
ایران، نفت و روزگار پساترامپ
ایران اعالم کرد که  مدیرعامل شرکت ملی گاز 
طرح اولیه صادرات گاز ایران به افغانستان آماده و مقرر 
شود.  واگذار  بخش خصوصی  به  آن  انجام  است  شده 
گازرسانی  پروژه   ۱۸۱ از  بهره برداری  آیین  در  منتظرتربتی  حسن 
از  یکی  جنوبی  پارس  در  تولید  افزایش  گفت:  فارس،  استان 
پشتوانه های توسعه صنعت گاز کشور بوده است و از ابتدا قرار شد 
با توسعه گازرسانی،مصرف سوخت مایع کاهش یابد.وی ادامه داد: 

تا سال ۱۳۹۲ ساالنه ۳۴ میلیارد لیتر سوخت مایع مصرف می شد 
و ما باید از سوختن این مقدار جلوگیری می کردیم تا بتوانیم منابع 
این حال در آن زمان  با  فراهم کنیم،  را  مالی توسعه صنعت گاز 
و  نداشت  وجود  »ق«  بند  قانون  اجرای  نحوه  از  روشنی  تصویر 
برای همه پرسش بود که این قانون قرار است چطور اجرایی شود 

و چه منافعی دارد.
صفحه ۳

وزیر آموزش وپرورش :

هرگونه تغییر در کتاب های درسی
 باید با تدبیر و اندیشه باشد

۴ دلیل برای توقف ریزش قیمت دالر
متوقف  فعاًل  درحالی  دالر  قیمت  ریزش 
شده و مسیر بازار ارز صعودی شده است که دالیل 
مهمی از جمله نرخ شکنی برخی صادرکنندگان، 
افزایش تقاضای ارز از سوی واردکنندگان، تداوم 
ریزش بورس و البته مقاومت دالل ها برای جلوگیری از ضرر 
بیشتر برای آن متصور است. سیر صعودی قیمت ها درحالی 
بار دیگر در بازار ارز آغاز شده است که قیمت دالر طی چهار 
روز گذشته با ریزش 7هزارتومانی همراه شده بود ولی در ادامه 
با برخی تحرکات از طرف تقاضا در بازار مسیر قیمتی برای 
ارز تغییر کرد.افزایش قیمت ها درحالی در بازار رخ داده است 
که قیمت دالر از ۳0هزار تومان ظهر چهارشنبه هفته قبل به 
۲۳هزار تومان در صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان رسید ولی این 
مسیر قیمتی خیلی دوام نداشت و از عصر دوشنبه تحرکاتی 
برای افزایش قیمت ها در بازار حس می شود که ماحصل آن 

بازگشت دالر به کانال های باالتر بود.
صفحه 5

مدیرعامل شرکت  توزیع برق استان سمنان :

برق امید طرحی جامع با هدف اصالح 
الگوی مصرف  برای مشترکان خانگی است

4
لطفا فوتبال را سیاسی نکنید!

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1600- چهارشنبه 21 آبان  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
زهرا داوودنژاد

 به »روزی 
دو میلیون« 

پیوست

6ورزش
آزمون 

به رکورد گلزنی 
دایی در لیگ 
قهرمانان رسید

هنگ 7فر

زهرا داوودنژاد بازیگر فیلم سینمایی »روزی دو میلیون« به 
کارگردانی مجید توکلی شد.

به  میلیون«  دو  »روزی  فیلم سینمایی  تولید  پیش  ادامه  با 
زهرا  علی سرتیپی،  کنندگی  تهیه  و  توکلی  مجید  کارگردانی 
داوودنژاد به این پروژه سینمایی پیوست. پیش از این نیز 
نازنین بیاتی به عنوان اولین بازیگر این فیلم انتخاب شده بود. 

در اولین دیدار فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا زنیت به 
دیدار لیون فرانسه رفت که این دیدار با تساوی یک بر یک 

به پایان رسید. 
سردار آزمون موفق شد اولین گل این فصل لیگ قهرمانان 
را به ثمر برساند تا برای اولین بار یک ایرانی گل نخست 

فصل  را ثبت کند. 

مهدی قزلی درباره وضعیت برگزاری جوایز ادبی جالل آل احمد 
و شعر فجر در سال جاری گفت: موضوع ساماندهی موسسات 
معاونت فرهنگی در کار موسساتی که در معرض آن قرار 
دارند بی تاثیر نبوده است. بگذریم از اینکه وضع بودجه در 
سال جاری بسیار بد است. ما با این همه برای برگزاری این 

دو جایزه کامال آماده ایم و کار را هم شروع کردیم

به نهال های
 حوزه ادبیات 
آب نمی رسد

طرح اولیه صادرات گاز ایران به افغانستان آماده است ظرفیت خوابگاه های دانشجویی
 محدودتر از قبل می شود 

مجتبی صدیقی درباره نحوه اسکان دانشجویان خوابگاهی با 
توجه به اوج گیری دوباره کرونا گفت: اسکان دانشجویان در خوابگاه 
ها در ایام شیوع ویروس کرونا با توجه به شرایط موجود تغییر کرد، 
دانشگاه ها ملزم شدند در ابتدا با حفظ فاصله فیزیکی ظرفیت قابل اسکان در 

خوابگاه ها را برآورد کنند.
صفحه ۲

رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی ادعاها 
در خصوص تمایل دولت به افزایش نرخ ارز تاکید کرد که 
دولت به دنبال گرانی ارز نیست.  ، در پی شایعه سازی برخی 
محافل و رسانه ها مبنی بر مانع تراشی دولت در مسیر کاهش نرخ ارز، 
محمود واعظی این ادعا را کامال غلط خواند و گفت: این ادعایی است 
که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح 
می شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می دانند چنین 

حرفی چقدر غلط، متناقض و بی اساس است. واعظی با بیان اینکه از 
زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است، 
با تحریم های بی سابقه آمریکا  از یک طرف  خاطرنشان کرد: دولت 
مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمام عیاری که علیه ایران آغاز کردند، 
خنثی شود، و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی 

که از شرایط تحریمی ارتزاق می کنند، در نبرد بوده است. 
صفحه ۲

دولت به دنبال گرانی ارز نیست
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 جناب آقای  دکتر نور الدین رحیمی 
مدیر کل  محترم بیمه سالمت استان ایالم 

با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت پدر گرامیتان را به 
جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه 
ایزد متعال علو درجات آن مرحوم و صبر و اجر جزیل براي 

شما و سایر بازماندگان معزز مسئلت مي نمایم.

یعقوبیان سرپرست روزنامه دنیای جوانان 
 در استان ایالم 

سرمقاله
آقای وزیر بهداشت!

 فروردین تا آبان از دست رفت

فریبرز ناطقی الهی*

در فروردین ۹۹ بعد از تجزیه و تحلیل وضعیت کرونا در کشور و 
مشاهده سیستماتیک عدم توانایی کمیته های منتخب، در یادداشتی 
برای اولین بار لزوم محله محور کردن برنامه های مقابله با کرونا را 
نوشتم .آنقدر مطمئن بودم که به ضرس قاطع، محله محور شدن 
فعالیت ها را درخواست و تاکید نمودم! عموما اساتید دانشگاه ریسک 
نمی کند و از کلمات محکم در مقاالتشان استفاده نمی کنند ولی 
بنده شکی نداشتم که باید این موضوع انجام شود، لذا به صراحت 

آنرا مکتوب کردم تا بلکه کاری انجام شود.
لزوم محله  بر  رهبری  معظم  مقام  البته دستور هفته گذشته 
و  مثبت  نقطه  حقیر  برای  کرونا  با  مقابله  اقدامات  شدن  محور 
دلگرمی خاصی را ایجاد نمود، نجات جان مردم از بزرگترین عبادات 

محسوب می شود.
حال امروز دیدم آقای نمکی هم باالخره آنرا بعد از شش ماه 

طوالنی در دستور کار خود قرار داده است!
وزیر بهداشت اعالم کرده است:» یکی از دستورات ارزشمند 
رهبری این بود که بتوانیم با حرکتی جدید برای بیماریابی زودرس 
در اقدامی محله محور فعالیت کنیم. افزایش تست ها و قرنطینه ی 
به موقع از تاکیدات این بخش است .  این حرکت محله محور از 

۲0 آبان ماه آغاز خواهد شد. «.
 نکته مهم دیگری هم در یادداشت های بنده ناچیز  وجود دارد 
که تا آنها هم حل نشود مثل محله محور شدن مداخالت توفقی در 
مقابله با کوید-۱۹ در کشور متاسفانه حاصل نخواهد شد، همانند 
خروج وزارت بهداشت از مدیریت اصلی بحران کرونا بعنوان متولی و 
فقط قبول مسولیت بخش درمان آن در هسته کمیته بحران، تعطیلی 
یک ماه تهران، مداخله شورا های کالن شهرها و شهرداری ها و 

موارد دیگر که مطمینم دیده اید.
در  شده  یاد  نکات  هستند.  مکتوب  و  موجود  همه  الحمداهلل 
مقاالت هم همانند محله محور بودن، محکم و با علم قاطع نتیجه 
گیری شده و بیان شده اند. حداقل در ٦ ماه گذشته یعنی ۱۸0 روز 
گذشته بطور میانگین اگر ۳00 هم وطن بدلیل عدم توجه کمیته 
ناتوان وزارت بهداشت که بارها با دالیل محکم و دلسوزی کامل 
نه از روی خصومت یا خدای ناکرده مطلب دیگری عرض شد، و 
عدم عمل به به نکات کلیدی دلسوزان و افراد متخصص در مدیریت 
بحران فوت کرده باشند 5۴,000 و یا ۱۸0,000  نفر با آمارهای 
جدید یا حتی یک هم وطن، مسئول آن به نظر حضرتعالی کیست !

دل نگرانی بنده معلم که کامال برایم موضوع از روز اول روشن 
بود و با سعی و تالش زیاد، یعنی خیلی زیادتر از بضاعت و توانم 
مراتب را در طبق اخالص نوشتم و تقدیم کردم را امیدوارم همه 

کشور درک کنند.
لزومی برای تعصب و عدم اصالح کار وقتی اعداد و ارقام در 
حالی که هر یکان آن یعنی یک جان از دست رفته  و خانواده ای 

عزادار، کار درستی نمی باشد.  
 

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

در حالی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر حمایت از شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان های بومی تاکید ویژه ای دارد، رسانه ملی در اقدامی آشکار استفاده از پیام رسان 

خارجی را تبلیغ می کند.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۹٦ مصوبه سامان دهی پیام رسان های اجتماعی 
را در راستای حمایت از شبکه های داخلی و ضابطه مند کردن فعالیت شبکه های اجتماعی 

خارجی در کشور ابالغ کرد.
در این مصوبه سیاست ها و اقدام الزم نهادهای مرتبط در جهت حفظ و صیانت از هویت 
ملی و ساماندهی فعالیت پیام رسان های اجتماعی در کشور با هدف فراگیری پیام رسان های 
اجتماعی داخلی و ساماندهی فعالیت پیام رسان های اجتماعی خارجی مدنظر قرار گرفته است.

تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسان های اجتماعی داخلی 
و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارتخانه های ارتباطات، ارشاد، اطالعات، معاونت علمی 
ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسالمی، پلیس فتا، سپاه پاسداران 

و سازمان صدا و سیما صورت گرفت.
در این مصوبه سازمان صدا و سیما موظف شد که به منظور ترویج و آموزش کاربری 
از  ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره برداری  پیام رسان های اجتماعی داخلی و  همگانی 
ظرفیت ها و مـقابله با مخاطرات آن ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید 

و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.
حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسالمی ـ ایرانی و 
تسهیل دسترسی کاربران به پیام رسان های بومی در این مصوبه در حالی برعهده سازمان 
صدا و سیما قرار داده شده که چندی است در اغلب برنامه های تلویزیونی این رسانه، شاهد 

تبلیغ شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی به صورت علنی هستیم.
اکثر برنامه های صدا و سیما که به صورت شبانه روزی برای مردم پخش می شود 
دارای صفحه اینستاگرام بوده و این موضوع از سوی تهیه کنندگان این برنامه ها به وضوح 
به بینندگان اعالم می شود. تولیدکنندگان این برنامه ها، نشانی صفحات خود را یا به صورت 
زیرنویس و یا به صورت اعالمی در اختیار بینندگان قرار می دهند و برای افزایش میزان 
بازدیدکنندگان از صفحاتشان بارها در فواصل مختلف برنامه و روی آنتن رسانه ملی از کاربران 

می خواهند که صفحات فیک مشابه در اینستاگرام را به اشتباه فالو نکنند.
برای مثال برنامه »طبیب« در شبکه ۳ سیما که در حوزه سالمت پخش می شود، به 
صورت کامال علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعالم می کند و از مردم میخواهد 
مانند  هایی  برنامه  کنند.  درج  را  سواالتشان  یا  و  بگویند  را  خود  نظرات  برنامه  به  نسبت 
»دستپخت« در شبکه یک یا »میدون« در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را 
به کاربران معرفی می کنند. مسابقه »برخط شو« از شبکه 5 سیما نیز همین سیاست را در 
پیش گرفته است. حتی در برنامه هایی با مضمون کودک نیز این موضوع دیده می شود. 
برای مثال در برنامه ای با عنوان »با ما بیا« در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه 

اینستاگرامی این برنامه زیرنویس می شود.
التزام سازمان صدا و سیما به مصوبه شورای عالی  از عدم  این مثال ها چند نمونه 
فضای مجازی در حمایت از پیام رسان های داخلی و عدم رعایت ضوابط برای تبلیغ فعالیت 
شبکه های اجتماعی خارجی در کشور است. کارشناسان بسیاری این اقدام رسانه ملی را 
تناقض آشکار در عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در حوزه 

حاکمیت فضای مجازی می دانند.
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تبلیغ شبکه اجتماعی 
خارجی توسط برنامه های رسانه ملی، گفت: اگر بخواهیم عقالنی و ملی به این موضوع نگاه 
کنیم این واقعا باعث شرم است که صدا و سیمای ما در عمده برنامه هایش چه در برنامه 
های تجاری و چه در برنامه های آموزشی و فرهنگی و مذهبی، ظرف ماههای اخیر، رسما 

تبلیغ پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی را تکرار می کند.
وی گفت: این درحالی است که مطابق مصوبه سال ۹٦ شورای عالی فضای مجازی 
فعالیت پیام رسان خارجی که در کشور ما مجوز فعالیت نگرفته باشد مجاز نیست و مطابق 
با این مصوبه، هر پیام رسان و یا شبکه اجتماعی خارجی که می خواهد در ایران فعالیت 
کند باید مجوز بگیرد و سازمان صدا و سیما حق تبلیغ شبکه اجتماعی بدون مجوز را ندارد.

جلیلی تاکید کرد: صدا و سیما به عنوان رسانه رسمی و ملی کشور با بی توجهی نه 
تنها به شکل مناسبی تبلیغ صنعت داخلی و محصول داخلی را نمی کند بلکه به شکل کامال 
رایگان و بدون اینکه حداقل یک قرارداد تجاری داشته باشد، در حال تبلیغ پیام رسان و 

شبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام است.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: اگر صدا و سیما با این شبکه 
اجتماعی خارجی قراردادی دارد، باید آن را رسما اعالم کند و این دفاع را داشته باشد که 
از اینستاگرام بابت تبلیغات هزینه دریافت می کنم و چنانچه شبکه های داخلی نیز هزینه 
اجتماعی  اگر شبکه های  اکنون  تبلیغ می کنم. چرا که هم  نیز  را  ها  آن  کنند  پرداخت 
داخلی بخواهند که صدا و سیما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آنها را تبلیغ کند، قاعدتا 
اینستاگرام به نظر نمی رسد که  اما در مورد  باید در قالب قرارداد، هزینه پرداخت کنند. 

قراردادی منعقد شده باشد.
وی با انتقاد از اینکه محمل رسانه ملی برای تبلیغ رایگان در اختیار اینستاگرام قرار 
گرفته است، تاکید کرد: مسئوالن صدا و سیما باید پاسخگو باشند که چرا فردی که از رسانه 
ملی استفاده می کند در پایان برنامه باید به سمت اینستاگرام هدایت شود؟ در صورتی که 
اینستاگرام دشمنی خود را در مقاطع حساس با آرمان ها، ارزش ها و قهرمان های ما نشان 
داده است. برای مثال در دی ماه ۹۸ در اتفاق بزرگ، اینستاگرام بی شرمانه تمامی پست 
های مرتبط با شهید حاج قاسم سلیمانی و اکانت های ارائه دهنده اطالعات و کلیپ ها و 

اخبار مربوط به ایشان را حذف کرد.
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: صدا و سیما حتما فراموش کرده که اینستاگرام 
چه موجودیتی دارد و مدیران این شبکه چه سیاست هایی را دنبال می کنند. اینها کامال 

مشخص است.
جلیلی افزود: من به عنوان یک شهروند در این کشور و به عنوان عضو حقیقی شورای 
عالی فضای مجازی چندین بار به شکل خصوصی به مسئوالن سازمان صداوسیما و دست 
اندرکاران امور فرهنگی در مجلس و در جاهای دیگر، این موضوع را اطالع رسانی کردم اما 
پاسخی نشنیدم. به واسطه این موضوع هم معترض هستم و هم شاکی و اگر زمان داشتم به 

شخصه شکایت از صداوسیما در این خصوص را به دادستانی می بردم.
وی اقدام صداوسیما در تبلیغ یک شبکه اجتماعی خارجی را اقدامی خالف عقل و 
مصالح ملی عنوان کرد و گفت: این به معنای آن است که بستر خارجی را در اذهان مخاطبان 

اولی تر از بستر داخلی می دانیم.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست این 
موضوع در این شورا به بحث و بررسی گذاشته شود، گفت: تنها روی مسائلی که در دستور 
کار شورا قرار می گیرد می توان در جلسات شورا بحث کرد. قاعدتا وقت شورا خیلی محدود 
است و با توجه به وجود مسائل متنوع نمی توان انتظار داشت این موضوع در شورای عالی 

فضای مجازی مطرح شود.
جلیلی خاطرنشان کرد: اما در هر صورت الزم نیست موضوعی به این روشنی و واضحی 
در شورای عالی مطرح شود. چرا که خود مسئوالن مربوطه به همه ابعاد آن اشراف دارند و 
به نظر می رسد بهتر است نمایندگان مجلس این سوال را از صدا و سیما مطرح کنند که چرا 
این اتفاق می افتد؟ چرا که وقت مجلس مبسوط است و با وجود برگزاری چندین جلسه در 

هفته، خیلی راحت می توان این موضوع را بررسی کرد.

نگاه و نظر

 رسانه ملی برای اینستاگرام تبلیغ می کند
دیدگاه

لزوم اصالح قانون در مزاحمت های 
خیابانی بانوان

یک  بگویم  اینکه  صرف  کیفری  جرایم  در  گفت:  حقوقدان  یک 
این  ایجاد مزاحمت کرده، کفایت نمی کند و سوال  برای من  شخصی 
است خانمی که در تاریکی شب مورد تعرض قرار گرفته است از کجا 

باید شاهد پیدا کند؟
اشاره  با  زنان  حوزه  در  وکال  کانون  نماینده  پناه  حجت  صدیقه 
اظهار کرد: طبق  برای خانم ها،  اذیت خیابانی  و  آزار  انگاری  به جرم 
مزاحمت  ایجاد  کودکان  و  بانوان  عابر خصوصًا  یک  برای  اگر  قانون 
می شود.  رسیدگی  مسئله  این  به  قانونی  ماده  دو  از  استفاده  با  شود، 
یکی از این آن ها، ماده ٦۳۸ قانون مجازات است و دیگری ماده ٦۱۹ 
قانون مجازات اسالمی است که در این دو ماده به آزار و اذیت زنان 
پراکنی،  متلک  نیز  آن  مصادیق  که  است  پرداخته  شهری  فضای  در 

دست درازی و تعقیب است.
هر  اسالمی،  مجازات  قانون   ٦۳۸ ماده  براساس  افزود:  وی 
شخصی به طور علنی در اماکن عمومی عمل حرامی را انجام دهد، 
7۴ ضربه  یا  و  ماه  دو  تا  روز   ۱0 از  به حبس  کیفر عمل،  بر  عالوه 
شالق محکوم می شود اما اگر شخص مزاحم مرتکب عملی شود که 
به  کند،  را جریحه دار  اما عفت عمومی  نیست  کیفر  دارای  آن  نفس 
حبس از ۱0 روز تا ۲ ماه و یا 7۴ ضربه شالق محکوم می شود. اگر 
در این مزاحمت یک عمل حرام نیز انجام شود، آن نیز اضافه خواهد 

شد که این حکم قطعی است.
حجت پناه تاکید کرد: اصواًل زنان ما از دو چیز جهل دارند که یکی 
از آن ها متأسفانه حیثیت و آبروی اجتماعی خودشان است در صورتی 
که باید بالفاصله به نزدیک ترین مرجع قانونی که در آن مکان وجود 

دارد، شکایت کند.
وی تصریح کرد: در جرایم کیفری صرف اینکه بگویم یک شخصی 
برای من ایجاد مزاحمت کرده، کفایت نمی کند. در وهله اول شخص 
مزاحم از صحنه جرم فرار می کند و قانون گذار در این شرایط می گوید 
که از شخصی که مورد مزاحمت قرار گرفته درخواست شاهد می کند آیا 
خانمی که ساعت ۱0 شب خسته در راه منزل است، چه شاهدی باید 
پیدا کند و به کالنتری ببرد؟ متأسفانه در این موضوع هیچ کاری برای 

کودکان و زنان نمی توانیم انجام دهیم.
حجت پناه خاطرنشان کرد: یک توصیه به آقایان محترم دارم که 
اجازه دهند اطفال و زنانی که در خانواده هستند، با آن ها صادق و دوست 
باشند که اگر مشکلی برای آن ها در هر مکانی اتفاق می افتد، با آن ها 
مشورت کنند و به آن ها اعالم کنید که به اولین عابری که از آن مکان 
رد شد بگویید که فالنی به من متلک انداخت و یا دست درازی کرد. 
باالخره از هر ۱0 نفری که آن ها را از این موضوع باخبر می کنید، ۲ نفر 

از آن ها حاضر می شوند که شهادت دهند.

جمله سازی با »جو« رونق گرفته و مشخص نیست 
کدام اتاق فکر به برخی مسئوالن ایرانی توصیه کرده که 
جمالت آهنگین و »معرگونه« با »جو« بسازند، کاش کسی 
از عقالی جمع به دوستان تذکر بدهد که چنین رفتارهای 
پیش پا افتاده ای ثمره ای جز کاهش شان »ایران« را ندارد. 
چند تا از این اظهارنظرهای »جو« محور را این جا می گذاریم 

تا بهتر متوجه شوید از چه حرف می زنیم. 
* داماد روحانی: معضل، جّو داخلی است نه جو بایدن

تحلیلگر  و  جمهور  رئیس  داماد  مهدی زاده،  کامبیز 
مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان »معضل کشور، جّو 
داخلی است نه جو بایدن خارجی« نوشت: ما نتوانسته ایم 

گره اقتصاد خود را از نفت باز کنیم، باید غده سرطانی نفت 
باید به  را جراحی کنیم و هر جراحی درد و هزینه دارد. 
سمت اقتصاد جایگزین یعنی اقتصاد فناورانه و بهره گیری 
از فناوری ها و نوآوری ها حرکت کنیم. معضل اصلی کشور 
ما َجّو داخلی است، نه جو بایدن خارجی. اگر نظام جمهوری 
اسالمی ایران به جمع بندی به مذاکره برسد و آمریکا نیز به 
میز مذاکره ای که با عهدشکنی آن را ترک کرده برگردد، 

نیاز است مفصل بندی های جدیدی صورت گیرد.
به  باشید،  اگر یک »جو« عقل داشته  انبارلویی:   *

»جو« بایدن اعتماد نمی کنید
مدیرمسئول روزنامه رسالت طی یادداشتی نوشت:  هر 

کسی در کاخ سفید مستقر شود، پرچم مذاکره، امتیازگیری 
و زیاده خواهی بیشتر را باال می برد، بدون این که کمترین 
امتیازی بدهد. لذا اگر کسی در دستگاه دیپلماسی کشور 
یک »جو« عقل داشته باشد، نباید امیدی به »جو« بایدن 
داشته باشد. تحریم همچنان روی میز آمریکاست، با آمدن 

و رفتن »دولت ها« از روی میز برداشته نمی شود.
* مداح معروف: یک جو همت به جای یک جو بایدن!

میثم مطیعی، مداح معروف با کنایه به عالقه مندان 
نتیجه انتخابات آمریکا در خصوص راه حل مشکالت کشور 
از رفقا، مشکالت  اظهارنظر کرد و نوشت: به قول یکی 
داخلی ایران یک جو همت می خواهد، نه یک جو بایدن!

محض اطالع

مسئوِل محترم، تا اطالع ثانوی با »جو«، جمله نساز! 

صفحه ۳
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حذف کنکور، شاید دو سال دیگر
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: 
حذف کنکور، ممکن است یک پروسه طوالنی داشته باشد اما تالش ما بر 

این است که این معضل را هرچه زودتر حل کنیم. 
حجت االسالم احمدحسین فالحی اظهار داشت: مسئله حذف کنکور در 
دستور کارگروه آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد 
که در مجلس قبلی هم این مسئله پیگیری شده و تا حدودی پیش رفته است.

وی تصریح کرد: این کار، ممکن است یک پروسه طوالنی داشته باشد 
اما تالش ما بر این است که این معضل دانش آموزان، خانواده ها و وزارت 

آموزش عالی هرچه زودتر حل شود.
فالحی با بیان اینکه امیدوارم دوستان ما در گروه آموزش عالی کار را 
زودتر پیش ببرند تا بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم، گفت: نمی توانم قول بدهم 
که کنکور برای سال آینده حذف می شود اما تالش ما بر این است که زودتر 
این کار سروسامان بگیرد و اگر اعضای گروه آموزش عالی زودتر اقداماتی 

انجام دهند برای دو سال آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.
بر  کنکور  مافیای  فشار  با  رابطه  در  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر عدم حذف کنکور نیز مطرح کرد: در مجلس 
نمایندگان فشاری احساس نکردند، آنها ممکن است کار خود را انجام دهند 
اما مجلس تحت فشار هیچ جایی قرار نمی گیرد و کار خود را انجام می دهد 

و ما برای هر طرحی و هر الیحه ای رأی کافی از مجلس داریم.

هیچ گاه نباید به آمریکایی ها اعتماد کنیم
سخنگوی فراکسیون جبهه انقالب اسالمی گفت: تاریخ ثابت کرده که 
بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در آمریکا تفاوتی وجود نداشته و همه 

آنها یک سیاست معینی را دنبال می کند.
مجتبی یوسفی با اشاره به انتخاب بایدن در انتخابات، درباره سیاست 
های آمریکا در مقابل ایران، بیان کرد: رفت و آمد افراد در دولت  کشورها نظیر 
آمریکا تفاوتی در سیاست های خصمانه آنها ایجاد نمی کند و این موضوع را 
تاریخ نیز اثبات کرده است. کشوری نظیر آمریکا هرگاه وارد معاهده و توافقی 
شده است تجربه ثابت کرده زمانی که منافع آنها تامین می شود به آن پشت 

کرده و منافع طرف مقابل نیز برای آنها اهمیتی ندارد.
بین  تفاوتی  کرد:  اظهار  ادامه  در  این عضو کمیسیون عمران مجلس 
جمهوری خواهان و دموکرات ها در دولت آمریکا نیست بلکه جمهوری خواهان 
سیاست خصمانه خود را به صورت علنی اعالم می کنند و به جنگ و فتنه افکنی 
می پردازند. اما دموکرات ها نیز سیاست های خصمانه خود را به شیوه دیگر دنبال 
می کنند. به عنوان مثال معمار اصلی تحریم هایی که حتی سالمت مردم را نشانه 
گرفته بود و تجهیزات هواپیما را در اختیار ما نمی گذاشت دموکرات ها بودند.

نماینده مردم اهواز تصریح کرد: در توافق برجام نیز ایران همه تعهدات 
خود را به طور کامل انجام داد ولی آمریکا نه تنها تعهداتش را اجرایی نکرد 
بلکه برجام را کنار زده و تحریم های ظالمانه ای را علیه ملت ایران اعمال کرد. 
آقای ترامپ نه نتها به معاهده برجام بلکه به تمام معاهدات بین المللی پشت 

کرد و حتی تعرفه واردات کاالهای چین را نیز افزایش داد.

احتمال ارائه طرح دو فوریتی برای تعطیلی تهران و کالن شهرها
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
که باید تهران و کالنشهرها حداقل به مدت دو هفته تعطیل شود و برای بعد 
از آن هم برنامه ریزی اساسی صورت گیرد در غیر این صورت ما هفته آینده 

طرح دو فوریتی را برای الزام دولت به این کار ارائه خواهیم کرد.
حسینعلی شهریاری با اشاره به شیوع گسترده ویروس کرونا اظهار داشت: 
الزم است تهران و کالنشهرها حداقل به مدت دو هفته تعطیل شود، این 
پیشنهادی است که ما به ستاد مبارزه با کرونا داده ایم البته که باید در این 
زمان هم برنامه ریزی الزم صورت گیرد تا شرایط بعد از تعطیلی دو هفته ای 

مدیریت شود.

دولت به دنبال گرانی ارز نیست
رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی ادعاها در خصوص تمایل دولت 

به افزایش نرخ ارز تاکید کرد که دولت به دنبال گرانی ارز نیست. 
، در پی شایعه سازی برخی محافل و رسانه ها مبنی بر مانع تراشی دولت در 
مسیر کاهش نرخ ارز، محمود واعظی این ادعا را کامال غلط خواند و گفت: این 
ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح 
می شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می دانند چنین حرفی 

چقدر غلط، متناقض و بی اساس است. 
واعظی با بیان اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه 
جنگیده است، خاطرنشان کرد: دولت از یک طرف با تحریم های بی سابقه آمریکا 
مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمام عیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی شود، 
و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط تحریمی 

ارتزاق می کنند، در نبرد بوده است. 
وی افزود: این سوداگران تحت هر شرایطی به دنبال مطامع خود هستند و 
برای این کار ابایی از بی ثبات سازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در بازاراهای 
سیاست های  نشدن  موفق  راستای  در  منظور همیشه  به همین  ندارند.  مختلف 

ثبات ساز و کنترلی دولت حرکت می کنند. 
رئیس دفتر رئیس جمهور تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین مواد 
اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی دولت در سالهای تحریم دانست و خاطرنشان 
کرد: دولت همواره تالش کرده کاالهای اساسی مورد نیاز مردم اوال به وفور و 
ثانیا با قیمت منطقی به دست آنها برسد، از سوی دیگر به دنبال این بوده که با 

تامین مواد اولیه کارخانجات، چرخ تولید در کشور متوقف نشود. 
این عضو کابینه تدبیر و امید افزود: ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در 
درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هم وغم خود را  بر کنترل قیمت 
کاالهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانه جات قرار داده، چطور ممکن است 
متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی برد، 

بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان بار می داند.  
واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کامال مغرضانه دانست و اذعان 
داشت:  این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که 

به دنبال متالطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند. 
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت همواره به دنبال ثبات در 
اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از 
همین منظر، همیشه تالش کرده از نرخ های غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی 

قیمت واقعی و همخوان با واقعیت های اقتصادی کشور حرکت کنیم.

تمام امکانات درمانی سپاه در اختیار کادر درمانی قرار می گیرد
درمانی  کادر  استان  ثاراهلل  سپاه  گفت:  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
خود و هر چه آن را که دارد، در اختیار حوزه سالمت قرار خواهد داد و ما در کنار 
مردم خواهیم ماند و همانگونه که در حوزه مسایل اجتماعی و فرهنگی، کمک ها 
مومنانه، آب آشامیدنی جنوب استان و ... پای کار بوده ایم هم اکنون نیز حوزه 

سالمت مردم در اولویت اول ما قرار دارد و کنار مردم خواهیم ماند.
سردار حسین معروفی گفت: کادر بهداشت و درمان با تمام توان و به صورت 
تلفات کشور  نبود  این عزیران  ایثار  اگر  این جبهه حضور دارند و  نفس گیر در 
امروز از آنچه که اعالم می شود قطعا بیشتر و وضعیت ایران وخیم تر از این 
بود و این عزیزان همه چیز خود را خالصانه در طبق اخالص قرار دادند و این 

یک جهاد است.
معروفی ادامه داد: کادر بهداشت و درمان ماه هاست که نتوانسته اند عزیزان 
خود را ببینند و از لحاظ روحی و عاطفی در فشار هستند و انصافا باید عنوان کرد 
کار این عزیزان یک جهاد است و با وجود همه مشکالت پیش روی آنها، این افراد 

همچنان در سنگر جهاد حضور دارند که جای تقدیر و تشکر دارد.

هرگونه تغییر در کتاب های درسی باید با تدبیر و اندیشه باشد
آموزش وپرورش  وزیر 
با اشاره به اینکه عمیق ترین 
یادگیری ها،  کارسازترین  و 
یادگیری در دوران مدرسه است، گفت: 
با  درسی  کتاب های  در  تغییر  هرگونه 
تدبیر و اندیشه باشد و موجب حساسیت 

منفی در جامعه نشود.
دیدار  در  میرزایی  حاجی  محسن 
پژوهش  سازمان  مدیران  و  رئیس  با 
داشت:  اظهار  آموزشی  برنامه ریزی  و 
فرمایشاتشان  در  رهبری  معظم  مقام 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی را قلب 
اگر  قطعًا  و  دانستند  آموزش وپرورش 
روزمره  جنجال های  از  به دور  و  عمیق 
و  عملکرد  کنیم  فکر  ریشه ای تر  و 
محصول  تنها  جامعه  هر  رفتارهای 

یادگیری افراد آن جامعه است.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
عمیق ترین یادگیری ها مربوط به دوران 
مدرسه است، تصریح کرد: تمام محتوای 
آموزش داده شده در مدارس در سازمان 
می شود.  تولید  پژوهش  و  برنامه ریزی 
طریق  از  کشور  آینده  نسل  و  مدرسه 
محتوای تولید شده در این سازمان تغذیه 
می شود و سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
به عنوان نقطه عزیمت تحول بنیادی در 
نظام تعلیم و تربیت است که چرخش 
از آن شروع می شود و  به سوی تحول 
در  دانش آموز  و  معلم  یادگیری  اساس 

آن اتفاق می افتد.
سند  رش  و پر موزش و آ یر  ز و
فعالیت های  پایه  را  بنیادین  تحول 
برنامه ریزی شده در نظام تعلیم و تربیت 
سند  اجرای  با  باید  گفت:  و  دانست 

تحول شاهد تحول اساسی در مدرسه، 
معلم و دانش آموز باشیم. بنابراین یکی 
از سؤاالت مطرح شده در این سازمان 
برنامه ریزی  چطور  که  باشد  این  باید 
نتایج  و  برسیم  هدف  این  به  تا  کنیم 
روشن و قابل لمس از اجرای سند تحول 

داشته باشیم.
وی گفت: مهم ترین مسئله ای که 
باید مورد توجه مدیران قرار گیرد این 
است که بتوانند در برخورد با چالش ها، 
پاسخ های مناسب و منطقی بدهند که 
مسئله  حل  کیفیت  و  زمان  ازلحاظ 
بتواند آن چالش را در کوتاه ترین زمان 
سپس  و  کند  حل  شرایط  بهترین  با 
برای  آن  حل  برای  راه حلی  دنبال  به 

همیشه باشیم.
با اشاره  وزیر آموزش و  پرورش 
یک  تربیت  جدی  مسئله  با  اینکه  به 
باید به آن دقت  نسل روبرو هستیم و 
کنیم، گفت: مهم ترین اهداف جمهوری 
در  پایه ای  و  ریشه ای  ازنظر  اسالمی 

تدبیر  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
می شود بنابراین این سازمان جایگاهی 
اشخاص  برجسته ترین  حضور  برای 

علمی و دینی این سرزمین است.
حاجی میرزایی در خصوص آموزش 
تحصیل،  دوران  در  عملی  مهارت های 
بیان کرد: هر دانش آموز باید بتواند در 
آموزش های  با  همراه  متوسطه  دوره 
تئوری یک مهارت عملی که متناسب 
با بوم خود را به طورجدی آموزش ببیند 
و سازمان پژوهش و برنامه ریزی باید در 
این مورد برنامه ریزی های الزم را انجام 
دانش  تحصیل  ساله   ۱۲ دوران  دهد. 
آموزان در مدارس نباید به عنوان مرحله 
نظر  در  دانشگاه  ورود  برای  مقدماتی 
گرفته شود و آموزش های ارائه شده در 
کتاب های درسی باید به گونه ای باشد که 
هر دانش آموز بعد پایان ۱۲ سال بتواند 
نقش اصلی خود در جامعه را بشناسد و 
با اقتصاد، سیاست و... پیوند برقرار کند.

به  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 

دلیل شیوع ویروس کرونا وارد زیست 
بومی جدیدی شده ایم که باید خود را با 
شرایط آن مطابق و هماهنگ کنیم و 

نقش خود را در آن پیدا کنیم.
جلب  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اعتماد جامعه به سازمان پژوهش گفت: 
هرگونه تغییر بدون فکر و اندیشه قبلی 
موجب  می تواند  درسی  کتاب های  در 
به  نسبت  را  جامعه  و  شود  حساسیت 
سازمان پژوهش و نظام تعلیم و تربیت 
هرگونه  الزمه  بنابراین  کند؛  بی اعتماد 
تغییر در طرح و یا موضوعات کتاب های 
مقام  فرمایشات  با  آن  تطابق  درسی، 
بنیادین،  تحول  سند  رهبری،  معظم 

اندیشه و تدبیر در زمینه تغییر است.
گفت:  موزش وپرورش  آ یر  وز
معلمان  و  مدیران  تخصصی  آموزش 
الزم  که  است  ویژه ای  اهمیت  دارای 
طبق  و  دهیم  انسجام  آن  به  است 
و  چشم انداز  با  و  دقیق  برنامه ریزی 

آینده نگری انجام شود.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

سطح بندی دوباره موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
معاون آموزشی وزارت علوم از سطح بندی دوباره موسسات و مراکز آموزش 
عالی غیردولتی و غیر انتفاعی خبرداد و گفت: موسسات مذکور که قباًل سطح بندی 

شده اند، مجدداً سطح بندی می شوند.
علی خاکی صدیق،گفت: یکی از محورهای اصلی در ارتقای کیفیت سیستم 
آموزش عالی، توجه به استقالل دانشگاه ها و دادن آزادی عمل به آنها در حوزه های 
کاری مختلف است. اگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مسیر ارتقای کیفی 
حرکت کنند، بهترین افراد تعیین کننده جزئیات مسیر، سیاست ها و اجرای آن ها، 

کارشناسان، استادان، مدیران میانی و ارشد خود دانشگاه ها هستند .
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به فراز و فرودها و مشکالت و چالش هایی 
که با شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمد، گفت: امر آموزش حتی یک روز 
هم دراین مدت تعطیل نشد؛ با توجه به اینکه مجموعه آموزش عالی آمادگی این 

حجم از آموزش الکترونیکی را نداشت، اما با موفقیت این کار انجام شد.
* واگذاری اختیار به دانشگاه ها

وی یکی از دالیل مهم این موفقیت را واگذاری اختیار به دانشگاه ها دانست 
و افزود: با تسهیل مقررات و انعطاف پذیری آئین نامه ها، دانشگاه ها توانستند با نقاط 

ضعف و قوت مسائل خود بیشتر آشنا شده و آن را مدیریت کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: مصادیق بسیاری در زمینه واگذاری 
اختیارات به دانشگاه ها می توان در برنامه داشت که یکی از مهم ترین آنها تعیین و 
تخصیص ظرفیت دانشجو و اعطای مجوز رشته گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی 

است که دارای مراحل مختلف است.
خاکی صدیق تصریح کرد: نسبت استاد به دانشجو، تخصص اعضای هیئت 
علمی و مرتبه آنان و فراهم بودن امکانات سخت افزاری و زیرساخت های اجرایی، 
سه محور کلیدی است که در کیفیت و ارائه مجوز رشته گرایش جدید و تخصیص 

ظرفیت به دانشگاه ها باید به آن توجه و دقت شود.
وی افزود: در این خصوص هم با توجه به تنوعی که در زیرنظام ها داریم 
نباید با همه دانشگاه ها برخورد و نگاه یکسان داشت، بلکه بایستی براساس وضعیت 
علمی کنونی، شرایط مدیریتی، سابقه و عملکرد دانشگاه ها، مساله واگذاری اختیارات 

را پیگیری کرد.
به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، طی دو دهه گذشته یکی از دقیق ترین و 
شناخته شده ترین ابزار تمایز بین دانشگاه ها، تعریف شاخص های کاربردی عملکردی 

دانشگاه ها در حوزه های مختلف کاری آنان بوده است.
* رتبه بندی دانشگاه ها مقدمه واگذاری اختیارات

وی ادامه داد: برای رتبه بندی نیز شاخص های کاربردی عملکردی مختلفی 
مثل آموزش، پژوهش، فناوری و کارآفرینی، مسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگی، 
بین المللی را باید مد نظر داشت و نکته کلیدی در این فرآیند، شفافیت و امکان 
دانشگاه ها  به  اختیارات  واگذاری  مقدمه  و  است  کیفی  ارتقای  برای  برنامه ریزی 

همین رتبه بندی و تمایز است.
* سطح بندی دوباره مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی

خاکی صدیق اظهار داشت: سال گذشته با تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
برنامه رتبه بندی دانشگاه های دولتی با اجرای ISC برنامه ریزی و پیگیری شد و 
سطح بندی مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی نیز که قباًل 

انجام شده است، مجدداً انجام خواهد شد.
* ارزشیابی مراکز آموزش و یادگیری الکترونیکی

وی ادامه داد: اما آنچه که امسال بسیار دارای اهمیت است و به صورت ویژه 
به آن پرداخته می شود، ارزشیابی مراکز آموزش و یادگیری الکترونیکی است که 
این امر با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران صورت خواهد گرفت و این 
انجمن این کار را به صورت علمی و تخصصی انجام خواهد داد. در این زمینه یک 

نظام جامع ارزشیابی ارائه داده اند که مبنای اولیه ارزیابی دانشگاه ها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: باید درک درست و واقع بینانه ای از تفاوت در زیرنظام های 
موجود در آموزش عالی داشته باشیم. برنامه های ارتقا کیفیت این زیرنظام ها قطعًا 
متفاوت است، بنابراین ارزیابی آنها نیز باید متفاوت باشد تا به سطح قابل قبول و 

مورد توافق کیفیت برسیم.

سارقان مسلح طال به پایان خط رسیدند
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: با تالش شبانه روزی و اقدامات متعدد 

عملیاتی سارقان مسلح ۳ کیلوگرم طال شناسایی و دستگیر شدند. 
مسلح  سارقان  اردیبهشت  روز ۳0  واعظی گفت: ساعت ۲۴  خلیل  سردار 
در جاده برازجان به دالکی به خودرو طالفروشان حمله کرده و سه کیلو طال به 

سرقت بردند.
وی افزود  سارقان حرفه ای که مالباختگان را از بوشهر تعقیب کرده بودند پس 
از سرقت طال خودرو مورد استفاده خود را در آب پخش آتش زده و متواری شدند.

فرمانده انتظامی بوشهر با بیان اینکه تمرکز بر شناسایی مخفیگاه متهمان 
منجر به شناسایی مخفیگاه آنان شد، عنوان کرد: با اعزام کارآگاهان دشتستان 
به شهر شیراز هر ۳ متهم با همکاری پلیس شیراز در مخفیگاهشان دستگیر و 
به برازجان منتقل شدند وضمن اعتراف به سرقت مسلحانه سه کیلو طال به یک 
نیز  استان همجوار  از شهرهای  به همین شیوه در یکی  فقره سرقت مسلحانه 

اعتراف کردند.

۱۰۰ راس گوسفند بر اثر آتش سوزی تلف شد 
فرمانده انتظامی نمین گفت: بر اثر آتش سوزی در یک واحد دامداری در 

نمین ۱00 راس گوسفند در میان شعله های آتش تلف شد. 

این  در  وارده  خسارت  میزان  کارشناسان  افزود  شریفی  حسن  سرهنگ 
آتش سوزی را سه میلیارد ریال برآورد کردند.

دستگیری سارق مامورنما در مهرشهر کرج 
فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری سارق مأمورنما در منطقه فاز 

۴ مهرشهر خبر داد. 
محمد معظمی گودرزی اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱0 مبنی بر این که فردی با لباس نظامی به همراه یک عدد ساک دستی به 
صورت مشکوک در حال پرسه زدن در منطقه فاز ۴ مهرشهر است، بررسی موضوع 
در دستور کار کالنتری ۲۱ فاز ۴ مهرشهر قرار گرفت و بالفاصله مأمورانی برای 
بررسی موضوع به محل اعزام شدند که شخص مطنون به محض مشاهده پلیس 
قصد فرار داشت، اما با هوشیاری و سرعت عمل مأموران دستگیر و به کالنتری 
بازرسی ساک دستی وی تعداد ۳ دستگاه گوشی تلفن همراه  منتقل شد و در 
سرقتی، تعدادی مدارک شناسایی و تعداد ۳ قبضه سالح سرد کشف شد. متهم 
در بازجویی ها به جرم خود مبنی بر ۱0 فقره سرقت در پوشش مأمور اعتراف کرد.

باند زنان زورگیر در خراسان شمالی متالشی شد
جانشین فرمانده انتظامی فاروج گفت: در پی اعالم وقوع یک فقره سرقت 
در زورگیری زنان سارق در فاروج این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران 
کالنتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.سرگرد قدیر اژدری افزود: در بررسی ها 
مشخص شد ۲ زن سارق، بانوی 50 ساله ای را به داخل منزل کشانده و دست و 

دهان وی را بسته و طال و جواهراتش را به سرقت برده اند.
با رصد پاتوق متهمان، مخفیگاه یکی از آن ها شناسایی و در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شد. وی در بازجویی به جرم خود اعتراف کرد و در بازرسی 

کیف دستی وی، دو حلقه انگشتر طالی سرقتی کشف شد. 
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اقدام جدی اپل برای مقابله با نقض قوانین 
کارگری در شرکت های مونتاژ کاال

اپل یکی از تولیدکنندگان مورد اعتماد خود به  نام پگاترون را به دلیل نقض 
قوانین کارگری به حالت تعلیق درآورد.

در  که  است  همراه  تلفن  تولیدکننده  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  اپل 
سراسر جهان طرفدار دارد؛ به همین دلیل در بعضی از مناطق دنیا شرکت های 
زیرمجموعه ای دارد که در آن ها دستگاه های جدید مونتاژ می شود و افراد زیادی 
در این مکان ها کار می کنند. مسئله مهم در این قسمت، سیاست هایی است که 
اپل برای کارکنان خود در نظر گرفته است. البته این موارد تنها به کارکنان ختم 
نمی شود و برای کارفرماها هم صادق است. به تازگی اتفاقی در یکی از شرکت های 

اپل رخ داده که با واکنش بسیار جدی مسئوالن اصلی آن روبه رو شده است.
اپل پس از اینکه متوجه شد شرکت مونتاژکننده  ))Pegatron Corpدارای 
تخلفات کاری در بخش کارگران محصل است، به شدت با این مسئله برخورد کرد 
و همکاری خود با پگاترون را به حالت تعلیق درآورد. این شرکت مدت ها است که 
به سوءاستفاده از کارگران خود متهم می شود و سرانجام اپل تصمیم گرفته است 

آن را از این خالف ها پاک کند.
غول فناوری کوپرتینویی اعالم کرد که چند هفته پیش متوجه شده است این 
تولیدکننده تایوانی طبقه بندی کارگران محصل را دست کاری کرده و به بعضی از 
آن ها اجازه داده است اضافه کاری کنند و شب کار باشند. همه این اعمال به طور 
واضح نقض قانون رفتار تأمین کننده اپل هستند و این شرکت نمی تواند تا زمانی که 
آن ها را رفع نکرده است به فعالیت خود ادامه دهد. البته همه چیز به این جا ختم 
نمی شود؛ زیرا کارمندان این تولیدکننده تایوانی تالش بسیاری کردند این تخلفات 
از چشم اپل پنهان بماند. این شرکت آمریکایی در بیانیه ای اعالم کرد شریک 
تجاری خود را تحت نظارت قرار داده است تا اقدامات اصالحی مورد نیاز کامل شود.

می توان گفت پگاترون جزو معدود شرکت هایی است که اپل به آن برای 
تولید کاالهایی مانند آیفون - که درخواست زیادی در سراسر جهان دارند - اعتماد 
می کند؛ همانند رقیب بزرگ تر پگاترون یعنی فاکسکان ))Foxconn، این شرکت 
تایوانی بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره تأمین جهانی اپل است که طی سال ها مورد 

انتقاد فعاالن حقوق کارگران قرار گرفته است.
باارزش ترین شرکت جهان در میانه تولید چهار مدل جدید آیفون با پشتیبانی 
از 5G قرار دارد و به همین دلیل با پگاترون برای توسعه ی مونتاژ آیفون در خارج 
از چین همکاری می کند. از آن جایی که تعلیق انجام شده فقط تجارت های جدید 
را پوشش می دهد، بعید است تالش های دیگر تولیدکننده تایوانی تحت تأثیر آن 
قرار گیرند. اما نباید این مسئله را فراموش کرد که اقدام اپل گشایشی برای شرکت 
 Luxshare Precision Industry Company یعنی  رقیب پگاترون 
است که در آستانه تبدیل شدن به اولین شرکت مونتاژ آیفون قرار دارد. سهام 
تولیدکننده تایوانی سود خود را از دست داد و روز دوشنبه با کاهش ۲٫۱ درصدی 

روبه رو شد؛ این اتفاق نمی توان سرانجام خوبی داشته باشد.

جف پو، تحلیلگر GF Securities، در یکی از متن های خود می گوید:
به  بااین حال  گیرد.  قرار  تأثیر  تحت  نباید  پگاترون  و  آیفون  فعلی  تجارت 
به  را  اپل  جدید  گوشی های  سفارشات  برخی  آینده  سال  پگاترون  زیاد  احتمال 
Luxshare تحویل خواهد داد. احتمال دارد Luxshare در سال ۲0۲۱ به 

یک مونتاژگر جدید آیفون تبدیل شود.
پس از اینکه در سال ۲0۱0  به علت سختی کار در فاکسکان - مکانی که 
گجت های اپل در آن ساخته می شد -  خودکشی هایی رخ داد، اپل سال ها زمان 
صرف کرد تا تولیدکنندگانی که سیاست های محیط کار را رعایت نمی کنند پیدا و 
این مسئله را اصالح کند. اندکی بعد، اپل استانداردها را سخت تر و ممیزی صدها 
همچنین  اپل  کرد.  آغاز  می کنند،  تولید  را  آن  دستگاه های  اجزای  که  شرکتی 
از قوانین پیروی نکنند به راحتی شغل  خود  تولیدکنندگان را تهدید کرد که اگر 
را از دست خواهند داد. اما گستردگی زنجیره ی تولیدکنندگان اپل این مسئله را 
سخت تر می کند. فاکسکان و Catcher از جمله شرکت های فناوری بودند که 

در گذشته به خاطر نادیده گرفتن مقررات مورد بازخواست قرار گرفتند.

مور  ا زمان  سا رئیس 
به  دانشجویان گفت:با توجه 
اوج دوباره کرونا، دانشگاه ها 
ویروس،  این  از شیوع  برای جلوگیری 
از  را  دانشجویی  ظرفیت خوابگاه های 
شده  اعالم  این  از  پیش  که  ظرفیتی 

بود، محدودتر کردند.
نحوه  ره  با در صدیقی  مجتبی 
توجه  با  خوابگاهی  دانشجویان  اسکان 
به اوج گیری دوباره کرونا گفت: اسکان 
دانشجویان در خوابگاه ها در ایام شیوع 
ویروس کرونا با توجه به شرایط موجود 
در  شدند  ملزم  ها  دانشگاه  کرد،  تغییر 
ابتدا با حفظ فاصله فیزیکی ظرفیت قابل 

اسکان در خوابگاه ها را برآورد کنند.
با  متناسب  سپس  داد:  ادامه  وی 
دارای  دانشجویان  شده  اعالم  ظرفیت 
مانند  خوابگاه ها  در  اسکان  اولویت 
عملی،  درس  دارای  که  دانشجویانی 
آزمایشگاه هستند  و  نامه، کارگاه  پایان 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی را در 
ها  خوابگاه  به  زمانی مشخص  فواصل 
دوباره  گیری  اوج  با  که  کنند  معرفی 

کرونا، همین ظرفیت ها نیز محدودتر شد.
دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
افزود: درحال حاضر با توجه به موج سوم 
همچنین  و  کرونا  دوباره  گیری  اوج  و 
نو  دانشجویان  آموزش  شدن  مجازی 
از  جلوگیری  برای  ها  دانشگاه  ورود، 
خوابگاه  ظرفیت  کرونا،  ویروس  شیوع 
که  ظرفیتی  از  را  دانشجویی  های 

پیش از این اعالم شده بود، محدودتر 
اعالم کردند.

دراین  ها  دانشگاه  افزود:  صدیقی 
خصوص بسیار محتاط عمل می کنند و 
ملزم هستند، تمام پروتکل های بهداشتی 
رعایت  ها  و خوابگاه  ها  دانشگاه  در  را 
درتمام  اجتماعی  گذاری  فاصله  کنند، 
رعایت  می شود  اتاق های خوابگاهی 

تا مشکلی برای دانشجویان ایجاد نشود.
این  از  پیش  مهر،  گزارش  به 
رئیس سازمان امور دانشجویان عنوان 
کرده بود که در ترم جاری حداکثر  ۴0 
درصد ظرفیت خوابگاهی برای پذیرش 
دانشجویان آماده شده است، زیرا بیشتر 
از این امکان پذیرش وجود ندارد. البته 
از  برخی  در  است  ممکن  ظرفیت  این 
دانشگاه ها ۲0، ۳0 یا حتی ۴0 باشد، اما 
قطعا بیشتر از ۴0 درصد دانشجویان  در 

خوابگاه ها پذیرش نخواهند شد.
وی همچنین اعالم کرده بود مراکز 
بهداشت در دانشگاه ها موظف هستند در 
بحث خوابگاه ها پیش بینی های الزم را 
انجام بدهند و همه دانشگاه ها در سطح 
علوم  دانشگاه  از  می توانند  استان ها 
پزشکی استان خود به عنوان پشتیبان 
استفاده کنند تا از خدمات این دانشگاه ها 
بیماری  برای کنترل  به شکل جدی تر 
باید  دانشگاهی  هر  و  شود  استفاده 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  یک  با 
هماهنگ باشد تا سرویس های بهتری 

به دانشجویان ارائه دهد.

ظرفیت خوابگاه های دانشجویی محدودتر از قبل می شود 
فه
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تمام سربازان باید تا پایان سال ۱۴۰۱ یک مهارت بیاموزند
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: همه سربازان تا سال ۱۴0۱ باید حداقل 
یک مهارت را فرا بگیرند و مطابق نقشه راه باید ۳0 در صد از سربازان به اشتغال 

در راستای مهارتی که آموخته اند برسند.
سردار سید مهدی فرحی در جلسه هم اندیشی منشور کیفیت قرارگاه مهارت 
آموزی، اظهار کرد: بنا به دستور ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ما برای مهارت 

آموزی مدلی را مانند یک اتوبان تعریف کرده ایم که نقطه آغاز خرداد سال ۹٦ 
بود و نقطه انتهایی این اتوبان سال ۱۴0۱ است و همه سربازان تا سال ۱۴0۱ 
باید حداقل یک مهارت را فرا بگیرند و مطابق نقشه راه باید ۳0 در صد از سربازان 

به اشتغال در راستای مهارتی که آموخته اند برسند.
درصد   ٦5 آن  اساس  بر  و  هستیم  راه  نقشه  سوم  سال  در  ما  گفت:  وی 
سربازان را در برنامه قرار داده ایم و امسال ۱5 درصد را در عرصه اشتغال آورده ایم 
و شرکت CTC مسئولیت ارتقا کیفیت مهارت آموزی در سطح نیروهای مسلح 

را بر عهده دارد.
فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی تاکید کرد: تا سال ۱۴0۱ باید به ازای 
هر سرباز یک مهارت و ۳0 درصد اشتغال برسیم و برای رسیدن به این هدف 

5 گام و 5 رکن تعریف کرده ایم تا به درستی در مسیر باشیم و به پایان برسیم.
اشتغال می شود  به  منجر  آموزی هنگامی  مهارت  داد:  ادامه  فرحی  سردار 
که کیفیت داشته باشد و ما به دنبال افزایش کیفیت آموزش ها در حوزه مهارت 

آموزی به کارکنان وظیفه هستیم

معاون اجتماعی پلیس پیشگیری ناجا گفت: در سطح 
شهر گشت های نامحسوس وجود دارد تا مزاحمت های 

خیابانی را کنترل و پیگیری کنند.
برخورد  نحوه  به  اشاره  با  سرهنگ عسگر ساوری 
پلیس پیشگیری ناجا با آزار و اذیت های خیابانی بانوان 
است  ممکن  دنیا  تمام  در  مزاحمت  ایجاد  کرد:  اظهار 
عمومی،  مجامع  در  عمدتًا  مزاحمت ها  این  اما  دهد  رخ 

کشورها  دیگر  به  نسبت  عمومی  معابر  و  خیابان ها  در 
بسیار ناچیز است اما در عین حال حتی یک مورد از این 

مزاحمت ها زیبنده جامعه اسالمی ما نیست.
وی افزود: وظیفه پلیس پیشگیری ناجا این است 
که زمانی که چنین اتفاقی رخ می دهد، فردی که مورد 
این  به  ما  و  کند  تنظیم  شکایتی  گرفته  قرار  مزاحمت 
شکایت رسیدگی کنیم و پیگیری هایی را در احقاق حقوق 

این فرد انجام دهیم. اما در مواقعی که این مزاحمت در یک 
خیابان تاریک رخ می دهد، سعی می کنیم که به شهرداری 
و اداره برق آن مناطق اعالم کنیم که نسبت به روشنایی 

این خیابان اقدام کنند.
گفت:  ناجا  پیشگیری  پلیس  اجتماعی  معاون 
همچنین در سطح شهر گشت های نامحسوس نیز وجود 

دارد که این مزاحمت ها را پیگیری می کنند.

گشت های نامحسوس پلیس مزاحمت های خیابانی را رصد می کنند
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یکا  مر آ ت  با نتخا ا
گزینه  پیروزی  با  سرانجام 
و  یافت  پایان  دموکرات ها 
جو  نیفتد،  غیرمنتظره ای  اتفاق  اگر 
چهارساله  دوره  ژانویه  بیستم  از  بایدن 
می کند؛  آغاز  را  خود  ریاست جمهوری 
آیا این تغییر می تواند به کمرنگ شدن 
منتهی  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
بایدن  بین  نمی توان  عمل  در  یا  شود 
تغییر  به  و  شد  قائل  تفاوتی  ترامپ  و 

اوضاع امید داشت؟
در  بایدن  جو  آمدن  کار  روی  با 
 ، مریکا آ ریاست جمهوری  بات  نتخا ا
لغو  درباره  بسیاری  نه زنی های  گما
و  برجام  به  آمریکا  بازگشت  تحریم ها، 
مطرح  کشور  اقتصادی  شرایط  بهبود 
شده؛ موضوعی که حتی بار روانی آن 
منتج به کاهش نسبی قیمت ها در بازار 
ارز شد. در مقابل، دیدگاه رایج دیگری 
وجود دارد مبنی بر اینکه حضور بایدن 
نکند،  سخت تر  ایران  برای  را  کار  اگر 
آسان تر هم نمی کند؛ همان مثل معروف 
است«.  شغال  برادر  زرد،  »سگ  که 
تنها  گمانه زنی ها  این  غلط  و  درست 
اما  می شود،  مشخص  زمان  گذشت  با 
می توان با در نظر گرفتن عملکرد ترامپ 
برآوردهای  بایدن،  دیدگاه های  مرور  و 
مختلفی از روزگار پس از ترامپ داشت.

وعده بازگشت به برجام
ن  و معا ن  ا به عنو ن  ید با جو 
زمان  در  آمریکا  وقت  رئیس جمهوری 
این  حامیان  از  برجام،  توافق  امضای 
توافق بود و پس از خروج دونالد ترامپ 
از توافق، ایده ترامپ برای »رسیدن به 
گفت:  و  خواند  توهم  را  بهتر«  توافق 
سال  چند  برجام  به  رسیدن  »برای 
فشار تحریم، دیپلماسی دقیق و حمایت 
جامعه جهانی صرف شده  است«. بایدن 
ریاست  برای  خود  نامزدی  مدت  در 
برجام  به  بازگشت  موضوع  جمهوری، 
و  است  داده  قرار  اشاره  مورد  بارها  را 
حتی در این باره در یادداشتی در شبکه 
سی ان ان نوشت: »اگر ایران به اجرای 
توافق  قبال  در  خود  تعهدهای  کامل 
نیز  آمریکا  بازگردد،  )برجام(  هسته ای 
به عنوان نقطه آغاز مذاکرات به توافق 

باز می گردد«.
چالش های پیش روی بایدن

برای  بایدن  قصد  اینکه  فرض  با 
بازگشت آمریکا به برجام جدی باشد، آیا 
مسیر احیای این توافق، مسیر همواری 
است؟ باید گفت حداقل در کوتاه مدت 
چرا؟  داشت.  انتظاری  چنین  نمی توان 
ترامپ میراث قابل توجهی برای بایدن 
به جای گذاشته است! نیویورک تایمز در 
گزارشی چالش های پیش روی سیاست 
کرده  فهرست  را  بایدن  دولت  خارجی 
آمریکا،  و  چین  سرد  روابط  که  است 
فاصله گرفتن آمریکا از متحدان اروپایی، 
روسیه،  با  رابطه  در  تنش هایی  ایجاد 
مشکالت پناهجویان و همینطور خروج 
انباشت  برای  ابران  تالش  و  برجام  از 
عنوان  آنها  جمله  از  غنی شده  اورانیوم 
برای  بایدن  است  طبیعی  است.  شده 
سیاسی،  اولویت های  به  دادن  نظم 
در  خود  مدنظر  اجتماعی  و  اقتصادی 
ایاالت متحده به چند ماه زمان نیاز دارد؛ 
مضاف بر اینکه شیوع کرونا مهمترین 
بحران پیش روی او پس از استقرار در 

کاخ ریاست جمهوری خواهد بود. افزون 
بر این، بازنگری و توافق دوباره بر سر 
مفادی که پیش تر با صرف مدت زمان 
بوده  گرفته  قرار  توافق  مورد  طوالنی 
نظر  در  با  به ویژه  نیست؛  آسانی  کار 
غیرمنطقی  تند،  مواضع  سابقه  گرفتن 
آمریکا  کنونی  دولت  یکجانبه گرایانه  و 
اقدام  مانند  رویدادهایی  و  برجام  علیه 
جنایتکارانه دولت ترامپ در ترور سردار 
سلیمانی. در این مسیر از کارشکنی های 
اعراب و اسرائیل هم نمی توان غافل بود 
و بدون شک، رویکرد دولت بعدی ایران 
نیز در پیشبرد یا عدم پیشبرد مذاکرات 

برجامی نقش اساسی خواهد داشت.
هم عزت ملی؛ هم منافع ملی

و  لملل  بین ا حوزه  کارشناسان 
سیاست خارجی کشور معتقدند در چنین 
شرایطی، ایران باید دیپلماسی عمومی 
نظر  در  با  و  محتاطانه  دقیق،  را  خود 
ایران  ببرد.  پیش  جوانب  همه  گرفتن 
اگرچه به دلیل ترک میز برجام از سوی 
از سوی  اما  دارد  را  باال  آمریکا دست 
دیگر، رئیس جمهوری آمریکا هم دیگر 
آن ترامپ یاغی که شعار »اول آمریکا« 
سر دهد و با دنیا سر ناسازگاری داشته 
باشد، نیست و این موضوع می تواند به 
برای  جهانی  اجماع  ایجاد  در  آمریکا 
در  کند.  کمک  تصمیمی  هر  اتخاذ 
دستگاه  کافی  توجه  شرایطی،  چنین 
ر  کشو تصمیم گیر  ی  ه ها دستگا یا 
التیام  برای  تحریم ها  لغو  اهمیت  به 
زخم های اقتصادی ضروری است. لغو 
برای  معافیت   ارائه  حتی  یا  تحریم ها 
صادرات نفت در گام نخست، می تواند 
روزنه ای برای افزایش درآمدهای ارزی 
و تداوم جو روانی بازار در مسیر کاهش 
قیمت ها باشد. فراموش نکنیم کمتر از 
۲ سال پیش و زمانی که هنوز برجام 
به قوت خود باقی بود، صادرات روزانه 
بیش  به  ایران  گازی  میعانات  و  نفت 
امروز  و  رسید  بشکه  میلیون   ۲.۸ از 
اعداد  این  از  برای تحقق بخشی  تنها 
عبور  رستم  هفت خان  از  باید  ارقام  و 
کرد. به این ترتیب منطق حکم می کند 
تاریخی  سوابق  گرفتن  نظر  در  ضمن 
ستیزه جویانه آمریکا علیه ایران و توجه 
به عزت ملی، این احتمال را هم مدنظر 
قرار داد که شاید شرایط پیش آمده در 
دولت آمریکا فرصت مناسبی برای لغو 
با  همسو  بهینه تر  حرکت  و  تحریم ها 

منافع ملی باشد.
بازگشت ایران به بازار نفت؟

گشایش هایی  ایجاد  فرض  با  اما 
می تواند  ایران  آیا  نفت،  صادرات  در 

نفت  بازار  به  آسانی  به  و  سرعت  به 
بازگردد؟ اگرچه شرکت ملی نفت ایران 
دارد  را  آمادگی  این  خود،  تمهیدات  با 
زمان  مدت  در  پیش،  دوره  همانند  که 
اما  را به حداکثر برساند  تولید  کوتاهی 
همه چیز در گرو عرضه نیست؛ وجود 
مازاد نفت از یک سو و کمبود تقاضا در 
بازار که طی ماه های اخیر به ویژه متاثر از 
رکود اقتصادی ناشی از کرونا شکننده تر 
شده، مؤلفه های تعیین کننده ای به شمار 
با  اوپک که چهار سال پیش  می روند. 
قرار  مدنظر  و  ترامپ  آمدن  کار  روی 
افزایش  برای  وی  برنامه های  دادن 
سهم تولیدکنندگان نفت خام آمریکا، از 
تغییر توازن قدرت در بازار نفت نگران 
بود، امروز هم با توجه به پیش بینی هایی 
در  بایدن  متفاوت  سیاست های  از  که 
قبال کشورهای عربی، روسیه، ایران و 
ونزوئال مطرح می شود، دل نگران است. 
این نکته را هم باید در نظر داشت که 
بازگرداندن تولید نفت ایران به شرایط 
عادی، افزون بر مصائب فنی و عملیاتی، 
به اعتبارات  قابل توجهی نیاز دارد. حسن 
روحانی، رئیس جمهوری درباره بازگشت 
ظرفیت تولید نفت ایران در دوره قبلی 
تحریم می گوید: »وقتی نفت استخراج 
نمی شود، پس از مدتی به خط کردن آن 
هزینه برمی دارد؛ پس از رفع تحریم ها 
بسیاری از چاه های نفت کشور نیاز به 
ترمیم و آماده سازی داشت و اواخر سال 
ترمیم  هزینه  دالر  میلیون   ۸00  ،۹۴
خالصه  شد«.  چاه ها  این  راه اندازی  و 
مطلب اینکه اگر قرار به بازگشت نفت 
راه  نفت  وزارت  باشد،  بازار  به  ایران 

سختی پیش رو دارد.
چیزی برای تحریم باقی نمانده

ترامپ  می گویند  رسانه ها  برخی 
برای اینکه لغو تحریم ها علیه ایران را 
غیرممکن کند، در مدت زمان باقیمانده 
در  را  جدید  تحریم های  از  سیالبی 
دستور کار قرار می دهد؛ موضوعی که 
بیژن زنگنه، وزیر نفت در واکنش به آن 
می گوید: »دیگر چیزی نمانده که تحریم 
کنند«. ترامپ نه تنها در ایران، که در 
دنیا چهره محبوبی نیست؛ او در حالی به 
ریاست جمهوری آمریکا رسید که آشکارا 
آب وهوایی  الزام های  به  بود  معترف 
را  زمین  گرمایش  نمی دهد.  اهمیت 
می دانست،  چینی ها  ساخته وپرداخته 
می نامید  فاجعه  را  بادی  توربین های 
معتقد  جمهوری خواهان  دیگر  مانند  و 
بر  نباید  زیست محیطی  الزام های  بود 
استقالل انرژی و امنیت اقتصادی امریکا 

اثرگذار باشد.

ریاست جمهوری  نامزد  وقتی  او 
در  کرد  اعالم   )۲0۱٦( شد  آمریکا 
طرح های  از  بسیاری  انتخاب،  صورت 
لغو  را  زیست  محیط  زمینه  در  اوباما 
نتایج  اعالم  از  و هنوز یک ماه  می کند 
داد  گزارش  بلومبرگ  که  نمی گذشت 
ترامپ در تصمیم دولت کنونی )اوباما( 
نفت  لوله  خط  ساخت  مجوز  رد  برای 
بازنگری  قلمرو سرخپوستان  در  داکوتا 
مجوز ساخت  که  لوله ای  می کند؛ خط 
به دلیل  شمالی  داکوتای  ایالت  در  آن 
اعتراض طرفداران محیط زیست صادر 
نشده بود. مدتی بعد رویترز اعالم کرد 
دولت ترامپ قصد دارد حفاری در همه 
مناطق فراساحلی آمریکا را مجاز اعالم 
کند تا حفاری در مناطقی در اقیانوس 
اطلس، اقیانوس آرام و قطب شمال که 
آزاد شود.  بود هم  این ممنوع  از  پیش 
دولت  پیشنهاد  با  شد  اعالم  بعد  کمی 
و  نفت  حفاری  مجوز  صدور  آمریکا، 
ایاالت متحده  گاز در جنگل های ملی 
آسان می شود؛ خبری که باز هم خشم 
به  را  زیست  محیط  حامی  گروه های 
عملکرد  چرخه  این  و  داشت  همراه 

ضدمحیط زیستی وی ادامه یافت.
پس از ترامپ

پیمان های  و  معاهده ها  از  خروج 
اقیانوس  تجاری  پیمان  از  بین المللی 
آرام و پیمان نیویورک گرفته تا توافق 
از  خروج  برجام،  معاهده  و  پاریس 
یونسکو و شورای حقوق بشر تا خروج 
از سازمان بهداشت جهانی و ...، همه 
و همه، ترامپ را به پدیده ای تهدیدآمیز 
برای صلح و امنیت جهانی تبدیل کرد 
و شاید به همین دلیل بود که این بار 
همیشه  از  بیش  دنیا  می رسید  نظر  به 
به نتیجه انتخابات آمریکا چشم دوخته 
بایدن  که  است  حالی  در  این  است. 
بازگشت  درصدد  دولتش  کرده  اعالم 
به توافق اقلیمی پاریس است؛ همچنین 
آالیندگی های  که  است  داده  وعده 
صفر  به   ۲050 سال  تا  را  آمریکا 
می رساند. بایدن بر گذار از سوخت های 
دارد؛  تاکید  سبز  نرژی  ا به  فسیلی 
کره  برای  تهدیدی  را  جوی  تغییرات 
زمین می داند و اعالم کرده است صدور 
زمین ها  در  جدید  حفاری  مجوزهای 
مبارزه  منظور  به  را  فدرال  آب های  و 
کرد.  خواهد  ممنوع  جوی  تغییرات  با 
پژوهش  در  کالن  سرمایه گذاری های 
انرژی های تجدیدپذیر، سخت گیرانه تر 
آالیندگی  به  مربوط  مقررات  کردن 
خودروها، مقابله با آالینده های شرکتی، 
رژ  شا ه  یستگا ا ر  هزا  500 ساختن 
خودروهای الکتریکی و حذف آلودگی 
کربنی از نیروگاه ها از دیگر برنامه های 

بایدن عنوان شده است.
قدرت  انتقال  برای  اگرچه  ترامپ 
مانع تراشی می کند، اما به ایستگاه آخر 
رسیده است. در این شرایط، نگاه صفر 
اشتباه  آمریکا  آینده  راهبرد  به  صد  و 
با  را  راهبردهایش  باید  ایران  است. 
داخلی  به ظرفیت های  تکیه حداکثری 
همگام با همکاری سازنده با جهان در 
سایه اجماع در تصمیم گیری های کالن 
دنبال کند و در عین حال از کنار این 
قول  به  که  نگذرد  بی تفاوت  واقعیت 
ظریف، بایدن و ترامپ به طور حتم برای 

ایران تفاوت هایی دارند.

رئیس فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت مجلس:
نقش آفرینی بانک سپه در عرصه کالن اقتصادی تحسین برانگیز است

از  حمایت  و  اقتصادی  کالن  عرصه  در  نقش آفرینی 
کسب وکارهای کوچک و متوسط از ویژگی های بارز بانک سپه 
در چند دهه اخیر بوده است؛ این بانک در کنار فعالیت حرفه ای 
در صنعت بانکداری، توجه ویژه به رفع مشکالت اقشار مختلف، 
ایثارگران و جانبازان  علی الخصوص خانواده های معظم شهدا، 
را همواره جزو برنامه های اولویت دار خود قرار داده و به اذعان 
مسئوالن ذی ربط در این زمینه کارنامه قابل قبولی داشته است.

بانک سپه برای استفاده از نیروهای ارزشی، متعهد و متخصص در استخدام نیروی 
شهدا،  معظم  خانواده های  اعضای  بین  از  انسانی  نیروی  جذب  به  خاصی  توجه  انسانی 
و  شهدا  معظم  خانواده های  مشکالت  رفع  به  کمک  برای  و  دارد  ایثارگران  و  جانبازان 
عزیزان  این  به  ویژه  محصوالت  و  خدمات  هرسال  مقدس  دفاع  سال  هشت  یادگاران 

می کند. عرضه 
به پاس  اسالمی  شورای  مجلس  شهادت  و  ر  یثا ا فرهنگ  فراکسیون  رئیس 
خدمات رسانی مطلوب بانک سپه به اعضای خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران 
به این بانک رفت و با اعطای لوح سپاس به محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل نخستین 
یادگاران  و  شهدا  معظم  خانواده های  به  سپه  بانک  مجموعه  ویژه  توجه  از  ایرانی  بانک 

دفاع مقدس قدردانی کرد.
است بانک سپه ستودنی  نوروزی: مسئولیت پذیری مدیران 

بارز بانک  دکتر حسن نوروزی مسئولیت پذیری و ریسک پذیری را  از ویژگی های 
اجرای  در  مشارکت  و  تولید  چرخه  به  منابع  تزریق  با  بانک  این  افزود:  و  دانست  سپه 

طرح های ملی و بزرگ نقش مؤثری در توسعه کشور دارد.
با  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  نایب رئیس 
به  بانک  این  خدمات رسانی  سپه،  بانک  در  مسلح  نیروهای  به  وابسته  بانک های  ادغام 

است. نیروهای مسلح مطلوب تر شده 
نقش بانک سپه در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط مثال زدنی است

این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: بانک سپه عالوه بر حمایت از پروژه های 
در  که  بنگاه هایی  به ویژه  و  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از  حمایت  در  اقتصادی،  کالن 

شرایط بد اقتصادی قرار دارند نقش بسزایی دارد.
و  اقتصادی  کالن  عرصه  در  سپه  بانک  حضور  داشت:  اظهار  نوروزی  دکتر 
بیانگر سیاست گذاری و راهبری ارزشمند  نقش آفرینی در پروژه های بزرگ و استراتژیک 

است. این مجموعه 
حمایت بانک سپه از خانواده شهدا و ایثارگران قابل ستایش است

خدمات رسانی  اسالمی  شورای  مجلس  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  فراکسیون  رئیس 
مطلوب بانک سپه به خانواده معظم شهدا، آزادگان، جانبازان و ایثارگران را اقدامی مثبت، 

کارساز و قابل ستایش دانست و از مدیران بانک تشکر کرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی اقدامات انجام شده 
در بانک سپه و عملکرد مدیران این بانک بزرگ را عالی توصیف کرد و گفت: نخستین 

بانک ایرانی نمونه ای کامل از بانکداری در منطقه و جهان اسالم است.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  شهادت  و  ر  یثا ا فرهنگ  کسیون  فرا رئیس 
خدمات رسانی و نقش مهم بانک سپه در اقتصاد کشور به ویژه در اجرای طرح های بزرگ 

و ملی باید اطالع رسانی شود.
نماینده مردم رباط کریم در بهارستان ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان 
مجموعه بانک سپه گفت: بانک سپه هم زمان با نقش آفرینی در اقتصاد کشور در کمک 
ایثارگران  و  جانبازان  شهدا،  معظم  خانواده های  به ویژه  مختلف  اقشار  مشکالت  رفع  به 

است. داشته  عملکرد خوبی 
شایان ذکر است رئیس فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت مجلس شورای اسالمی 
لوح  بانک  این  مدیرعامل  به  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  به  سپه  بانک  خدمات  به پاس 

سپاس اهدا کرد.

قش ویژه بانک پارسیان در طرح انتقال آب.
تضمین ۳۸ میلیون یورویی تسهیالت و پرداخت تسهیالت تا سقف 

۲۰۰ میلیارد ریال
مدیر عامل پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس از نقش 
شبکه ی بانکی به ویژه بانک پارسیان در تامین مالی این پروژه 

تقدیر کرد.
 در مراسم بهره برداری از مرحله ی نخست طرح ملی انتقال 
آب خلیج فارس به مناطق کویری که روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه 
و در حضور رییس جمهور و وزرای نیرو و صمت و نیز مدیرعامل 
پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس و به صورت مجازی برگزار 
شد ، یاری مدیر عامل این پروژه از نقش شبکه ی بانکی به ویژه 

بانک پارسیان در تامین مالی این پروژه تقدیر کرد 
مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس در مراسم بهره برداری از این طرح 
درباره تامین مالی پروژه گفت: این طرح بزرگ ملی با حمایت دولت و مشارکت بانک ها و آورده 
نقدی سهامداران به شرح زیر تامین منابع شده است: از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی 
با عاملیت بانک صنعت و معدن و کنسرسیوم بانکی با مسئولیت بانک تجارت و منابع ارزی 
بانک ایران و اروپا با عاملیت بانک پارسیان تاکنون ۳00 میلیون یورو در این بخش هزینه شده 
است. تسهیالت ریالی دریافتی از کنسرسیوم ۹ بانک دولتی ۱۲00 میلیارد تومان و تسهیالت 
ریالی بانک سپه، به عنوان سهامدار طرح از طریق شرکت های معدنی با مشارکت کنسرسیوم 
بانکی ۱00 میلیارد تومان بوده است. جمع آورده سهامداران تاکنون ٦ هزار میلیارد تومان بوده 

و جمع هزینه ها در قطعه ای که امروز به افتتاح می رسد نیز ۱٦۳ هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسئول در پایان گفت: این طرح عظیم انتقال آب با مشارکت گسترده مهندسان، 
مشاوران و پیمانکاران داخلی و ۱۹۴ شرکت سازنده داخلی از ۱5 استان کشور، پس از تالش 
چندساله به بار نشست و میانگین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این پروژه ۱٦ هزار نفر است 

و در زمان بهره برداری قطعه ای که افتتاح خواهد شد، ۱۲ هزار نفر مشغول کار خواهند شد.
گفتنی است پارسیان با حمایت از تامین مالی و سندیکایی پروژه از طریق کانون و 
شورای مشترک بانک ها، تضمین تسهیالت بخشی از تامین مالی پروژه به مقدار ۳۸ میلیون 
یورو و اعطای تسهیالت موردی تا سقف ۲00 میلیارد ریال  در حمایت از این پروژه بزرگ را 

عهده دار شده و در عملیاتی شدن آن نقش موثری ایفا نمود.
اینکه تامین آب، همیشه یکی از موضوعات و چالش های  با توجه بر  بانک پارسیان 
و  افزایش و تشدید خشکسالی ها  به موازات  بود، تالش کرده  بوده و خواهد  اساسی کشور 
و صنعت«،  کشاورزی  »آشامیدنی،  بخش  در سه  آب  تامین  در طرح های  اقلیمی؛  تغییرات 

حضور فعالی داشته باشد.

معاون فرمانداری استان قم :
پارسیان بهترین عملکرد را در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه دارد

به  اشاره  با  قم  فرمانداری  ریزی  برنامه  و  توسعه  معاون 
ساکنین  به  پارسیان  بانک  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت 
برکت  بنیاد  همکاری  با  پارسیان  بانک  گفت:  قم  روستاهای 
کارهای  و  کسب  از  حمایت  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
دیگر  بانک های  بسیاری  از  بهتر  اقتصادی  بنگاه های  و  جدید 

عمل کرده  است.
بر اساس تفاهم نامه همکاری بنیاد برکت وابسته به ستاد 
پارسیان وصندوق قرض  بانک  امام)ره(،  فرمان حضرت  اجرایی 

الحسنه بانک پارسیان که با هدف توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و ایجاد فرصت 
های شغلی مولد و توسعه و آبادانی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منعقد شد،۸۴ هزار 
فرصت شغلی با پرداخت ۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به حدود ۱0 هزار طرح 

اشتغال زای اجتماع محور ایجاد شد.
اشتغالزایی  درصد   5 معادل  تقریبا  که  شغلی  فرصت  هزار   ۱٦5 ایجاد  همچنین 
از  کشاورزی  و  معدن  و  صنعت  خدمات،  مختلف  هایی  بخش  در  است،  کشور  کل 
نباید  که  است  طرح  این  اثرات  از  دیگر  یکی  پارسیان  بانک  تسهیالت  پرداخت  طریق 

آن را فراموش کرد.
استان قم که یکی از مهم ترین قطب های صنعتی کشور است، در یک سال گذشته 
شرایط بسیاری خوبی را تجربه کرده است. بر اساس آمار اعالمی از طرف معاون فرمانداری 
قم، سال گذشته تعداد زیادی از ساکنین روستاها در سال گذشته موفق به دریافت تسهیالت 

بانک پارسیان شده اند.
ذبیح اهلل عبداللهی گفت : معموال کالن شهرها سهم بیشتری از تسهیالت بانکی را 
اولویت خود را توسعه مناطق  پارسیان  بانک  بنیاد برکت و  اما  به خود اختصاص می دهند 

محروم قرار داده اند.
انتظار حل همه مشکالت را از بانک ها نداشته باشیم

معاون فرمانداری قم البته تاکید می کند که بخشی از اقتصادی ناشی از بیکاری را می 
توان با حمایت نظام بانکی و پرداخت تسهیالت رفع کرد، چرا که بخشی زیادی از مشکالت 
امروز قم از نبود مهارت ریشه می گیرد که می توان آن را با آموزش مهارت به جویندگان کار 

و متقاضیان سرمایه گذاری حل کرد.
وی با تاکید بر اینکه نباید انتظار داشت که تمام مشکالت اقتصادی کشور توسط نظام 
بانکی حل شود یا هر واحد تولیدی که تعطیل یا ورشکسته می شود مقصر آن را نظام بانکی 
بدانیم، ادامه داد: اگر تسهیالت بانکی به واحدی پرداخت شود که فعالیت آن توجیه اقتصادی 
الزم را ندارد، نه تنها به اشتغال و رشد اقتصادی استان کمک نکرده ایم، بلکه شرایط راه 

هم بدترکرده ایم .
کاهش نرخ بیکاری با توجه به ظرفیت های اقتصادی قم

آمار اعالمی از طرف معاون فرمانداری استان قم نشان می دهد که نرخ بیکاری در این 
استان حدود ۱0,5 درصد است. بیکاری که این مقام مسئول معتقد است که اگر از ظرفیت 

های موجود در این استان حمایت شود به کمتر از این مقدار هم کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود استان قم ، گفت: استان به دلیل اینکه به پایتخت 
نزدیک است و در مرکز کشور قرار گرفته است و همچنین با استان های مرکزی، اصفهان و 
سمنان که در صنعت از جایگاه مناسبی برخوردار هستند همجوار است برای سرمایه گذاران از 

جایگاه ویژه ای برای سرمایه گذاری در عرصه تولید و صنعت برخوردار است.
به گفته او، در حال حاضر ۹۸ معدن با سرمایه گذاری بیش از یک هزار و ٦5 میلیارد 

ریال و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۲۹۴ نفر در استان فعال است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
طرح اولیه صادرات گاز ایران به افغانستان آماده است

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران اعــالم کــرد کــه طــرح اولیــه 
صــادرات گاز ایــران بــه افغانســتان آمــاده و مقــرر شــده اســت انجــام 

آن بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود.
حســن منتظرتربتــی در آییــن بهره بــرداری از ۱۸۱ پروژه گازرســانی 
ــی از  ــی یک ــارس جنوب ــد در پ ــش تولی ــت: افزای ــارس، گف ــتان ف اس
ــرار  ــدا ق ــوده اســت و از ابت پشــتوانه های توســعه صنعــت گاز کشــور ب

شــد بــا توســعه گازرســانی،مصرف ســوخت مایــع کاهــش یابــد.
وی ادامــه داد: تــا ســال ۱۳۹۲ ســاالنه ۳۴ میلیــارد لیتــر ســوخت 
ــد از ســوختن ایــن مقــدار جلوگیــری  ــا بای ــع مصــرف می شــد و م مای
می کردیــم تــا بتوانیــم منابــع مالــی توســعه صنعــت گاز را فراهــم کنیــم، 
بــا ایــن حــال در آن زمــان تصویــر روشــنی از نحــوه اجــرای قانــون بنــد 
»ق« وجــود نداشــت و بــرای همــه پرســش بــود کــه ایــن قانــون قــرار 

اســت چطــور اجرایــی شــود و چــه منافعــی دارد.
ــر  ــه صف ــال ۱۴0۲ ب ــا س ــوخت ت ــر س ــارد لیت ــرف ۳۴ میلی مص

می رســد
ــن  ــرد: مهم   تری ــح ک ــران تصری ــی گاز ای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
اتفــاق همیــن جایگزینــی گاز طبیعــی بــا آن ۳۴ میلیــارد لیتــر ســوخت 
مایــع بــود کــه هــر ســال بــه مــرور مقــدار مصــرف ســوخت مایــع بــا 
توســعه گازرســانی کاهــش یافــت و پیش بینــی می کنیــم بــا ایــن رونــد 
بــا گازرســانی بــه نیروگاه هــای چابهــار و ایرانشــهر در اســتان سیســتان 
ــده، در ســال  و بلوچســتان و تعــدادی از شــهرها و روســتاهای باقی مان
۱۴0۱ و بــا کمــی بدبینــی در ســال ۱۴0۲، مانــع مصــرف آن ۳۴ میلیــارد 
لیتــر ســوخت مایــع شــویم و ایــن رقــم را بــه صفــر برســانیم، هرچنــد 

حــاال هــم مقــدار قابــل توجهــی از آن کاهــش یافتــه اســت.
ــر  ــارد لیت ــن ۳۴ میلی ــان اینکــه مصــرف ســاالنه ای ــا بی ــی ب تربت
ســوخت حــدود ۱7 میلیــارد دالر هزینــه داشــت، اظهــار کرد: ایــن هزینه 
هــم بــه مــرور کاهــش یافــت  و تــا ســال ۹۸، حــدود ۱۱ میلیــارد دالر 

از ایــن جایگزینــی درآمــد بــه دســت آمــد.
ــدود ۲۸  ــه ح ــال ۱۴0۲ ب ــان س ــا پای ــد ت ــن درآم ــزود: ای وی اف
میلیــارد دالر می رســد کــه ایــن افزایــش پــس از آن هــم ادامــه دارد.

ــری  ــا جلوگی ــرآورده در نیروگاه ه ــر ف ــارد لیت از مصــرف ۱50 میلی
شــدمعاون وزیــر نفــت در امــور گاز گفــت: اگــر همــان روند ســال ۱۳۹۲ 
ــا گاز  ــع ب ــارد لیتــر ســوخت مای ادامــه می یافــت و جایگزینــی ۳۴ میلی
طبیعــی آغــاز نمی شــد، بایــد ۱50 میلیــارد لیتــر فــرآورده در نیروگاه هــا 
می ســوزاندیم کــه اثــر اقتصــادی و محیــط زیســتی ایــن اقــدام بســیار 
قابــل توجــه اســت و افــزون بــر اینکــه دیگــر واردکننــده ایــن منابــع 

نیســتیم، بــه صادرکننــده فرآورده هــای نفتــی تبدیــل شــدیم.
ــهرها  ــه ش ــانی ب ــه گازرس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــن ب ــی همچنی تربت
ــا  ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــژه در اس ــور به وی ــتاهای کش و روس
شــتاب ادامــه دارد، تصریــح کــرد: تعــداد روســتاهای گازرسانی شــده تــا 
پایــان ســال ۱۴00، بــه ۴0 هــزار روســتا می رســد، اکنــون حــدود ۸۳ 
درصــد روســتاها و بیــش از ۹5 درصــد شــهرهای کشــور از گاز طبیعــی 

ــتند. ــد هس بهره من
ــا  ــرارداد ب ــر ق ــری ب ــه اث ــد گازی در ترکی ــدان جدی ــف می کش

ــدارد ــران ن ای
ــه  ــخ ب ــگاران در پاس ــع خبرن ــور در جم ــا حض ــن ب وی همچنی
پرسشــی دربــاره تأثیــر کشــف ذخیــره گازی جدیــد ترکیــه در دریــای 
ســیاه بــر تمدیــد قــرارداد گازی بــا ایــران، گفــت: ایــن موضــوع اثــری 
بــر قــرارداد کنونــی صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه نــدارد و بایــد دیــد 
نیازهــای آینــده چقــدر بــر موازنــه بــازار ترکیــه تأثیــر دارد، امــا مقــدار 
کشف شــده رقــم قابــل توجهــی نســبت بــه کل نیازهــای آنهــا نیســت 
و امیدواریــم بــه زودی مذاکــرات دربــاره تمدیــد قــرارداد را آغــاز کنیــم.

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران دربــاره صــادرات گاز ایــران به 
افغانســتان نیــز تصریــح کــرد: طــرح اولیــه صــادرات گاز بــه افغانســتان 
آمــاده شــده و مکاتبــات را انجــام داده ایم و منتظریم دســتگاه دیپلماســی 
کشــور بــه آن ورود کنــد. مبنــای مــا بــرای انجــام پــروژه صــادرات گاز 
بــه افغانســتان تکیــه بــر بخــش خصوصــی اســت، امــا الزم اســت کــه 

ایــن بخــش مجوزهــای الزم را از دولــت افغانســتان داشــته باشــد.
تربتــی بــا اشــاره بــه توســعه تأسیســات گاز در منطقــه ســرخس 
ــه  ــا توجــه ب ــار کــرد: ب ــن گاز در شــمال کشــور، اظه ــداری تأمی و پای
ــکا و  ــان - کیاســر - ن ــه دامغ ــی همچــون خــط لول احــداث پروژه های
رشــت - ســنگر، شــمال کشــور بــه شــبکه گاز جنــوب متصــل اســت و 
نگرانــی از آن بابــت وجــود نــدارد. ذخیره ســازی گاز هــم در دو مخــزن 
ــا  ــرداری از آنه ــده و بهره ب ــام ش ــی انج ــراجه به خوب ــوریجه و س ش

ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــل دی م ــول از اوای ــور معم به ط

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد؛
ضربه قرنطینه های اروپایی به دورنمای تقاضا برای نفت

یــک مقــام آژانــس بیــن المللــی انــرژی )IEA( اعــالم کــرد تجدید 
تدابیــر قرنطینــه در اروپــا کــه بــا هــدف مهــار افزایــش شــیوع ویــروس 
کرونــا صــورت گرفتــه اســت، دورنمــای تقاضــای جهانــی بــرای نفــت 

را نزولــی تــر خواهــد کــرد.
کیســوکه ســاداموری، مدیــر امنیــت و بازارهــای انــرژی آژانس بین 
المللــی انــرژی بــه رویتــرز گفــت: تاثیــر قرنطینه هــای جدیــد بــر تقاضــا 
شــدت کمتــری در مقایســه بــا قرنطینه هــای وضــع شــده در اوایل ســال 
۲0۲0 خواهــد بــود.وی در مصاحبــه بــا رویتــرز اظهــار کــرد: بخشــهای 
بزرگــی از قــاره اروپــا در قرنطینــه اســت و ایــن امــر مطمئنــا وضعیــت 
تقاضــا را بــه ســمت نــزول بیشــتر مــی بــرد امــا بــه ایــن موضــوع کــه 
آژانــس در پیــش بینــی رســمی خــود بازنگــری خواهــد کــرد، اشــاره ای 
نکرد.قیمــت هــای نفــت بخشــی از ضــرر ســنگینی کــه اوایــل امســال 
متحمــل شــدند را جبــران کردنــد و بــه محــدوده ۴0 دالر بازگشــتند امــا 
نگرانیهــا پیرامــون وضعیــت تقاضــا ادامــه دارد و همزمــان بازارها نســبت 
بــه نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــور آمریــکا کــه بــه نظــر مــی رســد 
بــه ســمت چالشــهای حقوقــی پیــش مــی رود، در اضطــراب مانــده انــد.

ســاداموری گفــت: صنعــت نفــت و گاز بــه خصــوص در آمریــکا، 
بــا عالقــه زیــادی بــه نظــاره نتیجــه ایــن انتخابــات نشســته اســت. اگــر 
برنامــه دموکــرات بــرای تحــول اساســی بخــش انــرژی به اجرا گذاشــته 
شــود و اگــر ســنا در دســت جمهوریخواهــان بمانــد، موانع حقوقــی برای 
ایــن مقــررات وجــود خواهــد داشــت. در مجمــوع بایــد نتیجــه نهایــی را 
ببینیم.آژانــس بیــن المللــی انــرژی در گــزارش ماهانــه کــه ۱۴ اکتبــر و 
پیــش از اعــالم قرنطینــه در کشــورهای اروپایــی از جمله آلمان، فرانســه 
ــرای نفــت در  و انگلیــس منتشــر کــرد، پیــش بینــی خــود از تقاضــا ب
ســالهای ۲0۲0 و ۲0۲۱ را تغییــر نــداد. در گــزارش قبلــی آژانــس بیــن 
المللــی انــرژی دورنمــای تقاضــای جهانــی بــرای نفت در ســال میالدی 
جــاری ۹۱.7 میلیــون بشــکه در روز بــرآورد شــده بــود. گــزارش ماهانــه 

بعــدی ایــن آژانــس روز پنــج شــنبه منتشــر مــی شــود.
ــس  ــن پ ــت: چی ــاداموری گف ــرز، س ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ب
ــه  ــادی، نقط ــت اقتص ــرگیری فعالی ــه و ازس ــردن قرنطین ــپری ک از س
روشــن مهمــی بــرای بــازار نفــت مانــده و تنهــا اقتصــاد بزرگــی بــوده 
کــه تقاضــای ســاالنه اش بــرای نفــت افزایــش داشــته اســت. وی در 
ادامــه افــزود: چشــم انــداز تقاضــا برای فــرآورده هــای ســوختی متفاوت 
ــازار ســوخت جــت و کروســن همچنــان راکــد  اســت. در حالــی کــه ب
مانــده انــد امــا دیــزل، نفــت کــوره و بنزیــن عملکرد بهتــری داشــته اند.

گذر زمان همه چیز را مشخص می کند؛

ایران، نفت و روزگار پساترامپ
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زیر نظر: محمد امامی

به دنبال ارائه ۹ طرح پیشنهادی از 
برای  انجمن واردکنندگان خودرو  سوی 
واردات خودرو، دبیر این انجمن نیز معتقد 
است که در حال حاضر و باتوجه به شرایط 
فعلی صنعت خودرو و بازار آن و همچنین 
با وجود انتقاد وزیر از کیفیت خودروهای 
واردات  به  قادر  بخش خصوصی  داخلی، 
خودرو حتی بدون انتقال یک دالر ارز است.

وزیر صنعت،  رزم حسینی،  علیرضا 
معدن و تجارت )صمت( در حاشیه سفر 
اخیر خود به استان کرمان و در دیدار با 
این استان، ضمن  نماینده ولی فقیه در 
تاکید براینکه هر ایرانی حق دارد خودروی 
با کیفیت و با قیمت مناسب سوار شود، 
برای بار دوم از مردم بابت کیفیت پایین و 
قیمت باالی خودروهای داخلی عذرخواهی 
و تصریح کرد که در دوران فراوانی ارز نیز 
نتوانستیم خودروی مناسب به مردم تحویل 
ممنوعیت  که  است  معتقد  وی  دهیم. 
واردات خودرو سبب شده تا خودروسازان 
هرگونه که خواستند خودرو تولید و با هر 
بازار کنند؛ لذا به  قیمت دلخواهی روانه 
نیابت از مسئوالن قبلی از مردم عذرخواهی 
می کنم.این روزها بحث واردات خودرو در 
مجلس نیز مطرح شده که طبیعتا نظرات 
مثبت و منفی هم برای آن وجود دارد. گویا 
برخی نمایندگان پیشنهاد واردات داده اند و 
براین اساس مجلس طرحی برای حوزه 
خودرو دارد که احتماال طی هفته های آتی 

بررسی خواهد شد.
دادفر-دبیر  مهدی  رابطه  این  در 
انجمن واردکنندگان خودرو ضمن اعالم 
انجمن مذکور برای  ۹ طرح پیشنهادی 
واردات خودرو بدون انتقال ارز به مجلس 
شرایط  در  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای 
واردکنندگان  و  بخش خصوصی  فعلی 
رسمی کشور قادر به واردات خودرو حتی 

بدون انتقال یک دالر ارز هستند. ضمن 
اینکه با رفع ممنوعیت واردات خودرو، به 
طور تقریبی ۱۴ هزار نیروی انسانی تعدیل 

شده به چرخه کار باز خواهند گشت.
وی ضمن تاکید براینکه با واردات 
خودرو، قیمت ها در بازار به شدت کاهش 
رضایت  دولت  اگر  گفت:  یافت،  خواهد 
اولین  دهد،  خودرو  واردات  آزادسازی  به 
نتیجه ای که حاصل شده و از التهابات بازار 
خواهد کاست، این است که بازار خودرو آرام 
شده و  قیمت خودروهایی که تا سه میلیارد 
تومان هم باال رفته است، بسیار کاهش 
خواهد یافت. به جرات می توان گفت که 
با همین نرخ  ارز،  به دنبال کاهش نرخ 
فعلی در صورت آزادسازی واردات خودرو، 
خودروهای لوکس سه میلیاردی به زیر یک 

میلیارد هم خواهد رسید.
نجمن  ا بیر  د عالم  ا ساس  برا
واردکنندگان خودرو، ۹ طرح پیشنهادی 
مجلس  به  خودرو  واردکنندگان  انجمن 
واردات  آزادسازی  برای  اسالمی  شورای 

خودرو به شرح زیر است:
واردات  سرگیری  از  اجازه   -  ۱

خودرو با استفاده از سرمایه  ایرانیان خارج 
از کشور )تبدیل تهدید به فرصت( کلیه 
رایزنی،  از  اعم  اجرایی  مسئولیت های 
سفارت  به  وجوه  و  حساب  معرفی 
جمهوری اسالمی در کشور مبداء و … 

را واردکنندگان راسا پذیرا خواهند بود.
۲- اجازه ازسرگیری واردات خودرو 
شرکت های  سرمایه های  از  استفاده  با 
حوزه   کار  و  مالکان کسب  و  نمایندگی 
از طریق  دارائی ها  )ورود  تجارت خودرو 

خودرو به کشور(
۳ - اجازه ازسرگیری واردات خودرو با 
استفاده از اعتبار یک تا دو ساله شرکت های 
تولیدکننده اصلی به نمایندگان شان بدون 
خروج هرگونه ارز یا ریال از کشور حداقل 

در شرایط فعلی
۴ - اجازه ازسرگیری واردات خودرو 
جهت  صرفا  هیبرید  خودروهای  برای 
جایگزینی و به کارگیری در حمل و نقل 
عمومی )این مهم منجر به نوسازی ناوگان 
کاهش  حداقل  و  عمومی  نقل  و  حمل 
مصرف سوخت به میزان ۴0 درصد برای 
ارتقاء سطح  از خودروها ضمن  این نوع 

خودروهای  رانندگان  آسایش  و  ایمنی 
عمومی خواهد شد(

5 - اجازه ازسرگیری واردات خودرو 
صرفا برای واردات خودروهای کم مصرف 
که منجر به کاهش حداقل ۴0 درصدی 
جایگزین  سرمایه  این  سوخت،  مصرف 
ناپذیر خواهد شد.)خودورهای زیر ۱500 

سی سی(
٦ - اجازه ازسرگیری واردات خودرو 
با ارزش  صرفا برای واردات خودروهای 

کمتر از ۱0 هزار یورو
7 - اجازه ازسرگیری واردات خودرو 
با استفاده از بخشی از منابع ارزی بلوکه 

شده حاصل از فروش نفت
۸ - اجازه ازسرگیری واردات خودرو 
بین  وارداتی  با سهمیه بندی خودروهای 
فعاالن حوزه و تخصیص حجم معینی 
از واردات به هر یک از فعاالن با هدف 
حفظ کسب و کار این فعالین این حوزه 

از کسب و کار
۹- اجازه ازسرگیری واردات خودرو به 
ازاء انجام صادرات کاال توسط واردکنندگان 
خودرو با کارت بازرگانی واردکننده خودرو

انتقاد وزیر از کیفیت خودروهای داخلی؛

وزیر صمت: به نیابت از مسئوالن قبلی از مردم عذرخواهی می کنم!
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مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه گفت: » برق 
اصالح  هدف  با  جامع  امید« طرحی 
های  شاخه  همه  در  مصرف  الگوی 

مصرف برق است.
این  در  زاده  موسوی  سیدمحمد 
نشست وبیناری با بیان این که برق امید 
صرفًا ویژه مشترکان برق خانگی و از 
ابتدای آبان ماه سال جاری وارد مرحله 
اجرا شد افزود: در این طرح، مشترکان 
مصرف«، »خوش  گروه »کم  سه  به 
می  مصرف« و »پرمصرف« تفکیک 
مصرف  باور  و  نگرش  تغییر  و  شوند 
کنندگان برق خانگی به استفاده صحیح 
از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با 
استفاده از ساز و کار تشویقی و بازدارنده 

است .
وی بیان داشت: بر اساس میزان 
برآورد  و  خانگی  مشترکان  مصرف 
حدود  حاضر  حال  در   ، گذشته  سال 
استان  خانگی  مشترکان  درصد   ۳0
مشمول این طرح هستند و این میزان 
به نسبت مقدار مصرف مشترکان در هر 

دوره  متغیر است .
 : کرد  تصریح  ده  ا ز موسوی 
کم  خانگی  مشترکان  مصرف  الگوی 
ماه  برای  عادی  مناطق  در  مصرف 
 ، تیر  خرداد،  شامل  سال  گرم  های 
مرداد و شهریور یک تا ۱00 کیلووات 
ساعت در ماه و در ماه های غیر گرم 

در  ساعت  کیلووات   ۸0 تا  یک  بین 
مناطق  گرم  های  ماه  برای  و  ماه 
کیلووات   ۱50 تا  بین یک  گرمسیری 
ساعت در ماه و برای سایر ماه های 
 ۸0 زیر  گرمسیری  مناطق  در  سال 
مشترکانی  و  ساعت است  کیلووات 
رعایت  را  مصرف  لگوی  ا ین  ا که 

درصدی   ۱00 تخفیف  مشمول  کنند، 
و  شوند  می  مصـرفی  برق  بهای 
ارائه  آنان  برای  صفر  حساب  صورت 

خواهد شد .
وی با اظهار این که با اجرای این 
از  درصد   ۱0 میزان  به  حداقل  طرح، 
مصرف برق خانگی کاسته شده و انرژی 
صرفه جویی شده در بخش مولّد به کار 
گرفته می شود اضافه کرد: از اثرات دیگر 
اجرای طرح، کاسته شدن مصرف برق 
خانگی در ساعات اوج مصرف خواهد بود 
و کاهش حداقل ۱0 درصدی مصرف 
برق مشترکان پرمصرف، از دیگر اهداف 

این طرح به شمار می رود .
وی با اشاره به این که در ابتدای 
آبان ماه، برای کلیه مشترکان برق خانگی 
گردیده  ارسال  امید  برق  پیامک  استان 
 ۳00 حدود  ارسال  با  کرد:  خاطرنشان 
آغاز  به مشترکان خانگی،  پیامک  هزار 
طرح اطالع رسانی گردیده و با معرفی 
لینک مربوطه، از مشترکان خواسته شده 
تا با وارد نمودن شناسه قبض ۱۳ رقمی، 
از  گروه  کدام  در  که  نمایند  مالحظه 

مشترکان این طرح قرار دارند. 

مدیرعامل شرکت  توزیع برق استان سمنان :

برق امید طرحی جامع با هدف اصالح الگوی مصرف  
برای مشترکان خانگی است

سرپرست شرکت گاز استان سمنان:
تأمین انرژی پایدار گاز مستلزم مصرف صحیح 

و ایمن آن است

ضروری است با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما مشترکین گاز 
طبیعی هشدارها و نکته های ایمنی در زمینه نحوه صحیح استفاده از وسایل 
گازسوز و گرمایشی را برای جلوگیری از وقوع حوادث دلخراش جدی بگیرند.

به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی سرپرست شرکت گاز استان 
سمنان با توجه به نزدیک شدن فصل سرما گفت: شهروندان قبل از استفاده 
از بخاری باید از باز بودن مسیر دودکش مطمئن شوند؛ هر وسیله گاز سوز 
باید یک دودکش مجزا و مخصوص به خود داشته و حداقل یک متر از 

کف پشت بام و لبه دیوار مجاور فاصله داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت کنترل دقیق وسایل گازسوز به منظور اطمینان 
از صحت کارکرد آنها، گفت: نصب کالهک H در مبادی خروجی دودکش 
از سوخت  باد و خروج گازهای حاصل  از فشار جریان  بدلیل ممانعت  ها 

الزامی است.
داخل  در  دودکش  دادن خروجی  قرار  از  گاز  مشترکین  افزود:   وی 
راهروها، حیاط خلوت ها و محیط های مسقف و همچنین بصورت افقی به 

منظور جلوگیری از حوادث ناشی از گاز گرفتگی خودداری کنند.
سرپرست شرکت گاز استان سمنان افزود: به هیچ وجه بخاری بدون 
دودکش در محیط های بسته مانند اتاق خواب و آبگرمکن در مکان هایی 
مانند انباری، آشپزخانه های کوچک، حمام یا رختکن و پاسیو نباید نصب شود.

اعوانی تأکید کرد: استفاده از لوله های آکاردئونی)خرطومی( به عنوان 
دودکش وسایل گازسوز اقدامی خطرناک و بازی با جان است و در نصب 
بخاری باید از دودکش های گالوانیزه و ضد زنگ با کمترین تعداد زانو، 

بست فلزی و شیلنگ استاندارد و مخصوص استفاده شود.
رعایت  از مردم خواست ضمن  استان سمنان  گاز  سرپرست شرکت 
کامل نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، به منظور استمرار تأمین 
انرژی پایدار و بدون قطعی در فصل سرما  در مصرف گاز طبیعي حداکثر 

صرفه جویي را بعمل آورند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک خبر داد؛
مرکز  برای  تومانی  میلیون   ۱۰۰ بودجه  اختصاص 

پژوهش شورای شهر اراک

مرکــزی - رئیــس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شــهر اراک، از 
تخصیــص مبلــغ یک صــد میلیــون تومــان بــرای مرکــز پژوهــش شــورای 
ــای  ــا پیگیری ه ــرد: ب ــار ک ــرج رضایی  اظه ــر داد. ای ــهر اراک خب ش
اعضــای شــورای پنجــم شــهر اراک، مرکــز پژوهــش ایــن شــورا تأســیس 
شــده اســت و مبلــغ یکصــد میلیــون تومــان بــه صنــدوق پژوهــش ایــن 
ــتای  ــهرداری در راس ــهر و ش ــورای ش ــا ش ــت، ت ــاص یاف ــز اختص مرک

خدمــات شــهری و انجــام پروژه هــا، پژوهــش محــور گام بــردارد. 
وی افــزود: متأســفانه شــهرداری از نظــر حسابرســی رســمی از ســال 
ــیون  ــه کمیس ــت. در جلس ــته اس ــبی نداش ــت مناس ــون وضعی ۹۲ تاکن
برنامــه و بودجــه شــورا کــه بــا حضــور کمیتــه حسابرســی، پیــش نویــس 
حسابرســی ســال ۹7 بررســی شــد کــه در آن اشــکاالت اساســی وارد بــه 

شــهرداری وجود داشــت. 
رضایــی ادامــه داد: بــرای رفــع مشــکالت حسابرســی در ارتبــاط بــا 
مســائل مالــی شــهرداری اراک بــر اســاس تصمیم شــورا، شــهردار موظف 
و مکلــف شــده اســت تــا در راســتای اســتاندارد ســازی اســناد و مــدارک 
ــز  ــت امــالک و مســتغالت و دارایی هــای شــهرداری مرک ــن ثب همچنی
ــی و اســتاندارد حسابرســی جامــع  ــا و چارچــوب قانون ــر مبن و مناطــق ب

حســابداران، تمامــی مــوارد ثبــت شــود.
 دبیــر و رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای اســالمی شــهر 
اراک در بخــش دیگــر ســخنان خــود بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در 
یکــی دو مــاه آینــده موضــوع تعییــن بودجــه ســال آینــده در دســتور کار 
شــورا قــرار خواهــد گرفــت، شــهردار اراک در راســتای ســند چشــم انــداز 

۲0 ســاله مصــوب شــورا اقدامــات قانونــی را انجــام دهــد.

معاون امور مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:
دهنده  تزویج  آجر  نماچینی  مسابقات  برگزاری 

فرهنگ استفاده از نوآوری است
بــه گــزارش روابــط عمومــی دومیــن دوره مســابقات آزاد 
کشــوری نماچینــی آجــر، مرتصــی طهرانــی بــا بیــان اینکــه تحــوالت 
ــار داشــت:  ــاختمانی ایجــاد شــده اســت، اظه ــع س ــادی در صنای زی
نوآوری هــای خــوب وشــگفت انگیــری در ایــن صنعــت ایجــاد 
ــالش  ــهروندان ت ــه ش ــا ب ــی آنه ــتای معرف ــد در راس ــه بای ــده ک ش

ــرد. ــورت گی ــتری ص بیش
وی بــا بیــان اینکــه مــردم ایــران عالقمنــد بــه نمای ســنتی هســتند 
ــراز  و شــرکت آجــر نماچیــن بــه خوبــی ایــن نیــاز را دریافتــه  اســت، اب
ــی  ــا تحــوالت خوب ــر نم ــد آج ــه تولی ــن شــرکت در زمین داشــت: در ای
ــوع  ــه تن ــاده ک ــاق افت ــا اتف ــن فناوری هــای روز دنی ــه آخری ــا توجــه ب ب

محصــول را نیــز بــه دنبــال داشــته اســت.
معــاون امــور مالــی و اقتصــادی شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
آجــر ســنتی بــا ســاختار صنعتــی و آلودگــی هــوا ســازگار نیســت، اضافــه 
کــرد: ایــن نــوع آجــر در مــدت کوتاهــی رنــگ و زیبایــی خود را از دســت 

می دهــد و عمــر کوتاهــی دارد.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر در شــرکت نماچیــن بیــش از ۱00 
نــوع آجــر بــا طــرح ورنگ هــای مختلــف و بــا اســتفاده از شــیل تولیــد 

شــده کــه هــم تنــوع رنگــی و هــم عمــر طوالنــی دارد.
طهرانــی در خصــوص برگــزاری دومیــن دوره مســابقات نماچینــی 
آجــر نیــز تاکیــد کــرد: مهــم تریــن دســتاورد ایــن مســابقات مهــارت 
ــه  ــن اینک ــت ضم ــاکاران اس ــردن کار نم ــر ک ــی ت ــوزی و تخصص آم
در شــرایط فعلــی پیونــد صنعــت و آمــوزش امــری تاثیرگــذار و بــازی 

بــرد بــرد اســت.
ــوری  ــابقات آزاد کش ــن دوره مس ــزاری دومی ــرد: برگ ــد ک وی تاکی
ــز  ــوآوری نی ــتفاده از ن ــگ اس ــج فرهن ــه تروی ــر در زمین ــی آج نماچین

ــت. ــذار اس تاثیرگ

موقوفات  بهره وری  بنیاد  اراضی  و  امالک  بهره وری  معاون 
آستان قدس رضوی خبر داد؛

اختصاص 7۰ هکتار برای ساخت پارک موضوعی در 
شهرک شهید رجایی

گــروه خبــری شهرســتان مشــهد ســمیه باقرزاده-معــاون بهــره وری 
امــالک و اراضــی بنیــاد بهــره وری موقوفــات آســتان قــدس رضــوی از 
اختصــاص 70 هکتــار از اراضــی موقوفــه آســتان قــدس رضــوی بــرای 
ســاخت پــارک موضوعــی کشــاورزی در شــهرک شــهید رجایــی خبر داد.

مرتضــی حقیقــی بــا اشــاره بــه تشــریح اقدام هــای نیمــه نخســت 
ــره وری  ــاد به ــی بنی ــالک و اراض ــره وری ام ــت به ــاری معاون ــال ج س
موقوفــات آســتان قــدس رضــوی پرداخــت و گفــت: یکــی از اقدام هــای 
ــا  ــا ب ــرای اراضــی وقفــی اســت ت ایــن معاونــت ایجــاد ارزش افــزوده ب
ــدام  ــا اق ــرای آن ه ــری ب ــه اخــذ کارب اســتفاده از طرح هــای شــهری ب

کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از نگرانی هــا و دغدغه هــای مــردم 
تعییــن تکلیــف اراضــی بالاســتفاده آســتان قــدس رضــوی اســت، بیــان 
کــرد: خوشــبختانه طبــق هماهنگی هــای انجام گرفتــه، بــرای ۲0 قطعــه 
ــر  ــون مت ــا امــکان احــداث یــک میلی ــه ب از اراضــی بالاســتفاده موقوف
مربــع زیربنــا پروانــه ســاختمانی اخــذ شــده کــه طــی برنامــه زمان بنــدی 
تــالش داریــم ایــن اراضــی از ایــن وضعیــت خــارج، و بــه پروژه هایــی 

بــا کاربری هــای مــورد نیــاز تبدیــل شــوند.
ــات  ــره وری موقوف ــاد به ــالک و اراضــی بنی ــره وری ام ــاون به مع
آســتان قــدس رضــوی از دیگــر اقدامــات ایــن معاونــت را همــکاری بــا 
مدیریــت شــهری بــرای ارائــه خدمــات شــهری از جملــه اتصــال بولــوار 
خاقانــی بــه بولــوار نمــاز، تقاطــع ابوطالــب بــه صدمتــری، و بازگشــایی 

و تعریــض محــور دانــش بیــان کــرد.
ــق و  ــخگویی دقی ــرای پاس ــژه ب ــای وی ــی از برنامه ریزی ه حقیق
مطلــوب بــه مراجعــان ایــن معاونــت خبــر داد و گفــت: در حــال حاضــر 
آســتان قــدس رضــوی ۳۲0 هــزار مســتأجر در مشــهد دارد کــه بــرای 
تســهیل ارتباطــات و پاســخ گویی بهتــر و دقیق تــر بــه مراجعــان محتــرم، 

سیســتم پاســخ گویی الکترونیکــی طراحــی شــده اســت.
وی در در خصــوص اتصــال سیســتم ســیاق آســتان قــدس 
رضــوی بــا محضرهــای اســناد رســمی بــرای کاهــش حضــور مــردم و 
الکترونیکــی کــردن فرایندهــای داخــل سیســتم از جملــه خودکارســازی 
ــر  ــال و ... را از دیگ ــی دیجیت ــه بایگان ــال ب ــا، اتص ــردش پرونده ه گ
ــرای تســهیل امــور مــردم در حــال انجــام  اقداماتــی ذکــر کــرد کــه ب

اســت.
معــاون بهــره وری امــالک و اراضــی بنیــاد بهــره وری موقوفــات 
آســتان قــدس رضــوی ادامــه داد: هم چنیــن یــک بــاب دفتــر حقوقــی 
مســتقل در دفتــر امــالک و اراضــی آســتان قــدس رضــوی تأســیس  
ــل  ــان مح ــی در هم ــای حقوق ــی پرونده ه ــه بررس ــا ب ــت ت ــده اس ش

بپــردازد.
حقیقــی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا، 
تمهیداتــی از جملــه دورکاری و برون ســپاری فرایندهــا در دســتور کار 
ــوری  ــورت حض ــردم به ص ــد م ــا ۱5 درص ــا ۱0 ت ــه و تنه ــرار گرفت ق
ــا  ــه پرداخت ه ــد و هم ــه می کنن ــر مراجع ــه دفات ــور ب ــرای انجــام ام ب
انجــام  مجــازی  به صــورت  پاســخ گویی  و  نوبت دهــی  و سیســتم 

می شــود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود :
تا کنون ثبت نام 5۲۴6 خانوار استان سمنان در طرح 

توزیع الکترونیکی گاز مایع  و نفت سفیدانجام شد
    مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقه شــاهروداز 
تکمیــل وتائیــد ثبــت نــام  5۲۴٦ خانــوار محــروم از گاز طبیعــی اســتان 

ســمنان ازآغــاز اجــرای طــرح تــا کنــون خبــر داد.
 علــی اکبــر عربعامــری در جلســه شــورای اداری منطقــه در 
ــتاهای دور  ــت در روس ــز خدم ــتقرار  می ــا اس ــت :ب ــوص گف ــن خص ای
افتــاده شهرســتانهای بیارجمنــد و میامــی و برخــی دیگــر از روســتاهای 
ــداد از  ــن تع ــام ای ــت ن ــل ثب ــهر مراح ــان و مهدیش ــتاهای دامغ شهرس
خانوارهــا توســط کارکنــان بســیجی و واحدهــای منطقــه انجــام و تکمیــل 

شــده اســت .
ــد کرد:خانوارهایــی کــه در روســتاهای گازرســانی   عربعامــری تاکی
ــد  ــرده ان ــام نک ــت ن ــه ثب ــدام ب ــون اق ــا کن ــد و ت ــده ان ــع ش نشــده واق
ــه  ــام در ســامانه درخواســت فــرآورده هــای نفتــی ب ــا ثبــت ن بایســتی ب
ــت  ــه ثب آدرس https://newtejaratasan.niopdc.ir  نســبت ب

ــد . ــدام کنن ــن ســامانه اق مشــخصات و احــراز هویــت در ای
ایشــان افــزود : ایــن طــرح بــرای رفــاه حــال خانوارهــای بــدون گاز 
شــهری تــدارک دیــده شــده اســت. و هیچگونــه مشــکلی در خصــوص 
تامیــن گاز مایــع و نفــت ســفید خانوارهــای فاقــد گاز طببعــی در اســتان 

وجــود نــدارد.
 در پایــان، عربعامــری از عوامــل اجرایــی بــه ویــژه روســای نواحــی 
و کارکنــان واحدهــا کــه بــا حضــور خــود در محــل ســکونت خانوارهــای 

روســتایی، بــه ایــن مهــم همــت گماشــتند، تقدیــر و تشــکر کــرد.

رئیس عترت و نماز آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:
اجرای طرح مبین برای معلمان و مدیران در مدارس 

به صورت مجازی
 حمیــد امینــی در خصــوص اجــرای طــرح مبیــن در مــدارس 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــن طرح ــرد: مبی ــار ک ــازی، اظه ــورت مج ــه ص ب
توانمندســازی مدیــران مــدارس و معلمــان پایــه ســوم مــدارس دخترانــه 
ــه ایــن طــرح را  ــه هشــتم متوســطه اول پســران اســت و وزارتخان و پای
بــرای آشــنایی مدیــران و معلمــان بــا معــارف نمــاز و شــیوه های جــذب 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــاز در نظ ــه نم ــوزان ب دانش آم
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــال ب ــرح امس ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــزی  ــق برنامه ری ــرد: مطاب ــه ک ــرا می شــود، اضاف ــه دو روش اج ــا ب کرون
ــت و  ــز اس ــورت متمرک ــه ص ــرح ب ــن ط ــرورش ای ــوزش و پ وزارت آم
 itms اکنــون محتــوای ایــن طــرح در رابطــه بــا بحــث نمــاز در ســامانه

بارگــذاری شــده اســت.
ــرورش  ــوزش و پ ــاز اداره کل آم ــرت و نم ــرآن و عت ــس اداره ق رئی
ــه  ــان پای ــرایط هســتند )معلم ــد ش ــه واج ــی ک ــت: معلمان ــان، گف اصفه
ســوم مــدارس دخترانــه و پایــه هشــتم متوســطه اول پســرانه و مدیــران 
همــه مقاطــع( می تواننــد وارد ســامانه دوره ضمــن خدمــت شــده و ثبــت 
نــام را انجــام دهنــد و ســپس بــا توجــه بــه محتوایــی کــه بارگذاری شــده 

مطالعــه را انجــام دهنــد.
وی دربــاره اینکــه امســال بــا شــیوه اپیدمــی کرونــا ایــن برنامه هــا 
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــت، خاطرنش ــازی اس ــوری و مج ــورت غیرحض ــه ص ب
اســتان ها نیــز وزارتخانــه ایــن امــکان را قــرار داده اســت اگــر هــر اســتانی 
ــور مســتقل  ــه ط ــن دوره را ب ــود ای ــکاران خ ــرای هم ــد ب ــه می خواه ک
ــا  ــد ب ــه می توانن ــر از وزارتخان ــه غی ــتان ها ب ــع اس ــد. در واق ــزار کن برگ

ــد. ــزار کنن ــن دوره را مســتقل برگ ــزی اســتانی ای برنامه ری
رئیــس اداره قــرآن و عتــرت و نماز اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهــان، گفــت: ثبت نــام معلمــان از اول آبــان مــاه آغــاز شــده و معلمــان 
دو پایــه اعــالم شــده و مدیــران همــه مقاطــع تحصیلــی می تواننــد وارد 
ســامانه شــده و بــا زدن کــد پرســنلی ثبت نــام را انجــام دهنــد و محتــوا 

را مطالعــه کــرده و زمــان آزمــون هــم مشــخص اســت.
امینــی بــا تاکیــد بــر ســرفصل های ایــن دوره آموزشــی، تصریــح کرد: 
ســرفصل ها دربــاره معــارف نمــاز، مســائل مربــوط بــه احــکام، شــیوه های 
جــذب دانش آمــوزان بــه نمــاز بــه فراخــور مقطــع و مدیــران دوره ابتدایــی، 
دوره متوســطه اول و دوره متوســطه دوم اســت. همچنیــن بــرای معلمــان 
هــم در رابطــه بــا بحــث احــکام نمــاز، معــارف نمــاز و شــیوه های جــذب 

دانــش آمــوزان بــه نمــاز ســرفصل های تعییــن شــده اســت.

شایعات مبني بر افزایش قیمت فرآورده هاي نفتي بي اساس است
در  اي  برنامه  کرج-هیچگونه 
هاي  فرآورده  قیمت  افزایش  خصوص 
شایعات  و  نیست  کار  دستور  در  نفتي 
بوجود آمده در فضاي مجازي واقعیت 

ندارد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفتی منطقه  ملی پخش فرآورده های 
شرکت  این  سرپرست  قلندرزاده  البرز، 
در  اخبار  و  شایعات  هرگونه  رد  ضمن 
تاکنون  گفت:  موضوع  این  خصوص 
هیچ تصمیمی در رابطه با افزایش قیمت 
حاملهای انرژی در دولت و مجلس اتخاذ 
که  داریم  استدعا  مردم  از  و  نگردیده 
نکنند. قلندرزاده  توجه  شایعات  این  به 
کردن  سوز  دوگانه  طرحهای  افزود: 
خودروهای عمومی و توزیع الکترونیکی 
ملی  شرکت  در  که   )LPG( مایع  گاز 
حال  در  نفتی  های  فرآورده  پخش 
مصرف  در  جویی  صرفه  است،  انجام 
زیست  ها  آلودگی  کاهش  و  سوخت 
محیطی را مد نظر داشته و ارتباطی به 
قیمت فرآورده ها ندارد.سرپرست روابط 
عمومی منطقه البرز در ادامه با اشاره به 
اینکه هیچ گونه کمبودي به لحاظ تامین 
فرآورده های نفتي در سطح استان وجود 
ندارد و از شرایط بسیار خوبی برخوردار 

می  عزیز  همشهریان  گفت:  هستیم 
توانند به منظور اطالع از اخبار فرآورده 
به  البرز  منطقه  سایت  به  نفتی  های 
www. alborz.niopdc.  آدرس

irمراجعه کنند. وي اضافه کرد: اگر قرار 
به افزایش قیمت حامل هاي انرژي در 
میان باشد وزارت نفت بویژه شرکت ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي ایران موضوع 
را اطالع رساني و با مردم در میان خواهد 
تاکنوم  کرد:  نشان  خاطر  گذاشت.وي 
افزایش قیمت  با  هیچ بحثي در رابطه 
در سطح دولت و مجلس مطرح نبوده 
جهت  فعلي  بحث  افزود:  ولئي  است 
و  سوخت  مصرف  کنترل  راهکارهاي 

توزیع مناسب و عادالنه فرآورده هاي 
که  باشد  مي  کشور  سطح  در  نفتي 
مورد توجه مسئوالن و سیاست گذاران 
گونه  هیچ  شد:  یادآور  وي  باشد.  مي 
کمبودي به لحاظ تامین ذخایر نفتي در 
استان وجود ندارد و از شرایط مساعدي 

برخوردار مي باشیم.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
خیریه  موسسه  صدقی-دبیر  فاطمه 
شهید  گاز  پاالیش  شرکت  کارکنان 
بسته  هزار  سه  توزیع  از  نژاد  هاشمي 
نوشت افزار ایراني به ارزش بیش از یک 
میلیارد ریال در بین دانش آموزان نیازمند 

شهرستان سرخس خبرداد.
خبر  این  اعالم  با  زاهد  محمد 
به  کشور  شرایط  به  توجه  با  افزود: 
هدف  با  کرونا،  ویروس  شیوع  لحاظ 
آموزان  دانش  بازماندن  از  جلوگیري 
هاي  کمک  راستاي  در  و  تحصیل  از 
هاي  مسئولیت  به  عمل  و  مومنانه 
اجتماعي، تعداد سه هزار بسته نوشت 

افزار آماده توزیع گردید.
عمل  ین  ا  : کرد تصریح  وي 
نیک  خیرین  همت  با  نه  پسندا خدا
کارکنان  خیریه  موسسه  عضو  اندیش 
پاالیشگاه براي چهارمین سال متوالي در 
سطح شهرستان سرخس اجرایي گردید.

و  هزار  دو  تعداد  داد:  ادامه  زاهد 
500 بسته نوشت افزار تحویل سازمان 
بین  در  تا  گردیده  پرورش  و  آموزش 

دانش آموزان شهرستان سرخس توزیع 
شود و همچنین تعداد 500 بسته لوازم 
عضو  آموزان  دانش  بین  در  التحریر 
خیریه هاي تحت پوشش شرکت توزیع 

خواهد شد تا هیچ دانش آموزي به دلیل 
عدم بضاعت در تامین اقالم نوشت افزار 

از تحصیل باز نماند.
رکنان  کا خیریه  موسسه  بیر  د

ارزش  پایان،  در  خانگیران  پاالیشگاه 
ایراني  افزار  نوشت  هاي  بسته  مالي 
ریال  میلیون   500 و  میلیارد  یک  را 

عنوان کرد.

توسط خیریه کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد صورت گرفت؛

توزیع سه هزار بسته نوشت افزار ایراني در بین دانش آموزان نیازمند سرخس

جوار  های  آموزش  اندازی  راه  با 
کارگاه، ویژه صنایع دریایی در مجتمع 
دریائی ایران صدرا  بیش از ۱0 حرفه 
مهارتی در حوزه صنایع دریایی و فنی 

در این مجتمع ارایه می شود.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی 
مرکز  رییس  کیانی  رامین  بهشهر  نژاد 
رضوی  محمود  میر  ا با  نشست  در 
در  )صدرا(  خزر  دریای  مجتمع  مدیر 
و  سازمان  معرفی  ضمن  کشور  شمال 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر 
نیروی  تربیت  و  آموزشی  رسالت  به 
متخصص مهارتی جامعه اشاره کرد و 
افزود: بی شک یکی از راه های کاهش 
بیکاری ترویج فرهنگ مهارت آموزی 

و گسترش آن در بین آحاد مردم جامعه 
می باشد.

راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
و  شهرستان  مهارت  شورای  مصوبات 
استفاده از ظرفیت دریایی، توانمندسازی، 
شایستگی های  و  مهارت ها  رتقای  ا
صنایع  حوزه  در  شاغل  انسانی  نیروی 

دریایی، این نشست انجام شد.
کیانی با تاکید بر نقش مهم مهارت 
توانایی  افزایش  و  اشتغال  پایداری  در 
شاغالن اظهار داشت: توانمندی مهارتی 
افزایش کیفیت خدمات،  تنها سبب  نه 
بهبود تولیدات و پایداری اشتغال می شود 
بلکه پایداری اشتغال در مراکز مختلف 

را به همراه دارد. 
مجتمع  مدیر  رضوی  ادامه  در 

سازی  توانمند  )صدرا(  خزر  دریای 
کشتیرانی  صنایع  در  انسانی  نیروی 
اولویت های این شرکت بوده  از  یکی 
و  سازمان  با  دوجانبه  همکاری  از  و 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای استقبال 

می نمائیم.
وی بهره وری نیروی کار را یکی 
از مهم ترین عوامل رشد تولید و بطور 
کلی اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: 
یکی از مسائل مهم در بهره وری نیروی 
کار، مهارت است، هرچه مهارت آموزی 
نیز  کار  نیروی  وری  بهره  باشد  بیشتر 
در  را  خود  طبیعی  آثار  و  است  بیشتر 
رشد اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه 
دریای  مجتمع  مدیر  و  بهشهر  ای 

توجه  با  بودند  عقیده  هم  )صدرا(  خزر 
مسافر  و  توریست  باالی  ظرفیت  به 
پذیری استان مازندران در حوزه صنایع 
گردشگری  زمینه  در  ویژه  به   دریایی 
دریایی و شیالت، مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای و مجتمع دریای خزر )صدرا( 
می توانند بسترسازی مکمل در راستای 
مازندران  شرق  منطقه  در  اشتغال زایی 

باشند.
مجتمع  است  یادآوری  به  الزم 
های  حرفه  در  )صدرا(  خزر  دریای 
برق، مکانیک،  تاسیسات،  نشان،  آتش 
جوشکاری، امور بندری، لوله کشی و .... 
درخواست همکاری آموزش و آزمون و 
صدور گواهینامه از مرکز آموزش فنی و 

حرفه ای بهشهر را داشته است.

رییس مرکز آموزش  فنی و حرفه ای بهشهر:

آموزش های مهارتی در حوزه صنایع دریایی شرق مازندران توسعه می یابد

قاچاق  از  پیشگیری  کارگروه  جلسه  پنجمین 
استان  نفتی  های  فرآورده  شبکه  از  خارج  عرضه  و 
البرز بمیزبانی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز 

برگزار شد.
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه  پنجمین  البرز،  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج 

از شبکه فرآورده های نفتی با حضور مدیر و تعدادی 
از روسای واحدهای منطقه البرز و اعضاء این کارگروه 

تشکیل شد.
منطقه  عمومی  بط  روا سرپرست  ده  قلندرزا
ی  ا جر ا و  پیگیری  بررسی  به  ه  ر شا ا با  ز  لبر ا
گفت:  کارگروه  این  در  پیشین  جلسات  مصوبات 
همراهي  با  مشترک  گشت  زمانبندي  برنامه  ارائه 

اقتصادي و سازمان  امنیت  پلیس   ، سازمان صمت 
کنندگان  مصرف  لیست  ارائه   ، حکومتي  تعزیرات 
فروش  با  برخورد  نیز  و  دائمي  و  فصلي  سوخت 
رانندگان  و  سوخت  عرضه  جایگاههای  در  مکمل 
یارانه  سوخت  سهمیه  فروش  به  اقدام  که  تاکسی 
که  بود  جلسه  این  اخیر  از مصوبات  کنند،  می  ای 

گرفت. قرار  اعضا  بررسی  مورد 

فروش مکمل در جایگاههای عرضه سوخت ممنوع است
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شهرستان  خبری  گروه 
ده-به  ا قرز با سمیه  مشهد 
همکاری های  توسعه  منظور 
پزشکی  نظام  سازمان  میان  مشترک 
مشهد و خانه مطبوعات و رسانه های 
خراسان رضوی طی نشستی تفاهمنامه 

همکاری مشترکی به امضا رسید.
مدیر خانه مطبوعات و رسانه های 
نشست،انعقاد  این  در  رضوی  خراسان 
تفاهم نامه مشترک میان خانه مطبوعات 
نظام  سازمان  و  استان  های  رسانه  و 
در  جدیدی  فصل  را  مشهد  پزشکی 
همکاری میان جامعه پزشکی و رسانه 
اینکه  به  اشاره  با  و  دانست  استان  ای 
قطب  دومین  رضوی  خراسان  استان 
رسانه ای کشور به صورت عام و اولین 
رسانه های  عرصه  در  رسانه ای  قطب 
ظرفیت های  افزود:  است،  کشور  نوین 
جامعه  در  چه  زیادی  نشده   معرفی 
پزشکی و چه در معرفی سازمان نظام 
پزشکی به عنوان یک سازمان پاسخگو 
در بخش غیر دولتی به مردم وجود دارد 
که رسانه ها آمادگی همکاری در این 
زمینه را  به منظور توسعه همکاری های 
پزشکی  نظام  سازمان  میان  مشترک 
مشهد و خانه مطبوعات و رسانه های 
خراسان رضوی طی نشستی تفاهمنامه 

همکاری مشترکی به امضا رسید.
اجتماعی  مسئولیت  راستای  در 

خود دارند.
مجتبی محمودی به شکل گیری 
پی  در  رسانه«  »همیار  پزشکان  گروه 
انعقاد این تفاهم نامه اشاره کرد و ادامه 
جامعه  حمایت  نیازمند  ها  رسانه  داد: 
دقیق  و  علمی  انعکاس  برای  پزشکی 
اخبار و اطالعات حوزه بهداشت و درمان 

به آحاد جامعه هستند.
دوره  برگزاری  از  همچنین  وی 
»خبرنگاری  آموزشی  مدِت  ه  کوتا
تخصصی در حوزه پزشکی و بهداشت 
نظام  سازمان  همکاری  با  درمان«  و 
پزشکی در آینده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: پزشکان ما در همه گیری کرونا 
هم سنگ تمام گذاشتند و این وظیفه 
بتوانند در این شرایط  رسانه هاست که 
و  باشند  پزشکی  جامعه  کمکی  بازوی 
مردم را بیش از بیش نسبت به شرایط 

موجود آگاه سازند.
غالمرضا بنی اسدی،نایب رییس 
رسانه  و  مطبوعات  خانه  مدیره  هیئت 
این  در  نیز  رضوی  خراسان  های 
شهدای  یاد  گرامیداشت  با  نشست 
ها  رسانه  کرد:  اظهار  سالمت،  مدافع 
در عین آگاهی بخشی عمومی رسالت 
انعکاس خدمات مدافعان سالمت را در 
دوران کرونا داشته و به خوبی در این 
عرصه همگام با مجاهدت کادر درمانی 

کوشا بودند.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام 
تفاهم  این  درباره  نیز  مشهد  پزشکی 
توسعه  منظور  به  گفت:  همکاری  نامه 
های  رسانه  بین  تعامالت  و  ارتباطات 
استان و جامعه پزشکی و با بهره گیری 
از ظرفیت بسیار خوب خانه مطبوعات 
و رسانه های استان، انعقاد این تفاهم 

نامه در دستور کار قرار گرفت.
افزود:  کش  زحمت  مسعود  دکتر 
پزشکی  حرفه  در  کار  سخت  شرایط 
تحصیل،  طوالنی  سال های  شامل 
گذراندن طرح، گذراندن دوره تخصص 
می شود  باعث  مداوم  بازآموزی های  و 
پزشکان در مسیر کاری و علمی خود 
کسب  و  طبابت  جز  دیگری  چیز   به 
رضایت مردم  فکر نکنند و این موضوع 
باعث شده که جامعه پزشکی در برقراری 

ارتباط با رسانه ها و گاهی عموم مردم تا 
حدودی دچار ضعف باشند.

وی ادامه داد: نگاه بعضی از مردم 
چندان  پزشکی  جامعه  به  رسانه ها  و 
وضعیت  و  نیست  واقعیت  بر  منطبق 
تصورات  برخی  با  پزشکان  رفاهی 
عمومی و آنچه از بیرون به نظر می رسد 

فاصله دارد.
زحمت کش با اشاره به اینکه شاید 
چیزی حدود 5 درصد از جامعه پزشکی 
در وضعیت مالی ویژه قراردارند؛ در حالی 
که این موضوع نزد افکار عمومی برای 

قاطبه جامعه پزشکی تصور می شود.
هزار  شش  حدود  افزود:از  وی 
پزشک عمومی در مشهد، فقط ۲ هزار 
نفر پروانه طبابت دارند و از این تعداد 
و  هستند  مطب  دارای  آن ها  نفر   ۹00
بقیه در درمانگا ها، مراکز درمان اعتیاد، 

اورژانس ها و...فعالیت می کنند.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام 
انتقاد  ضمن  ادامه  در  مشهد  پزشکی 
برخی  در  غیرعلمی  اطالعات  ارائه  از 
کرونا،  درمان  درخصوص  رسانه ها  از 
گفت: جای تاسف دارد که دانشمندان و 
اساتید بزرگ ما در این شرایط صدایشان 
به مردم نرسد و اطالعات غیرمستند و 
به  افراد  برخی  سوی  از  خرافی  بعضا 
سادگی منتشر شده و افکار عمومی را 

تحت تاثیر قرار دهد.
زحمتکش اظهار تاسف کرد: سال 
برای  سختی  بسیار  دوران  اخیر  های 
است؛سال هایی  بوده  پزشکی  جامعه 
انواع فشارها روبرو  با  که  پزشکان ما 
های  تعرفه  از  ناشی  فشار  بوده اند؛ 
و  سنگین  های  لیات  ما ، دالنه عا نا
انگشت اتهامی که مقصر همه کمی و 
کاستی های حوزه بهداشت و درمان را 
پزشکان معرفی کرده و آنها را در مظان 

اتهام قرار می دهد.
اجتماعی  جایگاه  کردن  کم  وی 
شدید  منفی  پیامد  دارای  را  پزشکان 
خواند و هشدار داد: در شرایطی که ورود 
به عرصه درآمدزایی برای پزشکان عمال 
پس از طی سالهای طوالنی تحصیل و 
گذراندن طرح  تقریبا قبل از ۳5 تا ۴0 
سالگی امکانپذیر نیست؛ کاهش جایگاه 
اجتماعی، پزشکان ما را به سمتی پیش 
سوق می دهد که در آینده ای نه چندان 
خارجی  پزشکان  دامان  به  دست  دور، 
پاکستان  و  هند  چون  کشورهایی  از 
پایان این نشست، دکتر رضا  شویم.در 
گلدوزیان،معاون پشتیبانی و رفاهی به 
نمایندگی از سازمان نظام پزشکی مشهد 
و مجتبی محمودی،مدیر خانه مطبوعات 
و رسانه های استان این تفاهم نامه را 

امضا کردند.

“همیار رسانه” موضوع انعقاد تفاهم نامه ای میان سازمان نظام پزشکی 
مشهد و خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی

روابط  شهریورماه  ارزیابی  دوم  رتبه  ایالم  بهزیستی 
عمومی دستگاه های اجرایی استان را کسب کرد

گروه شهرستان ایالم آذر یعقوبیان-مدیر کل روابط عمومی و امور بین 
الملل استانداری ایالم با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی و فرمانداری های استان در شهریورماه گفت: در این دوره اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ۹۱ امتیاز )کسب امتیاز بسیار خوب برای 
اولین بار در استان( در رتبه اول، سازمان صمت و اداره کل بهزیستی با ۹0 امتیاز 
مشترکا رتبه دوم و اداره کل راه و شهرسازی نیز با ۸5 امتیاز رتبه سوم و در 
حوزه فرمانداری نیز فرمانداری بدره با ٦۸ امتیاز رتبه اول، فرمانداری چرداول و 
دهلران مشترکا با ٦۲ امتیاز رتبه دوم و فرمانداری آبدانان با ٦۲ امتیاز رتبه سوم 

را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی ایالم به نقل از سایت استانداری ایالم، 
آیت قیصربیگی  با اعالم این خبر افزود: این ارزیابی ها بر اساس شاخص های 
۲0 گانه انجام که عالوه بر تنوع بخشی در حوزه اطالع رسانی بر تعامل و 
ارتباط بیشتر مدیران با مردم و رسانه ها بعنوان نمایندگان افکار عمومی تاکید 
شده که شامل حوزه اطالع رسانی و انعکاس خبر در پورتال اداره، پورتال وزارت 
خانه، هفته نامه، روزنامه، سایت، خبرگزاری، فضای مجازی و رادیو و تلویزیون 
و ... مجموعا ۳5 امتیاز، در ارائه گزارش به مردم از طریق حضور در رسانه ها، 
حضور در صدا و سیما، حضور در فضای مجازی، نشست خبری و تور رسانه ای 
مجموعا ۲5 امتیاز، در حوزه ارتباطات با استفاده از شاخص های تعامل با مردم، 
تعامل با رسانه ها و پاسخ به سواالت و انتقادات مجموعا ۱5 امتیاز، در حوزه 
ابتکارات، نو آوری و خالقیت با استفاده از شاخص هایی چون استفاده از نرم 
افزار های متنوع و جدید در قالب چند رسانه ای، ایجاد نشریه و بولتن خبری و 
غیره مجموعا ۲0 امتیاز و در نهایت داشتن مدیر روابط عمومی صاحب ابالغ نیز 

برای هر ماه 5 امتیاز محاسبه می شود.
ارزیابی روابط عمومی دستگاه های اجرایی از ابتدای  امسال آغاز که در 
این زمینه روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ایالم در دوره فروردین و 
اردیبهشت جز پنج دستگاه اول، در خردادماه رتبه سوم، در تیرماه رتبه دوم، در 
مردادماه رتبه نخست و در شهریورماه رتبه دوم را با امتیاز ۹0 کسب کرده است.

طلب 7۰ میلیارد ریالی شرکت آب و فاضالب ایالم از 
دستگاه های اجرایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم از طلب 70 میلیارد ریالی 
شرکت آب و فاضالب ایالم از دستگاه های اجرایی استان خبر داد. 

نوراهلل تیموری اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که استفاده از آب شرب 
برای بهداشت فردی جزو مهم ترین نیازهای مبارزه با کرونا است، این شرکت 
برای تامین و توزیع آب شرب در شهرها و روستاها و تداوم خدمات در بخش 
های مختلف اعم از اتفاقات، فنی، آزمایشگاه و.... نیازمند تعامل و همکاری هم 

استانی های عزیز با پرداخت به موقع آب بها است.
وی با بیان اینکه همه ما جزئی از این مردم هستیم، گفت: با انتشار این 
ویروس، فشارهای اقتصادی و کاهش درآمدها را لمس و احساس می کنیم، 
بنابراین در این ایام سخت برای خدمت رسانی به ویژه در بخش تامین و توزیع 
آب شرب سالم و پایدار که این روزها مهم ترین نیاز مبارزه با ویروس کروناست، 

شبانه روز تالش می کنیم. 
مدیرعامل آب و فاضالب استان ایالم تاکید کرد: تمامی همکاران ما 
در بخش های مختلف اتفاقات، فنی، آزمایشگاه و... در شهرها ، روستاها و در 
مناطق صعب العبور بی وقفه حضوری فعال دارند تا آب، این مایه حیات و الفبای 

پاکیزگی  همچنان برقرار باشد
 تیموری خاطرنشان کرد: شرکت  آب و فاضالب استان ایالم، شرکتی غیر 
دولتی است که برای خدمات رسانی به ویژه در شرایط کنونی انتشار ویروس 
کرونا و لزوم رعایت نکات بهداشتی به تعامل و همکاری هم استانی های عزیز 

در پرداخت به موقع آب بها نیاز دارد.
وی تصریح کرد: همکاران ما در صورتی می توانند به فعالیت های خود 
در بخش تامین و توزیع آب و نیز اجرای طرح های فاضالب در راستای ارتقای 
بهداشت و سالمت عمومی ادامه دهند که مشترکین نیز در پرداخت به موقع 

قبض آب همکاری الزم را داشته باشند.
 تیموری افزود: از آنجایی که بودجه عمومی اختصاص یافته به این شرکت 
ها، رقم قابل توجهی نیست بنابراین منابع مالی مورد نیاز  برای تامین آب از محل 
پرداخت قبوض تامین می شود که کمبود منابع مالی می تواند باعث اختالل در 

امر خدمت رسانی و توسعه طرح های آبرسانی شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم از طلب ۲00 میلیارد ریالی این 
شرکت از مشترکان خبر داد و گفت: از این میزان بدهی شرکت ۱۳0 میلیارد 
ریال مربوط به مشترکان خانگی و 70 میلیارد ریال نیز مربوط به دستگاه ها و 

سازمان های دولتی سطح استان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:
طرح آموزشی در استان مرکزی آماده بهره برداری است

مرکزی - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: 
۱5 طرح آموزشی این استان ۲۲ آبان همزمان با سراسر کشور با حضور رئیس 
جمهوری به صورت برخط به بهره برداری می رسد.حسین محمدی افزود: ۲۱ 
هزار و 7۹٦ متر مربع با بهره برداری از این طرح ها به زیربنای آموزشی این استان 
افزوده می شود.وی اظهار داشت:  500 میلیارد ریال از محل اعتبارات مشارکتی، 

ملی و استانی برای بهره برداری از این طرح ها هزینه شده است.
وی ادامه داد: ۲0 هزار و ۹77 متر مربع محوطه سازی و یک هزار و ٦۴۴ 

متر مربع دیوارکشی برای اجرای از این طرح ها اجرا شده است.
وی افزود: تخریب و بازسازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
شماره یک و آموزشگاه سردار سلیمانی اراک، ۱۲کالسه استثنایی حاج تقوی 
سنجانی، تکمیل سالن ورزشی خیرساز حسن پور، سه کالسه نوین کاشانی 
شهسواران و سه کالسه شهداء روستای ویسمه این شهرستان از جمله طرح های 
آموزشی آماده بهره برداری استان مرکزی است.محمدی ادامه داد: مدرسه ٦ کالسه 
خیرساز روستای عقیل آباد اراک، تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی ۱۲ کالسه 
شریعتی دلیجان، تخریب و بازسازی دبیرستان شبانه روزی سرای دانش دلیجان، 
تخریب و بازسازی هنرستان ۲۴ کالسه طالقانی شازند، تکمیل مدرسه خیرساز 
۱۲ کالسه دامن افشان ۲ دلیجان، کتابخانه گلستان شازند، تخریب و بازسازی 
دبیرستان ۱۲ کالسه پروین اعتصامی محالت و توسعه چهار کالس در دبستان 
خلیج فارس محالت از دیگر طرح های استان مرکزی است که با حضور رئیس 

جمهوری به صورت برخط به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:
۱6 هزار و ۲۰۰ واحد واکسن آنفلوآنزا در استان مرکزی 

توزیع شد
مرکزی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۱٦ هزار و ۲00 واحد 
واکسن آنفلوآنزا با هدف جلوگیری از ابتالی گروه های پرخطر به این بیماری 

فصلی در استان مرکزی توزیع شد.
دکتر»محمد جمالیان«  افزود: این میزان واکسن ۲ نوبت در اختیار دانشکده 
علوم پزشکی استان قرار گرفت که با رعایت اولویت و دستورالعمل های ابالغی 

بین گروهای هدف  توزیع شد.
وی اظهار داشت: اولویت تزریق این واکسن به ترتیب برای مادران باردار، 
پرسنل درمانی و جانبازان استان  بوده که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
توزیع شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: هنوز واکسن آنفلوآنزا  در 
داروخانه های استان توزیع نشده است و برای اقدام در این راستا در انتظار اعالم 
وزارت بهداشت و تحویل نوبت سوم سهمیه دانشکده برای توزیع هستیم. دکتر 
جمالیان افزود: پنج هزار و ۳00 مادر باردار در استان مرکزی با شیوع موج سوم 
کرونا و آغاز فصل سرما، با هدف تقویت سیستم ایمنی بدنشان، واکسن آنفلوآنزا 
دریافت کردند. وی اظهار داشت: واکسن آنفلوآنزا مراحل دوگانه به استان مرکزی 
تحویل شد و مرکز بهداشت نیز این اقالم را بین حوزه شهری و روستایی تقسیم 
کردند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت: با توجه به ارتباط مستقیم با 
بیماران کرونایی و در اولویت قرار داشتن این گروه، تمام پرسنل در مراکز درمانی 
نیز این واکسن را دریافت کرده اند. دکتر جمالیان تاکید کرد: در گام بعدی واکسن 
آنفلوآنزا به بیماران مبتال به انواع امراض سخت درمان در استان تعلق می گیرد 

و بیماران خاص استان سهمیه اختصاصی دارند.

دنیای جوانان بررسی کرد؛
۴ دلیل برای توقف ریزش قیمت دالر

ریزش قیمت دالر درحالی فعاًل متوقف شده و مسیر بازار ارز صعودی 
شده است که دالیل مهمی از جمله نرخ شکنی برخی صادرکنندگان، افزایش 
تقاضای ارز از سوی واردکنندگان، تداوم ریزش بورس و البته مقاومت دالل ها 

برای جلوگیری از ضرر بیشتر برای آن متصور است.
سیر صعودی قیمت ها درحالی بار دیگر در بازار ارز آغاز شده است که 
قیمت دالر طی چهار روز گذشته با ریزش 7هزارتومانی همراه شده بود ولی در 
ادامه با برخی تحرکات از طرف تقاضا در بازار مسیر قیمتی برای ارز تغییر کرد.

از  دالر  قیمت  که  است  داده  رخ  بازار  در  درحالی  قیمت ها  افزایش 
روز  تومان در صبح  به ۲۳هزار  قبل  تومان ظهر چهارشنبه هفته  ۳0هزار 
یکشنبه ۱۸ آبان رسید ولی این مسیر قیمتی خیلی دوام نداشت و از عصر 
دوشنبه تحرکاتی برای افزایش قیمت ها در بازار حس می شود که ماحصل 

آن بازگشت دالر به کانال های باالتر بود.
این درحالی است که بعد از اعالم نتایج انتخابات آمریکا، از میزان 
ترس  از  بازار  اکثریت  و  شده  کاسته  ارز  بازار  در  هیجانی  خریدهای 
تأثیرگذار  عامل  مهمترین  بودند؛  شده  فروشنده  قیمت ها  بیشتر  ریزش 
در بازار ارز از دیدگاه فعاالن حاضر در خیابان فردوسی، چشم انداز مثبت 
آمریکا  انتخابات  به  بازار  ماه قبل  از  آنجایی که  از  بازار است؛  آینده  به 
چشم دوخته بود و براساس نظرسنجی های قبل از انتخابات جهت گیری 
آمریکا،  جمهوری  ریاست  گزینه  شدن  نهایی  با  می شد  مشخص  ارز 
آینده  به  امیدواری  با  بازار  و  برود  کنار  آینده  برای  بدبینانه  سناریوهای 

باشد. باید شاهد ریزش قیمت ها 
اما افزایش مجدد قیمت ارز در بازار دالیل مشخصی دارد که از جمله 
آنها می توان به مقاومت صادرکنندگان برای فروش ارز به قیمت روز اشاره 
کرد؛ صادرکننده ها سعی دارند نرخ های پیشنهادی برای فروش ارز را باالتر 
از قیمت های بازار اعالم کنند و همین موضوع باعث شده است قیمت ارز 

تغییر مسیر دهد و افزایشی شود.
برخی صادرکننده ها از دوشنبه، نرخ فروش ارز را باالتر از نرخ های 
بازار اعالم می کنند که همین امر سبب شده است جو روانی بازار افزایشی 
تومان   ٦700 آزاد  بازار  در  درهم  که  مقطعی  در  نمونه  به عنوان  شود؛ 
الی  7هزار  برای درهم  پیشنهادی صادرکننده ها  نرخ  بود،  قیمت خورده 

7۳00 تومان بود.
موضوع مهم دیگری که از قبل هم پیش بینی می شد که باعث افزایش 
تقاضا و قیمت ها در بازار شود، واردات با ارز متقاضی برای ترخیص کاالهای 
رسوب کرده در گمرک است که حواشی زیادی را هم در هفته های اخیر داشته 
است؛ این سیاست که با اصرار وزارت صمت و گمرک و تصمیم دولت اجرایی 
شده موجب افزایش تقاضا برای ارز در بازار شده است و همین موضوع هم 
دقیقًا در شرایط ریزشی بازار موجب شد ترمز کاهش قیمت کشیده شود و 

دالر تغییر جهت دهد.
برخی کارشناسان اقتصادی می گویند: دلیل افزایش قیمت ارز، اقدام اخیر 
وزارت صنعت در باز کردن ارز اشخاص و ایجاد تقاضای گسترده برای خرید 
ارز در بازار است به نحوی که واردکنندگان در حال ایجاد تقاضای گسترده 
برای خرید ارز هستند و همین باعث شده است به جای اینکه ارز به حدود 

۲0 هزار تومان برسد در کانال های باالتر بسته شود.
داشته  زیادی  موافقان  و  مخالفان  اشخاص  ارز  با  واردات  هرچند 
است و تا اآلن هم مخالفت جدی بانک مرکزی باعث توقف این سیاست 
شده بود ولی از هفته قبل با تصمیم دولت سرانجام این سیاست اجرایی 
اجرای  از  مانع  دارد  سعی  مرکزی  بانک  هم  هنوز  هرچند  است،  شده 

این سیاست شود.
طبق خبرهای منتشرشده در محافل خبری، رئیس کل بانک مرکزی 
طی نامه ای به رئیس جمهور از ترخیص کاالها از گمرک بدون تأیید و کد 
رهگیری بانک مرکزی به شدت انتقاد کرده و خواستار جلوگیری از آن شده 
است. همتی این اقدام را دلیل اصلی رشد تقاضای ارز برای کاالهایی دانسته 

که بدون انتقال ارز در گمرک دپوشده بوده است.
دلیل دیگر برای بازگشت قیمت ارز، تداوم ریزش در قیمت سهام و 
بورس است و علی رغم اینکه پیش بینی می شد سرمایه های فراری از بازار 
ارز و سکه به سمت بورس برود و موجب بازگشت بورس شود، ولی همچنان 
سهامداران از این بازار گریزان هستند و احتمااًل بخشی از این سرمایه ها 

مجدداً به سمت بازار ارز رفته باشد.
اما نکته مهم دیگر که باعث شده است ریزش قیمت ارز فعاًل متوقف 
ارز در مبالغ باالست؛ این روشی است  شود، مقاومت دالل ها و دارندگان 
که سال هاست مورد استفاده دالل هاست تا با نوسان گیری از ضررهای زیاد 

خود بکاهند.
در این ایام نیز دالل ها همزمان با ریزش قیمت ها دست به کار شده اند 
تا با افزایش موقتی قیمت ها هم که شده دالرهایی را که در قیمت های باال 
خریده بودند به ریال تبدیل کنند و با نوسان گیری های متعدد در طول این 

روزها باز هم سودهای کالن به جیب بزنند.

با کسر قسط پنجم وام یک میلیونی؛
یکصد و هفدهمین یارانه نقدی امشب واریز می شود

یارانه نقدی آبان ماه ساعت ۲۴ امشب )سه شنبه( به حساب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد شد.

یارانه آبان ماه یکصد و هفدهمین پرداخت های نقدی از شروع اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ است که تاکنون ادامه داشته و مبلغ 
۴5 هزار و 500 تومن برای هر نفر ثابت مانده است.در کنار یارانه نقدی در 
هر ماه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته 

امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی پرداخت خواهد شد.
حساب  از  نیز  کرونا  میلیونی  یک  وام  اقساط  قبل  ماه  چند  از  اما 
یارانه بگیران دریافت کننده کسر می شود این در حالی است که در جریان 
کرونا بانک مرکزی با تامین منابع پرداخت وام یک میلیون تومانی به حدود 
۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر را در دستور کار قرار داد که قرار بود که هر 
یارانه سرپرستان  از حساب  است  تومان  آن که حدود ۳۳ هزار  ماه قسط 

خانوار کسر می شود.
براین اساس در آبان ماه پنجمین قسط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستانی که دریافت کرده اند کسر خواهد شد.

در حالی یارانه نقدی ۴5 هزار و 500 تومانی در بیستم هر ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود که در کنار آن کمک های معیشتی نیز از 
محل افزایش قیمت بنزین از آبان ماه سال گذشته به حدود ٦0 میلیون نفر 
از جمعیت 7۸ میلیون نفری یارانه بگیران پرداخت می شود که البته به تناسب 

اعضای خانوار بین 55 تا ۲05 هزار تومان متفاوت است.
از مدتی پیش نیز بحث یارانه کاالهای اساسی مطرح شده که پیشنهاد 
مجلس شورای اسالمی پرداخت ۱۲0 هزار تومان به هر نفر برای تامین 
کاالهای اساسی است که ظاهرا گروه هدف همان ٦0 میلیون نفری هستند 
که کمک های معیشتی را دریافت می کنند اما هنوز این پیشنهاد نهایی نشده 

و در شورای نگهبان در حال بررسی است.

ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
اسالمی شهرستان بهارستان به همراه 
در  عمومی  ها  کتابخانه  اداره  رییس 

خصوص برگزاری برنامه های فرهنگی 
با  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  زمینه  در 

شهردار صالحیه دیدار کردند.

این  ابتدای  در  قاسمی  فاطمه 
لیت  فعا ز  ا نی  ا قدرد ضمن  نشست 
و  لحیه  صا ر  شهردا چشمگیر  های 

گسترش  زمینه  در  ایشان  کارکنان 
فرهنگ مطالعه، خواستار مشارکت آن 
و  کتاب  هفته  برگزاری  در  شهرداری 

کتابخوانی شد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
ادامه  در  بهارستان  شهرستان  اسالمی 
گذر  ایجاد  اهمیت  به  خود  سخنان 
از  حمایت  منظور  به  هنر  و  فرهنگ 
هنرمندان شهر صالحیه و ایجاد نشاط 

اجتماعی اشاره کرد.
سپس آگاهی مند شهردار صالحیه 
برنامه  در  مشارکت  از  استقبال  ضمن 
در  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  های 
مختصری  گزارش  ارائه  و  بهارستان 
آن  توسط  شده  انجام  های  فعالیت  از 
شهرداری، ایجاد گذر فرهنگ و هنر را 

در شهر صالحیه ضروری دانست.
گفتنی است برگزاری نشست هم 
شهرستان  بومی  نویسندگان  اندیشی 
ن  ا عر شا ر  شعا ا مجموعه  چاپ  و 
فعالیت  دیگر  از  بهارستان  شهرستان 
صورت  به  آنها  انجام  که  بود  هایی 
آگاهی  آقای  استقبال  مورد  مشترک 

مند قرار گرفت.

برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در شهر صالحیه بهارستان تبیین شد

آگهی تجدید مزایده 
به  پیرو مزایده قبلی نسبت  شهرداری درجزین در نظر دارد 
واگذاری دو باب واحد تجاری به صورت اجاره، در ورودی پارک 

بوستان اقدام نماید.
لذا متقاضیان میتوانند تا پایان روز ۹۹/0۸/۲۸ در ساعات اداری 
با مراجعه به واحد درآمد شهرداری نسبت به دریافت مدارک شرکت 

در مزایده اقدام نمایند.
مغازه شماره ۱ – ۲0 متر مربع- اجاره ماهیانه ۴,000,000 ریال

مغازه شماره ۲-۲0 متر مربع-اجاره ماهیانه ۴,000,000 ریال 
ضمنا فعالیت صنفی متاقاضی به همراه ارائه مدارک ۹۹/0۸/۲۸ 

مشخص گردد و متناسب  با ضوابط شهری و صنفی باشد. 
سید محمد شاهمیری – شهردار درجزین

آگهی فقدان سند مالکیت
 ۲۱٦ دفتر   ۱۳۹۹/07/۳0 مورخ   ۱7۴۹7( وکالت  با  یعقوبی  احمد  آقای 
خشکبیجار( از طرف آقای هادی حاتمی مریدانی با ارائه دو برگ فرم استشهادیه 
مالکیت  سند  که  شده  مدعی  رشت  خشکبیجار  دفترخانه۲۱٦  شده  گواهی 
ششدانگ پالک ۲/۲۳ بخش ۹ گیالن که به نام وی ذیل ثبت 7۴5 دفتر ۹/۹ 
صفحه ۲٦5 ثبت و صادر وتسلیم گردیده و مساحت 7۹۳۹ مترمربع از پالک 
مزبور برابر سندعادی به خانم مژگان حاتمی مریدانی منتقل و برابر ماده ۱۴7 
اصالحی قانون ثبت سند مالکیت با شماره پالک ۲/57 ثبتو صادر گردید به 
علت جابجایی مفقود گریده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
لذا مراتب طبق ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
مراتب را ظرف مدت ۱0 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت 
نماید در غیراینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام 

خواهد شد. تاریخ انتشار: ۹۹/0۸/۲۱
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت-سید محمد فرزانه شال

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک ورامین 
تعیین وتکلیف  قانون  نامه  ائین  ماده ۱۳  ماده ۳قانون و  اگهی موضوع 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۹٦0۳0۱0٦000۳۱۹0هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضیعت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد علی 
عبدااله زاده فرزند یداله بشماره شناسنامه ۱ صادره از کرانی در ... ششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی در ان ... به مساحت 5٦/۴۹ متر مربع از پالک 
شماره ۹٦۲/۹٦۳/۹٦۴ فرعی از ۱00- اصلی واقع در قریه عمرو اباد تهران 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین... از مالکیت حسین شیر کوند هداوند نادری 
نسب فرزند محمد ...محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدرو 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تارخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظروف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماید. بدیهی است  در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
۳۳٦ث/م الف   

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد وامالک            

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۹/0۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/0٦     

ورزش های  و  فکری  »بازی های  لمپیاد  ا ولین  ا
الکترونیک مجازی« دانشجویان )دختر و پسر( دانشگاه های 
روز  مناسبت  به  جاری  سال  ماه  آذر  کشور،  پزشکی  علوم 

دانشجو برگزار می شود.
دکتر محمد کوشکی رئیس اداره ورزش های همگانی 
وزارت بهداشت با بیان این خبر افزود:  رشته دومینو در دو 
ماده )تاور سرعتی و تاپلینگ( انفرادی  و به صورت آفالین 

)ارسال فیلم( برگزار می شود.
وی افزود: همچنین شاهد برگزاری بازی های فکری 
در سه ماده )دوز دستوری، دوز سکه ای و اُتللو( به صورت 
آنالین خواهیم بود. ضمن اینکه در این المپیاد، ورزش های 
الکترونیک در سه ماده »فیفا ۲۱«، »ای فوتبال ۲0۲۱« و 

»کلش رویال« برگزار خواهد شد.

کوشکی با اشاره به اینکه تعداد سهمیه از هر دانشگاه 
در هر ماده یک نفر در بخش دختران و یک نفر دربخش 
مجموع  در  داشت:  اظهار  است،  شرکت  به  مجاز  پسران 
این  در  می توانند  دانشگاه  هر  از  دانشجو  نفر   ۱٦ حداکثر 

مسابقات مشارکت کنند.
با  بهداشت  وزارت  همگانی  ورزش های  اداره  رئیس 
اشاره به اینکه آیین نامه ها ودستور العمل های این بازیها به 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شده است، 
بر لزوم مشارکت حداکثری دانشجویان علوم پزشکی در این 

رویداد ورزشی تاکید کرد.
کوشکی در خصوص زمان آغاز ثبت نام در این المپیاد 
گفت: زمان شروع ثبت نام در این المپیاد از ۱٦ آذر آغاز شده 

و تا ۱۹  آذر ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره ورزش های همگانی وزارت بهداشت تاکید 
المپیاد،  این  مطلوب  هرچه  برگزاری  با  داریم  تالش  کرد: 
دانشجویان علوم پزشکی را به سمت و سوی فعالیت در حیطه 
بازی های فکری و الکترونیکی ببریم و بدون شک مشارکت 
و فعالیت دانشجویان علوم پزشکی در این المپیاد مجازی  و 
رقابت دانشجویان در زمینه بازی های فکری و الکترونیکی، 

به ارتقای سطح هوش آنها کمک شایانی می کند.
مجازی،  المپیاد  این  در  کردیم  سعی  ما  افزود:  وی 
و  باشد  فراوان  پتانسیل  دارای  که  بگنجانیم  رشته هایی 
با  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  دانشکده ها  دانشجویان 
هرحال  به  دهند.  انجام  را  آن  امکانات،  و  هزینه  کمترین 
به برگزاری این المپیاد خوش بین هستیم و قطعا استقبال و 
مشارکت خوبی از سوی دانشجویان از این المپیاد خواهد شد.

برگزاری نخستین المپیاد مجازی »بازی های فکری و ورزش های الکترونیک«
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خادم الشریعه در بین پانزده شطرنج باز برتر دنیا 
جدیدترین رده بندی برترین شطرنج بازان 
دنیا جهان اعالم شد و ملی پوش زنان ایران در 

رده چهاردهم شطرنج دنیا قرار گرفت.
شطرنج  بازیکنان  رده بندی  جدیدترین 
ماه  در  رشته  این  جهانی  فدراسیون  توسط 
بخش  در  آن  براساس  که  شد  اعالم  نوامبر 
 ۲۴۹۴ ریتینگ  خادم الشریعه«  با  »سارا  زنان 
جایگاه  در  روسی  باز  شطرنج  یک  همراه  به 
نفر  وی  گرفت.  قرار  جهان  زنان  چهاردهم 

نخست ریتینگ شطرنج زنان ایران است و در سال ۲0۱۸ در مسابقات سریع و برق 
آسای جهان مدال نقره را از آن خود کرد. خادم الشریعه همچنین مدال طال مجموع 

این مسابقات که در روسیه برگزار شد را از آن خود کرد. 
همچنین در بخش مردان »پرهام مقصودلو« نفر اول شطرنج ایران باریتینگ 
۲٦7٦ در رده ٦۲ بهترین شطرنج بازان مرد جهان قرار گرفت. در این بخش مگنوس 
کارلسن نروژی در جایگاه نخست قرار دارد و  فابیانو کاروآنا آمریکایی و دینگ لیرن 

چینی هم در رده های دوم سوم ایستاده اند.
با جدایی فیروزجا از شطرنج ایران جایگاه تیم ملی ایران هشت پله سقوط و 

به رده بیست و هشتم رسید.

پاداش ۴۰ میلیونی فدراسیون کشتی به تیم ملی آلیش زنان
میلیون   ۴00 پاداش  کشتی  فدراسیون 
سال  که  بانوان  آلیش  ملی  تیم  برای  ریالی 
به  قزاقستان  جهانی  های  رقابت  در  گذشته 

عنوان قهرمانی رسیده بود پرداخت کرد.
پاداش ۴0 میلیونی فدراسیون به حساب 
نفرات مدال آور و همچنین کادر فنی واریز شد.

طی  داشت  قصد  کشتی  فدراسیون 
مراسمی از تیم قهرمان جهان تقدیر به عمل 
آورد که به دلیل شیوع ویروس کرونا این امر 

میسر نشد و مبلغ پاداش به حساب مدال آوران و مربیان واریز شد.
رقابت های آلیش قهرمانی جهان روزهای ۱ و ۲ دی ماه سال ۹۸ با حضور ۱5 
کشور جهان در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد و در پایان تیم ایران با یک مدال 
طالی هانیه عاشوری در وزن 75+ کیلوگرم، یک مدال نقره فاطمه فتاحی جویباری 
در وزن ٦0 کیلوگرم و یک مدال برنز زهرا یزدانی در وزن 55 کیلوگرم و کسب ۹۳ 
امتیاز برای نخستین بار در تاریخ این ورزش به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از 
ایران تیم های قرقیزستان با ۸۹ و قزاقستان با ٦۹ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیم ملی هندبال در انتظار سرمربی خارجی
در  مدت هاست  که  هندبال  ملی  تیم 
رییس  گفته  به  می برد،  سر  به  بالتکلیفی 
خواهد  سرمربی  دیگر  بار  احتماال  فدراسیون 

داشت.
مدتی است که تعداد سرمربیان خارجی 
جز  به  و  رسیده  حداقل  به  ایران  ورزش  در 
فوتبال فقط تیم ملی واترپلو بود که با هدایت 
چیریچ، سرمربی صربستانی به کار خود می داد.

والیبال  فدراسیون  اینکه  از  بعد  حاال 
فدراسیون  رییس  گرفته؛  خارجی  سرمربی  نتخاب  ا برای  را  خود  تصمیم 
این  ملی  تیم  برای  خارجی  سرمربی  انتخاب  باالی  احتمال  از  هم  هندبال 

است. داده  رشته خبر 
علیرضا پاکدل در این باره می گوید: »7 ماهی است که این موضوع را دنبال 
می کنیم. اول با ۳ گزینه خارجی شروع کردیم و وارد مذاکره شدیم. ۲0 روزی است 
که با یکی از گزینه ها به نتایج خوبی رسیده ایم اما هنوز در مورد برخی جزئیات در 
حال صحبت هستیم. باید ببینیم تاریخ برگزاری قهرمانی آسیا به چه شکلی است 
تا به امید خدا اگر در مورد دو سه گزینه نهایی هم به تفاهم رسیدیم بتوانیم از این 

مربی خارجی استفاده کنیم.«
مربی  سطح  پیرامون  نگرانی  به  هندبال  فدراسیون  رییس  اینکه  جالب 
باشد  قرار  اگر  گفتم  بارها   « افزاید:  می  و  داده  نشان  واکنش  مدنظر  خارجی 
استفاده  ایرانی  مربی  از همان  بگیرم  به خدمت  خارجی  یا سه  دو  درجه  مربی 

خواهم کرد.«

تندروان: از شروع مجدد والیبال خوشحالیم
ابراز  با  سیرجان  فوالد  تیم  سرمربی 
در  گفت:  والیبال  مجدد  شروع   از  خوشحالی 
هفته اول لیگ  متمرکز با شهداب بازی داشتیم 

که  کامال آماده دیدار با آن ها بودیم.
پیروزی  درباره   ، تندروان  محمدرضا 
یزد،  شهداب  والیبال  تیم   مقابل  شاگردانش 
توضیح داد: دو روز به بازی ما )فوالد سیرجان( 
و تیم شهداب مانده بود که لیگ تعطیل شد، 
در آن  موقع هم کامال برای این بازی آماده 

بودیم و با وقفه ای هم که پیش آمد بیشتر روی موفقیت در این دیدار کار کردیم.
او افزود: در روزهای گذشته هم خوب تمرین کردیم و کامال روی شرایط این 
بازی اشراف داشتیم. تمام برنامه هایی که داشتیم در زمین مسابقه توسط بازیکنانمان 

انجام شد که به این برد دست پیدا کردیم.
سرمربی تیم فوالد سیرجان با اشاره به بازی خوب شهداب نیز توضیح داد: 
ما تیم یزد را پیش از تعطیالت نیز کامال بررسی کرده بودیم تا با آن ها بازی کنیم، 
در بازی این هفته آن ها کامال متفاوت تر از قبل تعطیالت والیبال بازی کردند، با 
برنامه بودند و تیم ما را تحت فشار قرار دادند. در نهایت ولی خوشحالم که به این 

برد خوب رسیدیم.
اینکه  گفت:  لیگ  مسابقات  مجدد  برگزاری  از  خوشحالی  ابراز  با  او 
است،  عالی  صد  در  صد  می شود  برگزار  تهران  و  فدراسیون  در  مسابقات 
باید  نیز  این جهت  از  و  تعطیل نشد  والیبال  بسیار خوشحالیم که  اینکه  ضمن 
برگزاری  با  بتوانیم  امیدوارم  گفت.  تبریک  والیبال  خانواده  و  فدراسیون  به 
تیم  نکرده  خدایی  تا  کنیم  عبور  هم  کرونا  شرایط  این  از  والیبال  مسابقات 

نشود. محسوس  افت  دچار  ملی 
تندروان ادامه داد: همچنین می توان با پخش مستقیم این  مسابقات سرزندگی 
 و نشاط را به جامعه تزریق کرد که اگر یک درصد هم این اتفاق بیافتد، در شرایط 

کنونی بسیار مفید است.
او در مورد رعایت شدن  پروتکل های بهداشتی در بازی های هفته نخست بعد 
از تعطیالت نیز توضیح داد: واقعا رعایت اصول بهداشتی فوق العاده بود و سخت 
گیری های خوبی در این زمینه انجام می شد. شرایط خوبی برای برگزاری مسابقات 

فراهم شده بود.

اعالم رنکینگ جهانی تنیس روی میز بعد از ۷ ماه؛
فقط جایگاه نوشاد دو رقمی است!

نوشاد عالمیان تنها بازیکن ایرانی حاضر 
در رنکینگ زیر ۱00 بزرگساالن جهان است. 
فدراسیون جهانی تنیس روی میز بعد از 
گذشت هفت ماه رنکینگ بازیکنان را اعالم 
کرد. نوشاد عالمیان در رنکینگ ماه نوامبر، با 
ایرانی  بازیکن  تنها   ،7۲ رده  در  داشتن  قرار 
بزرگساالن   ۱00 زیر  رنکینگ  در  که  است 

جهان قرار دارد.
در بخش زنان نیز ندا شهسواری نفر اول 

بانوان ایران در رنکینگ جهانی است.
رنکینگ اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی به شرح زیر است: 

*رنکینگ مردان:
7۲-نوشاد عالمیان 
۱۲۸-نیما عالمیان 

۱٦۸-امیر حسین هدایی
۲0۱-امین احمدیان

۴۳۴-میعاد لطفی
5۲0-افشین نوروزی

7۹5-سروش امیری نیا

»رونالدو« در فهرست فروش یوونتوس؛
 جدایی اجتناب ناپذیر است!

اروپایی،  رسانه ها  گزارش  براساس 
»کریستیانو  تا  دارد  قصد  یوونتوس  باشگاه 
رونالدو« را در تابستان سال آینده در فهرست 

فروش بگذارد.
تورینی ها از پاندمی کرونا به شدت آسیب 
دیده و هراس این را دارند که نتوانند از عهده 

دستمزد گزاف مرد پرتغالی برآیند.
گزارش های اولیه حاکی از آن بود که 
رونالدو مسیر خود را به سمت پاریس منحرف 

کرده و جانشین »کیلین امباپه« خواهد شد.
رونالدو فوریه سال آتی ۳٦ ساله شده و به پایان دوران فوتبالی خود نزدیک 
خواهد شد. یوونتوس امیدوار است که بتواند مرد پرتغالی را در تابستان سال ۲0۲۱ 

یعنی یک سال پیش از اتمام قراردادش در تورین، به فروش برساند.
پرتغالی  ستاره  فوق  برای  یورو  میلیون   ۱00 پیش  سال  سه  ایتالیایی ها 
پرداخت کرده و امیدوارند تا با فروش وی، بخشی از سرمایه گذاری خود را به 

حساب باشگاه برگردانند.
رقم  این  دارد؛  درآمد  پوند  5۴0هزار  هفته ای  تورین  در  هم اکنون  رونالدو 
چهار برابر بیشتر از دومین بازیکن پردرآمد یووه یعنی »متیس دی لیخت« است.

براساس گزارش نشریه سان، رونالدو احتماال در مسیر کوچ به پاری سن ژرمن 
قرار دارد؛ جایی که جایگزین ستاره فرانسوی آنها خواهد شد.

گزارش ها حاکی از آن است که فوق ستاره جوان پاریسی ها با باشگاه رئال 
مادرید به توافق شفاهی رسیده و در چند هفته اخیر شایعات پیوستن وی به غول 
های اسپانیا تشدید شده و در صورت تحقق این نقل و انتقاالت، رونالدو با ستاره 

برزیلی پی اس جی یعنی نیمار زوج جذابی را تشکیل خواهد داد.
کاپیتان تیم ملی پرتغال در جریان ۹۴ بازی با پیراهن یووه، 7۱ گل برای 

این تیم به ثمر رسانده است.

ادامه بدشانسی های زیزو؛ 
»والورده« یک ماه خانه نشین شد

باشگاه رئال مادرید در گزارش پزشکی 
خود اعالم کرد که »فدریکو والورده« از ناحیه 
پای راست دچار شکستگی شده و برای مدتی 

قادر به همراهی سفیدپوشان نخواهد بود.
والورده در جریان شکست چهار بر یک 
و تحقیرآمیز یکشنبه شب گذشته رئالی ها برابر 

والنسیا دچار مصدومیت شد.
خود  پزشکی  گزارش  در  رئال  باشگاه 
شده  انجام  آزمایشات  بدنبال  است:  آورده 

روی این بازیکن، مشخص شد که فدریکو والورده از ناحیه استخوان ساق پای 
راست دچار شکستگی شده است. روند بهبود وی در دست بررسی خواهد بود.

بازگشت وی به میادین اعالم  اگرچه رئال هیچ جدول زمانبندی را برای 
نکرده است اما احتماال این بازیکن حدود یک ماه از دسترس »زین الدین زیدان« 

خارج خواهد بود.
الزم به ذکر است که بهبود شکستگی در این ناحیه )ساق پا( به طور معمول 
زمان بیشتری نیاز دارد اما گزارش پزشکی اولیه منتشر شده به زبان اسپانیایی از 

این مصدومیت به عنوان شکستگی جزئی و نه شکستگی کامل یاد کرده است.
این خبر تلخی شکست برابر والنسیا را دوچندان کرد زیرا والورده به تازگی به 
روزهای اوج خود نزدیک شده بود و در نتیجه مرد فرانسوی نیمکت رئال در غیبت 
این بازیکن به مثلث »کاسمیرو، کروس، مودریچ« در خط هافبک تکیه خواهد کرد.

توافق کومان و مسی؛
 لئو گاهی اوقات نیمکت نشین می شود

اگر مسی در مقابل بتیس در روز شنبه 
فیکس می شد و ۹0 دقیقه بازی می کرد به 
رکورد ۳۸ بازی پیاپی یعنی یک اللیگای کامل 
به استراحت می رسید. لئو در سن ۳۳ سالگی 
تقریبا ۱5 سال است که هیچ استراحتی نداشته 
و سالی ٦0 بازی انجام می دهد. امسال به نظر 
اتفاق تکرار نمی شود چرا  این  می رسد که 
که کومان و بازیکن آرژانتینی به توافق رسیده 
اند تا لئو گه گداری استراحت کند. مسی در 

نیمه دوم بازی مقابل بتیس وارد زمین شد که در ۴5 دقیقه حضورش در زمین 
دو گل زد و یک گل دیگرش مردود شد، زمینه ساز صحنه پنالتی شد و روی گل 

گریزمان هم نقش داشت.
به نظر می رسد که مسی هم کم کم پذیرفته که با توجه به باال رفتن سنش 
گاهی به استراحت نیاز دارد. در حقیقت این بازیکن که شروع فصل خوبی نداشت در 
مقابل بتیس بهترین بازی فصلش را ارائه داد آن هم در حالی که نیمکت نشین بود.

کومان در پایان بازی گفت که مسی هر زمان مصدوم نباشد، فیکس می 
شود اما به نظر می رسد که داستان واقعی چیز دیگری نیست و هیچ بعید نیست 
که لئو در بازیهای دیگری به جز بازی مقابل بتیس هم استراحت کند و به عنوان 
نیمکت نشین به زمین بیاید. لئو خیلی از اوقات حتی اگر شده با مصدومیت هم 
برای بارسا بازی می کرد اما در مقابل تیم پلگرینی پذیرفت که در نیمه دوم وارد 
زمین شود.به هر صورت به نظر می رسد که کومان راه جدیدی را برای مسی 

انتخاب کرده و لئو هم این راه جدید را خواهد پذیرفت.

شلیک اتفاقی گلوله به سینه بازیکن اسپورتینگ
اسپورتینگ  راست  بال  تاوارز،  برونو 
اش  سینه  سمت  به  گلوله  شلیک  با  پرتغال 

مواجه شد.
به  بتدا  ا در  ساله   ۱۸ بازیکن  این 
حاضر  حال  در  اما  کرد  مراجعه  بیمارستان 
روانه خانه اش شده و خطر از او دور شده است. 
منابع درون باشگاه اسپورتینگ گزارش داده 
اند که پلیس در حال حاضر تحقیقات را برای 
بازجویی از عامالن تیراندازی آغاز کرده است.

برخی اخبار حاکی از آن است که این بازیکن که در ماه می قرارداد خود را 
با اسپورتینگ تا سال ۲0۲5 تمدید کرد در کنار دوستانش در خیابان حضور داشت 
که یکی از دوستانش در حال بازی با اسلحه بوده که به صورت اتفاقی شلیک 
می کند که گلوله به سینه این بازیکن برخورد می کند. اسپورتینگ پرتغال منتظر 
گزارش پلیس است تا در صورت نیاز، این بازیکن را جریمه کند. این فوتبالیست 

باید چند روز دیگر در خانه بستری باشد.

افشای علت عدم حضور تراشتگن در لیست آلمان
آلمان،  ملی  تیم  سرمربی  لوو  یواخیم 
مارک آندره تراشتگن را برای بازی های ملی 

ماه نوامبر دعوت نکرده است.
اخیراً مصدومیت مارک آندره تراشتگن 
به  آلمانی  دروازه بان  این  و  یافت  پایان 
حالی  در  بازگشت.  بارسلونا  تیم  ترکیب 
دوری  به  توجه  با  او  رسد  می  نظر  به  که 
طوالنی مدت از میادین کمی با افت روبرو 
شده است، اما در بازی های اخیر عملکردی 

شگفت  اشکال  به  را  کومان  رونالد  تیم  دروازه  بار  چندین  و  داشته  درخشان 
انگیزی نجات داده است.

به نظر می رسید با توجه به عملکرد خوب تراشتگن او به اردوی تیم ملی 
لیست مانشافت در حالی  اما  نوامبر دعوت شود  ماه  بازی های ملی  برای  آلمان 
اعالم شد که نام گلر بارسلونا در آن دیده نمی شود.  یواخیم لوو از این چهار دروازه 
بان برای اردوی جدید تیم ملی آلمان دعوت کرده است: مانوئل نویر، کوین تراپ، 

برند لنو و اولیور باومن.
از طرفی این طور به نظر می آید که لوو قصد ندارد در مورد مارک آندره 
تراشتگن عجله کند. بیلد در این رابطه مدعی شده که این مسئله یک توافق با 
این دروازه بان آلمانی و یواخیم لوو بوده است. تراشتگن تازه از مصدومیت بازگشته 
و به همین دلیل ترجیح می داده که در بارسلونا بماند و تمرینات خود را ادامه دهد 

تا به باالترین آمادگی ممکن دست پیدا کند.

بحث بر شایستگی و یا 
عدم شایستگی نفرات دعوت 
شده به تیم ملی هرگز گریبان 
هیچ سرمریی تیم ملی در ایران را رها 

نخواهد کرد.
آخرین  انتظار  حد  از  زودتر  خیلی 
فهرست تیم ملی ایران که توسط دراگان 
اسکوچیچ به فدراسیون ارسال شد تا در 
اختیار رسانه ها و هواداران قرار بگیرد 
موضوع  برانگیزترین  بحث  به  تبدیل 

فوتبال ایران شده است.
این فهرست در غیاب تعداد زیادی 
از ستارگان تیم ملی در سال های گذشته 
در یکی دو پست بیش از سایر پست ها 
مناقشه برانگیز است. در حال حاضر و 
کمی قبل از انتشار فهرست رسمی تیم 
ملی صحبت ها در این زمینه آغاز شده 
کاپیتان  وریاغفوری  که  جایی  است. 
اولین  رساندن  ثمر  به  از  بعد  استقالل 
گل فصل تیمش برابر مس رفسنجان 
مقابل  عینک  حالت  به  را  دستانش 
را  و مسیرطوالنی  را گرفت  چشمانش 
نیمکت  به  تا  کرد  طی  فیگور  این  با 
استقالل برسد. او پس از خوش و بش 
سمت  به  دوباره  استقالل  نیمکت  با 
آزادی  ورزشگاه  پی  آی  وی  جایگاه 
اسکوچیچ  دراگان  به سمت  و  برگشت 
جایگاه  در  وحیدهاشمیان  کنار  در  که 
ویژه نظاره گر بازی بود دست خود را 
به حالت عینک نشان داد. حرکتی که 
مشخص بود مفاهیم خاصی را از سوی 
کاپیتان استقالل به سمت سرمربی تیم 

ملی می فرستد.
انتشار  از  پیش  احتماال  که  وریا 
نامش  که  داشت  خبر  ملی  تیم  لیست 
در میان دعوت شده ها نیست خیلی زود 
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. 
واکنشی که در همین متن دوباره درباره 

اش خواهیم نوشت.
اسکوچیچ برای پست دفاع راست 
های  پست  ترین  پرستاره  از  یکی  که 
فوتبال ایران در سال های گذشته بوده 
صادق محرمی و مجتبی نجاریان را به 

محرمی  صادق  کرد.  دعوت  ملی  تیم 
است  دیناموزاگرب  تیم  راست  مدافع 
نمایش  ازبکستان  برابر  بازی  در  که 
بسیار خوبی داشت. با اینحال نجاریان 
اسکوچیچ  مدنظر  چهره  دیگر  جوان 
است که با سابقه حضور در تیم امید و 
فوالدخوزستان می تواند آینده این پست 
باشد.اما این مساله در شرایطی است که 
دیگر  شاخص  چهره  دو  ایران  فوتبال 
برای پست دفاع راست دارد. وریا غفوری 
کاپیتان استقالل و رامین رضاییان مدافع 
تیم الدحیل که در سومین فصل متوالی 
در فوتبال قطر به فعالیت مشغول است. 
از جام جهانی ۲0۱۴ به بعد وریا و رامین 
بازی  و  بوده  پست  این  اصلی  نفرات 
های ملی را بین خود تقسیم کرده اند 
بازی  در  دوبار  یکی  محرمی  و صادق 
و  بوده  اردوها حاضر  در  های دوستانه 

به میدان رفته است.
اسکوچیچ اما در دومین اردوی تیم 
ملی هم نسبت به این دو ستاره بی توجه 
بود. این در حالی بود که رامین رضاییان 
از سرمربی تیم ملی  در گفت و گویی 
نگاهی  نیم  هم  او  به  بود  کرده  تقاضا 
تیم  فهرست  انتشار  با  اما  باشد.  داشته 
ملی و غیبت این دو نام بزرگ و پس از 
آنکه یک روزنامه نگار ورزشی مطلبی در 
توئیترش منتشر و ادعا کرد که غفوری 

بنابه برخی توصیه ها به تیم ملی دعوت 
نمی شود هواداران استقالل به سرعت 
دست به کار شده و با هشتگی با عنوان 
او  برای  وریاست«  حق  ملی  تیم   «
کارزاری تبلیغاتی به پا کردند که تبدیل 
به یکی از ترندهای توئیتر فارسی شد.

مسایل  خاطر  به  واقعا  وریا  آیا 
سیاسی به تیم ملی دعوت نشده؟ این 
سوالی است که اگر دراگان اسکوچیچ 
دومین  خبرنگاران  به  توضیح  برای 
از  بعد  را  خود  مطبوعاتی  کنفرانس 
اولین مصاحبه  انجام  از  ماه ها و پس 
در فردای انتخاب برگزار می کرد می 
توانست پاسخ مثبتی بدهد اما در غیاب 
شفاف سازی بازار شایعات داغ است. با 
اینحال به نظر می رسد مسایل دیگری 
در عدم دعوت وریا به تیم ملی دخیل 

هستند.
از  روز گذشته و پس  اینکه  نکته 
مثبت شدن تست کرونا مجتبی نجاریان 
از  دعوت  به  اقدام  اسکوچیچ  جوان، 
مهدی شیری مدافع راست پرسپولیس 
کرد که این مساله به مناقشات آخرین 
فهرست افزود. شیری که دراولین بازی 
پرسپولیس مقابل سایپا به میدان رفت و 
یکی از دو بازیکن برتر میدان طبق آمار 
سایت یازده بود، در رقابت های آسیایی 
نعمتی  سیامک  تاثیردرخشش  تحت 

وجود  نامش  فهرست  این  در  که  بوده 
فوتبال  هواداران  از  برخی  حاال  و  دارد 
ادعا می کنند گزینه های بهتری برای 
دعوت به جای نجاریان در دفاع راست 

وجود داشت.
مطرح  راست  مدافعان  بین   در 
فوتبال ایران به یکی دو نام دیگر هم 
می شود رسید از جمله دانیال اسماعیلی 
لیگ  در  که  سپاهان  راست  مدافع  فر 
قهرمانان آسیا و دراولین مسابقه لیگ 
و  رفت  میدان  به  گهر  گل  برابر  برتر 
خود  اوج  دوران  نمایش  هنوز  البته 
نمایش  به  را  آهن  و ذوب  تراکتور  در 

نگذاشته است.
در عین حال به نظر می رسد اگر 
شادی  آن  گلزنی  از  بعد  غفوری  وریا 
معروف عینک را انجام نمی داد احتماال 
مثل علی کریمی که جانشین ساسان 
انصاری شده است به تیم ملی دعوت 
توضیح  زمینه  این  در  البته  شد.  می 
است  ملی  تیم  با خود سرمربی  اصلی 
که چرا در این موقعیت مهم و کلیدی 
در نشست مطبوعاتی حاضر نمی شود 
اما  بدهد  را  پاسخ الزم  به سواالت  تا 
بدون شک این اختیار را دارد که فارغ 
از نگاه های سیاسی و هرگونه سفارشی 
ملی  تیم  به  را  خود  نظر  مورد  نفرات 

دعوت کند./.

اختیار لیست تیم ملی با سرمربی است؛

لطفا فوتبال را سیاسی نکنید!

فرصت  هنوز  پرسپولیس  باشگاه 
انتقاالتی  و  نقل  خرید  آخرین  تا  دارد 

اش را ثبت کند.
سرخ های پایتخت با 7 خرید نقل 
به استقبال لیگ قهرمانان  انتقاالتی  و 
آسیا رفتند و توانستند با اثربخشی همین 
بازیکنان و تجربه ستاره های سابق، به 
فینال این رقابت ها برسند. اما پیش از 
عیسی  محرومیت  نهایی،  نیمه  بازی 
گل  یحیی  های  برنامه  تمام  کثیر  آل 
هم  به  را  بیستم  لیگ  برای  محمدی 
ریخت و باعث شد تا قرمزپوشان دوباره 

به بازار نقل و انتقاالتی بازگردند.
با  تا  دارند  تصمیم  ها  آن  اگرچه 
وکیل خود و مهاجم دزفولی به دادگاه 
های  زمزمه  اما  بروند  ورزش  عالی 
جدی در کادرفنی این تیم، از خط زدن 
بازیکنی  کثیر خبر می دهد.  آل  عیسی 
برای  نمی تواند   ۱۴00 فروردین  تا  که 
است  منطقی  و  کند  بازی  پرسپولیس 
که کادرفنی تصمیم بگیرد با سهمیه او، 
یک بازیکن لیگ برتری دیگر را بخرد. 
باتوجه به جدایی علی علیپور، کریستین 
اوساگوآنا و آنتونی استوکس، خرید یک 
از  اما  نظر می رسد  به  مهاجم ضروری 
سوی دیگر جدایی محمد نادری، شجاع 
خلیل زاده و محمد انصاری )احتمالی( 
کمبود مدافع را نیز در این تیم به وجود 

آورده است.
که  این  به  باتوجه  حال  هر  به 
۱٦ تیم لیگ برتری خریدهای خود را 
بازیکنان  انجام داده  و همچنین برخی 
انتخاب  را  کشور  از  خارج  در  حضور 

انتخاب  محمدی  گل  یحیی  کرده اند، 
های محدودی را پیش رو دارد و تعداد 
آن ها حتی به انگشتان یک دست هم 

نمی رسد:
۱. رضا قوچان نژاد:

باشگاه  اطراف  در  همیشه  او  نام 
پرسپولیس شنیده شده اما هیچگاه این 
فصل  این  است.  نشده  عملی  انتقال 
قرار  هم  تراکتور  توجه  مورد  گوچی 
گرفت اما درخواست 550 هزار دالری 
او در کنار هزینه رضایت نامه سبب شد 
تا حضور او در جمع تی تی ها منتفی 
شود. باتوجه به محدودیت مالی شدید 
شبیه  چیزی  را  خرید  این  پرسپولیس، 
منابع  حال  این  با  بود.  غیرممکن  به 
غیررسمی از تماس شخصی یحیی گل 
محمدی با این بازیکن خبر می دهند و 
در  حضور  با  زووله،  تیم  مهاجم  شاید 
به  را  برتر  لیگ  فضای  ایران  فوتبال 

کلی تغییر دهد.
۲. پیمان بابایی:

مهاجم ۲٦ ساله اهل تبریز در دو 

لیگ  در  خوبی  عملکرد  گذشته  فصل 
آذربایجان داشت و فصل پیش هم با 
5 گل به کفش طالی این لیگ رسید. 
سازی  ماشین  قرارداد  تحت  البته  او 
باید رضایت این  است و برای جدایی 
تیم را جلب کند و در غیر این صورت 
مثل بسیاری از فوتبالیست های دیگر، 
گذرش به کمیته تعیین وضعیت خواهد 
رسید. با این حال شایعات بسیار زیادی 
پیرامون حضور او در جمع سرخپوشان 
پایتخت وجود دارد و غیبت پیمان در 
سازی  ماشین  های  بازی  و  تمرینات 
بیشتر  و  بیشتر  را  شایعات  این  هم 

کرده است.
۳. رضا شکاری:

او به صورت ناگهانی قرارداد را یک 
طرفه با تراکتور فسخ کرد و به همکاری 
داد.  خاتمه  پرشورها  با  اش  ساله  یک 
شکاری در حالی از سوی برخی رسانه 
ها گزینه خرید پرسپولیس شده که فصل 
ناامیدکننده ای را با تراکتور سپری کرد 
عنوان  به  هایش  نمایش  همچنان  اما 

آهن،  ذوب  ترکیب  در  جوان  بازیکنی 
است.  مانده  فوتبال  هواداران  ذهن  در 
و  نیست  نوک  مهاجم  البته  شکاری 
می تواند به عنوان مهاجم سایه و هافبک 

هجومی نقش آفرینی کند.
۴. علیرضا آرتا:

این بازیکن همان فوتبالیستی است 
که در پایان لیگ هجدهم مورد توجه 
ایوانکوویچ قرار داشت و نامش  برانکو 
در لیست آخر برانکو به ایرج عرب هم 
بود اما جدایی ایوانکوویچ سبب شد تا 
هرگز پرسپولیسی نشود. حاال بار دیگر 
وی مورد توجه سرخ ها قرار گرفته اما 
نکته مهم این است که مدافع سابق تیم 
جوانان با گل گهر قرارداد بسته و جدایی 

اش کار مشکلی خواهد بود.
5. ایمان سلیمی:

مدافع سابق تیم تراکتور که او هم 
باوجود داشتن قرارداد همکاری اش با 
تراکتور را به پایان رساند، حاال برای خط 
دفاعی گزینه پرسپولیس شده است. با 
این حال به نظر می رسد رضایت نامه 
سلیمی برای فوتبال اروپا صادر شده و 
نمی تواند به این سادگی ها با پرسپولیس 
قرارداد ببندد. خود او نیز به حضور در 

فوتبال اروپا عالقه مند است.
٦. شاهین طاهرخانی:

مدافع سابق استقالل که جدیدا از 
این تیم جدا شد، یکی دیگر از بازیکنانی 
است که نامش در نزدیکی پرسپولیس 
شنیده می شود. طاهرخانی۲۳ ساله است 
و فصل گذشته جزو مدافعان استقالل به 

شمار می رفت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

سبد خرید جدید یحیی؛

از قوچان نژاد تا مدافع سابق استقالل!

با وجود سپری شدن چند روز از اعالم لیست تیم ملی 
اما هنوز برخی   برای بازی دوستانه برابر بوسنی می گذرد 

انتقادها نسبت به عدم دعوت از چند ستاره وجود دارد.
با وجود آنکه آخرین لیست دراگان اسکوچیچ ، نسبت 
به گذشته غایبان زیادی دارد اما غیبت شش ستاره اصلی 
بیش از دیگران به چشم می آید؛ علیرضا بیرانوند، علیرضا 
جهانبخش، سامان قدوس، مهدی طارمی، سردار آزمون و 
مهدی ترابی بازیکنانی هستند که تقریبا در اغلب اردوهای 
تیم  اخیر حضور داشته و هرکدام در  تیم ملی در دو سال 

های اروپایی بازی می کنند.
ستاره ها چرا دعوت نشدند!؟

اسکوچیچ اما برای دعوت از این شش ستاره دالیلی 
داشته ست. علیرضا جهانبخش وینگر ایرانی تیم برایتون در 
قبل  یکماه  یونایتد حدود  برابر منچستر  اتحادیه  بازی جام 
دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شد و ۴ بازی تیمش 
پاتر  گراهام  داد.  دست  از  دلیل  همین  به  را  برتر  لیگ  در 
سرمربی برایتون در آخرین مصاحبه اش درباره مصدومیت 
جهانبخش گفت که این بازیکن هنوز به آمادگی الزم برای 

حضور در میدان نرسیده است.
*علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی تیم آنتورپ هم که 
از زمان حضورش در فوتبال بلژیک هنوز فرصت بازی پیدا 
او  با مصدومیت مشابه جهانبخش مواجه است.  نیز  نکرده 
نیز دو روز بعد از آسیب دیدگی جهانبخش در برابر منچستر 
از ناحیه کشاله ران مصدوم  یونایتد در تمرین تیم آنتورپ 
شد. البته بیرانوند بعد از رفع مصدومیتش توانست به نیمکت 
استانداردلیژ  برابر  تیمش  قبلی  بازی  در  و  بازگردد  آنتورپ 

دروازه بان ذخیره بود. 
دوران  گذراندن  از  بعد  که  بیرانوند  و  *جهانبخش 
با دراگان  اند  مصدومیت ، تازه تمریناتشان را شروع کرده 

اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی در ارتباط با شرایطشان 
بعد از مصدومیت صحبت کرده و درنهایت سرمربی تیم ملی  
تصمیم می گیرد که تا رسیدن به آمادگی الزم برای حضور 

در زمین در کنار تیم باشگاهی شان تمرین کنند.
*سردار آزمون ستاره ملی پوش خط حمله زنیت سن 
پترزبورگ نیز به دلیل سرماخوردی5  بازی تیمش را ازدست 
داد. او که ابتدا مشکوک به ابتال به ویروس کرونا بود در۳  
بازی لیگ روسیه برابر روبین کازان، خیمکی و کراسنودار و 
همچنین دو بازی لیگ قهرمانان برابر دورتموند و التزیو برای 
زنیت به میدان نرفت. سردار هرچند خوشبختانه به کرونا مبتال 
نشده بود اما سرماخوردگی و مشکوک بودنش به کوید-۱۹ 
باعث شد تا او مدتی را دور از تیم و در قرنطینه سپری کرده 

و بازی های مهمی را از دست بدهد. 
*در مورد طارمی اما ماجرا کمی متفاوت تر است. ستاره 
ایرانی پورتو که بعد از پیوستن به این تیم، هنوز به ترکیب 
یازده نفره اصلی راه پیدا نکرده و به عنوان بازیکن تعویضی 
بازی می کند، به خاطر تمدید مجوز کارش در کشور پرتغال 
در صورت خروج از کشور با مشکالتی مواجه می شد. او که 
در آخرین بازی تیمش برای پورتو گلزنی کرد به این دلیل 

در این اردو حضور ندارد.
است  ایرانی  سرشناس  لژیونر  دیگر  قدوس  *سامان 
انگلستان  از چمپیونشیپ  برنتفورد  تیم  دراین فصل در  که 
توپ می زند. او که بعد از یک فصل سخت در آمیان که با 
محرومیت، مصدومیت و سقوط به لیگ پایین تر همراه بود 
انتقال به فوتبال انگلستان، توانسته جایگاه ثابتی را در  در 
ترکیب اصلی تیمش به دست بیاورد. نتیجه گفت و گوی او 
با سرمربی تیم ملی پیش از اردوی بازی با بوسنی در نهایت 
منجر به این می شود که با توجه به سختی های مربوط به 
سفر در دوران کرونا ، این وینگر تکنیکی و سرعتی برای 
از دست ندادن جایگاهی که به تازگی در ترکیب اصلی به 

دست آورده در این مقطع از تیم باشگاهی اش جدا نشود.
*مهدی ترابی دیگر ستاره ای است که نامش در لیست 
مدعوین تیم ملی برای بازی با بوسنی دیده نمی شود. او که 
بعد از جدایی از پرسپولیس مدتی را دور از تمرینات بود بعد 
از پیوستن به العربی قطر، در بازی هفته سوم برابر الریان 
مصدوم شد و اکنون در حال انجام کارهای درمانی است. 
کادرفنی و پزشکی العربی امیدوار است که این مهره کلیدی 

را به بازی فینال امیرکاپ برسد.
موضوع قابل توجه و مهم این است که قطعا با حضور 
این شش بازیکن با کیفیت که تجربه باالیی با لباس تیم 
ملی در تورنمنت های بزرگ دارند ترکیب و چهره تیم ملی 
کامال دگرگون خواهد شد. با این وجود سرمربی تیم ملی در 
این مقطع به دالیلی چون مصدومیت ، مجوز کار و از دست 
ندادن موقعیت بازی در ترکیب اصلی نتوانسته از این شش 
بازیکن کلیدی تیم ملی برای بازی با بوسنی استفاده کند. 

هرچند شاید این بازی تدارکاتی با حریف اروپایی میدان 
خوبی برای بازیکنانی باشد که در سال های اخیر بیشتر پشت 

خط این شش ستاره مانده اند.

از آسیب دیده گی تا مشکوک بودن به کرونا؛

دالیل منطقی دراگان برای عدم دعوت شش ستاره
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از راست ایرج افشار، کیکاوس جهانداری، احسان اشراقی، کورش کمالی، ابراهیم 
باستانی پاریزی و منوچهر ستوده در حافظیه شیراز اختصاصی دنیای جوانان

چون شدم صید تو
بر گیر و نگه دار مرا

خواجوی کرمانی

مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا
چون شدم صید تو بر گیر و نگه دار مرا

اگرم زار کشی می کش و بیزار مشو
زاریم بین و ازین بیش میازار مرا

چون در افتاده ام از پای و ندارم سر خویش
دست من گیر و دل خسته به دست آر مرا

بی گل روی تو بس خار که در پای من است
کیست کز پای برون آورد این خار مرا

برو ای بلبل شوریده که بی گلرویی
نکشد گوشٔه خاطر سوی گلزار مرا

هر که خواهد که به یک جرعه مرا دریابد
گو طلب کن به در خانٔه خمار مرا

تا شوم فاش به دیوانگی و سرمستی
مست وآشفته برآرید به بازار مرا

چند پندم دهی ای زاهد و وعظم گوئی
دلق و تسبیح تو را، خرقه و زنار مرا

ز استانم ز چه بیرون فکنی چون »خواجو«
خاک را هم ز سرم بگذر و بگذار مرا

 

ل  فو ز د ه  یند نما
ی  ا ر شو مجلس  ر  د
راه اندازی  گفت:  اسالمی 
تخصصی  ی  نه ها بخا کتا
در  مختلف  های  حوزه   در 
شهرستان دزفول از طریق 
فرهنگ  وزارت  با  رایزنی 
پیگیری  حال  در  ارشاد  و 

است.
سید احمد آوایی اظهار داشت: در دیداری با وزیر فرهنگ 
عمومی  کتابخانه های  تجهیز  خواستار  اسالمی،  ارشاد  و 
در  تفسیر  و  قرآن  تخصصی  کتابخانه  راه اندازی  شهرستان، 
شهرستان برای استفاده کانون جلسات قرآن شهرستان دزفول 
شدیم که امیدوار هستیم این مطالبات به زودی محقق شوند.

وی هجوم اخبار منفی و نادرست را یکی از تهدیدهای 
حتی  نادرست  اخبار  برخی  گاهی  افزود:  و  برشمرد  جامعه 
و  سوءتفاهم  بروز  باعث  نیز  مسئوالن  باالی  رده های  تا 

مشکالتی می شود؛ عده ای 
به  نادرست  اخبار  با  نیز 
نداختن  ا اختالف  دنبال 
و  مردم  و  مسئوالن  بین 
بین  اختالف  یجاد  ا گاه 
مردم  مختلف  گروه های 
هستند که باید در خصوص 
این آسیب اجتماعی آگاه و 

هوشیار باشیم.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: شورای فرهنگ عمومی باید در این زمینه تالش کند تا 
عموم مردم جامعه و خواص از تبعات منفی این اخبار نادرست 

مصون شوند.
آوایی در ادامه کم کاری مدیران، فساد مالی و قوانین غلط 
را مرض های موجود در سیستم اداری کشور و عاملی برای 
بیکاری جوانان دانست و گفت: تحریم های ظالمانه آمریکا نیز 
از عوامل اصلی بروز برخی مشکالت اقتصادی و بیکاری است.

تاسیس کتابخانه های تخصصی در دزفول پیگیری می شود

اکبریانی،  محمدهاشم 
تاریخ  پژوهشگر  نویسنده، 
روزنامه نگار  و  نشر  شفاهی 
خبرنگار  کار  اهمیت  و  جایگاه  درباره 
حوزه کتاب در فضای رسانه ای کشور 
به  محدود  گذشته  در  رسانه ها  گفت: 
تصویری)رادیو  و  مکتوب  رسانه های 
حوزه  خبرنگاران  و  بودند  تلویزیون(  و 
کتاب در نشریات و یا صداوسیما نقش 
اگر  حتی  می کردند.  ایفا  موثری  بسیار 
نبودند،  بهره مند  هم  چندانی  سواد  از 
خواندنی  مردم  برای  نوشته هایشان 
بود. درحال حاضر اوضاع بسیار متفاوت 
فضای  ظهور  و  حضور  با  و  شده است 
مجازی و شبکه های مختلف، تمام افراد 
خبرنگار  به نوعی  عادی  کتابخوانان  و 

حوزه کتاب به شمار می آیند.
 وی با اشاره به تعریف شکل گرفته 
از خبرنگاری حوزه کتاب بیان کرد: اگر 
بدانیم،  کتاب  نقد  را  کتاب  خبرنگاری 
بسیاری از مردم در شبکه های مجازی 
می دهند؛  انجام  را  کار  این  به نوعی 
و  وظیفه  موجود،  شرایط  در  بنابراین 
خیلی  رسانه ای  خبرنگاران  مسئولیت 
خبرنگاران  شده است.  قبل  از  بیشتر 
کتاب در خبرگزاری ها، نشریات کاغذی 
از  را  خود  باید  تصویری،  رسانه های  و 
در  کتاب  حوزه  اطالع رسانی  این نوع 

فضای مجازی متمایز کنند.
اکبریانی درباره ویژگی های متمایز 
با  کتاب  حرفه ای  خبرنگاران  کننده 
فضای  در  حوزه  این  شبه خبرنگاران 
مجازی عنوان کرد: الزمه این کار نیز 
افزایش سطح  نکته است، نخست؛  دو 
سواد، تا خواننده احساس کند نسبت به 
آن  مطالبی که در فضای مجازی وجود 
دارد، دانستی های بیشتر و جدیدتری یاد 
می گیرد و نکته دوم، ایجاد تشکل صنفی 
برای خبرنگاران حوزه کتاب است که بر 
اساس آن، تجربیات خود را به یکدیگر 
ا  ر یکدیگر  مشکالت  کنند،  منتقل 

بشناسند، برطرف کنند و نهادی ایجاد 
کنند که در حوزه کتاب بتواند به جامعه 
تحلیل  و  معرفی  نقد،  چون  خدماتی 

مسائل حوزه کتاب را ارائه کند.
خبرنگار  داد:  ادامه  نویسنده  این 
کامال  دیروز  خبرنگار  با  امروز  کتاب 
متفاوت است. تا زمانی که سطح علمی 
هم  تشکلی  و  ندهد  افزایش  را  خود 
نگیرد،  شکل  کتاب  خبرنگاران  برای 
در  کتاب  خبرنگاری  که  می کنم  فکر 

ایران کاری از پیش نبرد.
امر  فرهنگی،  فعال  این  گفته  به 
خبرنگاری در این چندسال با توجه به 
بسته بودن فضای کاری،  دالیلی چون 
رفته   افول  روبه  و...  مالی  مشکالت 
و  عمومی  خبرنگاری  اساس،  براین  و 
خبرنگاری تخصصی حوزه کتاب رشدی 

نکرده  و ضعیف شده است.
تاثیرگذاری  به  اشاره  با  اکبریانی 
کتاب  چون  ره هایی  جشنوا عملکرد 
سطح  و  فعالیت  ارتقاء  بر  رسانه  و 
گفت:  کتاب  حوزه  خبرنگاران  کیفی 
متاسفانه جشنواره ها نیز نتوانسته اند که 
مسئولیتی که در قبال این حوزه دارند 

را به انجام برسانند. فعالیت جشنواره ها 
رشد  موجب  که  باشد  به گونه ای  باید 
علمی و فکری خبرنگاران حوزه کتاب 
شود، اما اینطور نیست و اگر بخواهیم 
حرفه ای  خبرنگاران  میان  مقایسه ای 
در  کتاب  فعاالن  لیت  فعا و  کتاب 
تفاوت  بدهیم،  انجام  مجازی  فضای 
آن هم  دلیل  ندارد.  وجود  چشم گیری 
ناتوانی جشنواره ها در به انجام رساندن 

است. مسئولیت هایشان 
نشر  شفاهی  ریخ  تا پژوهشگر 
فعالیت  تمایز  برای  عامل  مهم ترین 
ز  ا ب  کتا ی  فه ا حر ن  ا ر نگا خبر
فضای  در  حوزه  این  شبه خبرنگاران 
مجازی را رشد علمی دانست و افزود: 
خبرنگار کتاب باید از این حوزه اطالعات 
کافی و وافی داشته باشد و کتاب را نیز 
صرفا در ابعاد خودش و بخش انتشارات 
حلقه های  تمامی  یعنی  نکند؛  خالصه 
احاطه  آن ها  به  بشناسد،  را  این چرخه 
جدیدی  اطالعات  بتواند  و  داشته باشد 
قدم  بنابراین  بدهد.  خود  مخاطبان  به 
است  خبرنگار  علمی  سطح  ارتقاء  اول 
جمله  از  رسانه ای  جشنواره های  اگر  و 

که  می خواهد  رسانه  و  کتاب  جشنواره 
در این زمینه موثر باشد، باید به این امر 
توجه کنند که خبرنگاران برای فعالیت 
الزم  استانداردهای  از  کتاب  حوزه  در 

برخوردارند یا خیر.
وی افزود: اگر خبرنگار این حوزه، 
استانداردهای الزم کار را نداشت، باید 
او را موظف کنیم که سطح علمی خود 
را ارتقاء بدهد وگرنه اطالعات عادی و 
از مردم در فضای  معمولی را می توان 
مجازی و معرفی کتاب ها و تحلیل های 
عامیانه شان گرفت. معیار اصلی، افزایش 
سطح سواد است که باید توجه ویژه ای 
به آن شود. البته ناگفته نماد که برگزاری 
قطعا می تواند  رسانه  و  کتاب  جشنواره 
خبرنگاران  کار  کیفی  سطح  ارتقاء  بر 

موثر باشد.
که  است  معتقد  روزنامه نگار  این 
این  که  کند  احساس  خبرنگار  اگر 
در  و  است  معتبری  رویداد  جشنواره، 
و  جایگاه  رسانه ها  و  خبرنگاران  میان 
ارزش دارد، طبیعتا برای به دست آوردن 
از  می کند.  تالش  آن  در  خود  جایگاه 
طرفی دیگر جشنواره ها هم باید مبنا و و 
سنجش کار خبرنگاران حوزه کتاب را 
سطح سواد خبرنگار قرار بدهند. اما اگر 
جشنواره ها در جامعه خبرنگاری اعتباری 
نداشته باشند، قطعا کارکرد موثر خود را 
نخواهد داشت و به هدفی که در نظر 

دارد، نخواهد رسید.
 : گفت همچنین  نی  یا کبر ا
خبرنگاران حوزه کتاب دوره ای به دنبال 
که  بودند  تشکب  و  نهاد  یک  تشکیل 
در  که  حوزه  این  خبرنگاران  صرفا 
رسانه ها مشغول بودند را در برمی گرفت. 
اگر مسئوالن جشنواره  کتاب و رسانه این 
نکته را مدنظر قرار بدهند که یک نهاد 
مستقل و غیردولتی برای خبرنگاران این 
حوزه تشکیل بدهند و یا از ایجاد آن نهاد 
حمایت کنند، قطعا گام موثری در جهت 

پیشرفت برداشته اند.

مبنای سنجش »کتاب و رسانه« 
باید سواد علمی خبرنگاران باشد 

داستانی از سال های پیش از مشروطه 
پشت ویترین کتابفروشی ها

کتاب عشق در روزگار غریب تألیف نادیه جعفری توسط انتشارات نشر 
داستان چاپ و منتشر شد.

نوامبر سال ۱۹05،  با  بهار سال ۱۲۸۴ هجری شمسی همزمان  در 
یک سال پیش از فرمان مشروطه، وقتی که ایران در چنگال فقر فراگیر و 
رکود اقتصادی گرفتار بود، عده ای راهزن از مرزهای شمال شرقی کشور 
و  زنان  ربودن  بردند.  اسارت  به  را  کودکان  و  زنان  از  جمعی  و  واردشده 
اطفال و فروش آنها در آن سوی مرز، موجب تهییج اذهان جامعه و تسریع 

در امضای فرمان مشروطه شد.«
این داستان بر اساس این واقعه نوشته شده است. تمامی شخصیت های 

آن تخیلی هستند و هرگونه شباهت اسمی تصادفی است.
در بخشی از این کتاب آمده است: تاریکی بیابان را پشت سر گذاشتند 
و به عشق آباد رسیدند. چراغ های شهر روی ستون های چوبی اینجا و آنجا 
روشن بودند. شهر هنوز زمزمه ی بیداری داشت و صدای سم اسب ها و 
درشکه ها به گوش می رسید. مردان ترکمن جلوی کافه بایرام ایستادند. 
آق اویلی خود به تنهایی هفت همراه داشت. همراهان او عده ای جوان 
کمر  شال  در  خنجر  که  بودند  جنگجو  و  چهره های جدی  با  میانسال  و 
داشتند. آنها حافظ و آنه مراد را احاطه کرده بودند تا مبادا بگریزند. دو 
نفر از کارکنان کافه، زیر بغل های یک سرباز روس مست را گرفته و از 
استفراغ  به  به هم خورد و شروع  آوردند. مرد روس حالش  بیرون  کافه 
کرد. کافه چی ها متوجه ده سوار ترکمن شدند که میان تاریکی و روشنایی 

روبروی آنها ایستاده بودند
تومان  هزار   ۳5 به قیمت  صفحه   ۱۴5 و  نسخه   500 در  کتاب  این 

منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

دود قانون »کپی رایت«  به چشم شیراز رفت
مدیرکل سازمان یونسکو 
گواداالخارای  شهر  حالی  در 
پایتخت  به عنوان  را  مکزیک 
 ۲0۲۲ سال  در  کتاب  جهانی 
نیز  ز  شیرا که  کرد  معرفی 
برای کسب این عنوان اعالم 
نظر  به  اما  بود  کرده  نامزدی 
می رسد باز هم دود عدم اجرای 

قانون کپی رایت  یا همان حق مالکیت معنوی آثار فرهنگی وهنری،  پس از 
تهران، این بار به چشم پایتخت کتاب ایران رفته است.

شهر گواداالخارا در مکزیک از ۲۳ آوریل مصادف با روز جهانی کتاب 
و کپی رایت این عنوان را به مدت یک سال دارا خواهد بود و شاید بتوان 
دلیل کم آوردِن حریفاِن ایرانی را در روز مبدأ نامگذاری یعنی سالروز اجرای 

قانون کپی رایت جستجو کرد.
تهران با وجود زیرساخت های کتابخوانی کم نظیر در سال های ۲00٦ و 
۲0۱۱ قافیه را یک بار به تورین ایتالیا و بار دیگر به بوئنوس آیرس آرژانتین 
باخت. کافی است معیارهای یونسکو در این انتخاب ها را بازخوانی کرد تا 
بی درنگ به ضعف پروپوزال های شهرهای ایران پی برد. »مشخص بودن 
سرانه  مطالعه بر اساس تحقیقات علمی و برنامه های مدون برای افزایش 
آن، تعداد کتابفروشی ها و کتابخانه های عمومی، آزادی عمل و آزادی بیان، 
رعایت قانون کپی رایت و حقوق مؤلفان خارجی« مؤلفه های اصلی این انتخاب 
هستند که بخش مهمی از آن به سیاست های فرهنگی کالن کشور برمی گردد 

و دود عدم توجه به آنها به چشم شهرهای ایران می رود.
شیراز با تشکیل دبیرخانه دائمی ترویج کتابخوانی شیراز در سال ۱۳۹۸ 
توانست با برنامه ریزی مدون در حوزه ترویج کتابخوانی و ایجاد زیرساخت های 
الزم عنوان پایتخت کتاب ایران را در سال ۱۳۹۹ به دست آورد که به دلیل 
شیوع کرونا این عنوان تا سال ۱۴00 تمدید شد. پس از این موفقیت این 
شهر با محوریت شهرداری شیراز به شاخص سازی در کسب عنوان پایتخت 
کتاب جهان پرداخت.شهردار شیراز هفتم مهرماه در نشستی خبری که با 
حضور دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو 
برگزار شد، برنامه ها و راهبردهای شیراز در ترویح کتابخوانی را بیان و شعار 
شیراز در پرونده نامزدی پایتخت کتاب جهان را »خواندن برای احترام به 

تفاوت ها« اعالم کرد .
 حیدر اسکندرپور با اشاره به اینکه »دنیا و خاورمیانه دچار درگیری ها 
و تنش های جدی است«، گفته بود: »در این راه، تالش فرهنگی و نگاه 
صلح مدار مردم شیراز اهمیت زیادی پیدا می کند و کتاب عنصری در جهت 

تحکیم صلح و آرامش در این شهر است.«
شهر  اعالم  بیانیه  در  یونسکو  مدیرکل  که  اینجاست  جالب  نکته 
گواداالخارا مکزیک به عنوان پایتخت کتاب جهان در سال ۲0۲۲، دلیل اصلی 
این انتساب را چنین بیان کرده است: »این شهر برای برنامه جامعی که در 
زمینه سیاست هایش در استفاده از کتاب برای ایجاد تحوالت اجتماعی دارد 
و از آنجا که مبارزه با خشونت و فرهنگ سازی برای صلح را از طریق کتاب 
دنبال می کند، این عنوان را از آن خود کرده است.« و این همان راهبردی 
است که شیراز برنامه های خود را بر اساس آن تنظیم کرده بود؛ اسکندرپور 
تأکید کرده بود: »پایتختی کتاب جهان را به عنوان مسیری تعریف کرده ایم 
که از طریق آن فرهنگ و فرصت کتاب خوانی را ترویج دهیم و شیراز را در 
جایگاهی قرار دهیم که مردم جهان بتوانند در آن با یکدیگر گفت وگو کنند.«

محور بعدی برنامه های اعالمی شهر گواداالخارا به گفته خانم »آئودری 
آزوله«، مدیرکل یونسکو، »بازیابی فضاهای عمومی ازطریق ایجاد برنامه ها 
و فعالیت هایی در زمینه کتاب خوانی عمومی در پارک ها و دیگر مکان های 
در دسترس عموم و از سوی دیگر پیوند اجتماعی و انسجام به ویژه از طریق 
ایجاد کارگاه هایی برای کودکان به منظور تقویت خواندن و نوشتن« اعالم 
شده است.باز هم جالب اینجاست که این موضوع نیز دقیقًا در برنامه های 
شیراز جای دارد. شهردار شیراز در نشست اعالم نامزدی شیراز برای پایتخت 
کتاب جهان گفته بود: »در پارک ها، فرصت های کتاب و کتابخوانی فراهم 
باغ کتاب محوری ترین بخش را  انسان محور،  خواهد شد و در پروژه های 
برعهده می گیرد.« مواردی همچون »ایجاد تم پارک کتابخوانی، طراحی، 
تجهیز و راه اندازی کمپ متحرک ترویج کتابخوانی در قالب اتوبوس های 
مجهز به کتابخانه، اجرای ترکیبی ۲0 برنامه ترویج کتابخوانی ویژه کودکان، 
در نمایش فیلم های مرتبط با کتاب ها در سینما، اجرای نمایش های خیابانی 
کتاب، حمایت از راه اندازی و تداوم فعالیت های نهادها و سمن های تخصصی 

چرخه کتاب و… « نیز در برنامه های شهر شیراز قرار داشته است.
بنابراین تا اینجا پرونده شیراز هیچ کم و کاستی نداشت و حتی شهرداری 
شیراز الیحه ای به مبلغ حدود ۳5 میلیارد ریال برای اجرای ۲۴ برنامه ترویج 
کتابخوانی را به شورای شهر ارائه داده است. آنچه موجب شده است شیراز از 
کاروان پایتخت کتاب جهان مثل تهران عقب بماند، همان سیاستگذاری های 
کالن است که کپی رایت در رأس آن قرار دارد. البته شیراز امسال با آگاهی از 
این موضوع تالش کرد و ناشران این شهر با عضویت در پویشی خودجوش، 
اجرای داوطلبانه این قانون را طی نامه ای به یونسکو اعالم کردند اما این 
موضوع انگار نتوانست کمیته مشورتی متشکل از نمایندگان انجمن بین المللی 
ناشران ، فدراسیون بین المللی انجمن های کتابخانه ای ، مجمع بین المللی 

نویسندگان و یونسکو را متقاعد کند.
نو،  دهلی  اسکندریه،  مادرید،  شهرهای   ۲00۱ سال  از  و  تاکنون 
آنورس، مونترال، تورین، بوگوتا، آمستردام، بیروت، لوبلیانا، بوینس آیرس، 
ایروان، بانکوک، بندر هارکوت، اینچئون، ورسالو، کوناکری، آتن ، شارجه و 
کواالالمپور این عنوان را به دست آورده اند و سال ۲0۲۱ تفلیس پایتخت 
کتاب جهان خواهد بود. مروری بر پیشینه و برنامه های این شهرها نشان 
می دهد که بسیاری از آنها حداقل در ظاهر جایگاهی همچون شیراز در عرصه 
کتاب و ادبیات نداشته باشند اما سیاستگذاری های کالن، این شهرها را در 

کسب این برند بین المللی موفق کرده است.
به هر حال همان طور که شهردار شیراز تأکید کرده است، »پایتختی 
کتاب جهان بهانه ای برای ایجاد فرصت ها در مسیر ترویج کتاب و کتابخوانی 
است« و پایتخت کتاب ایران یک سال دیگر فرصت دارد گام های بلندی 

در این عرصه بردارد.

»مهناز مرادی« نویسنده جوان کرمانشاهی، 
آغاز کرده است  دبیرستان  از دوران  را  نوشتن 
در سال های  اطرافیان،  و  خانواده  تشویق  با  و 
جوانی با مجالتی مانند »دنیای بانوان« و »رشد 
معلم« همکاری خود را آغاز کرده و داستان های 
 اولیه خود را از این طریق به چاپ رسانده است.

چاپ  فکر  به  هیچ گاه  سال ها  آن  در  مرادی 
جمع - به  شروع   ۹0 سال  از  اما  نبود،  کتاب 

در  را  آنها  کوشید  و  کرد  داستان  هایش  آوری 
کتاب  توانست  و  کند  گردآوری  مجموعه  یک 
این  برساند.  چاپ  به  را  خیس«  »فانوس  های 
انتشارات  که  است  زنانه  اثری  درواقع  کتاب، 
دیباچه آن را در شمارگان ۱000 نسخه به چاپ 
رسانده است. او دردها، مشکالت و مصائب زنان 
جامعه خود را می  شناسد و آنها را لمس می کند و 
توانسته است با قلمش آنها را به تصویر بکشد 

و درباره آنها بنویسد.
بودن  پایین  است که  باور  این  بر  مرادی 
که  است  مشکالتی  از  افراد،  مطالعه  میزان 
جامعه با آن روبه رو است؛ اگر هم کسی تمایل 
زمینه  در  کتابخوانی  و  مطالعه  به  رغبتی  و 
داستان های  سراغ  بیشتر  باشد،  داشته  داستان 
بخواهد  اینکه  تا  می  رود  مشهور  نویسندگان 
داستان یک نویسنده گمنام را بخواند. در زمینه 
مشکالت مربوط به معرفی آثار نویسندگان زن، 
به ویژه نویسندگان گمنام کرمانشاهی، با خالق 
»فانوس  های خیس« به گفت وگو نشستیم که 

در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.
* رنج و سختی های زنان منطقه کرمانشاه 
خیس«  »فانوس  های  کتاب  در  اندازه  چه  تا 

مشهود است؟
** در مورد کتاب »فانوس های خیس« 
داستان  اثر، یک مجموعه  این  بگویم که  باید 
است که شاکله آن را بیشتر داستان های زنانه 
تشکیل می دهد و اگر در جایی شخصیت  های 
داستان  بطن  در  باز هم  اما  نباشند،  اصلی زن 
از مصائب و رنج  های زنان به ویژه زنان منطقه 
کتاب  این  است.  شده  صحبت  ایران  غرب 
این  زنان  رنج  گویای  زبان  یا  واگویه  به نوعی 
منطقه است و شخصیت  هایی که در داستان های 
دور  ما  امروز  جامعه  از  هستند،  مجموعه  این 
نیستند و می توانم بگویم که خود ماها هستیم 
و حتی افرادی که این کتاب را خواندند، به من 
می  گفتند که »موضوع زندگی فالن شخصیت 

در داستان دقیقا مانند زندگی 
از زندگی من  انگار  من است 

کپی برداری کرده  ای«.
* اثر شما تا چه اندازه به 
نگاهی که نام فمنیست را بر 
آن می گذارند، نزدیک است؟

** با چاپ این کتاب با 
موضوع و شاکله زنان جامعه، 
نبوده  فمنیستی  مسائل  دنبال 
اما چون خودم یک  نیستم  و 
زن هستم و از نزدیک با این 
اگر  هستم،  روبه رو  مسائل 
شاید  داشتم،  را  این  فرصت 
و  کتاب  به  جلد  چند  تاکنون 
چرا  می  کردم؛  اضافه  آثارم 
ویراستاری،  جمع  آوری،  که 
دست  به  سپردن  و  تدوین 
ید  با و  است  زمان بر  ناشر 
موضوع  به  را  بیشتری  زمان 
ترجیح  و  بدهم  ختصاص  ا
خانواده  ام  و  زندگی  به  دادم 

بیشتر توجه داشته باشم.
کتاب  چاپ  ی  برا  *
یا  و  سختی  استان  این  در 
برای  خاصی  زی  ندا سنگ ا

بانوان وجود دارد؟
بگویم  باید  کتاب  چاپ  مورد  در   **
امروزه اگر مشکل مالی نداشته باشید و بتوانید 
از  پس  کنید،  پرداخت  را  کتاب  چاپ  هزینه 
خود  کتاب  می توانید  مربوطه  نهادهای  تایید 
زیادی  سخت گیری  و  کنید  چاپ  به راحتی  را 
نوشته  هایی  و  کتاب  ها  مخصوصا  ندارد،  وجود 
آسانتری  روند  باشد،  اجتماعی  حوزه  در  که 
دارند و تنها مشکلی که وجود دارد، بحث مالی 
ماجراست. فکر نمی  کنم مشکل یا سنگ اندازی 
نویسنده  بانوان  انتشار کتاب های  برای  خاصی 
به  مسئله  و  باشد  داشته  وجود  کرمانشاهی 
این کار  افراد و عالقه و زمانی که برای  خود 
اگر  مثال  عنوان  به  است؛  مربوط  می  گذارند، 
من کمتر می نویسم، دلیل آن به خودم و وقتی 
که برای این کار می  گذارم، برمی  گردد و یا به 

شاغل بودنم ارتباط دارد.
* چطور می توان نویسندگان گمنام را به 

جامعه ادبی معرفی کرد؟

شامل  که  جمعی  ارتباط   رسانه های   **
هفته نامه  ها  مجالت،  روزنامه  ها،  سیما،  و  صدا 
و خبرگزاری ها هستند و سازمان  ها و موسسات 
فرهنگی و هنری و حتی افراد با نفوذ فرهنگی 
آثار  معرفی  در  را  تاثیر  بیشترین  نند  می  توا
نویسندگان گمنام و تازه کار داشته باشند و آنها 

را به جامعه ادبی بشناسانند.
* گاه می بینیم اثری که قلم قوی و رسایی 
در آن دیده نمی شود، به خوبی معرفی و شناسایی 
اندازه  شده، برای معرفی یک قلم قوی تا چه 

ارتباط موثر است؟
که  هستند  خوبی  بسیار  نویسندگان   **
ندارند  خوبی  ارتباطی  راه های  اینکه  به دلیل 
تا اثرشان را به دیگران معرفی کنند، در سطح 
تاریخ  طول  در  و  می  مانند  باقی  گمنام  جامعه 
افرادی  و  نبوده  اند  کم  افراد  این  از  ادبیات 
به  چنگی  آثارشان  اینکه  وجود  با  هستند  هم 
ولی  ندارند،  گفتن  برای  حرفی  و  نمی  زند  دل 
چون معرفی شده  اند و یا راه های ارتباطی قوی 

به  آثارشان  و  کتاب  ها  دارند، 
و  می  رسد  هم  چندم  چاپ 

موفق ترند.
ثر  ا معرفی  مشکل   *
خود را چطور برطرف کردید؟

در  شاغل  خودم  چون 
از  هستم،  وپرورش  آموزش 
با  که  ارتباطی  کانال  طریق 
کتابم  داشتم،  دانش  آموزان 
دوستان،  و  کردم  معرفی  را 
که  نندگانی  خوا و  آشنایان 
نده  ا خو ا  ر من  ر  ثا آ قبال 
کردند  استقبال  آن  از  بودند، 
کردند؛  خریداری  را  کتابم  و 
ارتباط  که  نویسندگانی  اما 
رند،  دا دیگران  با  کمتری 
و  کتاب  معرفی  مشکل  با 
مواجه  دیگران  به  خود  اثر 

می  شوند.
* راهکاری برای معرفی 
آثار تازه کارها بدهید. آیا خرید 
ارگان های  سوی  از  کتاب 
مربوطه، راهکار خوبی است؟

** در مورد ارائه راهکار 
نویسندگان  آثار  معرفی  برای 
تازه کار و کتاب اولی باید بگویم که اداره کل 
ر  بسیا ند  می توا اسالمی  د  رشا ا و  فرهنگ 
برای  اداره  این  باشد که خوشبختانه  تاثیرگذار 
نویسندگانی که کتاب چاپ کرده  اند  به  کمک 
تعدادی از کتاب  ها را خریداری می  کند؛ اما این 
کافی نیست و باید متولیان امر، این نویسنده و 
آثار او را به جامعه ادبی معرفی کنند. به عنوان 
مثال من که شاغل در آموزش و پرورش هستم، 
از اداره خودم انتظار حمایت و معرفی کتابم را 

به همکارانم داشتم و دارم.
* چه عاملی یک نویسنده زن را از دنیای 

نوشتن و قلم زدن دور می کند؟
** زنان منطقه ما زنان توانمندی هستند 
به خاطر  و  کافی  فرصت  نداشتن  به دلیل  ولی 
قبال  در  که  فراوانی  خودگذشتگی  از  و  ایثار 
خانواده دارند، دیگر زمان کافی برای رفتن به 
دنبال خیلی از عالقه مندی  های خود را ندارند. 
دارند  نوشتن  توانایی  که  می شناسم  را  بانوانی 
در  و شرکت  نوشتن  مطالعه،  فرصت  اما چون 

کار  این  انجام  از  ندارند،  را  ادبی  نقد  جلسات 
می کنند. صرفنظر 

مجازی تر  روز به روز  که  دنیایی  در   * 
می شود و انتشار آثار کاغذی کمتر شده است، 
خود  کتاب  چاپ  از  که  شده  حال  به  تا  آیا 

پشیمان شوید؟
سرگرم  و  مجازی  فضای  وجود  با   **
بیشتر وقت خود  که  این مسئله  با  افراد  شدن 
را در این شبکه  های اجتماعی صرف می کنند، 
بدیهی است که تعداد افراد کتابخوان بسیار کم 
می شود و نوجوانان و جوانان عالقه  خود را به 
اوقات  بعضی  از دست می دهند.  مطالعه کتاب 
را  کتابم  چرا  که  می کنم  فکر  موضوع  این  به 
اندازه  ای که آن را چاپ  چاپ کردم؛ وقتی به 
مشکالتی  از  یکی  شاید  ندارد؟  خواننده  کردم 
که سر راه نویسندگان مخصوصا کتاب اولی  ها 
یا دومی  ها است، همین موضوع »نبود خواننده 
آنها  کتاب های  نهایت  در  است،  کتاب«  برای 
می  ماند  باقی  خانه  یا  کتابفروشی  ها  گوشه  در 

و انگیزه نوشتن در این افراد از بین می  رود.
* فعالیت در فضای مجازی تا چه اندازه 

می تواند نویسندگان گمنام را معرفی کند؟
** فعالیت در فضای مجازی می  تواند به 
معرفی کتاب و پیدا کردن مخاطب و خواننده 
کمک کند اما نیاز به صرف زمان زیادی دارد 
بانوان شاغل و به  برای  این زمان  که معموال 
به طور  باید  چراکه  نیست  فراهم  متأهل  ویژه 
تا  داشت  حضور  فضا  این  در  مستمر  و  مداوم 

خواننده و مخاطب را از دست نداد.
قومیتی،  مسائل  وجود  با  پایان  در   *
عرصه  به  کرمانشاه  استان  در  ُکرد  زنان  ورود 
رزیابی  ا مثبت  زه  ندا ا چه  تا  را  نویسندگی 

می کنید؟
فعالیت  به  نسبت  بازتری  نگاه  امروز   **
زنان در جامعه وجود دارد. در مناطق کردنشین 
قومیتی  مسائل  از  بسیاری  درگیر  سال  ها  که 
بوده و هست و فعالیت زنان را در جامعه و در 
اما  بود،  از شغل  ها خیلی کمرنگ کرده  بعضی 
امروزه این نگاه شخصیتی و جنسیتی برداشته 
شده و راه برای زنانی که قصد قدم نهادن در 
این عرصه  ها را دارند، باز شده اما هنوز هم به 
از  بعضی  در  شاید  و  نرسیده ایم  کمال  حد  آن 
مناطق هنوز هم این موضوع و این مشکالت 

وجود داشته باشد.

اگر کتابخوان نباشد انگیزه ای برای تازه کارها باقی نمی ماند 
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انصراف هنرمند باسابقه ازعضویت در»خانه تئاتر« 

و  یگر  ز با طفی  عا حسین 
کارگردان باسابقه تئاتر طی یادداشتی 
»خانه  در  عضویت  از  گالیه آمیز 
هنر«  اعتباری  »صندوق  و  تئاتر« 

انصراف داد.
وی که چند سالی است که در 

عرصه تئاتر فعالیت ندارد در یادداشت خود 
خطاب به مدیرعامل خانه تئاتر نوشت: سال هاست کار تئاتر نمی کنم و در 
گوشه ای از این مملکت روزگار می گذرانم و لزومی برای عضویت در خانه 
تئاتر نمی بینم و همچنین عضویت در صندوق اعتباری هنر.  بر خود الزم 
می دانم جهت اطالع دوستان شریف تئاتری خودم که برای دریافت کمک 
بسیار ناچیزی باید در خانه تئاتر به صف بایستند و در صندوق اعتباری هنر 
مظلومانه در مقابل بی هنران قرار بگیرند تا حقوق به حق خود را دریافت 

کنند بگویم که: بنده عضو این دو مجموعه نیستم.

فیلم تلویزیونی »اُپاتان« در آبادان کلید خورد

ن«  تا پا اُ « نی  یو یز تلو فیلم 
بادان،  آ سیمای  و  صدا  محصول 
استان های  امور  معاونت  به سفارش 
آبادان  در  سیما،  و  صدا  سازمان 

کلید خورد.
»اُپاتان«  دقیقه ای   ۹0 فیلم  تله  این 
به تهیه کنندگی سعید مرادی و نویسندگی 
و کارگردانی حمیدرضا لبافی، به روایتی متفاوت از روزهای اول جنگ در 
سال 5۹ می پردازد  و این که در روز عروسی طیبه و یاسر، داماد برای 
حفظ خاک و ناموس به ناگاه مجلس عروسی را ترک می کند و طیبه در 
جستجوی شوهرش، تن به کوچ اجباری و جستجوی او می دهد.این پروژه 
امینی خواه، شراره رخام،  احمد نجفی، مهدی  بازیگرانی چون  با حضور 
طیبه نیک زاد، ابتسام بغالنی، بدرالسادات برنجانی، صادق حسنی، سعید 
حران اف، صادق مقدس، ملیکا عبدالهی و صباح جوان پور تولید می شود.

تجلیل از هفت دهه نوازندگی »آمان دای« در کرمانشاه

وزارت  موسیقی  دفتر  مدیرکل 
انتشار  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
متنی درگذشت امان اهلل طاهری استاد 
منطقه  نواحی  موسیقی  پیشکسوت 

سنقر و کلیایی را تسلیت گفت.
در متن پیام محمد الهیاری آمده است: 
»موسیقی استان کرمانشاه یکی از نوازندگان 
چیره دست خود در عرصه نوازندگی دوزله را از دست داد. استاد امان اهلل 
طاهری که با نام هنری »آمان دای« فعالیت می کرد، نقش موثری در 
موسیقی شهرستان سنقر و کلیایی از توابع استان کرمانشاه داشت. امان 
اهلل طاهری بیش از هفت دهه به استمرار در زمینه دوزله نوازی و موسیقی 
به جامعه هنری کشور و  را  این هنرمند گرانقدر  فعالیت داشت. فقدان 
خانواده محترممشان، تسلیت می گویم و علو درجات را برای این هنرمند 

زنده یاد از درگاه خداوند متعال خواستارم.«
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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

فصل جدید »تهران من« روی آنتن رادیو تهران

فصل جدید برنامه »تهران من« 
با آیتم هایی چون مستند روز، سکانس 
از   ... و  ها  سوژه  سمفونی  و  زندگی 

رادیو تهران پخش می شود.
این  تهیه کننده  نیکانیک  مینا 
برنامه  جدید  فصل  گفت:  برنامه 

»تهران من« از شنبه تا چهاشنبه هر هفته، 
ساعت ۱٦ تا ۱۹ در حوزه های فرهنگی هنری، اجتماعی، سبک زندگی 
هوشمند، فضای مجازی، طنز و ... با بخش های متنوع و متفاوت تقدیم 
مخاطبان می شود.این برنامه روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز یا موج 
ای.ام ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز با گویندگی فربد مقدم  و نویسندگی ابوذر 

دارابی و مریم شهرام پور پخش می شود.
دیگر همکاران این برنامه عبارتند از: مهندس کیوان نقره کار، محمد 

میراخالق، غزل نهانی، آذر ماسوله، نوید عظیمی و زرین کشاورز. 
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یک ایراني در سرزمین سینما

داریوش خنجي: سینما یک عشق است و با مسائل مالي سنخیتي ندارد!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122۷52190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

بــدون شــک هالیــوود بزرگتریــن صنعــت 
ســینمایي در جهــان بــه شــمار مــي رود کــه تولیــدات 
آن در سراســر جهــان بــه نمایــش درآمــده و حتــي 
ــران  ــت اک ــه قابلی ــران ک ــد ای ــورهایي مانن درکش
فیلم هــاي خارجــي سالهاســت از ســینماها برداشــته 
شــده، ولي شــاهد آن هســتیم کــه تلویزیــون همواره 
ــوودي  ــاي هالی ــاخص ترین فیلم ه ــن و ش جدیدتری
را )البتــه بــدون حــق و حقــوق ســازندگان( پخــش 
ــه  ــز ب ــران نی ــوود در ای ــان هالی ــا مخاطب ــد ت مي کن
ــار بنشــینند. ضمــن اینکــه طبــق  ــن آث تماشــاي ای
آخریــن آمــار بیشــترین دانلودهــاي غیرقانونــي 
فیلم هــاي  پیرامــون  نیــز  جهــان  سراســر  در 
ــي از  ــا حاک ــه اینه ــد و هم ــوودي رخ مي ده هالی
ــه عنــوان یــک صنعــت  ــودن هالیــوود ب شــاخص ب
ــوود  ــر در هالی ــي حاض ــي از اهال ــزرگ دارد. برخ ب
ــه  ــا از جمل ــدادي از آنه ــا تع ــي هســتند و اتفاق ایران
ــد.  ــمار مي رون ــه ش ــت ب ــن صنع ــاي ای برترین ه
داریــوش ُخنجــی متولــد ۲۹ مهــر ۱۳۳۴ ذر تهــران 
اســت. او اصالتــا ایرانــي فرانســوي اســت و درواقع از 
پــدری ایرانــی و مــادری فرانســوی زاده شــده اســت. 

در ۱۲ ســالگی تصمیــم گرفــت کــه 
فیلمســاز شــود. پــس از ســنجیدن 
می توانســت  کــه  دانشــگاه هایی 
بــرای رســیدن بــه هدفــش در آنهــا 
تحصیــل کنــد، در نهایــت در ســال 
ثبت نــام  یوســی ال ای  در   ۱۹77
نمــود. بعدهــا او ایــن دانشــگاه 
تحصیالتــش  و  کــرد  تــرک  را 
پــی  نیویــورک  دانشــگاه  در  را 
ــر همــکاری  گرفــت. وی عــالوه ب
ــون  ــهوری چ ــان مش ــا کارگردان ب
رومــن پوالنســکی، دیویــد فینچــر، 
وودی آلــن، برنــاردو برتولوچــی، 
ــه  ــائل هانک ــگ کار وای، میش وون
ــردان  ــا کارگ ــوالک، ب ــیدنی پ و س
مشــهور نماهنگ هــای برجســته 
یعنــي کریــس کانینگهــام نیــز 

ــزد  ــال ۱۹۹٦ نام ــت. او در س ــته اس ــکاری داش هم
ــا از  ــم اویت ــرای فیل ــرداری ب ــن فیلمب ــزه بهتری جای
ســوی انجمــن فیلمبــرداران آمریــکا شــد. همچنیــن 
در همــان ســال نامــزد جایــزه اســکار بهتریــن 
ــک ســال  ــا شــد و ی ــم اویت ــرای فیل ــرداری ب فیلمب
ــزه  ــزد جای ــال ۱۹۹5 نام ــي در س ــل از آن یعن قب
ــم هفــت از ســوی  ــرای فیل ــرداری ب ــن فیلمب بهتری

ــود. ــکا ب ــرداران آمری ــن فیلمب انجم
ــران  ــان ای ــینماي جوان ــن س ــي انجم ــه تازگ ب
بــه شــکل  را  از نشســت هاي مجــازي  برخــي 
ــه در  ــد ک ــزار مي کن ــو در اینســتاگرام خــود برگ الی
آخریــن نشســت مجــازي انتقــال تجربــه بــا حضــور 
ــي از  ــیار جذاب ــاي بس ــی، صحبت ه ــوش ُخنج داری
ایــن فیلمبــردار مطــرح شــد و او عــالوه بــر تجربیات 
ارزنــده خــود در هالیــوود و اروپــا، از برخــي خاطــرات 

جذابــش پــرده برداشــت.
ــدا  ــت در ابت ــری نشس ــهبازی مج ــن ش رامتی
گفــت: نشســت امشــب را بــه محمــود کالری 
ــم  ــم می کنی ــی تقدی ــناس ایران ــرداری سرش فیلمب
کــه بــرای نشســت بــا آقــای خنجــی بســیار زحمــت 

ــیدند. کش
ــا  ــکاری ب ــابقه هم ــه س ــی ک ــوش خنج داری
ــه دارد،  ــي را در کارنام ــهور و بزرگ ــینماگران مش س
ــخ  ــش و پاس ــب پرس ــه در قال ــت ک ــن نشس در ای
برگــزار شــد، دربــاره زیبایی شناســی در فیلمبــرداری 
و جایــگاه فــرم شــخصی در آن گفــت: مــن از طــرف 
خــودم ایــن پاســخ را می دهــم، اگــر احســاس 
می کنیــد ســبک شــخصی خــود را داشــته باشــید و 
دوســت داریــد تماشــاگران فیلــم شــما را بــا ویژگــی 
منحصربه فــرد شــما بشناســند بســیار اتفــاق خوبــی 
ــا  ــه ب ــوده ام ک ــن نب ــال ای ــدان دنب ــن چن ــت. م اس
ــا کارگردانــان  ــوم. ب ــی شــناخته ش ــبک خاص س
ــک  ــتنلی کوبری ــان اس ــردم و آقای ــی کار ک مطرح
ــن از  ــوب م ــان محب ــکی کارگردان ــن پوالنس و روم
دوران نوجوانــی بوده انــد. همیــن ۲ فیلمســاز هــم در 
ــه  ــادی را تجرب ــرات بســیار زی فیلم هــای خــود تغیی
ــا نداشــت.  ــان معن ــدان در آثارش ــر چن ــد و ژان کردن
ــیاری  ــه در بس ــردم ک ــرداری ک ــی را فیلمب فیلم های
ــا  ــه ت ــت گرفت ــاوت هســتند از هف ــا متف از ویژگی ه
ــی  ــا کارگردان ــی ب ــا وقت ــیده، ام ــای نتراش الماس ه
می خواهــم کار کنــم، چمــدان تجربیاتــم را بــا خــود 

ــرم! ــه نمی ب ــر صحن س
ــخ  ــوود در پاس ــته هالی ــردار برجس ــن فیلمب ای
بــه اینکــه از بیــن فیلمنامه هایــی کــه از بیــن 
ــد،  ــت می کن ــوان دریاف ــناس و ج ــازان سرش فیلمس
چــه معیارهایــی بــرای انتخــاب دارد؟ توضیــح 
داد: فیلمنامه هــای زیــادی بــه مــن نمی رســد و 
بســیاری از فیلمنامه هــا توســط مدیــر هنــری ام فیلتر 
می شــود چــون او می دانــد کــه ســبک و ســیاق کار 
مــن چیســت. اگــر تصمیــم بــه فیلمبــرداری فیلمــی 
ــا  ــم ام ــا می خوان ــا و باره ــه را باره ــرم فیلمنام بگی
ــنوم و  ــردان بش ــه را از کارگ ــم قص ــح می ده ترجی
ــیاری  ــنوم. بس ــه بش ــاره قص ــای او را درب صحبت ه
ــن  ــه م ــن ب ــگ پروداکش ــای بی ــات فیلم ه از اوق
ــن  ــی هســتند و ای پیشــنهاد می شــود کــه پاپ کورن
فیلم هــا مــن را بــه هیجــان نمــی آورد، فیلمســازانی 
ــی  ــن فیلم های ــم چنی ــا کار می کن ــا آنه ــه ب ــم ک ه
ــتمزد و  ــه دس ــینما ب ــت در س ــازند. هیچ وق نمی س
پــول زیــاد فکــر نمی کنــم چــون بــه شــکل طبیعــی 
بــا کارهایــی کــه در آن حضــور دارم از ایــن منظــر 
مشــکلی نــدارم. از وقتــی بچــه بــودم عاشــق ســینما 
شــدم و ســینما یــک عشــق بــرای مــن اســت، اگــر 
بــه خاطــر مســائل مالــی در ســینما کار کنیــد عشــق 

را در خــود می کشــید چــون ســینما فعالیتــی نیســت 
کــه بــا ایــن روش آن را دنبــال کنیــد. فارســی زبان 
بســیار زیبایــی اســت و ای کاش می توانســتم بــه این 
زبــان صحبــت کنــم، یکــی از زیباتریــن زبان هــا در 

ذهــن مــن اســت.
داریــوش خنجــی دربــاره پروســه ای کــه پس از 
انتخــاب فیلمنامــه بــرای حضــور در یــک پــروژه طی 
می کنــد؟ گفــت: راه هــای بســیار مختلفی وجــود دارد 
و بــا هــر کارگــردان ایــن رویکــرد متفاوت اســت، اما 
مــن بیشــتر ســعی می کنــم شــنونده باشــم و گــوش 
ــوم  ــت می ش ــردان هم صحب ــا کارگ ــدا ب ــم. ابت کن
تــا او قصــه خــود را تعریــف کنــد، بــه کلیدواژه هــا، 
ــم.  ــه می کن ــه توج ــم قص ــر مه ــا و عناص المان ه
بــرای آنکــه ایــده اصلــی فیلمنامه شــکل بگیــرد باید 
به خوبــی گــوش دهیــم، ایده هــا بــه شــکل غریــزی 

در مــن شــکل می گیــرد. دانشــجوی چنــدان خوبــی 
ــش  ــم ثمربخ ــیار برای ــزه ام در کار بس ــودم و غری نب
ــا  ــود، همــواره تــالش می کنــم در صحبت هایــم ب ب
کارگــردان وارد مســائل فنــی نشــوم، امــا گاهــی بــا 

برخــی کارگردانــان ایــن اتفــاق می افتــد.
ــن  ــري از ای ــش دیگ ــی در بخ ــوش خنج داری
نشســت مجــاري در پاســخ بــه اینکــه در برخــورد بــا 
ــرد؟  ــش می گی ــردی را در پی ــه رویک ــازان چ فیلمس
از کارگردانــان بســیار تکنیکــی  گفــت: برخــی 
بــه مســائل ورود می کننــد و وقتــی بــا چنیــن 
ــش و  ــیار آزمای ــم بس ــکاری می کن ــی هم کارگردان
ــم  ــام می ده ــران انج ــا و بازیگ ــا صحنه ه ــت ب تس
ــه  ــائل ب ــی مس ــر و تمام ــور و تصوی ــر ن ــا از نظ ت
ــت  ــب اس ــم مناس ــرای فیل ــه ب ــده آل ک ــطح ای س
همــراه بــا کارگــردان برســیم. به عنــوان مثــال 
ــته  ــاال داش ــور از ب ــم ن ــک فیل ــد ی ــی می طلب گاه
باشــد، گاهــی نــور مشــخصی نیــاز اســت. بــا تحقیق 
ــردان  ــا کارگ ــو ب ــن گفت و گ ــش و همچنی و پژوه
ــک  ــرداری ی ــرای فیلمب ــای الزم ب ــور و ویژگی ه ن
ــی  ــی آورم. برخ ــت م ــه دس ــم را ب ــه در فیل صحن
کارگردانــان بصــری هســتند و چنــدان توضیــح 
امــا  می خواهنــد  چــه  دقیقــًا  کــه  نمی دهنــد 
ــتند و  ــق هس ــیار دقی ــی بس بعض
تــا  می داننــد چــه می خواهنــد. 
جایــی کــه می توانــم ســؤالی را 
ــاز  ــاس نی ــر احس ــم مگ نمی پرس
ــا  ــکاری ب ــازی و هم ــم، فیلمس کن
کارگــردان ماننــد کار در یــک گروه 
ــا  ــی زود ب ــت و خیل ــیقی اس موس
ــر  ــوم. اگ ــاز می ش ــردان هم ف کارگ
می کنــم  تــالش  دارم  پرسشــی 
ــدن  ــت گذران ــا وق ــخ آن را ب پاس
طوالنــی بــا کارگــردان پیــدا کنم و 
پرســش مســتقیم را ترجیحــًا دنبال 

نمی کنــم.
ایــن فیلمبــردار دربــاره تجربه 
همکاری هایــی کــه بــا کارگردانــی 
چــون وودی آلــن و دیویــد فینچــر 
ایــن  از  گفــت:  اســت،  داشــته 
ــت،  ــم هف ــت، در فیل ــته اس ــیار گذش ــا بس فیلم ه
ــم  ــر ه ــای فینچ ــود و آق ــک ب ــیار تاری ــه بس قص
ــود  ــی خ ــی از زندگ ــت تاریک ــازه در موقعی در آن ب
بودنــد. وقتــی فیلمنامــه را خوانــدم احســاس کــردم 
قصــه بســیار تاریــک و ترســناک اســت و وقتــی بــا 
آقــای فینچــر صحبــت کــردم گفتنــد فیلمــی جــدی 
اســت کــه روایــت آن در فیلمبــرداری چنــدان آســان 
نیســت و ماننــد زندگــی بســیار واقعــی اســت. آقــای 
فینچــر بــا وجــود آنکــه روی مســائلی چــون نــور و 
تصویــر حساســیت داشــتند، امــا دســت مــن را بــرای 
فیلمبــرداری بــاز گذاشــتند، ایــن فیلــم اولیــن تجربــه 
مــن در ســینمای آمریــکا بــود و بســیار هیجــان زده 
بــودم. ســعی کــردم به نوعــی رنــگ ســیاهی اصیلــی 
را ایجــاد کنــم و عناصــری را کــه در ایــن ســیاهی 
اســت، کنتــرل کنــم، همزمــان آقــای فینچــر هــم 

ــال چنیــن مســئله ای می گشــتند. مــن در حــال  دنب
ــر  ــای فینچ ــه آق ــودم ک ــی ب ــزر تبلیغات ــاخت تی س
ــد و  ــن دادن ــه م ــغ را ب ــک تبلی پیشــنهاد ســاخت ی
ــدیم،  ــفر ش ــی همس ــفر تاریک ــن س ــت در ای درنهای
ــای  ــم، تاریکی ه ــام دادی ــیاری انج ــت های بس تس
ــه  ــی ک ــن تاریک ــم. ای ــش کردی ــیاری را آزمای بس
ــل  ــک شــخصیت تبدی ــه ی ــود ب ــم اســت خ در فیل
ــت. ــی روح اس ــر تاریک ــی روایتگ ــود و به نوع می ش

وی در پاســخ بــه اینکــه در جریــان فیلــم 
ــن  ــا ممک ــد ی ــی می کنی ــل طراح ــز را از قب همه چی
ــئله  ــن مس ــت: ای ــد گف ــردازی کنی ــت بداهه پ اس
به عنــوان  مــن  و  دارد  کارگــردان  بــه  بســتگی 
فیلمبــردار نمی توانــم بداهه پــردازی کنــم. مــن 
ــم کــه به صــورت طبیعــی  ــال می کن ــی را دنب جریان
ــمت  ــه س ــن را ب ــد و م ــاق می افت ــه اتف در صحن
ــا  مشــخصی هدایــت می کنــد. بایــد آمــاده باشــم ت
اگــر کارگــردان خواســت فیلــم را بــه ســمت دیگــری 
ببــرد همــراه او شــوم، یــک بــار در مجلــه کایــه دو 
ســینما مقالــه ای خوانــدم کــه یــک کارگــردان درباره 
یــک فیلــم کــم هزینه کــه در آن بــا دوربیــن حرکت 
ــیاری از  ــود. بس ــته ب ــرد، نوش ــال می ک ــاد را دنب ب
ــت  ــه دس ــم ب ــی در فیل ــن آزادی عمل ــات چنی اوق
نمی آیــد و در مقابــل گاهــی هــم آزادی عمــل کافــی 
بــرای نورپــردازی، طراحــی و... وجــود دارد که بســیار 
لذت بخــش اســت. وقتــی می خواهیــد بــا کارگردانــی 
کار کنیــد بایــد خــود را بــا او همــراه کنید، شــما مدام 
در حــال تغییــر هســتید و باید همســفر کارگــردان در 
ســفری کــه پیــش رو دارد بشــوید، بایــد وارد دنیــای 
کارگــردان شــوید و دنیــای او را دنبــال کنیــد. مــن 
بالفاصلــه پــس از فیلــم هفــت ســاخته آقــاي دیویــد 
ــی ربوده شــده ســاخته  ــاوت زیبای ــم متف فینچــر، فیل
برنــاردو برتولوچــی را فیلمبــرداری کــردم و مانند این 
بــود کــه عضالتــم در حــال انبســاط هســتند. هیــچ 
کوله بــاری از تجربــه را نمی توانســتم بــا خــود ببــرم 
چــون هیــچ شــباهتی بیــن ۲ فیلــم وجــود نداشــت. 
بالفاصلــه پــس از آن در فیلمــی از میشــائیل هانکــه 
حضــور پیــدا کــردم کــه آن هــم اثــری متفــاوت بود. 
ــه  ــد ک ــات جدی ــر و کســب تجربی ــن حــس تغیی ای
پشــت ســر هــم اتفــاق افتــاد بســیار برایــم جــذاب 
ــه و  ــدان تجرب ــما چن ــرایطی ش ــن ش ــود، در چنی ب
ــد و  ــه کنی ــه آن تکی ــه ب ــد ک ــی نداری حــس مداوم

ــز اســت. ــن مســئله بســیار هیجان انگی ای
داریــوش خنجــی دربــاره اینکــه نقطــه تالقــی 
ــت؟  ــم کجاس ــک فیل ــر در ی ــردار و تدوینگ فیلمب
توضیــح داد: مــن در ابتــدای کار خــود بــه بازبینــی 
ــده  ــم بســیار آزاردهن ــم کــه برای راش هــا می پرداخت
بــود و تمامــی اشــکاالت در نورپــردازی، قاب بنــدی 
ــم  ــه فیل ــا نســخه اولی و... را مشــاهده می کــردم، ام
ــا برطــرف  ــن ناراحتی ه ــی ای ــدم تمام ــه می دی را ک
شــد، مــن ســال ها ســینما خوانــدم و در ایــن حــوزه 
کار کــردم و وقتــی نســخه تدوین شــده فیلــم را 
ــون  ــود چ ــز ب ــم هیجان انگی ــیار برای ــدم بس می دی
روح و زندگــی داشــت. این نتیجه قــدرت فیلمبرداری 
و تدویــن اســت، قــدرت فیلمبــرداری شــامل طراحی 

ــردان  ــری کارگ ــر هن ــدا و تاثی ــاس، ص ــه، لب صحن
می شــود. مــن در زمــان بازبینــی یــک تصویــر بســیار 
وســواس دارم و وقتــی کــه یــک فیلــم ساخته شــده را 
می بینــم از وســواس زیــاد خــودم ناراحــت می شــوم 
چــون در نســخه نهایــی آنچــه وقت زیــادی روی آن 
گذاشــتم چنــدان اهمیتــی نــدارد. دوســت دارم وقتــی 
ــه  ــم نســخه های اولی ــرداری می کن ــی را فیلمب فیلم

ــم. ــم ببین ــده را ه تدوین ش
ــاري  ــت مج ــن نشس ــري از ای ــش دیگ در بخ
ــعی  ــال س ــه تابه ح ــاره اینک ــی درب ــوش خنج داری
ــر  ــردان را تغیی ــک کارگ ــر ی ــه نقطه نظ ــرده ک ک
ــنهاد  ــردان پیش ــه کارگ ــن ب ــخ داد: م ــد؟ پاس ده
ــان  ــم امتح ــری را ه ــای دیگ ــه روش ه داده ام ک
کنــد، امــا تابه حــال موضوعــی را تحمیــل و در کار او 
دخالــت نکــرده ام. بســیار خوش شــانس بــودم کــه بــا 
کارگردانــان باهوشــی همــکاری کــردم. مــن هیچ گاه 
دخالتــی در فیلمنامــه نکــردم و تنهــا در زمینــه روایت 
ــکات و پیشــنهاد هایی را مطــرح  دوربیــن از قصــه ن
ــگاه مشــخصی در  ــه ن ــال نقط ــواره دنب ــردم، هم ک
ــن پرسشــی اســت  ــن اولی ــم هســتم و ای ــک فیل ی
ــه  ــم ب ــی ه ــر می پرســم. گاه ــک اث ــاره ی ــه درب ک
ــی  ــه نگاه ــه نقط ــم ک ــادآوری می کن ــردان ی کارگ
ــم  ــر اســت فیل ــم چیســت. بهت ــال آن بودی کــه دنب
ــت داشــته باشــد کــه در طــول  یــک نقطه نظــر ثاب
ــم  ــح می ده ــن ترجی ــد، م ــر نکن ــرداری تغیی فیلمب
بــا یــک لنــز کل فیلــم را فیلمبــرداری کنــم. یکــی 
از اســاتید مــن آقــای روبــر برســون تأثیــر بســیاری 
بــر جریــان فیلمســازی مــن داشــت، یــک فیلمبــردار 
ــده  ــاخته ش ــیاری س ــات بس ــا و احساس از بخش ه
ــک  ــرات ی ــت نقطه نظ ــی ازاین دس ــت و تجربیات اس

ــد. ــکل می ده ــردار را ش فیلمب
ــاره  ــه کار درب ــرح و کهن ــردار مط ــن فیلمب ای
ــر  ــق تصاوی ــه خل ــی ها در زمین ــه از نقاش ــن ک ای
کمــک می گیــرد یــا خیــر؟ گفــت: نقاشــی های 
ــن  ــد، م ــن کرده ان ــه م ــی ب ــن کمک ــی چنی مختلف
ــتر  ــرداری بیش ــه فیلمب ــور در عرص ــش از حض پی
زمــان خــود را در موزه هــا می گذرانــدم و ادوارد 
ــود کــه بســیار روی مــن  هاپــر یکــی از نقاشــانی ب
ــه در آن  ــی ک ــن فیلم های ــت، همچنی ــر گذاش تأثی
ــه  ــام گرفت ــار اله ــن آث ــتم از ای ــت داش ــان دوس زم
ــتم،  ــه بازگش ــه فرانس ــکا ب ــی از آمری ــد. وقت بودن
ــول  ــی ط ــود و مدت ــرح نب ــدان مط ــر چن ادوارد هاپ
ــر را  ــی ادوارد هاپ ــود. وقت ــناخته ش ــا او ش کشــید ت
ــار  ــی آث ــردم، وقت ــف می ک ــاس کش ــناختم احس ش
ــش از شــما  ــه پی ــد ک ــا می کنی ــی را تماش هنرمندان
ــت. ادوارد  ــی اس ــیار جذاب ــاق بس ــد اتف ــود دارن وج
هاپــر نقطــه تالقــی نقاشــی و عکاســی اســت. مــن 
ــان ســنین  ــن تجــارب در هم ــس از ای ــه پ بالفاصل

ــه ســاخت فیلم هــای خــود کــردم  جوانــی شــروع ب
ــد  کــه اقتباس هــای مســتقیمی از نقاشــی هایی بودن
کــه در آن دوران دیــدم. در حــال حاضــر در نقاشــان 
کالســیک آثــار فرانسیســکو گویــا را بســیار دوســت 
ــر  ــام آخ ــودم و تم ــن ب ــی در برلی ــن زمان دارم. م
ــغول  ــدم و مش ــا می گذران ــود را در موزه ه ــه خ هفت
کشــف عکاســی و نقاشــی بــودم، کنجــکاوی بــرای 
فیلمبــرداران بســیار مهــم اســت. بــه موســیقی هــم 
ــن  ــه ای ــت ک ــال اس ــژه ای دارم و ۱5 س ــه وی عالق
عالقــه در مــن شــکل گرفتــه اســت، ارتبــاط عمیقی 
بیــن موســیقی و فیلــم وجــود دارد. بســیاری از اوقات 
ــزارت را  ــار موت ــه الهــام بخشــی دارم آث ــاز ب کــه نی
گــوش می دهــم. یــک فیلمســاز و فیلمبــردار هرچــه 
ــد  ــتر باش ــش بیش ــد و ورودی های ــر باش کنجکاوت
ــکاو  ــی کنج ــدازه کاف ــود، به ان ــد ب ــر خواه موفق ت
نبــودن بــرای مــن در زندگــی شــخصی و حرفــه ای 
یــک گنــاه اســت. ضمــن ایــن کــه بســیار دوســت 
دارم شــما فیلمســازان را ببینــم تــا از تجربیــات شــما 

ــم اســتفاده کنــم. هــم بتوان
ــوه  ــی و نح ــاره روانشناس ــردار درب ــن فیلمب ای
انتخــاب لنــز مناســب گفــت: انتخــاب لنــز یکــی از 
ــم  ــی فیل ــه طراح ــه ب ــت ک ــن انتخاب هاس مهم تری
ــئله ای  ــترین مس ــت. بیش ــته اس ــای آن وابس و فض
ــرای مــن مهــم اســت نقطــه نگاهــی اســت  کــه ب
کــه لنــز قــرار اســت نمایــش دهــد، خیلــی اوقــات 
نقطــه نــگاه ممکــن اســت ایســتا باشــد، مــن فکــر 
ــرای  ــاب ب ــن انتخ ــز مهم تری ــاب لن ــم انتخ می کن
فیلمبــرداری یــک فیلــم اســت. انتخــاب لنــز وابســته 
ــه روایــت اســت، در فیلمــی از نیکــول کیدمــن از  ب
لنــز آنامورفیــک اســتفاده کــردم. انتخــاب اصلــی لنز 
برآمــده از قصــه اســت، حرکــت دوربیــن بــا بازیگــر 
هنــگام فیلمبــرداری را بســیار دوســت دارم. در فیلمی 
معتقــد بــودم دوربیــن بایــد بــا بازیگــر حرکــت کنــد 
امــا کارگــردان مــن را قانــع کــرد کــه دوربیــن بایــد 
پــس از او حرکــت کنــد و متوجه شــدم که اســتدالل 

او درســت اســت.
بــه  واکنــش  در  و  نشســت  پایــان  در  وی 
ــن  ــت هایی از ای ــتر نشس ــزاری بیش ــت برگ درخواس
ــیار  ــاق بس ــن اتف ــن از ای ــح داد: م ــت، توضی دس
ــی ام  ــان زندگ ــون در جری ــوم چ ــحال می ش خوش
ــل  ــال می ــا کم ــران دارم و ب ــا ای ــی ب ــاط کم ارتب
ــن  ــان ای ــید خواه ــته باش ــل داش ــان تمای ــر زم ه
ارتبــاط هســتم و ارتبــاط امــروز هــم بســیار برایــم 
لذت بخــش بــود چــون بــا فیلمســازان جــوان ایرانــی 
از  کــه  فیلم هایــی  معــدود  شــدم.  هم صحبــت 
ســینمای ایــران تماشــا کــردم بســیار لذت بخــش و 
اثرگــذار بــود و هــر کاری را کــه از عهــده آن بربیایم، 

ــم داد. ــام خواه ــران انج ــینمای ای ــرای س ب

روزنامه سراسری
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