
چه مصلحتی باالتر از جان مردم است؟
چاه شماره ۱۳ میدان نرگسی در قالب طرح توسعه ۲۸ 
مخزن به تولید رسید و به این ترتیب، برداشت نفت از مخزن 

بنگستان این میدان برای نخستین بار امکان پذیر شد.
احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از 
به تولید رسیدن چاه ۱۳ میدان نرگسی خبر داد و اعالم کرد: این چاه در 
قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن، حفاری و پس از تکمیل در سازند سروک و 
اسیدکاری حفره باز، امکان برداشت نفت از مخزن بنگستان میدان با دبی 

تقریبی ۳ هزار بشکه فشار سرچاهی ۱۶۰۰ پام فراهم شده است.
وی با بیان اینکه مخزن آسماری - جهرم میدان نرگسی در سال 
۱۳۵۳ با حفر چاه شماره یک کشف شد و از سال ۱۳۷۶ به بهره برداری 
رسید، ادامه داد: به منظور بررسی دقیق امکان تولید از مخزن بنگستان میدان 
نرگسی، موقعیت شرق ۰۱۵ شمال در سال ۹۶ ارائه و اخیرا به عنوان چاه 
نرگسی-۱۳ در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن در دستور کار حفاری قرار گرفت.
صفحه ۳

رئیس شورای رقابت:

نه مردم دل خوشی از شورای رقابت دارند
 نه خودروساز!

معامالتبورسبهمدارطبیعیبازمیگردد
معتقد  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
است که هجوم هیجانی سهامداران، خروج 
موقتی پول از بازار سرمایه و تزریق بیش از 
حد نقدینگی نمی تواند شرایط غیر منطقی در این بازار 
ایجاد کند و بازار در نهایت به مدار طبیعی معامالت 
سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  گزارش  به  می گردد.  باز 
ایران؛ »عظیم ثابت« به مقایسه بازدهی بورس طی 
گذشته  ماه  چند  در  گفت:  و  پرداخت  اخیر  ماه  چند 
یافته  کاهش  قیمت سهام  عمومی  و سطح  شاخص 
بازار  این  سوددهی  که  نیست  معنی  آن  به  این  اما 
رکود  با  موازی  بازارهای  که  چرا  است؛  شده  ناچیز 
که  کردند  ثابت  ماهانه  بازدهی  افت  و  حد  از  بیش 

ثبات لحظه ای هم ندارند.
صفحه ۳

در نشست مديرعامل آبفا با نماينده مردم غرب هرمزگان در مجلس مطرح شد؛

بهره مندي 11 هزار نفر از جمعیت روستايي بندرلنگه 
از آب شرب پايدار
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صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شهرامگیلآبادي:

تصمیماتبايد
كارشناسيو
تخصصيباشد

6ورزش
يحییامیدواربه

جذببازيکنجديد؛
ستارههادردسترس

پرسپولیس!

هنگ 7فر

بار ديگر شاهد يك طرج جديد و عجيب و غريب از سوي ستاد 
سينمايي  و  تئاتري  فعاليت هاي  خصوص  در  كرونا  با  مبارزه 
بوديم. اصوال مشخص نيست كه چنين تصميمات و مسائلي 
توسط چه كارشناساني گرفته مي شود كه تا اين حد عجيب و 
بعضا بچه گانه هستند. سالن هاي سينما و تئاتر ماه هاست كه 

در تعطيلي اجباري به سر مي برند 

طی روزهای اخير صحبت های زيادی درباره گزينه های نقل و 
انتقاالتی پرسپوليس شکل گرفته، بعيد است اتفاق خاصی 
در خصوص ليست ورودی جديد برای اين باشگاه رخ دهد و 
سرخ ها تا نيم فصل به همين شکل به كار خود ادامه خواهند 
داد، مگر اينکه جذب بازيکنی از ليگ دسته اول يا آزاد در 

دستور كار كادرفنی و باشگاه قرار گيرد.

گزيده شعرهای گروس عبدالملکيان با ترجمه اصغر علی كرمی 
منتشر و در نمايشگاه بين المللی كتاب شارجه عرضه شد.

اين گزينه كه شامل ۳۴ قطعه شعر است با عنوان »جسُر ال 
يومل احداً الی بيته« )پلی كه هيچ كس را به خانه نمی رساند( 
»تکوين«  انتشارات  در  و  انتخاب  علی كرمی  اصغر  از سوی 

كويت منتشر شده است.

انتشارگزيدهاشعار
گروسعبدالملکیان

بهزبانعربی

مهیاشدنشرايطبرداشتنفتازمخزنبنگستانمیداننرگسی بودجه بانک ها و شرکت های دولتی 
هفته آينده بررسی می شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
و  بانک ها  بودجه  بررسی  مجلس  نمایندگان  آینده  هفته  گفت: 
شرکت های دولتی را آغاز می کنند.حجت االسالم محمدرضا میرتاج 
بودجه  ارائه  از  پیش  بانک ها  و  دولتی  بودجه شرکت های  ارائه  گفت:  الدینی 

عمومی به مجلس، اقدام شایسته ای است.
صفحه ۲

آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  عالی  مشاور 
سربازان نیروهای مسلح از مهارت آموزی به بیش 

از ۲۲۰هزار سرباز در سالی که گذشت خبر داد. 
طرح  اجرای  تداوم  به  اشاره  با  کمالی  موسی  سردار 
مهارت آموزی سربازان در سال جاری، گفت: شیوع کرونا 
آموزی  مهارت  روند  در  را  تاثیراتی  که  بود  مواردی  جزو 

اما  گذاشت،  مسلح  نیروهای  سربازان  به  آموزش  ارائه  و 
و  جایگزین  های  روش  کوتاهی  مدت  ظرف  توانستیم  ما 
متناسب با شرایط کرونا را شناسایی کرده و به کار بگیریم 
تا از روند مهارت آموزی و چشم اندازهای پیش بینی شده 

برای آن عقب نمانیم.
صفحه ۲

آموزشعملیاتامدادونجاتبه۷۴هزارسرباز

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
مدیریت بازار و حذف واسطه ها را اولویت 

فوالد خوزستان عنوان کرد.
اظهار  مدیرعامل  محمدی  علی 
در  قیمت  گذاری  یکپارچه سازی  داشت: 
تولید معادن، شمش و محصوالت نوردی 
آرامش بازار را به دنبال دارد و هدف اصلی 
ما تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی است 
به سیاست های جدید وزارت  با توجه  و 
صنعت، معدن و تجارت به دنبال مدیریت 
بازار، حذف دالالن و واسطه ها هستیم تا 
محصول نهایی با قیمت مناسب در اختیار 

مصرف کننده نهایی قرار گیرد.
در ادامه این مطلب گفت و گویی 
خوزستان  فوالد  مدیرعامل  با  صمیمانه 

داشته ایم که می خوانید.
جناب مهندس با توجه به افزایش 
قیمت فوالد در بازار جهانی و به تبع آن 
در بازار داخل، برنامه فوالد خوزستان برای 

کاهش عطش بازار چیست؟
افزایش قیمت فوالد به درآمد بیشتر 
شرکت های فوالدی منجر نمی شود، چرا 
که به تبع آن قیمت مواد اولیه و تجهیزات 
افزایش پیدا می کند . مطمئناً ثبات در نرخ 
ارز به آرامش بازار و تعادل در عرضه و 
برای  مکان  بهترین  می انجامد.  تقاضا 
شناسایی و تعیین قیمت، بورس کاالست. 
البته شرط موفقیت بازار بورس، پرهیز از 

دستوری کردن و دخالت در بازار است.
در  صمت  وزارت  نقش  جنابعالی 
ارزیابی  چطور  را  فوالد  بازار  کنترل 

می کنید؟
بازار عرضه و تقاضا باید به سمتی 
حرکت کند که شفافیت، عرضه و تقاضای 
واقعی شکل گیرد. نقش وزارت صمت باید 
نظاراتی باشد و به سمت تهیه سازکار و 
دستورالعمل اجرایی حرکت کند تا دخالت 
عرضه  قیمت  تعیین  بازار.  در  مستقیم 
تمام  قیمت  اساس  بر  فوالدی  شمش 
شده و وضعیت بازار است. وزارت صمت 
و سایر نهادهای حاکمیتی می بایست با 
نظارت کامل و توجه به ظرفیت واقعی 

شرکت ها و سابقه عملکرد آنها، از ایجاد 
تقاضای کاذب جلوگیری نموده و دست 
دالالن را که صرفاً به دنبال سودای سود 

می باشند، از صنایع کوتاه نمایند.
به عنوان مدیرعامل فوالد خوزستان 
تولید  در  را  استاندارد  رعایت  اهمیت 
رزیابی  ا چطور  فوالدی  محصوالت 

می کنید؟
دو  لمللی  ا بین  ردهای  ندا ستا ا
رعایت  مدیریتی.  و  فنی  هستند،  دسته 
استانداردهای فنی بر اساس نوع محصول 
استاندارد  اگر  حتی  است  اجباری  کاماًل 
باشند.  نداشته  یا هم سنگ  ملی مشابه 
بین المللی  استانداردهای  با  انطباق  اما 
مدیریتی بستگی به شرایط کسب و کار و 
بازارهای هدف دارد. برخی استانداردهای 
مدیریتی از سوی برخی کشورها و یا به 
صورت منطقه ای بر مبنای بازارهای هدف 
و یا سازمان های دریافت کننده خدمت یا 
محصول اجباری و برخی اختیاری هستند 
ولی می توانند به عنوان صحه گذاری بر 
فعالیت سازمان ها بر کسب و کار اثر جدی 
علیرغم  موارد  بعضی  در  باشند.  داشته 
وجود انطباق با استانداردهای مورد نیاز، 
یا  خدمت  کننده  دریافت  سازمان های 
مستقیم  بطور  یکبار  برای  حداقل  کاال 
سازمان های تولید کننده یا عرضه کننده 
خدمت یا کاال را بر اساس استانداردهای 
تخصصی  لیست های  چک  یا  و  خاص 

مورد ممیزی و یا بازرسی قرار می دهند 
یا  محصول  کاربرد  دامنه  می تواند  که 

سیستم و یا هر دو را در بر بگیرد.
بر  ند  ا می تو یم ها  تحر قطعا 
کیفیت  زمان  منظر  از  تولید  فرآیندهای 
و هزینه تاثیرگذار باشد ولی سازمان های 
و  طراحی  اساس  بر  بزرگ  ویژه  به 
از  مدت  دراز  دیدگاه های  به  پای بندی 
تمامی فرصت ها برای بهینه کردن این 
پارامترها استفاده می کنند. نکته اساسی آن 
است که در هر حال جلوگیری از کاهش 
مهمترین  خدمت  یا  محصول  کیفیت 

چالش سازمان ها می باشد.
آیا محصوالت فوالدی تولید شده 
بین المللی  استانداردهای  از  کشور  در 

برخوردار هستند؟
در  خوزستان  فوالد  محصوالت 
اقبال  با  همیشه  بین المللی،  بازارهای 
مشتریان همراه بوده است، به طوری که با 
وجود کشورهای CIS باز هم خریداران به 
سراغ محصوالت فوالد خوزستان می آیند. 
قطعاً یکی از مهمترین دالیل نگاه مشتری 
برخورداری تولیدات از استاندارد بین المللی 
سفارش گیری  موقع،  به  تحویل  است. 
و  ارسال  در  تداوم  مشتری،  دلخواه  به 
کیفیت مطلوب از مهمترین دالیل برتری 
محصوالت فوالد خوزستان در بازارهای 

جهانی است.
استاندارد  رشد  جنابعالی  عقیده  به 

محصوالت فوالدی چه تاثیری بر بهبود 
بازارهای  در  محصوالت  این  فروش 

بین المللی دارد؟
اولین شرط برای حضور در بازارهای 
استاندارهای  از  برخورداری  بین المللی 
و  بازار  این  حفظ  برای  است.  جهانی 
برتر،  برندهای  میان  در  گرفتن  قرار 
در  و  کیفیت  با  تولید  سمت  به  باید 
حرکت  مشتری  سلیقه  گرفتن  نظر 
سخت  جزو  فوالد  استانداردهای  کرد. 
با  مطمئنًا  استاندار هاست.  گیرانه  ترین 
رعایت استاندارد و در نظر گرفتن ذائقه 
جهانی  بازارهای  در  می توان  مشتری 

جایگاه خود را تثبیت کرد.
ردهای  ندا ستا ا نکردن  رعایت 
بین المللی در تولید محصوالت فوالدی 
بازارهای  دادن  دست  از  بر  تاثیری  چه 

جهانی می شود؟
در  رد  ندا ستا ا رعایت  هرچقدر 
و  مهم  رقابت  بازار  در  موفق  حضور 
رعایت  نسبت،  همین  به  است،  اثرگذار 
بدون کیفیت،  تولید محصول  و  نکردن 
تهدیدی برای از دست دادن بازار است. 
مشتری  رضایت  رقابت پذیری،  کیفیت، 
فاکتورهای  مهمترین  سرمایه گذاری،  و 
است.  جهانی  قابلیت  با  محصول  تولید 
به  شده،  یاد  موارد  از  کدام  هر  خالء 
بین   بازارهای  دادن  دست  از  و  حذف 

المللی ختم می شود.
آیا تحریم ها تاکنون تاثیر منفی بر 
رعایت استانداردها در تولید محصوالت 

فوالدی داشته است؟
بر  ند  ا می تو یم ها  تحر قطعًا 
فرآیندهای تولید از منظر زمان، کیفیت 
و هزینه تاثیرگذار باشد ولی سازمان های 
و  طراحی  اساس  بر  بزرگ  ویژه  به 
از  مدت  دراز  دیدگاه های  به  پای بندی 
تمامی فرصت ها برای بهینه کردن این 
پارامترها استفاده می کنند. نکته اساسی آن 
است که در هر حال جلوگیری از کاهش 
مهمترین  خدمت  یا  محصول  کیفیت 

چالش سازمان ها می باشد.

مدیریت بازار و حذف واسطه ها اولویت فوالد خوزستان است

نگاه و نظر
سودجويان بازار مسکن احساس خطر کردند 

درمیان بازارهای مختلف اما وضعیت بازار مسکن کمی متفاوت است و باید گفت کاهش قیمت ها 
سرعت سایر بخش ها را ندارد اما با این وجود نشانه های ریزش نرخ  مسکن آغاز شده و به نظر می رسد 

برخالفماه های گذشته، این بار قیمت مسکن مسیر نزولی را در پیش بگیرد.
حداقل در یک هفته و ۱۰روز اخیر میزان آگهی های فروش خانه در دنیای مجازی و قیمت امالک 
بگونه ای دچار تغییرات شده به طوری که همزمان با ریزش نرخ دالر، ناگهان آگهی فروش ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
واحد آپارتمان در اطراف تهران درج می شود که نشان می دهد احتکارکنندگان بازار مسکن از شرایط حاکم 
بر بازار و اقتصاد احساس خطر کرده اند. از آن سو عده ای هم هستند که به دنبال خرید تعداد زیادی آپارتمان 

به صورت یک جا بوده تا با احتکار آنها بتوانند در شرایط مناسب، سود هنگفت به جیب بزنند. 
* آخرین روایت بانک مرکزی از قیمت مسکن

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران برای مهرماه امسال ، ۲۶ 
میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در هر مترمربع اعالم شده که این شاخص در مقایسه با ماه گذشته )شهریور ۹۹( 

رشد ۱۰ و نسبت به ماه مشابه سال قبل )مهرماه ۹۸( رشد ۱۱۰.۱ درصدی داشته است.
تعداد معامالت مسکن نیز در مهر ماه امسال هشت هزار و ۶۵۶ فقره بود که نسبت به ماه گذشته 
که هشت هزار و ۴۶۳ فقره بود، رشد ۲.۳ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته )مهرماه ۹۸( که سه 

هزار و ۴۰۱ فقره معامله ثبت شده بود، افزایش ۱۵۴.۵ درصدی نشان می دهد.
بیشترین تعداد واحدهای معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا به واحدهای تا پنج سال ساخت 
با سهم ۳۷درصد از کل معامالت مسکن مهرماه اختصاص داشت.واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت با ۱۹ 

درصدکل معامالت در رتبه بعدی قرار داشتند.
* کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت ها

گویا قرار است آبان ماه وضعیتی متفاوت از سایر ماه ها داشته باشد زیرا بررسی ها نشان می دهد در 
مجموع یک هفته اخیر بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی از میزان نرخ های نجومی برای فروش خانه و آپارتمان در 
پایتخت کاسته شده است.برخی از مالکان که در ماه های گذشته برای امالک خود، قیمت های باالیی تعیین 
می کردند اکنون جانب احتیاط را رعایت کرده و حتی بعضی ها اقدام به فروش ملک خود با تخفیف کرده اند.

به اعتقاد کارشناسان و فعاالن بازار مسکن در صورت تداوم کاهش نرخ دالر، قیمت ها در بازار مسکن 
هم پایین خواهد آمد هر چند این اتفاق به سرعت سایر بازارها نخواهد بود و بازار تحت تأثیر فوری جو حاکم 

بر دیگر بازارها مانند سکه، طال و خودرو قرار نمی گیرد.
به اعتقاد باالترین مقام حوزه مسکن، یعنی محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی ؛ ریزش نرخ ارز و 

طال به طور طبیعی کاالها و خدمات از جمله مسکن را متاثر می کند.
وی با اشاره به چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن، بیان کرده؛ اگرچه قیمت ها با رشد ارز و طال افزایش 
می یابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت ها به راحتی ممکن نیست.

* تأثیر تداوم ریزش نرخ ارز بر سقوط قیمت مسکن
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: همزمان با کاهش قیمت را در بازارهای 
موازی شاهد سقوط چشمگیر قیمت مسکن هستیم.وی بیان کرد: ماه هاست قیمت مسکن و امالک تحت 

تأثیر نرخ ارز به ویژه دالر قرار گرفته و اکنون دارای حباب بسیار زیادی است.
به گفته وی در ماه های گذشته شاهد بودیم که با افزایش نرخ ارز و دالر،  قیمت مسکن باال رفت 
اما باید در نظر داشت که کاهش نرخ دالر تاثیر فوری در بازار مسکن ندارد قیمت ها به سرعت پایین 
نخواهد آمد بلکه این مساله اکنون در گرو تداوم کاهش نرخ ارز است و در این صورت می توان به پایین 

آمدن قیمت ها در هفته های آتی امیدوار بود.
* نقش سوداگران در گرانی قیمت مسکن

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بازار مسکن از اقتصاد کل کشور تاثیر می گیرد 
به عبارت دیگر اگر هر اتفاقی برای اقتصاد کل کشور بیافتد، بر شرایط بازار مسکن نیز موثر می شود .

ایرج رهبر اظهار کرد: باید توجه داشت که بخش مسکن سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی در اقتصاد کشور 
دارد،  هرگونه تحوالت در سطح کالن می تواند بر این بخش اثرگذار باشد.

وی درباره نوسانات قیمت در بخش مسکن و قیمت مصالح ساختمانی افزود: دربخش مسکن شاهد 
دو نوع افزایش قیمت هستیم،در واقع یک بخش در اثر گرانی مصالح و هزینه ساخت و ساز و قیمت زمین 
در قیمت مسکن موثر است که باید گفت گرانی واقعی محسوب می شود اما بخش دیگری وجود دارد که 
به اعتقاد بنده حباب یا سوداگری است و برخی از افراد فرصت طلب، از این موقعیت استفاده کرده و مانند 
سایر کاالها )که در بازار روز به روز گران تر می شود و احتکار می کنند( ، موجب می شوند قیمت ها در 

بازار مسکن افزایش یابد در اصل این افراد هستند که تاثیر چندین برابری در گرانی بخش مسکن دارند.
وی بیان افزود: بخش مسکن در یک سال شاهد تغییرات بسیار فراوانی بوده و قیمت ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
درصد نسبت به سال های گذشته افزایش یافته که بخشی مربوط به گرانی مصالح، زمین، دستمزد ساخت 
و هزینه های تولید می شود که در مجموع شاید علت ۲۰ تا ۳۰ درصد این افزایش قیمت باشد و در مقابل 

سوداگری،  بورس بازی و احتکار و سودجویی علت اصلی گرانی این بخش مهم اقتصاد است.
وی درباره مدت زمان کاهش قیمت مسکن تحت تأثیر کاهش نرخ ها در سایر بازارها توضیح داد: معموال 
بر روی بخش مسکن زمان فوری و سریع اثر ندارد مگر اینکه بسیار خاصی در سطح اقصاد کالن رخ دهد. 
معموال افزایش قیمت ها بسیار سریع رخ می دهد اما کاهش قیمت ها متناسب با آن سرعت نیست. بنابراین 
اگر اتفاق خاص اقتصادی رخ ندهد حداقل ۲ تا۳ ماه زمان برای کاهش نرخ ها در بازار مسکن الزم است.

* سودجویی و احتکار مسکن
وی درباره فروش عمده آپارتمان به صورت یک جا گفت: سوداگری و سودجویی و احتکار در چنین 
زمان هایی خود را نشان می دهد و کسی  که در بخش کالن سرمایه گذاری مسکن شرکت کرده بوده با 
نیت اینکه قیمت مسکن را باال ببرد )خود و همکارانش که شاید انگشت شمار هستند و کنترل شرایط را در 
دست دارند( اکنون احساس خطر کرده و به تکاپو افتاده اند. به دلیل اینکه این افراد سرمایه گذاری کالن 
را در اختیار داشتع و از افتادن اتفاقات خاص هراس دارند در نتیجه در چنین شرایطی سریع برای فروش 
اعالم آمادگی می کنند.وی تاکید کرد: این افراد، سودجویانی هستند که در افزایش قیمت ها نقش دارند و در 
شرایط خاص دست خود را با اعالم آمادگی برای فروش تعداد واحدهای زیاد و کالن به راحتی رو می کنند.

وی خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده اگر این رویه ادامه پیدا کند و اتفاق خاصی در اقتصاد کل 
کشور مشاهده شود، این سودجویان سریع واکنش نشان داده و واحدهای احتکار شده را عرضه می کنند.

سرمقاله
تهران و تغییر دولت در آمريکا

جالل خوش چهره
اهمیت انتخابات سوم نوامبرجاری در ایاالت متحده را نمی توان نادیده گرفت؛ 
رقابتی سخت میان دو گرایش و تلقی از چگونگی حفظ جایگاه هژمونیک امریکا 

در زمانه ای که »تغییر« حرف نخست را می زند.
پیروزی نه چندان محکم »جوبایدن« مقابل »دونالد ترامپ« به معنای غلبه 
محافظه کاران در برابر پوپولیست ها نیست، بلکه آن را در چارچوب الزام های تغییر 
در رویکردهایی باید دانست که از یک سو سبب باالترین آراء برای رقیب مغلوب 
در تاریخ ایاالت متحده شد. از سوی دیگر، رقیب پیروز را در موقعیتی قرار داده 
که نمی تواند اسالف خود را تا پیش از ظهور ترامپیسم در سال ۲۰۱۶ تکرار کند.

اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا با درک کارنامه چهار ساله دولت ترامپ و آنچه 
در انتخابات کم نظیر ایاالت متحده رخ داد، خود را برای تعامل به شیوه ای مناسب 
با آن آماده کرده اند. همه به درستی دریافته اند که بازگشت به نقطه صفر و تکرار 
دوران پیشا ترامپ ممکن نیست. بازگشت واشنگتن به توافق های بین المللی که 
ترامپ با تکبر از آنها خارج شد، نمی تواند بدون پیش شرط ها و برخی تغییراتی 
باشد که لزوم انجام آن بهانه ترامپ برای خروج بود. جو بایدن به ویژه براین مهم 
توجه دارد که رقیب او با پشتوانه بیش از هفتاد میلیون رأی، همواره بر سیاست های 
داخلی و خارجی او سایه خواهد داشت. این وضع، صحنه را برای همه تعاملگران با 

دولت ایاالت متحده، پیچیده و سخت تر از گذشته خواهد کرد.
دولت  تکرار  بی تردید  بایدن  دولت  که  دریافته اند  جهانی  جامعه  اعضای 
دولت  نیست.  این هم  از  پیش  تا  ایاالت متحده  دولت های  مانند  و  نبوده  ترامپ 

بایدن صفحه ای تازه با مختصات متفاوت از گذشته است.
در این حال، اصرار بر تکرار ادبیاتی که با ترامپ سخن گفته می شد و قائل 
نبودن تفاوت میان او و بایدن به مثابه عدم درک تغییرات در صحنه تعامالت است. 
نادیده گرفتن تحوالت، تفاوت ها و اصرار بر تکرار گذشته، پافشاری کردن برای 
تکرار ترامپ در لباس جوبایدن خواهد بود. آنچه به ویژه برای تهران در حال حاضر 
ایجاد موقعیتی  به  امریکا و در خدمت  تغییر در  از فرصت  اهمیت دارد، استفاده 
است که بتواند سیاست »فشار حداکثری« دولت ترامپ را خنثی کند. ابراز بدبینی 
مطلق به اندازه خوش بینی مطلق به دولت آینده ایاالت متحده ناکارآمد و حتی 
خسارت بار خواهد بود. مهم، داشتن طرحی نو برای تعامل با تغییرات تازه است. 
به رسمیت شناختن تغییر به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست؛ همانگونه که 
مذاکره به معنای توافق نیست. واقع گرایی ابزارخود را می طلبد. دوری کردن از 
واقعیات، عین تسلیم شدن در برابر وضعی است که می کوشد خود را تحمیل کند.

تهران اکنون در برابر تغییر در سپهر سیاسی کشوری قرار دارد که از یک سو 
ترامپیسم برآن همچنان سایه دارد. از سوی دیگر دولتی در حال استقرار است 
که بنیان رویکردهای داخلی و خارجی سلف خود را به چالش گرفته و با نگاه به 
دکترین کالن ایاالت متحده می خواهد منافع راهبردی اش را تأمین کند. مساله 
از مواضع اصولی خود  باید  با نگاه به تغییرات جاری چگونه  این است؛ تهران 
دفاع کند؟ انجام این مهم با تکرار شعارها و بدگویی های صرف از سیاست های 
واشنگتن ممکن نیست. باید طرحی نو را پیش نظر داشت. انتخابات سوم نوامبر 
در ایاالت متحده و نتایج آن نمی تواند بیرون از نگاه تهران به چگونگی تعامل 
آینده اش با سخت ترین دشمن خود باشد. درک تغییر در صحنه تعامل با قدرتی 
تأثیرگذاری بر تحوالت برخوردار است،  اراده  از توان  یا بد همچنان  که خوب 

هنر دیپلماسی است.

رییس شورایعالی نظام پزشکی، در یادداشتی تلگرامی 
اولین  بعنوان  کرونا  واکسن  تولید  و  ساخت  خبر  نوشت: 
جامعه  برای  بزرگی  مژده   )RNA نوع  )از  ژنتیک  واکسن 
بشری و نتیجه تالش علمی و پژوهشی صد ها دانشمند طی 

۹ ماه گذشته است.
دکتر مصطفی معین، در یادداشتی تلگرامی نوشت: خبر 
ساخت و تولید واکسن کرونا بعنوان اولین واکسن ژنتیک )از 
نوع RNA( مژده بزرگی برای جامعه بشری و نتیجه تالش 

علمی و پژوهشی صدها دانشمند طی ۹ ماه گذشته است.
روز ۱۹/۸/۹۹، شرکت فایزر آمریکا )با همکاری شرکت 
بایون تک آلمان(، موفقیت آمیز بودن مرحله سوم مطالعه بالینی 
این واکسن را با آزمایش بر ۴۴هزار نفر و موثر بودن آن در 

پیشگیری از کرونا در ۹۰درصد موارد اعالم کرده اند.
این شرکت تصمیم دارد که پس از تائید FDA و تا 
انتهای سال جاری میالدی حدود ۱۰۰میلیون دوز واکسن را 
آماده کند و در سال ۲۰۲۱ نیز ۱.۳میلیارد دوز دیگر را تولید و 
به بازار عرضه کند؛ این واکسن در دو دوز به هر فرد تزریق 
می شود.در اینجا نقش و سهم لویی پاستور در کشف واکسن 
هاری و ادوارد جنر در تحقیق روی فرآیند مصونیت بخشی 
نمونه های ضعیف شده  ویروس Vaccinia برای پیشگیری از 
بیماری آبله را گرامی می داریم که تاکنون جان تعداد بیشماری 

از انسان ها را نجات داده اند.
و  کشف  و  جهانی  مشترک  میراث  یک  علم  گرچه 
ساخت این »واکسن« نتیجه توسعه تاریخی علم و تکنولوژی 

است، ولی افتخارات آن نصیب کشورها، دولت ها، جوامع و 
پژوهشگرانی می شود که با عقالنیت، علم و پژوهش جمعی 
و بهره گیری از فناوری پیشرفته روز موفق به انجام اینگونه 

خدمات بزرگ به بشریت می شوند.
انتظار می رود مسئوالن سیاسی کشور و وزارت بهداشت 
هم به جای شعرگویی و شعار دادن در زمینه ترویج شبه علم و 
خرافه، ادعای ساخت واکسن کرونا، کشف درمان قطعی کرونا، 
ادغام روش های  داروهای علفی کرونا،  دادن مجوز عرضه 
غیراستاندارد سنتی یا طب ایرانی در شبکه بهداشتی-درمانی 
کشور؛ پاسخگوی مسئولیت های قانونی خود باشند و به موازین 
علمی، اخالقی و حرفه ای که به آن سوگند خورده اند، پایبندی 

بیشتری نشان دهند.

ديدگاه
مسئوالن درباره کرونا شعرگويی نکنند

تسلیت 

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی 
ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای 

بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

خانواده محترم عالمی

درگذشت مرحوم روح اهلل عالمی را به شما و خاندان محترم تسلیت عرض 
نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال، مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم
هرمز هوشمندراد
مديرمسئول روزنامه دنیای جوانان

صفحه ۲
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لزوم اتخاذ تصمیم خوب و جامع در طرح اداره صداوسیما
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به نظرم نیاز است 
مجلس تصمیم خوب و جامعی در خصوص طرح اداره صداو سیما بگیرد. 
جمهوری  صداوسیمای  اداره  طرح  اینکه  بیان  با  مقتدایی  عباس 
اسالمی ایران به زودی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار می گیرد، 
اظهار داشت: کمیسیون اصلی بررسی این طرح، کمیسیون فرهنگی است 
و کمیسیون های امنیت ملی، اجتماعی، قضایی، برنامه و بودجه، جهش و 
رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان کمیسیون 

های فرعی تعیین شده اند.
نماینده مردم اصفهان خاطرنشان کرد: از زمان مطرح شدن این طرح 
انتقادات و ایرادات بسیار گسترده ای به ما واصل شده  که غالبا اظهار 
داشتند به تعبیر یکی از رسانه ها، در این طرح تبدیل به معاونت اجرایی 
شورای نظارت شده است. به علت اینکه بنده در دهه ۸۰ بالغ بر ۵۰ هزار 
دقیقه برنامه تلویزیونی داشته ام و با بازخوردها و نظرات رسانه ای همکاران 
و مردم آشنا هستم، به نظرم نیاز است مجلس تصمیم خوب و جامعی 
در خصوص این طرح بگیرد. همه امضا کنندگان این طرح درخصوص 
سازمان صدا وسیما و نحوه اداره آن دغدغه دارند. وی ادامه داد: باید به 
سمتی برویم که این طرح در راستای اهداف واالی نظام و تقویت سازمان 
صداوسیما باشد و از یکجانبه بودن دور شود.نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: به نظر می رسد سازمان صدا 
و سیما نیز با محتوای این طرح موافق نیست. فعاالن حوزه صدا وسیما و 

دست اندرکاران از این طرح گالیه هایی دارند.
وی افزود: به لحاظ حقوقی اشکاالت متعددی به این طرح وارد کرده 
اند که مغایرت با اسناد و قوانین باالدستی  نیز از  نقدهای مطروحه است.

چه مصلحتی باالتر از جان مردم است؟
عدم  کرد:  تاکید  کرونا  ستاد  در  تهران  نمایندگان  مجمع  نماینده 
قرنطینه تهران منجر به فوت چندین هزاران نفر از هموطنان خواهد شد.

اقبال شاکری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »عدم 
قرنطینه تهران باعث فوت چندین هزاران نفر از هموطنان می شود. شاید 
بتوان در طوالنی مدت بدون تعطیلی شرایط را کنترل کرد ولی به چه 
قیمتی؛ به قیمت جان مردم؟فوت چندین هزار نفر پیش بینی خارق العاده 

ای نمی خواهد یک بچه هم با ضرب و تقسیم ساده می تواند بگوید.
مورد  این  در  دلیلی  هیچ  است.  مردم  جان  از  باالتر  مصلحتی  چه 

قابل قبول نیست. برای حفظ جان مردم یک جو غیرت به خرج دهید.«

بودجه بانک ها و شرکت های دولتی هفته آینده بررسی می شود
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: 
هفته آینده نمایندگان مجلس بررسی بودجه بانک ها و شرکت های دولتی 
را آغاز می کنند.حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی گفت: ارائه بودجه 
شرکت های دولتی و بانک ها پیش از ارائه بودجه عمومی به مجلس، اقدام 

شایسته ای است.
وی تصریح کرد: بررسی دقیق بودجه بانک ها و شرکت های دولتی 
گام مهمی برای اصالح ساختار بودجه است و ما ارائه بودجه بانک ها و 

شرکت های دولتی در این مقطع زمانی را امری مثبت می دانیم.
و  بانک ها  بودجه  بررسی  سریعًا  مجلس  افزود:  میرتاج الدینی 
شرکت های دولتی را آغاز می کند و با توجه به اینکه این هفته نمایندگان 
مجلس در حوزه های انتخابیه خود هستند، احتمااًل یک شنبه هفته آینده 
بودجه بانک ها و شرکت های دولتی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 

ارجاع می شود تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

باید افرادی تربیت شوند که بتوانند حکمرانی اسالمی را
 اجرایی کنند 

رئیس قوه قضاییه گفت: باید ابزارهایی تعریف کنیم که ارزش ها را بر جامعه 
حاکم و ما را به کرامت انسانی نزدیک تر کند که این ابزارها، متناسب با زمان و 

مکان و اقتضائات متغیر خواهند بود. 
دومین  افتتاحیه  آیین  در  تصویری  ارتباط  از طریق  که  رئیسی  ابراهیم  سید 
همایش علمی تبیین حکمرانی اسالمی سخن می گفت، بر ضرورت آینده پژوهی 
درباره ابعاد و پیچیدگی های حکمرانی در نظام جهانی و تبیین شاخصه های حکمرانی 

در تراز اسالمی تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه از عقالنیت، مشارکت، حقوق مساوی، مسئولیت پذیری و 
شفافیت به عنوان برخی از شاخصه های یک حکمرانی خوب یاد کرد و گفت: این 
شاخص ها باید مورد مطالعه قرار گیرد تا چیستی و معنا و مفهوم هر یک از آن ها 

به خوبی درک شود.
رئیسی با تأکید بر لزوم طراحی نظامی مبتنی بر فقه، شریعت، فقه و حکمت، 
خاطر نشان کرد که در طراحی این نظام باید اصول تغییرناپذیری همچون معنویت، 

عقالنیت، اخالق، عدالت، آزادی و استقالل مورد توجه قرار گرفته شوند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت »دولت سازی اسالمی« و نقش »ساختارها 
و نهادها« و »کارگزاران« در این فرایند، به تبیین عناصر مهم برای شکل گیری 

حکومت تراز اسالمی پرداخت.
رئیسی گفت: در شکل گیری دولت اسالمی باید به پیوند ارزش ها با روش ها 

توجه شود تا هر ابزاری برای حکمرانی مورد استفاده قرار نگیرد.
رئیس دستگاه قضا از عقالنیت، معنویت و مردم باوری به عنوان شاخصه های 
مهم در حکمرانی والیی یاد کرد و تبیین دقیق هر یک از این شاخصه ها توسط 

نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی را ضروری دانست.
رئیسی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: وقتی ما از مردم باوری 
سخن می گوییم، تأکید ما مبتنی بر نگاه امامین انقالب اسالمی به مردم است که نقش 
مردم را مهم و خواست و رای آن ها را تعیین کننده می دانستند؛ نه امری تشریفاتی.

رئیس قوه قضاییه، »عدالت« را از دیگر محورهای مهم در حکمرانی والیی 
دانست و افزود: بعد از توحید بیشترین مفهومی که در فرهنگ دینی ما مورد توجه 
قرار گرفته، عدالت است که با بسیاری از اصول همچون توحید، نبوت و امامت ارتباط 

دارد و همه شئون زندگی ما را در بر می گیرد.
رئیسی با بیان این که در جامعه برآمده از اندیشه و تفکر اسالمی باید نظام 
سازی مبتنی بر عدالت باشد، متذکر شد: اگر می خواهیم جامعه ای با کرامت ساخته 
شود که مسیر بندگی و زندگی همراه با امنیت و رفاه اجتماعی را رقم بزند، روش 

حکمرانی ما باید عادالنه باشد.
رئیس قوه قضاییه از شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های مهم حکمرانی 
تراز اسالمی و والیی یاد کرد، اما در عین حال گفت: همانطور که مبانی عقالنیت 
در نظام اسالمی با مبانی حکمرانی مورد نظر غربی ها تفاوت دارد، مبانی شفافیت 

دو نظام نیز متفاوت است.
رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد که هر کدام از شاخصه های مطرح در 
دنیا به عنوان شاخصه های یک حکمرانی خوب، باید با نگاه مبتنی بر فقه و شریعت 

و نگاه به حکمت و مبانی دینی باید تبیین شود تا دچار اشتباه محاسباتی نشویم.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و گفت: هر کسی نکات 
و محورهای مطرح شده در این سند را ببنید، می گوید چه کسی با این ها مخالف 
است در صورتی که مبانی این سند کاماًل با مبانی اعتقادی و فکری ما مغایر است 
و دلیل هشدارهای رهبری حکیم و فرزانه ما این است که در مدیریت باید به مبانی 

و اسناد باالدستی خودمان مثل سند تحول آموزش و پرورش توجه داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه، تربیت مدیران تراز نظام اسالمی را دومین عنصر مهم در 
دولت سازی اسالمی دانست و با بیان این که سخن گفتن از عدالت بدون تربیت 
مجریان عدالت در حوزه نظری محصور می ماند و در عرصه عمل تحقق نمی یابد، 
دار مسئولیت می شوند،  زنانی که عهده  و  مردان  است  داشت: مگر ممکن  اظهار 
برخوردار از عدالت نباشند و بتوانند جامعه و زندگی مردم را به عدالت نزدیک کنند؟

وجود استعدادهای برتر باید مور توجه قرار بگیرد 
وزیر آموزش و پرورش 
توسعه  ینکه  ا به  اشاره  با 
به  باید  برتر،  استعدادهای 
نحو موثر در جامعه بسط پیدا کند، گفت: 
باید با برنامه ریزی، بتوان استعدادهای 
و  شناسایی  را  محروم  مناطق  برتر 

پرورش داد.
دیدار  در  میرزایی  حاجی  محسن 
ملی  سازمان  معاونان  و  رئیس  با 
اظهار  درخشان  استعدادهای  پرورش 
یکپارچه در  نگاه  داشت: الزمه داشتن 
سازمان، طراحی سنجیده نیروهای آن 
فراتر  سازمان  طراحی  است.  سازمان 
برای  و  بوده  آن  اداری  ساختارهای  از 
طراحی نقش سازمان و کارکنان آن، در 
ابتدا باید بدانیم اندیشه ما در خصوص 

طراحی سازمان چیست؟
حاجی میرزایی ادامه داد: طراحی 
و  سازمانی  انعطاف  توانایی  باید  خوب 
اتصال دوباره اجزای آنها به یکدیگر را 
داشته باشد به صورتی که همه چیز در 
این گسستن و پیوستن آن معنادار باشد 
و پس از اتصال مجدد اجزای سازمان 
بین  ای  سنجیده  ترکیب  به  بتوانیم 
هم  یکدیگر  با  که  برسیم  آن  اجزای 

افزایی داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
واقعیتی  برتر  استعدادهای  وجود  اینکه 
بگیرد،  قرار  توجه  مور  باید  که  است 
شامل  برتر  استعدادهای  توسعه  گفت: 
شناسایی، جذب، پرورش و شکل دهی 
استعداد برتر یک نسل می شود که باید 

به نحو مؤثر در جامعه بسط پیدا کند.
آموزش  ارکان  همه  گفت:  وی 
که  موضوع  این  به  باید  پرورش  و 
را  برتر  استعدادهای  می توانیم  چطور 
با  و  دهیم  پرورش  و  کرده  شناسایی 
از  برنامه ریزی و آموزش های مناسب 
ظرفیت استعدادهای خاص در زمینه های 
کار  به  را  آنها  و  استفاده کرده  مناسب 

بگیریم، فکر کنیم. مسیر حرکت دانش 
آموزان دارای استعدادهای برتر از ابتدای 
فارغ  دوره  در  حتی  و  انتها  تا  آموزش 

التحصیلی باید روشن و واضح باشد.
امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
تصریح کرد: در سازمان ملی پرورش 
پدیده  یک  با  درخشان،  استعدادهای 
بسته  تفکرات  هستیم،  روبرو  پویا 
سازمان  این  در  نمی تواند  قالبی  و 
باید به تحوالت  نقشی داشته باشد و 
و شرایط موجود را به طور دائمی رصد 

و پایش کرد.
از  مندی  بهره  میرزایی  حاجی 
را  برتر  استعدادهای  پرورش  امکانات 
حق دانش آموزان برتر مناطق محروم 
کشور دانست و بیان کرد: سازمان ملی 
باید  درخشان  استعدادهای  پرورش 
استعدادهای  شناسایی  برای  برنامه ای 
درخشان در مناطق محروم داشته باشد و 
بتواند از بین دانش آموزانی که در مناطق 
محروم زندگی می کنند استعدادهای برتر 

را شناسایی و پرورش دهد.
اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
سند  اجرای  به  موظف  ما  اینکه  به 
تحقق  گفت:  هستیم،  بنیادین  تحول 
تحول  تحقق  مند  ز نیا تحول  سند 
باید  و  است  انسان  تربیت  زمینه  در 

در  را  آن  اجرای  نمونه های  بتوانیم 
که  جاهایی  از  یکی  ببینیم.  مدارس 
را  تحول  سند  اجرایی  نمود  می تواند 
سازمان  حوزه  کنیم،  مشاهده  آن  در 
درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی 
است و انتظار داریم با طراحی مناسب 
برنامه های سازمان، شاهد اجرای تمام 

ساحتی اهداف سند تحول باشیم.
وی با تاکید بر اینکه نیاز به برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در 
یک راستا برای تمام اهداف داریم، ادامه 
داد: برای هر برنامه ای که در چشم انداز 
بلندمدت طراحی می شود باید یک چشم 
تا  باشیم  داشته  هم  مدت  کوتاه  انداز 
بتوانیم مشکالت حال حاضر در مقوله 
تعلیم و تربیت را حل کرده و انسان های 
کنونی را برای زیستن شرافتمندانه آماده 
کنیم و باید بتوانیم پاسخی مناسب به 
مسائل امروز و آینده دانش آموزان داشته 
باشیم که همه با هم همراستا باشند و 
در انتها نتیجه را به صورت یکپارچه و 

هماهنگ دریافت کنیم.
وی گفت: نقش معلمان در سازمان 
ملی پرورش استعدادهای درخشان بسیار 
با اهمیت است و باید با سیاست گذاری 
سطح  و  آموزشی  برنامه های  مناسب 

دانش آنان ارتقا یابد.

حاجی میرزایی طرح شهاب را در 
شناسایی استعدادهای برتر کشور مؤثر 
دانست و تصریح کرد: فرآیند شناسایی 
بسیار  دوره،  هر  در  برتر  استعدادهای 
الزم  و  می باشد  حساس  و  گسترده 
شناسایی  روش های  مورد  در  است 
استعدادهای درخشان بازنگری و تحقیق 

کرد.
عملکرد  پرورش  و  آموزش  وزیر 
این  به  منوط  را  سازمان  قبول  قابل 
دانست که هیچ استعداد برتری به دلیل 
محرومیت، از فرایند انتخاب جا نماند، 
گفت: پیشنهاد می کنم هر دانش آموزی 
که شناسایی و وارد سمپاد شد به عنوان 
محصولی که در حال پرورش است در 
نظر گرفته شود و پرونده آموزشی وی 
ملی  سازمان  نشود.  بسته  گاه  هیچ 
در  باید  درخشان  استعدادهای  پرورش 
فرایندی مشخص از ابتدای ورود دانش 
آینده  در  آنها  آینده  موقعیت  تا  آموزان 

مطلع باشد.
هر  از  امسال  کرد:  تصریح  وی 
است،  متفاوت  قبل  سال های  با  لحاظ 
کرونا ما را مجبور کرد کارهایی را که 
بیاموزیم  بودیم،  نداده  انجام  تاکنون 
کنیم.  تجربه  را  جدید  مسیرهای  و 
عدم  و  مبهم  شرایط  در  پیروزی  برای 
اطمینان امروزی باید کاماًل هوشیارانه 
حالت  از  را  نظارت ها  و  کرده  عمل 
قبل  از  دقیق تر  و  کرده  خارج  متعارف 
انجام دهیم تا بتوانیم از این شرایط با 

موفقیت عبور کنیم.
گفت:  پایان  در  میرزایی  حاجی 
تحقق  برای  که  روشنی  منطق  هر  به 
خواهیم  کمک  است،  ضروری  اهداف 
کرد و انتظار داریم تناسب معقولی بین 
اندیشه و عمل برقرار کنید. در هر مورد 
عمیق فکر کنید و دست به کار شوید تا 
بتوانیم به طور مطلوب به اهداف مورد 

نظر برسیم.

ث
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زير نظر: علی هوشمند

اعالم آمادگی سازمان سنجش برای برگزاری ۲ کنکور در سال 
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: برای پرهیز 
ازجنگ روانی دوران کنکور پیشنهادشد تا کنکور بیش از یک بار در سال برگزار 

شود، سازمان سنجش نیز اعالم آمادگی کرد.
نقشه جامع علمی  و هشتمین ستاد  درحاشیه یکصدوسی  کبگانیان  منصور 
کشور با اشاره به بحث ساماندهی میزان سنجش و پذیرش)کنکور( گفت: امروز 
بحث های خوبی دراین زمینه شد حدود ۸ سیاست در کمیسیون علم و آموزش 

آماده شده بود که به صورت کلی ارائه شد.
وی ادامه داد: در این جلسه به جدا شدن فرایند سنجش از پذیرش پرداخته 
شد. در موضوعی که االن به اسم کنکور وجود دارد، داوطلب بالفاصله بعد از کنکور 

پذیرش شده و مشخص می شود که چه رتبه ای دارد.
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: جدا شدن 
سنجش از پذیرش بدین معنی است که سطح علمی و رتبه فرد تعیین می شود و 
امروز پیشنهاد شد این رتبه تا بازه زمانی مثال حدود ۲ سال، معتبر باشد تا داوطلب 

برای انتخاب رشته و دانشگاه آزادی عمل داشته باشد.
وی با بیان اینکه فرایند پذیرش حتما باید از سنجش جدا شود، افزود: برای 
پرهیز از جنگ روانی که در دوران کنکور رخ می دهد تاکید شد و سازمان سنجش 
نیز اعالم آمادگی کرد تا این امتحان )کنکور( بیش از یک بار در سال برگزار شود. 
البته ما عالقه داریم بیشتر از دو بار برگزار شود ولی حداقل دو بار در سال پیشنهاد 

شد.که همه این موارد روند نهایی شدن را طی می کند.
کبگانیان افزود: اجتناب از ارزیابی محفوضات و اندازه گیری عمق یادگیری 

داوطلبان به عنوان یک سیاست نیز در این جلسه تاکید شد.
بعدی و مسابقه  این جلسه مطرح شد که سنجش تک  در  داد::  ادامه  وی 
باالی  سطوح  صورت  به  را  سنجش  بتوانیم  و  شود  گذاشته  )کنکور(  کنار  ای، 

شناختی ببریم.
گیرد،  می  قرار  کار  دستور  در  جلسه  چند  موضوع  این  داد:  ادامه  کبگانیان 
جامع  نقشه  ستاد  در  ماه  چند  پذیرش  و  سنجش  ساماندهی  فرایند  است  ممکن 
علمی کشور مطرح شود، سپس با سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم و 
وزارت بهداشت مکاتبه می کنیم تا برمبنای این سیاست ها، طرح جامع سنجش 

و پذیرش را اعالم کنند.
وی افزود: بعد از آن یک فاصله زمانی یکسال را خواهیم داشت تا داوطلبان و 
خانواده آنها خود را با سیاست و طرح جدید تطبیق دهند، مجلس نیز اعالم آمادگی 
کرده است تا اگر در این روند براساس سیاست ها مصوبه قانونی نیاز بود همراهی 
کند. وزارت علوم و تمام وزاری عضو شورای سنجش و پذیرش نیز باید طرح جامع 

سنجش پذیرش را براساس سیاست ها ارائه دهند.
وی درباره اینکه پس با این تفاصیل بحث حذف کنکور فعال منتفی است، 
جامع  نقشه  تکلیف  و  فرهنگی  انقالب  عالی  دستور شورای  در  که  گفت: چیزی 
به  ساماندهی  این  است  پذیرش  و  نظام سنجش  بوده،  ساماندهی  کشور  علمی 
نحوی است که باید به صورت سراسری آزمون هایی برگزار شود ولی شکل و نوع 
آن تغییر می کند، سابقه تحصیلی نیز با هماهنگی آموزش و پذیرش در پذیرش و 

سنجش نقش خواهد داشت.  
وی ادامه داد: در این جلسه گزارش علمی نیز ارائه شد در این گزارش نتیجه 
نظام رتبه بندی QS و ۱۰ دانشگاه برتر جهان ارزیابی شد در این نظام دانشگاه 

های ایران در جایگاه نسبتا خوبی قرار دارند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: البته روسای دانشگاه های حاضر 
المللی دانشگاه  اینکه اطالع رسانی بین  بر  در جلسه آسیبی را ذکر کردند مبنی 
های داخل کشور کم است این درحالی است که توانایی علمی و فناوری دانشگاه 

های ما باال است ولی به اطالع مجامع بین المللی نمی رسد.
ادامه داد: در سطح آسیا، پنج دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز،  وی 

صنعتی امیرکبیر، تهران و علم و صنعت جمعا در رتبه یازدهم قرار دارند.  
کبگانیان افزود: در حوره خاص کرونا نیز تولید علم و ارجاعات علمی در سطح 
جهان گسترده شده است. ۶۷ هزار و ۷۱۲ مقاله در سال ۲۰۲۰ در دنیا هزار و ۸۸۴ 

مقاله درایران با موضوع کرونا منتشر شده است.

فوت مشکوک یک نوجوان در تبریز
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی جزئیات فوت مشکوک 

نوجوان تبریزی را تشریح کرد.
هاشم شعفی اظهار داشت: در پی اعالم خبری مبنی بر انتقال جسد پسر بچه ای 
به بیمارستان شهدا تبریز، بالفاصله اکیپی از مأموران برای بررسی موضوع در 
محل حضور یافتند و با حضور آنان در بیمارستان مشاهده شد نوجوانی حدوداً ۱۳ 
ساله که بنا به اظهاریکی از همسایگان بر اثر چاقوخوردگی در منطقه گلشهر به 

بیمارستان منتقل شده بود، قبل از انتقال به بیمارستان فوت کرده است.

مسمومیت  عده ای از ساکنان یک روستا
عده ای ساکنان بخش آبش احمد و بعضی از دیگر روستاهای بخش مرکزی 
کلیبر مثل قیه باشی بزرگ با عالیم اسهال و استفراغ به مراکز درمانی مراجعه 

کردند.
بیشترین شمار مسمومین کودکان خردسال هستند و تاکنون مراجع رسمی 
دلیل  یاد شده  مناطق  از ساکنان  اما گروهی  نکرده اند،  این باره  در  اظهارنظری 

مسمومیت را استفاده از آب آشامیدنی آلوده  عنوان کرده اند.

۱۹ نفر بر اثر واژگونی اتوبوس مصدوم شدند
رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی البرز از واژگونی یک دستگاه 

اتوبوس در محور کرج- قزوین خبر داد.
مهرداد بابایی اظهار داشت: این حادثه در الین جنوبی اتوبان کرج - قزوین 
)بعد از پل نظرآباد به سمت کرج، روبروی مجتمع فخر ایران(  اتفاق افتاد و  بر 

اثر آن  یک دستگاه اتوبوس که از مبدا پارس آباد به مقصد تهران در حرکت بود، 
واژگون شد و بر اثر آن یک مسافر مرد ۳۵ ساله در دم جان باخت و مصدومان 
شامل سه زن و ۱۹ مرد به بیمارستان های امام جعفرصادق )ع( هشتگرد، امام 

حسن )ع( نظرآباد و شهید مدنی کرج منتقل شدند.

عامل قتل در پمپ بنزین بازداشت شد
فردی  که در مهریز یزد در جریان نزاع خیابانی یک مرد را سالخی کرده 

بود بازداشت شد
سردار عباسعلی بهدانی فرد گفت: ساعت ۱۵ روز دوشنبه خبر نزاع و درگیری 
منجر به قتل در پمپ بنزین محور مهریز - انار به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
اعالم و بالفاصله ماموران پلیس در محل  خضور یافتند و مشخص شد راننده یک 
کامیون بر سر سوخت گیری با یکی از متصدیان جایگاه درگیر شده و او را با ضربات 
چاقو مجروح کرده و  فرد مضروب پس از رسیدن به بیمارستان جان باخته است.

سردار بهدانی فرد افزود: ماموران پاسگاه انتظامی شهید صدوقی شهرستان 
مهریز در کمتر از یک ساعت قاتل را شناسایی و او را در نزدیکی مسجد ابوالفضل 

)ع( دستگیر کردند.

دختر ۱۷ساله پدرش را کشت
دختر ۱۷ ساله یی که بعد از درگیری با پدرش محلول لوله باز کن روی او 

ریخته بود باعث مرگ پدرش شد.
این حادثه ساعت ۱۱ روزدوشنبه ۱۹ آبان، اتفاق افتاد و در بررسی های اولیه 
مشخص شد مرد ۵۰ ساله بر اثر سوختگی شدید با محلول اسیدی به بیمارستان 
سوانح سوختگی تهران منتقل شده، اما تالش کادر درمان بی نتیجه مانده و  وی 

جان باخته است.
برادر فرد متوفی در تحقیقات گفت:  برادرمو خانواده اش ساکن ورامین بودند. 
او یک پسر معلول دارد و دختر ۱۷ ساله اش نیز دارای مشکل روحی - روانی است. 
روز حادثه همسر برادرم با من تماس گرفت و گفت شوهرش دچار سوختگی شده 
و طبق گفته های همسر برادرم،  او و دخترش باهم دعوایشان شده بود و دخترش 

او ظرف حاوی محلول لوله باز کن را روی  او پاشیده است. 
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مدياتک در پی تولید تراشه 
برای لپ تاپ های ويندوزی آرم است

با معرفی رایانه های مک جدید اپل، اکنون مدیاتک نیز به طور جدی به پلتفرم 
Windows on ARM می اندیشد. مدیاتک پیش تر برای کروم بوک، تراشه ی 

آرم ساخته است.
 One More Thing اپل شب گذشته در جریان برگزاری رویدادی با شعار
از نسل جدید رایانه های سری مک پرده برداری کرد. مهم ترین نکته درباره ی مک بوک 
پرو ۱۳ اینچ جدید و مک بوک ایر ۱۳ اینچ جدید و مک مینی جدید، بهره مندی آن ها 
از تراشه ی اختصاصی ام وان ))Apple M۱ است که نخستین تراشه از خانواده ی 
اپل سیلیکون محسوب می شود. اپل با این کار رسما وارد دنیای رایانه های متکی  بر 
معماری آرم شد؛ بااین حال این نخستین باری نیست که شرکت های تولیدکننده ی 

رایانه در این بازار ورود می کنند.
بیش از دو سال است که لپ تاپ های مجهز به تراشه ی آرم در قالب پروژه ی 
ویندوز روی آرم )Windows on ARM( به بازار عرضه می شوند. دستگاه های 
مربوط به پروژه ی ویندوز روی آرم به طور عمده مجهز به تراشه هایی هستند که توسط 
کوالکام ساخته می شوند. کوالکام رقبای زیادی دارد که یکی از نام آشنا ترین آن ها برای 

دنبال کنندگان صنعت موبایل، مدیاتک ))MediaTek است.
با وجود ساخته  شدن تراشه های مدیاتک بر پایه ی معماری آرم، تاکنون شاهد 
استفاده از این تراشه ها در رایانه های آرم نبوده ایم. اکنون این شرکت تایوانی گفته 
است که به تولید تراشه برای رایانه های مجهز به معماری آرم فکر می کند. در جریان 
این  از  به  نمایندگی  فردی  مدیاتک،  اجرایی  مدیران  جلسه ی  جدیدترین  برگزاری 
شرکت به روزنامه نگاران گفت: »پروژه ی ویندوز روی آرم فرصت هایی جدید ایجاد 
می کند. با حمایِت موفقیتی که تراشه های مدیاتک در دوران دنیاگیری ویروس کرونا 
در کروم بوک ها کسب کردند، در حال مطالعه ی پلتفرم ویندوز روی آرم هستیم.« 
با ورود جدی اپل به صنعت رایانه های آرم، اکنون شرکت های بیشتری به این حوزه 

می اندیشند تا رقابت بیش ازپیش جذاب شود.
مدیاتک به تازگی دو تراشه ی جدید با نام های MT۸۱۹۲ و MT۸۱۹۵ معرفی 
کرده است که مخصوص کروم بوک هستند. این شرکت می گوید دو تراشه ی مورد 
بحث توانایی اجرای ویندوز آرم هم دارند و می توان از آن ها در لپ تاپ های ویندوزی 

مجهز به معماری آرم استفاده کرد.
ایکس  دایرکت   درایور  به  ما  بااین حال   ...« گفت:  مدیاتک  نماینده ی 
آرم  معماری  بر  متکی   Mali که  مالی  گرافیکی  پردازنده ی  برای   DirectX((
است نیاز داریم.« تراشه های جدید مدیاتک برای کروم بوک از پردازنده ی گرافیکی 
لپ تاپِی  تراشه های  که  است  درحالی  این  می کنند؛  استفاده  آرم   Mali-G۵۷
پردازنده ی  از  استفاده  هستند.   Adreno گرافیکی  پردازنده های  دارای  کوالکام 
روی  بهتری  کنترل  تئوری  ازلحاظ  کوالکام  می شود  باعث   Adreno گرافیکی 

پشتیبانی درایور داشته باشد.
به گفته ی مدیاتک، سازگاری اپلیکیشن های x۸۶ با پروژه ی ویندوز روی آرم 
»چالش اصلی« این پلتفرم محسوب می شود. در حال  حاضر به دو روش امکان اجرای 
 x۸۶ اپلیکیشن های مورد بحث وجود دارد؛ باید شرکت های توسعه دهنده، اپلیکیشن
خود را برای ویندوز روی آرم پورت کنند یا سراغ استفاده از ابزارهای شبیه سازی بروند.

روش دوم باعث می شود اپلیکیشن عملکردی ضعیف تر از اپلیکیشن های بومی 
آرم داشته باشد و مشکل روش اول این است که زمان زیادی از توسعه دهنده می گیرد. 
مهم ترین مشکلی که شرکت ها در دنیای لپ تاپ های آرم با آن موجه هستند، پشتیبانی 
از اپلیکیشن ها است. اپل به طور جدی به بخش نرم افزاری پروژه ی رایانه های مک 
آرم فکر می کند. در همان آغاز کار، تمامی اپلیکیشن های اختصاصی اپل به  همراه 
اکثر اپلیکیشن های آیفون و آیپد برای رایانه های مک جدید دردسترس قرار دارند. 
اپل می گوید به  مرور زمان الیت روم، فتوشاپ، ورد، اکسل و پاورپوینت نیز برای 

رایانه های مک آرم منتشر می شوند. 
خبر خوب این است که مایکروسافت و کوالکام قصد دارند در ماه جاری میالدی 
پشتیبانی از شبیه سازی اپلیکیشن های ۶۴ بیتی را به پروژه ی ویندوز روی آرم بیاورند. 
با درنظرگرفتن این موضوع و همچنین معرفی مک های اپل، به  نظر می رسد عصر 
جدید صنعت لپ تاپ  کم کم در حال آغاز شدن است؛ عصری که در آن تراشه های 

آرم با مصرف انرژی کم، حرف اول را می زنند.

کل  یر مد گفته  به 
وزارت  هنری  و  فرهنگی 
مدرسه  وپرورش  آموزش 
مجازی شعر و داستان این هفته افتتاح 
می شود و در این مدرسه دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار می توانند از اساتید 

حوزه شعر و داستان بهره ببرند.
ص  خصو ر  د نی  مضا ر علی 
معاونت  فعالیت های فرهنگی و هنری 
هفته  این  گفت:  پرورشی  و  فرهنگی 
مدرسه مجازی شعر و سرود رسماً افتتاح 
می شود و هفته بعد نیز با تفاهم نامه ای 
که با سازمان بازی سازان رایانه ای انجام 
می  کلید  سازان  بازی  مدرسه  دادیم 
مهر  پرسش  نیز  حاضر  حال  در  خورد. 
مسابقات  از  و  است  برگزاری  حال  در 
فرهنگی و هنری نیز در سطح مدارس 

کلید خورده است.
مدرسه  افتتاح  خصوص  در  وی 
مجازی شعر و سرود بیان کرد: بزرگترین 
این است که در حوزه شعر  دغدغه ما 
و  آموزی  دانش  مخاطبان  داستان  و 
برای  و  کنیم  شناسایی  را  فرهنگیان 
آنها برنامه ویژه داشته باشیم. واحدهای 
و  شناسایی  اما  است  تعطیل  آموزشی 

پرورش استعدادهای ادبی و ترغیب به 
سمت کسب مهارت ها در حوزه شعر و 
داستان را می توانیم در فضای مجازی 

دنبال کنیم.
رمضانی ادامه داد: قرار است کالس 
های حوزه شعر و داستان در سه ترم پاییز 
که تا دی ماه ادامه دارد، زمستان که از 
بهمن تا اردیبهشت ماه است و تابستان که 
از تیر تا شهریور است در فضای مجازی 
برپا شود. یک شورای سیاستگذاری در این 
مدرسه مجازی وجود دارد و یک شورا هم 
در وزارتخانه. بر اساس نیاز مدرسه کارها 
پیش می رود. هر کالس مجازی ۱۵ تا 
۳۰ نفر عضو دارد و مدت زمان کالس ها 

نیز ۴۵ دقیقه است.
مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت 
اساتید  کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش 

در  داستان  و  شعر  حوزه  در  مطرحی 
همراهی  را  ما  ها  کارگاه  این  برپایی 
شعر  زمینه  در  مثال  طور  به  کنند  می 
داستان  زمینه  در  و  امینی  اسماعیل 
عموزاده خلیلی حضور دارند.وی گفت: 
یکی از سیاست های جدی ما این است 
که بتوانیم ارتباط دانش آموزان مناطق 
اساتید  به  با  را   برخوردار  محروم و کم 

نام و کشوری برقرار کنیم.
رمضانی درباره نحوه عضویت در 
دانش  همه  کرد:  بیان  نیز  مدرسه  این 
این  توانند عضو  آموزان و معلمان می 
مدرسه شوند اما شورای سیاست گذاری 
مدرسه اعضا را درجه بندی می کند و 
بچه ها بر اساس میزان مهارتی که دارند 
در کالس ها شرکت می کنند. دبیرخانه 
این مدرسه نیز در استان هرمزگان است.

برخورداری دانش آموزان مناطق محروم از اساتید کشوری
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زير نظر: بهنام مومنی

آموزش عملیات امداد و نجات به ۷۴ هزار سرباز
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح از مهارت آموزی 

به بیش از ۲۲۰هزار سرباز در سالی که گذشت خبر داد. 
سردار موسی کمالی با اشاره به تداوم اجرای طرح مهارت آموزی سربازان در سال 
جاری، گفت: شیوع کرونا جزو مواردی بود که تاثیراتی را در روند مهارت آموزی و ارائه 
آموزش به سربازان نیروهای مسلح گذاشت، اما ما توانستیم ظرف مدت کوتاهی روش های 
جایگزین و متناسب با شرایط کرونا را شناسایی کرده و به کار بگیریم تا از روند مهارت 

آموزی و چشم اندازهای پیش بینی شده برای آن عقب نمانیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته آموزش مهارت آموزی تخصصی و عمومی به بیش از 
۲۲۰ هزار سرباز صورت گرفت، گفت:  از این تعداد، ۱۲۵هزار نفر و ۹۴هزار نفر آموزش های 
عمومی، کسب و کار، سبک زندگی، امداد و نجات را طی کرده اند. از این تعداد بیش از 
۵۷هزار نفر در ارتش، ۳۲هزار و ۵۰۰ نفر در سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نزدیک به 

۳۳هزار نفر در ناجا، ۲۳۰۰ نفر در  وزارت دفاع و ۳۶۶ نفر نیز در ستاد کل نیروهای مسلح 
تحت  آموزش قرار گرفته اند.

نیروهای مسلح، در  آموزی سربازان  قرارگاه مرکزی مهارت  به گفته مشاور عالی 
بخش عمومی یعنی مهارت های مربوط به کسب و کار، سبک زندگی، امداد و نجات و... 
نیز ۴۱هزار و ۵۰۰ نفر در ارتش، بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر در ناجا، ۱۳هزار و ۵۰۰ نفر 

در سپاه و ۲۹۰۰ نفر نیز در وزارت دفاع مورد آموزش قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: در بخش آموزش عمومی ،جمعیت هالل احمر نزدیک به ۷۴ هزار 
و  ورزش  وزارت  است.  داده  قرار  ونجات  امداد   به  مربوط  های  آموزش  تحت  را  سرباز 
جوانان به بیش از ۲۲هزار و ۵۰۰ سرباز آموزش هایی را در حوزه خودآگاهی، مدیریت 
با قوانین کسب و کار، کسب و  اندازی کسب و کار، آشنایی  راه  ارتباطات موثر،  زمان، 

کارهای تعاونی و... ارائه کرده است. 
کمالی در مورد آموزش های تخصصی نیز گفت: این آموزش ها به تفکیک شامل 
آموزش های فنی و حرفه ای برای بیش از ۴۷ هزار نفر، آموزش های جهاد کشاورزی 
برای نزدیک به ۶۵ هزار نفر، آموزش های مرتبط با وزارت ورزش و جوانان برای ۱۰هزار 

نفر و آموزش های وزارت ارتباطات برای حدود ۳۵۰۰ نفر است.
بر  تاکید  با  مسلح  نیروهای  سربازان  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  عالی  مشاور 
اینکه در شرایط کرونا مهارت آموزی سربازان تعطیل نشده و بلکه با رعایت پروتکل ها و 
شیوه های جدید در حال انجام است، گفت: امسال طبق برنامه باید ۶۵ درصد از سربازان 
نیروهای مسلح تحت آموزش های مهارت آموزی قرار بگیرند که این روند در حال انجام 
است. در سال ۱۴۰۰ نیز با این عدد به ۸۵ درصد از کل سربازان برسد و به یاری خدا در 

سال ۱۴۰۱، تمام سربازان باید تحت پوشش قرار بگیرند.
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رقابت  شورای  رئیس 
که  فعلی  شرایط  در  گفت: 
قیمت ارز نزولی است ما نیز 
سال  اخر  ماهه  سه  در  را  موضوع  این 
مالک قرار می دهیم و حتی می توان 
سال  پایانی  ماهه  سه  در  مردم  گفت 
متناسب با کاهش نرخ ارز شاهد کاهش 

قیمت خودرو نیز خواهند بود.
رضا شیوا روز گذشته و در نشست 
تحریم  شرایط  اینکه  اعالم  با  خبری 
پیدا  کاهش  خودرو  تولید  تا  شد  باعث 
کند، اظهار کرد: در حال حاضر با افزایش 
نرخ تورم،  نقدینگی سرگردان مردم به 
امر  همین  و  رفته  خودرو  بازار  سمت 
شکاف قیمتی کارخانه تا بازار را افزایش 

داده است.
وی با اعالم اینکه افزایش تقاضا 
شکاف  تا  شد  عاملی  عرضه  کمبود  و 
روز  هر  بازار  و  کارخانه  میان  قیمتی 
افزایش پیدا کند، گفت: در این شرایط 
در  پیوسته  خودروساز مدعی است که 
افزایش  باید  و  است  ده  زیان  تولید 
ما  ا کند.  اعمال  را  بیشتری  قیمت 
همچنان  خودرو  بازار  ما  اعتقاد  به 
قابل  سهم  چون  و  است  انحصاری 
توجهی از بازار در اختیار دو خودروساز 
بزرگ کشور قرار دارد، باید خودرو  در 
قالب دستورالعمل قیمت گذاری شورای 

رقابت فروخته شود.
رقابت  شورای  گذاری  قیمت   *
است/  منصفانه  فعلی  شرایط  در  آنهم 
می  تولیدکنندگان  خواهی  زیاده  مانع 

شویم
تاکید  با  رقابت  شورای  رئیس 
براینکه ما در تعیین دستورالعمل قیمت 
گذاری خودرو هم به دنبال حفظ حقوق 
مصرف کننده و هم تولیدکننده هستیم، 
افزود: ما نمی توانیم در قیمت گذاری ها 
به گونه ای عمل کنیم که تولید کننده با 
زیان روبرو شود. اما مانع زیاده خواهی 
آنها نیز نخواهیم شد. به اعتقاد اعضای 
شورای رقابت قیمت گذاری خودرو در 
دستورالعمل  با  مطابق  فعلی  شرایط 

منصفانه است.
در  مختلف  پیشنهادات  به  شیوا 
و  اشاره  خودرو  گذاری  قیمت  مورد 
خودرو  معتقدند  برخی  کرد:  تصریح 
باید در حاشیه بازار فروخته شود عده 

در  خودرو  فروش  خواستار  دیگر  ای 
با  فعلی  شرایط  در  اما  هستند  بورس 
گذاری  قیمت  انحصاری  بازار  وجود 
لعمل  دستورا با  مطابق  باید  خودرو 
باید  البته  شود.  تعیین  رقابت  شورای 
با همکاری وزارت صنعت و واحدهای 
کارخانه  میان  قیمتی  شکاف  نظارتی 
بین  از  تولید  افزایش حجم  با  بازار  و 

برود.
مدیریت  برای  کرد:  اضافه  وی 
موضوع  فعال  خودرو  بازار  در  تقاضا 
قرعه کشی مطرح است به نحوی که 
محصوالت در قالب این طرح با شرایطی 
خاص به متقاضیان فروخته می شوند. از 
زمانی که فروش خودرو به صورت قرعه 
کشی انجام شده میزان شکایت مردم به 
شورای رقابت کاهش قابل توجهی پیدا 
کرده است اما برخی می گویند این قرعه 
کشی خودرو طرح مناسبی نیست و باید 
راهکار دیگری برای فروش خودرو به 
کار گرفته شود. من در پاسخ می گویم 
اگر راهکار دیگری دارید پیشنهاد کنید 
تا وزارت صنعت و دستگاه های مربوطه 
آن را بررسی و در نهایت به یک جمع 

بندی برسند.
های  هزینه  تاوان  نباید  مردم   *

سربار خودروسازان را بدهند
رئیس شورای رقابت در خصوص 
یک  ماه  سه  هر  خودرو  قیمت  تغییر 
بخشی  تورم  نرخ  با  متناسب  ر  با
و  تولید  های  نهاده  وضعیت  گفت: 

ما  تا  شد  عاملی  آنها  قیمتی  تغییرات 
خودرو  گذاری  قیمت  دستورالعمل  در 
بار  را هر سه ماه یک  تغییرات قیمتی 
با  که  نحوی  به  برسانیم  تصویب  به 
اخذ نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی 
تغییر قیمتها هر سه ماه یک بار اعمال 

می شود.
البته  داد:  ادامه  همچنین  شیوا 
خودروسازان هنوز این موضوع را مورد 
افزایش  باید  میگویند  و  نداشته  قبول 
این  شود.  اعمال  قیمتها  در  بیشتری 
درحالیست که مردم نباید تاوان هزینه 
بپردازند،  را  خودروسازان  سربار  های 
در  عنوان  هیچ  به  سربار  های  هزینه 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مورد 
توجه قرار نگرفته و در قیمت گذاری ها 

مالک نیست.
شرایط  در  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
جدید  قیمتهای  اعالم  وجود  با  فعلی 
نه مصرف کننده دل خوشی از شورای 
تصریح  تولیدکننده،  نه  و  دارد  رقابت 
پیش  های  طرح  در  مردمی  کرد: 
نمی  هنوز  کنند  می  شرکت  فروشی 
به  قیمت  کدام  با  خودرو  کدام  دانند 
جالب  شود.  می  فروخته  اینده  در  آنها 
اینجاست شایعات قیمتی نیز در فروش 
این خودروها مطرح می شود اما در زمان 
تحویل خودرو با قیمت هایی روبرو می 
شوند که به هیچ عنوان با شایعه های 

شنیده شده تناسبی ندارد.
ماهه  چند  غیبت  اشاره  با  شیوا 

دستورالعمل  تعیین  در  رقابت  شورای 
خودرو آن هم در بهمن ماه ۹۷ گفت: 
از   ۹۷ ماه  بهمن  در  رقابت  شواری 
و  خارج  خودرو  گذاری  قیمت  حوزه 
به حوزه  ماه ۹۹ مجددا  اردیبهشت  در 
کرد،  پیدا  ورود  خودرو  گذاری  قیمت 
به محض حضور ما نرخ تورم افزایش 
قابل توجهی پیدا کرده بود و متناسب 
انواع  در  قیمتهایی  افزایش  باید  ان  با 
آن  در  ما  شد.  می  اعمال  محصوالت 
مقطع موقتا لحاظ کردن شاخص بهره 
وری و کیفیت را در دستور العمل نادیده 
گرفتیم تا بتوانیم به حالت عادی دست 
پیدا کنیم. در شرایط فعلی قرار است در 
سه ماهه اخر سال موضوع بهره وری 
و کیفیت نیز در تغییرات قیمتی مالک 

قرار گیرد.
*با کاهش دالر خودرو هم ارزان 

خواهد شد
وی با بیان اینکه البته خودروسازان 
اصرار به تغییرات قیمتی خودرو آن هم 
هر ماه داشتند، افزود:  در شرایط فعلی 
این  نیز  ما  است  نزولی  ارز  قیمت  که 
موضوع را در سه ماهه اخر سال مالک 
توان گفت  قرار می دهیم و حتی می 
مردم در سه ماهه پایانی سال متناسب 
با کاهش نرخ ارز شاهد کاهش قیمت 

خودرو نیز خواهند بود.
تاکید  با  رقابت  شورای  رئیس 
درصد   ۱۰۰ رقابت  شورای  براینکه 
است،  مخالف  خودرو  فروش  پیش  با 
قیمت  شکاف  مدیریت  برای  گفت: 
کارخانه تا بازار باید بستر مناسبی برای 
سرمایه گذاری در تولید فراهم و عرضه 
خودرو افزایش پیدا کند، در این شرایط 
می توان گفت که در اینده می توانیم 

شکاف قیمتی را برطرف کنیم.
شورای  برنامه  خصوص  در  شیوا 
برای قیمت گذاری محصوالت  رقابت 
در  گفت:  ها  شرکت  چینی  مونتاژی 
پیدا  ورود  بود  قرار  چینی  محصوالت 
کرده و دستورالعملی را ویژه آنها تعیین 
کنیم اما چون سهم آنها از بازار اندک 
است می خواهیم در بخش خودروهای 
محصوالت  با  رقابت  قابل  که  لوکس 
سایر شرکتهای خودروسازی است قیمت 
گذاری ها را آزاد کنیم تا متناسب با بازار 

قیمت آنها تعیین شود.

مديرعامل بانک سینا خبر داد:
طرح های قرض الحسنه بانک سینا برای حمایت از آسیب 

دیدگان کرونا و مدافعان سالمت
مدیرعامل بانک سینا از طرح های جدید این 
بانک در حوزه قرض الحسنه برای حمایت از آسیب 

دیدگان کرونا و مدافعان سالمت خبر داد.
دکتر ایمانی با بیان آنکه شیوع کرونا در جهان 
و  کسب  و  ها  بخش  از  بسیاری  ایران،  جمله  از  و 
کارها را درگیر و متضرر ساخت و کادر درمان کشور 

نیز دچار زحمات دوچندان شد، گفت: یکی از سنت های حسنه و نیکوی 
ما مسلمانان که در قرآن کریم نیز بارها بر آن تاکید شده، سنت پسندیده 
قرض الحسنه است که بانک سینا در راستای این کار ارزشمند و به جهت 
حمایت از آسیب دیدگان کرونا و همچنین قدردانی از تالشها و فداکاری 
های مدافعان سالمت، طرح های متعددی را برای پرداخت وام های قرض 

الحسنه به اجرا گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: بانک سینا با همکاری بنیاد علوی، تاکنون طرح 
های مهرآفرین، نیکو و مواسات را به اجرا گذاشته و در این راه وامهای 
قرض الحسنه قابل توجهی را به کسب و کارهای آسیب دیده، پرداخت 
کرده است. این بانک طرح های جدیدی را نیز طی روزهای آتی عملیاتی 
خواهد ساخت که طی آن به بیماران بی بضاعت به ویژه آسیب دیده از 
کرونا، خانواده های معظم شهدای مدافع حرم، مرزبانان و همچنین مدافعان 
سالمت شامل پرستاران شاغل در بخش های کرونا و مددکاران فعال در 

آسایشگاه های بهزیستی، وام قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
در  که  بانک  همکاران  زحمات  از  قدردانی  با  ادامه  در  ایمانی  دکتر 
شرایط ناشی از کرونا، بی وقفه در تحقق اهداف تالش می کنند، اظهار 
داشت: برخورداری از نیروی انسانی متعهد و متخصص، امتیاز و شاخصه 
هر سازمان و بنگاه اقتصادی است که خوشبختانه این مزیت، بانک سینا 
را در زمره بانک های موفق و پیشگام قرار داده و امیدواریم با برنامه هایی 
که واحدها در جهت جانشین پروری و تقویت نیروی انسانی به اجرا می 

گذارند، کماکان شاهد درخشش بانک باشیم.
سیدمحمد یزدی خواه معاون شعب و مناطق بانک سینا هم ضمن 
قدردانی از تالش همکاران در تحقق اهداف گفت: با شیوع کرونا، تمرکز 
برنامه ها و سیاست های بانک سینا بر ارائه خدمات غیرحضوری استوار شده 
اما همکاران شعب شایسته است نسبت به مشتریانی که با هدف رفع نیازهای 
اقتصادی و یا رونق کسب  و کار سالم و موثر به شعبه مراجعه می کنند، 
حداکثر التزام در ارائه بهترین راهکارها و راهنمایی ها برای گره گشایی در 
کارها و تأمین حداکثر رضایت آنها را داشته باشند و برای تحقق اهداف در 

نیمه دوم سال، تالش جدی تری صورت دهند.
مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا هم با بیان آنکه 
شاکله و شالوده اصلی بنگاه های خصوصی نظیر بانکها مشتریان هستند، 
رضایتمندی  تامین  در جهت  و تالش  مشتری  به  توجه  کرد:  خاطرنشان 
آنها، زمینه ساز بقا و نیز تعالی سازمانی است و این بانک به جهت ارتباط و 
تعامل بهتر با مشتریان، سامانه ارتباط با مشتریان )CRM( را راه اندازی 

کرده است.
منصور شیخ االسالمی، بکارگیری شیوه های نوین ارتباطی در جهت 
برقراری ارتباط پویا با مشتریان را یکی از راه های موفقیت بانک دانست و 
بیان داشت: با هدف افزایش سطح ارتباطات بانک سینا با مشتریان و نقش 
آفرینی شعب به عنوان نقاط ارتباطی مستقیم در افزایش اثربخشی کانالها و 
تکمیل فرآیند ارتباطی، همیار مشتریان در شعب تشکیل و فعال خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بنگاه های اقتصادی به موضوع 
مسئولیت های اجتماعی گفت: این مهم به عنوان رسالتی ارزشمند در بانک 
سینا مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مهمی از جمله کمک ۵۰ میلیارد ریالی 
به مددجویان کمیته امداد حضرت امام)ره(، اهدای ۲۴ دستگاه آمبوالنس به 
بیمارستانهای درگیر بیماری کرونا و بسیاری خدمات دیگر صورت گرفته و 

در آینده نیز به عنوان اقدامی فرایندی، مورد توجه خواهد بود.

همتی تاکید کرد؛
ادغام بانک های نظامی مهمترین برنامه های اصالح 

نظام بانکی بود
آخرین  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
به  بسته  وا بانکهای  دغام  ا وضعیت 

نیروهای مسلح را اعالم کرد.
یادداشت  در  همتی  لناصر  عبدا
در  امروز  عصر  نوشت:  اینستاگرامی 
جلسه کمیته راهبردی ادغام پنج بانک 
وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه 

درخصوص  الزم  تصمیمات  آخرین  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به 
ادغام سه بانک و موسسه باقیمانده یعنی بانک های انصار و قوامین و نیز 
موسسه اعتباری کوثر اتخاذ و مقرر شد مجامع ادغام نهایی آنها ظرف یک 

ماه آینده برگزار شود.
به  وابسته  بانک  پنج  برداشتن  با در  بانک سپه  افزود: مجموعه  وی 
نیروهای مسلح، فعالیت های بانکی و خدمت رسانی به آحاد مردم و فعالین 

اقتصادی را با قدرت و توان شش بانک تداوم خواهد داد.
به گفته همتی، پروژه ادغام این شش بانک، کاری بسیار پیچیده و 
عظیم بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم در حوزه نظارت بانک 
مرکزی و همراهی صمیمانه و خوب بانک های ادغامی، ستاد کل نیروهای 
مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک سپه در طول دو سال و نیم 

به سرانجام می رسد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: انجام این پروژه یکی از مهمترین 
برنامه های اصالح نظام بانکی بود که با تدبیر مقام معظم رهبری با جدیت 

آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خدا به نتیجه می رسد.

يک تحلیلگر مسائل اقتصادی:
تا مشکالتی ساختاری حل نشود، بازگشت آمریکا به برجام 

هم راهگشا نیست
گر  ا کرد:  بیان  ندری  کامران 
ز  ا ر  کشو دی  قتصا ا ن  ا ر ا ستگذ سیا
اشتباهات خود صرف نظر نکرده و مسیر 
قبلی را طی کنند، حتی با فرض بازگشت 
آمریکا به برجام، بازهم چشم انداز مثبتی 

نخواهیم داشت.
مسائل  تحلیلگر  ندری،  کامران 
اقتصادی اظهار داشت: خوشبینی  که به 

برقراری درآمدهای نفتی در کشور با روی کار آمدن بایدن در آمریکا ایجاد 
شده، بالطبع می تواند به طی مسیرهای اقتصادی ازسوی ما کمکی کند، اما 
چند نکته را باید مدنظر داشت؛ اول اینکه براساس آنچه به  نظر می رسد، 
قیمت نفت در آینده جایی برای افزایش ندارد و نمی تواند به اندازه گذشته 

برای ما درآمد نفتی داشته باشد.
کامران ندری افزود:  مساله دوم بحث ساختارهای کنترلی و ساختارهای 
نظارتی برای جلوگیری از فساد و رانت است که در سال های اخیر بسیار 
ضعیف شده است. درواقع اگر همان درآمدهای نفتی قبلی را داشته باشیم، با 
این حجم از فساد و رانت در بدنه دولت می تواند برای کشور خطرآفرین نیز 
باشد، بنابراین اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور از اشتباهات خود صرف نظر 
نکرده و مسیر قبلی را طی کنند، حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام، 

بازهم چشم انداز مثبتی نخواهیم داشت.

مخزن  از  نفت  برداشت  شرایط  شدن  مهیا 
نرگسی  میدان  بنگستان 

مخزن   ۲۸ توسعه  طرح  قالب  در  نرگسی  میدان   ۱۳ شماره  چاه 
به تولید رسید و به این ترتیب، برداشت نفت از مخزن بنگستان این 

امکان پذیر شد. بار  برای نخستین  میدان 
جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل  محمدی،  احمد 
از به تولید رسیدن چاه ۱۳ میدان نرگسی خبر داد و اعالم کرد: این 
در  تکمیل  از  پس  و  حفاری  مخزن،   ۲۸ توسعه  طرح  قالب  در  چاه 
از مخزن  برداشت نفت  امکان  باز،  اسیدکاری حفره  سازند سروک و 
 ۱۶۰۰ فشار سرچاهی  بشکه  هزار   ۳ تقریبی  دبی  با  میدان  بنگستان 

است. فراهم شده  پام 
وی با بیان اینکه مخزن آسماری - جهرم میدان نرگسی در سال 
۱۳۵۳ با حفر چاه شماره یک کشف شد و از سال ۱۳۷۶ به بهره برداری 
رسید، ادامه داد: به منظور بررسی دقیق امکان تولید از مخزن بنگستان 
اخیرا  و  ارائه   ۹۶ سال  در  شمال   ۰۱۵ شرق  موقعیت  نرگسی،  میدان 
به عنوان چاه نرگسی-۱۳ در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن در دستور 

کار حفاری قرار گرفت.
جهرم   - آسماری  مخزن  از  تنها  این،  از  پیش  گفت:  محمدی 
این  بنگستان و خامی  برداشت می شد و مخازن  نفت  نرگسی  میدان 
با  اکنون  و  می شدند  شناخته  غیرتولیدی  مخازن  عنوان  به  میدان 
نیز  میدان  بنگستان  مخزن  در  نفت  تولید   ،۱۳ شماره  چاه  حفاری 

است. شده  عملیاتی 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خاطرنشان کرد: با 
توجه به تولیدی شدن چاه شماره ۱۳ میدان نرگسی، برنامه ریزی های 
الزم برای آزمایش های تکمیلی، تعیین مقدار نفت درجا، ذخیره قابل 
حال  در  میدان  این  بنگستان  مخزن  توسعه ای  فازهای  و  استحصال 

است. بررسی 
میدان نفتی نرگسی در ۷۰ کیلومتری شمال شرقی بندر بوشهر و 
در منتهی الیه جنوب شرقی فروافتادگی دزفول و در مجاورت میدان های 
رودک، سوالبدر و گلخاری قرار دارد. طول و عرض تقریبی این میدان 
به ترتیب ۲۸ و ۴ کیلومتر بوده و توسعه آن در قالب طرح توسعه ۲۸ 

مخزن به شرکت حفاری دانا سپرده شده است.

پايان تعمیرات اساسی چاه ها و خطوط لوله؛
زمستانی  گاز  پایدار  تأمین  برای  مرکزی  مناطق  نفت 

آماده است
تعمیرات  گفت:  ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  تولید  مدیر 
مطابق  مرکزی  مناطق  نفت  گستره  در  لوله  خطوط  و  چاه ها  اساسی 
برنامه زمانبندی به پایان رسیده است و این شرکت برای تامین پایدار 

گاز در ماه های سرد سال آمادگی دارد.
در  رجبی  احمد  ایران،  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  گزارش  به 
نشستی که به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، ضمن بررسی و ارزیابی چالش های تولید برای دستیابی و تحقق 
شرکت های  و  ستاد  سطح  در  گاز  و  نفت  تکلیفی  تولید  مدون  برنامه 
طبق  لوله  خطوط  و  چاه ها  اساسی  تعمیرات  انجام  به  اشاره  با  تابع، 
برنامه زمان بندی شده در ماه های شهریور، مهر و آبان، گفت: بر مبنای 
پیش بینی و برنامه ریزی های انجام شده برای تولید حداکثری و آمادگی 
تالش  با  سال،  سرد  فصل  در  کشور  انرژی  تأمین  در  بیشتر  چه  هر 
شبانه روزی کارکنان مناطق عملیاتی شرکت های تابع، رفع موانع تولید 

و تعمیرات اساسی در حال انجام و پیگیری است.
وی افزود: با بررسی دوره ای وضع آمادگی چاه ها و تأسیسات گازی 
زیر پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، این شرکت برای تولید 

روزانه بیش از ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز آمادگی دارد.
نقش  بر  تأکید  با  ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  تولید  مدیر 
اساسی دو مخزن مهم ذخیره سازی گاز سراجه قم و شوریجه در تولید 
رکورد  ثبت  ما شاهد  امسال  کرد:  اظهار  زمستانی کشور  گاز  تأمین  و 
تزریق گاز در این میدان های مهم بودیم که خود بیانگر تحقق برنامه 

مدون تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است.
رجبی اظهار کرد: در مخزن گازی سراجه با تزریق حدود ۱۰۱۴ 
۱۷ درصد  میزان  به   ۹۸ به سال  نسبت  امسال  گاز  مترمکعب  میلیون 
افزایش  درصد   ۲۸ با  نیز  شوریجه  مخزن  در  و  بودیم  شاهد  را  رشد 
تزریق گاز و ثبت رکورد ۱۸۵۵ میلیون مترمکعب، ذخیره قابل توجه و 

دارا هستیم. تأمین گاز زمستانی کشور  برای  مطمئنی 

تقاضای نفت یک سال دیگر هم به سطح ۲۰۱۹ نمی رسد
نفت  تقاضای  بازگشت  که  کرد  اعالم  گانور  موسسه  عامل  مدیر 

به سطح سال ۲۰۱۹ حداقل یکسال دیگر طول می کشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، توربیورن ترنکویست اعالم 
کرد که تقاضای جهانی نفت حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز کمتر 
از همه گیری ویروس کروناست و احتمال دارد که  از سطح آن پیش 
به  )اوپک( و متحدانش، موسوم  سازمان کشورهای صادر کننده نفت 

اوپک پالس، کاهش تولید نفت کنونی خود را تمدید کند.
بر اساس توافق کاهش تولید اوپک پالس قرار است این ائتالف 
از ماه ژانویه ۲۰۲۱ کاهش تولید روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای 

کنونی خود را حدود ۲ میلیون بشکه در روز تسهیل کند.
سران  نشست  در  همچنین  گانور  تجاری  موسسه  عامل  مدیر 
تجاری رویترز گفت: بهبود بازار و رسیدن آن به سطح ۲۰۱۹ حداقل 
تا یک سال دیگر رخ نمی دهد و احتمال دارد که اوپک و متحدانش 
کاهش تولید کنونی خود را تا سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ تمدید کنند.

بانک چشم انداز قیمت نفت را کاهش داد
را   ۲۰۲۱ سال  در  نفت  قیمت  چشم انداز  سیتی  آمریکایی  بانک 

به دلیل نگرانی های ناشی از همه گیری ویروس کرونا کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک آمریکایی سیتی پیش بینی های 
قیمت نفت خود برای سال ۲۰۲۱ را در پی افزایش بیش از حد انتظار 
این  که  است  حالی  در  این  داد،  کرونا کاهش  ویروس  به  ابتال  موارد 
بانک اعالم کرد عرضه محدودتر سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
تدریجی  افزایش  سبب  همچنان  پالس(  )اوپک  متحدانش  و  )اوپک( 

قیمت ها در سال آینده می شود.
دبلیوتی آی  و  برنت  خام  نفت  قیمت  برای  خود  چشم انداز  سیتی 
برای سال ۲۰۲۱ را با پنج دالر کاهش به ترتیب ۵۴ دالر و ۴۹ دالر 
برای هر بشکه اعالم کرد. این بانک برآورد کرد تقاضای نفت در سال 
۲۰۲۰، ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، این در حالی 
است که سیتی پیش بینی کرد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱ بیش از ۷ 

میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
بانک سیتی در یادداشتی اعالم کرد: با  باقی ماندن قیمت ها در 
اوپک پالس،  ائتالف  دارد  احتمال  بشکه  هر  برای  دالر   ۴۰ محدوده 
تا  تولید  مهار  برای  خود  توافق  به  ژانویه،  در  تولید  افزایش  جای  به 

سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ و سه ماه نخست سال آینده ادامه دهد. 
 ۷۰۰ و  میلیون   ۷ تولید  کاهش  ژانویه  از  است  قرار  ائتالف  این 
هزار بشکه در روز خود را حدود ۲ میلیون بشکه در روز تسهیل کند.

روسیه  بایدن،  جمهوری  ریاست  که  داریم  انتظار  گفت:  سیتی 
در  را  آنها  نزدیکی  این  و  کند  نزدیک  هم  به  را  سعودی  عربستان  و 

تقویت کند. نفت  بازارهای  مدیریت 

رئیس شورای رقابت:

نه مردم دل خوشی از شورای رقابت دارند، نه خودروساز!
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زير نظر: محمد امامی

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن 
هزار  گفت: حدود ۳۰  اسالمی  انقالب 
متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در بنیاد 

مسکن تعیین تکلیف شدند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، 
»جواد حق شناس« معاون امور مسکن 
شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
مسکن  احداث  روند  آخرین  خصوص 
نفر  هزار   ۹۳۴ و  هزار   ۲۹ گفت:  ملی 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  متقاضیان  از 
ریز  وا تاکنون  د  بنیا تحت مسئولیت 
 ۲۵۰ و  هزار  معادل  که  داشته اند  وجه 

میلیاردتومان است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی با اشاره به اینکه مبلغ 
ملی  اقدام  طرح  پرداخت های  اولیه 
مسکن ۴۰ میلیون تومان است، توضیح 
داد: ۲۹ هزار و ۹۳۴ متقاضی طرح اقدام 
ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد هستند 
که واریز وجه انجام داده اند، از این تعداد 
۱۴ هزار و ۷۳۱ واحد به شکل مستقیم 
توسط بنیاد مسکن احداث و تکمیل و 
تحویل می شود که از این تعداد ۱۳ هزار 
و ۶۵ واحد در ۷۷ پروژه از مرحله دریافت 
پروانه تا پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی، 
پروژه های احداث مسکن ملی آنها آغاز 

شده است.
قرعه کشی  داد:  ادامه  حق شناس 
که  گروهی  و  نفرادی  ا متقاضیان 
واحدهای مسکن ملی آنها توسط بنیاد 
انجام شده  مسکن احداث نخواهد شد 
است که در همین خصوص، ۶ هزار و 
گروهی  و  انفرادی  متقاضی  نفر   ۹۲۸

معرفی  ها  پروژه  به  شده  کشی  قرعه 
و متصل شدند.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ هزار 
واحد از ۲۹ هزار و ۹۳۴ واحد طرح اقدام 
ملی مسکن که مستقیم و غیرمستقیم 
توسط بنیاد و با مدیریت بنیاد در صورت 
تعیین  تامین زمین احداث خواهند شد 

تکلیف شده اند.
 ۸ حدود  کرد:  اعالم  حق شناس 
هزار واحد نیز هستند که افراد واریز وجه 
کردند ولی هنوز سازمان ملی زمین و 
مسکن با وجود تالش های فراوان برای 
این تعداد، زمین برای اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن تامین نکرده است. چندی 
پیش معاون مسکن و ساختمان وزارت 
این خصوص  در  نیز  شهرسازی  و  راه 

دستور ویژه برای پیگیری دادند.
مدیر مسکن شهری بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی با یادآوری اینکه برنامه 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  برای  دولت 
تحت مسئولیت بنیاد مسکن ۱۳۸ هزار 
واحد است، گفت: ۱۳۸ هزار واحد طرح 
برنامه ای است  اقدام ملی مسکن جزو 
که دولت برای اجرای طرح اقدام ملی 
نهاده  مسکن  بنیاد  برعهده  مسکن 
آنچه که می تواند مستعد شروع  است. 
آنکه  اول  است  دو مطلب  باشد،  شدن 
اولیه  وجه  تومان  میلیون   ۴۰ متقاضی 
زمین  همچنین،  باشد.  کرده  واریز  را 
موردنیاز اجرای طرح برای افراد تامین 

شده باشد.
افرادی  هستیم  شاهد  افزود:  وی 
در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده 
و پذیرفته شده اند اما واریز وجه توسط 
آن دسته از متقاضیان انجام نشده است.  
مسکن  متقاضی  نفر  هزار   ۸ همچنین 

کرده اند  واریز  پول  که  هستند  ملی 
مسکن،  احداث  برای  آنها  زمین  اما 

تخصیص نیافته است.
مسکن  بنیاد  در  مسئول  مقام 
انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه بنیاد 
مسکن در حال حاضر متعهد به احداث و 
تکمیل واحدهای مسکونی ملی برای ۲۹ 
هزار و ۹۳۴ نفر است، گفت: متقاضیانی 
که کمتر از ۴۰  میلیون تومان واریز کرده 

باشند از طرح خارج می شوند.
شرط  کرد:  تصریح  حق شناس 
افراد  اتصال  برای  الزامی  و  اساسی 
تکمیل  و  مسکن  ملی  اقدام  طرح  به 
برای متقاضیان مشخص شده  واحدها 
که واریز مبلغ اولیه ۴۰ میلیون تومان 

تعیین شده است.
اجرای  اهمیت  به  توجه  با  وی 
بنیاد  گفت:  مسکن،  ملی  اقدام  طرح 
عدم  وجود  با  اسالمی  انقالب  مسکن 
مسئولیت برای تامین زمین برای برخی 
از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به 
دلیل اهمیت موضوع و برای همکاری 
با اجرای این طرح، برای یکهزار واحد 
طرح اقدام ملی مسکن، زمین تامین کرد 
اقدام ملی  و در اختیار متقاضیان طرح 

مسکن قرار داد.
وی یادآور شد: برنامه دولت برای 
ملی  مسکن  واحد  هزار   ۱۳۸ احداث 
برای بنیاد مسکن زمانی محقق خواهد 
شد که متقاضیان واریز اولیه وجه داشته 
برای  زمین  آنها  تمامی  برای  و  باشند 
تامین  مسکن  ملی  اقدام  طرح  اجرای 

شده باشد.

يک مقام مسئول خبر داد؛

تعیین تکلیف30 هزار متقاضی مسکن ملی از سوی بنیاد مسکن 

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که هجوم 
هیجانی سهامداران، خروج موقتی پول از بازار سرمایه 
نمی تواند شرایط غیر  نقدینگی  از حد  بیش  تزریق  و 
به  نهایت  در  بازار  و  کند  ایجاد  بازار  این  در  منطقی 

مدار طبیعی معامالت باز می گردد.
ایران؛  سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  گزارش  به 
چند  طی  بورس  بازدهی  مقایسه  به  ثابت«  »عظیم 
ماه اخیر پرداخت و گفت: در چند ماه گذشته شاخص 
این  اما  یافته  کاهش  سهام  قیمت  عمومی  سطح  و 
به آن معنی نیست که سوددهی این بازار ناچیز شده 
است؛ چرا که بازارهای موازی با رکود بیش از حد و 
لحظه ای  ثبات  که  کردند  ثابت  ماهانه  بازدهی  افت 

هم ندارند.
 وی افزود: از ابتدای سال جاری، روند معامالت 
به گونه ای بود که کمی دور از انتظار و غیر قابل کنترل 
شد، به بیان دیگر روزانه حجم باالیی از نقدینگی به 
بازار تزریق می شد که باعث رشد قیمت سهام و ایجاد 
حباب قیمتی در برخی نمادها شد. به همین علت اصالح 
قیمت و استراحت برای شاخص قابل پیش بینی بود و 
مسایل امروز بازار سرمایه اتفاق غیر مترقبه ای نیست.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سوددهی 

منطقی یک ویژگی بارز سهام است اما اینکه نقدینگی 
بیشماری وارد بازار شود و قیمت گذاری سهام از مدار 
تحلیل خارج شود، خارج از چارچوب این بازار است. 
به همین علت بازار سرمایه دیر یا زود جریان طبیعی 

را در دست می گیرد.
هم   سیاسی  های  رخداد  البته  کرد:  اظهار  وی 
دارند  بازار سرمایه  تاثیر مستقیم در جریان معامالت 
اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مصادف شد با 
زمانی که قیمت ها در حالتی ارزنده قرار دارند و بازار 
را در شرایط هموار صعودی قرار خواهد داد، بنابراین 
نام  بتوان  مقطعی  تنها یک شوک  را  انتخابات  شاید 

گذاری کرد.

ثابت ادامه داد: بهتر است سهامداران با صبوری 
بلند مدت سرمایه گذاری را دنبال  و سرمایه گذاری 
کنند نه معامالت لحظه ای. امید می رودکه به زودی 
گشایش های جدید اقتصادی را شاهد باشیم که نتیجه 
آن برقراری شرایط بهتر اقتصادی خواهد بود و بازار 

سرمایه هم یکی از ارکان اقتصاد است.
کرد:  نشان  خاطر  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
ریزش های اخیر تا حدودی حاکی از خروج نقدینگی 
از بازار است، اما به این معنی نیست که این نقدینگی 
، بلکه سهامداران هنوز  بازار دیگری شده باشد  وارد 
هم منتظر شرایط بهتری هستند تا بار دیگر نقدینگی 

را وارد این بازار کنند.
شاخص بورس از سه ماه گذشته وارد مدار نزولی 
شد و روزهای نگران کننده ای را برای فعاالن این 

بازار به ارمغان آورد.
در  شده  ایجاد  اصالح های  به  توجه  با  اکنون 
شاخص بورس کارشناسان امید بازگشت رونق را به این 
بازار داده اند و اعالم کرده اند: با توجه به افت پرشتابی 
که بورس در چند وقت اخیر تجربه کرده است اکنون 
بهترین فرصت برای ورود سهامداران به این بازار برای 

سرمایه گذاری فراهم شده است.

يک کارشناس بازار سرمايه اعالم کرد؛

معامالت بورس به مدار طبیعی باز می گردد
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آبفا  مدیرعامل شرکت 
پیرامـون  اصفهـان  اسـتان 
نواختـن زنگ آب در فضای 
مجـازی اعـالم کـرد: نواختـن زنگ 
آب در صورتـی کـه دانـش آمـوزان 
فراینـد تعلیـم و تربیـت را بـه دلیـل 
شـیوع ویـروس کرونا مجـازی دنبال 
مـی کننـد، نشـانگر اهمیـت و ارزش 

است. آب 
هاشـم امینـی با بیـان اینکه آب 
فرهنگ هـا کاالیـی مهـم  در همـه 
شـمار  بـه  جایگزیـن  قابـل  غیـر  و 
ابـراز داشـت: در فرهنـگ  مـی رود، 
دینـی و اسـالمی مـا بـر اهمیت آب 
دو چنـدان تاکید شـده و بـر پرهیز از 
اسـراف در مصرف آب و صرفه جویی 
در مصـرف ایـن مایع حیاتـی توصیه 

است. شـده 
وی بـا تاکید بـر اهمیت آموزش 
دانـش  بـه  آب  از  اسـتفاده صحیـح 
آموزان اظهار داشـت: دانـش آموزان 
می تواننـد بـا آموزش به عنـوان یک 
مـروج فرهنگ مصرف صحیح آب در 

خانواده هـا عمـل کنند.
و  آب  شـرکت  مـل  مدیرعا
فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا تقدیر 
از همـکاری خـوب اداره کل آموزش 
و پـرورش اسـتان همچنین مدیران و 
مربیـان مدارس، ابـراز امیدواری کرد 
کـه برگزاری ایـن برنامه ها در نهایت 
مـی توانـد به اصالح الگـوی مصرف 

آب در جامعـه بیانجامـد.
فرهنـگ  بایـد  داد:  ادامـه  وی 
صرفـه جویـی بـه عنوان یـک اصل 

در زندگی اقشـار مختلف جامعه مورد 
توجـه قـرار گیـرد و تمامـی مصارف 
همچون مصـارف خانگی و همچنین 
مصـرف در محیـط اجتماعـی ماننـد 

مـدارس مطابـق الگو باشـد.
هاشـم امینی خاطر نشـان کرد: 
بـرای تشـکر از ایـن نعمـت خداونـد 
صحیـح  اسـتفاده  راه  بتوانیـم  بایـد 
و  بیاموزیـم  را  اسـراف  از  پرهیـز  و 
دانش آمـوزان بهتریـن گزینـه بـرای 
آمـوزش الگـوی مصـرف صحیح در 

زمینـه آب هسـتند.
در ادامـه ایـن مراسـم مدیرکل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان 
با اشـاره بـه اهمیت مصـرف صحیح 
گفـت:  آمـوزان  دانـش  توسـط  آب 

یکـی از راههـای مصـرف بهینه آب 
از  اسـتفاده  آمـوزان  دانـش  توسـط 
تحهیـزات کاهنـده در مدارس اسـت 
کـه بدین منظـور تصمیـم گرفتیم از 
شـیرهای پدالـی در مـدارس اسـتان 

کنیم. اسـتفاده 
کل  اداره  داد:  ادامـه  اعتدالـی 
آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان 
در نظـر دارد تـا قبـل از سـال ۱۴۰۰ 
از  مـدارس  درصـد   ۸۰ از  بیـش  در 

شـیرهای پدالـی اسـتفاده نمایـد.
داد: در چنـد سـال  ادامـه  وی 
اخیـر آمـوزش و پـرورش در مقاطع 
هـای  برنامـه  تحصیلـی  مختلـف 
آموزشـی متنوعـی پیرامـون مصرف 
بهینـه آب بـرای دانـش آمـوزان در 

کـه  اسـت  داده  قـرار  کار  دسـتور 
نمونـه بـارز آن برگـزاری جشـنواره 
کـودکان  بـرای  آب  واژه  نخسـتین 
اول دبسـتان مـی باشـد. همچنیـن 
در سـالهای اخیـر زنـگ آب با هدف 
ترویـج مصـرف درسـت آب در میان 
مـدارس سـطح  در  آمـوزان  دانـش 

اسـتان نواختـه شـده اسـت .
مراسـم  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
“زنـگ آب” و “جشـنواره نخسـتین 
واژه” همه ساله در آبان ماه، همزمان 
بـا آمـوزش کلمـه آب در مقطـع اول 
دبسـتان، همـراه بـا جشـن و برنامـه 
های آموزشـی در خصـوص مدیریت 
مصرف آب، در دبسـتان های اسـتان 

برگـزار مـی گردد.

“زنگ آب” در استان اصفهان به صورت مجازی نواخته شد مدير خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه  خبر داد:
افزایش۲۴۰ دستگاه خودروی سنگین 

صادق فرخی، مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه 
گفت: به منظور رعایت هرچه بهتر فاصله گذاری های اجتماعی و تحقق 
استراتژی تولید پایدار در شرکت، ۲۴۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس 

جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی فوالد مبارکه اضافه شد. 
وی گفت: یــکی از استراتژی هایی که برای مقابله با ویروس کرونا 
در شرکت فوالد مبارکه تدوین شد، رعایت فاصله گذاری اجتماعی بود 
که این استراتژی در حوزۀ ایاب و ذهاب کارکنان به صورت کامل اجرا 

می شود.
وی با تأکید بر اینکه یکی از ابزارهای اجرایی این سیاست افزایش 
تعداد ناوگان حمل ونقل عمومی است، گفت: در همین خصوص همچنین 
سیستم تردد به صورت شناور تغییر کرد و بازۀ زمانی ورود و خروج کارکنان 
گسترده تر شد؛ به نحوی که بازۀ زمانی تردد از ساعت ۶ تا ۷:۳۰ صبح، به 
ساعت ۶ تا ۸:۳۰ صبح تغییر یافت و این باعث کاهش بار ترافیکی جاده ای 

و کاهش ازدحام در پارکینگ های سبک و سنگین فوالد مبارکه شد.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه در ادامه، آموزش 
و افزایش سطح آگاهی رانندگان را از دیگر مباحث مهم کنترل ویروس 
در ناوگان ترابری اعالم و اظهار کرد: طبعا با اضافه شدن این اتوبوس ها 
و مینی بوس ها، باید راننده های جدیدی به سیستم ترابری شرکت اضافه 
می شد. بنابراین هم زمان با هفتۀ ناجا، در جلسۀ هم اندیشی با فرماندهی 
راهور استان و فرماندهان ستادی، موضوع آموزش رانندگان مطرح و 
موضوعات  سایر  و  زمینه  این  در  راهنمایی  اساتید  دانش  از  شد  مقرر 

مرتبط بهره گیری شود.
رعایت  برای  شده  گفته  نظر  در  اقدامات  تشریح  در  فرخی 
شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی در ناوگان ترابری 
اتوبوس ها  از ۵۰ درصد ظرفیت  قرار شد حداکثر  مبارکه گفت:  فوالد 
نفر دو صندلی پیش بینی شد و  ازای هر  به  تا جایی که  استفاده شود، 
همکاران با آرایش زیگزاگ از صندلی ها استفاده کنند تا در اثر مجاورت، 
انتقال ویروس صورت نگیرد. همچنین اتوبوس های شیفت دو بار  و   
اتوبوس های روزکار یک بار توسط اکیپ مخصوص با زمان بندی مشخص 
ضدعفونی شوند. این در حالی است که به همۀ اتوبوس ها پمپ های دستی 
دولیتری برای ضدعفونی اختصاص داده شده که روزانه شارژ می شود و 
رانندگان محترم بعد از پیاده کردن همکاران، روکش صندلی ها، دسته ها 

و جاهایی را که در معرض تماس بوده ضدعفونی می کنند.
مدیر خدمات عمومی و رفاهی فوالد مبارکه در ادامه گفت: در حال 
حاضر به منظور رعایت هرچه بیشتر فاصله گذاری های اجتماعی و توجه 
به سالمت کارکنان و استمرار تولید، همکاران روزکار نیز با ظرفیت ۵۰ 

درصد به صورت یک روز در میان در محل کار خود حاضر می شوند.
وی با تأکید بر اینکه همۀ رانندگان و کارکنان شرکت دائما مورد 
پایش و غربالگری قرار می گیرند گفت: عزیزان مشکوک به ابتالی این 
ویروس سریعا شناسایی و پس از آن جهت بازیابی سالمتی کامل خود 
تحت مداوا قرار می گیرند. این در حالی است که با تمهیدات اندیشیده شده 
در حوزۀ معاونت نیروی انسانی شرکت، سیستم خوداظهاری نیز برای 
همۀ همکاران تعریف و عملیاتی شده است تا به این وسیله همکاران 
دائما وضعیت سالمت جسمانی خود را در سیستم اعالم و ثبت و ضبط 

کنند تا انتقال بیماری به حداقل برسد.

مديرعامل شرکت آب منطقه ای استان ايالم :
۲ هزار میلیارد ریال برای سد میمه هزینه شده است

 ایالم- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم گفت: تاکنون 
برای سد میمه بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده است و به طور 

قطع عملیات اجرایی این سد با تزریق اعتبار مناسب شتاب می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم  اظهار داشت: سد 
میمه در پیوست قانون ۹۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب دارد که جوابگوی 
نیاز واقعی این طرح نیست و پیگیری های الزم برای پیش بینی اعتبار 

مناسب به این طرح، در بودجه سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دارد.  
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی سد میمه در سال ۸۹ در بخش 
مرکزی دهلران شروع شد و هم اکنون دارای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
است، تصریح کرد: این سد با هدف مهار و کنترل سیالب و تنظیم ۶۰ 
میلیون متر مکعب آب در سال برای مصارف کشاورزی در بخش مرکزی 

دهلران احداث می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم ابراز کرد: با  بهره 
از اراضی دیم منطقه  آبیاری ۶ هزار هکتار  از این سد، زمینه  برداری 

فراهم می شود.

در  بانوان  بوستان  احداث  اعتبار  تومان  ۳۰میلیارد   
اسالمشهر

ر  د  ، اسالمشهر ر  ا شهرد  
علنی  جلسه  ششمین  و د هشتا
تمام  حضور  با  که  شهر  شورای 
اعضا و جمعی از مدیران شهرداری 
،اظهار  برگزارشد  شورا  ،در صحن 
کرد: برای احداث و تکمیل بوستان 
بانوان ،اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد 

تومان نیاز است .
در   : ،افزود  بوستان  این  در  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  طال 
طی سال جاری با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد تومان عملیات دیوار کشی 
این بوستان انجام و برای سال آینده نیز ۵/۱میلیارد تومان اعتبار پیش 

بینی شده است .
بانوان  بوستان  جانمایی  در  مشکل  مهمترین  اینکه  بیان  با  وی 
است،تاکید کرد:بدلیل اینکه بوستان بانوان در قسمتی از بوستان مدیریت 
بحران که از محل اعتبارات بحران استانداری و اعتبارات دولتی احداث 
شده ،شهرداری نمی تواند تغییرات در این مجموعه ایجاد کندو ایجاد 
بحران  ستادمدیریت  تصویب  درصورت  و  هماهنگی  با  باید  تغییرات 

استانداری تهران انجام شود.

یام تبریک و گرامیداشت شهردار شاهرود به مناسبت 
سالروز سفر پر برکت مقام معظم رهبری

۲۰آبـان مـاه بـرای همیشـه در تاریـخ ایـن شهرسـتان جـاودان 
خواهـد بـود چـرا کـه شـاهد سـفری تاریخـی و پرخیـر و برکـت مقـام 

معظـم رهبـری بـوده اسـت.
 سـفری کـه بارقـه های امید را بار دیگـر در دل مردمان این خطه 
سرسـبز زنده نگه داشـت تا با دسـتاوردهای معنوی آن این شهرسـتان 

در مسـیر پیشرفت حرکت کند.
حماسـه حضـور گسـترده و اسـتقبال گـرم اقشـار مختلـف مـردم 
اسـتان از مقـام معظـم رهبـری نشـانه عـزت و غـرور و سـربلندی این 
خطـه اسـت کـه نشـان داد مردمان باصفای شـاهرود در مسـیر انقالب 

و والیـت فقیـه همیشـه بـوده و همیشـه خواهنـد بود.
اینجانب ضمن گرامیداشـت این سـفر از تمامی جریانات سیاسـی 
فـارغ از هـر نـوع نـگاه از اقشـارمختلف مـردم میخواهـم در مسـیر 
رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری بعنـوان نقشـه راه و دسـتورالعمل 
هـای توسـعه ای شهرسـتان گام برداشـته و امیـد و نشـاط را بـه مردم 

ایـن دیـار هدیـه دهیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک:
پنج مجموعه ورزشی در اراک مهر و موم شد

رئیـس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان اراک گفت: پنج مجموعه 
ورزشـی ایـن شهرسـتان بـه دلیـل رعایـت نکـردن دسـتورالعمل های 
بهداشـتی و بـر اسـاس مصوبـات سـتاد کرونـای اسـتان مرکـزی مهر 

و موم شـدند.
احسـان فردوسـی افـزود: براسـاس دسـتورالعمل سـتاد مدیریـت 
بیمـاری کرونـا اسـتان مرکـزی تمامـی مجموعه های ورزشـی به دلیل 
شـیوع ایـن بیمـاری تعطیل هسـتند و تا کنون بخشـنامه جدیدی مبنی 
بـر بازگشـایی ورزشـگاه ها بـه اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان اراک 

ابالغ نشـده اسـت. 
وی اظهـار داشـت: ۱۲ تیم مشـترک بـا نماینـدگان اداره ورزش و 
جوانـان، دانشـگاه علـوم پزشـکی، پلیـس اماکـن و سـازمان های مردم 
نهـاد بـه صورت شـبانه روزی فعالیـت مجموعه های ورزشـی را زیرنظر 
دارند و در صورت بازگشـایی و تخطی از مصوبات سـتاد مدیریت کرونا 

اسـتان حتی مهروموم می شـوند.
وی ادامه داد:همچنین در بازرسـی های انجام شـده بنر و برچسـب 
تعطیلی مجموعه های ورزشـی به دلیل شـیوع ویروس کرونا در سـردر 

۱۰ ورزشـگاه نصب شد. 
۲۴۰ مجموعـه ورزشـی در شهرسـتان اراک بـه ثبـت رسـیده کـه 
از ایـن تعـداد ۱۴۰ مـورد در رشـته  ورزشـی بدنسـازی و پـرورش اندام 

فعالیـت می کننـد. 
مطابـق آمـار موجـود، ۲۶ هزار و ۶۵۲ نفر  از شـیوع ویروس کرونا 
تا کنون  در ۱۲ شهرسـتان اسـتان به بیماری کووید ۱۹  مبتال شـدند.

براسـاس اظهارات سـیما سادات الری سـخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی  ۶۹۲ هزار و ۹۴۹ نفر تا ۱۹ آبان ۹۹ در کشور 
بـه طـور قطعـی بـه ویـروس کرونا مبتال شـده و تعـداد جـان باختگان 

کرونا در کشـور به ۳۸ هزار و ۷۴۹ نفر رسـیده اسـت.

مديرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:
خیران مدرسه ساز استان مرکزی ۳۲ تفاهم نامه

 منعقد کردند
مرکـزی- مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان 
مرکـزی گفـت: خیـران مدرسه سـاز ایـن اسـتان در سـال جـاری ۳۲ 
تفاهم نامـه بـه ارزش ۴۱۸ میلیـارد ریـال بـا ایـن نهـاد منعقـد کرده اند.

حسـین محمـدی افـزود: میـزان تعهدهـا نسـبت به مدت مشـابه 
قبـل یکسـان اسـت اما به لحـاظ اعتباری، حجـم تعهدهـا ۱۲۲ میلیارد 

ریـال افزایش دارد.
وی بیـان کـرد: یک هـزار و ۴۷۸ خیـر خـرد نیز امسـال در اجرای 
طرح هـای مدرسه سـازی با این نهاد مشـارکت داشـته اند کـه این موارد 

معـادل یک هـزار و ۵۰۰ میلیون ریال بوده اسـت.
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس اسـتان مرکزی ادامه 
داد: یک هـزار و ۲۰۵ مرکـز آموزشـی ایـن اسـتان نیازمنـد بازسـازی و 
مرمـت اسـت کـه بـرای این مهـم ۱۶۰ هـزار میلیـارد ریال اعتبـار نیاز 

است.
محمـدی عنـوان کـرد: ۹۹ طـرح نیمه تمـام آموزشـی در اسـتان 
مرکـزی بـا پیشـرفت میانگیـن ۳۲ درصـد وجـود دارد کـه تکمیـل 
آن هـا نیازمنـد ۲۰ هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار اسـت و امیـد مـی رود 
کـه خیـران ماننـد سـنوات گذشـته در تکمیـل ایـن طرح هـا همـت 

ویـژه  بـه کار گیرنـد.
وی گفت: ۱۲۸ مدرسـه اسـتان مرکزی نیز بدون دیوار و یا دارای 
دیـوار در حـال تخریـب اسـت کـه بـرای دیوارکشـی این مـدارس نیز 

۳۴۰ میلیـارد ریـال اعتبار نیاز اسـت.
 

معاون امور اجتماعی بهزيستی استان مرکزی:
فرزند  به  مرکزی  بهزیستی  حمایت  مورد  کودک   ۱۸

خواندگی سپرده شدند
مرکـزی - معـاون امور اجتماعی بهزیسـتی اسـتان مرکزی گفت: 
در سـال جـاری ۱۸ کـودک بـه عنـوان فرزندخوانـده بـه خانـواده های 

متقاضـی فرزندخواندگی دارای صالحیت سـپرده شـده اسـت.
  علـی مـددی اظهـار کـرد: ۱۹ آبـان ماه هر سـاله پاسداشـت روز 

جهانـی فرزند خواندگی اسـت.
وی ادامـه داد: فرزندخواندگـی عبارت اسـت از اعطای سرپرسـتی 
کـودکان بـدون سرپرسـت شـناخته شـده مـورد سرپرسـتی سـازمان 
بهزیسـتی بـه خانواده هـای متقاضـی کـه واجدالشـرایط قانـون جـاری 

حمایـت از کـودکان بی سرپرسـت باشـند.
معاون اموراجتماعی بهزیسـتی اسـتان مرکزی افـزود: کودکانی به 
فرزندی سـپرده خواهند شـد که والدین یا جد پدری آنها، شـناخته شـده 
نباشـد. از طرفی این کودکان باید مورد سرپرسـتی سـازمان بهزیسـتی 
قـرار گرفتـه باشـند، بـه عبارتی پیـش از سـپردن کودکان بـه فرزندی، 
ایـن کـودکان بایـد از طریق مراجـع قضائی در اختیار این سـازمان قرار 
گیرنـد و مهم تـر اینکـه بایـد بـه خانواده هایی سـپرده شـوند کـه قانون 

تعیین کرده اسـت.
علـی مـددی بیان کـرد: قانون فرزندخواندگی مصوب سـال ۱۳۵۳ 
بـود کـه تـا سـال ۱۳۹۲ اجرایی می شـد امـا قانون جدیـدی در مجلس 

شـورای اسـالمی مصوب شـد که این قانون را تسـهیل کرد.
بـه گفته معاون اموراجتماعی بهزیسـتی اسـتان مرکـزی، در قانون 
قبلـی فقـط کودکانـی کـه پـدر و مـادر نداشـتند را می توانسـتیم بـه 
فرزندخواندگـی بدهیـم اما بر اسـاس قانون جدید اگر قاضی تشـخیص 
دهـد کودکـی بایـد از پـدر و مـادر خـود جـدا شـود و آنهـا صالحیـت 
نگهـداری او را ندارنـد، می تـوان وی را به خانواده هـای متقاضی دارای 

صالحیـت فرزندخواندگی سـپرد.
علـی مـددی خاطـر نشـان کـرد: از ابتـدای سـال جاری تـا کنون 
حـدود ۲۳ کـودک بی سرپرسـت و بدسرپرسـت ارجـاع شـده از طریـق 
نوجوانـان  و  کـودکان  خانه هـای  و  شـیرخوارگاه  در  قضائـی  مراجـع 
بهزیسـتی اسـتان مرکـزی پذیرش شـدند کـه از این تعـداد ۱۸ کودک 
بـه عنـوان فرزندخوانده بـه خانواده های متقاضـی فرزندخواندگی دارای 

صالحیـت سـپرده شـده اند.

 برنامه های بیست و هشتمین دوره هفته کتاب ايالم اعالم شد
برنامه های بیسـت و هشـتمین 
دوره هفتـه کتاب جمهوری اسـالمی 
از سـوی مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد 

اسـالمی اسـتان ایالم اعالم شـد.
جمـع  در  خودآمـوز   عمـران 
خبرنـگاران گفت : دیدار با ناشـران و 
اصحـاب قلـم )بـا رعایت شـیوه نامه 
های بهداشـتی و به صورت محدود(، 
غبارروبـی مزار شـهدای گمنام شـهر 
ایـالم )بـا رعایـت شـیوه نامـه های 
نماینـده ی  بـا  دیـدار  و  بهداشـتی( 
ولـی فقیـه در اسـتان و امام جمعه ی 
ایـالم )با حضـور نمایندگان ناشـران 
و نویسـندگان و بـا رعایـت فاصلـه 
گـذاری اجتماعـی( از برنامـه هـای 

هفتـه کتاب اسـت.
وی افـزود: توزیع هدفمند کتاب 
مـدارس  سـطح  در  عمومـی  هـای 
مسـاجد و مناطـق محـروم، اهـدای 
آموزشـی)به  کمـک  هـای  کتـاب 
دانـش آموزان مناطق محروم در پایه 
هـای تحصیلی ابتدایی تا دبیرسـتان، 
برگـزاری برنامه نقد و بررسـی کتاب 
بـا حضـور اسـاتید و اهالـی قلـم بـه 
صـورت مجـازی، دقایقـی بـا کتـاب 
کتـاب هـای  معرفـی  بـا محوریـت 
مـورد عالقـه کـودکان و نوجوانـان 

و بزرگسـاالن بـه مـدت ۳ دقیقـه در 
فضای مجـازی و کتابخوانی مجازی 
بخـش  زیباتریـن  خوانـش  شـامل 
هایـی از هـر کتـاب ویـژه کـودکان 
و نوجوانـان و بزرگسـاالن بـه مـدت 
۴ دقیقـه در فضـای مجـازی از دیگر 
بخشـهای گرامیداشـت هفتـه کتاب 

در اسـتان ایـالم اسـت.
هشـتمین  و  بیسـت  دبیرسـتاد 
دوره هفتـه ی کتـاب و کتابخوانـی 
نامـه  داد:  ادامـه  ایـالم   اسـتان  در 
های شـفاهی کـه صحبت کـودکان 

بـه  کتـاب  مؤلفـان  بـا  نوجوانـان  و 
صـورت مجـازی در قالب کلیپ های 
۴ دقیقـه ای اسـت، برنامه کتابگردی 
و بازدیـد از کتابفروشـی های اسـتان 
و خریـد کتـاب بـا رعایت شـیوه نامه 
هـای بهداشـتی و همچنین برگزاری 
آییـن تجلیـل از فعـاالن و خادمـان 
حـوزه نشـر و تجلیـل از ناشـران و 
نویسـندگان و فعـاالن حوزه نشـر به 
صـورت مجـازی از بخشـهای متنوع 

هفتـه کتـاب خواهـد بود.
خودآمـوز افـزود: بـا عنایـت بـه 

شـیوع گسـترده  ویـروس کرونـا در 
جامعـه و قرارگرفتـن شـهر ایـالم در 
شـرایط سـیاه، اجرای برخی از برنامه 
ی هفتـه کتـاب بـا رعایـت دقیـق و 
مؤکـد دسـتورالعمل هـای بهداشـتی 

اجـرا خواهد شـد.
هفتـه  دوره  بیست و هشـتمین 
کتـاب جمهـوری اسـالمی ایـران از 
۲۴ تـا ۳۰ آبـان مـاه ۱۳۹۹ بـا شـعار 
»دانایـی؛ مانایـی« و در اسـتان ایالم 
با مشـارکت مؤسسـه فرهنگی هنری 
اقلیـم هشـت ایـالم انجام می شـود.

آرامســتان  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری قــدس گزارشــی از رونــد 
تدفیــن بیمــاران کرونــا و طــرح 
ــت  ــتان بهش ــی آرامس ــای عمران ه
فاطمــه)س( از جملــه توســعه ســالن 
انتظــار جهــت رفــاه حال شــهروندان 

ــرد.  ــه ک ارائ
جوانان-زهــرا  قدس-دنیــای 
قــره باغی:بــه نقــل از اداره ارتباطات 
و امــور بیــن الملل شــورای اســالمی 
و شــهرداری قــدس، حجت االســالم 
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــد جهانگی محم
بــا  کرونــا  جانباختــگان  تدفیــن 
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــاظ پروت لح
ــه)س(  ــت فاطم ــتان بهش در آرامس
شــهرقدس، گفــت: از ابتــدای بحران 
ــای  ــتان ه ــازمان آرامس ــا، س کرون
ــت  ــکلی باب ــدس مش ــهرداری ق ش
اختصــاص قطعــه مخصــوص بــرای 
ــا نداشــته، چــرا کــه  ــان کرون متوفی
ــل  ــی را از قب ــازمان، قطعات ــن س ای
بــه دســتور ســتاد مدیریــت بحــران 
آمــاده ســازی کــرده بــود. هــر چنــد 
متأســفانه بــه دلیــل افزایــش تعــداد 
مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا ناچــار 

ــه  ــر ک ــه ای دیگ ــاخت قطع ــه س ب
کامــال مجــزا از قطعــات عــادی 

ــود، شــدیم.  آرامســتان ب
رئیــس ســازمان آرامســتان 
ــزود:  ــدس اف ــهرداری ق ــای ش ه
ــارزه  ــی مب ــتاد مل ــتور س ــه دس ب
بــا کرونــا و بــا توجــه بــه ویژگــی 
هایــی کــه قبــور ایــن افــراد بایــد 
از  یــک  هیــچ  باشــد،  داشــته 
متوفیــان کرونــا در قطعــات عــادی 
دفــن نشــده و در قطعــه مخصــوص 

کرونــا خاکســپاری مــی شــوند، 
چــرا کــه بعضــا شــنیده مــی شــود 
ــوت  ــا ف ــل کرون ــه دلی ــرادی ب اف
شــده ولــی در قطعــات عــادی 
ــد.  ــده ان ــپاری ش ــتان خاکس آرامس
بنــده بــه عــنوان رئیــس ســازمان 
آرامســتان هــای شــهرداری قــدس 
ــب مــی  ــن مســاله را تکذی ــا ای قوی
ــرای  ــا ب ــم، چــرا کــه مــالک م کن
ــوت  ــی ف ــا گواه ــپاری الزام خاکس
افــراد اســت و صددرصــد متوفیــان 

کرونــا در قطعــات مجزا خاکســپاری 
ــی شــوند.  م

جهانگیــری  حجت االســالم 
در ادامــه بــه اقدامــات عمرانــی 
آرامســتان بهشــت فاطمــه پرداخــت 
ایــن  از  پیــش  کــرد:  عنــوان  و 
هنــگام  مــا  عزیــز  شــهروندان 
مراســم تشــییع و تدفیــن، مدتــی را 
در محوطــه بهشــت فاطمــه)س( در 
ســرما و گرمــا منتظــر مــی ماندنــد. 
بــه همیــن جهــت با دســتور شــهردار 
ــرر  ــئولین مق ــت مس ــرم و هم محت
شــد کــه ســالن انتظــار توســعه یافته 
ــون  ــم اکن ــه ه ــود ک ــز ش و تجهی
امیدواریــم  و  اجراســت  حــال  در 
ــال  ــاه ح ــش رف ــب افزای ــه موج ک

ــردد.  ــهروندان گ ش
آرامســتان  ســازمان  رئیــس 
ــان  ــدس در پای ــهرداری ق ــای ش ه
ــز و  تاکیــد کــرد: از شــهروندان عزی
فهمیم شــهر قدس خواهشــمندیم از 
شــرکت در تجمعات، مراســم تشــییع 
و تدفیــن بــه جــد خــودداری کــرده 
ــره شــیوع  و همگــی در قطــع زنجی

ــا ســهیم باشــند. کرون

رئیس سازمان آرامستان های شهرداری قدس خبر داد: 

توسعه سالن انتظار آرامستان بهشت فاطمه)س( جهت رفاه حال شهروندان
متوفیان کرونا در قطعات ويژه خاکسپاری می شوند 

علـی دهقانی رییس کل دادگسـتری اسـتان 
ایـالم در جلسـه شـورای قضایـی اسـتان  کـه با 
رعایـت کامـل پروتـکل هـای بهداشـتی برگـزار 
مقـدس  نظـام  در  خدمتگـزاری  گفـت:  شـد، 
از  بایـد  و  اسـت  غنیمـت  اسـالمی  جمهـوری 
ایـن فرصـت بـا مدیریـت زمـان و برنامـه ریزی 
منسـجم، اسـتفاده شـود و بهتریـن خدمـت ارائه 

. د د گر

وی  معیـار اصلـی در کار را ” اعمـال حـق ” 
دانسـت و افـزود: همگـی بایـد در مقابـل مـردم و 
اربـاب رجوع پاسـخگو باشـیم و در شـرایط کنونی 
و شـیوع بیمـاری کرونـا، بـه نحـوی برنامـه ریزی 
شـود کـه کار عقب نماند و امـورات به نحو مطلوب 

انجام شـوند.
رییـس کل دادگسـتری ایـالم اظهار داشـت: 
طـرح غربالگـری در سـه روز متوالی در زندان های 

اسـتان انجـام شـد و بالغ بـر ۱۰ درصـد از زندانیان 
بـا اعمـال تسـهیالت قضایی، کمک هـای خیرین 

و سـتاد دیه و... از زندان آزاد شـدند.
دهقانـی در پایـان ضمـن تقدیـر از پیگیـری 
هـای مدیـرکل زنـدان هـای اسـتان در راسـتای 
تکمیـل فـاز اول ندامتـگاه جدیـد، گفـت: بـا بهره 
بـرداری از پـروژه ندامتـگاه جدیـد، زنـدان مرکزی 

نیـز بـه خـارج از شـهر منتقـل می گـردد.

10 درصد از جمعیت زندانیان ايالم در طرح غربالگری، آزاد شدند
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بفـا  آ مـل  عا یر مد
هرمـزگان در نشسـتي بـا 
نماینده  »جبـاري«  حضور 
مـردم غـرب هرمـزگان در مجلس 
»شـیباني«  و  اسـالمي  شـوراي 
لنگـه،  بندر ن  شهرسـتا ر  نـدا فرما
بـا تاکیـد بـر اهمیـت ایجـاد منابع 
آبـي پایـدار در روسـتاها، از احداث 
حمیـران  کـن  شـیرین  آب  پـروژه 
ظرفیـت  بـا  بندرلنگـه  شهرسـتان 
در  مکعـب  متـر    ۶۰۰ و  یکهـزار 
شـبانه روز بـا سـرمایه اي بالـغ بر 
۱۲۰ میلیـارد  ریـال توسـط بخـش 

داد. خبـر  خصوصـي 
امیـن قصمـي هـدف از احـداث 
ایـن آب شـیرین کـن را تامیـن آب 
شـرب مورد نیاز روسـتاهای حمیران 
،بنـدر معلـم ، حشـم حـود و برکـه 
سـفلین بیان کرد و گفـت: این پروژه 
براسـاس برنامه ریزي انجام شـده تا 
پایـان سـال جاری بـه بهره بـرداري 

رسـد. مي 
وي افـزود: در حـال حاضـر آب 
مـورد نیـاز ایـن روسـتاها از محـل  
منابـع محلـی و خـط محـرم  تامیـن 
بـرداري  بهـره  بـا  کـه  شـود  مـي 
نیـاز  حمیـران  کـن  شـیرین  آب  از 
آبـي جمعیتـي  برابـر ۶ هـزار ۷۵۰ 

شـود. مـي  نفربرطـرف 
در  همچنیـن  گفـت:  قصمـي 
حـال حاضراحـداث آب شـیرین کـن 

ناهنـگ  مجتمـع  مترمکعبـي  هـزار 
را نیـز در ایـن شهرسـتان در دسـت 
سـاخت داریـم کـه ایـن پـروژه بـا 
سـرمایه گذاري بخـش خصوصي به 
میـزان  یکصـد میلیارد ریـال در حال 
اجراسـت و پیـش بینـي مي شـود تا 
پایـان سـال جاری تکمیـل و به بهره 

برسـد. برداري 
آب  ایـن  قصمـي؛  گفتـه  بـه 
شـیرین کـن قـرار اسـت نیـاز آبي ۴ 
هـزار ۵۰۰ نفـر از مجتمـع  ناهنگ را 

تامیـن کنـد.  
مدیرعامـل آبفا اسـتان در ادامه، 
مشـارکت  ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا 
مردمي دراجراي طرح هاي آبرسـاني 
، گفـت: توسـعه و بازسـازي شـبکه 
هـاي فرسـوده توزیـع آب روسـتاها 
و اجراي شـبکه توزیع در روسـتاهاي 
فاقـد لولـه کشـي آب شـرب در ایـن 
هایـي  پـروژه  جملـه  از  شهرسـتان 
اسـت که از طریق شـوراها و خیرین 
منطقـه در قالب مشـارکت مردمي در 

اجراسـت. حال 
وي افـزود: همچنیـن پیگیـري 
رونـد اجـراي پـروژه هاي نیمـه تمام 
و بازنگـري درمیـزان آب تولیدي آب 
شـیرین کـن هـا از دیگـر اقدامـات 
شهرسـتان  در  آبفـا  دار  اولویـت 

بندرلنگـه اسـت.
از  پـس  اسـت؛  ذکـر  شـایان 
آب  احـداث  رونـد  از  نشسـت،  ایـن 
شـیرین کن هاي حمیـران و ناهنگ 

بندرلنگـه بازدیـد بـه عمـل آمـد.

در نشست مديرعامل آبفا با نماينده مردم غرب هرمزگان در مجلس مطرح شد؛

بهره مندي ۱۱ هزار نفر از جمعیت روستایي بندرلنگه از آب شرب پایدار
۲آبشیرينكنحمیرانوناهنگتاپايانامسالافتتاحميشود

رئیس شورای استان سمنان 
انتظار  بود،  سمنان  استان  فرزند  جمهور  رئیس   ۲

بیشتری برای انتقال آب داشتیم  

رئیس شـورای اسـالمی اسـتان سـمنان گفت: نزدیک به ۱۶ سال 
اسـت کـه جایگاه ریاسـت جمهـوری بر عهـده ۲ فرزند برومند اسـتان 
سـمنان بـوده اسـت و انتظار مـردم این منطقـه تنها انتقـال آب دریای 

مازنـدران بـه سـمنان بود که هنور محقق نشـده اسـت. 
عباس آلبویه در سـیصد و شـانزدهمین نشسـت رسـمی شـورای 
اسـالمی شـهر سـمنان اظهـار داشـت: رئیس جمهـور متعلق بـه تمام 
کشـور اسـت امـا با توجه بـه کمبود شـدید آب در این منطقـه و انتظار 
مـردم از رئیـس جمهـوران هـم اسـتانی خود انتقـال آب بود کـه هنوز 

محقق نشـده اسـت. 
وی  خاطـر نشـان کـرد: در حـال حاضـر نیز مردم و مسـئوالن در 
سـمنان در انتظـار خبرهـای خـوب در این مورد هسـتند و مـی توان با 

پیگیـری هـای الزم به اجرا برسـد. 
نایـب رئیـس شـورای اسـالمی شـهر سـمنان تاکیـد کـرد : مهم 
تریـن هـدف از ایـن خواسـته مردمی تامین آب شـرب اسـت زیـرا اگر 
بـرای آن برنامـه ریـزی نشـود مشـکالت کمبـود آب در آینـده چندین 

برابـر زمان حـال خواهـد بود. 

با هدف کاهش هدر رفت آب انجام شد
اجرای DMA  در شهر احمد آباد مستوفی

بـه منظـور شناسـایی مولفـه هـا و کاهـش هدررفـت آب اجـرای 
طـرح اسـتقرار DMA در شـهر احمـد آبـاد مسـتوفی به اجرا رسـید .

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفای جنـوب غربی اسـتان 
تهـران معـاون نظـارت بـر بهـره بـرداری ایـن شـرکت بـا اعـالم این 
خبـر افـزود : مطابـق برنامـه ریـزی های الزم و دسـتور العمـل صادره 
در خصـوص مدیریـت و ایزولـه نمودن شـبکه های آبرسـانی در شـهر 
احمـد آبـاد مسـتوفی عملیـات مربوطـه بـه ۲ زون DMA   در ایـن 

شـهر تقسـیم و ایزوله شـد .
آرش شـکیبی گفـت: در ایـن خصـوص بازدیدهـای مربـوط بـه 
شناسـایی و عالمـت گـذاری مناطق مرزی و شـیرهای مربـوط به این 
محـدوده هـا بـه انجام رسـیده و خطوط شـهر احمـد آباد مسـتوفی در 

زون هـای جداگانـه DMA بـه طـور کامـل مجزا شـده اند.
شـکیبی اظهـار داشـت: در حـال حاضـر مبـادی ورودی در ایـن 
مناطـق بـه فلومترهـای مغناطیسـی تجهیـز شـده و رصـد احجـام آب 

توزیعـی بـه صـورت آنالیـن انجـام می شـود.
معـاون نظـارت بـر بهـره بـرداری بـا تاکیـد بـر ضـرورت کاهش 
  DMA هدررفـت عنـوان کـرد: در حـال حاضر و بـا توجه به اسـتقرار
 )MNF( در احمـد آبـاد مسـتوفی ، محاسـبه حداقـل جریـان شـبانه
جهـت شناسـایی واقعـی هدررفت واقعـی و در ادامـه هدررفت ظاهری 
در ایـن شـهر بـا ارایـه راهکارهـای الزم در خصـوص کاهـش آن در 

دسـت انجـام می باشـد.
وی در پایـان ضمـن تقدیر از تالش ها و همکاری های همکاران 
امـور آبفـای احمـد آبـاد مسـتوفی اظهـار امیـدواری کـرد : کـه در ماه 
هـای آینـده در سـایر شـهرهای تحت پوشـش نیـز اقدامات مشـابهی 

بـه مرحله اجـرا درآید.

تکمیل جاده کیکاور با افزایش اعتباری ۱۰۰ درصدی 
از محل ارزش افزوده

فرمانـدار ربـاط کریـم گفت: الین برگشـت جاده کیـکاور به اتمام 
رسـیده و شـهروندان در حـال تـردد هسـتند و الیـن رفـت آن تـا مـاه 

آینـده بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان ربـاط کریم، 
نظـام ملکشـاهی در پاسـخ بـه هجمـه ایجـاد شـده در برخـی از کانال 
هـای تلگرامـی مبنی گالیـه ۸۰۰۰ نفری مردم مظلوم کیـکاور از روند 
کالفـه کننـده ایـن شـهرک و عدم توجـه مسـئوالن به سـخنان بیان 
شـده جهـت بهسـازی و آسـفالت این محـور مواصالتـی و خجلمندی 
نشـر دهنـده مطلـب بابت تکرار مکررات بیان کـرد: طبق مطلب عنوان 
شـده از یـک سـال و نیـم پیش موضـوع آسـفالت کردن این جـاده در 
دسـتور کار قـرار گرفـت و کارهـای کندن و فعالیت هـای الزم آن آغاز 
شـد امـا پـس از بـازه زمانـی کوتاهی به دلیـل وجود معارضـان و دیگر 
مسـایل بـه حـال خـود رهـا شـد کـه اکنـون در حال بهـره بـرداری از 
هـر دوالین هسـتیم و زیبنده اسـت اهالی رسـانه پـس از تحقیق الزم، 

مطالـب را منتشـر کنند.
نماینـده عالـی دولـت در ادامـه افـزود: طـی ۱۷۴ روز حضـور 
بنـده در دیـار کریمـان، سـوای بازدیـد هـای سـر زده و پیگیـری 
موضوعـات شهرسـتانی با اسـتانداری و دیگـر مقامات، در خصوص 
موضـوع مطروحـه، بـه تنهایـی و مبـا حضـور مسـئوالن اسـتانی، 
۶۰ بـار از رونـد پیشـرفت فیزیکـی ایـن جـاده بـه صـورت از پیش 
مشـخص شـده و سـرزده حتـی در خـارج از سـاعات اداری بازدید 
کـردم وجـاده متروکه، اکنـون بیش از ۹۰ درصد پیشـرفت فیزیکی 

است. داشـته 
ملکشـاهی در خصـوص جزییـات این پـروژه بیان کـرد: این جاده 
دو الینـه بـه طـول هـزار و ۴۰۰ متر مربع، ۱۶ متـر مربع عرض پهنای 
بانـد و دومتـر رفیوژ، با اعتباری ۱۰۰ برابر شـده از محـل ارزش افزوده 
در حـال انجـام اسـت کـه الین برگشـت آن ۲۰ روز گذشـته بـه بهره 
بـرداری رسـید و در اختیـار شـهروندان قـرار گرفت. الیـن رفت آن نیز 
بـا پیشـرفتی ۹۰ درصـدی در حـال روکـش آسـفالت بود کـه با حضور 
معارضین مواجه شـدیم که با حل مشـکل حادث شـده، هر چه سـریع 

تـر ۱۰ درصـد فعالیـت باقیمانده نیـز به پایان خواهد رسـید.

نماینده و فرمانداران شهرستان های رودسر و املش 
با مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن دیدار کردند

حجـت االسـالم و المسـلمین صفـری نماینـده محتـرم مـردم 
شهرسـتان هـای رودسـر و املـش در مجلـس شـورای اسـالمی بـه 
همـراه آقایـان مظفـری و رنجبر فرمانـداران محترم رودسـر و املش با 
حضـور در شـرکت گاز، بـا مهندس اکبر مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 

گیـالن دیـدار کردند.
در ایـن دیـدار مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گیالن ضمن عرض 
خیـر مقـدم بـه میهمانـان گزارشـی از وضعیـت ارائـه خدمـات گاز در 

شهرسـتان هـای مذکور ارائـه کرد.
همچنیـن در ادامـه نماینـده و فرمانـداران رودسـر و املـش از 
مدیرعامـل و سـایر مسـئولین شـرکت گاز درخواسـت نمودنـد تـا 
رونـد گازرسـانی بـه مناطـق باقیمانـده هماننـد گذشـته بـا شـتاب 

یابد. ادامـه 

در سال ۹۸ انجام شد ؛ ۹ میلیون لیتر سوخت هوایی 
در استان گیالن مصرف شد

طـی سـال ۱۳۹۸ مقـدار ۹ میلیـون لیتر سـوختATK )سـوخت 
هوایـی ( از طریـق مرکـز سـوختگیری هواپیمائـی شـهید اسـدپوربرای 
فـرودگاه کالنشـهر رشـت بـدون حادثه وبا اسـتاندارد هـای الزم تامین 

وتوزیع شـد .
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت ملی پخش فـرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ؛ مجموع پرواز در سال ۹۸ دو هزار و ۱۲۸ فروند هواپیما 
در فـرودگاه رشـت بـود کـه ایـن تعـداد نسـبت بـه سـال ۹۷ )بـا تعداد 

۲ هـزار و ۴۵۷ ( حاکـی از کاهـش ۱۳درصدی تعداد پروازها اسـت  . 
همچنین ازفروردین لغایت شـهریور ماه سـال جاری ۳ میلیون لیتر 
سـوخت هوایـی بـا مجموع پـرواز ۸۰۰ سـورتی بود که شـیوع ویروس 
کرونا ، لغو پروازهای خارجی و حجاج و عدم اسـتقبال مردم از مسـافرت 

های هوایی از جمله دالیل کاهش مصرف سـوخت هوایی اسـت .

پژوهش  و  آموزش  همايش  نخستین  در  کرمان  شهردار 
شهرداری های استان:

در ساختار سازمانی، آموزش و پژوهش رکن اساسی 
است

شـهردار کرمـان گفـت: در سـاختار سـازمانی، آمـوزش و پژوهش 
رکن اساسـی اسـت.

نخسـتین  در  عالـم زاده  گـزارش کرمان آنالیـن، سـیدمهران  بـه 
کـه  کرمـان،  اسـتان  شـهرداری های  پژوهـش  و  آمـوزش  همایـش 
به صـورت ویدیوکنفرانـس برگـزار شـد، بـا بیـان اینکه نیروی انسـانی 
به عنوان سـرمایۀ اصلِی هر سـازمانی محسـوب می شـود، گفت: آموزش 
و بهسـازی منابـع انسـانی سـبب می شـود تـا افـراد بتوانند متناسـب با 
تغییـرات سـازمانی و محیـط، به طـور مؤثـر فعالیت شـان را ادامـه دهند 

و بـر کارایـی خـود بیفزایند.
وی افـزود: شـهرداری کرمـان در ایـن دوره، سـعی دارد در کنـار 
سـایر فعالیت هـای عمرانـی، خدماتـی و به ویـژه فرهنگـی و اجتماعی، 
بـه مسـایل آموزشـی و پژوهشـی نیـز به صـورت کاربـردی توجـه ویژه 

باشد. داشـته 
شـهردار کرمـان دسـتیابی بـه یـک برنامـۀ مـدون و حساب شـده 
و براسـاس تحقیـق و پژوهـش را در پیشـبرد اهـداف و برنامه هـای 
شـهرداری مؤثـر دانسـت و گفـت: در واقـع حـوزۀ پژوهش در پیشـبرد 
امـور اهمیتـی مضاعفـی دارد و می توانـد مسـیر شـهرداری ها را بـرای 

فعالیت هـا و اقدامـات آینـده هموارتـر سـازد.
عالم زاده با تأکید بر اهمیت و جایگاه پژوهش در سـاختار سـازمانی 
اظهـار داشـت: از آن جاکـه پژوهـش به عنـوان فعالیتـی منسـجم برای 
رسـیدن بـه  شـناختی روشـن تر از مفاهیم به شـمار مـی رود؛ بنابراین، با 
تلفیـق تجـارب دانشـگاهیان و کارکنان شـهرداری می توانیـم در حوزۀ 

پژوهـش بـه نتایج خوبی برسـیم.
و  کیفیـت  ارتقـای  از ضرورت هـای  را  پژوهـش  و  تحقیـق  وی 
تنـوع خدمـات در سـازمان ها دانسـت و گفـت: فایـدۀ توجه بـه تحقیق 
و پژوهـش ایـن اسـت کـه می توانیـم بـا اتـکا به نتایـج آن، بـرای حل 

مشـکالت جامعـه گام برداریـم.
عالـم زاده افـزود: بـا توجـه به اینکه کسـب توان رقابتـی در عرصۀ 
جهانـی، بـر پایـۀ کسـب توانایی هـای پژوهشـی و تکنولوژیکی صورت 
می گیـرد؛ بنابرایـن، تکنولـوژِی برتـر امـکان مانـدن در صحنـۀ رقابت 

افزایـش می دهد. را 
شـهردار کرمـان همچنیـن از همۀ دسـت اندرکاران برگـزاری این 
همایـش تقدیـر کـرد و افـزود: امیدواریم ایـن حرکت پایه گـذار اتفاقات 

خوبـی در حـوزۀ آموزش و پژوهش باشـد.
سرپرسـت پژوهشـگاه علوم و تکنولوژي پیشـرفته و علوم محیطي 
دانشـگاه تحصیـالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشـرفته کرمان نیز در 
ایـن همایـش ضمن قدردانی از زحمات و تالش های شـهردار کرمان و 
سـایر دسـت اندرکاران برپایی این همایش گفت: هـدف اصلِی پژوهش، 

این اسـت که مشـکالت جامعه را شناسـایی و برطرف کند.
امیـن باقـی زاده افـزود: بخشـی از وظیفـۀ مـا تولید علم و بخشـی 
هـم مربـوط بـه حـل مشـکالت جامعـه اسـت کـه الزمـۀ رسـیدن به 
ایـن اهـداف، همـکاری، تعامـل و هم افزایـی دانشـگاه بـا سـازمان ها و 

نهادهـای مختلف اسـت.
وی ادامـه داد: توصیـۀ مـا ایـن اسـت کـه همـه بـا مشـارکت 
حداکثـری، تحقیقـات خـود در حوزه هـای پژوهشـی اعـم از مقـاالت، 
طرح هـای پژوهشـی، کتـاب، اختراعـات وغیـره را بـه دبیرخانـۀ ایـن 
همایـش ارسـال کننـد تـا بتوانیم بـا توجه بـه حجم و کیفیـت باالتری 

از آثـار، بـه داوری و انتخـاب آثـار برتـر بپردازیـم.
باقـی زاده بـا اشـاره به مطرح شـدن موضـوع آیین نامۀ مشـترک 
انسـانی  منابـع  توسـعه  و  برنامه ریـزی  معـاون  ازسـوی  پژوهشـی 
بـا تدویـن آیین نامـۀ مشـترِک پژوهشـی،  شـهردار کرمـان گفـت: 
در همـۀ شـهرداری ها و به صـورت مشـترک بـا دانشـگاه، چارچـوب 
مشـخص و مدونـی ایجـاد می شـود کـه بـا ایـن اقـدام می توانیم در 
جهـت مدون سـازی پژوهش هـا و اسـتفادۀ حداکثـری از آن هـا گام 
برداریـم و افـراد را بـه سمت وسـوی فعالیت هـای پژوهشـی هدایـت 

. کنیم
وی از اعالم آمادگی دانشـگاه برای همکاری با همۀ شـهرداری ها 
در قالـب تفاهم نامـۀ فعالیت هـای پژوهشـی و آموزشـی خبـر داد و ابراز 
امیـدواری کـرد بـا انجـام این گونـه اقدامـات، در سراسـر اسـتان بـه 

هم افزایـی الزم برسـیم.
دبیـر اجرایـی همایـش و عضـو هیـات علمی دانشـگاه تحصیالت 
تکمیلـی صنعتـی و فناوری پیشـرفته کرمان نیز هـدف از برگزاری این 
همایـش را تبـادل اطالعـات و ترویـج دسـتاوردهای علمـی و تجربـی 
بیـن شـهرداری ها و آشـنایی بـا موضوعـات و ابزارهای نویـن در حوزۀ 
شـهری دانسـت و گفـت: فراهـم کـردن فرصـت و میدان علمـی برای 
دانش آموختـگان جهـت ارایـۀ آموخته هـای خـود، برقـراری انسـجام و 
وحـدت بیشـتر بین متخصصـان و صاحب نظـران و همچنین جمع بندی 
و گسـترش جایگاه تحقیق و توسـعۀ سـازمانی در شـهرداری ها، از دیگر 

اهـداف این همایش محسـوب می شـود.
محمدعلـی باقـرزاده افـزود: ایـن همایش در هشـت محـور اصلی 
شـامل شهرسـازی و معماری، خدمات شـهری و محیط زیست، عمران 
و امـور زیربنایـی، حمل ونقـل و ترافیـک، حقـوق و حاکمیـت شـهری، 
توسـعه فرهنگـی و اجتماعـی، مدیریت ایمنی و بحـران، مدیریت منابع 

انسـانی و مالـی و اقتصـادی برگزار می شـود.
وی بـا اشـاره بـه تالش هایی که برای برگزاری این همایش شـده 
اسـت، از همـۀ شـهرداری های اسـتان خواسـت در ایـن زمینـه نظرات، 

پیشـنهادها و انتقادهای خـود را ارایه کنند.
باقـرزاده افـزود: براسـاس برنامه ریزی هـا، قرار بود ایـن همایش 
به عنـوان یـک همایـش درون سـازمانی، فقـط در شـهرداری کرمـان 
برگـزار شـود کـه بـا درایـت و تدبیـر شـهردار کرمـان، برگـزاری این 
همایـش با محوریت شـهرداری کرمان و دانشـگاه هایتک و همچنین 
مشـارکت شـهرداری های سراسـر اسـتان و دانشـگاه ها، در دستور کار 

قـرار گرفت.
وی بـا بیان اینکه این همایش در سـه بخش طرح های سـازمانی، 
مقـاالت علمـی و طرح های پرسـنلی برگزار می شـود، گفت: مشـارکت 
حداکثـری شـهرداری ها در ایـن همایـش، نقـش بسـزایی در ارتقـای 

جایـگاه تحقیـق و پژوهش در سـاختار شـهرداری ها خواهد داشـت.

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد 

اجرای بیش از 25 هزار مترعملیات توسعه شبکه در شهرهای تحت پوشش
طـی ۷ مـاه جـاری ۲۵ هـزار و 
پانصـد متـر لولـه گـذاری و توسـعه 
آبفـای  تابعـه  شـهرهای  در  شـبکه 
جنوبغربـی اسـتان تهـران انجـام و به 

اتمـام رسـید .
این خبر را معاون فنی مهندسـی 
و توسـعه ایـن شـرکت اعـالم کـرد و 
گفـت : بـا عنایـت بـه توسـعه حـوزه 
و  سـاخت  و  شـهری  و  سـکونتی 
سـازهای صـورت گرفتـه و از طرفـی 
خطـوط  نوسـازی  ضـرورت  بلحـاظ 
فرسـوده  و  قدیمـی  هـای  شـبکه  و 
انشـعاب  آوری  و جمـع  و شناسـائی 
و شـبکه هـای غیرمجـاز ، عملیـات 
توسـعه شبکه و لوله گذاری در مناطق 
مختلـف شـهرهای تحت پوشـش در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه و انجـام می 
ضمـن  خوشـحال  .کـوروش  پذیـرد 
تشـریح پـروژه هـای انجـام شـده در 
ایـن خصـوص خاطرنشـان سـاخت : 
ایـن عملیـات با صـرف هزینـه های 
و  جـاری  اعتبـارات  محـل  از  الزم 
داخلی و سرمایه ای طی ۷ ماه امسال 
جمعـا به طـول ۲۵ هـزار و پانصد متر 

و در شـهرهای واوان ، نسـیم شـهر ، 
اسالمشـهر ، گلسـتان ، ربـاط کریم و 

روسـتاهای تابعـه سـه شهرسـتان بـا 
اسـتفاده از لوله های چدن داکتیل ، و 

پلی اتیلن در سـایزهای مختلف انجام 
و بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت . 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
علیرضا  فرزند  جمشیدی  محمد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
به شماره شناسنامه ۱۰۱۰۸صادره از مشهد در مقطع کارشناسی رشته 
روانشناسی صادره از واحد دانشگاهی آزاد کاشمرمفقود گردیده  وفاقد 
دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یابنده  از  باشد  می  اعتبار 
آزاد اسالمی واحد کاشمر به نشانی کاشمر بلوار سید مرتضی ار سال 

نماید.م الف ۱۰۸

اگهی مفقودی 
 JDL۴G۲۴E۳JC۰۱۴۱۲برگ سبز سواری جیلی مدل ۱۳۹۳ ش موتور
ش شاسی L۱۰۸DBZ۵XE۳۱۰۸۹۴۲  پالک ایران ۷۲-۵۳۵ م ۳۳ مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
چون مالک سید فخرالدین نبوی چاشمی به استناد درخواست وارده 

به شماره ۱۳۹۹-۹۵۰۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ و ضمیمه استشهادی که 
به گواهی شهود رسیده است ادعا نموده که یک جلد سند مالکیت به 
مقدار ششدانگ پالک ۳۷۷ فرعی از ۲۳۸۲ اصلی واقع در بخش چهار 
المثنی  شهمیرزاد به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مزبور را نموده لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس 
که مدعی انجام معامله یا پالک صدراالشاره می باشد یا مدعی وجود 
سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
انقضای  از  یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است پس  سند مالکیت 
برابر مقررات صادر خواهد شد ضمنا  المثنی  مهلت مقرر سند مالکیت 
پالک فوق برابر سند رهنی شماره ۱۷۹۵۰ – ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دفترخانه 
۱۰ شهمیرزاد در قبال مبلغ ۷۰۰/۰۱۰/۰۰۰ ریال به مدت ۶۰ ماه در 

رهن بانک ملت قرار دارد. 
م / الف ۴۷۳

 سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 

بـه منظـور کنتـرل، مدیریت و توزیع مناسـب 
آب شـرب، ۷ دسـتگاه فلومتـر اولتراسـونیک بـه 
همـراه دسـتگاه انتقـال دیتـا در آبـان مـاه سـال 
جـاری در تاسیسـات آبرسـانی گیالن نصـب و راه 

شـد. اندازی 
بـه منظـور کنتـرل، مدیریت و توزیع مناسـب 
آب شـرب، ۷ دسـتگاه فلومتـر اولتراسـونیک بـه 
همـراه دسـتگاه انتقـال دیتـا در آبـان مـاه سـال 

جـاری در تاسیسـات آبرسـانی گیالن نصـب و راه 
شـد. اندازی 

بـه گـزارش دفتـر روابـط عمومـي و آمـوزش 
همگانـي شـرکت آب و فاضـالب اسـتان گیـالن؛ 
معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب ایـن شـرکت 
گفـت: این دسـتگاه ها در شهرسـتان های رشـت، 
صومعه سـرا، الهیجان و لنگرود راه اندازی شـدند.

مازیـار غالمپور معاون بهره برداری و توسـعه 

آب آبفـای گیـالن افـزود: با نصب این دسـتگاه ها 
امـکان پایـش آنالیـن خطوط انتقـال و منابع تولید 
مـورد نظـر در ایـن شهرسـتان ها امکان پذیر شـد 
و دبـی لحظـه ای، متوسـط و تجمعـی این خطوط 

در مرکـز تلـه متری اسـتان قابل رهگیری اسـت.
وی گفـت: نصـب ایـن فلومترهـا در بهبـود 
مدیریـت منابع آبی، توزیع مناسـب آب، کنترل آب 
بـدون درآمـد و هدر رفـت آب نقش بسـزایی دارد.

نصب و راه اندازی 7 دستگاه فلومتر اولتراسونیک در تاسیسات آبرسانی گیالن

با اجرای طرح خدمات غیرحضوری
مراجعات حضوری به مراکز شرکت توزيع نیروی برق استان سمنان حذف می شود

مدیرعامـل شـرکت توزیع برق اسـتان سـمنان 
در نشسـت خبـری وبینـاری با اصحاب رسـانه گفت 
: طـرح ارائـه خدمـات غیرحضـوری بـه متقاضیان و 

مشـترکان از آذرمـاه امسـال عملیاتی می شـود .
ایـن  بـه  اشـاره  بـا  زاده  سـیدمحمد موسـوی 
کـه بـا آغـاز ایـن طـرح، ۲۸ خدمـت در حـوزه های 
مشـترکین و ۱۲ خدمـت در بخـش بهره بـرداری به 
صـورت الکترونیکـی ارائـه می شـود افـزود: با توجه 
بـه شـرایط کرونایـی موجـود و بـه منظـور حفـظ 
بیـش از پیـش سـالمت شـهروندان، تحقـق دولـت 
الکترونیـک و حـذف مراجعـات حضـوری، خدمـات 
این شـرکت ازآذرمـاه صرفًا به صـورت غیرحضوری 

انجـام خواهد شـد .
وی اظهـار داشـت : بـرای دریافـت خدمـات 

ایـن شـرکت، کلیـه افـراد مـی بایسـت اپلیکیشـن 
»بـرق مـن« را از کافه بازار یا وب سـایت شـرکت 
توزیـع بـرق اسـتان اخـذ و بـر روی گوشـی تلفـن 
همـراه خـود نصـب کـرده و خدمـات مـورد نظر را 

نمایند. اخـذ 
موسـوی زاده تصریـح کـرد : مشـاهده آخریـن 
قبـض، سـابقه مصـرف و پرداخـت، بررسـی صورت 
حسـاب ، ماشـین حسـاب تعرفه، خوداظهاری قرائت 
کنتـور و تسـویه حسـاب در بخـش خدمـات صورت 
جدیـد،  انشـعاب  درخواسـت  همچنیـن  و  حسـاب 
تفکیـک یـا ادغام، وصل مجدد، تغییـر مکان داخلی، 
جمـع آوری موقت انشـعاب، آزمایـش کنتور، اصالح 
نام، اصالح سـرویس انشـعاب، تغییر تعرفه، تغییرنام 
مشـترک و مـوارد دیگر، در حوزه خدمات مشـترکین 

بـه صـورت غیرحضـوری قابل انجام اسـت .
وی بـا بیـان این که برق امیـد از دیگر عناوین 
 : یـادآور شـد  باشـد  ایـن سـامانه مـی  موجـود در 
اسـتعالم بـرق امیـد، مدیریـت مصـرف ، اخبـار برق 
امیـد، مقایسـه با دوره مشـابه سـال قبـل و وضعیت 

سـکونت در محـل انشـعاب قابل اسـتفاده اسـت .
وی خاطرنشـان کـرد: ثبـت خاموشـی ، رفـع 
مشـکالت ولتاژ برق، رفع حریم ، مشـکل روشـنایی 
معابـر، رفـع خطـر از تاسیسـات مخاطره آمیـز، ثبت 
خسـارات وارده بـه شـبکه، ثبـت مکاتبـات مراجعین 
حـوزه بـرق و مـواردی دیگر، در سـامانه بـرق ایران 
“بـرق مـن” قابـل دسترسـی اسـت و بـدون مراجعه 
حضـوری بـه مراکـز ایـن شـرکت ، ۴۰ خدمـت بـه 

صـورت الکترونیکـی انجـام می شـود .    
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رقابت های جهانی کشتی در سال ۲۰۲۰ رسما لغو شد

با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی، رقابت های جهانی کشتی بزرگساالن در سال 
۲۰۲۰ برگزار نمی شود.

به گزارش فدراسیون کشتی، پیش از این قرا بود که رقابت های کشتی بزرگساالن 
جهان روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در شهر بلگراد صربستان برگزار شود که اتحادیه جهانی 

کشتی تصمیم به لغو این مسابقات گرفت.
اتحادیه جهانی در نظر دارد که مسابقات را در شکلی جدید با نام جام جهانی و 
به صورت انفرادی برگزار کند که نحوه برگزاری این مسابقات بزودی از سوی اتحادیه 

جهانی کشتی اعالم می شود.
مسئوالن اتحادیه جهانی کشتی پیش از این اعالم کرده بودند که اگر قرار به 
برگزار شدن مسابقات جهانی در سال ۲۰۲۰ باشد باید از معیارهایی که توسط کمیته 
اجرایی تعیین شده است پیروی کند و برای برگزاری هر مسابقه باید ۸ تیم از ۱۰ تیم 
برتر رنکینگ و حداقل ۷۰درصد کشورهای شرکت کننده سال قبل در آن حاضر باشند 

)بر اساس حضور ورزشکار سال قبل(.
این درحالی است که پیش از این چندین کشور از جمله آمریکا، ژاپن، قزاقستان و 
کوبا به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا از حضور در این رقابت ها انصراف داده بودند.

***
جام جهانی انفرادی جایگزین پیکارهای کشتی قهرمانی جهان

پس از اعالم اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر لغو رقابت های کشتی بزرگساالن 
جهان، مسابقاتی با عنوان جام جهانی انفرادی در همان تاریخ در کشور صربستان 

برگزار خواهد شد.
پس از اعالم اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر لغو رقابت های کشتی بزرگساالن 
جهان، مسووالن این اتحادیه برای حفظ جایگاه کشتی در جهان و همچنین برگزاری 
یک رقابت بین المللی برای کشتی گیران، مسابقاتی را با عنوان جام جهانی انفرادی در 

همان تاریخ در کشور صربستان برگزار خواهند کرد.
مسووالن اتحادیه جهانی کشتی جایزه ۳۰۰ هزار فرانکی را برای نفرات برتر 

اوزان دهگانه کشتی آزاد، کشتی فرنگی و زنان اختصاص داده اند.
همچنین قرار بود که در خالل رقابت های جهانی کشتی مجمع عمومی سالیانه 
اتحادیه جهانی کشتی و انتخابات برای تعیین اعضای این اتحادیه برگزار شود که 

برگزاری آن به سال ۲۰۲۱ موکول شد.
مسووالن اتحادیه جهانی کشتی پیش از این اعالم کرده بودند که اگر قرار به 
برگزار شدن مسابقات جهانی در سال ۲۰۲۰ باشد باید از معیارهایی که توسط کمیته 
اجرایی تعیین شده است پیروی کند و برای برگزاری هر مسابقه باید ۸ تیم از ۱۰ تیم 
برتر رنکینگ و حداقل ۷۰درصد کشورهای شرکت کننده سال قبل در آن حاضر باشند 

)بر اساس حضور ورزشکار سال قبل(.
این درحالی است که چندین کشور از جمله آمریکا، ژاپن، قزاقستان و کوبا به دلیل 

شرایط شیوع ویروس کرونا از حضور در این رقابت ها انصراف دادند.

اوجاقی: درحال حاضر ملی پوش ووشو نداریم

نایب رئیس فدراسیون ووشو گفت: در این شرایط کسی عضو ترکیب تیم ملی 
نیست و ووشوکاران برای ملی پوش شدن باید در مسابقه انتخابی خود را به تیم ملی 

برسانند.
حسین اوجاقی در خصوص فعالیت های این روزهای فدراسیون ووشو، اظهار 
داشت: بیشتر مشغول فعالیت هایی در رابطه با برگزاری رویدادهای مجازی مثل برپایی 
کالس های بازآموزی، دانش افزایی و دوره های آموزش ارتقای سطح فنی داوران و 
مربیان هستیم. همچنین نشست ها و کالس های را به صورت وبیناری برای تمامی 
ملی پوشان مردان و بانوان رده های سنی بزرگساالن و جوانان در بخش ساندا و تالو 
برگزار کردیم. در این جلسات مباحث فنی و شرایط روز جامعه مان بررسی و مورد تبادل 
نظر قرار گرفت. توصیه  و پیشنهاداتی نیز به ورزشکاران داشتیم تا از لحاظ فنی و شرایط 
اجتماعی بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.سرمربی تیم ملی ساندای کشورمان با اشاره 
به اینکه در این شرایط ووشوکاری جز ترکیب ثابت تیم ملی نیست، عنوان کرد: فرهنگ 
و شرایطی در تیم ملی ما حاکم است که هم اکنون کسی را به عنوان عضو تیم ملی 

نمی شناسیم، حتی کسانی که سال گذشته مدال گرفتند.
وی افزود: چون آنها سال گذشته جز تیم ملی بودند. فرض کنیم اگر کرونا وجود 
نداشت کسانی به اردوهای تیم ملی می آمدند که قهرمان کشور بودند و در اردوی تیم 
ملی با هم انتخابی می زنند. نفراتی همچون؛ محسن محمدسیفی، عرفان آهنگریان، 
میالد عارفی مقام، یوسف صبری و علی خورشیدی نیز مدال جهانی گرفته بودند به 
اردو اضافه می شدند. بعد از مسابقات کشوری هم ۴۰ ورزشکار برتر دارنده مقا م های 
اول تا سوم در تمامی اوزان، به همراه ۵ مدال آور رقابت های جهانی، در مجموع ۴۵ 
نفر دوباره در پیکارهای انتخابی درون اردویی با هم رقابت می کردند و بعد از آن هر 

کسی  که انتخاب شد، عضو تیم ملی می شود.
وی درباره ارتباط کادر فنی با تمامی برترین های ووشوکاران ایران افزود: هم 
اکنون با همین نفرات برتر رقابتهای قهرمان کشور و نفرات مدال آور مسابقات جهانی 
سال گذشته به صورت وبیناری در ارتباط هستیم و برنامه های تمرینی را مرور می کنیم. 
حتی فیلم های تمرینی شان را می فرستند که ما از سطح آمادگی شان خبر داشته باشیم. 

با آن ۵ و ۶ نفر مدال آور به صورت خاص، تلفنی یا از نزدیک در ارتباط هستیم.
اوجاقی در مورد اینکه نشر فیلم های قهرمانان در فضای مجازی باعث باال 
رفتن انگیزه و پیشرفت ووشوکاران خواهد شد و آمادگی شان حفظ می شود، گفت: 
فیلم های بچه ها در کانال های مختلف فضای مجازی کار می شود که این گونه از 
شرایط آمادگی آنها مطلع می شویم. باید انگیزه  های ووشوکاران را حفظ کنیم تا به 
محض اینکه فدراسیون جهانی، برنامه مسابقات را اعالم کرد و وقتی خواستیم اردوها 

را برگزار کنیم بچه ها افت زیادی نداشته باشند.
وی درباره اینکه هیچ برنامه ای به منظور برگزاری اردوهای تیم ملی نداریم، تاکید 
کرد: برگزاری اردوها برای شرکت در مسابقات جام جهانی و آسیایی است. اگر در حال 
حاضر می بینید که رشته های تکواندو، بوکس و... اردو دارند، قرار است آنها آماده حضور 
در بازی های المپیک توکیو  شوند. با وجود بیماری کرونا ولی ژاپن مدعی شده و اعالم 
کرده است که این بازی های را برگزار می کند و بر همین اساس ملی پوشان رشته های 
المپیکی در اردو هستند. اما رشته ووشو به دلیل اینکه مسابقات جام جهانی و آسیایی تا 
اطالع ثانوی به تعویق افتاده و هنوز هم زمان برگزاری اش اعالم نشده است تا متناسب 
با آن تاریخ برنامه ریزی برای برگزاری اردوهای مان داشته باشیم. چون مسابقه ای وجود 

ندارد ما نمی توانیم برنامه ریزی برای اردوها داشته باشیم و بچه ها را به اردو بیاوریم.
نایب رئیس فدراسیون ووشو در خصوص برگزاری مسابقات مجازی هم اذعان 
کرد: مسابقات کشوری مجازی در همه رده سنی با دستورالعمل و آیین نامه ای مشخص 
شده بود. در تالو و ساندا که در بخش تالو رده سنی جوانان و بزرگساالن حدودا ۷۰۰ 
نفر شرکت کردند. هم اکنون نیز در حال برنامه ریزی هستیم که در بخش تالو بتوانیم 
مسابقات مجازی را ترتیب بدهیم چون رشته انفرادی است. با اجرای پروتکل ها در 

آینده اطالع رسانی خواهیم کرد تا چه زمانی و به چه صورتی برگزار خواهد شد.
اوجاقی خاطرنشان کرد: مسابقات کشوری را از کانال استان ها انجام می دهیم که 
استان ها برای خودشان رقابتهای درون استانی برگزار می کنند. نفرات برتر و منتخب را 
به مسابقات کشوری مجازی که فیلم های شان را برای ما می فرستند. این در حالی است 

این دوره رویداد مجازی یک رده سازماندهی تر از دوره قبل خواهد بود.

PSG گزینه بعدی کریستیانو رونالدو

لئوناردو مدیر ورزشی باشگاه پاری سن ژرمن به احتمال حضور کریستیانو 
رونالدو در این تیم واکنش نشان داد.

رفته رفته شایعات درباره آینده کریستیانو رونالدو افزایش یافته است چرا که 
برنده پنج باره توپ طال تنها تا سال ۲۰۲۲ با باشگاه یوونتوس قرارداد دارد و اخیرا 
اخباری مبنی بر این که بیانکونری برای فروش او در تابستان آینده ابراز عالقه نشان 

داده، به گوش رسیده است.
با این حال تعداد کمی از باشگاه های حال حاضر دنیا توانایی مالی به خدمت 
گرفتن کریستیانو رونالدو را دارند. البته پاری سن ژرمن تیمی محسوب می شود که 

می توان آن ها را در زمره یکی از معدود باشگاه ها قرار داد.
در همین ارتباط مدیر ورزشی باشگاه پاری سن ژرمن یعنی لئوناردو به شایعات 
پیرامون حضور فوق ستاره پرتغالی در پارک دو پرنس واکنش نشان داده است. او در 
این باره گفت: » امروز در فوتبال دنیا نمی دانیم چه اتفاقی رخ می دهد. شاید کریستیانو 

رونالدو فردا از خواب بیدار شود و بگوید می خواهد برای تیم دیگری بازی کند.
چه کسی می تواند او را بخرد؟ این یک دایره محدود است که PSG وارد آن 
خواهد شد. البته این مساله معمواًل به شرایط و موقعیت ها بستگی دارد. ما باید برای 
پنجره نقل و انتقاالت آماده شویم و این همان کاری است که انجام می دهیم. ما 
اولویت ها و لیست های خود را در اختیار داریم اما هر اتفاق غیر منتظره ای ممکن 

است رخ دهد.”
با توجه به این اظهار نظر لئوناردو اصال بعید نیست که PSG گزینه بعدی 
کریستیانو رونالدو برای ماجراجویی در فوتبال اروپا باشد و اگر او را فصل آینده با 

لباس تیم فرانسوی دیدیم نباید خیلی تعجب کنیم.

شش بازيکن در لیست سیاه كومان در آغاز فصل

رونالد کومان مربی هلندی در شروع فصل به خیلی از بازیکنانش گفته بود که 
بعید است که فرصت نصیبشان شود و بهترین گزینه برایشان این است که از باشگاه 

جدا شوند چون در پروژه او جایی ندارند.
کومان در شروع فصل شش بازیکن را به صورت ویژه در لیست سیاه خود 
قرار داده و از آنها استفاده نمی کند. یکی از جالب ترین موارد مربوط به ماتیوس 
فرناندز برزیلی است که هنوز در لیست قرار نگرفته و باشگاه بارسا حتی برایش 
مراسم معارفه هم نگرفته است. کادر فنی بارسا حس می کند که این بازیکن که نیم 
فصل در وایادولید بازی کرده در سطح بازی در بارسلونا نیست آن هم در حالی که 
کاتاالن ها برای خرید وی از پالمیراس هفت میلیون یورو هزینه نکرده اند. ماتیوس 
در کنار اومتیتی مصدوم تنها بازیکنانی هستند که در ده بازی رسمی فصل هنوز 

فرصتی نصیبشان نشده است. 
اما بازیکنان دیگری هم هستند که در لیست سیاه کومان قرار دارند. ریکی پوج 
و کارلس آلنیا دو بازیکن آکادمی چنین شرایطی دارند. در حقیقت نیمکت نشینی آنها 
باعث شده تا از لیست تیم زیر ۲۱ سال اسپانیا هم خط بخورند. ریکی فقط سه دقیقه 
در این فصل مقابل ختافه بازی کرده و آلنیا هم شش دقیقه مقابل دیناموکیف بازی 

کرد. البته کومان در شروع فصل به هر دو گفته بود که باید جدا شوند.
جونیور فیرپو که در پست دفاع چپ بازی می کند بازیکن دیگری است که در 
لیست سیاه کومان قرار دارد. حتی مصدومیت آلبا هم درها را به رویش بازی نکرد 
و سرجینیو دست به پست دفاع چپ منتقل شد. جونیور فقط ۲۹ دقیقه بازی کرده 
و احتمال جدا شدنش در زمستان زیاد است. نفر ششم لیست هم مارتین بریتویت 
دانمارکی است که تنها مهاجم خالص بارسلوناست اما فقط ۳۸ دقیقه بازی کرده است.  
کومان امیدوار است که در زمستان این شش بازیکن جدا شوند تا برای بازیکنان 

مورد نظرش یعنی دیپای و اریک گارسیا باز شود.

سرجینو دست:
تماشای بازی لیونل مسی لذت بخش است

سرجینیو دست، مدافع جدید بارسلونا 
بخش  لذت  را  لیونل مسی  بازی  تماشای 

دانست.
گرچه به نظر می رسید بایرن مونیخ 
در  آژاکس  از  دست  سرجینیو  خرید  برای 
تابستان به توافق رسیده، اما در نهایت این 
بارسلونا بود که موفق شد این مدافع آمریکایی 
را جذب کند. حاال سرجینیو دست در مصاحبه 
ای مدعی شد قرار گرفتن در سمت راست خط 

دفاعی بیشتر باب میلش بوده، اما به هر حال او تحت فرمان سرمربی بارسلونا است. 
سرجینیو دست گفت: »خوشحال کننده است که بخشی از این نسل باشم. همچنین 
من فکر می کنم اینکه بازیکنان جوان نیز برای رسیدن به سطح ستاره های برجسته 
در ترکیب قرار می گیرند، تصمیمی هوشمندانه بوده و این فرصت برای ما فراهم می 
شود که سرسع تر پیشرفت کنیم.  بازی کردن در جناح چپ یا راست برای من مهم 
نیست. من در پستی به میدان خواهم رفت که سرمربی احتیاج دارد. اگر مجبور به بازی 
در جناح چپ باشم، این اتفاق رخ می دهد و برایم مهم نیست. من فقط می خواهم 

بازی کنم، اما صادقانه بگویم که در سمت راست راحت ترم.
من همیشه سعی می کنم کیفیت خود را نشان دهم. بعضی اوقات وقتی در زمین 
به هم تیمی هایم نگاه می کنم به خودم می گویم چند سال پیش من این بازیکنان 
را در تلویزیون تماشا می کردم. حاال من در کنار بهترین بازیکن جهان یعنی لیونل 
مسی بازی می کنم و این شگفت انگیز است. مسی واقعا خوب بوده و عملکردی 

شگفت انگیز دارد، تماشای بازی مسی واقعا لذت بخش است.«

حمایت سرمربی فرانسه از مدافع پراشتباه رئال مادرید
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه 
به دفاع از رافائل واران، مدافع رئال مادرید 

پرداخته است.
رافائل واران در ماه های اخر در قلب 
خط دفاعی رئال مادرید عملکرد پرانتقادی 
اشتباه دروازه  به  بار  داشته و حتی چندین 
تیم خودی را باز کرده است. دیدیه دشان، 
سرمربی موفق تیم ملی فرانسه مدعی شد 
اشتباه  دچار  است  ممکن  بازیکنان  همه 

شوند شوند و شرایط دشوار اخیر روزهای سختی را برای بازیکنان ایجاد کرده است.
بازیکنان روزهای بدی در دوران  »ممکن است همه  دیدیه دشان گفت: 
بار بازی می کنند، اما من می  ورزشی خود داشته باشند. آنها هر سه روز یک 
دانم که رافائل واران چه توانایی هایی دارد. در آخرین بازی، همه چیز برای واران 
بد پیش رفت و دیگر همه ما باقی روزهای موفق او را فراموش می کنیم. من 
به یک دوره طوالنی تر نگاه می کنم. ما همچنین باید زمان ریکاوری کمی که 
وجود دارد را نیز در نظر بگیریم که این روند منجر به احتمال مصدومیت بیشتر و 

کاهش قدرت بازیکنان می شود.”
دیدیه دشان در مورد شرایط پل پوگبا در منچستر یونایتد گفت: »او در بهترین 
شرایط نیست ، آسیب دیدگی روی پوگبا تاثیر گذاشته و ابتال به ویروس کرونا ضربه 

سختی به او وارد کرده است، پس پوگبا باید ریتم خود را پیدا کند.«

به  مربوط  اخبار  کنار  در 
برای  جدید  بازیکنان  جذب 
پرسپولیس، این باشگاه امیدوار 
کثیر  آل  خصوص  در  شنبه  روز  است 

تجدید نظر صورت گیرد.
صحبت های  اخیر  روزهای  طی 
زیادی درباره گزینه های نقل و انتقاالتی 
پرسپولیس شکل گرفته، بعید است اتفاق 
خاصی در خصوص لیست ورودی جدید 
برای این باشگاه رخ دهد و سرخ ها تا نیم 
فصل به همین شکل به کار خود ادامه 
بازیکنی  اینکه جذب  مگر  داد،  خواهند 
از لیگ دسته اول یا آزاد در دستور کار 

کادرفنی و باشگاه قرار گیرد.
با توجه به جدایی شجاع خلیل زاده 
و محرومیت عیسی آل کثیر، پرسپولیس 
و  میانی  مدافع  پست  دو  از  شدت  به 
این در  مهاجم در فقر به سر می برد و 
حالیست که صعود سرخ ها به فینال آسیا 
با شرایط کنونی با نگرانی بزرگی از این 
جهت همراه شده است. در عین حال در 
صورت جذب نفرات جدید نیز آنها قادر 
نخواهند بود از بازیکنان تازه به خدمت 
گرفته شده سود ببرند. با این حال یحیی 
به  دوباره  دستیابی  برای  محمدی  گل 
موفقیت در لیگ داخلی، امیدوار به جذب 

نفرات جدید خواهد بود.
مختلفی  اسامی  حاضر  حال  در 
لیست  در  پرسپولیس  باشگاه  نام  حول 
رضا  می شود.  شنیده  انتقاالتی  و  نقل 
که  است  نامی  جذاب ترین  نژاد  قوچان 
لینک  پرسپولیس  باشگاه  به  تازگی  به 
شده و ابراهیم شکوری، معاون اجرایی 
خود  گفتگوی  تازه ترین  در  نیز  باشگاه 
این موضوع را تایید کرده است. با این 
حال خبرنگاران نزدیک به گوچی مدعی 
هستند او برنامه ای در حال حاضر برای 
حضور در فوتبال ایران ندارد مگر اینکه 
پیشنهاد اغواکننده ای از جانب سرخ ها به 
او برسد. مشکالت مالی باشگاه و عدم 
و  کنونی  بازیکنان  مطالبات  پرداخت 
اخبار منفی که این بازیکن در خصوص 
نیز،  شنیده  ایران  فوتبال  در  دریافتی ها 
دیگر عامل بازدارنده ای برای تحقق این 
از  او را دور  انتقال محسوب می شود تا 

پرسپولیس تصور کرد.
با این حال با توجه به جذب هفت 
سهمیه لیگ برتری توسط پرسپولیس، 
آنها در حال حاضر تنها سه برنامه برای 

کار  دستور  در  می توانند  بازیکن  جذب 
داشته باشند.

در  شاغل  ایرانی  بازیکن  جذب 
فوتبال خارج از ایران

پیمان بابایی و رضا قوچان نژاد دو 
گزینه جذاب در خط حمله برای پوشش 
این ضعف پرسپولیس محسوب می شوند 
تا آنها بدون نگرانی بابت سهمیه اقدام 
الزم در این خصوص را صورت دهند. 
همانطور که گفته شد، درخواست مالی 
گوچی و هزینه رضایتنامه در کنار عدم 
ایران  فوتبال  در  برای حضور  او  تمایل 
مانع بزرگ این انتقال محسوب می شود. 
در خصوص پیمان بابایی نیز این مهاجم 
ماشین  قرارداد  تحت  حاضر  حال  در 
مذاکرات  است  بعید  و  دارد  قرار  سازی 
برای جذب وی به نتیجه مثبتی نزدیک 
شود. دیگر گزینه نزدیک به باشگاه هم 
شهاب زاهدی است که او نیز با مشکل 
دریافت رضایتنامه مواجه است و همین 
مساله عاملی شد تا او در ابتدای فصل 
نیز نتواند کار انتقال و بازگشت خود به 

پرسپولیس را به سرانجام برساند.

جذب بازیکن لیگ یکی
دیگر گزینه پیش روی پرسپولیس 
لیگ  از  پایین  از سطح  بازیکنی  جذب 
محسوب  سهمیه  تا  است  حرفه ای 
آرتا،  علیرضا  نیز  رابطه  این  در  نشود. 
است  کرمان  مس  سابق  جوان  مدافع 
که پیش از این نیز مورد توجه باشگاه 
پرسپولیس قرار داشت اما اکنون راهی 
گل گهر سیرجان شده و البته در هفته 
میدان  به  تیم  این  برای  نتوانست  اول 
برود. اینکه باشگاه پرسپولیس و شخص 
گل محمدی به دنبال انتقال این بازیکن 
باشد هنوز به صورت رسمی تایید نشده 
شجاع  جانشینی  برای  سرخ ها  اگر  اما 
به دنبال جذب مدافع وسط باشند، این 
بازیکن می تواند در کنار فرشاد فرجی و 
درباره  قبال شایعاتی  ایمان سلیمی که 
گفته  باشد.  گزینه  گرفته،  شکل  آنها 
می شود بعد از جدایی شاهین طاهرخانی 
جذب  دنبال  به  گهر  گل  استقالل،  از 
موضوع  این  اگر  و  است  مدافع  این 
رقم بخورد، شاید در صورت درخواست 
مبلغ رضایتنامه ،  دریافت  با  پرسپولیس 

آرتا نیز شانس حضور در پرسپولیس را 
به دست بیاورد.

توجه  با  فرجی  فرشاد  مورد  در 
ه  باشگا با  د  ردا قرا تحت  ینکه  ا به 
موضوع  دو  دارد،  ر  قرا شهرخودرو 
رضایتنامه از سوی این باشگاه و سهمیه 
لیگ برتری پرسپولیس مطرح می شود 
و باید دید به سرانجام خواهد رسید یا 
رضایتنامه اش  اما  سلیمی  ایمان  خیر. 
به  قادر  تنها  به شکلی صادر شده که 
حضور در فوتبال خارج از ایران خواهد 
با  قرارداد  عقد  از  بعد  اینکه  مگر  بود، 
باشگاهی خارجی به صورت قرضی به 

بپیوندد. پرسپولیس 
سهمیه آزاد

سومین گزینه برای رهایی از قید 
توسط  برتری  لیگ  سهمیه  شدن  پر 
است.  آزاد  بازیکن  جذب  پرسپولیس، 
بازیکنی که در طول فصل گذشته برای 
رسیدن به سهمیه لیگ برتر نرسیده باشد 
که البته بعید است چنین بازیکنی کیفیت 
و مالک الزم برای حضور در پرسپولیس 
را داشته باشد. یحیی گل محمدی برای 
جانشینی دو بازیکن تاثیرگذار خود )شجاع 
خلیل زاده، عیسی آل کثیر و حتی محمد 
نادری( چشم به بازیکنی خواهد دوخت 
در  را  تیمش  ضعف  و  مشکالت  که 
مسلما  و  سازد  برطرف  حساس  مقاطع 
بازیکنی که در تیم سابق خود در فصل 
گذشته شانس بازی به دست نیاورده تا 
جز سهمیه محسوب شود، از دیدگاه او 
برای حل مشکالت تیم پرسپولیس نیز 

خارج خواهد شد.
اگر عیسی بخشیده شود

پرسپولیس با بهره بردن از وکالی 
خود همچنان پرونده عیسی آل کثیر را 
دنبال می کند و قرار است رای نهایی در 
خصوص این مهاجم را روز شنبه دریافت 
کنند. در صورتی که عیسی با بخشش 
و حتی کاهش محرومیت مواجه شود، 
تا  جدید  بازیکن  جذب  پرونده  احتماال 
نیم فصل کامال بسته خواهد شد. گزینه 
مطلوب یحیی در شرایط کنونی جذب 
گوچی خواهد بود و در صورتی که این 
مهم انجام نشود، بعید است او دست به 
ریسک بزرگی بزند و در انتظار شکوفایی 
بازیکن جدید و سورپرایز احتمالی او باشد 
و احتماال تا نیم فصل برای حل مشکل 

تیمش صبر خواهد کرد.

يحیی امیدوار به جذب بازيکن جديد؛

ستاره ها در دسترس پرسپولیس!

مساله، تمارض بازیکنان نیست؛ حاال 
با وجود کمک داور ویدئویی کم پیدا می شود 
بزند  به سرش  تمارض  هوس  که  بازیکنی 
هم  هنوز  واکنش ها  کردن  بزرگ نمایی  اما 

یک حربه است.
گزارشگران فوتبال در توصیف هایشان 
از بازیکنان و حرکاتشان در زمین از واژه هایی 
استفاده می کنند که به دنیای هنر تعلق دارد. 
بارها شنیده ایم که حرکت تکنیکی  بارها و 
یک بازیکن یا پاس بازیکنی دیگر هنرمندانه 
توصیف شده است. القابی مثل شاعر و نقاش 
اینجا  است.  داده شده  فوتبالیست ها  به  هم 
دنیای  از  که  بپردازیم  لقبی  به  می خواهیم 
نکوهش  در  اینبار  اما  آمده  فوتبال  به  هنر 
می شود؛  استفاده  بازیکنان  از  بعضی  رفتار 
بازیگر.تمارض کردن در فوتبال پدیده تازه ای 
نیست. تمارض در فوتبال این معنی را می دهد 
که یک بازیکن برای مجاب کردن داور در 
کوچک ترین  بدون  را  خودش  خطا،  اعالم 
زمین می کند.  بر  نقش  با حریف  برخوردی 
ما اینجا نمی خواهیم درباره تمارض صحبت 
کنیم که البته آن هم جای بحث و نقد دارد. 
موضوع این گزارش درباره واکنش های غیر 
عادی و غیر واقعی بازیکنان هنگام برخورد 

با حریف است.
با یک مثال شروع می کنیم؛ در بازی 
سایپا - پرسپولیس کمال کامیابی نیا در نیمه 
با  و  کرد  خطایی  سایپا  بازیکن  روی  دوم 
شد.  اخراج  زمین  از  دوم  زرد  کارت  گرفتن 
صحنه ای که برخی کارشناسان داوری درباره 
آن گفتند که داور می توانست کارت زرد دوم 
را به کامیابی نیا ندهد چون خطا آنقدر شدت 
نداشت. با این توصیف، آن صحنه را یک بار 

چگونه  سایپا  بازیکن  واکنش  ببینید.  دیگر 
است  کامال مشخص  آن صحنه  در  است؟ 
می زند  را  سایپا  بازیکن  پای  کامیابی نیا  که 
اما واکنش او طوری بود که انگار چند نفر با 
مشت و لگد به او حمله کردند یا اینکه یک 
تک تیرانداز از روی سکوها او را مورد هدف 
قرار داد. چرا بازیکنان فکر می کنند برای خطا 
گرفتن و مجاب کردن داور به دادن کارت 
باید ۱۰ بار روی زمین غلت بخورند؟ به نظر 

می رسد این یک چرخه معیوب باشد.
بدعادت  را  بازیکنان  داورها،  وقتی 

می کنند
این  شدن  بیشتر  در  می رسد  نظر  به 
رفتارها داورها هم نقش داشته باشند. همه 
که حدس  دیده ایم  فوتبال  در  خطاهایی  ما 
کارت  با  را  کار  خطا  بازیکن  داور  می زدیم 
رخ  اتفاق  این  اما  کند  جریمه  قرمز  یا  زرد 

نداده است و بعدا هم مشخص شده که داور 
تصمیم اشتباهی گرفته است. حاال تصور کنید 
که یک بازیکن هستید و خطا روی شما انجام 
می شود. با علم به این موضوع که واکنش 
شما روی داور تاثیر می گذارد چه کاری انجام 
می دهید؟ بر اساس شدت خطایی که روی 
شما انجام شده واکنش نشان می دهید یا آن 
را بزرگ نمایی می کنید؟ این تصمیم اخالقی 
است و این روزها فوتبالیست ها بیشتر گزینه 
بزرگ نمایی را انتخاب می کنند. با رفتاری که 
اینگونه بازیکنان انجام می دهند به نوعی همه 
بازیکنان را بی اعتبار می کنند. با اینکه بسیاری 
از واکنش های بزرگ نمایی شده کامال واضح 
هستند اما دیگر تشخیص واکنش واقعی از 
غیر واقعی کاری دشوار شده است و بعضی از 
بازیکنان اینبار به اشتباه به بزرگ نمایی کردن 

واکنش، متهم می شوند.

بازیگرانی از سراسر دنیا
فوتبال  به  مختص  فقط  مساله  این 
ایران نیست گرچه نمی توانیم بحث آموزش 
را در کمتر شدن این رفتارها نادیده بگیریم. 
احتماال شما واکنش های نیمار را زمانی که 
رویش خطا می شود دیده اید. او مانند کسی 
که او را به باد کتک گرفته اند روی زمین غلت 
می خورد و این طرف و آن طرف می رود. یا 
دیدار  در  بوسکتس  سرجیو  ناپسند  حرکت 
اینترمیالن می تواند مثال خوبی باشد.  برابر 
و  اینتر  از  موتا  تیاگو  حساس  بازی  آن  در 
بوسکتس از بارسلونا بر سر تصاحب توپ با 
هم درگیر بودند که برخورد کوچکی بین دو 
بازیکن صورت می گیرد و بوسکتس بالفاصله 
خودش را روی زمین می اندازد. فیلم های این 
صحنه نشان می دهد که زمانی که بوکتس 
روی زمین غلت می زد تا صحنه را بزرگ نمایی 
کند، همزمان دست هایش را از روی صورتش 
را  اطرافش  اتفاقات  یواشکی  و  برمی داشت 
تماشا می کرد. داور هم در این صحنه موتا 
را از زمین اخراج و کار را برای اینتر سخت 
کرد. صحنه ای که می توانست نهایتا با یک 
کارت زرد ادامه پیدا کند با بزرگ نمایی یک 

بازیکن به کارت قرمز منجر شد.
وضعیت فوتبال ایران

با وجود اینکه در فوتبال دنیا هم اینگونه 
رفتارها دیده می شود اما شدت واکنش و تعداد 
آن در فوتبال ایران بسیار بیشتر است و بازیکنان 
یاد گرفته اند که با واکنش های غیرواقعی روی 
تصمیم داور تاثیر بگذارند. در این بین بعضی از 
مربیان نه تنها اخطاری به بازیکنانشان در این 
زمینه نمی دهند بلکه گاهی آن ها را به انجام چنین 

رفتارهایی تشویق می کنند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

زشت و زيبای تمارض ورزشکاران؛

بازيگران در میدان مسابقه!

با  حقوقی  جدال  در  استراماچونی  آندره آ  شدن  برنده 
استقالل را نمی توان قطعی دانست.

انتقاالت  و  نقل  پنجره  شدن  باز  از  ساعت   ۲۴ هنوز 
استقالل نگذشته بود که رسانه ها سراغ پرونده های بین المللی 
استقالل رفتند و دو کیس مهم یعنی شکایت استراماچونی و 
شکایت پادووانی مطرح شد. دو پرونده ای که البته هنوز رای 
آنها نیامده اما استراماچونی و وکالیش و همچنین پادووانی و 
وکیلش به انحای مختلف از استقالل شکایت کرده اند. درباره 
پرونده پادووانی جزییات زیادی مطرح نشده اما صحبت از غرامت 
شش میلیون یورویی است که پادووانی آن را از استقالل خواسته 
است. او ضرر و زیان ناشی از بازی نکردنش در سالهایی که می 
توانست بازی کند را می خواهد از استقالل بگیرد. یک پرونده 
پیچیده که همانطور که گفتیم جزییاتش مطرح نشده و مشخص 
نیست چقدر می تواند برای استقالل خطرناک باشد. در این باره 

در روزهای آینده سعی می کنیم اطالع رسانی کنیم.
دوئل استقالل و استراماچونی

پرونده استراماچونی هم در کمیته وضعیت فیفاست و 
احتماال تا پایان سال ۲۰۲۰ تعیین تکلیف خواهد شد و از طریق 
کمیته انضباطی فیفا به باشگاه استقالل اعالم می شود. البته حکم 
نهایی  این پرونده هنوز صادر نشده اما ظاهرا استقالل در دوران 
سعادتمند در این پرونده دفاعیاتی هم داشته که کمتر کسی از آن 
با خبر است. گفته شده استقالل در صورت باخت در این پرونده 
باید در حدود یک میلیون و هفتصدهزار یورو غرامت پرداخت 
کند. غرامتی که برای شفر هم مطرح بود و او از استقالل یک 
میلیون و هفتصد هزار دالر غرامت می خواست که با توجه به 
دفاعیات دوران امیرحسین فتحی و همچنین پیوستن شفر به 
تیم بنی یاس امارات، این رقم به ۲۰۰ هزار دالر رسید. در واقع 

استقالل از محکوم شدن در این پرونده آنقدر خوشحال بود که 
به دادگاه عالی ورزش شکایت نکرد. درباره استراماچونی این 
ماجرا کمی متفاوت است، چون او هنوز تیم نگرفته و غرامت 
یک میلیون و هفتصدهزار یورویی اش را می خواهد. او درواقع 
درست مثل ویلموتس کل پاداش ها و آپشن ها و قرارداد سال 
بعد خودش و دستیارانش را خواسته است. او به باشگاه استقالل 
دو بار اخطار داد و بعد قراردادش را فسخ کرد و پس از ترک ایران 
تیم نگرفت. احتمال اینکه استقالل در این پرونده محکوم شود 
کم نیست. یک دلیلش این است که هنوز کسی از روند الیحه 
دفاعی استقالل خبر ندارد. دلیل دوم هم تفاوت تیمی است که 
در دوران امیرحسین فتحی در شکایات شفر، ساشا شفر و کولی 
دفاع کردند. تیم جدیدی به جای تیم دوران فتحی نشسته است 

که مطمئنا با آنها تفاوت دارد.
دفاعیات استقالل در این پرونده

استقالل احتماال در الیحه دفاعی اش از ننشستن پول 
به حساب استراماچونی پس از فسخ او به خاطر تحریم ها نام 
برده و البته ماجرای مذاکراتی که با استراماچونی و وکیلش برای 
بازگشت انجام داده را با جزییات و اسناد و مدارک به کمیته 
وضعیت و کمیته انضباطی فیفا ارسال کرده است. استقالل حتی 
به ماجرای انتشار متن فارسی قرارداد استراماچونی در رسانه 
های ایران اشاره کرده که باعث ناراحتی شدید استراماچونی 
شده و حتی گفته حاضر است عوامل این ماجرا را هم به فیفا 
معرفی کند و این ماجرا را یک سناریو برای عدم بازگشت 
استراماچونی دانسته و به اراده ای خارج از اراده باشگاه برای 
عصبانی کردن و پشیمان کردن استراماچونی اشاره کرده است 
تا استراماچونی قید ادامه همکاری با استقالل را بزند. درباره 
لو رفتن قرارداد استراماچونی به گزارش هایی که قبال منتشر 

شده رجوع کنید. استقالل در الیحه دفاعی اش به همه این 
موارد اشاره کرده و امیدوار است قاضی پرونده به دفاعیات این 

باشگاه توجه ویژه ای داشته باشد. 
شکایت استقالل به دادگاه کاس

از طرف دیگر استقالل در پرونده شکایت وینفرد شفر هم 
به جای آنکه به او غرامت ۱.۷ میلیون دالری به مربی آلمانی 
پرداخت کند، نهایتا ۵۹۲ هزار دالر به حساب این مربی واریز 
کرد. ۲۰۰ هزار دالر پولی بود که فیفا حق شفر دانسته بود 
به عالوه ۳۵۰ هزارحقوق ۵ ماه او که عقب افتاده بود)شفر 
ماهیانه ۷۰ هزار دالر از استقالل حقوق می گرفت( و به عالوه 
دیرکرد و مالیات و هزینه دادرسی. در پرونده استراماچونی در 
صورتی که حکم اولیه به ضرر استقالل صادر شود، برای اینکه 
استقالل زمان بخرد، به دادگاه عالی ورزش شکایت می کند 
و البته الیحه دفاعی اش را ارائه می کند. باید دید فیفا در این 
باره چه زمانی حکم صادر خواهد کرد. استقالل امیدوار است 

بتواند با رقم کمتری این پرونده را ببندد.
سعادتمند برای چه به ایتالیا رفته بود؟

یک بار دیگر هم به این ماجرا اشاره کرده بودیم. اینکه 
سعادتمند در جلسه با پاستورلو، مدیربرنامه های استراماچونی 
برای گرفتن تخفیف در غرامت رفته بود. سعادتمند در کار 
عجیب پیش از حکم فیفا با وکیل استراماچونی برای کاهش 
طرفین  آن  در  البته  که  ای  مذاکره  کرد.  مذاکره  غرامت 
صورتجلسه ای امضا کردند تا وکیل پاستورلو به قاضی پرونده 
بدهد که با متشاکی پیش از صدور حکم، مذاکره کرده است. 
امضایی که از آن به امضای استراماچونی با استقالل تلقی شد 
و مدیران وقت طوری وانمود کردند که استقالل با استراماچونی 

امضا کرده است.

استراماچونی برای شکست دادن استقالل چقدر شانس دارد؟
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تصویری دیده نشده از ضیاء موحد، دکتر  ژاله آموزگار و ایرج پارسی نژاد
اختصاصی دنیای جوانان

ديگران را نگذاريم
به جـای خودمان 

مهدی فرجی

خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان
انتخابی است کـه کردیم برای خودمان 

این و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنند
غـم نداریم ، بزرگ است خدای خودمان 

بگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند
خودمان آینه هستیم برای خودمان 

ما دو رودیم که حاال سِر دریا داریم 
دو مسافر یله در آب و هوای خودمان 

احتیاجی بـه در و دشت نداریم ، اگـر
رو به هم باز شود پنجره های خودمان 

من و تـو با همه ی شهر تفاوت داریم 
دیگران را نگذاریم به جـای خودمان 

درد اگر هست برای دل هم می گوییم 
در وجود خودمان است دوای خودمان 

دیگران هرچه که گفتند بگویند، بیا
خودمان شعر بخوانیم برای خودمان 

»شب  تلویزیونی  برنامه 
ادبیات« در قسمت جدید خود، 
شخصیت  و  شعر  بررسی  به 
هد  ا خو ی  مشیر ن  و ید فر

پرداخت.
دبیات«  ا »شب  برنامه 
میزبان  شب ها  دوشنبه  که 
دوستداران ادب و اندیشه خواهد 
ادبی  برنامه های  از  یکی  بود، 
شامل  و  تلویزیون  فرهنگی   -
است  روایت  و  شعر  میز  دو 
که به ترتیب علیرضا بهرامی و 

محمدرضا شرفی  خبوشان عهده دار اجرای آن هستند.
این برنامه در این نوبت، به »واکاوی شعر و شخصیت 
فریدون مشیری« با حضور ضیاءالدین خالقی، شاعر و منتقد 

ادبی خواهد پرداخت.

به  نیز  برنامه  دوم  پاره 
امروز  نویسی  داستان  »بهره 
با  کهن«  داستانی  گنجینه  از 
داستان  بربر،  مسعود  همراهی 
نویس و روایت پژوه اختصاص 

خواهد داشت.
سری  از  ادبیات«  »شب 
هنر«  »شب های  برنامه های 
اجرای  با  سیما  چهار  شبکه 
تهیه کنندگی  به  موالنیا،  جواد 
سردبیری  و  وحیدزاده  احسان 
ساعت  از  حامد صالحی  دکتر 
۲۳ چهارشنبه، بیست و هشتم آبان ماه روی آنتن  می رود و 
فرصت خوبی تست تا دوستداران شعر، با آثار لطیف و دلنشین 
شاعر کوچه و بسیاری از دیگر قطعات در یاد ماندنی این شاعر 

خوش قریحه و لطیف اندیش، تجدید خاطره کنند.

تلويزيون سراغ فريدون مشیری می رود

در  قزوینی  عارف  ر  خبا »ا کتاب 
مطبوعات، از دورۀ قاجار تا عصر حاضر« به 
کوشش مهدی نورمحمدی در ۶۰۰ صفحه 
به قطع وزیری توسط نشر علم منتشر شد. کتاب حاضر 
که حاصل بررسی و تورِق ده ها هزار صفحه روزنامه ها و 
مجالت گوناگون است، آگاهی ها و اطالعات کم نظیری 
از زندگی عارف را در اختیار عالقه مندان قرار می دهد 
و زوایای پنهانی از زندگی او را که تاکنون از دسترس 
و دید پژوهشگران پنهان مانده و یا کمتر به آن توجه 
شده، آشکار می کند. این کتاب در ۱۱ فصل تنظیم شده 

که به ترتیب به آنها اشاره می شود:
* اشعار و تصنیف های عارف

که  عارف  تصنیف های  و  اشعار  فصل،  این  در 
رسیده  چاپ  به  مطبوعات  در  او  حیات  زمان  در 
گردآوری شده است. کشف مصرع ها، ابیات، اشعار و 
یک تصنیف نویافته در ابوعطا که تاکنون در هیچیک 
از چاپ های دیوان وی به چاپ نرسیده است و باید 
از دستاوردهای این  افزود،  آن ها را به دیوان عارف 
فصل به شمار می رود. همچنین در این فصل برای 
شامل  عارف  ادبیات  سنگی  چاپ  کتابچۀ  بار  اولین 
در  دموکرات  حزب  توسط  که  تصنیف   ۳ و  غزل   ۳
سال های آغازین سلطنت احمد شاه منتشر شده، به 

چاپ رسیده است.
* نوشته های عارف

زمان  در  که  عارف  نوشته های  فصل،  این  در 
چاپ  به  روزنامه ها  در  او  مرگ  از  پس  یا  و  حیات 
رسیده گردآوری شده است. یکی از مهم ترین اخبار این 
فصل، نوشته ای است که عارف پس از اجراِی نخستین 
کنسرت خود در گراند هتل، در ۱۷ آبان سال ۱۲۹۴ در 
روزنامۀ نوبهار به چاپ رسانده است. این نوشتۀ ارزشمند 
که برای اولین بار انتشار یافته است، نشانگر این است 
که درویش خان استاد بزرگ زمانه، با تشکیل و اداره 
کردن ارکستر و گردآوردن نوازندگان مهم آن عصر، 
عارف همکاری  با  باشکوه  کنسرت  این  برگزاری  در 
داشته است. این مطلب، نشانگر این است که دستکم 
تا این تاریخ، بین عارف و این موسیقی دان برجسته، 

اختالفاتی وجود نداشته است.
* اعالن و اخبار کنسرت های عارف

در این فصل، اعالنات و آگهی های کنسرت های 
جمهوری  کنسرت  تا  دوران  قدیمی ترین  از  عارف 
جمع آوری شده است. اخبار گردآوری شده، اطالعات 
ارزشمندی دربارۀ مکان، زمان، مناسبت اجرا، نوازندگان 
همکار، اشعار و تصنیف هاِی خوانده شده، قیمت و مکان 
فروش بلیط این کنسرت ها در اختیار می گذارد که در 
ارزشمندی  اطالعات  چنین  به  نمی توان  دیگر  منابع 
فهرست  در  آگاهی ها  این  به  دستیابی  یافت.  دست 
مهمی  نقش  عارف  کنسرت هاِی  واقعِی  تعداِد  کردِن 
خواهد داشت. از جمله دستاوردها و نکات تازه یاب این 
از بعضی کنسرت های عارف همچون  آگاهی  فصل، 
کنسرت برای کارگران با بلیط ارزان قیمت است که تا 

کنون هیچ گونه اطالعی دربارۀ آن وجود نداشته است.
* اعالن و اخبار دیوان عارف

در این فصل، اعالن و آگهی های فروش دیوان 
عارف در کتابفروشی های تهران از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲ 
گردآوری شده است. بررسی اعالن های به چاپ رسیده 
در مطبوعات دربارۀ دیوان عارف نشانگر این نکته است 
که تبلیغ و فروش این کتاب در دورۀ پهلوی اول با 
مشکلی مواجه نبوده و منع سیاسی نداشته است. بر 
همین اساس، به این نظر چنین می افزاید که توقیف 
موقتی دیوان عارف در بدو ورود به ایران نیز دالیل 

سیاسی و حکومتی نداشته است.
* نوشته ها و اشعار دربارۀ عارف

در این فصل، مطالب مختلفی که دربارۀ عارف در 
روزنامه ها، مجالت و کتاب ها به چاپ رسیده، گردآوری 
شده است. بیشتِر این مطالب برای نخستین بار است که 
منتشر می شود و در شناخت عارف، تحقیق در احوال و 
آثار او و روشن کردن زوایای پنهان زندگی وی تأثیر 
بسیار مهمی دارد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این 
فصل این است که بر اساس آن مشخص می شود شعر 
تصنیف معروف »بهار دلکش« به طور قطع و یقین از 
ملک الشعرای بهار است که برخی به اشتباه آن را از 

ساخته های عارف دانسته اند.
از دیگر نکات تازه یاب این فصل می توان به مقالۀ 
»خودکشی« به قلم بازیگوش )لطفعلی صورتگر( در 
در  بهار  ملک الشعرای  مقالۀ  و  سرخ  شفق  روزنامۀ 
روزنامۀ »ایران آزاد« که به مقالۀ بازیگوش و رنجش 
عارف پرداخته است اشاره کرد که هر دو برای اولین 
بار منتشر شده و در پژوهش های مربوط به عارف از 

اهمیت فراوانی برخوردارند.
* نوشته ها دربارۀ مرگ عارف

در این فصل، اخباری که دربارۀ مرگ عارف در 
جراید به چاپ رسیده گردآوری شده که بعضی از آن ها 
بار منتشر شده است. مهم ترین دستاورد  اولین  برای 

تازه یاب این فصل این است که بر خالف تصورات 
رایج مبنی بر فوت عارف در دوم بهمن ۱۳۱۲ مشخص 
می شود که تاریِخ صحیِح فوِت وی یک شنبه اول بهمن 
۱۳۱۲ بوده است. بر اساس این سند، عارف نه در روز 
دوشنبه ۲ بهمن که در شِب دوشنبه )یعنی یکشنبه شب 

و یکِم بهمن ۱۳۱۲( بدرود حیات گفته است.
* اشعار به یاد عارف

در این فصل، اشعاری که دربارۀ عارف، به یاد او و 
در رثا و سوگ او سروده شده جمع آوری شده که برخی 
از این اشعار، مانند اشعار وحید دستگردی، زنددخت، 
کامکار فارسی، امیرالشعرای نادری، اشرف الدین حسینی 
)نسیم شمال( و صابر همدانی برای اولین بار در کتاب 

منتشر شده است.
* خاطراتی از عارف

در  عارف  دربارۀ  که  خاطراتی  فصل،  این  در 
که  است  شده  گردآوری  رسیده  چاپ  به  مطبوعات 
خاطرات محمدعلی نظام مافی، مشیرهمایون شهردار 
و علینقی وزیری که برای اولین بار در کتاب به چاپ 

رسیده، حائز اهمیت فراوانی است.
* نامه های عارف

در این فصل، تعدادی از نامه های عارف که در 
مجالت گوناگون به چاپ رسیده گردآوری شده است. 
بررسی دقیق این نامه ها در تحقیق در زندگی و آثار 

عارف تأثیر فراوانی خواهد داشت.
* دوستان و معاشران عارف

در این فصل، اطالعاتی دربارۀ برخی از دوستان 
سلیمان  قهرمانی،  شکراهلل  همچون:  عارف  نزدیک 
میکده، علی بیرنگ، علی محمد معمارباشی، سید جلیل 
اردبیلی، محمدباقر شهیدزاده و سیف آزاد گرد آمده است 
که اطالعات ارزشمندی دربارۀ تاریخ درگذشت و زندگی 

این شخصیت ها به دست می دهد.
* عکس ها و تصاویر عارف در مطبوعات

در  عارف  عکس های  و  تصاویر  فصل،  این  در 
آن ها  از  بعضی  که  آمده  گرد  جا  یک  در  مطبوعات 
همچون چند نقاشی تازه یاب که در روزنامۀ ناهید به 
چاپ رسیده و یکی از آن ها به امضای رسام ارژنگی 
است و همچنین کاریکاتورهای او که در روزنامۀ مأل 
عالقه مندان  برای  است،  رسیده  چاپ  به  نصرالدین 
قبر  سنگ  چاپ  همچنین  داشت.  خواهد  تازگی 
افتخارالسلطنه در این فصل برای اولین بار، از جمله 

نکات تازه یاب این کتاب محسوب می شود.
ارزشمند  دانشنامه ای  حکم  در  که  حاضر  کتاب 
دربارۀ عارف قزوینی محسوب می شود، به دلیل ارائۀ 
در  منتشرنشده،  و  نویافته  مطالب  و  تصنیف  اشعار، 
تحقیق در احوال و آثار، تدوین کامل ترین زندگی نامه 
و تصحیح کامل ترین دیوان وی تأثیر مهم و بسزایی 
خواهد داشت. نشر علم برای خرید این کتاب به صورت 
اینترنتی تخفیف هایی را اعمال می کند که مخاطبان 
می توانند برای بهره مندی از این تخفیفات به سایت 

این انتشارات مراجعه کنند.

تصنیف منتشر نشده ای از عارف قزوینی یافت شد

رمان »محمد« در کشور اکوادور منتشر شد
به  بی احترامی  با  همزمان 
ساحت پیامبر اکرم )ص( در کشور 
ابراهیم  اثر  محمد  رمان  فرانسه، 
رات  نتشا ا سوی  ز  ا حسن بیگی 
فانوس دریایی برای دومین بار در 
منطقه آمریکای التین منتشر شد. 
گذشته  سال  در  که  فاخر  اثر  این 
با ترجمه انخلیکا ماریا روخاس در 
کشور کلمبیا به انتشار و رونمایی 
رسیده بود در کشور اکوادور نیز به 
چاپ رسید و روز گذشته با حضور 
در  ایران  اسالمی  سفیر جمهوری 
برخی  مجازی  حضور  با  و  کیتو 

میهمانان وشخصیت های کشور اکوادور رونمایی گردید. 
یک  از  کمتر  در  کلمبیا  کشور  در  محمد  رمان  کتاب  نخست  چاپ 
سال به اتمام رسیده است و این اثر در کشور کلمبیا نیز در آستانه چاپ 

دوم قرار گرفته است.
ریزی  برنامه  که طی  می باشد  ونزوئال  اثر کشور  این  مقصد سوم   
عالقه  دسترس  در  ونزوئال  درکشور  زودی  به  اثر  این  شده  انجام  های 

مندان قرار می گیرد.
کتاب رمان محمد اثر ابراهیم حسن بیگی تا کنون به زبان های عربی، 
انتشار  ازبکی و اسپانیایی منتشر شده است و  انگلیسی، ترکی استانبولی، 
آن به زبان های پرتغالی و فرانسوی نیز در دستور کار انتشارات بین المللی 

فانوس دریایی قرار گرفته است..
درباره  آن  داستان  و  تألیف شده است  پانزده بخش  در  رمان محمد 
شخصی یهودی است که به عنوان یک دانشمند معرفی می شود، از طرف 
شورای عالی یهود مأمور می شود به سمت پیامبر اسالم )ص( رفته و با تظاهر 

به اسالم آوردن، یا او را کشته یا عقایدش را به چالش بکشد.

انتشار گزیده اشعار گروس عبدالملکیان به زبان عربی

علی کرمی  اصغر  ترجمه  با  عبدالملکیان  گروس  شعرهای  گزیده 
بین المللی کتاب شارجه عرضه شد. نمایشگاه  منتشر و در 

این گزینه که شامل ۳۴ قطعه شعر است با عنوان »جسُر ال یومل 
الی بیته« )پلی که هیچ کس را به خانه نمی رساند( از سوی اصغر  احداً 

انتشارات »تکوین« کویت منتشر شده است. انتخاب و در  علی کرمی 
و  »حفره ها«  دنیا«،  رفته   »رنگ های  کتاب های  از  مجموعه  این 

است. »پذیرفتن« گزینش شده  
نشر »تکوین« یکی از ناشران معتبر در جهان ادبیات عرب است 
که بخش عمده ای از فعالیت خود را به انتشار ترجمه  آثار شاعران مدرن 
جهان چون راینر ماریا ریلکه، آنا آخماتووا، سیلویا پالت، فرناندو پسووا 
فروغ  از  را  کتاب هایی  ایران  ادبیات  از  تاکنون  و  داده  اختصاص   ... و 

فرخزاد و سهراب سپهری به چاپ رسانده است. 
بنا بر اعالم، طی چند روز که از انتشار کتاب »پلی که هیچ کس را 
به خانه نمی رساند« می گذرد، یادداشت هایی در استقبال از این مجموعه 

منتشر شده، که قسمت هایی از آن  در زیر می آید:
محمد ماجد العتابی، شاعر عراقی ساکن کویت نوشته است: »این 
می کشاند،  سایه ها  سلطه  تحت  دنیاهای  به  را  ما  که  است  ناب  شعِر 
جایی که نوری جز شعر وجود ندارد. در واقع شعر گروس عبدالملکیان 
خأل درون مخاطب را با استعاره و تأمل پر می کند، و این رفتار شعر به 

نوعی مراقبه و سلوکی درونی را در خواننده ایجاد می کند.«
این کتاب  نیز درباره  نویسنده و پژوهشگر کویتی  المطّوع،  حسین 
خواهم  او  به  قطعًا  بگیرد  را  شعر  سراغ  من  از  کسی  »اگر  است:  گفته 
از  برجسته  نمونه ای  بخوان.  را  عبدالملکیان  گروس  که مجموعه  گفت 

شعر سهل و ممتنع.«
مهدی سلمان، شاعر بحرینی هم در یادداشتی آورده است: »گروس 
راحتی  به  را  خواننده  آن  با  که  دارد  تخیل شگفت انگیزی  عبدالملکیان 
می زند  موج  او  شعر  در  معنایی  و  لفظی  بصری،  تخیل  می کند.  شکار 
و او توانایی بسیاری در به کار گرفتن شیوه های مختلف آن دارد و از 
این  اما  می کند؛  میخکوب  خود  شعر  برابر  در  را  مخاطب  طریق  همین 
تنها ویژگی شعر گروس عبدالملکیان نیست، بلکه او می تواند تخیلش را 
برای دستیابی به دورترین مناطق احساس و اندیشه انسانی به کار ببرد 
و از مسائل مختلف در شعرش سخن بگوید. این نیز تنها ویژگی شعر او 
نیست، بلکه احساس مسئولیت درباره موضوع باعث می شود که متن شعر 
او سرشار از صداقت و گرما باشد. او شاعر بی نظیری  است که خواننده را 
وادار می کند زمانی طوالنی روبه روی خورشید بایستد تا رطوبت عمیقی 

که شعر در روح خواننده به جا گذاشته است، خشک شود.«
رونمایی شده  بین المللی کتاب شارجه  نمایشگاه  این کتاب که در 
عربی  به  عبدالملکیان  گروس  شعرهای  از  که  است  گزیده ای   دومین 
ترجمه می شود. پیش تر نیز، کتابی دیگر از شعرهای او با ترجمه  موسی 

بیدج، در نشر الغاوون در کشور لبنان منتشر شده بود.
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پروانه رسولی خوشبخت

نویسندگی بازنشستگی ندارد
نویسندگی  می گوید:  یاقوتی  منصور 
پدیده ای نیست که بازنشستگی یا توقف داشته 
از  که  است  پرشوری  عشق  نویسندگی  باشد؛ 

درون انسان می جوشد.
این داستان نویس درباره اعالم بازنشستگی 
نویسندگان و زمین گذاشتن قلم خود، اظهار کرد: 
کار نویسندگی به شکل حرفه ای و نه به شکل 
تفنتی، کاری خودخواسته است. تاجایی که به 

تجربیات خود من مربوط است، نویسندگی پدیده ای نیست که بازنشستگی یا توقف 
داشته باشد. مگر این که انسان نتواند بنویسید و توانایی اش را از دست بدهد و موضوعی 

است که با هستی نویسنده درگیر است.
 او افزود: این که نویسنده  حرفه ای بخواهد خودش قلمش را کنار بگذارد ممکن 
اما تاجایی که اطالع دارم نویسندگان تا سنین باال می نوشتند و  بیفتد  اتفاق  است 
می نویسند؛ احمد محمود، نادر ابراهیمی، محمود دولت آبادی و مسعود کیمیایی، که در سن 
باال شروع کرده و دو رمان خوب هم نوشته است. ندیده ام نویسنده ای بخواهد قلم زمین 
بگذارد و ننویسد. نویسندگی عشق و عالقه است که از درون فرد می جوشد؛ نویسندگی 

پدیده ای بیرونی نیست که سیاست، جامعه و حکومت  آن را تحمیل کرده باشد. 
یاقوتی با تاکید بر این که نویسندگی کار خودخواسته درونی است که به سیاست 
و احزاب و دولت ها ربطی ندارد، گفت: نویسندگی مانند چشمه جوشان است و تا زمانی 
که آب  باشد همچنان می جوشد مگر این که دیگر آبی در کار نباشد و خشک شود. 
بنابراین این که نویسنده ای قلم بر زمین بگذارد دلیل دیگری دارد و این دالیل به حرفه 

نویسندگی ربطی ندارند. 
او درباره دالیل این موضوع، با تاکید بر این که پاسخ این پرسش به پژوهش دقیق 
و طوالنی نیاز دارد، گفت: اگر بخواهم به صورت کلی بگویم که پاسخ دقیقی هم نیست، 
اگر نویسنده قلم زمین می گذارد حتما دالیلی دارد که ممکن است خانوادگی باشد، 
ممکن است نویسنده به یأس اجتماعی رسیده باشد، ممکن است از نظر خالقیت عقیم 
شده و یا چنان دچار سرخوردگی شده باشد که دیگر نخواهد بنویسد. صادق هدایت  
دیگر نمی خواست بنویسد و زمان مرگش نوشته های خود را پاره کرد و در سطل زباله 
انداخت. یا صادق چوبک که از ایران مهاجرت کرد و اواخر عمر دچار مشکل بینایی شده 
بود و در آمریکا نوشته های خود را از بین برد. این ها جای پژوهش جدی دارد و نسل 
جوان باید روی این موضوع کار جدی ای انجام دهد که چرا نویسنده برجسته به این جا 
می رسد که نوشته هایش را از بین ببرد؛ نمی توان با یک پاسخ ساده از کنار آن ها گذشت.

این نویسنده با اشاره به انتشار آثارش در سال جاری گفت: آخرین کتاب من رمان 
۹۰۰ صفحه ای »حماسه بابک خرم دین« است که ۱۰ سال از عمر خود را به پای آن 
گذاشتم، البته هفت سال پژوهش کردم و  نوشتنش سه سال طول کشید. این رمان 
چنان فرسوده ام کرد که یک سال است دست به قلم نبرده ام. اما در این مدت که منتشر 
شده ندیده ام درباره این رمان تاریخی و تخیلی کسی نقد جدی قابل تأملی نوشته باشد. 
اگر در کشور دیگری چاپ شده بود به عنوان یک رمان خارق العاده تحسینش می کردند 
اما تا امروز هیچ واکنشی نسبت به این کتاب نبوده است. البته نظر دادن درباره این 
رمان سخت است زیرا منتقد باید سراغ منابع این کتاب برود که تقریبا نایاب است و 
کسی می تواند نظر بدهد که رمان را بشناسد. همچنین کتاب »قصه های زاگرس« نیز 
از من منتشر شده که شامل ۵۴ داستان است اما مورد بحث قرار نگرفت و متاسفانه با 
دیوار سکوت برخورد کرد. »آیین یارسان در اساطیر اقوام کرد« دیگر کتاب من بود که 
در کرمانشاه با استقبال روبه رو شد اما ندیدم بحثی درباره کتاب صورت بگیرد. جامعه 
ما به کجا رسیده است که دیگر کتاب نقد و بررسی نمی شود؟ شاید اگر کتاب ها در 

جای دیگری چاپ می شد صدها مقاله درباره شان می نوشتند.

بازخوانی خاطرات مهدی آذریزدی با صدای بهروز رضوی 
بهروز  صدای  با  شب«  »کتاب  برنامه 
د  زنده یا خاطرات  و  زندگی نامه  رضوی، 
مهدی آذریزدی، نویسنده کتاب هشت جلدی 
را  خوب«  بچه های  برای  خوب  »قصه های 

می کند. بازخوانی 
محمد باقر رضایی ـ سردبیر و نویسنده 
اظهار  تهران  رادیو  شب«  »کتاب  برنامه 
آذریزدی،  مهدی  زنده یاد  خاطرات  داشت: 
تنها  نه  که  است  آموزنده  و  جذاب  آن قدر 

کسی از شنیدن آن ضرر نمی کند، بلکه دنیایی تجربه و آگاهی به دست می آورد 
و با ویژگی های زندگی یک انسان خردمند و کوشا آشنا می شود.

مهدی آذریزدی یک انسان نمونه بود که در فقر خودخواسته زندگی کرد 
و در همان حال، مجموعه کتاب هایی به وجود آورد که برای میلیون ها کودک 
و نوجوان، درس های زندگی بودند.»کتاب شب« یکی از قدیمی ترین برنامه های 
رادیو تهران است که هر هفته، یک کتاب شاخص در زمینه های گوناگون ادبی 
از  را  فرهنگی(  و  ادبی  مفاخر  و  و خاطرات مشاهیر  زندگی نامه  رمان،  ویژه  )به 

شنبه تا پنجشنبه در شش قسمت با صدای بهروز رضوی بازخوانی می کند.
تهیه کنندگان این برنامه، رضا قربانی و زرین کشاورز هستند که یک هفته 
در میان، کامل شده برنامه را به واحد نظارت و پخش رادیو تهران تحویل می دهند.

 ۲۴ شنبه  روز  از  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  با  همزمان  شب«  »کتاب 
این  می شود.  پخش  آذریزدی  مهدی  ویژه  آبان ماه،   ۲۹ پنجشنبه  تا  آبان ماه 
رضایی  نویسندگی محمدباقر  و  زرین کشاورز، سردبیری  تهیه کنندگی  با  برنامه 
و صدابرداری محسن فراهانی، در گروه اخالق و زندگی شهروندی رادیو تهران 

تولید شده است.

اهدای جایزه استاد راهنمای برگزیده به ضیاء موحد
دوره  هجدهمین  یانی  پا مراسم  در 
دانشجویی«  سال  پایان نامه  ملی  »جشنواره 
موحد  ضیاء  دانشگاهی  و  علمی  خدمات  از 

قدردانی می شود.
از  آبان ماه   ۲۶ روز  که  مراسم  این  در 
سویسازمان انتشارات جهاددانشگاهی برگزار می 
شود، از این  استاد فلسفه، منطق و ادبیات به 
عنوان استاد راهنمای برگزیده تقدیر خواهد شد.

ضیاء موحد راهنمایی، مشاوره و داوری 
تعداد زیادی پایان نامه دانشگاهی را در طول سال های فعالیت دانشگاهی برعهده 
داشته و از داوران اصلی جایزه دکتر فتح اهلل مجتبایی است که به پایان نامه های برتر 

رشته های ادبیات، ادیان و عرفان تعلق می گیرد.
جایزه استاد راهنمای برگزیده در هر دوره از جشنواره ملی پایان نامه های سال 
دانشجویی به استادانی تعلق می گیرد که در زمینه راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها 
و رساله های دانشجویی خدمات علمی شایان توجهی داشته اند. طبق اعالم روابط عمومی 
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، این مراسم ۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در استودیو 
مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار و همزمان از سایت رویتاب به آدرس 
   http://isba.ir  سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به آدرس ،http://roytab.ir

و صفحه اینستاگرام  به صورت زنده پخش می شود.

علی  جنوبی  نوگرای  سپیدموی  شاعر 
از  فاصله گذاری  با  هفتاد  دهه  که  باباچاهی، 
شعر مدرن، مولفه ها و محورهای نگرشی و 
نگارشی خاصی را در شعر پارسی پدید آورد، 
وارد ۷۸ سالگی عمر خود شد. او شاعری است 
که در سرزمین پیچیده شعر با تمسک به واژگان 
و تکنیک های زبانی طرحی نو درانداخت. بدون 
شک گام نهادن در گستره چنین شاعری امری 

ساده نیست.
علی باباچاهی که روز ۲۰ آبان ۱۳۲۱ 
در شهر کنگان استان بوشهر دیده به جهان 
در  نهادن  گام  با  نوجوانی  دوره  در  گشود، 
عرصه شعر، سعی کرد اندیشگی و جهان بینی 
منحصربه فرد خود را در کنه کلمات و ترکیبات 
شعری با تکنیک های بازیگوشانه و تخیلی به 
تصویر بکشد. او دریچه ای تازه به روی شعر 
پارسی گشود و خیلی زود توانست طرح »شعر 

در وضعیت دیگر« را مطرح کند.
باباچاهی که قبل از اینکه شاعری بنام 
باشد، منتقد و نظریه پردازی بزرگ است که با 
ایجاد تغییر در ساحت زبان، تخیلی می آفریند که 
متکی بر شگردهای شخصی و ساختار شکنانه 
و نگرشی فرامدرن است. به عبارتی او در شعر 
می کوشد با آشنایی زدایی به بازی خود دست 
یابد. از همین رو، شناخت شعر باباچاهی برای 
هر کسی ممکن نیست؛ زیرا شعر او به شدت 
غلط انداز است و به راحتی قابل نقد نیست و 
باید از مجرایی متفاوت به آن  نگریسته شود. 

باباچاهی در این باره می گوید:
»شعر فرایند کارکرد ویژه زبان است. یک 
شاعر می تواند با مفردات و ترکیباتی خاص، 
جنبشی در ساختار و لذتی در متن پدید آورد 
که شاعری دیگر با مفردات و ترکیباتی دیگر 
از عهده آن برنیاید. بنابراین شاعر بنا به تعریف، 
جنبشی در ساختار و در نتیجه لذتی در متن را 
نه بر اساس صدور احکامی از پیش آماده و نه 
بر مبنای بینش قضائی منتقدی خاص، بلکه 
با تمهیدات و شگردهایی که فرایند فوران و 
دوران نگارشی اوست، پدید می آورد و منتقد را 
موظف می کند که تئوری هایش را با معیارهایی 
که متن )شعر( او پیشنهاد می کند، بسط دهد، 

نه اینکه »بسط« تئوری های منتقد، »قبض« 
یک اثر هنری را مدنظر قرار دهد. در واقع، متن 
)شعر( منتقد را به بازی های زبانی )البته با تعبیر 

ویتگنشتاین( وامی دارد.«
پژمان قانون، پژوهشگر و منتقد ادبی 
در مقاله ای با عنوان »تخیل معطوف به زبان، 
خنده و گریز از معنای توتالیته« در خصوص 
زبان شعری باباچاهی نوشته است: »زبان در 
غیرمتعارف،  همواره  حرکتی  باباچاهی  شعر 
ساخت شکنانه و بازیگوشانه دارد. چنانکه کارکرد 
مالوف ما از زبان را دچار تنش می سازد و در 
نتیجه سعی دارد دگردیسی نگاه و فهم ما از 
موقعیت انسان امروز را به منصه ظهور برساند. 
نوع به کارگیری واژگان، چینش غیرمتعارف، 
طرز بازی با آن ها و این گونه سربه سر گذاشتن 
واژگان شعری، زبان را در وضعیتی دیگرگونه 
قرار می دهد. به طوری که فاصله گرفتن زبان 
شعری باباچاهی نه تنها با زبان معیار، بلکه با 
شعر تثبیت شده در دوه قبل و حتی شعرهای 

پیشین وی نیز آشکار است.«
این به کارگیری واژگان در شعر، زبان را از 
کاالوارگی دور می سازد و به زیبایی کالمی آن 
می افزاید و نمودی فلسفی و زیبایی شناختی به 
خود می گیرد. افزون بر این، باباچاهی در شعر 
به زبان محلی و فولکور توجه خاصی دارد و 
سخت به اقیلم جنوب در شعرش وفادار است. در 
این باره سعید نصار یوسفی در مقاله ای با عنوان 
»سمبولیسم و گزاره های دینامیک«، نوشته 
است: »باباچاهی همانند همتای هم اقلیمی اش 
»منوچهر آتشی« عنایت فزاینده ای به عناصر 
اقلیمی از خود نشان می دهد تا جایی که عنصر 
زیستگاهی در علقه نوعی شاعر، بسامدی باال 

می یابند.«
باباچاهی آگاهانه با زبان روبه رو شده است 
و حتی آنگاه که از واژگان و اصطالحات بومی 
در اشعارش با بسامد باال وام می گیرد، چنان 
متبحرانه عمل می کند که مخاطب از خوانش 
مولفه های  از  می کند.  لذت  احساس  آن ها 
دیگر شعر باباچاهی می توان به استفاده از طنز 
پخته، کنش اعتراضی، روایت مونولوگ گونه، 
به  کدام  هر  که  کرد  اشاره  و...  آرمان گرایی 

لطف کالم وی افزوده است.
اشعار  بررسی  با  اینها،  همه  بر  افزون 
اساس  متوجه می شویم که عشق  باباچاهی 
و شالوده سروده هایش را تشکیل می دهد اما 
عشقی که او توصیف می کند نه تفریحی است 
و نه سطحی؛ بلکه پدیده لطیفی است که تجربه 

کردن و عینیت بخشی آن لذت بخش است؛ 
انگشت های برای تو

برای تو اما نصف نصف
چشم های برای تو

برای تو نصف نصف
 در نصف دیگر من گویا پر سیمرغ را 

آتش زده اند
هیچ های بزرگ پیدا شده

بشقاب های پر از هیچ
به هیچ خداحافظی خیلی  این هیچ ها 

مربوط است
بدیهی است طنز ظریفی که در بیشتر 
عقیده  به  است،  یافته  بروز  باباچاهی  اشعار 
که  است  هنری  صاحب نظران،  از  بسیاری 
وی با استفاده از سویه های مختلف بازی های 
با  و  است  بسته  کار  به  خود  متن  در  زبانی 
مهارت پرورش داده است.  در حقیقت این 
شاعر بازیگر قهاری است که دیگر فرم شعر 
او متاثر از دیدگاه های سنتی نیست بلکه در 
حال حاضر در تالش است تا منطق فرهنگی 
پسامدرنیسم را در سطح جهان با شیوه خاص 

خود مطرح و معرفی کند.
در  خود  خاص  بازی های  با  باباچاهی 
شعر  از  برجسته ای  نمونه های  زبان،  ساحت 
پست مدرن را در شعر فارسی به وجود آورده است 
و به شعر بعد فلسفی بخشیده است. در این باره 
مجید اجرایی، شاعر و منتقد ادبی در مقاله ای 
با عنوان »ذهن زیبا« نوشته است: »شنیده و 
نیست؛  فلسفه بافی  خوانده ایم که شعر جای 
ولی اتفاقا فلسفه اگر بافتنی باشدجایش در شعر 
است، چون فلسفه بافی، گونه ای فلسفه گریزی 
هم هست؛ یعنی چون و چراهای غریزی و نه 
عقالنی که بنیانی دترمینیستی دارد و نشات 
گرفته از جبر تاریخ و هستی است مجال بروز 
می یابد. شعرهای زیادی از باباچاهی با محور 

واقعیت  نسبی انگاری،  گونه اتی  دادن  قرار 
نامحتوم را با پرسش از ماهیت اشیاء به نمود 
می گذارد بی آنکه بنیان خود را بر ادله استوار 
کرده باشد که اول و آخرش معلوم باشد. آنچه 
مهم است مجهولیت است و به قول شاعر: 

»بی آنکه بیایند لعنتی ها غیبشان می زند.«
از  یکی  ساله جزو  باباچاهی ۷۸  علی 
شاعران پر کار معاصر است که وجودش به 
این شاعر  است.  بخشیده  اعتبار  امروز  شعر 
بسیار  شعری  دفترهای  بودن  دارا  عین  در 
بسیار محدود  بیرون  با جهان  ارتباطش  اما 
و  خود  درون  جهان  درگیر  بیشتر  و  است 
اندیشگی و  از بطن  آفرینش هایی است که 
جهان بینی عمیقش به هستی و عشق زاده 
با  او تنها و تنها  بنابراین شناخت  می شوند. 
الهام از اشعارش میسر است. در واقع بیشتر 
می توان او را از موخره های دو مجموعه شعر 
می دهد«  عذابم  »عقل  و  بارانم«  »نم نم 
شناخت که به طور مفصل شعر پست مدرن یا 
همان »قرائت چهارم از شعر معاصر« در آن ها 
معرفی و شناسایی شده است و در حقیقت 

مفسر شعر خود باباچاهی هستند.
تاکنون  باباچاهی  از  می شود،  یادآوری 
مجموعه شعرهایی شامل »در بی تکیه گاهی«، 
»جهان و روشنایی های غمناک«، »از نسل 
آفتاب«، »صدای شن«، »از خاک مان آفتاب 
برمی آید«، »آوای دریامردان«، »گزینه اشعار«، 
بی نشان  دریا  »منزل های  اشعار«،  »گزینه 
است«، »نم نم بارانم«، »عقل عذابم می دهد«، 
»قیافه ام که خیلی مشکوک است«، »رفته بودم 
به صید نهنگ«، »پیکاسو در آب های خلیج 
زبان  زخم  دریایی  پریان  از  »فقط  فارس«، 
نمی خوَرد«، »هوش و حواس ُگل شب بو برای 
من کافی ست«، »گِل باراِن هزار روزه«، »دنیا 
اشتباه می کند«، »بیا گوش ماهی جمع کنیم«، 
»به شیوه خودشان عاشق می شوند«، »باغ انار 
از این طرف است«، »در غارهای ُپر از نرگس«،  
»این کشتی پراسرار«، »اتاق بر آب راه می رو«، 
در  »آدم ها  است«،  همین  به  دنیا  »قشنگی 
غروب اسم ندارند«، »آئورا و دیگران من« و... 

منتشر شده است.

به بهانه زادروز علی باباچاهی

شاعری که جنوب را شعر می کند و شعر را تخیل
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»خاک سفید« روی صحنه جان می گیرد

محمدرضا هالل زاده  بازیگر تئاتر 
و تلویزیون قصد دارد نمایش »خاک 
در سال ۱۴۰۰  اجرا  برای  را  سفید« 

روی صحنه ببرد.
محمود  را  نمایشی  ثر  ا ین  ا
احدی نیا نوشته و محمدرضا هالل زاده 

به عنوان بازیگر و کارگردان با وی همکاری 
خواهد داشت.

احدی نیا پیش از این برای نگارش نمایشنامه »ناصر سعید طهرانی« 
نامزد دریافت بهترین نمایشنامه از جشنواره تئاتر فجر شده بود.

در این نمایشنامه زیست افراد مختلفی که در محله خاک سفید زندگی 
می کنند و اتفاقات و روایت های زندگی آن ها تجسم بخشیده  می شود و به 
گونه یی که کارگردان اعالم کرد، بعضی بازیگران آن هم انتخاب شده اند 

و به زودی اسامی آن ها اعالم خواهد شد.

تصويربرداری سريال »شرم« به پايان رسید

تصویربرداری سریال »شرم« به 
کارگردانی احمد کاوری بعد از هفت 
ماه در لوکیشن پردیس تئاتر خاوران 
تهران به پایان رسید و همزمان تدوین 
و سایر مراحل فنی آن برای پخش از 

شبکه سه سیما شروع  شد.
از  داستانی  اساس  بر  سریال  این 
سعید فرهادی، به تهیه کنندگی امیر پوروزیری اردیبهشت امسال مقابل 

دوربین رفته بود.
سریال »شرم« یک ملودرام اجتماعی است که با حضور بازیگرانی 
چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، نسیم ادبی، سید 
مهرداد ضیایی، آشا محرابی، الهام طهموری، میالد میرزایی، نیما نادری، 
مرحوم سیروس گرجستانی و سیاوش طهمورث جلوی دوربین ساخته ده  

و قرار است به زودی روی آنتن شبکه سه سیما برود.

آلبومی برای مرور يادگاری های فرامرز پايور

آهنگسازی  با  چنگ«  »نغمه 
سعید ثابت، همراهی گروه »پایور« و 
خوانندگی شهرام آبرومند منتشر شد. 

آهنگسازی  به  نیاز«  و  ز  »را
ثابت،  سعید  تنظیم  و  پایور  فرامرز 

شعر  با  کمانچه«  همراه  به  آواز  و  »ساز 
آهنگ  و  شعر  با  »امان«  تصنیف  حافظ، 
عارف قزوینی و تنظیم فرامرز پایور، »چهار مضراب سنتور و ارکستر« 
شعر  با  »بهانه«  تصنیف  ثابت،  سعید  تنظیم  با  پایور  فرامرز  ساخته 
اساس  بر  دلی«  »نازار  تصنیف  ثابت،  سعید  آهنگسازی  و  شیخ بهایی 
یک ملودی قدیمی با تنظیم سعید ثابت و اشعاری از موالنا و ابوسعید 
تنظیم  و  پایور  فرامرز  آهنگسازی  به  فرود«  و  نغمه  ابوالخیر، »ضربی 
سعید ثابت، »ساز و آواز به همراه نی و سنتور« با اشعاری از حافظ و 

باباطاهر، در این آلبوم گنجانده شده است.
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دنیای جوانان نشريه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضريب کیفی:  40

راهیابی فیلم »چهل و هفت« به جشنواره فیلم صوفیا

فیلم سینمایی »چهل و هفت« 
به کارگردانی مشتزک احمد اطراقچی 
تهیه  و  تبریزی  عطا اهلل  علیرضا  و 
بخش  به  دل آگاه  ناهید  کنندگی 
فیلم  جشنواره  سیزدهمین  مسابقه 

صوفیا منار بلغارستان راه یافت.
جشنواره فیلم صوفیا از جشنواره های 
مهم فیلم در اروپا به  شمار می رود که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا 
به صورت آنالین برگزار خواهد شد.»چهل و هفت« داستانی اپیزودیک 
درباره سه زن میانسال از سه طبقه اجتماعی متفاوت است که در بلندترین 
شب سال به شکلی ناخواسته روی زندگی همدیگر تاثیر می گذارند.در این 
فیلم سینمایی بازیگرانی که ایفای نقش کرده اند الدن مستوفی، مهدی 
احمدی، شیدا خلیق، رابعه مدنی، مهرنوش ستاری، محمدرضا غفاری، 

حمیدرضا آذرنگ، شقایق فراهانی و ریما رامین فر هستند.

ما
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بررسي يک طرح عجیب...

داريوش بابائیان: دولت فقط از خودش سلب مسئولیت مي کند!
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سرويس شهرستان ها: وحید ملک 

فعالیت مراکز هنری و فرهنگی از جمله سالن های 
سینما وارد فاز جدیدي شده و طبق دستور العمل جدید 
شکلی  به  البته  و  آبان   ۲۰ از  کرونا،  با  مبارزه  ستاد 
خاص و این بار تا ساعت ۱۸ آغاز به کار کرده است! 
این طرح همانطور که کامال مشخص است، یک طرح 
غیرکاشناسي دیگر از سوي ستاد مبارزه با کرونا مي باشد 
که مانند بسیاري دیگر از تصمیمات این ستاد، به یکباره 
و بدون مشورت با کارشناسان این عرصه اتخاذ شده 
است. طبیعتا چنین طرح هایي نه تنها دردي را در این 
تبعات دیگري  بلکه  وانفساي کرونایي دوا نمي کنند، 
را همراه دارند که بعضا دردسرساز هم خواهند شد. به 
صورت کلي ستاد مبارزه با کرونا از همان ابتداي شروع 
به کار تا به امروز هیچ توفیق خاصي در هیچ زمینه اي 
نداشته است و همانطور که از شرایط جامعه برمي آید، 
تعداد مبتالیان و جانباختگان این بیماري در کشورمان 
روز به روز بیشتر شده و رکوردهاي متعددي را در این 
زمینه جابجا کرده ایم و این باعث تاسف است که دولت 
و ستاد مبارزه با کرونا از اولین و ساده ترین تصمیمات 

براي جلوگیري از شیوع این بیماري عاجز هستند! حاال 
هم طرح جدید آنها براي بازگشایي مجدد سالن هاي 
سینما و تئاتر، مورد انتقاد بسیاري از اهالي هنر قرار 
فیلم ها  اکران  و  بازگشایی  نحوه  همین  است.  گرفته 
فروش شان  عمده  طبیعتا  که  سینماهایی  در  آن هم 
متوجه ساعات شب است، مورد اقبال اهالی سینما قرار 
نگرفته و سر و صداهایی را نسبت به این تصمیم گیری 
درپی داشته است. عالوه بر فیلمسازان که مثل چند 
ماه اخیر مایل نیستند آثارشان را به سالن ها بیاورند، 
پخش کنندگان و سینماداران نیز به نظر توافقی بر این 

ماجرا نشان نمی دهند.
و  ن  تهیه کنندگا ز  ا که  ئیان  با با ریوش  ا د
گفتگویي  ره  ین با ا در  سینماست  پخش کنندگان 
به  مي گوید:  جدید  تصمیم  این  درباره  و  داده  انجام 
نظرم این نحوه بازگشایی سینماها یک تصمیم پوچ 
است که لرزه بدتری به بدنه سینما نیز وارد می کند. 
حتی در بازه زمانی اخیر نیز خانواده ها حاضر نبودند 
اگر  بزنند چه برسد به االن! حتی  سری به سالن ها 

سالن هایی هم باز بود مخاطبش نهایتا جوان بیکار یا 
سربازی و دختر پسری بود که سعی می کردند برای 
بزنند وگرنه کسی   به سینما  گذران وقت شان سری 

به سالن ها نمی رود.
االن هم  کرد:  اضافه  سینما صحرا  سابق  مدیر 
اعالم می کنند که سینماها اجازه دارند روزانه تا ساعت 
۱۸ به اکران فیلم ها بپردازند، درحالیکه در حالت عادی 
نیز سینما در صبح و روز رونقی ندارد و اوج کاری همه 
سینماها به ساعات پایانی و شب برمی گردد. البد دولت 
برای  از خودش  با اعالم چنین طرح هایی  می خواهد 
حمایت احتمالی از سینماها سلب مسئولیت کند تا با 
این ایده ها مدعی شود که حقوق و این همه مخارج 

سینما را خود ما تامین کنیم.
مدیرعامل دفتر پخش شکوفافیلم با اشاره به اینکه 
قرار  اقبال هم  مورد  و  است  اشتباه  چنین طرح هایی 
نمی گیرد، گفت: برخی الکی طرح می گذارند! درحالیکه 
امکان بازگشت یک درصد سرمایه صاحبان فیلم در 
این طرح وجود ندارد. من اینطور بگویم که در دوران 

کرونا، سینما حتی اگر تا ۱۲ شب هم باز باشد، جوابگو 
نخواهد بود. درباره تمایل صاحبان آثار سینمایی برای 
اکران عمومی فیلم هایشان نیز باید بگویم که بخش 
خصوصی سراغ نمایش فیلمش نمی رود چون مطمئن 
است که در این دوران به شدت ضربه خواهد خورد و 
هیچ عایدی نصیبش نمی شود. ما فیلم ها و نهادهای 
دولتی داریم که همین االن آثار بسیاری دارند که آماده 
اکران است اما آیا حاضر می شوند آنها را وارد اکران 
کند؟ خیر، چون می داند به ضررشان است و به قول 
معروف در این وضعیت جوری به زمین می خورند که 
دیگر نمی توانند از جا بلند شوند. حتی فیلم هایی که سر 
و شکل هنروتجربه و یا تله فیلم دارند نیز اگر تصمیم به 
اکران در همین طرح جدید بازگشایی سینماها بگیرند، 
به روزهای خوشی گرفتار نخواهند شد. بنابراین من 

اعتقادی به اینجور بازگشایی ندارم.
داریوش بابائیان در عین حال در مورد مشکالت 
فیلم  قاچاق  مگر  شد:  یادآور  نیز  آنالین  سینمای 
به  طرح  این  که  می گذارد  غیرقانونی  دانلودهای  و 

وارد  که  فیلم هایی  عمده  متاسفانه  برسد.  سرانجامی 
پلتفرم های اینترنتی شده اند حداکثر در روز دوم قاچاق 
و به طور گسترده توزیع می شوند. اینطور هم به راحتی 

فیلم و سرمایه فیلمساز نابود می شود.
این تهیه کننده در نهایت با رد فعالیت سینماها در 
شرایط بدون مخاطب کرونایی در پایان صحبت هایش 

گفت: فعال اکران سینما به  جز ضرر برای صاحبان 
نخواهد داشت. سینمادار  فیلم و سینماداران عایدی 
بازگشایی  اقدام  خرج،  همه  این  با  می تواند  چطور 
مخاطب  رجوع  عدم  شاهد  درحالیکه  کند  سالن ها 
نه  و  است  اکران سینما هزینه  امروز  باشد. خروجی 

برگشت مالی.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده
حضـور در جشـنواره بزرگي مانند 
بـراي  بـزرگ  افتخـار  یـک  اسـکار 
و  مي شـود  محسـوب  سـینما  اهالـي 
در  سـاله  همـه  کـه  بزرگـي  ماراتـن 
بـراي  جهـان  مختلـف  کشـورهاي 
دارد،  وجـود  مراسـم  ایـن  در  حضـور 
نشـان دهنده قـدرت و تاثیرگـذاري این 
جشـن بزرگ سـینمایي اسـت. درواقع 
در  تولیدشـده  فیلم هـاي  از  بسـیاري 
کشـورهاي غیرانگلیسـي زبـان تالش 
دارنـد تـا وارد این مراسـم شـوند و اگر 
بـه عنـوان ۵ نامزد نهایي هـم انتخاب 
شـوند کـه برایشـان بسـیار ارزشـمند 
خواهـد بـود. امسـال نیـز از سـینماي 
کشـورمان فیلم هاي خورشـید سـاخته 
مجیـد مجیـدي، درخـت گردو سـاخته 
محمدحسـین مهدویـان و یلدا سـاخته 
مسـعود بخشـي بـه عنـوان نامزدهاي 
بـا  اسـکار  در  حضـور  بـراي  نهایـي 
یکدیگـر رقابت داشـتند کـه در نهایت 
هیـات معرفـی نماینده سـینمای ایران 
بـه مراسـم اسـکار، فیلـم خورشـید به 
کارگردانـی مجید مجیـدی را به عنوان 
نماینده سـینمای ایران در جوایز اسکار 

۲۰۲۱ انتخـاب کـرد.
رائـد فریـدزاده دبیر و سـخنگوی 
هیـات معرفـی فیلـم ایرانـی به اسـکار 
گفـت: کار ایـن هیـات بـا توجـه بـه 
فیلـم  بهتریـن  اسـکار  قوانیـن  تغییـر 
زمانـی  مهلـت  تغییـر  و  خارجی زبـان 

شـرکت در ایـن دوره بـه دلیـل شـیوع 
 ۹۰ بررسـی  بـا  کوویـد۱۹،  ویـروس 
فیلـم اکـران شـده ایرانـی آغـاز شـد 
و سـپس اعضـای هیـات انتخـاب بـه 
فیلـم  از ۱۲  متشـکل  فهرسـت  یـک 
معرفـی  هیـات  ادامـه  در  رسـیدند. 
مراسـم  بـه  ایـران  نماینـده سـینمای 
اسـکار بـا بازخوانی مقررات بـه بازبینی 
و بررسـی تخصصی فیلم ها پرداختند و 
پـس از رای گیـری و تجمیع نظرات، از 
میـان ۳ فیلم خورشـید مجید مجیدی، 
درخـت گردو محمدحسـین مهدویان و 
یلـدا مسـعود بخشـی، فیلـم خورشـید 
به عنـوان گزینـه نهایـی انتخـاب شـد.

مجید مجیدی فیلمسـاز شـاخص 
و بین المللـي سـینماي ایران، خورشـید 
را بـا فیلمنامـه ای از نیمـا جاویـدی و 
همراهی امیربنان سـاخت. در این فیلم 
علـی نصیریـان، جـواد عزتـی و طنـاز 
طباطبایـی در کنـار بازیگـران نوجوانی 
چـون روح اهلل زمانی، شـمیال شـیرزاد، 
صفـر محمـدی، علـی غابشـی و علی 
تقـوازاده بـه ایفـای نقـش می پردازند. 
قصـه فیلم درباره نوجوانـی به نام علی 
)روح اهلل زمانی( اسـت که مشکالتی در 
خانـواده دارد و مـادرش در بیمارسـتان 
بسـتری است. او از سـوی پیرمردی به 
کار دعـوت می شـود تا یـک زیرخاکی 
پیـدا کنـد. علی به همراهی دوسـتانش 
در جسـتجوی این زیرخاکی برمی آیند.

خورشـید نخسـتین بـار در سـال 

۹۸ در جشـنواره فیلـم فجـر به نمایش 
درآمـد و در ۱۰ بخـش نامـزد دریافـت 
جایـزه شـد و درنهایت سـیمرغ بلورین 
بهتریـن فیلـم و بهتریـن فیلمنامه را از 
آن خـود کـرد. فیلـم جدیـد مجیـدی 
مسـابقه  بخـش  در  گذشـته  سـپتامبر 

بین الملـل جشـنواره فیلـم ونیـز رقابت 
ماسـترویانی  مارچلـو  جایـزه  و  کـرد 
جـوان  زن  یـا  مـرد  بازیگـر  بهتریـن 
جشـنواره را بـرای روح اهلل زمانـی بـه 
همچنیـن  خورشـید  داشـت.  همـراه 
به تازگـی در سـی و سـومین جشـنواره 

و  کـودکان  فیلم هـای  لمللـی  بین ا
نوجوانـان موفـق بـه دریافـت پروانـه 
زریـن  پروانـه  فیلـم،  بهتریـن  زریـن 
زریـن  پروانـه  کارگردانـی،  بهتریـن 
بهتریـن بازیگر نوجـوان و پروانه زرین 
بهتریـن کارگردانـی در بخش مسـابقه 

سـینمای ایـران شـد.
کـه  اسـت  بـار  ششـمین  بـرای 
بـه  مجیـدی  کارگردانـی  بـه  فیلمـی 
نمایندگـی از ایـران در بخـش اسـکار 
فیلـم بلنـد بین المللـی رقابـت می کند. 
بچه هـای  فیلم هـای  ایـن  از  پیـش 

آواز  بـاران،  خـدا،  رنـگ  آسـمان، 
گنجشـک ها و محمـد رسـول اهلل)ص( 
ایـران  سـوی  از  او  کارگردانـی  بـه 
بـرای رقابت در اسـکار انتخاب شـدند. 
اولیـن   ۱۹۹۹ در  آسـمان  بچه هـای 
نامزدی اسـکار کشـورمان را در بخش 
فیلـم بلنـد بین المللی به همراه داشـت، 
هرچنـد جایزه اسـکار را به فیلم زندگی 
زیباسـت روبرتـو بنینـی واگـذار کـرد.

ایـران تـا پیـش از ایـن ۲۵ بار در 
رقابـت فیلـم بلنـد بین المللـی شـرکت 
کـرده و بـرای جدایـی نادر از سـیمین 
)۲۰۱۱( و فروشـنده )۲۰۱۶( هـر دو به 
کارگردانی اصغـر فرهادی، دوبار جایزه 
اسـکار دریافـت کرده اسـت. فیلم های 
جهـان با من برقص )سـروش صحت(، 
خانـه پـدری )کیانوش عیاری(، شـنای 
پروانـه )محمد کارت(، روزهای نارنجی 
)مرتضـی  تومـان  الهوتـی(،  )آرش 
یـون  )هما ز  مسـخره با  ، فرشـباف(
غنـی زاده(، مـردن در آب مطهـر )نوید 
بخشـی(،  )مسـعود  یلـدا  محمـودی(، 
حمـال  امینـی(،  )عبـاس  کشـتارگاه 
طـال )تـورج اصالنـی(، درخـت گـردو 
و خورشـید  مهدویـان(  )محمدحسـین 
)مجیـد مجیدی( فهرسـت اولیه هیات 
انتخـاب برای معرفی نماینده سـینمای 

ایـران بـه اسـکار را تشـکیل دادند.
نـی  یرا ا فیلـم  معرفـی  هیـات 
هنرهـای  و  علـوم  فرهنگسـتان  بـه 
از هنرمنـدان  سـینمایی اسـکار ۲۰۲۱ 

خانـه سـینما، محمدعلـی  پیشـنهادی 
ل  سـیدجما  ، ن( ا گـرد ر کا ( نجفـی 
سـاداتیان )تهیه کننـده(، آتیـال پسـیانی 
)بازیگـر(، کمـال تبریـزی )کارگـردان(، 
سـیدمحمد داودی )فیلمبـردار(، نرگـس 
توحیـدی  فرهـاد  )کارگـردان(،  آبیـار 
)فیلمنامه نویس( و آنتونیا شرکاء )منتقد( 
تشـکیل شـد و رائـد فریـدزاده )دبیـر 
شـورای بین الملـل و معـاون بین الملـل 
بنیـاد سـینمایی فارابی( به عنـوان عضو 
حقوقـی ایـن جمـع را همراهـی  کـرد.

مهلـت معرفـی فیلم ها بـه آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی برای رقابت در 
بخش فیلم بلند بین المللی، اول دسـامبر 
۲۰۲۰ )۱۱ آذر ۱۳۹۹( به پایان می رسـد. 
فهرسـت کوتاه نامزدهای این بخش که 
شامل ۱۰ فیلم است، ۹ فوریه ۲۰۲۱ )۲۱ 
بهمـن ۱۳۹۹( اعـالم می شـود. اسـامی 
۵ نامـزد نهایـی ۱۵ مـارس ۲۰۲۱ )۲۵ 
اسـفند ۱۳۹۹( همراه بـا نامزدهای دیگر 

بخش هـا اعالم خواهد شـد.
نود و سـومین دوره جوایز اسـکار 
بـه  نسـبت  تاخیـر  دومـاه  حـدود  بـا 
سـال های گذشـته، ۲۵ آوریـل ۲۰۲۱ 
)دوشـنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰( در دالبی 
تیه تـر در هالیوود، لـس آنجلس برگزار 
می شـود. سـال گذشـته ۹۳ کشـور در 
رقابـت اسـکار فیلـم بلنـد بین المللـی 
شـرکت کردنـد و درنهایت جایـزه این 
بخش بـه انگل سـاخته بونگ جون هو 

از کـره جنوبی رسـید.

بــار دیگــر شــاهد یــک طــرج جدیــد و عجیــب 
و غریــب از ســوي ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در 
خصــوص فعالیت هــاي تئاتــري و ســینمایي بودیــم. 
اصــوال مشــخص نیســت کــه چنیــن تصمیمــات و 
مســائلي توســط چــه کارشناســاني گرفتــه مي شــود 
کــه تــا ایــن حــد عجیــب و بعضــا بچه گانــه 
هســتند. ســالن هاي ســینما و تئاتــر ماه هاســت 
ــد و در  ــر مي برن ــه س ــاري ب ــي اجب ــه در تعطیل ک

همــان مقطــع کوتــاه تیرمــاه کــه شــاهد بازگشــایي 
ــي از  ــتقبال چندان ــم، اس ــا بودی ــینماها و تئاتره س
ولــي  نشــد  نمایش هــا  و  ســینمایي  فیلم هــاي 
ــدوار  ــا حــدي امی ــود کــه مي شــد ت ــن ب ــل ای حداق
بــه گــردش چرخــه آنهــا بــود. حــاال بــار دیگــر و بعد 
از پشــت ســر گذاشــتن تعطیــالت اجبــاري مقطعــي، 
بــار دیگــر شــاهد یــک دســتورالعمل جدیــد هســتیم. 
ــا در  ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــت و س ــه دول در حالي ک

ایــن ایــام تنهــا توانســتند ســالن هاي ســینما و تئاتــر 
را تعطیــل کننــد و در بســتن دیگــر اماکــن پرتــردد 
ماننــد پاســاژها، مراکــز خریــد و همینطــور جلوگیري 
از مســافرت ها حــاال در دســتور جدیــد اجــازه فعالیــت 
ــا ســاعت ۶ غــروب  ــر ار ت ســالن هاي ســینما و تئات

ــد!!! ــادر کرده ان ص
ــر  ــه تئات ــل خان ــادی، مدیرعام ــهرام گیل آب ش
ــه  ــان درخصــوص مصوب ــا دنیــاي جوان در گفتگــو ب
ــر پایــان زمــان  ــا مبنــی ب ســتاد ملــی مبــارزه کرون
ــت: روز  ــاعت ۱۸ گف ــا س ــی ت ــای فرهنگ فعالیت ه
ــن موضــوع  ــر ای ــه تئات ــره خان ــات مدی ــته هی گذش
را مــورد بررســی قــرار داد و طبــق یادداشــتی نظــر 
خــود را در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع بــه زودی 
ــره  ــات مدی ــوع هی ــرد. در مجم ــم ک ــالم خواهی اع
ــت  ــن اس ــر ای ــی اش ب ــر کل ــر روح و نظ ــه تئات خان
ــکل  ــه ش ــده ب ــالم ش ــات اع ــام موضوع ــه تم ک
کارشناســی باشــند و در صورتی کــه کارشناســان 
هنــری در کنــار فضــای تخصصــی بهداشــت و 
ــش  ــکالتی پی ــک مش ــدون ش ــند ب ــان نباش درم

خواهــد آمــد. از ابتــدا از ســوی هیــات مدیــره خانــه 
تئاتــر اعــالم شــده کــه کارشناســان تئاتــری آمادگی 
ــت و  ــان بهداش ــار کارشناس ــا در کن ــد ت آن را دارن
درمــان قــرار گیرنــد تــا بتوانیــم بــه جمع بندی هــای 
کم نقص تــری برســیم امــا متاســفانه مشــاهده شــده 
ــی  ــتی و درمان ــی بهداش ــای تخصص ــه بخش ه ک
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــتباهات فاحش ــار اش ــوال دچ معم
ــتند.  ــد، هس ــص در آن ندارن ــه تخص ــاغلی ک مش
ــات  ــوه و تصمیم ــا وج ــاق ب ــن اتف ــر ای ــن اگ بنابرای
تخصصــی همــراه باشــد بــدون شــک بــه نفع کشــور 
خواهــد بــود. زمــان اعــالم شــده بــه منظــور پایــان 
ــی  ــتاد مل ــوی س ــی از س ــای فرهنگ کار فعالیت ه
ــا ســاعت کارشناســی شــده نیســت  ــت کرون مدیری
در صورتی کــه بنــا، بــر ایــن اســت تــا ســاعتی بــه 
منظــور اجراهــای هنــری اعــالم شــود تا ایــن اجراها 
دایــر باشــند و از ظرفیــت هنرهــا در راســتای آرامــش 
روحــی، روانــی و بــه منظــور توســعه فکــری اقشــار 
ــن  ــان در ای ــبک زندگی ش ــا س ــاط ب ــه در ارتب جامع
ــدون شــک  ــرد، ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــرایط م ش

بایــد ســاعت اعــالم شــده بــه شــکل کارشناســی و 
ــد در آن نظــرات  ــتا بای ــن راس ــق باشــد و در ای دقی
کارشناســان هنــری و تئاتــری در نظــر گرفتــه شــود.

ــري از  ــش دیگ ــر در بخ ــه تئات ــل خان مدیرعام
صحبت هایــش عنــوان کــرد: متاســفانه بســیار مــوارد 
اینچنینــی وجــود دارد کــه اشــتباهات فاحشــی نهفتــه 
ــالم  ــا اع ــال باره ــوان مث ــه عن ــد. ب ــود دارن درون خ
ــاغل  ــل مش ــف مث ــاغل مختل ــر مش ــه اگ ــده ک ش
هنــری در نظــر داشــته باشــند فعالیــت خــود را آغــاز 
و ادامــه دهنــد، در کنــار پروتکل هــای بهداشــتی بــه 
یقیــن بایــد دســتورالعمل های حمایتــی نیــز تعریــف 
شــود. بعضــی از دوســتان پرســیدند کــه پروتکل هــای 
حمایتــی یعنــی چــه؟ واقعیــت ایــن اســت کــه اهالــی 
ــد  ــه می رون ــرایط روی صحن ــن ش ــه در ای ــر ک تئات
ــد  ــه دارن ــتی ک ــن گذش ــد و در ای جانفشــانی می کنن
حداقــل بایــد بیمه تامیــن اجتماعــی، بیمه تماشــاخانه 
و همچنیــن بیمــه کرونــا و نــکات حمایتــی مــادی و 
معنوی  شــان در دســتورالعمل ها دیــده و رعایــت شــود.

ایــن کارگــردان تئاتــر ضمــن اشــاره بــه 

ــان غیرکارشناســی  اینکــه ســاعت اعــالم شــده زم
اســت، یــادآور شــد: بــه نظــرم ایــن امــکان وجــود 
داشــت تــا ایــن زمــان نامتعــارف بــا مشــاوره ای بــا 
ــم درســتی داشــته باشــد  ــری تنظی کارشناســان هن
تــا هــم پروتکل هــا در آن رعایــت شــود و هــم کار 
کارشناســی صــورت گرفتــه باشــد. بــه منظــور تعیین 
ســاعت اعــالم شــده، ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا با 
هیــات مدیــره خانــه تئاتــر هیــچ مشــورتی نداشــته 
اســت! بــه نظــر می رســد کــه ســتاد ملــی مدیریــت 
ــن  ــورتی در ای ــم مش ــر ه ــوف دیگ ــا صن ــا ب کرون
خصــوص نداشــته اســت چراکــه صنــوف هنــری بــا 
یکدیگــر در ارتبــاط هســتند و ایــن مســئله منجــر به 
آن می شــود کــه از اقدامــات یکدیگــر مطلــع باشــیم.

ــش  ــان صحبت های ــادی در پای ــهرام گیل آب ش
ــر در  ــه تئات ــره خان ــات مدی ــته هی ــت: روز گذش گف
جلســه ای موضــوع پایــان کار فعالیت هــای فرهنگــی 
ــره  ــات مدی ــر هی ــرار داد و نظ ــی ق ــورد بررس را م
ــر  ــده منتش ــاعت آین ــد س ــرف چن ــتی ظ در یادداش

خواهــد شــد.

يک طرح بدون کارشناسي ديگر از ستاد کرونا

شهرام گیل آبادي: تصمیمات بايد کارشناسي و تخصصي باشد

همراه با نماينده سینماي ايران در اسکار
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