
فروش امتیاز مسکن ملی در روز روشن!
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  آنکه  برای  گوید  می 
اقدامات مقابله با کرونا موثر و نتیجه بخش باشد هم باید 
اقدامات بازدارنده و قاطع با صنوف متخلف را در پیش بگیریم، هم 
مشوق هایی برای حمایت از کسب وکارها پیش بینی کنیم تا کسبه 

به کاهش ساعت کار یا تعطیلی تمایل نشان بدهند.
هادی ابوی، با تاکید بر لزوم رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله 

با کرونا از سوی صاحبان مشاغل و صنوف اظهار کرد: با وجود ابالغ 
مصوبه ستاد و تعیین ساعت ۱۸ به عنوان ساعت پایان کار، هنوز 
برخی صنوف و کسب و کارها از رعایت آن سر باز می زنند و فیلمی 
که در فضای مجازی از حراج یک مغازه و ازدحام جمعیت در آن 
منتشر شد، نشان داد که برخی از صنوف و مردم رعایت پروتکل 

های بهداشتی را جدی نمی گیرند.
صفحه 3

همتی خطاب به قالیباف: 

وارد کردن بانک مرکزی به مسایل سیاسی
 به صالح کشور نیست

تلخی های آموختن با ماسک های پاره
بخش های  همه  کرونا  سخت  دوران 
زندگی مردم در شهرها و روستاهای کشور را 
تحت تأثیر قرار داده است. بازگشایی حضوری 
مدارس به دلیل مشکالتی که ایجاد کرد در 
نهایت به کالس های آنالین رسید، کالس هایی که اکثر 
والدین از آن ناراضی هستند و به جز مدارس غیر انتفاعی 
و بزرگی که با اتکا به هزینه های دریافتی والدین امکانات 
بهتری را فراهم کرده اند، در سایر مدارس استان وضعیت 
نابسامانی در آموزش پدید آمده است که نه به آموختن 
دانش آموزان یاری می رساند و نه والدین دانش آموزان از 
آن رضایت دارند.یکی از نمونه این مدارس مدرسه شهید 
یزدانپرست روستای تنگ شیب تنها مدرسه عشایری بخش 
کوهمره نودان است که در ایام نحس کرونایی تلخ ترین 

دوران تاریخش را تجربه می کند.
صفحه 2

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
لیگ برتر در برزخ!

صفحه 6
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1605- سه شنبه 27 آبان  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شیوا مکی نیان: 

فیلمسازان سینما 
ريسک پذير نیستند!

6ورزش
وطن پرست: برای 

تیم نوجوانان  والیبال 
برنامه  مدون  الزم 

است

هنگ 7فر

و  در سينما  و همينطور دهه 80 شرايط  اواخر دهه 70  در 
تئاتر به گونه اي شده بود كه بازيگران تئاتري كمتر در سينما 
و سينمايي ها كمتر در تئاتر حضور پيدا مي كردند و درواقع 
بود كه همين موضوع  ايجاد شده  بازيگران  بين  دسته بندي 
از ديدن چهره هاي تكراري  تا مخاطب سينما  بود  باعث شده 

خسته شده و طالب تماشاي چهره هاي جديد شود. 

انتخاب  برای  موجود  مورد شرايط  در  وطن پرست،  ابراهيم 
سرمربی تيم نوجوانان  واليبال توضيح داد: با توجه به اين كه 
شرايط تيم  نوجوانان برای انتخاب سرمربی خاص است، بايد 
مطالعه كافی صورت بگيرد تا بهترين گزينه انتخاب شود. طی 
روزهای گذشته هم چند گزينه نهايی شدند و اسم يكی از 
نفرات هم خيلی پررنگ بود، اما دوباره اين كار متوقف شد.

نامزد كتاب سال قيصرامين پور گفت: حال عمومی شعر به 
نسبت دهه های قبل بهتر است اما به نسبت آن چه انتظار 
می رود، در كشوری كه زبان فارسی چهره های درخشانی را 

در خود پرورده است.

حال عمومی شعر به 
نسبت دهه های قبل 

بهتر است

جريمه صنوف متخلف، بازدارنده نیست! کرونا چگونه اعتبار دانشگاه ها را
 زیر سئوال برد

کارشناسان دانشگاهی می گویند شیوع کرونا شاخص های جدیدی برای 
اعتبار موسسات آموزش عالی رقم زده تا حدی که حل چالش کرونا و آموزش 

آنالین به معیارهای شهرت دانشگاه ها اضافه شده است.
تایمز در تازه ترین گزارش خود به بررسی تأثیر شیوع کرونا بر اعتبار و شهرت 

دانشگاه های دنیا در دوران بحران کرونا پرداخته است.
صفحه 2

آذر  اول  شنبه  از  قرار شد  گفت:  دولت  سخنگوی 
تعطیلی شهرها اجرایی شود و در این طرح حتی نسبت 
به  از شهرها سختگیری می شود و تردد شهر  به خروج 

شهر ممنوع خواهد بود.
علی ربیعی با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
کرد: نخستین بحث، موضوع تعطیلی گسترده بود که قرار شد از شنبه 
اول آذر اجرایی شود. در این تعطیلی گسترده حتی نسبت به خروج از 

شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.
وی یادآور شد: در این تعطیل گسترده صرفاً تولید کنندگان و 
تامین کنندگان کاالها و تولیدات مورد نیاز و ضروری مشغول فعالیت 
خواهند بود. امروز همچنین عالوه بر تعطیلی گسترده بحث افزایش 
تست نیز مطرح و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه بودجه ها را در اختیار 

وزارت بهداشت قرار دهد تا تست به صد هزار نفر برسد.
صفحه 2

تردد شهر به شهر از شنبه آينده ممنوع می شود
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سرمقاله
ما و منفورترین

 چهره محیط زیستی جهان
حسین آخانی*

در همان روزهای اول ریاست جمهوری ترامپ، یک حشره شناس 
مقیم کانادا یک شب پره را به نام ترامپ نامگذاری کرد.

در همان موقع سخت عصبانی شدم. نمی توانستم قبول کنم که یک 
زیست شناس می خواهد با نام ترامپ - که یکی از بد نام ترین انسان های 

تاریخ حداقل از بُعد محیط زیستی است - خودش را مشهور کند.
این  نوشتم  جاده شمشک  در  هتل  یک  مورد  در  که  پیش  چندی 
ساختمان در اینجا بد قواره است. یک مخاطب خصوصی برایم نوشت که 
شما گیاه شناسی و چیزی از معماری نمی فهمی! گفتم از معماری نمی فهمم 
از گیاه شناسی که سرم  می شود، فضای سبز این  درست می گویی، ولی 
هتل ارتباطی با طبیعت شمشک ندارد.  چند روز پیش که پیش بینی کرده 
بودم احتماال بایدن پیروز است و آرزو کرده بودم کاش همه دیکتاتورها از 
طریق صندوق رای حذف شوند، همان آدم با فحاشی به سراغم آمد و تا 

توانست بنده نوازی کرد، جیره خوارم خواند و ....
کند.  تعمیر  را  آب  تا شیر  خانه مان  بود  آمده  تعمیرکار  االن  همین 
او گفت صبر  ترامپ می گفت،  پیروزی  مورد  در  و  بود  روشن  تلویزیون 
کنید رئیس جمهور حتما ترامپ است. می گفت بی. بی. سی چون مخالف 

ترامپ است اطالعات غلط می دهد.
خیلی  مردمانش  که  جامعه ای  از  می کنم  خطر  احساس  خیلی  من 
بیشتر از آمریکایی ها حامی ترامپند. من دنبال ریشه های آن  نیستم که کار 
بدین جا رسیده است که یکی از منفورترین چهره های سیاسی تاریخ امروز 
جهان در ایران به عنوان ضد امریکایی ترین کشور )البته از نظر حکومت(، 

بیشترین حامی را دارد.
مسئله امروز ما دقیقا همین است.

ترامپیسم در ایران ریشه های عمیقی دارد. تفکری که هدف وسیله 
را توجیه می کند. تفکری که می گوید برای درآوردن پول باید هر کاری 
را  ملتی  هر  گرفت،  را  موجودی  هر  جان  کشت،  را  احساسی  هر  کرد. 
آلودگی  روزمره خود.  زندگی  در  ما چه می کنیم  مگر  به بدبختی کشاند. 
هوا، ترافیک کشنده، آتش سوزی جنگل ها، مرگ رودخانه ها، معدن کاوی 
افسار گسیخته، مدرک فروشی، تقلب علمی و مقاله سازی، کشتن اخالق 
و حق خوری لجام گسیخته که شرم آورترین آن رحم نکردن به پول هایی 
است که برای خیریه جمع می شود و صدها بی شرمی و بی حیایی در چنین 

جامعه ای حتما باید عاشق ترامپ باشند.
سود جو  جماعت  این  و  می شود  بدتر  اوضاع  نمی سوزد،  که  دلشان 
پولدار شدند؟ خانه و  پولدارتر می شوند. مگر دالر گران شد چه کسانی 
ملک گران شد چه کسانی پولدارتر شدند. چرا نباید حامی ترامپ باشند. 
تازه دلخوش هم بودند که ترامپ می توانست بساط فعلی را هم جمع کند!

* استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران

انتقاد  با  مجازی  فضای  عالی  شورای  عضو 
های  رسان  پیام  ساماندهی  مصوبه  اجرای  عدم  از 
پیام  از  حمایت  در  شورا  مصوبات  گفت:  اجتماعی، 
و  ارشاد، صدا و سیما  وزارت  بومی توسط  رسانهای 

وزارت ارتباطات اجرا نشد.
به رغم اینکه حمایت و بسترسازی برای افزایش 
تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسالمی ـ ایرانی و 
تسهیل دسترسی کاربران به پیام رسان های بومی در 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی برعهده سازمان 
در  که  است  چندی  اما  داده شده  قرار  سیما  و  صدا 
اغلب برنامه های تلویزیونی این رسانه، شاهد تبلیغ 
به  خارجی  های  رسان  پیام  و  اجتماعی  های  شبکه 

صورت علنی هستیم.
در  شورا  قانون  به  ملی  رسانه  التزام  عدم  این 
حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال 
۹۶ مصوبه سامان دهی پیام رسان های اجتماعی را 
ضابطه  و  داخلی  های  شبکه  از  حمایت  راستای  در 
در  خارجی  اجتماعی  های  شبکه  فعالیت  کردن  مند 

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

مدنظر قرار گرفته است.
پرمخاطب صدا  برنامه های  اکثر  این ها  همه  با 
و سیما که به صورت شبانه روزی برای مردم پخش 
می شود دارای صفحه اینستاگرام بوده و این موضوع 
به  به وضوح  ها  برنامه  این  کنندگان  تهیه  از سوی 
برنامه  این  تولیدکنندگان  شود.  می  اعالم  بینندگان 
ها، نشانی صفحات خود را یا به صورت زیرنویس و 
یا به صورت اعالمی در اختیار بینندگان قرار می دهند 
و برای افزایش میزان بازدیدکنندگان از صفحاتشان 
رسانه  آنتن  روی  و  برنامه  مختلف  فواصل  در  بارها 
ملی از کاربران می خواهند که صفحات فیک مشابه 

در اینستاگرام را به اشتباه فالو نکنند.
3 سیما  در شبکه  برنامه »طبیب«  مثال  برای 
که در حوزه سالمت پخش می شود، به صورت کامال 
علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعالم می 

نظرات  برنامه  به  نسبت  مردم می خواهد  از  و  کند 
خود را بگویند و یا سواالتشان را درج کنند. برنامه 
هایی مانند »دستپخت« در شبکه یک یا »میدون« 
در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را به 
از  شو«  »برخط  مسابقه  کنند.  می  معرفی  کاربران 
شبکه ۵ سیما نیز همین سیاست را در پیش گرفته 
نیز  کودک  مضمون  با  هایی  برنامه  در  حتی  است. 
برنامه  در  مثال  برای  شود.  می  دیده  موضوع  این 
ای با عنوان »با ما بیا« در شبکه دوم سیما برنامه 
چندین بار صفحه اینستاگرامی این برنامه زیرنویس 

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

فضای مجازی می دانند.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی 
فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از 
عملکرد رسانه ملی در حوزه حمایت از پیام رسان های 
بومی، اظهار داشت: توقع بیشتری از سازمان صدا و 
سیما می رود که موضوع حمایت از پیام رسان های 
بومی را در دستور کار قرار دهد و شبکه های اجتماعی 

خارجی مانند اینستاگرام را تقویت نکند.
وی با بیان اینکه مصوبه ساماندهی پیام رسان 
عالی  شورای  توسط   ۹۶ سال  در  اجتماعی  های 
اما  شد  ابالغ  و  رسید  تصویب  به  مجازی  فضای 
تاکنون اجرایی نشده است، ادامه داد: در این مصوبه 
یک سری ضوابط و اقدامات مدنظر قرار گرفت که 
در صورتیکه توسط متولیان امر، اجرایی می شد هم 

اکنون چالش پیام رسان های بومی حل شده بود.
منظور  به  مصوبه  این  مطابق  افزود:  انتظاری 
قرار  بومی  پیام رسان های  از ظرفیت  برداری  بهره 
سازمان  حضور  با  کارگروهی  ارتباطات  وزارت  بود 
صدا و سیما و وزارت ارشاد و سایر متولیان تشکیل 
دهد تا تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز 
داخلی و خارجی  اجتماعی  پیام رسان های  به  فعالیت 

مشخص شود. اما این کارگروه تشکیل نشد و وظایف 
متولیان نیز راکد ماند.

وی با بیان اینکه هم اکنون شاهد استفاده برنامه 
های رسانه ملی از بستر شبکه های اجتماعی خارجی 
هستیم، گفت: این عملکرد سازمان صدا و سیما در 
هدایت بینندگان تلویزیون به سمت شبکه اجتماعی 
اینستاگرام، با روح مصوبه ساماندهی پیام رسان های 

اجتماعی سازگار نیست.
مجازی  فضای  عالی  شورای  حقیقی  عضو 
زمینه  در  که  است  این  ما  توقع  کرد:  خاطرنشان 
اجتماعی  های  شبکه  و  ها  رسان  پیام  از  حمایت 
بومی، سیاست قوی تری از سوی سازمان صدا وسیما 

پیاده سازی شود.
انتظاری گفت: در صورتی که مصوبه ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی در کشور اجرایی می شد، 
شبکه های اجتماعی خارجی ملزم به دریافت مجوز 
تاکنون  مصوبه  این  اما  شدند  می  کشور  در  فعالیت 
پیاده سازی نشده است. از سوی دیگر به دلیل عدم 
اجرای این مصوبه، پیام رسان های بومی نیز موفق 

به تکمیل امکانات موردنظر نشدند.
وی با بیان اینکه توسعه پیام رسان های بومی 
بخشی از الیه اطالعاتی شبکه ملی اطالعات است 
که از برنامه بسیار عقب مانده، تاکید کرد: از آنجایی 
خود  مسیر  زمینه  این  در  اطالعات  ملی  شبکه  که 
تمامی  این عدم جدیت در  نکرد،  به درستی طی  را 
اجتماعی  های  شبکه  شد  باعث  متولی  های  بخش 
شبکه  از  نیز  مردم  و  نشوند  تقویت  کشور  در  بومی 

های خارجی استفاده کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: 
با این وجود این انتظار از دوستان رسانه ملی می رود 
رسان  پیام  تقویت  به  و  باشند  داشته  ملی  عرق  که 
در  که  است  این  توقع  حداقل  بپردازند.  بومی  های 
زمان پخش برنامه های تلویزیونی، آدرس صفحات 
به  اینستاگرام،  جای  به  را  بومی  های  رسان  پیام 

مردم تبلیغ کنند.
وی افزود: در این زمینه کمک نمایندگان مجلس 
به شورای عالی فضای مجازی برای پیگیری اجرای 
این مصوبه، می تواند فرصت مغتنمی باشد تا مسیر 

را هموارتر کند.

دیدگاه
صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای فضای مجازی شانه خالی کرد

نگاه و نظر
اعتصاب غذای یک نماینده 

و چند پرسش 
شورای  مجلس  نمایندگان  از  یکی  غذای  اعتصاب  و  تحصن  خبر 
اسالمی در زمانه شگفتی ها و اخبار عجیب، باز هم این موضوع را یادآوری 

کرد که می توان همچنان شگفتی ساز بود! 
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده مردم شهربابک و عضو 
هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در نطق 
میان دستور خود در جلسه علنی یکشنبه 2۵ آبان، »تحصن و اعتصاب 
غذای خود در دفتر کارش در طبقه ششم مجلس را اعالم کرد« و »ضمن 
عذرخواهی از خانواده اش”، گفت: »به عنوان سرباز والیت در حمایت از 
محتاجین به نان شب و گرفتاران و به خاطر عدم صداقت برخی مسووالن 

این کار را انجام خواهم داد«.
این اقدام و اظهارات حسینی قطب آبادی پرسش هایی را ایجاد می کند:

۱. قرار است این تحصن و اعتصاب غذا چه دردی را از محتاجین به 
نان شب و گرفتاران دوا کند؟

2. آیا بهتر نیست این نماینده مجلس به جای تحصن و اعتصاب 
با پیشنهاد تصویب قانون،  غذا، به وظایف نمایندگی خود عمل کرده و 
نظارت دقیق بر نهادها، سوال از وزرا و... به دنبال حل مشکالت اقتصادی 

مردم باشد؟
3. قرار است با این تحصن و اعتصاب غذا به چه شخص یا نهادی 

فشار وارد شود؟
۴. آیا این نماینده مجلس از بودجه، فشارهای همه جانبه آمریکا و 

جنگ اقتصادی که کشور با آن درگیر است خبر دارد؟
۵. قطب آبادی که خود را »سرباز والیت« معرفی کرده آیا سخنان 
رهبر انقالب درباره دامن نزدن به حواشی و لزوم همکاری و تالش برای 

بهتر شدن اوضاع کشور را نشنیده است؟
۶. تا کی قرار است عده ای پشت سنگر والیت فقیه پنهان شده و با 

خرج کردن از رهبری، خود را مطرح کنند؟
۷. اگر به فرض مشکالت محتاجین به نان شب با این تحصن و 
اعتصاب غذا حل شد، آیا باید دیگران هم راهکارهای قانونی و اقدامات 
مدیریتی خود را کنار بگذارند و به شیوه مدیریتی نوینی به نام تحصن و 

اعتصاب غذا روی بیاورند؟
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  کرده  فراموش  قطب آبادی  آیا   .۸
و مجلس  اجتماعی  یا  فعال سیاسی  فکر می کند یک  و همچنان  است 
شورای اسالمی یک حزب یا انجمن مردم نهاد است که دست به تحصن 

و اعتصاب غذا در طبقه ششم مجلس زده است؟
برای  نه  اقداماتی  چنین  که  کرد  برداشت  اینگونه  می توان  آیا   .۹
بلکه برای بیشتر جلوه کردن برخی  محتاجین به نان شب و گرفتاران، 

افراد صورت می گیرد؟

یوگنــی تیماکــوف ، متخصــص بیماری هــای عفونــی و 
ــز پزشــکی در روســیه  ــک مرک واکسیناســیون ، پزشــک ارشــد ی
در مصاحبــه ای بــا اســپوتنیک اظهــار داشــت محدودیــت کــردن 
ــا را کاهــش مــی دهــد  ارتباطــات خطــر ابتــال بــه ویــروس کرون
و بنابرایــن بــه شــهروندان توصیــه مــی شــود کمتــر حــرف زده و 

ــد. بیشــتر ســکوت کنن
بــه گفتــه ایــن متخصــص ، خطرابتــال بــه کرونــا بــا مکالمــه 
و گفتگــو افزایــش مــی یابــد ، زیــرا در ایــن حالــت ذرات ویروســی 
ــگام  ــن هن ــوند. بنابرای ــی ش ــوا م ــاده وارد ه ــس س ــتر از تنف بیش
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران باید از ماســک پزشــکی اســتفاده کرد 
یــا کامــاًل ســاکت بــود تــا احتمــال ســرایت بیمــاری کاهــش یابــد.

وی مــی گویــد: عبــارت »ســکوت طــال اســت« لغــو نشــده 
و متأســفانه ، به دلیــل همه گیــری ویــروس کرونــا ، معنــای 
کامــاًل متفاوتــی پیــدا می کنــد. وقتــی بــا یکدیگــر ارتبــاط 
ــه فقــط نفــس  ــا صــدای بلنــد ، ن برقــرار می کنیــم به خصــوص ب
می کشــیم ، بلکــه ایــن کار را بــا قــدرت زیــادی انجــام مــی دهیــم. 
فاصلــه اجتماعــی ۱.۵ متــری در صــورت نبــودن ماســک ممکــن 

اســت بــی اثــر باشــد.
ــروز  ــه در صــورت ب ــرد ک ــه ک ــن ، وی توصی ــر ای ــالوه ب ع
ــل ۱.۵  ــه حداق ــت در فاصل ــک ، صحب ــتن ماس ــرورت برداش ض

ــرد. ــورت بگی ــری ص مت
همچنیــن ، طبــق گفتــه ایــن پزشــک متخصــص احساســات 

ــای  ــر دارد.. تالش ه ــا تاثی ــه کرون ــرد ب ــالی ف ــال ابت در احتم
ــه از  ــی ک ــار کس ــودن رفت ــتباه ب ــات اش ــرای اثب ــی ب تهاجم
ــر  ــاک ت ــب خطرن ــد اغل ــودداری می کن ــک خ ــتفاده از ماس اس
از نادیــده گرفتــن چنیــن اشــخاصی اســت. در چنیــن مــواردی ، 
ــه مقامــات  پزشــک توصیــه می کنــد رســیدگی ایــن تخلــف را ب

ــپارید. ــی بس نظارت
ــزان  ــر می ــه اول ب ــات در وهل ــد: احساس ــوف می گوی تیماک
ــا صــدای  انتشــار ذرات ویروســی تأثیــر می گــذارد. هرچــه فــرد ب
بلندتــر ، احساســاتی تــرو پرخاشــگرانه تری حــرف بزنــد و بیشــتر 
ســعی کنــد چیــزی را بــرای کســی توضیــح دهــد، ذرات ویروســی 

ــود. ــح می ش ــتری ترش بیش

محض اطالع

در دوره کرونا کمتر حرف بزنید!

صفحه 3

بـه گـزارش روابـط عمومـی بیمـه سـینا، مرجانـه 
صابـری بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: تمرکز بر 
بیمه هـای زندگـی بـه عنـوان یکـی از نیازهـای اصلی 
مـردم از جملـه راهبردهـای مدیـران ارشـد در دوران 
جدیـد بیمـه سـینا اسـت و خوشـبختانه در سـال اخیـر 
بـا برنامه ریـزی خوبـی کـه مطابـق بـا برنامـه کالن 
ابالغـی از سـوی مدیرعامـل بـرای فـروش بیمه هـای 
عمـر صـورت گرفـت؛ آثـار مطلـوب ایـن سیاسـت، در 

رشـد فـروش انـواع بیمه هـای عمـر مشـهود اسـت.
معاون فنی بیمه های اشـخاص بیمه سـینا تصریح 
کـرد: در کنـار برنامه ریـزی صحیـح، واریز سـود قطعی 

30 درصـدی به حسـاب بیمه گـذاران عمـر در ماه های 
اخیـر کـه مربـوط بـه عملکـرد سـال ۹۸ بـود، از دیگر 
عوامـل مهـم ترغیـب مـردم بـه خریـد بیمه هـای عمر 

بیمـه سـینا در سـال جـاری به شـمار می آید.
تاکنـون،  سـال  بتـدای  ا ز  ا د:  دا ادامـه  وی 
رقـم  لحـاظ  از  شـده  فروختـه  عمـر  بیمه نامه هـای 
وصولـی 3۶ درصـد در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 

اسـت. یافتـه  افزایـش  قبـل 
صابـری ابـراز امیـدواری کـرد، بـا ادامه ایـن روند 
تـا پایـان سـال شـاهد رشـد قابـل توجهـی در بخـش 

بیمه هـای زندگـی خواهیـم بـود.

رشد 36 درصدی فروش بیمه های عمر بیمه سینا در سال جاری
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به خاطر مردم  قرنطینه کامل را تصویب کنید!
نماینده مجمع نمایندگان تهران در ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد که از 
دست دادن روزانه ۴00 نفر از هموطنان خسارات جبران ناپذیری به دنبال داشته 

و قرنطینه کامل باید هرچه سریع تر تصویب شود.
از دست دادن  اقبال شاکری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
حتی یک نفر از هموطنان خسارت جبران ناپذیر است؛ وای به روزی که ۴00 
نفر. به تبعات آن  فکر کنید!چند نفر از متوفیان نان آور خانواده بوده اند؟ چند 

کودک یتیم بزرگ می شوند؟
این  از  مسئولین،  تمام  کنید!  تصویب  را  کامل  مردم  قرنطینه  به خاطر 

تصمیم حمایت می کنند.

نباید مردم را به بازار سرمایه کشاند و پشت آنها را خالی کرد
نماینده اردبیل در مجلس شورای اسالمی از وضعیت بازار بورس انتقاد 
کرد و گفت که عالوه بر اقتصاد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز هدف 

قرار داده شده است.
صدیف بدری در جلسه علنی مجلس در اخطاری اظهار داشت: در روزهای 
اخیر شاهد اتمام درگیری در اراضی اشغالی کشور دوست و همسایه جمهوری 
آذربایجان در منطقه قره باغ کوهستانی بودیم امیدواریم این تحوالت با درایت 
طرفین به ایجاد صلح پایدار و امنیت منطقه کمک کند. همچنین از مواضع 

حکیمانه و به موقع رهبر معظم انقالب در این خصوص قدردانی می کنیم.
آقای  گفت:  بنزین  قیمت  تغییر  از  سال  یک  گذشت  به  اشاره  با  وی 
رییس جمهور همان روز گفتید این گرانی تاریخی به نفع مردم است و درآمد 
حاصل از آن بین اقشار کم درآمد توزیع خواهد شد و برآوردتان از تورم حاصل 
از این گرانی فقط ۴ درصد بود، حال بعد از  گذشت یک سال اقشار کم درآمد 
زیر فشار اقتصادی بی سابقه دست و پا می زنند و طبقه متوسط در سراشیبی 
سقوط به طبقات پایین است.بدری با اشاره به تاثیر تورم بر قیمت ماشین و 
مسکن و وضعیت دالر و سکه در عین حال حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: نمی شود چشم در چشم مردم 
دوخت و وعده داد و از صحنه بیرون رفت. نمی شود به هر طریقی مردم را به 

بازار سرمایه کشاند و پشت آنها را خالی کرد.
این نماینده مجلس در تذکری به وزیر نیرو گفت: علی رغم هشدارهای 
متعدد داده شده کماکان شاهد سوءمدیریت آب در استان اردبیل هستیم که 
از رود ارس، عدم تخصیص آب به  از آن جمله عدم تخصیص حقابه استان 
صنعت استان علی رغم مصوبه شرکت مهندسی آبفای کشور، عدم انتقال آب 
از حوزه قزل اوزن به استان و شهرستان های خلخال و کوثر برخالف مجوز 
صادره از وزارت نیرو، بروز تنش آبی در شهر اردبیل  وعدم تکمیل طرح های 

استان است . این هشدارها را باید جدی بگیرید.

وضعیت درمان بروجرد را افرادی ناالیق به بازی گرفته اند
نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه امروز باید وضعیت بهداشت 
و درمان در همه استان ها در اولویت کاری قرار بگیرد با اشاره به وضعیت حوزه 
انتخابیه خود عنوان کرد: یک عده افراد ناکارآمد، ناالیق و نامدیر وضعیت درمان 

مردم بروجرد را به بازی گرفته اند.
فاطمه مقصودی در تذکری شفاهی در جلسه مجلس خطاب به دولت 
و نمایندگان مجلس گفت: امروز می خواهم از یک درد سخن بگویم، به داد 
پردردی  برسید، شهر من شهر  بروجرد  لرستان، شهرستان  بهداشت  وضعیت 

است، نمی دانم با چه کسی حرف بزنم و به کجا بروم.
 وی افزود: بیماران بیمارستان آیت اهلل بروجردی به کمک های شما نیاز 
دارند، آن جا مدیریت و دلسوزی نیست اکسیژن هم بسیار کم به بیماران می 
رسد حتی آب معدنی برای مصرف ندارند، تعداد بیماران 3 یا ۴ برابر و تعداد 

فوتی های ناشی از ابتال به کرونا 3 یا ۴ برابر شده است.
وی اضافه کرد: نبود تجهیزات، نبود امکانات، نبود پرسنل، نبود متخصص 
عفونی، نبود نیروی خدماتی، نبود پرستار را به کجا و به چه کسی باید بگوییم؟

تردد شهر به شهر از شنبه آینده ممنوع می شود
سخنگوی دولت گفت: قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی شهرها اجرایی شود و 
در این طرح حتی نسبت به خروج از شهرها سختگیری می شود و تردد شهر به شهر 

ممنوع خواهد بود.
علی ربیعی با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: نخستین 
بحث، موضوع تعطیلی گسترده بود که قرار شد از شنبه اول آذر اجرایی شود. در این 
تعطیلی گسترده حتی نسبت به خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از شهر 

به شهر ممنوع خواهد بود.
وی یادآور شد: در این تعطیل گسترده صرفاً تولید کنندگان و تامین کنندگان 
کاالها و تولیدات مورد نیاز و ضروری مشغول فعالیت خواهند بود. امروز همچنین 
عالوه بر تعطیلی گسترده بحث افزایش تست نیز مطرح و مقرر شد سازمان برنامه و 

بودجه بودجه ها را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا تست به صد هزار نفر برسد.
ابزارهای  در  داخلی  تولید  ظرفیتهای  از  استفاده  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
تست گیری گفت: این تولید داخلی به تست هایی که پاسخ فوری دریافت می کنند، 

کمک خواهد کرد و این یک موفقیت است.
وی با بیان اینکه طرح مصوب شده حالت پویا دارد و الزاما بعد دو هفته اجرای 
آن متوقف نمی شود، تصریح کرد: یعنی اگر پس از دو هفته در منطقه ای تعداد مبتالیان 
کاهش داشت، وضعیت تغییر خواهد کرد و اگر کاهش نداشت، اجرای آن قابل تمدید 

خواهد بود.
سخنگوی دولت با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر آمادگی برای تصویب 
نظرات کارشناسی گفت: همه پیشنهادهای مطرح شده از سوی وزارت بهداشت در 
جلسه امروز تصویب شد و حتی در بحث آموزش و پرورش تاکید شد هر سه وضعیت 
متفاوت دیده شود و رئیس جمهوری خواستند تا این قضیه سختگیرانه تر شود و هر سه 

وضعیت به شکل غیرحضوری انجام شود.  
ربیعی درباره افزایش درمان سرپایی مبتالیان هم گفت: تعطیلی و تست گسترده 
به ویژه درمان سرپایی و تأمین اعتبار برای آن غربالگری عمومی به همراه نهادینه کردن 
فرهنگ در مردم مورد بررسی قرار گرفت که وزیر ارشاد مسئول نهادینه کردن فرهنگ 
در مردم شد. صداوسیما هم باید در این زمینه همکاری داشته باشد تا این کار جلو برود.

سخنگوی دولت درباره اتصال آزمایشگاه ها به سامانه سیب اظهار کرد: وزارت 
ارتباطات در این زمینه فعالیت های بسیار خوبی داشته است و همه نتایج به این سامانه 
متصل خواهد شد. ابتدا موارد از طریق ۴030 به افراد تذکر داده خواهد شد اما در صورتی 
که افراد مبتال مراعات نکنند با جرایم سختی روبرو خواهند شد و از ورود آنان به راه 

آهن، هواپیما و ادارات ممانعت خواهد شد.
وی یادآورد شد: گزارش هایی که از ابتدای فعالیت سامانه به ما رسیده است نشان 
می دهد تعدادی از افراد مبتال یعنی دست کم 2۵ درصد از آنان در یک روز در سطح 
شهر فعال بودند و حرکت می کردند. بخشی از راننده های فعال به صورت اینترنتی 
مبتال بودند و این نشان دهنده این است که افراد مبتال در سطح جامعه حرکت می کنند. 

با این سامانه از حرکت افراد مبتال در سطح شهر جلوگیری خواهد شد.
ربیعی با بیان اینکه ۱00 شهر با اجرای این طرح به سمت تعطیل می رود گفت: 
در اجرای این طرح تجارب کشورهای دیگر  لحاظ شده است البته خدمات به مردم 
نباید تعطیل شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: موضوع دیگری که رییس جمهوری امشب 
بر آن تاکید کردند این بود که وزارت رفاه را مکلف کرد تا درباره چگونگی حمایت 

از افرادی که در تعطیلی دوهفته ای آسیب می بینند، بررسی های الزم صورت بگیرد.
ربیعی یادآور شد: ما فردا بعدازظهر هم در همین زمینه درباره افرادی که احیانا 
از تعطیلی هایی که در این دو هفته صورت می گیرد آسیب خواهند دید، جلسه داریم.

را  ماهه  و یک هدفگذاری یک  ماهه  ما یک هدفگذاری سه  داد:  ادامه  وی 
پیش بینی کردیم. در هدفگذاری یک ماهه باید یک درصد خاصی از شیوع مرگ و 
میر کاهش پیدا کند و در هدفگذاری سه ماهه باید درصد بیشتری صورت بگیرد. دلیل 
هدفگذاری یک ماهه این است که وقتی ما 2 هفته تعطیلی را داریم اثر آن ظرف یک 
ماه مشخص خواهد شد.  وی افزود: مجموع مباحثی که امروز در دولت صورت گرفت 
درباره رفع مشکالت وزارت بهداشت و همچنین درباره زمینه اجرا و چگونگی اجرا و 

تعلل هایی که در اجرا بود امروز در دولت بود.

تلخی های آموختن با ماسک های پاره
دوران سخت کرونا همه 
در  مردم  زندگی  بخش های 
کشور  روستاهای  و  شهرها 
را تحت تأثیر قرار داده است. بازگشایی 
مشکالتی  دلیل  به  مدارس  حضوری 
که ایجاد کرد در نهایت به کالس های 
اکثر  که  کالس هایی  رسید،  آنالین 
به جز  و  ناراضی هستند  آن  از  والدین 
مدارس غیر انتفاعی و بزرگی که با اتکا 
به هزینه های دریافتی والدین امکانات 
سایر  در  کرده اند،  فراهم  را  بهتری 
در  نابسامانی  وضعیت  استان  مدارس 
آموزش پدید آمده است که نه به آموختن 
دانش آموزان یاری می رساند و نه والدین 

دانش آموزان از آن رضایت دارند.
یکی از نمونه این مدارس مدرسه 
شهید یزدانپرست روستای تنگ شیب تنها 
نودان  مدرسه عشایری بخش کوهمره 
است که در ایام نحس کرونایی تلخ ترین 

دوران تاریخش را تجربه می کند.
فرهنگی  ل  فعا یزدی  ا یم  کر
مدرسه  اینکه  بیان  با  نودان  کوهمره 
اول  پایه های  در  دانش آموز   ۱۴ دارای 
افزود: این مدرسه تنها  تا ششم است، 
نیز  را  آنجا  مدیریت  که  معلم  یک  با 
محرومیت  می شود.  اداره  دارد  برعهده 
دانش آموزان از دسترسی به برنامه شاد 

باعث  توانایی تهیه موبایل  بدلیل عدم 
شده کالس ها با مجوز آموزش و پرورش 
عشایر سیار فارس و با مسئولیت مدیر 
مدرسه تا اطالع ثانوی بصورت حضوری 

برگزار شود.
ایزدی با اشاره به اینکه میز معلم 
مدرسه  دانش آموزان  نیمکت های  و 
شهید یزدانپرست فرسوده و کارکردی 
20 ساله دارند، افزود: مدرسه فاقد آب 

آشامیدنی و حتی آب جهت شستشوی 
امکان  و  است  دانش آموزان  دست 
بهداشتی  اصول  ابتدایی ترین  رعایت 
سرویس  همچنین  ندارد.  وجود  آن  در 
فاقد  و  غیراستاندارد  مدرسه  بهداشتی 

لوله کشی آب است.
نشان  خاطر  فرهنگی  فعال  این 
مدرسه  این  دانش آموزان  و  معلم  کرد: 
عشایری عالوه بر نیاز امکانات آموزشی 

در  بهداشتی  امکانات  نبود  به  توجه  با 
کرونا  مرگبار  ویروس  به  ابتالء  خطر 
هستند و از مسئوالن شهرستان و استان 
عاجزانه درخواست کمک در تهیه اقالم 

بهداشتی دارند.
ماسک هایی  با  آموزان  دانش 
آیند  می  مدرسه  به  شده اند  کهنه  که 
تهدید  در  را  خواندن  درس  روزهای  و 

کرونا طی می کنند.
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زیر نظر: علی هوشمند

آموزش در دانشگاه ها از اول آذرماه
 کامال غیر حضوری خواهد بود

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: کالس های دانشگاه ها در حال حاضر همه 
به صورت غیرحضوری برگزار می شود و در این دو هفته نیز آموزش در دانشگاه ها 

کامال غیر حضوری خواهد بود.
علی خاکی صدیق گفت: در حال حاضر کالس های دانشگاه ها به صورت 
غیرحضوری و مجازی برگزار می شود و در این دو هفته نیز آموزش در دانشگاه ها 

کاماًل غیر حضوری خواهد بود.
معاون آموزشی وزارت علوم درباره کالس های عملی با توجه به محدودیت های 
کرونایی در دو هفته مذکور نیز گفت: با توجه به شرایط موجود کرونا در کشور، 
به  ملزم  دانشجویی  هیچ  و  نداریم  عملی  کالس های  در  حضور  برای  برنامه ای 

حضور در دانشگاه نیست.

دستورالعمل ارزشیابی پایان نیمسال اول دانشگاه پیام نور اعالم شد
دستورالعمل اجرایی ارزشیابی پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴00- ۱3۹۹ 
دانشگاه پیام نور اعالم شد و ارزشیابی های دروس، در پایان نیم سال اول مبتنی بر 

دستوالعمل زیر  خواهد بود.
۱- کلیه ارزشیابی های دروس نظری نیم سال تحصیلی جاری در بازه زمانی ابالغ 
شده در برنامه امتحانات و منطبق با جدول زمان بندی و تاریخ از قبل تعیین شده، 

برگزار می شود.
عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعالم شده، به منزله غیبت 

در جلسه امتحان است.
به  نسبت  امتحانات،  برنامه  در  شده  اعالم  تاریخ  از  قبل  مدرس  چنانچه  تبصره: 
آنها  از  مجدد  ارزشیابی  باشد،  کرده  اقدام  دانشجویان  کلیه  یا  برخی  ارزشیابی 
الزم نیست. تاریخ اعالم شده در تقویم امتحانات، آخرین فرصت برای برگزاری 

ارزشیابی پایانی است.
و  غیرحضوری  صورت  به  آنها  ارزشیابی  که  عمومی  دروس  استثنای  به   -2
انجام  ارزشیابی به صورت غیرمتمرکز است و روش  نوع  انجام می شود،  متمرکز 
آن غیرحضوری بوده و صرفًا از طریق بستر الکترونیکی و توسط مدرسین ذیربط 
طراحی و انجام می شود. ارزشیابی دروس عمومی در تاریخ و ساعت اعالم شده و 

به صورت متمرکز انجام خواهد شد.
3- ارزشیابی پایانی دروس عمومی به صورت غیرحضوری و متمرکز و توسط مرکز 
سنجش و آزمون دانشگاه برگزار خواهد شد. ارزشیابی های مستمر )میان ترم( این 

دروس همچنان به عهده مدرسین ذیربط است.
تبصره: به منظور حداکثر مساعدت به دانشجویان، ارزشیابی پایانی برخی از دروس 
عمومی در چند نوبت برگزار می شود و دانشجو اختیار دارد به انتخاب خود در یکی 
از نوبت ها شرکت کند. اطالعات تکمیلی در این خصوص متعاقبًا اعالم خواهد شد.

۴- مدرسین موظف اند اطالعات مربوط به شیوه ارزشیابی خود را حداکثر تا تاریخ 
اول آذر ۹۹ به مرکز  یا واحد ذیربط اعالم کنند.

 ۵- ارزشیابی الزامًا باید در چارچوب منبع اعالم شده و در راستای اهداف آموزشی 
درس باشد.

۶- دانشجویانی که امکان استفاده از ابزارهای ارتباطی مورد نیاز را ندارند، الزم است 
حداکثر تا اول  آذر ۹۹ موضوع را به مرکز یا واحد محل تحصیل خود اعالم کنند. 
ارزشیابی این دسته از دانشجویان توسط مرکز یا واحد محل تحصیل، انجام می شود.

۷- مدرسین باید همه سوابق ارزشیابی درس را حفظ کنند به نحوی که در صورت 
لزوم، قابلیت مراجعه و بررسی مجدد توسط نهادهای نظارتی ذیربط را داشته باشد.

۸- الزم است اطالع رسانی کافی درخصوص شیوه ارزشیابی ها و استفاده از هرگونه 
سامانه برای ارزشیابی و راهنمایی دقیق درخصوص نحوه ورود و استفاده از آن توسط 

مدرسین و مرکز یا واحد انجام شود.
حساب  تسویه  بدون  نمره  ثبت  که  باشند  داشته  درنظر  دانشجویان   -۹
شروع  از  قبل  ند  موظف ا دانشجویان  لذا  بود،  نخواهد  امکان پذیر  شهریه 
خود  شهریه  کامل  پرداخت  به  نسبت  تحصیلی،  نیم سال  ین  ا بی  رزشیا ا

کنند. قدام  ا

ریزش کوه در آستارا یک کالس درس را تخریب کرد 
بخشدار لوندویل شهرستان مرزی بندر آستارا از ریزش کوه در مسیر روستای 
کوته کومه به آبشار التون )بلندترین آبشار ایران( و تخریب یکی کالس کانکسی 

خبر داد. 
توحید کرم زاده اظهار داشت: در پی بارش های چند روز گذشته، جاده روستای 
کوته کومه به آبشار التون ریزش کرد و عالوه بر مسدود شدن جاده، به یک 

مدرسه کانکسی خسارت وارد شد، اما  این حادثه خسارت جانی نداشت.
در  آستارا  مرزی  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  موسوی،  سیدسجاد 
داشت:  اظهار  دیده  حادثه خسارت  این  در  که  نبوت  مدرسه  خصوص وضعیت 
تعداد دانش آموزان دبستان نبوت آبگرم کوته کومه دو نفر است که هم اکنون در 

مدرسه همجوار آموزش را دنبال می کنند.

بازداشت داماد متخلف در گلستان
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بازداشت داماد متخلف 

در گمیشان خبرداد.
علی متکی اظهارداشت: به دستور رییس دادگستری، فردی که در یکی از 
روستاهای شهرستان به رغم آموزش ها و اخطارهای قبلی اقدام به برگزاری مجلس 

عروسی با انبوه جمعیت کرده بود، بازداشت شد.

تصادف زنجیره ای در تونل توحید تهران
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تصادف 

شش دستگاه خودرو سواری در تونل توحید خبر داد.
سرهنگ احسان مومنی گفت: یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت در 
مسیر جنوب به شمال تونل توحید بود که ناگهان راننده آن اقدام به ترمز کرد و 

درپی آن پنج وسیله نقلیه دیگر نیز با یکدیگر برخورد کردند.

وی با بیان اینکه در پی این ترمز ناگهانی ابتدا خودروی نیسان با پراید و 
سپس خودروهای پژو، پراید، ام وی ام و پژو به ترتیب با هم برخورد کردند، گفت: 

در مجموع شش وسیله در تونل توحید با یکدیگر تصادف کردند.
 مومنی دلیل حادثه را توقف ناگهانی راننده پراید و عدم رعایت فاصله طولی 
از طرف دیگر رانندگان اعالم کرد و گفت: این حادثه از نوع خسارتی بود و آسیب 

جدی به هیچ یک از سرنشینان و رانندگان وارد نشده است.
رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ همچنین از واژگونی یک 
دستگاه سواری جیلی در بزرگراه شهید باکری خبر داد و گفت: در جریان این 
حادثه یک دستگاه سواری جیلی که در حال حرکت در مسیر شمال به جنوب 
اتوبان باکری بود در محدوده الله واژگون شد،  که خوشبختانه این حادثه نیز 

خسارت جانی نداشت.

دستگیری عوامل تخریب خودرو ها در نازی آباد تهران
پلیس تهران از دستگیری عوامل تخریب و شکستن شیشه های خانه ها و 

خودروها در نازی آباد تهران خبر داد.
تخریب  عامل  پنج  عمومی  امنیت  پلیس  هفتم  پایگاه  ماموران  همت  با 
شیشه های واحدهای صنفی و خودروی شهروندان که یک میلیارد ریال، خسارت 

وارد کرده بودند در کمتر 2۴ ساعت دستگیر شدند.
بیست و یکم آبان ماه ۹ نفر از شهروندان محله خزانه با در دست داشتن 
امنیت  پلیس  پایگاه هفتم  به  پرونده  متهمان  بر شناسایی  مبنی  دستور قضائی 
عمومی مراجعه و نسبت به تخریب شیشه های واحدهای صنفی و خودروهایشان 

اعالم شکایت کردند.
تحقیقات اولیه مشخص ساخت اشرار با استفاده از دو دستگاه موتوسیکلت و 
پوشاندن سر و صورت خود در نیمه های شب به محله خزانه مراجعه و شیشه های 
سه واحد صنفی وشش دستگاه از خودروهای شهروندان را که در کنار خیابان 
پارک شده بود تخریب کرده و قبل از حضور ماموران کالنتری محل از محل 
امنیت عمومی  پایگاه هفتم پلیس  از ماموران  این اساس، تیمی  گریخته اند. بر 
مسؤولیت پرونده را بر عهده گرفته و در رصد اطالعاتی و تحقیقات میدانی موفق 
شدند هر ۵ متهم را شناسایی کنند و به دنبال آن مخفیگاه متهمان را که یک 

گاوداری در حوالی کهریزک بوده شناسایی کردند.
با هماهنگی قضائی هر پنج متهم در کمتر از 2۴ ساعت در مخفیگاهشان 

دستگیر و در تحقیقات مقدماتی به جرم ارتکابی اعتراف کردند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱00y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱00y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R۱۵ و R۱0 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱00Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷00(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶0 دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

نشگاهی  ا د رشناسان  کا
نا  و کر ع  شیو یند  می گو
ی  برا جدیدی  شاخص های 
زده  رقم  عالی  آموزش  موسسات  اعتبار 
آموزش  و  کرونا  چالش  حل  که  حدی  تا 
دانشگاه ها  شهرت  معیارهای  به  آنالین 

اضافه شده است.
به  خود  گزارش  تازه ترین  در  تایمز 
بررسی تأثیر شیوع کرونا بر اعتبار و شهرت 
کرونا  بحران  دوران  در  دنیا  دانشگاه های 

پرداخته است.
سراسر  نشگاه های  دا که  هنگامی 
جهان در حال برنامه ریزی برای ارائه یک 
آموزش حضوری  از  ترکیبی  آموزشی  مدل 
تحصیلی  سال  برای  دور  راه  از  آموزش  و 
در  کانادا  مستر  مک  دانشگاه  بودند  جدید 
رویکرد جسورانه ای اعالم کرد این دانشگاه 
ادامه  را  آنالین  آموزش   202۱ زمستان  تا 

خواهد داد.
از  بسیاری  که  بود  حالی  در  این 
متحده  ایاالت  در  ویژه  به  دانشگاه ها، 
آمریکا و انگلیس به دلیل نگرانی در مورد 
افزایش موارد ویروس کرونا و حفظ ایمنی 
اولیه  برنامه های  در  اساتید،  و  دانشجویان 
ترم  در  حضوری  آموزش  ارائه  برای  خود 

پاییز تالش می کردند.
ارتباطات  معاون  فارکوهر  آندره  اما 
کانادا  مستر  مک  دانشگاه  عمومی  امور  و 
روشن  و  هنگام  زود  »ارتباطات  می گوید: 
از طرف یک مؤسسه آموزش عالی به نفع 
شهرت آن است و ما تالش کردیم تا حد 
ممکن ثبات داشته باشیم. بله همه چیز برای 
مردم دشوار است. آنالین بودن سخت است، 
داشتن یک سال عادی دشوار است، بنابراین 
ما نمی خواستیم که مردم استرس بیشتری 

داشته باشند.«
در  تغییری  هر  می کند  اضافه  وی 
کمتری  بسیار  تأثیر  کووید۱۹  موارد  تعداد 
بر دانشگاه مک مستر کانادا دارد زیرا این 
رتبه   ۱۵0-۱2۶ رده  در  اینکه  با  دانشگاه 
مسیر  بر  اما  دارد  قرار  تایمز  جهانی  بندی 
می کند.  پافشاری  آنالین«  آموزش  »فقط 
استادان  و  »دانشجویان  معتقد هستند  آنها 

اکنون می دانند باید چه کار کنند.«
مدت هاست که اعتبار برای دانشگاه ها 
مهم است و تحقیقات نشان می دهد اعتبار 
یک مؤسسه، عامل اساسی برای دانشجویان 
و دانشگاهیان هنگام تصمیم گیری در مورد 

محل تحصیل یا کار است.
اما با توجه به اینکه مؤسسات آموزش 
عالی به سمت روش های جدید آموزش از 
راه دور می روند و دانشگاه ها به حوزه تولید 

جهانی  رکودهای  و  می شوند  وارد  واکسن 
مبتنی بر همه گیری کرونا شکسته می شود، 
بودجه دانشگاه ها کاهش می یابد، در نتیجه 
رقابت برای جذب دانشجو افزایش می یابد 
گذر  یا  دارد  بیشتری  اهمیت  شهرت  آیا 

دانشگاه ها از بحران؟
فارکوهر می گوید شهرت بیش از هر 
زمان دیگری برای دانشگاه ها مهم است، 
ثبات  بر  تمرکز  بر  عالوه  مستر«  »مک 
و  جسمی  سالمت  بر  روشن،  ارتباطات  و 
تاکید دارد و  استادان  روانی دانشجویان و 
به عنوان مثال دانشگاه هزینه های اسکان 
بین المللی  و وعده های غذایی دانشجویان 
را در حالی که در دانشگاه قرنطینه هستند، 

پرداخت می کند.
لوئیز سیمپسون، مدیر شبکه جهانی 
یه  د تحا ا یک  که  ه ها  نشگا ا د شهرت 
است  برجسته  دانشگاه های  در  حرفه ای 
باید  دانشگاه  نیز موافق است که شهرت 
با  اما  شود  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از 
عموم  نظرات  کرونا  همه گیری  به  توجه 
اعتباربخشی  در  بیشتری  وزن  نیز  مردم 
به  می گوید:  سیمپسون  است.  کرده  پیدا 
که  مخاطبانی  به  دانشگاه ها  سنتی،  طور 
جمله  از  می سازند  پول  دانشگاه  برای 
فکر  ن  موختگا آ نش  ا د و  ن  یا نشجو ا د
می کنند اما من فکر می کنم که اکنون و 
در زمان کرونا رابطه دانشگاه ها با جامعه 

بود. خواهد  مهم  بسیار 
این   ۱۹ کووید  شیوع  می افزاید:  وی 
توانایی را دارد که »سلسله مراتب شهرت« 
کند  متزلزل  جهانی  عالی  آموزش  در  را 
تجربه  یک  ارائه  در  موفقیت  اکنون  زیرا 
قوی یادگیری آنالین اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است. به نظر شما آیا به هاروارد رفتن 
مهم تر است یا دریافت یک مدرک زیست 
شناسی خوب؟ من فکر می کنم همه گیری 
کرونا فرصتی برای دانشگاه های جوان تر و 

مدرن تر است که واقعًا در اینترنت و آموزش 
دانشگاه های  مانند  و  هستند  خوب  آنالین 
هاروارد و کمبریج در آجر و مالت سرمایه 

گذاری نکرده اند!
آلن فرانس، معاون امور روابط و شهرت 
در دانشگاه منچستر نیز چابکی و حرکت به 
سمت تحول آنالین را در آینده بسیار مهمتر 
قطعًا  موضوع  این  است  معتقد  و  می داند 
دانشگاه ها  شهرت  و  اعتبار  مراتب  سلسله 

را تغییر می دهد.
دانشگاه منچستر در رتبه ۴۸ مشترک 
رتبه بندی بین المللی اعتبار یا شهرت قرار 
کرونا  همه گیری  می گوید  فرانس  و  دارد 
که  است  لحظه ها  این  در  کرده  یادآوری 
می توان شهرت یک دانشگاه را افزایش داد 
یا از بین برد. حتی مهمتر از مبارزه طوالنی 
به  شما  پاسخگویی  نحوه  کرونا،  با  مدت 
موقعیت هایی از این قبیل بر نحوه مشاهده 

افراد تأثیر می گذارد.
ارزیابی وی این است که دانشگاه های 
داشته اند  خوبی  عملکرد  تاکنون  انگلستان 
به  آنها  سریع  تغییر  شامل  امر  این  که 
آموزش آنالین، ارتباط روشن با استادان و 
دانشجویان و سهم زیاد در تحقیقات مربوط 

به کووید۱۹ است.
اویدیا لیم راجارام مدیر ارشد ارتباطات 
در دانشگاه ملی سنگاپور  که امسال رتبه 2۴ 
را در میان دانشگاه های مشهور 2020 کسب 
کرده است می گوید همه گیری کرونا موجب 
»تعریف مجدد شهرت« شده است. قدمت در 
چشم انداز جهانی همواره یک نشانه سنتی 
از اعتبار دانشگاه ها بوده اما امروزه شهرت 
ایمنی دانشگاه در زمان کرونا،  اقدامات  به 
مدل تجاری متنوع و تغییرات به موقع در 

زمان بحران بستگی دارد.
ترتیب  همین  به  می کند  اضافه  وی 
ایمنی  به  دانشگاه ها  برای  شاخص شهرت 
و مدیریت بحران، کیفیت تجربه یادگیری 

آنالین و تداوم تجارت تغییر یافته است.
برجسته ترین  سنگاپور  ملی  دانشگاه 
دانشگاه در یک سیستم آموزش عالی بسیار 
عمومی  بهداشت  مدرسه  تنها  و  کوچک 
آسان تری  وظیفه  مسلمًا  و  است  سنگاپور 
و  دارد  خود  شهرت  از  محافظت  برای 
همچنان توسط دولت پشتیبانی شده و برای 

دریافت بودجه تحقیقات رقابت می کند.
از متخصصان شهرت و  یک بررسی 
نشان  کشور   23 در  دانشگاه   ۷۵ در  اعتبار 
داد که در ماه آوریل، ۷3 درصد متخصصان 
احساس می کنند از زمان شروع بحران کرونا 

دانشگاه های خود را با ارزش تر می دانند.
امور  و  ارتباطات  معاون  فارکوهر 
عمومی دانشگاه مک مستر کانادا می گوید 
میان  آموزشی  و  تحقیقاتی  برنامه های  که 
رشته ای و کوتاه مدت برای دانشگاه ها در 
مدت بحران کرونا به طور فزاینده ای اهمیت 
مؤسسات  است  ممکن  حتی  و  کرده  پیدا 
به  نیاز  کرونا  زمان  در  دنیا  عالی  آموزش 
بررسی مجدد کل سنت سال تحصیلی داشته 
باشند و پیشنهاد انعطاف پذیری بیشتری به 

دانشجویان بدهند.
روابط  امور  معاون  فرانس  همچنین 
و شهرت در دانشگاه منچستر می گوید که 
باید سریعًا  از بحران کرونا  دانشگاه ها پس 
به کارهایی که از این تجربه آموخته اند، ادامه 
دهند و به جوامع در سطح ملی، منطقه ای 
و بین المللی برای ساخت مجدد اقتصادشان 

کمک کنند.
نی  جها شبکه  یر  مد  ، ن سیمپسو
مؤسسات  می گوید  ه ها  نشگا ا د شهرت 
نوس  فا تژی  سترا ا ید  با لی  عا موزش  آ
دریایی در پیش بگیرند و به جای تالش 
زمینه ها، روی چند  در همه  برای مهارت 
زیرا  کنند  تمرکز  خاص  تحقیقاتی  زمینه 
ه ها  نشگا دا که  د  دا نشان  بحران  ین  ا
در  بقا  برای  تژی هایی  استرا نند  می توا
تحقیقات  کنند.  ابداع  همه گیری  دوران 
شود  ترکیب  قوی  ارتباطات  با  باید  قوی 

اعتبار دانشگاه شود. افزایش  تا باعث 
اما لیم راجارام در نظری خالف سایر 
این متخصصان می گوید مهم این است که 
دانشگاه ها بیش از حد به شهرت و اعتبار 
خود بها ندهند زیرا در زمان بحران کرونا 
واقعًا کسب شهرت مهم نیست و مهمترین 
کار رفع نیازهای فوری جامعه است. در یک 
فکر  اعتبار  به  نمی توان  بحرانی  وضعیت 
بیاندیشد  این  به  باید  دانشگاه  بلکه  کرد 
چه  نکنیم  حل  را  چالش  این  ما  »اگر  که 
کسی این کار را می کند؟ و چه کسی دیگر 

تخصص دارد؟«

بررسی یک نظام رتبه بندی جهانی

کرونا چگونه اعتبار دانشگاه ها را زیر سئوال برد
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لی  عا نون  کا دبیرکل 
انجمن های صنفی کارگران 
رعایت  آنکه  برای  گوید  می 
پروتکل های بهداشتی و اقدامات مقابله 
با کرونا موثر و نتیجه بخش باشد هم 
باید اقدامات بازدارنده و قاطع با صنوف 
متخلف را در پیش بگیریم، هم مشوق 
هایی برای حمایت از کسب وکارها پیش 
بینی کنیم تا کسبه به کاهش ساعت کار 

یا تعطیلی تمایل نشان بدهند.
لزوم  بر  تاکید  با  ابوی،  هادی 
رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
از سوی صاحبان مشاغل و صنوف اظهار 
کرد: با وجود ابالغ مصوبه ستاد و تعیین 
ساعت ۱۸ به عنوان ساعت پایان کار، 
هنوز برخی صنوف و کسب و کارها از 
رعایت آن سر باز می زنند و فیلمی که 
مغازه  حراج یک  از  مجازی  فضای  در 
شد،  منتشر  آن  در  جمعیت  ازدحام  و 
از صنوف و مردم  نشان داد که برخی 
رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی 

نمی گیرند.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
صاحبان برخی کسب و کارها به جهت 
حفظ سالمت خود و نیروهای کارشان 
علیرغم مشکالت مالی که دارند، خود 
و  ها  دستورالعمل  رعایت  به  ملزم  را 
در  دانند؛  می  بهداشتی  های  پروتکل 
مقابل برخی صنوف و صاحبان مشاغل 
که قادر به تامین هزینه های مغازه یا 
امرار معاش  از عهده  یا  نیستند  کارگاه 
برنمی آیند ترجیح می دهند در شرایط 

بد کرونا هم تعطیل نکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های 
اگر چه  کرد:  تصریح  کارگران  صنفی 
مصوبات ستاد کرونا الزم االجرا است 
ولی باید عملیاتی شدن این مصوبات 
را هم در نظر بگیریم. طبعا تصمیماتی 
و  مردم  نفع  به  شود  می  گرفته  که 
مهمتر  آن  اجرای  ولی  است  کشور 
اجرا  قابلیت  چقدر  دید  باید  و  است 
دارد لذا در بحث تعیین ساعت ۱۸ به 

باید  صنوف  کار  پایان  ساعت  عنوان 
فرهنگسازی شود و همه خود را ملزم 
پروتکل  و  ها  دستورالعمل  رعایت  به 

بدانیم. بهداشتی  های 
بحث  در  کرد:  خاطرنشان  ابوی 
مقابله و مهار کرونا برای آنکه تصمیم 
گیری ها مثمرثمر و نتیجه بخش باشد 
باید مشوق  بازدارنده،  اقدامات  در کنار 
کارها  و  کسب  از  حمایت  برای  هایی 
درنظر بگیریم تا کسبه به تعطیل کردن 

تمایل نشان بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بستن 
جریمه ناچیز به صنوف متخلف کارساز 
از  پس  مغازه  صاحب  گفت:  نیست، 
خود  اجناس  روی  درصد  چند  مدتی 
می کشد تا جریمه را جبران کند بدون 
آنکه کسی متوجه شود لذا معتقدم اگر 
برخی از کسب و کارها از فضای موجود 
سوء استفاده و قانون شکنی کردند باید 
مقابله جدی تری با آنها صورت گیرد و 
در عین حال آن دسته صنوفی که قانون 

و پروتکل ها را رعایت می کنند برایشان 
در  مالیاتی  دوماهه  یا  یکماهه  معافیت 

نظر بگیریم تا تشویق شوند.
***

برگزاری حراج صنفی ممنوع
اعالم  تهران  اصناف  اتاق  رئیس 
کرد که براساس دستورالعمل ستاد ملی 
کرونا و در راستای جلوگیری از تجمعات 
مردمی برگزاری هر گونه حراج صنفی 

ممنوع است.
قاسم نوده فراهانی تاکید کرد که 
طبق قانون نظام صنفی برگزاری حراج 
دریافت  به  نیاز  زمانی  و  فصل  هر  در 
دارد.  مربوطه  اتحادیه  سوی  از  مجوز 
دالیل حراج باید برای اتحادیه مشخص 
صورت  اتحادیه  نظارت  تحت  و  باشد 

گیرد تا حراج واقعی باشد.
وی در مورد برگزاری حراج  فروش 
کیف و کفش توسط یکی از واحدهای 
صنفی واقع در پاساژی در منطقه شهرک 
گفت:  نیز  گذشته  روز  در  تهران  غرب 

به  اقدام  بدون مجوز  واحد صنفی  این 
برگزاری حراج کرده بود. همچنین واحد 
صنفی مذکور فاقد جواز کسب بوده و 
غیر  نیز  آن  صنفی  فعالیت  عبارتی  به 

مجاز بوده است. 
اتاق  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
از  شدن  مطلع  از  پس  تهران  اصناف 
تخلف صورت گرفته توسط واحد صنفی 
مذکور، مبنی بر برگزاری حراج و ایجاد 
تجمع مردمی در پاساژ  و محیط بسته، 
تهران  اصناف  اتاق  بازرسان  از  اکیپی 
به  انتظامی  نیروی  مأمورین  همراه  به 
محل اعزام کرد و به دنبال بی توجهی 
واحد  تذکرات،  به  صنفی  واحد  مالک 

صنفی پلمب شد. 
اینکه  به  اشاره  با  فراهانی  نوده 
فروش  برای  حراج  گونه  هر  برگزاری 
سوی  از  کرونایی  شرایط  در  اجناس 
شده  اعالم  ممنوع  کرونا  ملی  ستاد 
است، گفت: اتاق اصناف تهران نیز براین 
اساس روزانه بازرسی هایی در سطح شهر 
تهران انجام می دهد و با هر گونه تخلفی 

مطابق قانون برخورد می کند. 
وی درباره نتایج بازرسی های اتاق 
اصناف نیز گفت: در ماه های گذشته اتاق 
اصناف تهران در مجموع ۱۱2 هزار و 
۷00 بازرسی انجام داده که ۹۵00 واحد 
صنفی طبق ضوابط قانون نظام صنفی 
برای  و  شدند  داده  تشخیص  متخلف 
حکومتی  تعزیرات  به  قانون  اعمال 

معرفی شده اند. 
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره 
صنفی  واحدهای  فعالیت  ممنوعیت  به 
به  از ساعت ۱۸ هم تصریح کرد:  بعد 
آغاز  از  شده  انجام  بازرسی های  دنبال 
ساعت  از  بعد  فعالیت  ممنوعیت  طرح 
۱۸  بیش از ۴00 واحد صنفی که بعد 
از این ساعت همچنان فعالیت داشته اند، 
تذکر گرفتند و 30 واحد صنفی نیز به 
علت عدم رعایت ضوابط قانونی مشمول 
تکرار  صورت  در  البته  شده اند.  جریمه 

برخوردها تشدید خواهد شد.

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک دی، سازمان اقتصادی کوثر 
و شرکت سرمایه گذاری شاهد

مدیران بانک دی، سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه 
گذاری شاهد به منظور ایجاد هم افزایی بیشتر در فعالیت های 
نامه  تفاهم  موجود،  های  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  و  اقتصادی 

همکاری مشترک امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در مراسم امضای این 

نامه که در محل بانک دی و با حضور مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و  تفاهم 
اعضای هیئت مدیره بانک، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد، معاون سازمان 
اقتصادی کوثر و جمعی از مدیران ارشد هر سه سازمان برگزار شد بر تقویت و توسعه 

ظرفیت های همکاری این سه مجموعه تاکید شد.
دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در این مراسم با اشاره به ظرفیت 
های گسترده شرکت های زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، امضای این 
تفاهم نامه را عامل مهمی در انسجام و همدلی بیشتر میان مجموعه های اقتصادی 
تحت مدیریت بنیاد شهید دانست و گفت: با ایجاد فضای مشترک همکاری میان 
این مجموعه ها نتایج بهینه تری از فعالیت ها حاصل خواهد شد و منافع آن برای 
بسیار  بنیاد شهید  ذینفعان  تمامی  ایثارگری و  بزرگ  خانواده معزز شهدا و جامعه 

مطلوب خواهد بود.
وی، هم راستایی و عملکرد منسجم و یکپارچه مجموعه های اقتصادی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران را از مهم ترین برنامه ها و اولویت های مهندس اوحدی، 
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و گفت: خوشبختانه با انعقاد این تفاهم 
نامه، گام مهمی در راستای تحقق این برنامه برداشته شد و امیدواریم امور مربوط 

به اجرای بندهای این تفاهم نامه نیز به سرعت عملیاتی شود.
کریمی با اظهار امیدواری از نتایج مطلوب اجرای این تفاهم نامه، افزود: بانک 
دی ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه مالی و اقتصادی دارد که با اجرای این تفاهم 
نامه، تمامی این ظرفیت ها به صورت هدفمند در اختیار سازمان اقتصادی کوثر و 

شرکت سرمایه گذاری شاهد قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به ابزارهای مالی مناسب بانک دی برای توسعه 
فعالیت های اقتصادی در سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد 
گفت: هر سه مجموعه در حوزه اقتصادی توانمند هستند و می توانند با اقدامات 
مشترک، به تقویت ظرفیت های یکدیگر، رضایت هر چه بیشتر خانواده معظم شهداء 

و جامعه بزرگ ایثارگری و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند.
دکتر غالمرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک دی نیز در این نشست 
با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان این بانک با سازمان اقتصادی 
کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد گفت: این تفاهم نامه در راستای بهینه سازی 
زنجیره ارزش موجود در زیرمجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

عملیاتی شده و قطعا نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.
رییس هیئت مدیره بانک دی با تاکید بر این که نباید در یک مجموعه واحد، 
فعالیت های اقتصادی موازی شکل بگیرد، افزود: با عقد این تفاهم نامه، تمامی 
فعالیت های اقتصادی این سه مجموعه متمرکز خواهد شد و ظرفیت های موجود 

در بخش های مختلف در راستای منافع هر سه سازمان به کار گرفته می شود.
وی، افزایش بهره وری و سوددهی بیشتر فعالیت های اقتصادی زیرمجموعه 
های بنیاد شهید و امور ایثارگران را یکی از مهم ترین خواسته های سهامداران و 
خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری دانست و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه، 
رضایت خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری تا حد زیادی محقق خواهد شد 

و انسجام قابل توجهی میان هر سه مجموعه شکل خواهد گرفت.
ارسالن فتحی پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد نیز در این جلسه 
ضمن قدردانی از فراهم سازی مقدمات انعقاد این تفاهم نامه گفت: ظرفیت های 
مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران با این اقدام فعال خواهد شد 

که نتیجه آن به نفع خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری است.
وی با تاکید بر این که اجرای مفاد این تفاهم نامه، آینده روشنی را برای هر 
سه مجموعه به ارمغان خواهد آورد، افزود: افزایش بهره وری و سودآوری نه تنها 
می تواند موجب ارتقای هر سه مجموعه شود، بلکه تجربه بسیار موفقی از همکاری 

و هم افزایی را نیز به نمایش می گذارد.
گفتنی است، برنامه ریزی برای حمایت و تقویت سهام شرکت های وابسته به 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام در حال اجراء، 
مدیریت اختصاصی ثروت و دارایی ها درگروه و ایجاد زنجیره ارزش، هم افزایی در 
ایجاد خدمات ارزش افزوده برای دارایی ها و مدیریت بدهی گروه، ایجاد نهادهای 
از ظرفیت  استفاده  و  نامه  تفاهم  با مشارکت طرف های  نیاز  و مورد  مالی جدید 
های شرکت های کارگزاری، بیمه و صرافی در اجرای بهینه موضوع تفاهم نامه به 
منظور ارائه خدمات مطلوب و ایجاد بسترالزم برای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال 
با اولویت بکارگیری فرزندان خانواده های معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری از 

مهم ترین اهداف این تفاهم نامه است.

بانک پاسارگاد به فعاالن بخش کشاورزی، تسهیالت اعطا می کند
توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه  راستای  در  بانک پاسارگاد 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و با هدف حمایت از بخش 
کشاورزی، اقدام به اعطای تسهیالت به فعاالن بخش کشاورزی 

می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک  با توجه به 

اهمیت بخش کشاورزی به  عنوان یکی از تأثیرگذارترین بخش های اقتصادی کشور 
در افزایش تولید ملی و اشتغال زایی، به فعاالن این حوزه، تسهیالت اعطا می کند.

فعاالن دارای مجوز فعالیت در بخش های مختلف کشاورزی از قبیل کشت 
 و زرع، جنگل داری، پرورش ماهی و ماهیگیری، باغداری، دام پروری و دامداری، 
پرورش طیور، پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم، راه اندازی سیستم آبیاری، خرمن-

کوبی، سم پاشی و... می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند.متقاضیان جهت کسب 
اطالعات بیشتر و بهره مندی از این تسهیالت می توانند به شعبه های بانک پاسارگاد 
در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطالع رسانی این بانک به 

شماره ۸2۸۹0 آماده  ارائه اطالعات بیشتر به هم میهنان عزیز است.

حجت اله صیدی اعالم کرد؛
تدارک ویژه بانک صادرات ایران برای مقابله با کرونا

 حجت اله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران با تشریح 
با  بانک برای همراهی  این  از آمادگی  با کرونا  شیوه نامه مقابله 
برنامه ویژه دولت در دو هفته اول آذرماه برای مقابله با بیماری 

کرونا خبر داد.
حجت اله  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب

صیدی، در نشست هفتگی شورای مدیران این بانک، شیوه نامه  چگونگی حضور 
کارکنان صف و ستاد، نحوه ارائه خدمات بانکی به مشتریان و مصون سازی و رعایت 

نکات بهداشتی در دو هفته اول آذر ماه را تبیین کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اجرا شدن ضوابط و مقررات اعالمی 
از سوی دولت برای حضور حداکثر یک سوم کارکنان در استان ها و مناطق قرمز، 
حضور حداکثر نیمی از کارکنان در مناطق نارنجی و حضور حداکثر  دو سوم کارکنان 
در مناطق زرد از نظر آلودگی به ویروس کرونا در سطح شعب و ستاد بانک، گفت: 
شیوه نامه مورد نظر در دو هفته اول آذر ماه با توجه به شرایط ویژه کشور از سوی 
بانک صادرات ایران با جدیت به کار گرفته خواهد شد و تمامی امکانات بانک برای 

ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی ابراز کرد: نحوه حضور همکاران در شعب، نحوه ارائه خدمات بانکی و 
نحوه پشتیبانی و در عین حال تمرکز بیشتر بر ظرفیت های بانکداری الکترونیک در 
شرایط پیش آمده مورد تاکید است. صیدی با اشاره به اینکه خدمات پرداخت و نقل 
و انتقال وجوه حتی در ساعات نیمه شب نیز صورت می گیرد، گفت: موظف هستیم 
در شرایط ویژه نیز چراغ شعب بانک را روشن نگاه داریم و اینجاست که وجود نظام 
بانکی حتی در سخت ترین شرایط اهمیت خود را نشان می دهد. در تعطیلی احتمالی 
دو هفته پیش رو بانک ها شرایط تعطیلی ندارند و بار زحمات آن عمدتا بر دوش 
همکاران در شعب است. مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر تدوین چگونگی 
پذیرش مشتریان در شعب اظهار کرد: ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و استفاده 
از قابلیت های »صاپ«، »همراه بانک« و »سامانه شمس« برای کاهش هر چه 
بیشتر نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب، مورد تاکید است و باید تالش کرد 
تا خدمات از طریق نرم افزارها و اپلیکیشن های پرداخت بانک به صورت کامل در 
اختیار مشتریان قرار گیرد.صیدی همچنین بر تداوم ضدعفونی کردن شعب، رعایت 
فاصله اجتماعی و در عین حال تسهیل شرایط مناسب فضای کار کارکنان و نظارت 
الزم در شعب تاکید کرد.در این نشست موارد مختلف تسهیل خدمات رسانی به 
مشتریان از سوی مدیران ارشد بانک برای انتخاب بهترین راهکارها در اجرای دقیق 

پروتکل های بهداشتی و ارائه خدمات به مشتریان به بحث و بررسی گذاشته شد.
در پایان این نشست مراسم تکریم محمد درودگر، مدیر سابق امور پیگیری و 

وصول مطالبات بانک صادرات ایران برگزار و از خدمات وی قدردانی شد. 

عملیات حفاری ۵ هدف اکتشافی امسال آغاز می شود
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از اجرا و پیگیری ۶ پروژه فعال 
در بخش مهندسی ساختمان این مجموعه خبرداد و اعالم کرد: عملیات حفاری 

پنج هدف اکتشافی امسال آغاز می شود.
به گزارش دنیای جوانان از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، محمد 
 ۶ هم اکنون  گفت:  اکتشاف  مدیریت  ساختمان  مهندسی  اداره  رئیس  نصیری، 
پروژه فعال شامل چاه های نام آوران ۱و 2، چاه تنگو، چاه ارتداغ، چاه هیرکان 
و چاه شاهینی در مهندسی ساختمان این مجموعه در حال پیگیری و اجراست.

وی با بیان اینکه مهندسی ساختمان مسئولیت هایی از جمله ساخت جاده، 
کمپ اسکان حفاری، ساخت سلر، پمپ سایت برای استقرار پمپ آب حفاری 
لوله آب و گودال گل حفاری و گودال و جاده سوخت  احداث خط  ایجاد و  و 
را به عهده دارد، افزود: پس از آنکه مدیریت اکتشاف به این نتیجه رسید که 
چند چاه اکتشافی حفر کند، اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی(، 
مکان  منطقه،  در  حضور  با  زمین شناسی  و  ساختمان  مهندسی  نقشه برداری، 
حفر چاه را نشانه گذاری می کنند و پس از آن ساخت جاده و سلر آن به اداره 
مهندسی ساختمان واگذار می شود و این اداره، کار نقشه برداری، طراحی و برآورد 
را انجام می دهد و برای ساخت جاده – عمدتًا مناطق اکتشافی بکر و فاقد جاده 

هستند – وارد عمل می شود.
رئیس اداره مهندسی ساختمان مدیریت اکتشاف درباره ۶ پروژه فعال این 
اداره توضیح داد: چاه های نام آوران ۱ و 2 که در جاده قدیم خرمشهر – اهواز 
واقع شده، در مرحله بتن ریزی است. چاه تنگو در هندیجان در استان خوزستان 
کار  دستور  در  کمپ  و  جاده  ایجاد  کار  هم زمان  و  است  بتن ریزی  مرحله  در 
است. چاه ارتداغ در پارس آباد استان اردبیل هم در مرحله ایجاد محوطه است. 
چاه هیرکان در گمیشان استان گلستان در حال آغاز بتن ریزی است و جاده و 
کمپ ساخته شده است. چاه شاهینی واقع در فیروزآباد استان فارس در مرحله 
خاک برداری برای ایجاد محوطه و کمپ و ساخت جاده است. این ۶ پروژه تقریبًا 
در یک زمان آغاز شده اند و پروژه های نام آوران و تنگو پیشرفت ۷0 درصدی و 
شاهینی پیشرفت ۱0 درصدی دارد که حفاری چاه شاهینی به دلیل کوهستانی 

بودن به سال آینده موکول می شود.

تعمیر و مانده یابی ۲ چاه مارون بدون دکل
چاه ۱۵3  مانده یابی  و  پساب ۱۱۶  تزریق  چاه  معیوب  شیرآالت سرچاهی 
مارون با تالش کارکنان مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های مناطق 

نفت خیز جنوب بدون حضور دکل تعمیر شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، یونس 
عباسی لرکی، مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های این شرکت گفت: این 
شیرآالت که از مدار عملیات خارج شده بودند پس از بررسی و ایمن سازی چاه، 
تجهیزات معیوب تعویض و تعمیر شدند و با انجام آزمایش فشار مطابق استاندارد، 

چاه به صورت آماده عملیات در اختیار شرکت بهره بردار قرار گرفت.
وی افزود: تعمیر این چاه بدون نیاز به دکل انجام شد و در سریع ترین 
آسیب  از  جلوگیری  برای  غیرعامل  پدافند  دستورعمل های  رعایت  با  زمان 
مدار  در  دوباره  پساب،  از  عظیمی  حجم  تجمع  و  زیست  محیط   به  رساندن 

گرفت. قرار  عملیات 
مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب ادامه داد: در پی اعالم مانده گذاری در چاه تزریق گاز شماره ۱۵3 مارون، 
همکاران پرتالش و مجرب خدمات فنی این مدیریت، همه وسایل باقیمانده در 
چاه را با تالش و مهارت کم نظیر بازیافت کردند و این چاه نیز آماده تحویل به 

شرکت بهره بردار شد.
عباسی لرکی تصریح کرد: انجام این کار بدون حضور دکل افزون بر پیشگیری 
از وقفه چندماهه عملیات تزریق گاز، سبب جلوگیری از هزینه های آماده سازی محل 
چاه، هزینه های دکل تعمیراتی و تجهیزات کمیاب و گران قیمت رشته تکمیلی 
و تاج چاه شد.وی گفت: عملیات های تخصصی و موفقیت آمیز در شرایط سخت 
تحریم  و همه گیری کرونا با رعایت همه دستورعمل های بهداشت، ایمنی، محیط 

زیست )اچ اس یی( و شیوه نامه های بهداشتی انجام پذیرفت.
دنبال  به  صرفه جویی  ریال  میلیارد   30 از  بیش  یادشده  چاه های  تعمیر 

داشته است.

زیان ۲۷ میلیارد دالری عربستان در پی سقوط قیمت نفت
ولیعهد عربستان اعالم کرد که در پی سقوط قیمت نفت به  لیل همه گیری 

ویروس کرونا ریاض بیش از 2۷ میلیارد دالر زیان متضرر می شود.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از دوحه، محمد بن سلمان اظهار کرد که 
شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت در سال 2020 صد میلیارد ریال سعودی 

)2۷ میلیارد دالر( به اقتصاد این کشور آسیب می زند.
خبرگزاری دولتی عربستان به نقل از محمد بن سلمان اعالم کرد: بر اساس 
دولت  درآمدهای  می رفت  انتظار  شد،  تصویب  پارسال  که  ریاض   2020 بودجه 
۸33 میلیارد ریال باشد که قرار بود ۵33 میلیارد ریال آن از محل درآمدهای نفتی 
تأمین شود. این در حالی است که در پی سقوط قیمت نفت، درآمدهای نفتی به 

۴۱0 میلیارد ریال می رسد.
ولیعهد عربستان گفت: این درآمد حتی کفاف پرداخت حقوق کارمندان دولتی 
را هم نمی دهد. بر اساس بودجه عربستان برآورد شده است که هزینه پرداخت 

حقوق کارمندان در سال جاری میالدی ۵0۴ میلیارد ریال باشد.
درآمدهای  این مسئله سبب شده است دولت عربستان  افزود:  بن سلمان 

غیرنفتی خود را افزایش دهد و آن را به 3۶0 میلیارد ریال برساند.
اعمال شده  حرکتی  محدودیت های  پی  در  نفت  تقاضای  بی سابقه  کاهش 
برای مهار ویروس کرونا در سراسر جهان در کنار جنگ قیمتی روسیه و عربستان 
انرژی شد. هم اکنون سازمان کشورهای  بازار  سبب پیدایش بحران عظیمی در 
تولیدکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( ۷ میلیون و ۷00 هزار بشکه 
از عرضه نفت خود کاسته و قرار است بر اساس توافق کاهش تولید این ائتالف، 

این کاهش تولید حدود 2 میلیون بشکه در روز تسهیل شود.

امیدواری به کاهش ذخیره سازی های نفت خام آمریکا
امیدواری به کاهش ذخیره سازی نفت خام ایاالت متحده، هشداری 

برای اوپک محسوب می شود.
خام  نفت  ذخیره سازی های  لندن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
ایاالت متحده آمریکا به تدریج در حال عادی شدن است، زیرا محدود شدن 
)اوپک  )اوپک( و متحدانش  عرضه سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
پالس( و محدود شدن فرآوری نفت پاالیشگاه ها، بازار نفت را به سمت 
توازن سوق می دهد.این در حالی است که با وجود اینکه ذخیره سازی نفت 
خام و فرآورده بسیار باالتر از میانگین پنجساله است، ائتالف اوپک  پالس 
و  پاالیشگران برای جلوگیری از نزولی شدن قیمت ها باید حداقل تا ماه 

مارس رویکرد منظم خود را حفظ کنند.
ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی آمریکا خارج از ذخیره سازی 
راهبردی نفت این کشور، هفته گذشته ۱۱ میلیون بشکه و در ۱۶ هفته 
گذشته در مجموع ۹۶ میلیون بشکه کاهش یافته است.بر اساس گزارش 
اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخیره سازی نفت تجاری ۷ درصد باالتر از 
میانگین پنج سال پیشین است که در مقایسه با ۱۴ درصد مازاد اواسط ماه 
ژوئیه بسیار کمتر است.ذخیره سازی های تجاری در ۱۵ هفته از ۱۶ هفته 
گذشته، کاهش یافته است، این مسئله نشان دهنده آن است که بازار نفت 
در پی کاهش تولید ائتالف اوپک پالس با کمبود عرضه روبه روست.این 
کمبود عرضه، به تدریج مازاد عرضه موجود در پی موج نخست محددیت های 
اعمال شده برای مهار همه گیری کرونا و جنگ قیمتی عربستان سعودی 
و روسیه را معکوس می کند.در صورت پایدار بودن روند کنونی کاهش 
ذخیره سازی، مقدار ذخیره سازی نفت خام احتمااًل تا پایان ماه فوریه به 

میانگین پنجساله خود می رسد.
اما فرض بر این است که موج دوم ویروس کرونا و اقدام های کنترلی 

تأثیر منفی بیشتری بر مصرف نفت در چند ماه آینده نداشته باشد.
در نتیجه تسهیل کاهش تولید برنامه ریزی شده ائتالف اوپک پالس 
در ابتدای سال آینده میالدی، برای این ائتالف پرمخاطره خواهد بود که 
افزایش  بازار را به سمت مازاد تولید سوق دهد و سبب  احتمال می رود 

دوباره ذخیره سازی شود.
احتمال دارد ائتالف اوپک پالس برای عادی شدن ذخیره سازی ها 

هرگونه افزایش تولید را به آوریل یا ژوئیه موکول کند.

برگزاری حراج صنفی ممنوع؛

جریمه صنوف متخلف، بازدارنده نیست!
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زیر نظر: محمد امامی

رییس بانک مرکزی در پاسخ به 
شورای  مجلس  رئیس  امروز  سخنان 
اسالمی تصریح کرد: وارد کردن بانک 
مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه ای 
توصیه نمی کنم و آن را به صالح کشور 
نیروی  تمام  دارم  اعتقاد  نمی دانم؛ 
باید معطوف  بانک مرکزی  اینجانب و 
به مقابله با تحریم ها و کمک به اقتصاد 

کشور باشد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
بانک مرکزی، »عبدالناصر همتی« در 
نامه ای خطاب به »محمدباقر قالیباف« 
رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت: 
صبح یکشنبه، حضرتعالی درنطق پیش 
از دستور مجلس درخصوص مشکالت 
اقتصادی کشور مطالبی را بیان فرموده 
ر  استقرا منطقه  کردن  اضافه  با  و 
مطلب  این  مرکزی  بانک  ساختمان 
درجستجوی  اگر  که  فرمودید  القاء  را 
هستید  قتصادی  ا مشکالت  دالیل 
درکنار بقیه بخش ها در میرداماد )بانک 
مرکزی( هم باید آن را جست و نه در 

جورجیا و آریزونا!
نیز  پیش  دوهفته  داد:  ادامه  وی 
متأسفانه بانک مرکزی را متهم به ایجاد 
اطالع  برای  کردید،  تحریمی  خود 
گذشته  نیم  و  سال  دو  در  حضرتعالی 
بانک مرکزی درمقابل فشار حداکثری 
دولت آمریکا، خط مقدم جنگ اقتصادی 
و  کرده  مدیریت  را  کشورمان  علیه 

معظم  رهبر  رهنمودهای  از  پیروی  با 
توطئه  درمقابل  محکمی  سد  انقالب، 
برای  هم پیمانانش  و  آمریکا  گسترده 

فروپاشی اقتصاد کشور بوده است.
حضرتعالی  داشت:  اظهار  همتی 
به خوبی درجریان مسائل و مشکالت 
شخصًا  نیز  بار  چند  و  هستید  کشور 
جناب عالی را در جریان مشکالت قرار 
مختلف  درجلسات  را  شرایط  و  داده 
مجلس خدمت تان تشریح کرده ام. لذا، 
من واردکردن بانک مرکزی را به مباحث 
سیاسی و حاشیه ای توصیه نمی کنم و آن 
را به  صالح کشور نمی دانم و اعتقاد دارم 
تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید 

معطوف به مقابله با تحریم ها و کمک به 
اقتصاد کشور باشد.

رییس بانک مرکزی گفت: انتظار 
دارم، جنابعالی که در جریان همه امور 
قرار دارید، برای کمک به رویکرد بانک 
فشارهای  این  با  مقابله  در  مرکزی 
ضدتورمی  های  سیاست  با  اقتصادی، 
و تالش  برای رونق تولید داخلی، همراه 
این  تحریر  از  هدف  شوید.  همگام  و 
نکته  این  به  تأکید  صرفا  نیز  مرقومه 
بانک  اگر  بدانند  عزیز  مردم  که  است 
مرکزی چشم به نتیجه انتخابات آمریکا 
درمقابل  قدرت  با  اینگونه  بود،  دوخته 
و  نمی کرد  ایستادگی  حداکثری  فشار 

قرار  دشمنان  حمله  هدف  نیز  این قدر 
نمی گرفت.

در  انشااهلل  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرصت مناسب مردم عزیز را در جریان 
مسائلی که بر بانک مرکزی گذشته، قرار 
ملت  کرده ام  عرض  بارها  داد،  خواهم 
خواهند  میدان  این  پیروز  ایران  بزرگ 

بود و این پیروزی قطعی است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس 
 : د کر عالم  ا گذشته  یکشنبه  ز  و ر
تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، 
گمرک،  از  اساسی  کاالهای  ترخیص 
نظام  نکی،  با و  پولی  سیاست های 
ارز ترجیحی،  اختصاص  بودجه ریزی، 
سوداگری ها در بازار ارز، طال و خودرو، 
رها  و  گرانی ها  به  نسبت  بی تفاوتی 
کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، 
پاستور و بهارستان و باب همایون  به 
و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و 
میشیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس 
غلط ندهید. مهم ترین ریشه  مشکالت 
کشور سوء مدیریت، استفاده نکردن از 
ظرفیت های عظیم داخلی، دست روی 
میان  ناهماهنگی  و  گذاشتن  دست 
و  مجریست؛  و  سیاستگذار  نهادهای 
باعث  که  سوءمدیریت هاست  همین 
تجاری  مناسب  ارتباط  برقراری  عدم 
منطقه  و  یه  همسا ی  ها ر کشو با 
مخصوصا  نیا  د مهم  کشورهای  و 
کشورهای آسیا و اوراسیا شده است.  

همتی خطاب به قالیباف: 

وارد کردن بانک مرکزی به مسایل سیاسی به صالح کشور نیست

طرح  واحدهای  امتیاز  فروش 
اقدام ملی مسکن با نرخهای متفاوت 
به شکل علنی در سایتهای اینترنتی 
در حالی است که  این  دارد؛  جریان 
بارها وزیر و دیگر مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن 

این معامله تاکید کرده اند.
امتیاز مسکن ملی در روز روشن 
فروخته می شود. با یک فروشنده در 
سیرجان تماس گرفتیم می گوید که 
ثبت نام را انجام داده و نامش تایید 
موقعیت  و  متراژ  حتی  است.  شده 
واحد مسکونی را می داند؛ فاز یک، 
میلیون   ۴0 جی.  وی  سی  محله 
فقط  را  امتیاز  و  کرده  واریز  تومان 
فروشد. یک  می  تومان  میلیون   20
قولنامه در بنگاه امالک می نویسد و 
برای اینکه خریدار خیالش راحت باشد 
به میزان ۴0 میلیون تومان پرداختی 
که  گوید  می  دهد.  می  سفته  اولیه 
نامه محضری هم می دهد.  وکالت 
او می پرسیم چه تضمینی وجود  از 
دارد که بعد از خرید و فروش سلب 

امتیاز نشوید؟ سکوت می کند.
قبل فروش  به فروشنده دیگری که یک هفته 
امتیاز مسکن ملی در شهر داراب فارس را آگهی کرده 
زنگ زدیم. امتیاز هنوز فروش نرفته و نرخش از قبلی 
کمی پایین تر است. قیمت امتیاز را ۱۵ میلیون تومان 
تعیین کرده و می گوید که اسمش برای مسکن ملی 
پشت ترمینال درآمده و باید ۴0 میلیون تومان تا ۱0 

روز دیگر واریز کند وگرنه امتیازش از بین می رود. او 
هم در دفتر امالک قرارداد می نویسد اما سفته نمی 
دهد. می گویم وکالت محضری چی؟ می گوید قولنامه 

معتبر است خیالت راحت!
اما خیال خریدار نباید خیلی هم راحت باشد. وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرده در صورت احراز خرید و 

سلب  متقاضی  ملی،  مسکن  فروش 
امتیاز می شود. اگر این هشدار عملی 
شود خریدار می ماند و پول از دست 
گرفتنش  برای  احتماال  که  ای  رفته 

باید به دردسر بیفتد.
از طرف دیگر امتیاز خانه دولتی 
یا تسهیالت یارانه ای مسکن به هر 
بار  یک  فقط  عمرش  طول  در  نفر 
افراد  اینکه برخی  و  واگذار می شود 
با قیمتهای پایین حاضرند این امتیاز 
یکی  نیست.  درک  قابل  بفروشند  را 
از فروشندگان مسکن ملی می گوید 
که خودش خانه دارد. احتماال بسیاری 
دیگر از افراد که واحدهای اقدام ملی 
اختیار  در  مسکن  درآمده  نامشان  به 
آنها  فرم »ج«  حال  هر  به  اما  دارند 
سبز است و می خواهند از حق قانونی 
دریافت مسکن دولتی استفاده کنند.

و  ه  ا ر رت  وزا حال  هر  به 
که  کرده  اعالم  بارها  شهرسازی 
ملی  مسکن  امتیاز  فروش  و  خرید 
تخلف است اما هنوز مشخص نیست 
با چه مکانیزمی متخلفان را شناسایی 

و سلب امتیاز می کند. 
دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه 
دار شوند زمین ارزان قیمت اقساطی برای واحدهای 
اقدام ملی در نظر گرفته و کارت اعتباری مصالح در 
سیاه  بازار  ایجاد  اما  دهد.  می  قرار  سازندگان  اختیار 
خرید و فروش مسکن ملی می تواند به تورم مازاد در 

این بخش منجر شود.

ادامه یک روند غیر قانونی؛

فروش امتیاز مسکن ملی در روز روشن!
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زنگنه  سعید  گزارش  به 
خبرنگار روزنامه دنیای جوانان 

در شهرستان خواف 
با حضور بخشدار سالمی، ریاست اتاق 
اصناف شهرستان خواف و تعداد محدودی از 
بازرسان افتخاری بسیج و با رعایت پروتکل 
تشریح  توجیهی  جلسه  بهداشتی،  های 
وظایف بازرسان  در محل بخشداری سالمی 
تشکیل شد.با توجه به دغدغه مردم  بخش 
در تامین نان و برابر مصوبات جلسه  کارگروه 
آرد و نان شهرستان مبنی بر حضور بازرسان 
افتخاری بسیجی در نانوایی های شهرستان، 
تعداد ۴0 بازرس بمنظور نظارت تمام وقت 
بر عملکرد نانوایی ها توسط حوزه مقاومت 
بسیج ثاراهلل سالمی و حوزه مقاومت بسیج 
شهید کاوه چمن آباد معرفی و پس از صدور 
حکم توسط اتاق اصناف شهرستان به ۴0 

واحد نانوایی سطح بخش اعزام گردیدند.
ضمن تقدیر و تشکر ویژه از فرماندار 
معزز و ریاست کارگروه آرد و نان شهرستان، 
فرماندهی معزز ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
اصناف  بسیج  مقاومت  شهرستان، حوزه 
ثاراهلل  بسیج  مقاومت  حوزه  شهرستان، 
سالمی، حوزه مقاومت بسیج شهید کاوه 
چمن آباد و بسیجیان عزیز به اطالع کلیه 
متصدیان نانوایی بخش می رساند همکاری 
با بازرسان بسیج اجباری بوده و عواقب عدم 
همکاری متوجه شخص متصدی می باشد.

جلسه توجیهی بازرسان افتخاری بسیج اصناف بخش سالمی 
شهرستان خواف برگزار شد

مدیرکل کمیته امداد گلستان خبرداد:
 ارائه وام در ازای به کارگیری مددجویان 

کمیته امداد

های  بسته  ارائه  از  گلستان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل   
بابایی  عیسی  خبرداد.  مددجویان  اشتغال  برای  کارفرمایان  به  تشویقی 
اظهارکرد: کارفرمایان در مشاغل و صنوف مختلف در ازای به کارگیری هر 
یک از مددجویان کمیته امداد از بسته های تشویقی بهره مندمی شوند.بابایی 
با اشاره به بسته های تشویقی کارفرمایی این نهاد عنوان کرد: کمیته امداد 
با اجرای برنامه های متنوع در زمینه توانمندسازی و دستیابی به اشتغال 
مناسب و پایدار در نظر دارد با اعطای بسته های تشویقی به کارفرمایان در 
قبال بکارگیری مددجویان گام های موثری بردارد.مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان گلستان خاطر نشان کرد: کارفرمایان مشمول این طرح به 
ازای بکارگماری هر نفر از مددجویان )پرداخت حداقل حقوق مصوب اداره 
کار و بیمه مددجو( می توانند از وام اشتغال به مبلغ ۵0 میلیون تومان در 
قالب تسهیالت کارفرمایی با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت هفت ساله 
بهره مند شوند.وی با تشریح بسته تشویقی پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 
ادامه داد: به منظور ایجاد انگیزه در کارفرمایانی که مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد را به کارگمارده اند، ۱00 درصد حق بیمه سهم کارفرما طی 
دوسال، پس از اطمینان از پرداخت حق بیمه، به کارفرما پرداخت می شود.

بابایی تصریح کرد: حق الزحمه بکارگیری هریک از مددجویان تحت حمایت 
این نهاد به موسسات کاریابی و مشاوره شغلی برابر نصف حداقل حقوق و 
دستمزد مصوب شورای عالی کار در همان سال به عالوه ۱00 هزار تومان 
)به عنوان تشویق( است.الزم بذکراست، در مناطق محروم، بسته به ضریب 
محرومیت، کارفرمایان می توانند همزمان از تسهیالت کارفرمایی و حق 

بیمه سهم کارفرما بهره مند شوند. 

 مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
 عبور از آسیب های اجتماعی

 به نهضت عمومی پیشگیری نیاز دارد

 مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان با بیان این که مسجد و امام محله 
محور اصلی کاهش آسیب های اجتماعی است، گفت: عبور از آسیب های 

اجتماعی به نهضت عمومی پیشگیری نیاز دارد.
 حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد عصر یکشنبه در سرکشی از پایگاه 
های فرهنگی و اجتماعی مسکن مهر گرگان اظهارکرد: رسیدگی به محالت 
کم برخوردار وظیفه نظام اسالمی در توزیع عادالنه منابع در سطح جامعه و 

برخوردارسازی تمام اقشار جامعه اسالمی از ثروت عمومی است.
 مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان افزود: به منظور کاهش آسیب های 
قالب  در  توانمند  استقرار یک روحانی  برخوردار  اجتماعی در محالت کم 
امام به همراه خانواده در این محالت موجب تداوم فعالیت های فرهنگی 
و مدیریت خدمات عمومی و ارتقای سطح فرهنگی، ایجاد امنیت و رفع 
اینکه رسالت و  با اشاره به  آسیب های موجود در محله خواهد شد. وی 
ماموریت امام محله صرفًا به اقامه نماز جماعت نیست، اضافه کرد: رسالت 
امام محله کارکردهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، مواسات، اشتغال زایی 
و غیره را شامل می شود و زبان گویای مردم و مسئوالن و بسترساز رشد 

و تعالی محله است. 
ولی نژاد ادامه داد: بحث مقابله با آسیب های اجتماعی باید تبدیل به 
نهضت عمومی شده و در این زمینه از ظرفیت همه اقشار و افراد صاحب نظر، 

چهره های فرهنگی و نخبگان استفاده شود. 
وی با اشاره به ظرفیت خوب تشکل های غیردولتی در محالت کم 
با  مقابله  به  قادر  تنهایی  به  حاکمیتی  های  دستگاه  کرد:  تاکید  برخوردار 
از ظرفیت  بهره گیری  لذا  نیستند  آن  آثار مخرب  و  اجتماعی  آسیب های 
نتایج  کسب  در  می تواند  اثرگذار  افراد  شناسایی  و  غیردولتی  تشکل های 

مطلوب تاثیرگذار باشد. 
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان با اشاره به اینکه آسیب اجتماعی 
بزرگترین خطری است که کشور و نظام را تهدید می کند، افزود: مفاسد 
دامنگیر و مهمترین دغدغه  بسیار مهم و  اجتماعی مسأله  و آسیب های 

امروز کشور است.

جانشین علوم پزشکی گلستان: ساالنه ۲۵۰۰ گلستانی 
بر اثر بیماری قلبی و عروقی فوت می کنند

 جانشین دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در گلستان ساالنه حدود 
از سرطان و دو  ناشی  از تصادفات، هزار و ۵00 مرگ  ناشی  ۵00 مرگ 
هزار و ۵00 مرگ ناشی از بیماری قلبی و عروقی و مغزی اتفاق می افتد. 
محمد جواد کبیر در پنجمین جلسه کمیته اطالع رسانی استانی ستاد 
و  اقتصادی  اجتماعی،  مسأله  کرد: کرونا یک  اظهار  از کرونا،  پیشگیری 
امنیتی در کشور بوده و اگر تنها به قلمرو سالمت آن نگاه شود در حق 

جامعه جفا شده است. 
وی افزود: باید به اعتماد عمومی جامعه توجه کرده و مولفه های اثرگذار 
در مثبت اندیشی داشته باشیم تا سرمایه های اجتماعی ما آسیب نبینند. کبیر 
بیان کرد: تالش کنیم حساسیت مردم را نسبت به رعایت پروتکل ها باال 

برده ولی هراس در آن ها ایجاد نکنیم. 
وی تصریح کرد: ساده انگاری و ساده پنداری مشکل جامعه ما بوده 
درمانی  یا مداخالت  و  پیشگیری  زمینه  در  امر سبب می شود که  این  و 

دچار مشکل شویم. 
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: جهل مدیران 
اجرایی نسبت به برخی از برنامه ها در جامعه وجود دارد و مدیریت سنتی 
نمی تواند نقش ایفا کند. کبیر افزود: در گلستان ساالنه حدود ۵00 مرگ 
ناشی از تصادفات اتفاق می افتد و هزار و ۵00 مرگ ناشی از سرطان و دو 
هزار و ۵00 مرگ بیماران قلبی و عروقی و مغزی داریم و هم اکنون کرونا به 
این امر اضافه شده و پیک می زند نیازمند هستیم که پیش هشدار الزم را 

به مسئوالن و برنامه ریزان دهیم. 
وی با اشاره به کمک خیران سالمت، گفت: اگر ظرفیت خیران در 
اسفندماه نبود نمی توانستیم آی سی یوها را برای بیماران آماده کنیم. کبیر 
اضافه کرد: هم اکنون هم شاهد برگزاری عروسی ها در شهرهای مختلف 
هستیم و این امر از از روی ناآگاهی صورت می گیرد. جانشین دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان پیش بینی کرد که در هفته های آتی کرونا در استان 

سیر فوق پیش رونده داشته باشد.

 

احیای ۹ درصد از بافت فرسوده شهرقدس 
در ۳ سال گذشته

شهردار قدس از احیای ۵/32 هکتار از بافت های فرسوده شهرقدس 
در 3 سال گذشته با نوسازی حدود 32۵ هزار مترمربع از امالک فرسوده در 

قالب صدور ۶00 پروانه ساختمانی خبر داد. 
به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، مسعود مختاری شهردار قدس با بیان این مطلب که شهرها همانند 
موجودات زنده ای هستند که همواره نیاز به تجدید حیات دارند و برای ادامه 
حیات، نیازمند احیای بافت های فرسوده خود هستند، اظهار کرد: ایجاد عدالت 
و  زندگی  برای  مناسب  از محیط  برخورداری  در  برابر  فرصت  و  اجتماعی 
فعالیت های شهروندی مطابق اهداف کالن سند چشم انداز کشور و از سوی 
دیگر وجود مخاطرات طبیعی، لزوم تسریع روند نوسازی بافت های فرسوده 

را دوچندان می کند.
وی به وجود 3۴0 هکتار بافت فرسوده در شهرقدس اشاره کرد و گفت: 
شهرقدس با توجه به محدودیت جغرافیایی و تراکم باالی جمعیتی، دارای 
بافت فرسوده نسبتًا انبوهی است، به طوری که 3۴0 هکتار از مساحت آن با 
تراکم ۵30 نفر در هکتار را بافت فرسوده تشکیل می دهد که در راستای احیاء 
و بازآفرینی این مناطق طرح های مختلفی در دستور کار قرار گرفته است و هر 
ساله درصد قابل توجهی از اعتبارات عمرانی به این مناطق هدایت می شود.

شهردار قدس عدم تعادل فضایی و اجتماعی و دوقطبی شدن شهرها 
را از آفات توسعه بیش از حد بافت های فرسوده دانست و بیان کرد: نوسازی 
بافت های فرسوده از دهه های قبل و در قالب تعهدات ابالغ شده در قوانین 
برنامه  توسعه کشور و طرح های توسعه شهری)جامع و تفصیلی( ذکر شده 
است و هر سال این الزام را ایجاد می کند که راه کارهایی فراگیر برای همه 
محله های فرسوده در نظر گرفته شود؛ اقدامات شهرداری قدس در این حوزه 
بر توسعه متوازن شهر از طریق نوسازی امالک فرسوده، ایجاد زیرساخت ها 

و توسعه امکانات شهری استوار است.
مختاری تصریح کرد: هدف از اجرای سیاست های بازآفرینی شهری و 
احیای بافت های فرسوده، ارتقای شرایط کیفی زندگی در این سکونت گاه ها 
از طریق ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، توسعه و بهبود زیرساخت ها 
و خدمات شهری مورد نیاز، ایجاد فرصت های شغلی و الگوسازی و ترویج 

قواعد و دستورالعمل های کیفی ساخت وساز است.
مدیریت  پنجم  دوره  در  قدس  شهرداری  کالن  اهداف  از  یکی  وی 
شهری را تالش برای احیاء، نوسازی، بهسازی و بازآفرینی فضاهای شهری 
در بافت فرسوده عنوان کرد و گفت: بر همین مبنا، رویکرد اصلی شهرداری 
ارائه بسته های تشویقی و ایجاد انگیزه و ترغیب شهروندان به مشارکت در 

رسیدن به این امر مهم است.
اینکه محدوده بافت فرسوده حدود ۱0 درصد  بیان  با  شهردار قدس 
از کل شهرقدس را در بر گرفته است اما ساکنان آن ۴۷ درصد از جمعیت 
شهرقدس را شامل می شوند، افزود: این امر نشان دهنده تراکم باالی جمعیت 
در محدوده بافت فرسوده مصوب است که لزوم توجه ویژه به احیای این 

بافت ها را یادآوری می کند.
مختاری خاطرنشان کرد: فرسودگی بافت های فرسوده و سکونت گاه های 
غیررسمی تأثیر مستقیمی بر مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و 
مداخله صحیح در این بافت ها زمینه بهبود همه این عوامل را فراهم خواهد 
ساخت، از آنجایی که محدوده بافت فرسوده شهرقدس در قلب این شهر واقع 
شده است، پایین بودن کیفیت بافت شهری و سکونت در این محدوده تأثیر 
مستقیمی بر کیفیت کل شهر گذاشته است بنابراین مشکالت و معضالت 
بافت فرسوده محدوده به این بافت نیست؛ چرا که وضعیت نامطلوب این 
محدوده ویژگی انتشاری داشته و سایر محدوده های شهر را نیز به تدریج 

درگیر خود خواهد کرد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات شهرداری قدس اتفاقات مبارکی 
را در این خصوص رقم زده است، اظهار کرد: شهرداری قدس بسترهای 
تحقق این امر را فراهم کرده است تا شهروندان به سهولت بتوانند نسبت به 
نوسازی بناهای فرسوده خود اقدام کنند. در همین راستا مشوق ها و تسهیالتی 
از جمله ارائه وام های کم بهره و تخفیف عوارض شهرداری در نظر گرفته 
این طریق در 3 سال گذشته ۶00 پروانه ساختمانی در  از  شده است که 
بافت های فرسوده صادر شده و منجر به نوسازی امالک فرسوده به مساحت 
32۵ هزار مترمربع شده و در واقع با نوسازی ۵/32 هکتار از بافت های فرسوده 
شهرقدس بیش از ۹ درصد از این بافت ها در 3 سال اخیر احیاء شده است.

خبر خوش مدیرعامل فوالد خراسان به کارکنان 
راه اندازی مجدد پروژه کنسانتره سنگان

گروه خبری استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور سید موسی 
الرضا حسینی

پروژه  ساخت  مجدد  اندازی  راه  از  خراسان  فوالد  عامل  مدیر 
»کنسانتره سنگ آهن سنگان« و  برون رفت این پروژه از توقف به 

عنوان خبر خوشی که به کارکنان وعده داده بود، خبرداد. 
به گزارش روابط عمومی فوالد خراسان، با تالش بی وقفه دکتر 
غفوری در یک سال گذشته، پروژه »کنسانتره سنگ آهن سنگان خواف« 

پس از چندین سال توقف، مجدداً راه اندازی شد.
فوالد خراسان با اتصال تولید خود به معادن و ذخایر غنی و ارزشمند 
سنگ آهن سنگان با خودکفایی تامین مواد اولیه، پایداری تولید خود را 

در مقیاسی کاماًل بلند مدت، تحقق می بخشد. 
شایان ذکراست پروژه کارخانه کنسانتره سنگان به عنوان مهمترین، 
استراتژیک ترین و حیاتی ترین موضوع برای موفقیت فوالد خراسان 

است.
این پروژه که به دالیل متعدد و مختلف از سال ۱3۹3 متوقف 
گردیده بود از بدو ورود مدیر عامل مجتمع در شهریور ماه سال گذشته 
که مهمترین هدف حضور خود را در قطب سوم فوالد کشور، راه اندازی 
مجدد فعالیت های اجرایی احداث و بهره برداری از کارخانه کنسانتره 
سنگان عنوان نمود، سرانجام با تالش شبانه روزی و پیگیرهای مستمر، 
موثر و اخذ دستور اکید مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی 
بر گره گشایی از روند اجرایی این پروژه و نیز با مساعدت و همراهی 
ارزشمند دکتر میرزایی »معاون اقتصادی وزارت کار« و هم چنین دکتر 
شیرکانی »مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و 
عشایر« و دکتر الستی »مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات« به عنوان سهامداران عمده شرکت توافقات نهایی با پیمانکاران 
مربوطه انجام و همچنین برنامه عملیاتی اجرای پروژه نیز اخذ گردید.

آنچه که بیش از همه موجب خوشحالی و مباهات است، بهره 
مندی همکاران سهامدار کارخانه کنسانتره )۹ درصد( از منافع راه اندازی 
پروژه ، خودکفایی شرکت در تامین مواد اولیه و حیاتی مجتمع و هم 
چنین تکمیل زنجیره خطوط تولید کارخانه از معدن تا محصول نهایی، 
اشتغال حدود ۶00 نفر جوان متخصص به صورت مستقیم و ۱۵00 نفر 
به طور غیر مستقیم درآمدزایی بسیار خوب برای شرکت و قابل توجه 

برای خانواده بزرگ فوالد خراسان، اشاره نمود. 

یک دستگاه فلومتر اولتراسونیک در تاسیسات آبرسانی 
شرق شهر رشت نصب شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
گیالن؛ مدیر امور آبفای شهرستان رشت گفت: به منظور کنترل و توزیع 
مناسب آب شرب، یک دستگاه فلومتر اولتراسونیک به همراه دستگاه انتقال 
اندازی  راه  و  نصب  رشت  شهر  شرق  آبرسانی  تاسیسات  ورودی  در  دیتا 
شدمحمود امیری، هزینه اجرای این طرح را ۱30 میلیون ریال عنوان کرد 
و افزود: با نصب این دستگاه امکان پایش آنالین خطوط انتقال آب امکان 
پذیر و دبی لحظه ای، تجمعی و متوسط این خطوط در مرکز تله متری 

قابل رهگیری شد

راه اندازی نرم افزار مدیریت هوشمند کتابخانه آبفا استان اصفهان
کتابخانه تحت وبآبفا استان اصفهان، 
و  کتابداري  استانداردهاي  بر  منطبق 
راه  دنیا  روز  دیجیتال  های  آوری  فن 

اندازی شد. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
استان  فاضالب  و  آب  کتابخانه  گفت: 
اصفهان دارای بیش از ۴ هزار عنوان کتاب 
فارسی و بیش از ۵ هزار عنوان کتاب التین 
می باشد که با هدف خدمت رسانی آسان  
وگسترده به متقاضیان، از طریق نرم افزار 

هوشمند مدیریت می شود .
کتابخانه  داد:  ادامه  امینی  هاشم 
جلد  هزار   ۴ از  بیش  به  مجهز  فیزیکی 
کتاب  جلد  بر3۵00  مشتمل  که  نسخه 
 ۵00  ، التین  کتاب  جلد   200  ، فارسي 
هاي  سرفصل  با  فارسي  تحقیق  جلد 
مقاله  جلد   ۱۵0 و  آبفا  صنعت  با  مرتبط 

فارسي مي باشد .
وی افزود:  کتابخانه دیجیتال مجهز 
که  تخصصي  مقاله  نسخه  هزار   3 به 
الکترونیک  کتاب  عنوان  بر۸۹۷  مشتمل 
کتاب  عنوان   2۶  ، انساني  علوم  حوزه 

هزار   ، بفا  آ صنعت  حوزه  لکترونیک  ا
نسخه نشریه الکترونیک فارسي در پایگاه 
سیویلیکا و هزار نسخه نشریه الکترونیک 

التین در پایگاه سمنتا است .
افزار   نرم   اینکه  بیان  با  امینی  
استانداردهاي   کلیه   هوشمند  مدیریت 
مي  پوشش  را  اطالعات  مدیریت  حوزه 
بر  منطبق  نرمافزار  این  کرد:  اعالم  دهد 
هاي  خواسته  و  کتابداري  استانداردهاي 
پیاده  و  طراحي  ایران  هاي  کتابخانه 
سازي شده است که به طور کامل تحت 

وب عمل می کند.
نرم  ر  د ت  طالعا ا د  و ر و وی 
از سایر  افزارمدیریت هوشمند را متفاوت 
طریق  از  کرد:  تصریح  و  دانست  روشها 
شیوه  به  اطالعات  ورود  افزار  نرم  این 
های  مستقیم ، در محیط مجازي و دسته 
اي یا غیر مستقیممی باشد که در روش 
لوح  مانند؛  منابع  از سایر  سوم، اطالعات 
کتابخانه  سایت  ملي،  کتابشناسي  فشرده 
سایتهاي  ایران،  اسالمي  جمهوري  ملي 
مربوط به کتب التین مانند کنگره آمریکا، 

ISO کتابخانه ملي پزشکي و به صورت
ذخیره شده و سپس به صورت موردي  یا 
دسته اي فرا خواني شده و به محیط تدوین 

و یا  پایگاه اصلي وارد مي شود.
مدیریت   افزار  نرم   در  گفت:  وی 
در   امکان   این   کتابخانه    هوشمند  
نظر  گرفته  شده  است  که  فایل  هاي  
دیجیتال  نسخه  عنوان  تحت  مختلفي  
این  گردد.  اضافه  سیستم  به  یا  و  ایجاد 
مختلفي  هاي  توانندفرمت  مي  ها  فایل 
پی  آنها  ترین  عمومي  که  باشند  داشته 
دی اف مي باشد،همچنین از انواع فرمت 
هاي مختلف فایلها  نیز پشتیباني مي کند. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
امکانات  مهمترین  و  اولین  کرد:از  عنوان 
از روش هاي  استفاده  کتابخانه،  کاربران 
مختلف جستجو و ارتباط آن با بخش هاي 
مختلف برنامه است . در این نرم افزار تحت 
مهمان  اینکه  از  کاربر صرفنظر  هر  وب، 
است یا عضو کتابخانه، امکانات جستجو 

در اختیارش قرار داده مي شود.
این  در  عضویت  نحوه  به  امینی 

کتابخانه پرداخت و تصریح کرد: هرکاربر 
مي تواند پیش از عضویت در کتابخانه از 
نرم افزار مدیریت کتابخانه در هر مرکزي 
درخواست عضویت نماید، که در این مرحله 
با پر کردن اطالعات شخصي و ارائه ایمیل 
به عنوان عضو مجازي شناخته مي شود و 
مي تواند با نام کاربري و کلمه عبور خود 
از امکانات یک کاربر مجازي مثل جستجو، 
مشاهده درصدي از نسخ دیجیتال، مشاهده 
تازه هاي مدارک و ...استفاده کند. اما در 
سوي  از  بیشتر  خدمات  به  نیاز  صورت 
کتابخانه ،درخواست خدمات مي نماید و 
اطالعات مورد نیاز کتابخانه را وارد کرده 
و در صورت تایید مسئولین، عضو کتابخانه 
مي شود و در گروهي از گروهبندي نرم 

افزار قرار میگیرد.
پرسنل  که  است  توضیح  به  الزم 
شرکت می توانند با مراجعه به پرتال داخلی 
شرکت به نشانی ۱۷2.۱۸.۱2.۶2 مراجعه 
و پس از انتخاب لینک کتابخانه هوشمند، 
را در بخش شماره عضویت  پرسنلی  کد 

و کدملی را بخش گذرواژه وارد نمایند.

بسمه تعالي
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  )آگهی 

ساختمان های فاقد سند رسمی (
حسب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹0/0۹/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 2 سبزوار

-خانم محبوبه صیاد دلیر  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
3۶/۴3 متر مربع قسمتي ازپالک ۵۷۹ اصلی بخش 2 سبزواراز محل مالکیت مالک 

رسمي خودش
-خانم فائزه باغبان  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۱/3۸ 
متر مربع قسمتي ازپالک ۱ فرعی از 2۹۱۸ اصلی بخش 2 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي سید محمد شهرائینی
بخش3 سبزوار

پالک ۵ اصلی اراضی قلعه نو
-آقای حسین شهرابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۹۹/۸۸ متر مربع قسمتي ازپالک 2۷۵0  فرعي از ۵ اصلی بخش 3 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي خودش
-آقای حسن استاجی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۹۴/30 متر مربع قسمتي ازپالک 33۶  فرعي از ۵ اصلی بخش 3 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي ماهرخ صالح ابادی
پالک ۶ اصلی اراضی کلوت

-آقای علی نصرابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۸۴/۸0 متر مربع قسمتي ازپالک 2۵۹  فرعي از ۶ اصلی بخش 3 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي وراث میرزامحمد حسین علوی
-آقای محمد بخشی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت ۱20/۸۴ 
متر مربع قسمتي ازپالک یک فرعی از ۶ اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي علی اکبر هراتی
-خانم اکرم دارینی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۵/3۶ 
متر مربع قسمتي ازپالک ۴۵۹0  فرعي از ۶ اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي برات اله غالم دانائی
-آقای علی اصغر علی ابادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۱0۸/32 متر مربع قسمتی از پالک ۴۵۵۹  فرعي از ۶ اصلی بخش 3 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي محمد علی اقدسی
-خانم فاطمه برزوئی نسبت ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۱0۴/30 
متر مربع قسمتی از پالک ۱۵2  فرعي از ۶ اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي محمد مهرابادی و ابراهیم مسکنی
-خانم الهه گالب  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت ۹۷/۷۱ 
متر مربع قسمتي ازپالک ۱۱۴۴ فرعی از ۶ اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي محمد معینی
-آقای علی نامنی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۹۴/۹0 
متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۹  فرعي از ۶ اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي سید حسن غفوری غروی
بخش ۱2 سبزوار

پالک۱ اصلی اراضی عمیداباد
-آقای محمد عنبری  نسبت به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت ۹۵/۸۵ 
از یک اصلی بخش ۱2 سبزواراز محل  ازپالک ۹۵۱۷  فرعي  متر مربع قسمتي 

مالکیت مالک رسمي زهرا صفا
-خانم فاطمه روشنی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۱3۱/۷3 متر مربع قسمتي ازپالک ۹۱۷۸  فرعي از یک اصلی بخش ۱2 سبزواراز 

محل مالکیت مالک رسمي خودش
-آقای محمد علی ملوندی نیکو نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۷۹/3۵ متر مربع قسمتي ازپالک ۹۴۷2  فرعي از یک اصلی بخش ۱2 

سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد ده نبی
-آقای حسن قدسی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 3۵/۵0 
از یک اصلی بخش ۱2 سبزواراز محل  ازپالک 20۵۶  فرعي  متر مربع قسمتي 

مالکیت مالک رسمي شاه جهان آشتا
-آقای محمد رضا قربانی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 

۱۸۷/0۸ متر مربع قسمتي ازپالکهای 300۴  فرعي از یک اصلی بخش ۱2 سبزوارمع 
الواسطه از محل مالکیت مالک رسمي معصومه اکبری و تمامت پالک ۱30۶۹ فرعی 
از یک اصلی بخش ۱2 سبزواربال واسطه از محل مالکیت رسمی اسماعیل خاکشور

پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن
-آقای حسن مقتدائی فر  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان قسمتي 
ازپالک ۱۴۶  فرعي از 2 اصلی بخش ۱2 سبزوار که با ششدانگ پالکهای ۸۵3۴ و 
۸۵3۵  فرعی از 2 اصلی واقع در بخش ۱2 سبزوار تواما تشکیل بک باب ساختمان 
را داده است به مساحت 2۱/۹۵ متر مربع که نسبت به پالک ۱۴۶ فرعی مع الواسطه 
از محل مالکیت رسمی ربابه جعفریان و نسبت به پالکهای ۸۵3۴ و ۸۵3۵  فرعی 

بال واسطه از محل مالکیت مالک رسمي خودش
-آقای حامد بینقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 3۹/۷۷ 
متر مربع قسمتي ازپالک 2۷  فرعي از 2 اصلی بخش ۱2 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي عبداله فرخنده
-خانم اعظم سدیدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۱۶۸/۶۴ متر مربع قسمتي ازپالک ۴۸32  فرعي از 2 اصلی بخش ۱2 سبزواراز 

محل مالکیت مالک رسمي قیوم کوشکی
-آقای منیر بیهقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۱20 متر 
مربع قسمتي ازپالک ۱۴۱33  فرعي از 2 اصلی بخش ۱2 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي محمد حسن خسروابادی
-خانم طلعت جمال ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۹۴ متر مربع تمامت پالکهای  ۴02۵ باقیمانده  فرعي و ۱0۱2۷ فرعی از 2 اصلی 

بخش ۱2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد تقی جمال ابادی
-خانم حیاه گوهری  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت ۸۶/۵0 
متر مربع قسمتي ازپالک 2۴۹ فرعي از 2 اصلی بخش ۱2 سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي حسن حاج مدرسی
پالک ۴اصلی اراضی سالخ خانه

باب ساختمان  به ششدانگ  یک  نسبت  پور  احتشامی  الرضا  -آقای موسی 
به مساحت ۱3۶/۸0 متر مربع قسمتي ازپالک ۴ اصلی بخش ۱2 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي امین مرشدی نامنی
پالک ۵ اصلی اراضی فتح اباد

-آقای احمد شعبانی طزرقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۷۵/2۷ متر مربع قسمتي ازپالک ۱20 فرعی از ۵ اصلی بخش ۱2 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي خودش
پالک ۷ اصلی اراضی نقابشک

به مساحت  باب منزل  به ششدانگ  یک   -خانم عصمت گوهری  نسبت 
۸۹/20 متر مربع قسمتي ازپالک ۱۶ فرعی از ۷ اصلی بخش ۱2 سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي علی اکبر قاسمی

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در 
مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، 
واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک 
،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم 
میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .)م الف ۹۹/2۱۵2(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/0۸/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱2/0۹/۹۹

 علي آب باریکي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار
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گاز  شرکت  مدیرعامل 
این  مشترکان  گفت:  ایالم 
شرکت از ابتدای سال جاری 
گاز  مترمکعب  میلیون   30۴ تاکنون 
صنعتی(  و  خانگی  طبیعی)تجاری، 

مصرف کردند.
  مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: 
سال  ابتدای  از  شرکت  این  مشترکان 
مترمکعب  میلیون   30۴ تاکنون  جاری 
و صنعتی(  خانگی  طبیعی)تجاری،  گاز 

مصرف کردند.
عباس شمس اللهی  با بیان اینکه 
مصرف گاز طبیعی و محاسبه گاز بهاء 
براساس فصل سرد و گرم صورت می 
زمانی  داشت: طول مدت  اظهار  گیرد، 
فصل سرد از نیمه اول آبان ماه شروع 
اتمام می رسد و  و ۱۵ فروردین ماه به 
در طول فصل سرد مشترکین گاز طبیعی 

از یارانه بیشتری برخوردار می شوند.
مصرف  ن  میزا بیشترین  وی 
بخش  مربوط  را  جاری  سال  در  گاز 
افزود: کارخانه  و  کرد  صنعتی عنوان 

شرکت  و  درصد   ۱۷ با  ایالم  سیمان 
با 30 درصد کل گاز  ایالم  پتروشیمی 
مصرفی استان، بزرگترین مصرف کننده 

گاز در استان هستند.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم میزان 
مصرف گاز خانگی را نیز در این مدت 
33 درصد عنوان کرد و یادآور شد: در 
مجموع میزان  مصرف گاز در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 

درصد افزایش داشته است.
توسعه  کرد:  تاکید  اللهی  شمس 

ادامه  همچنان  استان  در  گازرسانی 
دارد و تمام تالش خود را بکار خواهیم 
گرفت همچون گذشته گاز بطور مستمر 
اختیار  در  کیفی  به صورت  و  مداوم  و 

مصرف کنندگان قرار گیرد.
جریان  پایداری  در خصوص  وی 
با  گفت:  سال  سرد  فصل  در  گاز 
های  زیرساخت  تقویت  و  بسترسازی 
خطوط انتقال و شبکه های گازرسانی، 
مردم  به  رسانی  خدمت  تداوم  روند 
برخوردار  مطلوبی  وضعیت  از  استان 

اجرای  با  و  امسال  امیدواریم  و  بوده 
گازی  قطعی  تمهیدات الزم هیچگونه 

نداشته باشیم.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم اضافه 
افزایش  و  هوا  برودت  افزایش  با  کرد: 
مصارف گاز طبیعی در فصل سرما صرفه 
جویی در مصرف این حامل انرژی بسیار 
مهم بوده و مشترکان گرامی با رعایت 
الگوی مصرف بهینه و رعایت دمای رفاه 
) ۱۸ الی 2۱ درجه سانتیگراد( شرکت 
خدمات  ارائه  در  را  ایالم  استان  گاز 
کرد:  اضافه  دهند.وی  یاری  مستمر 
از  بازرسی  اقدامات یاد شده،  عالوه بر 
همه ایستگاه های تقلیل فشارگاز استان 
و نیز کنترل کیفی تمامی اقالم پروژه 
ای با هدف ارزیابی کیفیت و نیز بررسی 
اجرای  در  الزم  استانداردهای  رعایت 

پروژه ها انجام شده است.
جمعیت  درصد   ۹۹ اکنون  هم 
روستایی  درصد جمعیت  و ۹۴  شهری 
برخوردار  گاز  نعمت  از  ایالم  استان 

هستند.

مدیر عامل شرکت گازاستان ایالم :

مشترکان ایالمی ۳۰۴ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند
اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی 

مرکزی _ حامد نوروزی : علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل  جاده ای استان مرکزی ماحصل عملکرد شش ماهه نخست سال 

جاری را با محوریت اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید عنوان کرد.
علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
ماحصل عملکرد شش ماهه نخست سال جاری را با محوریت اقتصاد مقاومتی 

در سال جهش تولید عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
سازمان  اهداف  پیشبرد  راستای  در  کرد:  بیان  فر  زندی  مرکزی،  استان 
سراسری،  و  ملی  های  قالب طرح  در  ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری 
اقدامات قابل مالحظه ای در سطح راههای استان مرکزی از ابتدای سال 

جاری به اجرا رسیده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با اشاره به 
استان  در  راههای شریانی  آسفالت  ارتقای روکش  اجرای طرح سراسری 
مرکزی اظهار کرد: ۱30 کیلومتر باند راه از ابتدای سال ۱3۹۹ تاکنون در 
محورهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی بصورت پروژه های پیمانی و 
بیش از 30 کیلومتر در قالب پروژههای امانی با بکارگیری توان اجرایی و 
تجهیزاتی ماشین آالت و نیروی انسانی، در حوزه استحفاظی استان مرکزی 

روکش آسفالت شده است.
زندی فر افزود: برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به برکت نامگذاری 
سال جهش تولید این اداره کل توانست با راه اندازی و تجهیز کارگاه ماشین 
آالت و با همت جهادی و تالش شبانه روزی و با تفکری انقالبی ۷ دستگاه 
سنگین راهداری )شامل: سه دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، یک دستگاه 
غلتک، یک دستگاه بولدوزر و یک دستگاه فینیشر( را بازسازی کرده و از 
زمره ماشین آالت اسقاطی به چرخه کار بازگرداند که این امر به تنهایی 
موجب حداقل ده میلیارد ریال صرفه اقتصادی برای سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در خصوص 
بازسازی خرابی های سیل فروردین ماه ۱3۹۸ اظهار داشت: با تخصیص 
2۵ میلیارد تومان اعتبارات ملی و استانی که برابر با حدود یک سوم میزان 
اداره کل  با بکارگیری تجهیزات موجود  توانستیم  بود  خسارات وارد شده 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی و بهره گیری از پتانسیل 
نیروی انسانی، ضمن صرفه جویی در هزینه های بازسازی، بهسازی بخش 
عمده ای از خرابی ها را در قالب پروژه های امانی توسط ادارات شهرستانهای 

تابعه به سرانجام رسانیم.

همایش  هفتمین  در  مبارکه  فوالد  گروه  درخشش 
بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران

خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در آیین هفتمین دورۀ 
افزایش  به منظور  گفت:  معدنی  صنایع  و  معادن  بهره وری  ملی  جایزۀ 
بهره وری در مجموعه های معدن و  باید سطح  بنگاه ها  بین  رقابت پذیری 

صنایع معدنی ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه تحقیقات ما باید مبتنی بر نیازهای بهره وری سازمان ها 
و شرکت های زیرمجموعه باشد گفت: در این دوره، شرکت های برگزیده 
شرکت هایی بودند که در یک فرایند زمانی سه تا چهارساله، موفق به دریافت 
انتهای روشنی دارد، چراکه حالت  تندیس شدند. این جریان بدون تردید 
فرایند دارد و مبتنی بر آموزش است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

تأکید کرد: فرایند ارزیابی های ایمیدرو مبتنی بر بازخورد و اصالح است.
وی با اشاره به رشد تعداد شرکت کنندگان در جایزۀ بهره وری ساالنه 
تصریح کرد: طبق آمار میزان رضایت شرکت ها از نحوۀ ارزیابی ها در این 
دوره ۸۶.۶ درصد بوده و به دنبال آنیم که این میزان رضایت با رفع مشکالت 

به ۱00 درصد برسد.
غریب پور در تشریح دو سیاست جدید ایمیدرو برای دورۀ بعدی جایزۀ 
فرایند  در  »بهبود« شناسایی شده  فرصت های  از  استفاده  بهره وری گفت: 
و  پژوهشی  اولویت های  فهرست  تهیۀ  به منظور  بهره وری  جایزۀ  ارزیابی 
ارزیابی  فرایند  در  حضور  برای  ایمیدرو  تابعۀ  شرکت های  الزام  همچنین 
بهره وری از سیاست های ایمیدرو برای دورۀ بعدی این همایش خواهد بود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: کشور راهی جز    پرهیز    
از   اعمال سلیقه و تبدیل بهره وری به یک جریان مستمر ندارد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه در این خصوص گفت: 
تأکیدات مقام معظم رهبری در سال های اخیر بر اقتصاد مقاومتی و رونق 
تولید، همواره به عنوان محور اصلی راهبردهای شرکت فوالد مبارکه مدنظر 
قرار گرفته است. از این رو توسعۀ سبد محصوالت و تولید محصوالت ویژه 
از  داخلی  مشتریان  نیازهای  رفع  و  واردات  به  وابستگی  به منظورکاهش 

استراتژی های اصلی این شرکت در سال های اخیر بوده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: پروژۀ خط انتقال نفت 
خام  ترش گوره به جاسک از استان بوشهر به استان هرمزگان به طول ۱۱00 
کیلومتر یکی از استراتژیک ترین پروژه های کشورمان است. در این پروژه 
از لوله هایی با گرید API X۶0MS استفاده می شود که قبل از تولید آن 
در سال ۹۸، باید از خارج کشور تأمین می شد که عالوه بر مصارف ارزی، با 
توجه به تحریم ها، تأمین آن با چالش های بسیاری مواجه بود؛ اما با تالش 
تعامل  و همت کارشناسان داخلی در شرکت فوالد مبارکه و همکاری و 
شرکت های مهندسی و توسعۀ نفت، فوالد اکسین و لوله سازی اهواز، کلیه 
مراحل طراحی تا تولید با موفقیت طی شد؛ به طوری که از ابتدای سال ۹۸ 
تاکنون بیش از ۴30 هزار تن از این محصول تولید و تحویل داده شده است.

وی در پایان ضمن تشکر از تمامی همکاران که در شرایط دشوار ناشی 
از شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه، با فعالیت های جهادگونه مانع 
از بروز هرگونه خلل در فرایند تولید می شوند و همچنین از سازمان ایمیدرو 
از متولیان اصلی سیاست گذاری های حوزۀ معدن و صنایع  به عنوان یکی 
معدنی بابت توجه ویژه به مقولۀ بهبود بهره وری در شرکت های زیرمجموعه 
و برگزاری هفتمین همایش جایزۀ بهره وری اظهار امیدواری کرد در آینده با 
تالش و همت همۀ اهالی صنعت کشور، شاهد شکوفایی و پایداری اقتصادی 

در تمام حوزه ها به ویژه صنعت فوالد باشیم.

جزئیات کیفیت بخشی به مدارس شبانه روزی
شیوه نامه کیفیت بخشی به مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و الزم 
التوجه مناطق کمتر برخوردار از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش 

و پرورش در ماه جاری ابالغ شد.
در این شیوه نامه خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها 
آمده است که با عنایت به بخشنامه مورخ سوم اردیبهشت ۹۹ با موضوع 
شبانه  مدارس  به  بخشی  کیفیت  نامه  شیوه   ،۹۹ سال  های  برنامه  ابالغ 
روزی، روستامرکزی و الزم التوجه »مناطق کمتر برخوردار«  مورخ سیزدهم 
شهریور ۹۸ و همچنین دستورالعمل بهداشتی شماره 0۵ خوابگاههای دانش 
آموزی پیوست »دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس جدید 
در مدارس« مورخ سوم شهریور ۹۹ و مجوزهای صادر شده از سوی مرکز 
برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری، دوره های آموزشی ویژه مدیران، 

معاونان و سرپرستان مدارس شبانه روزی را جهت اجرا ارسال می کند.
 همچنین در ادامه این شیوه نامه تاکید شده است که با توجه به شیوع 
بیماری کووید-۱۹ دوره های ورزش، بهداشت و نظافت محیط و بهداشت 

فردی و اجتماعی با رعایت موارد زیر در اولویت قرار می گیرد:
بیماری  محوریت  با  نظافت  و  بهداشت  دوره  آموزشی  محتوای  الف: 
کووید-۱۹ و دستورالعمل های بهداشتی مربوط به آن با هماهنگی معاونت 
تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی 
استان در چهار محور آموزش بهداشت فردی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
اصول بهداشت محیط، مالحظات ایمنی و بهداشت خوابگاه ها، حمام ها و 
سرویس های بهداشتی و مالحظات ایمنی و بهداشت )آشپزخانه و سالن 

غذاخوری( برگزار شود.
ب: محتوای دوره آموزشی بهداشت فردی و اجتماعی نیز با محورهای 
زیر تدوین و اجرا شود: آموزش سالمت و تغذیه کامل، رعایت اصول و ضوابط 
ایمنی و بهداشت خوابگاههای دانش آموزی، بهداشت روان و سالمت نوجوانی 

و آموزش های زیست محیطی.

در  خودرو  عرضه  ساماندهی  طرح  کلیات  تصویب 
کمیسیون صنایع 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از تصویب 
کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در جلسه این کمیسیون خبر داد.

طرح  گفت:  صنایع،  کمیسیون  جلسه  به  اشاره  با  فیروزی  حجت اهلل 
نظرات  از  استفاده  و  ماه چکش کاری   ۴ از  پس  خودرو  عرضه  ساماندهی 
کارشناسان در نشست کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و 

در نهایت کلیات آن تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس افزود: ساماندهی عرضه و متعادل 
کاالی سرمایه ای  به  تبدیل خودرو  از  جلوگیری  و  تقاضا  و  کردن عرضه 

اهداف اصلی این طرح است.
در  باید  تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور  یادآور شد:  فیروزی 
بورس کاال عرضه شوند، در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه 
نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره )۱( ماده ۱۸ قانون مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز می شود.
فیروزی با بیان اینکه در طرح ساماندهی عرضه خودرو خریداران باید 
گواهی نامه و کد ملی داشته باشند، گفت: مصارف مختلفی برای هزینه کرد 
مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده 
است؛ 20 درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای 
فرسوده، ۱0 درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو،  ۵0 درصد پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه.
اینکه در طرح  بیان  با  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ساماندهی عرضه خودرو، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از 
عرضه در بورس معاف هستند، تصریح کرد: شورای رقابت خودروهای مشمول 

طرح ساماندهی عرضه را مشخص می کند.

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد؛
بهره برداری از »پالسکو« تا پایان امسال

تا  از ساختمان جدید پالسکو  از بهره برداری  بنیاد مستضعفان  رئیس 
پایان امسال خبر داد.

درباره  فتاح  پرویز  سید  مستضعفان،  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
آخرین وضعیت احداث ساختمان جدید پالسکو و زمان بهره برداری از آن 
اظهار کرد: ساخت و احداث این ساختمان طبق برنامه ریزی در حال انجام 
است و روند خوبی را طی می کند و امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری 

برسد و تحویل کسبه پالسکو شود.
وی افزود: با شهرداری تهران نیز تعامل خوبی داریم و  آنها نیز اقدام به 
صدور »فیش« کرده اند و این به این معناست که تمامی مراحل حل شده 
است؛ ما نیز اعالم کرده ایم رقم صادر شده در فیش را پرداخت می کنیم 
و اعتراضی نسبت به فیش صادر شده از سوی شهرداری نداریم و آن را 
در  به زودی  انشاءاهلل  کرد:  خاطرنشان  مستضعفان  بنیاد  پذیرفته ایم.رئیس 
و  شد  خواهیم  حاضر  شهرداری  مسئوالن  با حضور  بنا  این  احداث  محل 

اعالم می کنیم که مسائل مان حل شده است.
فتاح درباره تامین پارکینگ برای ساختمان جدید پالسکو یادآور شد: 
که   ۱3۴2 سال  حدود  در  قاعدتًا  و  نداشت  پارکینگ  پالسکو  هم  قبل  از 
مسئله  احتمااًل  بود  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  پالسکو  قدیم  ساختمان 
عدم تامین پارکینک از سوی حکومت حل و فصل شده بود در غیر این 
صورت باید در کنار ساختمان قدیمی پالسکو، پارکینگ ساخته می شد؛ بر 
همین اساس »پارکینگ پروانه« واقع در روبه روی ساختمان پالسکو که 

در اختیار شهرداری بود، نوسازی شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

»فرهنگ قصه شناسی یلدا« در بازار کتاب
مجموعه  ۱۶جلدی »فرهنگ قصه شناسی یلدا« با معرفی هشت هزار 
روایت شفاهی به ثبت رسیده از قصه های ایرانی تالیف علی خانجانی منتشر شد.

علی خانجانی، نویسنده و پژوهشگر با اعالم این خبر گفت: این مجموعه 
حاصل تالش پنج ساله  ۷0 نفر از کارشناسان، پژوهشگران و ویراستاران است.

او درباره  این مجموعه  ۱0هزار صفحه ای بیان کرد: در این مجموعه 
بیش از هشت هزار روایت از قصه های شفاهی مورد پژوهش و بررسی قرار 
گرفته است و به جرأت می توان گفت که تقریبًا تمامی قصه ها و افسانه های 
اقوام ساکن در ایران زمین پس از بررسی 222 منبع مختلف در این مجموعه 

گردآوری شده است.
این نویسنده همچنین درباره کاربرد این مجموعه  گفت: این مجموعه  
افسانه های  و  قصه ها  گردآورندگان  و  نویسندگان  راویان،  معرفی  عالوه بر 
ایرانی و درج خالصه روایت های جمع آوری شده، اطالعات ارزشمندی درباره  
بن مایه  هر قصه، پیام های اصلی و فرعی قصه ها، شخصیت های انسانی و 

غیرانسانی موجود در هر قصه را عنوان می کند.
او افزود: یافته های دیگر پژوهشی شامل دعاها، سوگندها، نفرین ها و 
دشنام ها از دیگر مواردی است که در این مجموعه به مخاطب ارائه می شود 
و می تواند زمینه ساز بسیاری از فعالیت های تحقیقی و رفتارشناسی اقوام و 
باشد.نویسنده کتاب »هنر  افسانه های هر دیار  بر اساس قصه ها و  جوامع 
قصه گویی« سپس اظهار کرد: اولیای تربیتی اعم از والدین، معلمان، مربیان 

و تمامی عالقه مندان به قصه گویی مخاطب این مجموعه اند.
خانجانی در پاسخ به این سوال که دسترسی افراد به موضوع دلخواه در 
مجموعه به چه شیوه ای است نیز بیان کرد: افراد به راحتی می توانند قصه های 
الفبایی شده و موجود  اندرزهای  با توجه به بخش پند و  مورد نظر خود را 
در »پندستان« این مجموعه خیلی سریع شناسایی کنند و مسیر کوتاه تری 

برای دسترسی به قصه های مورد نظر خود و شنوندگان شان داشته باشند.
این نویسنده ادامه داد: شناساندن ارزش های فرهنگی نهفته در قصه ها و 
افسانه های ایرانی به مجامع بین المللی و قصه پژوهان جهانی از جمله مواردی 
است که دوست دارم به  آن اشاره کنم. این موضوع از ضروری ترین نیازهایی 
بود که از سال ها پیش احساس شده بود ولی متأسفانه به دلیل طبقه بندی 
نشدن قصه ها و افسانه های ما بر اساس یک فهرست جهانی و قابل قبول، 
پیش از این نتوانسته بودیم که مسیری برای ورود قصه ها و افسانه های مان 

به مجامع جهانی داشته  باشیم.

شهردار کرج:

عملیات ریل گذاری متروی کرج در مراحل پایانی است
اینکه  به  اشاره  با  کرج   شهردار 
در  مترو  پروژه  ریل گذاری  عملیات 
عملیات  گفت:  است،  پایانی  مراحل 
تکمیل این پروژه در سه شیفت کاری 
پایگاه  گزارش  است.به  انجام  حال  در 
زاده  کمالی  علی  امروز،  کرج  خبری 
از  بازدید  حاشیه  در  پنجشنبه  صبح 
پروژه متروی کرج که با حضور نماینده 
آسارا  و  اشتهارد  فردیس،  کرج،  مردم 
اعضای  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
با  اظهار کرد:  انجام شد،  شورای شهر 
و  حمل  سازمان  در  تالش همکاران 

سه  در  مترو  پروژه  تکمیل  ریلی  نقل 
است.وی  انجام  حال  در  کاری  شیفت 
با بیان اینکه سرعت پیشرفت فیزیکی 

این پروژه در مقایسه با ماه های گذشته 
افزایش قابل توجهی داشته است، ادامه 
داد: عملیات ریل گذاری و احداث شفت 

برای ورود قطار به تونل در مراحل پایانی 
قرار دارد.شهردار کرج ابراز کرد: فرایند 
خرید تجهیزات مورد نیاز این پروژه هم 
و  است  انجام  حال  در  موازی  طور  به 
امیدواریم 22 بهمن امسال شاهد بهره 
گفته  باشیم.  به  پروژه  این  از  برداری 
خطوط  از  برداری  بهره  زاده  کمالی 
متروی کرج نقش به سزایی در تسهیل 
جابه جایی شهروندان، کاهش استفاده 
از خودروهای شخصی، صرفه جویی در 
وقت و هزینه مردم و کاهش مشکالت 

ترافیک و آلودگی هوا خواهد داشت.

با هدف حفظ سالمت کارکنان و جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، کمیته مدیریت شرایط اضطراری و سالمت 

تشکیل جلسه داد.
شیرپوری  بوالفضل  ا عمومی؛  روابط  گزارش  به 
رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان از برگزاری 
هفدهمین جلسه کمیته سالمت و مدیریت شرایط اضطراري 
سایر  و  نواحی  رؤساي  عامل،  مدیر  با حضور  این شرکت 
اعضاي کمیته شرایط اضطراري خبر داد و گفت: در این 
جلسه به منظور افزایش تاب آوري سازماني در قبال ایجاد 
مواردي  اجراي  بر  گاز  شرکت  در  بیماري  انتقال  زنجیره 

دفاتر  توانمندسازي  کاري،  چرخش  دورکاري،  قبیل  از 
اقالم  تهیه  و  اسناد  آرشیو  خدمت،  میز  دولت،  پیشخوان 

بهداشتي مقابله با کرونا تأکید گردید.
شیرپوری در جلسه فوق الذکر بر اهمیت حفظ سالمت 
کارکنان در برابر شیوع بیماري کرونا ویروس در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت تأکید کرد و 
گفت: نتایج حاصل از  بازدید نواحي استان توسط اعضاي 
کمیته مدیریت شرایط اضطراري و سالمت در قالب طراحي 
چیدمان و فعال سازي میز خدمت به منظور افزایش دامنه 
فاصله گذاري اجتماعي با هدف اجراي پروتکل هاي ابالغي 

با  مقابله  و ستاد  بهداشت  وزارت  از سوي  کرونا  با  مقابله 
کرونا مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت.

تمهیدات  و  تدابیر  به  اشاره  با  شیرپوری  ابوالفضل 
صورت گرفته در این خصوص همراستا با مأموریت اصلي 
شرکت که خدمات گازرسانی به مردم شریف استان است، 
وزارت  هاي  ابالغیه  و  ها  دستورالعمل  مفاد  دقیق  اجراي 
بهداشت توسط رؤساي نواحی، HSE و منابع انساني و 
همچنین استفاده از لوازم حفاظت فردي و رعایت مقررات 
و پروتکل هاي بهداشتي توسط پرسنل شاغل در ستاد و 

نواحی را ضروری دانست.

رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان خبر داد:

هفدهمین نشست کمیته مدیریت شرایط اضطراری و سالمت 
در شرکت گاز برگزار شد

مفقودی 
انتظامی  به شماره  برگ سبز جک سواری مدل ۹۵ رنگ سفید روغنی 

ایران 3۶- 2۷۶ ن 2۵ 
بنام نرگس خداشناس فرزند یوسفعلی 
 ۴G۹3DDAF02۶۵۱3 شماره موتور

از درجه  و   شماره شاسی NAKNG۷2۴0FB۱2۸۸۴۵ مفقود گردیده 
اعتبار ساقط است.

تربت حیدریه – 

آگهی تبصره ۵ الحاقی ماده ۱20- آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
نظر به اینکه آقای خانم ملکه امامی باستناد درخواست کتبی به شماره 
 ۷۷۶ پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  ارائه  با  و   ۱3۹۹/0۸/۱۸ مورخه   ۹۶30
فرعی واقع در اراضی دامسک از ۱۱۶ اصلی دهستان اربعه بخش یک تربت 
حیدریه که متعلق به نامبرده میباشد به علت مخدوش شدن / پاره شدن بال 
استفاده میباشد تقاضای سند مالکیت المثنی بنام خود نموده است که با بررسی 
پرونده ثبتی و ثبت دفتر و سامانه جامع مالک سند مالکیت مذکور ذیل دفتر 
2۵ و صفحه ۱۴۵ و به شماره ثبت ۴۱2۷ بنام خانم ملکه امامی فرزند رضا به 
شماره شناسنامه ۸۵3 صادره تربت حیدریه صادر گردیده است و دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱20 آیین نامه 
قانون اثالحی ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد بایستی ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. شماره م / الف ۹۱۱
محمد کاظم باقر زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

گشنسب  ذر  آ تی  خدما شرکت  تغییرات  گهی  آ
ملی  و شناسه   ۷۷ ثبت  به شماره  افشار سهامی خاص 
۱0۸۶20۶۸۱۴۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
خانم   -  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   0۸/0۸/۱3۹۹
حاجیه حقوقی تکانتپه به شماره ملی 2۹۴۹۴۸۵۸۸۱ به 
بشماره  فهامی  آقای علی  و  رئیس هیئت مدیره  سمت 
ملی 2۹3002۹0۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
خانم پروین حقوقی تکانتپه به شماره ملی 2۹۴۹۶۴3۹۶۵ 
مدت  برای  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  به سمت عضو 

دو سال انتخاب شدند. 2-کلیه اوراق و اسناد رسمی و 
تعهد آور و عادی منفردا با امضـــای خانم پروین حقوقی 
تکانتپه )مدیرعامل( ومهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )۱0۴۵۵0۶(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی آذر گشنسب افشار سهامی 
خاص به شماره ثبت ۷۷ و شناسه ملی ۱0۸۶20۶۸۱۴۷ به 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
اتخاذ شد : ۱ - خانم  مورخ 0۸/0۸/۱3۹۹ تصمیمات ذیل 
و   2۹۴۹۴۸۵۸۸۱ ملی  شماره  به  تکانتپه  حقوقی  حاجیه 
خانم  و   2۹3002۹0۹۹ ملی  بشماره  فهامی  علی  آقای 
پروین حقوقی تکانتپه به شماره ملی 2۹۴۹۶۴3۹۶۵ بعنوان 
شدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  اعضا 
 2۹۴۹۴۸0020 ملی  شماره  به  مرادی  محمدرضا  2-آقای 
به عنوان بازرس اصلی و خانم رعنا امیریان به شماره ملی 
2۹۴۹۴۸۵0۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تکاب )۱0۴۵۵0۷(

شهرت  اله-فاطمه  –اردشیر-وجیه  عزیز  ها/آقایان  خانم  به  بدینوسیله 
 –  2۶۴۸۸2۱3۱۷ ترتیب  به  ملی  شمارگان  به  علی  فرزندان  قزلجو  جملگی 
شهید  خیابان  کپورچال  خود  مورث  آدرس  به   2۶۴۹۸۱0۸3۱-2۶۴۹۸0۸۶2۴
عبدی منزل شخصی وراث مرحوم فریدون قزلجو فرزند علی ابالغ می شود که 
خانم زرین عالی کپورچال جهت وصول ۱۴ عدد سکه تمام بهارآزادی به استناد 
شما  مورث  علیه  بندرانزلی   ۹۴ دفترخانه  تنظیمی   ۱3۸2/02/2۸-۶2۴3 سند 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۹002۹۵ در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ ۱3۹۹/0۸/0۶ مامور محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناحته نشده و امکان ابالغ واقعی به شما میسور نبوده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چناچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 

مورث خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.)م/الف 23۸0(
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرانزلی- علی غالمعلی زاده رودکلی

»علی دایی« در گفت وگو با یک تارنمای 
ایتالیایی، با اشاره به نزدیک شدن »کریستیانو 
رونالدو« به رکورد گل های ملی وی، باردیگر 
تاکید کرد که به شکسته شدن رکوردش توسط 
ستاره بانوی پیر افتخار خواهد کرد. کریستیانو 
رونالدو در دیدار شنبه شب پرتغال برابر فرانسه 
دست خالی ماند اما فوق ستاره بانوی پیر در 
دیدار سه شنبه برابر کرواسی، این فرصت را 
دارد تا فاصله گل های ملی خود را با علی دایی 
اسطوره فوتبال ایران بیشتر و بیشتر کاهش 
دهد.توتومرکاتوِوب در گفت وگویی اختصاصی 
با اسطوره مشهور ایرانی که از او با عنوان »یک 
قهرمان واقعی« با ۱0۹ گل در ۱۴۹ بازی ملی 

یاد کرده، به موضوع نزدیک شدن رونالدو به 
رکورد وی پرداخته است.اعداد مذکور توسط 
فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال تایید 
مرد محبوب  است که  در حالی  این  و  شده 
پرتغالی در آستانه نگاشتن برگ دیگری در 

تاریخ درخشان فوتبال خود قرار دارد.
مرد فوتبال ایران و اسطوره فوتبال آسیا در 
کمال انسانیت و تواضع، با گفتن جمله »صادقانه 
امیدوارم کریستیانو به رکورد گل های زده من 
در تیم ملی برسد« گفت وگوی خود را برابر 
میکروفون اختصاصی توتومرکاتووب آغاز کرد.

ناراحت نمی شوی که CR۷ به رکوردت 
برسد؟

هرگز؛ حقیقتا برای من افتخار است که 
بازیکنی در سطح و قابلیت رونالدو بتواند این کار 
را انجام دهد. کریستیانو رونالدو یکی از بهترین 
بازیکنان نه تنها در عصر ما بلکه در تاریخ فوتبال 

است. یک پدیده واقعی.
چه  برسد،  فرا  لحظه  این  که  زمانی 

واکنشی خواهی داشت؟
تبریک  او  به  مستقیما  است؛  ساده 
می گویم اما در درجه اول باید او به این نقطه 
برسد؛ در حال حاضر کریستیانو ۱02 گل برای 
پرتغال زده و رکورد مرا خواهد شکست، شکی 
ندارم اما هنوز هفت گل تا رکورد من فاصله 
درخشانی  فوتبالی  دوران  )باخنده.(دایی  دارد 

داشت؛ از حضور در جام جهانی و نقش آفرینی 
در جام جهانی ۹۸ فرانسه به عنوان بازیگر اصلی 
گرفته تا فتح عناوین مختلف فردی در سطح 
باشگاهی و ماجراجویی در بوندسلیگا در اواخر 
دهه ۹0 میالدی.مرد ایرانی در پاسخ به این 
پرسش که آیا غیر از آلمان، تمایلی به حضور 
در ایتالیا هم داشته یا خیر، گفت: قطعا همین طور 
است. متاسفانه هرگز در سری آ بازی نکردم با 
تیم های  برابر  بازی کردن  این حال، شانس 
مشهور لیگ شما)ایتالیا( همچون آ.ث میالن 
آن شب های  هرگز  داشتم؛  را  اینترمیالن  و 
آن  نمی برم؛  یاد  از  را  فوتبالی  انگیز  شگفت 

خاطرات همیشه با من هستند.

علی دایی: »رونالدو« رکوردم را می شکند؛ با افتخار به او تبریک خواهم گفت



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1605- سه شنبه 27 آبان 61399 ورزش دنیای 

رکورددار پرتاب نیزه جوانان:
 برای المپیک می جنگم

برای  می گوید  گنجی  فتحی  علی 
تالش   202۴ لمپیک  ا سهمیه  کسب 
می کند چون کسب وردی ۸۵ متر المپیک 
توکیو در شرایط شیوع کرونا سخت است.

علی فتحی گنجی، رکورددار پرتاب 
نیزه جوانان در مورد شرایط تمرینی خود 
انفرادی است  گفت: دوومیدانی رشته ای 
و خوشبختانه تمرین می کنیم اما با وجود 
روند  نیست.  خوب  شرایط  کرونا  شیوع 
تمریناتمان بهم خورده و نسبت به قبل 

کمتر شده است. در واقع کرونا خیلی به ورزشکاران آسیب زده است.
او در مورد عملکرد خود در فصل مسابقات بیان کرد: قبل از مسابقات جایزه 
کرونا  ماهی وضعیت  تمرین می کردم چون چند  مربی ام  کنار  و  تهران  در  بزرگ 
سفید بود که رکورد هم زدم اما یک هفته بعد از جایزه بزرگ به کرونا مبتال شدم، 
به همین دلیل در مسابقات باشگاهی عملکرد خوبی نداشتم. در قهرمانی باشگاه ها 
به دلیل ابتال به کرونا شرکت نکردم  اما در مرحله دوم و سوم با اینکه ضعف بدنی 
ناشی از کرونا با من بود اما مسابقه دادم و رکورد ۶۹ متر را ثبت کردم و چهارم شدم.

این ورزشکار در مورد هدف خود برای رسیدن به المپیک گفت: آرزوی هر 
ورزشکاری راهیابی به المپیک است و همه برای آن می جنگند، من هم برای کسب 
ورودی تالش می کنم و بیشتر به المپیک 202۴ امیدوار هستم چون احتمال لغو 
المپیک 2020 به دلیل کرونا وجود دارد و از طرف دیگر کسب وردی ۸۵ متر در 

این شرایط سخت است.
رکورددار پرتاب نیزه جوانان در پاسخ به این سوال که آیا از شرایط تمرینی 
و اردویی مناسب برای کسب وردی المپیک برخوردار است؟ گفت: خوشبختانه دو 
سال است که عضو باشگاه پلیمر خلیج فارس هستم که ورزشکاران را همه جوره 
حسین  آقای  از  بود.  امیدوار  سهمیه  کسب  به  می توان  بنابراین  می کند،  حمایت 
ایرج و سیاوش سپهوند تشکر می کنم  آقایان  پلیمر و  باشگاه  رحمتی، مدیرعامل 
آقای هادی سپهرزاد و  از   که خیلی برای ورزشکاران زحمت کشیدند. همچنین 

صیامی هم تشکر می کنم.
او در مورد برنامه های خود برای مسابقات بردن مرزی بیان کرد: قصد داشتم 
در دو مسابقه شرکت کنم اما قهرمانی جوانان آسیا و جهان به دلیل کرونا لغو شد، 
بنابراین تا کرونا از بین نرود نمی توانم در مورد مسابقات برون مرزی برنامه ریزی 
دقیقی انجام بدهم. البته قرار است اگر اوضاع کرونا بهتر شود به تهران بروم و با 

مربی خود تمرین کنم.
فتحی گنجی در مورد وضعیت خوابگاه ورزشگاه آفتاب انقالب هم گفت: وقتی 
انقالب می مانم که شرایطش خوب  آفتاب  تهران تمرین می کنم، در خوابگاه  در 
نیست و از نظر بهداشتی مشکل دارد. سوسک و همه چیز آنجا پیدا می شود و نیاز 

به تعمیر دارد اما به خاطر اهدافمان تحمل می کنیم.

MMA مبارزه کاپیتان سابق تیم ملی کاراته برای کمربند قهرمانی
پیشین  پیتان  کا لهامی،  ا ر  زیا ما
جاری  سال  آذرماه   ۸ کاراته،  ملی  تیم 
برای   MMA رقابت های  چارچوب  در 
 NFG رسیدن به کمربند قهرمانی سازمان

به روی رینگ می رود.
تیم  پیشین  کاپیتان  الهامی،  مازیار 
جهانی  مدال های  دارنده  و  ایران  ملی 
برای   MMA رشته  در  که  آسیایی  و 
سازمان NFG فعالیت می کند، ۸ آذر در 
کشور  از  نماینده ای  مصاف  به  بالروس 

میزبان می رود.
الهامی در این مبارزه به مصاف پاول نفر اول رنکینگ وزن ۸۴ کیلوگرم می رود.

الهامی پیش از این 3 پیروزی در این سازمان کسب کرده و درصورتی که 
هشتم آذرماه حریف خود را شکست دهد، کمربند قهرمانی این سازمان را به عنوان 

نخستین ایرانی حاضر در مسابقات MMA کسب خواهد کرد.

وطن پرست: برای تیم نوجوانان  والیبال برنامه  مدون  الزم است

والیبال  نوجوانان  تیم  ایران گفت:  والیبال  فدراسیون  فنی  کمیته  یک عضو 
برنامه ریزی مدون  باید یک  منبع تغذیه تیم بزرگساالن است و به همین  منظور 

صورت بگیرد.
ابراهیم وطن پرست، در مورد شرایط موجود برای انتخاب سرمربی تیم نوجوانان  
والیبال توضیح داد: با توجه به این که شرایط تیم  نوجوانان برای انتخاب سرمربی 
خاص است، باید مطالعه کافی صورت بگیرد تا بهترین گزینه انتخاب شود. طی 
روزهای گذشته هم چند گزینه نهایی شدند و اسم یکی از نفرات هم خیلی پررنگ 

بود، اما دوباره این کار متوقف شد.
او ادامه داد: با توجه به این که بعد از المپیک نیاز به نیروی جدید داریم و در 
واقع این تیم نوجوانان منبع تغذیه تیم ملی است، بایستی برنامه  مدون برای این 
رده سنی داشته باشیم که در وهله اول انتخاب کادرفنی خوب است. از نظر من 
سرمربی جدید باید باتجربه بوده و کارنامه خوبی در این رده سنی داشته باشد، چرا 

که این رده سنی از حساسیت های خاصی برخوردار است.
کارشناس والیبال ایران در واکنش به این انتقاد برخی کارشناسان که فدراسیون 
نظر  این   با  داد: من  توضیح  است؟  انتخاب سرمربی  نوجوانان کرده  به  اقدام  دیر 
موافق نیستم چون با توجه به شرایط ایجاد شده به خاطر کرونا، در سطح  جهانی  
را قبول   این نظر  انجام فعالیت ها کند شده است، ولی  قاره ای  یک  مقدار روند  و 
دارم که باید بهترین گزینه انتخاب شود. البته در حال حاضر فدراسیون  ایران درگیر 
انتخاب سرمربی تیم بزرگساالن بود بیش تر انرژی خود را با توجه به نزدیک بودن 
ادامه راجع به این مساله  المپیک، روی این  موضوع می گذاشت. فکر می کنم در 
هم تصمیم گیری های خوبی صورت می گیرد. خوشبختانه ما مربیان  خوبی   در سطح 
کشور داریم که می توانند به تیم  نوجوانان کمک  کنند. او در واکنش به این  موضوع 
که آیا بهتر  نیست برای انتخاب سرمربی تیم  نوجوانان هم با توجه به حساسیت 
امسال از کمیته فنی استفاده شود؟ توضیح داد: قطعا هر انتخاب و تصمیمی که با 
خرد جمعی صورت بگیرد خوب خواهد بود و این موضوع پیشنهاد خوبی است. به 

هر حال اگر بهترین گزینه را می خواهیم باید با خرد جمعی باشد.
انتقادات  درباره  والیبال،  فدراسیون   فنی  کمیته  عضو  عنوان  به  وطن پرست 
نیز گفت: در حقیقت  بزرگساالن  برای تیم  آلکنو  انتخاب  به  صورت گرفته نسبت 
همه این بحث هایی که راجع به دو گزینه نهایی فدراسیون مطرح می شود در کمیته 
فنی بررسی شده اند. روس ها سبک خاص خودشان را دارند و والیبال آرژانتین هم به 
سبک والیبال ما نزدیک است، اما با توجه به بررسی هایی که انجام دادیم تیم ملی 
ایران فرصت کمی دارد و مربی که بخواهد کار را شروع کند در واقع از فروردین ماه 
می آید. حداقل زمان الزم برای تغییر سبک نزدیک به دو سال است و مربی جدید 
ایران این زمان را ندارد. طبق بحث هایی که شد ما بیش تر به دنبال یک لیدر بودیم 
تا با توجه به موجودیت فعلی، والیبالیست های ما در المپیک بدرخشند و این موضوع 
به یک رهبر نیاز دارد. در واقع بیش تر بحث  مدیریت تیم ملی در مواقع حساس 
بازی ها و ... را در نظر گرفتیم. مربی که بازیکنان او را قبول  کنند و او نیز بتواند با 

توجه به تجربیاتش  در این  میدان بزرگ به بازیکنان کمک  کند.
وطن پرست در پایان گفت: ما با توجه به پیشینه و خصوصیات فردی برای 
کوتاه مدت این تصمیم را گرفته ایم و در حقیقت با توجه به اهداف مطرح شده وزن 
آلکنو از دیگر گزینه ها سنگین تر بود. او در المپیک لندن روسیه را با یک بازی کامال 
متفاوت قهرمان کرد، آن هم زمانی که روسیه دو ست باخته بود و او با یک تغییر 
تاکتیک موزرسکی را به عنوان پشت خط زن استفاده کرد! ما چنین خصوصیاتی را 
در نظر گرفتیم که او را انتخاب کرده ایم.  کارنامه و عملکرد آلکنو سنگین تر بود و 

این  موضوع ارزش  کار گزینه های دیگر را زیر سوال نمی برد.

مسی یا رونالدو؟
پاسخ فرگوسن به سخت ترین سؤال انسان معاصر!

یا  اینکه مسی بهتر است  سرمربی افسانه ای منچستریونایتد نیز در مورد 
رونالدو، اظهارنظر کرده است.

سالهاست که میان هواداران فوتبال جنگی است برای انتخاب بهترین بازیکن 
دنیا. جدال میان طرفداران مسی و رونالدو که هر کدام، بازیکن محبوب خود را بهتر 

از دیگری دانسته و معتقدند که بازیکن برگزیده آنها، یک قدرت فرازمینی دارد.
در مورد اینکه به راستی مسی بازیکن بهتری است یا رونالدو، شاید نتوان به 
درستی و با قطعیت به پاسخ روشنی رسید ولی بد نیست بدانید که الکس فرگوسن 
افسانه ای نیز به این جنگ هواداری ورود کرده و پیرامون اینکه باالخره مسی 

بهترین بازکین جهان است یا رونالدو، نظراتش را اعالم کرده است.
الکس فرگوسن که به مدت ۶ سال در اولدترافورد مربی رونالدو بود و باعث 
با مجله میرور گفت: مردم می  شکل گیری و رشد این بازیکن شد، در گفتگو 
گویند که بهترین بازیکن جهان کیست؟ و بسیاری از افراد به درستی مسی را 

انتخاب می کنند و شما نمی توانید با این عقیده مخالفت کنید.
فرگوسن ادامه داد: اما من عقیده دارم که رونالدو می توانست برای تیم های 
میلوال، کویینز پارک رنجرز، دونکستر راورز یا هر تیم دیگری بازی کند و موفق به 
انجام هت تریک شود. اما من مطمئن نیستم که مسی بتواند این کار را انجام دهد.

او ادامه داد: رونالدو دو پا دارد و خیلی سریع است. در هوا عالی است. او 
برای  بازیکنی  البته مسی هم شجاع است! من فکر میکنم مسی  شجاع است. 

بارسلوناست. )مسی بازیکنی وقف بارسلوناست(
منظور فرگوسن از این صحبت ها، تک باشگاهی بودن مسی است. رونالدو 
حضور در سه لیگ انگلیس، اسپانیا و ایتالیا را تجربه کرده است در حالیکه مسی 
در تمام دوران حرفه ای خود بازیکن بارسلونا بوده است هر چند که در تابستان 

گذشته سعی در جدایی از جمع کاتاالنها داشت.
فرگوسن بار دیگر در مورد اینکه از بین این دو نفر را چه کسی را می خواهد 
انتخاب کند گفت: وقتی توپ به پای لیونل مسی باشد، انگار دمپایی پوشیده است. 
اما تفاوتی بین مسی و رونالدو وجود دارد و من به شما می گویم که آن چیست. من 
فکر می کنم مسی بازیکن بارسلونا است اما رونالدو می تواند در تیم استوکپورت 

کانتی بازی کند و موفق به انجام هت تریک شود.

برونو فرناندز: برای کسب جام ها به منچستر یونایتد آمده ام
پرتغالی  ها فبک  فرناندز،  برونو 
منچستریونایتد می گوید که برای کسب 

جام های زیاد به این تیم آمده است.
انتقاالت  و  نقل  در  فرناندز  برونو 
زمستانی گذشته از اسپورتینگ لیسبون 
جدا شد و به منچستر یونایتد پیوست. 
هافبک پرتغالی از آن زمان تا به حال 
به یک مهره تاثیرگذار در تیم اوله گنار 
سولسشر تبدیل شده و نمایش های فوق 

العاده درخشانی در ترکیب شیاطین سرخ ارائه داده است.
به  ها  برای کسب جام  ای می گوید که  در مصاحبه  پرتغالی حاال   ستاره 
منچستریونایتد آمده و به صحبت های اطراف گوش نمی کند. برونو فرناندز در 
این باره گفت: » برای من دیگر تیم ها مهم نیستند. مردم ممکن است بگویند 
که دیگر تیم ها بهتر از ما هستند و هر چیزی که فکر می کنند را به زبان بیاورند 

اما من اهمیتی به آنها نمی دهم.”
برونو فرناندز در ادامه می گوید که در منچستریونایتد تنها به کسب جام ها 
فکر می کند. او در این رابطه گفت: »شما باید فقط باید به آن چیزی که در ذهنتان 
است فکر کنید بنابراین همه ما و اعضای باشگاه برای پیروزی در اینجا هستیم. من 
به منچستر آمدم تا جام ها را به دست بیاورم. شما در یکی از بزرگترین باشگاه های 
جهان بازی می کنید که تاریخچه ای بزرگ دارد و این کامال شگفت انگیز است.«

حمایت دی بروین از هم تیمی خود بعد از توهین روی کین
کوین دی بروین از کایل واکر در برابر توهین های روی کین حمایت کرد.

به گزارش دیلی میرور، کوین دی بروین، هافبک منچسترسیتی از هم تیمی 
خود کایل واکر دفاع کرد. روی کین کاپیتان پیشین منچستر یونایتد و کارشناس 
فوتبال، واکر را به خاطر دادن یک پنالتی در بازی اخیر با لیورپول که با سهل 

انگاری او همراه بود یک مدافع احمق نامید.
کوین دی بروین با حمایت از کایل واکر گفت: از زمان پیوستن به سیتی، 
کایل یکی از باثبات ترین بازیکنان بوده است. او هرگز آسیب نمی بیند، تمام مدت 
بازی می کند، قابل اعتماد است و واقعًا یک مدافع خوب است. من فکر می کنم 

کاری که او انجام می دهد واقعًا برای تیم خوب است.
او در بخش دیگری گفت: بدیهی است که همه نقش های خاص خود را 
دارند و شما نمی توانید کاری را که کایل انجام می دهد با ترنت الکساندر آرنولد در 
لیورپول مقایسه کنید. اما یک دلیل وجود دارد که او در این سال ها در این سطح 
باال بازی کرده است. من از حرف هایی که روی کین درباره او زد شگفت زده شدم 
و اصال قبول ندارم. به نظرم درست نیست. کین فرد متفاوتی است و همه آن را 

می دانند، اما اشکالی ندارد. واکر نباید به این صحبت ها توجه کند.
منچسترسیتی در بازی بعدی خود باید در لیگ برتر به دیدار تاتنهام برود و 
در ادامه در لیگ قهرمانان اروپا با المپیاکوس دیدار خواهد داشت که هر دو دیدار 

از اهمیت زیادی برای پپ گواردیوال و تیمش برخوردار است.

اریک دایر: تعداد زیاد مصدومان بیداد می کند
هافبک تاتنهام و تیم ملی فوتبال 
انگلیس به انتقاد شدید از برنامه فشرده 

بازی های فوتبال پرداخت.
به گزارش تایمز، برگزاری فشرده 
است  شده  سبب  فوتبال  بازی های 
بازیکنان زیادی در این فصل مصدوم 
بحران  با  ها  تیم  از  خیلی  و  شوند 
در  بودند.  روبه رو  بازیکنان  مصدومیت 
اردوی اخیر تیم ملی انگلیس جو گومز 
نیز به فهرست بازیکنان مصدوم اضافه 
شد و این احتمال وجود دارد او نیز به 
از  را  فصل  دایک  فان  فیرجیل  مانند 
که  است  حالی  در  این  بدهد.  دست 

تیم  و  تاتنهام  بازیکن  دایر،  لیورپول مصدوم شده است.اریک  تیم  از  نیز  فابینیو 
ملی انگلیس با انتقاد از این شرایط گفت: من سه روز پیش دیده ام که یکی از هم 
تیمی های من ]گومز[ در تمرین خود به خود آسیب دید. این شرایط وحشتناک 
بود. کاری باید در مورد برنامه ریزی انجام شود. واقعًا خوب نیست که ببینیم مردم 
مصدوم می شوند. تقریبًا هر هفته در لیگ برتر شاهد آسیب دیدگی های متعددی 
هستیم. من نمی دانم این آمار چقدر است اما مطمئن هستم که از قبل باالتر رفته 

است زیرا به نظر می رسد دائمًا در حال وقوع است.
او در ادامه گفت: روز پنج شنبه ما از بلغارستان برگشتیم، ساعت چهار صبح 
رسیدیم و یکشنبه ساعت ۱2 با وست بروم بازی کردیم. من نمی فهمم چرا آن ها 
بهتری  موقعیت  تا  کنند  اروپا هستند کمک  در  که  تیم هایی  به  نمی کنند  سعی 
داشته باشند تا بتوانند در لیگ برتر بازی کنند و از رفاه بازیکنان محافظت کنند. 
این چیزی است که من در مورد آن با یان ورتونگن صحبت کردم. او اکنون در 
پرتغال است و در لیگ اروپا  برای بنفیکا  بازی می کند. هر وقت آن ها در لیگ 

اروپا هستند، آن ها دوشنبه شب بازی می کنند. 
فدراسیون پرتغال به دنبال آن تیم هایی است که در اروپا بازی می کنند. اگر 
به هر لیگ نگاه کنید، آن ها به تیم هایی که در اروپا بازی می کنند وقت بیش تری 
می دهند. من نمی فهمم چرا در انگلیس این کار را نمی کنیم. تیم ملی فوتبال 
انگلیس باید در لیگ ملت های اروپا دیدار برگشت خود را برابر بلژیک انجام دهد. 
سه شیر در بازی رفت توانستت برنده از زمین خارج شود و بلژیک را شکست دهد.

با شروع محدودیت های 
مختلف  شهرهای  در  کرونا 
ایران، وضعیت برگزاری لیگ 
برتر در شرایط نامشخص قرار گرفته و 
موضوع  این  برای  روشنی  پاسخ  هنوز 

ارائه نشده است.
تکلیف برگزاری لیگ برتر فوتبال 
ایران با توجه با افزایش آمار مبتالیان 
ماه  یک  در  کرونا  ویروس  قربانیان  و 
گذشته و تصمیم ستاد مقابله با ویروس 
کرونا در هاله ای از ابهام است. در واقع 
از  برتر  لیگ  که  نشده  مشخص  هنوز 
جدید  دور  آغاز  با  هم زمان  آذر،  یکم 
محدودیت های کرونایی برگزار می شود 

یا خیر؟
لیگ  تیم   ۱۶ شرایطی  چنین  در 
برتری که یک هفته از رقابت های فصل 
جاری را برگزار کرده اند، هنوز برنامه ای 
برای آذرماه و برگزاری مسابقات ندارند 
و شاید در آخرین لحظه لیگ برتر هم 

به صورت رسمی تعطیل شود.
جزو  به  مشاغل  همه  تعطیلی   *

ضروری ها
کرونا  ویروس  با  مقابل  ستاد 
جدید  دور  آغاز  عنوان  به  را  آذر  یکم 
محدودیت ها اعالم کرده است. در این 
مرحله شهرستان های کشور به سه دسته 
قرمز، نارنجی و زرد تقسیم می شوند که 
باالترین محدودیت ها در ۱00 شهرستان 
تهران  جمله  از  قرمز  وضعیت  دارای 

اعمال خواهد شد.
اساس، در شهرستان های  این  بر 
مرکز  جمله  )از  قرمز  وضعیت  دارای 
استان ها(، همه مشاغل به جز مشاغل 
ضروری شامل مراکز درمانی، داروخانه ها، 

و  سوپرمارکت ها  امدادرسانی،  مراکز 
ارائه  مراکز  و  زنجیره ای  فروشگاه های 
دهنده خدمات عمومی تعطیل خواهند 
شد. وضعیت رفت و آمد نیز به صورت 
محدود انجام می شود و فقط خودروهای 
دارای پالک بومی می توانند به شهرهای 
قبیل  این  هم چنین  و  بازگردند  مقصد 
خارج  از شهر خود  نمی توانند  پالک ها 
شوند. اعتبار این محدودیت ها به مدت 
دو هفته است و چه بسا نیاز به تمدید 

مجدد آن باشد.
*بازی پرسپولیس لغو می شود؟

پنج شنبه و  برتر  لیگ  هفته دوم 
جمعه )2۹ و 30 آبان( و شنبه )یک آذر( 
برگزار می شود. در حالی که تصور می شد 
سازمان لیگ به هر طریق ممکن این 
هفته از مسابقات را برگزار کند، برگزاری 
دو بازی در روز شنبه یکم آذر معادالت 

را به هم ریخته است.
نفت  صنعت   - پرسپولیس  بازی 

روز  شهرخودرو   - پیکان  همین طور  و 
شنبه یکم آذر برگزار می شود و برگزاری 
بودن  نامشخص  به  با توجه  این دیدار 
برگزاری مسابقات ورزشی، در بالتکلیفی 

قرار گرفته است.
از  روشنی  پاسخ  حاضر  حال  در 
سوی هیچ یک از مقامات دولتی درباره 
از  است.  نشده  ارائه  فوتبال  برگزاری 
فدراسیون  سرپرست  مسجدی،  طرفی 
قاطع  طور  به  هم  ورزشی   - پزشکی 
رقابت ها  این  برگزاری  لغو  از  صحبتی 
هیچ  حال  به  تا  می گوید  و  نکرده 
تصمیمی در خصوص تعویق مسابقات 

لیگ برتر گرفته نشده است.
* فوتبال تعطیل می شود؟

محدودیت های تردد در شهرهای 
تیم ها  آمد  و  رفت  با  منافاتی  کشور، 
که  چرا  ندارد  مسابقه  برگزاری  برای 
اتوبوس  با  مسافرت  شرایط،  چنین  در 
و  می شود  انجام  هم چنان  هواپیما  و 

با  برتری  لیگ  تیم های  از  یک  هیچ 
خودروی شخصی راهی برگزاری مسابقه 

نمی شوند.
ستاد  از  دستوری  اگر  واقع  در 
برگزاری  منع  برای  کرونا  با  مقابله 
لیگ  سازمان  نشود،  صادر  مسابقات 
می تواند برنامه هفته سوم را اعالم کند 
مسابقات  وضعیت  همین  در  تیم ها  و 
خود را برگزار کنند ولی به علت وجود 
بندی مبنی بر تعطیلی همه مشاغل به 
جز فروشگاه ها و مراکز خدماتی، امکان 
دارد ستاد مذکور جلوی برگزاری لیگ 

را هم بگیرد.
هیچ  لیگ  زمان  سا مسووالن 
به  و  ندارند  رقابت ها  آینده  از  اطالعی 
برنامه  مسابقات  این  برای  روزانه  طور 
بهروان  غالمرضا  ولی  می کنند،  ریزی 
چندی پیش اعالم کرده بود در صورت 
تعطیلی دو هفته ای کشور، فوتبال هم 

تعطیل می شود.

کرونا علیه فوتبال؛

لیگ برتر در برزخ!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

در  آل اشپورت  شرکت  نماینده 
آسیا توضیح می دهد چطور قراردادهای 
با استقالل،  سه ساله ای که سال قبل 
مسئوالن  ر  همینطو و  لیس  پرسپو
کدامشان  هیچ  شده،  امضا  فدراسیون 

به سرانجام نرسیده اند.
آل  شرکت  که  بود  گذشته  سال 
دو  با  هماهنگ  اقدامی  در  اشپورت 
باشگاه بزرگ پایتخت و همینطور تیم 
ملی، قراردادی سه ساله امضا کرد؛ سه 
دالیلی  به  کدامشان  هر  که  قراردادی 
اجرایی  کامل  طور  به  و  مانده  عقیم 

نشده است! 
در ادامه این مطلب وحید جعفری 
خاورمیانه  در  آل اشپورت  برند  نماینده 
و  استقالل  چطور  می دهد  توضیح 
پرسپولیس با رفتارهای مدیران و برخی 
بازیکنانشان، در مفاد قرارداد مشکالتی 
نبوده اند  پایبند  آن  به  و  کرده اند  ایجاد 
چرا  می دهد  توضیح  دیگر  سوی  از  و 
این شرکت به صورت یکطرفه قرارداد 
خبرساز با فدراسیون فوتبال برای تامین 
لباس های تمامی رده های ملی را فسخ 

کرده است.
حسینی  حسین  و  مجیدی  فرهاد 

سد راه شدند
صحبت های جعفری با استقالل 
در  باشگاه  این  با  ساله  سه  قرارداد  و 
زمان مدیریت فتحی آغاز شد و گفت: 
»ما سال گذشته قراردادی سه ساله با 
استقالل بستیم. در طی فصل متاسفانه 
استقالل  بازیکنان  از  تخلفاتی  شاهد 
سپس  و  تیم  این  گلر  از  ابتدا  بودیم. 
این  مجیدی  آقای  استقالل  سرمربی 
تخلفات دیده شد و آنها پیراهن هایی 
غیر از پیراهن شرکت ما را به تن داشتند، 
که این موضوع سد راهی بود برای ادامه 

همکاری.« 
استقالل تالشی برای جلوگیری از 

این شرایط نکرد
اشاره به عالقه  با  جعفری سپس 
خود به باشگاه آبی پوش پایتخت اضافه 
کرد:» از آنجایی که من یکی از هواداران 
پیگیر موضوع  بودم و هستم،  تیم  این 
شدیم که چرا این رفتارها رخ داده است. 
ضرر  به  تخلفات  این  که  زدیم  نامه 
اقدامی  شاهد  ولی  بود  خواهد  باشگاه 

که جلوی تخلفات را بگیرد، نبودیم.«
با حضور سعادتمند توافقات خوبی 

حاصل شد 
در  اشپورت  آل  برند  ینده  نما
حضور  دوران  به  اشاره  با  خاورمیانه 
هم  بعد   « کرد:  عنوان  سعادتمند، 
ما  رسیدیم.  سعادتمند  آقای  زمان  به 
دنبال این بودیم که جلوی این مسائل 
غیرحرفه ای را بگیریم و جلسات زیادی 
را بچه های ما با آقای سعادتمند برگزار 
کردند و ما به نفع باشگاه عمل کردیم. 
به  استقالل  باشگاه  چهره  دو  واقع  در 
خاطر منافع خودشان، به منافع باشگاه 
ُحسن  اینکه  برای  باز  ما  زدند.  ضربه 
آقای  با  ثابت کنیم،  را  نیست خودمان 
سعادتمند جلسه برگزار کردیم و منافع 
به طور کامل  را لحاظ کردیم.  باشگاه 
از حقوق مان چشم پوشی نکردیم ولی 
بازی  در  شد.  حاصل  خوبی  توافقات 
جنس  محموله  یک  هم  آسیایی  های 

فرستادیم و استفاده کردند.« 
تغییر  چیز  همه  مددی  حضور  با 

کرد!

حضور  دوران  به  سپس  جعفری 
باشگاه  سرپرست  عنوان  به  مددی 
استقالل اشاره کرد و گفت:» با حضور 
آقای مددی اما همه چیز تغییر کرد و 
در شرایطی که اجناس را برای ارسال 
آماده کرده بودیم و منتظر نامه از سوی 
سوی  از  اقدامی  بودیم،  استقاللی ها 
بازی  در  هم  حاال  نشد.  انجام  باشگاه 
اول برخالف قرارداد سه ساله ای که با ما 
دارند، از برند دیگری استفاده کرده اند.« 
و  کرده  فسخ  یکطرفه  استقالل 

شکایت می کنیم 
جعفری با تاکید بر اینکه از استقالل 
شکایت خواهند کرد، افزود:» ما از حق 
خودمان دفاع خواهیم کرد؛ برای اینکه 
است.  کرده  فسخ  یکطرفه  استقالل 
آیند  ساله می  دو  یکی  باشگاه  مدیران 
و این رفتار که برخالف اصول حرفه ای 
زمانی  و  آینده  در  می شود،  است سبب 
که آنها دیگر حضور ندارند، بدهی های 
هنگفتی برای باشگاه ها ایجاد شود. در 
صورتی که آل اشپورت هدفش حمایت 
از باشگاه بوده و به صورت نقدی هم به 
استقالل کمک کرده ایم. با این حال و 
در شرایطی که باشگاه همچنان قرارداد 
دارد، اقدام دیگری انجام می دهد و ما هم 
برخالف میلمان باید شکایت کنیم. این ها 
پیش خودشان می گویند تا آل اشپورت 
برود و پس از طی کردن مراحل اداری 
حکم بگیرد، دیگر ما مدیر نیستیم. مثل 
داستان استراماچونی. واقعا کسی نیست از 
این ها سوال کند، چرا برندی که در حال 
حمایت از شماست را به صورت یکطرفه 
فسخ کرده اید و در آینده با شکایتی که 

می شود، باید جریمه بپردازید.« 
قرارداد مشابهی با پرسپولیس بسته 

شده است 
سه  قرارداد  به  سپس  جعفری 
ساله با پرسپولیس اشاره کرد و گفت:» 
همان قراردادی که با استقالل بستیم، 
با پرسپولس هم به مدت سه سال امضا 
کردیم. با تیم ملی هم سه ساله بستیم. 

فوالد و شهرخودرو هم همینطور.«
ایران  کارهای  هم  گوآتماال  در 

نمی شود
با  اختالف  دلیل  مورد  در  و  ا
پرسپولیس هم در مورد نکات مختلفی 
به خاطر  پرسپولیس  با  کرد:»  صحبت 
ما  البسه  از  که  بیرانوند  آقای  تخلف 
خوردیم.  مشکل  به  نمی کرد،  استفاده 
رخ  اتفاقات  این  دنیا  کجای  هیچ  در 
را می  این کار  ایران  نمی دهد ولی در 
کنند و بازیکنان به منافع باشگاه ضربه 
می زنند. در لیگ سوم گوآتماال هم این 

کار را نمی کنند ولی در لیگ برتر ایران 
این کار انجام شده است. در زمان آقای 
رسول پناه این مشکل ایجاد شده است 
آنجایی  از  نکردند.  کاری  ایشان  ولی 
که باید مدیران باشگاه سه ماه قبل از 
بدهند،  ما  به  را  لیستشان  لیگ  شروع 
کسی در باشگاه پرسپولیس این لیست 
را به ما نداد. ما حرفه ای عمل کردیم، 

ولی باشگاه چیزی نخواست.« 
لیس  پرسپو با  سیا  آ ل  فینا تا 

همکاری خواهیم داشت 
جعفری ادامه داد:» آقای شکوری 
با  لیگ  شروع  از  قبل  روز  چهار  سه 
پنج ساعت  من تماس گرفتند و چهار 
صحبت کردیم و قول دادم که لباس را 
به آنها برسانیم. چهار روز قبل از شروع 
لیگ لباس ها را رساندیم. بازیکنان االن 
به خاطر نداشتن لباس زمستانی گالیه 
ما  از  بدانند که مشکل  باید  دارند ولی 
ولی  ای عمل کردیم  ما حرفه  نیست. 
باشگاه حرفه ای عمل نکرد. بازیکنان 
لباس گرما و سرمای مناسبی ندارند و از 
سوی دیگر طراحی مناسبی هم نداشته 
ایم. با این حال برای جام باشگاه های 
پرسپولیس  به  را  جدید  طرحی  آسیا 
خواهیم داد. قرار شده تا فینال در کنار 
پرسپولیس باشیم و بعد از آن ادامه این 
همکاری منوط به توافق خواهد بود.« 

پرسپولیس  زمستانی  لباس های 
آماده است ولی ...

او در ادامه در مورد دلیل نرسیدن 
توضیح  تیم  بازیکنان  گرم  های  لباس 
داد:» ما مشکلی نداریم و اجناس آماده 
است. ارسال اما برعهده ما نیست. تمام 
باشگاه  باید  داریم،  ما  که  قراردادهایی 
یا فدراسیون لباس را تحویل بگیرد. ما 
کارمان این است و به صورت حرفه ای 
کار می کنیم. ما همه جا کار می کنیم. 
کشورهای  در  زیادی  های  باشگاه  با 
مختلف کار می کنیم، ولی فقط با باشگاه 
های ایرانی چنین مشکالتی را داریم.«  
پرسپولیس حرمت ما را نگه داشت 

ولی استقالل نه
بندی  جمع  با  دیگر  بار  جعفری 
عنوان  پرسپولیس  و  استقالل  موضوع 
توافق  به  سعادتمند  آقای  زمان  کرد:» 
رسیدیم. من دنبال ایجاد مشکل برای 
باشگاه  می خواهم  و  نیستم  ها  باشگاه 
ها را به عنوان اسپانسر حمایت کنیم. با 
داشتیم  خوبی  جلسات  سعادتمند  آقای 
ولی با آمدن آقای مددی مسیر عوض 
را  لباسی  یک  قرارداد  وجود  با  و  شد 
می پوشند و روی آن آرم تامین کننده 
پرسپولیس  زنند.  می  را  مالی  شان 

ولی  داشت  نگه  را  قرارداد  احترام  اما 
استقاللی ها حرمت نگه نداشتند.« 

وحید جعفری می گوید اگر قرار به 
شکایت و مسائلی مثل این باشد با توجه 
حد  در  جدی  مسائلی  قرارداد  مفاد  به 

پرونده استراماچونی پیش خواهد آمد.
پیراهن های  زیاد  نتوانستیم حجم 

تیم ملی را تولید کنیم
ما  های  صحبت  بعدی  بخش 
ایران  در  اشپورت  آل  برند  نماینده  با 
درباره قرارداد با فدراسیون برای تامین 
او  و  بود  ملی  تیم  های  لباس  تمامی 
در واکنش به این موضوع و همچنین 
توضیح  قرارداد  یکطرفه  فسخ  دلیل 
امضا  فدراسیون  با  قراردادی  ما  داد:» 
کردیم و قرار بود تمام رده های بانوان 
تامین  خارج  در  را  ملی  تیم  آقایان  و 
کنیم. متاسفانه خوردیم به کرونا و دنیا 
هم همچنان درگیر این موضوع است. 
از آنجایی که حجم لباس هایی که باید 
تولید می کردیم خیلی  تیم ملی  برای 
باال بود و شرکت هایی که برای ما کار 
بودند،  شده  تعطیل  کردند،  می  تولید 
لباس سخت تولید می شد و شرکت های 
فعال نمی توانند این حجم از لباس را 
تولید کنند. هنوز هم این مشکل وجود 
دارد. بندی در قرارداد وجود داشت و ما 
با استناد به همین بند قراردادمان را با 
این  در  که  چرا  کرد؛  فسخ  فدراسیون 
شرایط نه ما و نه هیچ شرکت دیگری 
توانایی تولید این حجم انبوه از پیراهن 
را ندارد. با این حال یک محموله جنس 
مشکل  به  فدراسیون  تا  کردیم  ارسال 
فرصتی  اجناس  این  با  گفتیم  نخورد. 
به دست می آورند و فرصتی دارند، تا با 

برندهای دیگر مذاکره کنند.« 
می توانیم لباس های داخلی برای 

فدراسیون تهیه کنیم
او سپس توضیح داد:» البته گفتیم 
از تولید داخلی می توانیم استفاده کنیم 
و حاضر به مذاکره هستیم که از داخل 
برای آنها پیراهن تولید کنیم. تولیدات 
داخلی ما برای رده های پایه و سایر تیم 
های ملی مناسب است و تیم بزرگساالن 
را می توانیم با تکنولوژی باال از خارج 

کشور تهیه کنیم.« 
مشکل حقوقی با فدراسیون نداریم 
نماینده برند آل اشپورت در پاسخ 
به این سوال که آیا مشکل حقوقی به 
این  میان  قرارداد  یکطرفه  فسخ  دلیل 
فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  و  شرکت 
نه به هیچ  یا خیر، گفت:»  ایجاد شده 
قرارداد  در  موجود  بندهای  از  ما  وجه. 
استفاده کردیم و مشکلی وجود ندارد.«

غرامت این پرونده در حد استراماچونی است؛

نماینده آل اشپورت: پرسپولیس حرمت ما را نگه داشت ولی استقالل نه!
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می شد گذشت
وسوسه اما نمی گذاشت

فاضل نظری 

گر عقل پشت حرف دل، اما نمی گذاشت
تردید پا به خلوت دنیا نمی گذاشت

از خیر هست و نیست دنیا به شوق دوست
می شد گذشت، وسوسه اما نمی گذاشت

این قدر اگر معطل پرسش نمی شدم
شاید قطار عشق مرا جا نمی گذاشت

دنیا مرا فروخت، ولی کاش دست کم
چون بردگان مرا به تماشا نمی گذاشت

شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی
هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت

گر عقل در جدال جنون، مرد جنگ بود
ما را در این مبارزه تنها نمی گذاشت

ای دل بگو به عقل که دشمن هم این چنین
در خون مرا به حال خودم وا نمی گذاشت

ما داغدار بوسه ی وصلیم چون دو شمع
ای کاش عشق سر به سر ما نمی گذاشت

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر تهران از عدم اجرای مصوبات 
شهرداری  توسط  کتاب  حوزه  در  شورا 

گالیه کرد.
احمد مسجدجامعی در تذکر پیش از 
دستور خود در جلسه علنی شورای شهر 
با اشاره به آغاز هفته کتاب و کتابخوانی 
گفت: روز آخر هفته کتاب، به کتابگردی 

شهرت دارد که معموال در این روز کتاب فروشی ها، کتب خود 
را با تخفیف به فروش می رساندند اما امسال به دلیل شرایط 
کرونایی امکان کتابگردی نیست و قرار است با همکاری خانه 
کتاب و شرکت پست کتب با قیمت کم برای خریداران ارسال شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵0 کتابفروشی برای این مهم 
اعالم آمادگی کرده اند، افزود: شورای شهر بعد از کتابگردی چند 
مصوبه در مورد توجه بیشتر به کتاب فروشان داشته اما متاسفانه 
اجرایی نشده است.مسجدجامعی اظهار داشت: در شورای شهر 

مصوبه ای در مورد الزام شهرداری تهران 
برای نسب تابلوی راهنمای کتاب فروشی 
ها در مناطق 22 گانه داشتیم و همچنین 
گنجاندن نقشه کتاب فروشی ها در الیه 
نقشه  تهران  که متاسفانه هنوز محقق 
نشده است و برهمین اساس به شهرداری 

تهران تذکر می دهم.
تذکر  در  نژادبهرام  زهرا  همچنین 
آیین نامه ای به هیات رییسه اظهار کرد: تذکر من به مجموعه اداری 
شورای شهر است که نتوانسته تمهیدات الزم برای برگزاری جلسه 
در روزهای کرونایی را اجرایی کند به گونه ای که من از صبح تا 
حاال در نقش »پنجره ببند و باز کن« ظاهر شدم و اگر پنجره های 
صحن را باز کنیم عده ای سردشان می شود و اگر ببندیم هوا جریان 
ندارد و اگر بخواهیم پنجره های باال را باز کنیم اکو می کند و اگر 
ببندیم صدا به طبقه باال نمی رسد و اگر کرونا جدی است باید 

فکری به حال این موضوعات شود.

بی توجهی شهرداری در اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه کتاب

نس  ا ژ آ یک  یر  مد
ادبیات  این که  بیان  با  ادبی 
جهانی  قابلیت  ایران  کودک 
اغلب  متأسفانه  می گوید:  دارد،  شدن 
متون ما ُشسته و ُرفته و قابل ارائه به 
از طرفی هم  و  نیست  ناشران خارجی 
کار  ابزار  و  نیست  درست  زیرساخت ها 
کتاب های مان  که  نیست  گونه ای  به 

آماده ارائه باشند.
لیال حائری- مدیر آژانس ادبی کیا 
- در نشست نخستین شب هفته کتاب 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان که 
با اجرای جمال الدین اکرمی، نویسنده و 
نوجوان در  ادبیات کودک و  پژوهشگر 
صفحه اینستاگرام این  نهاد برگزار شد، 
اهّم کارکرد و مفهوم آژانس های ادبی 
را تالش برای معرفی کتاب های ایرانی 
به ناشران خارجی برشمرد و گفت: روزی 
نیست که فایل های متعدد و کتاب های 
چاپ شده یا نشده ای را از نویسندگان، 
تصویرگران و ناشران مختلف به جاهای 
امور  دیگر  از سوی  و  نفرستم  مختلف 
مربوط به معرفی کتاب های خارجی را 
به معدود ناشران ایرانی که ممکن است 
در این وانفسای کاهش خرید و شرایط 
سخت تحریم ها تمایل به خرید داشته 

باشند، انجام ندهم.
او با اشاره به این موضوع که در 
آژانس    های  ایران کار  از  تمام دنیا غیر 
می شود،  مواردی  چنین  شامل  ادبی 
افزود: متأسفانه این فعالیت ها در ایران 
کپی رایت  قانون  تابعیت  عدم  دلیل  به 
کار  ادامه  و  ندارد  اعراب  از  محلی 
آژانس های ادبی در این زمینه صرفًا از 

روی عالقه است.
دارد  سعی  این که  بیان  با  حائری 
کتاب های ایرانی را که قابلیت عرضه در 
عرصه بین المللی دارند، معرفی کند، اظهار 
کرد: ما منابع بسیار و فرهنگ غنی شده ای 
داریم ولی متأسفانه اغلب متون ما ُشسته 
ناشران خارجی  به  ارائه  قابل  و  ُرفته  و 
نیست. ادبیات کودک ایران به ویژه در 
پتانسیل  و  ظرفیت  خیلی  رمان  بخش 
جهانی شدن دارد اما زیرساخت ها درست 
نیست و ابزار کار به گونه ای نیست که 

کتاب های مان آماده ارائه باشند.
این نشست همخوانی  در  حائری 
بین متن و تصویر، ارائه پیام درست و 
قابلیت جذب خواننده را از ساز و کارها 
و معیارهای انتخاب کتاب برای معرفی 
اضافه  و  دانست  کتاب  بازار جهانی  به 
کرد: از آن جا که تصویر، زبان خودش را 

دارد، انتخاب آن آسان تر است، اما درباره 
متون حتی گاهی دست در ترجمه برده و 
ترجمه مناسب تری از متن اصلی برای 
معرفی آماده می شود، ولی به طور کلی 
در فروش رایت مشکالت بسیاری وجود 
دارد که به آسانی نمی توان کتاب ها را به 

فروش رساند.
درباره  کیا  ادبی  آژانس  مدیر 
کمک های نهادهای دولتی یا غیردولتی 
به آژانس های ادبی در ایران گفت: غیر از 
مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی  که طی 
دو سه سال سال اخیر فرصتی را برای 
ایرانی در  حضور ناشران و آژانس های 
نمایشگاه های خارجی فراهم کرده و من 
به این وسیله در نمایشگاه فرانکفورت و 
چین حضور پیدا کردم، حمایت دیگری 
نبوده و همیشه مستقل کار کرده ام و به 
همین دلیل کارم همیشه آهسته بوده و 
همیشه هم از مصاحبه و گفت وگو پرهیز 
می رود،  پیش  کار  وقتی  چون  می کنم 

خودش گویای تالش هست.
او در خصوص حمایت طرح گرنت 
از آژانس های ادبی تصریح کرد: گرنت 
قرار نیست از ناشر، نویسنده، تصویرگر 
رایت  ما  وقتی  کند.  حمایت  آژانس  یا 
کتابی را به ناشر خارجی واگذار می کنیم، 
آیا  بپرسیم  از دفتر گرنت  ممکن است 
اگر ناشر خارجی خواهان این کتاب باشد، 
و  یا خیر؟  آیا شامل گرنت خواهد شد 
آن ها بررسی می کنند و به عنوان مثال 
خارجی  ناشر  آن وقت  و  بله  می گویند 
باید از طریق اپلیکیشن اقدام کند و فرم 

مربوطه را برای ایران بفرستد و بعد از 
چاپ و ارسال تعدادی از آن کتاب برای 
دفتر گرنت، مبلغ حمایت به ناشر خارجی 

پرداخت خواهد شد.
نکردن  پرداخت  درباره   حائری 
حق التألیف نویسنده در خصوص انتشار 
خاطرنشان  ایران  از  خارج  در  کتابش 
کپی رایت  تابع  چون  ما  متأسفانه  کرد: 
جریان  این  از  نیز  داخل  در  نیستیم 
متضرر می شویم و نویسنده و تصویرگر 
کشور  در  را  خودش  حق  نمی تواند 
خودش بگیرد و مورد ظلم قرار می گیرد 
فرهنگ  متولی  را  خود  که  کسی  و 
ئلی  مسا چنین  پاسخگوی  ند  ا می د
نیست. این پیگیری خود نویسندگان و 
تصویرگران در ایران را می طلبد که حتمًا 
باید بخواهند درصدی از فروش خارجی 

به آن ها تعلق بگیرد و پیگیر باشند.
برنامه  این  از  دیگری  بخش  در 
زنده، رویا مکتبی فرد، کارشناس بخش 
کودکان  بین المللی  کتابخانه  فارسی 
اندی  و  سه هزار  حدود  وجود  از  مونیخ 
کتاب فارسی در این کتابخانه خبر داد 
و گفت: بعضی از این نسخه ها قدیمی 
و مربوط به دهه ۴0 نیز هست، اما رونق 
به  مربوط  کتابخانه  این  فارسی  بخش 
حدود ۱0 تا ۱۵ سال پیش و از زمانی 
اصلی یک  کتابخانه  کنار  در  که  است 

کتابخانه امانی نیز تأسیس شده است.
بین المللی  کتابخانه  فرد  مکتبی 
که  نامید  مرکزی  را  مونیخ  کودکان 
قرار است گنجینه ای از ادبیات کودک 

جهان باشد و در خصوص مقایسه آن با 
دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان  
اضافه کرد: دفتر بین المللی کتاب برای 
کاماًل مستقل  نسل جوان یک تشکل 
مردم نهاد در سوییس است که شورای 
کتاب کودک هم یکی از شاخه های آن 
نهاد  دو  این  تشابه  وجه  تنها  و  است 
مؤسس آن ها خانم لپمن است که بعد 
ارتش  طریق  از  دوم  جهانی  جنگ  از 
برای  را  پروژه ای  تا  آمریکا دعوت شد 
زنان و کودکان راه اندازی کند و او به 
این نتیجه رسید که چیزی که بیش از 
کند  کمک  کودکان  به  می تواند  همه 

ادبیات و کتاب است.
تهیه  چگونگی  تشریح  در  و  ا
فهرست »کالغ سفید« توسط کتابخانه 
کاتالوگ  سفید«  »کالغ  گفت:  مونیخ 
کتاب های  بین  از  که  است  سالیانه ای 
تألیفی چاپ نخست هر سال که به این 
به  انتخاب می شود و  کتابخانه رسیده، 
عبارتی برگزیده ای از بهترین های کتاب 
کودک است که در یک سال اخیر به این 

کتابخانه رسیده است.
او با بیان این نکته که این کتابخانه 
در  را  زبان   ۱30 حدود  به  کتاب هایی 
خود جای داده و فهرست کالغ سفید 
در  پوشش می دهد،  را  زبان   ۴0 حدود 
کتاب ها  این  انتخاب  معیار  خصوص 
توضیح داد: این کتاب ها را ادیتورهایی 
بعضی  و  می کنند  کار  کتابخانه  در  که 
از  هستند،  داوطلب  بعضی  و  پرسنل 
میان کتاب  هایی که به کتابخانه رسیده 
و  ارتباط  برقراری  قابلیت  اساس  بر 
انتشار به زبان های دیگر و نو بودن و 

ویژگی های خاص آن ها برمی گزینند.
مکتبی فرد در پاسخ این پرسش که 
آیا ممکن است کتابی از طریق کتابخانه 
اقتصادی راه  بازار  به  بین  المللی مونیخ 
کتابخانه  این  گفت:جایگاه  کند،  پیدا 
بلکه  نیست،  اقتصادی  جایگاه  یک 
ترویجی و فرهنگی است و در عرصه 
ترویج خواندن فعالیت می کند و به ندرت 
ممکن است ناشرانی باشند که نظرشان 
با  ارتباط  اما  این طریق جلب شود،  از 
خود  تالش  ادبی  مستقل  آژانس های 
نویسنده برای برقراری ارتباط که آن نیز 
در برخی کشورها تا حدی پاسخ می دهد، 
دانستن و تقویت زبان انگلیسی، ارسال 
کتاب برای کتابخانه و قرار گرفتن در 
فهرست کالغ سفید پیش نیازهایی است 
که برای حضور و مطرح شدن کتاب در 

بازار جهانی مؤثر است.

مشکالت جهانی شدن ادبیات کودک ایران

»عروسی نفرین شده« در کتابفروشی های کشور
نفرین شده«  »عروسی  رمان 
با  به تازگی  پابلوکی  دن  نوشته 
توسط  ه مند  بهر مین  ا ترجمه 
راهی  و  منتشر  پیدایش  انتشارات 
این کتاب  است.  شده  نشر  بازار 
از عناوین مجموعه  »ادبیات  یکی 
چاپ  این ناشر  که  است  وحشت«  

می کند.
دن پابلوکی نویسنده آمریکایی 
ژانر وحشت است که برای نوجوانان 
ترجمه  این،  از  پیش  و  می نویسد 
رمان های »خانه سایه ها«، »کتابچه 

مخوف«، »تیمارستان گریالک«، مجموعه چهارجلدی »خانه سایه ها« و 
»کابوسی ها« از او توسط همین ناشر در ایران منتشر شده اند.

که  شد  چاپ   20۱۵ سال  اولین بار  برای  نفرین شده«  »عروسی 
مخاطبان اصلی اش، نوجوانان باالی ۱۴ سال هستند. این رمان، داستان 
جوسی  می شوند.  ماجراجویی هایی  وارد  ناخواسته  که  است  نوجوان  دو 
سندوال و الی بارکر برای حضور در مراسم عروسی برادر و خواهرشان 
شروع  مهمانی  هنوز  وقتی  می شوند.  استونزترو  جزیره   راهی  کشتی  با 
می ریزد.  به هم  این دو  برنامه های  پا می شود،  به  نشده، طوفانی شدید 
می شود.  مختل  اصلی  سرزمین  با  ارتباطی  راه های  طوفان،  نتیجه  در 
انتقام  را هدف  آن ها  نامردگان  که  ندارد  خبر  در عروسی هم  حاضران 

خود قرار داده اند…
در ادامه داستان، جوسی و الی متوجه می شوند نگرانی هایشان چیزی 
بیشتر از فهرست مهمان ها و تدارکات عروسی است. آن ها باید از تاریِخ 
آرامش  به ساحل  را  آنجا  ارواح  و  بردارند  پرده  استونزترو  ترسناک جزیره  
برسانند. در غیر این صورت این عروسی رویایی تبدیل به کابوسی مطلق 

می شود.
این فصول  است.  شده  نوشته  فصل   ۹۱ در  نفرین شده«  »عروسی 
»امواج  »امواج«،  خفیف« ،  »امواج  شیشه ای«،  »اقیانوس  بخش های  در 
پراکنده  صاف«   »آسمان  و  »طغیان«  »خیزآب«،  »تندوزه«،  کف آلود«، 

شده اند.
هزار   ۷2 قیمت  و  نسخه  هزار  شمارگان  صفحه،   3۶0 با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.

بهزاد فراهانی داستان زندگیش را نوشت
بهزاد فراهانی از انتشار 
نخستین کتاب خود در حوزه 
داد  خبر  داستانی  ادبیات 
نخستین بار  برای  گفت:  و 
اعالم می کنم که به تازگی 
پا را از ادبیات نمایشی فراتر 
ادبیات  سمت  به  و  گذاشته 
کتاب  و  رفته ام  داستانی 
»پنجاه و پنج داستان کوتاه« 
خودم  زندگی  شرح  که  را 
است  امروز  تا  کودکی  از 

نوشته ام.
بازیگر  فراهانی،  بهزاد 
و نمایشنامه نویس با پیوستن 

به پویش »کتابخوانی ملی« که توسط این سازمان برگزار شده است، گفت: 
کتاب »پنجاه و پنج داستان کوتاه«، نخستین کتابم در حوزه ادبیات داستانی 
را نوشته ام که خوب یا بد بودن آن باید توسط مخاطبان ارزیابی شود اما 
سعی کردم با این کتاب یادگار خوبی از خودم برای مردم به جای بگذارم 

که برگ سبزی است تفحه درویش. 
او ادامه داد: هر انسان اهل ادب و فرهنگ، از کودکی کتاب را رفیق 
و همراه خود داشته است. به اعتقاد من، کتاب معلم بزرگ، نگهدار اسرار و 
رفیق مهربانی برای انسان است و اندیشیدن را به او می آموزد. اما همواره 
از این مهم غافل بوده ایم و در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی فرهنگ سازی 

نشده است. 
او همچنین گفت: من کارمند قدیمی سازمان صداوسیما هستم. در طول 
سال ها کار در این سازمان آن قدر که تبلیغ خوردنی ها را دیده ام تبلیغ کتاب 
ندیده ام. شاید به ندرت برنامه هایی برای کودکان با محوریت قصه خوانی 

برای آن ها ساخته شده باشد.  
این پیشکسوت هنرهای نمایشی سپس بیان کرد: متاسفانه ما مبلغان 
خوبی برای زبان و ادبیات فارسی نبوده و نیستیم، یادمان رفته صاحب چه 
کشوری هستیم. فراموش کردیم بزرگان ادبیات ایران با غیرت تالش کردند 
تا زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین باقی بماند و حال این که ما به عنوان 
میراث داران باید با ترغیب و ترویج کتاب و کتابخوانی برای ماندگار شدن 

داشته های ایران مان به ویژه برای نسل جوان تالش کنیم. 
فراهانی در ادامه گفت: زیباترین کتابی که در چند سال اخیر خوانده ام 
ابتهاج، شاعر زمانه،  نام دارد، کتابی درباره هوشنگ  پرنیان اندیش«  »پیر 
حافظ دوران و سایه ادبیات ایران. به نسل جوان و هم نسالن خودم توصیه 

می کنم که این کتاب را مطالعه کنند. 
تمرین  باید  تئاتر همچنین خاطرنشان کرد:  کارگردان  و  بازیگر  این 
کتاب خواندن کنیم تا آثار نویسندگان در کتابخانه ها خاک نخورد. وقتی به 
کتابفروشی های جلو دانشگاه نگاه می کنم خستگی و غصه مندی را در چهره 
کارگران و ناشران خوب کشور می بینم و ناراحت می شوم، زیرا آن ها افرادی 
هستند که برای فرهنگ میهن از جان  مایه گذشته اند. ولی متاسفانه کتاب 
مهجور مانده است و هر اندازه کتاب مهجور بماند انسان به ورطه سقوط 
و نابودی می افتد. در نهایت می خواهم بگویم هرکتابی که بخوانید خوب 

است و فقط کتاب بخوانید.
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پروانه رسولی خوشبخت

حال عمومی شعر به نسبت دهه های قبل 
بهتر است

نامزد کتاب سال قیصرامین پور گفت: حال عمومی شعر به نسبت دهه های قبل 
بهتر است اما به نسبت آن چه انتظار می رود، در کشوری که زبان فارسی چهره های 

درخشانی را در خود پرورده است.
چهارمین دوره کتاب سال دفتر شعر جوان »قیصر امین پور« اسامی ۱۵ کتاب 
راه یافته به مرحله دوم را اعالم کرد که در این بین نام احسان انصاری با مجموعه 
شعر »بی نظمی« از انتشارات سوره مهر به چشم می خورد. این کتاب ها از بین ۵0 
عنوان کتاب ارسال شده به دبیرخانه، انتخاب شده و به مرحله دوم راه یافته اند، این 
جایزه با هدف شناخت استعدادهای جوان و تشویق و معرفی آن ها به جامعه ادبی 
برگزار می شود. احسان انصاری متولد سال ۱3۷۴ در تهران است. اولین مجموعه 
شعرش با عنوان »بی نظمی« سال ۹۸ در انتشارات سوره مهر به چاپ رسید. بیشتر 

شعرهایش را در قالب غزل می سراید.
* به عنوان کسی که کتابتان نامزد جشنواره شعر جوان قیصر امین پور شده 

است درباره کیفیت این جشنواره چه نظری دارید؟
** من وقتی در میان برگزیدگان جشنواره نگاه می کردم، احساس کردم که 
آثار بدون جهت گیری خاصی انتخاب شده اند و معیار اصلی داوران هنر شاعر بوده نه 
شهرتش. از طرفی نام جشنواره هم از نام یکی از شاعران بزرگ معاصر ما وام گرفته 
شده و من این جشنواره را بسیار اثرگذار می دانم به خصوص در حوزه ی جهت بخشی 

به استعدادهای جوان و کسانی که می خواهند قدم در راه شعر بگذارند.
خوانی  شعر  و  شعر  ترویج  در  تأثیری  چه  جشنواره ها  نوع  این  برگزاری   *

می تواند داشته باشد؟
** البته معمواًل جشنواره های امروز به خاطر تعددشان و هم چنین جدایی آن ها 
از سلیقه ی عمومی مردم عماًل موفق نیستند و در دایره خبری خودشان محبوس 
می مانند و اثری روی دیگران نمی گذارند. اما بوده اند جشنواره هایی که آثار برگزیده ی 
آن ها با اقبال مخاطبان هم مواجه شده. کاری که سال هاست در خیلی از جشنواره ها 
اتفاق نیفتاده. اما در جشنواره قیصر تأثیر این انتخاب ها را در میان عموم مردم و 

هم چنین نوقلمان می توان احساس کرد.
* اگر برنده کتاب سال جایزه قیصر بشوید انتظاراتتان از این کتاب برآورده 
می شود یا خیر؟ یا بهتر است بگوییم چه انتظاراتی از اولین مجموعه شعری خود دارید؟

و  در جشنواره ها  برنده شدن  یا  برگزیده شدن  برای  را  این شعرها  من   **
مسابقات نسروده ام. شعر حرف دل آدم هاست. اما وقتی آدم می بیند که کارشناسان 
و صاحب نظران هم بر این آثار مهر تأیید می زنند، به ادامه راهش امیدوارتر می شود.

* کتاب شما بین ۵0 کتاب جزو ۱۵ کتاب برتر قرار گرفته است. گفتید زمانی 
که اشعارتان را جمع می کردید و این مجموعه را به ناشر برای چاپ دادید به برگزیده 
شدن یا برنده شدن در جشنواره ها فکر نمی کردید ولی به هرحال فکر می کردید که 

این کتاب افتخاراتی کسب خواهد کرد. این طور نیست؟
** بی نظمی اولین مجموعه منتشرشده من است و وقتی برای چاپ رفت 
واقعًا پیش بینی راجع به این همه بازخورد پس از انتشار کتاب را نداشتم اما به خاطر 

توجهی که نسبت به این اثر شد خدا را شکر می کنم.
* شعرهای این کتاب در چند سال سروده شده است؟

** این شعرها، شعرهای سال های آخر دبیرستان و اوایل دوران دانشجویی بنده 
است و نمی شود تاریخ دقیقی را برای هرکدام تعیین کرد. چه بسا شعری چندسال 
پیش شروع شده باشد اما پایانش چندسال بعد رقم بخورد. الزامًا نقطه آغاز و پایان 

دقیقی برای غزل نمی توان تعریف کرد.
* کمی درباره حال و هوای شاعری صحبت کنیم، از چه زمانی استعداد شاعری 

را در خود یافتید و شروع به سرودن کردید؟
** نمی دانم دقیقًا از چه زمانی شعر گفتن را شروع کرده ام اما به خاطر دارم 
از اوایل نوجوانی به شعر عالقه مند شدم و بعضی مجموعه های شعر را می خواندم و 

همین باعث شد کم کم خودم هم دستی به قلم ببرم.
* در دوران مدرسه و دانشگاه به خاطر شعر و نوشتن تقدیر شدید؟

** البته تقبیح شعر سرودن در نظام آموزشی رسمی ما بیش از تحسین آن 
است و نظام آموزشی ما عمدتًا افراد را بیشتر به حفظیات تشویق می کند. به گذشتن 

از سد کنکور تشویق می کند و طبیعتًا با این اهداف، شعر موجب حرمان است.
* چقدر به الهام شاعرانه اعتقاد دارید؟

از در کوشش به آن  ** شعر خانه ایست که درهای مختلفی دارد. می شود 
رسید یا از در جوشش و الهام. اما بدیهی ست که بدون لطف خدا و یک قریحه ی 

سالم نمی توانیم به طبقات باال برسیم.
* در خانواده شما کسی دیگر هم شاعر بوده است؟

** به صورت حرفه ای نه اما مادرم بسیار به شعر عالقه مند بودند و دل نوشته های 
خود را هم نگه داشته اند. معتقدم عالقه ای که من هم به شعر دارم، محصول ُخلق 
شاعرانه ایشان بوده. البته محیط خانواده بود که من را با آثاری مثل گلستان سعدی 
با ادبیات آشنا کرد و همان طور که گفتم مدارس کنونی ما نقش کمی در هدایت 

استعدادها داشته و دارد.
* همینطور که گفتید محیط خانواده در عالقمندی به شعر تأثیر زیادی دارد 

ولی چه عوامل دیگری را در شعر نوشتن مؤثر میدانید؟
اما  ** بستگی به این دارد که از چه دری بخواهیم وارد خانه شعر شویم. 
به تأمل، قریحه، مطالعه و زیست جهان افراد بستگی دارد. همچنین به اطرافیان و 
جهان بینی و باورهای هر فرد. طبیعتًا همه این عوامل می توانند به تنهایی یا کنار 

هم نقش ایفا کنند.
* حال شعر و ادب فارسی را در این زمانه چطور می بینید؟

اما به  به نسبت دهه های قبل حال عمومی شعر بهتر است  به نظر من   **
نسبت آن چه انتظار می رود، در کشوری که زبان فارسی چهره های درخشانی را در 
خود پرورده است، هنوز فاصله ی زیادی تا امکان تجلی قله ای دیگر در کنار حافظ و 
سعدی وجود دارد. اما نسبت به دهه های گذشته هم از حیث مخاطبان و هم ابزارهای 

انتقال شعر بسیار بهتر است.
* این روزها مشغول انجام چه کاری هستید؟ دفتر شعر جدیدی آماده انتشار 

دارید؟
فیلم  یا  ** مشغول دانشگاهم. گاهی شعر می گویم، گاهی مطالعه می کنم 
می بینم. همواره دنبال کشف لحظه های جدیدم اما برای انتشار مجموعه بعدی هم 

فعاًل عجله ای ندارم.

حمیدرضا سبحانی نژاد گفت: آنچه 
مرا رنج می دهد و به نظرم باید به آن 
برای  انگیزه  که  است  این  پرداخت 
نویسنده شدن از بین رفته است، منظور 
صد  برای  که  است  کسی  نویسنده  از 
سال آینده ماندگار باشد و برای جامعه با 
تولید اندیشه، هویت ایجاد کند. به همین 
جهت به جرئت می توان گفت که جامعه 

در حال تهی شدگی فرهنگی است.
به  اشاره  ضمن  نویسنده،  این 
وضعیت تولید محتوای  کتاب در ایران، 
بیان کرد: اگر آمار نشر را بررسی کنیم 
دهه  کتاب های  نشر  باز  که  می بینیم 
چهل خیلی بیشتر از نویسندگانی است 
که هم اکنون در حال فعالیت هستند. 
آنچه مرا رنج می دهد و به نظرم باید به 
آن پرداخت این است که انگیزه برای 
نویسنده شدن از بین رفته است، منظور 
صد  برای  که  است  کسی  نویسنده  از 
سال آینده ماندگار باشد و برای جامعه با 
تولید اندیشه، هویت ایجاد کند. به همین 
جهت به جرئت می توان گفت که جامعه 
در حال تهی شدگی فرهنگی است و در 
این شرایط به آیندگان ما آسیب می رسد 
و هیچ کسی به جز نویسنده وظیفه ی 

حفظ فرهنگ بر دوشش نیست.
وی گفت: در چنین فضایی  هرچه 
بی انگیزه تر  ما  نسل  می رویم  پیش 
توهم  شده  باعث  شهرت  می شود، 
بیبینید یک  بیاید،  به وجود  نویسندگی 
هست  هم  خوبی  بازیگر  که  سلبریتی 
شعر  کتاب  می دهد  اجازه  خودش  به 
چاپ کند و مورد استقبال مخاطب قرار 
امر شاید در کوتاه مدت  این  می گیرد، 
در  اما  باشد  درآمدزا  نشر  برای صنعت 
طوالنی مدت باعث تهی شدگی و خأل 

فرهنگی می شود. خأل همیشه پر خواهد 
شد، بنابراین اگر محتوای مناسب برای 
باشیم  نداشته  فرهنگی  خأل  کردن  پر 

محتوای نازل جایگزین خواهد شد.
این داستان نویس خاطرنشان کرد: 
متأسفانه در جامعه ما فردی  به عنوان 
»نویسنده حرفه ای« تعریف نشده است 
یک  وقتی  است،  بزرگی  آسیب  این  و 
نمی تواند  دارد  مالی  دغدغه  نویسنده 
اثری تولید کند که جامعه را تحت تأثیر 
قرار دهد، به نظر بنده مشکل این است 
که در جامعه ما برای اثر خلق شده توسط 
یک نویسنده حرفه ای به اندازه چاپ بنر 

هم ارزش قائل نمی شوند.
و  نویسندگی  کرد:  تصریح  وی 
تولید فرهنگی پایه ۹0 درصد فرهنگ 
جدید  آثار  در  متأسفانه  اما  ماست، 
وجود  شتابزدگی  شدت  به  نویسندگان 
برای  کافی  وقت  نویسنده  یعنی  دارد 
نگذاشته  خود  اثر  بازنویسی  و  خلق 
است، که این امر در دراز مدت فاجعه 
ذائقه  زیرا  کرد  خواهد  ایجاد  فرهنگی 
مخاطب را تغییر می دهد و باعث می شود 

جامعه ای شکل بگیرد که نظام ارزش ها 
و ضدارزش های آن در تضاد باشد.

به  داشت:  اظهار  د  سبحانی نژا
صورت یک گزاره کلی اگر نویسندگی 
سینما،  برای  نباشد  درست  جامعه  در 
خبر  پخش  حتی  و  نمایش  تلویزیون، 
در  و  شد  خواهد  ایجاد  مشکل  نیز 
یک  عنوان  به  داستان نویسی  نهایت 
فعل جهان شمول که می شود فرهنگ 
را با آن صادر کرد و به شهروند ایرانی 
شخصیت اجتماعی بدهد، آسیب می بیند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین چون 
نویسندگان ما دغدغه شان معاش است، 
روز  ما  ماندگار  فرهنگی  فرآورده های 
چون  چرا؟  می شود،  ضعیف تر  روز  به 
و  نداریم  وقت  تمام  حرفه ای  نویسنده 
این  باید برای  متولیان فرهنگی کشور 

موضوع چاره ای بیندیشند.
 : گفت یس  مه نو فیلمنا ین  ا
جالل  جشنواره  مثال  جشنواره ها  در 
دارند که می توانند  نویسندگانی حضور 
نویسندگان  این  برای  باید  کنند،  کار 
صورت  این  در  کرد،  ایجاد  انگیزه 

پرورش می یابند که حتی  نویسندگانی 
وقتی ناشر به آن ها بگوید، کتاب چاپ 
کن خودشان در انتشار محتوا سختگیر 
باشند.وی بیان کرد: در جهان همه به 
دنبال نویسنده خوب هستند اما متأسفانه 
در مدیریت فرهنگی به سرمایه انسانی 
فکر نمی شود و همین باعث شده است 
وجود  نویسندگان  تنفس  برای  فضایی 
نداشته باشد و نویسندگان نیز انگیزه  و 
توان الزم برای کار نداشته باشند یکی 
از دالیلش این است که کارهایشان در 

معرض نقد قرار نمی گیرد.
سبحانی نژاد تأکید کرد: مهمترین 
اشکال ما در حوزه فرهنگی این است که 
فضا و انگیزه الزم برای رشد و بالندگی 
به  نویسنده  ثمر رسیدن  به  و  نویسنده 
تولید  که  طوری  به  حرفه ای  صورت 
فکر کند و تحلیل خوب جامعه شناختی 
وجود  باشد؛  داشته  مناسب  بستر  در 
ندارد و مسئوالن فرهنگی اگر در این 
زمینه فکر نکنند گرفتار بحران می شویم 
چون نویسندگی بستر و زمینه بسیاری 
از هنرها و فعالیت های فرهنگی است.

انگیزه برای نویسنده شدن از بین رفته است 
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نگین ضیایی منصرف شد

نگین ضیایی، کارگردان نمایش 
اجرای  افتادن  تعویق  به  از  »مرفی« 
نامناسب  به دلیل شرایط  نمایش  این 
در  کرد  امیدواری  ابراز  و  داد  خبر 
فرصت بهتری آن را روی صنحه ببرد.

او گفت: نمایش »مرفی« قرار بود 
۱۸ مهرماه در تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر 
به صحنه برود اما به دلیل تعطیل شدن دوباره تماشاخانه ها از ۱2 مهر، اجرایش 
به تعویق افتاد. با اعالم باز شدن سالن های تئاتری و فعالیتشان تا ساعت ۱۸، 
چند روز قبل دوستان تئاتر شهر به ما پیشنهاد دادند که نمایش را ساعت ۱۷ به 
صحنه ببریم اما جدا از مساله ساعت اجرا، می دانیم که همچنان هیچ تضمینی 
مبنی بر ادامه فعالیت های فرهنگی و هنری وجود ندارد و ممکن است مجدداً 
فعالیت های تئاتری تعطیل شود. از این رو، فعال از اجرای نمایش منصرف شده 
و امیدوارم در زمان مناسبی بتوانیم بار دیگر »مورفی« را روی صحنه ببریم. 

فصل چهارم »بچه مهندس« در تهران کلید خورد

رم  چها فصل  تصویربرداری 
سریال تلویزیونی »بچه مهندس« به 
کارگردانی احمد کاوری به تازگی در 

تهران آغاز شده است.
ز  ا بخش  ین  ا تهیه کنندگی 

مجموعه تلویزیونی بچه مهندس را سعید 
سعدی به عهده دارد و در روزهای گذشنه 
فرهاد قائمیان و مهشید جوادی در تهران مقابل دوربین آن رفته اند و 
همزمان با آغاز مرحله تصویربرداری، بازنویسی متن ها نیز توسط حسن 

وارسته و یک گروه چند نفره در حال انجام است.
بعضی از دیگر عوامل »بچه مهندس ۴« سیدعلی حمیدی، محمدعلی 
سیدجالل  ملک پور،  سعدی،امیر  مهدی  رجایی مقدم،  شجاعی،علیرضا 
نقدزاده،جواد  سعید  سخاوت دوست،  مسعود  شیوندی،  موسوی،محمد 

سلیمانی،امین اعتمادی مجد و... هستند.

»شهر جادو« شنیدنی شد

صدای  با  جادو«  »شهر  آلبوم 
امین  آهنگسازی  و  برنجیان  علیرضا 
ثر  ا شش  بر  مشتمل  که  یی  هما
افشاری  احسان  اشعار  با  موسیقایی 

است، منتشر شد. 
اجرا و نوازندگی این اثر بر عهده ارکستر 
»ویرتوزهای« اوکراین، میکس و مسترینگ 
توسط امید اصغری، ضبط وکال در استودیو پاپ و گرافیک اثر توسط ناصر 
نصیری صورت گرفته  و»شهر جادو«، »پیش از مه«، »خاتون غزل«، »زمان 
نمی رود به عقب«، »آسیمه سر« و »قایقی در کویر« عناوین قطعات آلبوم 
»شهر جادو« است. احسان افشاری شاعر این آلبوم به بهانه انتشار »شهر 
جادو« نوشته: »در شتاب اجتناب ناپذیر زندگی مدرن آهستگی به مفهومی 
از یاد رفته می ماند. گویی ما فرصت تماشا و شنیدن در هزارتوی تصاویر و 

اصوات در هم از کف داده ایم. عمق و پرسپکتیوی در کار نیست«. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

نیکی کریمی وارد »دسته دختران« شد

سابقه  پر  بازیگر  کریمی  نیکی 
به  بازیگری،  مختلف  عرصه های 
گروه بازیگران  فیلم سینمایی »دسته 
دختران« از محصوالت بنیاد سینمایی 

فارابی پیوست.
که  دختران«  »دسته  فیلم  در 

تهیه کنندگی  و  قیدی  منیر  به کارگردانی 
محمدرضا منصوری ساخته خواهد شد و پیش تولید آن از چند ماه قبل 
آغاز شده ، نیکی کریمی به عنوان ایفاگر یکی از  نقش های اصلی فیلم 
مقابل دوربین خواهد رفت.این فیلم روایتی درباره حماسه مقاومت 3۴ 
روزه خرمشهر در دوران دفاع مقدس است و نقشی متفاوت در کارنامه 
پربار نیکی کریمی محسوب می شود. »دسته دختران« دومین فیلم منیر 
قیدی در مقام کارگردان است  »ویالیی ها« اولین فیلم این کارگردان 

بود که تحسین های بسیاری را به دنبال داشت.
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تئاتري ها در سینما

شیوا مکی نیان: فیلمسازان سینما ریسک پذیر نیستند!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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اواخر دهه ۷0 و همینطور دهه ۸0 شرایط  در 
بازیگران  که  بود  گونه اي شده  به  تئاتر  و  سینما  در 
تئاتر  در  کمتر  و سینمایي ها  در سینما  کمتر  تئاتري 
بین  دسته بندي  درواقع  و  مي کردند  پیدا  حضور 
باعث  موضوع  همین  که  بود  شده  ایجاد  بازیگران 
شده بود تا مخاطب سینما از دیدن چهره هاي تکراري 
تماشاي چهره هاي جدید شود.  خسته شده و طالب 
آن هستیم  اخیر شاهد  در سال هاي  دلیل  به همین 
که برخي از بازیگران جوان و مستعد تئاتر به سینما 
قبضه  به  را  تصویر  عرصه  حاال  و  آمده  تلویزیون  و 
خود درآورده اند که شاید تمونه هاي شاخص آنها نوید 
محمدزاده، هوتن شکیبا، بهرام افشاري و حمیدرضا 
آذرنگ باشند. شیوا مکي نیان یکي دیگر از چهره هاي 
جوان و خوب تئاتري است که حاال مدتي است وارد 
عرصه سینما شده و به نظر مي رسد که مي تواند مانند 

همتایان خود درخشان ظاهر شود.
سینما  در  آخرین حضورش  که  مکی نیان  شیوا 
با  کوتاه  درگفتگویي  برمی گردد،  تلخ  عطر  فیلم  به 

دنیاي جوانان درباره فعالیت های خود بیان کرد: پیش 
از شروع کرونا پیشنهادهایی داشتم برای حضور در 
با  متاسفانه  که  سینمایی  فیلم   2 و  کوتاه  فیلم  یک 
تعطیلی پروژه ها این امکان فراهم نشد. فیلم عطرتلخ، 
ساخته علی ابراهیمی را نیز روی پرده داشتم که به 
دلیل شیوع بیماري نمایش آن بسیار کوتاه مدت بود 
و  موجود  شرایط  به  باتوجه  شد.  متوقف  اکرانش  و 
دیگر  فضاهای  از  داشت  تهیه کننده  که  مالحظاتی 
که  نیست  آن مشخص  و سرنوشت  ماندیم  دور  نیز 
البته این نامشخصی صرفا برای ما نبود و برای همه 

این اتفاق افتاده است.
خوبي  تئاترهاي  در  که  شاخص  بازیگر  این 
حضور پیدا کرده با اشاره به اینکه بیشترین فعالیتش 
در عرصه تئاتر بوده و بیشترین حجم کاری اش نیز در 
این عرصه رقم خورده است، توضیح داد: سال گذشته 
همین موقع در فستیوال مونولیت در اسپانیا با نمایش 
من، با حدود 20 گروه به رقابت پرداختیم و در نهایت 
نیز موفق به کسب مقام اول شدیم و به ۶فستیوال 

مهم دیگر دعوت شدیم. قرار بر این بود که اولین سفر 
ما به استرالیا باشد که درست 3 روز مانده به حرکت به 
دلیل کرونا این سفر را از دست دادیم و اولین اتفاق 
تلخی بود که برای ما رقم خورد. متاسفانه با توجه به 
اینکه تمامی هزینه ها را خودمان متقبل شده بودیم، 
بسیار متضرر شدیم و این ناراحت کننده است که در 
از ما نمی پرسد و ما  چنین شرایطی هیچکس حالی 

نیز هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم!
شیوا مکي نیان در پاسخ به این سوال که آیا با 
توجه به شرایط موجود حاضر است در کاری حضور 
داشته باشد، اظهار کرد: روزهای اول بسیار مقاومت 
کردم در مقابل اینکه در این شرایط نباید کار کرد، اما 
باید کار کنیم چون یا بر اثر ابتال به کرونا می میریم 
یا از گرسنگی، من شاید بتوانم روزگارم را بگذرانم، 
اما همه نمی توانند اندوخته داشته باشند و از آنجایی 
که حمایتی هم وجود ندارد، بنابراین مجبور هستیم 

تا در این شرایط کار کنیم.
سوال  این  به  پاسخ  در  و  ادامه  در  بازیگر  این 

که با توجه به حضور پررنگش در تئاتر، چرا دیر وارد 
حوزه تصویر شده، توضیح داد: برای خودم نیز جالب 
است که بدانم چرا؟ من کارم را از ۱۷ سالگی آغاز 
پرداختم.  فعالیت  به  خارجی  گروه های  با  و  کردم 
۵دوره کاندید بهترین بازیگر بودم و در فستیوال های 
بین المللی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر شدم. 
را  مدرس  تربیت  دانشگاه  برتر  رتبه  دیگر  سوی  از 
رشته  ارشد  کارشناسی  تا مقطع  و  آن خود کردم  از 
تئاتر با گرایش بازیگری تحصیالتم را ادامه دادم. به 
فیلمسازان حق می دهم که در انتخاب بازیگر کمتر 
از  بدانم چرا  برایم جالب است که  اما  ریسک کنند، 

بازیگران باتجربه تئاتر استفاده نمی کنند. 
نمی دانم فیلمسازان سینما و تلویزیون به دنبال 
نمی تواند  کسی  هر  رشته ها  تمامی  در  هستند.  چه 
بدون داشتن تجربه و تحصیالت وارد آن رشته شود، 
اما در رشته ما اینطور نیست و هرکسی بدون داشتن 
درحالی که  شود،  وارد  می تواند  تحصیالت  و  تجربه 
این  در  به سختی  باید  رشته  این  تحصیلکرده هاي 

هر  بازیگری  رشته  در  درواقع  کنند.  فعالیت  عرصه 
اما  با پول و بدون تجربه می تواند وارد شود،  کسی 
فضا  این  از  بیرون  تحصیلکرده هایش  و  باتجربه ها 
مانده اند و اجازه ورود ندارند. به من می گویند چون 
درحالی که  کنند.  ریسک  نمی توانند  هستم  تئاتری 
چه  تئاتر  بچه های  همین  دل  از  که  دیده ایم  بارها 

فلسفه  شدند.  معرفی  ایران  سینمای  به  ستاره هایی 
تصویر  عرصه  در  صورت  فرشته  دوستان  انتخاب 
تمام  پرونده  برسد که  امیدوارم روزی  نمی فهمم.  را 
پرونده  و  کنند  بررسی  را  تصویر  عرصه  فرشته های 
افرادی امثال من را نیز بررسی کنند و بعد نسبت به 

حضور افراد در عرصه هنر تصمیم بگیرند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

در سال هاي اخیر تولید پروژه هاي مشترک 
بین ایران و کشورهاي دیگر رونق پیدا کرده است 
و البته هنوز نمي توان خیلي دقیق به این پروژه ها 
به شکل یک کار مشترک نگاه کرد چون بسیاري 
از آنها تمام فاکتورهاي یک کار مشترک را ندارند 
ولي بازهم براي اینکه بتوانیم در سطح بین الملل 
آثاري مشترک داشته باشیم، کفایت مي کند. نفیسه 
رشته  فارغ التحصیل  کارگردان،  و  نویسنده  الله 
تئاتر گرایش ادبیات نمایشی در مقطع لیسانس، 
تئاتر  کارگردانی  ارشد  کارشناسی  فارغ التحصیل 
دکترای  دانشجوی  و  معماری  و  هنر  دانشکده 
سینما در دانشگاه ملی استانبول است. در کارنامه 
کاری او، نویسندگی نمایشنامه  رادیویی، همکاری 
تئاتر، نویسندگی، کارگردانی و  با نشریات حوزه 
بازیگری در تئاتر، نوشتن فیلمنامه و ساخت فیلم 
فیلم مست  در  او  دیده می شود.  کوتاه  انیمیشن 
و  دستیار  به عنوان  فتحی  کنار حسن  در  عشق، 
مترجم حضور یافت. سال گذشته به عنوان نویسنده 
فیلم سینمایی کارال، به کارگردانی جیحان کاندمیر 
و تهیه کنندگی مورات چینار را آماده اکران داشت 
که به دلیل شیوع کرونا اکران آن متوقف ماند. 
باید نفیسه الله را یک چهره بین المللي  درواقع 

ایران  در  فعالیت هایش  فعال  هرچند  که  بدانیم 
زودي  به  طبیعتا  ولي  مي شود  خالصه  ترکیه  و 
چرا  کرد  خواهد  فتح  را  بین المللي  عرصه هاي 
که ترکیه حاال تولیداتي در سطح بین الملل دارد.

-در ابتدا برایمان از پروژه کارال، بگویید؟
هنرمند  پدر  یک  زندگی  داستان  *کارال، 
تئاتر عروسکی با بازی چاعالیان سوینچر و دختر 
ترکیه  کشور  محصول  کاندمیر  کارال  کوچکش 
است که اواخر 20۱۹ در استانبول فیلمبرداری آن 
تمام شد و درحالی که آماده می شد تا اکران عمومی 
خود را آغاز کند به دلیل پاندمی کرونا متاسفانه 
توفیق اکران عمومی پیدا نکرد و همه چیز در پی 
آن در یک سکون قرار گرفت. فیلم تاکنون راهی 
چند فستیوال بین المللی ازجمله فستیوال هایی در 
که  است  شده  ترکیه  و  انگلیس  کلمبیا،  اسپانیا، 
البته به دلیل شیوع کرونا بسیاری از فستیوال ها در 
سراسر دنیا امسال برگزار نشدند و به سال 202۱ 
موکول شدند که ما هم منتظر هستیم تا در سال 
جدید حضور جشنواره ای فیلم را دوباره آغاز کنیم.

شما شکل  براي  فیلم  این  داستان  -چطور 
گرفت و آن را نوشتید؟

*من دانش آموخته تئاتر هستم و سال هاست 
از  عمده ای  بخش  دارم.  فعالیت  عرصه  این  در 
زندگی من در این عرصه بوده است، ضمن اینکه 
پدرم نیز در این فضا حضور دارند و من از کودکی 
در این عرصه بودم و در این فضا رشد پیدا کردم. 
متفاوت  بسیار  پدرم  با  رابطه من  از سوی دیگر 
همین  و  شاگردی  و  استاد  رابطه  نوعی  است، 
عاملی شد برای نگارش کارال، قصه دختربچه ای 
که می خواهد مفهوم شادی را بفهمد و از پدرش 
اولین درس های تئاتر را می گیرد تا زندگی کردن 
را بیاموزد. در نگارش کارال فلسفه خیام یاری رسان 
بود، در لحظه زیستن، قدر لحظه ها را دانستن و 
کردن.  لحظه ها جستجو  این  پس  در  را  زندگی 
فیلم متعلق به سینمای مستقل و هنری است و 
در آن از بازیگران چهره ترکیه استفاده نشده است. 
بازیگر اصلی این فیلم یک دختربچه ۹ ساله است 
و بازیگر نقش پدر نیز از هنرمندان تئاتر عروسکی 
است که در آمریکا تحصیل کرده و سایر بازیگران 

نیز از هنرمندان قدیمی تئاتری ترکیه هستند.

-ترکیه تا چه اندازه به آثار سینمای تجربی 
و مستقل بها می دهد؟

*ترکیه در قیاس با ایران متاسفانه در این 
فیلم های  بسیار ضعیف عمل کرده است.  زمینه 
مستقل به ندرت شانس اکران شدن پیدا می کنند 
بسیار  نیز  اجاره سالن ها  از سوی دیگر هزینه  و 
و  هنر  گروه  به  شبیه  چیزی  اینجا  اما  باالست. 
آرت هاوس وجود  و  باشکا سینما  نام  به  تجربه 
نقاط  اقصی  کوچکتر  سالن های  از  که  دارد 
استانبول تشکیل شده اند. تعدادشان چندان زیاد 
نیست و فیلم های مستند و کوتاه نیز در نمایش 
آنها جایی ندارند. قیمت بلیت این سالن ها نسبت 
مخاطب  اما  است،  کمتر  دیگر  سالن های  به 
موضوع  این  در  سیاستگذاری ها  ندارند.  چندانی 
در طی صحبت هایی  و  نگرفته  به درستی شکل 
که با مسئولین، سینماگران و مخاطبان طی این 
3سال داشته ام متوجه شدم که هرکسی توپ را 
به میدان دیگری می اندازد و حتی خود فیلمسازان 
نیز از ساخته های یکدیگر حتی به شکل معنوی 

حمایت نمی کنند!

با  ترکیه  فرهنگ  وزارت  همراهی  -درباره 
سینما  اینگونه  از  حمایت  و  تجربی  آثار  ساخت 

برایمان بگویید؟
فرهنگ  وزارت  که  است  اینطور  *عموما 
ترکیه هر سال در 2 نوبت بودجه ای برای ساخت 
فیلم به فیلمسازان منتخب اختصاص می دهد که 
فرصت  می شود.  نیز  کوتاه  فیلم  ساخت  شامل 
خوبی است تا فیلمسازان پروژه های خود را ارائه 
دهند و داورانی آنجا حضور دارند که آثار را ارزیابی 

کرده و آثار منتخب کمک هزینه ای برای ساخت 
بخش  در  حمایت  این  اما  می کنند.  دریافت  اثر 
تولید است و در بخش توزیع و پخش آثار تجربی 
تاکنون این کشور موفق عمل نکرده  است. چون 
نیست  همسو  دولتی  بخش  با  خصوصی  بخش 
در  باشند،  خوش اقبال  اگر  تجربی  فیلم های  و 
فستیوال ها فرصت حضور می یابند که البته باید 
بگویم تعداد فستیوال های بین المللی فیلم در ترکیه 

نسبت به ایران بیشتر است.

-سینمای ترکیه تا چه اندازه به سینمای ما 
نزدیک است؟

*ازآنجا که این 2 کشور به لحاظ فرهنگی به 
هم نزدیک هستند، شباهت های زیادی وجود دارد. 
ترکیه تحت تاثیر سینمای  بزرگان سینمای  البته 
ایران هستند و فیلمسازان بزرگ ما ازجمله مرحوم 
استاد عباس کیارستمی، آقای اصغر فرهادی و... 
را خیلی خوب می شناسند و به سینمای ما تمایل 
تجربی  سینمای  به  متاسفانه  اما  دارند،  بسیاری 
بهایی داده نمی شود و این مشکلی است که در 
اکثر کشورهای آسیایی وجود دارد. به نوعی تمایل 
برای ساخت اثر در این عرصه هست، اما امکان 

گذشته  سال  من  ندارد.  وجود  آن  برای  نمایش 
داور یک جشنواره فیلم کوتاه در ترکیه بودم و آثار 
بسیار خوبی در آن شرکت کرده بود، اما همانطور 
که گفتم فرصتی برای نمایش عمومی این قبیل 
آثار وجود ندارد و درنتیجه کمکی به شکل گیری 
جریان سینمایی نسل نو در ترکیه نمی شود تا از 
سینمای مستقل حمایت کنند، آنچه تاکنون شکل 
گرفته نیز بیشتر بر مبنای تالش های فردی است.

بسیار  ترکیه  کشور  سریال سازی  -صنعت 
رونق دارد و کیفیت ساخت آنها باالست... در این 

رابطه برایمان بگویید؟
*سریال سازی در ترکیه یک صنعت است که 
تبدیل به یکی از عظیم ترین منابع کسب درآمد این 
کشور شده و بعد از آمریکا، ترکیه تبدیل به دومین 
کشور صادر کننده سریال در دنیا شده است. وقتی یک 
هنر، تبدیل به صنعت می شود وجه هنری آن اغلب 
ضعیف تر است و بخش اقتصادی مورد توجه قرار 
می گیرد و این در همه جای دنیا به همین شکل است.

چه  تا  فیلمنامه  جایگاه  سریال سازي،  -در 
اندازه اهمیت دارد؟

*اتفاق خوبی که برای فیلمنامه نویسان ترکیه 
رخ داده این است که بسیار به کار آنها بها می دهند 
و از استاندارد باالیی در زمینه حقوقی ازجمله حق 
تالیف برخوردار هستند چراکه قانون مدونی در این 

موارد دارند، چون مطالبه گر هستند.

کشور  این  در  سریال  تولید  نحوه  -درباره 
بودن  آماده  با  ارتباط  در  ایران  با  آن  تفاوت  و 

فیلمنامه بگویید؟
پیش  شکل  این  به  تهیه کنندگان  *عموما 
قصه،  مورد  در  نهایی  توافق  از  بعد  که  می روند 
وقتی چند قسمت از فیلمنامه آماده شد کار را کلید 
می زنند و بعد نسبت به اقبال عمومی سریال را 
پیش می برند. من نگاهم در این زمینه سینمایی 
خودش  با  تکلیفش  باید  قصه  نظرم  به  و  است 
روشن باشد. درواقع قصه نباید نسبت به مخاطب 
طراحی شود و کش  بیاید، باید از ابتدا یک نقطه 
آغاز و پایان داشته باشد. البته این موضوع کامال 
اینکه نگاه متعالی  اما برای من  سلیقه ای است، 

برای نگارش اثر را حفظ کنم، بسیار مهم است.

-از دیگر فعالیت های خود برایمان بگویید؟
*در حال نگارش فیلمنامه یک سریال ۱2 
دکترای  تز  روی  این  بر  عالوه  هستم،  قسمتی 
دست  در  کتاب   2 همچنین  دارم.  تمرکز  خودم 
انتشار دارم که یکی از جایی که هستیم، نام دارد 
و دیگری ترجمه نمایشنامه دربندماندگان، نوشته 
صباح الدین علی که تنها اثر نمایشی این نویسنده 
است. به نظرم جای آن در میان آثار ترجمه شده 
که  بود  خالی  بسیار  جهان  نمایشی  ادبیات  از 
خوشبختانه شانس این را داشتم که ترجمه اش را 
به اتمام برسانم و اکنون کتاب در مرحله نهایی 
و آماده چاپ است. عالوه بر این در حال نگارش 
فیلمنامه فیلم بلندم هستم که نمی دانم ساخت آن 
چه زمانی عملی شود چون باید در ایران باشم. 
یک کار اجتماعی واقع گرایانه شاعرانه است که 

فعال پروژه دوری به نظر می رسد.

-براي سوال آخر درباره پروژه مست عشق 
و همکاري با حسن فتحی بفرمایید؟

*من در این پروژه به عنوان یکی از دستیاران 
و  داشتم  حضور  سناریو  مترجم  و  فتحی  آقای 
اطالعاتم در همان حدی است که همه می دانند 
می کنم.  دنبال  مجازی  فضای  از  را  آن  اخبار  و 
زودتر  هرچه  فیلم  این  مشکالت  که  امیدوارم 
آن  برای  زیادی  بسیار  حل شود، چراکه زحمت 
کشیده شد و آقای فتحی به همراه تک تک افراد 
گروه شان برای این کار با دلسوزی تمام وقت و 
انرژی فراوانی گذاشتند. طلب خیر و آرزوی خوب 

برای آن دارم و امیدوارم که بی سرانجام نماند.

از ایران تا ترکیه
نفیسه الله: ایران و ترکیه به لحاظ فرهنگي به هم شبیه هستند!


