
اعتماد به سهامداران بورس بازگردانده شود
عمومی  مسئله  اینکه  بیان  با  ارتباطات  وزیر 
تحت عنوان اختالل در اینترنت وجود ندارد، گفت: 
اختالل ها  و  است  خدمت رسانی  حال  در  شبکه 

برطرف شده و مشکلی هم وجود ندارد.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه روز گذشته 
پرسش  این  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیئت 

شبکه  راه اندازی  برای  اینترنت  اخیر  اختالل های  علت  که 
ملی اطالعات است یا نه، اظهار کرد: شبکه ملی اطالعات، 
زیرساخت اینترنت است و تضادی با اینترنت ندارد. این تصور 
که در اذهان شکل گرفته که اگر شبکه ملی اطالعات بیاید 

اینترنت مختل می شود
صفحه 3

نماینده مردم تبریز در مجلس: 

توقع ما از دولت همراهی با طرح
 تأمین کاالهای اساسی است

ابتالی ۲۵ دانش آموز و چهار معلم به کرونا در بوشهر
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر 
در  بهداشتی  پروتکل های  نکردن  رعایت  گفت: 
صنوف جرم بوده و صنف هایی که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نکنند متخلف محسوب شده 
با دستور دستگاه قضا کسب و کار آن ها پلمب و جریمه  و 
 ، کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  در  می شوند. سعید کشمیری 
افزود: از آغاز بازگشایی مدارس در پانزدهم شهریورماه سال 
جاری تاکنون ۲۵ دانش آموز و چهار معلم در این استان به 

بیماری کرونا مبتال شده اند.
وی تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که ابتالی این 

افراد به کرونا در مدرسه و یا از خارج از آن رخ داده است.
کشمیری اضافه کرد: در صورتی که یک نفر در کالس 
اگر ۲  و   هفته  به مدت ۲  آن کالس  مبتال شود  کرونا  به 
 ۲ مدت  به  مدرسه  آن  شود  مبتال  کرونا  بیماری  به  کالس 

هفته تعطیل می شود.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد:

تولید پایدار گاز طبیعی مرهون امنیت پایدار 
و تالش های نیروی انتظامی است

4
تمدید ثبت سفارش کاال به طور مشروط حذف شد

صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حسين عليشيري: 

ترانه هاي سال هاي 
اخير موسيقي 

ماندگار نيستند!

6ورزش
عليرضا نصر 

سرمربی تيم ملی 
تکواندوی 
بلژیک شد

هنگ 7فر

وضعيت ترانه اين روزهاي موسيقي كشور چندان جالب نيست و 
با اينكه برخي از خوانندگان و ترانه سرايان از اين وضعيت چندان 
ناراضي نيستند ولي به نظر مي رسد كه بسياري از ترانه سرايان 
خصوصا قديمي هاي اين كار و كساني كه به حوزه ادبيات و فرهنگ 
ارادت و عالقه دارند، چندان با ترانه هاي دم دستي و بي كيفيت 

اين روزهاي موسيقي ارتباط برقرار نمي كنند. 

ملی پوش اسبق تكواندوی ايران تا المپيک توكيو به 
عنوان سرمربی تيم ملی تكواندوی بلژيک انتخاب شد.

عليرضا نصر آزادانی ملی پوش اسبق تكواندوی ايران به 
عنوان سرمربی تيم ملی تكواندوی بلژيک انتخاب شد.

علوم  و  فلسفه  پيشكسوت  استاد  آشتيانی،  منوچهر  دكتر 
اجتماعی ايران، پس از يک دوره بيماری طوالنی، درگذشت.

استاد آشتيانی سال گذشته دچار ناراحتی های گوارشی شدند 
و البته نسبتا بهبود پيدا كردند، اما اواخر مردادماه امسال 
دچار سكته مغزی شد و مدتی در بيمارستان شهدای تجريش 

بستری بود...

مترجم و استاد 
پيش کسوت فلسفه 

درگذشت

شبکه ملی اطالعات با اینترنت در تضاد نيست به دنبال کسب درآمد
 از »مالیات خانه های خالی« نیستیم

محمد مسیحی هدف از دریافت مالیات خانه های خالی را تنظیم گری 
بازار دانست و تاکید کرد: ما در سازمان امور مالیاتی کشور امیدواریم که 
قانون مالیات بر خانه های خالی به خوبی اجرا شود و درجه تمکین از آن 
به حدی باال باشد که دیگر خانه و واحد خالی باقی نماند تا ما بخواهیم از آن محل 

درآمد مالیاتی داشته باشیم.
صفحه 3

در  روحانی طی سخنانی  حجت االسالم حسن 
برای  مجلس  اقدام  به  اشاره  با  دولت  هیات  جلسه 
یکی  کرد:  اظهار  صمت،  پیشنهادی  وزیر  انتخاب 
این  با  بود  خالی  ماه  چند  پستش  که  مهمی  مسئولیت های  از 
رای از امروز وزیرش مشخص شده و بار مسئولیت را به دوش 

گرفته است.  

وی افزود: وزارت صمت یکی از وزارتخانه هایی است که 
بار  وزارتخانه  این  است،  تحریم  با  مبارزه  مقدم  خط  در  امروز 
مسئولیت تامین کاالهای اساسی و ضروری و بخش بزرگی از 
بار تولید را به دوش دارد. البته وزارت کشاورزی و وزارتخانه های 
دیگر هم مسئولیت تولید در بخش خودشان را بر عهده دارند.  
صفحه ۲

در مورد مشکالت آدرس صحيح به مردم بدهيم
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آگهي 
مزايده عمومی

 شهرداري مهدی شهر درنظر داردبه استناد مصوبه شماره ۵84۲/1 مورخ 1399/07/07 نسبت به فروش 
ثبتی31۵3  واقع در مهدی شهر خیابان هفده شهریور کوچه  به پالک  با کاربری مسکونی  دو قطعه زمین 
شهید خواریان و  باقیمانده پالک ثبتی ۲6۵3 واقع در بلوار انقالب ، خیابان سروستان اقدام نماید ازمتقاضیان 
ازتاریخ درج آگهي به مدت ده روز جهت اخذ اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شهرداري  درخواست مي شود 

مهدي شهر مراجعه فرمایند .
)هزینه آگهي به عهده برنده مي باشد0(

سید محمد جعفر حسینی -شهردار مهدي شهر

صفحه 3

مصطفی داننده
حجــت االســالم ســیدکاظم موســوی، نماینــده 
ــه در  ــیرینی ک ــوه و ش ــاوت رش ــاره تف ــس، درب مجل
ــن  ــاد م ــت:» اعتق ــود  گف ــدل می ش ادارات رد و ب
بــر ایــن اســت کــه شــیرینی اگــر ُپرمــالت باشــد بــا 
رشــوه یکــی اســت و تفاوتــی نــدارد امــا اگــر فــردی 
یــک جعبــه شــیرینی یــا مبلغــی معــادل ۵00  هــزار 
تومــان تــا 1 و ۲ میلیــون تومــان پرداخــت کنــد، تنها 
شــیرینی محســوب می شــود همانطــور کــه شــخصی 
بــه خانــه کســی مــی رود و بــه انــدازه بضاعــت خــود 

ــد.« ــه می ده هدی
ایــن کــه حــاج آقــا اعتقــاد دارنــد، پرداخــت ۲ 
میلیــون تومــان بــه کارمنــد یک اداره شــیرینی اســت 
بــه خودشــان مربــوط اســت امــا از نظــر مــا و آنگونــه 
کــه یادمــان داده انــد اینگونــه پول هــا رشــوه اســت.

بـُـردن شــیرینی بــه خانــه یک دوســت و یا آشــنا 
بــه خاطــر محبــت و ابــراز عالقــه اســت و نــه انجــام 
شــدن کار. وقتــی شــما بــرای کســی کــه کاری بــرای 
شــما انجــام داده اســت یــا قــرار اســت انجــام بدهــد 
کــه وظیفــه اوســت، پولــی پرداخــت می کنــد حتــی 

اگــر ۲ میلیــون تومــان باشــد،  رشــوه اســت.
تصــور کنیــد کارمنــد یــک اداره هــر روز از افراد 
مختلــف شــیرینی ۲ میلیونــی دریافــت کنــد و اگــر 4 
ــن شــیرینی می شــود  ــم، ای ــه را از آن کــم کنی جمع

۵۲ میلیــون در یــک مــاه!
ــیرینی  ــن ش ــد ای ــی قن ــد کم ــر نمی کنی فک
بــاال باشــد و کارمنــد محتــرم را دچــار مــرض قنــد 
کنــد؟  شــیرینی هــم درســت مثــل اســتداللی اســت 
کــه طبــری در دادگاه کــرد و گفــت آنهایــی کــه بــه 
ــا  ــر از آنه ــد، دوســتانم هســتند و اگ ــول دادن ــن پ م

ــد زد. ــام مــن خواهن ــه ن بخواهــم کل لواســان را ب
بــه عقیــده نگارنــده بهتــر اســت بــه جــای جــا 
انداختــن فرهنــگ شــیرینی دادن، کاری کنیــم کــه 
در اداره هــای دولتــی و دیگــر ســازمان ها و نهادهــا، 
ــه  ــد و ب ــام دهن ــود را درســت انج ــدان کار خ کارمن
حقوقــی کــه بــه خاطــر کار خــود دریافــت می کننــد 
ــدازه ای  ــه ان ــه آنهــا ب ــر اســت ب راضــی باشــند. بهت
ــیرینی و  ــگ ش ــان لن ــه زندگی ش ــم ک ــوق بدهی حق

زیــر میــزی نباشــد.
وقتــی کارمنــدی بــه پــول شــیرینی کــه شــما 

ــادت  ــم ع ــش می کنی ــوه صدای ــا رش ــد و م می گویی
کنــد، دیگــر نمی شــود از او انتظــار داشــت کار مــردم 
را بــدون چشــم داشــت انجــام دهــد. هرکســی رشــوه 
ــده  ــال آین ــی س ــاه و حت ــه، م ــه هفت ــداد، کارش ب ن
موکــول می شــود و هــر کســی پــول را پرداخــت کــرد 
در کســری از ثانبــه، کاری کــه دارد انجــام می شــود.

متاســفانه آنقــدر در برخــی از اداره هــای دولتــی 
ــه  ــت ک ــده اس ــار ش ــد رفت ــوع ب ــاب رج ــا ارب ــا ب م
بخشــی از مــردم فکــر می کننــد بــرای انجــام کارهــا 
یــا بایــد پارتــی داشــته باشــند یــا پــول کــه البتــه پــر 
بیــراه هــم فکــر نمی کننــد. واقعــا اگــر در یــک اداره 
یــا بانــک در حــد یــک کارمنــد دون پایــه هــم آشــنا 
داشــته باشــید، می توانیــد اطمینــان پیــدا کنیــد کــه 

ــود. ــام می ش ــوردن انج ــل آب خ ــان مث کارهای ت
ــاب  ــورا خط ــین)ع( در روز عاش ــرت حس حض
ــرا گــوش  ــود:» کالم م ــر ســعد فرم ــه لشــگر عم ب
ــته  ــرام انباش ــما از ح ــرا شــکم های ش ــد زی نمی دهی
ــردم  ــکم های م ــه ش ــم ک ــاال کاری نکنی ــده« ح ش
ــوه داده  ــام رش ــه ن ــه ب ــیرینی ک ــرام ش ــول ح از پ

ــود. ــر ش ــود پ می ش

دیدگاه
 آقای نماینده! ما به این پول می گوییم رشوه 

ــا  ــران در ایتالی ــوری اســالمی ای ــفارت جمه س
اعــالم کــرد: دانشــجویانی کــه گذرنامــه آنــان ممهور 
بــه مهــر خــروج دانشــجویی تــا 31 شــهریورماه بــود 
بــدون مراجعــه حضــوری گذرنامــه آنها تا اول اســفند 

99 تمدیــد شــد.
ــا  ــران در ایتالی ــوری اســالمی ای ــفارت جمه س
بــا صــدور اطالعیــه ای اعــالم کرد: بــا عنایــت 
بــه اســتمرار شــیوع کوویــد 19 در اکثــر کشــورهای 
ــورها در  ــی کش ــاند برخ ــالع می رس ــه اط ــان، ب جه
ادامــه اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی هر گونــه ورود 
و ســفر بــه کشــور خــود را تــا اطــالع ثانــوی ممنــوع 
اعــالم داشــته و تأکیــد کرده انــد بــرای دانشــجویان 
خارجــی کالس هــای درســی و آموزشــی بــه صــورت 

ــود. ــزار می ش ــن برگ آنالی
ــور  ــه منظ ــت: ب ــده اس ــه آم ــن اطالعی در ای
دانشــجویی  خــروج  مهــر  تمدیــد  در  تســهیل 
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در خــارج از کشــور 
ــان  ــت آن ــخ بازگش ــاه از تاری ــار م ــش از چه ــه بی ک
ــروج از  ــه خ ــق ب ــذرد و موف ــورمان می گ ــه کش ب
کشــور نشــده اند، مذاکــرات و رایزنی هــای گســترده 
ــد  ــل آم ــه عم ــووالن ذیربط ب ــا مس ــازنده ای ب و س
کــه در نهایــت پلیــس مهاجــرت و گذرنامــه ناجــا بــا 
تمدیــد مهــر اجــازه خــروج دانشــجویی قبلــی بــدون 
ــا  ــط ت ــه مراجــع ذیرب ــه مراجعــه حضــوری ب ــاز ب نی
تاریــخ 01/1۲/1399 موافقــت کــرد و ایــن موضــوع 

بــه مبــادی خــروج از کشــور اعــالم شــده اســت.  

ایــران خاطرنشــان کرد: براســاس  ســفارت 
ــت در  ــان اقام ــدت زم ــل م ــود، حداق ــررات موج مق
ــیابی  ــق ارزش ــرای تطبی ــل ب ــل تحصی ــور مح کش
دانشــجویان دو ســوم مــدت  مــدارک خارجــی 
تحصیــل آنهــا بــوده و الزم اســت کــه دانشــجویان 
ــوم،  ــامانه های وزارت های عل ــررات را در س ــن مق ای
تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــده اســت، مدنظ ــکی آم پزش
ــت: همه  ــده اس ــد ش ــه تأکی ــن اطالعی در ای
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در خــارج از کشــور 
قبــل از اتمــام مهلــت قانونــی خــود در کشــور هــای 
ــه دانشــگاه محــل  ــه مراجعــت ب مربوطــه نســبت ب

تحصیــل خــود اقــدام کننــد.  

محض اطالع
تمدید مهر خروج دانشجویان خارج از کشور تا اسفند امسال

علی جعفرآبادی

یکی دو گزارش آماری را مرور می کردم:
فقط 6۵ درصد از دانش آموزان در بالتیمور منظم در کالس های آنالین حاضر 

می شوند؛ بقیه نه.
در دیترویت، یک هفته پس از آغاز سال جدید تحصیلی، این آمار 78 درصد 

است؛ که نسبت به سال گذشته 1۲ درصد کاهش داشته است.

آمار مربوط به اواخر سال تحصیلی گذشته را هم در شکل باال می بینید.
در ایران این آمار چقدر است؟ نمی دانم. اما پرسش اینجاست: چه کسی دنبال 

این بچه ها خواهد رفت؟
از کدام بلندگو صدایی خواهد آمد که:

پدر و مادِر پسری به اسم امید...
پدر و مادِر دختری به اسم آرزو...

فرزند شما نزد آموزش و پرورش در حال تحصیل است. لطفا نگران نباشید.

نگاه و نظر

اداره کل دانش آموزان گم شده کجاست؟

یادداشت

 کاش همه ما را مصادره کنند
سیدعبدالجواد موسوی

را  موالنا  و  شمس  اگر  کنم  می  فکر  خودم  با 
توانستیم  می  ما  آیا  کردند  نمی  مصادره  دیگران 
ها  آن  منزلت  و  شان  و  باشیم  خوبی  داران  امانت 

را پاس داریم؟
ما  اند  نکرده  مصادره  را  فردوسی  که  حاال 
و  است  روشن  پاسخ  بدانیم؟  را  او  قدر  ایم  توانسته 
تلخ. همین هفته پیش در تلویزیون که دعوی ملی 
برنامه  داد. در یک  اتفاق وحشتناکی رخ  دارد  بودن 
کامال فرهنگی یک آقایی که به شدت مدعی فضل 
با شاهنامه فردوسی چنان  و فرهنگ و دانش است 
کرد که مغول با نیشابور نکرد. هیچ آدم محترمی از 
آن آقا انتظار دانش ادبی ندارد. و اصال نه آن آقا که 
کم تر کسی را می توان یافت که به راحتی از پس 

شاهنامه خوانی برآید.
نامدار  نویسندگان  و  شاعران  است  ممکن  حتی 
از آزمون شاهنامه خوانی ناگهانی و بداهه سربلند  ما 
بیرون نیایند. بر آنان نیز خرده نتوان گرفت اما فاجعه 

زنده  برنامه  یک  فرهنگی  برنامه  این  که  جاست  آن 
نیست. این برنامه کارگردان و تهیه کننده و مجری و 
ناظر پخش و کلی عوامل دیگر دارد. چطور هیچ کدام 
آن ها متوجه نشدند که کارشناس محترم برنامه آن ها 
دارد وزن و قافیه و معنا را در هم می ریزد و عرض 

خود می برد و زحمت ما می دارد؟
برای  موضوعیتی  فردوسی  بگویید  است  ممکن 
دست اندرکاران فرهنگی ما ندارد و آن ها ترجیح می 
دهند به جای توجه به زبان فارسی و شاعر بزرگی مثل 
فردوسی به زعم خودشان به ترویج ارزش های انقالبی 
بپردازند. آن وقت من از شما می پرسم پس این تندیس 
های کج و معوجی که از سردار قاسم سلیمانی در این 
گوشه و آن گوشه کشور نصب کرده اند تکلیفش چه 
می شود؟ سوگند می خورم اگر دشمنان قاسم سلیمانی 
تصمیم می گرفتند به قصد تخریب او تندیسی از قد و 
قامتش بسازند نتیجه کار بدین اندازه وهن آمیز نمی 
شد. مشکل خیلی جدی تر از این حرف هاست. اهل 
فرهنگ و آدم های خوش ذوق را رسما از دایره تصمیم 

و اجرا کنار گذاشته اند و کار را به نااهالن سپرده اند. 
فرقی نمی کند موضوع در دستور کار موالنا و شمس 
و فردوسی باشد و یا سردار قاسم سلیمانی. این جاست 
که با خودم می گویم همان بهتر که شمس و موالنا 
دور از دسترس ما باشند. حداقل آن هارا تا این حد خوار 
و خفیف نمی کنیم که دیگر اسطوره های فرهنگی این 

سرزمین را کرده ایم.
شان  توریستی  نگاه  همان  با  دیگران  بگذارید 
از  را  مخاطبان  و  کنند  مصادره  را  موالنا  و  شمس 
حقیقت معرفتی آن ها دور نگه دارند. الاقل در آن نگاه 
توریستی اندکی ذوق و آب و رنگ هست. می ترسم 
کار به دست ما بیفتد و چنان کاریکاتور مضحکی از آن 
بزرگان ترسیم کنیم که مایه شرم و سرافکندگی همه 
اهل فرهنگ باشد. مادامی که در بر همین پاشنه ای 
می چرخد که این روزها و سال ها چرخیده است آرزو 
می کنم بقیه بزرگان این سرزمین را هم مصادره کنند 
تا بیش از این در حق فرهنگ و هنر این سرزمین جفا 

نشود. بلند بگو: آمین!
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توقع ما از دولت همراهی با طرح تأمین کاالهای اساسی است
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: انتظار ما از دولت و آقای نوبخت 
این است که با طرح تأمین کاالهای اساسی همراهی کنند تا بتوانیم در جنگ 

اقتصادی در کنار مردم باشیم.
مجلس  چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در  الدینی  میرتاج  محمدرضا  سید 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  در اخطار قانونی اساسی گفت: کمیسیون 
طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و 
کارشناسان دولتی، طرح تامین کاالهای اساسی را بررسی و تصویب کرد. سپس 
این طرح چندین مرحله در صحن علنی مورد رأی گیری قرار گرفت که در هر 
کدام از آنها بیش از ۲00 نماینده به این طرح رأی دادند. البته با صالحدید هیات 
رئیسه، طرح مذکور برای هماهنگی بیشتر با دولت به کمیسیون ارجاع داده شد.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: مجلس انقالبی برای جبران کاهش 
قدرت خرید مردم تالش کرده و در این رابطه طرح تامین کاالهای اساسی 
بهترین راهکاری بود که می توان در 6 ماهه دوم سال جاری انجام داد. توقع ما 
این است که دولت با این طرح همراهی کند کما اینکه در کمیسیون برنامه و 

بودجه ما با پیشنهادات آنها همراهی کردیم.
عماًل  اساسی  کاالهای  تامین  طرح  کرد:  تأکید  پایان  در  میرتاج الدینی 
اعتباری  قرار است که  این طرح  براساس  تبدیل شده است.  بودجه  به متمم 
حدود 10هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، 10 هزار 
میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و 30 هزار میلیارد تومان برای 
تامین کاالهای اساسی در نظر گرفته شود، از این رو انتظار ما از دولت و آقای 
نوبخت این است که با این طرح همراهی کنند تا بتوانیم در جنگ اقتصادی 

در کنار مردم باشیم.

اعتماد به سهامداران بورس بازگردانده شود
مجلس  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
با اشاره به شرایط نامناسب بازار سرمایه از رییس جمهور خواست تا موجبات 
بازگشت اعتماد مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران را در این 

بازار فراهم نماید.
غالمرضا نوری نماینده مردم بستان آباد در نظق میان دستور در جلسه 
علنی مجلس گفت: در ماه های گذشته ده ها میلیون نفر از مردم برای حمایت از 
تولید و تامین سرمایه برای فعالیت های اقتصادی کشور با توصیه های مسئولین 
نظام همراهی کردند و سرمایه های خود را به سمت بورس سوق دادند؛ به امید 
آنکه رونقی در تولید ثروت برای کشور و سودی متعارف برای سرمایه های آنها 
حاصل شود ولی سیاست های غلط و برخوردهای دستوری با اقتصاد و مداخله 
های دولت و اقدامات غیر شفاف باعث ریزش شاخص از دو میلیون و یکصد 
هزار به حدود یک و نیم میلیون گردید که بی سابقه ترین ریزش بازار بورس 
می باشد.این عضو کمیسیون گفت: این امر باعث متضرر شدن میلیون ها نفر 
بازگشت اعتماد  اقدامات مربوطه موجبات  با  سرمایه گذار شد، رییس جمهور 

مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گزاران را فراهم نماید.
وی افزود: در روزهای اخیر شاهد درگیری نظامی میان دو کشور همسایه 
این  تشدید  از  نگرانی  ابراز  ضمن  هستیم،  ارمنستان  و  آذربایجان  جمهوری 
امر، طرفین را به خویشتنداری و آغاز مذاکره دعوت می کنیم و معتقدیم باید 

درچهارچوب مقررات بین المللی و اصل حقانیت و مبانی تاریخی عمل شود.
این عضو کمیسیون تاکید کرد: همه ذی نفعان در منطقه باید مراقب فتنه 
انگیزی ها و توطئه های رژیم صهونیستی باشند چرا که این رژیم نه خواهان 
آرامش برای ارامنه و ترک های آذری و نه خواهان آسایش برای مسیحیان و 
مسلمانان، بلکه به دنبال آتش افروزی و برهم ریختن منطقه برای بقاء خویش 

است، امیدواریم هرچه سریع تر این درگیری ها به پایان برسد.
نوری در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: مسئولین محترم مگر 
نداریم؟ مگر  را  آرایش الزم  نیستیم؟ پس چرا  اقتصادی  ما در شرایط جنگ 
فراموش کرده ایم که راهنمایی کلیدی امام راحل برای ما وحدت کلمه بود؟ 

اکنون وحدت کلمه در ارتباطات ما کجا قرار دارد؟ 

در مورد مشکالت آدرس صحیح به مردم بدهیم
حجت االسالم حسن روحانی طی سخنانی در جلسه هیات دولت با اشاره به 
اقدام مجلس برای انتخاب وزیر پیشنهادی صمت، اظهار کرد: یکی از مسئولیت های 
مهمی که پستش چند ماه خالی بود با این رای از امروز وزیرش مشخص شده و بار 

مسئولیت را به دوش گرفته است.  
وی افزود: وزارت صمت یکی از وزارتخانه هایی است که امروز در خط مقدم 
مبارزه با تحریم است، این وزارتخانه بار مسئولیت تامین کاالهای اساسی و ضروری 
و بخش بزرگی از بار تولید را به دوش دارد. البته وزارت کشاورزی و وزارتخانه های 

دیگر هم مسئولیت تولید در بخش خودشان را بر عهده دارند.  
رییس  جمهوری ادامه داد: چهار مساله مهم امروز بر دوش وزارت صمت است. 
اولین مساله، جهش تولید است و امسال همه مسئولیت داریم شعار جهش تولید را 

محقق کنیم تا در زمینه تولید حرکت ما بهتر از سال های قبل باشد.
روحانی تصریح کرد: کرونا و مشکالتی که ایجاد کرده است، آماری که در 
چهار، پنج ماه اول سال داده شده نشان دهنده  آن است که نسبت به سال گذشته 

شاهد تولید بیشتری در بخش های تولیدی هستیم.  
و  خانگی  لوازم  تا  پتروشیمی  از  تولیدی  کاالهای  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باید  خودرو نسبت به پنج ماه نخست سال قبل رشد تولید داشته اند، گفت: مردم 
بدانند برخالف سختی ها و فشار تحریم بخش تولیدی، هم در حوزه کشاورزی و هم 
در حوزه صنعت و هم در بخش هایی خدمات رشد داشته است. البته حوزه خدمات در 

بخش هایی عقب است اما جهش تولید به عنوان وظیفه مضاعف بر دوش ماست.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه صادرات کاال دومین وظیفه وزارت صمت در 
شرایط فعلی است، اظهار کرد: بار اصلی تامین ارز در سال های قبل مسئله نفت، 
میعانات و گاز بود اما شرایط ما مثل سابق نیست. برخی از دوستانی که در فضای 
مجازی اشاره کرده و می گویند قبل از این دولت، ایران تحریم بود و اکنون هم در 
تحریم هستیم و بعد می گویند شما می گفتید مشکالت به خاطر مدیریت است و 
امروز هم تحریم هستیم، امروز را چه می گویید، باید گفت جنگ اقتصادی در این 

سه سال بوده است.  
روحانی تصریح کرد: در دوران قبل، دولت حداقل روزانه یک میلیون بشکه 
نفت با قیمت 1۲0 دالر صادر می کرد. در سال 9۲ قیمت نفت که کاهش یافت، 
شرایط  و  نبودند  امروز  شرایط  در  ما  بانک های  بود.  دالر   104 نفت  بشکه  هر 

بهتری را داشتند.  
وی یادآور شد: در دولت یازدهم شرایط بهتر بود و از لیست سیاه FATF خارج 
شدیم و متاسفانه مشکالتی برای ما ایجاد شد زیرا لوایح چهار گانه دولت دچار مشکل 

شد که مورد تاکید دولت و جلسه سران سه قوه بود.  
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در بخش  صادرات نفت با مشکالت بیشتری 
روبه رو هستیم، ادامه داد: صادرات کاالهای دیگر باید این مساله را جبران کند. این 
مساله می تواند صادرات بخش های غیرنفتی باشد. همچنین تامین ارز مورد نیاز کشور 
بر دوش صادرات غیرنفتی است که البته کشاورزی و خدمات و صادرات برق را هم 
شامل می شود اما بار اصلی در بخش صادرات بر دوش بخش صنعت است و امروز 

صادرات کاالهای تولیدی کشور برای ما بسیار اهمیت دارد.
روحانی با اشاره به اینکه تهیه کاالهای ضروری برای کشور سومین وظیفه 
وزارت صمت است، گفت: وزارت صمت دستگاهی است که به طور مداوم و ساعتی 
باید مراقب باشد چه کاالیی در بازار موجود است و یا چه کاالیی کمیاب است کدام 

کاال باید خریداری و وارد شود و چه کاالیی در اولویت است.
وی یادآور شد: البته برخالف وجود کرونا و تحریم در تامین کاالهای اساسی 
دچار مشکل نبودیم و این کاالها به موقع وارد بازار شده است. شاید در قیمت ها 

اشکاالتی وجود آمده که موضوع دیگری است.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه میان نیازمندی ارزی دستگاه های کشور با آنچه 
امروز در ارز برای آنها تامین می شود مقداری فاصله دارد، اظهار کرد: به دلیل شریط 
موجود است که این فاصله ایجاد شده است اما در بسیاری از مشکالت امروز باید 

آدرس صحیح به مردم بدهیم که چرا این مشکالت وجود دارد.

تمامی صفحات کتاب های درسی »بارکد«دار می شود
وزیر آموزش و پرورش 
مجازی  مدرسه  کرد:  اظهار 
دانش آموزان  برای  ایرانیان 

خارج از کشور راه اندازی شده است.
درباره  حضور  با  میرزایی  حاجی 
رویکردهای جدید آموزش و پرورش در 
از کشور و فعالیت  ایرانیان خارج  قبال 
توضیحاتی  وزارتخانه  این  اخیر  های 

ارائه کرد.
وی ضمن اشاره به دوران تحصیل 
مدرسه  دوران  شیرین  خاطرات  و  خود 
چنین اظهار داشت که وقتی کرونا رخ 
آمد،  وجود  به  اتفاقات  از  بسیاری  داد 
اتفاقات تلخی که باعث آسیب به جامعه 
شد و اقتصاد را دچار مشکل و مناسبات 
اجتماعی را محدود کرد و سالمت را به 
مخاطره انداخت، اما از طرف دیگر ما را 
با ظرفیت جدیدی آشنا کرد. سال ها دنیا 
در حال کوچ کردن به این زیست بوم 
بود اما حرکت کندی برای انتقال به این 
زیست بوم داشت، کرونا ما را به یکباره به 

یک زیست بوم جدید پرتاب کرد.
وی گفت: در شرایط امروز حدود 
67 درصد معلمان دنیا اولین بار آموزش 
مجازی را تجربه می کنند و این ظرفیت 
مهم در برخی از کشور مورد استفاده قرار 
گرفته اما این موضوع جایگزین آموزش 

رسمی نمی شود.
 : د و فز ا یی  ا ز میر جی  حا
این زیست بوم علیرغم محدودیت هایی 
که ایجاد کرد، دستاوردهای بزرگی را به 
همراه داشت و از طرفی گام بزرگی برای 
شد، معلمان  برداشته  آموزشی  عدالت 
درجه یک می توانند به تعداد محدودی 
دانش آموز را آموزش دهند اما این بستر 
این امکان را دارد تا در دورترین روستای 
این  باشیم  برخوردار  تدریس  از  کشور 
موضوع فرصت های یادگیری را به نحو 
وسیع تری توزیع می کند و هم کیفیت 
دسترس  در  را  یادگیری  از  موثرتری 

همگان قرار می دهد.
وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد 
که تلویزیون تعامل خوبی با ما داشت 
صورت  به  برنامه   30 روزی  تقریبا  و 
می گرفت  قرار  افراد  دسترس  در  زنده 
اما مشکل تلویزیون این بود که ارتباط 
ابزار  یک  نیازمند  لذا  نداشت  تعاملی 
تعاملی بودیم که شبکه شاد طراحی و 
فعال شد و نیمه سال گذشته را از طریق 

شبکه شاد و تلویزیون به پایان بردیم.
را  شاد  سامانه  میرزایی  حاجی 
منحصراً یک شبکه آموزشی دانست و 
افزود: در این شبکه ارتباط بین معلم و 
دانش آموز صورت می گیرد و یک فضای 

عمومی وجود دارد که والدین می توانند 
داشته  دسترسی  آموزشی  محتوای  به 
باشند و از برخی فعالیت های پرورشی و 

جشنواره ها استفاده کنند.
بر  آینده  سال  برای  افزود:  وی 
روی این ظرفیت کار می کنیم تا تمام 
صفحات کتاب بارکد داشته باشند. اتفاق 
بسیار مهمی که امسال افتاد این بود که 
معلمان باید وقت بیشتری می گذاشتند 
چون هم باید تدریس می کردند و هم 
باید ضبط می کردند یا به صورت آنالین 
ما  باشند.  داشته  تدریس  برای  آمادگی 
گرفته  کمتر  معلمان  وقت  اینکه  برای 
شود تمام محتوای آموزشی را از پایه اول 
تا پایه دوازدهم ضبط کردیم و در روش 
آموزش معکوس معلم درباره درسی که 

به دانش آموز می دهد، تکلیف می خواهد.
وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه 
آیا شبکه شاد برای دانش آموزان خارج از 
کشور قابل دسترس است گفت: به تازگی 
راه اندازی  را  ایرانیان  مجازی  مدرسه 
کردیم که محتوای شاد در این مدرسه 
قابل دسترس است تا دانش آموزان سراسر 
کشور آموزش را داشته باشند. ما در 43 
کشور و 6۲ شهر، 9۵ مدرسه داریم که 
کار آموزش را انجام می دهند. وی درباره 
سند تحول بنیادین نیز اشاره کرد: سند 
تحول براساس تجربیات گذشته و با بهره 
گیری از فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 
طراحی شده است و تکیه گاه اصلی آن 
به  آموزی  از مفهوم علم  این است که 

تربیت برسیم.
به  پرورش  و  موزش  آ یر  وز
ساحت های 6 گانه سند تحول بنیادین 
ما  ارزشیابی  نظام  افزود:  و  کرد  اشاره 
اندازه گیری کند  باید این ساحت ها را 
و در نهایت یک حیات طیبه و زندگی 

باشکوه در انسان ها پیدا شود.
سند  در  افزود:  میرزایی  حاجی 
یک  آموزشی  محتوای  بنیادین  تحول 
محل  کالس  است،  یادگیری  بسته 
محل  موقعیت،  بلکه  نیست  یادگیری 

یادگیری است.
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تمام رشته های کارشناسی زبان و ادبیات خارجی ادغام می شوند
تمام رشته گرایش های کارشناسی زبان و ادبیات خارجی ادغام می شوند

معاون شورای تحول و ارتقا علوم انسانی گفت: براساس مصوبه کارگروه و 
تصویب وزارت عتف مقرر شد تا تمام گرایش های رشته های زبان ها و ادبیات خارجی 

به غیر از زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ادغام شوند.
جلسه 18۵ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی 

به ریاست غالمعلی حداد عادل در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه بررسی سرفصل آموزشی دوره کارشناسی زبان و ادبیات 
فرانسه در دستور کار قرار گرفت و گزارشی در این زمینه توسط دکتر علوی معاون 

ارتباط با اساتید و دانشجویان شورای تحول، ارائه شد.
بسیار  اهمیت  از  رشته  این  در  دروس  بودن  کاربردی  اینکه  بیان  با  علوی 
باالیی برخوردار است افزود: تا جایی که ماهیت رشته زبان و ادبیات فرانسه اجازه 
می دهد، شاخص های اسالمی سازی، بومی سازی، روزآمدی و کارآمدی در این 

برنامه لحاظ گردیده است.
وی اضافه کرد: درحال حاضر در دانشگاه های کشور، کارشناسی زبان فرانسه 
با دو گرایش، یعنی زبان و ادبیات فرانسه و مترجمی زبان فرانسه در حال اجراست 

و بیش از ۵0 واحد پایه در این دو گرایش مشترک است و همپوشانی دارد.
علوی ادامه داد: براساس مصوبه کارگروه و تصویب وزارت عتف مقرر شده 
تا تمامی گرایش های رشته های زبان ها و ادبیات خارجی به غیر از زبان انگلیسی، 

در مقطع کارشناسی در یکدیگر ادغام شود.
کلی  بازنگری  پیش  سال  چهل  از  حاضر  سرفصل های  کرد:  تصریح  وی 
نشده اند، البته در طول زمان در هر دانشگاه بازنگری هایی صورت گرفته  که این 

امر ناهماهنگی هایی را هم به وجود آورده است.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: این برنامه با در نظر گرفتن تمام شاخص ها 
و معیارهای مورد نظر شورای تحول طراحی شده است و تالش بر این بوده که 
نارسائی در برنامه وجود نداشته باشد، البته در اینجا سه برنامه گرایش ادبی، مترجمی 
و آموزش ادغام شده که باید حداقل چند دور اجرا شود تا در عمل امکان بررسی 

بازخورد آن میسر گردد.

برگزاری بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجويی در۲۵ مهر
دانشجویی کشور روز جمعه  المپیاد علمی  پنجمین  و  بیست  نهایی  مرحله 
۲۵ مهرماه 99 در دانشگاه های مناطق 10 گانه شامل پردیس فنی و مهندسی 
شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشگاه تبریز، دانشگاه 
بوعلی سینا همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، 
چمران  دانشگاه شهید  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 

اهواز برگزار می شود.
برنامه زمان بندی آزمون ها در سایت واحد المپیاد قابل دریافت است. آزمون ها 
به صورت تشریحی فقط در روز جمعه ۲۵ مهر از ساعت 8 صبح تا 18 بعدازظهر 

برگزار می شود.
کارت ورود به جلسه آزمون های المپیاد از روز سه شنبه ۲۲ تا پنجشنبه ۲4 
مهرماه 1399 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور فقط برای منتخبین 
شرکت در مرحله نهایی المپیاد که شهر محل آزمون خود را انتخاب کرده اند، قابل 

دریافت است.
در مجموع یک هزار و 677 نفر در این دوره از المپیاد معرفی شده اند که از 
این میان 600 نفر به جای شرکت در رشته اصلی المپیاد می توانند المپیاد سلول 

های بنیادی و مهندسی بافت را انتخاب کرده و در آزمون آن شرکت کنند.
و  الهیات  های  رشته  در  دانشجویی  علمی  المپیاد  پنجمین  و  بیست 
فارسی،  وادبیات  زبان  ریاضی،  روانشناسی،  حقوق،  آمار،  اسالمی،  معارف 
صنعتی،  طراحی  شیمی،  بافت،  مهندسی  و  بنیادی  سلولهای  شناسی،  زیست 
مهندسی  فیزیک،  زمین،  علوم  جغرافیایی،  علوم  تربیتی،  علوم  اقتصادی،  علوم 
کامپیوتر،  مهندسی  عمران،  مهندسی  صنایع،  مهندسی  شیمی،  مهندسی  برق، 
مهندسی کشاورزی )زراعت واصالح نباتات(، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد 

و متالورژی برگزار می شود.

حمله خرس قهوه ای به يکی از اهالی ورزقان
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از حمله یک 
این حادثه  از اهالی روستای»روزی« ورزقان خبر داده و جزئیات  قالده خرس به یکی 

را تشریح کرد.
داود غنی پور در این رابطه اظهار کرد: متاسفانه طبق گزارش یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان ورزقان، باخبر شدیم که یکی از اهالی روستای روزی حین چرای احشام 
مورد حمله یک قالده خرس قهوه ای قرار گرفته و بالفاصله نیز فرد مصدوم به بیمارستان 

منتقل شده است.
وی با بیان این که همکاران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیز بالفاصله به 
محل حادثه اعزام و برای این که خرس مذکور خسارت احتمالی مجددی وارد نکند، در 
منطقه مستقر هستند، افزود: فرد مصدوم در یکی از بیمارستان ها بستری بوده و پانسمان 
اولیه نیز انجام شده است؛ خوشبختانه وضعیت رو به بهبودی داشته و یکی از همکاران 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان در کنارشان حضور دارند.

قمه کشی اوباش در بیمارستان پورسینای رشت
عده ای از اراذل و اوباش مسلح به قمه و قداره در بیمارستان پورسینای رشت با هم 

درگیر و موجب رعب و وحشت شدند و پس از آن از محل متواری شدند.
رئیس بیمارستان پورسینا رشت با اشاره به این حادثه گفت: در این حادثه چند نفر 

مصدوم شدند که حال عمومی آنها خوب است.
سیروس امیرعلوی اظهارداشت: این حادثه حدود ساعت ۲ بامداد روز سه شنبه در 

بخش اورژانس این مرکز اتفاق افتاد
وی با بیان اینکه این افراد در بیرون از مرکز درمانی دعوا و آن را به داخل مرکز 
کشاندند، گفت: با انتقال مضروب دعوا به بخش اورژانس، طرفین همچنان درگیری را 
ادامه داده و در حمله چند نفره طرفین دعوا که همراه با قمه و ایجاد رعب و وحشت نیز 

بوده، تعدادی از همراهان بیماران مجروح شدند.
علوی با بیان اینکه اراذل و اوباش، سه تن از همراهان مضروب تحت مراقبت اورژانس 
و همچنین یک تن از همراهان سایر بیماران بخش را مجروح کردند، خاطرنشان کرد: 
وضعیت عمومی این مصدومان پس از ارائه خدمات درمانی به آنها رو به بهبودی بوده و 

یک نفر از آنها نیز امروز مرخص شده است.

جوانی َسر پسر همسايه را با کلنگ شکافت!
به دنبال درگیری دو همسایه در مشهد، جوانی با تیغه کلنگ سر پسر همسایه را 

شکافت و او را به قتل رساند.
این حادثه در خیابان تورج مشهد زمانی رخ داد که زنی میان سال خودروی خارجی 
خود را کمی باالتر از منزل مسکونی خودش پارک کرد. این موضوع منجر به اعتراض 
همسایه روبه رویی شد چرا که همسایه مدعی بود پارک خودرو در کنار دیوار مقابل منزلش 

برای او ایجاد مزاحمت می کند.
در همین حال فرزندان دو همسایه نیز وارد این مشاجره لفظی شدند و حتی برای 
خاتمه دادن به ماجرا با پلیس تماس گرفتند اما در این میان ادعای یکی از افراد طرف 
مقابل که خطاب به پسر زن مذکور گفت: »مادرت را کتک زدیم!« آتش نزاعی هولناک 

را شعله ور کرد.
ناگهان پسر 18 ساله همسایه با کلنگ دنبال جوان 30 ساله )پسر زن راننده( دوید 
و او را داخل کوچه بن بست گیر انداخت. او یک لحظه کلنگ را باال برد و تیغه آن را بر 
سر جوان 30 ساله که محمد نام داشت کوبید و او را به قتل رساند. با گزارش این حادثه 
هولناک به قاضی ویژه قتل عمد، دقایقی بعد با حضور قاضی کاظم میرزایی در محل 
وقوع جنایت تحقیقات گسترده ای برای دستگیری متهم به قتل 18 ساله آغاز شد اما او 
به مکان نامعلومی گریخته بود. تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 

رضوی با دستورات خاص قاضی میرزایی در این باره ادامه دارد.
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آرم با تراشه ۵ نانومتری ۱۹۲ هسته ای
 در حوزه سرور به  رقابت جدی 

با اینتل می رود
اعالم   ،Neoverse مهم  پروژه ی  راه  نقشه ی  به روزرسانی  با  آرم 
بازار  در  خود  رقبای  به طور جدی سراغ  آتی،  در سال های  دارد  قصد  کرد 

تراشه های سرور برود.
 Arm(( آرم دو سال پیش در حرکتی غیرمنتظره، پلتفرم آرم نئوورس
نوعی   Arm Neoverse کرد.   معرفی  برای سرورها  را   Neoverse
برای  ویژه  به طور  که  می شود  محسوب  رایانش  برای  کم مصرف  فناوری 
معرفی  از  پس  سال  یک  آرم  است.  شده  خلق  دیتاسنترها  در  استفاده 
 Neoverse و   Neoverse N1 پتلفرم  دو   ۲019 سال  در  نئوورس، 
E1 را به عنوان نخستین پلتفرم های رسمی نئوورس رونمایی کرد. در آن 
از  بیشتری  پردازشی  قدرت  درصد   60 پلتفرم ها  این  کرد  ادعا  آرم  زمان، 
به تازگی  زمینه  در همین  آرم  می دهند.  ارائه   Cortex-A7۲ هسته های 
مرحله ی بعدی پروژه ی نئوورس را برای رسانه ها تشریح کرد. نقشه ی راه 

جدید آرم اکنون شامل دو پلتفرم جدید نئوورس است.
SVE با Neoverse V1 پلتفرم

نئوورس V1 نخستین پلتفرم سری V به حساب می آید و طبق ادعای 
آرم، در پردازش های تک تِردی )Single-Threaded( بیش از ۵0 درصد 
قدرتمندتر از N1 است؛ البته برای وظایفی که بیشتر روی عملکرد و پهنای 

باند پردازنده ی مرکزی )CPU(متکی هستند.
 SVE افزونه های  از   V1 نئوورس  که  است  این  مهم  نکته ی 
می کند.  پشتیبانی   )Scalable Vector Extensions به  )موسوم 
آرم  جدید  پلتفرم  که  است  بدین معنی   SVE افزونه های  از  پشتیبانی 
با  ابری  رایانش  حوزه ی  در  عالی  عملکرد  برای  زیادی  بسیار  قابلیت 
با  عادی  رایانش  و   )High-Performance Cloud( زیاد  قدرت 
یادگیری  )High-Performance Computing(و  زیاد  قدرت 
ماشین  Machine Learning دارد. SVE با استفاده از نوعی مدل 
SIMD(دستور  دستورالعمل های  اجرای  امکان  نرم افزاری  برنامه نویسی 
 bfloat16 چندداده ای( را در مقیاس عدد صحیح و فرمت نقطه ی شناور

در واحدهای وکتور بیشتر فراهم می کند.

پلتفرم Neoverse N۲ برای عملکرد مقیاس پذیر
روی  بیشتر  که  دارد  نام   N۲ نئوورس  آرم  جدید  پلتفرم  دومین 
دیگر  جدید  پلتفرم  درمقایسه با  پلتفرم  این  است.  متمرکز  مقایس پذیر بودن 
ارائه می دهد تا منابع موردنیاز سیستم برای  آرم، قدرت پردازشی بیشتری 
این  بگیرد.  قرار  دردسترسش  نودها  افزایش  به منظور  افقی  مقیاس گذاری 
در  مختلفی  پردازش های  می سازد  قادر  را  سیستم  زیاد  پردازشی  قدرت 
انجام  سازمانی  شبکه سازی  و  SmartNICها  و  ابری  رایانش  حوزه ی 
دهد. افزون براین، نئوورس N۲ درمقایسه با N1 درحدود 40 درصد قدرت 
پردازشی بیشتری در پردازش های تک تردی ارائه می دهد؛ آن هم درحالی که 
پلتفرم  دو  هر  و  است   N1 نئوورس  برابربا   N۲ نئووروس  انرژی  مصرف 

فضایی مشابه اشغال می کنند. 
آرم می گوید پردازنده های جدیدش را به گونه ای طراحی کرده است تا 
با زیرساخت های فعلی سازگار باشند و از چندین سیستم عامل، سیستم های 
آرم  همچنین،  کنند.  پشتیبانی   Docker و   KVM و   Xen نظارتی، 
می کنند.  پشتیبانی   Kubernetes از  جدیدش  پلتفرم های  کرده  اعالم 
آرم می گوید پلتفرم های جدید پروژه ی نئوورس به مرورزمان در حال ظهور 
در زیرساخت های سرور و سیستم-روی-چیپ )SoC( هستند و نرم افزارها 

و ابزارهای مختلف با آن ها سازگاری بیشتری پیدا می کنند.

دبیر ستاد مقابله با کرونا 
در استان بوشهر گفت: رعایت 
بهداشتی  پروتکل های  نکردن 
که  صنف هایی  و  بوده  جرم  صنوف  در 
نکنند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
متخلف محسوب شده و با دستور دستگاه 
جریمه  و  پلمب  آن ها  کار  و  کسب  قضا 

می شوند.
سعید کشمیری در ستاد استانی مقابله 
با کرونا ، افزود: از آغاز بازگشایی مدارس 
در پانزدهم شهریورماه سال جاری تاکنون 
۲۵ دانش آموز و چهار معلم در این استان 

به بیماری کرونا مبتال شده اند.
مشخص  هنوز  کرد:  تصریح  وی 
در  کرونا  به  افراد  این  ابتالی  که  نیست 

مدرسه و یا از خارج از آن رخ داده است.
کشمیری اضافه کرد: در صورتی که 
یک نفر در کالس به کرونا مبتال شود آن 
کالس به مدت ۲ هفته و  اگر ۲ کالس 
به بیماری کرونا مبتال شود آن مدرسه به 

مدت ۲ هفته تعطیل می شود.
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان 
بوشهر با اشاره به فعالیت یک هزار و 397 
شاخص  گفت:  بوشهر  استان  در  مدرسه 
رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان 
نسبت به گذشته بهتر شده و در زمان حاضر 
84 درصد مدرسه های فعالی که دانش آموز 
می پذیرند دستورالعمل های بهداشتی را به 
طور کامل رعایت و 90 درصد از ماسک 

استفاده می کنند.
تا  شهریور  اول  از  کرد:  اضافه  وی 
چهارم مهرماه جاری و همزمان با بازگشایی 
مدرسه ها مراجعه به علت ابتال به کرونا به 
مراکز درمانی در این استان افزایش یافته 
افزایش  اندازه  به  بستری ها  شمار  ولی 

مراجعه نبوده است.
دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا در 
حاضر  زمان  در  داد:  ادامه  بوشهر  استان 
به  بوشهر  استان  در  نفر   ۵00 و  1۲هزار 

کرونا مبتال شده اند و ۵70 نفر نیز در اثر 
ابتال به این ویروس جان باخته اند.

حاضر  حال  در  افزود:  کشمیری 
کرونایی  بخش های  در  ر  بیما  30۵
بستری  بوشهر  استان  بیمارستان های 
از این شمار 6۵ بیمار در ۲4  هستند که 
کرونایی  بخش های  در  گذشته  ساعت 
بستری شده  و استان نیز در شرایط هشدار 

و قرمز قرار دارد.
وی ادامه داد: استان بوشهر همانند 
را  بیماری  موج  سه  کشور  مناطق  سایر 
تاکنون داشته که با تصمیم های مناسب، 
استان موج اول را بدون هیچ آسیبی پشت 
سر گذاشته ولی موج دوم با شرایط سخت 
درصدی   ۲۵ افزایش  و  شد  سپری  تری 
شمار مبتالیان به ویروس کرونا در استان 
نشان می دهد در ابتدای موج سوم بیماری 

قرار داریم.
سعید کشمیری اضافه کرد: با افزایش 
خواهیم  نیز  را  بستری ها  افزایش  ابتال، 
روند  یک  با  حاضر  زمان  در  و  داشت 

افزایشی هشدار دهنده روبرو هستیم.
دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا در 
استان بوشهر گفت: براساس گزارش وزارت 
این  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

دستورالعمل های  رعایت  زمینه  در  استان 
مدرسه ها،  اداره ها،  در  به ویژه  بهداشتی 
بهترین  عمومی  نقل  و  حمل  و  بانک ها 

درصد را داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
وجود  با  بوشهر  اتمی  نیروگاه  گفت: 
و  رفت  آن  در  خارجی  نیروهای  اینکه 
کرونا  بیماری  توانسته  ولی  می کنند  آمد 
ارتباط  این  در  و  را مهار و مدیریت کند 
پارس جنوبی با بیشترین جمعیت شاغل 
عملکرد خوبی در برابر کرونا داشته زیرا 
تاکنون هیچ شرکت و صنایعی به سبب 

کرونا تعطیل نشده  است.
کشمیری بیان کرد: سازمان ها موظف  
پروتکل های  رعایت  به  نسبت  هستند 
خود  سازمان  کارکنان  توسط  بهداشتی 

نظارت مستمر و مناسب داشته باشند.
ی  بخش ها ر  د د  ر مو  3 7 *  

مراقبت های ویژه بستری هستند
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان 
بوشهر گفت: در حال حاضر 307 بیمار در 
بخش های کرونایی بیمارستان های استان 

بوشهر بستری هستند.
دکتر سعید کشمیری اظهار کرد: در 
۲4 ساعت گذشته 66 بیمار در بخش های 

بوشهر  استان  بیمارستان های  کرونایی 
بستری شده اند.

وی گفت: خوشبختانه در ۲4 ساعت 
گذشته 40 مورد از بستری های بخش های 
کرونایی در استان بوشهر با حال خوب از 
بیمارستان مرخص شده اند که از این تعداد 

۲3 مورد مثبت قطعی بوده اند.
پزشکی  علوم  ه  نشگا ا د ئیس  ر
از  نفر  یک  متأسفانه  کرد:  اضافه  بوشهر 
همشهریانمان روز دوشنبه و دو نفر نیز روز 
سه شنبه فوت  شده اند که تست کرونایشان 
بیماری  امروز مثبت اعالم شده  و دارای 
و  قلبی  بیماری  باال،  فشارخون  زمینه ای 

سکته مغزی بوده اند.
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان 
مورد   37 هم اکنون  اینکه  بابیان  بوشهر 
بستری  ویژه  مراقبت های  بخش های  در 
هستند افزود: از این تعداد در حال حاضر 
17 مورد از آن ها با کمک دستگاه تنفس 

می کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
شیوع  ابتدای  از  مثبت  موارد  کل  افزود: 
تاکنون  بوشهر  استان  در  کرونا  ویروس 
نفر  هجده   و  هفتصد  و  هزار  دوازده 

بوده است.

ابتالی ۲۵ دانش آموز و چهار معلم به کرونا در بوشهر

فه
ظی
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زیر نظر: بهنام مومنی

ICT حمايت مالی از سربازان فعال در حوزه
مشاور عالی قرارگاه مهارت  آموزی سربازان از امضای تفاهم نامه میان سازمان فناوری 

اطالعات ایران و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان خبر داد.
توان  ارتقای  و  اینکه خوشایندسازی خدمات سربازی  بیان  با  سردار موسی کمالی 
نیروهای  سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  اهداف  اصلی ترین  از  یکی  سربازان  مهارت  و 
مسلح است، گفت: در همین راستا نیز این قرارگاه اقدام به انعقاد تفاهمنامه های مختلف با 
سازمان ها و دستگاه ها کرده تا با استفاده از ظرفیت آنان بتوان در امر آموزش سربازان و 

نیز اشتغال زایی پس از ترخیص از خدمت اقدام کرد.

وی افزود: اخیرا نیز پس از رایزنی های اولیه مقرر شد تا تفاهم نامه ای میان سازمان 
فناوری اطالعات ایران و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح 
به امضا برسد که این اقدام انجام و مقرر شد با تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا  گام 
موثری در ایجاد آمادگی شغلی سربازان و افزایش نشاط و جذابیت در بین جوانان نسبت 

به دوره خدمت وظیفه عمومی برداشته شود.
کمالی با بیان اینکه این تفاهمنامه 1۲ ماده دارد، افزود: همکاری، حمایت و ایفای 
نقش موثر سازمان فناوری اطالعات ایران در فرایند توانمندسازی و بهبود نیازهای شغلی 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بر اساس الزامات طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه 

و سیاست های سازمان فناوری اطالعات ایران از اهداف این تفاهمنامه بود. 
وی ادامه داد: در این تفاهمنامه سازمان فناوری اطالعات ایران متعهد شد تا در راستای 
حمایت از اشتغال جوانانی که دوره خدمت سربازی خود را به پایان رسانده اند اقداماتی نظیر 
اعطای اولویت و تخصیص وام تا 1۵ درصد بیشتر نسبت به دیگر شرکت های فعال در حوزه 
ICT ، اعطای اولویت و تخصیص وام تا ۲0 درصد بیشتر از سایر طرح ها به طرح کسب 
و کار سربازان مهارت آموخته یا آموزش تخصصی تر این سربازان در دوره خدمت سربازی 
و همچنین حمایت های شغلی در قالب تشکیل استارتاپ ها و ایجاد زیرساخت های مورد 
نیاز برای ارتباط بر خط و اتصال سامانه های سازمان به سامانه ماهرسان و تهیه محتوای 

آموزشی از طریق دانشکده پست و مخابرات و ... را انجام دهد.
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معاون فنی گمرک از حذف 
تمدید ثبت سفارش کاالها به 

صورت مشروط خبر داد.
مهرداد ارونقی، با بیان اینکه پیش 
بین گمرک و وزارت  این مذاکراتی  از 
بودن  غیرضروری  با  رابطه  در  صمت 
کاالهای  برای  سفارش  ثبت  تمدید 
اولیه واحدهای تولیدی  اساسی و مواد 
صورت گرفته بود، اظهار کرد: به وزارت 
به  بودیم که توجه  صمت اعالم کرده 
اینکه ترخیص اقالم مشمول گروه یکم 
کاالیی مشمول اخذ و ارائه مجوزهای 
های  سازمان  و  بوده  مختلف  قانونی 
در  قانونی،  مجوزهای  صدور  متولی 
صدور  جهت  موضوع  بررسی  هنگام 
مجوزهای مربوطه، ثبت سفارش معتبر 
از نظر زمانی مطالبه می کنند، این امر 
را  زمینه  این  در  شده  ارائه  تسهیالت 
این رو  از  قرار می دهد؛  الشعاع  تحت 
ثبت سفارش معتبر از نظر زمانی برای 
گروه کاالیی اولویت اول الزامی نیست.

از وزارت  اساس  این  بر  وی گفت: 
صمت درخواست شد که در راستای تسهیل 
و  گمرکی  تشریفات  انجام  در  تسریع  و 
ترخیص کاالهای اساسی و ضروری و حتی 
مواد اولیه واحدهای تولیدی و جلوگیری از 
بروکراسی زائد اداری و ایستایی های بوجود 
آمده در صورت صالحدید، با موضوع عدم 
نیاز به تمدید ثبت سفارش در گروه کاالیی 

مورد نظر موافقت شود.

به  اشاره  با  گمرک  فنی  معاون 
رئیس  اول  معاون  سفر  اخیر  مصوبات 
بندر  از  بازدید  و  هرمزگان  به  جمهور 
شهید رجایی در رابطه با تسهیل ترخیص 
جریان  در  گفت:  شده،  دپو  کاالهای 
به  توجه  با  و  گرفته  صورت  مذاکرات 
موافقت وزارت صمت و بانک مرکزی 
در رابطه با موضوع مربوط به عدم نیاز 
به تمدید ثبت سفارش کاالها به صورت 
مشروط نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.

ارونقی توضیح داد: بر این اساس 

قرار شد تا در خصوص کاالهایی که در 
زمان اعتبار ثبت سفارش دارای قبض 
و  گمرک  به  کاال  اظهار  باشند  انبار 
صدور مجوزهای قانونی مانند استاندارد، 
بدون  دامپزشکی  قرنطینه،  بهداشت، 

تمدید ثبت سفارش بالمانع باشد.
داشتن  صورت  در  شد:  یادآور  او 
اعالمیه تأمین ارز )کد رهگیری( جهت 
ترخیص قطعی کاال نیاز به تمدید ثبت 

سفارش این کاالها نیست.
گفتنی است؛ در حال حاضر حدود 

3.۵میلیون تن کاالی اساسی و حدود 
غیراساسی که  تن کاالی  میلیون   3.۵
کاالهای  و  اولیه  مواد  را  آن  عمده 
واسطه ای تشکیل می دهند و بیش از ۲۵ 
هزار کانتینر کاالی اساسی و غیراساسی 
طی  که  شده  دپو  کشور  گمرکات  در 
و  رئیس جمهور  اول  معاون  اخیر  سفر 
بازدید وی از بنادر تصمیماتی در رابطه 
با ترخیص سریع این کاالها اتخاذ و به 
با ابالغ مصوبات در دستور کار  زودی 

قرار خواهد گرفت.

ايفا 70 درصدی تعهد ارزی
 بیش از 6۵ درصد مشتريان بانک توسعه صادرات
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران، 
گفت: 6۵ درصد مشتریان این بانک بالغ بر 70 درصد تعهد 
صادراتی خود را ایفا کرده ضمن اینکه نیمی از این تعداد، 
صد در درصد ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور 

بازگردانده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 

حبیب احمدی در چهارمین جلسه اتاق فکر که با حضور دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل، 
مدیران ارشد و روسای شعب این بانک با هدف بررسی چالش های رفع تعهد ارزی مشتریان 
به صورت ویدئو کنفرانسی، برگزار شد، اظهار داشت: پس از صدور بخشنامه بانک مرکزی 
در مرداد ماه سال جاری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
الزم دیده شد تا در مورد بسته سیاستی جدید و مسائل پیش روی مشتریان بانک جلسه 

همفکری تشکیل شود.
وی با تشریح بندهایی از بخشنامه بانک مرکزی، گفت: بر اساس بسته سیاستی 
جدید بانک مرکزی صادرکنندگان باید حداقل 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را 
به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲0 درصد از آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه، به 
بانک ها و صرافی های مجاز به فروش برسانند و بنگاه های تولیدی صادراتی نیز به منظور 

تامین نیازهای وارداتی خود حداکثر 30 درصد از منابع خود را استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه تمامی صادرکنندگان باید حداکثر 4 ماه پس از صدور پروانه 
صادراتی، ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند، گفت: به منظور تقویت و ارتقا صادرات غیر 
نفتی، وزارت صمت اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان می کند و بر این اساس صادرکنندگان 

با صادراتی بیش از سقف اعتباری باید به سرعت به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کنند.
احمدی اظهار داشت: ارز ناشی از قراردادها و پیمان های ارزی داخلی باید برای تامین 

نیاز های وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.
به گفته مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران در این بخشنامه آمده 
است: وزارت خانه های مرتبط با توجه به عملکرد صادراتی شرکت های تحت مدیریت 

خود، مسئولیت پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات را به عهده دارند.
احمدی با اشاره به بخش دیگری از این بخشنامه که به موضوع صادرات از 
محل ورود موقت پرداخته است،گفت: بر این اساس تولیدکنندگان موظفند جهت ورود 
کاال، اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت کرده و گمرک نیز پروانه واردات موقت 

را برایشان صادرکند.
وی تصریح کرد: دربخش پایانی این بخشنامه آمده است ارائه هرگونه خدمات توسط 
تمام دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی 
که بر مبنای بسته سیاستی بانک مرکزی، نسبت به برگشت ارز اقدام نمی کنند و نیز سایر 
اشخاصی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در روند عدم بازگشت ارز صادرکنندگان 

مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی آنها، امکان پذیر نیست.
احمدی خاطر نشان کرد که هرچند در بند هفتم اشاره ای به حجم ایفای تعهد ارزی 
نشده اما به نظر می رسد منظور بانک مرکزی عدم ایفای 100 درصدی تعهد ارزی است 
و البته در تبصره یک این بند آمده است که اسامی این افراد با همکاری نهادهای ذیربط 
استخراج وحسب مورد به دستگاه های قضایی منعکس می شود و بر همین اساس بانک 
مرکزی نسبت به عدم صدور گواهی ثبت آماری اقدام وگزارش عملکرد موارد مشکوک 

را به صورت ماهانه برای نهادهای مرتبط ارسال می کند.
به گفته احمدی، بانک مرکزی، بانک های عامل را نیز مکلف کرده که تا زمان ایفای 
تعهد ارزی باید از اعطای تسهیالت و ضمانت نامه های ارزی و ریالی و خدمات بانکی به 
صادرکنندگان خودداری کنند که البته این موضوع مشکالتی را برای برخی صادرکنندگان 

به وجود آورده و نیازمند شفافیت بیشتر است.
وی در پایان پس از تشریح بندهای مهم بخشنامه بانک مرکزی، گفت: مدیریت 
امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران برای بازاریابی جذب صادرکنندگانی 
که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند، برنامه ریزی های الزم را انجام 
داده و آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به این دست از صادرکنندگان اعالم می کند.

وی با تاکید به اینکه بانک توسعه صادرات ایران مصمم است در جهت تقویت 
صادرکنندگان متعهد نهایت تالش و توان خود را در چارچوب قانون به کار ببندد، گفت: 
بسیاری از مشتریان بانک، حجم قابل توجهی از تعهد ارزی خود را ایفا کرده اند و تالش 
ما برای طبقه بندی مشتریان، ایجاد بستری مناسب مدیریت شعب بانک است تا بر اساس 

بندهای بخشنامه بانک مرکزی با صادرکنندگان در تعامل باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، روسای شعب حاضر در این 
جلسه سواالت و نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و 

بندهای بخشنامه جدید بانک مرکزی با مدیران بانک مطرح کردند.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سراسر کشور توسط بانک توسعه صادرات
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از ارائه خدمت رفع 
تعهد ارزی به تمامی صادرکنندگان خبر داد و گفت: ارائه خدمت 

رفع تعهد ارزی منحصر به مشتریان بانک نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
تسهیالت،  اعطای  کنار  در  افزود:  آبادی  صالح  علی  دکتر 
تعهدات، ضمانت نامه ها و ارائه خدمات متنوع بانکی، رفع 
تعهد صادراتی نیز جزو خدماتی است که اگزیم بانک ایران به 

صادرکنندگان سراسر کشور ارائه می دهد.
وی اظهار داشت: رفع تعهد ارزی از صادرکنندگان عالوه بر اینکه وظیفه ذاتی 
بانک توسعه صادرات است، عامل موثری در جذب منابع برای بانک و تخصیص آن به 

بخش واردات محسوب می شود.
عضو هیات عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: آنچه محرز بوده این است 
که صادرکنندگانی که به رفع تعهد صادراتی خود پایبند هستند، کماکان از حمایت 
بود و در مورد آن دسته  ایران برخوردار خواهند  بانک توسعه صادرات  و خدمات 
از مشتریانی که بخشی از تعهد صادراتی خود را ایفا نکرده اند، الزم است شعب 
مشکالت صادرکنندگان را به دقت بررسی کرده و مشاوره های الزم را جهت رفع 

مشکل به ایشان ارائه کنند.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد عمده چالش صادرکنندگانی که نتوانسته اند به 
صورت کامل رفع تعهد ارزی کنند، عدم اشراف به روند ثبت در سامانه، معامالت ریالی 
با کشورهای هدف صادراتی اعم از عراق و افغانستان و یا عدم پیگیری الزم برای ثبت 
رفع تعهد صادراتی بوده و الزم است در این گونه موارد بانک به مشتریان خود کمک کند.

صالح آبادی در پایان اظهار داشت: شعب بانک توسعه صادرات ایران باید تا قبل از 
اعمال محدودیت های بیشتر بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا 
نکرده اند، به روش های مختلف مشتریان را در این خصوص تفهیم کرده و به روند ایفای 

تمام و کمال تعهد ارزی صادرکنندگان به کشور کمک کنند.

برگزاری چهارمین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
قرض  های  حساب  کشی  قرعه  جشنواره  چهارمین 
الحسنه پس انداز بانک سینا روز دوشنبه 7 مهرماه جاری با 
حضور نماینده دادستانی کل کشور، نمایندگان بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، قائم مقام و اعضای کمیته ناظر بر 

قرعه کشی بانک سینا برگزار شد.
در ابتدای مراسم، دکتر دانیالی قائم مقام بانک سینا ضمن 
تبریک هفته دفاع مقدس و قدردانی از مشارکت هموطنان در 

جشنواره حسابهای قرض الحسنه این بانک گفت: در آیات و روایات، پاداش های بسیاری 
برای قرض الحسنه برشمرده شده است. مهم ترین پاداش قرض الحسنه در همان اصل 
قرض دادن نهفته است، زیرا شخص وام دهنده با خداوند معامله می کند و کسی که 

قرض می گیرد در حقیقت خداوند است.
وی با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشنواره قرض الحسنه هم افزود: اگرچه 
بانک سینا دارای پیشینه ای 3۵ ساله است اما برگزاری جشنواره حسابهای قرض الحسنه، 
یکی از ابتکاراتی است که در سال های اخیر انجام شده و برکات بسیاری را نیز برای 

بانک به همراه داشته است.
در ادامه شیخ االسالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا 
هم ضمن قدردانی از مشارکت هموطنان و مشتریان گرامی و تالش همکاران شعب و 
ستاد در برگزاری چهارمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز، از رشد 

4 برابری منابع قرض الحسنه بانک خبر داد.
وی ابراز امیدواری کرد بانک سینا در ادامه مسئولیت های اجتماعی خود، بتواند گام 
های جدی تری را به پشتوانه همراهی مشتریان عزیز در بخش فعالیت های خیرخواهانه 
در راستای سنت حسنه قرض الحسنه بردارد و در حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه، 

عملکردی درخشان تر از قبل ارائه نماید.
جوایز این دوره از جشنواره به مناسبت سی و پنجمین سالگرد بانک سینا شامل 
۵ جایزه ویژه 1 میلیارد ریالی، 3۵ کمک هزینه تامین مسکن هر یک به مبلغ 3۵0 
میلیون ریال، 3۵ کمک هزینه خرید خودرو ایرانی هر یک به ارزش ۲۵0 میلیون ریال، 
3۵ کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر یک به ارزش 100 میلیون ریال و بیش از 14 

هزار جایزه ۲ میلیون ریالی بود.

زنگنه: پارس جنوبی افتخار ايران است
وزیر نفت دلیل تأخیر در توسعه پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی را تشریح 
کرد و گفت: هزاران میلیارد دالر از پارس جنوبی برای کشور درآمد حاصل 
شده است؛ پارس جنوبی افتخار نظام جمهوری اسالمی است و کسی نمی تواند 

آن را به نام خود تمام کند.
به پرسش  بیژن زنگنه روز گذشته )چهارشنبه، نهم مهرماه( در پاسخ 
ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان در مجلس درباره دلیل تأخیر در بهره برداری 
از پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی با یادآوری اینکه توسعه عملی فازهای پارس 
جنوبی در سال های 76 تا 84 برای نخستین بار آغاز و قرارداد اجرای طرح 
توسعه 13 فاز پارس جنوبی در این بازه زمانی امضا شد، تصریح کرد: پنج فاز 
نخست میدان گازی مشترک پارس جنوبی از سال 76 تا 84 و پنج فاز دیگر 

در دولت آقای احمدی نژاد به بهره برداری رسید.
وی مقدار برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی را در سال 9۲ 
روزانه ۲80 میلیون مترمکعب عنوان کرد و با بیان اینکه قرارداد فازهای 1۵ 
و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی نیز در دولت آقای احمدی نژاد امضا شد، یادآور 
شد: در ۲۵ خرداد 89 یعنی تقریبًا 10 سال پیش قرارداد پنج فاز پارس جنوبی 
با مدت زمان اجرای 3۵ ماه در زمان آقای میرکاظمی با تأمین منابع مالی 
صد در صد از شرکت ملی نفت ایران امضا شد که اصل امضای قراردادها کار 

تحسین برانگیزی بود و جای قدردانی دارد.
وزیر نفت با بیان اینکه  3۵ ماه برای تکمیل یک طرح در پارس جنوبی 
که در آن زمان ۵ میلیارد دالر هزینه داشت به یک جد و جهد بسیار باالیی نیاز 
داشت و هیچ شرکت خارجی نتوانسته بود به چنین رکوردی دست یابد، تصریح 
کرد: مدیریت وقت وزارت نفت اما چنین تصمیم مهمی را گرفت و تالش کرد 
پیش از پایان دولت دهم همه این 10 طرح را عملیاتی کند؛ پیمانکارانی که 
برای این طرح انتخاب شده بودند همه ایرانی بودند، اما همه در یک سطح و 
یکسان نبودند. بعضی از آنها مانند پتروپارس تجربه اجرای ۵ تا 6 فاز  پارس 
جنوبی یا مانند اویک تجربه اجرای دو فاز را در کنار پیمانکاران خارجی داشتند، 

اما بعضی شرکت ها تجربه ای برای اجرای چنین مگاپروژه هایی را نداشتند.
چه خاصیتی برای ما داشت که 17 فاز را با هم جلو ببریم، اما یک متر 

مکعب گاز به شبکه نرسانیم
زنگنه با اشاره به اینکه وقتی ما در میانه سال 9۲ کار را آغاز کردیم با 
کمبود شدید گاز در شبکه روبه رو بودیم ، افزود: در آن سال ۲7 میلیارد لیتر 
سوخت مایع تنها در نیروگاه ها مصرف شد که ارزش آن براساس قیمت های 
را به وجود  آن زمان 18 میلیارد دالر بود و مسائل زیست محیطی بسیاری 
آورد. آقای حاجی دلیگانی، عضو هیت رئیسه مجلس شورای اسالمی، به خوبی 
می داند که در اصفهان چه اتفاق هایی در نیروگاه شهید منتظری افتاد. همین طور 

مصرف مازوت در نیروگاه ها در اهواز و تبریز آلودگی های زیادی ایجاد کرد.
با وجود همه زحماتی که همکاران ما در آن زمان  اینکه  بیان  با  وی 
قابل  به سرعت  و  به سادگی  جنوبی  پارس  فاز   17 این  از  هیچ کدام  کشیدند 
تکمیل و عملیاتی شدن نبود و منابع نفت هم بسیار  محدود بود، اظهار کرد:  
نخستین کاری که ما به عنوان کار مدیریتی انجام دادیم )سال 9۲( این بود 
که این فازها را اولویت بندی کنیم. هفت فاز را که پیشرفت های فیزیکی بیشتر 
پیمانکاران خوبی داشتند و  ۲00 میلیون متر مکعب گاز تولید می کردند  و 
در اولویت قرار دادیم تا مشکل فوری شبکه را حل کنند و بقیه فازها را در 

اولویت بعدی قرار دادیم.
وزیر نفت تصریح کرد: چه خاصیتی برای ما داشت که 17 فاز را با هم 
جلو ببریم و پیشرفت کار را تا 80 درصد برسانیم، اما یک مترمکعب نیز گاز 
به شبکه نرسانیم. این درست بود یا اینکه ۲00 میلیون مترمکعب گاز را تولید 

کنیم و بقیه را با توجه به منابع محدود انجام دهیم.
نخستین ردیف پاالیشگاه؛ اواخر امسال

اجزای  همه  تا  نماندیم  منتظر  ما  این طرح ها  در  اینکه  بیان  با  زنگنه 
فرآیند پاالیشگاه ها به طور کامل عملیاتی شود، بلکه همین که توانستیم گاز 
را از دریا برداشت کنیم و به خشکی بیاوریم و شیرین سازی کنیم، میعانات 
آن را جدا سازیم و به استانداردهای شبکه برسانیم آن را انجام دادیم، افزود: 
این کار در حالی انجام شد که ما به دلیل تحریم ها، تجهیزات جدا کردن اتان 
از ال پی جی نداشتیم. وی تصریح کرد: به این ترتیب ما بدون اینکه طرحی 
را تعطیل کنیم، تمرکز مالی و مدیریتی مان را بر پایان یافتن هر چه سریع تر 
فازهای اولویت نخست گذاشتیم و در این کار الحمداهلل موفق شدیم و سپس 

به اجرای اولویت های بعدی پرداختیم.
پارس جنوبی  فاز 14  اینکه هم اکنون چهار سکوی  بیان  با  وزیر نفت 
عملیاتی است و  گاز با دو خط لوله به خشکی منتقل می شود و چاه های این 
فاز فعال است، گفت: از اردیبهشت ماه 97 برداشت گاز از سکوهای این فاز 
آغاز شده است و از ظرفیت اضافی فازهای 1۲ و 19 برای شیرین سازی آن 
استفاده می شود. تاکنون ۲۲ میلیارد مترمکعب گاز این فاز شیرین سازی شده، 

بنابراین اگر بحث ضرر باشد زیان در مقدار برداشت از دریاست.
زنگنه از عملیاتی شدن نخستین ردیف پاالیشی پاالیشگاه فاز 14 پارس 
جنوبی در اواخر امسال خبر داد و با بیان اینکه سه ردیف دیگر این پاالیشگاه 
نیز اوایل سال 1400 به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: عملیاتی شدن این 
ردیف های پاالیشی هیچ تاثیری بر مقدار تولید ما نخواهد داشت، ما فقط یک 

ظرفیت پاالیشی اضافه می کنیم.
وی با اشاره به اینکه  ما در فاز 14 پارس جنوبی با مشکالت زیادی روبه رو 
بودیم، زیرا کنسرسیومی متشکل از تعداد زیادی شرکت های ایرانی توسعه آن 
را به عهده داشتند، افزود: فردی که پروژه اجرا کرده باشد می داند وقتی 10 
نفر را برای مدیریت یک پروژه منصوب می کنید دچار اشکال می شوید. یک 
شرکت دولتی هم در رأس و مدیریت این پروژه گذاشته  شد که تاکنون چنین 
پروژه ای در این ابعاد اجرا نکرده بود. آن گونه که به من گفتند این شرکت 
تاکنون 10 مدیرعامل تغییر داده است و اکنون مدیرعامل ندارد، بنابراین با 

چنین شرکتی چه کار باید کرد؟
وزیر نفت گفت: از من به عنوان یک برادر کوچک تر که 40 سال پروژه های 
مختلف از کوچک تا بزرگ را در جهادسازندگی، وزارت نیرو و نفت اجرا کرده و 
حداقل هایی از مدیریت پروژه در این مدت یاد گرفته است، بپذیرید که اجرای 

پروژه با مدیریت 10 نفر دچار اشکال می شود.
خلع ید کردن کار خوبی نیست

زنگنه در توضیح بیشتر توسعه فاز 14 پارس جنوبی گفت: ما برای تسریع 
در اجرای این فاز پارس جنوبی بخش های مختلف آن را تفکیک کردیم، یعنی 
بخش دریا را که پیمانکاران خوبی داشت، جدا کردیم که خوشبختانه به نتیجه 
رسید. بخش آب، برق و بخار را که مپنا در آن حضور داشت، جدا کردیم و 
خوشبختانه کار آنها هم جلو رفت.وی گفت: بنابراین در این مسئله یک اشتباه 
ساختاری شکل گرفته بود و  به قول ما مهندسان، گوشت و استخوان را جدا 
کرده بودند. خریدها را به یک شرکت دولتی و اجرا را به دیگر شرکت های ایرانی 

داه بودند )البته شرکت های خوبی بودند( که این از نظر عملیاتی اشتباه بود.
ید  را خلع  این شرکت  باید  برخی می گویند  اینکه  بیان  با  نفت   وزیر 
می کردید، ادامه داد: خلع ید که کار خوبی نیست، درست است اختیار داریم، 
اما مشکالت فراوانی برای پروژه ای که ادعا می شود ۵0 درصد پیشرفت داشته 

)که البته به نظر ما نداشت( به وجود می آورد.
زنگنه با بیان اینکه ما در شرکت صدرا نیز با مشکالت مشابهی روبه رو 
نفت  ملی  شرکت  از  دالر  میلیارد   1.۵  ،9۲ سال  شرکت  این  افزود:  بودیم، 
با  بود. شرکت صدرا  نداده  تحویل  کاری  اما  بود،  کرده  دریافت  پول  ایران 
خصوصی سازی اشتباه در حال مرگ بود یا مرده بود. با همت مدیریت وقت 
همه  و  شد  زنده  دوباره  االنبیا )ص(، شرکت صدرا  خاتم  سازندگی  قرارگاه 

تعهدها را به خوبی انجام داد.
وی گفت: کار ساده این بود که ما شرکت صدرا را خلع ید کنیم، اما 
مدارا کردیم، زیرا باید با پیمانکاران مدارا کنیم و بی شک این پروژه امسال 
به نتیجه می رسد. اینکه می گویند این ضرر بوده، موافق نیستم .ضرر موقعی 

است که کار  در بخش دریا و برداشت گاز دچار مشکل شود.
وزیر نفت با بیان اینکه ما نباید خسارتی به پیمانکاران بپردازیم، بلکه 
آنها باید خسارت دهند، گفت:  دوستان، این قرارداد 3۵ ماهه بوده و تا 3۵ ماه 
برای آن ضمانت نامه داده شد پس چرا تمام نشد؟! زیرا دلیل داشته است. ما 
در وسط این پروژه به سد تحریم خوردیم و نمی توانستیم کاال وارد کنیم، این 

مسائل خارج از اراده مدیریتی بود.

معاون گمرک خبر داد؛
تمديد ثبت سفارش کاال به طور مشروط حذف شد
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زیر نظر: محمد امامی

یک کارشناس:

بازار مسکن به ثبات می رسد
عضو هیئت مدیره کانون 
انبوه سازان گفت: بازار مسکن 
تاثیر  بورس  از  آنکه  از  بیش 
بگیرد تحت تاثیر کاهش توان متقاضیان 
و نرخ ارز قرار دارد؛ چراکه نوسان نهاده 
های ساختمانی ناشی از نوسانات دالر 
برسد  ثبات  به  ارز  قیمت  اگر  و  است 
رو  پیش  را  آرامی  پاییز  مسکن  بازار 

خواهد داشت.
سید محمد مرتضوی اظهار کرد: 
اگر میانگین قیمت مسکن در کل کشور 
را حدود 10 میلیون تومان در هر متر 
مربع فرض کنیم یک واحد 100 متری 
دارد  قیمت  تومان  میلیارد  یک  حدود 
که خرید آن از توان اقشار متوسط نیز 

برنمی آید.
گذشته  ماه   1.۵ طی  افزود:  وی 
نرخ دالر حدود ۵0 درصد افزایش یافته 
نهاده های ساختمانی  قیمت  متعاقبًا  و 
30 تا 40 درصد رشد داشته است. این 
اتفاق بر روی قیمت تمام شده مسکن 
تاثیرگذار است اما  در طرف تقاضا توانی 
برای خرید وجود ندارد.   همین مسئله 

منجر به افت معامالت در شهریور ماه 
شد و احتماال  در فصل پاییز هم این 

روند ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار مسکن درباره 
پیش بینی این بازار در فصل پاییز گفت: 
همانطور که گفتم همه چیز به نوسانات 
نرخ ارز و بستگی دارد اما  افت قیمت 
به  می توان  تنها  است.  بعید  مسکن 
ثبات  صورت   در  مسکن  نرخ  کنترل 

بازارهای موازی امیدوار بود.
ن  نو کا ه  یر مد هیئت  عضو 

انبوه سازان تصریح کرد: تقاضای واقعی 
و  شده  خارج  بازار  از  تقریبًا  مسکن 
خریدهای کنونی توسط سرمایه گذاران 
انجام میشود. در وضعیت کلی عطش 
اگر  و  است  کاهش  به  رو  ملک  خرید 
ادامه پیدا کند فروشنده واقعی چاره ای 
جز این ندارد که خود را با شرایط وفق 
دهد. این می تواند به تعادل بازار مسکن 

منجر شود.
به گفته مرتضوی، زمانی که نرخ 
دالر حدود ۲1 هزار تومان بود میلگرد 

فروخته  تومان  هزار   9 تا   8 کیلویی 
می شد که هم اکنون با دالر ۲9 هزار 
تومانی به کیلویی 13 تا 14 هزار تومان 
رسیده است. اگر دالر ارزان شود قیمت 

مصالح ساختمانی نیز کاهش می یابد.

قیمت مسکن در تهران 
متری ۲۴ میلیون تومان

معامالت  تعداد  ایسنا،  گزارش  به 
در  تهران  آپارتمان های مسکونی شهر 
هزار   8.۵ به   1399 سال  شهریورماه 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه 
ترتیب  به  قبل  مشابه سال  ماه  و  قبل 
درصد   ۲03.7 و  کاهش  درصد   6.8
بر  همچنین  می دهد.  نشان  افزایش 
اساس اعالم بانک مرکزی در ماه مورد 
گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش 
واحد مسکونی  زیربنای  متر مربع  یک 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شهر تهران ۲4.۲ میلیون تومان 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب معادل ۵.1 و 91.7 

درصد افزایش نشان می دهد.

ینکه  ا ن  بیا با  ت  طا تبا ر ا یر  ز و
در  اختالل  عنوان  تحت  عمومی  مسئله 
حال  در  شبکه  گفت:  ندارد،  وجود  اینترنت 
برطرف  اختالل ها  و  است  خدمت رسانی 

شده و مشکلی هم وجود ندارد.
حاشیه  در  جهرمی  آذری  محمدجواد 
جمع  در  دولت  هیئت  گذشته  روز  جلسه 
خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که علت 
راه اندازی  برای  اینترنت  اخیر  اختالل های 
شبکه ملی اطالعات است یا نه، اظهار کرد: 
اینترنت  زیرساخت  اطالعات،  ملی  شبکه 
است و تضادی با اینترنت ندارد. این تصور 
شبکه  اگر  که  گرفته  شکل  اذهان  در  که 
ملی اطالعات بیاید اینترنت مختل می شود 

از اساس تفکر اشتباهی است.
وی افزود: اختالل در دسترسی در یکی 
از اپلیکیشن های پیام رسان رخ داد که نسخه 
وب آن دچار اختالالتی بود و پیگیری های 
کردند  زیرساخت  شرکت  در  ما  دوستان 
حاکی از این بود که برای مدیریت ترافیک 
را روی سرورهای  آن  از  خودشان، بخشی 
این  که  می گذاشتند  آمازون  ابری  خدمات 
سایت هم در خدمت رسانی به کاربران ایرانی 
برخی محدودیت ها را ایجاد کرده بود و بعد 

از پیگیری ها موضوع حل شد.
ینکه  ا ن  بیا با  ت  طا تبا ر ا یر  ز و
در  اختالل  عنوان  تحت  عمومی  مسئله 
حال  در  شبکه  گفت:  ندارد،  وجود  اینترنت 
برطرف  اختالل ها  و  است  خدمت رسانی 

شده و مشکلی هم وجود ندارد.
آذری جهرمی در پاسخ به این پرسش 
صاایران  گوشی های  شده  گفته  اخیراً  که 
ماجرا،  این  و سقم  چینی هستند و صحت 
اظهار کرد: من هم مثل شما دیدم. در هر 
را  گوشی  تولید  تکنولوژی  ما  اینکه  حال 

صفر تا صدی در کشور داشته باشیم و همه 
را روی پای خودمان بایستیم و انجام دهیم 
که در حال حاضر این توان را نداریم، بنابراین 
طبیعی است که در تولید با مدل هایی مثل 
اس کی بی یا سی کی بی شروع کنند و بعد به 

سایر مراحل برسند.
وی تأکید کرد: من به صورت دقیق 
این ماجرا را نپرسیدم اما دوستانی این تصاویر 
را برایم ارسال کردند که دیدم. ولی به نظرم 
نکته منفی وجود ندارد. اینکه با یک کشور 
خارجی به تفاهم رسیده باشند که محصوالت 
آن را در کشور تولید کنند، همین هم برای 

فاز اول خوب است.
پرسشی  به  پاسخ  در  ارتباطات  وزیر 
درباره مشکالت استفاده از شبکه شاد برای 
میلیون  نیم  و   8 کرد:  اظهار  دانش آموزان 
نصب فعال این اپلیکیشن تاکنون ثبت شده 
است که 1 و نیم میلیون نفر از آن استفاده 
در حال  آن  باند  پهنای  متوسط  و  می کنند 
است  ثانیه  بر  کیلوبیت   1۵0 حدود  حاضر 
را  ما  باند  پهنای  که  نیست  چیزی  این  و 
دچار چالش کند. بنابراین اینطور نیست که 
شبکه ای که ۲0 هزار گیگابیت ظرفیت دارد 
بخواهد در برابر این حجم از استفاده دچار 
مشکل  افزود:  جهرمی  شود.آذری  مشکل 
اپلیکشن  اولین  شاد  نیست.  باند  پهنای  از 
ایرانی است که رقبای خارجی خود را پشت 
سر گذاشته است. استفاده از شاد از واتس اپ 
در ایران بیشتر شده و ممکن است به دلیل 
این حجم استفاده نیازمند به بروزرسانی این 

اپلیکیشن باشیم.
وی ادامه داد: سه اشکل اصلی که ما 
می بینیم یکی این است که می گویند احراز 
هویت انجام نمی شود که به سیستم آموزش 
و پرورش باز می گردد و دارند تالش می کنند 

که این مشکل را حل کنند. موضوع دوم این 
است که شاد روی گوشی ها نصب نمی شود 
یا اگر پاک شود نمی توان آن را دوباره نصب 
طراحی  اینکه  به  برمی گردد  هم  این  کرد. 
بعد  به  اندروید  از  برای یک نسخه ای  شاد 
است، باید تیمی این مشکل را اصالح کند 
بتوانند  هم  اندروید  پایین تر  ورژن های  که 
گفت:  ارتباطات  باشند.وزیر  داشته  را  شاد 
سومین مشکل کندی است که به سرورها 
باز می گردد و کار دشواری است که در حال 
انجام است و ترافیک آن هم دارد روز به روز 
بیشتر می شود و همه مساعدت و توان مان را 
گذاشته ایم که کمک کنیم و اعالم کردیم که 
مراکز داده های مان در مشهد، تبریز، شیراز 
و تهران در اختیار آنان است.آذری جهرمی 
این  که  می کنیم  تالش  ما  اینکه  بیان  با 
مشکالت بزودی برطرف شود، تصریح کرد: 
حال اینکه به دنبال مسئولی بگردیم که همه 
مشکالت را به گردن او بیندازیم، فایده ای 
ندارد. اصاًل مسئول همه این مشکالت من 
باشم! این موضوع اهمیتی ندارد بلکه آنچه 

مهم است رفع مشکالت مردم است.
وی ادامه داد: گفته شده است که وقتی 

از شبکه شاد استفاده می کنیم، بسته اینترنت 
ایرانسل یا همراه اول ما اعالم می کند که چه 
اما  از شبکه شاد استفاده شده است  میزان 
چک کردیم و دیدیم که درج میزان استفاده 
از  میزان هزینه  به معنای کسر آن  از شاد 

بسته اینترنت نیست.
بنابراین  کرد:  تصریح  ارتباطات  وزیر 
استفاده از شاد در همه اپراتورهای ما رایگان 
است. ما تا امروز یک مورد شکایت مستند 
هم دریافت نکرده ایم.آذری جهرمی با اشاره 
اینکه حدود 104 هزار استاد در سراسر  به 
کشور برای استفاده از اینترنت رایگان به ما 
معرفی شده اند، گفت: تا امروز صبح حدود 
46 هزار نفر از آنان به ما درخواست داده اند 
استفاده  رایگان  اینترنت  بسته های  از  که 
 1۵ از  و  می شود  تقدیم  آنان  به  که  کنند 
مهر برای آنان فعال می شود.وی یادآور شد: 
دانشجویان یک جامعه تقریبًا چهار میلیونی 
هستند که استفاده از اینترنت برای آموزش 
هزینه هایی را برایشان به وجود آورده که ما 
تصمیم گرفتیم همه 1100 دانشگاه کشور 
به شبکه فیبر نوری متصل شود که این کار 
دارد پیش می رود. همچنین تسهیالت الزم 
را برای انجام خدمات آموزشی مجازی در 

دانشگاه ها فراهم سازیم.
بنا  گفت:  پایان  در  ارتباطات  وزیر 
دانشجویان  مورد  در  مهر  اول  هفته  بود 
اطالع رسانی کنیم که چون هنوز اطالعات 
به  علوم  وزارت  از  دانشجویان  از  تکمیلی 
دست ما نرسیده است، ما هنوز بسته اینترنت 
دانشجویان را نتوانستیم که عرضه کنیم ولی 
ظرف سه یا چهار روز آینده این موضوع را 
و دیگر  و مسئله حل شود  نهایی می کنیم 
هزینه  دانشجویان  برای  مجازی  آموزش 

نداشته باشد.

جهرمی در حاشیه جلسه دولت:

شبکه ملی اطالعات با اینترنت در تضاد نیست

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
امور  سازمان  خالی،  امالک  از  مالیات  خصوص  در  گفت: 
اجرای  از  هدف  و   نیست  مالی  تامین  دنبال  به  مالیاتی 
تقاضای  و  عرضه  حوزه  به  تعادل بخشی  و  تنظیم گری  آن 

واحدهای مسکونی است.
محمد مسیحی هدف از دریافت مالیات خانه های خالی 
را تنظیم گری بازار دانست و تاکید کرد: ما در سازمان امور 
مالیاتی کشور امیدواریم که قانون مالیات بر خانه های خالی 
به خوبی اجرا شود و درجه تمکین از آن به حدی باال باشد 
که دیگر خانه و واحد خالی باقی نماند تا ما بخواهیم از آن 

محل درآمد مالیاتی داشته باشیم.
امالک  بر  مالیات  قانون  کرد:  خاطرنشان  مسیحی 
خالی در سال 1394 توسط مجلس شورای اسالمی تصویب 
و در سال 139۵ با ابالغ توسط دولت الزم االجرا شده است 
و به موجب آن در شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت، 
خانه هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند 

بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات 
اجاره خانه ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در 
سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم 

یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.
وی افزود: اجرای این قانون در چارچوب سامانه ملی 
مسکن صورت خواهد گرفت و وزارت مسکن و شهرسازی 
امور  اختیار سازمان  را در  این سامانه  تا  موظف شده است 
مالیاتی قرار دهد که تا این لحطه هنوز این سامانه تحویل 
سازمان امور مالیاتی نشده است. البته همکاران ما در وزارت 
مسکن، قول تحویل این سامانه طی روزهای آتی را داده اند.

مسیحی در خصوص پیش بینی میزان درآمد مالیاتی 
از محل این قانون نیز گفت: سازمان امور مالیاتی نسبت به 
پیش بینی  و  ندارد  قانون چشم داشتی  این  از  درآمد حاصل 
هم از میزان دریافت مالیات از این محل نداریم، چرا که این 
پیش بینی به میزان تمکین مردم و صاحبان امالک خالی از 
قانون بستگی دارد. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره شود 

این است که در خصوص مالیات از امالک خالی، سازمان 
امور مالیاتی به دنبال تامین مالی نیست.

ادامه  مالیاتی  امور  مالیاتی سازمان  معاون درآمدهای 
آن  اول  کارکرد  که  دارد  مختلفی  کارکردهای  مالیات  داد: 
تامین مالی و تامین درآمد برای دولت هاست. اما عالوه بر 
آن کارکردهای دیگری هم برای مالیات ستانی متصور است 
که یکی از آن ها تنظیم گری بازار است. در این مورد هم هدف 
سازمان امور مالیاتی عمدتا تنظیم گری و تعادل بخشی به حوزه 
عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی است. ما به دنبال آن 

هستیم تا تمامی واحدهای خالی در بازار عرضه شوند.
مسیحی در ادامه با انتقاد از قانون مصوب در سال 1394 
افزود: قانون موجود هر چند بی اثر نیست، اما به نظر می رسد 
این  مالیات در  برای پرداخت  نرخ های در نظر گرفته شده 
قانون به مقداری نباشد که نقش بازدارنده را ایفا کند و موثر 
واقع شود. البته این قانون در حال حاضر در مجلس در حال 

اصالح است و باید منتظر نتیجه اصالحات مجلس باشیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

به دنبال کسب درآمد از »مالیات خانه های خالی« نیستیم
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ر  د سمی  ا مر طی 
ساختمان آتش نشانی شهرک 
آتش  از  اردبیل)۲(،  صنعتی 

نشانان این مرکز تجلیل شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
محمد اهلي در مراسم تجلیل از آتش 
نشانان شهرک صنعتی اردبیل)۲( که به 
مناسبت فرا رسیدن روز ایمنی و آتش 
آتش  داشت:  اظهار  شد  برگزار  نشانی 
که  هستند  فداکاری  مجاهدان  نشانان 
بدون هیچ گونه ادعا ، خاضعانه در خط 

مقدم خدمت به مردم قرار دارند.
ز  ا و  ها  رشادت  فزود:  ا وی 
ن  نا نشا تش  آ ی  ها گذشتگی  د خو
های  لحظه   ، ها صحنه  تمامی  در 
این  عملکرد  و  است  نشدنی  تکرار 
عزیزان در ذهن همه مردم فراموش 

شد. نخواهد 
ضرورت  به  اشاره  ضمن  اهلی 
رعایت پدافند غیرعامل در شهرک های 
صنعتی، از جایگاه شهرک های صنعتی 
به عنوان مراکز حساس و حیاتی کشور 
خبر داد و گفت: شهرک های صنعتی 
گذاری  سرمایه  عظیم  حجم  لحاظ  به 
های صورت گرفته و وجود صنایع تاثیر 
آمادگی در مقابل حوادث  گذار در آن، 
از  ملی  این سرمایه های  از  و صیانت 
اهمیت بسزایی در حفظ تولید و اشتغال 

کشور برخوردار است.

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
اینکه  بیان  با  اردبیل  استان  صنعتی 
به  صنعتی  واحدهای  سازی  یمن  ا
نح،  ا سو و  دث  حوا کاهش  منظور 
در  داد:  ادامه  است،  ضروری  امری 
آتش  ایستگاه   4 تاکنون  راستا  این 
نشانی در شهرک های صنعتی استان 
احداث و به بهره برداري رسیده است 
آتش  ایستگاه  تا  شود  مي  تالش  و 

خلخال  صنعتي  های  شهرک  نشاني 
به  جاری  سال  پایان  تا  نیز  گرمی  و 

برداري برسد. بهره 
وی هدف از ساخت و احداث این 
ایستگاه ها را کاهش زمان رسیدن به 
محل حادثه و ارتقاء ایمنی در شهرک 
ها و نواحی صنعتی و همچنین صیانت 
از جان و مال واحدهای تولیدی برشمرد 
و افزود: پیشگیری از وقوع حوادث در 

اهداف  از  یکی  صنعتی  های  شهرک 
مهم ماست که در صورت وقوع حادثه 
و آتش سوزی باید حضور در محل حادثه 
را به حداقل زمان ممکن کاهش دهیم.

اهلی یادآور شد: در 6 ماهه نخست 
سال جاری 7 حریق در واحدهای تولیدی 
مستقر در شهرک صنعتی اردبیل)۲( رخ 
داد که توسط نیروهای آتش نشان این 

شهرک اطفاء شد.

در مراسمی از آتش نشانان شهرک صنعتی اردبیل)۲( تقدير شد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی خبر داد: 
 ثبت بالغ بر ۳۲ هزار مورد مراجعه وسايل نقلیه سنگین به مراکز 

معاينه فنی استان در نیمه نخست سال جاری 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: نیمه نخست 
سال جاری بالغ بر 3۲ هزار مورد مراجعه وسایل نقلیه سنگین به مراکز معاینه فنی 

ثبت شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری بالغ بر 3۲ هزار مورد مراجعه وسایل نقلیه 
سنگین به  7 مرکز موجود معاینه فنی این وسایل نقلیه در استان ثبت گردیده است.

وی افزود: از این تعداد بالغ بر ۲8 هزار مورد منجر به قبولی در تست معاینه 
فنی شده و نزدیک به 4 هزار مورد هم از تست معاینه فنی رد شده اند.

شکری ادامه داد: کامیون، کشنده و مینی بوس بیشترین نوع وسایل نقلیه 
سنگین مراجعه کننده در شش ماهه نخست سال جاری به مراکز معاینه فنی هستند 
بطوریکه در این مدت بالغ بر 600 دستگاه کامیون ، نزدیک به 300 دستگاه کشنده 

و بالغ به ۲00 دستگاه مینی بوس مورد تست معاینه فنی قرار گرفتند.
همچون  معیارهایی  سنگین  نقلیه  وسایل  فنی  معاینه  تست  در  گفت:  وی 
میزان کدری دود ، میزان صدا ، لغزش جانبی چراغها، تست سرعت، ترمز ها، لقی 
جلوبندی و فرمان، نور چراغها و آج الستیک ها مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرد.

 این مقام مسئول ادامه داد :عملکرد ضعیف سیستم ترمز ها، میزان کدری 
نقلیه  معاینه فنی وسایل  بودند که در تست  نور چراغ هابیشترین مواردی  دود و 

سنگین موجب رد آنها شده است. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خبر داد:
توزيع بیش از هزار بسته مهرتحصیلی بین دانش آموزان نیازمند 

سطح استان

حجت االسالم داداش زاده گفت: به مناسبت بازگشایی مدارس ،10۲4 بسته 
مهر تحصیلی در بین دانش آموزان نیازمند سطح استان توزیع شد.

»حجت االسالم والمسلمین ناصر جوانبخت«، در گفتگو با خبرنگار روزنامه 
سراسری دنیای جوانان در ارومیه، با اشاره به طرح های اجرایی اوقاف در راستای 
کمک به نیازمندان اظهار کرد: طرح های اجرایی این اداره کل در راستای عمل به 
نیات واقفان خیراندیش اجرایی می شود که طرح مهر تحصیلی از جمله برنامه های 
خیرخواهانه در راستای تامین کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان مستعد است ها 

مهر تحصیلی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی افزود:  در سطح استان 
ما موقوفاتی با همین نیت وجود دارد و در همین محل نیز هزینه می شود و نهادینه 
سازی و ترویج فرهنگ وقف امری ضروری برای ارتقای فرهنگ، معنویت و رفع 
نیازهای جامعه است.وی تصریح کرد: در کنار حفظ و احیای موقوفات باید در زمینه 
ایجاد وقف های جدید اقدام شود.این مسئول از توزیع 10۲4بسته تحصیلی بین 
دانش آموزان به مناسبت بازگشایی مدارس خبر داد و افزود: بسته مهر تحصیلی که 
شامل کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی و سایر موارد است، تهیه و طبق نیات واقفان 

خیراندیش به دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اهدا می شود.
گفتنی است، طرح مهر تحصیلی در راستای سیاست حمایتی سازمان اوقاف و 
امور خیریه کشور برای کمک به دانش آموزان نیازمند در آستانه آغاز سال تحصیلی 

جدید در همه استان های کشور اجرا می شود

بمناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس انجام شد.
برق  برداری شرکت  بهره  معاونت  انتقال شرق  امور  بسیجیان  فعالیت های 

منطقه ای سمنان
بمناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، فعالیت های بسیجیان امور انتقال شرق 
معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان از سوی مسئول پایگاه بقیه ا.. 
)عج( تشریح شد .علی ولیان ، مسئول پایگاه بقیه ا.. )عج( امور انتقال شرق منطقه 
شاهرود با بیان فعالیت های این شرکت در هفته دفاع مقدس گفت : بسیجیان این 
پایگاه با برنامه ریزی منظم ، بمنظور گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس ، 
بسیجیان با حضور در گلزار شهدای شاهرود ، نسبت به مقام شامخ شهدای انقالب 

اسالمی ، ادای احترام کردند . 
به  پایگاه  تجلیل  این  پیشکسوت  رزمندگان  از  : طی مراسمی  وی گفت 
عمل آمد و در ادامه این مراسم ، یکی از رزمندگان سال های دفاع مقدس به 
ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان در طول 8 سال جنگ  از  بیان خاطره گویی 

 . پرداخت  تحمیلی 
و  پایگاه  بسیجیان  خانوادگی  روی  پیاده  )عج(،  ا..  بقیه  پایگاه  مسئول 
این  فعالیت های  دیگر  از  را  کارکنان  فرزندان  برای  نقاشی  برگزاری مسابقات 

 . برشمرد  هفته 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی  خبر داد؛
خط کشی 7۵0 کیلومتر از راههای استان مرکزی

استان  ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل  فر  زندی  علی  گفته  به 
استان خط  استحفاظی  در حوزه  از محورهای مواصالتی  کیلومتر  مرکزی، 7۵0 

کشی شد.
زندی فر افزود: یکی از اقدامات مستمر این اداره کل در راستای ارتقای سطح 
از  استفاده  با  ایمنی و حریم  اداره  راهداران  راهها توسط  راهها، خط کشی  ایمنی 

تجهیزات سازمانی است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهداف ملی در سال جهش تولید، اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در جهت ارتقای شاخص عملکرد و استفاده 
از پتانسیل های موجود توانسته است با راه اندازی اکیپ امانی خط کشی، ضمن 

کاهش هزینه ها طول بیشتری از راههای استان را خط کشی نماید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با اشاره به خط 
بیان  جاری  نخست سال  ماهه  در شش  استان  راههای  از  کیلومتر   7۵0 کشی 
تا  داشت  خواهد  ادامه  فصلی  بارندگی های  از شروع  قبل  تا  اقدامات  این  کرد: 
کافی  ایمنی  از  استان  محورهای  زمستان  فصل  در  جوی  نامساعد  شرایط  در 

. باشند  برخوردار 

برداشت سوغات سرخ وطاليی  آلو از باغات نیشابور
از  معاون رئیس سازمان جهادکشاورزی نیشابور گفت: امسال 1700 هکتار 
باغهای نیشابور زیر کشت آلو است که از این مقدار1۵00هکتار سطح زیر کشت بارور 
۲00هکتار بصورت نهال وغیر بارور بوده وپیش بینی میگردد امسال حدود 7۲00 
تن انواع آلوی تر ازارقامی همچون شمس، طرقبه، قطره طال ، درگزی، سانتارزا 
وبخارا برداشت شود که از این مقدار ۲000 تن آلوی خشک تولید می شود وحدود 

1۲0تن نیز بصورت تازه خوری مورد مصرف قرار می گیرد.
محمدعلی فرهمندراد بیان کرد: نیشابور از لحاظ محصوالت باغی از جایگاه 
این  به  آلو  کاشت  اول  ورتبه  است  برخوردار  رضوی  خراسان  استان  در  ای  ویژه 
از  آلو بیش  تولید وعرضه  از محل  افزود:درحال حاضر  دارد. وی  تعلق  شهرستان 

۲04 میلیارد ریال سود ناخالص عاید باغداران نیشابوری می شود.
وی ادامه داد: سال جاری میانگین تولید آلو ۵000 کیلوگرم در هکتار رسیده 

که البته افت عملکرد باغات بدلیل بروز سرمای دیر رس بهاره بود. 
فرهمند راد با تاکید بر استفاده از روشهای نوین آبیاری ومبارزه به موقع 
و  محصول  تولید  افزایش  منظور  به  باغی  محصوالت  های  وبیماری  آفات  با 
پر محصول  ارقام  از  آلو  باغداران در کاشت  باغات توصیه کرد:  بیمه  همچنین 
های  وتنش  ها  وبیماری  آفات  به  مقاوم  های  پایه  وهمچنین  پوست  ،خوش 

نمایند.  استفاده  محیطی 

همزمان با فرا رسیدن هفته ملی سالمندان صورت می پذیرد؛
کلنگ زنی ۲ مرکز آموزشی توانبخشی روزانه سالمندان در استان 

مرکزی
روزانه  توابنخشی  مرکز   ۲ زنی  کلنگ  از  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
سالمندان و مرکز حمایتی شبانه روزی سالمندان ابراهیم آباد همزمان با فرا رسیدن 

هفته ملی سالمندان خبر داد.
زهرا امینی ضمن تبریک فرا رسیدن روز جهانی سالمندان اظهار کرد: با توجه 
به اینکه روز یکم اکتبر هر سال در تقویم بین المللی به عنوان روز جهانی سالمند نام 
گذاری شده است، در هفته ملی سالمندان با هدف فضا سازی و ایجاد دغدغه برای 
طرح مشکالت و چالش های حوزه سالمندی در جامعه، برنامه ای طراحی شده است.

وی ادامه داد: برنامه های هفته ملی سالمندان از 7 تا 13 مهر ماه سال جاری و 
با شعار »کرونا؛ فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان« برگزار می شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اینکه برای هر روز از هفته ملی 
سالمندی شعار مشخصی طراحی شده است، گفت: امسال تمهیدی اندیشیده شده 
است تا در کنار عناوین کلی هرروز برخی از مصادیق ویژه و نیازهای مهم سالمندان 
ارائه  زمینه  این موضوع و مصادیق  متولی  اعالم دستگاه های  با  و  احصا شود  نیز 
گزارش عملکرد دستگاه های و مطالبه گری اصحاب رسانه پیش از پیش فراهم آید.

امینی به شرایط خاص همه گیری کرونا در استان اشاره کرد و خاطر نشان 
کرد: با توجه به این شرایط، برنامه های هفته سالمندان به صورت غیر حضوری و با 

استفاده از فضای مجازی، اجرا می شود.
وی ضمن تشریح فعالیت های هفته سالمند یادآور شد: فراهم سازی دسترسی 
مراقبتی،  درمانی،  بهداشتی،  نیاز  مورد  اورژانسی  یا  خدمات ضروری  به  سالمندان 
روانپزشکی، توانبخشی، مشاوره ای به صورت رایگان یا تخفیف دار و اطالع رسانی 
در خصوص فرایند مراکز ارائه دهنده اینگونه خدمات در طول هفته تکریم و منزلت 
سالمندان و ایجاد تسهیالت دسترسی آسان بدون نوبت و تخفیف دار سالمندان به 
وسایل و ابزار توانبخشی، پزشکی، و پیراپزشکی با تأیید یه پزشکی و ارائه مدرک 
هویتی و استحقاق سنجی از دیگر فعالیت های این اداره کل در هفته مذکور خواهد بود.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:
آتش نشانی يک کارعاشقانه و شغلی توام با ايثار و از خودگذشتگی 

است
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه هر روز، روز ایمنی و 
آتش نشانی است، گفت: آتش نشانی یک کار عاشقانه و شغلی توآم با ایثار و از خود 
گذشتگی است و در این راستا بایستی با آموزش همگانی کارکنان این فرهنگ را 

در همه سطوح شرکت ترویج داد.
دکتر ” روح اله نوریان” در دیدار با کارکنان واحد ایمنی و آتش نشانی که به 
مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت، افزود: وجود نیروهای ایمنی و آتش 
نشانی باعث آرامش خاطر سایر کارکنان در مراحل مختلف فرآیندی و واحدهای 
عملیاتی شده که در صورت بروز حوادث با ایثار و از خود گذشتگی، شرایطی ایمن 

و بدون حادثه را برای دیگران فراهم می کنند.
وی با بیان اینکه نیروهای با انگیزه ایمنی و آتش نشانی این واحد صنعتی 
ضمن بهره گیری از تجهیزات مناسب آماده انجام هرگونه عملیات در زمان وقوع 
حوادث می باشند،اظهار داشت: سال گذشته واحد ایمنی و آتش نشانی پاالیشگاه 
پاالیشگاههای کشور  بین  در  را  آمادگی جسمانی  درالمپیاد  نخست  رتبه  گازایالم 
کسب کرد که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده ، روز به روز شاهد موفقیت 

های بیشتری باشیم.
وی با بیان اینکه نیروهای آتش نشانی باید این آمادگی را حفظ و درمانورها 
احساس  کرد:  تصریح  باشند،  داشته  فعال  نیاز حضور  مورد  آموزشی  های  دوره  و 
جسمانی،  باالی  آمادگی  و  کامل  توانایی های  باال،  پذیری  ریسک  مسئوولیت، 
از  بخشی  عقالنیت،  و  احتیاط  کنار  در  خالقیت  و  ابتکار  و  مستمر  آموزش های 
وظایف آتش نشانان است و این شغل آرامش و دقت باالیی می طلبد تا فرد بتواند 
در مقابل تهدید های موجود، حجم زیان ها را کاهش داده یا از وقوع خسارت های 

احتمالی جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به پروژه های در دست اقدام واحد ایمنی 
و آتش نشانی اشاره کرد و گفت: اصالح و برروز رسانی سیستم اعالم و اطفاء حریق 
با پیشرفت ۲0 درصد، احداث زمین آموزش  مخازن ذخیره محصوالت پاالیشگاه 
آتش نشانی برای تمرین اطفا حریق تخصصی با پیشرفت 8۵ درصد و انجام پروژه 
شناسایی خطرات پاالیشگاه به روش HAZID با پیشرفت 100درصد را از اقدامات 

انجام شده در این حوزه می باشند .

ايستگاه پمپاژ فاضالب »سنجان_فیجان« راه اندازی شد
با تکمیل و راه اندازي یک باب ایستگاه پمپاژ فاضالب براي جمع آوري و 
انتقال فاضالب محله هاي سنجان و فیجان شهر اراک ، پیشرفت فیزیکي شبکه 

جمع آوري فاضالب این کالنشهر ، به بیش از 98 درصد رسید.
مهندس   ، مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  روابط عمومي شرکت  گزارش  به 
فاضالب  و  آب  شرکت  فاضالب  توسعه  و  برداري  بهره  معاون  شجاعي  منوچهر 
استان مرکزي با اعالم این خبر بیان کرد : براي جمع آوري و انتقال فاضالب برخي 
از نقاط کالنشهر اراک مانند سنجان و کرهرود ، با توجه به وضعیت توپوگرافي این 

مناطق نیازمند احداث ایستگاه پمپاژ بودیم .
وي ادامه داد : با احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب سنجان ، مشکالت بخشي 
از ساکنان محله هاي سنجان و فیجان در جمع آوري و انتقال فاضالب به تصفیه 

خانه شهر اراک مرتفع گردید.
معاون بهره برداري و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
اظهار داشت : هم اکنون این شرکت در حال احداث و تجهیز دو باب ایستگاه پمپاژ 
فاضالب در محله کرهرود شهر اراک مي باشد که در صورت تخصیص اعتبارات تا 

پایان سال جاري تکمیل و راه اندازي مي گردد.

اهدای يک دستگاه جمع آوری پالسمای خون به بیمارستان شهدای 
خلیج فارس بوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر یک دستگاه جمع آوری کننده پالسمای 
خون ) آِفرزیس ( به بیمارستان شهدای خلیج فارس اهدا کرد.

راستای  در  کل  اداره  این  گفت:  بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
مسئولیت  های اجتماعی خود یک دستگاه آفرزیس به ارزش چهار میلیارد ریال به 

بیمارستان شهدا خلیج فارس اهدا کرد.
، سیاوش ارجمندزاده با اشاره به اینکه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
حمایت از تالشگران عرصه سالمت برای تسریع بیماران الزامی است افزود :  این 
اداره کل با اهدا یک دستگاه آفرزیس به کمک کادر درمان برای درمان بیماران در 
کنار رسالت های اصلی خود برای کمک به اقتصاد کشور با تمام توان برای رعایت 
حداکثری دستورالعمل های بهداشتی تالش می کند تا به سهم خود در کاهش شمار 

مبتالیان کرونا ایفای نقش کند.
 آفرزیس یک روش درمانی بود که طی آن کل خون یک اهداکننده یا بیمار 
گرفته می شود و برای جداسازی یک جزء آن به اجزای جداگانه تقسیم و سپس اجزای 

خون باقی مانده دوباره به جریان خون بیمار یا اهداکننده وارد می شود.
آفرزیس برای جمع آوری اجزای خون اهداکننده )مانند پالکت ها یا پالسما( 
و همچنین برای درمان برخی بیماری ها استفاده می شود. که در آن بخشی از خون 

که حاوی عناصر تحریک کننده بیماری است حذف می شود.
از هر فرد بهبود یافته کرونا ۵00 سی سی پالسما به روش آفرزیس گرفته 
اهدا کننده  به خون  قرمز و پالکت است  بقیه خون که شامل گلبول  و  می شود 

باز می گردد.

برنامه  از  برق  مصرف  مديريت  راهبردهای  و  ها  روش  ارائه 
راديويی پرتو

بیست و نهمین قسمت برنامه رادیویی پرتو پیرامون روش ها و راهبردهای 
مدیریت مصرف برق از صدای مرکز سمنان به روی آنتن رفت.

کارشناس شرکت توزیع برق استان با عنوان این که مدیریت مصرف، مجموعه 
ای از روش ها و راهبردها است که به منظور بهینه سازی مصرف انرژی به کار 
گرفته می شود بیان داشت: مدیریت مصرف برق، شامل مجموعه ای از فعالیت های 
به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین در راستای تعدیل بار مصرفی مشترک 
است تا بتوانیم با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مدیریت 
مصرف دست پیدا نموده و عرضه کننده و مصرف کننده برق به منفعت بیشتری 

در این زمینه خواهند رسید.
الکتریکی  انرژی  مصرف  مدیریت  که  این  به  اشاره  با  نصیری  محمدعلی 
باتوجه به استراتژی و اهداف تعیین شده برای آن به دو گروه تقسیم می شوند 
انرژی در بخش مصرف و گروه دوم در  اضافه کرد: گروه اول مدیریت مصرف 
بسیار  مصرف  مدیریت  بخش  در  اجرایی  راهکارهای  و  باشند  می  تولید  بخش 

موثرتر از راهکارهای تولید است.
وی با بیان این که راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در سمت مصرف بسته 
به میزان هزینه ای که در پی دارند به سه دسته تقسیم می شوند تصریح کرد: گروه 
اول روش هایی بدون هزینه مانند استفاده درست از لوازم برقی، روش کم هزینه 
مثل تعمیر و نگهداری وسایل برقی و تعویض لوازمی که به طور کلی قدیمی شده 

اند، به عنوان روش پرهزینه محسوب می شود.
پیرامون  جمله  “بهترین  مسابقه  در  شرکت  جهت  عالقمندان  است:  گفتنی 
مدیریت بهینه مصرف برق”، می توانند جمله مورد نظر را به شماره 30000۲31 

پیامک نمایند.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد:

تولید پایدار گاز طبیعی مرهون امنیت پایدار و تالش های نیروی انتظامی است
مشهد  شهرستان  خبری  گروه 

سمیه باقرزاده
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
شهید هاشمي نژاد گفت: به برکت خون 
شهدا و مجاهدت های یگانهاي نظامي 
و انتظامي، امروز یکی از برجسته ترین 
ایران  اسالمي  جمهوري  های  مولفه 

امنیت است.
در  منبتي  مجید  سید  مهندس 
انتظامي  نیروي  فرمانده  بازدید  حاشیه 
خراسان رضوي از این مجتمع گازي و 
طي نشستي گفت: پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمي نژاد به دلیل موقعیت استراتژیک 
مرکز  ترین  حیاتي  عنوان  به  خود 
اقتصادي و قطب تولید انرژي در شمال 
تامین  و شمال شرق کشور، مسئولیت 
گاز شش استان کشور را بر عهده دارد.

و  کار  مولفه  کرد:  تصریح  وي 
اقتصاد ملي متغیرهاي بسیار زیادي دارد 
که مهمترین آن بحث برقراري امنیت 
است و با توجه به جایگاه مهم استان 
خراسان رضوي بویژه شهرستان سرخس 
در رشد اقتصادي کشور، به لطف امنیت 
پایدار شاهد تولید پایدار گاز طبیعي در 

این خطه مرزي هستیم.
خانگیران  پاالیشگاه  مدیرعامل 
همت  با  حاضر  حال  در  داد:  ادامه 
در  استان  انتظامي  و  نظامي  نیروهاي 

منطقه،  کامل  امنیت  برقراري  جهت 
بستر مناسبي براي ورود سرمایه گذاران 
داخلي و خارجي به شهرستان سرخس 
فراهم شده و پنج شرکت خصوصي در 
ارزش  ایجاد  و  گوگرد  محصول  زمینه 
افزوده باالتر از این محصول استراتژیک 
در این منطقه سرمایه گذاري کرده اند.

در  داشت:  بیان  منبتي  مهندس 
از  برداري  بهره  شاهد  نزدیک  آینده 

این واحدها و اشتغال جوانان شهرستان 
سرخس خواهیم بود.

کرد:  تاکید  مسئول  مقام  این 
اجتماعي  هاي  مسئولیت  به  عمل  با 
شرکتي و راه اندازي نخستین مرکز رشد 
وزارت نفت در موضوع توسعه کسب و 
کار، استفاده از توان شرکت هاي دانش 
بنیان  و خرید از سطح شهرستان گام 
اشتغال  باعث  این مهم  و  ایم  برداشته 

هاي  شرکت  سازي  توانمند  و  جوانان 
محلي شده است.

وي با اشاره به اینکه امنیت پایه 
یادآور  است  ها  فعالیت  همه  اساس  و 
تالش  و  مردم  همراهي  سایه  در  شد: 
شبانه روزي نیروهاي نظامي و انتظامي 
شهرستان  اطالعاتي،  هاي  دستگاه  و 
سرخس جزو امن ترین شهرستان هاي 

استان خراسان رضوي است.

ایالم-   آذر یعقوبیان :   زهرا همتی” 
،گفت:  ایالم  ا  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مطابق سرشماری سال 9۵  میانگین سنی 
در ایالم   7/30 درصد می باشد، از لحاظ میانگین سنی   

ایالم شانزدهمین استان کشور است.
از 49 هزار نفر سالمند  اینکه بیش  بیان  با  وی 
در ایالم  زندگی می کنند افزود:  حدود 8 و نیم درصد 

جمعیت این استان سالمند هستند.
مدیرکل بهزیستی استان اظهار کرد: 81 درصد 
سالمندان در کشور مستقل زندکی می کند، 13 درصد 

نیازمند کمک  و ۵ درصد وابسته به دیگران است.
وی بیان داشت:  در ۲ مرکز نگهداری سالمندان 

شهرهای ایالم و ایوان بصورت شبانه روزی 6۵ سالمند 
نگهداری می شوند.

وی با اشاره به اینکه این مراکز بصورت خصوصی 
فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: بهزیستی بابت نگهداری 
هر سالمند به این مراکز بیش از 9 میلیون ریال بعنوان 

یارانه ماهیانه پرداخت می کند.
وی یادآور شد: در این استان  3 هزار و ۵00 
دارد  وجود  بهزیستی  حمایت  تحت  مددجو  سالمند 
که بیش از نیمی از آن مستمری بگیر این سازمان 

. هستند
ویزیت  مرکز    4 بودن  فعال  ادامه  به  در  وی 
راستای  در   گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  سالمندان 

اجرای این طرح، 168 نفر از سالمندان توسط تیم   
آموزش دیده مراقبین مورد ویزیت های مستمر قرار 
دارند،همچنین تیم توانبخشی مراکز ویزیت در منزل با 
حضور مستمر در منزل به 334 سالمند خدمات درمانی 

و بهداشتی مورد نیاز ارائه می دهند ،
همتی گفت: هم اکنون 11 مرکز )سی بی آر(  به 
منظور شناسایی و ارایه خدمات در روستاها با پوشش 
صدرصدی به معلولین و سالمندان و یک مرکز  بنیاد 
رفاهی،  آموزشی،  خدمات  ارایه  هدف  با  فرزانگان 

تفریحی، سیاحتی، مذهبی در حال فعالیت می باشد
۵ الی 11 مهرماه به عنوان هفته سالمند نامگذاری 

شده است..

۸ و نیم درصد جمعیت ایالم سالمند است

برگزاری رزمایش همدلی و کمک 
مومنانه در هفته دفاع مقدس رزمایش 
قرارگاه  در  مومنانه  کمک  و  همدلی 
منطقه ای شمال شرق ارتش برگزار شد.  
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال 
استکبار  و  دشمن  گفت:  نزاجا  شرق 
جهانی در برابر مردم ایران هرگز نمی 
توانند صف آرایی کرده و قد علم کنند، 
مردم و ارتش در روزهای اول جنگ در 
برابر رژیم بعث ایستاده و اجازه ندادند 
دشمن  تصرف  در  خاک  این  از  وجبی 

قرار گیرد. 
تصریح  آذریان  رضا  سرتیپ  امیر 
کرد: قدرت نیروهای مسلح ما در منطقه 
با پشتیبانی و حمایت مردم و با هدایت و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری سر آمد 

است و تمام تحرکات را رصد می کند.
 وی تاکید کرد: امروز ما به افتخار 
شاهد  روز  هر  مقدس  دفاع  سال   40
و  اسالمی  ایران  موفقیت  و  شکوفایی 
عدم  مقدس  دفاع  سال   8 برکات  به 
توان  و  دیگر  به کشورهای  وابستگی  
باالی نیروهای نظامی بوده و در تمام 
مقدس  دفاع  سال های  مانند  شرایط 
آماده ایم و به مردم خدمت خواهیم کرد.  
امیر سرتیپ در ادامه مطلب فوق 
با  ارتش  زمینی  نیروی  امروز  افزود: 
ساختاری جدید از شرق، جنوب و غرب 
کشور دفاع می کند و این تغییر چشم 

همه را کور کرده است.

وحدت  به  اشاره  با  آذریان  امیر 
های  سال  از  بعد  ملی  انسجام  و  ملی 
جنگ تحمیلی اظهار داشت: وحدت و 
انسجام ملی  یکی از دستاورد مردم بعد 
برای  بوده و  از سال های دفاع مقدس 
نیروهای مسلح اقتدار، تثبیت و تضمین 
که  است  اسالمی  جمهوری  نظام  این 
نشانه فداکاری های نیروهای مسلح در 

طول هشت سال دفاع مقدس است. 
فرمانده قرارگاه شمال شرق گفت: 
مبارزه با استکبار جهانی همچنان ادامه 
در جبهه  نیروهای مسلح  دارد چرا که 
مقاومت و دفاع از اهل بیت شهدایی را 

تقدیم اسالم کرده اند. 

وی گفت: امروز به پاس روزهای 
دفاع مقدس که نیروهای مسلح از این 
به  کردن  دفاع  مردم  و  خاک  و  آب 
یاری  و  مدد مردم شتافته و مانند قبل 

خدمتگزار مردم خواهیم بود.
در ادامه معاون نیروی انسانی این 
قرارگاه گفت: در راستای اجرای منویات 
فرماندهی  اوامر  و  رهبری  معظم  مقام 
نیروی زمینی ارتش، جشنواره حضرت 
علی اکبر )ع(، روز جوان سرباز،  تعدادی 
متعهد  و  شاخص  وظیفه  کارکنان  از 

قرارگاه تجلیل شد. 
ابوتراب پارسا در خصوص اهداف 
اصالح  گفت:  جشنواره  این  برگزاری 

نگرش و رفتار جامعه نسبت به خدمت 
و  وحیه  ر تقویت  عمومی،  وظیفه 
صادقانه،  خدمت  در  سربازان  انگیزه 
در  سربازان  ارزنده  نقش  از  تجلیل 
اجرای مأموریت های محوله، افزایش 
منزلت اجتماعی خدمت وظیفه، تقویت 
ارتباط عاطفی و مشفقانه فرماندهان و 
کارکنان پایور با سربازان وظیفه، جلب 
نهادهای  هدفمند  و  موثر  مشارکت 
قداست  و  منزلت  تقویت  در  کشور 
انگیزه حضور  تقویت  خدمت وظیفه و 
ادای  برای  کشور  جوانان  داوطلبانه 
برگزاری  اهداف  از  را  وظیفه  خدمت 

این جشنواره می باشد.

برگزاری رزمایش همدلی و کمک های مومنانه و تقدیر از چندین سرباز 
به مناسبت روز جوان سرباز در قرارگاه منطقه ای شمالشرق کشور
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آشنایی با ارزهای دیجيتال 
و کسب و کار الکترونيک

گردآورنده:  فرزاد عباسی
مشاور کسب و کار



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1570- پنجشنبه 10 مهر 61399 ورزش دنیای 

وضعیت نامشخص بانوان بسکتبال باويلچر تا زمان صدور 
مجوز برای برگزاری اردو

ویلچر  با  بسکتبال  انجمن  رییس  نایب 
بانوان گفت: هر چند تمرینات فضای مجازی 
بازیکنان تا حدودی  برای حفظ آمادگی بدنی 
بر  مستقیم  نظارت  چون  اما  است،  مناسب 
عملکرد بازیکنان وجود ندارد، دقیقا نمی دانیم 
گزارشاتی که از طریق فضای مجازی ارسال 

می شود واقعی است یا خیر.
سوسن فتحی اظهار کرد: بعد از مسابقات 
قهرمانی آسیا که آذر سال گذشته برای کسب 

سهمیه پارالمپیک توکیو برگزار شد و سهمیه را از دست دادیم، تا به االن به دلیل 
شیوع بیماری کرونا اردویی برای بانوان بسکتبال با ویلچر نداشتیم و از طریق فضای 
مجازی تمرینات بدنی و مهارتی آن ها را پیگیری کردیم تا با افت رکورد مواجه نشوند.

او گفت: هر چند این تمرینات برای حفظ آمادگی بدنی بازیکنان مناسب است، 
اما چون نظارت مستقیم بر عملکرد بازیکنان وجود ندارد، دقیقا نمی دانیم گزارشاتی که 
از طریق فضای مجازی به مربی ارسال می شود، رکورد واقعی بازیکنان است یا خیر؟

فتحی افزود: البته ما به فدراسیون درخواست برگزاری اردو و مسابقات قهرمانی 
کشور را دادیم که تا به االن هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم، بعید هم می دانم با شرایط 

کنونی به رشته های گروهی مجوز برگزاری اردو داده شود.
نایب رییس انجمن بسکتبال با ویلچر بانوان یکی از برنامه های این انجمن را 
آماده سازی بازیکنان زیر ۲3 سال برای شرکت در بازی های پاراآسیایی ۲0۲1 جوانان 
در بحرین عنوان کرد و گفت: با توجه به این که سال گذشته جوانگرایی در تیم صورت 
گرفت، مشکلی برای آماده سازی تیم و حضور در بازی های پاراآسیایی جوانان نداریم، 
به شرط این که از نظر مجوز مشکلی برای اعزام تیم به این مسابقات نداشتم باشیم.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا بانوان بسکتبال با ویلچر مشکلی از نظر 
تجهیزات ندارند؟ خاطرنشان کرد: در مورد ملی پوشان مشکل ویلچر نداریم اما در مورد 
بازیکنان شهرستانی چون ویلچر مخصوص به خود ندارند، هر زمان که مسابقه ای باشد 
مجبور هستند از ویلچر آقایان استقاده کنند، البته در حال حاضر چون همه چیز تعطیل 
است فعال مشکلی وجود ندارد و تنها مشکل دریافت مجوز برای برگزاری اردو است.

علیرضا نصر سرمربی تیم ملی تکواندوی بلژيک شد
تا  ایران  تکواندوی  اسبق  پوش  ملی 
ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به  توکیو  المپیک 

تکواندوی بلژیک انتخاب شد.
اسبق  پوش  ملی  آزادانی  نصر  علیرضا 
ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به  ایران  تکواندوی 

تکواندوی بلژیک انتخاب شد.
علیرضا نصر مرداد ماه سال 97 به عنوان 
مربی در تیم ملی بلژیک مشغول به فعالیت شد 
و قرار است از این پس به عنوان جانشین داود 

فالحتگر به عنوان سرمربی به کار خود ادامه بدهد.

پس از قهرمانی در مسابقات بادبانی فرانسه؛
ملی پوش بادبانی: با تمام توان برای کسب سهمیه المپیک آماده 

می شوم

ملی پوش بادبانی ایران گفت: بعد از تمریناتی که داشتم تالشم این است با 
حضور در رقابت های مختلف به آمادگی مطلوبی دست پیدا کنم.

احمد احمدی درباره حضور در مسابقات بین المللی فرانسه بیان کرد: بعد از این 
که نتوانستم در مسابقات آلمان شرکت کنم راهی فرانسه شدم تا در این مسابقه حضور 
داشته باشم. به هر حال ماه ها بود که تمرین داشتم و در قرنطینه نیز فقط تمرین 

می کردم و نیاز بود که در یک مسابقه هم شرکت کنم.
بودم  مختلف  از کشورهای  نمایندگانی  کنار  مسابقه  این  در  داد:  ادامه  او 
نظر  از  دارم،  خوبی  شرایط  برسم.  نخست  مقام  به  توانستیم  نیز  نهایت  در  و 
بدنی افت نداشتم و با حضور در این رقابت ها بهتر و بهتر هم می شوم. هدفم 
سهمیه  کسب  برای  شرایط  بهترین  با  خدا  امید  به  تا  است  اوج  به  رسیدن 

المپیک وارد رقابت شوم.
 این ملی پوش بادبانی ایران هم چنین گفت: بعد از مسابقه ای که داشتم در یک 
رقابت دیگر هم شرکت می کنم که هم اکنون در روز دوم آن هستیم و تا سه شنبه هر 
روز روی آب می رویم. این مسابقات باعث می شود هم از نظر فنی و هم از نظر بدنی 

آماده تر بشوم. قطعا از نظر روانی هم باعث رشد من می شود.
موفق  المپیک  انتخابی  مسابقات  در  تا  می کنم  تمرین  توان  تمام  با  من   
شوم و سهمیه بگیرم. قطعا کسب سهمیه کار آسانی نیست اما تالشم را می کنم. 
از  ورزش  وزارت  و  المپیک  ملی  کمیته  فدراسیون،  استان،  هیات  مدت  این  در 
من حمایت کرده اند. اسپانسر من نیز با تمام سختی ها کنارم بود و امیدوارم که 

بتوانم موفق شوم.
احمد احمدی با حضور در اروپا خود را برای رسیدن به المپیک ۲0۲1 توکیو آماده 
می کند. او پس از از دست دادن رقابت های آلمان به فرانسه رفت و در مسابقه ای به 
میزبانی این کشور شرکت کرد. احمدی در مسابقات قایق های کالسیک به عنوان 
جام پاییز که توسط باشگاه یات کالب فرانس پاریس، یکی از مهم ترین باشگاه های 

قایقرانی دنیا برگزار شد شرکت کرد. 
ملی پوش بادبانی ایران در قالب تیم کومت از انگلیس به آب زد و در مسیر کن 
به سنن تروپز، در کنار نمایندگانی از استرالیا، ایتالیا، فرانسه و آفریقای جنوبی حضور 

داشت و در نهایت به عنوان قایق نخست مسابقات را به پایان رساند.
احمدی در این قایق تنظیم کننده جنوا )بادبان جلو( و اسپیناکر بوزم بود. 

احمدی که تمرینات خود را در اسپانیا انجام داد و با شیوع گسترده ویروس 
کرونا در این کشور بود حاال با باز شدن مرزها فرصت حضور در مسابقات را دارد و از 
امروز نیز در یک رقابت دیگر به میزبانی سنت تروپز شرکت می کند که این مسابقه تا 

سه شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. 

میزبانی سنندج از لیگ برتر کشتی فرنگی لغو شد
رییس سازمان لیگ فدراسیون کشتی گفت: با توجه به مجوز وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی برای برگزاری لیگ برتر به میزبانی تهران بر همین 
اساس وزارت بهداشت با میزبانی سنندج از مسابقات گروه )ب( لیگ کشتی فرنگی 

مخالفت کرد.
»عبدالمهدی نصیرزاده« روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به 
عالقمندی سنندج و حتی مسووالن عالیرتبه استان برای میزبانی از لیگ برتر کشتی 
فرنگی و همچنین با توجه به افتتاح سالن جدید 6 هزار نفری این شهر، مسووالن 

استان عالقه داشتند که لیگ برتر در این سالن برگزار شود.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط کرونا و دسترسی دشوار سایر تیم ها برای 
حضور در سنندج، مسووالن وزارت بهداشت با میزبانی این شهر مخالفت کرد و این 

مسابقات به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.
نصیرزاده با اشاره به اینکه مسابقات دور رفت از گروه )ب( قرار بود روزهای 
۲3 و ۲4 مهر ماه برگزار شود، یادآور شد: طی جلسه ای که با کادر فنی تیم ملی و 
همچنین »محمد بنا« سرمربی تیم ملی داشتیم، آنها نیز دغدغه خودشان را داشتند. 
به طوری که اگر قرار باشد پیکارهای جهانی برگزار شود، باید اردوهای تیم ملی آغاز 
شود و برهمین اساس لیگ کشتی فرنگی باید قبل از ۲0 مهر ماه به پایان برسد که 

به زودی شرایط و برنامه مسابقات اعالم خواهد شد.
اینکه  و  مسابقات  تعطیلی  از  ماه  از گذشت 8  بعد  یادآور شد:  وی همچنین 
کشتی گیران تمریناتی را نداشتند، به نظر می رسد کسانی که دچار آسیب دیدگی شده 
بودند، بهبود پیدا کرده و در این مسابقات آماده بودند. از سوی دیگر بیشتر تیم ها همچون 
سیرجان با کشتی گیران بومی خود در لیگ حضور پیدا کرده اند که این موضوع بر 

جذابیت لیگ افزوده است.

»بريتِويت« آخرين »خريد اضطراری« فوتبال اسپانیا
نون  قا نیا  سپا ا فوتبال  فدراسیون 
به  گذشته  فصل  در  که  را  انتقادبرانگیزی 
باشگاه بارسلونا اجازه داد تا پس از بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالت »مارتین بریتویت« را 
خریداری کند، لغو کرد و از حیث مقررات با 

سایر کشورهای اروپایی هم راستا شد.
آبی اناری ها فوریه سال گذشته بریتویت 
را براساس قانون »خرید اضطراری« از لگانس 
خریداری کردند و این در حالی بود که این 
تیم در آستانه سقوط، نتوانست جایگزینی برای 

بریتویت به تیم اضافه کند.براساس بندی در مقررات فدراسیون فوتبال اسپانیا، در 
صورتی که پس از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت، یکی از بازیکنان تیمی در یک 
پست به دلیل مصدومیت دست کم تا پنج ماه نتواند تیمش را همراهی کند، آن تیم 

مجاز است تا در آن پست یک بازیکن خریداری کند.
اما در مجموعه مقررات جدید فدراسیون فوتبال اسپانیا که به تازگی منتشر شده، 
این قانون حذف شده و براساس مقررات جدید، تنها بازیکنانی که با تیمی قرارداد 
نداشته یا آزاد باشند، می توانند خارج از پنجره نقل و انتقاالت به باشگاه ها ملحق شوند.

لگانس که از ادامه وجود این قانونو خشمگین شده بود، برای جلوگیری از این 
انتقال ناتوان بود چون بارسا مبلغ فسخ 18 میلیون یورویی بریتویت را پرداخت کرده 
بودند اما تیم قعر جدولی از امضای قرارداد با بازیکنی جدید و جایگزین مهره خروجی 

خود ناکام ماند و در نهایت به دسته پایین تر سقوط کرد.

مسی درباره اعتراض هايش توضیح داد
مهاجم بارسلونا در مصاحبه با اسپورت 
اعالم کرد به چه دلیلی معترض بوده و از 

باشگاه انتقاد می کرده است.
لیونل مسی در یک مصاحبه اختصاصی 
با اسپورت به خاطر اتفاق های یک ماه اخیر 
پذیرفت.  را  اشتباهاتش  و  کرد  عذرخواهی 
از  دیگری  بخش  امروز  کاتاالنی  نشریه 
صحبت های ستاره آرژانتینی را منتشر کرد. 
مهاجم بارسلونا شکل جدایی لوییس سوارس 
از آبی اناری ها را دوست نداشت. او از این که 

باشگاه به صورت مجانی اجازه داد مهاجم اروگوئه ای تیم را ترک کند و با یک حریف 
مستقیم یعنی اتلتیکو قرارداد امضا کند، ناراحت شده بود.

دوست صمیمی اش  با  اینستاگرامی  پیامی  در  سوارس  رفتن  از  پس  مسی 
خداحافظی و از باشگاه انتقاد کرد. ستاره آرژانتینی در این رابطه گفت: تنها احساسم 
را در لحظاتی که شرایط برایم سخت بود، به زبان آوردم. می دانم که برخی ها فکر 
می کنند باید مانند بیشتر مواقع که مسائل را رها می کردم، این بار هم سکوت می کردم 
و از آن رد می شدم. با این حال در هفته های اخیر خیلی ناراحت بودم و به این شکل 

ناراحتی ام را ابراز کردم. 
مسی کمی بعد از حذف تحقیرآمیز بارسلونا مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان 
به باشگاه کاتاالتی فکس زد و اعالم کرد می خواهد تیم را ترک کند. با این حال بارسا 
اجازه نداد ستاره اش مجانی برود و مهاجم آرژانتینی هم نمی خواست از تیم محبوبش 
شکایت کند. به همین خاطر  در بارسا ماند. این موضوع روی هدف و تفکر کاپیتان 
آبی اناری ها تاثیر نگذاشته است. او گفت: هر کسی که من را می شناسد، می داند که 
نمی توانم به شکل دیگری جز برای کسب پیروزی بازی کنم. به همین خاطر با تمام 
وجود در زمین حاضر می شوم. دوران ورزشی ام همیشه این چنین بوده است و تغییری 

نخواهد کرد. اکنون نسبت به این پیراهن و تیم تعهد کاملی دارم.

گزارش آاس؛ بارسلونا و امید اندک به جذب جانشین لوئیس سوارز
گزینه  دیپای  ممفیس  جذب  احتمال 
مورد نظر رونالد کومان برای جانشینی سوارز 

بسیار اندک شده است.
از  یکی  لیون  ستاره  دیپای  ممفیس 
گزینه های جدی بارسا و سرمربی هلندی 
لوئیس  جانشینی  برای  کومان  رونالد  اش 

سوارز است.
در یکی دو هفته اخیر اخبار و شایعاتی 
مهاجم  این  با  بارسا  توافق  مورد  در  زیادی 

هلندی شنیده شده است که همگی تکذیب شدند. برخی رسانه ها حتی از پیش قرارداد 
او با بارسا نوشته بودند که با واکنش تند رئیس باشگاه لیون روبرو شد.

هواداران  به  توئیتری  پیام  دو  در  لیون  باتجربه  رئیس  آئوالس  میشل  ژان 
تیمش اطمینان داد که چنین توافقی حاصل نشده و دیپای را برای فصل جاری 

حفظ خواهند کرد.
طبق ادعای آاس به فاصله ۵ روز تا پایان نقل و انتقاالت تابستانی، بارسلونا 
امید چندانی برای جذب دیپای ندارد. ستاره ای که درخواست فوری کومان است و 

تنها یک سال دیگر از قراردادش با لیون باقیمانده است.
بارسا برای نهایی کردن انتقالی که ۲۵ میلیون یورو هزینه خواهد داشت، نیاز 
به منابع مالی دارد در حالی که پول حاصل از فروش نلسون سمدو را صرف خرید 

سرجینیو ِدست از آژاکس کرده است. 
برای تامین هزینه جذب دیپای بارسا باید منتظر انتقال ژان کلر تودیبو، رافینیا، 
اومتیتی یا جونیور فیرپو باشد در حالی که جدایی هریک از این بازیکنان با موانعی روبرو 
شده است. بارسا همچنین بی میل نیست تا عثمان دمبله را به فروش برساند اما ستاره 
فرانسوی تمایلی برای جدایی ندارد. همه اینها در کنار مخالفت های رئیس باشگاه لیون 
باعث شده تا در حال حاضر باشگاه کاتاالن چندان خوشبین به جذب دیپای نباشد.

رومینیگه: ژابی آلونسو می تواند سرمربی بايرن مونیخ شود
مدیرعامل  رومینیگه،  هاینس  کارل 
آلونسو  ژابی  که  است  معتقد  مونیخ،  بایرن 
نیمکت  روی  نشستن  برای  الزم  استعداد 

این تیم را دارد.
بازیکن اسپانیایی قهرمان جام جهانی 
در فاصله سال های ۲014 تا ۲017 سه سال 
در آلیانز آرنا حضور داشت و پس از آن از دنیای 
دوران  در طول  او  کرد.  فوتبال خداحافظی 
حضورش در این تیم سه قهرمانی بوندسلیگا، 

یک قهرمانی جام حذفی و یک سوپرکاپ به دست آورد و حاال هدایت تیم بی رئال 
سوسیه داد را بر عهده دارد. این بازیکن در رده جوانان این باشگاه اسپانیایی رشد 
کرده و به دنیای فوتبال معرفی شده بود. رومینیگه هنوز با آلونسو در ارتباط است و 
باور دارد که او به عنوان سرمربی به بایرن بازخواهد گشت. مدیرعامل باشگاه آلمانی 
به بیلد گفت: » او مربی ای خواهد بود که در مقطعی در آینده به بایرن می پیوندد. 
من می توانم این را تصور کنم. ژابی آلونسو همراهی و اشتیاقی که به آن نیاز دارید را 
داراست. خصوصا با توجه به بازیکنان نسل جدید که باید بسیار با آنها مدارا کرد. »

سايت رئال مادريد:  ادن هازارد مصدوم شده است
ادن هازارد که به تازگی پس از پشت 
سر گذاشتن دوران مصدومیتش به تمرینات 
رئال اضافه شده بود دوباره مصدوم شده و 
دیدار لوس بالنکو مقابل وایادولید را از دست 
داده است. این خبر را سایت رسمی باشگاه 
رئال مادرید اعالم کرده و گفته این بازیکن 
بلژیکی در پای راست خود دچار مصدومیت 
شده است. سایت رئال به طور دقیق مدت 
از میادین را اعالم  زمان دور ماندن هازارد 

نکرده اما رسانه مارکا مدت زمان دوری هازارد را 3 تا 4 هفته اعالم کرده و به این 
ترتیب هازارد عالوه بر از دست دادن دیدار رئال مادرید مقابل وایادولید، بازی مقابل 

لوانته که یکشنبه هفته آینده برگزار می شود را هم از دست خواهد داد.
خبر دیگر برای هازارد این است که او در لیست دعوت شده های تیم ملی بلژیک 
برای حضور در دیدار دوستانه مقابل ساحل عاج و دیدار در چهارچوب رقابتهای لیگ 
ملت های اروپا مقابل انگلیس و ایسلند هم قرار گرفته اما به دلیل مصدومیتش این 
بازی ها را هم از دست می دهد. هازارد که پیش از فصل گذشته با امضای قراردادی 
گران قیمت به رئال پیوسته تا به حال با ۲ مصدومیت جدی از ناحیه مچ مواجه شده 
و در فصل گذشته تنها 14 بار به میدان رفته است. حال باید دید او امسال باز هم 

مانند قبل همواره مصدوم خواهد بود یا خیر.

به  تمند  د سعا حمد  ا
صورت رسمی از سمت مدیر 
عاملی باشگاه استقالل برکنار 
شد. در بیانیه ای که هیات مدیره باشگاه 

استقالل منتشر کرد آمده است:
به نام خدا

هواداران عزیز باشگاه استقالل
سالی به غایت سخت سپری شد و 
امیدوار بودیم در پایان این سال فوتبالی 
سخت، حداقل یک جام به شما هدیه 
دهیم ولی نشد، امیدوار بودیم با نتیجه 
گرفتن در لیگ قهرمانان آسیا، دل شما 
را شاد کنیم اما نشد، نشد و حکایت این 

نشدها حکایت تلخی است.
اول الزم می دانیم بابت این نشدها 
از همه شما عذرخواهی کنیم و همه توان 
خود را به کار گیریم تا در فصل پیش 
رو تیمی قدرتمند روانه مسابقات کنیم تا 

استقالل واقعی مجددا بدرخشد.
دوم با بررسی دقیق اتفاقات باشگاه 
از نظرات  استفاده  در دو ماه گذشته و 
کارشناسان و اهالی فن و با عنایت به؛

نتیجه  بی  و  نابهنگام  سفر   -1
ایتالیا که بر خالف  به  آقای سعادتمند 
ادعاها و بر اساس اسناد موجود می شد 

دیرتر انجام شود و بدتر از آن مصاحبه 
جنجالی تلویزیونی و مصاحبه رسانه ای 
بعد از جلسه هیات مدیره که باعث برهم 
خوردن تمرکز تیم و در نتیجه از دست 

رفتن جام حذفی شد.
در  سعادتمند  آقای  اهمال   -۲
شفر  ینفرد  و قای  آ طلب  پرداخت 
و  نقل  پنجره  شدن  بسته  باعث  که 
تیم  محرومیت  نتیجه  در  و  انتقاالت 
لیگ  در  جدید  بازیکنان  حضور  از 

قهرمانان آسیا شد.
3- رفتارهای خالف شان باشگاه 

در نقل و انتقاالت و حضور سوال برانگیز 
در یک هتل به جای ساختمان باشگاه، 
همچنین همراهی شائبه برانگیز برخی 
ورود  باعث  که  مذاکره  اتاق  در  افراد 
و  نقل  موضوع  به  نظارتی  نهادهای 

انتقاالت باشگاه استقالل شد.
4- قراردادهای اقتصادی بی نتیجه 
و بدون تامین نظر هیات مدیره که باعث 
بروز مشکالت مالی برای استقالل شد.

۵- خروج ارز از کشور بدون مجوز 
هیات مدیره و بانک مرکزی که باعث 

وهن باشگاه استقالل شد.

6- اتفاقات تاسف برانگیز در کشور 
قطر به ویژه در فرودگاه دوحه که دور از 

شان باشگاه استقالل بود.
7- طرح مسائل داخلی و محرمانه 
به  باشگاه  رسمی  سایت  در  باشگاه 
جای مدیریت بازیکنان و حل و فصل 
شدن  دار  خدشه  باعث  که  مشکالت 

حیثیت و اعتبار باشگاه استقالل شد.
احساسات  با  بازی  همچنین   -8
بهانه  به  استقالل  باشگاه  هواداران 
بازگرداندن استراماچونی سرمربی سابق 

باشگاه
نظر  در  با  مدیره  هیات  اعضای   
اقدام  لزوم  و  باشگاه  مصالح  گرفتن 
آمدن  وارد  از  جلوگیری  برای  سریع 
آقای  باشگاه،  پیکره  بر  بیشتر  ضربات 
مدیریت  سمت  از  را  سعادتمند  احمد 
عامل باشگاه استقالل عزل  و عضویت 
مجمع  به  را  مدیره   هیات  در  ایشان 

باشگاه ارجاع می دهد.
الزم می دانیم برای آقای سعادتمند 
در مناصب آینده آرزوی موفقیت کنیم و 
همچنین از هواداران باشگاه تشکر کنیم 
و آرزوی روزهای خوب برای استقالل 

بزرگ داشته باشیم.

مدیر عامل باشگاه استقالل برکنار شد؛

هیات مديره باشگاه: حیثیت و اعتبار استقالل خدشه دار شد!

ملی  تیم  بی  مر سر
اسامی  حالی  در  نوجوانان 
بازیکنان مدنظر خود را برای 
حضور در اردو اعالم کرده که نیمی از 
مهدوی کیا  مهدی  شاگردان  بازیکنان 

هستند.
ملی  تیم  حسین عبدی، سرمربی 
برگزاری  برای  ایران  نوجوانان  فوتبال 
اردویی 9 روزه، ۲4 بازیکن را به تیم ملی 
فراخوانده است که از نکات جالب توجه 
این فهرست، غیبت بازیکنان استقالل 
و پرسپولیس و حضور چشم گیر شاگردان 

مهدی مهدوی کیا است.
در این اردو، 1۵ بازیکن از تهران به 
تیم ملی دعوت شده اند که 11 بازیکن 
از شاگردان مهدوی کیا در آکادمی کیا 
هستند و 6 بازیکن دیگر مربوط به تیم 
پیکان و ایرانمهر هستند و هیج نامی از 
سایر تیم های ریشه دار مانند پرسپولیس، 
استقالل و سایپا دیده نمی شود. همچنین 
دو بازیکن هم از باشگاه ایرانمهر به تیم 
علی  شاگردان  که  دعوت شده اند  ملی 
تیم های  سابق  سرمربی  دوستی مهر، 

ملی پایه در این باشگاه هستند.
تیم  از  بازیکن  تعداد  این  دعوت 
در  ملی  تیم  به  مهدوی کیا  مهدی 
از  بازیکنان  این  که  است  شرایطی 
فوتبال  اسطوره  آکادمی  در  نونهالی 
ایران پرورش یافتند و در حال حاضر به 
مهدی  تفاوت  آمده اند.  تیم ملی  کمک 
ملی  تیم  بازیکنان  سایر  با  مهدوی کیا 
مربیگری  راه  که  خود  هم رده هایش  و 
است  این  کردند،  انتخاب  را  ایران  در 
که از چندین سال قبل به مربیگری در 

رده های پایه هامبورگ مشغول است و 
ایران  در  هم  را  خود  آکادمی  همزمان 
او در تیم  افتتاح کرد و حاال ثمره کار 

ملی هم دیده می شود.
از دیگر نکات این اردو دعوت شدن 
تنها یک بازیکن از فوتبال خوزستان به 
تیم ملی است که در گذشته تقریبا یک 
سوم از بازیکنان دعوت شده را تشکیل 
تیم  ظهور  با  معادله  این  اما  می دادند 
مهدوی کیا بهم خورده است و چند سالی 
است که این تیم در لیگ های کشوری 
و همینطور استانی هم مقام نخست را 

از آن خود می کند.
به  بازیکنان دعوت شده  فهرست 
تیم ملی نوجوانان )زیر 16 سال( به این 

شرح است:
آرین  حسینی فرد،  آریا  تهران: 
عسگری، فردین بحری، سجاد خادمی، 
امیرحسین ثقفی، امیر حسین ریوندی، 
محمدی،  مهدی  محمد  قاسمی،  سینا 
رستمی  ر  یادگا و  لوند  کما سبحان 
عرشیا  و  آق  معین  کیا(،  )آکادمی 
کریمی )ایرانمهر(، محمدرضا صالحی، 
جعفری  یاسین  و  کوشکی  محمدرضا 

)پیکان(
صالحی،  محمدصادق  اصفهان: 

مسیح مرادی و سبحان مردای
گیالن: سام عباس قلی زاده

ماندران: محمدحسین عاشوری
خوزستان: ایمان دانش

آذربایجان شرقی: امیر ابراهیم زاده
کرمان: سجاد گل محمدی

فارس: علی اکبر رنجبر
تیم ملی فوتبال نوجوانان با هدایت 
حسین عبدی در تدارک حضور قدرتمند 
در مرحله نهایی قهرمانی آسیا است که 
فعال تا سال ۲0۲1 لغو شده است. پیش 
از این قرار بود مسابقات ۲6 شهریور تا 
1۲ مهر برگزار شود که به علت شیوع 
جدیدی  زمان  و  است  شده  لغو  کرونا 
است.  نشده  اعالم  آن  برگزار  برای 
فوتبال  تیم  آماده سازی  اردوی  سومین 
)یازدهم  جمعه  روز  عصر  از  نوجوانان 
مرکز  در  بازیکنان  حضور  با  مهرماه( 

ملی فوتبال آغاز می شود.
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زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

سرخابی های پایتخت محو شدند؛

حضور 10 بازیکن تیم مهدوی کیا در تیم ملی نوجوانان

پیش  اتفاقات  دنبال  به 
آمده در راس باشگاه استقالل 
این  جدید  سرمربی  احتماال 
فرهاد  نوری،  الکساندر  بین  از  تیم 
نتخاب  ا قلعه نویی  میر  ا و  مجیدی 

خواهد شد.
باشگاه استقالل آنقدر اسیر حواشی 
کرده ایم  عادت  دیگر  که  مختلف شده 
زیادی  نقیض  و  ضد  اخبار  هرروز 
درباره این تیم بشنویم. در این شرایط 
هواداران نیز بسیار ناراضی هستند و در 
فضای مجازی می شود فهمید که آنها 
به چیزی جز حاکم شدن آرامش در این 

تیم فکر نمی کنند.
و  حواشی  این  هم  گذشته  روز 
اخبار به اوج خود رسید؛ جایی که ظهر 
مدیرعامل  سعادتمند  احمد  چهارشنبه 
باشگاه از توافق با الکساندر نوری خبر 
داد تا شاید بتواند با این موضوع جای 
پای خود را محکم کند اما ساعاتی بعد 
هیات مدیره باشگاه با انتشار یک بیانیه 
سمتش  از  را  او  سعادتمند  علیه  تند 

برکنار کرد.
در چنین شرایطی حاال مشخص 
نیست تکلیف الکساندر نوری با آبی ها 
چه خواهد شد. مساله مهم اما در این 
سعادتمند  که  است  توافقی  نحوه  باره 
آن را ساعاتی قبل از برکناری اش بر 
زبان آورد. مهم ترین موضوعی که در 
هیات مدیره باشگاه به آن در قرارداد با 
نوری اعتقاد داشتند و سعادتمند آن را 
در مذاکره با این مربی ایرانی – آلمانی 
در نظر نگرفت، عقد قرارداد به صورت 

از  سعادتمند  که  توافقی  در  بود.  ریالی 
آن صحبت کرد، پیش نویس قرارداد به 
بازهم  نوری  قرارداد  که  است  صورتی 
همین  و  امضابشود  دالری  صورت  به 

موضوع خط قرمز هیات مدیره است.
مدیره  هیات  دیگر  طرف  ز  ا
تیم  این  در  نوری  حضور  استقالل 
تصمیم  از  و  می داند  خوبی  اتفاق  را 
سعادتمند در این باره هم حمایت کرد 
این  قرارداد  مبلغ  و  پرداختی  نحوه  اما 
هیات  بود.  آنها  اصلی  دغدغه  مربی 
مدیره با توجه به نوسانات ارز و بدهی 
های متعدد باشگاه استقالل به خارجی 
نمی خواهد  عنوان  هیچ  به  سابق  های 
با نوری برود و  بار قرارداد دالری  زیر 
همین مساله حاال که سعادتمند هم رفته 
احتماال مشکل ساز می شود. با این حال 
قرار است جایگزین سعادتمند مذاکرات 
با نوری را جلو ببرد تا شاید این مربی 
را با قرارداد ریالی راضی به حضور در 
ایران کند اما بعید است کسی که تابه 

حال هیچ درآمد ریالی نداشته و از طرف 
ایران هم در مراودات بین  ارزش پول 
المللی پایین است حاضر شود اینچنین 

هدایت استقالل را بپذیرد.
درصورتی که حضور الکس نوری 
به طور کامل منتفی شود، استقاللی ها 
گزینه  شان  تیم  هدایت  سپردن  برای 
اینکه  به  توجه  با  ندارند.  زیادی  های 
حضور مربی خارجی هم در فوتبال ایران 
ممنوع شده استقاللی ها مجبورند از بین 

گزینه های داخلی یکی را برگزینند.
بیشتر  گزینه  دو  شرایط  این  در 
روی میز استقاللی ها نمی ماند که یکی 
از آنها هم اکنون تیم دارد؛ امیر قلعه نویی 

و فرهاد مجیدی.
امیر قلعه نویی مدتی است هدایت 
گل گهر سیرجان را برعهده گرفته است. 
مربی پرافتخار و باتجربه فوتبال ایران 
اما  زده  استارت  گهر  گل  با  را  کارش 
شنیده می شود در قرارداد او بندی وجود 
از  پیشنهاد  داشتن  در صورت  که  دارد 

استقالل بتواند جدا شود. به همین خاطر 
از گزینه های پیش روی  او یکی  هم 
مدیران باشگاه برای سرمربیگری است.

نقد  به  و دست  ترین  آماده  البته 
ترین گزینه استقاللی ها فرهاد مجیدی 
است. مربی جوانی که در مدت زمان 
خوبی  عملکرد  سرمربیگری  ه  کوتا
لیگ  قهرمانی  نایب  توانست  و  داشت 
شاید  او  آورد.  دست  به  را  حذفی  و 
دتمند  سعا با  ختالفات  ا درگیر  گر  ا
نمی شد می توانست استقالل را به مقام 
مجیدی  برساند.  نیز  حذفی  قهرمانی 
قبل از فینال حذفی گفته بود تنها در 
یک صورت ممکن است به کارش در 
استقالل ادامه بدهد و آن هم برکناری 
مدیرعامل  که  حاال  است.  سعادتمند 
نظر  به  رفته،  کنار  سمتش  از  مذکور 
آبی  جمع  در  مجیدی  حضور  می رسد 

ها قوت بگیرد.
نکته مهم درباره فرهاد این است 
یکسال  استقالل  با  او  قرارداد  از  که 
دیگر باقی مانده است. از طرفی اعضای 
هیات مدیره نیز روی فرهاد مجیدی نظر 
مثبتی دارند و معتقدند این مربی جوان 
می تواند با بازگشت به استقالل شرایط را 
به درستی جلو ببرد. مجیدی هم اکنون 
او  که  صورتی  در  اما  است  امارات  در 
گزینه اصلی هدایت استقالل شود، به 

تهران می آید و کار را از سر می گیرد.
دید  و  ماند  منتظر  باید  نهایت  در 
از بین 3 گزینه پیش روی استقاللی ها 
را  آبی ها  نهایت چه کسی هدایت  در 

برعهده می گیرد.

امیر، فرهاد و الکس؛

سه گزینه احتمالی سرمربیگری استقالل

گفت:  ازبکستان  پاختاکور  تیم  ملی پوش  مدافع 
وقتی بازیکنان استقالل به زمین آمدند با صدای بلند بر 
سر هم فریاد می کشیدند و به همدیگر انرژی می دادند، 

آنها احتماال می خواستند روحیه ما را خراب کنند.
انزور اسماعیلوف مدافع تیم پاختاکور ازبکستان 
در گفت وگو با یکی از رسانه های ازبکستانی راجع به 
دیدار برابر استقالل اظهار داشت: وقتی بازیکنان وقتی 

استقالل به زمین آمدند با صدای بلند بر سر هم فریاد 
می کشیدند و به همدیگر انرژی می دادند. آنها احتماال 
می خواستند روحیه ما را خراب کنند. اما مربی به ما 
گفته بود که در پست هایمان حضور داشته باشیم، بازی 
خودمان را انجام دهیم و به هم اعتماد داشته باشیم. 
مربی به ما گفت که در همه پست ها قوی هستیم و 
باید به هم کمک کنیم. نمی خواستیم با استقاللی ها 

درگیر شویم و مربیان هم همین را خواسته بودند.
وی در ادامه افزود: فقط من نه بلکه همه بازیکنان 
مقابل استقالل بهترین بازی را انجام دادند. بازیکنان 
اودیل، دراگان و سردار  به دنبال گرفتن توپ بودند. 
همگی عالی بازی کردند. هر بازیکنی برای دیگری 
فضا درست می کرد. به جاهای خالی می رفتیم و فضا 

را در اختیار می گرفتیم.

ستاره پاختاکور: استقاللی ها در زمین بر سر هم فریاد می کشیدند
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 برادرها در یک قاب: زنده یاد عبدالحسین زرین کوب و عظیم زرین کوب
اختصاصی دنیای جوانان

چگونه زین همه حسرت
بود امید نجات

فریدون مشیری

بسوخت جان من این دیده  جمال پرست
ز دست رفت دل هرزه گرد حال پرست

 چگونه زین همه حسرت بود امید نجات
مرا که هست همین چشم ِ خط و خال پرست

ـَفـست با من است در همه حال ـَ  نوازش ن
چه می گریزی از این شاعر محال پرست

 شبی خیال تو از دشت خواب من بگذشت
دگر به خواب نرفت این دل خیال پرست

 شکوه حزن تو را نازم ای بهار ملول
که الفتی ست تو را با من مالل پرست

  بهار من به خموشی کنار »سایه« گذشت
چمن سپرده به مرغان قیل و قال پرست

د  ستا ا نی،  شتیا آ منوچهر  دکتر 
پیشکسوت فلسفه و علوم اجتماعی ایران، 
پس از یک دوره بیماری طوالنی، درگذشت.

دچار  گذشته  سال  آشتیانی  استاد 
نسبتا  البته  و  ناراحتی های گوارشی شدند 
بهبود پیدا کردند، اما اواخر مردادماه امسال 
دچار سکته مغزی شد و مدتی در بیمارستان 
شهدای تجریش بستری بود بر اثر سکته 
و  حرکتی  توانایی های  از  بخشی  مغزی 

تکلم شان را از دست داده بو. از ۲8 مرداد هم در خانه تحت مراقبت 
قرار داشت و  در این مدت به تدریج بدنش تحلیل رفت تا این که 

روز هشتم مهرماه فوت شد.
منوچهر آشتیانی تاریخ زنده علوم اجتماعی ایران بود و به دلیل 
فعالیت های سیاسی و نشست و برخاست و قرابت با سیاسیون و 
بزرگان فرهنگ )او خواهر زاده نیما یوشیج بود( و اندیشه معاصر 
ایران، منبعی مهم برای تاریخ شفاهی معاصر بود. »پرسیدن و 

رضا  گفت وگوهای  مجموعه  جنگیدن« 
سال  که  است  آشتیانی  استاد  با  نساجی 
1396 توسط نشر نی منتشر شد و کتابی 
است خواندنی از زندگی نامه، وقایع، خاطرات 

و دیدگاه های ایشان.
منوچهر آشتیانی در 19 مهر 1309 در 
سنگلج متولد شد. او خواهرزاده نیما یوشیج 
و از نوادگان میرزاحسن آشتیانی بود. آشتیانی 
دانشگاه  دکتری  دوره  از   1971 سال  در 
هایدلبرگ فارغ التحصیل شد. او از شاگردان کارل لویت و گادامر 
بود. از آثار آشتیانی می توان به »کارل مارکس و جامعه شناسی 
شناخت«، »جامعه شناسی شناخت کارل مانهایم«، »ماکس وبر 
و جامعه شناسی شناخت«، »جامعه شناسی شناخت )مقدمات و 
کلیات(«، »جامعه شناسی شناخت ماکس شئلر«، »گفتارهایی 
بحران  به  »درآمدی  اجتماعی«،  مناسبات  شناخت  پیرامون 

جامعه شناسی جهانی« و ... اشاره کرد. 

مترجم و استاد پیش کسوت فلسفه درگذشت

طی  خیا « ه  گا ر کا به 
ولی  می رفتند  سوزن طالیی« 
به خاطر  بلکه  خیاطی،  برای  نه 
داستان.  و  شعر  با  بیشتر  آشنایی  و  ادبیات 
تمام وسایل خیاطی هم بود که اگر طالبان 
خبر شوند دختران پشت چرخ خیاطی بنشینند 
و آقایان در اتاق دیگری باشند. یکی از زن ها 
پوشش  این که  وجود  با  زمان  آن   می گوید: 
و  کتاب  با  نداشتیم  اجازه  داشتیم  کاملی 
کاغذ و قلم راهی جایی شویم که بر دانش  
یاد بگیریم، اال آن  افزوده شود و کاری  ما 

کاری که آزاد بود؛ خیاطی.
ادبیات  و  زبان  استادان  از  عده یی 
کهکشان  و   هرات  دانشگاه های  فارسی 
شرق )هرات( زمستان گذشته میهمان ایران 
بودند. و در این نشست با خبرنگاران گفتند، 
دارد  فعالیت   1367 سال  از  هرات  دانشگاه 
اما در زمینه زبان فارسی ۲0هزار دانشجوی 
زبان فارسی دارد. دانشگاه کهکشان شرق نیز 
دانشگاه تازه تأسیسی در هرات است که در 
حوزه ادبیات فارسی دانشگاهی پیش رو است.

رامیال عزیزی  استاد دانشگاه کهکشان 
شرق هرات ،  مریم جامی  مدیر گروه ادبیات 
منیر   محمدداوود   ، شرق  کهکشان  فارسی 
استاد ادبیات دانشگاه هرات و رئیس انجمن 
رئیس  خسروی   احمدغنی    ، هرات  ادبی 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
ادبیات  استاد  جامی   صالح الدین   ، هرات 
دانشگاه هرات ، پوهاند عبداهلل زالل   معاون 
غفوری   زاهده   ، شرق   کهکشان  دانشگاه 
استاد دانشگاه هرات  ، نارون رجایی  استاد 
دانشگاه هرات  و سعید احمد حقیقی  شاعر 
و روزنامه نگار  از حاضران در این جلسه بودند 
که اواخر سال گذشته و پیش از شیوع ویروس 

کرونا سفری به ایران داشتند.
بنیاد  از  افرادی  که  نشست  این  در 
افغانستان  دانشگاه های  استادان  نیز  سعدی 
را همراهی می کردند، درباره وضعیت زبان و 
ادبیات فارسی در میان عامه مردم افغانستان 
قبال  که  محدودیت هایی  دانشگاهیان،  و 
کشور  این  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  برای 
واژه های  برای  معادل سازی  داشته،  وجود 
خارجی، خاطراتی از دوران طالبان، مهاجرت 
نویسندگان و شاعران افغان از ایران، مطرح 
شدن برخی از نویسندگان اهل افغانستان در 
دنیا و نقش رسانه ها در این کشور صحبت 

به میان آمد. 
گزارشی خالصه از بحث هایی را که در 

نشست ایسنا مطرح شد، می خوانید:
فارسی  زبان  برای  صفتی  دری؛   *

در افغانستان
فارسی  زبان  فعلی  وضعیت  درباره 
در  این که  به  توجه  با  افغانستان  خود  در 
به  تصویری  است،  مطرح  زبان  دو  آن جا 
میان  در  زبان  وضعیت  واقع  در  بدهید؛  ما 
عامه مردم و دانشگاهیان و وضعیت انتشار 
کتاب و چالش هایی که زبان فارسی در این 

کشور دارد.
که  فارسی ای  زبان  منیر:  محمدداوود 
در افغانستان  است، به عنوان زبان دری یاد 
می شود؛ کسانی که در حوزه زبان فارسی کار 
می کنند دری را بر این زبان صفت می دانند. 
و  فارسی  زبان  بین  می خواهند  هم  برخی 
و می گویند  بگذارند  مرز  فارسی دری  زبان 
زبان فارسی دیگر است و زبان دری دیگر، 

که این موضوع بُعد سیاسی دارد.
زبان  یک  افغانستان  در  فارسی  زبان 
فراقومی و فراملیتی است، می توان گفت بیش 
از 80 درصد مردم افغانستان با زبان فارسی 
آشنا هستند و آن را بلندند و با آن صحبت 
می کنند. حتی کسانی که زبان مادری شان 
مادری شان  زبان  مثال  نیست  فارسی  زبان 
پشتوزبانان  70درصد  به  قریب  است.  پشتو 
آن ها  واقع  در  آشنا هستند،  فارسی  زبان  با 
زبان  که  کسانی  همه  اما  هستند.  دوزبانه 

مادری شان فارسی است، دوزبانه نیستند.
* زبان فارسی زبان علم است

زبان دیگری که در افغانستان نفوذ و 
گوینده زیادی دارد، ازبکی است. در افغانستان 
دوم شان  زبان  و   هستند  زیاد  ترک تبارها 
فارسی است. در این حوزه ها  ترک تبارها و 
فارسی زبانان  زبان فارسی، زبان علم است 
و در درون دانشگاه ها و مدارس و در حوزه 
پرورش  و  آموزش  آن  به  شما  که  معارف 
فارسی  زبان  عالی،  تحصیالت  و  می گویید 
باالی  زبان  فارسی  زبان  است.  علم  زبان 
80درصد مردم افغانستان است. زبان بیشتر 
رسانه هایی که در افغانستان فعالیت می کنند، 
در  رسانه ای  کمتر  و  است  فارسی  زبان 
افغانستان وجود دارد که زبانش فارسی نباشد.

زبان  گفت  می توان  حساب  این  با 
و  دارد  زیادی  قوت  افغانستان  در  فارسی 
گویندگان این زبان زیاد است. فکر می کنم 
و  فراقومی  زبان  یک  مسئله  این  خاطر  به 

فراملیتی شناخته شده است.
* زبان فارسی سر خم نمی کند

قبال  که  وضعیتی  ن  آ ز  ا یعنی 
محدودیت هایی  و  آمده  بیرون  می شناختیم 

که بود، برطرف شده است؟
منیر: محدودیت ها همیشه بوده است. 
این محدودیت ها فقط در درون مرزها نیست 

از بیرون مرزها هم تحمیل  و ممکن است 
را می کند. ظرفیت  کار خود  زبان  اما  شود. 
زبانی چیز دیگری است. ظرفیت زبانی این 
کارایی  محدودیت ها  که  نمی دهد  را  مجال 
الزم را برای عامالن خود انجام دهد. قوت، 
که  بخصوص  فارسی  زبان  نفوذ  و  قدرت 
این زبان کل این فرهنگ و تمدن را حمل 
می کند، باعث شده به سادگی سر خم نکند 
و کوتاه نیاید. ممکن است کمابیش فشارهایی 
است.  محدود  بسیار  فشارها  این  اما  باشد 
ممکن است سر چهار تا واژه، مثال دانشجو 
و دانشگاه جنگ باشد اما در پهلویش همین 
اهل زبان دیگری، صد واژه فارسی ناب را 
به کار می برند که خودشان  هم نمی دانند. 
این واژه ها از دانشجو و دانشگاه هم ناب تر 
زبان  در  سیاستمداران  و  است  فارسی تر  و 
فکر  می کنند.  استفاده  آن ها  از  روزمره شان 
در  که  است  حدی  در  زبان  قدرت  می کنم 
قدش  و  نیاورد  فرو  سر  چالش ها  این  برابر 

خمیده نشود.
باز  افغانستان  در  واژه سازی  باب   *

نشده است
با  مواجهه  کار  و  ساز  افغانستان  در 
است؟   چگونه  خارجی  و  بیگانه  واژه های 
آن جا هم تالش برای واژه سازی و استفاده 
دارد؟  وجود  فارسی   زبان  ظرفیت های  از 
این  و  می کند  عمل  چطور  فرهنگستان 
موضوع چقدر مورد اقبال جامعه قرار می گیرد؟

منیر: متأسفانه در افغانستان این باب 
هنوز باز نشده است اما در حوزه زبان پشتو 
می کنند  تالش  بسیار  زبان  آن  گویندگان 
در  ما  دارند.  معادل سازی  و  واژه سازی  و 
افغانستان معادل فرهنگستان مکانی داریم به 
نام آکادمی علوم که بخش های مختلفی دارد.  
یکی  از بخش هایش زبان و ادبیات فارسی 
برآورده  داریم  که  انتظاراتی  آن  اما  است 
نمی شود، بخصوص در بخش * واژه گزینی  

و واژه سازی در برابر معادل های بیرونی.
از واژه سازی هایی که  افغانستان  اما در 
در ایران و در حوزه ادبیات جا افتاده استفاده 
فراوانی برده می شود. گاهی برخی از نویسندگان 
و شاعران در نوشته های خود این واژه ها را به کار 
می برند و از طریق  این نوشته ها در جامعه منتشر 

می شود و مورد اقبال قرار می گیرد.
طریق   از  فارسی  زبان  گسترش   *

زبان های ایران
زندگی  فارسی  زبان  قلمرو  در  ما 
افغانستان چه  و  ایران  می کنیم. کشورهای 
همکاری هایی می توانند در راستای گسترش 
زبان فارسی داشته باشند؛ با توجه به این که به 
نظر می رسد فارسی آموزی اقدامی یک سویه 

از جانب ایران است.
منیر: فکر می کنم ما نیاز داریم شیوه ها 
را  فارسی  زبان  مختلف  گویش های  و 
در  اما  شده  کار  ایران  حوزه  در  بشناسیم. 
داریم  نیاز  افغانستان کار نشده است.  حوزه 
در افغانستان پروژه های تحقیقاتی ایجاد شود 
و ما لهجه ها و گویش های افغانستان  را بیشتر 
بشناسیم و در پهلوی آن به زبان های ایران 

هم بپردازیم.
افغانستان  در  که  دیگری  زبان های 
جمله   از  اما  نیستند،  فارسی  دارند،  وجود 
زبان های ایرانی هستند و ریشه های ایرانی 
دارند؛ مثال همین زبان پشتو رابطه و پیوند 
محکمی با اوستا و زبان اوستا دارد. خیلی از 
در  را  اوستایی  زبان  دستوری  ویژگی های 
حال حاضر می توانیم در زبان پشتو ببینیم. از 
این ها می توانیم برای شناخت به گذشته زبان 

و ادبیات فارسی پی ببریم و استفاده کنیم.
اگر بخواهیم از یک  حوزه وارد شویم 
واکنش  با  افغانستان  در  فارسی  زبان  مثال 
به هدفی که  نمی توانیم  و  مواجه می شویم 
باید برسیم. اما اگر از حوزه زبان های ایرانی 
وارد شویم طبیعتا دیگر زبان ها را هم شامل 
بیشتر  شناخت  به  آن ها  شناخت  و  می شود 
به  گسترش  فارسی کمک می کند و  زبان 
زبان فارسی امروز هم قوت بیشتری خواهد 

بخشید.
* انجمن ادبی »خیاطی سوزن طالیی«

خاطراتی از دوران طالبان  و فعالیت های 
ادبی در آن زمان برای مان تعریف می کنید؟

ز  ا نفر  دو  سوزن طالیی!  منیر:   

سوزن طالیی ها در این جمع هستند.
در آن زمان در افغانستان برای خانم ها 
بسته  دانشگاه ها  و  مدارس  مکاتب،  دروازه 
مستقیما  ادبی  انجمن  محافل  در  ما  بود. 
داستان نویسان  و  شاعران  نمی توانستیم 
یک  داستان  بدهیم.  نقش  را  خانم  جوان 
ادبی  انجمن  درون  در  آقا  یک  را  خانم 
می خواند. ما استاد بزرگی داریم، محمدناصر 
رهیاب که گمان می کنم از استادان بی بدیل 
زبان و ادبیات فارسی باشد. همه ما افتخار 
برای  او یک کرسی  داریم.  را  او  شاگردی 
داستان نویسان در خانه یکی از دانشجویان 
برپا کرده بود. بعد تعداد متقاضیان زیاد شد 
با توجه به وضعیت موجود و محدودیت   و 
آن  داشت،  طالبان  که  زیادی  فوق العاده 
استاد  بدهند.  ادامه  نتوانستند  دانشجویان 
و  شده  قائل  را  بزرگ  ریسک  این  رهیاب 
در خانه این کرسی را دایر کرد. این کرسی 
حوزه  و  رفت  داستان نویسی  حد  از  فراتر 

آموزش ادبیات شناسی را شامل شد.
در آن جا ما سه کارگاه داشتیم؛ کارگاه 
شعرشناسی که مسئولیتش با من بود. کارگاه 
ادبیات داستانی را استاد  رهیاب پیش می برد 
و دیگری آموزش روزنامه نگاری و خبرنگاری 

بود که جناب سعید حقیقی پیش می برد.
از این کارگاه ها به نام کرسی »خیاطی 
در  اتاق  یک  می شد.  یاد  سوزن طالیی« 
چهار  که  داشتیم  ادبیات  کارگاه  پهلوی 
تمام  با  بودیم،  گذاشته  خیاطی  ماشین  تا 
وسایل که اگر طالبان خبر شوند یک بارگی 
ما  و  بنشینند  خیاطی  چرخ  پشت  دختران 
مستقیم  و  باشیم  دیگری  اتاق  در  آقایان 
تا ختم زمان طالبان  این روند  نیفتیم.  گیر 
داستان نویسان  خوشبختانه  داشت.  ادامه 
خوبی از آن جا بیرون آمدند؛ از جمله شیما 
خالد  و  قادری  حمیرا  رازقی،  قاضی زاده، 
خدا  داشتیم.  هم  خوبی  شاعران  خرسند. 
رحمت کند خانم نادیا انجمن را که از همان 
کرسی و دوره ها بیرون شد. خانم غفوری از 

دانشجویان همان دوره هستند.
غفوری: من یکی از دانشجویان بودم و 
از سرحد دانشجویی فراتر نرفتم. با جمعی از 
دوستان به خانه استاد رهیاب می رفتیم و البته 
از زیر تابلو خیاطی سوزن طالیی تیر می شدیم 
)رد می شدیم(. آن جا در ظاهر بهانه ای برای 
خیاطی بود اما برای یاد گرفتن  درس هایی 
با  زمان  آن   می کردیم.  استفاده  استادان  از 
اجازه  داشتیم  کاملی  پوشش  این که  وجود 
نداشتیم با کتاب و کاغذ و قلم راهی جایی 
شویم که بر دانش ما افزوده شود و کاری یاد 
بود؛ خیاطی.  آزاد  که  کاری  آن  اال  بگیریم 
شاید چاره ای نداشتیم، گویا به بهانه مشتک 
یک  معادل  )مشتک  می رفتیم.  آسیاب  به 

مشت گندم است(

* ما جامی زادگانیم
چه  از  »سوزن طالیی«  ادبی  انجمن 

زمانی  شگل گرفت؟
منیر: سال 1309 هجری خورشیدی، 
ایجاد  افغانستان  در  ادبی  انجمن  نخستین 
داشته  که  خیزهایی  افت  و  وجود  با  و  شد 
فعالیت  ز  ا غیر  دارد.  فعالیت  هم  هنوز 
زیرزمینی ما جلسات شعر و نقد شعر، بخش 
داستان، نقد و پژوهش و بخش کودک هم 
داشتیم. ما مجله ای به نام »اورنگ هشتم« 
فعالیت های  ادامه  در   که  می کردیم  چاپ 
فرهنگی جامی و یک قدم باالتر از »هفت 
اورنگ« بوده باشد؛ ما جامی زادگان هستیم 
هشتم«،  »اورنگ  در  جامی.  همشهریان  و 
»اورنگ جوانان« را داشتیم که داستان ها و 
شعرهایی از خانم ها و آقایان چاپ می کردیم. 

همچنین نشریه کودک هم داشتیم.
کودک  نشریه  در  نفر  پنج  ر  چها
می نوشتیم اما با پنج شش نام مستعار. البته 
کودکان  خود  را  قسمتی  کودک  نشریه  در 
چاپ  تغییراتی  ندک  ا با  که  می نوشتند 
می کردیم و یک قسمت هم برای کودک و 
با زبان کودکانه می نوشتیم در زمان طالبان.

با نام مستعار نقد می نوشتیم تا کسی 
متوجه نشود نویسنده و منتقد کی بوده است.

ادبیات  برزخی های  و  دوزخی ها   *
افغانستان!

زمانی شاعران و نویسندگان افغانستان 
کارهای  و   داشتند  فعالیت  خیلی  ایران  در 
قوی ای  منتشر می کردند، اما در این  سال ها 
استنباط  رفتند.  اروپا  به  و  کردند  مهاجرت 
چیست؟  مهاجرت ها  این  از  شما  ارزیابی  و 
آن ها در سرزمینی زندگی می کردند که زبان 
مادری شان بود  و هم افزایی بین نویسنده ها  
و شاعران ایران و افغانستان پیش می آمد و 
با مخاطب ارتباط داشتند. آیا مهاجرت آن ها 
نگاه  است؟  کارشان شده   بهتر شدن  باعث 

شما به این ماجرا مثبت است یا منفی؟
شاید  می کنم  فکر  منیر:  محمدداوود 
این جا  از  که  باشد  نبوده  بد  خودشان  برای 
تجربه  آن جا  در  و  رفتند  دیگری  محیط  به 
جدیدی خواهند داشت. زندگی با آرامش و 
اما  است.  میسر  برای شان  بیشتری  آسایش 
دیگر از کسانی که در این جا کارهای خوب و 
پرقوت ارائه می کردند، شاهد کارهای قوی ای 
نیستم و در حوزه های دیگر افتاده اند؛ حوزه 

کارواش، روزنامه نگاری و... .
صالح الدین جامی: اگر در این محیط 
بیشتر  آن ها  در  هنر  انگیزه  و  زمینه  بودند، 
موج  خاطر  به  داشتند  که  مهاجرتی  بود. 
رفاهی بود که آن ها را به آن سمت کشاند. 
سرودن و نوشتن نیازمند یک سری انگیزه ها 
و دریافت هاست. آن ها دو دهه  است که از 
زبان پرت اند و اگر شعر هم بگویند با زبان دو 

دهه قبل شعر می گویند و شعرشان امروزی 
و  نشده   به روز  زبان شان  واقع  در  نیست. 
این  در  آن ها  اگر  نیست.  امرزی  زبان شان 
بستر می ماندند طبیعتا زبان  شعرشان به روز 
بگیرید  آن ها  از  را  شعرشان  زبان  اگر  بود، 
فقط  نمی ماند.  آثارشان  در  شعریتی   چندان 
حس  نوستالژی  است که خب همه شاعران 

دارند و تمی عامی است.
آن ها  آثار  به  که  دیگری  نقد  منیر: 
وارد است، این است که  شعرشان دیگر آن 
اصالت  را ندارد. کسی که به یاد وطن خود 
استرالیا زندگی  شعر می سراید و  در کشور 
دیگر  شعرش  به  نسبت  مخاطب  می کند، 
ندارد. معتقدم زمانی که نخبگان ما  اعتماد 
به کشورهای دیگر می روند، عقیم می شوند و 
چیزی از آن ها نمی بینیم و کارشان تشخصی 
ندارد. از حس تجربی هم دور می شوند. تجربه  
زیست در این جامعه را ندارند، آن ها در این 
جامعه زندگی نمی کنند و  جزییات این زندگی 
را نمی دانند. از تحوالت زبانی هم دور هستند.
* جامی: جزء از کل قطع شد مردار شد.

ایران  در   که  نویسنده هایی  درباره 
چون  که  می شود  مطرح  گاه  و  می نویسند 
تجربه زیست در افغانستان را ندارند، در آن جا 

جدی گرفته نمی شوند، بگویید.
محمدداوود منیر: میان کسانی که در 
افغانستان زندگی می کنند و کسانی که در 
می کنند،  زندگی  فارسی  زبان  زبانِی  حوزه 
افغانستان دور هستند،  از تجربه زندگی  اما 
فاصله افتاده، اما این فاصله زیاد نیست. اگر 
فارسی  زبان  حوزه  از  بیرون  که  را  کسانی 
فعالیت می کنند، دوزخی ها بدانیم کسانی که 
افغانستان(  از  خارج  زبانی  )حوزه  این جا  در 

هستند برزخی ها هستند. 
کسانی که در ایران هستند با جریان ها 
شبکه های  دیگر  طرف  از  هستند.  آشنا 
اجتماعی  و مجازی این رابطه ها را محکم 
کرده است به اندازه ای که شعری از شاعری، 
چه ایرانی چه افغانستانی مقیم ایران پست 
گذاشته شود، 60 درصد شاعران و منتقدان به 
آن دسترسی دارند. من به عنوان کسی که در 
آن جا هستم این فاصله را احساس نمی کنم. 
اگر آن ها را می دیدم به شان دلداری می دادم.

کسی  عنوان  به  جامی:  صالح الدین 
که کرسی نقد ادبی در دانشگاه دارم چنین 
چیزی را باور ندارم. ما زمانی که از شاعران 
نام می بریم از چهره هایی که در ایران هم 
این  می رسد  نظر  به  و  می بریم  نام  هستند 

حرف بیشتر توهم باشد.
با  افغانستان   ادبیات  تازه  چهره   *

ترکیب ادبیات شرق و غرب
خالد  چون  افغانستانی  نویسنده های 
حسینی و عتیق رحیمی در این سال ها بسیار 
مطرح شدند، به نظر شما این نویسنده ها چقدر  

معرف جامعه افغانستان و ادبیات افغانستان 
هستند؟

احمدغنی خسروی: زمانی که صحبت 
از ادبیات جنگ افغانستان می کنیم پنج حوزه 
افغانستان،  ایران،  حوزه  می گیرد؛  دربر  را 
از  تعدادی  غرب.  و  میانه  آسیای  پاکستان، 
راهی  تعدای  آمدند،  ایران  به  نویسندگان 
میانه  آسیای  کشورهای های  و  پاکستان 
شدند، تعدادی در افغانستان ماندند و جمعی 
اروپا  به  داشتند  بیشتری  امکانات  که  هم 
بیشتری  موفقیت  آنان  از  گروه  دو  رفتند. 
داشتند، گروهی که به ایران آمدند و از آن ها 
محمدکاظم  مانند  شد  ساخته  چهره هایی 
و  دیگران  و  مظفری  ابوطالب  و  کاظمی 
جوایز معتبری هم کسب کردند. طبیعی  هم 

بود، زبان مادری شان فارسی بود.
گروه دوم کسانی که به غرب رفتند، 
مزیت شان یاد گرفتن زبان خارجی بود. صادق 
هدایت و محمدعلی جمالزاده که در عرصه 
داستان نویسی کار کردند تجربه های شان را 
از کجا آوردند؟ آن ها از زمانی که به غرب 
رفتند با مکاتب مختلف آشنا شدند، ادبیات 
را به زبان معتبر خارجی خواندند و زمانی که 
به ایران آمدند، ادبیات شرق و غرب را به هم 
آمیختند و چهره جدید به وجود آوردند. خالد 
حسینی به زبان انگلیسی و عتیق رحیمی به 
زبان فرانسه تسلط دارند و با آشنایی ای که با 
ادبیات آن ها به دست آوردند، آن را با ادبیات 
شرق ترکیب کرده و چهره دیگری می سازند.

نمونه های  افغانستان  و  ایران  در  ما 
شعر  که  زمانی  شاعر  یک  داریم،   زیادی 
می گوید انگار در قرن پنجم و ششم زندگی 
می کند اما شاعری هم داریم که شعرش را 
می خوانیم بالفاصله متوجه می شویم شعرش 
نو است، این موضوع به خاطر اختالطی است 

که وجود دارد.
بیشتر  ایران  ادبیات  می بینیم  امروزه 
رنگ و بوی ادبیات آمریکای التین را دارد 
ایران  ادبیات  در  آن جا  مشهور  صداهای  و 
شنیده می شود، این به خاطر این است  که با 
ادبیات آمریکای التین آشنا شده اند؛ کسانی 
مارکز.  گارسیا  گابریل  و  نرودا  پابلو  چون 
ایران  داستان  و  کرده  رشد  ایران  در  شعر 
نیز  فوق العاده رشد داشته است. علتش این 
است که به حوزه ادبیات جهان راه پیدا کرده 
است.  شاعران و نویسندگان افغانستانی که به 
اروپا رفته و حرفه ای کار می کنند نه کسانی 
که برای کارواش رفته اند  ما از کارواش ها 
صحبت نمی کنیم  کسانی مانند مانند خالد 
ادبیات  حوزه  در  رحیمی  عتیق  و  حسینی 
جهان راه پیدا کرده اند. »بادبادک باز« را هم 
هم  و  افغانستان   هم  می شناسند  ایران  در 
ادبیات  زیرا حسینی  آمریکا،  و  اروپا   سراسر 
با هم  را  اروپا(  و  )افغانستان  و غرب  شرق 

ترکیب کرده است. 
 * تفاوت ما با غربی ها چیست؟

رکود  با  ما  اخیر  سده های  در  چرا 
ادبیات مواجه بودیم؟ به خاطر این که ما در 
باقی  مانده ایم. تفاوت  ادبی خود  قالب های 
ما با غربی ها چیست؟! گذار ما از یک مکتب 
بوده  طبیعی  کامال  دیگر  مکتب  به  ادبی 
ختم  خراسانی  ادبیات  کردیم  صبر  است، 
شده بعد سراغ مکتب سلجوقی رفتیم، دیدیم 
این مکتب دیگر جواب نمی دهد، وارد مکتب 
بازگشت داشتیم،  بعد هم  دیگری شدیم و 
اما در فرانسه در یک دهه ۵0 مکتب ادبی 
به صورت همزمان وجود دارد. تضارب آرا 
در غرب موجب پیشرفت ادبیات آن جا شده 
وجود  به  را  آرا  تضارب  این  باید  ما  است. 
را  آرا  تضارب  این  باشد  قرار  اگر  بیاوریم. 
غزلی  شاعری  که  زمانی  نیاورید  وجود  به 
می گوید، ما فکر می کنیم برای قرن ششم 

و هفتم است.

حال و روِز زبان فارسی در افغانستان

مجموعه شعری که از رديف سربازان سفیدپوش صلح
 متولد شد

میترا  شعر  مجموعه  دومین  کوچیده«  سرم  در  »گنجشکی  کتاب 
قول  به  که  شده  منتشر  و  چاپ  آخر«  »حس  انتشارات  توسط  مختارپور 

سراینده اش از ردیف سربازان سفیدپوش صلح متولد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب »گنجشکی در سرم کوچیده« دومین 
مجموعه شعر میترا مختارپور است که توسط انتشارات »حس آخر« چاپ و 
منتشر شده است. پیش از این مجموعه »منظومه های من همه شمسی اند« 

از او منتشر شده که توسط نشر بوتیمار به چاپ رسیده است.
کتاب »گنجشکی در سرم کوچیده« 9۵ قطعه شعر را شامل می شود 
که در 116 صفحه و بهای 19 هزارتومان در سال 98 چاپ و عرضه شده اند.

رونمایی این کتاب شهریورماه 99، با حضور کارشناسان و همراهان 
ادبی و هنرمندان ادبی، هنری و فرهنگی انجام شد. این کتاب در حال حاضر 
برای فروش و عرضه در فضای مجازی در دسترس مخاطبان قرار گرفته 

که به زودی وارد کتابفروشی ها هم می شود.

رونمايی از کتاب »سیمای گردشگری بام ايران«
با هفته گردشگری  ایران« همزمان  بام  »کتاب سیمای گردشگری 

رونمایی شد.
فرهنگی، گردشگری و صنایع  میراث  اداره  رییس  ـ  شهرام شریفی 
دستی دماوندـ  در مراسم رونمایی از این کتاب که با حضور فرماندار دماوند 
انجام شد، گفت: در کتاب سیمای گردشگری بام ایران جاذبه های طبیعی، 
بوم گردی  اقامتگاه های  و  فرهنگی  جاذبه های  جانوری،  و  گیاهی  پوشش 

دماوند معرفی شده است.
او یادآور شد: این کتاب هم سو با شعار  سازمان جهانی جهانگردی 
»گردشگری و توسعه پایدار« تهیه شده است و روستاهای هدف گردشگری 

ایران را به درستی معرفی می کند.
ایران به کوشش سپیده تقی بخشی و  بام  کتاب سیمای گردشگری 
منتشر  و  تهیه  دماوند  شهرستان  جوان  پژوهشگران  از  ابراهیمی،  محمد 

شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

برپایی نمایشگاهی از کتاب های آموزشی کتابخانه 
کانون پرورش فکری

ــگاهی از  ــد نمایش ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــا آغ ــان ب هم زم
کتاب هــای آموزشــی بــا عنــوان »دارم شــروع می شــوم« در 
ــان  کتاب خانــه  مرجــع کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان

ــا شــده اســت. برپ
ــاب »دارم شــروع می شوم« شــامل کتاب هــای  نمایشــگاه کت
آموزشــی هم زمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در کتاب خانــه  
مرجــع کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان برپــا شــده 
اســت. در ایــن نمایشــگاه ۵4 اثــر شــامل 30 عنــوان کتــاب فارســی 

و ۲4 عنــوان غیرفارســی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
عنــوان این نمایشــگاه بــر گرفتــه از کتــاب »دارم شــروع 
می شــوم« نوشــته ی ســید مرتضــی ســیدی نژاد اســت. هم چنیــن 
»اردوگاه زمســتانی«، »خانه هــای مــدرن«، »آب چــال و...عنــوان 
ــرض  ــگاه در مع ــن نمایش ــه در ای ــت ک ــی اس ــی از کتاب های برخ
دیــد قــرار گرفتــه اســت.کتابخانه مرجــع کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان منابــع و کتاب هــای فارســی و غیــر فارســی 
ــاز  ــدان در صــورت نی ــه عالقه من ــوزه دارد ک ــن ح بیشــتری در ای
ــه بخــش کتاب هــای کــودک فارســی و التیــن ایــن  می تواننــد ب
ــا نمایشــگاه »دارم  کتاب خانــه مراجعــه کنند.هم چنیــن هم زمــان ب
ــی  ــی و غیرفارس ــای فارس ــدادی از کتاب ه ــوم« تع ــروع می ش ش
ــت،  ــا، طبیع ــا، موزه ه ــق کتاب خانه ه ــوزش از طری ــا موضــوع آم ب
ــد  نقاشــی و… نیــز در قالــب نمایشــگاه رومیــزی در معــرض دی

ــه اســت. ــرار گرفت ــدان ق عالقه من
ــر 1399  ــان مه ــا پای ــوم« ت ــروع می ش ــگاه »دارم ش نمایش
ــا  ــا 14:30 ب ــح ت ــا چهارشــنبه از ســاعت 8 صب روزهــای شــنبه ت
ــتی،  ــهید بهش ــان ش ــتی در خیاب ــیوه نامه های بهداش ــت ش رعای
ــهید  ــاختمان ش ــالک ۲4، س ــالمبولی )وزرا(، پ ــد اس ــان خال خیاب
ملک شــامران، مجتمــع کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 

ــت. ــان برپاس نوجوان

اگهی مفقودی 
برگ سبز سمند ال ایکس مدل 1394 رنگ سفید روغنی بنام عبدالقیوم 
موتور  ش   01911۵ شاسی   – ش   076946۵۲69 ملی  کد  رودی  موحدی 
1۲4K061۵736 به شماره انتظامی 713 ص 1۵ ایران 4۲ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است .م الف 767

اگهی مفقودی 
زرد  رنگ   1386 مدت  روان  موتور سیکلت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
 8601۲03 تنه  310۲19۲۵ ش  موتور  18۲49 ش    /  768 انتظامی  ش 
اعتبار  ی  درجه  از  و  گردیده  مفقود  یوسف  پدر  چناری  عباسی  حسن  بنام 

768. ساقط است 

بدینوسیله به وراث مرحومه احسان منفرد نوگورابی فرزند حسن به شماره 
به  از وراث مدیون مرحوم علی یعقوبی بدینوسیله  ملی ۲6691۵9۲14 احدی 
شما اخطار می گردد نظر به مقررات ماده 74 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
وفق تقاضای بستانکار خانم نجمه پورعینی موجودی بازداشت شده حساب متعلق 
به مورث شما مرحوم علی یعقوبی نزد بانک صادرات به مبلغ 339/184/۵74 
ریال در حساب صندوق ثبت تودیع شده است لذا مراتب وفق ماده 74 به شما 

اخطار می گردد.
مسئول اجرای اسناد رسمی ثبت بندرانزلی –علی غالمعلی زاده رودکلی

آگهی فقدان سند مالکیت 
یکتا  ه  ر شما به  حبیبی  عباسعلی  قای  آ لک  ما وکیل  درخواست  به  بنا 
مالکیت  سند  مفقودی  اعالم  بر  مبنی   1399/07/0۲ مورخ   13998000118000097

شماره  ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  ملک  تقاضا  مورد  ملک 
13990۲1۵۲373000133 مورخ 1399/06/18 در دفترخانه اسناد رسمی ۲4 ورامین به 
ضمیمه درخواست مالک 13998۵6۵01060006۵34 مورخ 1399/06/۲0 که تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت 

بشرح ذیل آگهی میگردد.
1. نام و نام خانوادگی مالک: آقای عباسعلی حبیبی 

۲. میزان مالکیت : سه دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه بمساحت 301.60 
متر مربع قطعه 64 تفکیکی پالک ۵71 فرعی از 7 اصلی مفروز از پالک 84 واقع در 
کاظم آباد بخش بهنام پازوکی ورامین ذیل ثبت 1367۲9  دردفتر 4۲6  صفحه  1۲3 
ثبت و سندمالکیت  بشماره ۲36834 بنام  مصطفی ویالئی صادر گردید . سپس تمامی 
سه دانگ مشاع از 6 دانگ بموجب سند قطعی ۲9۲۲۵ مورخ 1384/1۲/16 دفتر 11 
ورامین درمالکیت آقای عباسعلی حبیبی قرار گرفته  و بموجب سند رهنی ۲0674 مورخ 
138۵/11/۲1 در رهن بانک ملت . ضمنا با توجه به گواهی دفتر بازداشتی و مسئول 
اجرای ثبت ورامین ملک فوق کالسه پرونده اجرائی بشماره 1419/ش دارد . که نامبرده 
درخواست سند المثنی نموده است .لذا جهت تنظیم هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه 

گردید اخذ و به این واحد ثبتی ارسال نمایید.
علت از بین رفتن: جابجایی  .3

بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت به مورد ثبت معامله   .4
ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
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بازگشت »رادیو فیلم« با »حوض نقاشی« 
به رادیو نمایش

فیلم  پخش  با  فیلم«  »رادیو 
به   » شی نقا ض  حو « یی  سینما
رادیو  به  میری  مازیار  کارگردانی 
نیا  بشیر جعفری  برمی گردد.  نمایش 
رادیو  اقتصاد  و  جامعه  گروه  مدیر 

نمایش با اعالم این خبر گفت از روز جمعه 
یازدهم مهرماه، برنامه »رادیو فیلم« که پخش آن مدتی متوقف شده بود 
به جدول برنامه های رادیو نمایش اضافه می شود.جعفری نیا یادآور شد 
این که شنوندگان  از چند جهت قابل اهمیت است. یکی  »رادیو فیلم« 
رادیو نمایش، می توانند  یک فیلم سینمایی را از رادیو بشنوند و دیگر آن 
که »رادیو فیلم« در بین نابینایان کشورمان طرفدار بسیاری دارد.  این 
برنامه در صبح های روز جمعه که روز تعطیل و خانوادگی است، پخش 

می شود تا شنوندگان سینما را به خانه هایشان بیاورند.

»اتول سورون« به تئاتر مستقل تهران می آید

»اُتول سورون« دوازدهمین تولید 
به کارگردانی  تهران  مستقل   تئاتر 
روی  زودی  به  دل افکار  شهروز 

صحنه می رود.
عنوان  با  پرده  سه  در  کمدی 

و  سروش  باقر  قلم  به  »اتول سورون« 
ورود  داستان  دل افکار  شهروز  کارگردانی 

اولین خودرو به ایران در زمان ناصرالدین شاه را روایت می کند.
شهروز دل افکار بعد از اجرای نمایش »شهرت« که فروردین ماه 
به  کارگردان  مقام  در  »اتول سورون«  کمدی  با  رفت  روی صحنه   98

صحنه تئاتر باز می گردد.
لوگو تایپ این نمایش توسط مهدی طالقانی طراحی شده است.

کارگردان این نمایش کمدی عنوان کرد فهرست بازیگران و دیگر 
عوامل نمایش در روزهای آینده اعالم خواهد شد.

اجرای »شور آفرین« حسین دهلوی 
توسط ارکستر ملی ایران

آستانه  در  ایران  ملی  ارکستر 
دهلوی  حسین  استاد  تولد  سالروز 
آهنگساز و رهبر ارکستر فقید موسیقی 
از  آفرین«  »شور  قطعه  کشورمان 

مطرح  و  برجسته  هنرمند  این  ساخته های 
ایرانی را ضبط و اجرا می کند.

ضبط این قطعه که طی هماهنگی با هومن دهلوی فرزند مرحوم 
می  انجام  ایران  ملی  ارکستر  توسط  گرفته  صورت  دهلوی  حسین 
ارکستر  رهبر  عنوان  به  کاشف  سهراب  که  است  حالی  در  این  شود، 

دارند. حضور 
است  دهلوی  حسین  استاد  ساخته های  اولین  از  »شورآفرین«، 
که پیش از انقالب اسالمی با ارکستر صبا و به رهبری این آهنگساز 

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

جایزه جشنواره فیلم سانفرانسیسکو به شهاب 
حسینی و مینا وحید رسید

شهاب حسینی با فیلم »هزارتو« 
تو«  از  »بعد  فیلم  با  وحید  مینا  و 
زن  و  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه 
سیزدهمین جشنواره فیلم های ایرانی 

سانفرانسیسکو را از آن خود کردند.
»بعد از تو« ساخته فرهاد نجفی پیش تر 
نیز در چند جشنواره خارجی جوایزی به دست 
آورده بود. عالوه بر مینا وحید، تیرداد کیایی دیگر بازیگر این فیلم است که 
هنوز در ایران اکران عمومی نشده مینا وحید هم چندی پیش برای بازی 
در فیلم کوتاه »کرمچاله« جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در جشنواره 

بین المللی فیلم مادرید را کسب کرده بود.
سیزدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو که به عنوان اولین 
جشنواره مستقل ایرانی در خارج از کشور برگزار می شود، امسال از تاریخ ۲9 
شهریور تا چهارم مهرماه  به دلیل ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد.
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موسیقی پاپ ما هیچ وقت به تولید صنعتی نرسیده است 

حسین علیشیري: ترانه هاي سال هاي اخیر موسیقي ماندگار نیستند!
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محمد حسین زاده

وضعیت ترانه این روزهاي موسیقي کشور چندان 
جالب نیست و با اینکه برخي از خوانندگان و ترانه سرایان 
از این وضعیت چندان ناراضي نیستند ولي به نظر مي رسد 
که بسیاري از ترانه سرایان خصوصا قدیمي هاي این کار و 
کساني که به حوزه ادبیات و فرهنگ ارادت و عالقه دارند، 
این روزهاي  ترانه هاي دم دستي و بي کیفیت  با  چندان 
موسیقي ارتباط برقرار نمي کنند. حسن علیشیری شاعر، 
ترانه  کارگاه  سال   ۵ به مدت  است.  مترجم  و  ترانه سرا 
برگزار کرده و با خوانندگانی چون رضا یزدانی، زنده یاد 
فالحی  مازیار  و  رستاک حالج  حامی،  عبدالهی،  ناصر 
به عنوان ترانه سرا همکاری داشته است. نوشتن در نشریات 
فرهنگی و هنری در زمینه  نقد ترانه، موسیقی، سینما و 
ترجمه، داوری جشنواره، ترانه سرایی برای چندین تئاتر و 
فعالیت در رادیو در پرونده کاری او دیده می شود. عالوه بر 
انتشار 3کتاب ترانه، نمایشنامه و مجموعه شعر نیز توسط 

او ترجمه و منتشر شده است.

یک  عنوان  به  که  بگویید  برایمان  شروع  -براي 
ترانه سرا و نویسنده، سلیقه کلي شما براي ترانه سرایي 

چیست؟
*این مسئله به تعریف و درکی برمی گردد که هر 
شخصی از ترانه دارد. اعتقاد دارم ترانه، شعری است که 
به نیت همراهی با موسیقی سروده می شود و باید فارغ از 
موسیقی نیز واجد ارزش های ادبی و هنری باشد. به واسطه 
این موضوع، طبیعتا آن بخش شاعرانگی برای من اهمیت 
بیشتری دارد. البته باورم این است که ترانه یک هنر یا 
اثر خودبسنده نیست و چیزی شبیه نمایشنامه و فیلمنامه 
است. غایت نهایی آن در اجرا و همراهی با موسیقی و 
صدای خواننده اتفاق می افتد، اما نمی توان منکر این شد 
که جدای از آن باید ارزش های ادبی و هنری نیز داشته 
بنویسم  ترانه ای  تا  است  این  تالشم  به شخصه  باشد. 
به  و  خود  خودی  به  موسیقی  با  همراهی  عالوه بر  که 
تنهایی هم بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد و از نظر 

ارزش های ادبی و هنری قابل بررسی باشد.

-شما کتاب ترانه هم منتشر کرده اید... فکر می کنید 
انتشار کتاب ترانه تا چه اندازه می تواند مفید باشد؟

*تاکنون 3مجموعه ترانه منتشر کرده ام. نخستین 
کتاب ترانه ام با عنوان می بوسمت ای ماه! سال 138۲ 
انتشار پیدا کرد و دومین و سومین کتاب ترانه ای که از 
من منتشر شده به ترتیب ما اهل هم بودیم... و تهران 
خصوصی ما، بوده است. تا پیش از دهه 70، انتشار ترانه 
از  پیش  ترانه  البته  نداشت.  سابقه  مکتوب  صورت  به 
همراهی با موسیقی را عرض می کنم، وگرنه پیش از آن 
مجموعه ترانه های اجرا شده را داشتیم. حتی پیش از این 
که دستگاه های پخش موسیقی مانند گرامافون همه گیر 
تصنیف فروش  آنها  به  که  داشتند  وجود  افرادی  شود، 
می گفتند. این افراد در خیابان می چرخیدند و تصنیف های 
روز را با صدای بلند می خواندند و متن آنها را روی برگه 
تا  می خریدند  را  متن ها  آن  عده هم  می فروختند. یک 
بتوانند زمانی که رادیو آن آهنگ ها را پخش می کند با 
آن  همراهی کنند. بنابراین در این موضوع خاص، منظورم 
ترانه منتشر شده با موسیقی نیست. چاپ ترانه پیش از 
انتشار تا قبل از دهه 70 سابقه نداشت و اتفاق نمی افتاد. 
اولین افرادی که این کار را انجام دادند یغما گلرویی و 
مریم حیدرزاده بودند. البته خانم حیدرزاده وقتی آثار اولیه 
انتشار شعر محاوره  خودشان را منتشر کردند نیت شان 
بود و نه ترانه. به هر حال بسیاری از آن شعرها در قالب 
موسیقی و ترانه هم اجرا شد. شاید از این بابت بتوان به 
نحوی آنها را هم کتاب ترانه تلقی کرد. در ابتدا این اتفاق 
از این بابت افتاد که تولید ترانه از تولید موسیقیایی سبقت 
گرفته بود. یعنی حجم آثاری که به اسم ترانه تولید می شد 
فراتر از آن چیزی بود که در بازار موسیقی عرضه می شد. 
طبیعتا آن ترانه ها هم احتیاج داشتند که جایی منتشر شوند. 
از طرفی افرادی که به انجام این کار شروع کردند، به 
مستقل بودن ترانه باور و اعتقاد داشتند. می شود ترانه را 
یک اثر مستقل دانست. وقتی اثر مستقل باشد، امکان 
انتشار مجزا پیدا می کند. وقتی با این نگاه پیش برویم، 
می توانیم شرط واجد بودن ارزش های هنری را در آن 
ایجاد کنیم. هدف اولیه من از انتشار کتاب ترانه این بود. 
این ترانه ها را به عنوان پیشنهاد به موسیقی ارائه می کردم. 
شاید االن نسبت به گذشته تمایل کمتری داشته باشم 
که ترانه را پیش از همراهی با موسیقی منتشر کنم، اما 
شاید مدیوم و رسانه آن تغییر کرده است. در حال حاضر 
فراهم  را  بستر  همان  تقریبا  دارند  مجازی  رسانه های 
هزارتایی  تیراژ  از  اینستاگرام تان  پیج  در  شما  می کنند. 
کتاب بیشتر مخاطب دارید. طبیعی است که حتی اگر 
آن هدف قبلی را داشته باشیم مدیوم های مناسب تری 
برای این کار به وجود آمده است. بازهم تاکید می کنم 

که ترانه از نظر من یک پیشنهاد برای اجرا است. هدف 
اصلی من این بود که این پیشنهادات به نحوی منتشر 
شود و در قالب مکتوب قابل بررسی و نقد باشد. تعداد 
آثاری که از من با همراهی موسیقی منتشر شده بسیار 
کمتر از آثاری است که به صورت مکتوب منتشر کرده ام 
ولی بازخوردهایی که از آن آثار گرفتم مرا به یک تجربه 

و درک متفاوتی از ترانه رسانده است.

از  آیا  -مخاطب مجموعه شعر هم محدود است! 
کتاب های ترانه استقبال می شود؟

*اوایل دهه 80 اوج دوران چاپ کتاب های ترانه 
بود. اتفاقا انتشارات دارینوش که با آن کار می کردم در آن 
روزگار در این موضوع کامال پیش رو بود. بعدها در دهه 
90 انتشارات  فصل پنجم، نیماژ، نگاه و... نیز این کار را 
انجام دادند. البته انتشارات نگاه بسیار گزیده کارتر بود و 
به سمت مجموعه  سازی از آثار ترانه سرایان رفت. وقتی 
در آن دوره این میزان عنوان کتاب ترانه منتشر می شده، 
حتما مخاطب هم داشته است. البته االن شرایط متفاوت 
شده است. در بازار کتاب، مخاطب شعر کاهش پیدا کرده 
و شمارگان کتاب های شعر به شدت کم شده است. به تبع 
آن نیز برای ترانه هم همین اتفاق افتاده. البته اقبال به 
سمت ترانه کم نشده است. این همه جلسه ترانه خوانی 
که در شهرهای مختلف برگزار می شود نشان می دهد 
که اقبال به سمت ترانه همچنان زیاد است. همانطور که 
عرض کردم، متاسفانه توجه و گرایش به سمت کتاب 
کم شده و این مسئله کتاب های ترانه را هم تحت تاثیر 

قرار داده است.

نوع  این  می کنید.  برگزار  هم  ترانه  کارگاه  -شما 
فعالیت را چقدر تاثیرگذار می دانید؟

*از سال 139۲ به مدت ۵سال به صورت مشترک 
با یغما گلرویی کارگاه ترانه برگزار کردم. در این دوره ها 
کارورزان  و  هنرجویان  به  که هم  بودیم  این  دنبال  به 
یکسری اطالعات تئوریک بدهیم و هم تجربه ترانه سرایی 
را منتقل کنیم. پس از آن نزدیک ۲سال فعالیت خودم در 
برگزاری کارگاه ترانه را متوقف کردم و االن 3ماه است 
که یک کارگاه ترانه سرایی را به صورت مجازی شروع 
جوششی،  وجوه  از  غیر  که  هنری  هر  معتقدم  کرده ام. 
وجوه کوششی هم در آن وجود داشته باشد قابل آموزش 
است. شعر و ترانه هم از این قضیه مستثنی نیستند. من 
یادداشتی درباره آموزش در ترانه نوشته ام و تاکید کرده ام 
در مورد هنرهای دیگر هم همیشه در آغاز جریان آموزشی، 
افتاده است  اتفاق  از سمت کارورزان آن هنر  مقاومتی 
چون وجوه جوششی و تجربی آن را بر سایر وجوه مقدم 
می دانستند، در حالی که هم تجربه قابل انتقال است و هم 
وجوه تئوریک. هر هنرمندی که آموزش در هنر خودش را 
منکر می شود، دارد وجود وجوه فنی و پایه های تئوریک در 
آن هنر را منکر می شود. یعنی اگر یک بازیگر بگوید که 
بازیگری قابل آموزش نیست، یعنی می گوید در بازیگری 

وجوه فنی و تئوریک وجود ندارد. معتقدم در ترانه هم وجوه 
تئوریک وجود دارد و این وجوه حتما باید آموزش داده 
شود. البته همیشه در مقابل این پرسش قرار می گیریم 
که مگر بزرگان ترانه در کارگاه ترانه شرکت کرده اند؟ 
آنها به شیوه آزمون و خطا و منابع محدودی که در اختیار 
داشته اند پیشرفت کرده اند. خود ما با آزمون و خطا پیش 
رفتیم. زمانی که ترانه سرایی را شروع کردیم، تقریبا هیچ 
اثر تئوریکی در زمینه  ترانه وجود نداشت. خوشبختانه در 
حال حاضر آثاری وجود دارند که می شود به آنها مراجعه 
کرد و سرفصل های تئوریکی که مربوط به ترانه می شود 
را خواند. عمال حضور در کارگاه های ترانه مثل حضور در 
هر کارگاه هنری دیگر، در وهله اول سرنخ هایی به آدم 
می دهد که برای دنبال کردن آن فضا باید چه مسیری را 
طی کند و جدای از آن، جلوی یکسری آزمون و خطاها را 
هم می گیرد و می تواند مسیر را کوتاه تر کند، وگرنه هیچ  
شخصی منکر این نیست که هنر نیازمند یک جوشش 
درونی است و آن جوشش درونی حاصل یک استعداد 
نهفته و تجربه زیست و مطالعه است که اینها طبیعتا در 

یک کارگاه کوتاه مدت قابل انتقال نیست.

-به نظر شما، استعدادها چطور باید در این حوزه 
کشف و حمایت شوند؟

*بخشی از آن در همین کارگاه ها اتفاق می افتد. 
البته این کارگاه ها خودشان احتیاج به یک آسیب شناسی 
دارند چون موضوع بسیار تازه ای هستند. کارگاه ترانه در 
سرزمین ما کمتر از دو دهه قدمت دارد و طبیعی است 
که در این زمینه آزمون و خطا وجود داشته باشد. یکی 
از آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد این است که 
کشورهای  مثل  و  شود  آکادمیک تر  باید  ترانه  آموزش 
اروپایی و آمریکایی در سطح حتی دانشگاهی قرار بگیرد. 
در آن صورت آموزشی اتفاق می افتد که دست کم در بخش 
تئوریک، وضعیت مناسب تر و روشن تری دارد. جدای از آن 
همیشه باید بسترهایی وجود داشته باشد که افراد عالقمند 
بتوانند خودشان را محک بزنند. کارگاه های ترانه سرایی 
مثل هر کارگاه دیگری متضمن یک مسئله اقتصادی و 
پرداخت مالی هستند و نمی توان انتظار داشت که همه 
شرایط شرکت در آن را داشته باشند. جلسات ترانه خوانی 
شاید بتواند این خال را پر کند. همانطور که اشاره شد 
با یغما گلرویی در شهرهای مختلفی کارگاه ترانه برگزار 
کرده ام و جلسات ترانه خوانی زیادی داشته ام. آنجا می دیدم 
چقدر استعدادهای زیادی وجود دارد که به خاطر فقدان 
چنین جلساتی هیچ وقت استعداد آنها کشف نشده است. 
سیاستگذاران  که  است  بخش هایی  آن  جزو  هم  این 
فرهنگی می توانند کمک کنند. باید فضاهایی وجود داشته 
باشد که افراد عالقمند بتوانند خودشان را محک بزنند و با 
افراد با تجربه تر وارد گفتگو شوند و ببینید آیا استعدادشان 
واقعی است و تا چه میزان می توانند آن را توسعه دهند.

-عمده ترین مشکل ترانه سرایی دو دهه اخیر را در 

چه مواردی می دانید؟
*یک فاصله بسیار بزرگی بین توان و استعداد هنری 
به گوش  ما  موسیقی  بازار  در  که  آنچه  با  ترانه سرایان 
می رسد وجود دارد و این فاصله بزرگ از این مسئله نشات 
می گیرد که تولید موسیقی در کشور ما، دست کم در ۲0 
سال گذشته و شکل گیری دوباره موسیقی پاپ هیچ وقت 
به تولید صنعتی نرسیده است. تعبیر صنعتی را از بابت 
دارا بودن یک چرخه اقتصادی روشن و درست می گویم. 
می دانیم.  صنعت  یک  را  سینما  ما  مثال  که  هم چنان 
منظورم وجوه صنعتی به معنی کارخانه ای یا تولید انبوه 
نیست، بلکه به معنای دارا بودن چرخه اقتصادی است. 
ریشه مشکالت ترانه را در همین چرخه معیوب تولید 
موسیقی می دانم. در جلسات ترانه خوانی استعدادهایی را 
دیده ام و ترانه هایی را شنیده ام که فوق العاده بودند ولی 
آن ها به ندرت می توانند شانس حضور در بازار موسیقی 
را پیدا کنند. از طرفی در بازار موسیقی داریم ترانه هایی 
را بعضا حتی از ترانه سراهای صاحبنام می شنویم که فاقد 
حداقل استانداردهای ترانه هستند. این مشکل بیش از 
اینکه در دل خود ترانه و جامعه ترانه سرایان باشد به آن 
فقدان زنجیره تولید برمی گردد. اگر ما با یک بازار موسیقی 
منطقی و درست با همه شرایط الزم روبرو بودیم، آن 
ترانه سرایان هم شانس داشتند که وارد چرخه تولید شوند 
و آثارشان به گوش مخاطبین برسد و در یک بازار رقابتی، 
این مخاطب باشد که انتخاب می کند، اما وقتی رقابت 
وجود نداشته باشد، مانند صنعت خودروسازی می بینیم که 
قیمت ها باال می رود و کیفیت ها کاهش پیدا می کند. چنین 
اتفاقی در بازار موسیقی هم می افتد و همانطور که سایر 
وجوه را تحت الشعاع قرار داده، ترانه را هم تحت الشعاع 
قرار داده است. به این خاطر است که می گویم مسئله  ترانه 
از موسیقی قابل تفکیک نیست. در مورد فیلمنامه چنین 
چیزی نمی بینیم. مگر چقدر فیلمنامه خوب می خوانیم که 
به اجرا نمی رسد؟ اما می توانم در کوتاه ترین زمان ممکن 
پیدا  اجرایی شدن  شانس  که  بدهم  نشان  ترانه  صدها 
نکرده اند. البته اگر بخواهیم این بخش را کنار بگذاریم 
که به نظرم بخش مهم و قابل بحثی است، در خود جامعه  
ترانه سرایان هم مشکالت زیادی وجود دارد که یکی از 
مهمترین های آن را فقدان مطالعه کافی می دانم. ترانه 
کامال یک حرفه  بینارشته ای است. برای ترانه سرودن 
به چیزی فراتر از امکان شعر نوشتن احتیاج است و به 
مطالعات زیادی احتیاج دارد. وقتی میانگین کلی مطالعه 
کاهش پیدا می کند و از طرفی گرایش بیشتر از این که 
به سمت کمال گرایی باشد، به سمت رفع نیازهای بازار 
است، سطح کلی ترانه ها کاهش پیدا می کند. این مسئله 
به  رو  به صورت کلی  ما  ترانه  نیست که  کتمان  قابل 
به خاطر بحران کم  ترانه  نیست. سطح کلی  پیشرفت 
سوادی و مطالعه کم رو به تنزل است. با این حال میانگین 
کلی ترانه از خوانندگی ما در سطح باالتری قرار دارد. 
اقتصاد، فقدان رسانه و ممیزی باعث می شوند بین هنر 
ترانه  سرایی و آن چه که در قالب موسیقی شنیده می شود 

شکاف عمیقی وجود داشته باشد.

-چرا موسیقی پاپ ما ترانه ماندگار کم دارد؟
*اعتقاد دارم که دوران ما دوران ماندگاری نیست. 
جهان  تمام  در  ماندگار  آثار  دوران  که  می رسد  نظر  به 
است.  همینطور  سینما هم  مورد  در  است.  سپری شده 
مگر در دو دهه گذشته چه تعداد فیلم ماندگار در جهان 
این موضوع دالیل متعددی دارد. در  تولید شده است؟ 
حال حاضر از نظر کمی با آثار بیشتری روبرو هستیم و 
پیشرفت تکنولوژی منجر به سهولت در دسترسی به آثار 
هنری شده و مفهوم ماندگاری در جهان دستخوش تغییر 
شده است. همیشه می گویم زمانی ابزار انتقال موسیقی، 
صفحه گرامافون بود و قطعات محدودی را در خودش جا 
می داد. آن موقع هواداران یک خواننده منتظر می ماندند تا 
صفحه آن خواننده منتشر شود و وقتی هم منتشر می شد 
آن یکی دو قطعه را مدت ها می شنیدند تا صفحه بعدی 
انواع  به  دسترسی  راه  تنها  فاصله  این  در  شود.  منتشر 
موسیقی، رادیو بود. شما آن دوره را با این دوره مقایسه 
کنید که در پمپ بنزین ها هم فلش های حاوی قطعات 
موسیقی فروخته می شود که بیشتر از 100ساعت در آن 
موسیقی وجود دارد. این مسئله باعث می شود که صبر 
پیدا کند. مخاطبی که یک  و حوصله مخاطب کاهش 
زمانی مدت ها مقدمه و اورتور گوش می داد، االن با یک 
دکمه به سراغ قطعه بعدی می رود. مخاطب کم حوصله تر 
شده و شیوه دسترسی متفاوت شده است. همه اینها روی 
تولیدکننده که هنرمند است هم تاثیر گذاشته است. یعنی 
آن هنرمند نیز زمانی که باید برای تولید یک موسیقی 
بگذارد را نمی گذارد. ما قبال با تیم های موفق روبرو بودیم 
با همدیگر زندگی  ترانه سرا، تنظیم کننده و خواننده  که 
می کردند و خروجی آن تبدیل به یک قطعه ماندگار می شد. 
در حال حاضر این اتفاق نمی افتد و هر کسی در خلوت 
خودش کار می کند. وقتی بین اعضای یک تیم هنری 
اینقدر فاصله وجود دارد طبیعی است که نمی شود انتظار 

ماندگاری داشت. همه آنچه که گفتم باعث شده که ما 
یک حرکت بسیار سریع و ُپر شتاب به سمت سطح داشته 
باشیم. موسیقی پاپ سریع تر از سایر زمینه ها به سمت 
سطح می رود. هر چقدر زمان می گذرد با آثار سطحی تری 
کارهای  سابقه  که  هنرمندانی  از  روبرو می شویم. حتی 

عمیق و جدی داشتند هم کارهای سطحی می شنویم.

-نظرتان در مورد عامیانه شدن ترانه ها چیست؟
*من عامیانه شدن ترانه و به ویژه درباره موسیقی 
پاپ را نکته منفی نمی دانم و اعتقاد دارم موسیقی پاپ، 
موسیقی عامه مردم است و باید توسط عامه مردم شنیده 
و پذیرفته شود. لزوما عامیانه بودن به معنای سطحی  و 
مبتذل بودن نیست، اما اگر عامیانه بودن را به این معنا 
می دانید، من مهمترین دلیل آن را حرکت کلی جهان به 
سمت آثار سطحی می دانم. اگر اختصاصا بخواهم در مورد 
سرزمین خودمان صحبت کنم، دلیل آن را فقدان رسانه 
برای موسیقی می دانم. موسیقی جدی ما هیچ رسانه ای 
برای عرضه ندارد. درست است که در همه جای دنیا 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی موسیقی بیشتر به سمت 
موسیقی  ولی  می کنند  حرکت  سطحی  پاپ  موسیقی 
به  خودش  رساندن  ابزارهای  نیز  آنها  جدی تر  باکالم 
دست مخاطب را دارد ولی ما آن ابزارها را نداریم. زمانی 
فکر می کردیم با به وجود آمدن اینترنت و همه گیر شدن 
به وجود می آید و هر کسی  آن یک فضای دموکرات 
می تواند صدای خودش را به مخاطب برساند ولی در حال 
حاضر یک هنرمند مستقل حتی در اینترنت هم نمی تواند 
صدای خودش را به گوش مخاطب برساند. آنقدر پخش 
موسیقی در اینترنت به سمت یکسری سایت ها، کانال ها 
و پیج های خاص کانالیزه شده که هر فردی نمی تواند 
موسیقی خودش را به خوبی پخش کند. در چنین فضایی 
طبیعی است که هر چقدر اثر سطحی تر باشد بیشتر مورد 
استقبال قرار می گیرد. البته آثار هیت به سرعت هم محو 
می شوند. شما اگر آثار هیت چند سال اخیر را نگاه کنید 
دیگر کسی آنها را گوش نمی دهد. یعنی به همان سرعتی 
که هیت و همه گیر می شوند به همان سرعت هم فراموش 

می شوند چون در سطح حرکت می کنند.

مبتذل  باشد،  تاثیرگذار  می تواند  که  هنری  -چرا 
شده است؟

*من اعتقاد دارم مهمترین چیزی که سلیقه مردم 
در  که  سال هاست  هستند.  رسانه ها  می دهد  شکل  را 
صداوسیما،  یعنی  کشورمان،  جمعی  رسانه  مهمترین 
نسبت به موسیقی بی توجهی صورت می گیرد. با افتخار 
می گویم که سال ها در رادیو فعالیت کرده ام و هنوز هم 
رادیو را دوست دارم. در همان رادیو علیرغم اینکه در بین 
برنامه سازان عالقمندی جدی به موسیقی وجود دارد ولی 
عمال کمترین توجه به موسیقی خوب صورت می گیرد و 

سطحی ترین انواع موسیقی در حال تولید و انتشار است. 
طبیعی است که این مسئله باعث می شود تا سطح سلیقه 
مخاطب کاهش پیدا کند. رادیو و تلویزیون سطح توقع 
مخاطب را تنزل داده اند و  مخاطب را به دست رسانه های 
دیگر سپرده اند. در فضای کار هنری قائل به دموکراسی 
هستم و می گویم در نهایت مخاطب باید تعیین کننده باشد، 
اما این در شرایطی است که همه امکان شنیده شدن 
داشته باشند. وقتی همه امکان شنیده شدن ندارند، آن 
خواننده ای بیشتر شنیده می شود که بیشتر خرج کرده باشد. 
نوجوان ها در همه جای دنیا یک بخش جدی از مخاطبین 
موسیقی هستند و برای آنها موسیقی تولید می شود. این 
بخش دهه های متوالی است که در کشور ما به صورت 
کلی فراموش شده است. وقتی موسیقی مورد نیاز آنها 
توسط هنرمند جدی و اخالق گرا تولید نمی شود، طبیعتا به 
سراغ موسیقی سطحی می رود و آن نوع موسیقی می آید 
آن بخش از بازار را دست می گیرد. به قول معروف هیچ 
بخشی از این گناه را به گردن آن خواننده  و ترانه سرایی 
که در اثرش ناسزا می گوید نمی اندازم چون خود او هم 

معلول همین شرایط است.

-صحبت پایاني شما...
هستیم.  ساحتی  تک  شده  اجرا  ترانه  بخش  *در 
در  عاشقانه  ترانه های  دنیا،  جای  همه  در  که  البته 
گرفته  که صورت  پژوهش هایی  اکثریت هستند. طبق 
ترانه  نام  به  که  آنچه  درصد  باالی 80  موضوع  است، 
منتشر می شود عاشقانه است ولی این آمار در کشور ما 
بیشتر است. این مسئله دالیل مختلفی دارد و همه آن 
به ترانه سرا برنمی گردد. آثار کمی در زمینه اجتماعی و 
دیگر زمینه ها داریم. یک اشتباه رایجی که اتفاق می افتد 
ترانه  مقابل  نقطه  می کنند  فکر  همه  که  است  این 
انسان محور  موضوعات  است.  اجتماعی  ترانه  عاشقانه، 
هم داریم. این همه سال از عمر ترانه در ایران می گذرد 
است  دردناک  ولی  دارد  وجود  ماندگار  آثار  این همه  و 
که برای موضوعاتی مانند موفقیت و تشویق به تالش 
کمترین آثار را داریم. می گویم فرض را بر این بگذاریم 
که ممیزی اجازه نمی دهد شما درباره مسائل سیاسی و 
یا کودکان کار ترانه بگویید، اما کسی جلوی ما را نگرفته 
که درباره موفقیت ترانه بگوییم. یک بخشی از مخاطبان 
ما نوجوان ها هستند ولی ما آنها را فراموش کرده ایم. ما 
برای استادیوم ورزشی کالم نداریم. چند سال است که در 
گفتگوهای خودم به این مسئله اشاره می کنم که در تولید 
موسیقی نیاز داریم به یک چرخه روشن و شفاف برسیم. تا 
زمانی که این چرخه روشن شکل نگیرد، تمام صحبت ها 
به رسانه های کوچک و کم مخاطب و متاسفانه کم تاثیر 
محدود می شود. به نظرم دهه ۵0 جزو معدود دوره هایی 
بوده که این چرخه اقتصادی تکمیل شده است ولی این 

شرایط در حال حاضر وجود ندارد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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