
افزایش شمار بیکاران در مقطع کاردانی و کارشناسی
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: باید 
بپذیریم که گرانی مقوله جدا از گرانفروشی است و 
گرانی و افزایش قیمت کاال به نفع کسبه نیست و 
تنها رکود بازار را به دنبال دارد و برای کاهش قیمت ها دولت 

باید هزینه های تولید را کاهش دهد.
حسین طاهرمحمدی اظهار کرد: واحدهای صنفی کاالیی 

را که خریداری می کنند با درصد نرخ سود مشخص آن کاال 
را به مشتری عرضه می کنند و افزایش قیمت ها ربطی به 
حوزه اصناف ندارد و اصناف عرضه کننده نهایی کاال هستند و 
کسبه زمانی بازار برایشان خوب و دارای رونق است که قیمت 
ها ثابت باشد، بنابراین این نوسان قیمتی به نفع بازار نیست.
صفحه 3

رییس کل بانک مرکزی: 

بازار ارز 
به سمت ثبات در حرکت است

توسعه کیفی مدارس در اولویت است
وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز از رییس 
کمیسیون  آموزش و تحقیقات دعوت کردیم  
مسائل  معتقدیم  باشند.  حاضر  جلسه  در  تا 
وقتی حل می شود که درک  مشترکی نسبت 
به مساله ایجاد شود و نسبت به راه حل  مسائل آموزش 
و پرورش مجلس نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری دارد  و 
 کمیسیون آموزش  نیز سهم اساسی برای حل مشکالت ما 
خواهد داشت.وزیر  آموزش  و  پرورش بیان کرد:   امیدواریم 
درباره مشکالت به  یک مسیر  واحد برسیم و مسیر هموارتر 
شود. در این جلسه  درباره نیروی انسانی و اعتبارات آموزش 
و پرورش و عدالت آموزشی، زیست  بوم جدید و شکل 
گیری آموزش در بستر مجازی گفتگو صورت گرفت و 
بودجه  بردن  باال  برای  قانونی   از  ظرفیت  استفاده  برای 

آموزش و پرورش.
صفحه 2

مدیرعامل شرکت گاز اردبیل:

طرح بهینه سازی رایگان موتورخانه های مسکونی 
و تجاری در اردبیل اجرا می شود
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صفحه 3دالر ارزان شود، قیمت خانه سقوط می کند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وداع با اولین 

جیمزباند تاریخ
شان کانري در 90 

سالگي درگذشت

6ورزش
تیمور غیاثی: امثال 

احسان حدادی پا به 
سن گذاشته اند

هنگ 7فر

برخي از بازيگران هستند كه در تاريخ سينما خاطره سازي كرده 
و براي هميشه ماندگار شده اند. شان كانري ستاره محبوب و 
با  از اين هنرمندان است كه سالها  شاخص دنياي هنر يكي 
درخشش در نقش هاي مختلف نه تنها خود را به عنوان يك 

ستاره محبوب در دنياي هنر تثبيت كرد

يك پيشكسوت دووميدانی در مورد وضعيت استعداديابی در 
اين رشته گفت: خوراک فعلی دووميدانی از گذشته است؛ 
احسان حدادی، حسن تفتيان و استعدادهای ديگری در بخش 
مردان و زنان داريم اما پا به سن گذاشته اند، بنابراين بايد 

از نو شروع كنيم.

سوانا مهرابيان كه از نويسندگان ارمنی كشور است با نوشتن 
سوم  دوره  در  )ص(  اهلل  رسول  زندگی  درباره  داستانی 
جشنواره خاتم رتبه آورد و توسط هيئت داوران از او تقدير 
شد. »در حديبيه« نام داستان مهرابيان است كه به ماجرای 

صلح حديبيه و فداكاری پيامبر )ص( می پردازد.

نوشتن داستان های 
مذهبی 

حساسیت های 
خاصی دارد 

دولت باید هزینه های تولید را کاهش دهد ثبت نام »جاماندگان یارانه« 
امکان پذیر شد

در جلسه علنی مجلس پیشنهادات الحاقی به طرح یک فوریتی تأمین 
کاالهای اساسی با استفاده از کاالبرگ الکترونیکی مورد رسیدگی قرار گرفت 
و احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه این پیشنهاد در راستای حمایت از 
اقشار آسیب پذیر جامعه است، گفت: متأسفانه در زمان ثبت نام یارانه ها، برخی از مردم 

به دلیل عدم دسترسی به سیستم های اینترنتی و مراکز ثبت نام از ثبت نام جا ماندند.
صفحه 2

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مجلس آماده است که لوایح دولت در زمینه 

اقتصادی و معیشتی را بررسی و تصویب کند.
به  اشاره  با  شفاهی  تذکری  طی  آصفری  محمدحسن 
اظهارات اخیر رئیس جمهور، گفت: رئیس جمهور اخیرا گفته 
است بسیاری از لوایح دولت که به مجلس ارسال شده درباره 

کار  دستور  در  سریعتر  چه  هر  باید  و  است  معیشتی  مسائل 
آمادگی  اسالمی  شورای  مجلس  کرد:  تاکید  گیرد.وی  قرار 
کامل دارد تا در صورت ارائه الیحه ای از سوی دولت درباره 
مسائل اقتصادی و معیشتی، آن را سریعا در دستور کار قرار 

داده و تصویب کند.
صفحه 2

مجلس آماده بررسی لوایح اقتصادی و معیشتی دولت است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سرمقاله
»بایدن« و سوراخی که نباید دو بار از آن 

گزیده شد
رضا دانشمندی

بر سر  پیامد آشوب های سال 1388  ابعاد و  هنوز هم علل،  ظاهراً 
نتیجۀ دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در ایران ناشناخته است.

محدودسازی تبیین این رویداد به اختالف دو نامزد و هواداران شان 
بر سر نتیجۀ انتخابات ساده انگارانه به نظر می رسد. این ماجرا بسیاری از 
محاسبات منطقه ای و جهانی را برهم زد و رئیس جمهور تازه وارد کاخ 

سفید را با دشواری مواجه ساخت.
اکنون آمریکا در آستانۀ انتخاب دیگری قرار دارد که ممکن است به 
تغییر رویکرد سیاست خارجی این کشور و احتمااًل کاهش فشارها بر ایران 
بینجامد. این موضوع حساسیت بعضی از بازیگران منطقه ای و بین المللی را 

برمی انگیزد و آنان را وادار به کنشگری بیشتری خواهد ساخت.  
نخست، یادآوری این نکته الزم است که پیش فرض این یادداشت 
پیروزِی »جو بایدن« Joe Biden نامزد حزب دموکرات در انتخاباِت 
2020 آمریکاست. اما پیش از پرداختن به سناریوِی تلخ و ناخوشایندی که 
ممکن است »بایدن« پس از پیروزی با آن مواجه شود، مرور رویدادهای 

زمستان 1387 و بهار 1388 به جاست:
منافع ایاالت متحده در خاورمیانه به ویژه افغانستان و عراق ایجاب 
پویش های  برگزاری  جریان  در  شود.  مذاکره  وارد  ایران  با  که  می کرد 
انتخاباتِی حزب دموکرات، نامزد این حزب یعنی »باراک اوباما« بارها گفته 
بود که به جنگ و لشکرکشی آمریکا در خاورمیانه پایان می دهد و برای 

این منظور بی هیچ قیدوشریطی با ایران مذاکره خواهد کرد.
ایران هم شاید بی میل نبود که با حفظ اصوِل سیاست خارجی خود 
)عّزت، حکمت و مصلحت( و از موضع اقتدار بر سر میز مذاکره بنشیند و 
منافع خود را دنبال کند - به ویژه که ظاهراً طرف آمریکایی دست دوستی 

دراز کرده بود.
همسایگانی  )از  آمریکا  و  ایران  روابط  احتمالی  بهبود  از  ناراضیان 
که خواهان قطع »سر افعی« بودند تا سایر قوای منطقه ای –مانند رژیم 
این  از  تا  بودند  در کمین  و  نگران شدند  فرامنطقه ای(  و  صهیونیستی- 

اتفاق جلوگیری کنند.
در   1388 جمهوری  ریاست  انتخابات  نتیجۀ  سر  بر  اختالف  وقوع 
ایران، این فرصت را فراهم ساخت و همۀ ناراضیان برون مرزی در آتش 
آن دمیدند. در این شرایط، »کندی سیاه پوست« - به تعبیر روزنامه نگار 

آلمانی )کریستف فون مارشال( -  باید تصمیم سختی می گرفت:
- حفظ منافع و امنیِت ملّی آمریکا )و تحّقق وعده های انتخاباتی( یا

یعنی  آمریکایی ها  تعبیر  )به  تاریخ!  درست  در سمت  قرارگرفتن   -
حمایت از معترضان به نتایج انتخابات در ایران(.

اوباما از منظر غربی ها در قامت یک ایده آلیسِت سیاسی ظاهر شد و 
در »سمت درسِت تاریخ« قرار گرفت و مسبب ناراحتی سوی دیگر یعنی 
ایران شد. با این تصمیم ناراضیان به هدف خود رسیدند و مانع بهبود روابط 

و مذاکرۀ این دو کشور شدند.
در این شرایط، ایجاد اجماع جهانی علیه برنامۀ هسته ای ایران در 
دستور کار وزارت خارجۀ آمریکا به ریاست »هیالری کلینتون« قرار گرفت و 
شدیدترین قطعنامه ها توسط شورای امنیت سازمان ملل ضد ایران صادر شد.

تحریم، فشار اقتصادی/ معیشتی، فساد و سوء مدیریت جوامع را مستعد 
بحران و آشوب می سازد. کشورهایی که منافع شان در تداوم فشارهای 
سیاسی و اقتصادی آمریکا بر ایران و تشدید خصومت میان دو کشور است، 
احتمااًل )و در صورت پیروزی »جو بایدن«( با تأکید بر نقاط آسیب پذیر ایران، 
از الگوی ناآرامی های سال 1388 برای تخریب این فرصت بهره می برند.

با توجه به همه گیری کرونا و شرایط وخیم اقتصادی کشور )رکود، 
تورم و بی کاری و ...(، اکنون تالش برای بهبود اوضاع معیشتی مردم، 
جلوگیری از دوقطبی سازی هاِی سیاسی )و فرهنگی( با اهداف انتخاباتی 

و خالصه حفظ آرامش جامعه اهمیت بسیاری دارد.

اوشال سیدجمشید 
تصویری در یکی از کانال های شبکه های مجازی دیدم که توجهم را جلب 
کرد. در این تصویر که از توئیت شخصی گرفته شده بود ، این شخص با استناد 
از  سالهای  از  اقتصادی  رشد  متوسط  از  پژوهش های مجلس  مرکز  گزارش  به 
سالهای 1341 تا 1398 به نمایش گذاشته بود که ظاهرا رشد اقتصادی ایران در 
تغییرات فاحش بوده و بخصوص از سال 1390 تا 1398 رشد  دو دهم درصد  
داشته و در مجموع رشد اقتصادی ایران روز به روز کمتر و ظاهرا اقتصادی ملی 

ایران رو به افول است ؟
تصمیم گرفتم در پاسخ این آقا  و مرکز پژوهش های مجلس این یادداشت 
را به عنوان یک شخص عام غیر حرفه ای اما دلسوز ایران و امیدوار به آینده و 

اقتدار ایران بنویسم :
بانک جهانی و سازمان  به  المللی پول که وابسته  بین  به گزارش صندوق 
ملل است ، قدرت اقتصادی و تولید خالص داخلی ایران از سال 201۵ تا سال 

2020 از مبلغ 37۵ میلیارد دالر به مبلغ ۶10 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده
یعنی GDP ایران با توجه به اینکه ضریب و درصد رشد اقتصادی پائین و 

منفی بوده اما حدود ۶۵ درصد افزایش قدرت اقتصادی داشته ایم .
در حال  ایران  اقتصاد  میگویند  که  به دست سال هاست  قلم  و  بوق  عده ای 
اینگونه میگویند که  اعداد  این  اما سلسله   ، تمام است  فروپاشی است و کارش 
ما در شرایط بسیار سخت تحریم توانسته ایم اقتصاد ملی را سرپا نگه داریم و 

موفق باشیم  .
حاال با این رشد مثبت  ۶۵ درصدی قدرت اقتصادی ، چرا این همه نابسامانی 
در مدیریت قیمت ها و رشد بی سابقه در عرصه های کاال و خدمت در کشور 
داریم ، باید بدنبال ریشه ها و علل آن از سوء استفاده ها و بی سوادی آن مدیرانی 
دانست که بصورت جناح ساالری و رفاقت یاالری به ساختارهای حکومت و از 
اما مفت  ندارند  انگیزه و توان کار  جمله دولت تحمیل و وارد شدند و متاسفانه 
به مردم  یا سهوا  و  را میگیرند و عمدا  ارزشمند مردم  ........ و وقت  و  میخورند 
و  اقتصادی  های  سیستم  از  اینها  کردن  پاک  و  اینها  برای  باید  و  میزنند  ضرر 
غیر اقتصادی کشور بصورت قاطع  فکر و عمل قاطع کرد که در یادداشت های 

بعدی به آن ها میپردازیم .
اما از اصل مطلب خارج نشویم و به نکته بسیار جالب تر توجه کنیم و آن 
اینکه در همین مدت پنج ، شش سال گذشته که مورد بررسی ما است ، قدرت 
اقتصاد ترکیه که اقتصادش آزاد است و مشمول هیچ تحریمی نیست و از همه 
طرف پشتیبانی میشود و پاسپورت های شهروندانش هم دارای اعتبار جهانی است 
و این اقتصاد در سال 201۵ حدود 820 میلیارد دالر بوده که بیش از دو برابر 
اقتصاد ایران بود اما در سال 2020 همین اقتصاد به ۶۵0 میلیارد دالر رسیده ، 
یعنی قدرت اقتصاد ترکیه در طول پنج شش سال گذشته با بیش 18 درصد افت 

قدرت اقتصادی مواجه بوده ؟
به بیان بسیار ساده اقتصاد ترکیه با این همه پشتیبانی و در شرایط شکوفایی 

اش بجای رشد ضعیف شده ؟
این  در  ایران  خارجی  بدهی  مقدار   ، که  میبینیم  نیز  دیگر  ای  مقایسه  در 
شرایط تحریمی و سخت که صغیر و کبیر چشم دیدن ما را ندارند به 30 میلیارد 
به 320  با آن همه پشتیبانی و حمایت  ترکیه  اما بدهی های  نمیرسد  دالر هم 
میلیارد دالر رسیده و این عدد یعنی اقتصاد ترکیه  10 برابر اقتصاد ایران بدهکار 
تر است و اگر روزی روزگاری ترکیه یک مرتبه هوس و غفلت کنند که بخواهد 
مستقل شود و به اربابانش نه بگوید آنوقت اقتصادش زیر فشار همین پارامترها 

زیر و رو میشود ؟
در مقایسه ای دیگر به اقتصاد عربستان نگاهی می اندازیم . عربستان هم با 
فروش روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت و کسب درآمد حداقل حدود 200 میلیارد 
دالری از فروش نفت بدون هیچ تحریمی اما قدرت اقتصادی اش رشد و پیشرفتی 
 ندارد و در همان عدد ۶80 میلیارد دالر سال 201۵ ایستاده و تکان هم نخورده ؟

حتما میداند که ترکیه و عربستان دو کشور اصلی هستند که در تولید تنش ها در 
خاورمیانه و شمال آفریقا نقش های اساسی داشتند و هر دو از رقبای اقتصادی 

و سیاسی ایران بودند و هستند .
اما نکته خیلی جالب تر اینکه : طبق پیش بینی همین صندوق بین المللی پول 
رشد اقتصادی ایران در سال 2021 حدود مثبت  3.۵ ) سه و نیم ( درصد پیش 
بینی شده قدرت اقتصاد ایران تا پایان سال 202۵ حداقل به حدود 780 میلیارد 
دالر خواهد رسید . که البته مطلوب نیست باید به باالی 1000 میلیارد دالر برسد ؟

این نشان میدهد که اقتصاد ما با اینکه تحت فشار تحریم ها بود اما تحت 
تاثیر توهمات ناشی از وابستگی به برجام نبوده و دولت در کنار مردم و با حمایت 
و صبر مردم پای کار در شرایط بسیار سخت تحریم ، برنامه های نسبتا مناسب 
منظورم   ( جنابعالی  متاسفانه  و  کرده  پیاده  را  اقتصادی  خوب  و  آل  ایده  نه  اما 
نویسنده ( و آن مرکز پژوهشی سرشان گرم گزارشات و موهومات رسانه های 
اونور آبی و تخریب چی های داخلی بوده و ظاهرا قصد و تمایلی به دیدن و یا 
شنیدن حقایق نداشتند و ندارند و با کاشت بذرنا امیدی بدنبال صید شاه ماهی 
های خودشان هستند تا در اجرای طرح های فاصله گذاری اقتصادی در اجتماع 

و ایجاد  برده داری نوین اقتصادی کاری کرده باشند  .
 اما نکته دیگر اینکه : در موضوع واردات و خروج ارز به این نکته نیز اشاره میکنم .

واردات ایران در سال 1390 حدود 7۵ میلیارد دالر بود و قاچاق کاال هم در آن 
زمان حدود 2۵ میلیارد دالر بود .  یعنی حدود 100 میلیارد دالر برای خرید انواع 

کاالهای خارجی از مملکت ارز خارج میشده ؟
قاچاق کاال هم  میلیارد دالر و  از  2۵  امروز حدود کمتر  ایران  واردات  اما 
ممکن است کمتر از 10 میلیارد دالر است و حدود ۶۵ میلیارد دالر  ارز از مسیر 

یادداشت

واقعیت قدرت اقتصاد ملی ایران
واردات رسمی و قاچاق کاال خارج نمیشود و وابستگی اقتصاد و حداقل تولید ملی 

به همین نسبت به کاالها و توان تولید داخلی افزایش یافته است  .
ممکن است که بگویند این اعداد خیالی است که باید بنویسم این اعداد و 
ارقام واقعی هستند و اگر تمایل به راستی آزمایی دارند زحمت بکشند و به آدرس 

وب سایت IMF و WTO مراجعه نمایند  .
امیدوار کننده ترمیم و رشد قدرت اقتصاد  با بدست آوردن و شنیدن اخبار 
ملی لذت  بردم اما در مقابل این اخبار خوش نمی توانیم درمورد رفتارها و خان 
ساالری ها و بی حالی و رخوت و بی توجهی های دولت و مجلس و قوه قضاییه 
نسبت به بی خبری های از فسادها و احتکارها و گرانی ها و افت ارزش پول ملی 
این مجموعه  به  و  کم شدن رفاه عمومی و بخصوص زیاد شدن ضریب جینی 
حاکمیتی نگاه کرد و بی تفاوت بود و مداحی کنیم بلکه باید شدیدا و بدون هیچ 
تعارفی اعتراض و انتقاد کرد تا مشکالت کال تمام و برطرف شوند . ان شاء اهلل .

باید گفت جای تعجب است با بودن ثروت خداداد عجیب و غریب و با بودن 
اقتصاد نسبتا مناسب و نسبتا روی پا و رو به قوی شدن و با بودن مردم صبور 

پای کار ، داستان این همه ناهنجاری ها چیست ؟
چرا در ایران با اقتصاد رو به رشد این اتفاقات عجیب و غریب بی هویت 
می افتد اما در ترکیه و عربستان با اقتصادهای در حال سکون و رو به کاهش و 
با آینده ای نامشخصی و تحت تاثیر ، چنین اتفاقاتی نمی افتد و ثبات در اقتصاد 

خرد و داد و ستد مردم وجود دارد ؟
ندارند و ممکن  با هم همخوانی  یا چند جای کار  باید گفت یک  متاسفانه 
است دست های کثیفی باشند که سازمان یافته و با تولید اخالل در اقتصاد خرد 
بدنبال کاسبی خود هستند و در این مورد بدون تعارفات ، انقالبی عمل کرد و 

ریشه های این نابسامانی ها را خشک کرد ؟
برای مثال به تجارت خارجی 1۵ کشور همسایه ایران اشاره و بصورت خیلی 

خالصه دقت میکنم .
اما  کردیم  چنان  و  چنین  همسایگان  با  تجارت  در  میگویند  که  سالهاست 
از واردات حدود 80۵ میلیارد دالری  9 کشور همسایگان شرقی و  ایران  سهم 
شمالی و غربی ایران در سال 2019 عدد حدود 27 میلیارد دالر است که بسیار 
بسیار ناچیز است و در ادامه میبینیم که سهم ایران از واردات حدود 72۵ میلیارد 
دالری ۶ کشور همسایگان سواحل جنوبی خلیج فارس در سال 2019 عدد حدود 
۵ میلیارد دالر است که این عدد هم بسیار ناچیز است و در حداقل هدفگذاری 

ها میبباید حداقل به حدود 1۵0 میلیارد دالر می رسیدند؟
این ها و این اعداد بسیار ضعیف و بد اصال قابلیت هیچگونه دفاعی ندارند و 
از افتخارات سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و وزارت خارجه 
نتوانسته  نیست که   ... و  بازرسی کل کشور  آزاد و سازمان  و شورایعالی مناطق 
اند با و در همسایگی با آنها تجارت و کسب درآمد کنند ، بلکه خجالت و شرم 
این ساختارهای مرتبط با امور بین الملل و تجارت بین الملل و بین منطقه ای 
به مردم و در  باید  و  ذاتی خود عمل کنند  به وظایف  نتوانستند  ایران است که 
مقابل مردم پاسخگو باشند که با این امانات و اختیارات و سرمایه هایی که در 

اختیار داشتند چه کردند ؟
در مقابل آن اخبار خوب رشد ۶۵ درصدی قدرت اقتصادی که نوشتم ، اینجا 
مجبور هستم که در مورد عملکرد بد مجموعه های حاکمیتی در ارتباط با اقتصاد 
خرد و از جمله این دو مثال بسیار بد که حاصل عملکرد بسیار بد و ضعیف و و 
احتماال استدالل ها  فعالیت و هزینه های بی حساب و کتاب و  ناهمگن سالها 
و  بنویسم  است  ایران  تجارت خارجی  دروغ های مجموعه  و  و تصمیمات غلط 
معترض و متنقد باشم که حقیقتا خارج از انتظارات این مردم انقالبی و صبور و 
پای کار ایران میباشد و باید بنویسم که این آمارها و ارقام که واقعی هستند ، 
حقیقتا مایه خجالت مجموعه نا همگن تجارت خارجی ایران است و باید اصالح 

و بهبود و متناسب با اهداف انقالبی ایران به روز شود .
اگر این اشخاص و بخصوص مدیران در مجموعه های حاکمیتی کشور که 
برای قوی  باید  باور دارند که  ایران دوست هستند  انقالب و  به ذوب در  معتقد 
شدن و قوی بودن و قوی ماندن حرکت کرد ، پس باید هدف و برنامه و نقشه 
راه با زمانبدی و عدد داشت و خوب و اصولی فکر کرد و از کار و تالش افراد 

با انگیزه و توانمند و صاحب نظر و بطورکل از خوبان به خوبی استفاده نمود.
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دولت برای ترخیص کاالهای اساسی از گمرک اقدام کند
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه برخی از کاالهای 
اساسی در گمرک در حال از بین رفتن است و دولت باید فکری برای 

ترخیص این کاالها کند.
علی نیکزاد گفت: خبر موثقی دارم مبنی بر اینکه برخی از کاالهای 
اساسی کشور در گمرک در حال از بین رفتن است. تقاضای ما این است 
و  دولت  و  کنیم  فکری  گمرک  در  اساسی  کاالهای  ترخیص  برای  که 
مجلس باید دست به دست هم دهند و به دنبال حل مشکالت مردم باشند. 

مجلس آماده بررسی لوایح اقتصادی و معیشتی دولت است
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس آماده 
است که لوایح دولت در زمینه اقتصادی و معیشتی را بررسی و تصویب کند.

محمدحسن آصفری طی تذکری شفاهی با اشاره به اظهارات اخیر 
رئیس جمهور، گفت: رئیس جمهور اخیرا گفته است بسیاری از لوایح دولت 
که به مجلس ارسال شده درباره مسائل معیشتی است و باید هر چه سریعتر 

در دستور کار قرار گیرد.
در  تا  دارد  کامل  آمادگی  اسالمی  شورای  مجلس  کرد:  تاکید  وی 
صورت ارائه الیحه ای از سوی دولت درباره مسائل اقتصادی و معیشتی، 

آن را سریعا در دستور کار قرار داده و تصویب کند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها چندین ماه است که طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
ریاست جمهوری را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، کارشناسان 
دولت و حقوقدانان مورد بررسی قرار داده است و در این طرح مسائلی 
ریاست  انتخابات  کاندیداهای  بودن  مدبر  و  مدیر  و  سیاسی  رجل  چون 

جمهوری لحاظ شده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: متاسفانه 
نام می کنند  انتخابات ریاست جمهوری ثبت  بعضا چندین هزار نفر در 
که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در طرح اصالح قانون انتخابات 

ریاست جمهوری این مشکل را حل و فصل کرده است.

طرح تامین کاالهای اساسی تورم زا نیست
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: طرح تامین 
کاالهای اساسی به هیچ وجه تورم زا نیست و مجلس به دنبال توزیع 

عادالنه کاالهای اساسی بین مردم است.
مالک شریعتی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات 
الحاقی به طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی، گفت: دولت بارها با 
طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی مخالفت کرده و تاکید می کند 

این طرح در جامعه تورم ایجاد می کند.
عادالنه  توزیع  دنبال  به  اسالمی  شورای  مجلس  کرد:  تاکید  وی 
کاالهای اساسی مردم است اما دولت با مجلس در این زمینه همکاری 

نداشته است و ناکارآمدی های خودش را به این طرح نسبت می دهد.
طرح  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
در  را  عدالت  بلکه  نیست  زا  تورم  وجه  هیچ  به  اساسی  کاالهای  تامین 
توزیع کاالهای اساسی ایجاد می کند و مجلس به دنبال حل مشکالت 

معیشتی مردم است.
شریعتی درباره وضعیت ارز، گفت: در حال حاضر وضعیت ارزی کشور 
خوب است و حتی می توان گفت از سال گذشته و حتی از سال آخر دولت 
دهم نیز بهتر است اما مشکل این است که دولت بخشی از ارزهای خود 

را در حسابی خاص بلوکه کرده است و وارد چرخه ارزی نمی کند.

رهبر انقالب روز سه شنبه از طریق رسانه ملی 
با مردم  سخن میگویند

پیامبر  والدت  مناسبت  به  سه شنبه  روز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اعظم)ص( از طریق رسانه ملی با مردم سخنرانی خواهند کرد و سخنرانی ایشان 

به صورت زنده از شبکه یک سیما، شبکه خبر و رادیو ایران پخش خواهد شد.

نباید ناهماهنگی در زمینه توزیع کاالها
 موجب بی ثباتی قیمت ها شود

رئیس جمهور با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت 
مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی ابراز امیدواری کرد که 

بازارهای ارز، سرمایه و کاال به ثبات و آرامش بازگردد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور، روز یکشنبه در یکصد و هفتاد 
و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش اقدامات 
انجام شده برای ترخیص سریع تر کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات از 
گمرک، تاکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت برای استفاده 
از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کاالهای ضروری و نیازهای وارداتی 
واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا 

ناهماهنگی در این خصوص  به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
رئیس جمهور وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را 
مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص این کاالها را رفع کنند و از بانک مرکزی 
خواست همکاری الزم را معمول دارد.وی با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت 
منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی 
همزمان با اجرای تصمیمات برای تسهیل واردات و صادرات ابراز امیدواری کرد 

که بازارهای ارز، سرمایه و کاال به ثبات و آرامش بازگردد.
روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیشت جامعه دغدغه نخست دولت و نظام 
است، اظهار داشت: بخش عمده ای از مواد غذایی مردم به اندازه کافی در داخل 
تولید می شود، لذا نباید ناهماهنگی ها در زمینه کاالرسانی و توزیع این کاالها 

موجب بی ثباتی قیمت ها و ایجاد مشکل برای مردم شود.
وی تصریح کرد: نوسانات اخیر برخی از اقالم اساسی مانند گوشت قرمز 
ناشی از برخی ناهماهنگی ها در شبکه تامین و توزیع است و باید هرچه زودتر 
شود.  برطرف  جهادکشاورزی  وزارت  و  وزارت صمت  توسط  چنین مشکالتی 
سایر دستگاه های مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی 

و همکاری الزم را داشته باشند.

ثبت نام »جاماندگان یارانه« امکان پذیر شد
مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای مقرر کرد کسانی که یارانه نمی گیرند، 

می توانند درخواست دریافت یارانه کنند.
تأمین  فوریتی  به طرح یک  الحاقی  پیشنهادات  در جلسه علنی مجلس 
کاالهای اساسی با استفاده از کاالبرگ الکترونیکی مورد رسیدگی قرار گرفت و 
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه این پیشنهاد در راستای حمایت از اقشار 
آسیب پذیر جامعه است، گفت: متأسفانه در زمان ثبت نام یارانه ها، برخی از مردم به 
دلیل عدم دسترسی به سیستم های اینترنتی و مراکز ثبت نام از ثبت نام جا ماندند.

وی اظهار داشت: در این پیشنهاد امکان آزمون وسع وجود دارد به این معنا 
که افراد باید ابتدا ثبت نام کنند و سپس از آنها آزمون وسع گرفته و در نهایت 

به نیازمندان یارانه پرداخت می شود.
در نهایت، وکالی ملت با این پیشنهاد موافقت کردند که مطابق با این 
مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد که اعتراض افرادی را 
که یارانه آنها قطع شده است بررسی کند و با برقراری آزمون وسع اگر شرایط 

دریافت یارانه را داشته باشند، مجدداً یارانه دریافت خواهند کرد.

جامعه فرهنگی اجازه نداد در دوره کرونا  آموزش متوقف شود
آموزش وپرورش  وزیر 
اظهار کرد:آموزش و پرورش 
از مشکالتی رنج می برد که 
باید با تجربه همکاری دولت و مجلس 
این مسائل حل شود و جامعه فرهنگی 
با دفاع معقول در زمان کرونا اجازه نداد 

که آموزش متوقف شود.
محسن حاجی میرزایی در نهمین 
نشست از سلسله نشست های گفتگوی 
هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل 
دوسویه بین وزارت آموزش وپرورش و 
دستگاه های مختلف کشور و با موضوع 
گفتگو بر محور تحول برگزار شد، اظهار 
داشت: یکی از نشانه های جامعه بالغ، 
میزان درجه هم افزایی بین ارکان جامعه 
است. در نظام هستی تمام اجزا با وجود 
را کامل  تفاوت های مختلف همدیگر 
می کند تا بتوانند به یک هدف مشخص 
برسند. بنابراین شاخص اصلی برای حل 
بهتر مسائل، شاخص همکاری است و ما 
با برگزاری این جلسات در حال تجربه 
الگویی هستیم که حاصل آن حل بیشتر 

و بهتر مسائل این حوزه است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه برای ایجاد هماهنگی حداکثری، 
ضروری است در فهم و حل مسائل به 
دیدگاه مشترک برسیم و ما آمادگی خود 
را برای حضور و برگزاری نشست هایی 
این چنینی که به طور عمیق به چالش 
ها و مشکالت نظام تعلیم و تربیت می 
پردازد، اعالم می کنیم، گفت: آموزش 
و پرورش کشور از مشکالتی رنج می 
برد که باید با تجربه همکاری دولت و 
مجلس این مسائل حل شود. علی رغم 
طی  در  مشکالت  این  از  برخی  اینکه 
سال ها بطور مداوم بررسی شدند ولی 
متاسفانه هنوز نتوانستیم آنها را حل کنیم 

و اولین خواسته ما از شما این است که 
و  همکاری  با  مجلس  از  دوره  این  در 
همفکری هم بتوانیم حداقل چند مساله 
از جمله وضعیت نیروی انسانی شاغل در 
این دستگاه را به طور جدی حل کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش در سال 
تحصیلی 1400-1399 آموزشی خاص 
است و در شرایط دشوار انجام می شود، 
آموزشی  نظام  برای ده ها سال  گفت: 
چهره  ارتباط  در  که  بود  گرفته  یاد  ما 
و  آموزان  دانش  حضور  با  و  چهره  به 
معلمان در کالس درس، آموزش انجام 
شود و بر همین اساس تمام فعالیت ها 
و نظارت ها برنامه ریزی شده بود ولی 
امروز با وجود شیوع بیماری کرونا و عدم 
حضور دانش آموزان در کالس و آموزش 
در بستر فضای مجازی، تمام نقش ها 

تغییر پیدا کرده است.
می  اعالم  افتخار  با  گفت:  وی 
را  دنیا  تمام  که  مسئله ای  در  که  کنم 
تحت تاثیر قرار داد، آموزش و پرورش 
ایران با تدبیر مناسب و اقدام خودجوش 
اجازه  دلسوزمان  و  فرهنگی  همکاران 
ما  برود.  بین  از  آموزش  استمرار  نداد 

آموزشی  خدمت  که  کردیم  تالش 
متوقف نشود و این نشان دهنده دفاع 
یک  مقابل  در  فرهنگی  جامعه  معقول 
و  تعلیم  حوزه  های  چالش  و  مسائل 

تربیت است.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
کرونا  ویروس  از شیوع  بعد  هفته  یک 
توانستیم آموزش را از طریق تلویزیون 
شاد  پلتفرم  طریق  از  بعد  ماه  چند  و 
پیگیری و ارائه دهیم، تصریح کرد: تاکید 
اصلی آموزش و پرورش بر حضور دانش 
آموزان در کالس های درس متناسب با 
پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا 
با این همه شبکه آموزشی  است، ولی 
دانش آموز )شاد( و تلویزیون هم برای 
و  شدند  ریزی  برنامه  کامل  آموزش 
است  شده  تاکید  هم  مدیران  به  البته 
که با نظارت کامل، آموزش تمام دانش 
تا هیچ دانش  پیگیری کنند  را  آموزان 
از جامعه  نماند.  آموزش دور  از  آموزی 
داریم  انتظار  آموزان  دانش  و  فرهنگی 
با وجود برخی مشکالت از شاد حمایت 
کنند و در حین حمایت سعی می کنیم 

مشکالت آن را نیز از بین ببریم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
مسائل و مشکالت آموزش و پرورش، 
گفت: در حوزه فضاهای آموزشی مشکل 
فضاهای  درصد   30 از  بیش  داریم. 
آموزشی ما از استاندارد برخوردار نیست 
و برای حل این مشکل نیاز به کمک 
مجلس شورای اسالمی داریم. همچنین 
برای حل مسئله رتبه بندی معلمان که 
 10 فصل  امتیازات  از  گذشته  سال  در 
کردیم  استفاده  کشوری  بودجه  قانون 
این  وقتی  قبل  سال  اسفند  در  ولی 
شد،  داده  کارکنان  تمام  به  امتیازات 
الیحه رتبه بندی معلمان را به صورت 
مجدد نوشتیم و به دولت ارائه دادیم و 
تالش می کنیم که هر چه سریع تر آن 

را به مجلس برسانیم.
وی سند تحول بنیادین را روشنگر 
راه آموزش و پرورش دانست و بیان کرد: 
مقام  تاکید  مورد  بنیادین  تحول  سند 
معظم رهبری، شورای عالی فرهنگی، 
مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهور 
است که در طی سال ها گام های خوبی 
برای آن برداشته شده است ولی هنوز با 
مشکالتی همراه است، تحقق سند جایی 
است که در کف مدرسه شاهد اجرای آن 
باشیم. برای آن برنامه ریزی هایی انجام 

شده که در حال انجام است.
پایان  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
گفت: ما در آموزش و پرورش آمادگی 
شورای  مجلس  با  کامل  همکاری 
اسالمی و مخصوصًا کمیسیون آموزشی 
مجلس را داریم و درخواست می کنیم 
این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
زمینه به ما کمک کند و هدف نهایی 
این همکاری را حل حداقل چند مساله 
پرورش  و  آموزش  اصلی  مسائل  از 

می دانیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 وزارت علوم اعالم کرد
افزایش شمار بیکاران در مقطع کاردانی و کارشناسی

فارغ التحصیالن  اشتغال  درصد   ،99 سال  اشتغال  پایش  طرح  براساس 
دانشگاه های کشور در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری مشخص 

و با سال 98 مقایسه شد. 
محمدسعید سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم از 
مشخص شدن نتایج پایش اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی در سال 99 خبر داد 
و گفت: طرح پایش اشتغال برای دانش آموختگان چهار سال قبل اجرایی می شود 
تا اطالعات به دست آمده واقعی تر باشد و فرصت کافی برای کاریابی طی دوره 

سربازی لحاظ شده باشد.
وی افزود: بر اساس این پایش، اشتغال فارغ التحصیالن در مقطع کاردانی 
94/4۵ درصد، کارشناسی 2۵/49 درصد، کارشناسی ارشد 21/۶۵ درصد و دکترا 
۵3/83 درصد بوده و البته باید به این نکته توجه داشت که این نتایج نسبت به 
اصاًل  است  ممکن  فارغ التحصیالن  از  بسیاری  و  بوده  فارغ التحصیالن  کل  آمار 

جویای کار نباشند.
سیف در ادامه به مقایسه درصد اشتغال فارغ التحصیالن سال 99 با سال 98 
پرداخت و اظهار کرد: میانگین درصد اشتغال فارغ التحصیالن در سال 98 در مقطع 
کاردانی 81/۵9 درصد، در مقطع کارشناسی 97/۵2 درصد، در مقطع کارشناسی 
ارشد ۶7/۶3 درصد و در مقطع دکتری ۵9/81 درصد بوده است که باالترین نرخ 
فارغ التحصیالن  را  نرخ  پایین ترین  و  دکتری  فارغ التحصیالن  به  مربوط  اشتغال 

کارشناسی داشته اند.
در سال  کارشناسی  و مقطع  کاردانی  در مقطع  اشتغال  نرخ  بیان کرد:  وی 
99 نسبت به 98 کاهش داشته اما در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با افزایش 

همراه بوده است.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم خاطرنشان کرد: همچنین 
در سال 99 بیشترین نرخ اشتغال مربوط به فارغ التحصیالن دکتری و پایین ترین 

نرخ مربوط به فارغ التحصیالن مقطع کاردانی بوده است.
سیف در ادامه توضیح داد: پایش اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی از سال 
و  ارسال  در  منظور سهولت  به  و  آغاز شد  فناوری  و  پژوهش  معاونت  در   1397
دریافت آمار و اطالعات دانشگاه ها، بستر مناسبی در سامانه مپفا )مدیریت پژوهش 

و فناوری ایران( ایجاد شده است.

تمدید ۲ تا ۳ هفته ای ترم برای نودانشجویان
معاون آموزشی وزارت علوم از تمدید دو یا سه هفته ای ترم دانشجویان نو 
ورود برای جبران عقب ماندگی آموزش این دانشجویان خبر داد و گفت: تمدید ترم 

در دستور کار برخی دانشگاه ها قرار گرفته است.
علی خاکی صدیق درباره تاخیر آغاز سال تحصیلی برای دانشجویان نو ورود 
و چگونگی جبران آن گفت: همه دانشگاه ها از اواخر شهریور و اوایل مهر فعالیت 
آموزشی خود را آغاز کردند.وی ادامه داد: ممکن است زمان آغاز فعالیت آموزشی 
دانشگاه ها در برخی از آنها از یک هفته تا 10 روز تفاوت داشته باشد ولی همه 
دانشگاه ها در آن بازه زمانی اعالم شده فعالیت خود را شروع کردند، دانشجویانی که 
تازه به دانشگاه ها ملحق می شوند حدود یک ماه و 10 روز از آموزش عقب مانده اند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: دانشگاه ها برای اینکه این ترم دانشجویان 
با مشکل مواجه نشود و بتوانند این ترم را با موفقیت پست سربگذارند، برنامه هایی 

را پیش بینی کرده اند، مجوزهایی هم به دانشگاه ها داده شده است.
وی ادامه داد: دانشگاه ها می توانند واحدهایی که ارائه می دهند که کمتر 
از معمول باشد همچنین ساعت های کالسی را اضافه کنند تا دانشجویان در بازه 

زمانی باقی مانده از ترم، بتوانند جبران کنند.
خاکی صدیق با بیان اینکه تمدید ترم دانشجویان نو ورود برای جبران عقب 
ماندگی این دانشجویان از آموزش در دستور کاری برخی از دانشگاه ها قرار دارد 
افزود: همچنین دانشگاه ها می توانند ترم دانشجویان را برحسب ضرروت دو تا سه 
هفته تمدید کنند تا دانشجویان بتوانند درس شان را با آرامش به پایان رسانده و 

لطمه ای بابت این موضوع نبینند.

زن معتاد  پسر ۱۲ ساله اش را کشت
زنی که به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشت پسر 12 ساله خود را به قتل رساند 

و سپس اقدام به خودکشی کرد.
این حادثه حوالی ساعت 13 روز 9 آبان ماه 99 اتفاق افاد و زن  32 ساله 
معتادی، به دالیل نامعلوم در یک خرابه ضرباتی با آجر به سر پسربچه 12 ساله 
خود وارد کرد که بر اثر شدت جراحت پسربچه جان  باخت. سپس خود وی اقدام 

به خودکشی کرد.
عوامل اورژانس که بعد از اطالع از حادثه در محل حاضر شدند، مرگ پسربچه 

را تأیید  و پیکر نیمه جان مادرش را به بیمارستان منتقل کردند.

انفجار گاز چند خانه در مسکن مهر را تخریب کرد
انفجار گاز در شهرستان ماهشهر باعث تخریب چند واحد مسکونی در منطقه 

مسکن مهر فاز هفت این شهرستان شد.
صدای انفجار آن قدر مهیب بود که باعث ترس و وحشت اهالی منطقه شد. 

از تلفات و خسارت های احتمالی این حادثه، گزارشی منتشر نشده است.

دستگیری قاتل فراری حادثه طالفروشِی تبریز
آقاپو، فرمانده انتظامی اهر از دستگیری قاتل فراری حادثه طالفروشی خیابان 
حجتی تبریز در اهر خبر دا و افزود: مأموران نیروی انتظامی اهر طی عملیاتی 

غافلگیرانه قاتل فراری را دستگیر و به تبریز منتقل ساختند.

درگیری خونین به خاطر جهیزیه
در پی حمله چند اراذل و اوباش با سالح سرد به صاحب یک مغازه بنگاه 
معامالت ملکی در کوی بهروز خرمشهر، فیلمی از این حمله وحشیانه و هولناک 
که به وسیله دوربین مداربسته ضبط شده در فضای مجازی و توسط خبرگزاری ها 
منتشر شد. در این رابطه صاحب معامالت ملکی اظهار داشت: درگیری  به دلیل 

مشکالت پیش آمده با خانواده عروس بوده است.
فرمانده  افتاد،  اتفاق  منطقه سرحانیه خرمشهر  که  حادثه  این  با  رابطه  در 

انتظامی خرمشهر گفت: 10 نفر از عوامل درگیری دستگیر شدند.
درگیری  خبر  دریافت  از  پس  داشت:  اظهار  ترکارانی  همت علی  سرهنگ 
محل  در  انتظامی  ماموران  بالفاصله  خرمشهر  سرحانیه  منطقه  در  خانوادگی 
حاضر شدند.وی با اشاره به اینکه علت این درگیری خصومت شخصی و اختالف 
قبلی بوده و بررسی بیشتر موضوع در دستور کار پلیس قرار دارد افزود: هیچ گونه 
مشکل امنیتی در خرمشهر نیست و پلیس قاطعانه با هرگونه ناامنی و برهم زنندگان 

امینت مردم برخورد می کند.

خودسوزی کارگر جوان به دلیل  اخراج از محل کار
به دلیل  گیالن  استان  در  رودبار  گنجه  روستای  اهل  ساله  جوان 32  یک 

مشکالت مربوط به اشتغال خودسوزی کرد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودبار گفت: کارگر مذکور در مقابل 

شرکت معدنی در نزدیکی روستای گنجه اقدام به خودسوزی کرد.
محمد حیدری افزود: بنا به ادعای مدیران شرکت، این فرد به صورت روزمزد 
تا هشت ماه پیش در قسمت ساختمانی فعالیت داشت و با اتمام کار همکاری 

وی با شرکت قطع شد.
فرماندار رودبار با اشاره به اینکه به دلیل ایجاد درگیری فیزیکی با کارفرما و 
تعدادی از کارگران و بی نظمی این جوان عذرش خواسته شده بود، اظهار داشت: 
از اداره کار و یا فرمانداری و سایر  در این مدت این فرد به هیچ مرجعی اعم 

نهادها برای پیگیری حقوق احتمالی خود مراجعه نکرده بود.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB1۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز 1۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R1۵ و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،7۶0 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

وزیر آموزش و پرورش 
گفت: اولویت ما توسعه کیفی 
 مدارس دولتی است و بیش 

از 89 درصد مدارس ما دولتی هستند.
گفت:  میرزایی  حاجی  محسن 
محدودیت  های  کرونا برای جامعه یک 
هر  که  داده  قرار  ما  اختیار  در  فرصتی 
هفته همایش 700 نفری را به صورت 
از  مسئوالن  و  کنیم  برگزار  مجازی 
 کشوری دعوت کنیم و مجموع مسائل را 
از مناطق جمع آوری می کنیم و در این 
جلسات زمینه همکاری مرور  می شود.

رییس  از  امروز  داد:  ادامه  وی 
دعوت  تحقیقات  و  کمیسیون  آموزش 
کردیم  تا در جلسه حاضر باشند. معتقدیم 
درک  که  شود  می  حل  وقتی  مسائل 
شود  ایجاد  مساله  به  نسبت   مشترکی 
و  آموزش  راه حل  مسائل  به  نسبت  و 
و  مهم  بسیار  نقش  مجلس  پرورش 
تاثیر گذاری دارد  و  کمیسیون آموزش  
نیز سهم اساسی برای حل مشکالت ما 
پرورش  و   آموزش   داشت.وزیر   خواهد 
بیان کرد:   امیدواریم درباره مشکالت به 
 یک مسیر  واحد برسیم و مسیر هموارتر 

شود. در این جلسه  درباره نیروی انسانی 
و اعتبارات آموزش و پرورش و عدالت 
آموزشی، زیست  بوم جدید و شکل گیری 
آموزش در بستر مجازی گفتگو صورت 
گرفت و برای استفاده از  ظرفیت قانونی  
برای باال بردن بودجه آموزش و پرورش.

یکی  در  گفت:  میرزایی  حاجی 
دو سال اخیر شاهد هستیم که   بودجه 
دولت برای آموزش  و پرورش سهمش 
بیشتر از سهمی  است  که  در  کمیسیون 

تلفیق پیش بینی می شود. خواهشمان 
این است سهم  آموزش و پرورش  برای 
انجام ماموریت ها در مجلس بیشتر در 

نظر بگیرند.
به  دولت  آیا  اینکه  درباره  وی 
در  خصوصی  بخش  گسترش  سمت 
نیز  کند  پرورش تالش می  و  آموزش 
بیان کرد: این گزاره درستی نیست. به 
اینکه سهمی که دولت گذاشته  جهت 
در  مجلس  کاهش پیدا  کرده و قطعًا اگر  

دوستان به ما کمک کنند سهم کاهش 
پیدا نکند ما موفق تر خواهیم بود. امسال 
دولت حمایت های ویژه ای کرد و بیش 
از 13  هزار  میلیارد تومان بیش از بودجه 
پرورش  و  آموزش  به  بینی شده  پیش 
ما  اولویت  داد:  ادامه  گرفت.وی  تعلق 
توسعه کیفی  مدارس دولتی است و بیش 
از 89 درصد مدارس ما دولتی هستند  و 
 موظفیم به آنها خدمات ارائه دهیم. البته 
در کنار ما مدارس غیردولتی  هم حضور  
دارند و 11 درصد دانش  آموزان  ما در 

مدارس غیردولتی هستند.
وی  در  پایان  درباره  تبدیل  وضعیت  
پرورش   و   آموزش   در  انسانی  نیروی 
االن  گفت:  نیز   1404 در  دید   افق   و  
فرهنگیان  دانشگاه  ظرفیت  ما  مشکل 
نیست  چون پیرامون  آموزش  و پرورش 
کار می  کنند  نفر هستند که  80 هزار 
وباید  تعیین تکلیف بشوند. اگر دانشگاه 
فرهنگیان را بیش از این ظرفیت پر کنیم 
آن تعداد بالتکلیف می مانند.  به با  این  
تعیین  تکلیف  ها  و  جذب  نیرو  از  دانشگاه  
فرهنگیان  و  ماده  28  در  1404  مشکل 

نیروی انسانی حل می شود.

توسعه کیفی مدارس در اولویت است

فناوری  و  آموزش،تحقیقات  کمیسیون  رئیس 
مجلس شورای اسالمی گفت: تالش می کنیم از شورای 
سنجش و پذیرش  خواهش  کنیم   که کنکور  امسال را 

برای دانش آموزان نظام قدیم تمدید کنند.
علیرضا منادی سفیدان، در حاشیه برگزاری نهمین 
با وزیر  از سلسله نشست های گفتگوی هفته  نشست 
آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونان و روسای 
7۶0 منطقه که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد 
پرورش  و  آموزش  وزیر  را  ابتکار خوبی  داشت:  اظهار 
شروع کردند که گفتگوی هفته است و مسئوالن دولتی 
و مسئوالن سازمان ها با 700 تا 800 مدیر آموزش و 
شنیده  دغدغه ها  و  می کنند  مستقیم صحبت  پرورش 

می شود و ارتباط مستمری شکل  می گیرد.
وی  ادامه  داد:   امروز بنده نیز میهمان این نشست 
بودم و حرف های خوبی شنیدیم. در آستانه فصل بودجه 
بتواند  پرورش  و  آموزش  می کنیم  تالش  و  هستیم 

هزینه هایش  را  تامین کند. از این حیث که شیوه آموزش 
نیز عوض شده میز نکاتی مطرح شد و همچنین درباره 
اینکه موضوع اعمال مدرک دوم  فرهنگیان  در حکم آنها 
نیز در مجلس حل شد و موانعش برداشته شد و بحث 
رتبه بندی فرهنگیان که ان شااهلل الیحه  آن به  مجلس  
بیاید و  بحث تقویت  دانش آموزان و حمایت اینترنتی که 

الزم هست و موارد دیگری بحث شد.
موضوعاتی  از  یکی  کرد:  اظهار  سفیدان  منادی 
که تاکید شد این بود که از شورای سنجش و پذیرش  
خواهش  کنیم  که کنکور  امسال را برای دانش آموزان 
نظام قدیم تمدید کنند و ان شااهلل به سمتی برویم که نظام 
جدیدها به سمت کم رنگ شدن یا حذف کنکور بروند. 
مصوبه ای هم گرفته ایم که آزمون های کارشناسی ارشد 
باالی 90 درصد برای رشته های کم رقابت حذف شود.

و ی   ادامه داد:  بودجه 1400 اولین  بودجه قرن جدید 
است و ان شااهلل تالش کنیم به کیفیت بخشی به آموزش 

و افزایش دانش آموزان با کیفیت کمک  کند.
وی  درباره  تعیین تکلیف معلمان ورودی 91  به  
بعد  نیز  گفت: ما اعتقادی به جذب معلمان خارج از 
معلمان    91 سال   تا  ولی  نداریم  فرهنگیان  دانشگاه 
ولی  بودند   شده   تکلیف  تعیین  وضعیت   تبدیل   برای  
بعد از 91  برای  برخی  معلمان  از  جمله  مربیان پیش 
دبستانی یا معلمانی  که  برون سپاری بودند این اتفاق 
نیفتاده و مشکالتی دارند در حال حل آن هستیم که 
زحماتشان هدر نرود و ان شااهلل به زودی در کمیسیون 
مطرح  می شود و ببینیم چه کاری می توانیم بکنیم که 

آنها به حقشان برسند.
البته دانشگاه فرهنگیان را  وی  در  پایان  گفت:   
معیار  محکمی برای ورود معلمان قرار می دهیم و تالش 
می کنیم بخشی از اینها برای آخرین بار طبق ماده 28 
 قانون دانشگاه فرهنگیان  که باید آزمونی بدهند و از مسیر 

کانال فرهنگیان آموزش ببینند تبدیل وضعیت شوند.

 کنکور، امسال برای دانش آموزان نظام قدیم تمدید می شود
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اتاق  رئیسه  هیات  دبیر 
ید  با گفت:  یران  ا اصناف 
بپذیریم که گرانی مقوله جدا 
از گرانفروشی است و گرانی و افزایش 
قیمت کاال به نفع کسبه نیست و تنها 
رکود بازار را به دنبال دارد و برای کاهش 
قیمت ها دولت باید هزینه های تولید را 

کاهش دهد.
اظهار کرد:  حسین طاهرمحمدی 
واحدهای صنفی کاالیی را که خریداری 
می کنند با درصد نرخ سود مشخص آن 
و  کنند  مشتری عرضه می  به  را  کاال 
افزایش قیمت ها ربطی به حوزه اصناف 
ندارد و اصناف عرضه کننده نهایی کاال 
برایشان  بازار  زمانی  کسبه  و  هستند 
خوب و دارای رونق است که قیمت ها 
ثابت باشد، بنابراین این نوسان قیمتی 

به نفع بازار نیست.
گران  از  اصناف  کرد:  تاکید  وی 

فرد  یک  نمی برند،  سود  کاالها  شدن 
صنفی سرمایه اش کاالهای واحد صنفی 
آن است هرچه این اجناس گران شود 
جایگزین کردن کاالها برایش سخت تر 
می شود بنابراین باید بدانیم که گران 

بیشتر  بردن  سود  منزله  به  کاال  شدن 
اصناف  ندارد،  اقتصادی  رشد  و  نیست 
هم می خواهند قیمت کاال مناسب بوده 
تا بتوانند عرضه بیشتری داشته باشند.

ف،  صنا ا ق  تا ا عالم  ا بر  بنا 

در  اصناف  کرد:  تصریح  طاهرمحمدی 
و  کردند  همراهی  را  دولت  ادوار  همه 
امروز نیز در خط مقدم جنگ اقتصادی 
قرار دارند و دولت بایستی برای کنترل 
قیمت  کاهش  دنبال  به  ها  قیمت 
قیمت  بتواند  تا  باشد  تولید  هزینه های 
قیمت  با  و  را کاهش دهد  نهایی کاال 

مناسبتر عرضه شود.
اصناف  اتاق  رئیسه  هیات  دبیر 
کاالی  چه  هر  اصناف  افزود:  ایران 
سود  توانند  می  کنند  عرضه  بیشتری 
قانونی بیشتری دریافت کنند به عنوان 
نمونه یک فروشنده لوازم خانگی زمانی 
افزایش  کاالهایش  قیمت  میزان  که 
چرا  ندارد  سودی  برایش  می کند  پیدا 
در  و  بخرد  را  کاال  همان  باید  باز  که 
جایگزین  روزها  این  و  بگذارد  مغازه 
کردن کاالها با توجه به نوسان قیمت 

ها برایشان مشکل خواهد بود.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن توضیح داد
دعوت به ماسک زدن در جشنواره عکاسی بانک مسکن

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن تاکید 
کرد که بانک مسکن در راستای بهبود فرهنگ استفاده از 

ماسک، یک جشنواره عکاسی برگزار کرده است.
جشنواره  دوره  یک  که  است  قرار  مسکن  بانک 
این خصوص  در  کند.  برقرار  ماسک  موضوع  با  عکاسی 
بانک  عمومی  روابط  کل  اداره  رییس  احمدی،  مهدی 
این  در  مشارکت  نحوه  درخصوص  توضیحاتی  مسکن 

جشنواره ارائه کرد. وی با بیان این که تمام عالقه مندان می توانند در این جشنواره 
ابتدا افراد صفحه بانک مسکن  نیاز است که  شرکت کنند، گفت: برای مشارکت 
در شبکه اینستاگرام را دنبال کنند و یکی از اطرافیان یا دوستان خود را زیر پست 
مربوط به جشنواره منشن کنند. پس از آن، افراد باید یک عکس خالقانه با ماسک، 
با  اینستاگرام خود  همراه با دوستان یا خانواده بگیرند و این عکس را در صفحه 

#این-ماسک-زندگیست و #باهم-ماسک-بزنیم پست کنند.
احمدی با بیان این که افراد باید در گام بعد باید اسکرین شات صفحه خود را 
به آدرس Bankmaskanmask ارسال کنند، گفت: از بین عکس های ارسالی 
به ۵0 نفر از مشارکت کنندگان جایزه ۵00 هزار تومانی تعلق می گیرد. او افزود: 
فرصت ارسال این عکس ها از ۶ تا 1۶ آبان است و تمامی افراد می توانند در این 

مسابقه بزرگ بانک مسکن به صورت مجازی شرکت کنند.
رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن تاکید کرد: این مسابقه در راستای 
تشویق افراد به استفاده از ماسک برگزار می شود و بانک مسکن امیدوار است که با 
بهبود فرهنگ استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی، شیوع بیماری کرونا در 

کشور کاهش یابد و به مرور به سمت کنترل این بیماری حرکت کنیم.
وی در پایان تاکید کرد که بانک مسکن در این شرایط سعی می کند که 
این  با  مقابله  برای  بخش  آگاهی  و  رسانی  اطالع  افزایش  برای  خود  ظرفیت  از 

بیماری بهره ببرد.

بانک رفاه کارگران در کنار سیل زدگان
کارگران،  رفاه  بانک  جدی  برنامه های  از  یکی 
و  سیستان  استان  توسعه  برای  است  ویژه ای  مأموریت 
بلوچستان و البته سایر استان های کم برخوردار. وقتی که 
سیل می آید و هستی مردم را به یغما می برد نگاه ها به 
سوی موسسه های مالی و بانک هاست که چگونه به یاری 
سیل زدگان می آیند. سیل بهمن ماه سال گذشته در استان 

سیستان و بلوچستان زندگی بسیاری از شهروندان به ویژه روستاییان را تحت تأثیر 
خود قرار داد، به خانه ها آسیب زد، کسب  و کارها و مشاغل روستاییان را از بین برد 
و زنگ خطری جدی به صدا درآمد و همان روزهای سیالبی بود که مدیران بانک 
رفاه کارگران عزم سفر به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان کردند و از کمک 
این بانک به سیل زدگان خبر دادند تا بگویند که این بانک در کنار آن هاست و تالش 

می کند تا جریان زندگی این مردم به حالت عادی برگردد.
از  اعظمی  بخش  گرفت  تصمیم  بانک  مدیره  هیأت  نخست  گام  درهمان 
محل بودجه تبلیغاتی خود در قالب کمک بالعوض برای تهیه مخازن آب، تانکر 
آبرسانی، ساخت مدرسه و130 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه نیز برای کمک 
به هموطنان سیل زده به شهروندان این استان اختصاص داده شود. در واقع بودجه 
تبلیغاتی بانک رفاه کارگران صرف پروژه تهیه مخازن آب و تانکر های آب رسان 
شد و البته دستور ویژه مدیرعامل بانک این بود که سقف اعتبارات این استان درگیر 
سیالب، افزایش یابد. عالوه بر اینکه کارکنان بانک رفاه کارگران هم از نقش انسانی 
خود غافل نبودند و ۵ میلیارد ریال به سیل زدگان کمک کردند تا جلوه ای از همدردی 
و نوع دوستی خود را به نمایش بگذارند، حضور همه جانبه در مناطق سیل زده و 
کمک به هم وطنان درگیر با سیالب محور نخست برنامه های این بانک قرار گرفت.

رفاه را با هم رقم می زنیم
بانکی که به گفته مدیرعاملش اسماعیل هلل گانی کمک به رفع محرومیت، 
اشتغال زایی و رونق تولید در مناطق محروم و کم برخوردار را در زمره هدف های کالن 
خود می بیند، تدبیر و تصمیم به موقع گرفت و در اوج گرفتارشدن مردم در سیالب 
به کمک آن ها رفت. بانکی که هدفش کمک به اقتصاد و سالمت کشور است، در 
عمل نشان داد که برای کمک به پروژه احداث بیمارستان 200 تختخوابی فوق 
تخصصی به عنوان بزرگ ترین بیمارستان جنوب شرق کشور آماده است. 700 میلیارد 
ریال به همراه 1۶ میلیون دالر، اعتباری بود که بانک رفاه کارگران برای ساخت این 
بیمارستان در نظر گرفت و عالوه بر آن برای ساخت بیمارستانی 100 تختخوابی در 
شهر زاهدان هم اعتباری بالغ بر 290 میلیارد ریال و 17 میلیون دالر در نظر گرفت.

دیار سیستان  اقتصادی  پایه های  تقویت  بلکه  نه  فقط کمک های بالعوض 
و بلوچستان هم در اولویت نخست خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران است. 400 
میلیارد ریال برای احداث یک کارخانه تولید کود شیمیایی، 70 میلیارد ریال تسهیالت 
مشاغل خانگی، فرستادن 2۵21 عروس و داماد به خانه بخت با وام ازدواج ۶۵0 
البته  استان و  این  به دانشگاه علوم پزشکی  میلیارد ریالی، کمک ۵00 میلیاردی 
ساخت یک مدرسه امن ۶ کالسه در روستای سنجرانی شهرستان هامون و اهدای 
تبلت به دانش آموزان این استان تنها بخشی از تالش این بانک برای نشان دادن 

 حمایت واقعی خود از شهرها و روستاهای محروم این استان است.
شهروندان و به ویژه روستاییان سیل زده استان سیستان و بلوچستان حاال شاهد 

این هستند که بانک رفاه کارگران به وعده خود عمل کرده و در کنار آن هاست.

مدیرعامل بانک ملی ایران: 
ارائه خدمات گسترده بانکی بدون دریافت کارمزد ممکن نیست

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا 
حسین زاده در همایش بررسی عملکرد شش ماهه واحدهای 
این بانک با بیان این که خوشبختانه تالش های نظام بانکی 
برای تعدیل نرخ کارمزد خدمات به ثمر نشست و بانک 
مرکزی کارمزدهای جدید را ابالغ کرد؛ افزود: از این پس 
باید کارمزدهای جدید به صورت سیستمی در خدمات اعمال 
گردد تا بخشی از هزینه های طبیعی خدمات جبران شود.

او ادامه داد: هر خدمتی در هر بنگاه اقتصادی با دریافت هزینه ارائه می شود 
و خدمات بانکی نیز از این رویه مستثنا نیست؛ بنابراین واحدها باید تا حد امکان 

و با استفاده از همه ظرفیت ها، این موضوع را برای مشتریان خود تبیین کنند.
وی همچنین با اشاره به عملکرد موفق واحدهای این بانک در شش ماهه 
اول سال گذشته، خاطرنشان کرد: بسیاری از اهداف مشخص شده برای واحدها 
محقق شده و البته بخشی از اهداف نیز در حال تحقق است و امیدواریم تا پایان 
سال برنامه های استراتژیک بانک به صورت کامل عملیاتی شده و به نتیجه برسد.

مدیرعامل بانک ملی ایران خدمت رسانی به مشتریان را وظیفه ذاتی بانک 
ارائه خدمات  کنار  در  کارمزد  دریافت  با  بانکی  تسهیل خدمات  افزود:  و  دانست 
جدید و مفید از جمله صدور کارت هدیه، صدور کارت اعتباری و ... نه تنها مورد 
نیز به خوبی  را  تامین منابع  بانک در حوزه  نیازهای  بلکه  قبول مشتریان است، 

محقق خواهد کرد.
حسین زاده در ادامه به لزوم استفاده از ابزارهای نوین در اختیار بانک برای 
جذب مشتریان اشاره کرد و گفت: برند بانک ملی ایران به اندازه کافی قدرت جذب 
مخاطب را دارد و در کنار آن ابزارهای بانکداری الکترونیک مانند سامانه های بام، 

بله، خودگران و نشان بانک نیز این روند را تقویت می کند.
وی همچنین با تقدیر از کارکنان بانک که همه تالش خود را برای ارتقای 
این نهاد ارزشمند صرف می کنند؛ گفت: بانک در حد توان خود و امکانات موجود 
تالش می کند زحمات کارکنان جبران شود؛ تا بخشی از مشکالت معیشتی همکاران 

)باتوجه به شرایط اقتصادی کشور( برطرف شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران از خدمات بیمارستان بانک در دوره شیوع کرونا 
نیز تقدیر کرد و از واحدها خواست حداکثر تالش خود را برای سوق دادن مشتریان 
به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری و نیز رعایت پروتکل های بهداشتی به کار 

بندند تا زنجیره انتقال کرونا قطع شود.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این نشست با تاکید بر لزوم متناسب 
سازی سپرده گیری و تسهیالت دهی واحدها گفت: ترکیب سپرده ها در واحدهای 

بانک نیز باید متعادل شود؛ به طوری که هزینه ای به واحد تحمیل نکند.
ناصر شاهباز همچنین لزوم رعایت دستورالعمل های ابالغی هیات مدیره به 
واحدها را یادآور شد و افزود: جذب سپرده های ارزان قیمت از جمله سپرده های 
جاری و کوتاه مدت در کنار افزایش درآمدهای کارمزدی با ارائه خدماتی مانند صدور 

کارت هدیه همواره باید در اولویت باشد.
دیگر عضو هیات مدیره بانک نیز توجه بیش از پیش به وصول مطالبات معوق 
و تعیین تکیلف وثایق در اختیار واحدها را یادآور شد و گفت: وصول منابع ارزشمند 
بانک که در اختیار دیگران است می تواند دارایی های قابل توجهی را ایجاد کند تا 

از آنها برای افزایش قدرت تسهیالت دهی استفاده شود.

تأثیر جنگ قره باغ بر بازارهای انرژی
مناقشه قره باغ به بزرگ ترین مسئله  و چالش سیاست خارجی ارمنستان 
و آذربایجان در سال های پس از استقالل مبدل شده است، به نحوی که 
امروزه شناخت سیاست خارجی ارمنستان و آذربایجان بدون شناخت دقیق 
دو طرف  بین  دشمنی  که  به خصوص  نیست.  امکان پذیر  قره باغ  بحران 
منحصر به مسائل سیاسی و ارضی نیست، بلکه جنبه های قومی را نیز در 
برگرفته است. در حالی که در درگیری های فعلی که از 27 سپتامبر 2020 
آغاز شده، یک بار دیگر جغرافیای جنگ به منطقه قره باغ بازگشته است، 
در جریان جنگ چهارروزه ژوئیه 2020 در منطقه تووز در شمال شرقی 
ارمنستان و شمال غربی آذربایجان که 300 کیلومتر از منطقه مورد مناقشه 
قره باغ دورتر بود، درگیری در حوزه ای رخ داد که محل عبور خطوط انتقال 
انرژی جمهوری آذربایجان به اروپا بود. با توجه به آنکه درگیری فعلی 
دارای دامنه و سطحی گسترده تر از درگیری های گذشته میان دو کشور 
است، احتمال آنکه مناقشه قره باغ یک بار دیگر مناطق راهبردی انتقال 
انرژی را تحت تأثیر قرار دهد و بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد، وجود دارد.

مناقشه قره باغ فی نفسه در فضای بازارهای جهانی انرژی تأثیر چندانی 
نداشته است، به نحوی که نه تنها در درگیری فعلی، بلکه در جنگ های گذشته 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز هیچ گاه این مناقشه باعث تأثیرگذاری 
جدی بر بازارهای جهانی نشده است. با این حال جنگ 12 ژوئیه 2020 که 
در منطقه تووز صورت گرفت، افزون بر آنکه در مسیر و محل عبور شبکه 
راه آهن باکو ـ تفلیس ـ قارص بود، اهمیت بسیار زیادی نیز در حوزه انرژی 
داشت، زیرا از آن منطقه دو خط لوله مهم به سمت گرجستان، ترکیه و اروپا 

کشیده شده است که هر یک دارای اهمیت خاص خود هستند:
1- خطوط لوله گاز طبیعی آذربایجان و ترکیه )تاناپ(: این خط لوله 
بخشی از کریدور جنوبی گاز است که با هدف تنوع بخشی به منابع انرژی 
اروپا طراحی شده. نخستین مرحله آن تحت عنوان پروژه ترانس آناتولی 
)تاناپ( که گاز میدان شاه  دنیز را به ترکیه می رساند، سال 2018 افتتاح 
شد. این خط لوله که قرار است تا ایتالیا امتداد یابد و از آن با عنوان »جاده 
ابریشم انرژی« نیز یاد می شود، با مشارکت 12 شرکت و ۶ کشور و با 40 
میلیارد دالر سرمایه احداث شده است. اگرچه اکنون پروژه تاناپ با ظرفیت 
اولیه انتقال ۶ میلیارد مترمکعب گاز به بهره برداری رسیده، اما قرار است 
در آینده نزدیک پروژه تاپ )ترنس آدریاتیک پایپالین( نیز به ظرفیت 10 
میلیارد مترمکعب به بهره برداری برسد. پروژه تاپ که ظرفیتی حدود 10 
میلیارد مترمکعب دارد، از طریق ترکیه و یونان تا ایتالیا ادامه خواهد یافت، 
همچنین قرار است در آینده، گاز سایر کشورهای آسیای مرکزی همچون 
ترکمنستان و قزاقستان نیز از طریق این خط لوله به سمت اروپا روانه شود.

2. خطوط لوله نفت باکو - تفلیس - جیحان: این خط لوله که از سال 
200۶ آغاز به کار کرده، نفت جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان 
به ترمینال دریایی در جیحان انتقال می دهد و از آنجا نیز به وسیله تانکرها 
به بازارهای بین المللی ارسال می شود. خط لوله باکو - تفلیس - جیهان 
حدود یک هزار و 770 کیلومتر طول دارد و با هزینه 3 میلیارد و 900 
لوله  احداث شده است. خط  آمریکا  با پشتیبانی مستقیم  میلیون دالری 
مذکور که ترافیک تانکرها در تنگه های ترکیه را سبک تر کرده، به دلیل 
تأمین انرژی امن و بدون وقفه به غرب، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

جنگ انرژی در قفقاز
مهم ترین  آذربایجان  جمهوری  قفقاز،  منطقه  در  آنکه  به  توجه  با 
تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز به شمار می آید، کشیده شدن جنگ به 
میدان ها یا خطوط انتقال انرژی بیش از همه به ضرر باکو خواهد بود. در مراحل 
بعد، ترکیه و اسرائیل که مهم ترین مصرف کنندگان نفت و گاز جمهوری 
آذربایجان هستند، متضرر و در نهایت اروپایی ها کمی با چالش مواجه خواهند 
شد. اگر از جنبه انرژی به جنگ در قره باغ نگریسته شود، قاعدتاً مورد هدف 
قرار دادن منابع و خطوط لوله جمهوری آذربایجان می تواند یکی از اهداف 

راهبردی ارمنستان برای قطع شریان حیاتی باکو در حوزه اقتصادی باشد.
از سوی دیگر کشوری همچون روسیه نیز که همواره درصدد حفظ 
کشورهای  سمت  به  لوله  خطوط  احداث  از  جلوگیری  و  اروپا  بازارهای 
اروپایی بوده، از آسیب دیدن خطوط جمهوری آذربایجان و توقف جریان 
صدور نفت و گاز این کشور می تواند منتفع شود، زیرا مسکو این خطوط 
لوله را ناامن و نامطمئن برای درازمدت به تصویر می کشد و در عوض 
کشورهای اروپایی را بیش از گذشته به همکاری با خود ترغیب می کند.

خواهد شد،  منتفع  حوادثی  چنین  وقوع  از  خود  نوبه  به  نیز  آمریکا 
به خصوص که تمایل دولت ترامپ برای فروش گاز مایع به کشورهای 
اروپایی و حتی ترکیه در سال های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه بوده 
است. بر این اساس آمریکایی ها تالش کرده اند تا حد ممکن از طرق مختلف 
از جمله اعمال فشار و تحریم، منابع نفتی و گازی رقیب را از عرصه خارج 

کنند تا بازار برای صادرات نفت و گاز خود فراهم شود.
با این حال اکثر کشورهای اروپایی به رغم آنکه در سال های گذشته 
به واردات انرژی از جمهوری آذربایجان به مثابه یکی از خطوط جهت 
تنوع بخشی واردات خود نگاه کرده اند، اما تمایل چندانی ندارند بر اساس 
تبلیغات باکو در خصوص احتمال آسیب رسیدن به منابع و خطوط انتقال 
انرژی وارد مناقشه شوند و به حمایت از یک طرف بپردازند. آنها تصور 
می کنند که جمهوری آذربایجان بیش از حد به بزرگنمایی خطر حمله به 
تأسیسات انرژی خود مبادرت می ورزد و از این طریق قصد دارد حمایت 

بیشتری در جامعه بین المللی به نفع خود و علیه ارمنستان کسب کند.
به هر روی نه در درگیری های ماه ژوئن و نه در درگیری های فعلی، 
هیچ آسیبی به خطوط لوله انتقال نفت و گاز جمهوری آذربایجان نرسانده 
بازارهای  بر  زیادی  تأثیر چندان  قره باغ  در  دلیل جنگ  به همین  است، 
انرژی در جهان نگذاشته است. البته اگر جمهوری آذربایجان با حمایت 
ترکیه و اسرائیل موفق به تغییر موازنه در صحنه نبرد شود، امکان هرگونه 
حمله از سوی ارمنستان به مسیرهای انتقال انرژی باکو وجود دارد. تنها 
در چنین حالتی می توان انتظار داشت که مناقشه قره باغ تأثیر جدی بر 

بازارهای انرژی جهان بگذارد.

شتاب موج تازه ویروس کرونا بهبود بازار نفت را به چالش می کشد
نظرسنجی رویترز نشان داد که شتاب ایجادشده در شیوع موج تازه 

ویروس کرونا، مسیر بهبود بازارهای جهانی نفت را دشوارتر می کند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی این خبرگزاری در روز جمعه 
)نهم آبان ماه( نشان داد که قیمت نفت در ماه های باقیمانده سال جاری 
میالدی در محدوده 40 تا 4۵ دالر برای هر بشکه باقی می ماند و تحلیلگران 
انتظار دارند بهبود بازار نفت تا سال 2021 به دلیل تسریع شیوع ویروس 
کرونا سخت تر شود و نگرانی ها درباره تقاضای نفت افزایش یافته است.

نظرسنجی از 41 اقتصاددان و تحلیلگر پیش بینی قیمت شاخص نفت 
خام برنت در سال 2020  را به طور میانگین به 42 دالر و 32 سنت برای 
هر بشکه رساند که کمی نسبت به پیش بینی 42 دالر و 48 سنت برای 
هر بشکه در نظرسنجی پیشین و میانگین کنونی 42 دالر و 4۵ سنت در 
سال 2020، کاهش یافته است. چشم انداز قیمت نفت در سال 2021 نیز 
نسبت به ۵0 دالر و 41 سنت ماه گذشته کاهش یافته و به 49 دالر و 7۶ 

سنت برای هر بشکه رسیده است.
تحلیلگران افزودند: در حالی که بازارها برای انتخابات 3 نوامبر )13 
آبان ماه( ایاالت متحده آماده می شوند، از سرگیری عرضه نفت لیبی می تواند 

قیمت ها را بیشتر زیر فشار قرار دهد. 
در این نظرسنجی قیمت نفت خام دبلیوتی آی ایاالت متحده در سال 
2020 به طور میانگین 38 دالر و ۵3 سنت برای هر بشکه، این رقم در ماه 

سپتامبر 38 دالر و 70 سنت برآورد شده بود.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: موج دوم ویروس کرونا تقاضا را 
ُکند و تالش تولیدکنندگان برای ایجاد توازن در بازار را پیچیده می کند.

یک عضو اتاق ایران:

دولت باید هزینه های تولید را کاهش دهد

مه
و بی

ک 
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زیر نظر: محمد امامی

یک مقام صنفی:

دالر ارزان شود، قیمت خانه سقوط می کند
امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
که  صورتی  در  گفت:  تهران  استان 
کاهش ارزش دالر در بازار ادامه دار باشد، 

قیمت خانه سقوط می کند.
گفت:  خسروی  قلی  مصطفی 
مدت های زیادی است که ارزش ملک 
در کشور به وضعیت قیمت دالر وابسته 
شده است و به همین دلیل اکنون قیمت 
زیادی  بسیار  حباب  با  کشور  در  ملک 

همراه است.
وی گفت: به محض افزایش قیمت 
دالر قیمت آپارتمان نیز افزایش می یابد 
اما کاهش قیمت دالر بالفاصله منجر 
به کاهش قیمت مسکن نمی شود، چرا 
که انتظار بازگشت قیمت دالر به مدار 
در  بازار  مقاومت  به  منجر  صعودی 

کاهش قیمت ها خواهد شد.
وی ادامه داد: با این حال رصد ما از 
وضعیت بازار مسکن حاکی از این است 
که در صورت تدوام کاهش قیمت دالر 
متعادل  قیمت  روی  دالر  ماندگاری  و 
بازارمسکن  حتما با سقوط قیمت ها در 

همراه هستیم.
به گفته قلی خسروی تدبیر دولت 

قیمت  می تواند  دالر  قیمت  کاهش  در 
مسکن را تحت تاثیر قرار داده و از ادامه 
رشد قیمت ها در بازار مسکن جلوگیری 

به عمل آورد.
امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
درصد   3۵ داد:  ادامه  تهران  استان 
شده  استفاده  مصالح  به  ملک  قیمت 
در آن مربوط می شود و در صورتی که 
دولت بر روی قیمت مصالح ساختمانی 
نظارت داشته باشد می توانیم باز هم به 

کاهش قیمت مسکن برسیم.
وی با بیان اینکه 80 درصد مصالح 
ساختمانی تولید داخل است، ادامه داد: 
صد  باید  چرا  ماسه  قیمت  مثال  برای 

درصد گران شود؟ چرا نظارت در بازار 
دلیل  به  بخشی  است؟  مصالح ضعیف 
کاهش  دلیل  به  بخشی  و  روانی  جو 

نظارت ها است.
قلی خسروی تاثیر سیاست خارجی 
بر قیمت مسکن را نسبی اعالم کرد و 
انتخابات ریاست جمهوری  به  اشاره  با 
یا  دموکرات ها  پیروزی  گفت:  آمریکا 
جمهوریخواهان هیچ کدام بر کاهش یا 
افزایش قیمت مسکن تاثیرگداز نیست، 
مسئله اصلی کنترل و ثبات قیمت دالر 
جدید  سیاست های  با  اکنون  که  است 
بانک مرکزی انتظار کاهش قیمت دالر 

افزایش یافته است.

وی ادامه داد: صاحبخانه ها به بهانه 
مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست 
خود  ملک  عرضه  از  آمریکا  جمهوری 
عنوان  به  ما  تجربه  نکنند،  خودداری 
که  است  این  تهران  امالک  اتحادیه 
قیمت مسکن در بازار رو به کاهش است 
و رشد قیمت ها در شش ماهه نخست 

سال در پایان سال تکرار نخواهد شد.
بر اساس اعالم مرکز آمار، شاخص 
از  یکی  عنوان  به  را  اجاره بها  قیمت 
شاخص  برآورد  در  مهم  بخش های 
 99 تابستان  در  مصرف کننده،  قیمت 
واحدهای  بهای  اجاره  قیمت  شاخص 
عدد  به  شهری،  مناطق  در  مسکونی 
19۵.8 واحد رسید که نسبت به فصل 

قبل 11.8 درصد افزایش داشته است.
تورم  نرخ  بیشترین  این فصل  در 
فصلی مربوط به استان همدان با 1۶.2 
مربوط  آن  کمترین  و  افزایش  درصد 
با 3.1  بلوچستان  و  استان سیستان  به 
درصد افزایش بود. نرخ تورم اجاره بها 
در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 28.9 

درصد است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره 
به کاهش نرخ ارز در هفته های گذشته، 
گفت: به تدریج به سمت ثبات در قیمت 

این بازار حرکت می کنیم.
عبدالناصر همتی در حاشیه نشست 
با کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
جلسه  این  در  داشت:  اظهار  اسالمی، 
شرایط بازار ارز و آثار کاهشی نرخ آن 
در اقتصاد و ارزش پول ملی مورد توجه 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اوضاع سیاسی و 
انتظارات جامعه از اقتصاد کشور در تعیین 
نرخ ارز تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: 
تحریم های ظالمانه آمریکا بر تجارت 
خارجی و مبادی ورود ارز به کشور تاثیر 

با برنامه هایی  گذاشته است اما دولت 
که در دست اجرا دارد اوضاع را مدیریت 

خواهد کرد.
همتی با بیان اینکه تدابیر به کار 
گرفته شده دولت برای کنترل نرخ ارز 
روند اقتصاد کشور را بهبود می بخشد، 
تاکید کرد: با توجه به خاص بودن شرایط 
حاکم بر بازار ارز از مردم خواهش کرده 
نظر  در  را  بازار  این  ریسک  که  بودیم 

بگیرند.
دارد  امکان  اینکه  بیان  با  وی 
همچنان  بازار  این  در  مهم  تغییرات 
تدریج  به  گفت:  باشد،  داشته  ادامه 
حرکت  ارز  نرخ  در  ثبات  سمت  به 

کنیم. می 

همتی: بازار ارز به سمت ثبات در حرکت است

شــرکتهای نفــت و گاز در سراســر 
جهــان بــرای دوام آوردن در برابــر رکــود 
تقاضــا در بحران شــیوع ویــروس کرونا، 
بــه تعدیــل کارکنانشــان روی آورده اند.

ــرا  ــل اخی ــون موبی ــرکت اکس ش
اعــالم کــرد 1۵ درصــد معــادل حــدود 
ــراج  ــش را اخ ــر از کارکنان ــزار نف 14 ه
ــورون و  ــرکتهای ش ــرد. ش ــد ک خواه
رویــال داچ شــل برنامــه هــای مشــابهی 

ــد. اعــالم کــرده ان
طبــق گــزارش شــرکت تحقیقاتی 
ــش از  ــوع بی ــرژی، در مجم ــتاد ان ریس
ــت و گاز  ــش نف ــغل بخ ــزار ش 400 ه
ــدود  ــه ح ــد ک ــده ان ــذف ش ــال ح امس
نیمــی از آنهــا در آمریــکا بــوده انــد کــه 
مقــر چندین شــرکت بزرگ اکتشــافی و 
اکثــر شــرکتهای نامــدار خدمــات میدان 

نفتــی اســت.
ویــروس کرونا بخشــهای وســیعی 
از اقتصــاد جهانــی را نابــود کــرده و 
ــری در  ــان پذی ــفر و میهم ــرژی، س ان
ــن  ــه بدتری ــی هســتند ک ــان صنایع می
آســیب را دیــده انــد. شــرکتهای انــرژی 
ــا ســودهای ضعیــف  در حــال حاضــر ب
ــه  ــد ب ــی کنن ــرم م ــه ن ــت و پنج دس
خصــوص شــرکتهایی کــه در مناطــق 
شــیل آمریــکا فعالیــت مــی کننــد امــا 
ناچــار شــده انــد کاهش هزینه هایشــان 
را دو برابــر کننــد زیــرا ســرمایه گــذاران 
شــرکتها را بــرای بهبــود حاشــیه ســود 

ــد. تحــت فشــار قــرار داده ان
عــالوه بــر اکســون، شــورون، 
ــترالیا  ــوم اس ــاید پترولی ــرکت وودس ش
ــادا طــی هفتــه  ــرژی کان و ســنووس ان
هــای اخیــر طرحهایــی را بــرای تعدیــل 

ــد. ــرده ان ــالم ک ــان اع ــروی کارش نی
ــرای ســوخت  ــی ب تقاضــای جهان
ــک ســوم کاهــش  ــش از ی ــار بی در به
پیــدا کــرد. اگرچــه مصــرف از آن زمــان 
ــا  ــرده ام ــدا ک ــود پی ــدودی بهب ــا ح ت
ــر  ــته پایینت ــال گذش ــا س ــه ب در مقایس
مانــده اســت و اقتصادهــای بــزرگ بــه 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــار ش ــور مه منظ

دوبــاره قرنطینــه هــای جدیــدی وضــع 
ــد. کــرده ان

کــه  آمریــکا  در  رکــود  ایــن 
ــان  ــت جه ــده نف ــن تولیدکنن بزرگتری
اســت، شــدیدتر بــوده اســت. ایــن 
کشــور بیشــترین آمــار قربانیــان کرونــا 
را داشــته و صدمــات ناشــی از پاندمــی، 
ــت  ــدود هش ــه ح ــکاری را ب ــرخ بی ن

درصــد افزایــش داده اســت.
دن برویــت، وزیــر انــرژی آمریــکا 
ــد  ــد اســت تولی ــه بعی ــرده ک ــار ک اظه
ــه 13  ــن زودی ب ــه ای ــکا ب ــت آمری نف
میلیــون بشــکه در روز کــه رکــورد تولید 
ســال 2019 بــود، برگــردد. ایــن رکــورد 
تولیــد عمدتا از طریق فنــاوری فرکینگ 
مورد اســتفاده توســط شــرکتهای شــیل 
ــیل از  ــت ش ــود. صنع ــده ب ــل ش حاص
شــیوع ویــروس کرونــا ضربــه ســختی 
ــی  ــرکتهای نفت ــرای ش ــرا ب ــورده زی خ
اخــراج کارکنــان و کاهش هزینه آســان 

بــوده اســت.
ــی در  ــث داغ ــه بح ــگ ب فرکین
کارزار انتخابــات ریاســت جمهــوری 
آمریــکا تبدیــل شــده اســت. جــو بایدن، 
نامــزد دموکــرات مــی خواهــد فرکینگ 
ــد  ــدود کن ــدرال مح ــای ف را در زمینه

ــس  ــپ، ریی ــد ترام ــه دونال ــی ک در حال
جمهــور آمریــکا از حفــاری بیشــتر 
ــع  ــد موض ــی گوی ــرده و م ــت ک حمای
بایــدن مشــاغل انــرژی را نابــود خواهــد 

ــرد. ک
رونــد تحکیــم و ادغام شــرکتها در 
تعدیــل مشــاغل بــی تاثیــر نبوده اســت. 
شــورون قصــد دارد حــدود 2۵ درصــد از 
کارکنــان شــرکت نوبــل انــرژی را کــه 
ــت،  ــرده اس ــداری ک ــی خری ــه تازگ ب
ــد. شــل اعــالم کــرده کــه  ــل کن تعدی
تولیــد نفــت بعیــد اســت بــه اوج ســال 
گذشــته برگــردد و قصــد دارد حــدود 10 
درصــد از نیــروی کارش را حــذف کنــد. 
شــرکت ســنووس هــم پــس از خریــد 
ــدود 10  ــرژی، ح ــکی ان ــرکت هاس ش
درصــد نیــروی کار خود را اخــراج خواهد 
کــرد.در اســترالیا، بیــش از 2000 شــغل 
صنعــت نفــت از مــارس حذف شــده اند 
که شــامل مشــاغل شــرکتهای اکســون 
و شــورون بــوده اند. شــرکت تولیدکننده 
گاز وود ســاید اوایــل اکتبــر اعــالم کــرد 
کــه حــدود هشــت درصــد از نیــروی کار 

ایــن شــرکت را اخــراج خواهــد کــرد.
محمــد بارکینــدو، دبیــرکل اوپــک 
اخیــرا از رونــد بهبــود تقاضــا بــرای نفت 

ــوده،  ــارات ب ــد انتظ ــر از ح ــه پایینت ک
ابــراز نگرانــی کــرده اســت و ایــن رونــد 
احتمــاال تولیدکننــدگان بــزرگ را ناچــار 
خواهــد کــرد محدودیــت عرضــه فعلــی 
را حفــظ کنند.البتــه همــه شــرکتها 
ــا  ــرکت پتروچاین ــد. ش ــروی ندارن پس
کــه بزرگتریــن تولیدکننــده نفــت و گاز 
ــش ســود  آسیاســت، 3۵0 درصــد افزای
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 

ــرده اســت. ــزارش ک گ
شــرکت BP در گزارشــی کــه 
اوایــل اکتبــر منتشــر کــرد، دو ســناریو 
بــرای مصــرف نفــت جهــان کــه ســال 
گذشــته بــه 100 میلیــون بشــکه در روز 
رســیده بــود، مطــرح کــرد. این شــرکت 
ــوی  ــه س ــش ب ــر گرای ــا تغیی ــرا ب اخی
توســعه انــرژی تجدیدپذیــر، حــدود ۵0 
درصــد از تیــم اکتشــاف خــود را اخــراج 

کــرده اســت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، 
ــی در  ــت بازارهــای معامــالت آت وضعی
حــال حاضــر نشــان مــی دهــد کــه بــه 
دلیــل تقاضــای ضعیــف،  نفــت حداقــل 
بــه مدت دو ســال آینده فراتــر از 40 دالر 
در هــر بشــکه نخواهــد رفــت و ایــن امر 

اســتخدام را محــدود مــی کنــد.

نابودی مشاغل انرژی در بحران کرونا
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رئیس  گراوند”  مجید 
پاالیش  شرکت  آزمایشگاه 
گاز ایالم افزود: اخیراً با انجام 
تعمیرات خالقانه و راه اندازی موفقیت 
آمیز دستگاه تولید هوای خشک، عالوه 
تأمین  برای  ارزی که  بر صرفه جویی 
های  شرکت  بود،  نیاز  مورد  مجدد، 
داخلی تامین کننده قطعات نیز شناسایی 
تجارب  آزمایشگاه  این  کارشناسان  و 
بازسازی  و  تعمیر  زمینه  در  را  مناسبی 
مشکالت  با  آنها  تامین  که  قطعاتی 

زیادی مواجه شده بود، بدست آوردند.
ین  ا ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  وی 
به دستگاههای  دستگاه هوای ورودی 
را خالص سازی می  گازکروماتوگرافی 
یک  کمتراز  به  را  ها  ناخالصی  و  کند 
می  کاهش  میلیون  در  قسمت  دهم 
دهد، اظهار داشت: با تعمیر این دستگاه 
از ورود هوای ناخالص و دارای رطوبت 
یا هیدروکربن و آسیب به دستگاههای 
تجهیزات  ز  ا که  گازکروماتوگرافی 

می  محسوب  آزمایشگاه  این  حساس 
شوند، جلوگیری بعمل آمد.

تولید  دستگاه  اینکه  بیان  با  وی 
سال  از  آزمایشگاه  این  خالص  هوای 
سرویس  ز  ا فنی  نقص  بدلیل   97
از  پس  کرد:  تصریح  بود،  شده  خارج 
معتبر،  های  نمایندگی  به  آن  ارسال 
سوختن  بدلیل  رسید  می  بنظر  چنین 
المنت اصلی  بودن  تعمیر  قابل  و غیر 

تنها  از کشور است،  که ساخت خارج 
خرید  و  ینی  یگز جا ممکن،  ینه  گز

دستگاه جدید است .
رئیس آزمایشگاه شرکت پاالیش 
گاز ایالم خاطر نشان کرد: به دلیل نیاز 
باالدست  در  آن  بودن  درسرویس  به 
دستگاههای گازکروماتوگرافی، پس از 
بررسی دقیق کاتولوگها و دستورالعمل 
تالش  با  نگهداری،  و  سرویس  های 

کارشناسان آزمایشگاه و همراهی سایر 
ابزار  کارگاه  در  متخصص  همکاران 
خالقانه  روشی  پاالیشگاه،  این  دقیق 
ای برای تعمیر و ساخت قطعات مورد 
نیاز با استفاده از ظرفیت ساخت داخل 
دستگاه  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
مذکور ضمن نصب تجهیزات با کیفیت 
مناسب و حتی با دامنه دمائی باالتر و 
راه  موفقیت  با  اولیه،  تست  گذراندن 

اندازی گردید.
های  موفقیت  دیگر  به  گراوند 
تعمیر  در  آزمایشگاه  این  کارشناسان 
دستگاههای  یدکی  قطعات  ساخت  و 
آزمایشگاهی اشاره کرد و افزود: بازسازی 
ستون  احیاء  کانداکتومتر،  الکترودهای 
کروماتوگرافی،  یون  دستگاه  آنیونی 
گیری  اندازه  دستگاه  راکتور  بازسازی 
شاخص سولفور، ساخت فیلترهای داخلی 
برای استفاده در دستگاه تولید آب مقطر 
در داخل کشور از دیگر موارد با اهمیت 
انجام شده در چند وقت اخیر بوده است.

تعمیر و بازسازی دستگاه های معیوب آزمایشگاه پاالیشگاه گاز ایالم
 با استفاده از توان متخصصین داخلی

مدیرعامل شرکت گاز اردبیل:
طرح بهینه سازی رایگان موتورخانه های مسکونی و تجاری 

در اردبیل اجرا می شود

اردبیل- مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از آغاز طرح بهینه سازی 
رایگان موتورخانه های مسکونی و تجاری در استان خبر داد.

جلسه  در  دوشنبه  صبح  اسماعیلی  سردار  بازار،  خبرنگار  گزارش  به 
اجرای طرح بهینه سازی رایگان موتورخانه های مسکونی و تجاری در محل 
بر  این طرح هیچگونه هزینه ای  اجرای  اظهار داشت:  اردبیل  شرکت گاز 
مشترکان نداشته و به صورت رایگان سه اقدام مهم شامل اصالح و ترمیم 
عایق کاری، تنظیم مشعل و نصب سیستم ضدرسوب موتورخانه واحدهای 

تجاری و مسکونی توسط شرکت گاز انجام می شود.
وی این اقدام را در راستای صرفه جویی در مصرف گاز و حفظ و صیانت 
از این نعمت خدادادی برای نسل های آینده برشمرد و گفت: با اجرای طرح 
ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری، قریب 
به 10 درصد در مصرف گاز هر مشترک صرفه جویی می شود که این اقدام 
ملی عالوه بر کاهش هزینه های گاز مصرفی برای خانوار، منجر به صیانت 

از نعمت گاز طبیعی برای آیندگان خواهد شد.
رایگان  بهینه سازی  طرح  آغاز  از  اردبیل  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
مشترکان  گفت:  و  داد  خبر  تجاری  و  مسکونی  واحدهای  موتورخانه های 
خانگی و تجاری گاز طبیعی در سطح استان که دارای موتورخانه مرکزی 
هستند می توانند با مراجعه به سایت طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه ها 

به نشانی www.goc.nigc.ir  درخواست خود را ثبت کنند.
اسماعیلی از تمامی مشترکان خانگی و تجاری که از موتورخانه مرکزی 
به منظور گرمایش استفاده می کنند درخواست کرد تا در اسرع وقت نسبت 

به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :
واحدهای  موتورخانه  سازی  بهینه  و  اصالح  ملی  طرح 

مسکونی و تجاری شروع شد

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت:واحدهای مسکونی و تجاری 
پس از ثبت نام در سایت شرکت ملی گاز، مشمول پرداخت هزینه اصالح و 

بهینه سازی موتورخانه از سوی شرکت گاز استان می گردند.
“عباس شمس اللهی”  افزود: اجرای طرح ملی اصالح و بهینه سازی 
واحدهای مسکونی و تجاری از روز 23 مهرماه و همزمان با سراسر کشور 

در شرکت گاز استان ایالم شروع شده است. 
goc. وی اظهار داشت: متقاضیان مشمول پس از مراجعه به سایت

گزینه   www.nigc.ir آدرس  به  گاز  ملی  شرکت  سایت  یا   nigc.ir
بهینه سازی موتورخانه و ثبت نام، می توانند حداکثر تا 100 درصد مبلغ 
از  تعرفه های مصوب  را مطابق  بهینه سازی و اصالح موتورخانه  هزینه 

شرکت گاز دریافت نمایند.
 »شمس اللهی: تصریح کرد: در این طرح سه عامل اصلی صرفه جویی 
در موتورخانه ها شامل: عایق کاری موتورخانه، نصب رسوب گیر موتورخانه 
و تنظیم مشعل توسط ناظرین شرکت گاز مورد بررسی قرار گرفته و یک 
شرکت مورد تأیید و دارای صالحیت بعنوان مجری طرح انتخاب می گردد 
که پس از توافق و امضای قرارداد با مالک ساختمان، بسته به میزان نیاز 
موتورخانه به اصالح و بهینه سازی، مبالغی که می تواند تا حداکثر 100 درصد 
کل هزینه ها را پوشش دهد توسط شرکت گاز به مجری پرداخت می گردد.

 وی بیان داشت: به منظور کاهش هدر رفت انرژی و اصالح مصرف 
گاز در موتورخانه این طرح آغاز شده است و یک فرصت مناسب برای انجام 
فرصت  این  از  عزیز  مردم  که  است  موتورخانه  بهینه سازی  و  اصالحات 
استفاده کنند و با استفاده از پرداخت هزینه توسط شرکت گاز، هزینه های 
مستمر مصرف گاز و استهالک موتورخانه و آالینده های زیست محیطی 

را کاهش دهند.
 “شمس اللهی” افزود: مجریان و شرکت های تأسیساتی واجد شرایط 
نیز می توانند با مراجعه به سایت مذکور ثبت نام نموده و پس از تأیید در 

لیست مجریان واجد صالحیت شرکت گاز قرار گیرند.

نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
گام بلند فوالد مبارکه در جلوگیری از خام فروشی 

نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای  پورفرد،  بانکی  امیرحسین 
خودکفایی  در  اصفهان  مبارکۀ  فوالد  تأثیرگذاری  و  نقش  دربارۀ  اسالمی 
اصلی کشور  از صنایع  یکی  فوالد  گفت: صنعت  فوالد  در صنعت  کشور 

محسوب می شود و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می کند.
وی افزود: یکی از مجموعه های مهم و بزرگ فوالدی کشور، همین 
فوالد مبارکۀ اصفهان است. سال 80 بود که رهبر معظم انقالب اسالمی 
این  کردند.  بازدید  مبارکه  فوالد  مجموعۀ  از  اصفهان،  به  سفرشان  در 
شرکت مجموعه بزرگی است که در سطح ملی از اثرگذاری بسیار زیادی 

برخوردار است.
نماینــدۀ مردم اصفـهان در مجـلس شـورای اسـالمی تأکیـد کـرد: 
محسوب  فوالد  صنعت  بخش  در  مهم  و  بزرگ  صنایع  از  مبارکه  فوالد 
می شود، اما در این سال ها با حواشی بسیاری همراه بوده و اگر این حواشی 
امروز و  از  بهتر  این واحد صنعتی  نداشت، قطعا عملکرد و کارکرد  وجود 
گردش مالی آن چندین برابر فعلی  بود. بااین حال این شرکت خدمات ملی 

و منطقه ای بسیاری داشته که درخور تحسین است.
بانکی پورفرد با اشاره به خام فروشی در بخش فوالد گفت: متأسفانه با 
مسئلۀ خام فروشی در فوالد مواجهیم که قرار است با پروژه ای تحت عنوان 
»نورد گرم« از خام فروشی جلوگیری شود. این پروژه همچنین می تواند در 

توسعۀ صنایع فوالدی مؤثر باشد.
به گفتۀ او، فوالد مبارکه از محصوالت بسیار متنوعی برخوردار است 
و در حوزۀ فوالد جایگاه برجسته ای دارد. این شرکت همچنین در بحث 

خودکفایی تولید فوالد بسیار تأثیرگذار بوده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( خمین:
مشارکت ۵۰ میلیارد ریالی مردم خمین در پویش

» ایران همدل«
مرکزی-رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( خمین گفت: نیکوکاران این 
شهرستان در قالب پویش » ایران همدل « امسال ۵0میلیارد ریال نذورات 

خود را برای اطعام محرومان به کمیته امداد پرداخت کردند
جواد داودی افزود: این مبلغ  با مشارکت خیران و بانیان نذری ، مسئوالن 
هیات های مذهبی، دهیاران و شوراهای اسالمی خمین جمع آوری ، ساماندهی 

و بین نیازمندان و محرومان این شهرستان توزیع شد.
وی با بیان اینکه نذورات مردمی در قالب وجوهات نقدی، سبدهای 
کاالیی و غذای گرم بسته بندی شده بهداشتی بود،اضافه کرد: بیش از ۶ 
میلیارد از این کمکها به طور مستقیم به کمیته امداد خمین تحویل داده شد 

و توسط مددکاران بین نیازمندان توزیع شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( خمین اظهار داشت:20 راس گوسفند 
، بیش از 2 هزار و ۵00کیلوگرم گوشت و 11هزار وعده غذای گرم بخش 

دیگری از نذورات مردمی این شهرستان در پویش ایران همدل بود.
از چهار هزار خانوار تحت  ایران همدل بیش  داودی گفت: در طرح 
از  این شهرستان  در  نیازمند  خانوار  هزار   2 و  امداد خمین  کمیته  پوشش 

کمکهای مردمی بهره مند شدند. 
وی توضیح داد: پویش ایران همدل به صورت متمرکز و با همکاری 
سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، بنیاد مستضعفان، سازمان صدا 
وسیما، سازمان بسیج و وزارت ارتباطات و با شعار »از همدیگر گره گشایی 
کنیم« در ماه های محرم و صفراجرا شد.هشت هزار نفر از جمعیت 10۵ 
هزار نفری خمین زیرپوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار دارند.  

مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری سمنان:
7۰ دستگاه اجرایی استان به موّلد برق اضطراری

 مجهز شده است
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان در حاشیه نهمین رزمایش 
برق  مولّد  به  مرکز،   173 با  اجرایی  دستگاه   70 گفت:  ادارات  برق  قطع 
اضطراری مجهز شده تا در شرایط بحران و قطع برق، از آن استفاده الزم 

به عمل آورند.
استمرار  پدافندغیرعامل،  تعاریف  از  یکی  داشت:  بیان  کارخائی  ایرج 
آن،  از  قبل  بایست  است که می  بحران  و  در شرایط خطر  خدمات دهی 
تمهیدات و اقدامات الزم را بیندیشیم و موارد جایگزین را پیش بینی نماییم.

وی افزود: یکی از فعالیت های قابل پیش بینی قبل از بروز حوادث 
و بحران در دستگاه ها، استقرار مولّدهای برق اضطراری در زیرساخت ها 
و دستگاه های حساس، مهم و قابل حفاظت در سطـح استـان سمنـان 

محسـوب می شود.
وی با اشاره به این که ایجاد و استقرار برق اضطرای، به عنوان یکی از 
محـوری ترین امـور پدافنـد غیرعامـل می باشد اظهارداشت: دیگر دستگاه 
های اجرایی که فاقد مولّد برق اضطراری هستند می بایست به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که مجهز به این دستگاه ها شوند تا در زمان بحران بتوانند 

اقدامات الزم را به انجام برسانند.
وی ضمن تشکر از برگزاری این رزمایش ارزشمند توسط شرکت توزیع 
برق استان تصریح کرد: با پیگیری این شرکت و اداره کل پدافندغیرعامل 
استانداری، خوشبختانه اقدامات مناسبی برای استقرار دیزل ژنراتور اضطراری 

در ادارات صورت گرفته است .

به مناسبت روز جهانی شهرها؛
تهدیدهای شهری را به فرصت تبدیل کنیم 

رئیس شورای اسالمی شهر سمنان به مناسبت روز جهانی شهرها گفت: 
اگر شهرها را با توجه به سیر تکاملی آنها یک موجود در حال رشد تصور 
کنیم باید مواردی که زندگی شهری را  تهدید می کند به فرصت تبدیل کرد. 
به گزارش روابط عمومی شورای شهر سمنان_سید مسعود سیادتی در 
حاشیه سیصد و سومین نشست رسمی شورای اسالمی شهر سمنان همزمان 
با روز جهانی شهرها گفت: تکامل شهرها و گسترش زندگی شهرنشینی 
عالوه بر ویژگی هایی که پیشرفت امکانات در زمینه های فناوری و خدمات 
شهری را بدنبال دارد باعث آسیب هایی در زمینه های زیست محیطی، گازها 

گلخانه ای و تغییرات زندگی اجتماعی  نیز می شود .
این  بدنبال  که  تهدیدهایی  به  توجه  با  شهری  مدیریت  افزود:  وی 
گسترش و زندگی اجتماعی در شهرها به وجود آمده باید راهکارهایی را در 

راستای تبدیل تهدیدها به فرصت برنامه ریزی کند. 
اکنون  هم   2020 سال  در  کرونا  بیماری  شیوع  کرد:  تاکید  سیادتی 
بزرگترین تهدید برای جوامع شهری بعلت سبک زندگی اجتماعی  است که 
در روز جهانی شهرها باید با اندیشه کردن و اتحاد بین المللی از آن عبور 

کرده و تا می توان تهدیدهای آن را به فرصت تبدیل کرد.

گشایش نمایشگاه پدافند غیرعامل در پیاده راه اسفریس
باحضور  پدافند غیرعامل  پدافند غیرعامل،نمایشگاه  با هفته  همزمان 
ورزشی  فرهنگی  سازمان  همت  به  شهری  مدیران  و  استانی  مسئوالن 

شهرداری اردبیل در پیاده راه اسفریس برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری اردبیل، حمید لطف اللهیان 
در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: نمایشگاه  پدافند غیر عامل با هدف 
فرهنگ سازی و باور عمومی در مورد ضرورت بکارگیری اصول و پدافند 
غیرعامل برپاشده است که بیش از ۵0 پوستر درخصوص جنگ نرم باید و 
نبایدهای پدافند غیرعامل گزیده بیانات مقام معظم رهبری در مورد پدافند 

غیرعامل و اهمیت آن به نمایش گذاشته شده است
وی بیان کردکرد: با تالش کارگروه فرهنگی، آموزشی و تبلیغات کمسته 
پدافند غیرعامل، این نمایشگاه همزمان با هفته پدافند غیرعامل برپا شده 

تا شهروندان با مفاهیم این موضوع مهم آشنایی یابند.
شهردار اردبیل گفت: باید از راه های مختلف ماهیت و اهمیت امر پدافند 
غیرعامل برای مردم بازگو شود که برگزاری این نمایشگاه می تواند شهروندان 

را در گذر از این مسیر با مفاهیم پدافند غیرعامل آشنا سازد.
لطف اللهیان اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت جلب 
مشارکت مردم، شایسته است چنین نمایشگاه هایی در طول سال برگزار شود 
تا همشهریان با اهمیت و جایگاه این موضوع آشنا شده و به موقع در کاهش 

و رفع تهدیدهای مختلف پیش قدم شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :
توصیه و رعایت صرفه جویی گاز به مشترکین در شروع 

فصل سرما
عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم  در جمع خبرنگاران 
گفت.  عملکرد شرکت گاز ارائه توصیه های ایمنی استفاده از گاز به مشترکین در 
شروع فصل سرما ، توصیه به رعایت صرفه جویی در مصرف گاز از مشترکین و 
صنایع درخواست نمود بدهی های معوق گازبهاء را پرداخت نمایند. شمس اللهی 
اظهار داشت: هم اکنون 24 شهر ، 4۶1 روستا و 800 واحد صنعتی و تولیدی در 
استان گازدار می باشند که سهم 99 درصد جمعیت شهری و 94 درصد جمعیت 
روستایی کل استان را شامل می شود. وی تصریح کرد : هم اکنون شرکت گاز 
استان بالغ بر 400 میلیارد ریال مطالبات گازبهاء طلبکار می باشد لذا از کلیه 
مشترکین خانگی، اداری و واحدهای صنعتی نسبت به پرداخت گازبهای معوق 
خود اقدام نمایند. شمس اللهی گفت: شرکت پتروشیمی و کارخانه سیمان ایالم 
با مجموع بدهی بالغ بر سیصد میلیارد ریال بیشترین میزان بدهی به شرکت 
گاز استان را دارند و عدم پرداخت به موقع این مطالبات باعث تأخیر در انجام 
رسالت شرکت در گازرسانی به سایر مناطق استان می گردد. وی افزود: با توجه 
به شروع طرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری، 
مشترکین گرامی از این فرصت استفاده نموده و با استفاده از توان شرکت گاز 
استان و بدون پرداخت هزینه، ضمن بهینه سازی موتورخانه، به کاهش هزینه 
مصرف گاز و کاهش آالیندگی محیط زیست و نیز کاهش استهالک موتورخانه 
های خود کمک نمایند. شمس اللهی افزود : مردم با مراجعه به سایت شرکت 
ملی گاز به آدرس www.nigc.ir و یا سایت www.goc.nigc.ir می 
توانند جهت بهینه سازی موتورخانه های مسکونی و تجاری خود ثبت نام نمایند.

رونمایی از برنامه آموزشی »سه شنبه های شادآبی« شرکت آبفا استان اصفهان
آبفا  با حضور مدیر عامل شرکت 
و  آموزش  اصفهان،مدیرکل  استان 
فکری  پرورش  کانون  مدیر  و  پرورش 
برنامه  از  استان،  نوجوانان  و  کودکان 
آموزشی سه شنبه های شادآبی رونمایی 
گردید.بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، 
استان  آبفا  شرکت  تولیدی  محتوای 
مصرف  مدیریت  موضوع  با  اصفهان، 
آب، در شبکه شاد و دیگر شبکه های 
آموزشی در اختیار کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان قرار می گیرد.
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
ر  د پرورش  و  موزش  آ نقش  به 
و  پرداخت  جامعه  در  مصرف  مدیریت 
تاثیر  پرورش  و  اظهارداشت:آموزش 
بسزایی در فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب در جامعه دارد و در شرایط کنونی 
انتشار ویروس کرونا که به ناچاررویکرد 
آموزشی این نهاد تغییر کرده و از چهره 
به چهره به مجازی تبدیل شده است، 
نباید از بخش فرهنگ سازی غافل شد. 
استان  بفا  آ شرکت  مدیرعامل 
اصفهان استفاده از تجهیزات کاهنده را 
در مصرف صحیح آب موثر برشمرد و 
اظهار داشت:شرکت آبفا استان اصفهان 
 9۶0 از  بیش  مندی  بهره  منظور  به 
مدرسه در استان اصفهان از شیر پدالی 
که در مصرف صحیح آب و نیز رعایت 
با  است،  موثر  بهداشتی  های  پروتکل 
 ۶00 و  3هزار  از  بیش  خیرین  کمک 
شیر پدالی در نظرگرفته که طی مراحل 
مختلف در اختیار مدارس در سطح استان 

قرار می گیرد.
بیان  با  مینی  ا هاشم  مهندس 
قبل  سنوات  طی  آبفا  شرکت  اینکه 
همایش  هاو  ره  جشنوا برگزاری  با 
دعوت  را  مختلف  اقشار  مختلف  های 

اعالم  نمود  می  آب  بهینه  مصرف  به 
کرد: در سال تحصیلی جدید با  پرسش 
شادآبی  از  دانش آموزان در رده سنی 
۶ تا 18 سال می خواهیم با پاسخ دادن 
به اینکه ) در شرایط امروز که استان 
اصفهان با کمبود آب سالم و بهداشتی 
روبروست و برای ادامه زندگی و حفظ 
محیط سالمتی و بهداشت به آب نیاز 
نعمت  این  از  نگهداری  داریم،برای 
خداددادی چگونه می توانید نقش خود 
اجتماعات  سایر  و  خانه،مدرسه  در  را 
شرکت  بقه  مسا ین  ا کنید؟در  یفا  ا
شهریور   20 از  را  خود  آثار  کنندگان 
روابط عمومی های   به  ماه  آذر   30 تا 
شرکت آبفا،آموزش و پرورش و کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورشی 
اثر   30 به  نهایت  در  نمایندو  ارسال 
با  همزمان  دیماه  یازدهم  در  برگزیده 

شرکتهای  تاسیس  سالگرد  امین  سی 
آب و فاضالب تقدیر بعمل می آید.

در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش 
حاضر  حال  در  گفت:  اصفهان  استان 
بیش از 920 هزار دانش آموز در استان 
اصفهان مشغول به تحصیل هستند، این 
در حالیست که با در نظر گرفتن خانواده 
های دانش آموزان، آموزش و پرورش در 
استان بیش از 4 میلیون مخاطب دارد.

وی با اشاره به اهداف سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش گفت: تقویت 
مهارت مشارکت اجتماعی دانش آموزان 
می  شمار  به  سند  این  اهداف  از  یکی 
با  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  و  آید 
پیرامون  مختلف  های  برنامه  تدوین 
مدیریت مصرف آب، آموزش و پرورش 
را درکسب  مهارت مصرف صحیح آب 

یاری می کند.

در ادامه قلمکاریان،مدیر کل کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
کانون  کرد:  اعالم  اصفهان  استان 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
استان اصفهان از ظرفیت هنری،ادبی، 
و  هست  برخوردار  خوبی  بسیار  علمی 
در  بستر  این  از  تواند  می  آبفا  شرکت 
در  آب  بهینه  مصرف  ترویج  راستای 

جامعه بهره مند شود.
فکری  پرورش  افزود:کانون  وی 
دانش  از  متشکل  نوجوانان  و  کودکان 
آموزان بسیار هنرمندی است که توانایی 
محتوای  با  مطلوبی  بسیار  آثار  ارائه 
مدیریت مصرف درقالب  شعر، داستان، 
فیلم، انیمیشن،کاریکاتور،نقاشی،هنرهای 
استان  آبفا  شرکت  که  دارد  تجسمی 
اصفهان می تواند از این ظرفیت بهره 

مند شود.

شرکت  بحران  مدیریت  جلسه 
گاز استان سمنان با هدف  هماهنگی 
با  جهه  موا برای  الزم  دگی  ما آ و 
مشارکت  با  لی  حتما ا های  ن  بحرا
مستقل  واحدهای  و  مور  ا رؤسای 
ویدیو  و  حضوری  صورت  به  ستادی 

شد. برگزار  کنفرانس 
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا 
استان  گاز  شرکت  سرپرست  اعوانی 
برنامه  گفت:  خصوص  این  در  سمنان 
منظور  به  جلسه  این  تشکیل  ریزی 
هماهنگی واحدها جهت بررسی شرایط 
موجود، استفاده مناسب از امکانات و زیر 
ساختها و اطمینان از تأمین گازطبیعی 
مستمر در دستور کار این شرکت قرار 

گرفت.
وی همچنین به برخی از اقدامات 
مهم که حاکی از آمادگی این سازمان 
و  احتمالی  بحران  با  منظورمواجهه  به 
ورود به فصل سرما می باشد،  همانند 
آمادگی خودروهای واحدهای تعمیرات و 
امداد شهرها، حصول اطمینان از اورهال 
ایستگا ه ها، تامین به موقع اقالم یدکي 
و مصرفي، تعیین و ابالغ لوح مدیریت 

بحران، تکمیل و بروز رساني نقشه هاي 
اکیپ  و  ها  گازبان  تسلط  و  تاسیسات 
هاي امدادي به منظور دسترسي سریع 
و دقیق به تجهیزات، اشاره کرد و گفت: 
با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام 
گرفته شده و با استفاده از همه توان و 
ظرفیت شرکت برای تأمین گاز پایدار و 
مستمر و ایمن برای مشترکین  تالش 

خواهیم کرد.
سرپرست شرکت گاز استان سمنان 
از  گاز  بهینه  مصرف  گفت:  پایان  در 
در  تواند  می  که  است  مواردی  جمله 
مؤثر  گاز  احتمالی  بحران  از  جلوگیری 
مناسب  راهکارهای  با  بنابراین  باشد؛ 
می توان از افت فشار و قطعی جریان 
گاز پیشگیری نمود. به زعم اینکه الزمه 
و  رسانی  اطالع  گاز  مصرف  مدیریت 
افزایش آگاهی های مردم برای مقابله 
وی  باشد؛  می  احتمالی  بحرانهای  با 
داشت  تقاضا  طبیعی  گاز  مشترکان  از 
درصورت بروز هرگونه حادثه و بحران 
شبانه  تلفن  با  گازطبیعی  درخصوص 
روزی امداد و حوادث شرکت، به شماره 

194 تماس حاصل فرمایند.

سرپرست شرکت گاز استان سمنان تأکید کرد:

آمادگی همه جانبه و ایجاد بستری مناسب جهت مقابله با بحران های احتمالی

بــه منظــور بررســی آمــاده بــکاری مولّدهــای 
بــرق اضطــراری مراکــز حیاتــی ، حســاس ، مهــم 
ــع  ــری قط ــش سراس ــن رزمای ــروری ، نهمی و ض
بــرق تعــدادی از دســتگاه هــای اجرایــی ، از ســوی 
ــه انجــام  ــرق اســتان ســمنان ب ــع ب شــرکت توزی

رســید.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــی از  ــل، یک ــت: پدافندغیرعام ــان داش ــمنان بی س
اثربخــش تریــن، کــم هزینــه تریــن و موثرتریــن 

ــود. ــی ش ــوب م ــاع محس ــای دف روش ه
ســید محمــد موســوی زاده بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه مــی بایســت برنامــه ریــزی الزم بــرای ایجــاد 
آمادگــی مراکــز مهــم و حســاس و آحــاد مــردم در 
ــی  ــرد گفــت: هــدف اصل ــه صــورت گی ــن زمین ای
ایــن رزمایــش، ســنجش ارزیابی و آمادگی دســتگاه 

ــی حســاس، مهــم و ضــروری اســت  هــای اجرای
ــرایط  ــرق سراســری در ش ــع ب ــا در صــورت قط ت
ــرق اضطــراری وارد  ــی، مولّدهــای ب خــاص بحران

مــدار شــوند.
وی تصریــح کــرد: رزمایــش سراســری قطــع 
ــزی و  ــه ری ــر برنام ــرکت توانی ــوی ش ــرق، از س ب
ابــالغ گردیــده و براســاس اعــالم مرکــز فرماندهی 
ایــن رزمایــش، بــرق مراکــز مهــم، بــدون اطــالع 
قبلــی قطــع و میــزان آمادگــی دســتگاه هــای مورد 
نظــر در مواقــع بحــران و قطع بــرق، برای اســتفاده 

ســریع از دیــزل ژنراتــور ارزیابــی شــد.
ــش  ــن رزمای ــرد: در نهمی ــان ک وی خاطرنش
ــج  ــرق پن ــراری، ب ــای اضط ــکاری مولّده ــاده ب آم
مرکــز به مناســبت هفتــه وحــدت و پدافندغیرعامل 
ــا  ــول اهلل و ی ــا رس ــول اهلل، ی ــا رس ــز »ی ــا رم و ب

رســول اهلل« در شهرســتان هــای ســمنان، دامغــان 
و شــاهرود بــه صــورت همزمــان قطــع شــد.

ــه  ــی ب ــاس هماهنگ ــت: براس وی اظهارداش
ــری رزمایــش  ــق ســتاد راهب ــده از طری عمــل آم
ــا قطــع  ــتان ســمنان، ب ــرق اس ــع ب شــرکت توزی
ــار  ــور چه ــزل ژنرات ــز، دی ــج مرک ــن پن ــرق ای ب
ــج  ــی پن ــه ال ــن س ــا میانگی ــی ب ــتگاه اجرائ دس
ثانیــه وارد مــدار شــده و پــس از انجــام موفقیــت 
آمیــز ایــن رزمایــش، بعــد از پنــج دقیقــه، مجــدداً 
ــه شــبکه اصلــی  بــرق دســتگاه هــای مربوطــه ب

ــد. متصــل ش
ــور  ــا حض ــش ب ــن رزمای ــت: ای ــی اس گفتن
ــمنان در  ــتانداری س ــل اس ــرکل پدافندغیرعام مدی
مرکــز کنتــرل شــبکه شــرکت توزیــع بــرق اســتان 

ــزار شــد. ســمنان برگ

در هفته پدافند غیرعامل به اجرا درآمد؛

رزمایش کنترل آماده بکاری مولّدهای برق اضطراری
 دستگاه های اجرایی استان سمنان
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کل  یر مد  - کزی  مر
مرکزی  ن  ستا ا یستی  بهز
سر  سرا با  همزمان  گفت: 
کشور پویش پازل همدلی در راستای 
تامین نوشت افزار برای دانش آموزان 
اجرا  حال  در  استان  در  حمایت  مورد 

است.
سازمان  کرد:  اظهار  امینی  زهرا 
بهزیستی کشور با هدف تهیه و تأمین 
برای  آموزشی  لوازم  و  افزار  نوشت 
پویشی  حمایت  مورد  دانش آموزان 
اندازی  راه  همدلی”  “پازل  عنوان  با 
این  در  داد:  ادامه  وی  است.  کرده 
با  ایران  نقشه  پازل  سراسری،  پویش 
۶00 هزار قطعه در سطح کشور تهیه 

شده است. مدیرکل سازمان بهزیستی 
استان مرکزی افزود: این پویش توسط 
با  همزمان  مرکزی  استان  بهزیستی 

به  اجراست  حال  در  کشور  سراسر 
این  اجرای  راستای  در  که  طوری 
پازل  یک  مرکزی  استان  برای  طرح، 

تهیه شده است.
پازل  این  قطعات  گفت:  امینی 
مردمی  خرد  مشارکت های  توسط 
از  می توانند  مردم  و  می شود  تکمیل 
یک قطعه 10 هزار تومانی تا هر میزان 
که بخواهد پازل خریداری کرده و در 
این امر خداپسندانه شرکت کنند. وی 
به  می تواند  استان  هر  کرد:  عنوان 
مبلغ 200 میلیون تومان پازل بفروشد 
برای خرید  جامعه هدف خود  برای  و 
مدیرکل  دهد.  اختصاص  افزار  نوشت 
بهزیستی استان مرکزی گفت: نزدیک 
به 2 هزار دانش آموز مورد حمایت این 
نهاد هستند که در راستای این پویش 

برای آنها نوشت افزار تهیه می شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خبر داد؛

آغاز به کار پویش پازل همدلی در استان مرکزی
کارشناس بازار سرمایه:

سیاست های سازمان بورس 
به بازار رونق می بخشد 

یک کارشناس بازار سرمایه راهکارهای ایجاد تعادل در بورس را شامل 
2 مولفه درونی و بیرونی دانست و گفت: از جمله عوامل تاثیر گذار بر نوسانات 
بورس می توان به تغییر دامنه نوسان، افزایش سقف اعتبار کارگزاری ها، 

تشویق سهامداران به حفظ سهام و ... اشاره کرد. 
کارشناسان ضمن ارزیابی روند اصالحی اخیر شاخص بورس معتقدند؛ 
رشدی که پیش بینی شده بود تا پایان سال در بازار شاهد باشیم در کمتر 
از یک ماه رخ داد؛ بنابراین احتمال ایجاد چنین اصالحی در بازار دور از 
ذهن نبود و اکنون سهامداران نباید نگرانی چندانی را از چنین اصالح ایجاد 

شده ای در بازار داشته باشند.
افت اخیر شاخص بورس بیشتر از همه، سهامدارانی را ترساند که به 
دنبال رشد پرشتاب شاخص بورس در چند ماه گذشته وارد این بازار شدند و 
بخش زیادی از سرمایه های در اختیار خود را به صورت هیجانی، بدون هیچ 
تحلیلی از معامالت بازار و با گمان کسب بازدهی های چشمگیر و سودهای 
چند برابری وارد بورس کردند اما در کوتاهترین زمان ممکن بازار تغییر مسیر 
داد و روزهای ناامیدکننده ای را از این بازار پیش روی سهامداران قرار داد.

سهامداران تازه وارد به دلیل کمبود اطالعاتی که از سرمایه گذاری در 
بورس  و روند معامالت این بازار داشتند، تصور می کردند که روند چند ماه 
نخست بازار باید به صورت دائمی ادامه دار باشد؛ به همین دلیل با ایجاد 
اصالح شاخص بورس، از ترس از دست دادن سرمایه های خود اقدام به 
تصمیم هیجانی و خروج سرمایه های خود از این بازار گرفتند که این موضوع 

خود باعث افزایش شتاب در افت شاخص بورش شد.
عقب نشینی شاخص بورس از کانال دو میلیون واحد

سهامداران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند، با توجه به رشد 
عجیب شاخص بورس در مدت زمانی کوتاه و ورود یکباره آن به کانال دو 
میلیون واحد الزم بود تا بازار برای مدتی وارد فاز اصالحی جدی شود و 

رشد به دست آمده در کوتاه ترین زمان ممکن را باز پس گیرد.
تا قبل از  ورود بازار به فاز اصالحی، روزانه رقمی حدود یک هزار و 
۵00 میلیارد تومان پول جدید وارد بازار می شد اما با ورود شاخص بورس 
به فاز نزولی چنان ترسی بازار را احاطه کرد که سهامداران از ترس از دست 
دادن سرمایه های خود فقط به دنبال فروش سهام در اختیار خود و خروج 
هر چه زودتر از این بازار بودند که این موضوع به دلیل افزایش هیجان در 

معامالت بازار به روند نزولی شاخص بورس شتاب بخشید.
شاخص بورس در اردیبشهت ماه و بعد از ورود به کانال یک میلیون 
واحد بیشتر سهامداران را از چنین شتابی در رشد بازار حیرت زده کرد و بعد 
از ورود آن به فاز اصالحی، زمینه ترس سهامداران با تصور پایان یافتن 
زمان رشد بازار، فراهم شد اما عمر این اصالح کوتاه بود و شاخص بورس 

پرقدرت تر از روزهای قبل به روند صعودی خود ادامه داد.
هشدار به سهامداران تازه وارد

با بازگشت بازار سرمایه به روزهای صعودی و تداوم رشد بازار، شاخص 
بورس در کوتاهترین زمان ممکن  به کانال دو میلیون واحد دست پیدا کرد، 
از همان ابتدا و با ورود شاخص بورس به این قله تاریخی هشدارهای الزم 
از سوی فعاالن حرفه ای بازار در زمینه احتمال ریزش شاخص بورس داده 
شد اما سهامداران شیرینی کسب سودهای غافلگیرکننده بورس را نتوانستند 
ترک کنند و تصور می کردند روند اصالح بورس موقتی خواهد بود و شاخص 

بورس هر چه زودتر به گردونه صعود پرشتاب خود باز خواهد گشت.
با توجه به حمایت های گسترده دولت و سایر مسووالن عالی رتبه حاضر 
در بازار، سهامداران به هیچ عنوان تصوری از تداوم از روند نزولی به مدت 
سه ماه را نداشتند و ادامه این روند بازار باعث شد تا همانگونه که شاخص 
بورس به دلیل رفتارهای هیجانی سهامداران رشد کند باز هم با رفتارهای 
هیجانی آنها برای خروج از بازار و فروش سهام خود به اصالح بازار عمق 

ببخشند و سهامداران از مرداد ماه روزهای تلخی را در این بازار بچشند.
عوامل تاثیرگذار در اصالح شاخص بورس

جالل روحی به افت اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود: بازار از 
اواخر مرداد ماه بعد از رشد پرشتابی که از ابتدای سال تجربه کرد وارد فاز 

کاهشی شد و روند اصالحی را در پیش گرفت.
وی ادامه داد: شاخص بورس بعد از فتح قله دو میلیون و 100 هزار 
واحد به کانال کمتر از یک میلیون و 300 هزار واحد رسید و افت حدود 

3۵ درصدی را تجربه کرد.
از چند عامل دانست و  ناشی  را  بورس  اخیر شاخص  روحی اصالح 
افزود: بخش عمده ای از این موضوع ناشی از پول های سرگردانی بود که 
به بازار سرمایه ورود پیدا کردند و باعث شد تا قیمت سهام طی یک فرآیند 

چهار ماه رشد فزاینده ای را به دست آوردند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از همان زمان و بعد از 
رشد غافلگیرکننده شاخص بورس، برخی از کارشناسان معتقد بودند که رشد 
بازار خارج از قاعده است و سهامداران نباید بدون هیچگونه تحلیلی نسبت 

به سرمایه گذاری در این بازار تصمیم گیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: ورود نقدینگی های گسترده به بورس زمینه بهم 
ریختگی بازار را فراهم کرد اما به مرور و بعد از رشد غافلگیرکننده شاخص 

بورس پول های در گردش بازار از بورس خارج شدند.
های  پول  رصد  جریان  کند  پیدا  عمق  بازار  چقدر  هر  افزود:  روحی 
حاضر در بازار نسبت به زمانی که بازار از عمق کمتری برخوردار است با 

مشکل همراه می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: فعاالن بازار در زمان رشد بازار شروع 
به خرید سهام بزرگ و شاخص ساز کردند و به تبع آن سهام کوچک و متوسط 
حاضر در بازار با افزایش تقاضا همراه شدند تا از قافله رشد سهام عقب نمانند.

فروش 7۶ هزار میلیارد تومان تومان از سمت حقوقی ها
وی با بیان اینکه در دو ماه اخیر حقوقی ها بر روی 20 تا 30 سهم 
بزرگ به ارزش حدود 7۶ هزار میلیارد تومان سهم فروختند و منابع خوبی 
را از این ناحیه جذب کردند، اظهار داشت: در گروه پاالیشی و برخی دیگر 
از گروه ها، حقوقی ها سهام خود را در اوج قیمت و با نرخ بسیار خوبی  به 

فروش رساندند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: رصد جریان معامالت بازار 
نشان می دهد که سهامداران خرد سفارش های فروش سنگین را در بازار 
ایجاد نمی کنند بلکه فروشندگان عمده در حال فروش سهام خود در بازار 
هستند که با این اقدام، بازار را به هر سمتی که خود بخواهند می کشانند.

افت شاخص بورس به دنبال دستورالعمل های جدید
وی گفت: در چند وقت اخیر ابالغ برخی از دستور العمل های جدید 
مانند قیمت گذاری دستوری فوالد و زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی 
بر روند نزولی بازار بی تاثیر نبوده است و باعث شد تا بازار عکس العمل 

های زیادی را به این اخبار نشان دهد.
بازار در چند وقت اخیر  با توجه به اصالح عمیقی که  افزود:  روحی 
تجربه کرد، قیمت سهام اکنون از لحاظ بنیادی و انتشار گزارش های ۶ 
ماهه در نقاط معقولی برای خرید قرار دارند و فرصت های خوبی را در بازار 

در اختیار فرصت طلبان قرار داده است.
راهکارهای بهبود معامالت بورس

را در  بازار  تواند  به راهکارهایی که می  بازار سرمایه  این کارشناس 
بازار را فراهم  وضعیت فعلی متعادل و زمینه کاهش نوسان در معامالت 
باید دو مولفه در نظر گرفته شود،  این زمینه  اشاره کرد و گفت: در  کند 
در ابتدا باید به راهکارهایی توجه کرد که در اختیار سازمان بورس و نهاد 
ناظر بازار قرار دارد و اجرای آن در اختیار قدرت این سازمان است، زیرا 
به طور حتم سیاست های در اختیار سازمان بورس می تواند زمینه رونق 
دوباره این بازار را فراهم کند. وی اظهار داشت: مولفه دوم مربوط به عوامل 
بیرونی است که باید مجوز اجرای آن از شورای عالی بورس گرفته شود و 
نیازمند تصویب آنها است.روحی به ایجاد برخی از تغییرات در دامنه نوسان 
معامالت بورس اشاره کرد و گفت: نخستین مورد که بهتر است در دستور 
کار سازمان بورس قرار گیرد تغییر دامنه نوسان است، این اقدام که در زمان 
سردار سلیمانی به کار گرفته شد بسیار موفقیت آمیز بود و زمینه تعادل بازار 

در کمتر از چند روز را فراهم کرد.

دیدگاه
نمایندگان مردم! موکل هایتان را نجات 

بدهید 
تقریبا نیمی از فوتی های کرونا متعلق به تهران است و این در حالی 
است که تهران فقط 10 درصد از جمعیت کل ایران را در خود جای داده است. 
پایتخت، روزهای سیاهی را پشت سر می گذارد و سایه مرگ بر این 

شهر، سنگینی می کند.
در این میان، نمایندگان تهران در دو شورای انتخابی، یعنی مجلس 
شورای اسالمی و شورای اسالمی شهر، خواهان آن شده اند که این شهر 
به مدت دو هفته تعطیل شود تا بلکه از سرعت وحشتناک کرونا کاسته شود، 

انسان های کمتری بمیرند و سیستم درمانی نفسی تازه کند و فرونپاشد.
با این حال، ستاد ملی کرونا تا کنون وقعی به این درخواست ننهاده 
است و تهران شلوغ و پرتراکم، همچنان قتلگاه مردمی شده است که هر 

روز در مسیر محل کارشان در اتوبوس و مترو، کرونا می گیرند.
اگر پیشنهاد تعطیلی تهران توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری 
به  وقتی  ولی  بود  دیگری  مساله  گرفتند،  می  اش  نادیده  و  شد  می  داده 
نمایندگان این شهر در مجلس و شورای شهر این گونه بی محلی می شود، 
این سوال به وجود می آید که اگر نمایندگان در مهم ترین موضوع، یعنی 
جان موکالن شان این گونه به حاشیه رانده شوند، پس بود و نبودشان به 
چه درد می خورد؟ و چرا دولت، شوراها و نهادهای دولتی رأسًا بقیه امور را 
هم در دست نمی گیرند تا بی اعتباری مجلس و شورا، به معنای واقعی و 
عیان تثبیت شود و نیازی به این همه هزینه برای انتخابات مجلس و شورا 

و اداره آنها نباشد؟!
دولت  بر  تواند  می  شهر،  شورای  برخالف  که  مجلس  چرا  وانگهی، 
اعمال قدرت کند، به تقاضا بسنده کرده و از طریق اختیارات قانونی اش، 
دولت را ملزم به تبعیت نمی کند؟ خاصه آن که دولت نشان داده چندان به 
اعمال محدودیت های کرونایی قائل نیست و منظم ترین کارش این است 
که هر روز رأس ساعت مقرر، تعداد مبتالیان و مردگان جدید را بگوید و 

جمع شان بزند و برود تا فردا!
نمایندگان مردم! شما کاری بکنید و موکالن تان را نجات دهید.

نگاه و  نظر
 تعطیالت رسمی تا پایان دوره کرونا تعلیق 

شود
غالمرضا فدایی

همه می دانیم که تعطیالت رسمی الحق در کشور ما زیاد است و این 
تعطیالت است که موجب سفرهای زیاد، نیمه کار ماندن کارها در دستگاههای 
دولتی و غیر دولتی می شود؛ اگر چه فی الواقع کار مفید کم انجام می شود.

شما می دانید که اغلب مسافرت ها به این علت است که افراد از فرصت 
بین التعطیلین یا اضافه کردن پنچشنبه و جمعه به تعطیالت رسمی و یا با 
اخذ مرخصی  به سفر می روند و افراد غیر کارمند هم می-دانند که در ایام 
تعطیل کارهای اداری شان انجام نمی شود. اگر این تعطیالت تعلیق شود 
بسیاری از این محاسبات به هم می خورد و این حد اقل کاری است که می 
شود کرد. دیدید که وزیر بهداشت با غصه بیان می کرد که جلوی اپیدمی 

را نمی توان با خواهش و تمنا گرفت!
حال که به زعم مدیران بهداشت و درمان کرونا اینهمه بیداد می کند 
و جان و نفس می گیرد بهتر نیست که با تعلیق تعطیالت رسمی کمکی 
به کادر اداری و مردم کنیم. تعلیق از این جهت که قانون سر جای خودش 
هست و فقط به طور موقت تا وقتی کرونا هست تعطیالت هم معلق شود و 
اگر نیاز به تأیید نمایندگان هم هست با یک قیام و قعود مسئله حل می شود.

متأسفانه چون برنامه در کار نیست چه بسا وقتی صحبت از تعطیلی 
یا نیمه تعطیلی در سازمان می شود مدیر و کارکنان مصیبت می گیرند که 
چه باید بکنند. مردم که بخشی از آنان همین کارکنان دولتی و غیردولتی 
هستند هم از مبادی رسمی و غیر رسمی راه سفر در پیش می گیرند. حال 
که نیمی از کارکنان برای دور کاری اختصاص یافته اند می توان با تعلیق 

تعطیالت از زمان بیشتری برای خدمت به مردم استفاده کرد
در حالیکه هم اکنون بهترین فرصت برای انجام کارهای عقب مانده 
یا مطالعه برای برنامه ریزی برای انجام وظیفه بهتر است که به نظر می 
رسد کمتر کسی به فکر آن باشد. البته افراد فکور از فرصت کرونایی بهترین 
استفاده را کرده و می کنند. ای کاش برای سازمانی که در آن  مسئول 
یا مشغول اند نیز به اندازه کار شخصی خودشان فکر کنند و خالقیت به 
خرج دهند و برای برون رفت ها و پیشرفتها تالش کنند و از این فرصت 
بهترین استفاده را بکنند و با تماسی که با کارکنان خود می گیرند آنها را 
به حال خود وانگذارند و برای پیشبرد اهداف سازمان طرحی نو در اندازند و 
به افزایش توانمندی سامانه های بخشی و بین بخشی و یکپارچه بکوشند.

به نظر می رسد همه ارکان کشور از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و 
بقیه در محدوده کاری خود باید در برنامه ها بازبینی و برنامه ریزی کنند و 
به رفع  نواقص بپردازند. تعلیق این تعطیالت، به شرط نظارت مدیران بر 
خانه ماندن و نرفتن به سفر افراد، و داشتن برنامه برای حال و آینده سازمان 
خود، می تواند فوایدی داشته باشد که از جمله افراد را به آموختن، مهارت 
کسب کردن و مطالعه و از آنها نتیجه خواستن است. اگر بخش انفورماتیک 
و کتابخانه هر سازمان فعال شود می تواند برای اشتغال کارمندان از راه دور 
برنامه ریزی کند. همچنین اگر ایام تعطیالت ادارات باز باشند کمکی به راه 

اندازی کارهای مردم است که بسیاری از تأخیر کارها می نالند.  

مسئوالن بانک مرکزی باید پاسخگوی کم کاری 
در زمینه وام ازدواج باشند

از  ماه  چندین  گذشت  با  گفت:  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
دستور رئیس جمهور هنوز کمیته نظارت بر تخلفات وام ازدواج تشکیل 
نشده است و مسئوالن بانک مرکزی باید پاسخگوی کم کاری خود 

در این زمینه باشند.
محمد مهدی تندگویان با انتقاد از عدم تشکیل کمیته نظارت 
ازدواج گفت: در پی بروز برخی تخلفات در زمینه  بر تخلفات وام 
وام ازدواج، رئیس جمهور دستور تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی 
برای رسیدگی بر تخلفات این موضوع را دادند اما متأسفانه با وجود 
گذشت چندین ماه از دستور رئیس جمهور، هنوز این کمیته تشکیل 

نشده است.
معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره بر تخلفات مربوط به وام 
ازدواج توضیح داد: از زمان افزایش رقم وام ازدواج، میزان متقاضیان 
دریافت وام نیز افزایش یافته و در این میان مواردی همچون ازدواج 
و طالق صوری، فروش وام ازدواج و غیره نیز برای دریافت وام رخ 
داده است. قرار بود در این کمیته دستورالعملی در نظر گرفته شود تا 
مرحله بعد از دریافت وام برای اطمینان از تعلق گرفتن وام به جامعه 
هدف اصلی، مورد نظارت قرار گیرد و موارد بازدارنده ای برای مقابله 

با این تخلفات وضع شود.
تندگویان تصریح کرد: این دستور مربوط به تیرماه بوده و تصور 
می کردیم که ظرف مدت دو هفته نیز این کمیته تشکیل شود اما 
این امر هنوز انجام نشده است. تاکنون نیز وزیر ورزش و جوانان سه 
مرتبه به معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری و رئیس بانک 
مرکزی آقای همتی نامه زده و بر لزوم تشکیل این کمیته تاکید کرده 

است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
این سوال که مقصر اصلی در کوتاهی برای  به  وی در پاسخ 
تشکیل این کمیته چه کسی است، عنوان کرد: متولی اصلی تشکیل 
کمیته نظارت بر تخلفات وام ازدواج بانک مرکزی است و رئیس و 
معاونت های مربوطه بانک مرکزی باید پاسخ گوی این کم کاری باشند. 
از رسانه ها نیز می خواهیم که با پیگیری این موضوع از دولت و بانک 

مرکزی موجب تسریع در تشکیل کمیته مذکور شوند.

مدیرعامل آب منطقه ای مرکزی خبر داد:

آغاز عملیات رینگ جنوبی آبرسانی به اراک از کمال صالح
عملیات  گفت:  آمره   _ مرکزی 
سد  از  آبرسانی  جنوبی  رینگ  اجرایی 
کمال صالح به شهر اراک آغاز شده است.

منطقه ای  آب  مدیرعامل  آمره 
اجرایی  عملیات  به  اشاره  با  مرکزی 
کمال  سد  از  آبرسانی  جنوبی  رینگ 
صالح به شهر اراک گفت: این رینگ 14 
کیلومتر طول دارد که با بهره برداری از 
آن 20 درصد دیگر از ساکنان شهر اراک 
از آب شرب سد کمال صالح منتفع و 
100 درصد مردم شهر اراک از آب شرب 

سد کمال صالح بهره مند می شوند.
عملیات  آغاز  برای  افزود:  آمره 
اجرایی این طرح در سال 99 مبلغ 1۵ 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 

که تاکنون ۶ میلیارد آن تخصیص یافته 
تومان  میلیارد   30 آن  تکمیل  برای  و 

دیگر اعتبار نیاز است.
طرح  ین  ا  : د کر فه  ضا ا وی 
شهرک های جنوبی شهر اراک از جمله 
کوی  ولیعصر  شهرک  گردو،  شهرک 
شهید  شهرک  دو  و  یک  وفاز  صنعتی 

بهشتی را پوشش می دهد.
مدیرعامل آب منطقه ای مرکزی با 
بیان اینکه بپیش از این بهره مندی از 
رینگ شمالی آغاز شد تصریح کرد: با 
اتمام رینگ شمالی به طول نه کیلومتر 
20 درصد دیگر از ساکنان شهرک های 
حاشیه میدان امام حسین اراک از آب 

شرب سد کمال صالح منتفع شدند.

 معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر 
گفت: عملیات مقابله با آلودگی نفتی در کانال دسترسی 

بندر بوشهر با موفقیت انجام شد.
و  بنادر  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
با  مقابله  عملیات  درباره  قاسمی  محمد  دریانوردی، 
آلودگی نفتی در بندر بوشهر، تصریح کرد: در پی دریافت 
گزارشی مبنی بر ایجاد آلودگی نفتی توسط شناور دلنیا 

2، حد فاصل اسکله صدرا تا اسکله سوخت بندر بوشهر، 
بالفاصله هماهنگی های الزم برای اعزام تیم مقابله با 

آلودگی صورت گرفت.
نفتی  آلودگی  با  مقابله  عملیات  در  افزود:  وی 
در حال  نفتی  لکه های  دریا؛  آب  بودن  دلیل جزر  به 
حرکت به سمت دهانه خروجی کانال بودند که تیم 
مقابله با آلودگی و همکاری شناور احسان؛ موفق به 

پاکسازی لکه ها شد.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر 
افزود: با توجه به خسارت جبران ناپذیری که آلودگی 
نفتی می تواند به محیط زیست دریایی وارد کند، لزوم 
سرعت عمل در عملیات مقابله با آلودگی نفتی اهمیت 
بسزایی دارد که خوشبختانه با سرعت عمل تیم اعزامی؛ 

لکه های نفتی به طور کامل پاکسازي شد

عملیات مقابله با آلودگي نفتي بندربوشهربا موفقیت انجام شد 

کت  شر مل  عا یر مد  - بیل د ر ا
در  گفت:  اردبیل  صنعتی  شهرک های 
انجام  برنامه ریزی های  با  حاضر  حال 
یافته شهرک های  صنعتی استان توسعه 
زیرساخت  تکمیل  و  توسعه  و  می یابد 
شهرک صنعتی در دو بخش شرقی و 

غربی در دستور کار است.
می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
شهرک های صنعتی اردبیل، محمد اهلی 
دربازدید از شهرک صنعتی )2( اردبیل 
از توسعه این شهرک صنعتی خبر داد 
برنامه ریزی های  داشت: طبق  اظهار  و 
شهرک  این  توسعه  برای  شده،  انجام 
بخش  در  زمین  هکتار   23 صنعتی، 
شرقی و 9۵ هکتار در بخش غربی در 
نظر گرفته شده که طی فرآیند قانونی 
و پس از کسب مجوزات الزم از ادارات 
این شهرک  توسعه  به  مربوطه، نسبت 

اقدام خواهد شد.
 9۵ تملک  مراحل  داد:  ادامه  وی 

رسیده  خود  پایانی  مراحل  به  هکتاری 
اراضی  تحویل  حال  در  شرکت  این  و 

مورد نظر می باشد.
این  های  برنامه  دیگر  از  اهلی 
صنعتی  شهرک  توسعه  برای  شرکت 
اردبیل)2( را آماده سازی زمین در فاز 
و  برشمرد  صنعتی  شهرک  این  سوم 
افزود: در حال حاضر با واگذاری های 

انجام شده، زمین آماده سرمایه گذاری 
در این شهرک به پایان رسیده است که 
بر این مبنا، آماده سازی فاز سوم شهرک 
صنعتی اردبیل)2( با مساحت 200 هکتار 

آغاز شده است.
وی افزود: در مرحله نخست، آماده 
سازی ۵0 هکتار از فاز سوم این شهرک 
با مشارکت بنیاد مسکن انقالب استان 

اعتبار  تامین  آغاز شده است که محل 
آن از بودجه جهش تولید سازمان برنامه 

و بودجه کشور خواهد بود.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی اردبیل میزان این اعتبار را 100 
امیدواری  ابراز  و  دانست  ریال  میلیارد 
کرد تا با تخصیص به موقع اعتبارات، 
روند تکمیل زیرساخت در شهرک های 

صنعتی استان شتاب گیرد.
مساعد  قول  ز  ا همچنین  وی 
و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
موقع  به  جذب  بر  اردبیل  استانداری 
های  شهرک  به  تخصیصی  اعتبارات 
صنعتی خبر داد و گفت: ساختمان ابنیه 
مدول دوم تصفیه خانه و بهسازی معابر 
اعتباری  با  اردبیل)2(  صنعتی  شهرک 
بالغ بر 200 میلیارد ریال آغاز شده است 
که با اجرای آن روند خدمت رسانی به 
واحدهای تولیدی در این شهرک صنعتی 

مهم استان بهبود خواهد یافت.

شهرک های صنعتی اردبیل توسعه می یابد

آگهی مزایده اموال منقول 
خانم سیده مهدیه هاشمی فرزند سید علی به ش ملی 0۶90۵81092 
به استناد سند نکاحیه شماره ۵888 مورخه 1392/۵/30 دفتر ازدواج شماره 
به  میرزازاده  هاشم  علیه  ای  اجراییه  صدور  به  مبادرت  حیدریه  تربت   4۵
هفتاد  و  هشتصد  مبلغ  به  شده  محاسبه  آزادی  بهار  سکه  عدد  بیست  تعداد 
در   9800۶11 به کالسه  ای  پرونده  است که  نموده  را  ریال  میلیون  پنج  و 
شعبه اجرای این ثبت تشکیل که پس از ابالغ اجراییه و سیر مراحل قانونی 
زنی  گلوله  اسلحه  قبضه  یک  زیر  شرح  به  اموالی  بستانکار  تقاضای  حسب 
تک لول مدل گلنگدنی کالیبر 270 به شماره 032000۶84 متعلق به هاشم 
میرزازاده که برابر نظریه مورخه دوازدهم آذر ماه نود و هشت ارزیاب به مبلغ 
فروش  به  مزایده  طریق  از  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیون  و شصت  دویست 
می رسد مزایده از ساعت نه الی دوازده روز شنبه مورخ اول آذر ماه نود و 
نه در محل اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه از مبلغ ارزیابی آغاز و 
نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده  پیشنهادی  باالترین قیمت  به 
از تعطیل  بعد  اداری  با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد مزایده روز  مصادف 
در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق 

مقررات وصول خواهد شد. تاریخ انتشار 99/8/12 
محمد باقر کاظم زاده 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی وهنری زیور شرق زاهدان غیر تجاری به 
شماره ثبت 3۶2 و شناسه ملی 1400۵0173۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع 
بهناز  1.خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   01/07/1398 مورخ  عادی  عمومی 
گورگانی به کد ملی 3۶21171444 به سمت بازرس اصلی موسسه برای مدت 
یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر اگهی های 
موسسه تعیین گردید. رونوشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان 
وبلوچستان عطف به نامه شماره 8۵۵8/98/14 مورخ 02/07/1398 جهت اطالع 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زاهدان )1034830(

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی وهنری زیور شرق زاهدان غیر تجاری به 
شماره ثبت 3۶2 و شناسه ملی 1400۵0173۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع 
بهناز  1.خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   01/07/1398 مورخ  عادی  عمومی 
گورگانی به کد ملی 3۶21171444 به سمت بازرس اصلی موسسه برای مدت 
یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر اگهی های 
موسسه تعیین گردید. رونوشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان 
وبلوچستان عطف به نامه شماره 8۵۵8/98/14 مورخ 02/07/1398 جهت اطالع 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زاهدان )1034831(

معاون گمرک خبر داد؛ برنج های رسوبی در گمرک متروکه می شود
معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد که با توجه به 
شرایط موجود، این سازمان براساس قوانین امور گمرکی 
نسبت به اعمال قانون متروکه با رعایت مقررات مربوطه 

برای برنج های دپو شده اقدام خواهد کرد.
بعد از حواشی و بحث هایی که در رابطه با برنج 
های دپو شده در گمرک که تا بیش از 230 هزار تن 
برآورد می شود مطرح شد و واردکنندگان خواهان ترخیص 
کاالی خود از گمرک به دلیل رو به فساد رفتن و کمبود 
آن در بازار، شده بودند اخیرا رئیس انجمن واردکنندگان 
برنج از حل شدن مشکل ارزی و صدور کد تخصیص 
ارز خبر داده و در یکی از مواضع خود اعالم کرده بود 
که فعال تمایلی به ترخیص این کاال از گمرک ندارند 
چرا که به نوعی برای آن ها به صرفه نبوده و قیمت 

برنج وارداتی با برنج داخلی برابری می کند.
از  دیگر  برخی  و  وی  که  بود  حالی  در  این 
واردکنندگان و صاحبان برنج های دپو شده در گمرک 
و بنادر از چندی پیش با انتقاد از رویه تخصیص و تأمین 
ارز نسبت به کمبود برنج در بازار و ترخیص فوری آن 

هشدار داده بود.
اما به دنبال مسائل مطرح شده پیگیری موضوع 
از گمرک ایران با اعالم مهرداد جمال ارونقی - معاون 

فنی گمرک ایران- در رابطه با متروکه شده برنج های 
رسوبی در گمرک همراه بود.

با کد تخصیص برنجی ترخیص نمی شود
این مقام مسئول در گمرک ایران چند نکته را در 
رابطه با مسائل مطرح شده توضیح داد و گفت: صدور 
کد تخصیص ارز به هیچ عنوان به معنای مجوزی برای 
ترخیص برنج های دپو شده در گمرک نیست و ما هیچ 
اختیاری برای ترخیص این برنج ها با صدور کد تخصیص 
نداریم و فقط باید کد رهگیری بانک )کد ساتا( صادر شود، 
بنابراین با صدور کد تخصیص مشکلی برای ترخیص 

برنج ها حل نخواهد شد.
ارونقی یادآور شد:تا پیش از این با وجود مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی برای ترخیص درصدی کاالی 
اساسی از جمله برنج، با توجه به اینکه احراز و اعالم اینکه 
ثبت سفارشی در صف تأمین ارز است یا خیر، به عهده 
بانک های عامل است، این بانک ها براساس بخشنامه 
بانک مرکزی از صدور گواهی مبنی بر قرارگیری کاال 
در صف تامین ارز امتناع کرده و امکان ترخیص درصدی 

از محموله های کاالهای وارداتی وجود نداشته است.
نگفتیم برنج ها فاسد شدند

برنج  شدن  فاسد  تشخیص  با  رابطه  در  وی 

ما در گمرک هیچ  نیز گفت:  مانده در گمرک  های 
گاه اعالم نکرده ایم که برنج ها فاسد شده اند بلکه 
تأکید کرده ایم که با توجه به شرایط موجود در بنادر 
و کانتینرها این برنج ها رو به فاسد شدن هستند. در 
عین حال که تشخیص فاسد و یا سالم ماندن برنج 
سازمان  جمله  از  مربوطه  های  دستگاه  عهده  بر  ها 
کشاورزی و سازمان ملی استاندارد است و تا زمانی 
ترخیص  نشود  اعالم  ما  به  ها  آن  معتبر  مجوز  که 

صورت نخواهد گرفت.
طبق قانون برنج ها متروکه می شود

معاون فنی گمرک ایران  با اشاره به اینکه برنج ها 
از مدت ها قبل به گمرک اظهار شده اند و ترخیص آن ها 
صورت نگرفته و در حال حاضر انجمن واردکنندگان برنج 
عدم تمایل خود برای ترخیص را اعالم کرده است گفت: 
بر این اساس گمرک ایران طبق قوانین امور گمرکی 
اقدام کرده و قانون متروکه را با رعایت مقررات مربوطه 

برای برنج های رسوبی در گمرک اعمال خواهد کرد.
وی یادآور شد:در صورتی که گمرک برنج های 
را  برآورد می شود  تن  هزار  که حدود 230  دپو شده 
متروکه اعالم کند آنگاه این برنج ها برای تعیین تکلیف 

به سازمان اموال تملیکی سپرده می شود.
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گزینه های نهایی هدایت تیم ملی والیبال معرفی شدند

ملی  تیم  برای سرمربیگری  نهایی  گزینه   2 والیبال،  فدراسیون  فنی  کمیته 
ایران را معرفی کرد.

روز گذشته )یکشنبه( سومین جلسه کمیته فنی و اتاق فکر فدراسیون والیبال 
برای بررسی موضوع انتخاب سرمربی جدید تیم ملی برگزار شد. در پایان این جلسه 
اعضای  نظر  نهایی مورد  به عنوان گزینه های  دانیل کاستالنی  و  آلکنو  والدیمیر 

کمیته فنی اعالم شدند.
نام این 2 نفر درحالی اعالم شد که هفته گذشته محمدرضا داورزنی رییس 
برگزار  آینده جلسه ای  بود: »انشااهلل هفته  والیبال در مصاحبه ای گفته  فدراسیون 
می شود و مربی تیم را از بین 2 گزینه روس و آرژانتینی انتخاب می کنیم.« دیروز 
که موعد وعده داورزنی رسیده بود، فدراسیون فقط نام این 2 نفر را به صورت رسمی 
اعالم کرد اما هنوز مشخص نیست کدام یک از آنها قرار است در رقابت های سال 

آینده روی نیمکت تیم ملی ایران بنشیند.
تیم ملی والیبال ایران در سال 2021 باید در لیگ ملت ها و المپیک توکیو 

به میدان برود.
آلکنو اهل کشور روسیه است و درحال حاضر هم هدایت تیم زنیت کازان را 

بر عهده دارد. او در المپیک 2012 لندن با روسیه به مدال طال رسید.
کاستالنی هم آرژانتینی است و هدایت تیم های ملی آرژانتین، لهستان و فنالند 
او که در حال حاضر مربی تیم  را در کارنامه دارد.  باشگاهی  تیم  تعداد زیادی  و 
اولشتین لهستان است، در سال 2009 با تیم ملی این کشور به قهرمانی اروپا رسید.

آلکنو در زنیت مربی سعید معروف بود و با او به مدال طالی لیگ قهرمانان 
اروپا رسید. کاستالنی هم در فصل نیمه تمام گذشته هدایت سید محمد موسوی 

را بر عهده داشت.

تیمور غیاثی: امثال احسان حدادی پا به سن گذاشته اند
در  نی  دوومیدا پیشکسوت  یک 
این رشته  در  استعدادیابی  مورد وضعیت 
گفت: خوراک فعلی دوومیدانی از گذشته 
و  تفتیان  حسن  حدادی،  احسان  است؛ 
مردان  بخش  در  دیگری  استعدادهای 
گذاشته اند،  سن  به  پا  اما  داریم  زنان  و 

بنابراین باید از نو شروع کنیم.
تیمور غیاثی در مورد شیوع ویروس 
کرونا و برنامه هایی که دوومیدانی باید در 
متاسفانه  گفت:  باشد  داشته  شرایط  این 
تمام دنیا درگیر کرونا شده است و اهالی 
ورزش هم دست به عصا راه می روند در 

نتیجه باید پروتکل های بهداشتی تنظیم شده را رعایت کنیم. هر چند دست و پاگیر 
هستند اما چاره ای نداریم و باید تابع آن ها باشیم تا مانع شیوع بیش تر شویم. اعضای 
فدراسیون دوومیدانی هم بعد از مجمع عمومی مشخص و به تدریج برنامه ها تدوین 
می شود. فدراسیون برنامه های خوبی دارد چون رییس و دبیر از اهالی دوومیدانی 
کارشناسان،  با حضور  نشستی  مجمع  از  بعد  می کنم  فکر  که  این  هستند. ضمن 
پیشکسوتان، مربیان قدیمی و جوان برگزار شود تا برنامه ها و نظرات خود در مورد 

المپیک را ارائه بدهند.
دلیل  به  که  داریم  خوبی  استعدادهای  دوومیدانی  در  افزود:  ادامه  در  او 
خودمحوری های دوره قبل به آن ها توجه نشده اما قرار است وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک نگاه ویژه ای به رشته ما داشته باشد که امیدوارم با این حساب اردوها، 
کالس ها آموزشی، دوره های مختلف و سایر امور برگزار و ساماندهی شوند تا برنامه ها 
جلو برود. از طرفی باید از خرد جمعی استفاده شود در غیر این صورت کار سخت است.

غیاثی در مورد استعدادیابی در دوومیدانی گفت: خوراک فعلی دوومیدانی از 
گذشته است؛ احسان حدادی، حسن تفتیان و استعدادهای دیگری در بخش مردان و 
زنان داریم اما پا به سن گذاشته اند، بنابراین باید از نو شروع کنیم و برنامه کوتاه مدت 
و بلند مدت داشته باشیم تا استعدادهایی مثل حدادی را پیدا کنیم. البته در مسابقات 
جایزه بزرگ و قهرمانی باشگاه ها بیش از 30 رکورد ملی و باشگاهی جوانان زده شد 
که نشان  می دهد نیروهای جوان خوبی داریم؛ فقط باید آن ها را تشویق و حمایت 
کنیم تا با انگیزه جلو بروند چون در شرایط اقتصادی فعلی یک ورزشکار برای خرید 
یک کفش تخصصی دوومیدانی نیاز به ۵-4 میلیون تومان پول دارد که این خیلی 

سخت است در نتیجه باید اسپانسر جذب و به دوومیدانی پول تزریق کنیم.
او در مورد احتمال افزایش سهمیه های دوومیدانی ایران در المپیک توکیو اظهار 
کرد: به عنوان یک کارشناس که نزدیک به ۶0 سال در دوومیدانی و کنار تیم های 
ملی بوده ام، احساس می کنم که در شرایط موجود کسب سهمیه های دیگر سخت 
است و فقط یک شانس برای مهدی پیرجهان )دونده 400 متربامانع( داریم که آن 
هم اکنون بین خوب و بد است و اگر حمایت شود، سهمیه می گیرد. خوشبختانه 
کمیته  ملی المپیک روی پیرجهان که نزدیک رکورد ورودی است و هم چنین شانس 
حضور در المپیک با رنکینگ را دارد، دست گذاشته است. این ورزشکار اگر در چند 

مسابقه خوب شرکت کند، توانایی کسب سهمیه را دارد.
غیاثی در این مورد افزود: در دوره های قبل بازی های المپیک ما 10 سهمیه 
داشتیم اما اکنون کاهش پیدا کرده است و این نتیجه برنامه ریزی های چند سال اخیر 
است. هرچند دوست دارم تعداد بیش تری سهمیه بگیریم اما باید منطقی حرف زد؛ ما 
شانس یک سهمیه دیگر داریم و سایر ورزشکاران شانسی ندارند چون رکوردهای 
ورودی بسیار سنگین است. ما اکنون نه تنها در المپیک بلکه در بازی های آسیایی 
هم مشکل داریم؛ امیدوارم دوومیدانی به روال پیشین خود برگردد و همه دست به 

دست هم بدهند تا اوضاع بهبود پیدا کند.  

پاسخ منفی کیانوش به دعوت سرمربی تیم ملی!
اردوی  در  بازهم  رستمی  کیانوش 
دلیل  هم  فعال  و  نشد  حاضر  ملی  تیم 

موجهی برای آن بیان نشده است. 
بعد از 7، 8 ماه تعطیلی اردوی تیم 
نام  و در شرایطی که  برداری  وزنه  ملی 
کیانوش رستمی در لیست دعوت شدگان 
به تیم ملی از سوی برخواه به چشم می 
حاضر  بردار  وزنه  این  دیگر  بار  خورد، 
اردو  در  پوشان  ملی  سایر  کنار  در  نشد 

حاضر شود. 
کیانوش رستمی که از چند سال قبل 
روش عجیبی را برای تمرینات خود در نظر 

گرفته و حاضر نیست زیر نظر مربیان تیم ملی تمرین کند، در المپیک ریو به مدال 
طال دست پیدا کرد و به واسطه آن توانست به سیستم تمرین انفرادی ادامه دهد.

با اینکه نتایج سال های اخیر کیانوش و اوت کردن او در چند رویداد مهم نشان 
داده که دیگر روش تمرینی او هم جواب نمی دهد، اما همچنان این وزنه بردار تاکید 

دارد که باید به صورت جداگانه حمایت شود تا به المپیک برسد. 
در حالی که از دیروز همه وزنه برداران دعوت شده از جمله سهراب مرادی در 
اردوی تیم ملی حاضر شدند، کیانوش رستمی در اردو غیبت دارد. دبیر فدراسیون 
می گوید که کیانوش با یکی از مربیان تماس گرفته و درباره غیبت خود توضیح 

داده، اما بعید است که او دلیل موجهی برای غیبت خود داشته باشد.
تنها حل  نه  فدراسیون  و  رستمی  کیانوش  بین  اختالفات  اخیر  ماههای  در 
نشده، بلکه رییس فدراسیون هم در چند برهه تاکید کرده که این وزنه بردار باید 
در چارچوب تیم ملی تمرین کند. حاال باید نشست و دید فدراسیون چه تصمیمی 
در قبال کیانوش رستمی خواهد گرفت؛ در حالی که در دسته 9۶ کیلوگرم سهراب 
مرادی آماده را هم برای حضور در المپیک در دسترس دارد. شاید این بار غیبت 

رستمی به قیمت از دست رفتن المپیک برای او تمام شود. 
البته بعید نیست مثل دفعات قبلی بازهم پای رییس کمیته ملی المپیک وسط 
بیاید و کیانوش بتواند با سیستم خود و جدا از تیم ملی خودش را برای مسابقات 

پیش رو آماده کند.

لئو بهترین بازیکن جهان است ولی ...
سکوت کیکه ستین درباره مسی شکست

بق  سا سرمربی  ستین  کیکه 
اخراجش  درباره  خود  سکوت  بارسلونا 
پیش  گفت  و  شکست  را  تیم  این  از 
مونیخ  بایرن  مقابل   2-8 شکست  از 

اخراجش قطعی شده بود.
بق  سا سرمربی  ستین  کیکه 
در  خود  سکوت  به  سرانجام  بارسلونا 
از  او  اخراج  به  منجر  اتفاقهای  قبال 
بلوگرانا پایان داد و گفت حتی پیش از 
بایرن  مقابل  شکست تحقیرآمیز 2-8 
مونیخ سرنوشت او در این باشگاه قطعی 

بوده و مشخص بوده که اخراج خواهد شد.
ستین که پیش از پیوستن به بارسا سرمربی رئال بتیس بود در ماه ژانویه و 
بعد از شکست بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید در جام حذفی جانشین ارنستو والورده 
شد. اما ستین در بارسا روزهای بدی را پشت سر گذاشت و با اینکه در زمان بدست 
گرفتن سکان هدایت این تیم ، بارسا صدرنشین جدول اللیگا بود در پایان فصل 
قهرمانی را به رئال مادرید واگذار کرد. سرنوشت او اما بعد از شکست تحقیرآمیز 
8-2 مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان قطعی شده و ستین از باشگاه اخراج 

شد تا رونالد کومان جانشین او شود.
قبل از شکست 8-2 اخراجم قطعی شده بود

کیکه ستین در مصاحبه با ال پائیس گفت: » آن شکست ضربه سنگینی به 
من بود چون اسمم با چنین شکستی در تاریخ بارسلونا ماندگار شد. من به سهم 
خودم مقصر هستم ولی یک روز در این باره خواهم نوشت. بعد از اخراجم متوجه 
شدم که تصمیم به اخراج حتی پیش از شکست 8-2 گرفته شده بود. من همه 

چیز را شنیدم و فهمیدم ماجرا چه بوده”.
توانستم  نبودم. نمی  » من خودم  ادامه گفت:  بارسلونا در  سرمربی سابق 
این واقعیت است. وقتی به  باید خودم باشم.  یا نمی دانستم چطور  خودم باشم 
باشگاهی به بزرگی بارسا می روید می دانید که کار ساده ای در پیش نخواهید 
داشت حتی اگر بهترین بازیکنان دنیا را در اختیار داشته باشید. تا قبل از آن لحظه 
تیم وضع خوبی داشت و ما تغییرات را شروع کرده بودیم. ما با دو امتیاز بیشتر وارد 
وقفه لیگ شدیم ولی در نهایت تنش بیش از حدی بود که بتوان تحملش کرد”.

مدیریت کردن لیونل مسی دشوار بود
ستین درباره رابطه اش با لیونل مسی هم توضیحاتی ارائه کرد و گفت: » 
تاریخ  زیادی در  بزرگ  بازیکنان  تاریخ است.  بازیکن  بهترین  به نظر من  مسی 
فوتبال بوده اند ولی استمرار درخشش این پسر در چنین دوره طوالنی ای سابقه 
نداشته. مدیریت کردن لئو سخت است. من کی هستم که بخواهم او را تغییر 
بدهم. بارسا سال ها او را همینطور که هست قبول کرده بود و تغییرش نداده بود. 
مسی شخصیت خیلی توداری دارد ولی کاری می کند شما هر چه می خواهد را 
ببینید و انجام بدهید. مسی خیلی کم صحبت می کند ولی کارش را پیش می برد«.

پرحاشیه ترین قرنطینه یک کرونایی؛ 
انتقاد شدید از رونالدو؛ از زالتان یاد بگیر! 

اوایل ماه اکتبر، ماهی که شنبه 
گذشته به پایان رسید، کریستیانو رونالدو 
به تازه ترین قربانی فاجعه جهانی کرونا 

تبدیل شد. 
 غیبت رونالدو در 19 روزی که 
به خاطر کرونا در خانه اش قرنطینه بود 
یوونتوس  که  چرا  شد  احساس  کاماًل 
طرز محسوسی  به  اخیر  هفته های  در 
از دو تساوی  بعد  متزلزل نشان داد و 
مقابل  ترتیب  به   A سری  در  متوالی 
کروتونه  قدرتمند  چندان  نه  تیم های 

و هالس ورونا، برای اولین بار در تاریخ خود در یک بازی خانگی اش در لیگ 
برسد که  نظر  به  تا  داد  اتفاقات رخ  این  باخت. همه  بارسلونا  به  اروپا  قهرمانان 
این فصل شاید قرار است که عیار بانوی پیر در رقابت های داخلی و اروپایی به 

سخت ترین شکل ممکن محک بخورد.
در این مدت اما رونالدو از انظار پنهان نماند و در فضای مجازی نبودنش در 
زمین فوتبال را جبران کرد و با گذاشتن پست های مختلف در صفحات شخصی اش 
از اوضاع و احوالش به طرفداران خود خبر می داد. البته برخی از اقدامات او هم 

در این مدت خیلی به مذاق کشوری که االن در آن سکونت دارد خوش نیامد.
با یک  از مثبت اعالم شدن تستش، رونالدو  روز 14 اکتبر، یک روز پس 
آمبوالنس هوایی به تورین برگشت و این اولین جنجالی بود که شکل گرفت. رونالدو 
با بازگشتش موجبات نارضایتی وزیر ورزش ایتالیا، وینچنتزو اسپادافورا را فراهم کرد، 
کسی که معتقد بود قهرمان یورو 201۶ مرتکب دو تخلف شده است. اول اینکه 
او نباید اصاًل حباب محافظتی باشگاه یوونتوس بعد از ابتالی دو عضو این باشگاه 
به کرونا را ترک می کرد و از هتل محل قرنطینه بازیکنان این تیم برای سفر به 
پرتغال و شرکت در اردوی تیم ملی کشورش در لیگ ملت های اروپا خارج می شد. 
دوم اینکه او زمانی که متوجه شد در پرتغال به کرونا مبتال شده نباید به 
تورین برمی گشت. رونالدو اما تنها یکی از 7 بازیکن یوونتوس بود که هتل جی 
تورین را در مدت قرنطینه بازیکنان تیم ترک کرد. پائولو دیباال، خوان کوادرادو، 

دانیلو، رودریگو بنتانکور، جیجی بوفون و مریح دمیرال نفرات دیگر بودند. 
یوونتوس موضوع را به سازمان بهداشت تورین اطالع داد و اعالم کرد که این 
موضوع به اطالع دفتر دادستانی هم رسیده است اما بازیکنان حتی اگر متخلف هم 
شناخته می شدند تنها ریسک پرداخت جریمه ای 400 پوندی را قبول کرده بودند.

خیلی طول نکشید که CR7 به سراغ صفحه اش در اینستاگرام رفت و به 
اسپادافورا که او را به نقض پروتکل های بهداشتی متهم کرده بود، پاسخ داد. 

او نوشت: من در این مدت همیشه در خانه ام بوده ام و االن هم همانجا دارم 
حمام آفتاب می گیرم تا روزها بگذرند. من پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنم 
و آنها را برخالف چیزی که می گویند نقض نکرده ام. این یک دروغ است. من 
از پرتغال برگشتم چون خودم و تیمم مطمئن بودیم که می توانیم کاماًل مطابق 
با فرآیند های الزم برای جابه جایی ام عمل کنیم. من با یک آمبوالنس هوایی به 
ایتالیا برگشتم و در طول سفرم هم با هیچ کسی تماس نداشتم حتی در تورین«.

با این حال این ختم ماجرا نبود و اسپادافورا ۵ روز بعد دوباره تأکید کرد که 
رونالدو از پروتکل ها تخطی کرده است. به طور طبیعی اما همانطور که در خیلی 
از موارد مشابه اینچنینی دیده می شود، برای افراد  همیشه بیان نیت واقعی شان 
امکان پذیر نیست و آنها به شیوه ای دیگر قصد دارند آن را ابراز کنند و در مورد رونالدو 
هم شاید قضیه همینطور بود و به همین دلیل اینکه اسپادافورا یک فوتبالیست 
می دهد،  قرار  هدف  را  برگشته  خانه اش  به  هوایی  آمبوالنس  با  که  را  ثروتمند 
بیشتر شبیه درس عبرت ساختن از او برای مردم خسته و درمانده از کرونا باشد تا 
هر چیز دیگر.با این حال، شاید انتظار می رفت که ستاره یوونتوس بعد از ماجرای 
آرامی روزهای  به  ادامه دهد و  به کار خود  از هتل( بی سروصدا  اول )خروجش 
قرنطینه اش را در تورین سپری کند تا کرونا را شکست دهد اما آنچه رخ داد دقیقًا 
برعکس بود و حتی خواهر رونالدو، کاتیا آویرو هم خودش را در این ماجرا دخالت 
داد و روز 14 اکتبر در اینستاگرام نوشت که تست مثبت برادرش یک کالهبرداری 
بوده است .دو هفته بعد، خود رونالدو هم خودش پستی مشابه گذاشت. او پس از 
انجام آخرین تست کرونایش قبل از بازی یوونتوس و بارسلونا که باز هم مثبت 
شد و او را از رویارویی با کاتاالن ها محروم کرد، به انتقاد از شیوه های تست گیری 
پرداخت. او نه تنها روش گرفتن تست را زیر سؤال برد بلکه آن را مزخرف دانست.

رونالدو اگرچه در نهایت از حرفش برگشت و شاید پی برد که این بار خیلی 
زیاده روی کرده اما این حرکتش با واکنش وزیر کشاورزی ایتالیا مواجه شد که 
گفت:»کریستیانو رونالدو باید کمی بیشتر فکر کند وقتی می خواهد ابزار تست کرونا 
را مزخرف توصیف کند. اینکه او به عنوان یک ورزشکار موفق با وجود مثبت شدن 
تستش صحیح و سالمت است معنایش این نیست که ویروسی که در بدنش وجود 
دارد بی ضرر است. اگر ما فرد مبتال را مجبور به قرنطینه می کنیم برای حفاظت از 

دیگران است، برای حفاظت از سالمندانی که آسیب پذیرتر هستند.«
از قضا کمی قبل از رونالدو، زالتان ابراهیموویچ هم به کرونا مبتال شد اما او 
که معمواًل با حرف هایش زیاد حاشیه می سازد، این بار در تمام مدت قرنطینه اش 
آرام بود و بعد از بهبودی اش برگشت و بالفاصله تأثیر خود را بر عملکرد روسونری 
گذاشت و االن با ۶ گلی که زده صدرنشین جدول برترین گلزنان سری A  است. 
چون  بگیرد  یاد  ابراهیموویچ  از  باید  رونالدو  بگوییم  که  نیست  این  هدف 
ابراهیموویچ خودش در به راه انداختن چنین جنجال هایی استاد است بلکه مقطع 
نیازمند  آن  مدیریت  که  است  ورزش  این  تاریخ  از  عجیبی  مقطع  فوتبال  فعلی 

مالحظه بیشتر از سوی چهره های مطرح و پرطرفدار است.

فریدون  دوباره  انتخاب 
آینده  نمی تواند  اصفهانیان، 
داوری  برای  را  درخشانی 
نظر  به  زیرا  بزند  رقم  ایران  فوتبال 
از  غیر  هدفی  انتخاب،  این  می رسد 

پیشرفت داوری دارد.
در  سلیمی  عقل  هیچ  هم  هنوز 
داوری نتوانسته انتخاب دوباره فریدون 
داوری  راس  عنوان  به  را  اصفهانیان 
که  انتخابی  کند؛  قبول  ایران  فوتبال 
قبلی  کارنامه  گرفتن  نظر  در  بدون 
سرپرست فعلی این کمیته بود و حاال 
ماه سرپرستی   3 در  نیست  معلوم  هم 
چه  فوتبال  فدراسیون  بازنشسته  این 
که  کمیته ای  افتاد.  خواهد  اتفاقاتی 
بعد از رفتن اصفهانیان دست به دست 
نه  و  ممبینی  هدایت اهلل  نه  و  چرخید 
اسماعیل صفیری نتوانستند آن طور که 
باید و شاید در مسیر پیشرفت داوری 

قدم بگذارند. 
سیون  ا فدر در  ن  ورا ا د کمیته 
شده  یتیم خانه ای  به  تبدیل  فوتبال 

است که مسئولیت آن دست به دست 
می شود و هنوز هم کسی نتوانسته به 
آن سر و سامان دهد. در فاصله کمتر 
از یک هفته تا شروع لیگ هنوز اتفاق 
مثبتی برای داوری فوتبال ایران نیفتاده 
لیگ  در  داوری  از  نمی توان  و  است 

بیستم انتظار زیادی داشت.
آیا  که  اینجاست  اصلی  سوال 

ین  ا ن  نیا صفها ا نظر  تحت  کمیته 
علیرضا  و  داوری  دپارتمان  با  ر  با
د  یکر و ر ؟  د می شو همسو  بی  ا سهر
او  ریاست  قبلی  دوره  در  اصفهانیان 
در  خواهان  او  داده  نشان  کمیته  بر 
در  زیرا  است  قدرت  داشتن  دست 
را  کمیته  ریاست  زمان، وی هم  آن 
بر عهده داشت و هم مسئولیت های 

عهده  بر  را  بی رئیس«  »دپارتمان 
گرفته بود و عالقه ای هم به انتخاب 

نداشت. آن  برای  مسئول 
ز  ا ی  ر بسیا نظر  عم  ز به 
داوری،  پیشکسوتان  و  کارشناسان 
انتخاب اصفهانیان به عنوان سرپرست 
استراتژیک  انتخابی  داوران،  کمیته 
در  بهاروند  حیدر  آوردن  رای  برای 
یعنی  ه  دیدگا ین  ا است.  بات  نتخا ا
وضعیت داوری، شرایط داوران و بهبود 
فدراسیون  فعلی  سرپرست  برای  آن 
تنها  و  ندارد  چندانی  اهمیت  فوتبال 
رای  است،  مهم  او  برای  که  چیزی 
فوتبال  فدراسیون  انتخابات  در  آوردن 
فریدون  ارتباطات  از  گرفتن  کمک  با 
یتیم خانه  این  حاال  است.  اصفهانیان 
عجیبی  روزهای  فوتبال  فدراسیون 
نیست  معلوم  و  را پشت سر می گذارد 
داوری فوتبال ایران در لیگ بیستم چه 
حواشی را پشت سر خواهد گذاشت اما 
به احتمال زیاد نقش اول این حواشی، 

مرد بازنشسته کمیته خواهد بود.

انتصاب هایی که انتخاب خوبی نیست؛

از داوری در لیگ بیستم انتظار زیادی نداشته باشیم!

نامه  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
برداری کرده  پرده  از شکایت فردی  خود 
که موجب محرومیت عیسی آل کثیر شد.

تیم  گلزن  مهاجم  کثیر  آل  عیسی 
با  بازی  ز  ا پیش  پرسپولیس،  فوتبال 
اف  ای  سوی  از  ماهه  شش  محرومیتی 
سی مواجه شد تا عالوه بر غیبت در دیدار 
حساس با تیم عربستانی، بازی فینال آسیا 

را هم از دست بدهد. 
این محرومیت جنجال بسیاری را در 
فضای فوتبال ایران و آسیا به وجود آورد 
اما خیلی زود باشگاه پرسپولیس ادعا کرد 

که قصد تبرئه مهاجم خود در دادگاه استیناف خواهی 
را دارد. این در حالی است که آل کثیر به دلیل آنچه 
شده  مواجه  محرومیت  با  شد،   خواند  »نژادپرستی« 
که خوشحالی  کند  ثابت  باید  حاال  پرسپولیس  و  بود 
پس از گل او و کوچک کردن چشم هایش، مصداق 

نژادپرستی نیست.
با این حال اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا گراندز 
و  ایران  فوتبال  فدراسیون  به  را  او  محرومیت  حکم 
متعاقبا پرسپولیس ارسال کرده تا مشخص شود این 

رای به چه شکلی صادر شده است.
آنطور که در شرح تفصیلی حکم آمده، ای اف سی 
همچون دیگر موارد تمام ادعاها و دالیل حقوقی موجود 
را خوانده اما در تصمیم گیری تنها به شواهدی ارجاع 
داده که کمیته آن را برای توضیح خود الزم می داند. 
اما نکته جالب گراندز جای دیگری است؛ در بخش 
سوم ادعا می شود که یک فرد پس از بازی پرسپولیس و 
پاختاکور با ارسال شکایتی به دبیرخانه کمیته انضباطی 
و اخالقی، زمینه ساز حکم محرومیت شده است. در 
شکایت این فرد آمده: »در بازی پرسپولیس و پاختاکور 
گل  از  بعد  بوده.  نژادپرستی  نمونه  که  افتاد  اتفاقی 
پرسپولیس، آل کثیر شکل چشم هایش را تغییر داد! 

مشخص است که این نژادپرستانه است! اقدام کنید!«
مشخص  را  فرد  این  هویت  سی  اف  ای  البته 
نکرده و همچنین ننوشته که فرد شاکی از ایران بوده 
یا کشور دیگر. در ادامه آمده که دبیرخانه با تحقیق 
خود فهمیده که این خوشحالی ژست »چشم بادامی« 

را به نمایش می گذارد.
همچنین نوشته شده که روز دوم اکتبر پرسپولیس 
را  آمیز  تبعیض  یا  آمیز  تحقیر  ارتکاب هرگونه عمل 
را  او  خوشحالی  دلیل  بیشتر  توضیح  در  و  کرده  رد 

نوشته است:
»1.  عمل آقای آل کثیر بعد از به ثمر رساندن گل 
صرفا به خاطر عمل به قولی بوده که او به برادرزاده کم 
سن و سالش داده بوده. این دو رابطه احساسی نزدیکی 
با هم دارند )سندها در پیوست شماره 1(. آقای آل کثیر 
برادرزاده ای دارد که وقتی می خندد چشمهایش به » 
چشم بادامی« شباهت کامل دارد. بر اساس این قول، 
آل کثیر بعد از زدن گل این ژست را می گیرد تا ثابت 
کند به یاد برادرزاده اش بوده و گل را به او تقدیم می 
کند. پس در این ژست هیچ قصد یا نیتی برای توهین 
به یک نژاد یا قوم در میان نبوده است ) این بخش بر 
اساس دفاعیات ارسال شده توسط خود بازیکن آماده 

و ارائه شده است(.

2.  این بازیکن از زمان بازی در باشگاه 
صنعت نفت آبادان و نفت تهران بارها این 
شادی بعد از گل را اجرا با توجه به معنای 
توضیح داده شده در بند 1 انجام داده است 

)مستند شده در پیوست 2(.
این  ایران  در  سالها  بازیکن  این    .3
انجام داده و تصاویر آن در  نوع شادی را 
تلویزیون ملی و رسانه ها منتشر شده است. 
ولی با وجود اینکه گروهی از ساکنین شمال 
ایران و جنوب شرق ایران »چشم بادامی« 
دارند هیچیک از آنها این حرکت او را توهین 
آمیز قلمداد نکرده و هیچ ارگان قضایی یا 
انضباطی ای در این باره اقدامی انجام نداده است )مستند 

شده در پیوست 3(.
4.  این بازیکن در کنفرانس خبری به صراحت 
اعالم می کند که علت شادی بعد از گلش، آنچنانکه 
در بند 2 توضیح داده شد، نشان دادن محبت و شادی 

اش به برادرزاده او بوده است.
با توجه به دالیل ذکر شده که ثابت می کند هیچ 
نیتی برای توهین در کار نبوده و این حرکت خطاب به 
هیچ قوم یا نژاد خاصی انجام نشده، ما ضمن احترام به 
همه نژادها و ملیتها درخواست داریم همه اتهامات علیه 

این بازیکن آقای آل کثیر ملغی شود.«
با این حال دفاعیات پرسپولیس ای اف سی را 
مجاب نکرده که آل کثیر را جریمه نکند و آنطور که 
قانون  بر اساس ماده ۵8.1  او  در گراندز حکم آمده، 
انضباطی و اخالقی ای اف سی که درخصوص عمل 
میزان  به کمترین  است،  آمیز  تبعیض  یا  آمیز  تحقیر 
محرومیت محکوم شده است: »شش ماه محرومیت از 
هرگونه فعالیت فوتبالی و 10 هزار دالر آمریکا جریمه .«

با این حال پرسپولیس همچنان امیدوار است که 
در دادگاه تجدید نظر بتواند این حکم را بشکند و آل 

کثیر  از محرومیت نجات یابد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

همیشه پای یک خیانتکار در میان است؛

فوتبال خاله زنکی ممنوع!

خودش  پرسپولیس  که  روزهایی  در 
لیگ  های  رقابت  در  حضور  برای  ا  ر
قهرمانان آسیا آماده می کرد فسخ قرارداد 
و  کادرفنی  به  بزرگی  ترابی شوک  مهدی 

هواداران تیم بود.
فسخ  ز  ا بعد  ما  ا بی  ا تر مهدی 
سواالت  و  ابهامات  برابر  در  و  قراردادش 
زیادی که وجود داشت سکوت کرد. او که 
العربی  تیم  به  رسمی  طور  به  قبل  چندی 
قطر پیوست بعد از بیش از دو ماه سکوت 
از  اش  جدایی  درباره  گویی  و  گفت  در 

پرسپولیس صحبت کرده است:
پرسپولیس  از  جدایی ات  نحوه  -از 
شروع کنیم. خیلی ها اعتقاد دارند جدایی ات 
راحتی  نا باعث  و  نداشت  خوبی  شکل 
این  در  شد.  هواداران  شدید  اعتراض  و 

خصوص صحبت می کنی؟
شما  که  ست  ا همین  هر  ظا به 
از پرسپولیس  به شکل خوبی  می گویید و 
جدا نشدم ولی واقعیت چیز دیگری است. 
رسانه ها  هرچه  که  نیست  آنطور  همیشه 
محترم  هواداران  که  آنطور  و  می گویند 
من  باشد،  درست  می گویند  پرسپولیس 
بگویم.  را  واقعیت ها  همه  نمی خواهم  هم 
شاید من هم از فالن آدم یا فالن مسئول 
دوست  را  پرسپولیس  ولی  باشم  ناراحت 
پشت  عنوان  هیچ  به  نمی خواهم  و  دارم 
تیمم حرف بزنم چون اعضای تیم را مثل 
هواداران  و  مردم  می دانم.  خودم  خانواده  
بدانند  را  این  است  بهتر  پرسپولیس  عزیز 
دروغ هایی  تا  من  جدایی  حقیقت  از  که 
زبان  از  و  دامن می زنند  آن  به  برخی  که 
آسمان  تا  زمین  از  فاصله  من می نویسند، 
است. هر رسانه ای هر چیزی از زبان من 
نوشته، دروغ است مگر اینکه صدای من 

یا تصاویری از حرف زدنم داشته باشد.
با  - خیلی ها می گویند مهدی ترابی 
فسخ یکطرفه قراردادش راه را برای دیگر 
وجود  با  آنها  تا  کرد  باز  هم  فوتبالیست ها 
کنند.  ترک  را  تیم هایشان  قرارداد،  داشتن 

این موضوع را قبول داری؟
را  این  اول  نیست.  ینطور  ا اصال 
که  درصدی   8 آن  به خاطر  من  بگویم 
من  نکردم.  فسخ  کردند  اعالم  جا  همه 
ولی  داشتم  طلب  ین  ا ز  ا بیشتر  خیلی 
در  صحبتی  خصوص  این  در  وقت  هیچ 
ندادم.  انجام  دیگر  جاهای  یا  رسانه ها 
بر  برا را  بازیکنان  رند  دا دوست  برخی 
هواداران قرار دهند و این کار را با دروغ 
انجام  مسائل  به یک سری  زدن  دامن  و 
احساس  که  بگویم  هم  را  این  می دهند. 
کردم برخی افراد در باشگاه صحبت هایی 

که به صورت خصوصی با آنها انجام دادم 
را با اغراق تحویل فضای مجازی می دهند 
که این کار قشنگی نیست. آنها می خواهند 
بازیکنان را برابر هواداران قرار دهند. من 
از  قبل  می توانستم  بودم  پول  دنبال  اگر 
یا  و   لیگ(  بازی  )آخرین  سایپا  با  بازی 
به  و  کنم  فسخ  را  قراردادم  دربی  از  قبل 
همین قطر بیایم. آن زمان پیشنهاد خیلی 
همه  که  داشتم  الدوحیل  تیم  از  بهتری 
هم در جریان قرار گرفته بودند. من فقط 
به خاطر اینکه دوست داشتم در پرسپولیس 
قبل  نیامدم. من  قطر  به  زمان  آن  بمانم، 
را  قراردادم  می توانستم  سایپا  با  بازی  از 
فسخ کنم که این کار را نکردم ولی هیچ 
وقت به خودم اجازه نمی دهم سر هواداران 
ند  کرد یتم  حما همیشه  که  پرسپولیس 

بگذارم. منت 
چرا  و  چگونه  که  می دهی  -توضیح 

قراردادت را فسخ کردی؟
این موضوع هم به صورت واقعی بیان 
نشد. فکر می کنم حدود 2 یا 3ماه قبل به 
قبل  قراردادم  که  فرستادم  نامه  باشگاه 
ولی  شود  فسخ  می تواند  سایپا  با  بازی  از 
نکرد.  هیچ جا صحبت  نامه  این  از  باشگاه 
این نامه در باشگاه است و می توانند آن را 
منتشر کنند. باشگاه عکس العملی در مورد 
این نامه نشان نداد. من حتی یک روز هم 
تا  فرستادم  باشگاه  به  را  برنامه هایم  مدیر 
حضوری با مسئوالن پرسپولیس بگوید که 
فسخ  ترابی  قرارداد  فالن،  بند  به  توجه  با 
می شود و مراقب باشید این اتفاق رخ ندهد. 
البته بحث من پول نبود و فقط انتظار احترام 

را داشتم که این احترام را ندیدم.
این  در  ایرانی  بازیکنان  از  -برخی 
سال ها با وجود پیشنهاد از تیم های عربی، 
بروند.  اروپا  به  کمتر  پول  با  دادند  ترجیح 
پیشنهادی  آیا  نکردی؟  را  کار  این  تو چرا 

از اروپا نداشتی؟

و  فکر  در  فقط  ولی  بود  پیشنهاد 
جدا  پرسپولیس  از  که  بود  این  من  ذهن 
نشوم ولی اتفاقات را طوری رقم زدند که 
جدا شوم. آن پیشنهادی که قبل از اتمام 
می توانستم  و  بود  بهتر  خیلی  رسید  لیگ 
ببینم  تا  همان زمان جدا شوم ولی ماندم 
باشگاه چه تصمیمی می گیرد که درنهایت 

این اتفاقات رخ داد.
- گفتی پیشنهاد اروپایی داشتی ولی 

توضیح زیادی در این خصوص ندادی؟
پیشنهاد بود ولی به مدیر برنامه هایم 
گفتم که دوست دارم در پرسپولیس بمانم 
به  جدا شوم.  نمی خواستم  مقطع  آن  در  و 

هر حال قسمت این بود که بمانم.
-نقل قولی از تو در یکی از روزنامه ها 
منتشر شد که قرار است پول بند آزادسازی 
با پرسپولیس گنجانده  را که در قراردادت 
بدهی.  باشگاه  این  به  خودت  را  بود  شده 

این موضوع حقیقت دارد؟
از همان شیطنت های  این هم دقیقا 
کردم.  اشاره  آن  به  که  است  رسانه ای 
می خواهند  و  است  هدفمند  شیطنت  این 
به  من  که  کنند  القا  مردم  و  هواداران  به 
باشگاه بدهکار هستم ولی اینطور نیست و 
نیستم.  بدهکار  پرسپولیس  باشگاه  به  من 
پرسپولیس  از  زیادی هم  مبلغ خیلی  حتی 
شیطنت  برخی  متأسفانه  ولی  دارم  طلب 
می کنند. ما قرار بود در مورد این طلب با 
اینطور شیطنت  باشگاه صحبت کنیم ولی 

کردند که اصل قشنگ نبود
با  و  نی  بما شتی  ا ند ست  و د -

پرسپولیس قهرمان آسیا شوی؟
آنهایی که از نزدیک مرا می شناسند، 
به خوبی می دانند که چقدر دوست داشتم 
بمانم ولی اتفاقات را طوری رقم زدند که 
نیستم  پرسپولیس  در  االن  شوم.  جدا  من 
دارم  دوست  است.  تیم  این  با  دلم  ولی 
شود.  برتر  لیگ  و  آسیا  قهرمان  تیم  این 

پرسپولیس واقعا در بازی های آسیایی نشان 
داد که کیفیت فنی باالیی دارد.

از  را  زیادی  بازیکنان  -پرسپولیس 
دست داده و برای فینال آسیا چند محروم 
شرایط  این  در  می کنی  فکر  دارد.  هم 

پرسپولیس قهرمان آسیا شود؟
متکی  بازیکن خاصی  به  پرسپولیس 
که  گرفته  هم  جدیدی  بازیکنان  و  نیست 
همه باکیفیت هستند. قطعا با این تیم خوب 
و با تالش بچه ها و کادر، می توانند دوباره 
امیدوارم  کنند.  کسب  افتخار  کشور  برای 
پرسپولیس با دعای مردم قهرمان آسیا شود.

با  که  ه  ل پنا سو ر ص  خصو ر د -
شد  جدا  پرسپولیس  از  زیادی  حاشیه های 

چه صحبتی داری؟
من در مورد آقای رسول پناه صحبتی 
ندارم و نمی خواهم همه مسائل را باز کنم. 
شاید یک روز بیشتر درخصوص این مسائل 

صحبت کنم.
ن  ا ر ا د ا هو که  نی  ا می د حتما  -
پرسپولیس به شدت از شجاع خلیل زاده هم 

ناراحت هستند؟
زحمت  خیلی  پرسپولیس  در  شجاع 
کشید و هر وقت بازی کرد کم نگذاشت. 
او  و  را قضاوت کنم  نمی توانم شجاع  من 
است،  گرفته  که  تصمیمی  مورد  در  قطعا 

توضیح خواهد داد.
-چرا پروسه عقد قراردادت با العربی 
تا این حد طوالنی شد؟ آیا این خبر حقیقت 
داشت که تیم قطری برای عقد قرارداد با 

تو تردید داشت؟
زمینه  این  در  و  نبود  اینطور  اصال 
در  حضور  از  بعد  من  شد.  شیطنت  هم 
می ماندم  قرنطینه  در  2هفته  باید  قطر 
هیچ  بود.  شده  تعطیل  هم  قطر  لیگ  و 
تیم  با  حتی  من  و  نداشت  وجود  مشکلی 

می کردم. تمرین 
در  شما  تیم  قدرت  می دانی  -حتما 
سطح الدوحیل و السد نیست. فکر می کنی 

بتوانی در العربی خودت را نشان دهی؟
عملکرد  که  می کنم  را  تالشم  همه 
برای  خوبی  نماینده  و  باشم  داشته  خوبی 
فوتبال ایران و پرسپولیسی ها باشم. دوست 
سربلندی  باعث  خوبم  عملکرد  با  دارم 
حمایتم  همیشه  که  باشم  پرسپولیسی ها 
کردند. کیفیت فنی تیم هم خوب است و 
امیدوارم قدرت تیم خودمان را نشان دهیم.

هم  مصدوم  العربی  آخر  بازی  -در 
شدی. مصدومیتت جدی است؟

کش  کمی  کشاله ام  نمی کنم.  فکر 
زمان  3هفته  2تا  به  می کنم  فکر  و  آمده 

نیاز دارم تا به میادین برگردم.

پرسپولیس را دوست دارم ؛

برخی دوست دارند بازیکنان را برابر هواداران قرار دهند 
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از راست مرتضی سرهنگی ، نویسنده و رییس دفتر ادبیات هنر مقاومت حوزه 
هنری و احمد مسجدجامعی  اختصاصی دنیای جوانان

مشو چو دهر
 که یک عهد پایدار نکرد

پروین اعتصامی

کسی که بر سر نرد جهان قمار نکرد
سیاه روزی و بدنامی اختیار نکرد

خوش آن که از گل مسموم باغ دهر رمید
به رفق گر نظری کرد، جز به خار نکرد

به تیه فقر، ازآن روی گشت دل حیران
که هیچگه شتر آز را مهار نکرد

نداشت دیدٔه تحقیق، مردمی کاز دور
بدید خیمٔه اهریمن و فرار نکرد

شکار کرده بسی در دل شب، این صیاد
مگو که روز گذشت و مرا شکار نکرد

سپهر پیر بسی رشتٔه محبت و انس
گرفت و بست به هم، لیک استوار نکرد

مشو چو وقت، که یک لحظه پایدار نماند
مشو چو دهر، که یک عهد پایدار نکرد

روا مدار پس از مدت تو گفته شود
که دیر ماند فالنی و هیچ کار نکرد

کتاب  جشنواره  دوره  نوزدهمین  دبیر  مسعودی،  امیدعلی 
و رسانه درباره وضعیت ثبت نام ها و ارسال آثار در این دوره از 
جشنواره که از پنجم آبان آغاز شده است، گفت: از همان روز اعالم 
ارسال آثار، ارسال آثار شده است و شاهد ارسال آثار با کیفیتی هم 
در این دوره از جشنواره بوده ایم. البته بیشتر آثار ارسالی در حوزه 
دفاع مقدس و سوادرسانه ای بوده اند و خبرنگاران تخصصی کتاب 

کمتر آثار خود را به جشنواره ارسال کرده اند.
 وی افزود: یکی از دیگر موضوعات مهم در این دوره از 
جشنواره کتاب و رسانه، جوایز برگزیدگان جشنواره است. امیدواریم 
نسبت به سال گذشته، بتوانیم جوایز نفیسی را به برگزیدگان و 

منتخبان نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه اهدا کنیم.
 دبیر نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه درباره داوری 
آثار خبرنگاران حوزه کتاب در جشنواره توضیح داد: داوری آثار 
هم زمان با ارسال آثار آغاز شده؛ یعنی تا پایان مدت زمان فراخوان 
ارسال اثر صبر نمی کنیم و داوری ها در دو مرحله انجام می شود. 
در مرحله اول، دو داور کارها را بررسی می کنند و نظر می دهند؛ 
اگر نظر دو داور مثبت بود، اثر به مرحله نهایی می رود. اگر نظر 

دو داور مرحله نخست منفی بود، اثر کنار گذاشته می شود و اگر 
یک نظر مثبت و دیگری منفی بود، کار به داور سوم برای داوری 

ارسال می شود.
 وی ادامه داد: امیدواریم که بتوانیم همزمانی داوری با ارسال 
البته تعداد داوران در این دوره از  آثار را به خوبی پیش ببریم. 
جشنواره، باال است تا اگر داوری نتوانست فرایند داوری را انجام 

بدهد، داور دیگری جایگزین او شود.
دبیر نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه درباره ارسال آثار 
خبرنگاران تخصصی حوزه کتاب به جشنواره در روزهای باقی مانده 
گفت: ما ایرانی ها هنگامی که می خواهیم برای دانشگاه ثبت نام 
کنیم، آن را برای لحظه آخر می گذاریم؛ اما وقتی برای اتومبیل 
می خواهیم ثبت نام کنیم، در دقیقه های نخست اقدام می کنیم. 
فرایند ارسال آثار نیز معموال به  این شکل بوده است که خبرنگاران 
دقیقه های آخر کارهای خود را ارسال می کنند و این موجب تراکم 
آثار برای داوری در روزهای آخر می شود. همچنین باعث می شود 
که زمان اعالم اسامی برگزیدگان را به زمان دیگری موکول و 

با تاخیر مراسم اختتامیه را برگزار کنیم.

خبرنگاران کتاب ارسال آثارشان را به روزهای آخر جشنواره موکول نکنند

و  فرهنگ  دفتر  مسئول 
هنری  حوزه  پایداری  مطالعات 
استان اردبیل گفت: حمایت های 
مادی و معنوی ارگان ها و نهادهای فرهنگی 
بسیار  پایداری،  ادبیات  حوزه  آثار  تولید  از 

کاهش یافته است.
محمود مهدوی ، متولد سال 13۵1 در 
شهر اردبیل است. از سال ۶۶ با تئاتر وارد 
فوق  هنر،  گرافیک  دیپلم  شد.  هنر  عرصه 
لیسانس  فیلمسازی،  و  کارگردانی  دیپلم 
روابط عمومی دارد و از سال 72 به جرگه 
گفته  به  است.  پیوسته  داستان نویسان 
زمینه،  این  در  استادش  نخستین  خودش، 
کتاب   30 حدود  و  بوده  غفارزادگان  داوود 
چاپ شده در زمینه های مختلفی چون رمان، 
فارسی(،  به  آذربایجانی  ترکی  )از  ترجمه 
مجموعه داستان فارسی و ترکی، نمایشنامه 
و 1۵ کتاب خاطره دارد؛ از آن جمله است: 
ترکش ها گرایم را گرفتند، پالکاردهای خالی 
می کردند،  بدرقه  را  ما  خمپاره ها  گردان، 
تبسم  مجموعه سه جلدی علمداران عشق، 
داغ،  پوکه های  روی  خواب  وقت،  اول  در 
غسل شهادت در بمباران، ایستاده در میدان 
مین، چله نشین، این خاطرات را زیر نور چراغ 
قوه رادیو می نویسم و سربازها پیر نمی شوند.

این  از  »آغاباجی«  کوتاه  داستان 
نویسنده در جشنواره داستان نویسی رضوی 
محمودی  آن  از  را  نخست  رتبه   97 سال 
مهدوی کرد و رمان »برادر خوانده« او هم 
»امیرحسین  ادبی  جایزه  دوره  در هشتمین 
را  نوجوان  رمان  نخست  مقام  فردی« 
کسب کرد. وی که در روزهای کرونایی، به 
رمان نویسی درباره تاریخ اردبیل می پردازد، 
»برای موشک ها سه تار می زنم« را در حوزه 
ادبیات مقاومت نوشته و به تازگی هم رمان 
»شش دانگ مریخ در دست آقاجان« را برای 
رده سنی نوجوان نوشته و آن را برای چاپ 
در  آنچه  است.  مدرسه سپرده  انتشارات  به 
این  با  ادامه می خوانید حاصل گفت وگویی 

نویسنده است.
* در میان کسانی که در وادی ادبیات 
پایداری دستی بر آتش دارند، محمود مهدوی 
نامی آشناست. می خواهم بدانم چطور به این 

وادی کشیده شدید؟
 73 -72 سال های  حدود  از   **
آغاز  »زه آشو ب«  با  می نویسم؛  نمایشنامه 
در  واحدی زاده  مجید  مرحوم  که  کردم 
سال  در  کرد.  کمک  من  به  آن  بازنویسی 
راه  با همت دوستان  را  7۶ کارگاه داستان 
انداختیم؛ تا سال 82 مرتب داستان نوشتم. 
با تشویق ها و حمایت ها و آموزش های آقا 
خاطره نویسی  وادی  به  سرهنگی  مرتضی 
کشیده شدم و در سال 83 نخستین کتابم 
را در این زمینه با نام »ترکش ها گرایم را 
گرفتند« نوشتم. خاطره ای از شفیع شکوهی؛ 
آهن ربا  بدنش  گویی  که  رزمنده ای  جریان 
او  جذب  ترکش ها  می رفته  جا  هر  و  دارد 
می شدند. این تجربه همان و در این ورطه 
با کمال میل ماندن همان. به عبارتی، مقوله 
جنگ آمده و وارد داستان ها و رمان هایم شده 

است؛ بدون هیچ اغراق و شعاری.
*  و تصمیم گرفتید بمانید...

** هر کس وارد عالم دفاع مقدس 
و خاطرات شد، مبتالی آن می شود؛ خروج، 
امکان پذیر نیست و ماندن و سیر کردن در 
این فضا دست خودش نخواهد بود. منطقه 
شگفت انگیزی است از این رو که مرگ و 
زندگی در این عالم فاصله ای ثانیه ای و مرزی 

به شدت باریک دارند.
* از ادبیات پایداری در اردبیل برایمان 
بگوئید. در دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری 

حوزه هنری استان اردبیل چه می گذرد؟

** از زمان جنگ تحمیلی 3۶ فرمانده 
شهید   ۶3 دانش آموز،  شهید   7۵3 شهید، 
 7000 و  آزاده   700 به  قریب  فرهنگی، 
امر ضرورت  این  که  دارد  یادگار  به  جانباز 
ثبت خاطرات ارزشمند آن دوران را دوچندان 
می کند. از بدو تأسیس حوزه هنری یعنی از 
حدود سال 1380 این دفتر نیز کار خود را 
شروع کرد که اساس آن صیانت از ادبیات 
انواع خاطره نویسی را  دفاع مقدس است و 

دربرمی گیرد.
در نزدیک به 20 سال فعالیت، حدود 
مجموعه  تک خاطره،  از  اعم  کتاب   40
به  و کمک  آنها،  خانواده  و  خاطرات شهدا 
آزادگان،  خودنوشت های  تألیف  و  تدوین 
در  کرده ایم؛  چاپ  رزمندگان  و  جانبازان 
دیگرنوشت ها،  و  خودنوشت ها  از  آن،  کنار 
آلبوم و کتاب صوتی تولید کرده ایم؛ ازجمله 
»ایستاده در میدان مین« از خاطرات جواد 
اکبری،  سردار  خاکریز«  »به وقت  زنجانی، 
و  دولت نژاد  ایرج  طالیی«  »خاکریزهای 
»پالکاردهای خالی گردان« مهدی آقازاده 
که مؤسسات خصوصی داب َسس و وویَسس 
به مناسبت چهل سالگی دفاع مقدس وارد 
ماجرای ضبط و تدوین و انتشار آنها شدند 
و شاید ادعای نادرستی نباشد اگر بگویم در 
میان سایر مراکز حوزه هنری در این زمینه 

پیشتاز بوده ایم.
عمومًا  پایداری  مطالعات  و  فرهنگ 
پایه خاطره نویسی استوار است؛ رزمنده،  بر 
شهید، جانباز، آزاده، مدافع حرم ... و به تازگی 
نیز مدافع سالمت که از پروژه های آینده بوده 

و کرونا به ما تحمیل کرده است.
* به نظر شما چرا باید به مقوله جنگ 

و پایداری پرداخت؟
هیچ  که  نیست  مقوله ای  جنگ   **
انسانی داوطلب شود به سراغ آن برود. شاید 
در روزگاران دور، برای تأمین مایحتاج زندگی 
جنگ های گروهی صورت می گرفت - که 
یک رفتار بدوی بود - اما در زندگی متمدنانه 
اگر کسی وارد حریم تو شد، ناچار از دفاع و 

مقابله خواهی بود.
مقوله  از  ما  دولت های  میان،  این  در 
دفاع مقدس برداشت سیاسی می کنند و این 
سویه، اثر منفی بر اصل قضیه می گذارد. برادِر 
شما، عموی من، دایی او، یا هر کسی؛ یکی 
بر  آزاده.  یا  شهید است، آن دیگری جانباز 
این اساس، جنگ هنوز در میانه ی زندگی 
ماست و در خانه های ما ادامه دارد. چیزی 
نیست که بتوان بر آن چشم بست و بر این 
اساس، معتقدم جنگ هشت ساله ما پایان 
نیافته است؛ در حالی که برخی می خواهند 
و  کنند  را حذف  کشور  تاریخ  از  برهه  این 

کنار بگذارند.
* در جنگ هشت ساله ایران و عراق 
چه قابلیت هایی وجود دارد که باید بیشتر به 

آنها پرداخته شود؟
حال  هر  در  دفاع  من،  نظر  از   **
مقدس است. انسان ذاتًا در فکر دفاع است 
و باید در برابر دشمن بایستد. به روسیه هم 
حمله شد، به ما هم. روسیه هنوز هم از آن 
رویداد و ایستادگی ۵ رزمنده ای که در برابر 
فیلم های  ایستادند،  آلمان  زرهی  نیروهای 
تماشا  را  آنها  ابهتی می سازد؛  پر  و  ماندگار 
کنید؛ ببینید چه رشادت هایی را به نمایش 

کشیده است!
اروپا سال ها از جنگ جهانی دوم فاصله 
گرفته است، اما اگر سینمای هالیوود ساالنه 
به  آن  فیلم   20 باشد،  داشته  تولید   100
جنگ جهانی دوم ربط پیدا می کند؛ چنان که 
ژانر  فیلم »1917« در همین  سال گذشته 

اُسکار گرفت.
با  قرابت  جنگ،  در  ما  بزرگ  امتیاز 
نماز شب  بزرگ،  معنویت است؛ کوچک و 
می رفتند.  شهادت  استقبال  به  می  خواندند، 
انکار  اما  امروز  داشتند.  حضور  مسابقه ی 
نکنیم که اخالص کم شده، ایثار و معنویت 
کم شده، دزدی و اختالس زیاد شده،... هر 
یک  اینها  شوند.  سانسور  نباید  هست،  چه 

سری الگوهای رفتاری هستند.
ادبی  لحاظ  به  جنگ،  مقوله  ازسویی 
چنان که  مقوله هاست؛  عجیب ترین  از  نیز 
در  گرفتن  قرار  نویسندگان،  بزرگترین 
از شانس های  معرض یک جنگ بزرگ را 
گاهی  می آوردند.  حساب  به  خود  خوب 
درگیر جنگ  منطقه  به  آنها  از  برخی  حتی 
کنند. کامل  را  خود  ُرمان  تا   می رفتند 

* خودتان فکر می کنید کدام کتابتان از همه 
ارزنده تر بوده است؟

این  در  که  پروژه  ای  بزرگترین   **
جلدی  سه  مجموعه  کرده ام،  کار  استان 
»علمداران عشق«، شامل خاطره 38 شهید 
از  است. پس  بوده  ایثارگر  روحانی  و 2۶0 
اینکه برای شهدا کار کردم، برکت زندگی ام 
بیشتر شد. لحظات معنوی خوبی هم برایم 
رخ داد. ازجمله خاطرات معجزه وارم این بود 
که در جریان پروژه شهدای روحانی به یکی 
از روستاهای گرمی رفتیم. گفته بودند مادر 
با پدر و خواهر  ندارد.  شهید احوال خوشی 
متوجه  که  بودیم  صحبت  مشغول  شهید 
شدم مادر شهید هر از گاهی می گوید »من 
در خواب دیده بودم«. به عنوان داستان نویس 
دیده  خوابی  چه  بدانم  بود  کنجکاو  ذهنم 
و  برگرداندم  را  واکمن  کاست  نوار  است. 
پرسیدم »چه خوابی دیده اید؟«؛ گفت: »دو 
سال بود شهید به خوابم نیامده بود. حدود 
شهر  از  که  داد  خبر  و  آمد  امروز  صبح   4
میهمان خواهیم داشت. حیاط را جارو کنید، 

شاید وارد خانه نشوند.
جالب قضیه اینجا بود که در بدو ورود 
ما به روستا، برق قطع شد. پدر شهید کت 

و شلوار پوشیده، در ایوان خانه نشسته بود. 
چون نور منزل کم بود، فیلمبردار همراه گروه 
گفت در حیاط مستقر شویم و تمام آنچه گفته 

شده بود به این ترتیب تعبیر شد.
روح شهدا زنده است؛ در دین هم داریم 
که روح زنده است. این راه پر برکت بوده 
و اگر خلوص بیشتری داشته باشیم درصد 

این برکت بیشتر هم خواهد شد.
* از مشکالت خاطره نویسی برایمان 

بگویید.
** این مسیر دشواری های بسیار دارد. 
پیاده سازی،  بسیاری صرف مصاحبه،  زمان 
تنظیم و تدوین می شود. پروسه ای طوالنی 
دارد؛ از جمله اینکه نوشتن خاطره آزاده ای 
را از آذر ماه سال گذشته، آغاز کرده ام که 

هنوز پایان نیافته است.
حوزه  ین  ا در  بگویم  هم  می خوا
درصد  اما  است،  بسیار  نوشتن  برای  سوژه 
و  ارگان ها  معنوی  و  مادی  حمایت های 
نهادها بسیار کاهش یافته است. برای من 
- در اوج پختگی قلمی در خاطره نویسی و 
داستان نویسی - کار نیست؛ اگر هم هست، 
منطقی  و  منصفانه  و  قبول  قابل  هزینه 
یک  برای  نمی کنند.  پرداخت  متعادلی  و 
پیشنهاد  میلیون  یک  صفحه ای،   200 کار 
می کنند! پروژه ای که حداقل یک سال زمان 
صرف آن می شود. شغل دوم و کار نیمه وقت 
همین  من  پیشه  ندارم.  دیگری  صنعت  و 
معاش  امرار  هم  همین  با  و  است  نوشتن 
می کنم. هیچ یک از ما که در این حوزه قلم 
می زنیم، خواهان مبلغ باالیی نیستیم اما بهتر 

است پرداخت ها متناسب و معقول باشند.
وضعیت اقتصادی، به ویژه در بخش 
در  تازگی  به  اما  است  نامناسب  فرهنگ، 
آقا  گرامیداشت هفته دفاع مقدس حضرت 
به  داشتند که  این خصوص  در  فرمایشاتی 
نظر، بر اساس گفته های ایشان هم که شده 
باید از نویسندگان حمایت کرد. معتقدم جنِگ 
سرباز، ناقص است و زمانی کامل می شود 
که خاطراتش نوشته شود. یک میلیون تومان 
بی انصافی  نظر  به  تالش،  سال  یک  برای 
است. من و شاگردانم این کار را می کنیم، 

اما شیوه درستی نیست.
* پیشنهادتان برای بهبود این شرایط 

چیست؟
با بودجه های کالن،  ارگان هایی   **
بهتر است پیشگام ضبط و ثبت خاطرات و 
سالگی  در 40  و  مقدس شوند  دفاع  تاریخ 
دفاع مقدس بودجه تزریق کنند که اگر این 
اتفاق بیفتد، با 10 نویسنده خوب، 10 کتاب 
می دهیم.  تحویل  ماندگار  و  خوب  خاطره 
از دوستان چندین کتاب نوشته اند  بسیاری 
اما هنوز -پس از گذشت چند سال- تسویه 
به  بهایی  و  ارزش  است.  نشده  حساب 
افراد  ما  ِقَبِل  از  اما  نمی شود  داده  نویسنده 

بسیاری به شهرت رسیده اند.
چون  گرانقدری  سرمایه  های  ایران 
جانبازان  و  ایثارگران  شهدا،  معظم  خانواده 
دارد. وقایع و خاطرات این دوران ارزشمند 
ارزش های دفاع  باید در راستای ماندگاری 
به  آیندگان  شود تا  ضبط  و  ثبت  مقدس 
در  که  چرا  کنند؛  افتخار  کشورشان  تاریخ 
دوران هشت ساله ی دفاع مقدس، دشمن به 
ادوات و تجهیزات جنگی و نظامی قدرتمند 
خود افتخار می کرد اما با همه داشته هایش، 
در مقابل ایمان، روحیه شهادت طلبی، ایثار 
و مقاومت جوانان کشور کم آورد و زانو زد.

از  ارزشمندی  گنجینه   مقدس  دفاع 
در  آن  از  باید  که  است  زندگی  درس های 
تمام مراحل حیات الگوبرداری کرد و یاد و 
خاطره آن دوران را با ثبت و مرور خاطرات 

رزمندگان زنده نگه داشت.

حمایت نهادهای فرهنگی از آثار حوزه ادبیات پایداری کاهش یافته است 

»حاجی غیربازاری« در بازار کتاب
 ، ری« ا ز با غیر جی  »حا کتاب 

سفرنامه حج سجاد محقق منتشر شد. 
با  و  صفحه   1۵7 در  کتاب  این 
قو  نشر  توسط  تومان  هزار   28 قیمت 

منتشر شده است. 
مل  شا شت ها  ا د د یا ین  ا
روزنوشت های سفر سجاد محقق به حج 
تمتع در سال 1397 نوشته شده و پیش 
از انتشار در قالب کتاب، همزمان با ایام 
حج تمتع سال 97 در یکی از رسانه ها به 

صورت روزانه منتشر شده است.
از  فصل   2۶ در  یادداشت ها  این 
ماجرای تصمیم مولف برای رفتن به سفر 
حج و اتفاقات پیش از آن آغاز می شود و 

تا آخرین طواف در مکه مکرمه ادامه دارد.
مهم ترین ویژگی این سفرنامه، زبان و نثری است که محقق در خلق آن به 
از خود  او در این کتاب در مقام نویسنده تصویری بدون روتوش  کار برده است. 
به عنوان یک حاجی ایرانی به نمایش گذاشته است و یادداشت هایش را به سمت 
و  کتاب  این  است.  نبرده  پیش  مردم شناسانه  یا  فلسفی  و  روزنوشت  یک  خلق 
نثرش روایتی بسیار خودمانی  که به قول نویسنده نه ذوق عرفانی ویژه ای دارد و 
نه قرار است چیزی بیشتر از آن چه موضوع روایت است به مخاطب نشان می دهد. 
با این همه هنر نویسنده در این یادداشت ها، حرکت کردن به سمت عمق معنایی، 
مکان ها، موقعیت ها و حس حاکم بر اماکن متبرکه ای است که نویسنده طی این 

سفر در آن ها به سر می برد. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: فاصله تا نماز عشاء را رفتم برای زیارت 
پیامبر، خیلی شلوغ بود. همان طور که روی  از جلو مزار  پیامبر)ص(. مسیر عبور 
نوک پا با فشار جمعیت هل داده می شدیم شروع کردم به سالم دادن. اصال یکی 
حضرت  به  باید  رسیدی  که  این جا  نمی دانی  است.  همین  مدینه،  سختی های  از 
صدیقه)س( هم سالم کنی یا نه؟ اصال سرت را کدام سمت باید بگیری؟ به نام دختر 
رسول اهلل بخوانیش یا همسر امیرالمومنین؟ مادر حسنین یا حضرت محسن؟ مادر پهلو 
شکسته یا سیلی خورده؟ ال حول وال قوۀ إال باهلل. به این ها که فکر می کنی نفست 
حبس می شود و چشم هایت خیس. مشکل مدینه همین است. همیشه همین بوده. 
مدینه نه جای سفرنامه نوشتن است نه جای حرف زدن. مدینه به اندازه تمام عالم 
روضه دارد. هرچقدر دوست داری بخوان. تمام نمی شود. از باب بقیع زدم بیرون...

پیشنهاد تشویق خریداران و مخاطبان در هفته کتاب
مدیر  ه  د ا فخری ز محمدمهدی 
با اشاره به برگزاری  انتشارات روزنه  کار 
ب  کتا هفته  ه  ر و د هشتمین  بیست و
اجرای  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  یکی  کتاب  هفته  در  کتابگردی  طرح 
طرح های خوب و موثر در این هفته است 
که موجب دلگرمی کتاب فروشان می شود 
شهری  مسئوالن  و  مقامات  از  جمعی  و 
به  کتاب فروشی ها  در  با حضور  دولتی  و 

فعاالن این حوزه سرکشی می کنند.
در  افراد  این  حضور  افزود:  وی   
برای  خاطری  تسلی  کتاب فروشی ها 

فعاالن حوزه نشر و کتاب فروشی  است. این رویداد هر ساله به عنوان یک رسم در 
آخرین پنج شنبه هفته کتاب اجرایی می شود و باید ادامه داشته باشد.

 فخری زاده در ادامه با ارائه پیشنهادی برای بهتر برگزار شدن برنامه های هفته 
کتاب عنوان کرد: در طول این سال ها، در هر مراسمی که برگزار شده، از ناشر، 
کتاب فروش یا موزعان تقدیر شده است؛ درحالی  که این خواننده ها هستند که هزینه 

هر کتاب را پرداخت می کنند و هیچ گاه در این پروسه دیده نمی شود.
کتاب فروش،  و  ناشر  کنار  در  می توانیم  داد:  توضیح  زمینه  این  در  وی   
کتاب خوان های خوب را هم معرفی و تشویق کنیم؛ یعنی افرادی که با کتاب فروشان 

برای خرید کتاب های جدید در ارتباط اند و پیگیر خرید و تهیه عناوین جدیدند.
 فخری زاده گفت: پیدا کردن این افراد کار سختی نیست و کتاب فروشان به 
راحتی می توانند این افراد را که سال ها است با آن ها در ارتباط هستند، به ستاد 
اجرایی و شورای سیاستگذاری هفته کتاب معرفی کنند تا در میان تقدیری ها باشند.

 وی همچنین درباره افزوده شدن این بخش به برنامه های هفته کتاب ادامه 
این بخش، کسی که کتاب خریداری می کند، کتاب در سبد  با اضافه شدن  داد: 
خرید او وجود دارد و کتاب خوان است هم مورد توجه قرار می گیرد و محترم شمرده 
می شود. این کار به عنوان یک ارزش تلقی می شود و افراد به کتاب خوانی ترغیب 

و تشویق می شوند.
از کتاب فروشی ها  افراد بن خرید کتاب  این   فخری زاده پیشنهاد داد جایزه 
باشد و گفت: به عنوان مثال با همکاری سازمان ها و نهادهای متولی در این حوزه 
می توان بن های خرید کتاب از کتاب فروشی ها برای این بخش پیش بینی کرد تا 

تشویقی برای ادامه فعالیت او در این مسیر باشد.
 به گفته وی، از سوی دیگر سایر نهادهای غیرمرتبط با حوزه کتاب هم می توانند 
در این هفته از کتاب به عنوان یک نماد استفاده کنند. به عنوان مثال؛ وزیر بهداشت 
1000 کتاب خریداری کند و در بازدید از بیمارستان ها به جای یک شاخه گل، یک 

جلد کتاب به کادر درمان یا بیماران هدیه کند تا کتاب در جامعه توسعه پیدا کند.

گشایش یک کتاب فروشی جدید در تهران
کتاب فروشی »شانزده«، وابسته به سازمان انتشارات جهاددانشگاهی افتتاح شد.

کتاب فروشی »شانزده« هم زمان با هفته وحدت، عصر روز شنبه، 10 آبان ماه 
با حضور  حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، سیدمحمدجواد شوشتری معاون 

پشتیبانی و عیسی علیزاده  معاون فرهنگی جهاددانشگاهی افتتاح شد.
گوناگون  موضوعات  با  کتاب  عنوان  هزار   20 از  بیش  کتاب فروشی  این 
دانشگاهی و عمومی را عرضه خواهد کرد و با توجه به توسعه فضا، امکان برگزاری 
از مسابقه »کتاب  برگزاری بخشی  زمینه  کتاب،  سلسله نشست های فرهنگی در 
سه دقیقه ای«، نشست های نقد و بررسی و ارتباط مستقیم مخاطبان با نویسندگان 

فراهم  شده است.
کتاب فروشی »شانزده« که پیش تر به عنوان کتاب فروشی جهاددانشگاهی در 
خیابان انقالب دایر بود با تغییرات صورت گرفته به »شانزده« تغییر عنوان داد که 
این نهاد یعنی شانزدهم آذرماه )روز دانشجو( و شانزدهم  تاریخ مهم برای  از دو 
مردادماه )روز تشکیل جهاددانشگاهی( الهام گرفته  شده است. در پایان این مراسم 
که با بازدید حمیدرضا طیبی از بخش های گوناگون این کتاب فروشی همراه بود، از 
تعدادی از دست اندرکاران راه اندازی این کتاب فروشی با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

انقالب، بین چهاراه ولیعصر و فلسطین،  کتاب فروشی »شانزده« در خیابان 
جنب پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاددانشگاهی قرار دارد.
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پروانه رسولی خوشبخت

نوشتن داستان های مذهبی 
حساسیت های خاصی دارد 

سوانا مهرابیان که از نویسندگان ارمنی کشور است با نوشتن داستانی 
درباره زندگی رسول اهلل )ص( در دوره سوم جشنواره خاتم رتبه آورد و توسط 
هیئت داوران از او تقدیر شد. »در حدیبیه« نام داستان مهرابیان است که 
داستاِن  این  می پردازد.  )ص(  پیامبر  فداکاری  و  حدیبیه  صلح  ماجرای  به 
مهرابیان عالوه بر ماهیت داستانی ای که دارد از نظر ایجاد تکیه گاهی برای 
توجه بیشتر به تقریب مذاهب و اشتراکات میان ادیان اهمیت بسیار دارد. 
او بهترین تجربه داستان نویسی اش را شرکت در جشنواره خاتم و برگزیده 
شدن داستانش می داند. در آستانه روز  17 ربیع االول میالد پیامبر اکرم)ص( 

گفت وگویی با سوانا مهرابیان انجام شده که می خوانید.
به  از کجا  بنویسید  درباره رسول اهلل )ص(  داستانی  نوشتن  ایده    *

ذهن  شما آمد؟ 
** آشنایی من با جشنواره خاتم توسط آقای مجید قیصری بود. در 
یک دوره ی کارگاهی، مربوط به داستان کوتاه خدمت شان بودم و ایشان 
پیشنهاد شرکت در جشنواره و نوشتن داستانی در مورد حضرت محمد را 
به من دادند. گفتند که برای خواننده ها جالب خواهد بود با دید نویسنده ای 
غیر مسلمان نسبت به پیامبر آشنا شوند. توجهم جلب شد و تصمیم گرفتم  
خودم را در حوزه ی داستان دینی که هیچ سابقه ای در نوشتن آن نداشتم 
محک بزنم، هم به عنوان داستان نویس و هم غیرمسلمانی که وارد شدن 
فضایی می شد که آشنایی کمی با آن داشت. این حس یادگیری و آشنا شدن، 

همیشه برایم هیجان انگیز و جالب است.
* از تجربه ای که در نوشتن این داستان داشتید، بیشتر بگویید. 

** در آن روزها به خود روحانی ام نزدیک تر شدم و فکر می کنم پس 
اما  تغییری هر چند جزیی ولی دلپذیر در من رخ داد.  از نوشتن داستان 
می دانستم کار آسانی نیست. دانش و اطالعات من درباره  حضرت محمد 
)ص( در حد مطالبی بود که در کتاب های درسی خوانده بودم یا برنامه هایی 
که گاهی از رسانه ها دیده یا شنیده بودم. بالفاصله کارم را شروع کردم. 
و  گرفتم  تماس  دارند،  فعالیت  دینی  در حوزه   دوستانی که می دانستم  با 
منابع را جویا شدم. به مدت چند ماه، روزانه چند ساعت منابع را مطالعه و 
یادداشت برداری می کردم. یادداشت هایی درباره  اخالِق فردی، اجتماعی و 
خصوصیات ظاهری حضرت محمد )ص( همچنین خرده روایت های داستانی 
که بتوانم از آن ها در داستانم استفاده کنم. سوژه را چند بار عوض کردم. هر 
بار شروع به نوشتن می کردم چند صفحه می نوشتم ولی انگار حسی را که 
باید، از داستان نمی گرفتم. برگه ها را دور می ریختم و سراغ سوژه ای دیگر 
می رفتم تا اینکه با موضوع »صلح حدیبیه« در کتاب ها برخورد کردم. به 
نظرم جالب آمد و بعد از چند بار خواندن واقعه، با موضوع ارتباط برقرار 
کردم. این که حضرت محمد در لحظه ای تقریبا بحرانی به خاطر حفظ جان 
پیروانش تصمیم خود را عوض و اعالم می کنند که مراسم حج به جای 
مکه در حدیبیه برگزار شود و این که با رفتارشان و با پیش قدم شدن در 
تراشیدن سر و قربانی شتر مردم را به اجرای مراسم حج ترغیب می کنند، 

می تواند الگوی خوبی برای همه  انسان ها باشد.
*  در نوشتن این داستان  از چه منابعی کمک گرفته اید؟

 ** از کتاب هایی چون »زندگی نامه ی پیامبر اسالم)ص(« نوشته کارن 
آرمسترانگ با ترجمه  کیانوش حشمتی و »زندگی  پیامبران« نویسنده لیال 
عظام و عایشه گاورنر و همچنین از داستان های منتخب جشنواره خاتم و 
تارنماهای معتبر مذهبی در نوشتن داستانم استفاده کرده ام. منابعی هم توسط 

تارنمای جشنواره معرفی شده بود که فرصت مطالعه شان کم تر دست داد.
*  در نگارش این داستان به تقریب مذاهب هم فکر کرده اید؟ این که 
چگونه می شود از طریق داستان دین اسالم و مسیحیت را بهم نزدیک کرد 

و اشتراکات آن ها را یادآور شد. 
** در زمان مطالعه  کتاب های مختلف این موضوع توجهم را جلب 
کرد که همه  ادیان در مهم ترین اصول با هم مشترکند و انسان ها به جای 
بر  این مشترکات و تمرکز  یافتن  با  بیهوده می توانند  نزاع های  درگیری و 
آن ها در کنار هم به آرامش برسند. مشترکاتی مانند خداترسی و خداباوری  ، 
دوست داشتن یکدیگر و کمک هم نوع، صداقت و دوری از گناهان کبیره.

* نوشتن از چهره های قدسی و تاریخی معموال با مشکالتی روبه رو 
است. آیا شما با این سختی و مشکل در نوشتن »در حدیبیه« مواجه شدید؟

نوشتن این نوع داستان ها حساسیت های خاص خودش را دارد. چه از 
لحاظ این که تخیل نویسنده باعث تحریف و تغییر واقعیت های تاریخی و دینی 
نشود و چه این که داستان به دلیل کمبود دانش دینی نویسنده دچار کاستی 
نشود. کال در داستان های تاریخی و دینی داستان نویس جای تخیل زیادی 
ندارد. می شود کمی در توصیف ها یا حوادث کوچک یا فضا های خالی ای 
که در کتاب ها اشاره ای به آن ها نشده عنصر خیال را دخالت داد. قسمت 
سخت دیگر این بود که بر خالف توصیفات باطنی و اخالقیات، توصیفات 
ظاهری کمی از پیامبر در کتاب ها نوشته شده و داستان برای جذاب تر شدن 
به توصیفات ظاهری از شخصیت ها نیز نیاز دارد. و همچنین از مشکالت 
کار یکی کمی زمان بود. فقط چند ماه فرصت داشتم برای مطالعه  آن همه 
باعث اضطراب می شد.  این  بازنویسی داستان و  منبع، نوشتن، پرداخت و 
دیگر اینکه به معیارهایی که داوران در انتخاب داستان در نظر می گرفتند 
آشنایی نداشتم و سعی کردم این آشنایی را با مطالعه  آثار بارگذاری شده در 

تارنمای جشنواره ی خاتم حاصل کنم.

فلسفه  دراز  و  دور  به سنت  کتاب »عشق  معرفت« 
چونان تمرینی بازمی گردد که نه تنها ذهنی است، بلکه به 

روح نیز مربوط می شود.
تا  سقراط  از  فلسفی  حیات  معرفت؛  »عشق  کتاب 
دریدا« نوشته روی بَرند که نشر ققنوس به تازگی آن را با 
ترحمه مجتبی ُپردل به بازار ارائه داده است، می کوشد از 
مسیر بررسی حیات فالسفه و شخصیت های فلسفی، نظیر 
سقراط، اسپینوزا، روسو و... در دل آثار شاخصی که نوشته اند 
یا )در مورد سقراط( درباره شان نوشته شده، به شناخت از 
مقوله عشق فالسفه به دانایی دست پیدا کند و در کنار آن، 

مخاطب را به اندیشه این فیلسوفان نیز آشنا کند.
کوشیده  پیدایش  زمان  از  فلسفه  بَرند،  اعتقاد  به 
است از رهگذر بحث و گفتگو در قالب کندوکاو شخصی، 
مواضع  برساند.  کمال  به  را  فرد  نمایشی،  یا  شاعرانه 
و  فوکو  نیچه،  روسو،  اسپینوزا،  سقراط،  چون  فالسفه ای 
با این  با یکدیگر متفاوت اند؛  دریدا به تقریب از هر نظر 
نه  ـ  فلسفه ورزی  حیث  از  همگی  مزبور  متفکران  همه 
چونان رشته ای بی طرف و عقالنی، بلکه به عنوان هنری 

این جهانی ـ با یکدیگر اشتراک دارند.
کتاب »عشق  معرفت« به سنت دورودراز فلسفه چونان 
تمرینی بازمی گردد که نه تنها ذهنی است، بلکه به روح نیز 
مربوط می شود. نویسنده کتاب، این  اثر را حاصل سال ها 
دانشگاهی،  و فالسفه مهم در مجالت  متون  با  درگیری 
همایش ها، گفتگوها و کالس ها چه در دوران دانشجویی 
عنوان  برند،  روی  گفته  به  می خوانَد.  خود  تدریس  چه  و 
می کند:  مشخص  را  نوشته شدنش  اصلی  دغدغه  کتاب، 

عشق معرفت و اضافه می کند که البته این عنوان صورتی 
فیلوسوفیا  اصطالح  پذیرفته شده  ترجمه  از  تحریف آمیز 
به معرفت« ترجمه می شود.  به »عشق  است که معموال 
 مؤلف می گوید کتابش، تعریفی سفت و سخت و نهایی از 
ارائه نمی کند، بلکه اصطالح موردنظر را  اصطالح مذکور 
به یک پرسش مهم تبدیل می کند که مانند یک پیشران، 

فصل های کتاب را جلو می برد.
جذاب  خوانش  هفت  فصل  هفت  طی  کتاب،  این 
از هفت اثر شش فیلسوف بزرگ مغرب زمین را به دست 
می دهد و از این رهگذر خواننده را با زبانی روان و شیوا با 
تفکر این فیلسوفان آشنا می کند. گرچه درباره هر یک از 
این فالسفه به طور مستقل کتاب های زیادی نگاشته شده، 
خوانش هایی که در این کتاب آورده شده خالی از لطف و 
نکات تازه نیستند. آنچه در این خوانش ها توجه خواننده را 
به خود جلب می کند، تناقض هایی است که نویسنده در آثار 
بررسی شده برجسته می سازد؛ تناقض هایی که مشخصه کار 
فالسفه مورد بحث در این کتاب هستند و نیز ذات زندگی 
را شکل می دهند؛ تناقض هایی که از آغاز تاکنون به حیات 
فلسفه استمرار بخشیده اند و مهارناپذیری آنها آدمی را در 
حیرت فرو برده است و چنان که معروف است، حیرت آغاز 
فلسفه است. این تناقض ها را نمی توان از میان برداشت، 
این  درباره  نوشتن  و  آمد  کنار  آنها  با  می توان  تنها  بلکه 
تناقض ها یکی از راه های کنار آمدن با آنهاست؛ کاری که 

این فالسفه انجام داده اند.
مختلفی  بخش های  کتاب،  این  فصول  از  هرکدام 
هستند.  آن  فصل  اصلی  موضوع  درباره  که  رند  دا

ین عناوین  ا شامل  کتاب،  ول  ا فصل  ین ترتیب  ا به 
اتهام  غیردفاعی،  دفاعیه ای  سقراط،  بر  درآمدی  است: 
»اِلِنخوس«  جهان بینی ها،  پرسش گرفتِن  به  غیررسمی، 
طعنه  روانکاوی،  پیشاهنگ  مقام  در  سقراط  سقراطی، 
طعنه. درآمدی بر ضیافت، اسطوره آریستوفانس، سقراط 
آگاتون را به پرسش می گیرد، شرح دیوتیما: اُروس میان 
جاودانگی،  و  عشق  دارد،  قرار  الوهی  امر  و  انسانی  امر 
کمیک   - تراژیک  ماهیت  مثالی(،  )صور  ایده ها  نظریه 
فلسفه هم عناوین دومین  فصل کتاب هستند. در سومین 
فصل هم مخاطب با این  بخش ها روبرو می شود: زندگی 
و متون مرموز اسپینوزا، سادگِی رادیکال، چهره برافروخته 
از شرم خدا، اینک سعادت، ترسیم روح هندسی، واالترین 
تمنا. چهارمین فصل هم که درباره فلسفه ژان ژاک روسو 
است، این  عناوین را دربر می گیرد: زندگی نامه، کتابی برای 
روش  دوستی،  تنهایی،  گونه های  هیچ کس،  و  همه کس 
بازسازی  خیالپردازی،  خویشتن:  در  کندوکاو  برای  روسو 
بر  مقدمه ای  نیچه،  بر  مقدمه ای  زندگی.  کتاب  تجربه، 
کتاب، امکان ناپذیری خودشناسی، چشم اندازباوری، سرور 
و برده، سرگیجه - عقب نشستن، فلسفه و نیست انگاری، 
پنجمین  عناوین  هم  چشم اندازباوری  و  آزاده  جان های 
است.  نیچه  فلسفه  موضوعش  که  هستند  کتاب  فصل 
داده،  قرار  محور  را  فوکو  میشل  که  فصل  ششمین  در 
سه بخش »زندگی و مرگ«، »داستاِن رکیک و زننده« 
هفتمین فصل  دیگربودگی« چاپ شده اند.  و  »اصالت  و 
هم که درباره دریداست، این  بخش ها را شامل می شود: 
ناهویت، زندگی نامه سینمایی، التزام، اعطا کردن، عشق.

دوستداران  دانایی چگونه زیسته اند و اندیشیده اند؟
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نمایش »اگه گربه رو ببینم« در فضای مجازی

به  ببینم«  رو  گربه  »اگه  تئاتر 
نویسندگی داوود کیانیان و کارگردانی 
طرح  قالب  در  حقیقی  کیومرث 
»نمایش نما« در قالب طرح »نمایش نما« 
در فضای مجازی در حال اکران است. 
این نمایش قصه دختر بچه ای به نام 

مروارید را روایت می کند که در روستایی با 
پدر و مادر و مادربزرگش زندگی می کند، او مسئول آوردن آب از چشمه است 
اما هر روز در کارهایی که به عهده اش گذاشته اند تنبلی می کند. یک روز که 
تمام اعضای خانواده از تنبلی او به ستوه آمده اند، مادربزرگ نقشه ای طراحی 
می کند و در آن وحید جلیلوند، کیومرث حقیقی، مهدی حقیقی، بهنام باقرنصب، 
سولماز حقیقی، لیلی میرزایی، میترا ضیایی، رکسانا ذوقی، نیلوفر صالحی، شقایق 
عشقی، سالومه بهادر، مسعود صالحی، مسعود لک، محمدرضا میرزا محمدی، 

محمدجواد نصیرزاده، حامد حسین زادگان، ایفای نقش کرده اند.

»وانتافه« 13 آبان ماه روی آنتن سیما می رود 

حضور  با  »وانتافه«  طنز  فیلم 
روز   14:30 ساعت  روشن  نفیسه 
سه  شبکه  از  آبان ماه   13 سه شنبه 

سیما پخش می شود.
به تهیه  تلویزیونی  فیلم  ین  ا

کارگردانی  و  موحد  محمدجواد  کنندگی 
محمدحسین امانی با حضور مهران احمدی، 
امیر کربالیی زاده، سامان غنائمی، نفیسه روشن و افسانه جلو دوربین رفت 
و بعد از طی مراحل فنی قرار است همزمان با سالروز میالد مسعود نبی 
مکرم اسالم و امام صادق علیه السالم ساعت 14:30 روی آنتن شبکه 
سه سیما برود. هم چنین این فیلم تلویزیونی در همین روز و از ساعت 18 
از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.  »وانتافه« محصول خانه تولیدات 
جوان است که با مجری طرحی باشگاه فیلم سوره تولید شده و یک طنز 
اجتماعی است که نگاهی به مشکالت اقتصادی و گرانی های اخیر دارد.

آلبوم آثارآهنگسازان ایرانی در اروپا منتشر شد

آلبومی  عنوان  پارسی«  »پاییز 
شناخته  هنرمند  فرهت،  هرمز  آثار  از 
شده موسیقی لیران است که  به تازگی، 
همراه با آثاری از  امیر مهیار تفرشی پور 

توسط یک ناشر خارجی منتشر شد.
آلبوم »پاییز پارسی« را نشر »دیواین 
آرت« از کشور انگلستان منتشر ساخته است.

این آلبوم اولین اثر آهنگسازی شده پروفسور هرمز فرهت، با نام 
»توکاتا« که بر اساس تم »کریشیم« گیلکی آشنای عالقه مندان این حوزه 
است. ضمن اینکه سونات های پیانوی این آهنگساز نیز پس از سال ها و 
برای نخستین بار منتشرشده اند.در بخش دیگر این آلبوم قطعات امیرمهیار 
تفرشی پور آهنگساز معاصر ایرانی گنجانده شده که شامل چهار اثر برای 
پیانو است که متأثر از فرهنگ ایران با نام های یسنا، جشن در پاسارگاد، 

پندار و شب آهنگ ارائه شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اولین »جیمز باند« سینما درگذشت

شون کانری بازیگر اسکاتلندی 
که با ایفای نقش جیمزباند در فیلم های 
سینمایی شهرت جهانی کسب کرده 
از شخصیت های محبوب  به یکی  و 
 ، بود شده  بدل  سینما  یی  سینما

درگذشت.
وی که در هفت فیلم از این مجموعه 
فیلم های »مامورما 007« بازی کرده بود، سال 2000 توسط ملکه الیزابت 
مقام شوالیه دریافت کرد و عنوان »سر« به اسمش اضافه شد. وی تابستان 
امسال 90 ساله شده بود. کانری بیش از 40 سال محبوب سینمادوستان 
بود و عالوه بر نقش جیمزباند، در فیلم های دیگری مانند »باد و شیر«، 
آخرین جنگ  و  جونز  »ایندیا  و  باشد«،  سلطان  می خواست  که  »مردی 
صلیبی« بازی کرده بود. وی سال 1987 با بازی در فیلم برایان دی پالما با 
عنوان »تسخیرناپذیران« موفق به کسب جایزه اسکار نقش مکمل شده بود.
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ریحانه پارسا و جاده اي به سوي تباهي

از ستاره شدن یک شبه و جنجال هاي مجازي تا ازدواج چندماهه و مهاجرت
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محمد حسین زاده

بارهــا در عرصــه هنــر شــاهد 
بوده ایــم کــه بازیگــران جــوان 
ــینمایي  ــر س ــک اث ــا ی ــور ب چط
ــک  ــه ی ــل ب ــي تبدی ــا تلویزیون ب
ــالح  ــه اصط ــوند و ب ــتاره مي ش س
و  مي شــوند  معــروف  یک شــبه 
ایــن موضــوع مختــص کشــورمان 
نیســت و در سراســر جهــان وجــود 
دارد. ولــي نکتــه مهــم ایــن اســت 
کــه ایــن ســتارگان جــوان در 
ادامــه چطــور مســیر کاري خــود را 
انتخــاب مي کننــد و آیــا بــه ســتاره 
ــا مســیر  ــد ی ــودن ادامــه مي دهن ب
مي کننــد!؟  انتخــاب  را  اشــتباه 
ــا  ــه تنه ــا در حالي ک ــه پارس ریحان
ــن  ــا اولی 19 ســال ســن داشــت ب
ــه  ــود در عرص ــدي خ ــه ج تجرب
تصویــر و بــا ســریال پــدر بــه 
یــک ســتاره تبدیــل شــد. ســریالي 
ــا او، ســینا مهــراد  کــه همزمــان ب
)ســینا ســهیلي( را هــم بــه شــکل 
ــي  ــه معرف ــن عرص ــه ای ــدي ب ج
کــرد و حــاال ایــن دوســتاره در دو 
مســیر کامــال متفــاوت قــرار دارند، 
ــد  ــر مي رس ــه نظ ــه ب ــیري ک مس
ــه ســمت  ــا ب ــه پارس ــراي ریحان ب

ــد! ــي باش ــودي و تباه ناب

حواشي اینستاگرامي و 
ممنوع الکاري

ســریال  از  بعــد  درســت 

پــدر و در حالــي کــه خیلي هــا 
صحبــت از ســاخت فصــل دوم 
ــن  ــد، اولی ــریال مي کردن ــن س ای
ــا  ــه پارس ــوي ریحان ــوک از س ش
ــد! او در صفحــه شــخصي  وارد ش
خــود بــه یکبــاره چندیــن عکــس 
مدلینــگ از خــود منتشــر کــرد 
ــه  ــان بلک ــا مخاطب ــه تنه ــه ن ک
ســازندگان ســریال و همینطــور 
مســئوالن صداوســیما را شــوکه 
ــه  ــود ک ــان ب ــان زم ــرد. در هم ک
شــایعاتي مبنــي بــر ممنوع الــکاري 
او شــنیده شــد و ســازندگان سریال 
پــدر از حــذف او در فصــل بعــدي 
ــام  ــدن تم ــل ش ــور کنس و همینط
عوامــل  از  تقدیــر  برنامه هــاي 
ــد آن  ــد! هرچن ــر دادن ــریال خب س
ــه  ــد از صفح ــدي بع ــر چن تصاوی
ریحانــه پارســا پــاک شــد ولــي از 
ــن  ــدا نشــان داد کــه ای همــان ابت
بازیگــر توانایــي چندانــي در کنترل 
کارهــاي خــود خصوصــا در فضاي 
مجــازي بــه عنــوان یــک بازیگــر 
نــدارد و شــاید از همــان ابتــدا نیــاز 
ــه  ــا مدیربرنام ــاور ی ــک مش ــه ی ب
ــاي الزم را  ــا راهنمایي ه ــت ت داش

ــد. ــته باش ــه او داش ب

ازدواج چندماهه با مهدي 
کوشکي!

ــز و درشــت  ــاي ری مصاحبه ه
ــه جاشــیه هاي اینســتاگرامي  و البت
ــه  ــش ادام ــا کم وبی ــه پارس ریحان

داشــت و او در ایــن بیــن در چنــد 
هــم  تئاتــر  و  فیلــم ســینمایي 
فعالیــت کــرد تــا اینکــه در اولیــن 
روزهــاي شــیوع کرونــا و قرنطینــه، 
عکــس دونفــره اي بــا مهــدي 
کوشــکي منتشــر کــرد و خبــر 
ازدواج خــود را اعــالم کــرد. هرچند 
ازدواج دو هنرمنــد بــا یکدیگــر 
اصــال عجیــب نیســت ولــي ریحانه 
ــن  ــال س ــه 21 س ــا زماني ک پارس
ــکي 38  ــدي کوش ــه مه ــت ب داش
ســاله ازدواج کــرد. ایــن ازدواج 
ــکي  ــدي کوش ــومین ازدواج مه س
بــود کــه یــک فرزنــد پســر هــم از 
ازدواج قبلــي خود داشــت. آشــنایی 
ایــن دو بــه تئاتــر اولئانــا برمی گردد 
کــه کوشــکی کارگردانــی آن را بــر 
عهــده داشــت. اختــالف ســني آنها 
شــبکه هاي  کــه  بــود  طــوري 
مجــازي و صفحــات زرد را بــه 
ــان  ــد و حضورش ــرعت درنوردی س
ینترنتــي  ا مصاحبــه  یــک  در 
بــا اجــراي اشــکان خطیبــي و 
ــث  ــان باع ــاي عجیب ش صحبت ه
ایجــاد حواشــي دیگــري هــم شــد 
ــدان  ــي از منتق ــه برخ ــا جایي ک ت
ایــن ازدواج از عبــارت کــودک 
همســري بــراي آنهــا اســتفاده 
ــفند  ــه در اس ــي ک ــد! ازدواج کردن
ــس از  ــا پ ــت تنه ــکل گرف 98 ش
چندمــاه در تابســتان 99 بــه طالق 

منجــر شــد.

حق طالق با شوهر است...!
و  شــیه  حا یــن  عجیب تر
ــاه  ــان کوت ــه در زم ــي ک موضوع
ازدواج ریحانــه پارســا و مهــدي 
کوشــکي ایجــاد شــد فــارغ از 
عکس هــاي متعــدد دونفــره کــه با 
ــدان  ــت هاي نه چن ــا و ژس حالت ه
جالــب منتشــر مي کردنــد، مطلبــي 
بــود کــه ریحانــه پارســا در صفحــه 
ــا  ــرد ب ــر ک ــود منتش ــخصي خ ش
ایــن مضمــون کــه »حــق طــالق 
ــم  ــد اس ــون بع ــه زن هات ــد ب میدی
خودتــون رو هــم گذاشــتید مــرد؟« 
البتــه ایــن پســت شــکل عجیبــي 
داشــت و انــگار ریحانــه پارســا آن 
را از جایــي کپــي کــرده بــود و بــا 
نــگاه و دیــدگاه خود منتشــر نکرده 
ــر  ــن اظهارنظ ــال ای ــه دنب ــود! ب ب
ــم  ــکی ه ــدي کوش ــی، مه جنجال
در یــک اســتوری اینســتاگرامی 
اعــالم کــرد بــه نظــر او هــم حــق 
طــالق صددرصــد بــا مــرد اســت و 
اصــال لزومــی نــدارد حــق طــالق 
ــو  ــن ویدئ ــد. او در ای ــا زن باش ب
ــا، زن  ــول قدیمی ه ــه ق ــت »ب گف
بایــد بــا لبــاس ســفید بیــاد خونــه 
شــوهر و بــا کفــن ســفیدم از خونــه 

ــره!« شــوهر ب

مخالفت پدر با بازیگري و 
مادر با ازدواج

نکتــه عجیــب دربــاره ریحانــه 
ــم  ــه علیرغ ــت ک ــن اس ــا ای پارس
ــت  ــتعد اس ــري مس ــه بازیگ اینک
مصاحبه هایــش  تمــام  در  ولــي 
از جملــه مصاحبــه بــا خانــواده 
ســیز در زمــان ســریال پــدر بارهــا 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده بــود 
ــا  ــه ب ــچ وج ــه هی ــدرش ب ــه پ ک
حضــور او در عرصــه بازیگــري 
موافــق نبــوده و حتــي چنــدي 
پیــش در مصاحبــه دیگــري گفتــه 
ــري و  ــن بازیگ ــد بی ــه بای ــود ک ب
خانــواده یکــي را انتخــاب مي کــرد 
و او بازیگــري را انتخــاب کــرد! 
در مصاحبــه اي  در عیــن حــال 
کــه بعــد از ازدواجــش بــا مهــدي 
کوشــکي داشــت، صراحتــا بــه این 
موضــوع اشــاره کــرد کــه مــادرش 
بــه شــدت بــا ایــن ازدواج مخالــف 

ــه  ــه ک ــه او گفت ــي ب ــوده و حت ب
ــیمان  ــن ازدواج پش ــک روز از ای ی
خواهــد شــد کــه ایــن پیش بینــي 

ــاد. ــاق افت ــي زود اتف خیل

فیلم عجیب در کنار روزبه 
بماني

بعــد از طــالق ریحانــه پارســا 
ــه تمــام  و مهــدي کوشــکي و البت
حواشــي کــه آنها در همــان چندماه 
ــیاري  ــد و بس ــرده بودن ــاد ک ایج
آنهــا را بــه سوءاســتفاده تبلیغاتي از 
پســت هاي عجیــب، متهــم کــرده 
بودنــد، فیلــم دیگــري از او منتشــر 
شــد کــه در یــک اتومبیــل در کنــار 
روزبــه بمانــي نشســته اســت و این 
فیلــم نیــز بــه ســرعت در فضــاي 
ــیه  ــد و حاش ــش ش ــازي پخ مج
جدیــدي را بــراي آنهــا ایجــاد کرد 
ولــي بــه ســرعت از ســوي ریحانــه 
ــد  ــد و او تهدی ــب ش ــا تکذی پارس
ــن  کــرد کــه از منتشــرکنندگان ای

ویدیــو را شــکایت خواهــد کــرد.

مهاجرت به ترکیه و اخبار 
مختلف

ــام  ــه س ــود ک ــش ب ــدي پی چن
درخشــاني اعــالم کــرد کــه ریحانــه 
پارســا بــه کشــور ترکیــه مهاجــرت 
کــرده اســت! این خبــر ابتدا از ســوي 
ــي  ــد ول ــب ش ــا تکذی ــه پارس ریحان
چنــدي بعــد اعــالم کــرد کــه بــراي 
ســاخت فیلــم بــه ترکیــه ســفر کرده 
اســت. از همــان زمــان زندگي ریحانه 
پارســا وارد فــاز جدیــدي از حواشــي 
اســتوري هاي  و  پســت ها  شــد. 
او در صفحــه شــخصي اش یکــي 
پــس از دیگــري خبرســاز مي شــدند 
ــه  و هنوزهــم هســتند. بازیگــري ک
ــان  ــور درخش ــه حض ــت ب مي توانس
خــود در عرصــه بازیگــري ادامــه دهد 
ــت  ــد گش ــي مانن ــا فیلم های و اتفاق
ارشــاد3، کوســه و رقصنــده را در 
ســینما آمــاده نمایــش دارد بــه یکباره 
در مســیر تباهي گام برداشــته اســت!

ورود به سایت هاي 
شرط بندي!

شــد،  اشــاره  همانطورکــه 
بــه  پارســا  ریحانــه  مهاجــرت 

ترکیــه چــه بــه صــورت موقــت و 
چــه دائــم، او را وارد فــاز جدیــدي 
ــري  ــت. خب ــرده اس ــي ک از حواش
ــي از  ــا یک ــاط او ب ــر ارتب ــي ب مبن
شــاخ هاي اینســتاگرامي حاضــر 
در کشــور ترکیــه کــه دســتي هــم 
دارد  شــرط بندي  ســایت هاي  در 
باعــث شــد تــا بــراي بســیاري این 
ــه  ــه ریحان ــود ک ــاد ش ــائبه ایج ش
ــد  ــب درآم ــد کس ــه قص ــا ب پارس
ــه ایــن ســایت ها پیوســته اســت  ب
ولــي خــودش در یــک اســتوري بــا 
لحنــي عجیــب و تنــد ایــن موضوع 
ــه  ــي ک ــرد. موضوع ــب ک را تکذی
ــده اي  ــقم آن در آین ــت و س صح
ــد.  ــد ش ــخص خواه ــک مش نزدی
در عیــن حــال چنــدي پیــش و در 
حالي کــه در کشــور ترکیــه بــه ســر 
مي بــرد، بــا انتشــار یــک اســتوري 
عجیــب اعــالم کــرد کــه هرکســي 
ــه  ــد ب ــات دارد مي توان قصــد تبلیغ
ــرده در  ــالم ک ــه اع ــماره اي ک ش
ــد.  ــرار کن ــاس برق ــس اپ تم وان
ــار اســت کــه یــک  ــن ب ــن اولی ای
ــه ایــن شــکل تقاضــاي  بازیگــر ب
تبلیــغ مي کنــد تــا شــاید درآمــدي 

ــد! ــن راه کســب کن از ای

الیو اینستاگرامي با محسن 
افشاني

از  یکــي  شــاید  و  آخریــن 
عجیب تریــن حواشــي ایجــاد شــده 
ــا  ــاط ب ــه پارســا، ارتب ــراي ریحان ب
ــا از  ــت! آنه ــاني اس ــن افش محس
ــار  ــه انتش ــروع ب ــش ش ــي پی مدت
ي  ي ها ر ســتو ا و  پســت ها 
ــداد  ــر تع ــه اگ ــد ک ــي کردن مختلف
پیــدا  افزایــش  فالوئرهاي شــان 
کنــد بــا یکدیگــر یــک الیــو 
ــد کــرد و  ــزار خواهن مشــترک برگ
حرف هــاي ناگفته شــان را بیــان 

! مي کننــد
 محسن افشــاني که روزگاري 
یــک بازیگــر جــوان و محبــوب بود 
کــه اتفاقــا با بــازي در چند ســریال 
ــده دار  ــه یــک ســتاره آین ــق ب موف
ــه  ــا ورود ب ــود، ب ــده ب ــل ش تبدی
ــه  ــه ن ــف رفته رفت ــي مختل حواش
تنهــا محبوبیــت خــود را از دســت 
ــه یــک ســتاره منفــور  داد بلکــه ب

تبدیــل شــد. 
ي  ر و جمــع آ ع  ضــو مو
کمک هــاي مالــي بــراي یــک 
کــودک بیمــار و درنهایــت پرداخت 
نکــردن آن کمک هــاي مالــي بــه 
خانــواده بیمــار باعــث شــد تــا بــه 
ــاره صفحــه محســن افشــاني  یکب
ــراي  ــده اي ب ــه نفرین ک ــل ب تبدی
او شــود. ســپس مســائل دیگــري 
از جملــه نمایــش دادن اســلحه در 
ــه  ــخصي او را روان ــم ش ــک فیل ی
ــالق  ــوع ط ــرد و موض ــدان ک زن
ــن  ــیه ای ــر حاش ــرش دیگ از همس
بازیگــر بــود کــه البتــه شــاید دیگر 
ــر«  ــارت »بازیگ ــا عب ــد او را ب نبای

ــم. ــاب کنی خط
 حــال ریحانــه پارســا کــه 
ــا او هــم در مســیري اشــتباه  اتفاق
بــه  مي خواهــد  برداشــته  گام 
صــورت مشــترک بــا محســن 
افشــاني الیــو اینســتاگرامي داشــته 
باشــد و خــود بخــوان حدیــث 

ــرا...  ــن ماج ــل از ای مفص

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

وداع با اولین جیمزباند تاریخ
شان کانري در 90 سالگي درگذشت

از بازیگران هستند که در تاریخ سینما خاطره سازي کرده و  برخي 
براي همیشه ماندگار شده اند. شان کانري ستاره محبوب و شاخص دنیاي 
هنر یکي از این هنرمندان است که سالها با درخشش در نقش هاي مختلف 
نه تنها خود را به عنوان یک ستاره محبوب در دنیاي هنر تثبیت کرد و 
مخاطبان زیادي به واسطه حضور او در فیلم هاي سینمایي روانه سالن هاي 
سینما مي شدند، بلکه با خلق نقش هایي خاص آنها را ماندگار کرد که شاید 

مهمترین آنها نقش افسانه اي جیمزباند بود.
سر توماس شان کانری متولد 2۵ اکتبر 1930 در ادینبورگ در کشور 
اسکاتلندبود. او به واسطه حضور پدرش در کارهاي هنري وارد این عرصه 
شد. البته پدرش هرگز بازیگر نبود و به عنوان بخشي از تدارکات فیلم هاي 
سینمایي فعالیت مي کرد. شان کانری در فیلم سینمایی رابین و ماریان 
)ساخته 197۶( در کنار آدری هپبورن، در نقش رابین هود بازی کرد. این اثر 
در سال 2018 به عنوان برترین اقتباس تاریخ رابین هود انتخاب شده است.

دسته  جز  وی  توسط  کشیده  تصویر  به  جیمزباند  فیلم های  تمامی 
فیلم های پرفروش بوده اند و فیلم سینمایی تاندربال با احتساب ارزش واقعی 
دالر به عنوان پرفروش ترین فیلم از مجموعه فیلم های جیمزباند به شمار 
می رود. هری سالتزمن و آلبرت بروکلی تهیه کنندگان فیلم های باند در ابتدا 
کری گرانت را برای این نقش انتخاب کردند اما او تنها به بازی در یک 
فیلم رضایت داد در حالی که آنها حداقل ۵ فیلم را در نظر داشتند. انتخاب 
بعدی آنها پاتریک مک گوهان بود که در همان زمان در یک مجموعه 
تلویزیونی نقش یک مامور مخفی را بازی می کرد، اما وی این نقش را رد 
کرد. سپس ریچارد جانسون را برای این نقش پیشنهاد دادند که کمپاني 
آن را رد کرد. از نظر خالق جیمزباند، یان فلمینگ، ریچارد تاد برای این 
نقش مناسب بود که به دلیل اختالف در زمان بندی کاری، نقش آفرینی وی 
به عنوان جیمزباند محقق نشد. در نهایت تهیه کنندگان رو به  شان کانری 
آوردند و برای ۵ فیلم با او قرارداد بستند. اینکه گفته می شود شان کانری 
در یک رقابت ۶ نفره برنده بازی در نقش جیمزباند شد، ناصحیح است. 
ازقضا چنین تستی بین ۶ نفر انجام شد اما برنده، مدلی 28 ساله به نام پیتر 
انتونی بود که به دلیل بی تجربگی در بازیگری رد شد. هنگامی که بروکلی 
و سالتزمن، کانری را دعوت کردند او بسیار غیررسمی و خونسرد ظاهر شد 
و بی توجهی به مقام و منزلت تهیه کنندگان و الابالی رفتار کردن وی، توجه 
آنها را جلب کرد و به قول آلبرت بروکلی زمانی که آنها از پنجره او را نگاه 
می کردند که سوار اتومبیلش می شود و آنجا را ترک می کند، می دانستند 
که فرد مناسب را پیدا کرده اند! خونسردی و ریلکس بودن شان کانری، 
هری سالتزمن را تحت تاثیر قرار داد، به گفته او شان کانری مانند گربه ای 
جنگلی، فرز و بی خیال راه می رفت! یان فلمینگ در ابتدا کانری را انتخاب 
مناسبی برای مخلوقش نمی دانست اما با فروش خوب فیلم دکتر نو، نظر 
وی عوض شد و حتی در رمان های بعدی جیمزباند، اصلیتی اسکاتلندی 
برای باند تعریف کرد. کانری یکبار در سال 19۶7 از نقش آفرینی جیمزباند 
بازیگر  اقبال عمومی نسبت به  خداحافظی کرد اما کم سن بودن و عدم 
بعدی )جرج الزنبی( دست اندرکاران را واداشت تا بار دیگر از او بخواهند 
تا در فیلم الماس ها ابدی هستند، در نقش این شخصیت به ایفای نقش 
بپردازد. بعد از اتمام فیلمبرداری الماس ها ابدی هستند، او به جراید گفت 
که دیگر هرگز در نقش جیمزباند بازی نمی کند. اما دست تقدیر 12 سال 
بعد وی را بار دیگر به بازی در نقش جیمزباند کشاند. کارگردان فیلم هم 
نام قسمت جدید جیمزباند را هرگز نگو هرگز، نام نهاد، زیرا کانری پس از 
پایان فیلم الماس ها ابدی هستند گفته بود دیگر هرگز در نقش جیمزباند 
بازی نخواهد کرد. گرچه فیلم متعلق به کمپانی EON نبود )این فیلم 
را کمپانی برادران وارنر ساخت( و گرچه اکران فیلم در فصل پاییز انجام 
شد اما از نظر تجاری پرفروش ظاهر شد و از نظر منتقدین نمره باالیی را 
به خود اختصاص داد. با توجه به اینکه تنها مدت کمی قبل از اکران این 
فیلم )تنها چند ماه قبل( کمپانی اصلی فیلم های جیمزباند EON، فیلم 
اکتوپوزی را با بازی راجر مور در نقش جیمزباند پخش کرده بود، رسانه ها 
در فاصله اکران این دو فیلم از جنگ جیمزباندها سخن می گفتند. شان 
کانری در 7 فیلم از سری فیلم های جیمزباند نقش این مامور مخفی را بازی 
کرد. دکتر نو )19۶2(، از روسیه با عشق )19۶3(، پنجه طالیی )19۶4(، 
گلوله آتشین )19۶۵(، تنها دوبار زندگی می کنی )19۶7(، الماس ها ابدی 

هستند )1971( و هرگز نگو هرگز )1983(.
شان کانری در سال 1988 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد را برای بازی در فیلم تسخیرناپذیران از آن خود کرد. همچنین وی 3 
جایزه گلدن گلوب و 2 جایزه بافتا را در کارنامه خود دارد. او در فیلم های 
بسیار پرفروشی مانند مارنی، انجمن نجیب زادگان عجیب، ایندیاناجونز و 
قطار سریع السیر  در  قتل  اکتبر سرخ،  برای  آخرین جنگ صلیبی، شکار 
شرق، به نام رز، صخره، رابین هود و ماریان بازی کرده است. بر طبق یک 
نظرخواهی او به عنوان مشهورترین و مهمترین اسکاتلندی زنده انتخاب 
شده است. او در ژوئیه سال 2000 به لقب شوالیه مفتخر شد. در سال 
1989 توسط مجله پیپل به عنوان جذاب ترین مرد زنده اعالم شد و در سال 
1999 بر طبق آرا به عنوان جذاب ترین مرد قرن انتخاب گشت. او در سال 

2012 به صورت رسمي از دنیاي بازیگري خداحافظي کرد.
شان کانری در 31 اکتبر 2020 در سن 90 سالگی درگذشت.


