
آماده باش برای ترخیص میلیون ها تن کاالی دپو شده 
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
بهداشت  وزارت  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
حساسیت ویژه ای در توزیع عادالنه واکسن آنفلوآنزا 
دارد، گفت: وزارت بهداشت تمامی سعی خود را می کند تا واکسن 
آنفلوآنزا عادالنه توزیع شود نگرانی از بابت تامین واکسن وجود 
ندارد چون نسبت به سال گذشته دو برابر بیشتر وارد شده است.

بهداشت  وزارت  کرد:  اظهار  نجف آبادی  سامه یح  همایون 
تمامی تالش خود را می کند تا واکسن آنفلوآنزا به صورت عادالنه 
توزیع شود همین حساسیت ها باعث شده که توزیع آن به تاخیر 
بیفتد البته که هنوز هم دیر نشده چون تا آخر مهرماه یعنی تا 

سرد شدن هوا فرصت باقی است.
صفحه 2

وزیر آموزش و پرورش: 

گزارشی از ابتالی دانش آموزان در مدارس به کرونا
 دریافت نشده

ادامه مذاکرات برای افزایش پروازهای خارجی
پروازهای  برخی  سرگیری  از  درپی 
مسافری به مقاصد خارجی، رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری از افزایش مقاصد خارجی 
در پروازهای مسافری خبر داد و گفت: مذاکرات مناسبی 
کشورهای  با  مسافری  پروازهای  سرگیری  از  برای 
مختلف صورت گرفته است و در آینده تعداد و مقاصد 

خارجی پروازها افزایش خواهد یافت.
پس از حدود هفت ماه از شیوع ویروس کرونا در 
جهان، مذاکرات بسیاری بین کشورهای مختلف برای 
از سرگیری پروازهای مسافری در حال انجام است و 
هر روز بر تعداد و مقاصد این پروازها افزوده می شود 
که البته با قبل از کرونا تفاوت های بسیاری از حیث 

پروتکل های بهداشتی دارد.
صفحه 3

رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد:

اطالع رسانی صحیح موجب  اصالح افکار عمومی 
در مدیریت مصرف آب می شود
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علیرضا رئیسیان: 

فرهنگ و هنر 
هرگز اولویت 

دولت نبوده است!

6ورزش
رکوردار پرتاب 

چکش: 
زنان را حمایت کنید، 

مدال می گیرند

هنگ 7فر

اين روزها در حالي كه در سال پاياني دولت فعلي به سر مي بريم 
بسياري از سينماگران نسبت به سازمان سينمايي گاليه هاي 
زيادي دارند. درواقع بسياري از سينماگران معتقد هستند كه 
دست دولت در فضاي فرهنگي و هنري در اين سال ها كامال 
خالي بوده و در اين ايام كه هنرمندان به شدت نيازمند ياري 
مسئوالن سينمايي بودند، اتفاق خاصي براي آنها رخ نداده است!

دختران  ركوردشکنی  به  ايران  پرتاب چکش  ركوردار  آرانی،  ريحانه 
ايران  باشگاه های  قهرمانی  و  بزرگ  جايزه  مسابقات  در  دووميدانی 
انفرادی  و  تيمی  ماده های  و در  اين مسابقات  اشاره كرد و گفت: در 
ركودشکنی هايی انجام شد كه افتخار بزرگی است و نشان می دهد اگر 
از دخترانمان حمايت شوند، نتايج خيلی بهتری می گيرند و مدال های 

رنگارنگی را برای ايران كسب می كنند.

عباس جهانگيريان: دغدغه من سال ها مسئله كتاب های درسی 
بوده است. مشکل اساسی اين است كه نويسندگان كودک و 
نوجوان در برنامه ريزی درسی، سازمان پژوهش و آن جايی كه 
كتاب های درسی تدوين می شود، غايب هستند. درحالی كه در 

تمام دنيا از نويسندگان كودک و نوجوان استفاده می شود.

مشکل اساسی در 
تدوین کتاب های 

درسی

مردم نگران تامین واکسن آنفلوآنزا نباشند ثبت رکوردی تازه در انتقال فرآورده های نفتی
ایران گفت:  لوله و مخابرات نفت  لوله شرکت خطوط  مدیر خطوط 
پارسال و منتهی به بیستمین سالروز تأسیس شرکت، ۶۰ میلیارد تن کیلومتر 
و بیش از ۱2۸ میلیارد لیتر مواد نفتی جابه جا شده است که رکوردی بی سابقه 
به شمار می آید.سیدجعفر علیزاده دربندی با بیان اینکه به موازات تغییرات 
مصرف فرآورده ها در کل کشور و همچنین تولید پاالیشگاه ها، افزایش ظرفیت انتقال 
توسعه  نفت  انتقال  مراکز  این هدف،  به  برای رسیدن  اظهار کرد:  است،  نیز ضروری 
چشمگیری داشته اند، راهکارهای نوین عملیاتی برای انتقال فرآورده در مواقع اضطراری 
اندیشیده شده و آموزش نیروی انسانی نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
صفحه 3

تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  یک 
مجلس با اشاره به وجود برخی از مشکالت بر سر 
لزوم  بر  از سامانه شاد،  آموزان  دانش  استفاده  راه 
گسترش زیرساخت های الزم برای آموزش در فضای مجازی 
کیفیت  ارتقاء  لزوم  بر  تاکید  با   ، حاجی پور  کرد.رضا  تاکید 
خدمات سامانه شاد برای دانش آموزان گفت: اگرچه سامانه 

شاد طراحی شده است ولی عده ای از دانش آموزان به دلیل 
مشکالت دسترسی به اینترنت امکان استفاده از این سامانه 
را ندارند یا اینکه برخی از افراد کمتر برخوردار توان دسترسی 
به امکاناتی همچون تلفن هوشمند و تبلت را برای استفاده 

از این سامانه ندارند.
صفحه 2

نقاط کور آنتن دهی، استفاده از »شاد« را مشکل می کند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 آگهي مناقصه عمومی
 یک مرحله اي شماره 991010433

)نوبت اول(
نام مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق مازندران 

۱- موضوع مناقصه : عبارت است از :

مبلغ تضمین-ریالمبلغ برآوردی-ریالشرح مناقصهشماره مناقصهردیف

واگذاري کلیه عملیات اجرائي حوزه مشترکین )قرائت، 1991010433
10.173.902.000734.000.000توزیع، قطع و وصل و . . . ( امور توزیع برق فریدونکنار

توضیحات: 
1- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل ضمانت نامه بانکی،  فیش واریزی، چک تضمین شده بانکی و گواهی خالص مطالبات 

قطعی تایید شده، مورد تائید می باشد.
2-  این شرکت از پذیرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و ...  تحت عنوان تضمین شرکت درمناقصه خودداری خواهد نمود. همچنین به 

پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
3- مبالغ پایه بصورت برآوردی  بوده و مبالغ دقیق در اسناد مناقصه اعالم می گردد.

4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقاً 
ترتیب اثرداده نخواهد شد. 

5- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.

 
2 –  زمان فروش اسناد:  از روز پنجشنبه تاریخ ۱399/۰7/۱۰ لغایت روز سه شنبه مورخه ۱399/۰7/۱5

3 – محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه 
۴–مبلغ فروش اسناد: مبلغ 5۴5.۰۰۰ ریال بحساب جام  شماره52۴۰332۴۱2 بانک ملت شعبه امیر مازندراني ساري )پرداخت از طریق درگاه اینترنتی(

5- مهلت تحویل پیشنهاد پاکات : زمان تحویل اسناد حداکثر تا ساعت ۱2 روز دوشنبه مورخه 99/۰7/2۸  می باشد. همچنین زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱3 روز دوشنبه 
مورخه 99/۰7/2۸  انجام می گیرد.

۶- محل تحویل اسناد مناقصه : ساری، بلوار خزر جنب خیابان حزب اله، امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق مازندران
7-  محل بازگشایي اسناد مناقصه : ساري ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق مازندران

۸ – نشانی کسب اطالعات بیشتر: 
 الف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس   www.setadiran.ir    -   سامانه مناقصه  

 .Maztozi.ir wwwج- سایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس        www.Tender.Tavanir.org.irب- سایت معامالت توانیر به آدرس
 د- درصورت کسب  اطالعات بیشتر،  با شماره تلفن 33۴۰5۱2۱-۰۱۱ امور تدارکات )اداره مناقصات( تماس حاصل فرمائید. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق مازندران

فریبرز ناطقی الهی
مدتهاست نکاتی را درباره مدیریت بحران کرونا با تالش زیاد، تجزیه و تحلیل 
داده های روزانه از دنیا، ایران و بررسی مطالعات و یافته های جدید در سراسر جهان 
را عرضه و پیشنهاداتی را برای کمک به حرکت بهتر مدیریت ان در کشور می نویسم.

در خبرها دیدم که حضرتعالی مجدادا اجازه تعطیلی یک هفته ای را به کمیته 
استانی داده اید، 

بحرانها با هم در نوع سانحه بحران زا تفاوت، ولیکن در مدیریت دارای نقاط 
مشترک زیادی هستند. کرونا به عنوان عامل پدید آورنده بحران در کشور مسلما 
عامل پزشکی داشت ولیکن لزوما به جز درمان ان در فرایند مدیریت آن نیازی به 
تاکید بر تصمیمات حوزه پزشکی برای جلوگیری از گسترش و مدیریت ان نبود، 
کاری که از ابتدا نمی بایستی به عهده این عزیزان گذاشته می شد یا حداقل در این 
حد گذاشته می شد !  با مجوز انتقال بیماران از قم به ابر شهر تهران این نهاد ها 
دچار اشتباه فاحش شدند، منظور ذکر مصیبت نیست ولیکن بررسی تحلیلی ان می 
باشد که انشا اهلل بشود روند را بهبود داد.  حال توجه به خود پدیده و دسته بندی 
پارامترهای درگیر و ساده سازی ان شاید خیلی از ضعف ها و راه های مثبتری را 

روشن سازد.
کرونا یک بیماری تنفسی است، مکانیزم مبتال شدن تا حدود زیادی شناخته 
شده، مکانیزم گسترش ان کامال مشخص، درمان قطعی ندارد،  عوامل موثر در 

بهبودی تا حدود زیادی شناخته شده، روش های تشخیص تا حد قابل قبولی مشخص 
است، مهمتر از همه دوره کاهندگی ان کامال مشخص! است. حال با تفکیک افراد به 
چهار گروه بیمار، ناقل، سالم و مشکوک برای هریک با توجه به دانستهای فوق می 
شود یک برنامه ارایه نمود، نیازی به پیچیده کردن بیشتر نیست، استاد راهنمایی در 
دوران تحصیل در دوره دکتری در امریکا داشتم که همیشه تاکیدش این جمله بود  
ساده سازی و حل ساده مسایل هنر یک محقق است، و گرنه می شود هر چیزی 

را با روابط بسیار پیچیده حل نمود، هنری لو - به او پدر اختراع لقب داده بودند
مدت و دوره این بیماری از شروع تا پایان مشخص است و این بزرگترین 
لطف خداوند در این بیماری است و از ان باید بهره برد، اشتباهی که بله صورت 
گرفت و کمی زود و تند جامعه را خواستیم به جریان قبلی سوق بدهیم. توجه به 
حرکت اقتصادی جامعه و قشرهای درگیر و ... را هم نمی شد نادیده گرفت و می 
بایستی بفکر همه عوامل می بود ! ولیکن سوالی که باید در ان زمان یا امروز به 
ان پاسخ داده و درباره ان تصمیم می گرفتیم این سئوال می بایستی بود که  مرگ 
تدریجی مردم، اقتصاد و ... بهتر است یا ریشه کن شدن بیماری و شروع کامل و 
مجدد حرکت و زندگی ! متاسفانه بنظر حقیر از همان اصل کلیدی که در باال ذکر 
شد یعنی دوره کامل حذف بیماری بهره نبردیم و باید حداقل در این زمان از آن 
حتما به عنوان شاه کلید داده های این بیماری و کریدور  رفعت الهی از ان بیشتر 

استفاده کنیم و ان تبدیل تعطیلی یک هفته ای به یکماه است. 

سرمقاله

سخنی با رییس جمهور در خصوص کرونا
جعفر محمدی

در خبرها آمده بود که وزارت آموزش و پرورش می 
خواهد طالب و روحانیون را برای تدریس علوم اجتماعی، 

تاریخ و ادبیات در مدارس استخدام کند.
اگر بخواهیم یک تقسیم بندی کلی درباره علوم و رشته 
های تحصلیی در دنیای امروز داشته باشیم، با اندکی تساهل 

می توانیم سه گروه عمده را در نظر بگیریم:
- علم بدن )رشته های مختلف پزشکی و پرستاری 

و نظایر این ها(
- علم قوانین مادی جهان )رشته های ریاضی، فیزیک، 

شیمی، مهندسی و مانند این ها(
که  پیرامون  جهان  و  انسان  با  انسان  روابط  علم   -
مجموع آنها را تحت عنوان علوم انسانی می شناسیم مانند 
جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم و تربیت، فلسفه، حقوق، 
تاریخ، انسان شناسی، زبان شناسی، ادبیات، سیاست، مدیریت، 

بازرگانی، مالیه و ... .
من از افرادی نیستم که معتقدند فالن علم یا رشته 
بر دیگری برتری دارد؛ بلکه بر آنم که همه شاخه های علم 
برای بقا و پیشرفت نوع بشر الزم اند و نزاع بین رشته های 

مختلف را ساختگی و عبث می دانم.
در عین حال بر این باورم که بی اهمیت انگاشتن هر 
کدام از رشته های سه گانه علم، خیانتی آشکار به جامعه است. 
مثاًل اگر در جامعه ای رشته های پزشکی را کنار بگذارند، 
بعد از مدتی بیماری و مرگ آن جا را فرا خواهد گرفت یا اگر 

رشته هایی مانند مهندسی مغفول واقع شوند، روند پیشرفت 
جامعه به طرز قابل توجهی ُکند می شود و توان بشر در مهار 

و مدیریت طبیعت به نفع خود، تضعیف خواهد شد.
این اتفاق، یعنی غفلت از اهمیت علم، در کشور ما به 
ویژه در خصوص رشته های علوم انسانی با شدت و حدت 
بیشتری رخ داده است و علوم انسانی با آن همه اهمیت و 

وسعتی که دارد، کم ارج انگاشته می شود.
وزارت  اخیر  تصمیم  نادرست،  نگاه  این  بارز  مصداق 
آموزش و پرورش است. این وزارتخانه قاعدتًا باید نگهبان 
و مروج علم باشد اما می بینیم به رشته های علوم انسانی 
چنان نگاه سطحی و بی اهمیتی می شود که رسمًا اعالم 
می کند از افرادی که حتی یک واحد جامعه شناسی و تاریخ 
و ادبیات نگذرانده اند، برای تدریس این دروس در مدارس 

استفاده خواهد کرد.
واقعًا چه مظلومیتی بیش از این برای علوم انسانی می 
توان تصور کرد؟ وقتی مسؤوالن فراگیرترین نهاد آموزشی 
و  آنقدر ساده  انسانی  علوم  اند که  توهم  این  درگیر  کشور 
سطحی است که حتی از غیر متخصصین نیز می توان برای 

آموزش آنها بهره برد، دیگر شکایت را باید به کجا برد؟!
در اهمیت علوم انسانی همین بس که در کشورهای 
توسعه یافته، نخبه ترین افراد در این رشته های تحصیل می 
کنند و بیشترین حقوق و دستمزدها نیز به شاغالن مرتبط 

با این رشته ها پرداخت می شود.
خود  نیز،  آمریکا  های  دانشگاه  دکتری  مقطع  در 

می  تحصیل  انسانی  علوم  های  رشته  در  عمدتًا  آمریکایی 
کنند و در مقابل، سهم بیشتری به دانشجویان مهاجر برای 

تحصیل در رشته های فنی و پزشکی می دهند.
پیچیدگی روز افزون روابط انسانی و لزوم رو به رشد 
ایجاد هماهنگی بین اجزای پیچیده تر شده جامعه انسانی، 
قبل  از  تر  مراتب مهم  به  امروز  دنیای  در  را  انسانی  علوم 

کرده است.
با این حال، در جامعه ایران به جای تبیین اهمیت علوم 
انسانی، سوق دادن نخبگان به سمت رشته های علوم انسانی 
و تعمیق این علوم، نه تنها شاهد بی اعتنایی که ناظر تنزل 
علوم انسانی هستیم و اقدام اسفناک وزارت آموزش و پرورش 

دلیلی است بر این مدعای تلخ.
همان گونه که بهبود سالمت و بهداشت جامعه جز با 
تقویت رشته های پزشکی میسر نمی شود، همان طور که 
پیشرفت فیزیکی و مادی جز با تقویت رشته های فنی ممکن 
نیست، توسعه انسانی هم در گرو تقویت علوم انسانی است. 
انسانی،  علوم  اهمیت  کردم،  می  فکر  این  از  قبل  تا 
و  است  آشکار  کشور  آموزشی  نظام  مسؤوالن  بر  دستکم 
نابخردی  با  ترویجی کرد.  کار  در سطح عموم جامعه  باید 
آموزش و پرورش مشخص  اخیر مسؤوالن وزارت فخیمه 
شد که کار زیادی در کشور برای ارتقاء آگاهی های عمومی 
و از جمله تبیین اهمیت علوم انسانی داریم و بسیار فاصله 
است بین ما و توسعه ای که لقلقه زبان مان شده است و به 
الزاماتش نه تنها پایبند نیسیتم که بدان ها لگد هم می زنیم.

دیدگاه

علوم انسانی؛ مظلوم حتی در وزارت آموزش و پرورش

یک عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: اوایل شهریورماه 
با تعطیالت تاسوعا و عاشورا، سیل میلیونی ایرانی ها روانه جاده ها 
شدند، از آن طرف عده ای هم برای حضور در دسته های عزاداری 
اصرار داشتند درحالی که چند روز بعد نیز بازگشایی مدارس رقم 
خورد، همه این ها باعث شده تا بیماری کووید ۱9 دوباره اوج 
بگیرد به طوری که روز گذشته 2۰7 مورد مرگ ناشی از ابتال 
به این ویروس به ثبت رسیده و همچنان تعداد مبتالیان و 

مرگ ومیر، رو به تزاید است.
مسعود مردانی افزود: درحال حاضر در وضعیت سختی از 
حیث تعداد مبتالیان و جان باختگان ناشی از بیماری کووید ۱9 
به سر می بریم و البته هفته های سختی را هم در پیش رو خواهیم 
داشت.او با بیان اینکه در ابتدای اپیدمی این بیماری استراتژی 
خوبی در کشور پیاده سازی شد، تصریح کرد: این برنامه بستن 
همه مراکز در تعطیالت نوروز و بعد از آن بود که نتیجه آن 
کاهش آمار تعداد مبتالیان بود به اندازه ای که حتی بخشی از 

مراکز کرونا تعطیل شدند.
به گفته این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، اما 
ساده انگاری ستاد مبارزه با کرونا، دولت و مردم و همزمان عدم 
رعایت مسایل بهداشتی، وقوع سفر های غیرضروری همگی 
موجب شد تا کشور گرفتار طغیان مجدد بیماری در اوایل تیر 
شود از همین رو ۱5 تیرماه استفاده از ماسک اجباری شد که البته 

نتایج خوبی را هم به دنبال داشت.
به اعتقاد مردانی، یک رویکرد به وضعیت فعلی و اوج گیری 
بیماری، این است که می گوید همه مراکز باید بسته شود، اما 
نکته ای که همه باید بدانند این است که در خوشبینانه ترین حالت 
ممکن این بیماری حداقل یک سال دیگر در دنیا باقی خواهد 
ماند، حتی برخی صاحبنظران دو سال را هم پیش بینی کرده اند. 
در این حالت، اگر قرار باشد تمام کار ها تعطیل و مدارس بسته 

شوند باید به عواقب جبران ناپذیر آن هم توجه کرد.
در  داد:  توضیح  عفونی  بیماری های  فوق تخصص  این 
صورت تعطیلی بسیاری از فعالیت ها باید منتظر افزایش آسیب های 
اجتماعی مانند بزهکاری، خشونت خانگی، توقف آموزش هم بود؛ 

بنابراین باید سیستمی تعریف شود تا زندگی مسالمت آمیزی همراه 
با وجود این بیماری در جامعه شکل بگیرد.

او با تاکید بر اینکه باید زندگی با وجود ویروس کرونا را 
همچنان سپری کنیم، گفت: امور زندگی باید طوری ادامه یابد 
که آسیبی از این بیماری به ما وارد نشود، همزمان چرخ اقتصاد 
مملکت هم بچرخد، آموزش به طور کامل تعطیل نشود و مردم 

نیز محتاج نیاز های اولیه شان نباشند.
مردانی با بیان اینکه برخی از کشور ها در این وضعیت به 
مردم بیمه بیکاری ارایه می دهند، افزود: به عنوان مثال پرداخت 
حقوق به میزان ماهانه دو هزار دالر در کانادا باعث شده حتی 
مردم از این وضعیت چندان هم ناراحت نباشند چراکه بدون هیچ 
فعالیتی هزینه های زندگی شان از سوی دولت پرداخت می شود، اما 
کشور ما به دلیل اعمال تحریم ها استطاعت پرداخت حتی اندک 
پول به مشاغلی که به خاطر این بیماری تعطیل می شوند، ندارد.

به گفته این عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، بعضی از 
تصمیم گیری ها ممکن است همزمان با شدت بروز این ویروس، 
متفاوت باشد به عنوان نمونه، علی رغم افزایش تعداد مبتالها، 
دورکاری کارمندان لغو می شود که این تصمیم قابل قبول نیست. 
کمیته کشوری پیشنهاد های خود را در این زمینه به دولت اعالم 
می کند، اما مابقی کار برعهده مسووالن اجرایی است؛ اینکه چه 
تصمیمی بگیرند و کدام یک از پیشنهاد ها را اجرا کنند یا نکنند. 
در واقع، این ستاد وظیفه ای در قبال ابالغ و اجرای برنامه های 

مقابله با بیماری کووید ۱9 ندارد.
او با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای مبارزه با ویروس کرونا 
مساله پیچیده و بغرنجی است، اظهار کرد: نمی توان به راحتی 
درباره این اوضاع قضاوت کرد. در آلمان بسیاری از موسسه ها 
در مقطعی باز شدند، اما نتیجه آن افزایش تعداد مبتالیان بود 
بنابراین دولت بالفاصله مراکز را تعطیل کرد یا در سنگاپور مدارس 

باز شدند، اما دوباره آن ها را بستند.
این فوق تخصص بیماری های عفونی با اشاره به آمریکا و 
نحوه مدیریت این بیماری، توضیح داد: ایاالت متحده بزرگترین 
قدرت اقتصادی دنیاست و از نظر منابع مالی هم اوضاع خیلی 

خوبی در مقایسه با ایران دارد؛ این کشور اگر بخواهد قرنطینه 
خانگی را اجرا کند می تواند چندین سال هزینه های زندگی مردم 
خود را بپردازد، اما این کار را نمی کند و در حال حاضر یکی از 
کشور هایی است که بیشترین درگیری را با این ویروس دارد؛ 
بنابراین ناهماهنگی در تصمیم گیری ها و بروز برخی دوگانگی ها 

مختص ایران نیست.
مردانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
در این وضعیت نباید مردم را مقصر جلوه داد، گفت: در هنگام 
بروز مشکل همیشه دیواری کوتاه تر از مردم نبوده است درحالی 
که اکثر ایرانی ها همکاری خوبی را با دولت و جامعه خود دارند؛ 
وقتی می گوییم 2 میلیون نفر برای سفر به شمال رفته اند باید 
طرف دیگر ماجرا هم درنظر گرفته شود چراکه ۸۱ میلیون نفر 
هم حرف مسووالن را لبیک گفته اند و سفر نرفته اند بنابراین باید 
قسمت پر لیوان را هم دید.این استاد دانشگاه اظهار امیدواری کرد: 
همکاری مردم برای کنترل این بیماری همچنان ادامه داشته 
باشد، اما اینکه مسوولی بخواهد در این وضعیت بحرانی، گناه را 

به گردن مردم بیندازد، ناعادالنه است.
این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با ادامه این 
روند آمار مرگ ومیر ناشی از بیماری کووید ۱9 افزایش خواهد 
یافت. درحال حاضر آمار فوتی ها، روزانه 2۰۰ و چند نفر است 
که می تواند به ۴۰۰ و 5۰۰ نفر هم برسد. عمده بخش هایی که 
بیمار کرونایی پذیرش می کنند با افزایش موارد بستری و اشغال 
تخت های آی سی یو مواجه هستند.او در پاسخ به این سئوال که در 
صورت نبود تخت خالی در بیمارستان ها و پذیرش نشدن بیماران 
چه اتفاقی خواهد افتاد، افزود: بیماران می میرند؛ فرد بیمار وقتی 
تحت معالجه پزشک نباشد جان خود را از دست می دهد البته 

ممکن است فوت هم نکند.
مردانی درباره اینکه آیا االن تخت های بیمارستان ها پر 
شده اند یا خیر، تصریح کرد: مراکز خدمات دهنده به بیماران 
کرونایی درحال حاضر تخت خالی ندارند. من در همه بیمارستان ها 
که نیستم تا بدانم، اما عمده بیمارستان های پذیرش کننده این 

بیماران از کمبود تخت شکایت دارند.

محض اطالع

تلفات کرونا ممکن است به 500 نفر در روز هم برسد
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مردم نگران تامین واکسن آنفلوآنزا نباشند
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
این که وزارت بهداشت حساسیت ویژه ای در توزیع عادالنه واکسن آنفلوآنزا دارد، 
عادالنه  آنفلوآنزا  واکسن  تا  می کند  را  خود  سعی  تمامی  بهداشت  وزارت  گفت: 
توزیع شود نگرانی از بابت تامین واکسن وجود ندارد چون نسبت به سال گذشته 

دو برابر بیشتر وارد شده است.
همایون سامه یح نجف آبادی اظهار کرد: وزارت بهداشت تمامی تالش خود را 
می کند تا واکسن آنفلوآنزا به صورت عادالنه توزیع شود همین حساسیت ها باعث 
شده که توزیع آن به تاخیر بیفتد البته که هنوز هم دیر نشده چون تا آخر مهرماه 

یعنی تا سرد شدن هوا فرصت باقی است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که واکسن به اندازه 
کافی وجود دارد، توضیح داد: قطعا واکسن برای گروه پرخطر و افراد با اولویت در 
دسترس خواهد بود. طبق گفته مسئوالن وزارت بهداشت میزان واردات واکسن 
از بابت تامین واکسن  آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته دو برابر است لذا نگرانی 
البته که فکر  آنفلوآنزا وجود ندارد. تالش براین است که به همه واکسن برسد 
می کنم امسال واکسن اضافه بیاید چون مردم برای پیشگیری از کرونا از ماسک 
و وسائل ضدعفونی کننده استفاده می کنند و عمال امکان ابتالی آنها به خاطر 

این پیشگیری ها به آنفلوآنزا کمتر می شود.
ابتال  امکان  جوان  رده سنی  در  افراد  از  بسیاری  گفت:  سامه یح همچنین 
را  آنها  ندارد حتی در صورت مبتال شدن هم خطری  آنها وجود  آنفلوآنزا در  به 

تهدید نمی کند.

ساماندهی بازار مسکن تا حد زیادی مشکل مسکن را
 مرتفع می کند

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: طرح جهش تولید 
و ساماندهی بازار مسکن دیدگاه جدیدی است و وقتی تسهیالت و زمین مناسب 
در اختیار متقاضیان قرار بدهید و بتوانید مصالح را با قیمت کمتر عرضه کنید بدون 

شک مشکالت مسکن تا حد زیادی مرتفع می شود.
رحمت اهلل فیروزی در خصوص طرح جهش تولید و ساماندهی بازار مسکن، 
اظهار کرد: کمیسیون عمران کلیت طرحی را امضا کرده است که در صحن علنی 
منتها بحث سر  است،  فوریت تصویب شده  قید دو  با  این طرح  کلیات  مجلس 
جزئیاِت طرح به دلیل مخالفت دولت با آن است که برخی نمایندگان به دلیل این 
مخالفت در پی پس گیری طرح بودند، اما مجدداً طرح جهش تولید و ساماندهی 

بازار مسکن به تصویب رسید.
وی افزود: جزئیات طرح ابعاد مختلفی دارد که امیدواریم به شکلی این موضوع 
حل شود تا قدم های خوبی برای حل مشکل مسکن کشور برداشته شود. در طرح 
موضوع زمین، تسهیالت مناسب و دادن وام پیش بینی شده است که امیدواریم 

جزئیات آن در مجلس تصویب شود.
فیروزی گفت: دولت به دلیل کمبود منابع با این طرح مخالفت کرده و در 
واقع مشکالت مالی را دلیل مخالفت عنوان کرده است، اما در صورت تصویب 
مجلس، دولت ملزم به اجرای طرح جهش تولید و ساماندهی بازار مسکن است. 

پیام رسان های داخلی باید تقویت شود
فضای  فعاالن  امروزه  گفت:  مجازی  فضای  امنیت  عالی  کمیسیون  عضو 

مجازی باید هوشیارتر عمل کنند.
حسین نوش آبادی با بیان اینکه امروز دشمن از ابزارهای رسانه ای برای القای 
ناامیدی و تحریف و درست جلوه دادن غلط استفاده می کند، یادآور شد: در تمام 

چهل سال گذشته ملت ایران در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند. 
غلط با بیان این که باید پیام رسان های داخلی تقویت شوند، افزود: امروزه 
فضای مجازی بر فضای حقیقی بر واقعیت ها غلبه کرده است، لذا آنقدر باید ما با 
مردم شفاف باشیم که مردم حرف ما را نسبت به بیگانگان ترجیح بدهند و امروزه 

فعاالن فضای مجازی باید هوشیارتر عمل کنند.
نوش آبادی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مردم باید با دیدگاه های 

انقالبی درباره فضای مجازی آشنا شوند.

ظرفیت های کشور به دست جوانان در دولت سیزدهم بالفعل شود
دبیرکل جامعه اسالمی مدیران گفت: برنامه دولت سیزدهم باید به نحوی تدوین 

گردد که ظرفیت های بالقوه کشور با دست توانای جوانان بالفعل شود.
سومین نشست کمیسیون تلفیق برنامه و نقشه راه دولت سیزدهم موسوم به 
دولت مردمی و تحول گرا با حضور حجت االسالم سیدرضا تقوی قائم مقام جامعه 
روحانیت مبارز و رئیس مجمع نمایندگان تهران و محمد ناظمی اردکانی دبیرکل 

جامعه اسالمی مدیران برگزار شد.
در این نشست سه ساعته، رؤسای کمیته های سیاست خارجی و داخلی، امور 
زیر بنایی، بهداشت و سالمت، آموزش و پرورش و آموزش عالی، تأمین اجتماعی 
و صنعت گزارش عملکرد چند ماهه خود را ارائه کردند. الویت دهی به تشخیص 
درست برای حل مشکالت کشور، داشتن نگاه محوری به سالمت مردم و اصالح 
از جمله موضوعات برجسته مطرح شده توسط اعضا،  ناکارآمد دولتی  ساختارهای 

در این نشست بود.
در این نشست ناظمی اردکانی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: برنامه 
دولت سیزدهم باید به نحوی تدوین گردد که ظرفیت های بالقوه کشور با دست توانای 
جوانان بالفعل شود. این اقدام مهم در صورتی در عمل اتفاق خواهد افتاد که قوای 
سه گانه همگرا باشند تا بتوانند با تقویت قوای ملی برای غلبه بر معضالت کنار هم 

بایستند و آبروی خود را برای اسالم، نظام و انقالب هزینه کنند.
وزیر اسبق تعاون ادامه داد: در شرایطی که دشمن تمام ظرفیت های خود را 
برای صدمه زدن به ایران اسالمی به میدان آورده، رفتارهایی که باعث برانگیختن 
حس لجاجت در مسئولین شود برای کشور تهدیدی جدی است. امروز این موضوع 
یک واقعیت است که هم افزائی در کشور به ندرت اتفاق می افتد. ریشه یابی این 
موضوع حاکی از رفتارهای خودمحور و عدم وجود گذشت در مسئولین اجرایی است.

در همین راستا حجت االسالم تقوی در رابطه با ویژگی های اعضای دولت 
مردمی و تحول گرا به بیان نکاتی پرداخت. وی تبعیت از سیره و منش اهل بیت 
در مواجهه با مردم را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مناصب حکومتی در جمهوری 
اسالمی ریشه در مجاهدت های مردم در ۴ دهه گذشته دارد. در واقع اگر مسئولین 
بدانند، که در دوران جنگ رزمندگان اسالم چه مجاهدت ها کرده اند و آزادگان ما 
چه رنج هایی را به جان خریدند تا جمهوری اسالمی امروز در سطح جهانی نقش 
آفرینی کند، درگیر و دار و گرفتار این مناصب نمی بودند و روز و شب برای خدمت 

به مردم تالش می کردند.

ملت های مسئول باید از جهان عاری از تسلیحات اتمی حمایت کنند
اتمی  کالهک  ده ها  با  صهیونیستی  رژیم  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت 
همچنان بزرگ ترین تهدید برای صلح و امنیت است، نوشت: ملت های مسئول باید 

از جهان عاری از تسلیحات اتمی حمایت کنند.
وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی نابودی تسلیحاتی هسته ای در رشته 
توییتی، نوشت: روز جهانی برچیدن تسلیحات اتمی فرصتی برای جامعه بین المللی 
است تا بار دیگر بر تعهد خود به خلع سالح اتمی به عنوان یک اولویت تأکید کند. 
ما به یک جهان صلح آمیز و امن که در آن هیچ کشوری تسلیحات کشتار جمعی 

نداشته باشد، معتقدیم.
در ادامه این مطلب آمده است: روز جهانی نابودی کامل تسلیحات اتمی فرصتی 
است تا بار دیگر مخالفت کامل خود با تمام انواع تسلیحات کشتار جمعی را ابراز 
کنیم. متأسفانه، بی اعتنایی رژیم ایاالت متحده به معاهدات بین المللی و برنامه های 
این کشور برای تولید تسلیحات اتمی جدید، جهان را به رقابت تسلیحاتی تازه ای 

نزدیک کرده است.
بزرگترین  به عنوان  رژیم صهیونیستی  بر نقش  تاکید  با  امور خارجه  وزارت 
تهدید منطقه، آورده است: در منطقه ما هم، رژیم اسرائیل با ده ها کالهک اتمی اش 
همچنان بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت است و با پشتیبانی ایاالت متحده از 
تبدیل خاورمیانه به یک منطقه عاری از تسلیحات اتمی جلوگیری می کند. ملت های 

مسئول باید از یک جهان عاری از تسلیحات اتمی حمایت کنند.

همکاری با مراجع قضایی و انتظامی
 برای کاهش وضعیت خطرپذیری دانش آموزان

معاونت پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش، بخشی 
از دستورالعمل اجرایی طرح ملی 
»نماد« در سال تحصیلی ۱۴۰۰-

۱399 را تحت عنوان مددکاری اجتماعی، 
اورژانس)فوریت های روانی – اجتماعی (، 

پیگیری و مراقبت را منتشر و تشریح کرد.
ملی  برنامه  اجرایی  دستورالعمل  در 
»نماد« در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱399  که 
به چند بخش تقسیم شده است به آموزش، 
غربالگری، مداخله مدرسه ای، تشخیص و 
درمان، مددکاری اجتماعی، اورژانس)فوریت 
های روانی – اجتماعی (، پیگیری و مراقبت 

پرداخته شده است.
مددکاری  درباره  بخشنامه  این  در 
 – روانی  های  اورژانس)فوریت  اجتماعی، 
زیر  موارد  مراقبت  و  پیگیری   ،) اجتماعی 

ذکر شده است:
* مددکاری اجتماعی

سطح  در  اجتماعی  مددکاری  فرایند 
منطقه ، به این شرح است:

خطر:  معرض  در  آموزان  دانش   .۱
دانش  برای  اجتماعی  مددکاری  خدمات 
 « بخش  در   ، خطر  معرض  در  آموزان 

مداخالت مدرسه ای « ، اشاره شد.
خدمات  پرخطر:   آموزان  دانش   .2
و  آموزش  توسط  که  اجتماعی  مددکاری 
ارائه  اجتماعی مناطق  پرورش و مددکاران 

می شود، به این شرح مورد انتظار است:
الف: پیگیری برای جذب کمک برای 
تامین هزینه های درمان دانش آموزان: که 
یا  هزینه  به کمک  توان  می  آنها  جمله  از 
بیمه برای درمان مصرف مواد، هزینه ایاب 
با  درمانی  مراکز  به  مراجعه  برای  ذهاب  و 
اولویت دانش آموزان بی سرپرست، فرزندان 
بی  های  خانواده   ، خانوار  سرپرست  زنان 

بضاعت اشاره کرد.
- در این زمینه به نکات زیر توجه شود:

قانونی  ولی/سرپرست  از  تعهد  ۱.اخذ 
در خصوص دانش آموزان دارای سرپرست 
جهت پیگیری روند درمان  و تامین هزینه 
ها )به جز مواردی که بیم تهدید جانی و خطر 
برای حیات دانش آموز وجود دارد که در این 
صورت با هماهنگی سازمان بهزیستی و یا 
به طور مستقیم با هماهنگی مقام قضائی، 

اقدامات بعدی، صورت می گیرد.
آموزان  دانش   درمان  پیگیری   .2
ارائه  درمانی  موسسه  با  ارتباط  ایجاد  و 

دهنده خدمات
و  قضایی  مراجع  با  همکاری  ب: 
انتظامی برای کاهش وضعیت خطرپذیری 
که  مواردی  به  رسیدگی  مانند  آموز  دانش 
زندگی  بدسرپرست  خانواده  در  آموز  دانش 

می کند.
دارای  که  درمانی  مراکز  تبصره:    *
این  در  توانند  می  هستند  مددکاری  واحد 

زمینه کمک کنند.
* توضیح : در مورد مددکاری اجتماعی 
اداره کل  از  نیز  زیر  موارد   ، آموزان  دانش 

آموزش و پرورش استان انتظار می رود:
۱. شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای 
درمانی  و  رفاهی  اجتماعی،  مالی،  منابع  با 
دیده  آموزان آسیب  دانش  به  جهت کمک 
در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در 
صورت نیاز  هماهنگی با نهادهای حمایتی 
وضعیت  بهبود  به  کمک  جهت  خیریه  و 
زمینه  یا مشکالت  و  فقر  کاهش  معیشت، 

ای خانوادگی 
ارتباط حرفه  برقراری  و  2. شناسایی 
ای با مراکز درمانی درون سازمانی و برون 

سازمانی در سطح استان 
در  و  مناطق  اقدامات  از  حمایت   .3
صورت لزوم ، رسیدگی ویژه به موارد خاص 

ارجاعی از سوی مناطق 
 – روانی  های  اورژانس)فوریت   *

اجتماعی(
سازوکار مدیریت بخش اورژانس، به 

این شرح است:
آموزان  ۱.غربالگری: شناسایی دانش 
دارای فوریت های روانی اجتماعی، هم از 
طریق بررسی های روانشناختی کمی و کیفی 
نتایج غربالگری های پایه و نشانگان محور 
شده  ثبت  میدانی  شواهد  طریق  از  هم  و 

مشاور،  مدیر،   ( مدرسه  کارکنان   از طرف 
معلم و...( و والدین  صورت می گیرد. برای 
»نماد«  جامع  سامانه  درگاه  از  منظور  این 

استفاده می شود.
اورژانس،  موارد  درمان  درمان:   .2
و  پرورش  و  آموزش  از  بیرون  در  منحصرا 
از طریق معرفی به مراکز درمانی با اولویت 
وزارت  درمانی  مراکز  و  ها  بیمارستان 
یا  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

سازمان بهزیستی کشور صورت می گیرد.
به  رسیدگی  اجتماعی:  مددکاری   .3
موارد فوریت های روانی اجتماعی از جمله 
مهم ترین رسالت های مددکاری اجتماعی 

در »نماد« است.
وظایف مورد انتظار مددکاری اجتماعی 

در این بخش به این شرح است:
مراکز  با  هماهنگی  و  همکاری  الف: 
درمانی درون و برون سازمانی برای درمان 
درمان  موارد  تمامی  در  همکاری  شامل 
خدمات  دارو،  دریافت  بستری،  سرپایی، 
پیراپزشکی از قبیل رادیولوژی، آزمایشگاه، 

ارتوپدی و فیزیوتراپی
مراکز  با  هماهنگی  و  همکاری  ب: 
حمایتی برای کمک های پایه و تخصصی 
مورد نیاز برای دانش آموز آسیب دیده اعم 
از  پیراپزشکی  فرایند  انجام  به  کمک  از 
قبیل تهیه تجهیزات ارتوپدی و فیزیوتراپی، 
به مراکز  ایاب و ذهاب  تامین هزینه های 
درمانی، اقامت کوتاه مدت و یا میان مدت 
مراجع  با  همکاری  حمایتیج(  مراکز  در 
قضایی و انتظامی برای مداخالت اورژانس 
معاینات  درباره  حکم  صدور  از  اعم  فردی 
موقت  نگهداری  به  حکم  قانونی،  پزشکی 
در مراکز سازمان بهزستی، حکم به تعقیب 
مرتکبان جرم علیه دانش آموز دارای وضعیت 

اورژانس و خانوادگی اعم از جداسازی دانش 
آموز از خانواده و سرپرستان، تعیین وضعیت 
سرپرستی،  صالحیت  سلب  یا  و  حضانت 
مجازات مجرمان و مرتکبان خشونت و آزار 

علیه کودکان
* پیگیری و مراقبت

آموزش،  غربالگری،  خدمات  مکمل 
درمان و مددکاری اجتماعی دانش آموزان، 

پیگیری و مراقبت است.
با  تنیده  درهم  به صورت  این بخش 
مددکاری اجتماعی و با وظایف زیر تعریف 

می شود:
پرونده  وضعیت  از  گزارش  تهیه   .۱
ارجاع شده به هسته / مرکز مشاوره  های 
ارائه شده،  )خدمات  روانشناختی  و خدمات 
مراجعه دانش آموزان و خانواده ها ، موارد 
خاتمه یافته ، موارد ارجاعی به مراکز همکار 

در بیرون از آموزش و پرورش(
پرونده  وضعیت  از  گزارش  تهیه   .2
در  همکار  مراکز  به  شده  ارجاع  های 
)وضعیت  پرورش  و  آموزش  از  بیرون 
ارائه خدمات درمان و مددکاری به دانش 
آموزان، موارد خاتمه یافته، وضعیت دانش 
آموز در خانواده و مدرسه، وضعیت سالمت 
از  پس  آموز  دانش  وضعیت  پایداری  و 

خدمات ارائه شده(
برنامه  اجرای  ارزشیابی  و  نظارت   *

»نماد«
برنامه  اجرای  ارزشیابی  و  نظارت 

»نماد« شامل محورهای زیر خواهد بود:
اقدام  این  پروژه:  کنترل  و  پایش   .۱
اجرا، گزارش  فرایند  از طریق مستندسازی 
وضعیت در سامانه »نماد« و اعالم وضعیت 

در ربات »نماد« ، صورت می گیرد.
2. ارزیابی عملکرد: این اقدام بر اساس 
بررسی عملکرد کمی و کیفی استان ها در 
اجرای »نماد« در چارچوب سامانه » تسما 
«، ارزیابی های اداره کل ارزیابی عملکرد و 
نیز ارزیابی های مستمر و دوره ای اداره کل 
امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب 

های اجتماعی صورت می گیرد.
قدام  ا این  ثربخشی:  ا سنجش   .3
اساس  بر  سراسری  و  متمرکز  صورت  به 
از  و  گیرد  می  صورت  استاندارد  ابزارهای 
ادارات کل آموزش و پرورش استان ها انتظار 
بویژه  انجام مطلوب آن  به  می رود نسبت 
در جمع آوری داده های مربوط به ابزارها، 

همکاری موثری به عمل آورند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

1۵00 مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد لغو شد
رئیس مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد گفت: 
امروز قرار بود ۱5۰۰ مصاحبه دکتری تخصصی برگزار شود اما متاسفانه به 

دلیل اخالل در شبکه و مشکالت فنی، این مصاحبه ها لغو شد. 
، مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد )با آزمون و بدون آزمون( در 
حالی قرار بود از امروز 5 مهرماه آغاز شود که بنا به گفته داوطلبان در برخی 

واحدها به دلیل مشکالت فنی مصاحبه برگزار نشده است.
بر اساس اعالم مرکز سنجش دانشگاه آزاد به دلیل شرایط کرونایی 
واحدهای  در  داوطلب  حضور  با  اما  مجازی  صورت  به  دکتری  مصاحبه 
دانشگاهی محل سکونت وی برگزار می شود؛ به این صورت که داوطلب با 
http://www.azmoon. انتخاب واحد دانشگاهی مورد نظر در سامانه
org حوزه برگزاری مصاحبه علمی مجازی خود را انتخاب و ثبت می کند.

واحدهای  در  حضور  با  مصاحبه  به  شده  دعوت  روز  در  داوطلبان 
دانشگاهی، در اتاقی مخصوص و با استفاده از کامپیوتری که در اختیار آنها 

قرار می گیرد، مصاحبه را به صورت مجازی انجام خواهند داد.
واحد  به  ورود  از  پس  داوطلبان  آزاد،  دانشگاه  مسئوالن  گفته  به 
دانشگاهی مورد نظر احراز هویت می شوند و سپس فرایند مصاحبه آغاز 
خواهد شد؛ این در حالی است که برخی داوطلبان دکتری که قرار بود امروز 
در واحد علوم و تحقیقات حضور یابند، در تماس با خبرگزاری مهر، عنوان 
کردند به دلیل قطع بودن سیستم احراز هویت، مصاحبه برگزار نشده و به 

آنها گفته شده تاریخ جدید متعاقبًا اعالم خواهد شد.
بهروز طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ 
التحصیلی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختالل پیش آمده 
دکتری  بود ۱5۰۰ مصاحبه  قرار  امروز  گفت:  دکتری  فرایند مصاحبه  در 
تخصصی برگزار شود اما متأسفانه به دلیل اخالل در شبکه و مشکالت 

فنی، این مصاحبه ها کنسل شد.
افزود:  فنی  مشکالت  بروز  بابت  داوطلبان  از  عذرخواهی  با  وی 
داوطلبان نگران نباشند و تاریخ جدید مصاحبه از طریق پیامک و تماس 

با آنها اعالم خواهد شد.

را  غیرانتفاعی  دانشگاههای  خالی  های  صندلی  دانشجو  کاهش 
افزایش داد

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: از ۱3۰ هزار 
ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیردولتی در سال تحصیلی جدید به دلیل 

کاهش تعداد دانشجو تنها ۸۰ هزار ظرفیت پذیرش می شود.
علی آهون منش درباره ظرفیت های پذیرش دانشگاه های غیرانتفاعی 
و غیردولتی گفت: در این خصوص دو مسئله وجود دارد، یکی ظرفیتی که 
وجود دارد، یعنی برای چه تعداد دانشجو ظرفیت در دانشگاه ایجاد شده 
است؟ و یکی اینکه سازمان سنجش آموزش کشور ، چه تعداد دانشجو به 

دانشگاه می دهد.
وی ادامه داد: ظرفیت موجود دانشگاه های غیرانتفاعی برای پذیرش 
دانشجو حدود ۱3۰ هزار نفر است اما این ظرفیت به دلیل کاهش تعداد 
دانشجویان ورودی و داوطلبان تا 7۰ الی ۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.

بنابراین  افزود:  دانشگاه های غیرانتفاعی  و  اتحادیه موسسات  رئیس 
حدود ۸۰ هزار نفر ظرفیت به دانشگاه می آیند، درحالی که دانشگاه های 
غیردولتی حدود ۱3۰ هزار نفر ظرفیت دارند، یعنی مقداری از ظرفیت ها 
خالی می ماند ظرفیت هایی که با پول بخش خصوصی ایجاد شده است 

ولی به دلیل کاهش تعداد دانشجو از آن استفاده نمی شود.

باند جعل اسکناس متالشی شد
فرمانده انتظامی شهرستان جم استان بوشهر گفت: سه نفر از اعضای یک 

باند جعل اسکناس در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ مهدیان افزود: ماموران انتظامی این شهرستان پس از اطالع از 
فعالیت یک باند جعل اسکناس اقدام های اطالعاتی را برای شناسایی آنها آغاز 

کردند
وی بیان کرد: آنان پس از هماهنگی با مرجع قضائی وتحقیقات پلیسی شبانه 

روزی در عملیاتی سه نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند.
مهدیان ادامه داد: در بازرسی های به عمل آمده از محل فعالیت این افراد ۶۰ 

میلیارد و 25۰ میلیون ریال و 2۰۰ دالر اسکناس جعلی کشف شد.

انهدام باند سارقان مامورنما در کرج
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: اعضای پنج نفره باند سارقان مامورنما 
با اعتراف به 7۰ فقره اخاذی از شهروندان توسط پلیس آگاهی دستگیر و به مراجع 

قضائی معرفی شدند.
محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت به شیوه اخاذی تحت 
عنوان مأمور پلیس توسط سرنشینان خودروهای مختلف در سطح شهرستان کرج، 
با سرقت  اداره مبارزه  از کارآگاهان  تیم ویژه ای  بررسی موضوع در دستور کار 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات برای کارآگاهان محرز شد که سارقان 
پس از متوقف کردن خودروهای مال باختگان، خود را مأمور پلیس مبارزه با مواد 
آنها پول  بانکی  اینکه به کارت  بهانه  به  بازرسی بدنی  از  مخدر معرفی و پس 
خرید و فروش مواد مخدر واریز شده کارت عابر آنها را به همراه رمز گرفته و 

بالفاصله متواری می شدند.

دریافت  از  پس  سارقان  اینکه  بیان  با  البرز  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
کارت های بانکی مال باختگان، بالفاصله وجوه آنها را خالی کرده و با آن، طال و 
ارز خریداری می کردند، تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان با تالش های شبانه روزی 
و انجام اقدامات پلیسی همه سارقان شرکت کننده در سرقت را شناسایی کرده و 
با مراجعه به مخفیگاهشان، نامبردگان را حین استعمال مواد مخدر دستگیر و به 

پلیس آگاهی منتقل کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد زیادی کارت عابر 
به پلیس  انتقال  از  بانک و طالجات کشف شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس 
آگاهی در ابتدا منکر انجام هرگونه اخاذی و سرقت بودند، اما با مشاهده مستندات 
مأموران به ناچار لب به اعتراف گشوده و به 7۰ فقره سرقت به شیوه اخاذی با 

جعل عنوان مأمور پلیس اقرار کردند.

شهادت ۲ نظامی در درگیری با قاچاقچیان عراقی
الگن  از روستای  بویر  آزادگان سروان مقداد  پاسگاه مرزی دشت  فرمانده 
چاروسا شهرستان کهگیلویه به همراه استوار عبداهلل مومنی از شهر ایذه خوزستان 

به شهادت رسیدند.
درگیری با قاچاقچیان عراق در مرز دشت آزادگان خوزستان سبب شهادت 

سربازان کهگیلویه و بویراحمدی و خوزستانی بود.

دو جوان ۲0 و ۲4ساله در استخر غرق شدند
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ دو جوان 2۰ و 2۴ ساله 

بر اثر غرق شدگی در استخر کشاورزی خبر داد.
عباس عابدی  افزود این حادثه در مبارکه شهر جدید مجلسی اتفاق افتاده 

است.

آتش سوزی پمپ بنزین تاکستان3 کشته بر جای گذاشت
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: آتش سوزی در پمپ بنزین 

شهر تاکستان سه فوتی و شش مصدوم به دنبال داشت.
قدرت اهلل مهدیخانی افزود: در این آتش سوزی سه خودرو نیز دچار حریق 
شده است.مهدیخانی گفت: آتش سوزی پمپ بنزین تاکستان در چهارراه بانک 

ملی ۴۸ دقیقه طول کشید و با حضور ماموران آتش نشانی مهار شد.
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TSMC سال 2024 
ترانزیستورهای 2 نانومتری MBCFET را 

به  تولید انبوه می رساند
گزارش های جدید اعالم می کنند TSMC به دستاوردی انقالبی در تحقیق و توسعه 
این  می خواهد   TSMC ظاهرا  است.  کرده  پیدا  دست  نانومتری  دو  لیتوگرافی  برای 

لیتوگرافی را با روش MBCFET بسازد.
شرکت صنایع نیمه هادی تایوان )TSMC( توانسته در حوزه ی تحقیق و توسعه به 
دستاوردی انقالبی برسد. درحالی که تراشه های رده باالی امروزی به طور عمده بر لیتوگرافی 
)نود پردازشی( هفت نانومتری متکی هستند، TSMC فرایند تحقیق و توسعه ی جدی 
برای لیتوگرافی دو نانومتری را آغاز کرده و به نتایج مثبت متعددی هم دست پیدا کرده 
است. گزارش های مربوط به دستاورد جدید TSMC نخستین بار در رسانه های تایوانی 

منتشر شدند و سپس شاهد پوشش آن ها توسط رسانه های معتر جهانی بودیم. 
شرکت های  از  بسیاری  برای  تراشه  تأمین کننده ی  به عنوان  امروزه   TSMC
که  آن طور  دارد.  مهمی  مشتریان  و  می شود  شناخته  دنیا  سراسر  در  بزرگ  و  کوچک 
تولید  فرایند  اواسط سال 2۰23،  دارد در  TSMC قصد  اخیر می گویند،  گزارش های 
آزمایشی لیتوگرافی دو نانومتری را کلید بزند؛ یک سال بعد )2۰2۴(، شاهد آغاز تولید 

انبوه این لیتوگرافی خواهیم بود. 
درحال حاضر جدیدترین لیتوگرافی TSMC، نسل اول لیتوگرافی پنج نانومتری 
است که قطعا در تراشه های متعددی از آن استفاده خواهد شد؛ Bionic A۱۴، نخستین 
تراشه ی پنج نانومتری دنیا که در آیپد ایر 2۰2۰ و گوشی های خانواده ی آیفون ۱2 از آن 
استفاده می شود، برپایه ی لیتوگرافی پنج نانومتری TSMC ساخته شده. در اصطالح 
عامیانه، کلمه ی نود در عبارت نود پردازشی، به ابعاد واحدهایی از ترانزیستور با نام فین 
)Fin( اشاره می کند. پردازنده ای مدرن شامل میلیاردها فین  است. این تعداد زیاد فین ها 
درکنار یکدیگر باعث شده اند امکان انجام پردازش های بسیار پیچیده فراهم شود. همچنین 
فین های یادشده قیمت تمام شده را کاهش می دهند و باعث بهبود قدرت پردازشی تراشه 
می شوند. برای اشاره به ترانزیستورهایی که در تراشه های ساخته شده توسط TSMC و 
بازوی تراشه ساز سامسونگ با نام Samsung Foundry مورداستفاده قرار می گیرند 
از عبارت فین فت )FinFET مخفف Fin Field Effect Transistor( استفاده 
می شود. بااین حال، لیتوگرافی دو نانومتری TSMC قرار است دارای طراحی متفاوتی 
برای ترانزیستور باشد و عبارت فین فت را کنار بگذارد. از طراحی جدید ترانزیستورهای 
 Multi-Bridge Channel Field مخفف( MBCFET موردبحث با عبارت
Effect( یاد می شود. MBCFET برپایه ی طراحی های پیشین فین فت ساخته شده 

و بهبودهایی محسوس به خود دیده است.
طراحی فین فن متشکل از سه المان کلیدی است که شامل »منبع«،  »دروازه« و 
ناودان به جریان درمی آیند و وظیفه ی  از منبع به سمت  الکترون ها  »ناودان« می شوند؛ 
دروازه، تنظیم کردن جریان برق است. در طراحی های قبل از فین فت، منبع و ناودان 
تنها در محور افقی تولید می شدند و به بیانی بهتر،  این دو المان هم راستا با تراشه قرار 
می گرفتند. TSMC در روش فین فت، استراتژی خود را تغییر داد. منبع و ناودان در 
فین فت به بعد سوم مجهز شدند و این یعنی به حالت عمودی هم درآمدند. نتیجه ی راهکار 
فین فت این بود که الکترون های بیشتری می توانستند از دروازه عبور کنند؛ به عالوه میزان 

نشست الکترون ها کاهش یافت و ولتاژی کاری هم کاهش پیدا کرد. 
روش  از  استفاده  سراغ  تراشه ساز  شرکت  یک  که  نیست  باری  نخستین  این 
MBCFET برای تولید ترانزیستور تراشه ها می رود. در آوریل سال گذشته ی میالدی 
)فروردین و اردیبهشت ۱39۸( بود که سامسونگ در بیانیه ای اعالم کرد قصد دارد برای 
 MBCFET استفاده کند. راهکار MBCFET تراشه های سه نانومتری از روش تولید
سامسونگ درواقع نسخه ی تکامل یافته ی راهکار GAAFET بود که این شرکت در 

سال 2۰۱7 در همکاری مشترک با IBM طراحی کرده بود.
ناودان  برای منبع و   GAAFET MBCFET سامسونگ برخالف  راهکار 
 GAAFET استفاده می کند، این درحالی است که )NanoSheet( از نانوصفحه
از نانوسیم )NanoWire( استفاده می کرد. استفاده از نانوصفحه باعث افزایش سطح 
رسانای ترانزیستور می شود و مهم تر از آن، تولیدکننده ی تراشه را قادر می سازد بدون 

افزایش سطح جانبی، از دروازه های بیشتری در ترانزیستور استفاده کند. 
به تأیید  بین رسانه ها دست به دست می شوند که هنوز  در  به تازگی  اخبار جدیدی 
بازده  نرخ  انتظار دارد   TSMC ادعا می کنند  اخبار  این  نرسیده اند؛   TSMC رسمی 
لیتوگرافی دو نانومتری اش به عدد سرسام آور 9۰ درصد در سال 2۰23 برسد. اگر این 
اتفاق رنگ حقیقت به خود بگیرد و مشکل دیگری پیش نیاید، TSMC خواهد توانست 

مطابق برنامه های تعیین شده، در سال 2۰2۴ فرایند تولید انبوه را آغاز کند.

ن  کمیسیو عضو  یک 
با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
اشاره به وجود برخی از مشکالت 
از سامانه  آموزان  استفاده دانش  راه  بر سر 
شاد، بر لزوم گسترش زیرساخت های الزم 
برای آموزش در فضای مجازی تاکید کرد.

رضا حاجی پور ، با تاکید بر لزوم ارتقاء 
دانش  برای  شاد  سامانه  خدمات  کیفیت 
طراحی  شاد  سامانه  اگرچه  گفت:  آموزان 
شده است ولی عده ای از دانش آموزان به 
دلیل مشکالت دسترسی به اینترنت امکان 
اینکه  یا  ندارند  را  سامانه  این  از  استفاده 
برخی از افراد کمتر برخوردار توان دسترسی 
به امکاناتی همچون تلفن هوشمند و تبلت 

را برای استفاده از این سامانه ندارند.
و  موزش  آ کمیسیون  عضو  ین  ا
اینکه سامانه  بر  تاکید  با  تحقیقات مجلس 
شاد دچار مشکالتی است، اظهار کرد: برای 

مثال در برخی از مناطق حتی مناطق شهری 
دارای  دهی  آنتن  به  دسترسی  برای  هم 
نقاط کور هستیم، همین موضوع دسترسی 
به سامانه شاد را دچار مشکل می کند پس 
با توجه به شرایط کنونی کشور،  قطعا الزم 
است به زیرساخت ها در حوزه تدریس از راه 
دور از طریق فضای مجازی توجه الزم را 
داشته باشیم.حاجی پور با بیان اینکه ویروس 
کرونا در بسیاری از حوزه ها، جهان را تحت 
الشعاع خود قرار داده و ما هم مستثنا از این 
بحث  به  توجه  لزوم  به  نیستیم،  موضوع 
آموزش در چنین شرایطی تاکید کرد و گفت: 
به هر جهت باید در زمینه بهبود آموزش از 
راه دور و گسترش زیرساخت های الزم در 
حوزه تدریس در فضای مجازی اقدام کنیم 
تا همگی به صورت یکسان بتوانند به این 

سامانه دسترسی داشته باشند.
ادامه  مجلس  در  آمل  مردم  نماینده 

داد: در حال حاضر در وضعیت کامال قرمز 
به سر می بریم و باید با توجه به این شرایط 
مراعات الزم را در بخش های مختلف داشته 
باشیم، هم وزارت آموزش و پرورش و هم 
وزارت ارتباطات و همچنین صدا و سیما همه 
و همه باید دست به دست هم بدهیم تا در 
این حوزه شاهد این باشیم که با کمک خداوند 
ضمن حفظ سالمتی آینده سازان این کشور 
به یک راه حل مناسب و موفقیت مطلوب 

دست پیدا کنیم.
ثبت  جاماندگان  شمار  درباره  امینی 
سفارش کتب درسی نیز گفت: تقریبا همه 
نیاز  آموزان کتاب های درسی مورد  دانش 
بسیار  شمار  تنها  اند،  داده  سفارش  را  خود 
اندکی باقی مانده اند که بخشی از آنها دانش 
آموزان اتباع هستند. این امکان را برای آنها 
و  کرده  نام  ثبت  مدارس  در  تا  دادیم  قرار 
کتب خود را نیز بدون دغدغه دریافت کنند.

نقاط کور آنتن دهی، استفاده از »شاد« را مشکل می کند
گزارشی از ابتالی 
دانش آموزان در 
مدارس به کرونا 

دریافت نشده
وزیــر آمــوزش و پــرورش 
از  گزارشــی  کــرد:  تصریــح 
ــه  ــوزان ب ــش آم ــالی دان ابت
کرونــا در مــدارس وجــود ندارد. 
ــی در  ــی میرزای ــن حاج محس
ــه  ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــال  ــوزان مبت ــش آم ــار دان آم
ــداد اســت،  ــه تع ــا چ ــه کرون ب
گفــت: هیــچ گــزارش رســمی 
مبنــی بــر ابتــالی دانــش 
آمــوزان در مــدارس پــس از 
ــخ  ــدارس از تاری ــایی م بازگش
ــدارد. ۱5 شــهریورماه، وجــود ن

وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــتند  ــه هس ــرد: البت ــح ک تصری
دانــش آمــوزان زیــر ۱۸ ســالی 
کــه ماننــد ســایر افــراد جامعــه 
ــدارس  ــایی م ــش از بازگش پی
بــه کرونــا مبتــال شــده اند 
ــی  ــان ارتباط ــالی آن ــی ابت ول
بــه بازگشــایی مدارس نداشــته 
ــوزان در  ــش آم ــالی دان و ابت
گزارشــات وزارت آمــوزش و 
پــرورش و در گزارشــات وزارت 

بهداشــت نیامــده اســت.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1567- دوشنبه 7 مهر 1399 اقتصاد- 

با توافقات اخیر در رابطه 
کاالهای  تکلیف  تعیین  با 
به  بنادر  و  موجود در گمرک 
ویژه در رفع موانع ارزی، میلیون ها تن 
پیدا کردند  ترخیص سریع  امکان  کاال 
که احتماال طی روزهای آینده صورت 

خواهد گرفت. 
در حال حاضر حدود هشت میلیون 
کاال در گمرک و بنادر موجود است که 
3.5 میلیون تن آن کاالهای اساسی و 
اساسی  غیر  کاالهای  تن  میلیون   3.5
 ۸۰ از  بیش  که  است  کانتینری  غیر 
واسطه  مواد  اولیه،  مواد  را  آن  درصد 
آالت  ماشین  و  قطعات  و  اجزا  ای، 
تشکیل  تولیدی  واحدهای  به  مربوط 
دستگاه  هزار   25 از  بیش   ، دهند  می 
کانتینر پر وارداتی نیز در بنادر و گمرک 

موجود است. 
در  حالی  در  کاال  از  حجم  این 
گمرکات دپو شده که مشکل عمده آنها 
به تامین ارز بر می گردد؛ به طوری که 
در رابطه با کاالهای اساسی بخش عمده 
ای از آنها در انتظار تامین ارز هستند؛ 
اعتباری خریداری و  به صورت  بعضی 
به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت 
نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و 
به صاحب  مالکیت  هنوز  دیگر  بخشی 

کاال منتقل نشده بود.
اینکه  وجود  با  دیگر  سوی  از 
قرار  اساسی  کاالی  قلم  پنج  مورد  در 
به  بانک  رهگیری  کد  ارائه  بدون  شد 
فوریت ترخیص شوند اما صاحبان کاال 
رسمی  ارز  تامین  از  اطمینان  دلیل  به 
این تسهیالت  از  آینده  یا ترجیحی در 

استقبالی نکردند. 
در مورد کاالهای غیر اساسی نیز 
به  ترخیص  ترین مشکل جهت  اصلی 
کاالها  این  مالکیت  و  ارز  انتقال  عدم 
ارز  تامین  در صف  گیری  قرار  عدم  و 

بانکی بر می گشت. 
اول  معاون  اخیر  سفر  طی  اما 
از  مسئوالنی  همراه  به  جمهور  رئیس 
و  راه  و  بنادر  و  وزارت صمت، گمرک 
شهرسازی به استان هرمزگان و بازدید از 
بندر شهیدرجایی بندرعباس، در رابطه با 
تعیین تکلیف کاالهای موجود در گمرک 
و بنادر تصمیماتی اتخاذ شد تا بتوانند به 

سرعت آنها را ترخیص کنند. 
آنطور که ارونقی -معاون فنی و امور 
گمرکی ایران -در مورد نتیجه بازدید از 
بنادر و تعیین تکلیف کاالها توضیح داده 
بانک مرکزی در مورد  است، مقرر شد 
اقالم و کاالهایی که به صورت اعتباری 
خریداری و اعالمیه تامین ارز برای آنها 
خارج  گمرک  از  سرعت  به  شده  صادر 
درباره کاالهایی  خواهند شد. همچنین 
که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده 
و مشکل انتقال ارز داشتند نیز نسبت به 

تامین ارز آنها اقدام می شود. 
در مورد کاالهای غیر اساسی نیز 
که حدود 3.5 میلیون تن در گمرک و 

بنادر موجودی دارند قرار است متعاقب 
اعالم  و  گمرک  و  صمت  وزارت  نظر 
به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت 
و  اقدام  اقالم  این  ارز  منشأ  تامین  به 

ترخیص شوند. 
نع  موا از  ارزی  گره  حالی  در 
ترخیص کاالهای وارداتی به شمار می 
بانک  کل  رئیس  همتی  اخیرا  که  رود 
بانک مرکزی  نیز اعالم کرده  مرکزی 
آماده ترخیص کاالهای اساسی و مواد 
وارد  که  طوری  به  است؛  تولید  اولیه 
در حال حاضر کاالهای  کنندگانی که 
تولید  خط  قطعات  و  اولیه  مواد  شامل 
را در گمرک دارند اگر ثبت سفارش را 
به بانک مرکزی اعالم کنند این بانک 
را  ارز  تخصیص  ساعت   2۴ ظرف  نیز 

انجام می دهد. 
رئیس  اعالم  اساس  بر  همچنین 
کاالهای  مورد  در  مرکزی  بانک  کل 
کنندگان  وارد  هنوز  اگر  نیز  اساسی 
کاالهایی که با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد 
شده مشکل تامین ارز دارند، در صورت 

اساس  بر  و  مرکزی  بانک  به  مراجعه 
روش تعهدی این تعهد به آنها داده می 
ارزشان  آینده  ماه  سه  ظرف  که  شود 

تامین شود. 
کاالهای  ترخیص  و  دپو  مشکل 
وارداتی در گمرک و بنادر موضوع جدیدی 
نیست و سال هاست که واردکنندگان و 
دستگاه های ذیربط با آن مواجه هستند 
صورت  به  اخیر  سال  دو  در  البته  که 
جدی تری پیگیری شده و اقداماتی در 
این رابطه صورت گرفت و دستورالعمل 
ها و بخشنامه هایی در دستور کار بود، 
اما به هر حال همچنان این مشکل عمدتا 
به دلیل مسایل ارزی پابرجا ماند که به 
تا حدی  اخیر  توافقات  با  نظر می رسد 
این مسئله برطرف شده و موجب تخلیه 
میلیون ها تن کاال از گمرک و بنادر شود. 
گفته  به  که  است  حالی  در  این 
معاون فنی گمرگ احتماال ظرف چند 
روز آینده تصمیمات اتخاذ شده اجرایی 
کاالهای  ترخیص  به  نسبت  گمرک  و 

دپو شده اقدام خواهد کرد.

قدردانی بانک سینا از مشارکت هموطنان
 در جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز

بانک سینا از مشارکت و همراهی هم میهنان و 
مشتریان عزیز در امر خیر افتتاح حساب قرض الحسنه 

پس انداز قدردانی کرد.
از مشارکت هموطنان در  بانک سینا  قدردانی 

جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز
در پی استقبال هموطنان از مشارکت در امر نیک 

قرض الحسنه و افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز، روابط عمومی بانک 
سینا ضمن قدردانی از این عزیزان اعالم کرد: قرعه کشی چهارمین جشنواره 
حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک روز دوشنبه 7 مهرماه جاری 
با حضور نمایندگان دادستان کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران برگزار خواهد شد.
در چهارمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا، 
جوایز متعددی شامل 5 جایزه ویژه ۱ میلیارد ریالی، 35 کمک هزینه تامین 
مسکن هر یک به مبلغ 35۰ میلیون ریال، 35 کمک هزینه خرید خودرو 
ایرانی هر یک به ارزش 25۰ میلیون ریال، 35 کمک هزینه خرید کاالی 
ایرانی هر یک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی 

دیگر به برندگان اهدا خواهد شد.
الزم به توضیح است شرط مشارکت در قرعه کشی عالوه بر حفظ 
حداقل موجودی از سوی دارندگان حساب های قرض الحسنه پس انداز به 
میزان ۱۰۰ هزار تومان طی 3 ماه یا 9۰ روز متوالی، مفتوح بودن حساب 

و داشتن حداقل موجودی یادشده در روز قرعه کشی نیز ضروری است.

افزایش 1.۲ میلیون تنی ظرفیت تولید شمش فوالد کشور 
با تسهیالت بانک توسعه صادرات

فاز دوم طرح شرکت فوالد جنوب کاوه کیش 
بانک  یورویی   ۸۰۰ و  میلیون   ۱۰۸ مالی  تامین  با 
رییس  اول  معاون  توسط  ایران  صادرات  توسعه 

جمهور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، با آغاز این پروژه بالغ بر ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ 

هزار یورو برای تامین مالی طرح فاز دو و 25 میلیون یورو تسهیالت برای 
طرح آب شیرین کن صنعتی به منظور تهیه آب مورد نیاز این بخش از 
کارخانه از سوی بانک توسعه صادرات ایران از محل منابع صندوق توسعه 

ملی پرداخت شد.
صادرات  توسعه  بانک  تحریم ها،  همه  رغم  علی  است  ذکر  به  الزم 
توانست در حوزه تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز در طول اجرای این 

پروژه موفق عمل کند.
همچنین به همت بانک توسعه صادرات، با وجود محدودیت های بین 
المللی ناشی از تحریم، نقل و انتقال مالی مرتبط با فاز دو طرح فوالد جنوب 

کاوه کیش بدون چالش انجام شد.
به  نفر   3۰۰ برای  اشتغال  ایجاد  زمینه  طرح  این  بودن  زیرساختی 
صورت مستقیم و ۱۰۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم و رونق اقتصادی استان 
هرمزگان را فراهم کرده و نکته غرور آفرین در این میان، استفاده از توان 
کارشناسان داخلی برای تکمیل پروژه پس از خروج کارشناسان خارجی در 

ادامه تحریم های غیرعادالنه از طرح است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با احتساب ظرفیت 
تولید در فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش، سهم تولید فوالد در این شرکت 
به حدود ۱۰ درصد تولید فوالد کشور ارتقاء  یافت که این میزان تولید باعث 
شد تا رتبه فوالد کاوه جنوب کیش در میان تولیدکنندگان فوالد کشور از 

جایگاه هفتم به رده چهارم ارتقاء یابد.

مدیر صادرات بانک مرکزی به ایسنا اعالم کرد
رشد ۷۷ درصدی فروش حواله های ارزی در نیما

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ضمن تایید 
بازگشت  تسریع  و  کشور  نفتی  صادرات  افزایش 
فروش  گفت:  اخیر،  ماه های  در  صادراتی  ارزهای 
جاری  سال  شهریور  در  صادراتی  ارزی  حواله های 
نسبت به مرداد ماه در سامانه نیما معادل 77 درصد 

رشد داشته است.
صمد کریمی اظهار کرد: در ماه های اخیر روند صادرات نفتی کشور 
افزایشی بوده و با تصمیمات و تدابیر اتخاذ شده شاهد بهبود این روند نیز 
خواهیم بود که این موضوع توان بانک مرکزی برای تامین کاالهای اساسی، 
دارو و مواد اولیه، کاالهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی نهایی و نیز 

ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز را افزایش داده است.
سیاستی  بسته  در  شده  اعمال  تغییرات  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱399 و تشویق ها و تنبیه های درنظر 
گرفته شده برای صادرکنندگان، روند بازگشت ارزهای صادراتی در ماه های 
اخیر سرعت گرفته، به طوری  که شاهد رشد بالغ بر 77 درصدی فروش 
حواله های ارزی صادراتی در شهریور سال جاری نسبت به مرداد ماه در 

بازار دوم در بستر نیما بوده ایم.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: برنامه های بانک مرکزی برای 
تعمیق بازار ثانویه ارز از منابع غیر از صادرات غیرنفتی به صورت اسکناس و 
حواله در کنار فروش منابع ارزی صادرکنندگان غیرنفتی به تدریج در حال 
اجراست و با توجه به  اقدامات انجام شده پیش بینی می شود که در نیمه 
دوم سال ۱399 عرضه حواله های ارزی و اسکناس در بازار دوم در مقایسه 
با نیمه نخست سال جاری به طور چشمگیری تقویت شده و بازار ارز از 
ثبات نسبی به مراتب باالتری بر اساس عوامل بنیادین، با فروکش کردن 
انتظارات و التهابات برخوردار شده و نرخ ارز در مسیر اصلی تعادلی خود به 

دور از هیجانات کوتاه مدت قرار گیرد.

وام مسکن جوانان 400 میلیونی شد 
قابل  تسهیالت  سقف  مسکن،  بانک  اعالم  طبق 
پرداخت از محل حساب پس انداز مسکن جوانان در تهران 

۶۰ درصد افزایش یافته و به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
در  قیمتی  جدید  شرایط  به  توجه  با  مسکن  بانک 
برای  تسهیالت  سقف  افزایش  به  نسبت  مسکن  بازار 
افتتاح کنندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان اقدام 

کرده است. بر این اساس، سقف تسهیالت قابل پرداخت از این محل در شهر تهران 
در پایان سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، از 25۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون 

تومان افزایش یافته است.
همچنین سقف تسهیالت مذکور در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، 
اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از 2۱۰ میلیون به 33۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان در مورد سایر نقاط شهری ۱۸۴ میلیون 
تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به 29۰ میلیون تومان افزایش یافت.

برای برخورداری از سقف تسهیالت مذکور سپرده گذاری ماهانه در هر سال با 
مبالغی بیش از آنچه پیش تر تعیین شده بود صورت می گیرد. بر این اساس، میزان 
سپرده گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیالت 
تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حساب در سال 99 به ترتیب با مبالغ ۶5 هزارتومان 
آغاز می شود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ 2۴7 هزار تومان در 

سال پانزدهم افزایش می یابد.
سپرده گذارانی که می خواهند بین 5 سال تا ۱5 سال از زمان سپرده گذاری 
خود از سقف تسهیالت مسکن جوانان استفاده کنند باید بیشتر از حداقل های تعیین 
شده واریز کنند. به طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف 
تسهیالت 2۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره مند شود، باید در سال اول ماهانه 

مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.

ثبت رکوردی تازه در انتقال فرآورده های نفتی
مدیـر خطوط لوله شـرکت خطوط لولـه و مخابرات نفت ایران گفت: 
پارسـال و منتهی به بیسـتمین سـالروز تأسـیس شـرکت، ۶۰ میلیارد تن 
کیلومتـر و بیـش از ۱2۸ میلیـارد لیتـر مـواد نفتی جابه جا شـده اسـت که 

رکـوردی بی سـابقه به شـمار می آید.
سـیدجعفر علیـزاده دربنـدی بـا بیـان اینکـه بـه مـوازات تغییـرات 
مصرف فرآورده ها در کل کشـور و همچنین تولید پاالیشـگاه ها، افزایش 
ظرفیـت انتقـال نیـز ضـروری اسـت، اظهـار کرد: بـرای رسـیدن به این 
هـدف، مراکـز انتقـال نفـت توسـعه چشـمگیری داشـته اند، راهکارهـای 
نویـن عملیاتـی بـرای انتقـال فـرآورده در مواقـع اضطـراری اندیشـیده 
شـده و آمـوزش نیـروی انسـانی نیـز بـه صورت جـدی مورد توجـه قرار 

اسـت. گرفته 
وی افـزود: بخـش اعظـم ایـن حجـم انتقـال افـزوده شـده بـرای 
بخش هـای توسـعه ای بـوده و بخشـی از راهکارهـای فرآینـدی بـا تولید 
و ابتـکارات انجـام شـده اسـت، بـرای نمونـه امـکان اسـتفاده از مـواد 
روان کننـده و تزریـق بـه خطـوط، افزایش ظرفیـت بهره بـرداری بیش از 

ظرفیـت طراحـی خـط را در پـی داشـته اسـت.
بنـا براعـالم وزارت نفـت، مدیر خطوط لوله شـرکت خطـوط لوله و 
مخابرات نفت با اشـاره به شـرایط بحرانی و ویژه پارسـال صنعت انتقال 
تأکید کرد: با توجه به اینکه خطوط لوله نفت در همه کشـور گسـتردگی 
دارنـد، بارندگی هـای سیل آسـای ابتـدای سـال ۱39۸ فعالیت هـای ما را 
تحـت تاثیـر قرار داد، اما با کمترین توقف و خسـارت و همچنین عملکرد 
سـریع و دقیق همکاران از این بحران با سـربلندی عبور کردیم و رکورد 

بی سـابقه انتقـال مـواد نفتی نیز به نام شـرکت ثبت شـد.
علیـزاده دربنـدی انتقـال ایمـن و پایـدار را هـدف و رسـالت اصلـی 
شـرکت خطـوط لولـه و مخابـرات نفـت ایران عنـوان کـرد و گفت: همه 
ایـن موفقیت هـا در شـرایطی حاصـل شـده کـه تحریم هـای ظالمانـه 
کشـور در سـال های گذشـته شـامل حـال ایـن صنعـت نیز شـده اسـت، 
امـا از ابتـدا بـرای خودکفایـی اقـدام شـده اسـت و در تولیـد تجهیـزات، 
ماشـین آالت و لوازمـی کـه پیش تـر از خـارج وارد می شـد بـا کمـک و 
مشـارت تولیدکنندگان داخلی به موفقیت های چشـمگیری دسـت یافتیم.

ترجیح تولیدکنندگان نفت از پیروز انتخابات آمریکا مبهم شد
پیـروزی جـو بایـدن در انتخابـات ریاسـت جمهوری آمریـکا که به 
دنبـال محدودیـت حفـاری نفت شـیل اسـت، امیدها برای احیـای فوری 

صنعـت نفـت ایـن کشـور را به بـاد خواهد داد.
بـا ایـن حـال اگرچه برخـی از تولیدکننـدگان بزرگ فرآینـد گذار به 
انـرژی پاکتـر را آغـاز کـرده و صنعت نفـت در حال احیـا از ریزش قیمت 
نفـت اسـت، ترجیـح این صنعـت در انتخابات نوامبر مبهمتر شـده اسـت.

بـه گفتـه ایمـی مایرز جیف، اسـتاد و کارشـناس سیاسـت انرژی در 
دانشـگاه تافتـس، پیـروزی بایدن اتفـاق خوبی برای رقیبـان نفت خواهد 
بـود و آنهـا را از حمایـت دولت فدرال در گذار به سـوی فناوریهای دارای 
آالیندگـی انـدک و انـرژی پـاک حمایـت می کند امـا پیـروزی احتمالی 

بایـدن در حـال حاضـر تنها یکی از مشـکالت صنعت نفت اسـت.
تولیـد نفـت آمریـکا که در نوامبر گذشـته بـه ۱3 میلیون بشـکه در 
روز صعـود کـرده بـود، از زمان شـیوع ویروس کرونـا و جنگ قیمت نفت 
میـان عربسـتان سـعودی و روسـیه کـه قیمـت نفـت آمریکا را بـه پایین 

صفر رسـاند، سـقوط کرده اسـت.
کمپیـن انتخاباتـی ترامـپ، بایـدن را اسـیر جنـاح چـپ حـزب 
دموکـرات توصیـف کـرده که بـه دنبال پایـان دادن بـه دوران برتری 
انـرژی آمریکاسـت کـه طـی آن آمریـکا بـرای مدتـی بـه صادرکننده 

بـزرگ نفـت تبدیل شـد.
امـا بایـدن ایـن ادعاهـا را تکذیـب کـرده کـه قصـد دارد فنـاوری 
فرکینـگ را کـه انقـالب نفـت شـیل را تحقـق بخشـید و آمریـکا را بـه 
بزرگتریـن تولیدکننـده نفـت و گاز جهان تبدیل کرده اسـت، ممنوع کند. 
وی در گردهمایـی انتخاباتـی اخیرش در پیتسـبورگ اظهار کرد فرکینگ 

بایـد ادامـه پیـدا کنـد زیـرا ما بـه یک گـذار نیـاز داریم.
برنامـه جـوی بایـدن هزینه دو تریلیـون دالری روی انرژی پاک در 
چهـار سـال آینـده را پیشـنهاد کرده امـا گروههای صنعتـی و تحلیلگران 
روی وعـده وی بـرای ممنوعیـت حفـاری در زمینهـای فـدرال متمرکـز 

شـده اند.
طبـق آمـار موسسـه امریکـن پترولیوم کـه گروه البـی صنعت نفت 
آمریکاسـت، ایـن بخـش حـدود یـک چهـارم از تولیـد نفـت آمریـکا را 
تشـکیل مـی دهـد و ممنوعیت حفـاری در زمینهای فـدرال، واردات نفت 

بـه آمریـکا را افزایـش خواهد داد.
بـه گفتـه فرانـک مـک کیـاروال، نایـب رییـس موسسـه امریکـن 
پترولیـوم، افزایـش صـادرات نفـت و گاز کـه در دولـت اوبامـا تصویـب 
شـد، آمریـکا را بـه یـک پیشـتاز در فضای انـرژی تبدیل کرد. مـا نگران 

سیاسـتهایی هسـتیم کـه بـه ایـن پیشـرفت لطمـه مـی زند.
تحلیلگـران اس انـد پـی گلوبـال پالتـس ارزیابـی کـرده انـد کـه 
ممنوعیـت حفـاری در زمینهـای فـدرال، تولیـد آمریکا در سـال 2۰25 را 

دو میلیـون بشـکه در روز کمتـر مـی کنـد.
امـا صنعـت نفـت آمریـکا در حمایـت از ترامـپ هـم متفـق القـول 
نیسـت. موسسـه امریکـن پترولیـوم اخیـرا از تمدیـد ممنوعیـت حفـاری 
در سـواحل فلوریـدا از سـوی رییـس جمهـور آمریـکا انتقاد کرده اسـت.

بدتریـن لحظـه بـرای برخی از مدیران نفت شـیل آمریـکا در ژوییه 
روی داد کـه ترامـپ در یـک سـخنرانی در میدلنـد تگـزاس از روسـیه و 
عربسـتان سـعودی بـرای کمـک بـه پایـان دادن بـه جنگ قیمـت نفت 

تشـکر کرد.
برخـی از مدیـران آمریکایـی مـی گوینـد ترامـپ آن طـور کـه باید 
بـه وعـده هایـش بـرای حمایت از صنعـت نفـت در برابر ریـزش قیمتها 
کمـک نکـرده و جنـگ قیمـت مهندسـی شـده از سـوی سـعودیها برای 

ضربـه زدن بـه صنعـت نفـت آمریکا ادامـه دارد.
طبـق آمار شـرکت حقوقی هاینس، سـیزده شـرکت خدمـات میدان 
نفتـی و شـش تولیدکننـده آمریکایـی از زمـان سـفر ترامـپ بـه میدلنـد 
ورشکسـته شـده انـد. شـرکت تحقیقاتی ریسـتاد بـرآورد کرده که شـمار 
مشـاغلی کـه در صنعـت نفـت آمریکا از دسـت رفته، به ۱2۰ هزار شـغل 

رسـیده است.
عملکرد این بخش در بازار سـهام هم در سـالهای ریاست جمهوری 
ترامپ ضعیف بوده و سـهام نفت بیش از نیمی از ارزش خود را از دسـت 
داده اسـت در حالـی کـه شـاخص اس اند پـی 5۰۰ در مجموع ۴۶ درصد 

رشـد داشته است.
از ایـن رو برخـالف کمپینهـای انتخاباتـی، برخـی در صنعـت نفت 

آمریـکا نگرانـی چندانـی نسـبت به پیـروزی احتمالـی بایـدن ندارند.
مـت گاالگـر، مدیرعامـل شـرکت نفـت شـیل پارسـلی انـرژی می 
گویـد وی و شـرکتش تحـت دولتهـای مختلـف ترقی کرده انـد و قیمت 
نفـت اغلـب زمانـی که یک رییـس جمهور دموکرات در کاخ سـفید بوده، 

افزایـش پیدا کرده اسـت.
بـر اسـاس گـزارش فایننشـیال تایمـز، دانیـل یرگین، نایـب رییس 
شـرکت تحقیقاتـی »آی اچ اس مارکیـت« معتقد اسـت بایـدن یک واقع 
گراسـت. وی گفت: تنها عربسـتان سـعودی و روسـیه در صورت کاهش 
تولیـد و صـادرات نفـت آمریـکا در دوران بایدن سـود خواهند برد و تصور 
نمـی کنـم بایـدن بخواهد رییس جمهوری باشـد کـه در دورانش واردات 

نفـت آمریـکا سـریعترین افزایـش را در تاریخ پیـدا می کند.

آماده باش برای ترخیص میلیون ها تن کاالی دپو شده 
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زیر نظر: محمد امامی

درحالی که حدود دو هفته از خبر 
تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار می گذرد، یکی از 
اعضای شورای عالی بورس تاکید کرد 
که این موضوع حتما اجرایی خواهد شد.

شاخص  پی  در  پی  های  کاهش 
تا  داشت  آن  بر  را  مسئوالن  بورس 
تعادل  به  برای  مختلفی  تصمیمات 
یکی  کنند.  اخذ  سرمایه  بازار  رساندن 
از این تصمیمات تزریق منابع صندوق 

توسعه ملی به این بازار بود.
پیش حسن  راستا، چندی  این  در 
قالیباف اصل - رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار - اعالم کرد که این سازمان 
پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از 
صندوق  به  ملی  توسعه  صندوق  منابع 
تثبیت بازار است و بر این موضوع تاکید 

شرایط  در  مصوبه  این  اجرای  که  کرد 
فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه 
نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق 

بسیار خوبی است.
هنوز  آن  دقیق  رقم  که  هرچند 
است  نشده  اعالم  رسمی  صورت  به 

حکایت  این  از  ایسنا  پیگیری های  اما 
داشت که طبق مذاکرات صورت گرفته 
فعال قرار است این منابع از حساب های 
بانک ها  نزد  ریالی صندوق توسعه ملی 
تامین شود و احتماال نزدیک به ۱۰ هزار 
میلیارد تومان خواهد بود. چندی بعد از 
اعالم خبر مذکور، صندوق توسعه ملی 
نیز آمادگی خود را برای حمایت از بورس 
اعالم کرد اما هنوز خبری از تزریق این 

منبع نشده است.
در این راستا، حسین سالح ورزی - 
یک عضو شورای عالی بورس - درمورد 
آخرین وضعیت تزریق یک درصد از منابع 
تثبیت  به صندوق  صندوق توسعه ملی 
اجرا  هنوز  طرح  این  داد:  توضیح  بازار، 
نشده و درحال طی کردن مراحل اداری 

است؛ اما به طور قطع اجرا خواهد شد.

آخرین وضعیت تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس

روسیه انتظار دارد تولید نفت خود 
تولید  کاهش  توافق  پایان  از  پس  را 
 ،2۰22 سال  آوریل  در  پالس  اوپک 

افزایش دهد.
سوی  از  منتشره  آمار  اساس  بر 
می  بینی  پیش  روسیه،  دارایی  وزارت 
شود این کشور در سال میالدی جاری 
و  کند  تولید  نفت  تن  میلیون   5۰7.۴
افزایش  آینده  در سه سال  را  تولیدش 
داده و به 5۶۰ میلیون تن معادل ۱۱.2 
 2۰23 سال  در  روز  در  بشکه  میلیون 

می رساند.
طبق گزارش وزارت دارایی روسیه، 
پیش بینی می شود صادرات نفت تا سال 

2۰23 به 2۶۶.2 میلیون تن افزایش پیدا 
از صادرات سال  اندکی بیشتر  کند که 

گذشته خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز، صادرات 
نفت روسیه در سال میالدی جاری 225 
میلیون تن پیش بینی شد که کمتر از 
2۶9.2 میلیون تن در سال 2۰۱9 است.

پیش از این الکساندر نواک، وزیر 
روسیه  بود  کرده  اظهار  روسیه  انرژی 
از  پس  شود  مطمئن  که  این  برای 
پایان توافق کاهش تولید اوپک پالس، 
سهمش در بازار جهانی نفت را از دست 
تکمیل  برای  ای  برنامه  دهد،  نمی 
از  پس  که  دارد  آماده  نیمه  چاه های 

پایان یافتن پیمان، می توانند فعالیتشان 
را آغاز کنند.

روسیه  شامل  متحدانش  و  اوپک 
که به گروه اوپک پالس معروف هستند، 

بازار،  ثبات  و  قیمتها  تقویت  هدف  با 
به 7.7  اول  از  را  تولیدشان  محدودیت 
میلیون بشکه در روز تسهیل کرده اند 
و تا دسامبر به این روند ادامه می دهند.

افزایش تولید نفت روسیه پس از انقضای توافق اوپک پالس

درپی از سرگیری برخی پروازهای 
رییس  خارجی،  مقاصد  به  مسافری 
افزایش  از  سازمان هواپیمایی کشوری 
مسافری  پروازهای  در  خارجی  مقاصد 
مناسبی  مذاکرات  گفت:  و  داد  خبر 
برای از سرگیری پروازهای مسافری با 
کشورهای مختلف صورت گرفته است 
و در آینده تعداد و مقاصد خارجی پروازها 

افزایش خواهد یافت.
شیوع  از  ماه  هفت  حدود  از  پس 
مذاکرات  جهان،  در  کرونا  ویروس 
برای  مختلف  کشورهای  بین  بسیاری 
از سرگیری پروازهای مسافری در حال 
انجام است و هر روز بر تعداد و مقاصد 
این پروازها افزوده می شود که البته با 
قبل از کرونا تفاوت های بسیاری از حیث 

پروتکل های بهداشتی دارد.
در این راستا ایران نیز که به گفته 

مقصود اسعدی سامانی – دبیر انجمن 
بیست  به   – هواپیمایی  شرکت های 
شده  برنامه ریزی  پرواز  خارجی  مقصد 
ترکیه  اخیرا  می دهد،  انجام  مسافری 
و فرانکفورت را به مقاصد خارجی خود 

اضافه کرد.
رئیس   - زنگنه  دهقانی  تورج 
درباره  کشوری  هواپیمایی  سازمان 

مسافری  پروازهای  وضعیت  آخرین 
پروازهای  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
یت  رعا با  لبته  ا بسیاری  فری  مسا
بین  مشترک  بهداشتی  پروتکل های 
به صورت  مختلف  کشورهای  و  ایران 

هفتگی در حال انجام است.
وی افزود: پاریس، لندن، منچستر، 
جز  و.   . . و. استانبول،  نکفورت،  فرا

پروازهای برنامه ای است که هم اکنون 
و  انجام می دهند  ایرالین های مختلف 
به زودی تعداد پروازها و مقاصد خارجی 

افزایش خواهد یافت.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی 
ایران  بین  مناسبی  مذاکرات  کشوری 
حال  در  مختلف  خارجی  کشورهای  و 
دوسلدورف  هامبورگ،  و  است  انجام 
به  نیز  دیگر  خارجی  مقاصد  برخی  و 
فهرست پروازهای خارجی ایران اضافه 
خواهند شد که با پیشرفت مذاکرات و 
اعالم  را  آن ها  توافقات  شدن  قطعی 

خواهیم کرد.
زنگنه با اشاره به اینکه پروازهای 
شده  لغو  موقت  صورت  به  آمستردام 
است، اعالم کرد: پروازهای فوق العاده 
به مقصد کشورهای ایتالیا و اسپانیا انجام 

خواهد شد.

صنعتی  ه  و گر م  عال ا طبق 
تا  این شرکت موفق شده  ایران خودرو، 
تعداد تولید را از ابتدای سال جاری تا هفته 
نخست مهرماه، به میزان 5۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد.

در  توانسته  کشور  خودروساز  این 
سال جهش تولید،  با پشت سرگذاشتن 
موانع ناشی از تحریم، رونق را به خطوط 
تولید بازگردانده و شعار جهش تولید را در 

نیمه های امسال محقق سازد.
تا  امسال  ابتدای  از  خودرو  ایران 

پایان روز چهارم مهرماه 2۴2 هزار و ۱9 
دستگاه خودرو را تولید کرده که ۸۰ هزار 
دستگاه و معادل 5۰ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیشتر است. در همین 
تعداد ۱۶۱  بازه زمانی در سال گذشته، 
هزار و ۸۴۶ دستگاه خودرو تولید شده بود.  
در همین حال با ترخیص قطعات 
خودروهای کسری دار،  بیش از 3۰ هزار 
دستگاه خودرو در مدت کوتاهی تکمیل 
فروش های  شد.  خواهد  بازار  روانه  و 
موعد  با  فوق العاده محصوالت،  مستمر 

عنوان  به  نیز  ماه  سه  حداکثر  تحویل 
یکی از مسیرهای افزایش عرضه به بازار 
درنظر گرفته شده که برهمین اساس تا 
پایان امسال،  در مقطع زمانی هر دو هفته، 
محصوالت این شرکت در قالب این طرح 

عرضه خواهند شد.
درحال حاضر تعهدات معوق ایران 
خودرو به مشتریان به کم تر از 3۰ هزار 
دستگاه رسیده و به زودی با تکمیل و 
این  کسری  دارای  خودروهای  عرضه 

تعداد به حداقل ممکن خواهد رسید.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد

ادامه مذاکرات برای افزایش پروازهای خارجی 

افزایش 50 درصدی تولید ایران خودرو از ابتدای سال تاکنون
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 ۱2 اجرایی  عملیات 
پروژه بزرگ شهری با اعتبار 
میلیارد  چهارصد  هزارو  دو 
تومان در شهرک های شهید رجایی و 
باهنر با ورود تعیین کننده آستان قدس 
و  مشکالت  حل  مقوله  در  رضوی 
معضالت حاشیه شهر مشهد آغاز شد.

ن  ستا آ لیت  تو م  مقا ئم  قا
ضمن  مراسم  این  در  رضوی  قدس 
با  مقدس،  دفاع  هفته  گرامیداشت 
نسبت  قدس  آستان  اینکه  بر  تأکید 
به رفع مسائل حاشیه شهر مشهد و 
دغدغه  مناطق  این  مردم  مشکالت 
جدی دارد و در حد توان و امکانات 
نسبت به رفع مشکالت و رفاه مردم 
این مناطق تالش می کند، اظهار کرد: 
کاری  شهری  پروژه   ۱2 این  اجرای 
با  امیدواریم  که  ست  جهادگونه ای 
پایان خوبی  با  متولیان  مردانه  همت 

حاشیه  »یک  شعار  و  شویم  روبه رو 
محقق  بیشتر«  فرصت  کمتر، صدها 
شود.مصطفی خاکسار قهرودی گفت: 
مسئوالن  هماهنگی  و  همدلی  اگر 
این  نبود  استانی  و  شهری  مختلف 
تالش  نمی خورد،  رقم  زیبا  اتفاق 
برنامه ریزی،  دغدغه،  کار،  در  بسیار 
و  دستگاه ها  هماهنگی  و  همدلی 
ویژگی های  از  مختلف  بخش های 

این پروژه ها است.
برای  قدس  آستان  آمادگی   
حل  جهت  مسئوالن  با  همکاری 

مشکالت مردم است
رویکرد  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  است  این  رضوی  قدس  آستان 
هرکجا مسئوالن پای کار باشند، این 
رهبر  منویات  راستای  در  نیز  ارگان 
مشکالت  رفع  برای  انقالب  معظم 
زائران  و  مجاوران  مقدس،  مشهد 

الرضا)ع( کمال  بن موسی  امام علی 
همراهی و همکاری را داشته باشد.

وی گفت: همچنین در این طرح 
قدس  آستان  تولیت  تأکیدات  به  بنا 
رضوی مبنی بر فراهم آوردن فضایی 
زمینی  عموم،  استفاده  مناسب جهت 
برای احداث بزرگترین بوستان شرق 
فضای  بهبود  جهت  مقدس  مشهد 
فرهنگی-رفاهی حاشیه شهر در اختیار 

شهرداری قرار گرفته است.
 اختصاص زمین برای ساخت ۶ 

هزار واحد مسکونی
کرد:  عنوان  قهرودی  خاکسار 
رهبر  منویات  به  عمل  راستای  در 
انقالب اسالمی در زمینه حل  معظم 
مشکالت حاشیه شهر مشهد مقدس و 
رفع دغدغه های معظم له برای کاهش 
معضالت اجتماعی این مناطق، آستان 
قدس رضوی در طرحی کارشناسی و 

جامع، زمینی مناسب در شهرک شهید 
رجایی و باهنر در اختیار شهرداری و 
دولت قرارداده تا ساخت ۶ هزار واحد 
مسکونی برای محرومین این مناطق 
را آغاز کنند که هم زمان با هفته دفاع 

مقدس این پروژه کلنگ زنی شد.
اختصاص  است،  ذکر  به  الزم 
ر  ا هز شش  حداث  ا برای  زمین 
بوستان  بزرگترین  و  مسکونی  واحد 
موضوعی شرق شهر مشهد به وسعت 
گسترش  راستای  در  هکتار؛  هفتاد 
رفاهی-تفریحی  فضای  بهبود  و 
منطقه و همچنین اختصاص زمین به 
منظور احداث خیابان شریانی جنوب 
کاهش  هدف  با  حر  خیابان  محور 
ترافیک شهرک شهید رجایی از جمله 
همراهی های آستان قدس رضوی در 
پیش برد این پروژه ها و آبادانی بیشتر 

حاشیه شهر مشهد است.

اقدام بزرگ آستان قدس رضوی برای حل معضالت حاشیه شهر مشهد 
 یک حاشیه کمتر، صدها فرصت بیشتر

معاون مهندسی شرکت توزیع برق خبر داد:
تامین برق دو روستای هرمزگان با انرژی خورشیدی

دو  گفت:  هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مهندسی  معاون 
روستای هرمودر باال و هرمودر پایین از توابع شهرستان بندرعباس با 

استفاده از انرژی خورشیدی تامین برق شدند.
مهندس نیما امیرشکاری افزود: برای تامین برق این روستاها از پنل 
های فتوولتائیک 25۰۰ واتی استفاده شده که در نوع خود برای نخسین 
بار در کشور از این میزان توان برای تامین برق مناطق روستایی استفاده 
شده است. به گفته وی، معموال در سایر نقاط کشور از سیستم های 
یکهزار وات برای تامین برق روستایی استفاده می شود اما برای نخستین 
بار در کشور و در استان هرمزگان از سیستم های 25۰۰ وات استفاده شد.

امیرشکاری در رابطه با جزئیات اجرای این طرح گفت: روستای 
هرمودر باال 9 خانوار و هرمودر پایین 5 خانوار دارد که برای تامین برق 
این روستاها ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است. وی اظهار داشت: استفاده 
از برق خورشیدی برای تامین برق روستاهای صعب العبور که از شبکه 
سراسری فاصله دارند از چند سال قبل در برنامه های شرکت توزیع 
برق هرمزگان قرار گرفته که استفاده از این تکنولوژی نقش بسزایی در 
سرعت بخشیدن به اجرای برق رسانی به مناطق صعب العبور داشته است.

معاون مهندسی شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به مزایای 
استفاده از سیستم های فتوولتائیک برای تامین برق مناطق روستایی 
افزود: برای توزیع برق از شبکه سراسری نیاز به احداث شبکه گسترده 
می باشد که باتوجه به مسافت طوالنی برخی روستاهای استان باعث 
اتالف در توزیع انرژی می شود. استفاده از پنل های خورشیدی عالوه 
بر کاهش هزینه احداث و توسعه شبکه باعث صرفه جویی در نگهداری 
از تاسیسات برق رسانی می شود. ضمن اینکه انرژی های خورشیدی 
قابلیت اطمینان شبکه را نیز افزایش می دهد.سیستم ذخیره سازی انرژی 
در باطری پنل های خورشیدی نیز می تواند برای شب و روزهای بارانی 
که نور خورشید در دسترس نیست، برق مورد نیاز مشترکین را تامین کند.

تجلیل رئیس مجلس و رئیس بنیاد حفظ آثار از مدیریت 
و برنامه ریزی اردبیل

رئیس مجلس و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
از پشتیبانی ها و حمایت های رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

اردبیل در احداث و تکمیل موزه دفاع مقدس قدردانی کردند.
و  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  گزارش  به 
برنامه ریزی استان اردبیل، در آئین افتتاح فاز اول مرکز فرهنگی و موزه 
با ۸ استان کشور و به شکل  دفاع مقدس استان اردبیل که همزمان 
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر  شد،  برگزار  ویدئوکنفرانس 
اسالمی با قدردانی از حمایت ها و همراهی سازمان برنامه و بودجه در 
سطح ملی و استان ها برای تکمیل فازهای مختلف موزه دفاع مقدس 
را فراهم  این حمایت ها و همراهی ها دلگرمی شایسته ای  اظهار کرد: 
کرده تا جهادگران عرصه سازندگی کشور بتوانند چنین مجموعه های 

فاخری را در نمایش اقتدار و عظمت ملت احداث کنند.
وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس نقطه عطفی در تحوالت کشور 
مدیریت  در  جهادی  روحیه  همان  به  امروز  کرد:  خاطرنشان  است، 
عرصه های اقتصادی و فرهنگی نیاز داریم تا کشور را از مشکالت و 

گذرگاه های سخت به سالمت عبور دهیم.
در این مراسم رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
نیز با قدردانی از مشارکت خوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل در تکمیل این مجموعه فاخر بیان کرد: به دنبال پیگیری های 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 23 میلیارد تومان 
برای این پروژه در نظر گرفته شده است که با تخصیص ۱۰۰ درصدی 
در سالجاری فازهای دوم و سوم موزه دفاع مقدس اردبیل راه اندازی 

خواهد شد.
سردار کارگر تصریح کرد: در بازدیدی که رئیس سازمان برنامه و 
بودجه از این پروژه داشتند، قول مساعد بر تخصیص این اعتبار دادند 
تا در کنار تکمیل این مجموعه فضاسازی و محوطه سازی نیز با تامین 

اعتبارات مورد نیاز انجام شود.
پروژه فرهنگی موزه دفاع مقدس در زمینی به مساحت ۶ هزار و 
75۰ مترمربع شامل سالن ها و مجموعه های فرهنگی متعدد نظیر سینمای 
دفاع مقدس، سالن روایتگری، سالن خط شکنان عاشورایی، کتابخانه و 
آمفی تئاتر اجرایی شده و تاکنون برای این مجموعه ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان هزینه شده است که با تامین ۱۰۰ درصدی اعتبار 2۸ 
میلیارد تومانی اوایل سال آینده این مجموعه که به شکل کشتی در 

حال ساخت است، به بهره برداری خواهد رسید.

اخذ۶0 فقره سند مالکیت از رقبات موقوفه سیدحاتمی 
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه اردبیل گفت: این استان با اقدامات 
مناسب انجام شده در راستای دریافت اسناد مالکیت امالک وقفی،از اول 
سال تاکنون تعدا ۱۰5 فقره سند مالکیت تک برگی اخذ شده است.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل،حجت 
االسالم والمسلمین دکتر ستوده افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰5  رقبه 
وقفی در سطح استان اردبیل دارای سند شده که گام بزرگی در راستای 
تثبیت موقوفات می باشد.وی گفت:همچنین پیش بینی می شود  طبق 
پیگیری و تعامل مناسب با اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تعداد۴۰۰ 
فقره سند دفترچه ای در این مدت به تک برگ تبدیل و یا اسناد تک 
برگی موقوفات فاقد سند اخذ شود. وی با بیان اینکه وقف ماندگار است 
و همانند رود جاری است، افزود: وقف ریشه در ایمان و باورهای دینی 
دارد و از صدر اسالم وجود داشته و خوشبختانه بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی با فرمان امام راحل و با اجرای قانون ابطال شاهد ایجاد تحول 
و نگرش جدیدی در وقف بودیم طوری که بخش عمده ای از وقف در 

بعد از انقالب اسالمی ایجاد شده است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل، گفت: در سال جاری 
برای ۱۰5 رقبه سند مالکیت اخذ شد. که با همکاری و همت مسئوالن 
در ادارات ثبت استان این روند سرعت بیشتری می گیرد.وی افزود: یکی 
از عواملی که باعث می شد موقوفه خواری رواج پیدا کند، عدم داشتن سند 
مالکیت برای موقوفات بود. موقوفاتی بودند که سند وقفی نداشتند، حد 
و حدود موقوفه هم مشخص نبود و مستنداتی هم به عنوان وقفیت آن 
در اختیار نبود، بنابراین بعضی از موقوفه خواران این وقفیات را متصرف 
می شدند.دکترستوده در پایان  گفت: در سطح استان اردبیل نزدیک به 
۶ هزار موقوفه و رقبه وجود دارد که از این تعداد دو هزار و ۴۰۰ رقبه 

با کاربری کشاورزی می باشند.

مدیرکل امور عشایری استان ایالم عنوان کرد:
عشایر  توسط  قرمز  گوشت  تن  هزار  هشت  ساالنه  تولید 

ایالمی
مدیرکل امور عشایری استان ایالم گفت: ۶5 درصد جمعیت دامی 
ایالم متعلق به عشایر است ساالنه هشت هزار تن گوشت قرمز توسط 

عشایر استان تولید می شود.
“فرشاد یاسمی اظهار داشت : حدود 9 هزار و 73۶ خانوار عشایری 
در قالب۱2 ایل با جمعیت ۶۰ هزار نفر در استان ایالم حضور دارند که 
۱۱ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند. وی به وجود دو میلیون 
2۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین در استان اشاره و افزود: عشایر این 

استان یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام در اختیار دارند.
مدیرکل امور عشایری ایالم خاطر نشان ساخت: توزیع بیش از ۱۰ 
هزار تن علوفه دامی عشایر در نیمه نخست سال در بین عشایر توزیع 

می شود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

فرمانده نیروي انتظامي خراسان رضوي در بازدید از شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد تاکید کرد؛

و  جرائم  کاهش  منطقه،  اقتصاد  پویایي  تولید،  رونق 
پاالیشگاه  اجتماعي  مسئولیت  اجراي  نتیجه  بیکاري 

خانگیران در سرخس
فرمانده نیروي انتظامي خراسان رضوي به همراه مسئولین نظامي 
و انتظامي استان از واحدهاي عملیاتي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد بازدید و از نزدیک در جریان روند تولید انرژي و فعالیت هاي این 

مجتمع گازي قرار گرفتند.
سردار محمد کاظم تقوي در این بازدید طي سخناني گفت: فعالیت 
از خود گذشتگي، رشادت،  ایثار،  شبانه روزي تالشگران عرصه جهاد، 
تولید گاز طبیعي و خدمت رساني به هموطنان  نوآوري در  اخالص و 

استانهاي خطه شمال و شمال شرق کشور ستودني است.
وي اظهارداشت: پاالیشگاه گاز شهید هاشمي نژاد یک مجتمع تولیدي 
و صنعتي، استراتژیک در استان خراسان رضوي است که بدون تعطیلي 
و توقف، با مجاهدت مهندسان و همت واال در جبهه اقتصاد و تولید به 
انتظامي تصریح کرد: در  این مقام  نماید.  هموطنان خدمت رساني مي 
شرایطي که تحریم هاي ظالمانه دشمنان، اقتصاد کشور را با مشکل مواجهه 
کرده است اما زحمات شبانه روزي کارکنان، مهندسین و متخصصین صنعت 
در این خطه مرزي و حوزه تامین انرژي باعث شده است که در زمستان، 

انرژي پایدار گاز طبیعي گرمابخش منازل هموطنان باشد.
سردار تقوي بیان داشت: یگان هاي نظامي و انتظامي و مرزباني 
مستقر در شرق کشور همراه جهادگران عرصه تولید انرژي تالش خواهند 
نمود تا امنیت این نقطه مرزي بیش از پیش تامین گردد تا بار دیگر با 
همراهي یکدیگر شاهد شکست دشمنان نظام در عرصه اقتصاد باشیم.

فرمانده نیروي انتظامي خراسان رضوي همچنین به فعالیت هاي 
در  نژاد  هاشمي  شهید  گاز  پاالیش  شرکت  اجتماعي  هاي  مسئولیت 
شهرستان سرخس اشاره و تاکید کرد: مجموعه فعالیت هاي اقتصادي 
سازي  توانمند  و خدماتي،  توزیعي  هاي  حوزه  در  خانگیران  پاالیشگاه 
شرکت هاي محلي، حمایت از کسب و کارهاي نوپا و شرکت هاي دانش 
بنیان تا به امروز رونق تولید، پویایي اقتصاد، امید به افزایش فعالیت هاي 
اقتصادي و جلوگیري از مهاجرت را بدنبال داشته و مردم منطقه از خدمات 

خیرخواهانه این شرکت بهره مند شده اند.
گاز  پاالیشگاه  اجتماعي  هاي  مسئولیت  اجراي  کرد:  تاکید  وي 
شهید هاشمي نژاد ضمن توسعه رفاه اجتماعي، زمینه ساز کاهش جرائم 

و بیکاري در سرخس شده است.

بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع   مدیر دفتر 
برق استان اصفهان اعالم کرد:

 هیچ یک از شکایت های مطرح شده علیه این شرکت 
بدون پاسخ نمی ماند 

هما گردان شکن با تأکید بر پاسخگویی به تمامی شکایات رسیده 
به شرکت در اسرع وقت افزود : کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی 
در زمینه رسیدگی به شکایات توسط شرکت توزیع برق استان طی 2 

سال متوالی گویای همین موضوع می باشد. 
وی افزود : در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی شفاف به 
مردم در سال ۱393 اولین گام ها برای تحقق این مهم برداشته شد و 
دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی راه اندازی شد و کار خود را 
آغاز کرد و تاکنون با فعالیت های تاثیر گذاری که داشته است توانسته 
طی جشنواره شهید رجایی در سال های 9۶ و 97 در زمینه پاسخگویی 

به نیاز مشتریان رتبه اول را کسب نماید.
 مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع  برق استان 
اصفهان با اشاره به اینکه این دفتر در سال ۱393 با هدف تکریم ارباب 
رجوع و رسیدگی به مشکالت مردم و پاسخگویی بیشتر به مشترکین 
در استان اصفهان راه اندازی شده است، گفت: کلیه تجزیه و تحلیل ها ، 
قوانین  و ضوابط اجرایی شرکت توانیردر باب رسیدگی به شکایت ها موارد 
مطروحه به مدیران 23 شهرستان ابالغ می گردد و در این زمینه مدیران 
موظفند که پاسخ کلیه شکایت های واصله را در اسرع وقت ارائه نمایند.

با توجه به گستردگی شهرستان ها در  افزود:   هما گردان شکن 
استان اصفهان ، مراجع رسید گی به شکایت های مردمی شامل درگاه 
الکترونیکی شرکت توزیع برق به آدرس www.epedc.ir ؛ سامانه 
تلفنی ضبط مکالمه به شماره 3۶257۰۱۶ ، سامانه مرکز سمیع 37۱2۱ 
، سامانه سامد)استانداری( و سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۴۰۰3 که 
در تمامی ساعات شبانه روز و ایام تعطیل فعال بوده تا شکایتها مورد 
رسیدگی و پیگیری قرار گیرد . شکایت های مطرح شده به دفتربازرسی 
و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع برق استان اصفهان ارجاع می شود 

و ما تمامی این شکایت ها را مورد تجریه و تحلیل قرار می دهیم .
وی نحوه رسیدگی به شکایت مردمی را این گونه تشریح کرد: وقتی 
شکایتی به شرکت توزیع برق استان اصفهان از طریق درگاههای ذکر 
شده واصل می شود اگر مربوط به بخش ستادی باشد از طریق پیامک 
به مشترک جوابیه ارسال می شود و اگرمربوط به شهرستان های استان 
باشد از طریق سیستم نرم افزار به مدیر برق شهرستان ارجاع می گردد 
را دریافت  زیرمجموعه جوابیه  از قسمت  از آن مدیر مربوطه  که پس 
نموده و به دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استان ارسال می نماید 
و نهایتًا پاسخ نامه برای مراجع ذیربط و شخص شاکی ارسال می گردد .

به  نیاز  از شهرستانها  ارسالی  پاسخ های  تاکید کرد: چنانچه  وی 
ارسال می شود و  به معاونت های مربوطه  باشد  بیشتر داشته  بررسی 

با تجزیه و تحلیل گزارشات اقدام به جواب دهی تکمیلی می نماید .
 گردان شکن ادامه داد: هر 3 ماه یکبار از سوی دفتربازرسی و رسید 
گی به شکایات شرکت توزیع برق استان اصفهان گزارش دهی به مرکز 

سامد استانداری انجام می شود 
وی افزود: به صورت میانگین 25۰ شکایت در هر 3 ماه در سیستم 
ثبت شکایت های شرکت توزیع برق استان ثبت می شود که این شکایت 
ها به صورت تلفنی و مکتوب، ثبت  دردرگاه الکترونیکی،سامانه سامد 
،مرکز سمیع و ... است.  گردان شکن ادامه داد: بیشترین شکایت ها 
مربوط به خاموشی ها و حوادث ، تأخیر در مراحل واگذاری انشعاب و 

عدم آگاهی مردم از فعالیتهای این شرکت می باشد.
 گردان شکن درباره پاسخگویی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان از طریق ارتباطات مردمی گفت: هر سال به صورت میانگین 2 
بار مدیر عامل این شرکت از طریق سامانه سامد)۱۱۱( با مردم ارتباط 
برقرار می کنند و و جوابگوی شکایت های مردم در سامانه سامد هستند.

 این مقام مسئول با اشاره به اینکه حتی در زمانی که مدیر عامل در 
سامانه سامد پاسخگوی مردم هستند ، دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات 
شرکت توزیع برق استان تمامی سواالت و پاسخ ها را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار داده و سپس برای استانداری ارسال می نماید ، افزود:مدیر عامل در 
این روز حداقل به 25 تماس مردمی پاسخ می دهند و تمامی موارد مربوط 
به شهرستان ها نیز پیگیری می شود و برای مشترکین پاسخ ارسال می 
گردد .وی گفت: به طور میانگین در این دفترروزانه 3۰۰ پاسخ تلفنی به 
مردم ارائه می شود و به صورت سالیانه 79 هزار و 5۰۰ تماس توسط دفتر 
بازرسی و رسیدگی به شکایات دفتر توزیع برق استان اصفهان پاسخ داده 
می شود. وی با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی و کسب 2 عنوان 
برتر در طی سال های 9۶ و 97 شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
در تمامی ارزیابی های صورت گرفته در زمینه پاسخگویی و رسیدگی به 
شکایت نمره ۱۰۰ درصد را در این جشنواره کسب کرده ایم و هر ساله 
نیز از سوی استانداری اصفهان از این دفتر به دلیل پاسخگویی خوب و 

پیگیری شکایت های مردمی تجلیل به عمل می اید .

مدیرعامل شرکت  گاز ایالم گفت :

بدهی 400 میلیارد ریالی مشترکان به شرکت گاز ایالم
مدیرعامل شرکت گاز 
شرکت  کرد:  اعالم  ایالم 
گاز این استان ۴۰۰ میلیارد 

ریال از مشترکین طلب دارد.
با  گفتگو  الهیدر  شمس  عباس 
داشت:  اظهار  بهاری   ترنم  خبرنگار 
مشترکین گاز استان ایالم شامل مراکز 
و علمی،  آموزشی  خصوصی، دولتی، 
به  ریال  میلیارد   ۴۰۰ … و  صنعتی 

این شرکت بدهی دارند.
میلیارد  رقم  این  از  افزود:  وی 
2۰۰ ریال مربوط به کارخانه سیمان 
و پتروشیمی ایالم است که در مجموع 
گاز  شرکت  مطالبات  کل  درصد   5۰

مربوط به این دو واحد است.
ایالم  گاز  شرکت   مدیرعامل 
این  های  بدهی  سایر  شد:  یادآور 
شرکت مربوط به جایگاه های سوخت، 
سازمان های دولتی و مراکز علمی و 

آموزشی استان است.
شمس اللهی تاکید کرد: با توجه 

خزانه  حساب  به  مبلغ  این  اینکه  به 
مردم  یارانه  تامین  محل  که  کشور 
این  صاحبان  از  می شود  واریز  است 
به  نسبت  درخواست می شود  واحدها 

پرداخت بدهی خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: وصول مطالبات 
در شرایط اقتصادی کنونی سبب رفع 
امر  این  بنابراین  می شود  مشکالت 
مهم باید توسط مسووالن ارشد اجرا 

و پیگیری شود.
ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
با  امید  و  تدبیر  دولت  اینکه  بیان  با 
کمترین درآمد بر لزوم گاز رسانی به 
مردم تاکید دارد، گفت: اکنون ضریب 
 9۴ استان  روستاهای  در  گاز  نفوذ 
رسانی  گاز  اتمام  با  که  است  درصد 
پایان سال  تا  به چند روستای دیگر 
درصد   99 به  نفوذ  ضریب  جاری، 

می رسد.
شمس اللهی با اشاره به وضعیت 
استان  شهری  مناطق  در  گازرسانی 
یادآور شد: میزان برخورداری مناطق 
شهری از شبکه گاز 99 درصد است 
زرین  پهله  و  میمه  شهرهای  تنها  و 
گاز  نعمت  از  دهلران  شهرستان  آباد 
گازرسانی  طرح  که  نیستند  برخوردار 
فیزیکی   پیشرفت  با  شهرها  این  به 

7۰ درصدی در دست اجراست.
عملیات  تمام  با  داد:  ادامه  وی 
گازرسانی به این 2 شهر باقی مانده 
تا پایان امسال ضریب نفوذ گازرسانی 
درصد   ۱۰۰ به  استان  شهرهای  در 

خواهد رسید.
ضعیت  و به  للهی  ا شمس 
های  شهرک  نواحی  در  گازرسانی 
صنعتی استان نیز اشاره کرد و گفت: 
معادل  شهرک   ۱۰ حاضر  حال  در 
ز  گا نعمت  ز  ا صنعتی  حد  793وا

برخودارند.

ری  هدا ا ر کل  مدیر 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
در  گفت:  غربی  آذربایجان 
شش ماهه نخست سال جاری 22۸ 
مواصالتی  محورهای  ز  ا کیلومتر 
آسفالت  روکش  و  گیری  لکه  استان 

شده است.
روزنامه  خبرنگار  گزارش  به   
شکری  ارسالن  نان،   جوا دنیای 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
اشاره  با  غربی  آذربایجان  ای  جاده 
به نزدیک 22۸ کیلومتر عملیات لکه 
گیری و روکش آسفالت محور های 
مواصالتی استان در نیمه نخست سال 
جاری گفت : از این مقدار بالغ بر ۱۰2 
کیلومتر مربوط به عملیات لکه گیری 
و نزدیک به ۱2۶ کیلومتر هم متعلق 
به عملیات روکش آسفالت بوده است.

تناژ  کل  : جمع  داد  ادامه  وی   
اول  ماهه  در شش  مصرفی  آسفالت 
سال جاری برای لکه گیری و روکش 

آسفالت محور های مواصالتی استان 
نزدیک به 2۱5 هزار تن بوده که این 
 ، اصلی   ، بزرگراه  راههای  در  حجم 
گردیده  مصرف  روستایی  و  فرعی 

است.
 شکری افزود: بیشترین عملیات 
لکه گیری و روکش آسفالت در محور 

های فرعی به طول نزدیک به ۱۰2 
همچنین  و  گرفته  نجام  ا کیلومتر 
راههای  از  کیلومتر   ۴۴ به  نزدیک 
از  کیلومتر   29 بر  بالغ   ، روستایی 
راههای اصلی و ۱3 کیلومتر از بزرگراه 
ها در این مدت لکه گیری و روکش 

آسفالت شده اند.

در   : گفت  مسئول  مقام  این   
یک  بطول  پیرانشهر   - نقده  محور 
در  آسفالت،  کیلومتر عملیات روکش 
بالغ  بطول  اشنویه   - ارومیه  محور 
در   ، آسفالت  روکش  کیلومتر   ۴ بر 
محور روستایی ارومیه - نازلو - لک 
 ۱۰ بطول  مجموعا  چونقرالو   - پر 
کیلومتر روکش آسفالت و ۶ کیلومتر 
لکه گیری ، در محور خوی - ایواوغلی 
 ، آسفالت  روکش  کیلومتر   5 بطول 
بطول  سرچم   - میاندوآب  محور  در 
محور  در  و  گیری  لکه  کیلومتر   ۱۱
کیلومتر   ۴ بطول  مرگنلر   - پلدشت 

روکش آسفالت انجام گرفته است.
امیدواری  ابراز  پایان  شکری در 
پایان  تا  و  ادامه سال جاری  در  کرد 
تخصیص  و  راهداران  همت  با  سال 
بیشتر  رشد  شاهد  کافی  اعتبارات 
عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 
در  و  استان  مواصالتی  محورهای 

نتیجه ایمن سازی آنها باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی خبر داد :
 اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت نزدیک به 22۸ کیلومتر 

از محورهای مواصالتی استان در نیمه نخست سال جاری

از  گفت:  ایالم  استاندارد  مدیرکل 
و  هزار   33 تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
مرز  طریق  از  استاندارد  کاالی  تن   5۶۱

بین المللی مهران به عراق صادر شده است.
ز  ا یکی  داشت:  ر  اظها همتی”  مهناز   “
استاندارد و  عوامل بسیار مهم در صادرات رعایت 
شاخص های آن است و این موضوع می تواند فرصت 
ایجاد  تبع آن  به  تولید و  به کیفیت  برای توجه  را 

اشتغال به دنبال داشته باشد. 
وی افزود: توجه به استاندارد یکی از ابزارهای 
افزایش توان ظرفیت صادرات در مرز مهران بوده که 

باید تجار و بازرگانان و همچنین اداره کل استاندارد 
به این مهم عنایت داشته باشند. 

صادرات  از  ایالم  استان  استاندارد  مدیرکل 
مهران  مرز  در  استاندارد  کاالی  تن  هزار   ۱5۸
عمده  شد:  یادآور  و  داد  خبر  گذشته  سال  در 
کاالهای صادر شده تحت نظارت و کنترل کیفی 
و  گذشته  شده)سال  یاد  مدت  در  کل  اداره  این 
امسال( شامل سنگ های ساختمانی، سنگ آهن، 
یدکی  قطعات  و  شیمیایی  مواد  میلگرد،  کاشی، 

خودرو بوده است.
در  همچنین  کرد:  تاکید  همتی”   مهناز   “

طی این مدت)ابتدای سال جاری تاکنون( تعداد 
2۱7 فقره پرونده صادراتی شامل ۱9۸ محصول 
مشمول  اینکه  به  توجه  با  آنها  محصول   ۸۶ که 
بر  ند  بوده ا صادرات  برای  اجباری  رد  ندا استا
صادرات  مجوز  نها  آ رد  ندا استا نه  پروا اساس 

صادر شده است.
 2۰9 تعداد  امسال  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
گمرکی(  تعرفه  )تعیین  ماهیت  تعیین  آزمون  فقره 
مرزی  شهرستان  استاندارد  اداره  آزمایشگاه  در 
مهران انجام شده که بیشترین آن مربوط به آهک 

و کربنات سدیم است.

مدیرکل استاندارد ایالم خبر داد:

بیش از 33 هزار تن کاالی استاندارد از مهران به عراق صادر شد
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ه  و گر ر کا مین  سو
رسانه  فرهنگی  تخصصی 
ای مدیریت مصرف آب، به 
میزبانی امور آب و فاضالب شهرستان 

فریدن برگزار شد.
های  چهره  که  جلسه  این  در 
روابط  و  ای  رسانه  و  فرهنگی  فعال 
حضور  شهرستان  دارات  ا عمومی 
داشتند، مدیر امور آبفا منطقه فریدن 
به یکپارچه سازی شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی اشاره کرد 
و با موثر دانستن این اقدام در راستای 
و  روستاها  مشکالت  کردن  برطرف 
ارتقا خدمت رسانی و افزایش کیفیت 
آب گفت: در نیمه نخست سال جاری 
و  آبفا  شرکت  دقیق  ریزی  برنامه  با 
تعامل بخشداران و مسئوالن روستایی 
اقدامات خوبی در  شهرستان فریدن، 
تعویض  و  شرب  آب  تامین  زمینه 
و قدیمی  توزیع فرسوده  شبکه های 
انجام شد، که باعث کاهش چشمگیر 

در هدررفت آب شده است.
مسعود مقدسی، مدیریت مصرف 
آب را به خصوص در شرایط فعلی که 
بسیار  مواجه هستیم  کرونا  بحران  با 
ضروری دانست و اظهار داشت: منابع 
و هزینه های بسیار زیادی صرف می 
پایدار  و  سالم  آشامیدنی  آب  تا  شود 
به مصرف کنندگان برسد و باید قدر 
این نعمت الهی را با استفاده درست 

آن بدانیم.
همگانی  آموزش  اداره  رئیس 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نیز، هدف از برگزاری این کارگروه را 
برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های 
مصرف  مدیریت  آموزشی  فرهنگی 
اجتماعی  شرایط  به  ویژه  نگاه  با  آب 
کرد  عنوان  منطقه  بومی  فرهنگ  و 
و گفت: این شرکت به منظور نهادینه 
در  مصرف  مدیریت  فرهنگ  کردن 
کودکان به عنوان آینده سازان کشور، 
دوره جشنواره »نخستین  تاکنون ۱۱ 

واژه« را با مشارکت سازمان آموزش و 
پرورش استان اصفهان برگزار کرده و 
برای سایر گروه های سنی نیز برنامه 
های  دوره  قالب  در  را  متنوعی  های 
مسابقات  و  ها  جشنواره  آموزشی، 

فرهنگی اجرا کرده است.
محسن شفیعا شهرستان فریدن 
را دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای 
اجرای برنامه های فرهنگی و انتشار 
اظهار  و  دانست  آموزشی  محتواهای 
فرهنگی  های  چهره  وظیفه  داشت: 
و رسانه ای، جریان سازی در راستای 
است  عمومی  افکار  اقناع  و  تنویر 
به  دقیق  و  صحیح  رسانی  اطالع  و 
زمینه  این  در  بسزایی  نقش  مردم 

ایفا می کند.
و  فرهنگ  اداره  عبدالهی،رئیس 
ارشاد اسالمی فریدن ضمن استقبال 
از اجرای برنامه های فرهنگی شرکت 
آبفا در این شهرستان و اعالم آمادگی 
افزود:  راستا  این  در  مشارکت  برای 

فعالیت بیش از ۴۰ شبکه اطالع رسانی 
در شهرها و روستاهای این منطقه و 
نیز کانالهای اطالع رسانی مساجد و 
پایگاههای متعدد مذهبی و فرهنگی 
و تجربه موفق برگزاری هفته فرهنگی 
فرصت  مجازی،  صورت  به  فریدن 
این  اهداف  تحقق  برای  را  مغتنمی 

کارگروه فراهم کرده است.
نثر  و  شعر  جشنواره  برگزاری 
ادبی آب، ایجاد گروه های همفکری 
صاحب  حضور  با  مجازی  فضای  در 
نظران، استفاده از ظرفیت شبکه دانش 
آموزی شاد با عضویت بیش از 9 هزار 
نفر، استفاده از سایت ها و کانالهای 
های  دوره  برگزاری  ادارات،  خبری 
آموزشی برای کارکنان ادارات، ایجاد 
و ارائه راهکار برای ذخیره و استفاده 
غیر شرب از آب باران و اطالع رسانی 
بیشتر به مردم از طریق رسانه ملی از 
در  پیشنهادات مطرح شده  مهمترین 

این جلسه بوده است.

رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد:

اطالع رسانی صحیح موجب  اصالح افکار عمومی 
در مدیریت مصرف آب می شود

سامانه ویدئو کنفرانس  
میزبان جدید جلسات آنالین شهرداری سمنان

الملل شهرداری سمنان  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش مدیریت 
از  ارتباطات شهرداری سمنان  و  اطالعات  فناوری  ، سرپرست سازمان 
طراحی و آغاز به کار بستر یکپارچه نشست های الکترونیکی » سامانه 

ویدئو کنفرانس « خبر داد.
 وحید پرویزی با اعالم این خبر گفت: با توجه همه گیری ویروس 
کووید-۱9 و ابالغیه شورای عالی فضای مجازی در خصوص راه اندازی 
سرویس های مدیریت جلسات از راه دور در سازمان ها و ایجاد زیرساخت ها 
و طراحی فرایند های الزم جهت انجام غیرحضوری امور، سامانه » سامانه 
ویدئو کنفرانس شهردرای سمنان « توسط سازمان فاوا شهرداری سمنان 

پیاده سازی شد و به مرحله بهره برداری رسید.
تمهیدات  کرونا،  بیماری  همه گیری  ابتدای  از  کرد:  تصریح  وی   
گوناگونی در راستای کاهش تجمع افراد و مراجعات حضوری شهروندان 
و نیز کارکنان شهرداری در نظر گرفته شده است. به ویژه در این مدت 
جهت ایجاد فضایی بدور از خطرات آلودگی برای مدیران و کارشناسان 
شهرداری، جهت ایجاد بستر های الزم برای برگزاری جلسات بصورت 
راه دور و مجازی اقدام  به راه اندازی  سامانه ویدئو کنفرانس نموده است.

  پرویزی با اشاره به ویژگی های این سامانه گفت: امکان ارتباط 
متنی، ارتباط صوتی و تصویری با کیفیت بسیار باال و ضبط جلسات در 
این سامانه وجود دارد. همچنین قابلیت اشتراک گذاری فایل و میزکار و 
این سامانه  امکانات  از جمله  پاورپوینت  قالب  ارائه مطلب در  همچنین 
است و همه امکانات الزم برای برگزاری آنالین جلسات سازمانی، مورد 

نظر قرار است.
 وی با تأکید بر اهمیت استفاده از فضای مجازی برای انجام امور 
حاضر  حال  در  مذکور  سامانه  افزود:  شهروندان  سالمت  حفظ  جهت 
پاسخگوی نیاز کار مدیران شهری برای برگزاری جلسات بین سازمانی 

و برون سازمانی می باشد.
 ̀

تامین و توزیع بیش از۷ هزار تن گاز مایع
 در استان اردبیل

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: از 
اول فروردین تا پایان مرداد ماه سال جاری، بیش از 7 هزار تن گاز مایع 
از طریق هشت شرکت موزع و ۱2 تاسیسات و ۱73 عامل فروش گاز 
مایع در نواحی شش گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل توزیع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 
۲%)دو درصد( همراه بوده است. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی مدیر منطقه 
در راستای مدیریت توزیع الکترونیکی گاز مایع و همچنین اجرای مطلوب 
این طرح در منطقه اردبیل اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری 
به مقدار 7 هزار و 3۰۰ تن گاز مایع در این استان تامین و مصرف شده 
است.وی با اشاره به تعداد 2۰ هزار خانوار مصرف کننده نفت سفید و گاز 
مایع  در منطقه، اظهار داشت: گاز مایع این دسته از مصرف کنندگان از 
طریق هشت شرکت موزع و ۱73 عاملین فروش در استان توزیع می شود.

مدیر منطقه اردبیل  ضمن تاکید بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و 
مصرف کنندگان گاز مایع، از همراهی مسئوالن و عامالن توزیع در جهت 
اجرای مطلوب طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع تشکر کرد و افزود: با توجه 
به سرد سیر بودن استان اردبیل می بایست شرکت های موزع نسبت به 
جذب سهمیه تخصیصی گاز مایع استان از مبادی تامین و توزیع مناسب 
اقدام، تا خللی در توزیع گاز مایع برای هم استانیهای عزیز ، ایجاد نشود.

مدنی با اشاره به وجود ۸ باب شرکت موزع و اصلی، ۱2باب تاسیسات 
و بیش از ۱73عامل توزیع کننده گاز مایع  و توزیع ماهانه نزدیک یک  
هزار و2۰۰ تن گاز مایع، گفت : هیچگونه مشکلی در تامین و توزیع  گاز 
مایع جهت مصرف کنندگان واقعی در استان نداریم و مراکزعرضه این 
سوخت در استان همگی فعال هستند .  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه اردبیل  با توجه به اجرائی شدن طرح توزیع گازمایع 
خانوارها ی روستایی و شهری فاقد گاز کشی طبیعی بصورت الکترونیکی 
و با استفاده از زیر ساخت بانکی ، بیان داشت : که هم استانیهای ارجمند 
لغایت3۰  تاریخ۱مهر  از  توانند  نموده می  نام  ثبت  که در سامانه سدف 
مهر با در دست داشتن کارت بانکی معرفی شده در زمان ثبت نام به 
فروشندگی منتخب و  عاملین توزیع گاز مایع مراجعه ونسبت به سهمیه 
در نظر گرفته شده )هر خانوار ۴۴ کیلو گرم ( اقدام نمایند.یاد آوری می 

نماید اعتبار سهمیه  اعالم شده تا پایان مهر ماه99می باشد.

ماجرای پرداخت منابع ارزی به کرونا 
و پولی که وزیر برگشت زد

از زمان صدور مجوز برای اختصاص یک میلیارد یورو از منابع صندوق 
توسعه ملی به هزینه های کرونا و وزارت بهداشت تاکنون معادل ریالی 5۰۰ 
میلیون یورو به صورت تدریجی پرداخت شده که ۶۰ میلیون یوروی آخر 

طی روزهای گذشته به خزانه واریز شده است.
ماجرا از آن جا شروع شد که با افزایش هزینه های مربوط به کرونا و 
سختی وزارت بهداشت در تامین هزینه ها به ویژه پرداخت حقوق کارکنان 
این وزارتخانه ، در فروردین ماه رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد 
یورو از منابع صندوق توسعه ملی را مطرح کرد که طولی نکشید مقام معظم 

رهبری با این برداشت موافقت کردند.
براین اساس، باید بانک مرکزی این یک میلیارد یورو از محل حساب 
صندوق توسعه ملی را براساس نرخ سامان نیما به ریال تبدیل کرده و در 
اختیار دولت قرار می داد که در اواخر اردیبهشت ماه اولین مرحله پرداخت 
شد و به تدریج منابع به ریال تبدیل و به حساب خزانه واریز و در اختیار 

سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا آن را توزیع کند.
اما در این مدت بارها نمکی - وزیر بهداشت - درخواست کرده منابع 
یک میلیارد یورویی به طور کامل و در اسرع وقفت در اختیار وزارت خانه 
قرار بگیرد تا بتواند پاسخگوی هزینه ها به ویژه منابع برای پرداحت حقوق 

و معوقات کارکنان وزارت بهداشت در شرایط سخت موجود باشد.
وی روزیکشنبه در اظهاراتش بار دیگر نسبت به پرداخت های مربوط 
به یک میلیارد یورو گالیه کرده و گفته که در روز گذشته رئیس کل بانک 
مرکزی قسمت اندکی از منابع یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی 
منابع یک  تزریق قطره چکانی  به  اما وزیر که نسبت  آزاد کرده است.  را 
میلیارد یورویی گالیه دارد به همکارانش اعالم کرده همین میزان اندک 

را هم برگردانند.
اما این که تاکنون چقدر از منابع صندوق تزریق شده و ماجرای این پول 
اندک پرداختی آخر چیست که وزیر آن راهم خواسته برگرداند؛ موضوعی است 
که پیگیری ها ی ایسنا نشان می دهد تاکنون 5۰۰ میلیون یورو به صورت 
تدریجی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل و به خزانه واریز 

و در اختیار سازمان برنامه وبودجه قرار گرفته است.
منابع تزریقی با نرخ نیمایی تبدیل به ریال شده و با توجه به این که از 
ابتدای سال تاکنون و به صورت تدریجی پرداخت شده با نرخ های متفاوت 

در سامانه نیما به فروش رفته است.
این که چرا این پول به صورت تدریجی آمده و مابقی چگونه پرداخت 
می شود به این برمی گردد که منابع ارزی در صورتی که در دسترس باشد 
بانک مرکزی آن را فروخته و به خزانه واریز می کند و پول اندکی که وزیر 
از آن سخن می گویند احتماال حدود ۶۰ میلیون یورویی است که طی روزهای 
اخیر در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته و آن را به ریال و به خزانه واریز 
کرده تا در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای توزیع قرار می گیرد که در 
مجموع به 5۰۰ میلیون یورو می رسد.  مابقی نیز در هر زمان که در دسترس 

بانک قرار گیرد تبدیل به ریال خواهد شد.
یکی از مسائلی که در رابطه با تزریق یک میلیارد یورو از منابع محل 
صندوق توسعه ملی وجود دارد این است که تبعات ناشی از تبدیل به ریال 
این حجم از ارز و آثار آن بر بازار مورد توجه خواهد بود، به هر حال برداشت 
از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل به ریال در صورتی که منابع در اختیار 
نباشد به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شما رفته و می تواند 

موجب افزایش پایه پولی و آثار تورمی شود.
 سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی سوی دیگر ماجرای یک میلیارد 

یورو
اما در سوی دیگر ماجرای یک میلیارد یوروی صندوق توسعه ملی 
برای کرونا سازمان برنامه وبودجه و صندوق توسعه ملی قرار دارد. این 
دارد  این حکایت  از  ملی  توسعه  از صندوق  پیگیری  که  است  حالی  در 
که تمامی مجوزها وموافقت ها در رابطه با برداشت یک میلیارد یورویی 
از سوی  این رابطه  از مدتی پیش در صندوق صادر شده و مشکلی در 

صندوق وجود ندارد.
از سوی دیگر سازمان برنامه وبودجه است که باید بعد از دریافت منابع 
اقدام کند ث حدود دوهفته پیش  منابع  توزیع  به  بانک مرکزی نسبت  از 
بود که اعالم کرد که تاکنون ۴۴۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی به 
حساب خزانه داری کل کشور که معادل 7۰۰۰ میلیارد  تومان بوده و اریز 
شده است و این سازمان 5۶5۰ میلیارد تومان به بخش درمان و مابقی را به 
منظور مقرری بیمه بیکاری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار داده است.

هموار شدن مسیر توسعه متوازن با گسترش 
زیر ساختهای انرژی در استان اردبیل

سالیان سال است که شهروندان 
توسعه  عدم  واسطه  به  بیلی  رد ا
را  محرومیت  تلخ  طعم  زیرساختها 
در  اردبیل  استان  امروز  و  اند  چشیده 
مسیر توسعه متوازن قرار گرفته است 
و نقش توسعه شبکه های گازرسانی و 
ایجاد زیرساختهای انتقال انرژی در این 

مهم یک واقعّیت انکار ناپذیر است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار  اردبیل،  استان  گاز 
ضرورت  شرکت  این  عامل  مدیر 
بسترهای  نمودن  فراهم  و  شناسایی 
از  یکی  را  روستاها  اقتصاد  توسعه 
مهاجرت  عدم  دالیل  ترین  مّهم 
بعنوان  را  گاز  و  برشمرد  روستاییان 
مهمترین زیرساخت توسعه اقتصادی 
و صنعتی برشمرد و افزود: محرومیت 
بیش از اندازه حاکم بر استان موجب 
خالی شدن روستاها ، مهاجرت مردم 
کشور  برخوردار  مناطق  به  منطقه 

بین  در  مهاجرت  به  میل  افزایش  و 
شده  مناطق  این  در  باقیمانده  افراد 
این  مناطق  از  بسیاری  در  که  است 
مورد نگران کننده بوده و باعث بروز 
ناهنجاریهای اجتماعی می شود، عدم 
وجود زیرساختهای الزم برای اشتغال 
در  شغلي  هاي  فرصت  محدودیت  و 

نقاط شهري مانند اردبیل و مغان یکي 
از مشکالت اصلي جامعه و از دغدغه 
هاي اصلي مسووالن است و تالش 
در جهت رفع این موانع رسالتی است 
در  مردم  خادمین  پیش  از  بیش  که 
شرکت گاز استان اردبیل در راستای 
تحقق  در  دولتمردان  رویکردهای 

بخشیدن به رویای استان سبز و تحت 
پوشش قرار دادن تمامی مناطق استان 
و  کرده  تالش  طبیعی  گاز  نعمت  از 

خواهند نمود.
تامین  زیرساختهای  ایجاد  وی 
به  نسبت  را  استان  سطح  در  انرژی 
نمود  عنوان  چشمگیر  قبل  سالهای 
با  و اظهار داشت: طی سالهای اخیر 
تدبیر دولتمردان و تالش شبانه روزی 
کلیه مسئولین ، پیمانکاران و عوامل 
اجرایی توسعه شبکه های گازرسانی 
در سطح استان پیشرفت قابل قبولی 
حال  در  که  نحوی  به  است  داشته 
خانوار  از  درصد   95 از  بیش  حاضر 
از نعمت گاز طبیعی  روستایی استان 
آینده ای نه  اند و در  بهره مند شده 
چندان دور و با بهره برداری از پروژه 
های در دست اجراء بیش از 9۸ درصد 
از خانوار روستایی از نعمت گاز بهره 

مند خواهند شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور

هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/2۰ و برابر آرای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۰5۰۰5۰2۶ مورخ 
99/۰7/۰۱ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمد رضا توحیدی فر فرزند محمد ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 3۶3/9۴ متر مربع از پالک شماره ۶۱۴ فرعی 
از ۱۶۱ اصلی واقع در اراضی بار بخش ۸ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک 

رسمی آقای محسن رضوی فرزند سیدحسین محرز گردیده است .
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر ودر روستاها رأی هیأت 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .م الف 5۰3۴
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/۰7/۰7
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/۰7/22

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور  

 
شماره: ۶3

تاریخ:99/7/5
 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده نوبت دوم تعاونی مسکن 

شماره یک فرهنگیان مریوان 
بدنوسیله به اطالع اعضای محترم تعاونی مسکن یک فرهنگیان شهرستان مریوان 
می رساند : جلسه ی مجمع عادی به طور فوق العاده این تعاونی روز پنج شنبه مورخه 

ی 99/7/2۴ راس ساعت سه بعد از ظهر در محل شهر مریوان در حیاط هنرستان 
کاردانش عصمت پایین تر از پمپ بنزین خرسندی برگزار می شود 

از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت به عمل می آید با رعایت کامل پروتکل 
بهداشتی در وقت مقرر در جلسه ی فوق الذکر حضور بهم رسانند تا نسبت به موضوعات 
زیر تصمیم گیری الزم به عمل آید در صورتی که برای هر کدام از اعضای شرکت بنا 
به دالیلی حضور در جلسه مقدور نباشد عضو می تواند مطابق ماده ی 2۸ اساسنامه 
تعاونی حق رای خود را به موجب وکالت نامه ی کتبی به عضو دیگری و یا نماینده 
ی قانونی خود واگذار و در تصمیم گیری مشارکت نماید. توضیحات: ۱-منظور از عضو 
کسی می باشد که دارای پرونده عضویت در این تعاونی است. 2- هیچ عضوی نمی 

تواند عالوه بر رای خود وکالت بیش از دو نفررا بپذیرد.
تذکرات :

۱- تعاونی نهایت تالش خود را به عمل می آورد در ساعات برگزاری جلسه ی 
مجمع به منظور حفظ سالمت عموم حاضرین تمهیدات الزم رافراهم نماید از اعضای 
محترم نیز انتظار همکاری الزم را داریم . 2- با توجه به وضعیت خاصی جو کرونایی 
احتمال جا به جایی مکان برگزاری جلسه وجود دارد . در صورت ایجاد هر گونه تغییراتی 

موضوع در اسرع وقت اطالع رسانی میشود .
دستور کار جلسه ی مجمع 

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

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

۴- تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد انعقاد قرارداد ها با اشخاص حقیقی 
وحقوقی .

5- برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان. 
۶-تعیین تکلیف در باره ی روند ادامه ی کار تعاونی

مدیر عامل تعاونی احمدی 

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات 
امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی میگردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد        

 تاریخ نوبت اول :99/7/7        تاریخ نوبت دوم : 99/7/22 
بخش ۱3: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام عباس رنجبری فرزند 
ابوالمحمد شماره شناسنامه ۱۰ صادره سنندج کد ملی 3732۶37735 تحت پالک 3۸۶ 
فرعی از 35 اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت 357۴2 متر مربع خود متقاضی 

زارع صاحب نسق آدرس سنندج روستای باقرآباد
ابوالمحمد  فرزند  رنجبری  عباس  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  2- ششدانگ یک 
شماره شناسنامه ۱۰ صادره سنندج کد ملی 3732۶37735 تحت پالک 3۸7 فرعی 
از 35 اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت ۴۸955/2 متر مربع خود متقاضی زارع 

صاحب نسق آدرس سنندج روستای باقرآباد 
ابوالمحمد  فرزند  رنجبری  عباس  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  3- ششدانگ یک 
شماره شناسنامه ۱۰ صادره سنندج کد ملی 3732۶37735 تحت پالک ۴۱7 فرعی 
از 35 اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت 7۱۴3/۰۸متر مربع خود متقاضی زارع 

صاحب نسق آدرس روستای باقر سنندج آباد
ابوالمحمد  فرزند  رنجبری  عباس  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  ۴- ششدانگ یک 
شماره شناسنامه ۱۰ صادره سنندج کد ملی 3732۶37735 تحت پالک۴۱۸ فرعی از 
35 اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت۱۱2۱۰7متر مربع خود متقاضی زارع صاحب 

نسق آدرس روستای باقر سنندج آباد
م الف ۱5۰97

تاریخ نوبت اول :99/7/7        تاریخ نوبت دوم : 99/7/22 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره... ۱399۶۰3۰۱۰۶۰۰۰2۱۰9.. هیأت اول موضوع قانون تعینی تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ثریا نظری  فرزند ذکراله  بشماره شناسنامه 
777۴ صادره از تهران در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن    به مساحت 

۱۸۰ مترمربع  از پالک شماره ۱5 فرعی از 23 اصلی واقع در قریه ریحان آباد  تهران  بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت شرکت  تعاونی  مسکن کار کنان  شهرداری ورامین   
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 و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلمی اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 2۰9ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۶/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/7
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره... ۱399۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۱9۰۸ هیأت اول موضوع قانون تعینی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
احمد  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
نظری  فرزند شیراله   بشماره شناسنامه ۰۰۱5۰9۶۴2۴ صادره از تهران... در شش 
دانگ یک قطعه زمین محصوربا بنای احداثی در آن  دایر مزروعی ...  به مساحت 
۱۴2/۶۰ مترمربع  از پالک شماره 2۴5 فرعی از 23 اصلی واقع در قریه ریحان 
مسکن  تعاونی   شرکت   مالکیت  از  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  بخش  تهران   آباد  
فرهنگیان ...  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 و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
نمایند. بدیهی  را به مراجع قضایی تقدیم  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلمی 
سند  مقررات  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد. 2۱۰ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۶/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/7

محمد رحیم پور راینی-رئیس ثبت اسناد و امالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1567- دوشنبه 7 مهر 61399 ورزش دنیای 

رکوردار پرتاب چکش: 
زنان را حمایت کنید، مدال می گیرند

ریحانه آرانی می گوید رکوردشکنی زنان در مسابقات اخیر نشان می دهد 
که آن ها در صورت توجه و حمایت بیشتر، نتایج بهتری کسب می کنند.

دختران  رکوردشکنی  به  ایران  پرتاب چکش  رکوردار  آرانی،  ریحانه 
دوومیدانی در مسابقات جایزه بزرگ و قهرمانی باشگاه های ایران اشاره کرد 
و گفت: در این مسابقات و در ماده های تیمی و انفرادی رکودشکنی هایی 
انجام شد که افتخار بزرگی است و نشان می دهد اگر از دخترانمان حمایت 
شوند، نتایج خیلی بهتری می گیرند و مدال های رنگارنگی را برای ایران 

کسب می کنند.  
او در مورد حمایت هایی که در این مدت داشته بیان کرد: حمایت تنها 
مادی نیست، زمانی که در ارومیه تمرین می کردم خانم پریسا بهزادی)نایب 
رئیس بانوان فدراسیون( پیگیر کارهایم بود و هر هفته با من تماس می گرفت. 
این موضوع انگیزه و امید زیادی به من می داد تا خوب کار کنم و موارد امیدوار 
کننده ای را به خانم بهزادی بگویم. به همین دلیل خیلی از او تشکر می کنم.   
رکورددار پرتاب چکش ایران در مورد وضعیت تمرینات و آمادگی خود 
گفت: هرچند ساکن ارومیه نیستم اما به خاطر تمرین در این شهر زندگی 
می کنم و آمادگی خوبی دارم به گونه ای که در مرحله دوم قهرمانی باشگاه ها 

دو بار رکورد ملی را شکستم.
او به اهداف خود اشاره و بیان کرد: تالش می کنم تا بعد از قهرمانی 
باشگاه ها، ورودی مسابقات آسیایی را کسب کنم، در سطح آسیا بدرخشم و 

مدال های خوش رنگی بگیرم. 
آرانی در پایان گفت:از آقای کاوه موسوی)مربی آرانی( و صادق موسوی 
تشکر می کنم که به من لطف زیادی داشتند و حمایتم کردند. همچنین از 
مادر و پدرم هم تشکر می کنم که با وجود دوری از آن ها، حمایتم کردند 

تا رکودشکنی کنم.

ستاره ها چطور پول درمی آورند؟

بشناسید.  را  سرشناس  ورزشکاران  توسط  درآمد  کسب  شیوه های 
شیوه های درآمدزایی ستاره های فوتبال در جهان متنوع است و برخی از 

آنها اصال در ایران شناخته شده نیست.
روزنامه دنیای  اقتصاد نوشت: »فوتبال مدرن یک تجارت بسیار بزرگ 
است که میلیون ها نفر در سراسر جهان از آن سود می برند و گذران زندگی 
می کنند. در این میان بدون تردید بزرگترین برندگان این تجارت، صاحبان 
اصلی آن یعنی فوتبالیست ها هستند. ستاره های فوتبال اما غیر از رایج ترین 
نوع درآمد یعنی قراردادی که با باشگاه ها می بندند، مداخل جانبی دیگری هم 
دارند؛ ارقامی که گاهی اگر جمع بسته شوند، حتی ممکن است از دستمزد 
پرداختی باشگاه باال بزند! شیوه های درآمدزایی ستاره های فوتبال در جهان 

متنوع است و برخی از آنها اصال در ایران شناخته شده نیست.
حق تصویر

این یکی از همان سرفصل هایی است که در اروپا برای بازیکنان پول 
می سازد اما در ایران یا شناخته شده نیست یا بستری برای استفاده از آن 
وجود ندارد. حق تصویر یک رکن بسیار مهم در عقد قرارداد بین ستاره ها و 
باشگاه های بزرگ است و بسیار پیش آمده که یک توافق به  خاطر اختالف 
بر سر جزئیات این بند به هم خورده است. تعریف ساده حق تصویر این 
است که بازیکنان در ازای استفاده از چهره خود در فعالیت های تبلیغاتی 
باشگاه، مبلغ جداگانه ای دریافت می کنند. به  عنوان مثال گرانترین انتقال 
ثبت شده در تاریخ فوتبال جهان مربوط به حضور 222 میلیون یورویی نیمار 
در پاری سن ژرمن است اما ستاره برزیلی در زمان عقد قرارداد حق تصویرش 
را به باشگاه جدید واگذار نکرد. این یعنی پاریسی ها در ازای هر بار استفاده 
از چهره نیمار در فعالیت های تجاری باشگاه باید مبلغی به او بپردازند. سر 
حق تصویر مسی و رونالدو هم همیشه داستان وجود داشته است. در ایران 
گاهی بازیکنان در مقابل درخواست های باشگاه برای حضور در پروژه های 
تبلیغاتی مقاومت کرده اند اما تالش شان به جایی نرسیده است. به  عنوان 
مثال خودداری مهدی طارمی از حضور در یک پروژه اسپانسری باشگاه در 
لیگ شانزدهم، حتی منجر به اخراج موقت او از اردوی پرسپولیس پیش از 

بازی با نفت آبادان شد.
آگهی های تبلیغاتی

ساده ترین و مرسوم ترین درآمد جانبی ستارگان ورزش از همین محل 
است. اخیرا نیمار قراردادی 25 میلیون دالری برای تبلیغ برند پوشاک »پوما« 
بست که گران ترین قرارداد تاریخ فوتبال از این دست به  شمار می رفت. لیونل 
مسی ساالنه 2۰ میلیون یورو از آدیداس می گیرد و البته پپسی هم طرف 
قرارداد دیگر او است. حتی در ایران هم از این دست تبلیغات فراوان داریم. 
مثال علیرضا جهانبخش در حالی برای شامپو کلییر تبلیغ می کند که گفته 

می شود ارزش قرارداد او با این کمپانی 2۰۰ هزار یورو است.
فضای مجازی

که  درآمدی  منبع  فوتبالیست هاست؛  برای  جدید  دنیای  عایدی  این 
مثال در دوره دیگو مارادونا وجود نداشت. امروز اما ستاره ای مثل کریستیانو 
رونالدو در طول یک سال چیزی حدود 5۰ میلیون دالر از محل تبلیغات 
اینستاگرامی اش درآمد دارد. گویا برخی شرکت ها برای تبلیغ شدن در صفحه 
رونالدو حاضرند تا یک میلیون دالر هزینه کنند. صحفه اینستاگرام کریستیانو 

رونالدو در حال حاضر 23۸ میلیون دنبال کننده دارد.
سرمایه گذاری های تجاری

طبیعتا ستاره های سرشناس بخشی از ثروتشان را صرف سرمایه گذاری 
در پروژه های تجاری می کنند و شهرت آنها کمک می کند در هر کسب وکاری 
با اقبال عمومی مواجه شوند. نیمی از ستاره های سرشناس فوتبال ایران 
صاحب رستوران هستند. سوپراستارهای فرنگی اما کارهای بزرگتری مثل 
هتل داری هم انجام می دهند. گفته می شود قرار است پارک بزرگی به نام 

لیونل مسی با نمادهای متعدد از این بازیکن در کشور چین افتتاح شود.

زیدان: با بازیکن جدیدی قرارداد امضا نخواهیم کرد

سرمربی رئال مادرید پس از پیروزی برابر رئال بتیس اعالم کرد قصد 
ندارند با بازیکن جدیدی قرارداد امضا کنند.

به گزارش آس، رئال مادرید زین الدین زیدان با پیروزی 3 بر 2 مقابل 
رئال بتیس توانست صدمین بردش را در اللیگا به ثبت برساند. این اتفاق 
در ۱۴7 بازی رخ داد )3۰ تساوی و ۱7 شکست(. سرمربی فرانسوی که 
اکنون تنها مونیوس )257 پیروزی( را باالتر از خود می بیند پس از بازی 
گفت: می دانستیم که می توانیم و بهتر خواهیم شد. ۱5 دقیقه اول را خوب 
شروع کردیم و پس از گل کمی افت کردیم. زمانی که از حریف پیش 
می افتیم بهتر هستیم. گل اول را وارد دروازه مان کردند و گل دوم هم 
باالفاصله به ثمر رسید. سپس در نیمه دوم خوب بازی کردیم و بازیکنان 

تا پایان باور خود را از دست ندادند. 
سرمربی رئال مادرید در ادامه افزود: زمانی که عقب می افتید سخت 
است شرایط را تغییر دهید و این موضوع اهمیت دارد. ما موقعیت های زیادی 
داشتیم و از آن ها بهره نبردیم. تنها سه گل به ثمر رساندیم و می توانستیم 

گل های بیش تری به ثمر برسانیم. باید ادامه داد. 
طریق  از  داور  بارها  و  بود  برانگیز  بحث  دیدار  این  در  داوری 
مادرید  نفع  به  تصمیمش  نهایت  در  و  کرد  بازبینی  را  VARصحنه ها 
را  بازی ها  که  دارد  وجود  داور  یک  گفت:  رابطه  این  در  زیدان  شد. 
بررسی می کند. اتفاق هایی که افتاد عادالنه بود. داور است که دستور 
هم  بار  این  نمی کنم.  داوری  مسائل  در  دخالتی  هرگز  من  و  می دهد 
این کار را نخواهم کرد. ما در زمین حریف که بازی کردن در آن جا 
از  نهایت  اما در  اذیت شدیم  را کردیم.  تمام تالش خود  دشوار است 

خشنودیم.  عملکردمان 
در این دیدار تبیو کورتوا چند مهار خوب داشت و اجازه نداد بیش از 
دو بار دروازه اش باز شود. سرمربی رئال مادرید در این رابطه اظهار کرد: او 
تعیین کننده بود. مثل خیلی از بازی ها. در دیدار مقابل رئال سوسیداد هم 
این چنین بود. از توانایی هایش آگاه هستیم. بازی با توپش را هم دوست 

دارم. از عملکردش خشنودم. 
چند روز به پایان فصل نقل و انتقاالت باقی مانده است. سرمربی 
فرانسوی در مورد امضای قرارداد با بازیکن جدید اظهار کرد: این اتفاق 
نخواهد افتاد. قبال درباره اش صحبت کردیم. من از تیمی که دارم راضی 

هستم. با همین تیم تالش خواهیم کرد که فصل خوبی داشته باشیم.

پیشین  یکن  ز با یک 
احمد  از  انتقاد  با  استقالل 
ین  ا مدیریت  و  سعادتمند 
استقالل  مدیران  که  می گوید  باشگاه 
از  را  حذفی  جام  اشتباه  تصمیمات  با 
برنامه ریزی  بدون  و  گرفتند  هواداران 

راهی آسیا شدند.
محمد مومنی درباره دیدار استقالل 
یک  بر  دو  به شکست  که  پاختاکور  و 
شد  منجر  آسیا  از  حذف  و  آبی پوشان 
گفت: تفاوت بسیار زیادی بین استقالل 
و پاختاکور وجود داشت. تیم ازبکستانی 
هدفمند بازی کرد و کامال استقالل را 
ضعف  نقاط  از  آن ها  بود.  کرده  آنالیز 
نقاط  استفاده کردند و جلوی  استقالل 
مالکانه  بازی  گرفتند.  را هم  تیم  قوت 
استقالل پایین بود چرا که پاختاکور از 
عرض  و  پرس  جریمه  محوطه  مقابل 

بازی را زیاد کرد.
او با بیان این که پاختاکور از نظر 
افزود:  بود  میدان  برتر  تیم  فیزیکی 
یک  تقابل های  در  تیم  این  بازیکنان 
بودند و ما هم در  برابر یک موفق  در 
توان مبارزه  کارهای سرعتی و قدرتی 
نداشتیم. به طور کلی استقالل از نظر 
قرار  خود  حد  پایین ترین  در  فیزیکی 
وریا  غیبت  که  این  بر  مضاف  داشت. 
از نظر روانی  غفوری و هروویه میلیچ 
بازیکنان  باعث کاهش سطح اطمینان 

شده بود.
اشاره  با  فوتبال  کارشناس  این 
روی آوردن استقالل به بازی مستقیم 
و ارسال های بلند گفت: ارسال توپ های 
بلند، مدنظر پاختاکور بود چرا که تمام 
اداره  در  می زدند.  هوا  در  را  ضربات 
توپ و میدان ناکام بودیم و در سومین 
حال  این  با  می رفت.  لو  توپ  پاس 
کردیم  ایجاد  خوبی  گل  موقعیت های 

که از دست رفت.
مطهری  از  گرفتن  بازی  مومنی 

کرد  قلمداد  اشتباه  بازی  ابتدای  از  را 
ارسالن  که  شد  حیف  شد:  یادآور  و 
مطهری از ابتدا به میدان آمد. ما نیاز به 
برد داشتیم و اگر ارسالن در نیمه دوم 
می توانستیم  حتما  بود،  آمده  بازی  به 
آن ها  بازیکنان  خستگی  از  استفاده  با 
ببریم. آرش رضاوند  را  استفاده  نهایت 
و سایر بازیکنان تعویضی هم در نیمه 

دوم عملکرد خوبی نداشتند.
این بازیکن پیشین استقالل درباره 
این که گفته بود اگر سعادتمند نتوانست 
استعفاء  حتما  بیاورد،  را  استراماچونی 
حرفم  همین  روی  هنوز  گفت:  دهد، 
استراماچونی  اسم  از  آن ها  ایستادم. 
استفاده کردند. ما جام حذفی را به خاطر 
استراماچونی از دست دادیم، مجیدی را 
از بین بردیم و به نامجو مطلق هیچ نوع 
اعتمادی نکردیم که سرمربیگری را به او 
دهیم. این ها راهکارهای مدیریتی است 
که یک مدیر باید برای تیمش انتخاب 
کند. می توانستند برای نامجومطلق حکم 

سرمربیگری بزنند اما این کار را نکردند. 
بازیکنان به سرمربی اعتماد نداشتند. من 
چنین اتفاقی را در تاریخ فوتبال استقالل 

هم ندیده بودیم.
استراماچونی  اسم  با  داد:  ادامه  او 
و االن هم الکس نوری در حال از بین 
مملکت  هستند.  خود  اشتباهات  بردن 
خارجی ها  با  ما مشکلی  ندارد.  ما دالر 
عقد  به  حاضر  نفر  دو  این  اگر  نداریم. 
قرارداد ریالی هستند، ما مشکلی نداریم.

که  این  بیان  با  هم چنین  مومنی 
کنی«  کم  »رو  به  ایران  در  فوتبال 
تبدیل شده است گفت: هیچ وقت کسی 
ما  شویم.  موفق  همدیگر  با  نمی گوید 
داریم  دوست  نیستیم.  بلد  جمعی  خرد 
سلیقه شخصی را اعمال کنیم. فوتبال 
را  نظر شخصی  و  است  گروهی  بازی 

برنمی تابد.
انتقاد  با  فوتبال  کارشناس  این 
اگر  گفت:  نوری  الکس  کارنامه  از 
فرهاد مجیدی هم سرمربی وردربرمن 

رولند  می گرفت.  را  نتایج  همان  بود، 
به  و  بود  دام  کریستفور  دستیار  کخ 
استقالل آمد اما موفق نشود. ما نیاز به 
تا خارجی ها  سخت افزار مناسب داریم 

موفق شوند.
درباره  آبی ها  پیشکسوت  ین  ا
استقالل  مربیگری  نیمکت  سرنوشت 
گفت: ما بهتر از فرهاد مجیدی نداریم. 
در حال حاضر داشته ما مجیدی است 
و این تیم هم مال فرهاد مجیدی است 
برود  کنار  باید  او  سعادتمند.  احمد  نه 
را  ما  چطوری  برگرداند.  را  مجیدی  یا 
در سیاست راه نمی دهند اما هر کاری 
می دهند.  انجام  فوتبال  در  می خواهند 
کوتاه  از موضع خودش  باید سعادتمند 

بیاید. شایسته تر از مجیدی نداریم.
حال  به  تا  کرد:  تاکید  مومنی 
جام  و  کرده  له  را  استقالل  طرفداران 
هم  آسیا  در  و  گرفتند  ما  از  را  حذفی 
دیدیم که تیم سرمربی نداشت و حتی 

نامجو به عنوان سرمربی اعالم نشد.

مومنی: هوادار استقالل را له کردند و جام حذفی را از دست دادند

پیشین  بی  مر سر
پرسپولیس می گوید: این تیم 
هماهنگی  به  حاضر  حال  در 
مطلوبی رسیده و توانایی شکست دادن 

السد را دارد.
ر  دیدا ره  با در درخشان  حمید 
کرد:  اظهار  لسد  ا بر  برا پرسپولیس 
سختی  بازی  پرسپولیس  بپذیریم  باید 
پیش رو دارد. السد از تیم های قدرتمند 
کار  قاعدتا  و  می شود  محسوب  قطر 
است.  دشوار  بسیار  پرسپولیس  برای 
طبیعتا هر چه پیش برویم و به مراحل 
باالتر برویم بازی ها سخت تر می شود.

البته نباید فراموش کنیم که همان طور 
که بازی برای پرسپولیس سخت است 
السد هم سخت خواهد بود؛ چرا  برای 
قدرتمندی  بسیار  تیم  پرسپولیس  که 
است و در ایران هم به قهرمانی رسیده 
است. بنابراین من فکر می کنم دو تیم 
از قدرت یکدیگر باخبرند و سعی دارند 
وارد  کافی  با شناخت  یکدیگر  آنالیز  با 

زمین بشوند.
او در ادامه افزود: نکته مهمی که 
در بازی امشب برای پرسپولیس وجود 
باید در زمین  این است که آن ها  دارد 
حریف بازی کنند که یک امتیاز برای 
طرفی  از  و  شد  خواهد  محسوب  السد 
حریف  تیم  سمت  به  تمایالتی  داور 
خواهد داشت. یعنی در واقع نباید انتظار 

داشته باشیم صحنه های 5۰-5۰ را به 
سود پرسپولیس سوت بزند. بنابراین تیم 
باید خودش را طوری آماده کند که با 

این مشکالت هم مواجه باشد.
کاپیتان سال های دور پرسپولیس 

در ادامه صحبت هایش با بیان این که 
پرسپولیس به هماهنگی مطلوبی رسیده 
لیگ  بازی  نخستین  در  گفت:  است، 
بازیکن  چند  که  پرسپولیس  قهرمانان 
هماهنگی الزم  بود  کرده  جدید جذب 

را نداشت اما بعد از دو بازی ما دیدیم 
که تیم شرایطش خیلی بهتر شد. این 
نشان می دهد گل محمدی تالش زیادی 
انجام داده تا تیمش را هماهنگ تر کند. 
قطعا او به زمان نیاز دارد تا بتواند تیم 
بهتری را روانه مسابقات کند. االن هم 
هماهنگی  به  پرسپولیس  می کنم  فکر 

مطلوب رسیده است.
مشب  ا نیم  ا می تو ین  ا بر بنا  
نکته  باشیم.  جذاب  بازی  یک  شاهد 
نظر  از  که  است  این  اهمیت  حائز 
بسیار  شده  انجام  که  خریدهایی  من 
خوب هستند و در تیم جا افتاده اند که 
به  بیش تر  آینده  در  قطعا  مساله  این 

پرسپولیس کمک خواهد کرد.
آیا  که  این  درباره  پایان  در  وی 
پرسپولیس می تواند با شکست السد به 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا صعود کند؟ گفت: قطعا پرسپولیس 
و  دارد  را  السد  دادن  پتانسیل شکست 
با تمرکز باال وارد زمین  باید تیم  فقط 
شود و همان بازی همیشگی اش را به 
نباشد  گونه  این  یعنی  بگذارد.  نمایش 
که فقط به فکر کارهای دفاعی باشند 
که  تیمی  نکنند.  ایجاد  موقعیت گل  و 
باید گلزنی کند.  باشد  برنده  می خواهد 
به  را  مساله  این  هم  پرسپولیس  قطعا 
خوبی می داند و توانایی شکست دادن 

السد را هم دارد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

درخشان: پرسپولیس می تواند السد را شکست بدهد

ظهور بیماری همه گیر کووید۱9 تاثیرات 
داشته  دنیا  سراسر  در  ورزشکاران  بر  مختلفی 
منفی  برخی  و  مثبت  اثرات  این  از  برخی  که 

می شوند. تلقی 
ورزش  تمام  که   2۰2۰ مارس  اواسط  از 
حال  در  جهان  سرتاسر  در  ای  حرفه  های 
برای  عملکردی  ریزی  مه  برنا و  مادگی  آ
کسب  یک  عنوان  به  ورزش  بودند،  المپیک 
قریب  های  تعطیلی  مشاهده  با  تجاری  کار  و 
الوقوع و ناتوانی ورزشکاران، مدیران، مربیان 
و مشاوران روانی برای تداوم ایفای نقش خود 
جهت  تغییر  یک  با  مربوطه  های  سازمان  در 

آنی مواجه شد.
توقف  و  تعطیلی  ین  ا نگر  فزو نتیجه 
ن،  ا بحر حله  مر به  د  و ر و یا  و  نی  گها نا
در  هیجانی  و  نشناختی  روا مشکالت  بروز 
در سطح  بود، همچنین  مربیان  و  ورزشکاران 
از  جزئی  نیز  ورزشکاران  که  عمومی  جمعیت 
خشونت  موارد  تعداد  شوند،  می  محسوب  آن 
سرسختی  و  ها  تعصب  و  خودکشی  خانگی، 

یافت. افزایش  غیرمنطقی  های 
با توجه به چالش های مربوط به فاصله 
ر  د ن،  جها سرتاسر  در  جتماعی  ا ری  گذا
زیادی  مطالب  ورزشی-فرهنگی  روانشناسی 
و  جمعی  رویکردهای  در  تفاوت  مورد  در 
فردی در داخل فرهنگ ها و بین فرهنگ ها 
رایج  از  یکی  وجود  این  با  است،  شده  منتشر 
ترین مشکالت این  بود که هر ورزشکار برای 
انزوای اجتماعی خود رویکردی  با  کنار آمدن 

منحصر به فرد داشت.
به صورت  ملیت ها  و  برخی فرهنگ ها 
شش  فاصله  شامل  اجتماعی  فاصله  رسمی 
نظیر  هایی  فرهنگ  در  اند.  پذیرفته  را  فوتی 
اجتماعی  تعامل  التین،  و  اسپانیایی  فرهنگ 
در فواصل فیزیکی نزدیک تر رخ می دهد و 

در این فرهنگ ها در آغوش کشیدن و دست 
دادن با دوستان و همکاران و همچنین خانواده 
کامال عادی است و نمی توان چنین فرض کرد 
که در لیگ اصلی بیسبال، بوکس حرفه ای و 
یا تیم فوتبال، تمام ورزشکاران به شیوه مشابه 
فرهنگی  فاصله  به  و ضروری  ناگهانی  انتقال 
رسمی را تجربه کرده اند چراکه برخی از آن 
ها به راحتی فاصله گذاری اجتماعی را پذیرفته 
زیادی  مشکالت  آن  پذیرش  در  برخی  و  اند 

اند. تجربه کرده 
منفی اثرات 

و  مطالعه  طریق  از  که  آنچه  اساس  بر 
دانیم  می  ورزشکاران  هویت  حوزه  در  عمل 
عملی،  های  مواجهه  به  استناد  با  همچنین  و 
ورزشکاران با عملکرد باال- هم مبتدی و هم 
تاکید  خود  ورزشی  هویت  بر  که  ای-  حرفه 
نظر  از  ای،  حرفه  ورزش  حوزه  در  کنند،  می 
میزان تاکید بر هویت ورزشکاری تفاوت های 
فردی وجود دارد، درست همانطور که از نظر 
هایی که شخصیت یک شخص  تعداد هویت 
مشاهده  هایی  تفاوت  دهند  می  تشکیل  را 

می شود.
همسر  و  خانواده  دارای  مراجعان  اغلب 
و برخی دارای کسب و کار و شرکت هستند. 
شغل  که  ایم  رسیده  باور  این  به  حال  این  با 
فعالیت  همان  ای  حرفه  ورزشکاران  سودآور 
تاکید بر هویت  نتیجه  های ورزشی است، در 
ورزشکاری قوی تر و عمیق تر است. هر چند 
تاکید  و  اهمیت  از  میزان  این  است  ممکن 
نامتناسب باشد اما با توجه به تعهد دیرینه هر 
ورزشکاری به عملکرد عالی در ورزش، برخی 
ورزشکاران به ندرت به بررسی سایر نقش ها و 
زمینه ها می پردازند و درنتیجه از سلب هویت 
رنج می  بسیار  منفرد  و  و یک هویت محدود 
برند که این موضوع در دوران شیوع بیماری 

بسیار  اجتماعی  انزوای  سبب  به  و  گیر  همه 
نامطلوب و مخرب است.

چالش هایی که از تاکید بیشینه بر هویت 
ورزشی حاصل می شود شامل افزایش احتمال 
مشکالت  سایر  و  اعتیاد  افسردگی،  اضطراب، 
 22 بین  مثال  به عنوان  روانی است،  سالمت 
حرفه  بازیکنان  درصد  آوریل،   ۱۴ و  مارس 
خود  از  افسردگی  های  نشانه  که  فوتبال  ای 
های  انجمن  و  شد  برابر  دو  دادند  می  نشان 
با حضور  پیمایشی  بررسی  ملی یک  بازیکنان 
۱۶۰2 بازیکن حرفه ای فوتبال در کشورهایی 
از  جلوگیری  برای  چشمگیری  اقدامات  که 
مانند  بودند،  داده  انجام  کووید-۱9  گسترش 

کردند. اجرا  خانگی،  قرنطینه 
و  سی  و  صد  و  هزار  پیمایش  این  در 
چهار بازیکن مرد با میانگین سنی 2۶ و ۴۶۸ 
بازیکن زن با میانگین سنی 23 حضور داشتند 
از  درصد   ۱3 و  زن  بازیکنان  از  درصد   22 و 
بازیکنان مرد نشانه های مربوط به تشخیص 

 ۱۸ همچنین  کردند،  گزارش  را  افسردگی 
نشانه  مردان  از  درصد   ۱۶ و  زنان  از  درصد 
تعمیم  اضطراب  تشخیص  به  مربوط  های 

یافته را گزارش کردند.
موضوعی که برای برخی افراد در تقابل 
ارتباط مجدد  برقراری  برای  دوباره  با فرصت 
بازی  قراردادهای  که  است  این  دارد،  وجود 
کوتاه مدت آن ها در معرض خطر قرار دارد. 
به عنوان مثال بوکسری که بعد از هر مسابقه 
اگر مسابقه  را دریافت می کند،  دستمزد خود 
بود.  نخواهد  کار  در  نیز  درآمدی  نباشد  ای 
جوان  ای  حرفه  ورزشکاران  برای  همچنین 
که از نظر وضعیت مالی با مشکالت گسترده 
مشکالت  مورد  در  بحث  هستند،  مواجه  ای 
آور  استرس  ابعاد  به  مالی  های  محدودیت  و 
خاطرنشان  باید  و  افزاید  می  ها  آن  زندگی 
با  جوان  ورزشکاران  از  زیادی  تعداد  که  کرد 
بازگشته  به خانه های خود  قراردادهای کمتر 
خانواده  یا  والدین  کنار  در  حاضر  حال  در  و 

گسترده خود زندگی می کنند.
هستند  افرادی  ورزشکاران  گروه  دومین 
که به تنهایی زندگی می کنند، این ورزشکاران 
در مقایسه با ورزشکارانی که در کنار اعضای 
منزوی  اجتماعی  نظر  از  هستند  خود  خانواده 

تر شده اند.
در این مطلب که از سوی امین ضمیری، 
ورزشی  پزشکی  هیات  ورزشی  نشناس  روا
سوی  ز  ا و  شده  تهیه  ن  خوزستا ن  ستا ا
فدراسیون پزشکی در اختیار ایسنا قرار گرفته 
در  که  ورزشکاران  نیز  نهایت  در  است:  آمده 
راس استقالل مالی قرار دارند همراه با خانواده 
جوان خود با مشکالت زیادی دست به گریبان 
بوده و همچنان منتظر کاهش محدودیت ها و 
ناپذیر تمرین  اجتناب  پردازی مجدد و  مفهوم 
که  متعاقب  ورزشی  رویدادهای  و  ای  حرفه 
برگزار  کمتری  طرفداران  حضور  با  الجرم 

هستند. شد،  خواهند 
سواالت  ورزشکاران  بین  در  بدانیم  باید 
مسیر  در  وقفه  و  اختالل  مورد  در  متعددی 
حرفه ای کنونی و زندگی مالی و امرار معاش 
برای  سواالت  این  است،  شده  مطرح  ها  آن 
ورزشکاران کشورهای درحال توسعه که منابع 
مالی چندانی در اختیار ندارند عمیق تر و جدی 

هستند. تر 
مثبت اثر 

گیر  همه  بیماری  این  اینکه  به  توجه  با 
همانند  است-  همراه  هویتی  های  چالش  با 
افزایش  احتمال  ای-  غیرمنتظره  تحول  هر 
غنای شخصی نیز وجود دارد. در این مورد که 
پیش  قبال  که  است  چیزی  آن  از  تر  طوالنی 
بینی شده بود، برای ورزشکار با انگیزه و هدف 
ایجاد شده  بی حرکتی  و  نوعی سکون  محور 
است، اما این لحظات سرشار از فرصت هایی 

برای رشد کلی و فراگیر هستند.

تاثیر کرونا بر ورزشکاران جهان
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تصویری دیده نشده از زنده یاد منوچهر ستوده و علی دهباشی 
اختصاصی دنیای جوانان

حاجت آینه از حضرت یکتا 
عشق است

رضا اسماعیلی

به یقین، فلسفه خلقت دنیا عشق است 
آنچه نقش است در این گنبد مینا ، عشق است          

بیدلی گفت به من حضرت  دل آیینه ست                         
آنچه نقش است در این آینه ، تنها عشق است

در شب قدر که برتر ز هزاران ماه است                               
حاجت آینه از حضرت یکتا ، عشق است

آنچه لبخند نشانده ست به لب ها ، مهر است                   
آنچه امید نهاده ست به دل ها ، عشق است

» از صدای سخن عشق  ندیدم خوش تر «                           
بهترین زمزمه در گوش دل ما ، عشق است

قصه مولوی و شمس اگر شیرین است                           
علت آنست که معشوقه آن ها ، عشق است

راز شوریدگی » فائز « و » بابا طاهر «
علت بیدلی » حافظ « و » نیما « عشق است

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
بنیاد  استان،  بومی  فرهنگ  به  توجه  هدف  با  گفت:  زنجان 
فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در زنجان آغاز به کار می کند.

بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در زنجان آغاز به 
کار می کند

محمود علیمحمدی با اشاره به راه اندازی بنیاد فرهنگ، 
و  اردبیل  زنجان،  استان  چهار  در  آذربایجان  ادب  و  هنر 
آذربایجان  های شرقی و غربی، گفت: هدف از راه اندازی و آغاز 
فعالیت این بنیاد، تکریم حقوق شهروندی و توجه به فرهنگ 

بومی بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان است.
وی تقویت هویت اسالمی، نقش ادبیات محلی در انسجام 
ملی و صیانت و تقویت زبان ترکی و بومی را از دیگر اهداف 
راه اندازی بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان عنوان کرد و افزود: 
محوریت  با  بنیادی  پژوهش های  بنیاد،  کار  به  آغاز  از  پس 
فرهنگ آذربایجان از جمله )آداب و رسوم( انجام و طبق آن 

برنامه های مشترک اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: این بنیاد می تواند فرهنگ، هنر و ادبیات 
مشترک استان های شمال غرب کشور را تقویت و بخش مهمی 
از هویت تاریخی کشور را که توسط آذربایجان شکل گرفته 

است استحکام بخشد.
علیمحمدی تصریح کرد: عالوه بر برنامه های مشترکی 
که بین چهار استان عضو بنیاد اجرایی می شود، در خود استان 
زنجان نیز مطابق با آداب و رسوم بومی و محلی پژوهش های 

مرتبط انجام می شود.
علیمحمدی به چشم انداز بنیاد فرهنگی آذربایجان در 
و  علمی  مرجعیت  ایجاد  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  مدت  دراز 
تخصصی در بحث فرهنگ آذربایجان، پژوهش و نشر زبان 
و ادبیات ترکی آذربایجانی، چاپ کتاب های موضوعی درباره 
تبیین  شناخت،  برای  راهبردی  مرکز  ایجاد  بومی،  فرهنگ 
تقویت  و  و هنر منطقه و صیانت  تاریخ، فرهنگ  و معرفی 
از جمله محورهای اصلی  آذربایجانی  ادبیات ترکی  و   زبان 

این چشم انداز است.

بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان، در زنجان آغاز به کار می کند

نصراهلل حدادی
بیست و یک سال پیش، 
در روز چهارشنبه 2۴ شهریور 
زرین کوب  عبدالحسین  استاد   ،۱37۸
مردی از دیار ادب پارسی رخت بربست 
که مگر مادر دهر، چون او فرزندی بزاید، 
اگر پدر پیر فلک صبر داشته باشد. به 
چاپ  به  دست  زوار،  انتشارات  تازگی، 
استاد  آثار  عمده  که  است  زده  کتابی 
و  نقد  به  را  ادبی  حیطه  در  زرین کوب 
بحث نشسته است و هنگامی که کتاب 
را دیدم یقین کردم که باید بیش از یک 
دهه عمر صرف شده باشد، تا این کتاب 

فراهم آید.
 محمدرضا شعبانی جهانی نویسنده 
را  زرین کوب  تنهایی  خلوت  در  کتاب 
و  نامیده  ایران  نوین  ادبیات  اودیسه 
در پیشانی نوشت کتابش، چنین آورده 
آثار  خوانش صحیح  و  »همدلی  است: 
زرین کوب  عبدالحسین  کتر  زنده یاد 
بهترین طریق ممکن در شناخت اوست؛ 
خاصه خواندن و دیدن نقد و نظرها و 

تحلیل آرای ایشان است.
و  زرین کوب  ما  رساله،  این  در   
به  نشانده ایم.  نقد  بوته  به  را  آثارش 
عرصه  در  و  استادند  خود  که  کسانی 
تحقیق دستی بر آتش دارند، و در باب 
خرده ها  گاه  زرین کوب  آرای  برخی 
گرفته اند. در حد مقدور، چنان که وظیفه 
بی شبهه  پاسخ هایی  است،  ادبی  منتقد 
داده ایم، این پاسخ ها همگی در خط نقد 
ادبی صورت وقوع و امکان یافته است. 
هرجا سخن و گفته نویسندگان امروزین 
کمال  با  می نمود،  سنجیده  و  سخته 
احترام پذیرا بوده و بر گفته های آنان ارج 
نهاده ایم. قصد ما بی شک نشان دادن 
ارزش وجودی هر یک از آثار زرین کوب 
و تعیین و تشخیص آرا و نظریات ایشان 
و به تبع استخراج و نقد این آرا در بوته 
استاد  خود  زرین کوب،  است.  ادبی  نقد 
بوده  ادبی  نقد  میدان  یکه تاز  و  مسلم 
است، چنان که می دانیم رساله دکترای 
او پیرامون همین موضوع است: نقد ادبی 

و دقیق تر نقد الشعر.
بنابراین نیاز جدی احساس شد، تا 
در این عرصه گامی چند برداشته شود. 
کار ما البته بی عیب و کاستی نیست. در 
حقیقت نقد و بررسی آرا و نظریه های 
کار  یک  زرین کوب،  عبدالحسین  ادبی 
چون  کسی  عهده  از  و  است،  گروهی 
این وجود  با  نیست،  البته ساخته  حقیر 
در این دریای بیکران، تنی به آب زدن 
چندن نیزـ  گرچه پرخطر بودـ  بی فایده 

نبوده است. دست کم نگارنده را گستاخ 
ساخت، تا به قدر وسع خود در روشنایی 
منتقدانه آرا و عقاید زرین کوب دست و 

پایی بزند«.
زرین کوب  ستایش  در  نویسنده 
که  می داند  محققانی  معدود  از  را  »او 
نقد  و  ادبی  پژوهش های  پاکیزه ترین 
و  تصوف  عرفان،  در  کنکاش  و  ادبی 
را  آن  فلسفه  و  اسالم  و  ایران  تاریخ 
انجام داده است« و اصرار دارد وی را 
»جمع عالی از فهم درست و بی شبهه 
و  بداند  و  بنامد  تجدد«  و  سنت  میان 
 ...« می نویسد:  استادش  ستاش  در 
انسانی  ملکات  به  هم  کسی  که  این 
علمی  درجات  در  هم  و  باشد  آراسته 
شخصیتی برجسته و بزرگ باشد. البته 
یافتنش در دوره ما تا اندازه ای سخت، 
بلکه امروز جزو امور نایاب است. استاد 
فردی الحق جامع االطراف بود، از یک 
سو، قلمی فاخر و شیرین داشت، نثری 
باشکوه و در عین حال جّدی و فخیم 
]و [ متناسب با هر موضوعی که خواست 
به رشته تحریر کشاند، به راحتی قلم را 
در بابش به کار می بست و انصاف آن 
که چه خوب و مطنطن می نگاشت و از 
سویی دایره بسیار وسیع معلومات ایشان 
ادبی و نقادی  در عرصه های گوناگون 
زرین کوب  نیست.  پوشیده  کسی  از 
از  داشت  نیز  دیگری  عالیه  خصایص 
تساهل نگری  و  تسامح  روحیه  جمله 
او  در رفتار علمی و اجتماعی، چرا که 
آشنایی  غرب  و  شرق  فرهنگ های  به 

که  آن  خاص  داشت،  کاملی  بالنسبه 
روح علمی و شکاکیت وی در این باره 

از او یک محقق واقعی ساخته بود«.
که  است  آشکار  ترتیب  بدین   
رای  آ ز  ا ع  دفا نویسنده  سوگیری 
زرین کوب در برابر هرگونه نقدی است 
که او برنمی تابد و قریب به نود نظر و 
آرای استاد در جمیع آثار ادبی او را به نقد 
نشسته و آرا و نظریات بسیاری از اهالی 
تفکر و تعقل را مستقیم و غیرمستقیم 
به نقد کشیده و حتی در باب »شیعه« 
برنمی تابد،  خود  چون  فردوسی  بودن 
نیست  زرین کوب  با  همداستان  چندان 
و فردوسی را »شعوبی« می داند. موارد 
اندک نقد آثار استاد که بیشتر در مورد 
عطار نیشابوری و آثار منتسب به اوست، 
از جمله خرده گیری های نویسنده، صد 
البته با لحنی آرام و در مقام شاگردی 
بر  خرده گیری  و  است،  مؤدبانه  کاماًل 
نقادان نظرات استاد زرین کوب، با اندکی 
چاشنی طعنه، او وقتی نظری را موافق 
درست  را  آن  می یابد،  خود  نظریات 
می انگارد و در مورد مذهب فردوسی، و 
این امرکه با دین مرسوم مردم آن روزگار 
چندان همخوانی ندارد، می نویسد: »... 
در  منازعه  محل  شاهنامه  سو  یک  از 
زعم  به  و  نیست  شاعر  دینی  عرصه 
دینداری  دهقانی:  محمد  دکتر  درست 
فردوسی اصواًل در هیچ یک از قالب های 
مرسوم زمانه اش نمی گنجد« و دینداری 
فردوسی را در دایره »بی آزاری« ترسیم 
می کند و با حجت آوردن غزل خواجه 

شیراز: مباش در پی آزار و هرچه خواهی 
کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی 
نیست، فردوسی را همسو با او میاند و 
معادل  را،  طوس  سرای  حماسه  کالم 
عدم ازار مردم می داند: بترس از خدا و 
میازار کس، ره رستگاری همین است و 
بس، و آرای جالل خالقی مطلق و احمد 
پذیرفتنی  چندان  را  دامغانی  مهدوی 
نمی داند و همسویی استاد زرین کوب با 
این دو را نیز چندان معقول نپنداشته و 
اصرار دارد، نظر دیگری غیر از این سه 
بنابراین  تاکید می کند:  و  ارائه دهد،  را 
باب  در  مطلق  لقی  خا استاد  گفته 
بر  مبنی  فردوسی  با  محمود  مخالفت 
و محمود  بود  فردوسی شیعیی  آن که 
نیز سنی متعصب چندان صحیح نیست 
و محتمل است این نظر کلی ایشان از 

استاد صفا مأخوذ شده باشد.
دیگر،  بخش های  در  نویسنده، 
نابینایی رودکی از ابتدا و یا در انتهای 
از سوی استاد را به نقد و بحث  عمر، 
به  منتسب  اشعار  از  برخی  و  کشیده 
ابوسعید ابی الخیر را از او ندانسته و هم 
صدا با زرین کوب، خاقانی را »خالی از 
هرچندکه  نمی داند،  خود  زمانه  عقده« 
آرا و نظرت دیگران را نیز بازگو کرده 
و از جمله روایت میرجالل الدین کزازی 
را  او  تنها  نه  که  خاقانی،  درباره  را 
آن  بلکه  ندانسته،  روانی  عقده  دارای 
و  روحی  و  خلقی  منش  و  »اخالق  را 
که  برشمرده،  شروان«  شاعر  رفتاری 
»آفریدن  و  برسد  خودباوری  به  باعث 

تواند«، را روایت کرده است.
ـ  کوب  زرین  استاد  تاریخی  آثار 
در  ـ  سکوت  قرن  دو  کتاب  جمله  از 
این کتاب به نقد کشیده نشده و گویا 
باید منتظر بود و در کتاب دیگری آن 
را دید و خواند. در این کتاب ُپرحجم، با 
آرای بسیاری از نویسندگان روزگارمان 
آشنا می شویم، و در میان این همه، نقد 
جالب  کدکنی،  شفیعی  استاد  نظرات 
کتاب،  این  دیگر  وجه  و  است  توجه 
استاد  ادبی  آثار  کلیه  با  نسبی  آشنایی 
تاکنون  که  کسانی  و  است  زرین کوب 
در  فقید  استاد  این  آثار  توفیق خواندن 
بخش ادبی را چندان پیدا نکرده اند، این 

فرصت را بالنسبه خوب پیدا می کنند.
ندن  »خوا که  روزگار  این  در 
حوصله فراوان می خواهد« اثر با ارزش 
محمدرضا شعبانیـ  با اندکی اغماض از 
شیفتگی او نسبت به استاد زرین کوب و 
نوازش قلمی منتقدان اثر وی ـ فرصت 

مغتنمی است.

بررسی آرا و نظریه های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

خواندن حوصله فراوان می خواهد 

»روزگار سخت« یوسا در کتابفروشی ها
»روزگار  رمان  فارسی  ترجمه  
سخت« جدیدترین رمان ماریو بارگاس 
یوسا با ترجمه  مهدی سرایی منتشر شد.

با  این کتاب 375 صفحه دارد و 
قیمت پشت  و  نسخه  شمارگان ۱۱۰۰ 
جلد ۶9۰۰۰ تومان از سوی نشر نیماژ 

روانه  بازار کتاب شده است.
آخرین  سخت«  »روزگار  رمان 
رمان ماریو بارگاس یوسا، نویسنده  شهیر 

پرویی و آخرین بازمانده از نویسندگان جریان شکوفایی آمریکای التین )بوم( است.
»روزگار سخت« در اکتبر 2۰۱9 به زبان اسپانیایی منتشر شده و تا زمان ترجمه  
این اثر به زبان فارسی هنوز حتی به انگلیسی برگردانده نشده و ترجمه  متن کتاب 
به  زبان فارسی از روی متن اسپانیایی انجام شده است. داستان حاضر به مداخله  
ایاالت متحده  آمریکا در گواتماال و مشکالت سر راِه دولت مردمی خاکوبو آربنز 
در سال های نیمه  قرن بیستم می پردازد: رئیس جمهوری که باور داشت با ترویج 
دموکراسی و سرمایه داری آمریکایی در کشورش می تواند گواتماال را به مدلی برای 
او  رؤیای  اما مسیر تحقق  تبدیل کند،  آمریکای التین  پیشرفت دیگر کشورهای 

به شکلی دیگر پیش رفت و ایاالت  متحده نقشه  دیگری چید که...
به اعتقاد برخی منتقدان، یوسا از سال 2۰۰2 به این سو یعنی پس از انتشار 
رمان »سور بز«، در سراشیب عمر نویسندگی قرار گرفته بود اما با رمان »روزگار 
سخت« بار دیگر به دوران اوج بازگشته است، چنان قدرتمند که یادآور این مثل 
است که دود هنوز هم از کنده بلند می شود. خاصه آن که یکی از روایت های این 
بسیار  با رمان  ارتباطی ساختاری  و  تروخیو می گذرد  کتاب حول محور شخصیت 
تاثیرگذار »سور بز« نیز برقرار می کند. این رمان اشاره هایی هم به رمان تحسین شده  

»گفت وگو در کاتدرال« دارد.
در بخشی از مقدمه  مترجم این کتاب آمده است:

یوسا در مصاحبه ای با روزنامه  ال پاییس سیر تا پیاز شکل گیری رمان »روزگار 
سخت« و نگارش آن را بیان کرده که ترجمه  فارسی آن در انتهای این رمان آمده است. 

یازدهمین سال فعالیت سروش موالنا
 با انتشار »نگاه آفتاب«

مدیرمسئول مجله »نگاه آفتاب« از انتشار اولین شماره این مجله خبر داد و گفت 
که این مجله دعوت تازه و دوباره »سروش موالنا«ست به زیستی اخالقی و معنوی.

مریم موسوی اظهار کرد: مهرماه سال ۱3۸9 موسسه سروش موالنا با دعوت 
به خوب زیستن، اخالقی زیستن و معنادارزیستن آغاز به کار کرد و اکنون در آستانه 
قالب  در  دیگر  گامی  آفتاب«  »نگاه  مجله  انتشار  با  خود  فعالیت  سال  یازدهمین 

رسانه ای مکتوب برمی دارد. 
این فصلنامه است، همچنین  افزود: موسسه سروش موالنا صاحب امتیاز  او 
این مجله توسط شورای سردبیری اداره می شود و از نظرات اعضای شورای علمی 

مؤسسه و مشاوران مهمان در هر شماره بهره می گیرد.
موسوی به بخش های مختلف مجله اشاره کرد و گفت: »نگاه آفتاب« کوشیده 
است در ۱۱ بخش »دیدار«، »حکمت«، »همسایه«، »سنجه«، »هفت اقلیم«، »نقد 
موضوعات  تمامی  »روایت«  و  »چهره«  »قفسه«،  »جستار«،  »مقاالت«،  حال«، 
مرتبط با این حوزه را به طیف وسیعی از مخاطبان در گروه های مختلف عرضه کند.  
او ادامه داد: چکیده مطالب مجله »نگاه آفتاب« به چهار زبان فارسی، انگلیسی، 
عربی و ترکی در پایان مجله و ترجمه کامل کلیه مطالب در وب سایت مجله منتشر 
خواهد شد. امید آن می رود که از این طریق پیوندهای نزدیکی با مولوی پژوهان 
و مراکز دانشگاهی و پژوهشی در سراسر جهان برقرار و این میراث عظیم و غنی 
فرهنگی، عرفانی و ادبی را به جهانیان معرفی کنیم. »نگاه آفتاب« در مسیر شناخت 
این اندیشمند و عارف فرزانه عالوه بر بهره بردن از پیام عمیق و معنوی وی و 
نگاه زیبا و عاشقانه او به هستی، از دریچه نقد نیز او را مورد توجه قرار خواهد داد. 
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پروانه رسولی خوشبخت

رمانی که یک قرن تاریخ را ارزیابی می کند
محمد حزبائی زاده مترجم کتاب »بانوان ماه«، نوشته سیدات القمر و اثر برگزیده 
جایزه من بوکر در سال 2۰۱9 می گوید: با اینکه این رمان، رمانی تاریخی نیست اما 
نویسنده با توان فرسایی قلمش توانسته صد سال تاریخ عمان را به مخاطب بشناساند.

مترجم کتاب »بانوان ماه« در مراسم رونمایی از این اثر، داستان را روایت زندگی 
سه نسل بیان کرد و توضیح داد: داستان روایتگر سه خواهر به نام های میا، أسما و 
خوله در یکی از روستاهای عمان به نام العوافی است و برهه ای از تاریخ عمان را که با 

تغییرات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همراه بوده است، نشان می دهد.
این مترجم خوزستانی ادامه داد: دایه این سه دختر که شخصیت اصلی رمان است، 
در منطقه معروف »الجبل االخضر« )یا کوهستان سبز( زندگی می کرده و در جنگ 
بین انگلیسی ها و طرفداران امام با آن ها درگیر شده و سپس شهید می شود. نویسنده 
کتاب تالش کرده موضوع بردگی و از بین رفتن آن، مسیر حرکت و آزاد شدن برده ها، 

قاچاق اسلحه از انگلیس به افغانستان و ایران را در رمان برای مخاطب ترسیم کند.
وی با نگاهی به ترجمه های متعدد از کتاب »سیدات القمر« عنوان کرد: این کتاب 
به شدت مورد توجه مترجمان ایرانی قرار گرفت که در این میان تاکنون ۱۰ ترجمه کتاب 
ثبت شده و تعداد ۴ ترجمه و با عناوینی چون: بانوان ماه، دختران ماه و دختران مهتاب، 
وارد بازار نشر شده است. این کتاب تاکنون به زبان های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، 
اسپانی، فارسی، فرانسوی، پرتغالی، ایتالیایی، یونانی، آذری، کاتالونی، بلغاری و ماالیی 

ترجمه و در سال 2۰۱9 موفق شد، جایزه »من بوکر« را کسب کند.
وی موضوع اصلی داستان »بانوان ماه« را خواستن و رسیدن دانست و گفت: 
خواستن می تواند همیشه همراه با رسیدن یا نرسیدن باشد. بیشتر شخصیت های رمان 
با شکست عشقی مواجه می شوند. شخصیت پردازی در این کتاب خیلی عالی انجام 
شده است و گفت وگوها بسیار روان و بجاست و فلش بک های زیادی دارد. هر فصل از 
کتاب، به نام یکی از شخصیت های رمان نامگذاری شده و در این میان توجه ویژه ای 
به شخصیت عبداهلل صورت گرفته است. او ذهن سیالی دارد که نمی تواند تمرکز کند؛ 
سلسله وار چیزی را روایت کرده و از این شاخه به آن شاخه در سخنانش داستان می آفریند.

حزبائی زاده در این نشست، در پاسخ به سئوالی ایبنا مبنی بر اینکه در انتخاب 
ترجمه آثارش چه معیارهایی دارد؟ گفت: ایده هایی از گذشته در ذهنم بود که از هر 
یک از کشورهای جهان عرب، یک رمان ترجمه کنم. همیشه انتخاب بهترین کار خیلی 
سخت است. اما در مورد اثری که جایزه دریافت می کند، نقدهایی وجود دارد که می تواند 
کمی راهگشا باشد. با خواندن همین نقدها جذب این کتاب شدم و برای گرفتن مجوز 
مکاتبات را آغاز کردم تا توانستم مجوز بگیرم. متن کتاب در عین حال که ساده به نظر 
می آمد، اما ظرایفی داشت. گفت  وگوها، استفاده از فولکور ویژه عمان، فضای فکری، 
اجتماعی، فرهنگی شبیه فضای منطقه جنوب ایران از هرمزگان تا خوزستان، شباهت 
بین آدم ها، رفتارها، آیین های اجتماعی همه از جمله عوامل جذابی بود که موجب شد، 

این کتاب را برای ترجمه انتخاب کنم.
مترجم »عطر فرانسوی« درخصوص گزینش آثار ترجمه و تاثیرگذاری اش بر 
مخاطب، افزود: قطعا برای انتخاب آثار به نحوه برخورد مخاطب با آن اثر دقت می کنم. 
جای بسی خوشحالی است که با توجه به گزارش ناشران تاکنون استقبال از کتاب های 
ترجمه شده، مثبت بوده و نشانگر این است که انتخاب ها تقریبا درست انجام شده است. 
به طور مثال در کتاب »پل ناتمام« فضای اثر شبیه فضای بعد از جنگ جامعه ایرانی، 
اتفاقات سیاسی و سرخوردگی بعد از آن بود. در کتاب »عطر فرانسوی« و »شکارچی 
کرم ابریشم« دقیقا همین تصویرسازی ها وجود دارد؛ به صورتی که مخاطب فکر می کند 
این رویدادها در اهواز شکل گرفته است؛ نه در خارطوم و یا سودان. این شباهت ها 
در ادبیات خیلی خوب نشان داده می شود. در ترجمه کتاب »آب باریکه ها« با همین 
شباهت ها مواجه بودم؛ داستان آدم های مهاجر عراقی که با گرایش های مختلف سیاسی 
و اجتماعی به پاریس رفتند، اما با هم در تعامل هستند. چقدر شبیه افرادی است که به 
علت پناهندگی، قانونی، تحصیل و کار از ایران مهاجرت کرده و به کشورهای دیگر 

رفته اند و آن ها نیز در آنجا تعامل می کنند!
وی در پایان با تاکید بر اینکه در ترجمه آثار، توجه خاصی به جامعه مورد نظرش 
دارد، یادآوری کرد: هرچند این موضوع موجب نمی شود که در انتخاب کتاب ها شرط 
شبیه به ایران را قرار دهم، اما به شخصه معتقدم جامعه کتابخوان ایرانی و کتاب بازها 

در خوانش این آثار به دنبال شناخت و رسیدن به یک تجربه جدید هستند.

یک شاعر دفاع مقدس گفت: جنگ ها در ادبیات تمام 
این  تاثیرات  و  است  اجتماع  آینه  ادبیات  نمی شود؛ چراکه 

جنگ ها تا مدت ها در جامعه لمس می شود.
جنگ ها در ادبیات تمام نمی شوند

سیداحمد نادمی اظهار داشت: اگر بخواهیم عملکرد 
شعر دفاع مقدس در چهل سال گذشته را بررسی کنیم، باید 
بگوییم که ادبیات دفاع مقدس، دوره ای از تاریخ ماست که 
در آن به تولید آثار ادبی با رویکرد دفاع، مقاومت، رشادت 
و جنگ پرداختیم. در این راستا، شعر دفاع مقدس نیز یکی 
از بخش های این ادبیات است که به آن دوره زمانی توجه 
دارد و با نگاه ویژه به حوادث آن دوره کار را جلو می برد.

ادامه داد: شاید جنگ برای عده ای در تاریخی  وی 
این شکل  به  برای ما  اما  تاریخی تمام شود؛  شروع و در 
نیست؛ چراکه شروع اش برای ما مشخص است و از یک 
جایی شروع می شود؛ اما تاریخ پایان اش مشخص نیست؛ 
یک  یعنی  این  است.  داشته  ادامه  امروز  تا  تبعاتش  زیرا 
پیامدهای  به  مربوط  ما  مقدس  دفاع  ادبیات  از  بخشی 
جنگ یا ضایعات جنگ است که آنها به این سادگی حذف 
ما،  مقدس  دفاع  ادبیات  از  بخشی  یک  سوژه  نمی شود. 
شهدا، جانبازان و آزادگان هستند و امروز هم این عزیزان 
در بین ما حضور دارند و زندگی می کنند، پس دفاع مقدس 
برای ما با زدن سوت اتمام جنگ، به پایان نرسیده است.

در  ور  دا به عنوان  حضور  بقه  سا که  شاعر  ین  ا
جشنواره های دفاع مقدس را دارد، با اشاره به نقش ادبیات 
گفت: جنگ ها در ادبیات تمام نمی شوند؛ چراکه ادبیات آینه 
تا مدت ها در جامعه  این جنگ ها  تاثیرات  و  اجتماع است 
لمس می شود. خانواده هایی که از جنگ تاثیر گرفته اند تا 
نسل ها ضایعات جنگ را فراموش نمی کنند. شما می بینید 
که در برخی از کشورها عامدانه خرابی های جنگ را درست 
تا  کنند  نگهداری  موزه ای  و  بکر  را  فضا  آن  تا  نمی کنند 
یادشان نرود چه اتفاقی رخ داده است؛ حاال ما کاری نداریم 
که در کشورمان بدون آنکه نیتی باشد و دوستان همتی به 
خرج بدهند، هنوز فضای زیادی از شهر خرمشهر به شکل 

خرابه باقی مانده که باعث خجالت است.
و  می ماند  فرهنگی  شوک  مثل  جنگ  افزود:  وی 
تمام شدنی هم نیست و هنوز رمان جنگی نوشته می شود 
و هنوز در اروپا و امریکا جایزه شعر جنگ برگزار می کنند 
و  هنوز فیلم های جنگی یکی از مهم ترین ژانرهای سینمایی 

دنیاست؛ پس طبیعی است که برای ما هم چنین شرایطی 
ادامه داشته باشد. در ادبیات ما هم طبیعی قضیه این است 
البته  باشیم؛  داشته  مقدس  دفاع  ادبیات  به  ویژه  نگاه  که 
ما  که  دارد  آن  به  بستگی  و  است  متفاوت  نیز  نگاه  این 
به عنوان یک جنگ به آن نگاه کنیم یا به عنوان یک دفاع.

نادمی در پاسخ به این سوال که »ادبیات در سال های 
دفاع مقدس چقدر تاثیرگذار بوده است؟« گفت: حمیدرضا 
شکارسری سال ها پیش قصد انتشار مجموعه ای را داشت 
در  من  که  از من خواست  مقاله  راستا یک  در همین  که 
در  شاعران  حضور  خاطرات  از  گزارش  یک  مطلب  آن 

جبهه ارائه دادم. 
ادامه داد: مطالب این گزارش مربوط به زمانی  وی 
بود که در مجله شعر بودم و از دوستان شاعر خاطره جمع 
می کردم، خاطرات شاعرانی را که در جنگ حضور داشتند. 
در آن مطلب سیدحسن حسینی، اسرافیلیان، جواد محقق،  
را  خود  خاطرات  از  سری  یک  رفقا  از  خیلی  و  جعفریان 
بیان کردند که در آن خاطرات می بینیم که در آن دوران 
شعر چقدر برای تهیج، دلگرمی دادن، ایجاد امید و روحیه 

رزمندگان اهمیت داشته است.
این شاعر با اشاره به یکی از خاطرات حضور شاعران 
در جبهه گفت : سیدحسن حسینی در یکی از این خاطرات 
و  در  به  و  رسیدیم  جبهه  به  ما  که  »زمانی  بیان می کند، 
دیوار نگاه کردیم، متوجه شدیم که شعر ما قبل از خودمان 
به جبهه آمده است.« این را گفتم تا به صورت سند بگویم 
و  ترغیبی  و  تهیجی  پتانسیل  آن دوران  در  که قطعا شعر 

امیدبخش داشته است.

وی افزود: اصال کار شعر همین است که میان افراد 
ایجاد وحدت کند. وقتی یک شعر به شکل یک شعار در 
می خوانند،  هم  با  وقتی  قاعدتا  شود،  تثبیت  عده ای  ذهن 
ایجاد وحدت می کند و در ادامه باعث ایجاد قدرت می شود؛ 
مراسم های  در  هم  با  همه  که  شعرهایی  مثل  درست 
عزاداری می خوانند. این البته مختص ما نیست و در تمام 
دنیا شعر چنین کارکردی دارد. شاعرانی جنگی یا شاعرانی 
که متاثر از جنگ هستند، بیشتر می توانند با جامعه ارتباط 
بنابراین  می شوند.  حادثه  زیبای  زبان  چراکه  کنند،  برقرار 
همان طور که در تمام دنیا این اتفاق می افتد، در ایران نیز 

چنین اتفاقی رخ داده است.
نادمی با اشاره به دو رویکرد درباره شعر دفاع مقدس 
برای  فقط  مقدس  دفاع  شعر  که  معتقدند  عده ای  گفت: 
که  معتقدند  هم  عده ای  اما  است  بوده  جنگ  سال های 
به  توجه ای سروده شده است.  قابل  آثار  نیز  از جنگ  بعد 
هر حال،  در هر دو دیدگاه یک واقعیتی نهفته است که ما 
نمی توانیم نادیده بگیریم، اینکه شکی نیست که در دوره ای 
به دلیل بازتولید داشتن خود دفاع مقدس قطعا ادبیات خیلی 

فعال تر عمل کرده است.
وی ادامه داد: یعنی در دوران جنگ و یکی دو سال 
بعد از آن طبیعی است که ببینیم تحرک بیشتر است؛ چراکه 
با واقعه تماس دارند. البته ما کارهای خیلی درخشانی هم 
داریم که در سال ها بعد از جنگ نوشته شده اند و شاعران 
و  دارد  وجود  واقعیتی  یک  دو  هر  در  پرداختند.  آن  به  ما 
آن این است که حادثه جنگ به این راحتی ها تمام شدنی 
پا  ایران  از  منطقه ای  در  که  است  غیرممکن  شما  نیست. 
بگذارید که خانواده شهید وجود نداشته باشد، وقتی فرهنگ 
دفاع مقدس و مقاومت در تمام کوچه و خیابان های ما ورود 
پیدا کرده است، پس قطعا ادبیات دفاع مقدس نیز می تواند 

به دل جامعه نفوذ کند.
از  بعد  ما  گفت:  پایان  در  شده  شناخته  شاعر  این 
پایان دفاع مقدس شاهد انتشار تعدادی زیادی شعر برای 
جانبازان و آزادگان بودیم و درست است که ما با عراق به 
نقاط مشترک زیادی رسیدیم اما جنگ تمام نشد. واقعیت 
نگاه  کشور  وضعیت  به  که  هم  امروز  شما  است،  همین 
تمام شده  با عراق  کنید، متوجه می شوید که شاید جنگ 
است، اما حامیان عراق جنگ را تمام نکرده اند و هنوز به 

این جنگ ادامه می دهند.

انتقاد از غیبت نویسندگان  با  عباس جهانگیریان 
ادبیات کودک و نوجوان در تدوین کتاب های درسی، این 

موضوع را یک مشکل اساسی عنوان می کند.
و  کودک  ادبیات  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
در  ادبیات  درسی  کتاب های  کیفیت  درباره   ، نوجوان 
انتقال غنای ادبیات فارسی و کمک به آموزش زبان و 
رسم الخط صحیح فارسی به کودکان و نوجوانان اظهار 
کرد: دغدغه من سال ها مسئله کتاب های درسی بوده 
است. مشکل اساسی این است که نویسندگان کودک 
و  پژوهش  سازمان  درسی،  برنامه ریزی  در  نوجوان  و 
غایب  می شود،  تدوین  درسی  کتاب های  که  آن جایی 
هستند. درحالی که در تمام دنیا از نویسندگان کودک و 

نوجوان استفاده می شود.
او با بیان این که امروزه دیگر ثابت  شده که مفاهیم 
چه علمی و چه اخالقی به صورت مستقیم تاثیرگذار نیست 
گفت: به قول معروف، دانش آموز از این  گوش می شنود و 
از گوش دیگر درمی کند. این را من نمی گویم، ژان پیاژه 
می گوید که روانشناس تعلیم و تربیت و آموزش است. او 
می گوید که اگر مفهومی از فیلتر هنر و ادبیات نگذرد، 
ماندگار نیست. امروزه دیگر در خیلی از کشورها ریاضی را 
هم با تئاتر و موسیقی آموزش می دهند، اگر تاریخ به صورت 
مستقیم به بچه ها گفته شود، آن ها نه گوش می کنند و نه از 
آن استقبال می کنند اما همین تاریخ وقتی در قالب رمان و 
داستان تاریخی روایت شود، بچه هم گوش می کند و هم از 
آن لذت می برد. طبق نظریه ژان پیاژه، در حافظه عمیق او 

ماندگار می شود و تا آخر عمر با او است.
جهانگیریان با انتقاد از حذف داستان از کتاب های 
در  زیادی  داستان های  زمانی  کرد:  بیان  ادبیات  درسی 
تغییر  در  که  اشتباهی  اما  داشتیم.  درسی  کتاب های 
کتاب های درسی انجام شد، این بود که داستان ها را حذف 
کردند. مثال در تصویر یک درس خانواده ای خودرو سواری 
داشتند، در اصالحات آن را به وانت تغییر دادند. تصویر 
دیگری بود که خانواده ای دور یک میز غذا می خوردند، 
این را با همان موضوع و در همان درس به زمین نشستن 

تغییر دادند. در حالی که از نظر پزشکی نشستن روی زمین 
به زانو فشار آوردن است. لجبازی است که بگوییم میز و 
صندلی غربی است. من همه این ها را به صورت دقیق 

بررسی کرده ام و منتشر شده است.
او که معتقد است تا زمانی که برای برنامه ریزی و 
تدوین کتاب های درسی از نویسندگان کودک و نوجوان 
دعوت نکنند، اتفاق جدیدی در کتاب های درسی ادبیات 
نمی افتد گفت: به من از ارمنستان زنگ می زنند و می پرسند 
که »داستانی دارید ما در کتاب های درسی چاپ کنیم؟« 
و من می گویم »بله« و برای شان می فرستم اما در کشور 
داستان های  از  خیلی  االن  نمی افتد.  اتفاق  این  خودم 
و  هست  اروپایی  درسی  کتاب های  در  مرادی کرمانی 
داستان های برخی دیگر از نویسندگان هم در کتاب های 

درسی ترکیه.
نویسنده رمان »سایه هیوال« افزود: فقط یک شعر 
از آقای رحماندوست در کتاب درسی است و والسالم. در 
این ۴۰ سال مدیران آموزش و پرورش عمدتا به ادبیات 
بی عالقه بوده اند. وقتی خودشان به ادبیات بی عالقه باشند 
و کارکرد ادبیات و نمایش خالق را ندانند طبیعتا به چند 
کارشناس مراجعه هم نمی کنند. یک زمان از من خواستند تا 
داستان های کتاب درسی را برای مجله رشد به نمایش نامه 
تبدیل کنم. مثال یک داستان در کتاب درسی درباره این بود 
که نان چطور به دست می آید و من همین را به صورت 
ریتمیک نمایشنامه کردم. تمام مضامین کتاب های درسی 

را می شود به این صورت نمایشنامه کرد که هم برای 
بچه ها جذابیت دارد و هم یادشان می ماند. منتها تا زمانی 

که اراده ای و گوش شنوایی نباشد، نمی شود.
عباس جهانگیریان همچنین اظهار کرد: ۴۰ سال 
است که سمینار برگزار و مصاحبه می کنیم ولی اتفاقی 
نمی افتد چون اراده ای وجود ندارد که نسیم تحولی به 
و  بخورند  تکان  خرده  یک  و  بوزد  پرورش  و  آموزش 
خودشان را با جهان هماهنگ کنند و این فضای کسالت بار 
و خسته کننده آموزش و پرورش را به فضای گرم، شاد 
و خالق بهتری تبدیل کنند. به خصوص تاکید می کنم 
آدم های  به  ندارند  اجتماعی  مهارت های  بچه ها  چون 
ناتوان علیل تبدیل شده اند. این مهارت ها را می شود به 
کمک موسیقی، نمایش و مجموع هنر و ادبیات آموزش 
داد و فضای جدیدی در آموزش و پرورش به وجود آورد 
اما این اتفاق نمی افتد و این مصاحبه را هم آقای وزیر 
و مدیرکل های شان نمی خوانند، اما شما همیشه تماس 

گرفته اید و ما حرف زده ایم.
او در پایان با اشاره به فضای متفاوتی که می توان از 
طریق هنر و ادبیات در مدرسه ها ایجاد کرد گفت: علتی 
که باعث می شود واکنش من همراه با عصبانیت باشد این 
است که دلم می سوزد، در مدرسه ها می بینم که چهره های 
بچه ها همه افسرده و خسته است، پس این بچه ها کی باید 
زندگی کنند؟ آن ها در مدرسه می توانند هم زندگی کنند و 
هم درس بخوانند. می شود با هنر و ادبیات فضای خوبی 
برای شان ایجاد کرد. امیدوارم روزی ما را برای کتاب های 
درسی دعوت کنند و اقال از ما نویسنده ها، نمی گویم از 
من، از ما که هم نویسنده ایم و هم تجربه تدریس داریم، 
پیشنهادهای مان را برای کتاب درسی بپرسند. من و آقای 
برآبادی برای تمام کتاب های شان طرح و ایده دادیم ولی 
یک مدیر استقبال می کند و مدیر بعدی اصال اعتنا نمی کند. 
این ها باید در این وزارت خانه نهادینه شود تا بشود به جایی 
رسید. ما نویسندگان کودک و نوجوان حرف های زیادی 
برای سیاست گذاران آموزشی و تدوین کنندگان کتاب های 

درسی داریم.

مشکل اساسی در تدوین کتاب های درسیادبیات آینه اجتماع است
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»مرفی« اواسط مهر روی صحنه می رود

کارگردانی  به  »ِمرفی«  نمایش 
نگین ضیایی اواسط مهر ماه به صحنه 

خواهد رفت.
کارگردانی  به  »ِمرفی«  نمایش 
سپیده  نویسندگی  و  ضیایی  نگین 
ساموئل  رمان  از  اقتباس  با  ضیایی 

بکت به همین نام از اواسط مهر ماه اجرای 
خود را آغاز خواهد کرد.نمایش »ِمرفی« در بیست و دومین جشنواره تئاتر 
دانشگاهی و همچنین در شهریور ۱39۸ به مدت هفت شب در سالن 

وزارت ارشاد شهر نوشهر روی صحنه رفته است.
نگین ضیایی پیش از این نمایش های »کبوتری ناگهان« را تیر و 
مرداد ۱395 در تماشاخانه ارغنون و  »آپارتاید« را تیر و مرداد ۱397 در 
پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه برده است. کارگردان این نمایش از 

معرفی بازیگران، زمان و مکان اجرای اثرش در آینده نزدیک خبر داد.

خیز احسان علیخانی
 برای سومین »عصر جدید«

فصل  پخش  و  تولید  هرچند 
با  کرونا  در سایه  دوم »عصر جدید« 
با  شد،  همراه  بسیاری  دشواری های 
ویدئوهای  فراخوان  تیزرهای  پخش 
رسمًا  برنامه  این  مردمی، فصل سوم 

کلید خورد. دومین فصل از »عصر جدید« که 
احسان علیخانی تهیه کنندگی و کارگردانی اش 
را بر عهده دارد، این روزها در تدارک رساندن شرکت کنندگان به مرحله نیمه 
نهایی است و هنوز پرونده اش بسته نشده، اما پخش تیزرهای فراخوان فصل 
سوم نشان داد استمرار تولید این مجموعه همچنان در دستور کار شبکه سه 

و تیم تولید برنامه قرار دارد.
احسان علیخانی »عصر جدید« را حدود 2 سال پیش در بهمن ماه سال 
97 روی آنتن شبکه سه سیما فرستاد و مرداد ماه سال 9۸ بود که فصل اول 

آن با معرفی استعدادهای برتر با آرای مردمی به پایان رسید.

خواننده مشهور فیلم های هندی 
بر اثر کرونا درگذشت

باالسوبراهمانیام«  پی.  »اس. 
اوت  پنجم  در  که  هندی  خواننده 
در  کرونا  ویروس  به  ابتال  دلیل  به 
سن  در  بود،  شده  بستری  بیمارستان 

7۴ سالگی درگذشت.این خواننده که بیشتر 
با نام »اس پی بی« شناخته می شود، حرفه  
خوانندگی را در سال ۱9۶۶ با یک فیلم سینمایی آغاز کرد و خواننده بیش 
از ۴۰ هزار قطعه به ۱۶ زبان مختلف بود و به عنوان دوبلور نیز فعالیت 
داشت و در فیلم های سینمایی اندکی هم بازی کرده بود.»اس پی بی« در 
دوران فعالیتش بارها موفق به کسب جوایز ملی فیلم هند شده بود.»اس پی 
بی« چند روز پیش از مرگ در ویدئویی که برای اطالع رسانی از وضعیت 
سالمتش منتشر ساخت حال عمومی خود را خوب توصیف کرده و برای 

مرخص شدن از بیمارستان ابراز امیدواری کرده بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»ناطق« بهترین فیلم دانشجویی جشنواره تیرانا شد

مهرشاد  تجربه   اولین  فیلم  این 
رنجبر به تهیه کنندگی مژگان رایگان 
به  موفق  للهی پور   ا فتح  رضا  و 
کسب جایزه بهترین فیلم دانشجویی 

جشنواره تیرانای 2۰2۰ شد.
در  تیرانا  المللی  بین  جشنواره 

فیلم   ۱۶ میزبان  خود  دوره  هجدهمین 
دانشجویی از کشورهای سوییس، کوبا، آلمان، لهستان، فرانسه، چین، اتریش، 
دانمارک، بلژیک و ایران بود که از تاریخ 3۰ شهریور تا چهارم مهر به صورت 
آنالین برای مخاطبان به نمایش درآمد.جشنواره تیرانا از جشنواره های مورد 
تایید اسکار دانشجویی است که برنده بهترین فیلم دانشجویی این جشنواه 
به آکادمی اسکار دانشجویی معرفی می شود.مریم نورافکن و عباس جالل 
لو بازیگران این فیلم هستند و داستانش چنین است که پیرزنی، سال ها از 
شوهر پیرش مراقبت کرده، اما یک اتفاق، نظم زندگی اش را به هم می زند!
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ساختار سازمان سینمایي و مشکالت اساسي

علیرضا رئیسیان: فرهنگ و هنر هرگز اولویت دولت نبوده است!
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این روزها در حالي که در سال پایاني دولت فعلي 
به سر مي بریم بسیاري از سینماگران نسبت به سازمان 
از  بسیاري  درواقع  دارند.  زیادي  سینمایي گالیه هاي 
در فضاي  معتقد هستند که دست دولت  سینماگران 
فرهنگي و هنري در این سال ها کامال خالي بوده و در 
این ایام که هنرمندان به شدت نیازمند یاري مسئوالن 
سینمایي بودند، اتفاق خاصي براي آنها رخ نداده است!

مطرح  و  کهنه کار  کارگردان  رئیسیان  علیرضا 
سینما در خصوص دست خالی مدیریت سینما در سال 
ضعف  گذشته  سال   7 طی  گفت:  دولت  حیات  آخر 
شناخت مدیران دولتی از فرهنگ و کم کاری نهادهای 
صنفی را شاهد بودیم. در این سال ها افرادی که به 
صورت جدی سینما را دنبال می کنند تجربیات جدیدی 
را به دست آوردند و با اتفاقات عجیبی روبرو شدند که 
بی تردید دلیل اصلی چنین وقایعی عدم شناخت و درک 
صحیح مدیران رده باال از سینما بوده است! به غیر از 

دوره دو سال و نیمه آقای حیدریان، طی مابقی این 
سال ها عدم شناخت و درک صحیح مدیران رده باال 
از سینما دلیل اصلی ایجاد بحران در این عرصه بوده 
است. کسانی که همیشه در اطراف این مدیران هستند 
و اطالعات گاها ناصحیح و تحلیل های شخصی شان 
را جایگزین مطالب علمی و دقیق و درست می کنند 
را  ماموریت  همین  اتفاق  این  فرآیند  در  هم  بار  این 
انجام دادند. درواقع کسانی که سال هاست به صورت 
پنهان و آشکار در مدیریت سینما نقش داشته و دارند، 
سینمایی  مدیران  آگاهی  عدم  از  سال ها  این  طی 
سوءاستفاده کرده و صدمات زیادی را به سینما زدند. 
دولت که ماموریت و وظیفه اصلی اش داشتن سیاست 
سینمای  اهداف  پیشبرد  برای  روشن  برنامه ریزی  و 
ایران در داخل و خارج از کشور است در این سال ها 
فاقد هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری اصولی بود 
و صرفا به مسائل جاری و روزمره می پرداخت. این در 

حالی است که به عنوان مثال سازمان عریض و طویل 
سینمایی، نمی تواند مرتبا در مسیر سابق و به صورت 

تکراری حرکت کند.
سازمان  ساختار  اینکه  بیان  با  سینماگر  این 
سینمایی و زیرمجموعه ها و همینطور ساختار وزارت 
ارشاد به طول کل دچار اشکاالت جدی است تصریح 
کرد: اصوال در وزارتخانه ها و هیات دولت جریان مسائل 
فرهنگی در هیچ زمینه ای اولویت جدی ندارد و این 
مسئله فقط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مربوط 
آموزش  جوانان،  و  ورزش  وزارتخانه های  نمی شود. 
متاسفانه  و  هستند  همینطور  هم  علوم  و  پرورش  و 
اصوال مقوله فرهنگ از نظر مسئوالن دولت مسئله ای 
بی اهمیت و حاشیه ای است! به نوعی ارتباط جامعه از 
طریق کانال فرهنگ با مدیران سطح باال دچار نقصان 
جدی است و این فرآیند به گونه ای است که حتی در 
موضوعات اجتماعی هم تاثیرش را در همه ابعاد شاهد 

هستیم. دولت در حالی که اولویت اصلی بحث معیشتی 
اولویت های دیگر غافل شده و فکر می کند  از  است 
همه اولویت ها در این امر خالصه می شود. در صورتی 
که مسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و... همه به 

صورت طیف روی هم تاثیر می گذارند.
پایان صحبت هایش درباره  علیرضا رئیسیان در 
وظایف مدیران خاطرنشان کرد: متاسفانه در رده های 
باالی دولتی از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا، 
مسئله فرهنگ عاری از اولویت است چرا که حتی در 
نمی بینیم و نمی شنویم که  آنها هرگز  سخنرانی های 
راجع به مسئله فرهنگ و هنر حرفی بزنند و اظهارنظر 
کنند. همراهی با مردم در مسئوالن دولت وجود ندارد 
و این باعث تاسف است. وظیفه مدیران به وجود آوردن 
سیستم و اداره آن است و وظیفه ما نقد سیستم است 
و ما نباید متهم به آن شویم که در سال آخر دولت 

همیشه نق می زنیم و بهانه جویی می کنیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده
بدون شک شاهرخ خان یکي از بزرگترین 
و محبوب ترین ستارگان تاریخ بالیوود به شمار 
مي رود که هنوزهم با قدرت به کارش در سینما 
ادامه مي دهد. او که از نظر جایگاه سینمایي بسیار 
مطرح و محبوب است، از نظر جایگاه اجتماعي نیز 
یک چهره شاخص به شمار مي رود. با او همراه 
شدیم تا بیشتر درباره سال هاي سینمایي اش و 

البته زندگي و وضعیت اجتماعي اش بدانیم...

-از رقابت با بازیگران جوان نمی ترسید؟
*سینما جایی است که هر روز بازیگران 
روز  یک  ما  همه  می رسند.  راه  از  آن  در  تازه 
کار هنری مان را شروع کردیم و بعدها تبدیل 
بازیگران  از ورود  به چهره های مشهور شدیم. 
ورودشان  جلوی  ترسید.  نباید  تازه کار  و  جوان 
را هم نمی توان گرفت. به عنوان یک بازیگر با 
سابقه، سعی می کنم در فیلم های بهتری بازی 
کنم تا همچنان مورد توجه تماشاگران و مردم 
باشم. البته فراموش نکنید که ما قدیمی ترها هم 
جایگاه خودمان را داریم و به راحتی نمی شود با 
ما رقابت کرد. نکته ای که بازیگران جوان باید 
کنند  تالش  که  است  این  کنند  توجه  آن  به 
به  بهتری ظاهر شوند و همیشه  فیلم های  در 

بزرگترها و هنرمندان قدیمی احترام بگذارند.

-دوستان زیادی دارید یا ترجیح می دهید 
در سکوت زندگی کنید؟

*داشتن تعداد محدودی دوست خوب، خیلی 
بهتر از دوستان زیادی است که در کنار آدم نیستند. 

آدم خوش شانسی هستم که دوستان خوبی دارم. 
آنها خیلی به من و خانواده ام نزدیک هستند و 
در مواقع خاص که نیازمند کمک و یاری آنها 
هستم، به یاری ام می  آیند. شما در طول روز با 
آدم های مختلفی برخورد می کنید و با آنها همراه 
و هم صحبت می شوید، اما تعداد اندکی از آنها 

تبدیل به دوستان صمیمی و نزدیک می شوند.

متفاوتی  نقش های  اخیر  -در سال های 
را در فیلم های متفاوت بازی کرده اید. متفاوت 

بودن را دوست دارید؟
*این روزها همه سعی می کنند متفاوت 
کامال  فیلم های  که  می بیند  شما  و  باشند 
متفاوتی تهیه و تولید می شود. من هم تالش 
دارم با این روند همراه باشم. مردم و تماشاگران 
امروزی خواهان چیز های تازه و متفاوت هستند. 
برای من هم خیلی مهم است که در فیلم ها و 

نقش های متفاوتی بازی کنم.

-البته شما بعضا در فیلم هاي گیشه اي و 
سرگرم کننده هم حضور دارید...

فیلم  یک  در  فقط  معموال  سال  *هر 
سینمایی بازی می کنم. به همین دلیل، تمام 
تالشم این است که این فیلم ها شبیه هم نباشند 
و با یکدیگر تفاوت داشته باشند. هدفم این است 

که در هر دو نوع فیلم های عامه پسند و غیرمتعارف 
بازی کنم. از بازی در فیلم های سنگین و متفاوت 
ناراضی و پشیمان نیستم. تماشاگران سینما اینجور 
فیلم ها را دوست دارند و از آنها استقبال می کنند. 
اما بازی در فیلم های سینمایی چیزی نیست که 
از قبل تعیین و طراحی شده باشد. درواقع از نظر 
من سینما جنبه سرگرمي هم دارد و اگر قرار باشد 
فیلمي ساخته شود این جنبه مهم را درنظر نگیرید، 
محکوم به شکست است. به همین دلیل اعتقاد 
دارم اگر قرار است فیلم هاي متفاوت و هنري هم 
ساخته شود، باید در آن رگه هایي از سرگرمي هم 

براي مخاطب گنجانده شود.

-با طرفداران تان دیدار و نشست دارید؟
به  می دهم.  انجام  را  کار  این  *همیشه 
بدون  که  است  این  باورم  بازیگر  یک  عنوان 
طرفدارانم هیچ چیزی نیستم. فکر نمی کنم تا 
جبران  را  آنها  زحمات  باشم  توانسته  امروز  به 
کرده باشم. به آنها بدهکار و خودم این نکته را 
خیلی خوب می دانم. اگر هنوز هم فعال هستم 
دلیل عشق  به  می کنم،  کار  بدون خستگی  و 
بدون  می کنند.  نثارم  آنها  که  است  محبتی  و 
نمی توانستم  طرفدارانم  و  سینما  تماشاگران 
موقعیت درجه یکی را که اکنون دارم، به دست 
بیاورم. شاید یکی از راه های مهمی که می توانم 
آنها را راضی و خشنود کنم، این است که دست 

از کار نکشم و در فیلم های بهتری بازی کنم.

-بازیگران مورد عالقه تان کدام ها هستند؟
*آمیتاب بچن، نصیرالدین شاه و نانا پاتکار از 

بهترین ها هستند. همیشه به آنها گفته ام دوست دارم 
به موقعیتی که آنها قرار دارند برسم. کمال حسن 
و راجش کانا هم در این فهرست قرار می گیرند. 
خاطر  همین  به  بازیگری اند  اسطوره های  اینها 
وقتی رسانه ها و طرفدارانم از من به عنوان اسطوره 
بازیگری اسم می برند، خجالت می کشم. هنوز راه 
زیادی پیش رو دارم تا بتوانم به آنها برسم. باور خودم 
این است که هیچ وقت هم به موقعیت آنها نمی رسم.

-خیلی ها خصوصا هالیوودي ها می گویند 
فیلم های هندی رویاپرداز و غیرواقعی هستند. 

نظر شما چیست؟
که  شنیده ام  را  چیزها  این  هم  *من 
روز  واقعیت های  از  ما  فیلم های  می گویند 
فرار می کنند و تماشاگران برای این به دیدن 
روز  واقعیت های  از  که  می آیند،  ما  فیلم های 
بگذرانند.  خوش  دقایقی  و  کنند  پیدا  خالصی 
ما  فیلم های  اتفاقا  ندارم.  قبول  را  این  من  اما 
خیلی واقعی هستند. ما رئیس جمهوری نداریم 
که در هواپیمای ویژه حامل خود گرفتار شود 
و با تروریست ها بجنگد، ما مردمی نداریم که 
با هیوالهای گوناگون فضایی مقابله کنند. پس 
فیلم هایی هم نمی سازیم که چنین چیزهایی را 
نمایش دهند. آن چه که از آن به عنوان فانتزی 
و رویا پردازی هندی اسم می برند، کامال واقعی 
هستند.مردم ما تقریبا همان کسانی هستند که 

در فیلم های مان به تصویر کشیده می شوند.

محصوالت  در  بازی  به  حال  به  -تا 
بین المللی فکر کرده اید؟

*فکر نمی کنم استیون اسپیلبرگ با یک 
باشد! اصال فکر نمی کنم  فیلمنامه منتظر من 
قرار باشد یک فیلم خارجی و بین المللی به من 
پیشنهاد شود و از من بخواهند نقش اصلی آن 
را بازی کنم. در کل زندگی ام چنین اتفاقی رخ 
می دهم  ترجیح  دلیل،  همین  به  داد.  نخواهد 
پادشاه صنعت سینمای هند باشم. در عین حال، 
بازی  بین المللی  فیلم های  در  که  بابت  این  از 
نمی کنم، ناراضی نیستم. ما در هند بزرگترین 
صنعت سینمای جهان را داریم. الیته در دوران 
نیویورک و لس آنجلس  اقامت چند ماهه ام در 
فهمیدم در فیلم های ما کمی اغراق وجود دارد. 
محصوالت  در  بخواهند  هندی  بازیگران  اگر 
بین المللی بازی کنند باید به سطح کار بازیگران 
خارجی برسند، بدون اینکه هویت و فرهنگ خود 
را از دست داده و فراموش کنند. حقیقت امر را 
بخواهید، نمی خواهم در فیلم های هالیوودی بازی 
کنم. ترجیح می دهم در یک فیلم بین المللی بازی 
کنم که قصه ای عمومی و جهانی دارد و مناسب 

حال عموم تماشاگران در همه جای دنیا است.

هندی  هنرمندان  خانوادگی  -زندگی 
شباهت زیادی به همکاران غربی خود ندارد و از 

ثبات بیشتری برخوردار است. چرا؟
*ما شرقی هستیم و آنها غربی. ما فرهنگ 

خاص خودمان را داریم و خانواده برایمان از ارزش 
ویژه و باالیی برخوردار است. البته نمی خواهم به 
زندگی خانوادگی همکاران غربی ایراد  بگیرم. 
در بین آنها کسانی هستند که زندگی خانوادگی 
گرمی دارند. ولی به طور کل، نگاه ما مردمی 
که در شرق زندگی می کنیم، نسبت به خانواده، 
پدر و مادر و مسائلی از این است متفاوت است. 
برای مثال، رابطه پدر و فرزندی که در بین ما 
شرقی ها رواج دارد به هیچ وجه شبیه رابطه ای 
نیست که یک پدر غربی با فرزندانش دارد. من 
همسرم را از زمانی که هجده سالم بود می شناسم. 
او سر صحنه مجموعه ای کار می کرد که من 
بازیگرش بودم. سال هاست که در کنار هم زندگی 
می کنیم و هر دوی ما احساس می کنیم آدم های 
خوشبختی هستیم. فرزندن مان هم کانون گرم 

خانوادگی مان را گرم تر می کنند.

-در مدرسه و کالج چه جور آدمی بودید؟
*شیطان و سرکش! در مدرسه بیشتر اوقاتم را 
با ورزش سر می کردم. مقررات مدرسه ای که در ان 
درس می خواندم خیلی سخت بود. با آن که قوانین 
مدرسه سخت گیرانه بود، ولی به تدریج فهمیدم خیلی 
خوب هستند و کمک خیلی زیادی به من کردند تا 

انضباط و زندگی اجتماعی را یاد بگیرم.

را  حرفه ای  چه  نمی شدید  بازیگر  -اگر 
انتخاب می کردید؟

*شاید وارد کار تبلیغات می شدم و آگهی تبلیغاتی 
فیلم های سینمایی را می ساختم. معلمی را هم خیلی 
دوست داشتم. خیلی دوست دارم تعلیم بدهم و کمک 

کنم تا بچه ها چیزهای تازه ای یاد بگیرند.

-بازیگری به جز شهرت چه چیز دیگری 
به شما داده است؟

*برای چیزی حدود 2ساعت می توانم کنترل 
را دست های خودم  مردم  و عواطف  احساسات 
بگیرم. آنها را می خندانم و یا به گریه می اندازم. 
مردم در طول زمانی که مشغول تماشای فیلمی 
از من هستند، ارتباط شان را با دنیای بیرون قطع 
می کنند و فقط متوجه کارهایی هستند که من 
انجام می دهم. این یک موهبت بزرگ است. شما 
به جز بازیگران چه کسانی را سراغ دارید که بتوانند 
چنین تاثیر عظیمی بر روی مردم عادی بگذارند.

-زمانی که با مشکلی مواجه می شوید، به 
سراغ چه کسی می روید؟

*به خدا پناه می برم. با او صحبت و راز و 
نیاز می کنم. نماز می خوانم و دعا می کنم. همیشه 
امیدوارم به کمک او مشکالتم حل شود و به این 

مسئله ایمان دارم.

-خیلي ها شما را مرد خانواده مي دانند...
شرقي ها  ما  کردم  عرض  که  *همانطور 
تعصب خاصي نسبت به خانواده داریم و در این 
این تعصب و عالقه و  از ما  بین شاید بعضي 

عشق را بیش از دیگران نشان دهیم. فکر مي کنم 
همه ما عاشق خانواده مان هستیم. از اینکه بتوانم 
براي همسر و فرزندان خود  را  لحظات خوبي 

فراهم کنم واقعا لذت مي برم.

محسوب  هم  اجتماعي  فعال  یک  -شما 
مي شوید...

*این کوچکترین کاري است که مي توانم 
به عنوان یک بازیگر شناخته شده انجام دهم. 
درواقع معتقد هستم که وقتي یک انسان از سوي 
مردم به محبوبیت دست پیدا مي کند، وظایف 
جدیدي به زندگي اش اضافه مي شود که بخشي 
از آنها وظایف اجتماعي و شهروندي است. حضور 
در امور خیریه، رسیدگي به نیازمندان و البته زبان 
منتقد براي مسئوالن، از جمله وظایفي است که 

یک هنرمند متعهد به مردم باید انجام دهد.

داشته  هم  را  کارها  این  علم  باید  -البته 
باشد. درست است؟

*علم، تجربه و همینطور کسب مشورت 
است.  مهم  قطعا  اموري  چنین  در  دیگران  از 
شما نمي توانید بدون آگاهي الزم درباره مسائل 
از طرفي من  بدهید.  نظر  اجتماعي  و  سیاسي 
داشته  حضور  اموري  در  کرده ام  سعي  همواره 

باشم که نفع آن براي مردم است.

آرزویي  آخر... شاهرخ حان  -براي سوال 
دارد که برآورده نشده باشد؟

که  داشتم  جواني  در  زیادي  *آرزوهاي 
خیلي از آنها برآورده نشد. شاید خیلي ها بگویند 
که شاهرخ خان پولدار است و مي تواند هرکاري 
که دوست دارد انجام بدهد ولي این روزها برخي 
از کارهاي عادي روزمره براي من یک آرزوست. 
ولي چیزي که برایش حسرت داشته باشم در 
زندگي ام وجود ندارد و از این بابت خدا را شاکرم.

سینماي جاي رقابت است

شاهرخ خان: در زندگي ام حسرت چیزي را ندارم


