه می کند. 
یک واحد به عنوان کتاب فروشی، باید برای هر کدام 
از این بخش ها فروشنده متخصص جداگانه داشته باشد، 
اما در لباس فروشی و قنادی و... به این صورت نیست؛ 
داد. انجام  را  کارها  کلیه  می توان  نیرو  سه  یا  دو   با 

برای  اما  بود،  اصناف  اکثر  برای  تلنگری  کرونا 
کتاب فروشی ها برای اینکه این کاری فرهنگی است 
و همواره در شرایط سختی قرار دارد، باید فکر اساسی 
بشود. بحران ها در بزنگاه هایی این چنین خود را بروز 
می دهند و افراد را دچار چالش می کنند. در سه سال 
وجود  همواره  که  اقتصادی  بحران  به دلیل  گذشته، 
داشت، قیمت کتاب افزایش پیداکرد، اما ممکن است 
کتابی یک سال در قفسه باقی بماند. واقعیت این است 
که اگر تحلیلی از سیاست های اقتصادی نداشته باشیم، 

محکوم به شکستیم.
* فروش اینترنتی، گزینه ای برای ادامه فعالیت 
ناشران و کتاب فروشان در وضعیت امروز بوده است. 

آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
هویت  کتاب فروشی  اینترنتی،  فروش  با   **
برای  هویتی  بحران  و  می دهد  دست  از  را  خود 
حالت  این  در  مردم  می شود.  ایجاد  کتاب فروشی ها 
فروش  در  زیرا  نمی کنند؛  مراجعه  کتاب فروشی  به 
آن ها،  گسترش  با  و  نیست  نیاز  مکان  به  اینترنتی 
می شود همه کتاب فروشی ها را تعطیل و به هر چیزی 
مانند لباس فروشی، سوپر گوشت و... تبدیل کرد. هر 
ناشری می تواند سایتی ایجاد کند و کتاب هایش را در 
آنجا به فروش بگذارد. این اتفاقی است که در دیگر 
کشورهای اروپا و امریکا، با اینکه به کتاب به عنوان یک 
کاال نگاه می کنند، نمی افتد. کتاب فروشی »شکسپیر و 
شرکا« و کتاب فروشی های کوچک هنوز کار می کنند؛ 
زیرا برای کتاب فروشی و کتاب فروش، بازار کار وجود 
دارد و می توان همچنان به کتاب فروشی به عنوان یک 

نهاد فرهنگی، بال و پر داد.
جای تاسف دارد که درایران با فروش اینترنتی 
دست  از  هم  را  کتاب فروشی  مکانی  هویت  کتاب، 
مواجه  بزرگی  چالش  با  زمینه،  این  در  ما  می دهیم. 
به  که  ضربه هایی  و  وارد شده  خسارت های  هستیم. 

کتاب فروشی وارد می شود، هر لحظه جبران ناپذیرتر 
سه  یا  دو  ما،  کتاب فروشی  محدوده  در  می شوند. 
کتاب فروشی تعطیل کردند. شهر کتاب الماس هم از 
مینی سیتی منتقل شد و در دروس کار کرد و بعد از 

یک سال کارش به تعطیلی کشید.
* شهرکتاب ها که معموال اجاره کمی پرداخت 
می کنند، چرا این شهر کتاب مجبور به تعطیلی شد؟

از بحران های ماست.  ** این هم یکی دیگر 
یا  کند  ورود  کتاب فروشی ها  مساله  به  باید  یا  دولت 
نباید ورود کند. اجاره شهر کتابی با ۱5 سال سابقه، 
باز  را  آن  است  سال  سه  که  من  کتاب فروشی  از 
کردم، کمتر است. این خنده دار است! حتی برخی از 
شهرکتاب ها از فضای پیاده رو برای کتاب فروشی خود 
استفاده می کنند. این ها نکته هایی است که باید مورد 
بررسی قرار بگیرد. دولت باید تصمیم بگیرد که برای 
کمک به این صنف، چه رویه  مشخصی را  درپیش 
بگیرد. درغیر این صورت؛ خود دولت تبدیل به رقیب 

جدی کتاب فروشی ها می شود.
مجموعه های عظیم شهر کتاب کم بود، دولت باغ 
کتاب را هم با متراژ و امکانات باال راه انداخت! وقتی 
مردم به کتاب فروشی ما می آیند، ممکن است کتابی را 
تمام کرده باشیم و در نظر داشته باشیم تا هفته آینده 
کمبودهای خود را جبران کنیم، اما با لحن های ناراحت 
کننده می گویند »این ها ندارند؛ باغ کتاب همیشه دارد«. 
بله؛ اگر کتاب فروشی ما هم همان پشتوانه را داشت، 
همیشه همه کتاب ها را داشتیم، فروشگاهمان پر بود و 

خالی نمی شد. این رقابت ناجوانمردانه است.
* پیش از این میان کتاب فروشان و مشتری ها 
رابطه نزدیکی برقرار بود. حتی اگر کتاب فروشان کتابی 
پیشنهاد  به مخاطب خود  دیگری  کتاب  نداشتند،  را 

می دادند. آیا این روابط باقی مانده است؟
این بوده که  هر جایی کارکرده ام، روش کارم 
کم ترین  در  تا  کنم  یادداشت  را  مردم  سفارش های 
صبر  دیگر  مردم  متاسفانه  اما  شود.  تهیه  زمان 
نمی کنند. هرچقدر که پیش می رویم صبر مردم کمتر 
هر  هم  کتاب فروش ها  و  مردم  بین  رفاقت  می شود. 

سال کمتر می شود. 
گسترده ای  مشتریان  باشگاه  چشمه،  مجموعه 
است.  آن  اولیه  اصول  جزء  مشتری مداری  و  دارد 
خیلی سخت است که بتوانیم افراد را به عنوان مشتری 
نگه داریم. مسائلی هست که مردم قبال بهتر با آن کنار 
می آمدند، اما االن این طور نیست. با توجه اینکه فروش 
اینترنتی، کتاب فروشی بسیار زیاد شده است، مردم خود 

را وابسته به یک کتاب فروشی نمی دانند.  
یک مشکلی مطرح است و کتاب فروشی بزرگی 
نزدیک کتاب فروشی ما شروع به فعالیت کرده. چرا 
کتاب فروشی  دو  متری،  از 200  در شعاع کمتر  باید 
و شمایل و سبک کاری مشابه وجود  با یک شکل 
داشته باشد؟ چرا اتحادیه ناشران و کتاب فروشان به این 
موارد رسیدگی نمی کند و در این فاصله اجازه تاسیس 
کتاب فروشی می دهد؟ در یاد دارم زمانی که دوستانم 
می خواستند برای کتاب فروشی مجوز بگیرند، قانونی 
کتاب فروشی ها  بین  جغرافیایی  فاصله  باید  که  بود 
رعایت شود اما روابط مسموم، برای برخی قانون را 

زیر پا می گذارد. 

مشکالت زیرساختی و ساختاری مختلفی در صنعت نشر وجود دارد
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حضور »مهمان های ناخوانده« در فضای مجازی 

نمایش عروسکی »مهمان های 
ناخوانده« به نویسندگی و کارگردانی 
زنده یاد نصرت اهلل کریمی روی پایگاه 
مجازی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به نمایش در آمده است.

با   ۱36۴ سال  نمایش  ین  ا
والی،  جعفر  همچون  هنرمندانی  هکاری 
مریم سعادت،  کرامتی،  برومند، مسعود  مرضیه  مفخم،  کامبیز صمیمی 
عادل بزدوده، شاپور پورامینی، فریبا جدیکار و آزاده پورمختار تولید شده 
و از اول مهر در قالب طرح نمایش نما روی سایت مجازی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان  قرار گرفت. نمایش »مهمان های ناخوانده« 
برداشتی آزاد از کتابی به همین نام نوشته فریده فرجام و درباره مهمان های 
خانه مادربزرگ است که در یکی از شب ها، روباهی به جمع  مهمانان 

ناخوانده اضافه می شود و به  رغم قولی که داده، خروس را می دزدد و ...

»جنایت بی دقت« در »شیکاگو« 

نگار اسکندرفر، تهیه کننده فیلم 
این  حضور  از  بی دقت«  »جنایت 
فیلم، در بخش مسابقه جشنواره فیلم 
شیکاگو خبر داد و گفت که قرار است 

فیلمش با یازده فیلم رقابت کند.
بی دقت«  »جنایت  سینمایی  فیلم 
ساخته شهرام مکری پیش از این، در هفتاد 
و هفتمین جشنواره فیلم ونیز به نمایش گذاشته شد اکنون قرار است در 
فستیوال شیکاگو برای دریافت هوگوی طالیی با آخرین ساخته های آن دری 
کونچالوفسکی روسی و نائومی کاوازه ژاپنی رقابت کند.جشنواره شیکاگو که 
دوره پنجاه وششم آن از 23 مهر به مدت ۱2 روز در شیکاگو برگزار می شود، 
قدیمی ترین فستیوال آمریکاست و سال قبل فیلم »پرتره زنی در آتش« 
جایزه اصلی آن را دریافت کرد. همچنین فیلم »زرد خالدار« به کارگردانی 
باران سرمد در بخش رقابتی فیلم کوتاه این جشنواره به نمایش درمی آید.

گرامیداشت99 سالگی آقای خواننده 

عبدالوهاب  زادروز  نهمین  و  نود 
شهیدی هنرمند شناخته شده موسیقی 
با حضور مدیرعامل موسسه هنرمندان 

پیش کسوت گرامی داشته شد.
سید محمد طباطبایی مدیر عامل 

ارزشیابی  شورای  دبیر  و  موسسه  این 
با  هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور 
حضور در خانه عبدالوهاب شهیدی نوازنده پیش کسوت عود و خواننده 

پیشکسوت موسیقی سنتی ایرانی، سالگشت تولد او را تبریک گفت.
وی گفت: برای ما موجب خوشحالی و خرسندی بسیار است که در 
زمانه ای زندگی می کنیم که استاد عبدالوهاب شهیدی را درک کرده ایم. 
استاد شهیدی از هنرمندان نجیب و متواضع موسیقی سنتی ایران است 
که همواره دغدغه هنر داشته و دارند و همچنان موضوعات و مسائل این 

حوزه را پیگیری می کنند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»قطار آن شب« به آمستردام می رود

فیلم سینمایی »قطار آن شب« 
تازه ترین کار سینمایی مریم بوبانی  در 
در سی و چهارمین جشنواره بین المللی 
»سینه کید« آمستردام هلند به نمایش 
درمی آید.این فبلم که  از ساخته های 
به کارگردانی  فارابی،  سینمایی  بنیاد 

نمایش  بخش  در  است  قطبی  حمیدرضا 
ویژه جشنواره که به شکل مجازی برگزار می شود، برای جمعی از فعاالن 
حرفه یی سینمای کودک جهان به نمایش در خواهد آمد. این جشنواره از 

تاریخ ۱6 مهر تا ۱۸ آبان ۱3۹۹ برگزار خواهد شد.
اکبرپور در ژانر کودک  از رمان احمد  اقتباس  با  »قطار آن شب« 
و نوجوان ساخته شده و افشین هاشمی، سیامک صفری، مریم بوبانی، 
بهناز نادری، بهرام شاکری و بازیگر خردسال آیلین رشیدیان در آن به 

ایفای نقش پرداخته اند.
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نمایشي از دل شاهنامه در دل طبیعت

سعید چنگیزیان: از مسئوالن تقاضاي کمک کردیم ولي خبري نیست!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

تئاتر  بازیگران شناخته شده  از  سعید چنگیزیان 
است که کارنامه ای درخشان در این عرصه دارد. او این 
روزها در قامت کارگردان، نمایش داستان های سرزمین 
مردمان خردمند، را در فضای باز فرهنگسرای نیاوران 
پیچیدگی  عین  در  که  نمایشی  می برد.  روی صحنه 
آن  داستان های  و  شاهنامه  از  ساده  زبانی  به  اجرا 
یک  محصول  محیطی  نمایش  این  می گوید.  سخن 
ورک شاپ 2ساله است که از دل طبیعت شکل گرفت 
و این روزها در طبیعت نیز اجرا می شود. هرچند که 
موضوع همه گیری بیماری کرونا توجه به اجرا در فضای 
باز را مورد تاکید قرار می دهد اما قصد چنگیزیان برای 
بیماری شکل  این  شیوع  از  پیش  اجرا  از  این شکل 
چنگیزیان  سعید  با  اجرا  این  بهانه  به  است.  گرفته 

همراه شدیم...

 
-در ابتدا برایمان بگویید که چه اتفاقی باعث شد 
که پس از سال ها به سمت کارگردانی بیایید و یک 

نمایشی را روی صحنه ببرید؟
*من کارگردانی را 2 سال پیش شروع کردم و 
یک نمایش هم آماده اجرا داشتم که به کرونا خوردیم و 
اجرا نشد. من درس این حرفه را خوانده ام و بدم نمی آمد 
از اینکه آن طرح و ایده هایی که خودم برای شکل اجرا 
داشتم را یک روزی انجام بدهم تا حداقل فکرش از 
سرم بیرون برود. تصمیم گرفتم انجامش بدهم تا ببینم 
چطور می شود و باالخره انجامش دادم. وقتی ایده این 
انجامش  گرفتم  تصمیم جدی  گرفت،  نمایش شکل 
دهم. پروسه نمایش آنقدر طول کشید که شبیه یک 
ورک شاپ شد. بازیگران را از بین هنرجویانی که در 

کالس هایم شرکت کرده بودند انتخاب کردم.

-برای انتخاب چه معیارهایی داشتید؟
*ماجرا را به سمت بدن و آمادگی های ابتدایی 
مانند آواز خواندن، بدن خوب داشتن و فهم درک فرم 
که کمی  انتخاب شدند  اینطور  بچه ها  بردم.  داشتن، 
می بایست اهل طبیعت باشند. چون خودم اهل رفتن 
و در دل طبیعت بودن دارم. از میان همه کسانی که 
آمدن  پایه  که  ماندند  کسانی  داشتند،  حضور  اول  از 
که  آنهایی  بودند.  شدن  بیدار  6صبح  و  طبیعت  به 
توانستند از رختخواب بکنند و بیرون بیایند در پروژه 
ماندند. ابتدا ۱0 نفر بودیم که در پروژه باز، با همدیگر 
فکر  به  ما  و  آمد  کرونا  اینکه  تا  همکاری می کردیم 
سرزمین  داستان های  نمایش  که  افتادیم  ماجرا  این 
مردمان خردمند، را کار کنیم. پس از آن 6نفر دیگر 

هم به ما اضافه شدند.

به  نمایش ها  که  مي بینیم  کمتر  روزها  -این 
سمت آثاري چون شاهنامه بروند... شما به سمت یک 
رفته اید که شاید خواندن آن  متن کهن در شاهنامه 
سخت  هم  تحصیلکرده  جوان های  از  بسیاری  برای 

و دشوار است!
کار سخت  این  می گویند  من  به  زیادی  *افراد 
اول  از  دادی؟  انجام  را  کار  این  چطور  تو  و  است 
به  فرصتی  یک  اردیبهشت ماه  اواسط  تا  فروردین ماه 
وجود آمد و این فرصت به من انگیزه داد که آیا ۴0 
روز کافی نیست که تو یک داستان را حفظ کنی و 
درباره آن تحقیق کنی؟ دیدم شدنی است و همینطور 
هم شد. درست است که به ظاهر کار سختی است ولی 
۴0 روز فرصت خوبی است که شما ۷-۸ صفحه بزرگ 
شاهنامه را تنظیم کنید و چکیده آن و یا اطالعاتی که 
الزم است به مخاطب بدهیم را در بیاورید. ابتدا کارمان 
را از 3بیت شعر از سعدی شروع کردیم و بعد به بچه ها 
گفتم چند بیت از داستان طوطی و بازرگان، را حفظ 
کنند تا ذهن، چشم و زبانشان به ادبیات کالسیک و 
کهن عادت کند. ما این کارها را انجام دادیم و بعد به 
سراغ نمایش رفتیم. اساسا ذهن خوب فریب می خورد. 
شاید وقتی شاهنامه را باز کنیم با خودمان بگوییم مگر 
می شود آن را حفظ کرد؟ منتها وقتی شکل وقت ُپر 
کردن و سرگرمی به آن بدهید یا آن انگیزه های شاد 
که بازیگر برای حفظ کردن متن دارد را به او بدهید، 
انگیزه بازیگر زیادتر می شود. البته نه من و نه بچه ها 
نمی دانستیم که انتهای پروژه به اینجا ختم می شود، 
اما آن موقع دوره تلخ کامی بود و ترس و دلهره داشتیم. 
وقتی یک نفر هیچ کاری ندارد انجام بدهد، اگر یک کار 
شیرین و به دردبخور فرهنگی به او بدهید، پی آن را 
می گیرد. مثال مردم بسیاری از برنامه ها مانند پادکست و 
دیدن فیلم های آنالین را دنبال می کنند و این برنامه ها 
آنها جدی شده است. حتی شاهنامه خوانی هم  برای 
جدی شد. در واقع به گونه ای جامعه به یک هم زیستی 
اجرا وقتی  االن در طول  مانند وصل شد. من  کهن  
ابیات را  بازیگران به صورت کامال فهمیده  می بینیم 
می گویند به آنها دست مریزاد می گویم. به نظرم اینها 
حاصل در خانه نشستن و متمرکز شدن روی یک چیز 
بهتر و حال خوب است. فکر می کنم اینطور بود که 

بچه ها توانستند از پس کار بربیایند.

-ارتباط میان گروه از طریق فضاي مجازي بود!؟
*بله، چند هفته اول که کال ممنوع بود و کسی 
بیرون نمی آمد و ما همه کارهای خودمان را با فرستادن 
ویدئو انجام می دادیم. حتی تا 2ماه پیش هم با رعایت 
نکات بهداشتی تمرین می کردیم. مثال ۴نفر می آمدند 
و ۴نفر  آنها می رفتند  بعد  و  را می دیدم  آنها  کار  من 
داستان ها  نرسد.  آسیبی  کسی  به  تا  می آمدند  دیگر 
به ظاهر هیچ ربطی به همدیگر ندارند ولی در پروسه 

ترکیب شدن شاهنامه به این پالس از خود شاهنامنه 
برخوردیم. من فقط دستورالعمل دادم و همه کارها را 
خود بچه ها کردند. تکست ها را هم خود بچه ها به کمک 
مبینا آقاخانی که گردآفریدخوان ما بود، تنظیم کردند. 
او مانند یک ویکی پدیا به ما ابیات را می داد. بچه ها 
تبدیل  نثر  به  را  خودشان نشستند یک جاهایی نظم 
دادند  انجام  بچه ها  خود  را  کارها  از  بسیاری  کردند. 
و بعد با همدیگر بررسی کردیم که ترتیب داستان ها 
چطور باشد. من به بچه ها گفتم هر داستانی که خودتان 
از شاهنامه دوست دارید را بخوانید. به صورت جالب 
و  نرفت  رستم  خود  سراغ  هیچکس  هیجان انگیز،  و 
رستم غایب ماند. طرح اولیه ما این شد که رستم وجود 
نداشته باشد. همه فقط یک خاطره از رستم دارند که 
آن خاطره را تعریف می کنند. اینکه داستان ها چطور 
به همدیگر ربط پیدا کنند را 2 روز قبل از اجرا پیدا 

کردیم. من فکر می کردم باید یک راوی وجود داشته 
باشد که اینها را به همدیگر پیوند بزند. چند روز قبل 
از اجرای اصلی متوجه شدم خط ربط اصلی شخصیت 
راوی است و اگر راوی نباشد آنها هیچ ربطی به همدیگر 
ندارند. اواسط تمرین ها طرح کلی من برای پیاده کردن 
یک چنین پروژه ای، برگزاری یک آیین بود. یک آیینی 
که از ِمهر حرف بزند. چیزی که خیلی به فردوسی و 

شاهنامه وصل است.

-چیزی که این روزها کم است!
*بله، اتفاقا این روزها نیاز ِمهر حس می شود و 
معموال اجرایی نمی شود. ما هر چقدر هم حرف بزنیم 
فایده ندارد، مگر اینکه اجرایی شود. تا زمانی که فاز 
اجرایی آن را برنداریم، هیچ اتفاقی نمی افتد. راوی آمد 
و خودم کم کم چفت و بست آن را پیدا کردم. طرحی 

یا  بیایم یک مراسم  بود که من  این  پیاده کردم  که 
آیینی را دستمایه قرار بدهم و به سرزمین مان برسم 
تا ببینیم در سرزمین مان چه اتفاقاتی را از چه کسانی 
آنها شاهنامه است که همه  بزرگترین  تعریف کنیم؟ 
از  و  به خط کرده  را  پهلوان ها  و  بزرگان  خردمندان، 
هر کدام آنها یک درس و پند و اندرزی گرفته است.

-در دورانی که عده زیادی دوست دارند به سینما 
و تلویزیون بروند تا چهره شوند ولی این بچه ها 2 سال 

ماندند تا تئاتر اجرا کنند!
*آدم اگر کار کند و سرش گرم کار باشد، به فکر 
این چیزهای پرت و پال نمی افتد که ۱0 تا پله را یکی 
کند. موضوع درس کرونا این است که به شما می گوید 
سر جای خودتان بنشینید و به چیزهای نیک و پاک 
کردن محیط زیست، پیاده روی و کوه رفتن فکر کنید. 
امیدوارم برای هر کدام از بچه ها اتفاق خوبی بیفتد. 
برای من همین که توانستم اولین پروژه کارگردانی ام 
را به سالمت روی صحنه بیاورم، کافی است. در ادامه 
ماجرا از بچه ها انتظار دارم که اوال روشن شده باشند 
این مدل از زندگی ، یکی از آن مدل های زندگی  است 

که می توان به آن اعتماد کرد.

-کمی راجع به ورک شاپ طبیعت توضیح دهید 
که براساس چه معیاری و اصولی شکل گرفت؟

حقیقی  جنس  که  است  جایی  اولین  *طبیعت 
شما را رو می کند. طبیعت خودش هم می گوید جنس 
حقیقی ات باش، من کاری ندارم که تو در ذهنت چه 
آدم عجیبی هستی ولی برای من یک آدم هستی. یک 
آدم با تمام قوت ها و ضعف هایش که با یک فوت من 
باد او را می برد یا با یک بارش، سیل او را خواهد برد. 
تو همین چیز خالص ابتدایی هستی که من به راحتی 
تو را سوپرایز می کنم، پس بشنو و گوش دار که برای 
از طرف طبیعت حرف  دارم  دارم. من  تو چه چیزی 
می زنم. دلیلی که من به سمت طبیعت رفتم این بود 
که بشنوم و گوش کنم. سر کالس های موسسه چند 
بار بچه ها را به کوه و دشت بردم و تمرینات محیطی و 
طبیعی به آنها دادم. تمرینات عجیب و غریبی هم نبود. 
همان تمرین هایی بود که در پالتوها انجام می دادیم، اما 
تمرین زیر سقف آسمان یک حال دیگری دارد. طبیعت 
برای من گریز از همه این دودوتا چهارتا و حساب و 
کتاب ها بود. انتظارم این بود که بچه ها هم خارج از 
بپردازند که آن اصل،  به اصل ماجرا  این محاسبه ها 
خودشان هستند و بتوانند خود واقعی شان را پیدا کنند. 
اگر بتوانند خود واقعی شان را پیدا کنند، این نقش و 

آن نقش بازی کردن چندان اهمیتی ندارد. 

-شما سال هاست که در کالس های بازیگری و 
هم به صورت ورک شاپ  تدریس می کنید و خودتان 
هم تحصیلکرده دانشگاه هستید. در سال های اخیر عده 
زیادی رو به تدریس آورده اند! نظرتان درباره این تعداد 

موسسه و استادهاي بازیگري و... چیست؟
از این همه کالس  *ظاهرا نتیجه بسیار خوبی 
و ورک شاپ گرفته نمی شود، مگر به همت و غیرت 
خود بچه ها باشد که در نهایت تبدیل به کارگردان ها 
و بازیگران فعال  شوند. واقعا این سوال من هم هست، 
بقیه آنها چه می شوند؟ انتظار زیادی هم نیست. در حال 
حاضر هر آموزشگاهی حداقل ترمی ۷-۸ میلیون تومان 
شهریه می گیرد. وقتی این همه برای آموزش دیدن 
هزینه می شود، نتیجه آن چیست؟ واقعا نمی توانم به 
این سوال جواب بدهم. من برای همه روشن می کنم 
جامعه  به  و  شوید  بازیگر  شما  همه  نیست  قرار  که 
تئاتری یا سینمایی وصل شوید. واقعا به آنها می گویم 
که بستگی به همت و غیرت خودتان دارد. آن کسی 
که مبتدی است و کارش را شروع می کند تمام امیدش 
این است که اجرا برود و دیده شود. بنابراین ما باید 
بروند و  اجرا  آنها فراهم کنیم که  برای  یک بستری 
دیده شوند. من خیلی به این مسئله فکر می کنم که 
چه چیزی اجرا کنیم و از چه چیزی بگوییم؟ من به 
این ماجرا را به همه تعمیم بدهم  شخصه نمی توانم 
ولی خودم درس نخواهم داد، مگر اینکه یک موضوع 
قابل بررسی برای خودم و به درد خودم پیدا کنم تا 
آن را منتقل کنم. آدم درس دادن کالسیک نیستم که 
بخواهم درس های دانشگاهی را بگویم و ترم تمام شود. 
وقتی از آموزشگاه ها تماس می گیرند تب ولرز می کنم 
و با خودم می گویم من که نمی خواهم حرف های ترم 
قبلم را بزنم، پس باید چه کار کنم؟ یا باید به آنها بگویم 
بیایستید تا من یک موضوعی پیدا کنم و روی آن کار 
کنم یا اینکه من نیستم. من سعی می کنم نمایشی را 
بازی کنم که به روز و با کیفیت زندگی خودم باشد، 
وگرنه آن کار را بی نتیجه می دانم. حال من االن اینطور 
است که باید یک چیزی مهمی وجود داشته باشد که 
من آن را بگویم. باید یک خبر یا پند مهمی وجود داشته 

باشد که من احساس کنم باید گفته شود.

-خارجی ها می گویند مگر قرار است همه کسانی 

 20 از  شوند؟  بازیگر  می روند  استودیو  اکتورز  به  که 
نفری که به آنجا بروند شاید یک نفر مارلون براندو 
یا رابرت دنیرو شود و بقیه آنها به سر منزل مقصود 
نمی رسند! آیا در بازیگری می توانیم به چیزی به نام 

استعداد تکیه کنیم؟
برای  اصال  که  می شود  بازیگر  *بازیگری، 
بازیگری ساخته شده باشد. شاید من همینقدر رادیکال 
به این ماجرا نگاه کنم. بازیگران زیادی در جهان هستند 
ولی آن کسی بازیگر است که بازیگر بوده و ذاتا این 
ویژگی را دارد که بازیگری کند. شاید در زندگی خودش 
شجاع نباشد ولی در درونش موجود شجاعی است و 
خط  یک  می تواند  بریزد.  بیرون  را  خودش  می تواند 
مستقیم را بگیرد و برود به آن انگیزه هایی که دارد برسد 
و هدف خودش را روشن کند. بازیگر باید آمادگی تغییر 
و تحول را داشته باشند. افراد زیادی درس این حرفه 
را می خوانند ولی بسیاری از آنها تاب تغییر و تحول 
آماده  باید همه جوره  ندارند. آدم  را  یا سیلی خوردن 
بازیگری باشد تا به آن بازیگر تاپ درست و حسابی 
سرگرمی  یکجور  بازیگری  اینصورت  غیر  در  برسد. 
محسوب می شود. یکی دو سال درگیر تئاتر و سریال 
می شوند و بعد می روند. آن گرگ تیزبین وجود یک 
نفر است که باعث می شود خودش را نگه دارد و بماند. 
البته کار کردن هم خیلی مهم است. ما اگر از مهر و 
شاهنامه با بچه ها حرف می زدیم ولی اجرا نمی رفتیم، 
فایده نداشت. باید به هر شکلی که می شد به عمل و 
اجرا می رسیدیم. شاید یک بخشی از اینکه برخی از 
بچه ها بازیگر نمی شوند به خاطر این باشد که قدرت 
شاید  باشند،  بازیگر  اگر  یعنی  نمی کنند.  پیدا  اجرایی 
یکی دو اجرا در همان مجموعه بروند و بعد بازیگری 
را رها کنند. اگر نویسنده باشند دیگر نمی نویسند و یا 
اگر کارگردان باشند خسته می شوند و کنار می کشند. 
اجرا  به  را  نمایش   ما  برسد.  اجرا  به  باید  تداوم  این 

رساندیم و دیده شد.

-درباره موسیقی نمایش هم برایمان بگویید...
به  ما  آمد.  تمرینات  از شروع  بعد  ماه  *یکی دو 
موسیقی نیاز ضروری داشتیم. من دوست داشتم ساز 
کار  داریم  ما  چون  باشد  داشته  وجود  حتما  کمانچه 
ایرانی می کنیم. یاشار اطاعتی زحمت کشید و دوتار و 
کمانچه را با خودش به پروژه آورد. من شخصا روی 

آواز خیلی اصرار داشتم.

-چه زمانی به فرهنگسرای نیاوران رسیدید؟
*پس از یک جلسه تلخ با سازمان محیط زیست 
که گفتند ما حق بلیت فروشی نداریم و نمی توانیم از 
اینجا  گفتند  حتی  کنیم.  مالی  استفاده  مجموعه  این 
رئیس  با  ما  بسازیم.  گیت  نمی توانیم  و  است  امنیتی 
کاخ  ایشان  کردیم.  مشورت  خیابانی  تئاتر  کانون 
سعدآباد و فرهنگسرای نیاوران را پیشنهاد کردند. در 
کاخ سعدآباد جای مناسبی پیدا نکردیم ولی نیاوران را 
که دیدم با خودم گفتم اینجا بهترین جایی است که 

می توانیم اجرا برویم.

-بازخورد مخاطبان از نمایش چطور است؟
*ما بیشتر تشکر شنیدیم. البته نه بابت اینکه چقدر 
اجرای خوبی بود، بلکه بیشتر می گفتند دست شما درد 
نکند که برای ما شاهنامه خواندید و گذشته ما را به 
یادمان آوردید. انگار یک کار نیک صورت گرفته است. 
خودم هم شخصا انتظار ندارم که مثال درباره کارگردانی 
صحبت کنند. همین که یک شهروند ایرانی از دیدن 

چنین نمایشی راضی باشد کافی است.

شما  به  چقدر  نیاوران  فرهنگسرای  -بچه های 
کمک کردند؟

*واقعا محبت کردند. آنها آدم های دوست داشتنی 
هستند و در حد توان خودشان به ما کمک کردند. من 
همه چیز را به پای همان حرکت خیر می گذارم. همین 
که اجازه دادند ما این نمایش را در فرهنگسرای نیاوران 
اجرا کنیم کافی است. انتظار بیشتری از آن مجموعه 
ندارم ولی از مجموعه های دیگر که ادعا می کنند کار 

فرهنگی انجام می دهند، انتظار دارم.

کمک  تقاضای  نمایشی  هنرهای  مرکز  -از 
کرده اید؟

کسی  فعال  ولی  کردیم  کمک  تقاضای  *ما 
با  خودم  را  نمایش  همه  ببیند.  را  ما  نمایش  نیامده 
کردم،  زیادی  خرج  واقعا  بردم.  پیش  دوستان  کمک 
لباس ها همه دوخته شده اند و خود صحنه ۱0 میلیون 
تومان خرج برداشت. من 2 سال است که خودم دارم 

خرج می کنم.

-صحبت پایاني شما...
را  ماجراها  همه  که  می کنم  تشکر  بچه ها  *از 
تحمل کردند و می دانم تا انتهای کار مانده اند تا به یک 
حال و هوای خوش برسند. واقعا از آنها ممنون هستم. 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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