
شتاب گیری تحقق دولت الکترونیک بواسطه کرونا
مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر در شرکت 
مهندسی و توسعه نفت گفت: تولید تجمعی این طرح 
بشکه  میلیون  از ۳۰  بیش  تاکنون  زودهنگام  فاز  در 
نفت بوده است و این طرح با پیشرفت حدود ۹۷ درصد در آستانه 

بهره برداری کامل قرار دارد.
کیوان یاراحمدی در بازدید تعدادی از نمایندگان کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی از طرح توسعه میدان نفتی آذر، با 
بیان این مطلب اظهار کرد: قرارداد توسعه این میدان سال ۹۱ با 
کنسرسیوم اویک و صندوق سرمایه گذاری نفت امضا و در قالب 
دو مرحله زودهنگام و فاز نخست اجرایی شد که هم اکنون فاز 

نخست این طرح در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.
صفحه ۳

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور:

 محدودیتی برای استفاده  دانش آموزان خارجی 
از شبکه شاد وجود ندارد

ارزش پول کارگر و کارمند حفظ شود
تاکید  با  کار  حوزه  کارشناس  یک 
بر جلوگیری از رشد فزاینده پایه پولی در 
باید به سمت  کشور، گفت: منابع کشور 
ظرفیت سازی در بخش تولید و بهره وری حرکت 
کند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم 
توان صادراتی کشور افزایش یابد.علی اکبر لبافی، 
با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و 
آینده،  افزایش دستمزد کارگران در سال  به  توجه 
گفت: معتقدم روند فعلی افزایش دستمزدها چه در 
بحث کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و چه 
ارزش  بازنشستگان کشوری،  و  کارکنان  بحث  در 
پول ملی را از بین می برد و این روند باید تغییر یابد.
صفحه ۳

رئیس صندوق رفاه دانشجویان:

 نحوه ارائه غذای دانشجویی 
در ترم کرونایی

4
استفاده از برق نیروگاه ها برای استخراج رمزارز

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1572- یکشنبه 13 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
مهرداد خوشبخت: 

آمار کرونا با 
بازشدن مدارس 

بیشتر شد...

2جامعه
حضور دانش آموزان 

در مدارس محدود 
شود

د قتصا 3ا

در سراسر  درواقع  و  ندارد  چنداني  رمق  روزها سينما  اين 
جهان اين موضوع را شاهد هستيم ولي به نظر مي رسد كه 
سيستم زيرساختي در سينماهاي پيشرفته طوري است كه در 
اين روزهاي سخت هم مي توانند به كار خود به شكل نصفه و 
نيمه ادامه دهند ولي سينماي ما مشكالت عديده اي را در اين 

ايام پشت سر مي گذارد.

معاون درمان وزارت بهداشت با بيان اينكه ويروس كرونا با 
قدرت سرايت پذيری بيشتر، سالمت تمامی گروه های سنی 
در  بيماری  روند شيوع  گفت:  كند  می  تهديد  به شدت  را 
كشور سينوسی بوده و پس از هر تعطيلی با اوج گيری مجدد 
بيماری مواجه هستيم و نگرانی ها از تعطيلی های پيش رو 

همچنان باقی است.

وزير راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبه جديد ستاد 
ملی مبارزه با كرونا جاماندگان از ثبت نام وام وديعه مسكن 
می توانند از فردا تا پايان مهرماه با مراجعه به سامانه طرح 
اقدام ملی مسكن، نسبت به ثبت نام برای دريافت وام اجاره 

اقدام كنند.

آغاز دور دوم 
ثبت نام وام ودیعه 
مسکن از امروز تا 

پایان مهرماه

طرح توسعه آذر در آستانه بهره برداری قرار گرفت خیران، برای عمران شهرها و روستاها 
به دولت کمک کنند

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: امروزه خیران می توانند به دولت در 
عمران شهرها و روستاها کمک کنند که ساخت، تجهیز و تعمیر مدارس از جمله 
این امور است.سید کریم حسینی در مراسم افتتاح یک مدرسه خیرساز در خوزستان 
اظهار کرد: امروزه خیران می توانند به دولت در عمران شهرها و روستاها کمک کنند 
و یکی از نیازهای ویژه و آن چیزی که می تواند کمک بسیار خوبی به خیران باشد مدرسه سازی، 

تجهیز مدارس، تعمیر و ترمیم مدارس است.
صفحه 2

رییس دفتر رییس جمهور در حساب کاربری خود نوشت: 
از بانک ها خواسته شده در رویکرد خود تغییر ایجاد کرده و 
در ایده ها و خالقیت های شرکت های دانش بنیان و فناور 
شریک شوند و بر ثروت خود اضافه کنند. محمود واعظی در حساب 
بنیان در  اقتصاد دانش  اینستاگرام درباره وضعیت  کاربری خود در 
دولت تدبیر و امید نوشت: در استراتژی های جدید اقتصادی، محوریت 

زیست بوم دانش بنیان یک اصل است.
وی افزود: از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تقویت شرکت ها 
و توسعه اقتصاد دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت. خوشحالیم که 
تالش های بخش های مختلف دولت در این حوزه نتایج قابل توجهی 

به دنبال داشته و عدد و رقم ها از رشدی جهش گونه حکایت دارد.
صفحه 2

دراقتصاد دانش بنیان رشد جهش گونه داشته ایم
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اصالحیه
 آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای
 پیرو آگهی مناقصه مورخه ۱۳۹۹/۷/2 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم تاریخ های مناقصه شماره 4۱تا2۰۹۹۰۰4۳۳8۰۰۰۰۳8در 
سامانه ستاد ایران به شرح زیر اصالح می گردد. سایر شرایط مناقصه برابر آگهی مندرج در روزنامه مورخه دوم مهر سالجاری و سامانه ستاد 

ایران می باشد.
WWW.SETADIRAN.IR محل دریافت اسنادمناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی

تاریخ رویت در سامانه ستاد دولت: ساعت ۱۰ روز یکشنبه   ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
آخرین مهلت دریافت اسناد:  ساعت ۱5 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱6
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات:  ساعت ۱5روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/2۷

تاریخ  بازگشایی پاکات الف: ساعت ۹ صبح روز  دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/28
هزینه درج آگهی روزنامه  بعهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ایالم

مبنای برآورد برآورد ریالینوع مناقصه موضوع مناقصهردیف
میزان تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

شماره ثبتی ستاد ایرانشماره مناقصه

۱
ایمن سازی و رفع نقطه حادثه 

خیز گردنه سیدخان محور 
بردسیر-باغین 

یک مرحله ای با 
۱۱/284/۱65/6۱6ارزیابی کیفی

بر اساس بر 
فهرست بهای 

راهداری سال ۹۹
564/2۰۹/۰۰۰۹۹-8-8۷-22۰۹۹۰۰۱55۱۰۰۰۰۰8۷

2

تعمیر و نصب انواع تابلوهای 
انتظامی ، اخطاری ، اطالعاتی 
و... حوزه استحفاظی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده 

ای استان کرمان

یک مرحله ای با 
۱۷/۱4۷/2۹4/۰۰6ارزیابی کیفی

بر اساس بر 
فهرست بهای 

راهداری سال ۹۹
85۷/۳65/۰۰۰۹۹-8-88-22۰۹۹۰۰۱55۱۰۰۰۰88

بهسازی و روکش آسفالت ۳
محور فرعی الله زار – الله زار 

یک مرحله ای با 
2۰/۱65/۰8۳/5۹4ارزیابی کیفی

بر اساس بر 
فهرست بهای 

راهداری سال ۹۹
۱/۰۰8/25۳/۰۰۰۹۹-8-8۹-62۰۹۹۰۰۱55۱۰۰۰۰8۹

4
اصالح و رفع نقاط حادثه خیز 
پیچ های گدار کفنوئیه و قوس 

هالل احمر 

یک مرحله ای با 
۱۱/265/6۷4/244ارزیابی کیفی

بر اساس بر 
فهرست بهای 

راهداری سال ۹۹
56۳/284/۰۰۰۹۹-8-۹۰-۱2۰۹۹۰۰۱55۱۰۰۰۰۹۰

 www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت ستاد ایران به نشانی
مهلت دریافت اسناد : از ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه ۹۹/۰۷/۱4 تا ساعت ۱۹ روز شنبه ۹۹/۰۷/۱۹ 

مهلت تحویل پیشنهادات : روز یکشنبه ۹۹/۰۷/2۰ تا ساعت ۱۱ روز دوشنبه ۹۹/۰8/۰5 
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به دبیرخانه حراست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوری اسالمی بعد از پل راه آهن روبروی سالن ورزشی فجر 
زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۱:۰5 روز دوشنبه ۹۹/۰8/۰5 واقع در اداره کل راهداری و محل و نقل جاده ای استان کرمان سایر اطالعات و جرئیات مربوطه در 

اسناد و شرایط مناقصه مندرج است .
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir قابل رویت می باشد .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نام دستگاه : اداره کل راهداری و محل و نقل جاده ای استان کرمان

نوبت دوم

روز هشتم مهر ماه وزارت میراث فرهنگی برای رونق سفر، ایجاد محرک حوزه 
گردشگری، و کمک به فروش صنایع دستی با یکی از بانک ها تفاهمنامه ای در حوزه 

سفر کارت امضا کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، »سفر کارت« به مبلغ 2۰ میلیون تومان، با نرخ 4 
درصد، تنفس یک ماهه و پرداخت ۱8 ماهه به هر فرد متقاضی سفر اعطا می شود 
و افراد می توانند برای خرید تور از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز، اقامت در مراکز 
اقامتی رسمی و تحت نظارت میراث فرهنگی و مراکز رسمی فروش صنایع دستی، 

از این سفر کارت که مهلت اعتبار آن 5 ماهه است، استفاده کنند.
علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: 
امیدوارم »سفر کارت« با سفر کارت های قبلی متفاوت باشد و به عنوان یک طرح 
موفق پیش برود. پروسه ای که تا کنون طی شده نشان دهنده این است که این طرح 
موفق خواهد بود. یکی از مهم ترین ویژگی های این سفر کارت این است که نرخ 
آن 4 درصد است که نرخ پایینی است؛ ضمن اینکه در این طرح گروه های هدف به 
خوبی دیده شده اند و اقشار مختلف مردم می توانند از این سفر کارت استفاده کنند.

سفرکارتی که مونسان از آن صحبت کرد طرحی بود که یک دهه پیش اجرا 
شد و قرار بود که ارگان های دولتی کارت رفاه کارمندان خود را شارژ کنند و آنها 
بتوانند در مراکز طرف قرارداد با سفر کارت، از این تسهیالت بهره ببرند. اما این 
با  طرح به درستی اجرا نشد و مشکالتی به همراه داشت. حاال دوباره این طرح 
نرخ سود کمتر توسط وزارت میراث فرهنگی اجرا خواهد شد. این بار حسین اربابی 
مدیرعامل کانون جهان گردی و اتومبیل رانی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: 
پیش از این نیز تجربه اجرای سفر کارت را داشته ایم، اما سفر کارت های قبلی نرخ 
بهره باالیی داشت، به گونه ای که گاهی تا ۱8 درصد نیز بهره داشت. در حالی که 

نرخ بهره »سفر کارت« 4 درصد است.
پیش از این هم یکی از بانک های قرض الحسنه تفاهمنامه ای را با دبیرخانه 

شورای عالی مناطق آزاد امضا کرد که طبق آن قرار بود گردشگران مناطق آزاد 
از این بانک بگیرند و در قالب یک کارت سفر به مراکز  وام 2۰ میلیون تومانی 
طرف قرارداد با این بانک در مناطق آزاد مراجعه کنند اما این اقدام نیز به سرانجام 
نرسید چون آنطور که مدیرعامل این بانک به خبرنگار مهر گفته بود مراکز پذیرنده 
همکاری الزم را نکردند. برای این وام نیز قرار بود که سود چهار درصد در نظر گرفته 

شود همانند همین وامی که اکنون وزارت میراث فرهنگی وعده آن را داده است.
اکنون یکی از بانک هایی که مدعی است در حوزه گردشگری فعالیت می کند، 
نیز وام سفر به متقاضیان می دهد آن هم با سقف 5۰ میلیون تومان با بازپرداخت 
۱2 تا ۳6 ماه متناسب با توان مالی متقاضی و اعتبارسنجی بانک. در واقع این بانک 
یک کارت اعتباری به متقاضی وام می دهد و از او می خواهد که از مراکز طرف 

قرارداد با این بانک استفاده کند.
اینها همه وعده هایی بود که مسئوالن مختلف درباره وام سفر به مردم دادند. 
وامی که تا پیش از کرونا برای سفر مردم مناسب به نظر می رسد البته اگر سود و 
بهره آن کم بود. اما اکنون در زمانی این طرح برای تحریک مردم به سفر به مرحله 
تفاهم رسیده که موضوع شیوع ویروس کرونا دامن گیر همه اقشار جامعه شده است 
و دیگر نه کسی می تواند سفر داخلی برود و نه خارجی. از سویی اگرچه وزارت میراث 
فرهنگی اعالم می کند که بخش های مختلف صنعت گردشگری آسیب دیده است 
و باید مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی به سفر بروند اما وزارت بهداشت نیز 
از آن طرف می گوید که پس از هر تعطیلی میزان ابتالی مردم به ویروس بیشتر 

می شود بنابراین بهتر است سفرهای خود را به تأخیر بیندازند.
تحریک مردم برای سفر با وامی که آنها را مقروض تر به بانک ها می کند در 
شرایطی است که اقتصاد کشور وضعیت مردم را نابسامان کرده است و اگر کسی 
بخواهد وامی بگیرد برای نیازهای ضروری اش خواهد بود نه سفر که اکنون جزو 

اولویت های آخر مردم شده است.

نگاه و نظر
کرونا و وعده وام ۲0 میلیون تومانی سفر

مهرداد خدیر
در پنجمین سالگرد درگذشت »عبدالرحیم جعفری« پایه گذار 
انتشارات »امیر کبیر« همچنان می توان پرسید چرا این بنگاه بزرگ 
انتشاراتی را مصادره کردند وچرا مصادره کنندگان نمی گویند در این 
همه سال با آن مؤسسۀ عظیم چه کردند و این اتفاق بر سر صنعت 
نشر ایران چه آورد؟ اگر بالیدنی است ببالند و اگر مایۀ شرم ساری 

ابراز کنند.اگر به جای »مصادره«، »مشاطره« کرده بودند!
پنج سال قبل و در روز ۱۱ مهر ۱۳۹4 عبدالرحیم جعفری 
پس از ده ها سال دوندگی برای بازپس گرفتن مؤسسۀ انتشاراتی 
خود -امیر کبیر- که برند صنعت نشر در ایران بود در ۹6 سالگی 
طوالنی  عمر  می کنم  گمان  بود  گفته  جایی  خود  و  درگذشت 
پی گیری های  ادامۀ  به  امید  با  بود که هر شب  آن  به خاطر  من 
امیر کبیر سر بر بالین می گذاشتم و هر صبح با این هدف از خواب 
برمی خاستم و مصادرۀ امیر کبیر هر چه را از من گرفت عمری اما 

برای بازپس گرفتن داد!
۳6 سال از این عمر ۹6 ساله را در فراق موسسه ای گذراند که 
در نگاه او »نازک آرای تن ساقه گلی« بود که به جانش »ِکشته« 
و آب داده بود و پس از انقالب از آن محروم شد و نتوانست بازپس 

بگیرد مگر تنها بخشی را آن هم بر پایۀ بعضی روایات.
و  خورده  گره  امیر کبیر  انتشارات  با  جعفری  عبدالرحیم  نام 
مصادرۀ بزرگ ترین بنگاه انتشاراتی در خاورمیانه اتفاقی بود که هیچ 
گاه او با آن کنار نیامد و در تمام ۳6 سالی که پس از آن زیست و 
همواره نیز در ایران بود برای باز پس گیری بنگاه خود بسیار کوشید 
و البته دست آخر نیز تقریبًا به نتیجه نرسید و چشم از جهان فرو بست.

او تمام این داستان را با جزییات در کتاب » در جست و جوی 
گفتار  این  موجب طوالنی شدن  آن  تکرار  و  داده  توضیح  صبح« 
می شود و قصۀ ُپر غصه ای هم هست و شگفتا که این تصور در 
جامعه غالب است که انگار نشر، صنعت نیست و تولید کتاب تولید 
نیست یا ناشری در آن حد نداریم که تا بحث تولید می شود تلویزیون 
دوربین خود را برمی دارد و به کارخانه نساجی یا خوراکی می رود یا 

از اشاره به وضعیت صنعت نشر خجالت می کشند.
کسانی هم مانند عباس سلیمی نمین البته  از مصادره انتشارات 

امیر کبیر دفاع می کنند و آن را عملی موجه می دانند.
ارایه  کبیر«  »امیر  درباره مصادره  که  توجیهاتی  ترین  مهم 
می شود اینهاست: پیوند آن با انتشارات فرانکلین و رابطۀ فرانکلین 
با دربار، انحصار چاپ کتاب های درسی در امیر کبیر در یک مقطع 
با  جعفری  روابط  مدعی  که  کارگرانی  اعتراضات  خاص،  زمانی 
حکومت شاه بودند و نیز مرگ مشکوک اسماعیل رایین نویسنده 
مرکزی  دفتر  در  ایران«  در  فراماسونری  و  »فراموشخانه  کتاب 

انتشارات امیر کبیر.
با همین اتهامات بود که پس از پیروزی انقالب، عبدالرحیم 
جعفری به زندان هم می افتد و هر چند پس از تبرئه از بسیاری از 
آنها که به خاطر سوءتفاهم ها و جو انقالبی و سوء تعبیر از حضور 
فالن مقام در مراسم رونمایی از یک کتاب نفیس بود آزاد می شود 

انتشارات  بزرگترین  مدیریت  و  مالکیت  برای  را  او  صالحیت  اما 
را  سازمان  این  تاسیس  تازه  نهاد  و یک  خاورمیانه سلب می کنند 

در اختیار می گیرد.
خبر  اعالم  روز  فردای  ودر  پیش  سال  پنج  همان  را  اینها 
اشارۀ  یادداشت و هم  آن  انگیزۀ  اما هم  بودم  نوشته  او  درگذشت 
دوباره همان نکته ای است که 5 سال پیش آمد: کاش »امیر کبیر« 
به جای مصادره، مشاطره شده بود. اصطالحی که اول بار در کتاب 

»تاریخ خلفا«ی آقای رسول جعفریان با آن آشنا شدم.
چرا که با »مشاطره« حداقل نیمی باقی می ماند و صاحب 
بنگاه می توانست توانایی خود را به رخ بکشد. کما این که برخی 

از کارآفرینان تنها نام خود را باز پس گرفتند و دوباره باال رفتند.
باشگاه  روز مدیریت  و  به خاطر مشاهدۀ حال  دوباره  اشارۀ 
مصادره شدۀ استقالل در این روزها هم هست که هر چهار ماه یک 
بار مدیری را باالی سر آن می گمارند و میلیون ها هوادار را رنجانده اند. 
به سبب آن هم هست که فروشگاه های زنجیره ای بخش خصوصی 
در شعبه های متعدد فعالیت و تبلیغات دارند و پس از سال ها بالتکلیفی 
تازه دارند دستی به سر و شکل ساختمان مرکزی فروشگاه قدس 

)ابتدای زرتشت( می کشند.
عشق و عالقۀ جعفری به نشر چنان بود که با مصادره هم 
دست نکشید و ضمن پی گیری حقوقی و شکایت به هر جا که امکان 
داشت و گوشی برای شنیدن می یافت، یک نشر تازه و البته محدود 
را به نام پسر خود برپا کرد که نشان می دهد تنها نشر به زندگی 
او معنی می داده است. از کشور خارج نشد و مصادرۀ امیر کبیر را بر 
پایۀ اتهامات وارده رد کرد و همۀ همت خود را صرف بازپس گرفتن 

کرد.اگر به جای »مصادره«، »مشاطره« کرده بودند!
توجیه کنندگان مصادرۀ امیر کبیر بیشتر بر این نقطه انگشت 
می گذاشتند که او از دست فروشی کتاب به غول نشر تبدیل می شود 
و همین را محل تردید می دانند و یا به برخی عناوین اشاره می کنند 
که پیش از انقالب در انتشارات امیر کبیر انتشار یافته و همین را 
 ۳ می داد  پاسخ  همواره  نیز  او  و  می کنند  تلقی  وابستگی  عالمت 
هزار عنوان کتاب چاپ شده و انتشار برخی کتاب ها تحت فشارها 
اجتناب ناپذیر بوده و می پرسید »انقالب شکر در کوبا« را هم مگر 
ما چاپ و منتشر نکردیم؟ چرا تنها بر روی چند عنوان خاص دست 

می گذارید اما از صدها عنوان دیگر می گذرید؟
ضمن این که دربارۀ موفقیت خیره کننده و تبدیل به یک بنگاه 
بزرگ این قاعده شامل حال همۀ کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق 
می شود که از هیچ، یک مؤسسۀ عظیم برپا می کننند و تفاوت بخش 

خصوصی با دولتی ها و مصادره ای ها در همین است.
عبدالرحیم  در دوازدهم آبان سال ۱2۹8 در تهران در غیاب 
پدری که به سفر رفته و دیگر بازنگشته بود متولد می شود. چند سال 
بعد خانواده منتخب الملک -معاون وقت وزارت امور خارجه- او و 
مادرش را به دلیل تنگدستی تحت حمایت خود می گیرند و نام تقی 
به وی می دهند و به مدرسه می فرستندش. ابتدا به مدرسۀ عالمه 

و سپس مدرسه ثریا.

در کالس پنجم ابتدایی ناچار می شود کار کند وبه  شاگردی 
در چاپ اکبر علمی می  پردازد بعد از پایان خدمت سربازی و بازگشت 
با دختر برادر مدیر چاپخانه )محمدعلی علمی(  به چاپخانۀ علمی 
ازدواج می کند. اما بعد از یک بیماری طوالنی ناگزیر از دستفروشی 

کتاب می شود.
در شهریور ۱۳24 همکاری با اکبر علمی را از سر می گیرد 
و در سال ۱۳26 به عضویت در باشگاه نیرو و راستی در مي آید. 
در سال ۱۳28 برای چندمین بار با علمی اختالف پیدا می کند و 
از آبان همین سال کار مستقل خود را با عنوان انتشارات امیرکبیر 
آغاز می کند و تا پیروزی انقالب به روند صعودی خود ادامه می دهد. 
ذکر شد مؤسسۀ خود  اتهاماتی که  با  اما  انقالب  پیروزی  پی  در 

را از دست می دهد.
در این گفتار قصد قضاوت درباره درستی یا نادرستی رفتاری 
که با انتشارات امیر کبیر شد در میان نیست چون منحصر به او نبود و 
همان گونه که ایران ناسیونال از محمود خیامی و پرسپولیس از عبده 
و تاج یا استقالل از خسروانی گرفته شد امیر کبیر را هم از جعفری 
گرفتند اما چند پرسش را به بهانۀ درگذشت او می توان مطرح کرد:

۱. آیا نگاه یک سان به انتشارات امیر کبیر با کارخانه مونتاژ 
خودرو و باشگاه فالن تیمسار درست بوده است؟

2. اگر اجازه می دادند همان ساختار و البته با رعایت ضوابط 
جمهوری اسالمی و طبعا با انتشار کتاب هایی که مجوز آنها را وزارت 
ارشاد جمهوری اسالمی صادر کرده آیا امروز »امیر کبیر« به یک برند 
جهانی بدل نشده بود؟ اکنون چه؟ آیا امیر کبیر کنونی و زیر پوشش 
یک سازمان با بودجه دولت هم برندی در میان ناشران جهان است 

یا اگر هم اندک اعتباری باقی مانده از گذشته است؟
نیاز  باز هم  آیا  نمی شد  امیر کبیر مصادره  انتشارات  اگر   .۳
بود که برخی از فروشگاه های آن تغییر کاربری بدهند و مثال به 

صرافی تبدیل شوند؟
4. عبدالرحیم جعفری گفته بود دست کم نام و برند را به او 
بازگردانند. تصور کنید نیمی را مصادره می کردند و نیمی را نه. به 
این روش در صدر اسالم خصوصا در دوران خلیفۀ دوم »مشاطره« 
گفته می شد. مشاطره، نصف مصادره است و موجب می شود با نصف 
باقی مانده و به اعتبار برند و با همان نصفه کار خود را ادامه دهد تا 

ثابت کند شایستگی داشته است.
تصور کنیم امیر کبیر به جای مصادره، مشاطره شده بود یعنی 
همۀ آن را نگرفته بودند و 5۰ درصد یا 4۰ درصد آن را همچنان در 
اختیار مرحوم جعفری باقی می گذاشتند. آیا صنعت نشر سرنوشت 

بهتری نداشت؟ آیا امیر کبیر همچنان یک برند نمی بود؟
عبدالرحیم  اما  برد  میان  از  تقریبا  مصادره  را  امیر کبیر  برند 
جعفری خود با عنوان برندی در نشر درگذشت. به همین خاطر همه 
از او هنگام مرگ با عنوان »ناشر بزرگ« یاد کردند در حالی که 
عمال مدت ها بود میان او و نشر فاصله افتاده بود.اعتباری چنان که 
برخی از ناشران خواستار آن شدند روز تولد او ) ۱2 آبان(به عنوان 

روز نشر نام گذاری شود.

دیدگاه
اگر به جای »مصادره«، »مشاطره« کرده بودند!

صفحه ۳
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خیران، برای عمران شهرها و روستاها به دولت کمک کنند
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: امروزه خیران می توانند به دولت در 
عمران شهرها و روستاها کمک کنند که ساخت، تجهیز و تعمیر مدارس از جمله 
این امور است.سید کریم حسینی در مراسم افتتاح یک مدرسه خیرساز در خوزستان 
اظهار کرد: امروزه خیران می توانند به دولت در عمران شهرها و روستاها کمک 
کنند و یکی از نیازهای ویژه و آن چیزی که می تواند کمک بسیار خوبی به خیران 

باشد مدرسه سازی، تجهیز مدارس، تعمیر و ترمیم مدارس است.
وی افزود: امید می رود روزی شاهد این باشیم که هیچ گونه مدارس کانکسی 
و سنگی وجود نداشته باشند و زیبنده مردم ایران نیست که فرزندانشان در مدارس 
غیراستاندارد آموزش ببینند که با کمک مسئوالن و خیران شاهد برچیدن هرگونه 

مدرسه غیراستاندارد و ناشایسته برای تحصیل فرزندان باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در ادامه گفت: امید است به سمتی حرکت 
کنیم که مردم دغدغه نیازهای اولیه از جمله آموزش، مسکن و بهداشت و درمان 
را نداشته باشند و با امیدی که در کشور ایجاد شده و با همت خدمتگزاران مردمی 

شاهد روزهای امیدوارکننده و همچنین شکوفایی کشور باشیم.

خلع ید از مالک شرکت نیشکر هفت تپه  به زودی قطعی می شود
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی از توافق برای خلع ید مالک 

شرکت نیشکر هفت تپه به صورت قطعی تا ۱.5 ماه آینده خبر داد.
محمد کعب عمیر با اشاره به برگزاری جلسه ای در مجلس شورای اسالمی در 
خصوص شرایط پیش آمده برای شرکت نیشکر هفت تپه اظهار کرد: روز چهارشنبه 
نهم مهر با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، 
نماینده دیوان محاسبات و بازرسی و دستگاه های دولتی )معاون پارلمانی وزیر اقتصاد 
و مدیرعامل سازمان خصوصی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
تأمین اجتماعی( جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه برگزار شد و 
دستگاه های نظارتی و امنیتی خلعیت صاحبان فعلی را پذیرفتند و مقرر شد تا 45 

روز دیگر )تقریبًا اواخر آبان( جایگزین مالک فعلی معرفی شود.

طرح »جمعیت و تعالی خانواده به صحن علنی مجلس می رود
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه طرح جمعیت و تعالی خانواده 
به صحن علنی تا دو هفته آینده خبر داد.غالمرضا منتظری درباره آخرین وضعیت 
بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس، اظهار داشت: با 
توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و جمعیت، کمیسیون فرهنگی 
کمیته ای تحت عنوان کمیته »خانواده« تشکیل داد و بحث تعالی خانواده و جمعیت 
یکی از مهم ترین اولویت های کمیسیون فرهنگی از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم 
بوده است.وی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس با همه سازمان ها و نهادهای مرتبط 
با موضوع جمعیت و تعالی خانواده، جلساتی را برگزار کرده است و در نهایت طرح 

»جمعیت و تعالی خانواده« را تدوین کردیم.

دراقتصاد دانش بنیان رشد جهش گونه داشته ایم
رییس دفتر رییس جمهور در حساب کاربری خود نوشت: از بانک ها خواسته 
شده در رویکرد خود تغییر ایجاد کرده و در ایده ها و خالقیت های شرکت های دانش 

بنیان و فناور شریک شوند و بر ثروت خود اضافه کنند.
محمود واعظی در حساب کاربری خود در اینستاگرام درباره وضعیت اقتصاد 
دانش بنیان در دولت تدبیر و امید نوشت: در استراتژی های جدید اقتصادی، محوریت 

زیست بوم دانش بنیان یک اصل است.
وی افزود: از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تقویت شرکت ها و توسعه 
اقتصاد دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت. خوشحالیم که تالش های بخش های 
مختلف دولت در این حوزه نتایج قابل توجهی به دنبال داشته و عدد و رقم ها از 

رشدی جهش گونه حکایت دارد.
وی همچنین نوشت: بخشی از کارآمدی شرکت های دانش بنیان، در روزهای 
دشوار بیماری کرونا رخ نمود. آنجایی که کمبود اقالم بهداشتی و درمانی همچون 
ونتیالتور و دستگاه سی تی اسکن حتی قدرت های اقتصادی دنیا را دچار چالش کرد 
اما در کشور ما، شرکت های دانش بنیان علی رغم شدیدترین فشارها و تحریم های 

اقتصادی، با تولید این اقالم ما را از واردات بی نیاز کردند.
دولت  دقیق  برنامه ریزی  و  اراده  اثربخشی، محصول  این  داد:  ادامه  واعظی 
و  فناوری  زیست بوم  مؤثر  بازیگران  همه  حساب شده  عملکرد  و  همراهی  البته  و 

نوآوری کشور است.

ایران در مورد امنیت مرزهایش با کسی تعارف ندارد
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل حفظ امنیت کامل مرزهای ایران 
را از مهم ترین اولویت های نظام دانست و خواستار توقف هرچه سریع تر جنگ در 

منطقه قره باغ شد.
حسین امیرعبداللهیان در صفحه توئیتر شخصی خود بر حاکمیت آذربایجان 
بر اراضی قره باغ تأکید کرد و خواستار توقف فوری جنگ شد و نوشت: احترام به 
تمامیت ارضی، توقف فوری جنگ و مذاکره سیاسی راه کار اصلی است. تداوم جنگ 
و حضور تروریست های تکفیری در منطقه قره باغ، تهدید صلح و امنیت است. حفظ 

امنیت کامل مرزهای ایران اولویت مهم ماست و با کسی تعارف نداریم.

نیروی هوایی ارتش آماده همکاری با بخش خودروسازی است
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: با توجه به ظرفیت هایی که نیروی هوایی در 
نهضت قطعه سازی به دست آورده، آماده همکاری با بخش خودروسازی کشور است.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، در جریان بازدید از گروه خودروسازی سایپا گفت: بنا 
به فرمایشات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( تحریم ها برای ما مایه برکت است.

وی افزود: دستاوردهای با ارزشی در صنعت خودروسازی داریم که در اثر همین 
تحریم ها به دست آورده ایم.

امیر نصیرزاده در پایان گفت: با توجه به ظرفیت هایی که نیروی هوایی در 
نهضت قطعه سازی به دست آورده، آماده همکاری با بخش خودروسازی کشور است.

اگر تهدیدی رخ دهد آن را در نطفه خفه می کنیم
معاون اجرایی ارتش گفت: امروز روی پای خودمان ایستادیم و توان رزمی 

باالیی داریم و اگر تهدیدی رخ دهد آن را در نطفه خفه خواهیم کرد.
امیر سرتیپ محمد محمودی اظهار داشت: با بهره گیری تجربیات دفاع مقدس 

توانستیم از توانمندی خوبی برخوردار هستیم.
وی افزود: متخصصین ارتش توانایی های نظامی آجا را افزایش داده اند و این 

یک موفقیت بزرگ است.
معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه ارتش از توانمندی های مطلوبی برخوردار 
است؛ گفت: در دوران دفاع مقدس رزمندگان در مقابل زیاده خواهی دشمن ایستادند 

و امروز از آن تجربیات بهره گرفتیم.
وی خاطرنشان کرد: ما امروز روی پای خودمان ایستادیم و توان رزمی باالیی 

داریم و اگر تهدیدی رخ دهد آن را در نطفه خفه خواهیم کرد.

وضعیت آموزش دانش آموزان استثنایی در دوران کرونا 
و  آموزش  اداره  رئیس 
پرورش استثنایی شهر تهران 
درباره وضعیت آموزشی دانش 
آموزان با نیازهای ویژه به ویژه کودکان 
مشکلی  گفت:  کرونا  دوران  در  ناشنوا 
با  آموزش  و  ندارد  وجود  باره  این  در 
شروع  مجازی  فضای  در  کرونا  شیوع 

شده است.
وضعیت  درباره  کریمی  شهناز 
کودکان آسیب دیده شنوایی در تهران 
گفت: در شهر تهران ۱22۷ دانش آموز 
کم شنوا و ناشنوا داریم که حدود ۷۰۰ 
نفرشان در مدارس خاص و مابقی که 
عادی  مدارس  در  هستند  نفر   52۰
درس  تلفیقی  طرح  قالب  در  و  پذیرا 

می خوانند.
پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
وضعیت  درباره  تهران  شهر  استثنایی 
آموزشی دانش آموزان ناشنوا در دوران 
کرونا نیز اظهار کرد: مشکلی در این باره 
وجود ندارد و آموزش با شیوع کرونا در 

فضای مجازی شروع شده است.
وی افزود: به واسطه شرایط خاص، 
فضای  در  قبال هم  آموزان  دانش  این 
مجازی فعالیت داشتند و تجربه کار در 
فضای مجازی را داشتیم؛ هرچند کرونا 

بیشتری  کار  ما  همکاران  شد  باعث 
انجام دهند.

کریمی با بیان اینکه سال تحصیلی 
به  مدارس  تعطیلی  زمان  در  و  گذشته 
علت کرونا، همه معلمان با دانش آموزان 
را  آموزش  امر  و  بودند  ارتباط  در  خود 
بچه  تمام  گفت:  کردند  می  پیگیری 
هایی که به تبلت و گوشی و یا اینترنت 
کردیم؛  شناسایی  را  نداشتند  دسترسی 
سوی  از  آموزان  دانش  برخی  برای 

مدیران مدارس گوشی تهیه شد.
پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
استثنایی شهر تهران افزود: برای برخی 

دیگر بسته های آموزشی تهیه و ارسال 
شد و هیچ کدام رها نشده بودند. حتی 
معلمانی داشتیم که به مراکز بهزیستی 
و یا منزل دانش آموزانشان می رفتند و 

به آنها درس می دادند.
وی با اشاره به اینکه امسال هم 
روش حضوری و غیرحضوری همزمان 
ارائه می شود عنوان کرد: با خانواده ها 
هماهنگ هستیم، زیرا وضعیت را پیش 
بینی می کردیم و برنامه ریزیهای الزم 
انجام  از ۱5 شهریور  قبل  باره  این  در 

شده بود.
راه  تحولی  طرح  درباره  کریمی 

و  اشاره  زبان  آموزش  نهضت  اندازی 
بریل گفت: آموزش زبان اشاره و بریل 
جزو حقوق ملی و شهروندی افراد است؛ 
در مرحله اول دانش آموزان و معلم های 
والدین و در مرحله  ما، در مرحله دوم 
سوم برای رابطین نهادها و دستگاه ها 

آموزش هایی را خواهیم داشت.
پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
شهر  در  افزود:  تهران  شهر  استثنایی 
زبان  آموزش  گذشته  سال  از  تهران 
امسال  ولی  کردیم  شروع  را  اشاره 
یم.  ا کرده  ورود  بیشتری  توان  با 
برای  مجازی  فضای  در  کالس  سه 
و  است  شده  برقرار  معلمان  آموزش 
روز گذشته نیز نشستی با آتش نشانی 
داشتیم و طی تفاهم نامه ای با آتش 
برای  را  اشاره  زبان  آموزش  نشانی 
پرورش  کانون  با  داشت.  آنها خواهیم 
جلسه  نیز  نوجوانان  و  کودکان  فکری 

ای برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در مراحل اول، 
آموزش  ما  استثنایی خود  معلمان  ابتدا 
می بینند و اطالعات شان به روز رسانی 
می شود گفت: در فازهای بعدی آموزش 
به خانواده ها، معلمان مدارس عادی و 

سایر اقشار را خواهیم داشت.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

 نحوه ارائه غذای دانشجویی در ترم کرونایی
مکمل  رستوران های  در  که  گفت:غذایی  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
در  نظارت  بنابراین  نیست  زیاد  دولتی  رستوران  مانند  می شود  عرضه  دانشجویی 

خصوص اجرای دستورالعمل های بهداشتی راحت تر است.
ناصر مطیعی درخصوص ارائه غذا از طریق رستوران های مکمل و بوفه ها 
در سال تحصیلی جدید گفت:  بحث مدیریت خوابگاه و تغذیه برعهده دانشگاه ها 
از  مالی  های  حوزه  در  حمایتی  نهاد  به عنوان  دانشجویان  رفاه  صندوق  و  است 

دانشگاه ها حمایت می کند.
وی ادامه داد: نکته ای که وجود دارد این است که بوفه های دانشجویی به معنای 
رایج در جامعه قرار نیست که تامین کننده غذای دانشجویی باشند، درسال های قبل 
که کرونا نبود دو مدل رستوران دانشجویی داشتیم که یک مدل رستوران دولتی 
بود و یک تا دو مدل منوی غذایی داشت که بخشی از یارانه تامین شده و قیمت 

غذا با مقداری که صندوق مصوب کرده بود ارائه می شد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: خیلی وقت ها دانشجویان مدعی تنوع 
کم غذا و کیفیت کم غذا بودند و از طرفی می دانید که دانشجویان از قومیت و 
استان های مختلف و سالیق غذایی متفاوت حضور دارند، بنابراین سازمان امور 
دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه ها راه اندازی رستوران های مکمل 
را پیگیری کردند.وی افزود: این رستوران ها غذاهای متنوع با هزینه ای متوسط 
که در رستوران های دولتی عرضه نمی شود را ارائه می کنند که بخشی از هزینه 

تمام شده را دانشگاه و بخش دیگر را دانشجو می دهد.
مطیعی ادامه داد: منتهی غذایی که در این رستوران ها عرضه می شود مانند 
رستوران دولتی زیاد نیست بنابراین نظارت در خصوص اجرای دستورالعمل های 
بهداشتی راحت تر است.وی تصریح کرد: از طرفی پیمانکار در یک دانشگاهی در 
سال های قبل برای ۳ تا 4 هزار دانشجو غذا آماده می کرد ولی در حال حاضر به 
دلیل کرونا و مالحظات بهداشتی نهایت باید هزار غذا پخت کند، که اگر بخواهد 
قرارداد منعقد کند چون پرس غذایی کم شده است قیمت ها بسیار باال می رود، 
بنابراین پیش بینی می شود در این شرایط توزیع غذا از طریق رستوران های مکمل 

از لحاظ قیمت به نفع دانشجو و دانشگاه است.
رئیس صندوق رفاه گفت: از لحاظ تنوع غذایی هم می تواند متنوع تر و کیفیت 

آن بهتر باشد و امکان نظارت بر آن بیشتر است.
وی ادامه داد: حتی گاهی وقت ها در این رستوران های مکمل غذا برای دانشجو 
به صورت رایگان تمام می شود به این صورت که ممکن است یک غذا پنج هزار 
تا پنج هزار و پونصد تومن تمام شود دانشگاه این قیمت را با یارانه بپردازد و فقط 

دانشجو در آن جا کارت کشیده و غذا را مصرف می کند و پولی پرداخت نمی کند.

زمان پذیرش دانشجویان دانشگاه تهران  مشخص نیست
معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: هنوز مشخص نشده که آیا دانشجویان 
نوورود از آبان ماه به دانشگاه خواهند آمد یا از بهمن و اصوال این وزارت علوم است 

که در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
سعید حبیبا درباره پذیرش نودانشجویان در ترم جدید گفت: به دلیل شرایط 
کرونایی در کشور و افزایش آمار مبتالیان، این موضوع هنوز مشخص نشده که 
آیا دانشجویان نوورود از آبان ماه به دانشگاه خواهند آمد یا از بهمن و اصواًل این 

وزارت علوم است که در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: در شرایط موجود همه برنامه ها را تحت تاثیر قرار داده؛ به این 
معنا که در حال حاضر امکان تصمیم گیری درست درباره نحوه پذیرش دانشجویان 
جدید وجود ندارد و نمی توان با قاطعیت در این مورد اظهار نظر کرد. لذا باید منتظر 

ماند و سپس با توجه به شرایط در سطح تهران، تصمیم درست را اتخاذ کرد.
ظرفیت  درصد   4۰ از  فقط  تحصیلی  جدید  ترم  برای  اینکه  بیان  با  حبیبا 
خوابگاهی دانشگاه تهران استفاده می شود، تاکید کرد که اولویت اسکان با دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی است.
با  اولویت  میان  این  در  کرد:  خاطرنشان  تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
دانشجویان دکتری و افرادی خواهد بود که پایان نامه هایشان به تصویب رسیده و 

برای انجام کارهای تحقیقاتی خود باید در خوابگاه اسکان داشته باشند.

صاعقه جان دو جوان و یک نوجوان را گرفت
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از جان باختن ۳ نفر در استان خوزستان 

بر اثر برخورد صاعقه خبر داد.
مجتبی خالدی از فوت ۳ نفر براثر صاعقه زدگی در 2 شهر الوان و شوش 
در استان خوزستان خبر داد و گفت: در یک حادثه که روز چهارشنبه ۹ مهرماه 
۹۹ حدود ساعت ۱6:4۷ در روستای شیخ علی از توابع دهستان چنانه در شوش 
اتفاق افتاد، دو جوان 25 و ۳6 ساله که راکب موتوسیکلت بودند، به دلیل شدت 

جراحات وارده و سوختگی شدید براثر صاعقه در دم جان باختند.
خالدی در مورد جزئیات حادثه دیگر در شهر الوان استان خوزستان که منجر 
به فوت نوجوانی ۱4 ساله بر اثر صاعقه زدگی شده بود اظهار داشت: ساعت ۱6:۱6 
روز پنجشنبه نیز گزارشی به اورژانس ۱۱5 مبنی بر مصدومیت نوجوانی ۱4 ساله 
براثر صاعقه در یک درمانگاه در شهر الوان اعالم شد که متاسفانه مصدوم آن 

حادثه نیز به دلیل سوختگی شدید جان باخت.

تصادف مرگبار وانت نیسان با عابر پیاده
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تصادف 

یک دستگاه وانت نیسان با عابر پیاده در جنوب تهران خبر داد.
سرهنگ احسان مومنی گفت: این حادثه در بلوار شقایق نرسیده به خیابان 
خالزیل اتفتاق افتاد و حضور عوامل امدادی و انتظامی در محل، بررسی عالیم 
حیاتی عابر پیاده نشان داد به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان  باخته است.

سرهنگ مومنی علت حادثه را عدم توجه به جلو، سرعت زیاد و ناتوانی راننده 
در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرد.

دستگیری فروشنده چک های جعلی و سرقتی
در تاریخ 28 تیرماه امسال پرونده ای با موضوع سرقت اسناد، مدارک و دسته 
چک از داخل گاو صندوق دفتر مشاور امالک از سوی دادسرا به پلیس آگاهی 
تهران بزرگ ارجاع شد و رسیگی به آن در دستور کار تیمی از کارآگاهان دایره 
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و کارآگاهان در  با سرقت  مبارزه 
نخستین تحقیقات سرنخ هایی از سارقان کشف کرده و مطلع شدند که در تاریخ 
چهارم مرداد یکی از چک های مسروقه توسط فردی با هویت معلوم به بانک ارائه 
شده که در فرد مذکور به پلیس آگاهی دعوت شد و اعالم کرد چک را از فردی 
به هویت نیما دریافت کرده . همزمان با رسیدگی به این موضوع مشخص شد که 
افراد دیگری نیز با چک های مسروقه به بانک مراجعه کرده اند. با جمع بندی 
سرنخ های به دست آمده کارآگاهان مخفیگاه نیما را شناسایی کرده و پس از 
اخذ مجوز قضایی او را  دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند و در بازرسی از 

مخفیگاه او 25 فقره چک سفید امضا نیز کشف و ضبط شد.

پاکبان شهرداری تبریز بر اثر تصادف جان باخت
یکی از پاکبان های شهرداری تبریز صبح روز جمعه حین انجام وظیفه بر 
اثر تصادف جان باخت.صدیار حضرتی کارگر خدماتی شهرداری منطقه 4 تبریز  
بر اثر تصادف با خودرو سواری در محدوده ۱۷ شهریور جان خود را از دست داد 

و  راننده بعد از تصادف با وی از صحنه تصادف متواری شد. 

اتوبوس کارگران معدن چادرملو واژگون شد
رئیس سازمان اورژانس استان یزد از واژگونی اتوبوس کارگران بافقی معدن 

چادرملو در محور بهاباد ـ چادرملو خبر داد.
بافقی معدن  اتوبوس سرویس کارگران  با اشاره به واژگونی  احمد دهقان 

چادرملو از مصدومیت عده یی از کارگران  خبر داد.
از بهاباد، بخش آسفیچ و  اورژانس  این که بالفاصله نیروهای  بیان  با  وی 
مجتمع چادرملو به محل حادثه اعزام و مصدومان به بیمارستان منتقل شدند، 
مشکل  و  است  خوب  حادثه  این  مصدوم  چهار  حال  خوشبختانه  داشت  اظهار 

نگران کننده ای ندارند.
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یک برنامه نویس، سورس کد ویندوز XP را با 
موفقیت کامپایل کرد.

یک برنامه نویس با انتشار دو ویدئو در یوتیوب نشان داد که کد منبع فاش شده ی 
ویندوز XP و ویندوز سرور 2۰۰۳ را کامپایل کرده است تا واقعی بودن آن ها تأیید شود.

 Microsoft هفته ی گذشته، کد منبع )منبع کد( ویندوز ایکس پی مایکروسافت
Windows XP و ویندوز سرور 2۰۰۳ به یک باره در وب سایت 4chan فاش شد 
و فایل دانلود شدنی آن چند ساعت قابل دسترس بود. آن طور که به نظر می رسد، کد 
فاش شده ی منتسب به ویندوز XP و ویندوز سرور 2۰۰۳ حقیقی بوده است. فردی 
در یوتیوب توانست کد فاش شده را در سیستم های عاملی که به خوبی کار می کنند 

کامپایل کند.
ساعاتی پس از افشای کد منبع ویندوز XP، خبرگزاری ZDNet سراغ چند 
نفر از مهندسان نرم افزار سابق و فعلی مایکروسافت رفت تا صحت ماجرا را جویا شود و 
بفهمد که کد چگونه فاش شده. در آن زمان مهندسان مایکروسافت تحلیل های مختلفی 
انجام دادند؛ اکثر آن ها روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که کد فاش شده ی ویندوز 
XP ناقص است. مهندسان مایکروسافت پس از بررسی های خود به ZDNet گفتند 

کِد فاش شده، واقعی به نظر می رسد. 
NTDEV نام یک حساب کاربری در توییتر و یک کانال در یوتیوب است 
که مدیر آن، خود را تکنیسین IT ساکن ایاالت متحده ی آمریکا معرفی می کند. این 
فرد جزو میلیون ها نفری بود که پس از فاش شدن کد منبع ویندوز XP، برای دانلود 
کردن آن اقدام کرد. بسیاری از افرادی که کد منبع را دانلود کردند نگاهی اولیه به 
آن انداختند و منتظر ماندند مایکروسافت بیانیه ای رسمی منتشر و کِد فاش شده را 
تأیید کند )بیانیه ای که به نظر می رسد هرگز قرار نیست منتشر شود(. به جای این کار، 
NTDEV تصمیم گرفت شخصا سراغ کامپایل کردن کد فاش شده برود و صحت 

آن را موردبررسی قرار دهد.
NTDEV نتیجه ی کار خود را در قالب دو ویدئو در یوتیوب منتشر کرد. 
ویدئوهای موردبحث اکنون حذف شده اند؛ فعال دلیل رسمی حذف را نمی دانیم اما 
کاربران می گویند مایکروسافت خواستار حذف آن ها شده. آن طور که به نظر می رسد، 
NTDEV توانسته در اوایل هفته ی گذشته کد ویندوز XP را کامپایل کند. همچنین 
تاریخ انتشار ویدئوی دوم نشان می دهد این برنامه نویس روز 2۹ سپتامبر 2۰2۰ )8 مهر 

۱۳۹۹( موفق به کامپایل کردن کد ویندوز سرور 2۰۰۳ شده.
NTDEV در مصاحبه ای اختصاصی با رسانه ی ZDNet ضمن اشاره به 
دانلود کد منبع ویندوز XP و بررسی دقیق آن گفت: »گزارش های منتشرشده حقیقی 
هستند. به نظر می رسد که کد فاش شده ی ویندوز XP ناقص است و برخی داده ها را 
ندارد؛ داده هایی که از بین آن ها می توانم به winlogon.exe و بسیاری از درایورها 
اشاره کنم«. NTDEV می گوید نبود داده های موردبحث در کد فاش شده بدین معنی 
است که کد موردبحث در شرایطی قرار ندارد که بتوان به طور کامل از آن استفاده کرد. 
او در سخنانش به طور وضح تر گفت نمی توان آن را به طور کامل جایگزین سیستم عامل 

کرد. با همه ی این ها NTDEV اعالم کرد که کد فاش شده واقعی است. 
NTDEV در ادامه ی مصاحبه گفت برخی از فایل های خاص نظیر کرنل 
و اکسپلورر )Explorer( را می توان به سادگی کامپایل کرد. او می گوید توانسته 
در نسخه ی کامپایل شده ی ویندوز XP چند نرم افزار را هم آزمایش کند. او می گوید 
نرم افزارهای موردبحث همچون نسخه ی اصلی شان در ویندوز XP به نظر می رسند. 
NTDEV در ادامه ی سخنانش گفت اعتقاد دارد که می توان از کد منبع فاش شده 
برای کامپایل کردن تمامی SKUها و بیلدهای رایگان بهینه سازی شده استفاده کرد. 
دررابطه با کد منبع فاش شده از ویندوز سرور NTDEV  ،2۰۰۳ گفت اوضاع 
درباره ی کد منبع این سیستم عامل نیز همچون ویندوز XP است. او اعالم کرد کدی 
که از ویندوز سرور 2۰۰۳ فاش شده کامل تر از کد منبع ویندوز XP است، اما همچون 
کد ویندوز XP، بخش Winlogon را ندارد. NTDEV فرضیه ای مطرح کرد و 
گفت احتمال دارد بخش Winlogon حاوی کدی باشد که فرایند فعال سازی ویندوز 
ازطریق آن انجام می شود. او ادامه داد: »با  این حال برخالف کد منبع ویندوز XP، من 
توانستم فایل نصب ویندوز سرور 2۰۰۳ را که بدون مشکل کار می کند بسازم. البته 
مجبور شدم برخی از فایل ها را جایگزین کنم که Winlogon مهم تریِن آن ها بود. 

دیگر فایل های جایگزین شده عموما فایل های کمکی یا درایور بودند«.

بین  امور  مرکز  رئیس 
از  خارج  مدارس  و  الملل 
و  آموزش  وزارت  کشور 
پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی 
دانش آموز  هزار   5۱۱ از  بیش  گذشته 
رسمی  آموزش  نظام  در  خارجی  تبعه 
که  بوده اند  تحصیل  به  مشغول  کشور 
۹5 درصد دانش آموزان اتباع افغانستانی 
بودند گفت: این تعداد در سال تحصیلی 

جاری افزایش یافته است.
غالمرضا کریمی درباره مشکالت 
از شبکه شاد برای  نام و استفاده  ثبت 
دانش آموزان اتباع خارجی اظهار کرد: 
سیاست گذاری در زمینه شرایط ثبت نام 
برگ  صدور  دستورالعمل،  تدوین  یا  و 
دانش آموزان خارجی  تحصیلی  حمایت 
بر عهده اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
وزارت  و  است  کشور  وزارت  خارجی 
آموزش و پرورش خود را ملزم به رعایت 

ضوابط ابالغی می داند.
و  آموزش  وزارت  افزود:  وی 
در  محدودیتی  گونه  هیچ  پرورش 

ویژه  به  خارجی  دانش آموزان  ثبت نام 
افغانستان  کشور  اتباع  دانش آموزان 
شرایط  تا  است  کرده  تالش  و  ندارد 
عادالنه و برابر آموزشی را برای همگان 

فراهم آورد.
و  الملل  بین  امور  مرکز  رئیس 
از کشور وزارت آموزش  مدارس خارج 
سال  در  اینکه  بیان  با  پرورش   و 
 5۱۱ از  بیش   ۱۳۹8-۱۳۹۹ تحصیلی 
نظام  در  خارجی  تبعه  دانش آموز  هزار 
آموزش رسمی کشور مشغول به تحصیل 

بوده اند اظهار کرد: از این تعداد نزدیک 
اتباع  دانش آموزان  را  درصد   ۹5 به 
افغانستانی تشکیل می دهند. این تعداد 
در سال تحصیلی جاری افزایش یافته 
در  گروه،  این  داد:  ادامه  است.کریمی 
بدون  البته  و  ایرانی  دانش آموزان  کنار 
از  شهریه  و  هزینه  پرداخت  به  الزام 
خدمات آموزشی برابر بهره مند شده اند.

و  ثبت نام  ینکه  ا بیان  با  وی 
عضویت دانش آموزان خارجی در شبکه 
آموزشی دانش آموز )شاد( از سوی وزارت 

آموزش و پرورش با هیچ محدودیت و 
ابتدای  از  گفت:  نیست  روبه رو  مانعی 
با  هم زمان  و   ۱۳۹۹ ماه  فروردین 
ثبت نام  امکان  شبکه،  این  راه اندازی 
و عضویت دانش آموزان خارجی فراهم 

شده است.
و  الملل  بین  امور  مرکز  رئیس 
مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و 
پرورش تاکید کرد که دانش آموزان اتباع 
خارجی در صورت وجود هرگونه اشکال 
در مدارس  ثبت نام  زمینه  در  یا سؤالی 
توانند  می  شاد  شبکه  در  عضویت  یا 
طریق  از  ایرانی،  دانش آموزان  همانند 
ادارات آموزش و پرورش منطقه محل 

سکونت اقدام کنند.
و  آموزش  وزارت  افزود:  کریمی 
و  منابع  محدودیت  علی رغم  پرورش 
چالش های متعدد، تالش و برنامه ریزی 
کثری  ا حد پوشش  جهت  ا  ر د  خو
ارائه   و  خارجی  اتباع  دانش آموزان 
حمایت فنی از دانش آموزان آسیب پذیر 

در این زمینه انجام داده است.

محدودیتی برای استفاده  دانش آموزان خارجی از شبکه شاد وجود ندارد

احتراما، به استحضار می رساند؛ در آگهی مرحوم رضا رحیم  
پور که مورخه ۰8/۰۷/۹۹ در روزنامه دنیای جوانان چاپ شده، 
مورد 4 به اشتباه گاراله رحیم  پور نوشته شده که گالله رحیم  پور 

صحیح می باشد، بدین صورت اصالح می گردد.

آگهی مفقودی 
برگ سبز، سند کمپانی خودروی نیسان کامیونت ون مدل 
۱۳8۳ به رنگ  آبی روغنی به شماره موتور 262645 و شماره 
انتظامی  4۹ ایران 8۹۹ ط ۱۳  و شماره شاسی D56524 متعلق 
به آقای کریم جریره  فرزند عبد محمد  به کد ملی 6۰۰۹662۹۱5 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان 
اینکه ویروس کرونا با قدرت سرایت پذیری 
را  های سنی  گروه  تمامی  بیشتر، سالمت 
به شدت تهدید می کند گفت: روند شیوع 
بیماری در کشور سینوسی بوده و پس از هر 
تعطیلی با اوج گیری مجدد بیماری مواجه 
هستیم و نگرانی ها از تعطیلی های پیش 

رو همچنان باقی است.
به  سفر  در  بابایی  جان  قاسم  دکتر 
استان چهار محال و بختیاری ضمن بازدید 
از بخش های مختلف بیمارستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در 
جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا شرکت کرد 
بهترین  جزو  بختیاری  و  چهارمحال  گفت: 
استان ها در مدیریت بحران شیوع بیماری 

کرونا محسوب می شود.
وی افزود: شیوع کرونا برای همگان 
درس آموخته هایی دارد که  باید از آن بهره 
گرفت. این ویروس با قدرت سرایت پذیری 
بیشتر، سالمت تمامی گروه های سنی را به 

شدت تهدید می کند.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین 
اظهار کرد: بررسی روند شیوع بیماری کرونا 
در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد، 
هرگونه سهل انگاری، آسیب های شدید و 

جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
جان بابایی افزود: روند شیوع بیماری 
در کشور سینوسی بوده و پس از هر تعطیلی 
با اوج گیری مجدد بیماری مواجه هستیم و 
نگرانی ها از تعطیلی های پیش رو همچنان 

باقی است.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 
مدت  طی  کرونا  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
شیوع آن در کشور جان افراد زیادی، حتی 
در بین گروه های سنی جوان را گرفته است.

وی ادامه داد: آنفلوانزا سرایت پذیری 
با  و  دارد  کرونا  ویروس  به  نسبت  کمتری 
رعایت پروتکل های بهداشتی میزان شیوع 
این بیماری نیز کمتر خواهد شد، اما برنامه 
ریزی ها برای توزیع واکسن بین گروه های 

در معرض خطر انجام و این گروه ها واکسن 
را دریافت خواهند کرد.

ز  ا زودی  به  گفت:  بایی  با جان 
و  بهداشتی  کادر  و  پزشکان  پرستاران، 
خوب  مدیریت  واسطه  به  استان  درمانی 

بحران کرونا تقدیر می شود.
و  بهداشت  کادر  اینکه،  بیان  با  وی 
درمان چهارمحال و بختیاری از ماهر ترین 
و  بهداشت  نیروهای سیستم  متعهدترین  و 
درمان کشور هستند خاطر نشان کرد: آینده 
شیوع بیماری کووید ۱۹ نا مشخص است 

بار  افزایش  و  ها  پروتکل  رعایت  عدم  و 
مراجعات بیمارستانی، خستگی و فرسودگی 

کادر درمانی را در پی خواهد داشت.
وی در خصوص کنترل شیوع بیماری 
و  کسب  تعطیلی  داشت:  ر  اظها کرونا 
برای  کار  راه  آخرین  بعنوان  باید  کارها 
شود  اعمال   ۱۹ کووید  بیماری  با  مقابله 
آموزان  دانش  آموزش  امکان  حد  تا  و 
بصورت مجازی و ازحضور آنها در مدارس 

کاسته شود.
می  توصیه  همچنین  داد:  ادامه  وی 
و  حاکمیتی  های  دستگاه  حمایت  با  شود، 
قضایی استان با یک برنامه کلی باید میزان 

شیوع بیماری کرونا را به حداقل رساند.
جان بابایی متذکر شد، مهم ترین هدف 
سیستم بهداشت و درمان در مدیریت بحران 
شیوع بیماری کرونا کاهش فوتی های ناشی 
از این بیماری است، چرا که خسارت مرگ 
و میر انسانی غیرقابل جبران و برای جامعه 

تلخ است.

معاون درمان وزارت بهداشت خواستار شد:

حضور دانش آموزان در مدارس محدود شود

ای  هفته  یک  تعطیلی  از  مرکزی  استان  استاندار 
مدارس استان به دلیل شیوع پیک جدیدی از بیماری کووید 

۱۹ خبر داد.
سید علی آقازاده  روز جمعه ۱۱ مهرماه با اعالم این 
خبر اظهار داشت: به دلیل افزایش آمار مبتالیان به بیماری 
قرارگاه  مصوبه  با  کروناویروس،  شیوع  از  متاثر   ۱۹ کووید 
روز  از  استان  مدارس  کلیه  مرکزی،  استان  زیستی  پدافند 

شنبه ۱2 مهر ماه به مدت یک هفته تعطیل شد.
وی در خصوص حضور فیزیکی معلمین در مدارس 
و  منتفی  مدارس  در  معلمین  فیزیکی  حضور  گفت:  نیز 
ارائه  دانش آموزان  به  حضوری  غیر  صورت  به  آموزش 

می شود.
استاندار مرکزی  در خصوص نحوه فعالیت ادارات استان 
مرکزی نیز گفت: ساعات کاری ادارات تغییر نخواهد کرد، اما 

تا اطالع ثانوی یک سوم کارمندان ادارات به صورت دورکاری 
به  کارمندان مکلف  تنها دو سوم  و  فعالیت خواهند داشت 

حضور در ادارات خواهند بود.
وی در ادامه گفت: در خصوص تعطیلی و نحوه فعالیت 
مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی، اصناف، مراکز تفریحی و 
گردشگری و ... در جلسه روز شنبه ۱2 مهرماه ستاد مدیریت 

کرونای استان مرکزی تصمیم گیری خواهد شد.

کرونا مدارس استان مرکزی را تعطیل و ادارات را دورکار کرد
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و  اداری  سازمان  رییس 
کرونا  گفت:  کشور  استخدامی 
سبک زندگی مردم و روش انجام 
فعالیت های اداری را تغییر داد و این شرایط، 
تحقق دولت الکترونیک را شتاب خواهد داد.

سازمان  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
»جمشید  کشور،  استخدامی  و  ری  دا ا
بیماری  پیامدهای  تاثیر  درباره  انصاری« 
پاندمی  گفت:  کشور  اداری  نظام  بر  کرونا 
کرونا با ویژگی هایی که دارد و الزاماتی که 
در تعامالت بین انسان ها ایجاد کرده است، 
قرار  تاثیر  تحت  را  مردم  اجتماعی  زندگی 
داده و نظام اداری نیز به عنوان بخش مهم 
و اساسی جامعه که وظیفه ارائه خدمات به 
از این تاثیر مستثنا  مردم را بر عهده دارد، 

نبوده است.
وی اظهارداشت: با توجه به ضرورت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، دستگاه های 
اجرایی و کل نظام اداری ملزم به تدارک و 
که  وکارهایی شدند  ساز  و  امکانات  تمهید 
پیش  از این بیماری، برنامه مشخصی برای 

آنها در دستور کار نبود.
معاون رییس جمهوری افزود: استفاده 
بیشتر از دورکاری کارکنان با هدف کاستن 
از تراکم حضور آنان در محیط های اداری و 
کمک به سیستم های حمل و نقل عمومی 
امکانات  و  ها  زیرساخت  تدارک  به  که 
دستگاه ها  سوی  از  کارکنان  دورکاری 
برنامه های  و  امکانات  تدارک  شد.  منجر 
محیط  بهداشت  سطح  ارتقاء  برای  خاص 
و کارکنان از قبیل تهیه و توزیع ماسک و 
مواد بهداشتی و بسیاری موارد دیگر ازجمله 

این تمهیدات هستند.
وی گفت: ضرورت تسریع در توسعه 
بین  ارتباط  برقراری  و  الکترونیک  دولت 
برای  مختلف  سامانه های  و  دستگاه ها 
مراجعه کنندگان  و  مردم  ترددهای  کاهش 
و  مجازی  جلسات  گسترش  ادارات،  بین 
بین  های  هماهنگی  انجام  برای  وبینارها 
دستگاهی که منجر به استقرار سامانه های 
مورد نیاز ارائه خدمات الکترونیکی، اعم از 
سامانه های تعریف شده قبلی و سامانه های 
مورد نیاز شرایط فعلی مانند تکمیل برنامه 
میز خدمت در دستگاه های خدمت  رسان شده 
ارباب رجوع  است. کاهش مراجعه حضوری 

و خدمت گیرندگان به دستگاه های اجرایی و 
اولویت های  و  اهداف  از  اداری  محیط های 

سازمان در این برنامه ریزی ها بوده است.
انصاری گفت: بنابراین همان طور که 
زندگی عادی مردم در اثر شیوع این بیماری 
دستخوش تغییرات جدی شده و به نظر می 
رسد تا مدتها ماندگار باشد، میتوان گفت این 
تاثیرات در نظام اداری نیز بسیار جدی، عمیق 
و ماندگار خواهد بود و به تغییرات اساسی 
در روشهای انجام کار دستگاه های اجرایی و 
حتی اولویت گذاری آنها در انجام ماموریت ها 

و وظایف منجر خواهد شد.
رییس سازمان اداری و استخدامیبیان 
کرد: کرونا باعث شکل گیری مراجع جدید 
مدیریت  ملی  ستاد  نند  ما تصمیم گیری 
مراجع  این  است.  شده  کرونا  بیماری 
مستقیما  که  می کنند  اتخاذ  تصمیم هایی 
نظام اداری را تحت تاثیر قرار می دهد و از 
طرفی ممکن است این تصمیمات از سطح 
نظام  واقعیت های  با  منطبق  و  کارشناسی 

اداری برخوردار نباشد.
با  ستاد  این  تشکیل  داد:  ادامه  وی 
تصویب شورای عالی امنیت ملی، تصمیمی 
درست و کارآمد بوده است. نوع مدیریت و 
که  بوده  این گونه  به  ابتدا  از  ستاد  راهبری 
توسط  تخصصی  حوزه های  در  پیشنهادها 
دستگاه مسئول همان حوزه ارائه می شود و 
از پشتوانه کارشناسی هم برخوردار است. در 
امکان پذیر  بر  همیشه  هم  ستاد  تصمیمات 
بودن اجرای تصمیمات ستاد از سوی مردم 
و مخاطبان تاکید می شود؛ لذا بخش قابل 
توجهی از تصمیمات ستاد، کارشناسی شده 

و منطبق بر واقعیت های جامعه ایران است 
شیوع  مهار  و  کنترل  به  نسبت  توانسته  و 

بیماری موفق شود.
استخدامی  و  اداری  سازمان  رییس 
و  کز  متمر یتی  یر مد لگوی  ا د  ر مو ر د
غیرمتمرکز در این شرایط گفت: با توجه به 
ناشناخته بودن این ویروس و رفتارهای آن 
مانند  عمومی  و  ثابت  تصمیمات  بر  عالوه 
ضوابط  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 
یا  شده  ابالغ  که  بهداشتی  پروتکل های  و 
و  اقتضایی  محدودیت های  نوعی  می شود، 
ایجاب  نیز  را  منطقه ای  شرایط  با  متناسب 
واگذاری  معنای  به  لزوما  ولی  می کند، 
مسئولیت و اختیار کلی مدیریت بیماری به 

استان ها نیست.
وی افزود: در مواردی که استان ها با 
توجه به شرایط ویژه نیازمند اتخاذ تصمیمات 
خاص باشند، مراتب به وزارت کشور منعکس 
با تصمیم گیری مشترک وزرای کشور و  و 
اجرایی  آنها  موافقت  و  درمان  و  بهداشت 
افتاده  اتفاق  عمل  در  آنچه  ولی  می شود؛ 
بیماری  شرایط  و  وضعیت  شباهت  است، 
در اکثر مناطق کشور است که تصمیمات و 

اقدامات واحد را موثرتر کرده است.
آزمون  برگزاری  درباره  نصاری  ا
استخدامی فراگیر در شرایط موجود گفت: با 
توجه به اینکه مجری این آزمون  ها سازمان 
سنجش آموزش کشور است و این سازمان 
تجارب متعددی در برگزاری کنکور در همین 
سال جاری دارد، به نظر نمی  رسد مشکلی 

در اجرای این آزمون  ها وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: شرایط کرونا بر برنامه 

مجوزهای  صدور  و  نیازسنجی  فرایند  و 
قانونی  فعالیت  های  دیگر  و  استخدامی 
سازمان اداری و استخدامی کشور تاثیرگذار 
است  الزم  شد  بیان  چنانکه  و  است  نبوده 
مصاحبه های  اجرای  نحوه  خصوص  در 
بایدها  با  متناسب  راه کارهایی  استخدامی 
شود؛  تعریف  بیماری  شرایط  نبایدهای  و 
رعایت  با  مصاحبه ها  این  حاضر  حال  در 
با  و  بهداشتی  پروتکل های  و  فاصله  گذاری 
انجام  معین  زمان  در  و  قبلی  وقت  تعیین 
سازمان  به  هم  خاصی  مشکل  و  می شود 

گزارش نشده است.
تاثیر  درباره  جمهوری  رییس  معاون 
با  مقایسه  در  گفت:  اداری  نظام  بر  کرونا 
دیگر بخش های جامعه، نظام اداری توانست 
با سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهد 
و تاب  آوری قابل قبولی داشته باشد، به ویژه 
و  صنعت  وزارت  همچون  دستگاههایی 
استانداری ها  و  کشور  وزارت  شهرداری ها، 
مسئولیت  که  درمان  و  بهداشت  وزارت  و 
تصمیم گیری و اقدام میدانی در این زمینه 
خوب  خیلی  خصوص  این  در  داشتند؛  را 

عمل کردند.
دستگاههای  تمام  کرد:  تاکید  وی 
اجرایی باید دنبال راه های جدید برای انجام 
کامل تر  رعایت  با  خدمات  ارائه  و  فعالیت 
اصول فاصلهگذاری اجتماعی باشند؛ در این 
زمینه توسعه دولت الکترونیک و تسریع در 
نیاز خدمت رسانی  استقرار سامانه های مورد 
به مردم میتواند تاب آوری آن  را در صورت 
ادامه شرایط افزایش دهد و خستگی و تحلیل 
نیروی انسانی دولت را که به صورت مستقیم 
درگیر مدیریت بیماری هستند )به ویژه کادر 

درمانی کشور( کاهش دهد.
استخدامی  و  اداری  سازمان  رییس 
تصریح کرد: تمام تصمیماتی که در زمینه 
فعالیت  ساعت  ادارات،  فعالیت  انجام  نحوه 
فعالیت  و  حضور  نحوه  و  اداری  واحدهای 
کارکنان در ادارات و اخیرا تصمیماتی که در 
خصوص اعمال مجازات اداری در مواردی 
که کارکنان شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط 
ابالغی ستاد را مراعات نکرده و در انجام آنها 
کوتاهی و تخلف کنند، از سوی ستاد ملی 
مدیریت کرونا اتخاذ شده، مبتنی بر نظرات 

کارشناسی این سازمان بوده است.

عنوان  به  آینده  بانک  از  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  قدردانی 
بانک برتر در تأمین مالی شرکت های دانش بنیان

شام گاه چهارشنبه نهم مهرماه، با حضور دکتر 
واعظی، رییس دفتر و دکتر ستاری، معاون علمی و 
نقش  تبیین  گردهمایی  در  رییس جمهور،  فن آوری 
شبکه بانکی در نظام تأمین مالی نوآوری کشور، از 

بانک آینده به عنوان بانک برتر قدردانی شد.
ساختمان  محل  در  که  گردهمایی  این  در 

صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، دکتر مرادی و مجاهدی اعضای 
هیأت مدیره بانک آینده و خانم دکتر فخریان، رییس اداره اعتبارات خرد و 

متوسط حضور داشتند.
معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و 
شکوفایی به پاس خدمات شایسته بانک آینده در امر تأمین مالی شرکت های 
دانش بنیان و کوشش مجدانه و ارزشمند در توسعه نظام تأمین مالی نوآورانه و 
دانش محور، با اهدای لوح سپاس، از این بانک، تقدیر نمود. در بخشی از این 
لوح سپاس، که با امضای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فن آوری رییس 
جمهور و دکتر علی وحدت، رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
است، خطاب به دکتر فطانت، مدیرعامل بانک آینده، ذکر شده است: »امید 
است با اتکال به ایزد متعال و جد و جهد جناب عالی و مجموعه مدیران و 
کارکنان گران قدر بانک آینده در فراهم سازی ابزارها و راه کارهای خالقانه 
و کارآمد در حمایت از کاربردی کردن دانش و تجاری سازی نوآوری ها، شاهد 
جهش در اقتصاد دانش بنیان و تحقق اهداف عالیه و اقتصاد مقاومتی در 

توسعه پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم«.
به استناد گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه خدمات مالی و 
اعتباری بانک آینده به شرکت های دانش بنیان، از طریق اعطای تسهیالت 
و صدور انواع ضمانت نامه، اشتغال جدید را برای ۱62 نفر و حفظ و تثبیت 
اشتغال را برای 824۰ نفر فراهم نموده است؛ که این امر، سبب صرفه جویی 
ریالی  میلیارد   ۱6.58۹ فروش  به  کمک  و  دالری  میلیون   ۱۱۱ ارزی 

محصوالت دانش بنیان صنایع کشور شده است.

تا  توسعه صادرات  توسط صرافی  از صادرات  ارز حاصل  دریافت 
اطالع ثانوی

مدیرعامل شرکت صرافی توسعه صادرات ایران 
از دریافت ارز حاصل از صادرات توسط صرافی توسعه 
صادرات تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت: رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان برای سال های ۹۷ و ۹8 انجام 

می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 

به  ملی  و  صادرات  توسعه  افزود: صرافی  های  بوالحسنی  محسن  ایران، 
از صادرات سال  ارز حاصل  ثانوی  تا اطالع  عنوان صرافی  های منتخب 
های یاد شده را به صورت حواله با نرخ های تعیین شده از سوی بانک 

مرکزی دریافت می  کنند.
وی گفت: دریافت اسکناس به منظور رفع تعهدات صادراتی جاری تا 
سقف  های تعیین شده توسط بانک مرکزی کماکان ادامه داشته و برای 
دریافت اسکناس به منظور رفع تعهدارزی سنوات گذشته، در انتظار تعیین 
تکلیف بانک مرکزی و دریافت اطالعات در مورد میزان و نرخ آن هستیم.

وی در مورد اظهارنظرهای اعالم شده در مورد عدم وجود مکانیزم 
افغانستان، گفت:  ارز از کشورهای عراق، پاکستان و  الزم برای بازگشت 
صرافی توسعه صادرات با ایجاد شبکه  های الزم کار انتقال ارز از کشورهای 

مذکور را انجام می دهد.
از  ارز حاصل  بازگشت  از صادرکنندگانی که در خصوص  بوالحسنی 
صادرات از کشورهای یادشده دچار ابهام هستند خواست در صورت نیاز به 
راهنمایی و مشورت به شعب این شرکت و یا بانک توسعه صادرات ایران 

مراجعه کنند.
مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات ایران در مورد صادرات ریالی، 
اظهار داشت: موضوع مستثنی بودن صادرات ریالی به کشورهای عراق و 
افغانستان منتفی شده و به موجب بخشنامه های ابالغی، ما به ازای هرگونه 
صادراتی صرفا به صورت ارزی خواهد بود و همچنین تسویه تعهدات مربوط 

باید همانند صادرات به سایر کشورها به صورت ارزی ایفا شود.

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛
استفاده از برق نیروگاه ها برای استخراج رمزارز

تولید  از  حاصل  برق  فروش  مزایده  آگهی  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
برای  اصفهان  شهیدمنتظری  و  اهواز  رامین  نیروگاه های  انبساطی  توربین های 

استخراج رمزارزها منتشر شد.
انتقال و توزیع نیروی برق  به گزارش پایگاه خبری شرکت مدیریت تولید، 
ایران) توانیر(»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: آگهی مزایده فروش برق حاصل از 
تولید توربین های انبساطی نیروگاه های رامین اهواز و شهیدمنتظری برای استخراج 
رمزارزهادر این مرحله در سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( به نشانی  
www.setadiran.ir منتشر شده است و آگهی مزایده مربوط به نیروگاه نکا 

نیز اواخر هفته جاری منتشر می شود.
وی ادامه داد: ایجاد منابع پایدار درآمدی در سال های اخیر را یکی از اهداف 
اصلی صنعت برق ایران برشمرد و افزود: نوسان های شدید ارزی و ثبات تکلیفی 
ها  هزینه  و  درآمدها  بین  که  است  شده  موجب  مشترکان  به  برق  فروش  قیمت 
در صنعت برق کشور شکاف بزرگی ایجاد شود که بر ابعاد آن به صورت ماهانه 

افزوده می شود.
سخنگوی صنعت برق  استخراج رمزارزها و فروش برق مورد نیاز آن را یکی 
از راه های کسب درآمد در بخش برق برشمرد و گفت: براساس قوانین و مقررات 
ابالغی هیات وزیران و وزارت نیرو مقرر شده است تا از توان واحدهای نیروگاه های 

توربین انبساطی برای تولید رمزارز استفاده شود.
رجبی مشهدی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود در این بخش استفاده از 
انرژی تولیدی توربین های انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت  برای 
تولید برق در آن استفاده نمی شود و تنها از طریق جریان گاز برق تولید می شود. 
از سوی دیگر برق حاصل در شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف می شود و به 

شبکه سراسری متصل نیست.
وی با تاکید بر اینکه در سه نیروگاه رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری تجهیزات 
مربوط نصب شده است، گفت: در این سه نیروگاه بین ۳۰ تا 4۰ مگاوات ظرفیت 
تولید برق از توربین انبساطی وجود دارد که در این مرحله ۱5 مگاوات برای رمزارز 

در نظر گرفته شده است.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: آخرین مهلت برای حضور در مناقصه 
نیروگاه رامین چهاردهم مهرماه و مناقصه نیروگاه شهیدمنتظری نیز بیستم مهرماه 

خواهد بود.
رجبی مشهدی ادامه داد: درصددیم که درآمد حاصل از این بخش برای نوسازی 

و بهسازی نیروگاه ها مورد استفاده قرار بگیرد.

طرح توسعه آذر در آستانه بهره برداری قرار گرفت
نفت  توسعه  و  مهندسی  در شرکت  آذر  نفتی  میدان  توسعه  مجری طرح 
گفت: تولید تجمعی این طرح در فاز زودهنگام تاکنون بیش از ۳۰ میلیون بشکه 
نفت بوده است و این طرح با پیشرفت حدود ۹۷ درصد در آستانه بهره برداری 

کامل قرار دارد.
کیوان یاراحمدی در بازدید تعدادی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی از طرح توسعه میدان نفتی آذر، با بیان این مطلب اظهار کرد: 
قرارداد توسعه این میدان سال ۹۱ با کنسرسیوم اویک و صندوق سرمایه گذاری 
نفت امضا و در قالب دو مرحله زودهنگام و فاز نخست اجرایی شد که هم اکنون 

فاز نخست این طرح در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.
وی گفت: در بخش تولید زودهنگام میدان، ۹ حلقه چاه حفاری و ۱2۹ 
کیلومتر خط لوله ۱6 اینچ و در بخش فاز نخست طرح ۱۱ حلقه چاه جدید واحد 
بهره برداری، 6۱ کیلومتر خط انتقال نفت جدید و خط انتقال گاز )گازهای همراه 

به واحد جمع آوری گازهای دهلران( احداث شد.
مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر در شرکت مهندسی و توسعه نفت به 
پیچیدگی های میدان مشترک آذر از بعد فنی و تخصصی از جمله نوع حفاری 
بسیار سخت اشاره کرد و افزود: در این طرح ۷۰ میلیون نفر ساعت کار بی وقفه 

و بدون حادثه منجر به فوت ثبت شده است.
یاراحمدی سهم ساخت داخل این طرح را بیش از ۷5 درصد و سهم نیروی 
این طرح در  از 55 درصد عنوان کرد و گفت: در  را بیش  بومی طرح  انسانی 
مجموع 25۰ قرارداد بزرگ و کوچک امضا شده است و اکنون پیشرفت بخش 
روسحی و زیرسطحی طرح به ترتیب به ۹4.5 و ۹۹.4 درصد رسیده و پیشرفت 

کل طرح نیز ۹6.6 درصد است.
به گفته وی، واحد فرآورش مرکزی این میدان از چهارم مردادماه امسال 
عملیاتی  شده است و این میدان از آبان ماه آمادگی ارسال نفت شیرین را به 

چشمه خوش خواهد داشت.
جمله  از  و  است  شده  واقع  ایالم  استان  در  اناران  بلوک  در  آذر  میدان 

میدان های مشترک نفتی کشور به شمار می آید.

توسعه فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم آغاز می شود
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: با توافق برای تأمین اعتباری به 

میزان حدود یک هزار میلیارد تومان از سوی هلدینگ خلیج فارس، 
انرژی مجلس  نمایندگان کمیسیون  از  تعدادی  بازدید  در  نوریان  روح اهلل 
اعالم کرد:  ایالم،  گاز  پاالیشگاه  از  ایالم  استان  نمایندگان  و  اسالمی  شورای 

توسعه فاز دوم در ۳6 ماه عملیاتی می شود.
نخست  نیمه  در  پاالیشگاه  این  محصوالت  تولید  شاخص  رشد  از  وی 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: پروژه های متعددی 
در حوزه های مختلف از جمله توسعه محصوالت گوگردی، راه اندازی زباله سوز 
واحد پساب صنعتی، مطالعه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل و ... نیز در دستور 

کار این پاالیشگاه قرار دارد.
الفین،  واحد  راه اندازی  عدم  جمله  از  شرکت  این  چالش های  به  نوریان 
مشکل تأمین بعضی از قطعات و مواد شیمیایی و تأمین اعتبار پروژه تصفیه خانه 
آب سد گالل نیز اشاره کرد و خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر برای رفع 

این چالش ها شد.
نقش  کشور  غرب  گاز  پاالیشگاه  تنها  به عنوان  ایالم  گاز  پاالیشگاه 

تعیین کننده ای در تأمین گاز استان ایالم و استان های همجوار ایفا می کند.
نمایندگان  از  جمعی  و  ایالم  استان  نمایندگان  گزارش،  این  اساس  بر 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از روز جمعه، ۱۱ مهرماه وارد استان 
این  در  نفت  طرح های صنعت  برخی  کار  پیشرفت  جریان  در  تا  شده اند  ایالم 
استان قرار گیرند. نمایندگان ابتدا در محل کمپ لرزه نگاری مستقر شدند سپس 
از مرکز جمع آوری گاز تنگ بیجار )TCF( بازدید کردند. در ادامه، از پاالیشگاه 
گاز ایالم بازدیدی داشتند و دست آخر در نشستی که تا بامداد روز ۱2 مهرماه 

ادامه یافت، در استانداری حضور یافتند.

پتروشیمی دهدشت روی نوار توسعه
پتروشیمی  ساخت  طرح  توسعه  روند  گفت:  پتروپارس  گروه  مدیرعامل 
سرعت  با  برنده،  پیمانکاران  تعیین  و  مناقصه  چند  برگزاری  از  پس  دهدشت 

در حال اجراست.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت پتروپارس، حمیدرضا مسعودی 
با بیان اینکه پس از برگزاری مناقصات »ساخت دفاتر اداری و کمپ مهندسی«، 
»احداث کارگاه مرکزی، انبارها و ساختمان آتش نشانی« و »ساخت رآکتورها و 
مخازن تحت فشار« با سازندگان و پیمانکاران ایرانی، توسعه پتروشیمی دهدشت 
وارد فاز اجرایی شد، اظهار کرد: طراحی و نصب دکل مخابراتی و شبکه IT و 
عملیات حفاظت فیزیکی سایت نیز از سوی پیمانکاران ایرانی در حال اجراست.

وی بر ضرورت سرعت  بخشیدن به فرآیند احداث این طرح ملی تأکید کرد 
ژئوتکنیک و عملیات تسطیح و  پیمانکاران مطالعات  نیز  این  از  افزود: پیش  و 
فنس کشی محوطه از طریق برگزاری مناقصه انتخاب شده بودند که در مراحل 

پایانی عملیات خود قرار دارند.
نصب،  ساخت،  خرید،  طراحی،  ملی،  طرح  این  کار  شرح  براساس 
پیش راه اندازی و راه اندازی واحد HDPE و واحدهای یوتیلیتی مورد نیاز مجتمع 
دیده شده است که سرانجام ظرفیت تولید ساالنه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین 
را فراهم خواهد کرد و منطقه دهدشت را به یکی از قطب های پتروشیمی تبدیل 

و اشتغال زیادی را در دو سال آینده در منطقه ایجاد می کند.

تعداد خودروهای گازسوزشده کشور 
به مرز ۴ میلیون دستگاه رسید

تعداد خودروهای گازسوزشده کشور با تبدیل نزدیک به 25 هزار خودرو 
در طرح تبدیل جدید به بیش از ۳ میلیون و ۹۰8 هزار دستگاه افزایش یافت و 

در مرز 4 میلیون خودرو گازسوز قرار گرفت.
بر پایه آمار مدیریت طرح سی ان جی، هم اکنون تعداد خودروهای گازسوز 
شده کشور به ۳ میلیون و ۹۰8 هزار و 624 دستگاه رسیده است و ظرفیت توزیع 
گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( در جایگاه های عرضه سراسر کشور هم اکنون به 
مرز ۳ میلیون مترمکعب در ساعت )2 میلیون و ۹۰2 هزار و ۷۹2 مترمکعب( 
رسیده است و به طور میانگین روزانه حدود 22 میلیون مترمکعب سی ان جی به 

خودروهای گازسوز عرضه می شود.
تا تاریخ یکم مهرماه امسال، در مجموع در کل کشور  این آمار،  پایه  بر 
24 هزار و 62۱ دستگاه خودرو عمومی دوگانه سوز شده اند و 22 هزار و 52۰ 

دستگاه نیز در انتظار تعیین نوبت تبدیل قرار گرفته اند.
در استان تهران و در قالب طرح رایگان تبدیل خودروهای عمومی، تاکنون 
2 هزار و 5۰4 دستگاه خودرو گازسوز شده اند و یک هزار و 85۷ دستگاه خودرو 

نیز در انتظار تعیین نوبت قرار دارند.
بر پایه این گزارش، استان آذربایجان غربی با تبدیل ۳ هزار و ۳۰۹ دستگاه 
خودرو عمومی به دوگانه سوز و 2 هزار و 5۰۰ دستگاه خودروی در انتظار تبدیل، 

بیشترین آمار را در استان های کشور به خود اختصاص داده است.
تعداد جایگاه های راه اندازی شده کشور در مرز 2 هزار و 5۰۰ باب

ملی پخش  مدیریت طرح سی ان جی شرکت  آماری  گزارش های  پایه  بر 
فرآورده های نفتی، هم اکنون 2 هزار و 4۹5 جایگاه سی ان جی در کشور راه اندازی 
شده که از این تعداد 26۱ جایگاه مربوط به استان تهران است؛ هم اکنون ۱54 

جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در شهر تهران در حال احداث است.  
بر پایه مصوبه اخیر شورای اقتصاد، از طریق اعطای تسهیالت رایگان، 
حدود یک میلیون و 46۰ هزار خودرو به سمت سوخت پاک و ارزان سی ان جی 
در  بار  و  مسافر  حمل ونقل  بخش  درصد   ۱۰۰ شامل  که  شد  خواهند  هدایت 

است. کشور 
متقاضیان از جمله مالکان خودروهای تاکسی عمومی و وانت بارها، نیسان 
https://gcr. و کامیونت می توانند با مراجعه به این سامانه اینترنتی به آدرس

اردیبهشت ماه( فعال شده است، ثبت نام  از روز سه شنبه )2۳  niopdc.ir که 
خود را نهایی و نوبت گیری کنند.

سوخت  سبد  در  سی ان جی  سهم  افزایش  برای  زیرساخت ها  هم اکنون 
کشور  در  سی ان جی  مترمکعب  میلیون   4۰ حدود  روزانه  توزیع  و  خودروها 
توزیع سی ان جی  مقدار  این طرح،  اجرای  با  پیش بینی می شود  و  دارد  وجود 
مترمکعب  میلیون   ۳۰ روزانه  تا  کنونی  مترمکب  میلیون   2۱ روزانه حدود  از 

یابد. افزایش 
ایران با دسترسی به منابع عظیم گازی و بهره مندی حدود ۹6 درصد از 
جمعیت کشور از نعمت گاز، زیرساخت های بهتری برای توسعه  این صنعت دارد 
که نگران نبودن بابت قطعی سوخت، در دسترس نبودن آن و ایجاد ایستگاه های 

سی ان جی با سرعت زیاد به دلیل توسعه شبکه گازرسانی از آن جمله است.

کویید - 19 و یک نکته مثبت؛
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زیر نظر: محمد امامی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره .........۱۳۹۹6۰۳۰۱۰6۰۰۰۱۹۱۰..... هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهاره عبدالوند فرزند اصغر بشماره شناسنامه۰۰۱5۰۷۱2۳ صادره از در === ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن=== به مساحت2۱۰/۱5 متر مربع پالک شماره ۱5 فرعی از 2۳ اصلی واقع در قریه ریحان آباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین=== از مالکیت شرکت تعاونی مسکن 
شهرداری ورامین === محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 2۱8

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۷/2
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۷/۱6

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر جلوگیری از رشد 
فزاینده پایه پولی در کشور، گفت: منابع کشور باید به سمت 
ظرفیت سازی در بخش تولید و بهره وری حرکت کند تا 
توان صادراتی  هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم 

کشور افزایش یابد.
حقوق  افزایش  میزان  به  اشاره  با  لبافی،  اکبر  علی 
کارکنان دولت و توجه به افزایش دستمزد کارگران در سال 
در  افزایش دستمزدها چه  فعلی  روند  معتقدم  آینده، گفت: 
بحث کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و چه در بحث 
کارکنان و بازنشستگان کشوری، ارزش پول ملی را از بین 

می برد و این روند باید تغییر یابد.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم هر سال با افزایش مزد 
نرخ تورم و عقب افتادگی های مزدی را جبران کنیم بلکه 
باید ساز و کار دستمزد و پرداختی ها را تغییر بدهیم چون در 

کشور ما پایه پولی به شدت در حال تغییر است و الزم است 
جلوی رشد فزاینده پایه پولی گرفته شود.

و  کارمند  کارگر،  پول  شدن  ارزش  بی  از  جلوگیری 
بازنشسته

این کارشناس حوزه کار افزود: برای آنکه پول برای 
بازنشسته ارزش خود را از دست ندهد  کارگر و کارمند و 
باید ساز و کاری دنبال شود که تولید رونق بگیرد و پولی 
که روز به روز در حال بی اعتبار شدن است، به سمت تولید 
صادراتی  توان  و  شود  حفظ  رقابت  قدرت  تا  کند  حرکت 

کشور افزایش یابد.
لبافی با تاکید بر مدیریت منابع کشور اظهار کرد: به 
جای باال بردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش پایه پولی 
باید منابع را به سمت بنگاههای تولیدی و سرمایه گذاری 
افزایش پرداختی ها خود به خود تورم  سوق بدهیم؛ چون 

زاست و ارزش پول ملی را کاهش می دهد، بنابراین باید 
تولید را به نحوی تقویت کنیم که مردم با حقوقی که می 

گیرند قدرت خریدشان را افزایش دهند.
افزوده  ارزش  ایجاد  سمت  به  ملی  پول  دادن  سوق 

و بهره وری
به  ملی  پول  اگر  کار  حوزه  کارشناس  این  اعتقاد  به 
سمت فعالیتهایی برود که ارزش افزوده ایجاد کند، هم موجب 
ظرفیت سازی و رونق مجموعه های تولیدی می شود و هم 

به ارتقای قدرت خرید جامعه کمک می کند.
قالب  در  است  الزم  حاضر  شرایط  در  گفت:  لبافی 
سیاستهای کلی اصل 44 قدرت خرید و معیشت را افزایش 
و درکنار گسترش بازار مصرف، صادرات را توسعه بدهیم؛ 
همچنین درآمدهای کشور اعم از مالیاتها یا منابع دیگر را به 

سمت و سوی تولید و بهره وری سوق دهیم.

کارشناس حوزه کار:

ارزش پول کارگر و کارمند حفظ شود

نشان  کیتکونیوز  هفتگی  نظرسنجی 
سرمایه  و  بازار  تحلیلگران  که  دهد  می 
به  طال،  قیمت  اخیر  بهبود  پی  در  گذاران 
افزایش قیمت این فلز ارزشمند در معامالت 

هفته جاری خوش بین شده اند.
سرمایه  و  بازار  تحلیلگران  اگرچه 
گذاران انتظار دارند قیمت طال هفته جاری به 
سطح باالتری صعود کند اما پس از عملکرد 
ماهانه طال در سپتامبر که بدترین عملکرد 
ماهانه در حدود چهار سال اخیر بود، همچنان 

اندکی احتیاط وجود دارد.
ز  ا ی  ر جا هفته  سنجی  نظر ر  د
نفر شرکت   ۱6 استریت،  وال  کارشناسان 
معادل  نفر   ۱۰ آنها  میان  از  که  کردند 
نفر  افزایش قیمت طال، دو  به  6۳ درصد 
طال  قیمت  کاهش  به  درصد   ۱۳ معادل 
درصد   25 معادل  نفر  چهار  و  دادند  رای 

نداشتند. نظری 
ز  نیو کیتکو نالین  آ نظرسنجی  ر  د
شرکت  نفر   ۱۱۹4 گذاران،  سرمایه  از 
معادل  نفر   ۷4۹ آنها  میان  از  که  کردند 
نفر   245 و  قیمت  فزایش  ا درصد   6۳
را  طال  قیمت  کاهش  درصد   2۱ معادل 
 ۱۷ معادل  نفر   ۱۹8 و  کردند  بینی  پیش 

نداشتند. نظری  درصد 
در  طال  موفقیت  با  تحلیلگران  اکثر 
باال  دالر،   ۱85۰ سطح  در  حمایت  حفظ 

رفتن قیمت این فلز زرد را پیش بینی می 
کنند. بهای هر اونس طال در معامالت روز 
بازار آمریکا هشت دالر و ۷۰ سنت  جمعه 
معادل ۰.5 درصد کاهش یافت و در ۱۹۰۷ 
دالر و 6۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته 
بازار  آمار  داشت. طبق  افزایش  درصد   2.2
داوجونز، قیمت طال در سپتامبر 4.2 درصد 
کاهش ثبت کرد اما برای سه ماهه سوم 5.۳ 

درصد رشد نشان داد.
بسیاری از تحلیلگران اظهار کرده اند 
که ادامه آشفتگی در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری سوم نوامبر آمریکا از قیمت طال 
در کوتاه مدت پشتیبانی می کند. نوسانات 
مثبت  اعالم  از  پس  جمعه  روز  انتخاباتی، 
رییس  ترامپ،  دونالد  کرونای  تست  شدن 

رسید.  جدیدی  سطح  به  آمریکا  جمهور 
روز   ۱4 مدت  به  که  کرد  اعالم  ترامپ 

قرنطینه خواهد بود.
معامالت شرکت  نوابی، مدیر  افشین 
ام کی اس سوییس اظهار کرد: با این همه 
طال  که  رسد  می  نظر  به  اکنون  ابهامات 
حداقل در حال حاضر به کف قیمت رسیده 
است و وی پیش بینی می کند که قیمت 
طال بین ۱۹2۰ دالر در اوج و ۱8۷5 دالر 

در کف معامله شود.
کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد 
بازار در شرکت مدیریت سرمایه SIA اظهار 
کرد: اگرچه قیمت طال فضا برای باال رفتن 
دارد اما وی به تماشای دالر آمریکا نشسته 
صعود  که  دارد  وجود  احتمال  این  است. 

ارزش دالر به عنوان یک دارایی امن مانع 
دهد،  روی  اتفاق  این  اگر  صعود طال شود 
می  همچنان  دیگر  ارزهای  به  قیمت طال 

تواند صعود کند.
در  کاال  تحلیلگر  فریتچ،  کارستن 
کومرس بانک به کیتکونیوز گفت: شاخص 
ظاهر  پرقدرت  گذشته  هفته  آمریکا  دالر 
شد و در باالی ۹۳ واحد معامله شد و این 
موضوع عملکرد طال را محدود کرد. با این 
همه ممکن است دالر آمریکا دوباره کاهشی 
شده و از صعود قیمت طال حمایت کند به 
آمریکا  در  زیادی  ابهامات  که  خصوص 

وجود دارد.
استراتژی کاال در  اوله هانسن، مدیر 
ساکسو بانک نسبت به روند قیمت طال در 
هفته جاری نظر خنثی داشت و به کیتکونیوز 
گفت: بازار طال با وجود همه اتفاقاتی که در 
چند روز اخیر افتاده است، موفق نشده است 
به سطح باالتری صعود کند. اگر طال وقتی 
آمریکا  جمهور  رییس  مبتال شدن  خبر  که 
به کووید ۱۹ منتشر می شود، نتواند صعود 
کند پس بازار آماده صعود قیمت نیست. من 
ترجیح می دهم نسبت به افزایش قیمت طال 
خوش بین باشم اما حرکت قیمت فعلی را 
دوست ندارم. تصور نمی کنم در این بازار 
باید فروشنده بود ولی دلیلی هم برای خرید 

در سطوح قیمت فعلی نمی بینم.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد؛

خوش بینی بازار جهانی به صعود طال

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبه جدید 
ستاد ملی مبارزه با کرونا جاماندگان از ثبت نام وام ودیعه 
به  مراجعه  با  مهرماه  پایان  تا  فردا  از  می توانند  مسکن 
سامانه طرح اقدام ملی مسکن، نسبت به ثبت نام برای 

دریافت وام اجاره اقدام کنند.
محمد اسالمی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه 
وزارت  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  بین  مسکن  همکاری 
استفاده  با  افزود:  خبرنگاران،  در جمع  و شهرسازی  راه 
جهاد  وزارت  اختیار  در  دولتی  زمین های  ظرفیت  از 
کشاورزی امروز توانستیم گام دیگری برای تحقق طرح 

مسکن ملی برداریم.
زمین های  دولتی  دستگاه های  داد:  ادامه  وی 
قرار  و شهرسازی  راه  وزارت  اختیار  در  را  مازاد خود 
تنوع  دلیل  به  هم  کشاورزی  جهاد   وزارت  می دهند 
تامین  برای  که  بود  سازمان هایی  جمله  از  جمعیتی 
نیاز حمایتی داشت  بازنشسته خود  و  مسکن شاغالن 
و به همین دلیل به تفاهم رسیدیم که طی سه سال 
واحد  هزار   ۱۰۰ کشاورزی  جهاد  وزارت  اراضی  در 

بسازیم. مسکونی 
بخش  در  که  تحرکی  به  توجه  با  گفت:  راه  وزیر 

آغاز شده است هم شاهد رونق وضعیت  ساخت و ساز 
از شاغالن  اقتصادی خواهیم بود و هم جمعیت زیادی 
وزارت جهاد صاحبخانه خواهند شد.اسالمی هم چنین در 
خصوص آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن، گفت: امروز در 
ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه گرفتیم ثبت نام جاماندگان 

وام ودیعه مسکن را دوباره آغاز کنیم.  
وی گفت: بر این اساس افرادی که در مرحله نخست 
ثبت نام وام ودیعه مسکن جا مانده بودند، می توانند از فردا 
تا پایان مهرماه در سامانه طرح مسکن ملی وارد شده و 

نسبت به ثبت نام وام ودیعه اقدام کنند.

وزیر راه خبر داد؛

آغاز دور دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن از امروز تا پایان مهرماه
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محمد حسین زاده

این روزها سینما رمق چنداني ندارد و درواقع در سراسر 
جهان این موضوع را شاهد هستیم ولي به نظر مي رسد که 
سیستم زیرساختي در سینماهاي پیشرفته طوري است که در 
این روزهاي سخت هم مي توانند به کار خود به شکل نصفه 
و نیمه ادامه دهند ولي سینماي ما مشکالت عدیده اي را در 
این ایام پشت سر مي گذارد. با این حال برخي از فیلمسازان 
در این روزها با اکران فیلم هاي خود سعي مي کنند تا مخاطب 
را به سالن ها بکشانند و از طرف دیگر بعدها دچار صف هاي 
طوالني اکران نشوند. فیلم سینمایی آبادان یازده6۰، در سی 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با استقبال 
روبرو شد. این فیلم به کارگردانی مهرداد خوشبخت روایتی 
است از ایثار و فداکاری مردم آبادان در 8سال دفاع مقدس 
و با نگاهی جدید و از زاویه ای نو تاثیر رسانه را در آن زمان 
مورد بررسی قرار می دهد. فیلم درباره رادیو آبادان و کارمندانی 
است که در آن فعالیت داشتند، کارمندانی که شاید در خط 
مقدم جبهه حضور نیافتند، اما از جان و دل مایه گذاشتند و 
با هنر خود به دفاع از کشور پرداختند. به بهانه اکران این 

فیلم با مهرداد خوشبخت همراه شدیم...

-در ابتدا بفرمایید که چرا فیلم آبادان یازده6۰ را در 
این روزها و با این شرایط اکران کردید؟

راستای  بتوانیم در  امسال  بود که  این  بر  ما  *فرض 
چهلمین سالگرد انقالب و دفاع مقدس از حمایت ها برخوردار 
شویم. ما باید عید فطر فیلم آبادان یازده6۰ را اکران می کردیم 
و اگر اکران نمی کردیم باید منتظر می شدیم تا سال بعد اکران 
کنیم، در حالی که سال بعد هم همین شرایط است و چندان 
تغییری نمی کند. به نظر من تبعات این تعطیلی ها و کرونا سال 
دیگر تازه خودش را نشان می دهد. در حال حاضر 6۰ فیلم 
دیگر در حال  تولید هستند و ما اگر می خواستیم فیلم را سال 
بعد اکران کنیم باید با آنها نیز رقابت می کردیم. از طرفی هم 
سازمان سینمایی فشار آورد که فیلم آبادان یازده6۰ را اکران 
کنید چون برای هفته دفاع مقدس فیلم دیگری نداشتند. از 
روز دومی که فیلم اکران شد، اعالم کردند وضعیت کرونا 
پیش بینی های  ما  است.  قرمز شده  استان ها  از  بسیاری  در 
زیادی کرده بودیم که چطور تبلیغات کنیم و چه کارهایی 
برای دیده شدن فیلم انجام دهیم، اما اوضاع به یکباره بد 
شد. با این شرایط خود پخش کننده می گوید عجیب است 
که هنوز مردم می روند فیلم را می بینند، در صورتی که در 

حال حاضر بسیاری از سینماها تعطیل شده اند.

-در اکران آنالین با توجه به اینکه ممکن است مخاطب 
بیشتری داشته باشد، اما  بحث قاچاق فیلم و پخش آن در 

شبکه های ماهواره ای پیش می آید... به آن فکر نکردید؟
*تنها امید ما در اکران آنالین، فرهنگ خرید فیلم است. 
این تنها راهی است که می شود از فیلمسازها حمایت کرد. 
جدای از بخش فرهنگی و هنری، به هر حال سینما محل 
ارتزاق یکسری اشخاص است. برای من عجیب است که تا 
وضعیت قرمز می شود دولت سریعا سالن های سینما و تئاتر را 
تعطیل می کند، اما اماکن شلوغ دیگر را تعطیل نمی کند. فرض 
بر این است که شرایط همه به یک شکل است، کمااینکه 
مردم در پاساژها از کنار همدیگر رد می شوند، اما در سینما 
حضور آنها قابل کنترل است و مردم با فاصله از همدیگر 
در سالن می نشینند. درصد خطر سالن سینما بسیار پایین تر 
از حضور در پاساژها است. دولت در واکنش به این اتفاقات 
می گوید آن مکان ها محل ارتزاق مردم هستند. در حالی که 

انگار سینما محل ارتزاق سینماگران نیست!

-شاید به این دلیل که مدیران ما هیچ وقت فرهنگ و 
هنر را جدی نگرفته اند!

*من تعجبم از مدیران فرهنگی است که چطور زیر 
بار این قضیه می روند؟ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی باید 
در هیات دولت این موضوع را اعالم کند. خانه سینما و خانه 
تئاتر روی هم حدود ۱۰ هزار نفر عضو دارند که طبیعتا هر 
کدام از آنها خانواده دارند. از سوی دیگر ما اگر کار نکنیم 
و فیلم هایی که می سازیم اکران نشوند، رسانه ها نیز خبری 
به  هم وصل  این چرخه  بنابراین  کنند،  منتشر  که  ندارند 
است. یعنی تعطیلی سینماها یکسری تبعات دارد و همواره 
این بخش از صنعت هنر نادیده گرفته می شود. بخشی از هنر، 
ارتزاق غیرمستقیم است. چه فرقی بین سینما و یک پاساژ 
که تهویه ندارد وجود دارد؟ مردم همینطور غیرقابل کنترل 
به پاساژ می روند. چرا مراسم عمومی را تعطیل نمی کنند؟ 
این یک مشکل بزرگ است که لطمه می زند. مشکل ما این 
نیست که چرا سینماها فیلم اکران نمی کنند چون اتفاقا آنها 
دارند تبلیغ می کنند که فیلم ها در حال اکران هستند و بیایید 
فیلم ببینید، بلکه اشکال بزرگ به سیستم دولت برمی گردد 
که اینطور ترویج داده اند، سینما از همه جا خطرناک تر است. 
تازه رفتن مردم به سینما یک نظمی پیدا کرده بود و آمار 
کرونا نیز روند کاهشی داشت که با برگزاری مراسم محرم 
دیگر  بار  مبتالیان  و  آمار فوت شدگان  باز شدن مدارس  و 
باال رفت. براساس چه آماری می گویند تاالرها و سینماها 
خطرناک هستند؟ من در این ایام دو نمایش دیدم که سالن 
تئاتر طبق آن پروتکل های بهداشتی تکمیل شده بود. مردم 
از لحاظ روحی نیاز به تفریح دارند ولی ما داریم همین را 
هم از آنها می گیریم. این چه تئوری است که براساس آن 

عمل می کنند؟ من این موضوع را نمی فهمم.

-در حال حاضر تبلیغات برای فیلم شما به چه صورت 
است و فیلم شما تا چه حد مورد  حمایت واقع شده است؟

تصمیم گیری  در  تناقض ها  دارد  وجود  که  *اشکالی 
است. در حال حاضر تلویزیون تیزر فیلمی که اکران آنالین 
می شود را پخش نمی کند، چون احساس می کند پلتفرم ها 
رقیب تلویزیون هستند. ما ۱۰۰ تا شبکه تلویزیونی نداریم 
که اگر تلویزیون ملی تیزرمان را پخش نکرد، برویم آن را 

به جای دیگر بدهیم. وقتی یک جایی مانند تلویزیون دولتی 
است، باید از همه مردم حمایت کند. اگر تلویزیون تیزر فیلم 
ما را پخش کند فقط به سود فیلم ما نیست، بلکه به سود 
همه مردم است که بفهمند چه فیلمی در شبکه آنالین پخش 

می شود تا بروند آن را ببینند.

-با توجه به وضعیت کرونایی که پیش آمده و تغییر و 
تحوالتی که در سیستم اکران و پخش ما به وجود آمده است، 
فکر می کنید همه این ها تا چه اندازه نیازمند یک بازنگری 

و افق دید گسترده تر هستند؟
*به نظرم این اتفاق تا حدی افتاده است. مثال من چند 
روز پیش با شبکه نمایش رادیو مصاحبه داشتم. مصاحبه ها 
معموال قبل از کرونا به این شکل بود که ما می رفتیم در 
استودیو می نشستیم و مصاحبه می کردیم و به صورت تلفنی 
با مردم ارتباط برقرار می کردیم. در حالیکه  االن به خاطر 
کوچک بودن استودیوهای رادیو این کار را انجام نمی دهند 
و حتی گفتگو با مهمان برنامه  نیز به صورت تلفنی انجام 
می گذارد.  تاثیر  نیز  فیلم  تبلیغات  روی  اتفاق  این  می شود. 
ممکن است مجری سوال مردم را بپرسد ولی مردم دوست 
دارند خودشان مستقیما سوال بپرسند. این ساده ترین شکل 
تبلیغات است که به خاطر تغییر شرایط زندگی از ما گرفته 

شده است. از سوی دیگر ارتباطات ما با همدیگر نیز بسیار 
ضعیف شده است.  همه ما داریم از همدیگر دور می شویم که 
این موضوع مضرات خودش را دارد. مثل دورکاری می ماند. 
درست است که در دورکاری انرژی کمتری صرف می شود، 
اما بخش بزرگ ماجرا این است که قبال کارمندان با همدیگر 
ارتباط داشتند، صحبت می کردند و ارتباطات گسترده بود، که 
متاسفانه االن اینگونه نیست. امسال وقتی به من گفتند بیا به 
صورت آنالین تدریس کن، من نپذیرفتم چون نمی توانم به 
صورت آنالین تدریس کنم. ارتباط من با فیلمسازهای کوتاه 
در حال قطع شدن است و این قسمت بد ماجراست. هرچند 

که باالخره مجبوریم به این جریان بپیوندیم.

-شما که می خواهید اکران آنالین را تجربه کنید، فکر 
می کنید این بستر گنجایش این را دارد که ما سراغ آن برویم 
و در کنار سینمای پرده ای، اکران آنالین هم داشته باشیم؟

* حتما می تواند. فقط در اکران آنالین فیلم ها، مشکلی 
به نام قاچاق فیلم وجود دارد که قاچاق فیلم در همه جای دنیا 
اتفاق می افتد. حاال ممکن است این قاچاق در برخی کشورها 
فیلمی  ایران هیچ  در  که   درحالی  بیفتد،  اتفاق  درصد   2۰
نیست که قاچاق نشود. یعنی هر فیلمی که اکران آنالین 
غیرمجاز پخش می کنند.  به طور  را  آن  می شود یک عده 
اکران آنالین فضایی است که ایجاد شده و به درد فروش 
فیلم می خورد، با این اشکال که فیلم ها قاچاق می شوند. ما 
باید تالش کنیم که این مشکل را حل کنیم تا سینمای ما 
کمترین ضربه را بخورد. هر چند معتقدم بعضی فیلم ها مانند 
فیلم آبادان یازده6۰ حتما باید در سینما دیده شوند. مردم 
بدانند که همه پروتکل ها در سینما رعایت می شود و بیایند 
این فیلم را در سینما ببینند. اگر فیلم آبادان یازده6۰ را در 
اکران آنالین ببینند 5۰ درصد تاثیر آن را از دست می دهند. 
چهارپنجم فیلم در یک راهرو و استودیوست و بقیه آن را 
صدا می سازد. صدایی که از بیرون می آید و شکل سه بعدی 
دارد. در واقع تاثیرات آن، تاثیرات صداست. وقتی فیلم را در 
اکران آنالین ببینید نیمی از تاثیر آن را از دست می دهید. با 
این حال برخی فیلم ها هستند که در اکران آنالین از لحاظ 
فنی و هنری ضربه شدیدی نمی خورند. اگر سال های گذشته 
هم همین وضعیت را داشتیم، من این فیلم را نمی ساختم 

چون فیلم راجع به صدا و رادیو است.

مقدس  دفاع  نر  ژا در  خاصي  فیلم  -مدتهاست 
نمي بینیم... چطور به سراغ چنین داستاني رفتید؟

*بخشی از این مسئله به این برمی گردد که من بچه 
آنجا هستم و با آدم هایی که زمان جنگ بودند و کسانی که 
است  و ممکن  دارم  رابطه  بچه جنگ هستند  به اصطالح 
بیشتر از دیگران در جریان اتفاقات آنجا باشم. داشتم یک 
مجموعه مستند می نوشتم و بابت آن مجبور شدم تحقیقات 
وسیعی انجام بدهم. در طول تحقیقاتم که بخش مهمی از 
آن را خانم تینا میرکریمی انجام دادند در خرمشهر و آبادان 
به یک سوژه برخوردم و برایم جذاب شد که تحقیقاتم را 
گسترده تر کنم. ماجرای رادیو را شنیده بودم ولی به بطن 
آن نرفته بودم. آقای صابری یکی از بچه های رادیو در کتاب 
فرکانس یازده6۰ با بچه های رادیو مصاحبه کرده است. من 
ابتدا این کتاب و بعد آقای صدرهاشمی و آقای صابری از 

کارمندان رادیو آبادان را پیدا کردم و آنها جزئیات رادیو را برایم 
تعریف کردند. عالوه بر رادیو، سوژه های دیگری هم پیدا شد.

-چه مدت تحقیق کردید؟
*کل پروژه آبادان یازده6۰ را در طول سه سال و نیم 
کار کردم. جالب است که به شما بگویم قبل از من دو نفر 
دیگر هم به سراغ این سوژه رفته بودند. یکی از آنها حتی 
سناریو نوشته بود ولی خوب درنیامده بود. ما فیلمسازها تنبل 
وقتی  شما  نمی رویم.  سخت  کارهای  سراغ  به  و  شده ایم 
می خواهید یک فیلم معاصر بسازید که افراد درگیر آن اتفاق 
در قید حیات هستند، به مراتب کار شما سخت تر است چون 
همه توقع دارند و یافتن آن افراد هم کار سختی است. اما 
بچه های رادیو نفت بسیار همکاری خوبی با ما داشتند و بسیار 

به ما کمک کردند تا این فیلم به نتیجه برسد.

-هیچ تحریفی در روایت قصه نداشتید؟
*ما تحریفی در واقعیت انجام ندادیم. وقتی خرمشهر 
روز سی  و چهارم سقوط می کند، ما نمی توانستیم در فیلم 
بگوییم روز پنجاهم جنگ سقوط کرده است. داستان فیلم 
آبادان یازده6۰ از روز اول شروع شده و در روز چهلم جنگ 
تمام می شود. اگر پنجاه روز بعد از شروع جنگ اتفاقی افتاده 

بود، ما به خاطر درام چند روز آن را جلوتر آوردیم. حتی تالش 
کردیم عالوه بر اتفاق ها، آکسسوار و ابزارها نیز واقعی باشند. 
من این آکسسوار را واقعا با سختی بسیار پیدا کردم که در 
این مسیر دوست عزیزم، آقای توکل که از بچه های تلویزیون 
اهواز است، بسیار کمکم کردند. ای کاش مسئولین می آمدند 
این رادیو را تبدیل به یک موزه می کردند و این ابزار را در 
آن نگه می داشتند. ما رفتیم دستگاه های  رادیو را در یک 
سوله از زیر خاک بیرون آوردیم. در زمان تولید وقتی بچه های 
رادیو آمدند، از لوکشین ما بازدید کردند، یک حال عجیبی 
داشتند و می گفتند ما 4۰ سال پیش با این دستگاه ها کار 
می کردیم. جالب است که تلویزیون همه این وسایل را به 
آدم های شخصی فروخته و معلوم نیست االن کجا هستند. 
یکی از دوستان منتقد می گفت فیلم آبادان یازده6۰ ارزش 
موزه ای دارد. منظورش این بود که ما باید این فیلم را داخل 
موزه جنگ بگذاریم، چون چیزهای ناگفته ای را ثبت می کند 

که ما هیچ وقت در هیچ کجا آنها را نمی بینیم.

-گویا در زمان ساخت به مشکالت مالي هم برخورد 
مشکل  به  چرا  بود!  اوج  سازمان  شما  تهیه کننده  کردید... 

مالی برخوردید؟
تولید  فیلم در حال  اوج سال گذشته 6-5  *سازمان 

داشت و به همین خاطر بودجه شان کم شده بود.

بگویید...  برایمان  فیلم  شخصیت پردازی  -درباره 
شخصیت ها کامال امروزي و ملموس بودند در حالي که معموال 
آدم های  می بینیم،  مقدس  دفاع  فیلم های  در  که  آدم هایی 
نسل گذشته هستند و نمی توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم!؟

*نمی خواهم آنها را زیر سوال ببرم، اما می گویم تنها 
2۰درصد فیلم های جنگی ما قابل باور است و 8۰درصد آنها 
همان آدم هایی است که می گویید باورشان نمی کنید، چون 
آن آدم ها رفتارهای شعاری داشتند. مثال فرمانده جنگ ما 2۳ 
سالش بود که فرمانده جنگ شد  و حتی یک جاهایی توی 
گوش یک نفر هم  زده است. ما آن بخش ها را حذف نکردیم 
اختالف نظر  و  کنند  دعوا  باهم  حتی  کاراکترها  گذاشتیم  و 
بگویند  دیالوگی گذاشتیم که  فیلم مان  در  ما  باشند.  داشته 
آن فرد کرواتی را بیرون بیندازید، در حالی که در آن فیلم ها 
می گویند: برادر آن کرواتی ها را هم راه بدهید تا با ما همراه 
شوند! ما آن بخش شعاری را نگه داشتیم ولی بخش انسانی 
آن  رفتار  نکردیم.  آنها حذف  زندگی  از  را  معمولی  رفتار  و 
کارمند رادیو آبادان با همسرش را االن کمتر می بینید ولی 
قابل باور است. در فیلم های دفاع مقدس طوری رزمنده ها 
را نشان می دهند که انگار هیچکس نمی ترسد. من ۱6 سالم 
بود که از طرف ستاد کربالی جهاد، برای عکاسی رفتم از 
پلی که روی اروند انداخته بودند، عکاسی کنم. آن موقع در 
فاو بودیم و دشمن عین نقل و نبات بمب روی سر مردم 
می ریخت. ما می ترسیدیم ولی داشتیم کارمان را می کردیم. 
یک جاهایی تردید می کردیم که چه کار کنیم؟ در هر لحظه 
یک اتفاقی می افتاد و ما هم می ترسیدیم. مطمئنا االن هم 
اگر بحرانی پیش بیاید، آدم ها می روند کمک می کنند. مگر 
االن مردم به سیل زده ها کمک نکردند؟ وقتی طرف به میان 

آب می رود، می ترسد ولی باز کمک می کند.

-انتخاب بازیگران شما بر چه اساسی بود؟
بودند.  اول من  انتخاب  به  نزدیک  آنها  اکثر  *تقریبا 
بست.  قرارداد  ما  با  که  بود  انتخاب  اولین  کمالی  علیرضا 
ما هیچ کاندیدای دیگری نداشتیم. به نظرم همه بازیگران 
در جای خودشان خوب بودند. من اصرار داشتم که بازیگر 
استار نداشته باشیم. اگر سرمایه گذار اجازه می داد حتما همه 

بازیگران را ناشناس انتخاب می کردم.

-نمی ترسیدید که فیلم تان را یک فیلم مستند تعبیر 
کنند؟

*نمی ترسیدم چون فیلم ما داستان داشت. من معتقدم 
فیلم ما خودش کار را پیش می برد و نه سوپر استارها. در 
حال حاضر مردمی که از سالن بیرون می آیند بالاستثناء از 
فیلم راضی هستند. من هیچ نقد منفی راجع به فیلم آبادان 
یازده6۰ ندیده و نخوانده ام. مخاطبان نسل دهه ۷۰ وقتی 
فیلم را دیدند به طرز عجیبی می گفتند ما فکر نمی کردیم 
یک فیلم جنگی اینطور باشد. متاسفانه داورها در جشنواره 
فیلم فجر به این فیلم توجه نکردند. انگار یک عمدی وجود 
داشت که فیلم دفاع مقدس را کنار بگذارند. من نمی گویم 
باید جایزه های زیادی می برد، بلکه می گویم صدا، موسیقی 
افکت و حتی متن آن می توانست کاندیدا شود.  و ویژوال 
از آنجایی که موضوع ما رادیو بود، از روز اول صدا برای ما 
اهمیت داشت. شما اگر باند صدای ما را گوش کنید بسیار 
شلوغ است. یک سکانس مونتاژی داریم که صداها همینطور 
روی هم می رود. صداها را هم واقعی انتخاب کردیم تا بتوانیم 

در فیلم سند داشته باشیم.

-می خواهید همین مسیر را ادامه دهید؟
*کار بعدی که دارم پیگیری می کنم راجع به پاالیشگاه 
آبادان است. اگر آن فیلم ساخته شود و آن را ببینید، ۱۰ برابر 

فیلم آبادان یازده6۰ شگفت زده می شوید.

-تجربه کار کردن در حوزه دفاع مقدس برای شما خوب 
بود؟ عده زیادی معتقدند که راجع به دفاع مقدس و جنگ 
فقط صحبت می شود و هیچ حمایتی از آن صورت نمی گیرد.!

*مگر فیلمسازها برای فیلم اجتماعی مورد حمایت قرار 
می گیرند؟ به نظرم فرقی ندارد. البته قبول دارم که شرایط 
ساخت فیلم جنگی سخت تر است. شما اگر بخواهید فیلم 
اجتماعی بسازید در همین خیابان ها هم می توانید بسازید، 
ولی برای ساخت فیلم جنگی، باید آن خیابان را بازسازی 
کنید. ما در آن بخش مشکل داریم. کار را سخت می کند 
ولی بازهم می توانیم فیلم بسازیم. بسته به انگیزه و انرژی 
آدم ها دارد. من االن که جوان هستم و می توانم کار می کنم 
ولی شاید ۱۰ سال دیگر به این سمت نیایم. هر چند که من 
از این فضا دور نبوده ام و چند مستند بلند جنگی ساخته ام 
و فیلم های جنگی زیادی مونتاژ کرده ام. ضمن اینکه خودم 

هم از نسل جنگ هستم.

جنگی  فیلم های  از  جدید  نسل  چرا  شما  نظر  -به 
دلزده شده اند و نمی توانند با سینمای دفاع مقدس ما ارتباط 

برقرار کنند؟
*این مسئله در کل دنیا وجود دارد. مثال شما هیچ وقت 
در باکس آفیس کمتر می بینید که یک فیلم جنگی پرفروش 
وجود  جنگ  به  نسبت  عالقه ای  دنیا  جای  همه  در  باشد. 
ندارد. حاال ممکن است شما بگویید مردم موضوع اعتیاد را 
هم دوست ندارند ولی آن فیلم را می بینند. فضای فیلم های 
جنگ فضای ناراحت کننده ای است و قاعدتا کسی سراغ این 

نوع فیلم ها نمی رود. 
آدم ها دوست دارند به سینما بروند تفریح کنند و در 
عین حال یک چیزی هم دریافت کنند. اگر آمار کلی بگیرید، 
فیلم  یک  اینکه  مگر  ندارد،  زیادی  طرفدار  جنگی  فیلم 
بین موضوعات  در  فیلم جنگی  باشد.  بسیار خاص  جنگی 
مختلف در رتبه باال قرار ندارد ولی جنگ همیشه جزو از 

زندگی مردم دنیاست.

-فیلمنامه جدیدتان در چه مرحله ای قرار دارد؟
*یک بخشی از تحقیق آن پیش از شیوع کرونا انجام 
شده بود و براساس آن یک متن اولیه نوشته بودم. از چند 
ارگان و بخصوص وزارت نفت پیگیری کردم و خوشبختانه تا 
یک جاهایی نیز پیش رفته ام. 8۰ درصد فیلم ما در پاالیشگاه 
بحث  بدهند.  ما  به  را  لوکیشن  آن  باید  و  می گذرد  آبادان 
تحقیقات  باید  و  کرد  قطع  را  من  تحقیقات  کرونا  ویروس 

انجام بدهم. در دل تحقیقات متوجه شدم هیچ  دقیق تری 
کتاب و سند مکتوبی از آن دوران در دست نیست و دور از 
جان اگر همین آدم ها را هم از دست بدهیم دیگر چیزی از 
آن دوران وجود نخواهد داشت. من دوست داشتم ما زودتر 
به سراغ مکتوب کردن تحقیقات برویم و به غیر از فیلمنامه 
بعد  نسل های  برای  تا  کنیم  کتاب  به  تبدیل  را  آن  بیاییم 
بماند. اگر فیلم پاالیشگاه را هم نسازم، حتمًا کتاب آن را 

منتشر می کنم.

-صحبت پایاني شما...
*فیلم هایی از جنس فیلم آبادان یازده6۰ به همت خود 
آدم ها ساخته می شود. اگر خودتان دنبال این موضوعات نروید، 
هیچکس نمی آید به شما بگوید راجع به این موضوع فیلم 
بسازید. من دوستان زیادی در سینما دارم. وقتی با یکی از 
او  گرفتم،  تماس  پروژه  این  سر  فیلمبردارها  حرفه ای ترین 
قبول نکرد، چون این کار سخت است. آدم ها برای چنین 
فیلم هایی سخت جمع می شوند، مگر اینکه دل شان با کار 
باشد. آدم هایی که در فیلم آبادان یازده6۰ کار کردند دل شان 
با کار بود. به نظرم ما باید قدر این آدم ها را بدانیم. اگر همت 
آنها نبود، هیچ وقت فیلم ما نتیجه نمی داد. بچه های آبادان 
هم خیلی به من کمک کردند. تمام بازیگران فرعی فیلم از 

خود بچه های آبادان بودند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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


