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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امیر سیدزاده: 

برگزاري جشنواره 
فقط هدردادن 
بیت المال است

6ورزش
خسروی: داوران 

فوتبال تنها یک مرتبه 
تست کرونا داده اند

هنگ 7فر

چند روز پیش نیز یکي از اعضاي کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی از آغاز پیگیری تحقیق و تفحص از جشنواره های برگزار شده 
توسط وزارت ارشاد از جمله جشنواره فجر خبر داد! حجت االسالم 
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در صفحه 

شخصی خود در توئیتر نوشت: جلوی  فساد در هرکجا که باشد ...

داوران  از  می شود  گفته  اینکه  در خصوص  علی خسروی 
فوتبال ایران تست کرونا گرفته نمی شود، گفت: با اطمینان 
می گویم در طول یکسال گذشته تنها یکبار از داوران ما تست 

کرونا گرفته شده که این اتفاق در شان داوری ما نیست.

محمد قاسم زاده با بیان  این که نویسندگی مطلقا بازنشستگی 
ندارد، می گوید: گاهی ممکن است نویسنده از سر خشم، 
آزردگی و استیصال بگوید دیگر نمی نویسد اما بعد از زدن 
این حرف قلم به دست می گیرد و شروع به نوشتن می کند. 

نویسندگی در 
هیچ کجای جهان 

شغل نیست 

بازگشت قهرمانانه  صنعت پتروشیمی ایران
 به میدان بازی

ایران هرچند در عموم دولت ها مدنظر  توسعه  صنعت پتروشیمی در 
قرار گرفته است، اما بی اغراق و با استناد به مستندات موجود باید گفت در 
دولت های یازدهم و دوازدهم، این نگاه توسعه گر، عمق بیشتری داشت. به 
همین دلیل رشد درآمدزایی و پیشرفت در خشت به خشت ابزارآالت، مهندسی و مدیریت 
پتروشیمی و جوانه زدن خودباوری در دوران تحریم های بی سابقه علیه کشور، به مثابه 

افتخاری ویژه برای صنعت پتروشیمی به ثبت خواهد رسید. 

از  جهانی  بازارهای  در  شده  منتشر  گزارش های 
افزایش اندک فروش خودرو در بازارهای جهانی حکایت 
از  و  کرونا  ویروس  شیوع  افزایش  سبب  به  اما  دارد، 
سرگیری قرنطینه در اکثر نقاط جهان، آینده روشنی پیش روی صنعت 
خودرو مشاهده نمی شود. آمارها نشان می دهد؛ کارخانه ها در سراسر 
جهان مشکلی با تولید انبوه خودرو ندارند، ولی در شرایط فعلی، کمبود 

شدید مشتریان یکی از مهمترین معضالت در جهان محسوب می 
شود.جدیدترین آمار سازمان بین المللی وسایل نقلیه موتوری نشان 
با ریزش  نیمه نخست سال ۲۰۲۰  می دهد تولید خودرو جهان در 
۳۲ درصدی روبرو شده که این مساله نشان می دهد ویروس کرونا 

تاثیر شدیدی بر بازار جهانی خودرو داشته است.
صفحه ۳

آینده مبهم صنعت خودروسازی جهان در سایه کرونا
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اصالحیه آگهی مناقصه  عملیات واگذاری حفظ 
و نگهداری از فضای سبز ،ابنیه و تاسیسات مناطق شهر 
بندرعباس )طی شش بلوک( با رعایت محدوده جدید 

خدماتی99/8/17
آگهی به شرح ذیل اصالح می گردد:

اداری روز شنبه 99/9/8  پایان وقت  تا  1-تحویل پاکات پیشنهادی 
تمدید می گردد.

عالی  کمیسیون  در   99/9/9 یکشنبه  روز   1۲ ساعت  ۲-پیشنهادات 
نتیجه  بازگشایی و اعالم  معامالت که در محل شهرداری مرکزی  

می گردد.
 روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري بندرعباس

Bandarabas.ir

صفحه ۲

صفحه ۳

سرمقاله
ماجراجویی علیه برجام

جالل خوش چهره
و  نتانیاهو  »ترامپ،  مثلث  تالش  همه 
به  بازگشت  راه های  کردن  مسدود  سلمان« 
تا آخرین لگد خود  آنان در تالشند  برجام است. 
را برامکان بازگشت به برجام در صورت استقرار 

دولت »جوبایدن« بزنند.
یک  بروز  خطر  تا  می تواند  لگدپرانی  این 
سه  این  از  بینجامد.  منطقه  در  نظامی  درگیری 
سفر  است.  ممکن  اقدامی  هر  احتمال  ماجراجو 
»الیوث  و  »دونالدترامپ«  دولت مستعجل  وزیرامورخارجه  »مایک پمپئو« 
و  اسرائیل  به  ونزوئال  ایران و  امور  در  دولت آمریکا  ویژه  نماینده  ابرامز« 
برخی کشورهای خلیج فارس،استقرار بمب افکن های بی 5۲ در امارات عربی متحده 
و دیدار »بنیامین نتانیاهو« به همراه »یوسی کوهن« رئیس سازمان موساد با »بن 
سلمان« ولیعهد عربستان در ساحل خلیج »نیوم« در آخرین هفته های پایانی 
دولت ترامپ، نمی تواند تنها همان چیزی باشد که که در اخبار رسمی گفته 
می شود. باالبردن تنش در منطقه و تخریب همه احتماالت مربوط به توافق 
برسر بازگشت به برجام از سوی دولت بایدن ونیز اقدام ایران به عقب نشستن از 
گام های پنج گانه اعتراضی خود در تعهداتش به برجام، اصلی ترین هدف راهبردی 
است که اکنون به شکل فعال در دستور کار مشترک واشنگتن، تل آویو و ریاض 
قرار دارد. در این ماجراجویی، تیم ترامپ عالوه بر اهداف داخلی که مربوط به 
نتیجه گیری از انتخابات سوم نوامبر در ایاالت متحده است، می کوشد به کمک 
متحدان منطقه ای خود وضعی برگشت ناپذیر را در منطقه خلیج فارس و به 

تبع آن خاورمیانه ایجاد کند.
به  مربوط  گزارش های  از  پر  اخیر  روزهای  در  اسرائیلی  رسانه های 
گسترش هماهنگی دولت های نتانیاهو و ترامپ با حمایت برخی دولت های 
میدانی  »واقعیات  ایجاد  و  فشار  تشدید  برای  فارس  خلیج  جنوب  عرب 
است.  بایدن  دولت  کار  به  آغاز  از  پیش  تا  منطقه  در  ایران  علیه  تازه« 
برای  واشنگتن  و  تل آویو  که  داده  گزارش  اسرائیل  تلویزیون   1۳ شبکه 
دولت  از  باقی مانده  هفته های  در  ایران  علیه  پنهانی«  »عملیات  یک رشته 
ترامپ برنامه ریزی کرده اند. بازتاب عجله اسرائیلی ها در به هم زدن برخی 
را می توان در اظهارات »عاموس  از پیش  احتماالتی تنظیم شده  معادالت 

دریافت. هوخشتاین« 
مشاور پیشین بایدن و مقام ارشد وزارت امور خارجه دولت »باراک اوباما« به 
شبکه 1۲ تلویزیون اسرائیل گفته است: بازگشت آمریکا به برجام در اولویت های 
بایدن است و این امر »زمان کوتاهی« پس از استقرار تیم او در کاخ سفید رخ 
می دهد. رسانه های اسرائیل همچنین از تشکیل تیمی خبر داده اند که وظیفه آن 
»طراحی راهبردی« برای آگاه بودن مقام های اسرائیلی از جزئیات برنامه های 
دولت بایدن درباره ایران است. این تیم به ابتکار ژنرال »گابی اشکنازی« وزیر 
امور خارجه اسرائیل تشکیل شده است. رسانه ها گزارش داده اند که اشکنازی 
همچنین در نشست کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس اسرائیل 
گفته است؛ اسرائیل نمی خواهد اشتباهات گذشته را در قبال دولت اوباما تکرار 
کند که منجر به دستیابی آمریکا و ایران به برجام شد. طرفه اینکه رسانه های 
غربی پیش از این با استناد به مقام های اطالعاتی اسرائیلی گزارش داده بودند؛ 
آبان   1۳ در  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پیش  تا  تل آویو می کوشید 
امسال، اقداماتی انجام دهد که به تحریک عامدانه ایران منجر شده و کار را به 

یک »جنگ محدود« بکشاند.
بن سلمان  دیدار  به  مربوط  اخبار  انتشار  قبول  در  ریاض  دولت  گستاخی 
با نخست وزیر و رئیس موساد در خاک عربستان، اقدامی تحریک آمیز است 
که در نوع خود می تواند بسترساز هرگونه اقدام ماجراجویانه احتمالی باشد که 
مثلث »ترامپ، نتانیاهو و سلمان« در پی انجام آن در هفته های پیش رو است. 
اگرچه مخالفت با برجام، نمادی از مخالفت با عادی شدن روابط ایران با جامعه 
جهانی است اما مهم تر، پیامدهای ماجراجویی های احتمالی است که  منطقه 
را تا مدت های مدید دچار بی ثباتی خواهد کرد. کنترل دامنه بحران و محدود 
کردن بازیگران داوطلب احتمالی آینده در این معرکه از دیگر مشکالت پیچیده ای 
خواهد بود که نه تنها دامن ساکنان منطقه را می گیرد بلکه کنترل آن را از سوی 

هرقدرت بزرگ نیز در کوتاه مدت ناممکن می کند.
جامعه جهانی مسئولیتی بزرگ به عهده دارد تا مانع هرآن چیزی شود که 

مثلث ماجراجو در پی وقوع آن است.

یادداشت
مرغ 34 هزار تومانی سیمرغ است

مصطفی داننده
 فیلم صف ایستادن مردم برای خرید مرغ دولتی 18 هزار و 5۰۰ تومانی 
در شبکه های  دارد  قرار  کرونایی  فراگیر  تعطیالت  در  که کشور  روزهایی  در 

اجتماعی در حال دست به دست شدن است.
ین صف در عصر کرونا حکایت وضع بد اقتصادی جامعه است. خیلی از 
آدم ها می دانند ممکن است در صف مرغ دولتی کرونا بگیرند اما چاره  ندارند. 
مرغ در بازار ۳4 هزار تومان است. فرق مرغ دولتی با آزاد در هر کیلو حدود 

16 هزار تومان است.
دیگر خودمانیم، غریبه که بین مان نیست، مردم ندارند. تورم کار را به جایی 
رسانده که ساده ترین غذاها که خیلی ها در سال های نه چندان دور با گالیه از مادر 
یا همسر آن را می خورند و می گفتند »این چیه پختی؟« حاال الکچری شده اند.

واقعا با حقوق دو، سه میلیونی چه می شود کرد؟  با یک سبد خرید کوچک، 
نصف حقوق یک کارمند و  یا کارگر می رود.

االن بخشی از خانواده های ایرانی، لبنیات را از سبد خریدهای خود حذف 
کرده اند. لبنیاتی که هر روز مردم یک قیمت بر روی آن می بییند. اغراق نیست 

که بگوییم در ایران لبنیات طالی سفید است.
فکر می کنم جایزه نوبل اقتصادی را باید به حقوق بگیر ایرانی داد. واقعا 
گاهی قابل درک نیست که یک سرپرست خانواده چگونه یک ماه را به پایان 

می رساند و سعی می کند آب در دل خانواده اش 
را  آن  خانواده ها  از  برخی  که  رسیده است  جایی  به  گوشت  االن  همین 
سهمیه بندی کرده اند. مصرف گوشت قرمز خود را به هفته ای یک بار رسانده اند.

بله، مردم صف مرغ می ایستند تا شرمنده خانواده خود نشوند. حاال که 
نمی توانند گوشت قرمز بخورند حداقل از مرغ محروم نشوند.

در این میان متاسفانه، کرونا و نابسامانی اقتصادی به رشد بیکاری کمک 
آن  زندگی  به  و وای  بیکار است  دلیلی  به هر  کرده است. سرپرست خانواده 

خانواده در عصر گرانی و کرونا.
می شود گفت که دیگر با ارزانی خداحافظی کرده ایم. گوجه و خیار در برابر 
میوه های سینه سپر کرده اند و قیمت شان را به رخ آنها می کشند. مردم برای 
اینکه بتوانند میوه بخرند به سراغ، درجه دو و درجه سه ها می روند. میوه هایی 
که قیمت های شان نصف میوه درجه یک است. البته گاهی زور بخشی از جامعه 

به خرید میوه درجه سه هم نمی رسد.
صف ایستادن در وقت کرونا، هشدار بزرگی به مسؤوالن کشور است. مردم 
به خاطر نان شان، جان شان را به خاطر می اندازند. این که مردم در برابر تعطیلی 
مقاومت می کنند به خاطر این است که نگران وضع زندگی خود هستند. می دانند 
که این 1۰۰ هزار تومان ها و یک میلیون ها دردی از آنها دوا نمی کند. می دانند 

که اگر کار نکنند، چرخ زندگی شان نمی چرخد.

رضا پدیدار*
عمر مفید مواد اولیه 
فرصتی  و  هیدروکربوری 
که برای توسعه و صادرات 
آسان آن بویژه در خصوص 
نفت خام وجود دارد، شاید 

از ۲۰ سال تجاوز نکند.
حرکت  در  ن  جها
ز  ا ه  د ستفا ا سمت  به 
موضوع  این  و  است  تجدیدپذیر  و  پاک  سوخت های 
صادرات  و  تولید  برای  نیز  ایران  که  می دهد  نشان 
تا سال ۲۰4۰ میالدی سبد  دارد.  اندکی  نفت فرصت 
انرژی های پرطرفدار جهان تغییر می کند و ایران به عنوان 
باید  هیدروکربوری  ذخایر  دارندگان  بزرگترین  از  یکی 
برای استفاده از فرصت موجود دست بجنباند. واقعیت 
می کنند  ادعا  که  است  برخی  منسوخ  تصور  برخالف 
نسل های  برای  باید  و  است  نسلی  بین  سرمایه  نفت 
بعدی محفوظ بماند. آنچه برای نسل های بعدی از نفت 
بماند،  باقی  نسلی  بین  سرمایه  یک  به عنوان  می تواند 
سرمایه گذاری هایی است که با منابع حاصل از صادرات 
نفت و فرآورده ها و محصوالت جانبی آن انجام می شود.

نخستین مسأله ای که مانع از تحقق این هدف و 
حضور قدرتمند ایران در بازارهای جهانی و همین طور 
جذب سرمایه و تکنولوژی شد، تحریم است. تحریم های 
خارجی و البته دست اندازهای داخلی که اجازه نمی دهد 
صنعت نفت ایران شکوفا شود و از فرصت محدود خود 
احتمال  زمزمه های  که  اکنون  ببرد.  را  بهره  بیشترین 
صادرات  زمینه های  شدن  فراهم  و  تحریم ها  کاهش 
نفت و جذب سرمایه خارجی به گوش می رسد؛ باید با 
دقت بیشتری در این مسیر قدم برداشت تا دوباره فرصت 
سوزی اتفاق نیافتد. باید قبل از هر چیز، متخصصان امر 
دور هم جمع شوند و بررسی کنند که کدام موانع داخلی 
هستند و خودمان با دست های خودمان علیه کشور رقم 

ما تحمیل شده است.  بر  از خارج  زده ایم و کدام یک 
در  و  شناسایی شود  تحریم  از  موانع حاصل  تمام  باید 
اسرع وقت موانع داخلی مانند قوانین و مقررات دست 
و پا گیر رفع شود. در این مدت، الزم است که لیست 
در  تا  شود  شناسایی  دقت  به  نیز  داخلی  ظرفیت های 
اولویت باشد. اما با عینک واقع بینی کاستی ها را نیز در 
نظر بگیریم. چراکه صنعت نفت همانقدر که به صادرات و 
بازگشت به بازار نیازمند است؛ به توسعه نیز احتیاج دارد و 
نمی توان از این مسأله غافل شد که هر دو به یک اندازه 
در اولویت های کشور هستند. اگر تحریم ها برداشته شود، 
در اولین فرصت ایران توان این را دارد که یک میلیون 
بشکه در روز صادرات نفت خود را افزایش دهد و ظرف 
6 ماه 5۰۰ هزار بشکه دیگر به این رقم بیفزاید. شاید 
حدود یک سال زمان الزم باشد که حجم صادرات نفت 
ایران به رقم قبل از تحریم ها یعنی حدود ۲.۷ میلیون 

بشکه در روز برسد.
در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز برای بازگشت 
چاه های نفت موجود به تولید نمی توان رقمی دقیق عنوان 
آنکه  ضمن  بود.  نخواهد  بزرگی  خیلی  عدد  اما  کرد؛ 
برای حفظ وضع موجود در چند سال اخیر نیز سرمایه 
گذاری هایی صورت گرفته که به بازگشت ایران به بازار 
نفت کمک می کند. در صورت لغو تحریم ها، ایران مشکل 
بازاریابی نیز نخواهد داشت. چراکه نفت باکیفیت و ارزان 

ایران در جهان به میزان کافی خواهان دارد.
اما مسأله مهمتر، مکانیزم اجرایی است که متأسفانه 
نداریم. همزمان با فعال سازی زمینه استحصال نفت الزم 
است که نظام های بین المللی نیز به صنعت نفت ایران 
متصل شوند. به مسأله اخذ تأییدیه بانکی، حمل، بیمه 
و کیفیت سنجی و... باید توجه ویژه تری داشته باشیم. 
صرف اینکه تحریم ها برداشته شود برای بازگشت نفت 
اعمال  شبه  یک  تحریم  نیست.  کافی  بازار  به  ایران 
می شود اما برداشته شدن آن یک پروسه زمانبر است. 
در مورد موانع داخلی نیز که از آن به عنوان خود تحریمی 

یاد می شود، چندی پیش تحقیقی در اتاق بازرگانی تهران 
انجام دادیم که نشان می داد ساختار بنیادی اقتصاد کشور 
ما دچار مشکل است. در دوران تحریم ها برخالف تمام 
با توجه به شرایط اقتصادی در  تجربه های جهانی که 
را تدوین  اقتصادی  فعالیت های  دوران تحریم، ضوابط 

و تسهیل می کنند، در ایران برعکس عمل می شود.
طبق این بررسی، از سال 1۳91 تا 1۳94، یعنی در 
اوج تحریم های دوره قبل، عوامل بازدارنده و صدور بخش 
نامه های متنوع ۲ تا ۳ برابر مدت زمانی بوده که تحریم 
نداشتیم. جالب تر آنکه با رفع تحریم ها و اجرای برجام 
نیز این بخش نامه ها از بین نرفته اند و به این ترتیب 
اقتصاد کشور را تحت فشارهای داخلی قرار داده اند. در 
سال های اخیر مجدداً حجم این قوانین دست و پا گیر 
بیشتر شده و االن نیز اگر تحریم ها برداشته شود، بازهم 
این قوانین زائد مانند یک تحریم داخلی به اقتصاد کشور 
لطمه می زنند. ما باید این قوانین را شناسایی و ساختار 
درهم ریخته اقتصادی را در اولین فرصت اصالح کنیم.

خودتحریمی  نظام  و  منفی  مؤلفه های  از  جریانی 
در ایران شکل گرفته که یک نظام اقتصادی مخدوش 
را از ایران ترسیم می کند و حتی سرمایه داران ایرانی 
ساکن خارج را نیز از سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و 
صنعت نفت بیزار می کند و فراری می دهد. در حالی که 
در تجربه های کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن بعد از 
جنگ جهانی دوم دیده می شود که همین سرمایه گذاران 
وطنی که ساکن کشورهای توسعه یافته بوده اند، نقش 
پررنگی در رشد اقتصادی آنها داشته اند. از این رو ایران 
روی  دست  تحریم ها  لغو  زمان  به  رسیدن  برای  نباید 
اقداماتی  نیازمند  دست بگذارد و برای بهبود اقتصادی 
از  یکی  است.  آن  اجرای  زمان  امروز  همین  که  است 
بازآرایی  و  ملی  اتحاد  یک  شکل گیری  آنها  مهم ترین 

قوانین اقتصادی است.
اتاق  زیست  و محیط  انرژی  رئیس کمیسیون   *

تهران

دیدگاه
پیش نیازهایی برای دوران بدون تحریم

سیدشهاب الدین چاوشی
طریق  از  را  خود  دغدغه های  و  اعتراضات  مردم  چه 
شورش عنوان کنند و به خیابان ها بریزند و چه بخاطر عدم 
تعهد و دلسوزی مسئوالن در رسیدگی به مشکالت جامعه، 
مردم به ورطه بی تفاوتی متمایل شوند، هر دو این جریان ها به 
یک اندازه برای امنیت ملی و آینده کشور نگران کننده است.

تشکیل مجلس  برای  در سال گذشته  که  انتخاباتی 
جدید برگزار شد نسبت به انتخابات دوره قبلی مجلس، با 
انتخابات های  افت شدید استقبال عمومی مواجه شد به طوری که یکی از ضعیف ترین 
و  بی عالقه گی  از  بارزی  نمونه  رخداد  این  و  بودیم  شاهد  را  انقالب  از  پس  کشور 
العاقل باالشاره نمود  بی اهمیت شدن سرنوشت کشور برای مردم است و اینجاست که 

می کند. پیدا  واقعی 
عوامل  همه  اگر  امروز  بدانیم  باید  اجتماعی،  مهم  واکنش  این  دالیل  از  صرف نظر 
بی تفاوتی و قهر مردم از حاکمیت، انتخابات و مشارکت سیاسی را مرتفع نکنیم کشور و نظام 
با توجه به انتخابات حداکثری در آمریکا، در وضعیت شکننده ای قرار خواهد گرفت. برای 
سیاسیون شناسایی موانع حضور و مشارکت و عدم جنب و جوش مردم کار چندان دشواری 
نیست بنابراین عاقالنه است مجموعه حاکمیت به موقع و پیش از آنکه فرصت ها تلف شود 

توصیه ها و نگرانی ها را جدی بگیرد.
در دوره نوجوانی وقتی اصول عقاید می خواندیم در اثبات دالیل معاد مثال می زدند، 
که اگر کودکی نابالغ به ما بگوید عقربی در لباس مان پنهان شده، سریع جابه جا می شویم 
و همه جا را می گردیم تا مبادا خطری جان شیرین ما را تهدید کند. مسئوالن نیز باید از 

آگاهان و دلسوزان کشور حرف هایی را که در مسئولیت ها کمتر شنیده می شود، حداقل در 
نابالغ، بشنوند و نگذارند مردم به سمت بی تفاوتی نسبت به سرنوشت  حد هشدار کودکی 
خود و کشورشان کشیده شوند، جامعه در وضعیت کنونی آبستن حوادث تلخی است و این 
بی تفاوتی ها و بی رغبتی ها از سوی مردم اشاراتی از وقوع مخاطرات جدی است که باید هر 

چه سریع تر و قبل از وقوعی سهمگین مورد توجه قرار گیرد.
نگذارید دشمنان ایران شادمان شوند، تک تک ایرانی ها سرمایه زوال ناپذیر این کشور 
هستند و حاکمیت باید گوش های خود را برای شنیدن دغدغه ها و نگرانی های به ظاهر خاموش 
و خفته، تیزتر کند. عمیق تر شدن فاصله طبقاتی، شکسته شدن و انقراض طبقه متوسط و 
ضعیف در جامعه، خطر اصطکاک میان نیروهای جوان بیکار و فاقد امید به آینده را با اقشار 
مرفه افزایش داده است. اگر دو قطبی اقتصادی هم به دو قطبی سیاسی و اجتماعی افزوده 

گردد، اوضاع دشوارتری در پیش رو خواهد بود.
همه  بسیج  و  سپاه  قضایی،  دستگاه  مجلس،  دولت،  تصمیم گیر همچون  نهادهای 
از فرو  را  به صورت ریشه ای و عاجل چاره جویی کنند و کشور  باید  امروز در کنار هم 
باشیم  داشته  توجه  اینکه  ضمن  کنند.  خارج  بی تفاوتی  و  فرسودگی  باتالق  در  رفتن 
و  دارد  ماه فرصت  ترک کاخ سفید چند  برای  است که هنوز  مار زخم خورده ای  ترامپ 
ممکن است در ایام باقیمانده مشکالت جدیدی را با استفاده از هم مسلکان و هم فکران 
داخلی خود برای کشور به وجود آورد، اما باید توجه داشت که زیر نظر داشتن و دقت 
در شرایط بین المللی نباید به بهای غفلت از وضعیت نابسامان مردم در همه حوزه ها به 
ویژه مسائل معیشتی، اقتصادی و اجتماعی تمام شود و امیدواریم در صحنه  بین المللی 
از  بشریت  رهایی  و  جهان  در  امپریالیسم  فروپاشی  عامل  ترامپ  نسنجیده  اقدامات 

باشد. نظام سلطه گر  این  ستمگری های 

نگاه ونظر
خطر بی تفاوتی مردم را جدی بگیریم!

مدیران  نماینده  انتخابات  نتیجه  شدن  مشخص  با 
مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات و رای آوری پدرام 
پرونده هجدهمین  آن،  اول  منتخب  عنوان  به  آئین  پاک 

دوره این انتخابات نیز بسته شد.
مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران 
مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات امروز 4 آذرماه در حالی 
برگزار شد که در مرحله اول پدرام پاک آیین با 1۰۳۰ رای 
از ۲۲61 رای ماخوذه در برابر ۳۲۰ رای نفر دوم توانسته 
بود با کسب بیش از 45% آرا به عنوان نفر اول به مرحله 

دوم این انتخابات راه پیدا کند
در مرحله دوم این انتخابات که از ساعت 1۰ صبح 
روز سه شنبه 4 آذرماه براساس تبصره 1 ماده ۳۳ آیین نامه 
اجرایی قانون مطبوعات برگزار شد؛ پدرام پاک آئین همانند 

دور قبل با برتری زیاد نسبت به نامزدهای دیگر، با کسب 
هیات  در  مسئول  مدیران  نماینده  عنوان  به  رای   141۳
هنظارت بر مطبوعات انتخاب شد. در ادامه  امید حاللی 

زاده دیگر نامزد این انتخابات، با 1۲8 رای نفر دوم شد.
باال  مشارکت  انتخابات،  این  اهمیت  حائز  نکات  از 
نسبت به دور اول بود که در همان ۲ ساعت اول از انتخابات 
نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، تعداد 
9۳۰ نفر از مجموع واحدین شرایط در این انتخابات شرکت 

کرده  بودند.
انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات، هر دو سال یکبار 
به منظور انتخاب نماینده مدیران مسئول رسانه های کشور 
منتخب  نماینده  و  برگزار  مطبوعات  بر  نظارت  هیات  در 

رسانه ها با رای مستقیم آن ها تعیین می شود.

نتیجه انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات مشخص شد 

پدرام پاک آئین منتخب برتر هجدهمین دوره 
انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت برمطبوعات
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قرنطینه دو هفته ای تاثیری در حذف زنجیره انتقال کرونا ندارد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی گفت: قرنطینه دو هفته ای 

چندان تاثیری در حذف زنجیره انتقال کرونا ویروس ندارد.
دکتر یحیی ابراهیمی اظهار کرد: برای قطع زنجیره انتقال باید همه جا 

تعطیل می شد و ساعات فعالیت تردد در روز را کاهش می دادند.
نماینده مردم سلسله و دلفان مهمترین راه مقابله با ویروس کرونا را حذف 
زنجیره انتقال و رعایت فاصله اجتماعی، شستشوی مکرر دست ها و قرنطینه 

کردن افراد مبتال دانست.
وی با بیان اینکه زمانی در موفق به کنترل این بیماری می شویم که همه 
مشاغل تعطیل و دولت حمایت معیشتی از مردم داشته باشد، تصریح کرد: حتما 

دولت معیشت مردم را مورد توجه قرار دهد.  
بوده  اشتباه  بیماری کرونا ویروس  ما در حوزه  راهبرد  ابراهیمی گفت: 

است.  
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه اساس 
درمان را تنها روی غربالگری گذاشتیم ،افزود: این درحالیست که باید در زمینه 
پیشگیری هزینه ها می کردیم، مشاهده شده که هزینه کرونا را تقبل می کنیم و 
افرادی که تست آنها مثبت بوده اما عالئم بیماری را ندارند را رها می کنیم در 

حالیکه این فرد به همراه خانواده باید قرنطینه شود.
ابراهیمی عنوان کرد: باید تالش شود افراد مبتال به بیماری را به منظور 

جلوگیری از سرایت به دیگران به هر طریقی قرنطینه کنیم.

مردم برای قطع زنجیره شیوع کرونا با جدیت همکاری کنند
ضمن  که  خواست  مردم  از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
جدیت  با  کرونا  شیوع  زنجیره  قطع  برای  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 

کنند. همکاری 
محمد علی پور با اشاره به محدودیت های دوهفته ای برای مقابله با شیوع 
کرونا ویروس گفت: مردم باید ضمن همکاری به توصیه های مسئولین ستاد 
ملی مقابله با کرونا توجه کنند، مردم باید ضمن رعایت پروتکل ها و فاصله 
باید برای قطع زنجیره  از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند،همه  گذاری ها 

کرونا همکاری کنیم.
وی افزود: با توجه به آمار فوتی ها باید توجه کنیم که فوت هر هموطن 
موجب می شود چندین خانواده عزادار شوند، آمار باالی 45۰ نفره فوتی های 
ناشی از این ویروس ناراحت کننده است، تک تک این افراد خانواده ای دارند 

و با فوت این افراد کل ملت ایران داغدار می شوند.

بررسی تامین گاز در فصل زمستان 
گزارش  ارائه   از  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
مدیرعامل شرکت ملی گاز در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری 
از کسری و افت فشار گاز در فصل زمستان در جلسه امروز این کمیسیون 

خبر داد.
هادی بیگی نژاد گفت: از آنجا که مجلس شورای اسالمی یک نهاد نظارتی 
است باید مشکالت احتمالی را پیش بینی کرده تا از وقوع آنها جلوگیری کنند 
بنابراین در جلسه امروز کمیسیون، مدیرعامل شرکت ملی گاز  حضور یافت و 
گزارشی در خصوص تامین گاز برای فصل زمستان به منظور جلوگیری از کسری 

و افت فشار گاز در فصل زمستان به اعضای کمیسیون ارائه داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین اظهار داشت: در جلسه کمیسیون 
مدیرعامل شرکت پخش و پاالیش حضور یافتند و مباحث مختلفی از جمله 

مساله  حمل و نقل سوخت در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نقل  و  در حمل  از مشکل  گزارشات حاکی  از  برخی  اخیرا  که  آنجا  از   
خصوص  در  همچنین  شد.  مطرح  موضوع  این  بود،  نقاط  برخی  در  سوخت 
مشکالت ماشین های حمل و نقل سوخت در سطح کشور بحث و قرار بر این 
شد تا جلسه ای با این افراد برگزار شده و مشکالت آنها برطرف گردد و دیگر 

شاهد کمبود گاز مایع و یا بنزین در بعضی از نقاط نباشیم.

ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده نزدیک رونمایی می شود
وزیر دفاع از رونمایی و تحویل ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده نزدیک به 
نیروی دریایی ارتش خبر داد و گفت: این ناوشکن به لحاظ امکانات و تجهیزات 

و عملکرد، متفاوت از ناوشکن های هم نسل خود است.
امیر سرتیپ حاتمی در مراسم بزرگداشت هفته بسیج که به صورت ویدئو 
کنفرانس و ارتباط تصویری با حدود 8۰ مرکز وزارت دفاع در سراسر کشور برگزار 
شد، گفت: ما پیرو فرماندهی هستیم که در مناسبت های مختلف از جمله عزاداری 
سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدالحسین )ع(، ضمن بکارگیری تمامی اصول 
بهداشتی و رعایت پروتکل ها، برنامه های خود را بصورت دقیق پیش می بردند.

امام  از جانب  بدیل  بی  ابتکار  وی گفت: تشکیل بسیج مستضعفین یک 
راحل عظیم الشأن بود که مبتنی بر اندیشه انقالب و اسالم شکل گرفت.

را صادر  مستضعفین  بسیج  دستور  زمانی  )ره(  امام  داد:  ادامه  دفاع  وزیر 
کرد که ماجرای النه جاسوسی در سیزدهم آبان ماه سال 1۳58 رخ داد و پس 
از آن بود که امام عظیم الشان در پنجم آذر سال 1۳58 با دستور تشکیل بسیج 
مستضعفین یک قدرت نمایی بزرگ را در مقابل آمریکایی ها طراحی کردند و 
با دستور تشکیل بسیج عماًل تهدیدات آمریکایی ها را به فرصت تبدیل کرد به 
گونه ای که شیطان بزرگ آمریکا با این تصمیم تاریخی به قدرت نرم جمهوری 

اسالمی ایران پی برد.
امیر حاتمی با بیان نقش آفرینی های گسترده بسیج در تمامی آوردگاه های 
جمهوری اسالمی با اشاره به تعریف فرمانده معظم کل قوا از بسیج و بسیجی 
گفت: بسیج صرفًا عضویت در سازمانی با این عنوان نیست؛ و هر یک از آحاد 
جامعه چنانچه با احساس مسئولیت و ایمان راسخ اقدامی را در راستای ارزشهای 
اسالم و انقالب انجام دهند بسیجی هستند و به معنای واقعی کلمه بسیج یعنی 

آمادگی و حضور در سنگری که اسالم و قرآن به آن نیاز دارد.
انقالب  شکوهمند  پیروزی  از  دهه   4 گذشت  از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی، شجره طیبه بسیج به درخت تنومندی تبدیل شده است، گفت: امروز در 
عرصه های مختلف مجاهدت، ایثار، از خود گذشتگی، امداد رسانی به محرومان، 
کمک به حوزه درمان و مقابله با ویروس کرونا شاهد اقدامات بسیج هستیم و 

ثمره این تفکر و اندیشه مقدس روز به روز پربارتر خواهد شد.
ترین  خصمانه  و  سخت ترین  با  دفاع  حوزه  در  اینکه  بیان  با  دفاع  وزیر 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی مواجه بودیم گفت: در همین دوران، مؤثرترین 
مسلح  نیروهای  تحویل  و  تولید  طراحی،  را  دفاعی  تجهیزات  کارآمدترین  و 
امام راحل است که می فرماید  یادآور فرمایش نورانی  این دستاوردها  دادیم و 
اگر تفکر بسیجی در کشور طنین انداز شود دشمن نخواهد توانست به اهداف 

شوم خود دست یابد.

آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا بررسی شد
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی آخرین وضعیت تولید واکسن 

کرونا در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
زهرا شیخی در تشریح جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،گفت: 
این جلسه با حضور مسئوالنی از انیستیو پاستور برگزار شد؛  در این جلسه توضیحاتی 

درباره آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا به نمایندگان مجلس داده شد.
واکسن  نحوه ساخت  درباره  هایی  گزارش  جلسه  این  در  داشت:  اظهار  وی 
کرونا، واردات آن و همچنین کیت های تشخیص به اعضای کمیسیون بهداشت 

و درمان ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
طبق گزارش های ارائه شده مشخص شد که ساخت واکسن کرونا زمان بر است و 
در شرایط فعلی مهمترین اقدام پیشگیری، رعایت پروتکل های بهداشتی و مراقبت 

های بهداشتی و برای قطع زنجیره انتقال این بیماری است.
شیخی افزود: برای تولید واکسن کرونا و داروی آن باید به ظرفیت های داخلی 

خودمان توجه کنیم  تا بتوانیم با این بیماری مقابله کنیم.

شبکه رشد و هزار راه نرفته 
شـد  ر ملـی  شـبکه 
بـا  پویـا  به عنـوان رسـانه ای 
ترویـج  و  توسـعه  مأموریـت 
سـال ها  درسـی  کتاب هـای  محتـوای 
فعالیـت  خامـوش  چـراغ  کـه  اسـت 
بـه  رسـانه  ایـن  معرفـی  بـا  می کنـد. 
جامعـه مخاطبیـن و رسـانه های جمعی 
در قالب 5 شـماره از یک پرونده بخشی 
ایـن  اقدامـات  و  رسـالت  عملکـرد،  از 
دوران  در  را  محـور  آمـوزش  شـبکه 
شـیوع بیمـاری کووید 19 بیـش از قبل 
تشـریح شـود. شـاید مهم تریـن انتظـار 
مسـئوالن ایـن شـبکه بـاور داشـتن به 
و  کاربـران  خواسـته  مهم تریـن  و  آن 
مخاطبـان بـرآورده کردن نیازها باشـد. 
وزارت آموزش وپـرورش در کشـور 
عهده دار شـبکه گسـترده تعلیم و تربیت 
بـرای  بایسـتی  ایرانـی  هـر  و  اسـت 
و  خوانـدن  سـواد  از  شـدن  برخـوردار 
نوشـتن و پیشـرفت در مسـیر علـم از 
این کانال عبور کند. در شـبکه گسـترده 
آموزش وپـرورش، سـازمان پژوهـش و 
برنامه ریزی آموزشـی ارگان تولیدکننده 
محتوا برای آموزش شـبکه گسترده 15 
میلیونـی دانش آموزان اسـت کـه اقدام 
بـه طراحـی و تولید کتب درسـی از پایه 

اول تـا دوازدهـم می کنـد.
بـا توجـه بـه اینکـه تمـام دانـش 
آموزان در۳1 اسـتان کشـور یک سـطح 
اسـتعداد، امکانـات آموزشـی و محیـط 
جغرافیایی یکسـانی نیسـتند و برخی در 
نقطه صفر مـرزی به دوراز تمام امکانات 
و برخـی در بهترین ترین سـطح ممکن 

بـه زندگـی و تحصیـل می پردازند .
درصـدد  پژوهـش  ن  ما ز سـا
تأسـیس شـبکه ای برآمـد کـه محتوای 
کمک درسـی بـرای دانـش آمـوزان بـر 
بسـتر وب ایجـاد کنـد تـا پاسـخگوی 
نیازهـای جمعیـت 15 میلیونـی دانـش 
آمـوزان باشـد. ایـن اقـدام بـه توجه به 
گسـترش شـیوه آموزش الکترونیک در 
ایـران و جهان موردتوجـه قرار گرفت و 
جرقـه آن در دهـه ۷۰  زده شـد. هـدف 
از راه انـدازی ایـن شـبکه ارائـه خدمات 
بـه تمام کسـانی بـود که درصـدد بودند 
به نوعی از محتواهای آموزشـی اسـتفاده 
کننـد. مسـئولیت راهبـری ایـن شـبکه 
فنـاوری  معاونـت  بـه   1۳85 سـال  از 
اطالعـات و ارتباطـات واگذار شـد و نام 
ایـن شـبکه از شـاد)منظور شـبکه شـاد 
فعلـی نیسـت( به رشـد تغییر پیـدا کرد.

* مسـیر فعالیـت شـبکه رشـد از 
دهـه ۷۰ تـا 9۰

از همیـن سـال ها  تولیـد محتـوا 
بـرای شـبکه رشـد آغـاز شـد امـا بـه 
خاطـر چند دلیـل کمتـر موردتوجه قرار 
گرفـت. ازجملـه ایـن دالیـل می تـوان 
بـه ضعـف در اطالع رسـانی بـه جامعـه 
مخاطبان، عدم تأکید و اجبار به استفاده 
از محتـوای تولیدشـده در شـبکه رشـد، 
نگرانـی از ورود دانش آموزان به فضای 
مجـازی و صـرف زمـان مناسـب برای 
غنـی شـدن محتـوای موجـود در ایـن 
شـبکه اشـاره کـرد. شـبکه رشـد حدود 
15 سـال ابتدایـی تأسـیس محتواهایی 

بـرای دانش آمـوزان المپیادی و مقاالت 
علمـی را تولیـد می کرد که از سـال 85 
بـه سـمت تولیـد محتـوای متناسـب با 
برنامـه درسـی پیـش رفـت و در ایـن 
راسـتا محتواهای این شـبکه تا سال 91 
پربـار، بـرای تمام پایه هـای تحصیلی و 
همچنین متناسـب با برنامه درسـی شد.
* فعالیت شبکه رشد در دهه 9۰

از سـال 91 و بـا تصویـب برنامـه 
درسـی ملـی و سـند تحـول بنیادیـن 
آموزش وپـرورش بازتعریـف در محتوای 
نهایـی  سـال 9۷  تـا  و  شـروع  تولیـد 
و عملیاتـی شـد. شـبکه رشـد بـا ایـن 
تغییـر محتوا به گونه ای سـاماندهی شـد 
کـه دانش آمـوز بتوانـد بـا توجه بـه پایه 
تحصیلـی بـه مطالب موردنظـر خود که 
در آن قابلیـت تعامـل نیـز وجـود دارد، 
دسترسـی پیدا کنند. بیشـترین محتوای 
تولیدشـده در شبکه رشـد جدید در دوره 
ابتدایی، سـپس دوره متوسـطه اول و در 
پایـان دوره متوسـطه دوم اسـت. ایـن 
بازتعریـف محتوا باعث ایجاد دو شـبکه 
رشـد قدیـم و جدید شـد. علـت این امر 
نیز عـدم پشـتیبانی مطالب رشـد قدیم 
روی موبایـل اسـت و بـه همیـن دلیـل 
امـکان انتقـال ایـن مطالـب بـه بسـتر 

جدیـد فراهم نشـد.
در  پژوهـش  سـازمان  برنامـه   *

99 سـال 
 یکـی از اهداف سـازمان پژوهش 
بـرای غنـا بخشـیدن بـه شـبکه ملـی 
مـدارس ایران )رشـد( در 6 مـاه ابتدایی 
سـال 1۳99، تولید چندیـن محتوا برای 
هـر کتـاب و غنـی کـردن محتـوا در 
متوسـطه دوم و فنـی و حرفه ای بود. در 
راسـتای تحقق بخشـیدن به این هدف 
از ظرفیت هـای  آینـده  چنـد سـال  در 
معلمـان نیز بـرای تولید محتوا در رشـد 
اسـتفاده خواهد شد. با تحقق این هدف 
فقـر محتوایـی الکترونیکـی موجـود در 
کل نظـام آموزشـی تا حـدودی برطرف 
خواهد شـد. اقدام دیگر سازمان پژوهش 
در راسـتای غنا بخشـیدن به شبکه رشد 
تأسـیس و راه انـدازی مرکـز یادگیـری 

معلم در شـبکه رشـد بوده اسـت.
* تشـریح تقسـیم بندی محتواهـا 

در شـبکه رشد
چهارنـوع محتـوا در شـبکه رشـد 
وجـود دارد. مـورد اول فیلـم آموزشـی 
ویـژۀ معلمـان، دانش آموزان، مـورد دوم 
فایل هـای صوتی هسـتند که بـه آن ها 

کتـاب گویـا اطـالق می شـود، بخـش 
سـوم محتواهای تعاملی شـامل آزمون، 
بخـش  و  تمریـن  و  تکـرار  آزمایـش، 
چهارم مطالب تکمیلی شـامل داسـتان، 
رشـد  شـبکه  در  اسـت.  قصـه  شـعر، 
سـرویس های بسـیار متنـوع و متعددی 
ازجمله دانشـنامه، المپیادها، کارآفرینی، 
بانـک تصاویـر، جشـنواره فیلم رشـد و 

محتواهـای الکترونیـک وجـود دارد.
* رشد و شاد، دو شبکه هم پوشان

شـبکه ملی مدارس ایران »رشد« 
هماننـد  اهدافـی  و  ویژه هـا  کار  دارای 
شـاد  دانش آمـوزی  اجتماعـی  شـبکه 
نیسـت. آموزش محتوا بـه دانش آموزان 
در شـبکه رشـد به صـورت بـر خـط یـا 
آنالیـن نیسـت، شـبکه رشـد پشـتیبان 
در  اسـت،  معلـم  و  درس  کالس 
راهبـری  و  اصلـی  نقـش  رشـد  معلم 
آموزشـی را بـر عهـده دارد، محتواهـای 
شـبکه رشـد برای دانش آموزان چندپایه 
و یـا عدم برخوردار از معلمان متخصص 
مناسـب است. شـبکه ملی دانش آموزی 
شـاد بسـتری برای آموزش اسـت. مقرر 
نیسـت که دو شـبکه ی رشـد و شـاد با 
یکدیگر ادغام شـوند. محتوای تولیدشده 
در شـبکه رشـد بـا شـبکه دانش آموزی 
شـاد همسـو اسـت. محتوای تولیدشده 
نیـاز  رفـع  در جهـت  بیشـتر  در رشـد 
دانش آمـوزان با توجه به شـیوع ویروس 
کرونا طراحی شـده اسـت. بحث آموزش 
خودآمـوز یا آموزش از راه دور در شـبکه 
رشـد دیـده نشـده اسـت. رشـد حاصل 
یـک نیـاز اسـت، اما شـاد حاصـل یک 
بحـران اسـت. بااین وجـود شـبکه شـاد 
بخشـی  غنـا  و  تکمیـل  بـه  می توانـد 
محتواهـای شـبکه ملـی رشـد کمـک 
شـبکه  در  می تـوان  و  کنـد  زیـادی 
شـاد لینـک ورود بـه رشـد نیـز در نظر 

شـود. گرفته 
در تشـریح بهتـر موضـوع همیـن 
بـس کـه بدانیـد حسـن ملکـی رئیـس 
برنامه ریـزی  و  پژوهـش  سـازمان 
آموزشـی دربـاره ایـن دو شـبکه گفتـه 
اسـت: شـبکه ملی رشـد و سـامانه شاد 
رقیب هم نیسـتند بلکـه همراه و همکار 
هم هسـتند. مأموریت شـبکه رشد تولید 
استانداردهای گوناگون در عناصر برنامه 
درسـی و فعالیت های آموزشی و معرفی 
قابل اسـتفاده  کاالی  به عنـوان  آن هـا 
برای معلمـان، دانش آموزان و خانواده ها 
اسـت درحالی که مأموریت شـبکه شـاد 

اسـتانداردهای  و  آموزش هـا  اجـرای 
تولیدشـده درصحنه عمل اسـت. 

* رشـد دو برابری میزان اسـتفاده 
از شـبکه رشـد در ایام کرونا

بـا شـیوع ویـروس کرونـا در ابتدا 
میـزان بازدیـد و اسـتفاده از محتـوای 
شـبکه ملی مـدارس ایـران کاهش پیدا 
کـرد امـا بعـد از مدتـی در بررسـی ها 
مشـخص شـد باالی 5۰ درصد جمعیت 
در  معلمـان  مخصوصـًا  و  کالس هـا 
دروسـی که باید بـرای دانش آموز محتوا 
ارسـال کنند از محتواهای رشـد استفاده 
می کننـد کـه نشـان دهنده رشـدی دو 

اسـت. برابری 
* تبدیـل شـبکه رشـد بـه اولیـن 
و  آمـوزان  دانـش  موردعالقـه  شـبکه 

معلمـان
شـبکه ملی مـدارس »رشـد« در 
سـال های آینـده بـا توجـه بـه اهـداف 
در نظـر گرفته شـده بـرای آن، بایـد به 
معنـای واقعـی کلمـه متحـول خواهـد 
جامـه  خـود  بـودن  ملـی  بـه  و  شـد 
رشـد  شـبکه  در  می پوشـاند.  عمـل 
دانش آمـوز،  موردنیـاز  خدمـات  کلیـه 
موزشـی  آ ر  د کا لدیـن،  ا و معلـم، 
مدرسه، مشـاوره، راهنمایـی تحصیلی، 
انتخـاب رشـته، باید آماده سـازی شـده 
و در حـال ارائـه اسـت کـه بـا توجه به 
ایـن  بـه  مراجعه کننـده  رشـد  میـزان 
شـبکه می تـوان منتظـر رسـیدن ایـن 
شـبکه بـا جایـگاه واقعـی خـود یعنـی 
اولین شـبکه موردعالقـه دانش آموزان 
و معلمـان بود. هـدف غایی دیگری که 
بـرای شـبکه رشـد در نظر گرفته شـده 
محتـوا  کـردن  شخصی سـازی  اسـت 
تولیدشـده اسـت. بـه ایـن صـورت که 
آمـوزان  از دانـش  اعـم  دانش آمـوزان 
مـدارس  حرفـه ای،  و  فنـی  مـدارس 
عـادی، دانش آمـوز مـدارس خـاص و 
مـدارس بـا نیازهـای ویـژه اسـتثنایی 
بـا مراجعـه به ایـن محتوا نیازهایشـان 
را مرتفـع و مهـارت تحصیلـی موردنیاز 
خودشـان را کسـب کننـد. این شـبکه 
فراهـم  محتـوا،  سـازی  شـخص  بـا 
کـردن امـکان ایجاد تعامـل، انجام کار 
کارشناسـی روی محتواهای تولیدشـده 
در شـبکه رشـد، ایجاد مرکـز یادگیری 
بـرای  محتـوا  کـردن  فراهـم  معلـم، 
کلیـه پایه هـای تحصیلـی بـه زودی به 
دانش آمـوزی  شـبکه  پرمخاطب تریـن 
در سـطح کشـور تبدیـل خواهـد شـد.
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برخی دانشگاهها حیاط خلوت مسئوالن شدند
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در برخی جاها نهاد علمی با بافت شهری، 
فرمانداری، استانداری و ... پیوند خورده که این موضوع غیر علمی است و در برخی 

از جاها دانشگاه ها به حیاط خلوت آنها تبدیل شدند.
غالمحسین رحیمی شعرباف با اشاره به آئین نامه پیاده سازی آمایش آموزش 
عالی کشور و مدیریت استانی مؤسسات آموزش عالی کشور گفت: در هر استان یک 
دانشگاه باید باالترین مرجع هماهنگی سیاست ها و برنامه های آموزش عالی در 
سطح استان باشد. دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه معین استان تهران انتخاب شد.

وی افزود: دانشگاه آزاد و فنی حرفه ای دارای مدیریت استانی هستند و سایر 
دانشگاه ها هم باید مدیریت استانی داشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: آماده تشکیل شورای مدیریت 
استانی در هر استان هستیم. دانشگاه معین استان یک دبیرخانه امور اجرایی در 
استان خواهد داشت و ساختار کالن اجرای وظایف در دبیرخانه ها به تصویب 

شورای مرکزی خواهد رسید.
رحیمی افزود: مسئول دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین از میان اعضای 
هیأت علمی با تجربه در امور آموزش عالی و اجرایی انتخاب می شود. وظایف 

دانشگاه معین هم مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان 
مسئول دبیرخانه شورای مرکزی مدیریت استانی آموزش عالی انتخاب شده است. 

در وزارت علوم تشکیالت جدیدی برای دانشگاه های معین ایجاد نشده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: الزم است تشکیل دبیرخانه 
استانی شورای مدیریت آموزش عالی استان و ایجاد هماهنگی میان دبیرخانه 

شورای مرکزی و شوراهای استانی انجام شود.
رحیمی افزود: ارتباط میان ساماندهی مؤسسات آموزش عالی و وظایف 
دانشگاه های معین خیلی کم است و طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی و تمام 
آنچه توسط شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ شده تا پایان سال 1۳99 اجرایی 
می شود. آمایش آموزش عالی در مقیاس استانی است و باید آموزش تحقیقات و 

فناوری، نوآوری به صورت جامع در استان ها دیده شود.
رحیمی به ساماندهی مؤسسات آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در آموزش 
تا  گرفته  دانشگاهی  رشته های  از  سطوح  تمام  در  که  ایم  کرده  عادت  عالی 
مؤسسات آموزش عالی، اقدام به توسعه کنیم و این اولین بار است که در قالب 
طرح ساماندهی از این توسعه با توجه به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و 

نظام علمی کشور جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: در برخی از جاها نهاد علمی ما با بافت شهری، فرمانداری، 
استانداری و … پیوند خورده است که این موضوع غیر علمی است و در برخی 

از جاها دانشگاه ها به حیاط خلوت آنها تبدیل شده اند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: برخی از مؤسسات به معنای 
کلی از حیطه اختیارات وزارت علوم خارج شده اند. برخی از این مؤسسات از نظر 

کیفیت پایین هستند که اصاًل نباید دانشجویی پذیرش می کردند.
رحیمی افزود: به عنوان مثال دانشگاه تفرش ۷4 عضو هیأت علمی دارد 
که تنها 9 نفر از آنها در استان ساکن هستند، به این صورت که نمی شود دانشگاه 
درست کرد یا دانشگاهی با وجود داشتن 1۲ هیأت علمی و هزار دانشجو رشته 
مهندسی کامپیوتر آن یک استاد ندارد، در خوانسار یک عضو هیأت علمی ساکن 
وجود ندارد، اینها نشان می دهد که نظارت ها ضعیف بوده است و کار مهم این 
است که شورای مدیریت آموزش عالی استانی برای تضمین کیفیت آموزش عالی 

در استان بر این موارد نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: ساماندهی مؤسسات آموزش عالی الزم، ضروری و حیاتی 
است. برخی جاها به دور از شأن نهاد علمی است که این وضعیت را داشته 
باشد، ساماندهی در واقع فقط الحاق یا محدود کردن نیست بلکه به خیلی از 

موارد توجه می کند

سوء قصد به جان سرپرست آموزش و پرورش قرچک با اسلحه 
فردی با حضور در دفتر مدیریت آموزش و پرورش قرچک سرپرست این 
اداره را با اسلحه مورد هدف قرار داد. در این راستا چهار تیر شلیک شده و به پا 

و دست و کمر فراهانی سرپرست آموزش و پرورش قرچک اصابت کرده است.
بهمن خطیبی فرماندار قرچک با اشاره به این حادثه  گفت ضارب شناسایی 

شده و تحت تعقیب است.

نجات خانواده چهار نفره از مرگ خاموش
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مسمومیت 
خانواده چهار نفره با گاز مونوکسید کربن خبر داد.  سید جالل ملکی اظهار داشت: 
این حادثه در بلوار شاهد میدان پروین خیابان 196شرقی در یک ساختمان چهار 
طبقه مسکونی و در طبقه سوم آن در یک واحد حدودا 65 متری  اتفاق افتاد 
و بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن یک زن و مرد مسن و دو مرد جوان حدودا 
۳5 ساله دچار گاز گرفتگی شدند که خوشبختانه با تالش همکاران اورژانس از 

خطر مرگ نجات یافتند.

قدیمی ترین موبایل قاپ تهران دستگیر شد
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری قدیمی ترین موبایل قاپ 

تهران خبر داد.سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: به دنبال وقوع چندین فقره موبایل 
قاپی و سرقت در محدوده جنوب تهران و به خصوص محله 1۳آبان، رسیدگی به 
موضوع در دستورکار ماموران کالنتری این محل قرار گرفت و در جریان تحقیقات 

انجام شده ماموران متوجه شدند که سارق موبایل قاپ فردی میانسال است. 
وی با بیان اینکه در همین راستا بانک اطالعات مجرمان مورد بررسی قرار 
گرفته و اطالعات آن با تصاویری که از طریق دوربین های مداربسته به دست 
آمده بود، مطابقت داده شد، گفت: در جریان این بررسی ها  هویت سارق مشخص 
شد و ماموران متوجه شدند این موبایل قاپی ها توسط یکی از قدیمی ترین سارقان 

کیف قاپ و موبایل قاپ تهران انجام شده است.
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی 
برای دستگیری این فرد، گفت: ماموران با مراجعه به منزل این سارق او را که 
اخیرا و پس از طی کردن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده بود، مجددا 

دستگیر کرده و به مقر انتظامی منتقل کردند.
موقوفه ای با بیان اینکه از منزل این سارق ۲۷  دستگاه تلفن همراه و تبلت 
مسروقه کشف و ضبط شد، گفت: این فرد تحت بازجویی قرار گرفت و در جریان 
آن اعتراف کرد که اموال مسروقه را در چند روز اخیر در مناطقی از نیاوران و 
دربند گرفته تا خیابان 1۳ آبان سرقت کرده است. او در مجموع به دست کم ۳۰ 

فقره موبایل قاپی اعتراف کرد.
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه این فرد از زمان ورود 
نخستین گوشی های تلفن همراه  تاکنون چندین بار به جرم موبایل قاپی و کیف 
قاپی دستگیر شده بود، گفت: در تحقیقات بیشتر همچنین مشخص شد که این 
فرد با اغفال جوانان و ارائه آموزش های تخصصی کیف قاپی به آنان، این افراد 

را نیز در جرم خود شریک کرده بود که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
به گفته موقوفه ای، متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جدید برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
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هواوی خالق ترین شرکت در حوزه ی فناوری 
بی سیم است

فعالیت شرکت های مختلف در سال گذشته،  از  آمار منتشرشده  بر اساس 
هواوی به عنوان خالق ترین شرکت در زمینه ی فناوری بی سیم شناخته شد.

شرکت های بسیاری در دنیای فناوری مشغول هستند اما اکثر آن ها معروف 
نمی شوند؛ زیرا هنوز نتوانسته اند به تعداد قابل توجهی مصرف کننده داشته باشند. 
اما در این میان شرکت هایی هستند که موفق می شوند ظرف مدت زمان مشخصی، 
به موفقیت برسند. یکی از آن ها، سازنده ی محصوالت فناوری هواوی است که 
توانسته افراد زیادی را از سراسر دنیا به برند خود جذب کند. به تازگی گزارشی 
درباره هواوی و چند شرکت عظیم فناوری دیگر منتشر شده است که اطالعات 

جالبی به ما منتقل می کند.
ممکن است این مسئله برای کسانی که بازار دستگاه های بی سیم را دنبال 
می کنند یا کار آن ها به این بخش از دنیای فناوری مرتبط می شود تعجب آور نباشد؛ 
اما باید بگوییم می توان هواوی را خالق ترین شرکت در زمینه تولید محصوالت 
بی سیم نامید. هر سال پس از معرفی اعضای جدید خانواده ی سری Mate این 
شرکت، عموما این دستگاه ها از برترین تلفن های هوشمند مبتنی بر فناوری در 
جهان شناخته می شوند؛ این خود نشان دهنده ی موفقیت هواوی در به روزرسانی 

مداوم دستگاه های هوشمند است.
بااین حال تراشه های قدرتمند 5 نانومتری که برای سری Mate 4۰ ساخته 
شده بودند، به دلیل تحریم اقتصادی هواوی توسط دولت ایاالت متحده آمریکا، 
فناوری  از  استفاده  با  تراشه ها  این  اگر  برسند.  شرکت  این  دست  به  نمی توانند 
آمریکایی تولید شوند، سازندگانی مانند TSMC از فروش بدون مجوز تراشه های 

پیشرفته به هواوی منع می شوند.
بر اساس گزارش صنعتی South China Morning Post،  هواوی 
از اول سال تا آخر ماه اکتبر، 86۰۷ پتنت جدید مربوط به فناوری بی سیم ثبت 
از  باالتر  یعنی  را در صدر فهرست،  فناوری چینی  آمار، غول  این  است.  کرده 
کوالکام قرار می دهد. این شرکت کالیفرنیایی در بازه ی زمانی مشابه بین ژانویه و 
اکتبر موفق به ثبت 58۰۷ پتنت شده است. یکی دیگر از شرکت های تولیدکننده 
چینی به نام اوپو با ثبت 5۳5۳ پتنت در جایگاه سوم قرار دارد. داده های موجود 
دفتر  که  است  شده  incoPatارائه  اطالعات  بانک  توسط  فهرست  این  در 

مرکزی آن در پکن قرار دارد.
بر اساس اطالعات incoPat، چین و ایاالت متحده آمریکا با ۳۲ درصد 
از  تا اکتبر، پیش گام بودند. پس  از ژانویه  از همه ی پتنت های منتشرشده  سهم 
آن ها ژاپن با 15 درصد و کره جنوبی با ۷ درصد قرار دارند. این شرکت می گوید 
اطالعاتی که برای به دست آوردن آمار نهایی استفاده می کند، بر اساس پرونده ی 
این پرونده ها  ارتباطات بی سیم است که دردسترس عموم قرار دارد.  پتنت های 

شامل پتنت های مربوط به فناوری 5G نیز می شود.
را  آن  که  کشورهایی  و  است  بی سیم  اتصال  بعدی  نسل   5G نترنت 
دلیل،  همین  به  هستند.  مزیت  دارای  اقتصادی  ازلحاظ  می کنند،  کنترل 
هواوی  نوآوری  دیدن  با  آمریکا  متحده  ایاالت  تجارت  وزارت  جون  ماه  در 
تحریم  را  شرکت  این  نفسگیر،  مسابقه ی  این  در  ماندن  عقب  احتمال  و 
اکنون شرکت های فناوری آمریکایی مجاز به همکاری  البته  اقتصادی کرد. 
ایاالت  هستند.   5G جهانی  استانداردهای  ایجاد  به  کمک  برای  هواوی  با 
در جلسات شرکت  در صورت عدم حضور  که  داشت  آن  بیم  آمریکا  متحده 

بیفتد. عقب  ماجرا  این  از  هواوی، 
هواوی همچنین در کمک به ۳GPP برای تهیه استانداردهای 5G پیشرو 
است. ۳GPP )پروژه مشارکت نسل ۳( اصطالحی است که شامل سازمان های 
استانداردی می شود که به ایجاد پروتکل هایی برای مخابرات تلفن همراه کمک 
 ۳GPP به  را  کمک  بیشترین  کوالکام  و  اریکسون  هواوی،  از  بعد  می کنند. 
مجموعه   ۳GPP امسال   ،SCMP طبق  می کنند.   5G استانداردهای  برای 
استانداردهای بعدی خود را برای 5G تکمیل کرد که شامل برنامه های احتمالی 
برای 5G می شود. از این برنامه های می توان به رانندگی خودکار، کارخانه های 

هوشمند و جراحی از راه دور اشاره کرد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی به سربازان ماهر
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح از ایجاد 

باشگاه ماهرسان و پرداخت وام به سربازان ماهر پس از پایان خدمت خبر داد. 
سردار موسی کمالی با اشاره به برگزاری سی و سومین جلسه کمیسیون 
دائمی مهارت آموزی کارکنان وظیفه گفت: در این جلسه که به ریاست سردار 
اینکه  با تاکید بر  فرحی، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان برگزار شد، 
مهارت  تخصصی  آموزش  تحت  سربازان  تمامی  باید   14۰1 سال  پایان  تا 
آموزی قرار بگیرند مقرر شد تا شرایطی فراهم شود که دست کم ۳۰ درصد 
و  مناسب  شغل  به  شده  کسب  مهارت  از  استفاده  با  بتوانند  سربازان  این  از 

نیاز خود برسند.  مورد 
وی با اشاره به تشکیل سامانه ماهرسان برای سربازان ماهری که خدمتشان 
به پایان رسیده، گفت: در این سامانه بخشی به نام باشگاه ماهرسان نیز با همراهی 
بانک انصار ایجاد شد که در حال حاضر تمامی سربازان ماهری که خدمتشان 
را طی سال های 9۷ تا ۳۰ شهریور امسال به پایان رسانده باشد امکان عضویت  

در آن را خواهندیافت. 
باشند  ماهرسان  باشگاه  عضو  که  سربازان  این  به  اینکه  بیان  با  کمالی 
بین ۳۰ تا 5۰ میلیون تومان وام برای اشتغالزایی، ازدواج و خرید لوازم خانگی 
به  این سامانه   99 آذرماه  پایان  ازدواج داده می شود، گفت: از  تامین هزینه  و 
روز رسانی شده و سربازان ماهر می توانند پس از ترخیص از خدمت با کدملی 

به عضویت آن در بیایند. 
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح با بیان 
اینکه صندوق مهارت آموزی سربازان نیز زیر نظر سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح تاسیس خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه برای  تقویت مهارت آموزی در 
شرایط کرونا، آموزش در محیط واقعی کار راه اندازی شده بود، گزارشی از آخرین 
وضعیت این کارگاه ها نیز ارائه و تاکید شد که پایان سال باید 15 هزار کارگاه 

نیروهای مسلح در سامانه وزارت کار ثبت شود.
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رییس اتحادیه مشاوران 
اکنون  گفت:  تهران  امالک 
نرخ های کاذب مسکن خریدار 
ندارد، زیرا عرضه مسکن در بازار افزایش 
و تقاضا افت کرده است، طوری که در 
قیمت  تهران  شهر  در  اخیر  هفته  سه 
یافته  کاهش  درصد   1۰ حدود  مسکن 
و فشار عرضه نشان می دهد که شرایط 
فراهم  ملک  بازار  در  سوداگری  برای 

نیست.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: 
فقره   5۰۷۲ انعقاد  شاهد  امسال  آبان 
شهر  در  ملک  فروش  و  خرید  قرارداد 
تهران بودیم که نسبت به ماه قبل 48 
درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته 1۲ درصد افزایش نشان داد.
قراردادهای  آمار  به  اشاره  با  وی 
 16 امسال  ماه  آبان  گفت:  نیز  اجاره 
هزار و 58۳ اجاره نامه در شهر تهران در 
سامانه ثبت امالک و مستغالت به ثبت 
رسیده که نسبت به ماه قبل 1۰ درصد 
کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

66 درصد افزایش یافته است.
امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
تهران درباره آمار معامالت ملک در کل 
کشور نیز گفت: آبان ماه 99 بالغ بر 44 
هزار و ۳۳9 مبایعه نامه )قرارداد خرید و 
فروش( در کل کشور منعقد شده که از 
افت ۳1 درصد نسبت به مهرماه امسال 
و رشد 6۷ درصد نسبت به آبان پارسال 
در  کرد:  تصریح  دارد.خسروی  حکایت 
کل کشور نیز طی آبان ماه 1۳99 تعداد 
1۳۳ هزار و 96 قرارداد اجاره به امضا 
رسیده که 9 درصد کمتر از مهرماه سال 
جاری و ۲۷۳ درصد بیشتر از آبان سال 

گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه کاهش معامالت 
افت  برای  خریداران  انتظار  از  ناشی 
برای  فروشندگان  مقاومت  و  قیمت ها 
انداز  کاهش قیمت است،  گفت:چشم 
اقتصاد کشور مثبت ارزیابی می شود. از 
طرف دیگر نرخ ارز کاهش یافته که به 
افت نرخ های پیشنهادی مسکن منجر 
کاذب  نرخ های  اکنون  است. هم  شده 
در  مسکن  عرضه  زیرا  ندارد؛  خریدار 

بازار افزایش و تقاضا افت کرده است.
سه  طی  اینکه  بیان  با  خسروی 
هفته اخیر در شهر تهران قیمت مسکن 
است،  یافته  کاهش  درصد   1۰ حدود 
اظهار کرد: فشار عرضه نشان می دهد 
که شرایط برای سوداگری در بازار ملک 
ظرفیت  حال  عین  در  نیست.  فراهم 
بالقوه ای در طرف تقاضا دیده می شود 
که در انتظار شرایط اقتصادی کشور به 
سر می برد. توصیه ای به خرید و فروش 
نمی کنیم ولی ارزیابی ما این است که 

در  را  مناسبی  فرصت  کنونی  اوضاع 
اختیار متقاضیان مصرفی قرار داده است.  
وزیر راه و شهرسازی نیمه نخست 
آبان با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت 
ارز در بازار و تاثیر آن بر قیمت مسکن، 
به ایرنا گفته بود: ریزش نرخ ارز و طال 
به طور طبیعی، کاال و خدمات و از جمله 

مسکن را متاثر می کند.
اسالمی کاهش قیمت مسکن را در 
شرایط فعلی، انتظاری بجا، مورد تایید 
گفت:  و  کرد  اعالم  درست  کامال   و 
ارز قیمت مسکن  تداوم کاهش قیمت 

را کاهش خواهد داد.
امسال  ماه  آبان  در  دالر  قیمت 
حدود  از  و  داشته  چشم گیری  کاهش 
۳1 هزار تومان تا کانال ۲4 هزار تومانی 
نیز افت کرد. به نظر کارشناسان، اگرچه 
دارد،  امکان  و  دارد  نوسان  ارز  قیمت 
چشم انداز  اما  برود،  باال  اندکی  دوباره 

حرکت آن، نزولی است.
تهران  در  مسکن  قیمت  متوسط 

اعالم  اساس  بر  امسال  ماه  مهر  برای 
بانک مرکزی، ۲6 میلیون و ۷۲۰ هزار 
تومان در هر متر مربع بود. این شاخص 
در مقایسه با ماه گذشته )شهریور 99( 
سال  مشابه  ماه  به  نسبت  و   1۰ رشد 
قبل )مهر ماه 98( رشد 11۰.1 درصدی 
داشته است.تعداد معامالت مسکن نیز در 
مهر ماه امسال 8656 فقره بود که نسبت 
به ماه گذشته که 846۳ فقره بود، رشد 
۲.۳ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال 
فقره   ۳4۰1 که   )98 ماه  )مهر  گذشته 
 154.5 افزایش  بود،  شده  ثبت  معامله 

درصدی را نشان می دهد.
بیشترین  گزارش  این  اساس  بر 
تهران  در  معامله شده  واحدهای  تعداد 
 5 تا  واحدهای  به  بنا  عمر  تفکیک  به 
سال ساخت با سهم ۳۷ درصد از کل 
اختصاص  ماه  مهر  مسکن  معامالت 
داشت. واحدهای 16 تا ۲۰ سال ساخت 
با 19 درصد کل معامالت در رتبه بعدی 

قرار داشتند.

»وملل« در پایان آبان ماه ؛
ثبت تراز مثبت 962 میلیارد تومان/ افزایش 12 درصدی سپرده ها

موسسه اعتباری ملل در هشت ماه نخست سال 
جاری تراز عملیاتی مثبت 96۲ میلیارد تومان را ثبت 
کرد و 1۲ درصد بر سپرده های سرمایه گذاری در 

این موسسه افزود.
به گزارش   بانکداری ایرانی ، موسسه اعتباری 
ملل در هشت ماه نخست سال جاری تراز عملیاتی 

مثبت 96۲ میلیارد تومان را ثبت کرد و 1۲ درصد بر سپرده های سرمایه 
گذاری در این موسسه افزود.

بازار  در  تومان  میلیارد   6۰6 شده  ثبت  سرمایه  با  که  ملل  موسسه 
فرابورس ایران در حال فعالیت است گزارش عملکرد آبان ماه سال 1۳99 

را منتشر کرد .
براساس این گزارش موسسه ملل دو هزارو 6۷۲ میلیارد تومان درآمد 
از محل تسهیالت اعطایی کسب کرد و به سپرده گذاران خود یک هزارو 
۷1۰ میلیارد تومان سود اختصاص داد، که حاصل این عملیات بانکی ثبت 
تراز مثبت 96۲ میلیارد تومان بود. این موسسه در دوره مشابه سال گذشته 
تراز عملیاتی مثبت ۷۷۲ میلیارد تومان را ثبت کرده بود که در سال جاری 

توانست آن را نزدیک به ۲5 درصد بهبود ببخشد.
برهمین اساس موسسه ملل در یک ماهه آبان ، ۲99 میلیارد تومان 
درآمد تسهیالتی کسب کرد و به سپرده های بانکی هم ۲۰8 میلیارد تومان 
سود پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت 91 میلیارد تومان بود این 
موسسه در آبان ماه سال گذشته تراز عملیاتی مثبت ۷۰ میلیارد تومان را 

ثبت کرده بود.
مانده تسهیالت اعطایی این شرکت فرابوسی در پایان آبان ماه سال 
جاری به 1۲ هزار و 65 میلیارد تومان رسید و سپرده گذاران 1۲ درصد بیشتر 
از پایان آبان ماه سال گذشته دراین موسسه سپرده گذاری کردند و مانده 
سپرده های سرمایه گذاری این موسسه به 1۷ هزار 4۲6 میلیارد تومان رسید .

موسسه ملل دراین دوره زمانی بیشترین درآمد تسهیالتی را بترتیب 
از سه سر فصل مشارکت مدنی ، فروش اقساطی و سایر تسهیالت کسب 
کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییری نداشته است و دربخش 
جذب سپرده های سرمایه گذاری هم بیشترین سود را به سپرده های بلند 

مدت یک ساله ،کوتاه مدت و بلند مدت دو ساله پرداخت کرد .

سقف کارت به کارت بانک ایران زمین، افزایش یافت
انتشار  با  مقابله  راستای  در  زمین  ایران  بانک 
ویروس کرونا و لزوم کاهش مراجعات حضوری به 
شعب، ضمن تأکید بر استفاده هرچه بیشتر ازخدمات 
غیرحضوری سقف خدمات مبتنی برکارت های شتابی 

خود را افزایش داد.
زمین؛  ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

با توجه به روند صعودی و شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور و در 
راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، طبق بخشنامه 
صادره از بانک مرکزی، سقف مجاز کارت به کارت شتابی و درون بانکی 

از طریق درگاه های اینترنتی و خودپردازها را افزایش داد.
بر اساس این بخشنامه، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی 
و درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک بانک 
ایران زمین از مبلغ شصت میلیون ریال در هر شبانه  روز از مبدأ هر کارت 
به یکصد میلیون ریال افزایش یافت، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت 
به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال 
با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده 

سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است.
در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانکی بدون نیاز 
به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال جاری به مدت یک سال انجام 
خواهد شد و سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت 

به بیست میلیون ریال افزایش یافته است.
این اقدامات به منظور جلوگیری از مراجعه مشتریان به شعب و حفظ 
انتقال  مجاز  سقف  بخشنامه،  این  اساس  شود.بر  می  انجام  آنها  سالمت 
وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، 
خودپردازها و کیوسک بانک ایران زمین از مبلغ شصت میلیون ریال در هر 

شبانه  روز از مبدأ هر کارت به یکصد میلیون ریال افزایش یافت.
روابط عمومی بانک ایران زمین با اعالم این موضوع که تمامی شعب 
این بانک در سراسر کشور آمادگی ارائه خدمات بانکی با رعایت پروتکل 
های بهداشتی به مشتریان و مراجعین را دارند، از مشتریان در خواست می 
کند امور بانکی خود را از طریق زیر  ساخت های آنالین انجام دهند و حتی 

المقدور از مراجعه به شعب خودداری کنند.
ضمنا مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین با شماره ۰۲1۲48۰9 

به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشتریان گرامی است.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛
تخصیص بیش از 16 هزار میلیارد تومان برای تولید و توزیع برق 

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و 
خرید برق از نیروگاه های خصوصی به صورت سه ماهه و در سقف 1۰۰ درصد 
اعتبارات به مبلغ بیش از 16 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندسازی 

یارانه ها ابالغ شده است.
کمیسیون  ادعای یک عضو  به  واکنش  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره »عدم پرداخت بدهی های شرکت 
توانیر«  اعالم کرد: »در راستای اجرای بند »الف« تبصره )14( قانون بودجه 
سال جاری تخصیص اعتبار ردیف )۲1( مصارف هدفمندی یارانه ها تحت 
عنوان »هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و خرید برق از نیروگاه های 
خصوصی« به صورت ۳ ماهه و در سقف 1۰۰ درصد اعتبارات مختوم به 
مبلغ 168 هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ابالغ 
شده است.« همچنین به استناد بند »ب« تبصره )۳( آیین نامه اجرایی بند 
»الف« تبصره )14( ماده واحده قانون بودجه سال 1۳99 کل کشور، سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها مکلف است مبالغ مربوط به مصارف جدول تبصره 
)14( را پس از کسر یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و متناسب با وصول 
منابع در اختیار شرکت ها قرار دهد که مراتب براساس اولویت در حال انجام 
است و بخش عمده ای از منابع به صنعت برق پرداخت شده و مابقی منابع 

نیز متناسب با وصولی ها در اختیار صنعت برق قرار می گیرد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی ادعا کرده بود: »سازمان 
هدفمندی یارانه ها و سازمان برنامه و بودجه بدهی خود را به موقع به شرکت 
توانیر پرداخت نمی کنند لذا اگر این روند ادامه پیدا کند شرکت توانیر امکان 

ادامه فعالیت نخواهد داشت.«

بازگشت قهرمانانه  صنعت پتروشیمی ایران
 به میدان بازی

حال  پتروشیمی،  صنعت  دوم  و  نخست  جهش های  شدن  اجرایی  با 
استخوان بندی این صنعت آن چنان توانمند شده است که در بسیاری از کشورها 

و شرکت های پیشرفته، به عنوان رقیب بالمنازع شناخته می شویم.
توسعه  صنعت پتروشیمی در ایران هرچند در عموم دولت ها مدنظر قرار 
گرفته است، اما بی اغراق و با استناد به مستندات موجود باید گفت در دولت های 
یازدهم و دوازدهم، این نگاه توسعه گر، عمق بیشتری داشت. به همین دلیل 
رشد درآمدزایی و پیشرفت در خشت به خشت ابزارآالت، مهندسی و مدیریت 
پتروشیمی و جوانه زدن خودباوری در دوران تحریم های بی سابقه علیه کشور، 
به مثابه افتخاری ویژه برای صنعت پتروشیمی به ثبت خواهد رسید. صنعت 
این صنعت، در همین دوران  با تالش مدیران و کارکنان  ایران  پتروشیمی 
تحریم، برای همان کشورها و شرکت هایی که زمانی بدون کمک آنها توسعه 

صنعت پتروشیمی امکان پذیر نبود، رقیب شد.
صنعت  دوم  و  نخست  جهش های  شدن  اجرایی  با  اخیر  سال های  در 
پتروشیمی، استخوان بندی این صنعت آن چنان توانمند شده که در بسیاری از 
کشورها و شرکت های پیشرفته، به عنوان رقیب بالمنازع شناخته می شویم. 
در رقیب شدن برای این رقبای پیشین، همین دلیل کفایت می کند که اکنون 
برای واردات و دریافت مشاوره کمتر وابستگی را به آنها داریم و حتی بعضی 
از نیازهای پیشین، در داخل کشور رفع شده است. نمونه  این موارد به ویژه در 

جهش موسوم به »جهش دوم« بارها دیده شده است.
طبق تحلیل بعضی از رسانه ها از گزارش وزارت صنعت و معدن دولت 
رسانه ای  آن  دوم  ویرایش  امید  و  تدبیر  دولت  در  و  بعدها  که  دهم  و  نهم 
از  ایران  پتروشیمی   تکنولوژی کاربردی در صنعت  از  شد، حدود 85 درصد 
است.  خریداری شده  فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  از جمله  اروپایی  کشورهای 
طبق این گزارش و طی آن سال ها، آلمان با ۳5 درصد، انگلیس 18 درصد 
و فرانسه 1۲ درصد از فناوری مورد نیاز پتروشیمی ایران را تأمین می کردند. 
اگر 11 درصد واردات از هلند را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، خواهیم دید 
بیش از ۷5 درصد از نیاز صنعت پتروشیمی جمهوری اسالمی در سال های 88 
توسط همین چهار کشور غربی  تأمین شده است. در این میان مشکل بزرگی 
که همیشه بر سر راه صنعت پتروشیمی ایران قرار داشته، دستیابی به دانش 
فنی )الیسنس( بوده است. ایران برای حل این معضل، وابستگی شدیدی به 

کشورهای اروپایی داشت.
پتروشیمی کشور در  به دانش فنی، صنعت  تأمین و دستیابی  در کنار 
تأمین کاتالیست نیز با مشکالت عدیده ای روبه رو بود. آن چنان  که در حین 
اعمال تحریم ها زمزمه  از کار افتادن صنعت پتروشیمی کشور نیز به گوش 
می رسید. از آنجا که در واردات این اقالم به کشورهایی وابسته بودیم که از 
شریکان بزرگ اقتصادی آمریکا به شمار می آمدند، پس شکی وجود نداشت 
که ضمن اعمال تحریم، بی تردید از واردات کاتالیست هم باز می مانیم. ژاپن 
از جمله شریکان سنتی ایران و همچنین آمریکا در طول دوران تحریم نشان 
داد که از این اعمال زورگویی به ناچار تبعیت خواهد کرد، بنابراین افزون بر 
آلمان، انگلیس، فرانسه و هلند، به کشوری همچون ژاپن وابستگی شدیدی 
در واردات نیازمندی های صنعت پتروشیمی داشتیم. هرچند این نیاز مبرم، بیش 
از نیاز به دانمارک و ایتالیا برای تأمین مایحتاج صنعت پتروشیمی نبود. شاید 
اگر دولت  وقت قید برنامه چهارم توسعه را نمی زد، در برنامه پنجم، اهداف 
تعیین شده صنعت پتروشیمی با سهولت بیشتری قابل دسترسی بود. حال آنکه 
آن برنامه ها نه تنها اجرایی نشد، بلکه در سال های آخر دولت دهم، برخی از 

صنایع را تا مرز ورشکستگی رساند.
بازگشت به میدان با جهش های سه گانه

برجام امیدی بود تا عموم صنایع ایران پیش از سال 9۲، دوباره جان 
بگیرند، اما برجام هم به بار ننشست تا تکیه بر همت مردان داخلی جایگزین 
تکیه بر روابط خارجی شود. هرچند این روند بدون عارضه و ضرر نبود، اما 

نتایج ملموس و کم نظیری را از خود برجای گذاشت.
برای نمونه ما توانستیم در زمینه کاتالیست ها که عمومًا از کشورهای 
غربی وارد می شد، تا پیش از تحریم صدر و ذیل پتروشیمی حرکت های خوبی 
از خود به ثبت برسانیم. با نگاهی به تولید کاتالیست مورد نیاز پتروشیمی ها 
می بینیم در بیشتر کاتالیست های حیاتی دیگر نیازی به کشورهای دیگر نداریم. 
تنها در یک مورد ساالنه بیش از 1۰۰ میلیون دالر بابت واردات کاتالیست 
EO به کشورهای اروپایی روانه می شد. با بومی شدن این کاتالیست و سایر 
کاتالیست ها ما توانستیم از نیاز به شرکت »هالدرتاپسو دانمارک« که در تولید 
مدیرعامل  منظور  همین  به  شویم.  بی نیاز  بی همتاست،  شرکتی  کاتالیست 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در شهریور 98 ابراز داشت که کاتالیست 

از فهرست واردات حذف می شود.
دستاورد دیگر پتروشیمی ها برای توان رقابت داخلی و خارجی، تحت 
لیسانس قرار گرفتن تولیدات و محصوالتشان بود. این یک حقیقت تلخ است 
که متأسفانه به دلیل نبود مدیریت در حوزه  برندسازی، نه تنها پتروشیمی بلکه 
بسیاری از صنایع ما توان رقابت را از دست داده اند. این در حالی است که 
تولیدات آنها از بهترین کیفیت رقابتی برخوردارند. برای رفع این مشکل نیز 
مدیران صنعت پتروشیمی از دو مسیر وارد شدند. اول؛ مدیران ارشد صنعت 
لیسانس شرکت  را تحت  داخلی  با کیفیت  تولید  پتروشیمی تصمیم گرفتند 
پژوهش و فناوری پتروشیمی به جامعه پتروشیمی معرفی کنند. دوم؛ مسئوالن 
این صنعت مصمم بودند حتی در دوران تحریم هم از شرکت های معتبر خارجی 
لیسانس دریافت کنند. خوشبختانه در هر دو مورد کارهای خوبی اتفاق افتاد. 
برای نمونه دریافت لیسانس رسمی »تویوی ژاپن« توسط مجتمع تخت جمشید 
پارس و همچنین تصمیم اهدای لیسانس از طرف شرکت ژاپنی میتسوبیشی 
کمیکال به پتروشیمی های ایران از جمله نتایج تالش مدیریت جهت ارتقای 
توان رقابتی تولیدات پتروشیمی کشور و فاصله گرفتن از بازارهای خارجی و 

به ویژه بازار اروپا بود.
البته شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نیز با همین سیاست به بعضی 
از واحدهای واجد شرایط در تولید کاتالیست لیسانس اهدا کرد. بدین طریق 
از وابستگی به شرکت های آلمانی و دانمارکی و بسیاری از شرکت های عمومًا 

اروپایی، در زمینه فناوری روز تا حد بسیار زیادی بی نیاز شدیم.
شد،  روبه رو  آن  با  پتروشیمی  صنعت  که  مشکلی  تحریم  دوران  در 
واردات شیرآالت بود. در بسیاری موارد صنعت پتروشیمی ایران برای این 
از  ایران  داخل  در  هرچند  داشت.  وابستگی  فرانسه  و  آلمان  به  تجهیزات 
اما  داشتند،  فعالیت  شیرآالت  این  تولید  برای  8۰ شرکت هایی  دهه  همان 
به دالیل مدیریتی و مسائل مختلف دیگر پتروشیمی های اندکی حاضر به 
خرید تجهیزات از این شرکت های ایرانی بودند. در اوج تحریم ها و فشارهای 
ایران  اروپایی که شریکان تجاری  یک جانبه  آمریکا و همراهی کشورهای 
پتروشیمی  حال  می توانست  خوب  خبر  یک  بودند،  پتروشیمی  صنعت  در 
که  کرد  اعالم   98 سال  در  دانش بنیان  شرکت  یک  مدیر  کند.  مساعد  را 
به  نیازی  و  رسیده ایم  خودکفایی  به  پتروشیمی  شیرآالت صنعت  تولید  در 
واردات این تجهیزات نداریم. این خبر خوب می توانست صنعت پتروشیمی 
را که برای تأمین شیرآالت به اروپایی ها وابسته بود، خرسند کند. این قدم 
دیگری بود تا صنعت پتروشیمی کشور را نه تنها از وابستگی به کشورهای 
به ظاهر شریک تجاری رها کند، بلکه  ما را به عنوان یک رقیب بزرگ به 

بازار محصوالت پتروشیمی برگرداند.
با ادامه دار شدن همین فرمان مدیریتی بود که صنعت پتروشیمی کشور 
نه تنها  از معدود صنایعی شد که برخالف سایر کشورها در دوران کرونایی 
زمین گیر نشد، بلکه توانست تولیدات و در ادامه فروش داخلی و خارجی خود 
را افزون کند. افزایش فروش و عدم کاهش سطح تولیدات پتروشیمی کشور در 
یک سال اخیر، آن  هم درست زمانی  که بسیاری از پتروشیمی های کشورهایی 
همچون آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، سنگاپور و... کم و بیش با کاهش 
صادرات و فروش و تولید مواجه شده اند، نشان از بازگشت قهرمانانه  صنعت 
پتروشیمی ایران به میدان بازی دارد؛ میدانی که پیش از این برای ماندگاری 
در آن، به کشورهای پیشرفته  اروپایی نیاز داشتیم. امروزه نه تنها نیازی به این 
تولید و فروش، آن  هم بدون دست درازی  افزایش  با  بلکه  نداریم،  کشورها 
به سمت کشورهای اروپایی و رقیبان قدیمی خود، نشان دادیم به عنوان یک 

رقیب بزرگ، آمده ایم تا در این زمین دست به بازی سازی بزنیم!

کاهش 10 درصدی قیمت مسکن در سه هفته اخیر؛

خریداران خانه در انتظار کاهش قیمت!
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زیر نظر: محمد امامی

ر  د شده  منتشر  رش های  گزا
اندک  افزایش  از  جهانی  بازارهای 
جهانی  بازارهای  در  خودرو  فروش 
حکایت دارد، اما به سبب افزایش شیوع 
ویروس کرونا و از سرگیری قرنطینه در 
اکثر نقاط جهان، آینده روشنی پیش روی 

صنعت خودرو مشاهده نمی شود.
آمارها نشان می دهد؛ کارخانه ها 
در سراسر جهان مشکلی با تولید انبوه 
فعلی،  شرایط  در  ولی  ندارند،  خودرو 
کمبود شدید مشتریان یکی از مهمترین 
معضالت در جهان محسوب می شود.

جدیدترین آمار سازمان بین المللی 
می دهد  نشان  موتوری  نقلیه  وسایل 
تولید خودرو جهان در نیمه نخست سال 
۲۰۲۰ با ریزش ۳۲ درصدی روبرو شده 
که این مساله نشان می دهد ویروس 
کرونا تاثیر شدیدی بر بازار جهانی خودرو 

داشته است.
بر اساس اعالم این سازمان از آغاز 
سال جاری میالدی میزان تولید خودرو 
به ۳1 میلیون و 1۳1 هزار دستگاه رسیده 
و به این ترتیب در این دوره 14 میلیون 
و 9۳5 هزار دستگاه خودرو کمتر )معادل 
۳۲.4 درصد( نسبت به مدت زمان مشابه 

در سال ۲۰18 میالدی تولید شد.
در میان کشورهای اروپایی آلمان 
و فرانسه بیشترین آسیب را در صنعت 

خودروسازی متحمل شده اند.
نیمه نخست سال  در  فرانسه که 
هزار   ۲۳۲ و  میلیون  یک  بالغ   ۲۰19
در  بود،  کرده  تولید  خودرو  دستگاه 
نیمه نخست ۲۰۲۰ به میزان551 هزار 

دستگاه تولید داشت.
در  خودرو  تولید  میزان  همچنین 
خودروساز  بزرگ ترین  به عنوان  آلمان 
با افت ۷. ۳9 درصدی روبرو  نیز  اروپا 
هزار   595 و  میلیون  یک  به  و  شده 

دستگاه تنزل یافت.
آلمان  دولت  شینهوا،  گزارش  به 

یک بسته حمایتی دیگر به ارزش سه 
صنعت  تقویت  هدف  با  یورو  میلیارد 
خودرو این کشور را  تصویب کرده که 
میزان کل کمک  رقم  این  احتساب  با 
مالی برلین به این صنعت را در ۲۰۲۰ 
به پنج میلیارد یورو افزایش یافته است.

بسته  این  است  شده  بینی  پیش 
تولید  افزایش  اقتصادی، سبب  محرک 
خودرو و رونق صنعت اتومبیل های برقی 
صنعت  همچنین  شود.کرونا  آلمان  در 
خودروسازی در آمریکا را نیز فلج کرد. 
بین المللی  سازمان  گزارش  براساس 

وسایل نقلیه موتوری، صنعت خودرو در 
آمریکا با ریزش 4. ۳8 درصدی تولید 
در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ روبرو شده 
است.میزان تولید خودرو آمریکا که در 
نیمه نخست ۲۰19 بالغ  بر پنج میلیون و 
6۷۳ هزار دستگاه بود، این رقم در مدت 
زمان مشابه در سال جاری میالدی به 
سه میلیون و 494 هزار دستگاه رسید. 
میزان تولید خودرو در ژاپن نیز کاهش 
یافت و در نیمه نخست ۲۰۲۰ به سه 
خودرو  دستگاه  هزار   6۲۰ و  میلیون 
با مدت  مقایسه  در  رقم  این  رسید که 
درصدی   ۲۷  .۲ افت  با  مشابه  زمان 

روبرو شده است.
کننده  تولید  کشورهای  میان  در 
خودرو در جهان، وضعیت چین از همه 
بهتر بود و میزان فروش وسایل نقلیه در 
چین که بزرگ ترین بازار خودروی جهان 
به شمار می آید،  افزایش 1۲.5درصدی 
در ماه اکتبر )مهر-آبان( امسال نسبت 
به یک ماه قبل از آن، داشته است. به 
این ترتیب میزان فروش خودرو در چین 
در هفت ماه گذشته روند افزایشی را در 

پیش گرفت.
تولیدکنندگان  انجمن  گزارش  به 
خودروی در چین، فروش خودرو در بازار 
این کشور در ماه اکتبر به دو میلیون و 

5۷۰ هزار دستگاه رسیده است.

آینده مبهم صنعت خودروسازی جهان در سایه کرونا

اولویت  با  تعاون  توسعه  بانک 
خط  رگران،  کا مسکن  مشکل  حل 
به  ریالی  میلیارد  هزار   ۷5 اعتباری 
داده  اختصاص  مسکن  های  تعاونی 
مسکن  های  تعاونی  اساس  این  بر  و 
کارگری تا پایان سال می توانند برای 
شعب  به  مذکور  تسهیالت  دریافت 

کنند. مراجعه  بانک 
کارگری  مسکن  های  تعاونی 
در  مذکور  تسهیالت  دریافت  برای 
اولویت قرار دارند و قرار است به ازای 
میلیون  واحد مسکونی حدود 1۰۰  هر 
تومان تسهیالت به تعاونی های مسکن 

کارگری پرداخت شود.
تعاون،  توسعه  بانک  اعالم  برابر 
میلیارد   ۷5۰۰ اعتباری  خط  اختصاص 
تومانی در کشور برای ۷5 هزار تعاونی 
مسکن با اولویت کارگران و بازپرداخت 

1۰ ساله صورت می گیرد.

شهریور ماه امسال نیز به مناسبت 
هفته تعاون، تفاهم نامه مشترک میان 
معاونت امور تعاون و بانک توسعه تعاون 
به منظور اختصاص خط اعتباری 5۰۰ 
توسعه  و  تکمیل  برای  تومانی  میلیارد 
واحدهای تعاونی مسکن به امضا رسید 
مسکن  های  تعاونی  آن  اساس  بر  که 

تسهیالت  دریافت  اولویت  در  کارگری 
تعاون  توسعه  بانک  سوی  از  مذکور 

قرار گرفتند.
نامه سقف  تفاهم  این  به موجب 
شهرها  کالن  در  واحد  هر  برای  وام 
 1۰ بازپرداخت  با  تومان  میلیارد   1۲5
ساله در نظر گرفته شده و در صورت 

از  ویژه  اعتباری  خط  منابع،  اتمام 
ا  مجدد تعاون  توسعه  نک  با سوی 

تمدید می شود.
این معاون تعاون وزارت  از  پیش 
کار به ایسنا گفته بود طی تفاهمی که 
با بانک توسعه تعاون منعقد می شود، 
 6۰ باالی  که  مسکنی  های  تعاونی 
ولی  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
افزایش قمیتها امکان تکمیل  به دلیل 
پروژه هایشان را نداشته باشند می توانند 
از خط اعتباری بانک توسعه تعاون بهره 

مند شوند.
میلیارد  هزار   ۷5 اعتباری  خط 
ریالی بانک توسعه تعاون به منظور حل 
مشکالت تعاونی ها و آثار ناشی از کرونا 
ایجاد شده و تعاونگران تا پایان امسال 
به  تسهیالت  دریافت  برای  توانند  می 
سراسر  در  تعاون  توسعه  بانک  شعب 

کشور مراجعه کنند.

حل مشکل مسکن کارگران با تسهیالت بانک توسعه تعاون

چهارمین  تا  هفته  یک  از  کمتر 
باقی  کاال  بورس  در  ملک  عرضه 
توانند  می  متقاضیان  و  است  مانده 
ز  ا مالتی  معا کد  فت  یا ر د ز  ا بعد 
یا  بورس  پایای  حساب های  طریق 
به  را  نظر  مورد  وجه  کارگزاری ها 
به  اقدام  و  واریز  کاال  بورس  حساب 

کنند. ملک  خرید 
امالک،  بورس  اندازی  راه  زمزمه 
مستغالت و امتیازات از تیرماه به گوش 
می رسید و  ۲9 مردادماه سال جاری 
نیز اولین معامله ملک در تاریخ بورس 
بدین  شد.  انجام  بازار  این  طریق  از 
جدید  عمران شهر  که شرکت  صورت 
پردیس یک باب واحد تجاری را پس 
از پذیرش در بازار فرعی بورس کاالی 
میلیارد و 6۳  پایه یک  قیمت  با  ایران 
میلیون تومان عرضه کرد  و به فروش 
بانک  تجاری  ملک  ان  از  پس  رساند. 
اقتصاد نوین )کرمان( در ۲5شهریور و 

)بندرعباس(  نوین  اقتصاد  بانک  زمین 
در ۲6شهریورماه در بورس کاال عرضه 

شدند.
آذرماه  قرار است 9  راستا  این  در 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در راستای برنامه فروش امالک مازاد 
شده  محصور  زمین  قطعه  یک  خود، 
به قیمت  را  واقع در شهرستان دماوند 
پایه 1۳۰ میلیارد ریال در بورس کاالی 

ایران روی میز فروش بگذارد.
در  که  عرضه  این  تسویه  نوع 
بورس  مستغالت  و  امالک  تابلوی 
نقدی  به صورت  انجام می شود،  کاال 
به  نهایی  خریدار  و  بوده  اعتباری  و 
عنوان برنده حراج، ظرف 1۰ روز کاری 
بعد از تاریخ انجام معامله فرصت دارد 
حساب  به  را  نقدی  بخش  درصد   4۰
عملیاتی بورس کاال واریز کند. بر این 

اساس افراد بعد از دریافت کد معامالتی 
پایای  حساب های  طریق  از  می توانند 
بورس یا کارگزاری ها وجه مورد نظر را 
به حساب بورس کاال واریز و اقدام به 

خرید ملک کنند.
انتخاب  و  نرخ  کشف  مکانیزم 
خریدار در بورس کاال بدین نحو است 
که در روز عرضه یک حراجی برگزار می 
شود و در آن کارشناسان یک کف قیمتی 
برای ملک در نظر می گیرند و خریداران 
بر اساس قیمت پایه با یکدیگر به رقابت 
می پردازند و در نهایت باالترین قیمت 
براساس قوانین به ثبت می رسد و فردی 
که باالترین قیمت را اعالم کرده باشد 
معرفی  ملک  حقیقی  مالک  عنوان  به 

می شود.
در  مبلغ  نتواند  خریدار   فرد  اگر 
رسید  سر  تاریخ  تا  را  شده  گرفته  نظر 
کاال  بورس  قوانین  کند طبق  پرداخت 

شده مشمول جریمه خواهد شد.

چگونه از بورس کاال ملک بخریم؟
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منطقه  مخابرات  مدیر 
با  و  اجرای کامل  بر  گلستان 
مخابراتی حتی  دقت خدمات 
با وجود دورکاری کارکنان تاکید کرد. به 
گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه 
گلستان ، مهندس غالمعلی شهمرادی 
که در جلسه شورای مدیران سخن می 
گفت : با تاکید بر اینکه خدمات مخابراتی 
بی هیج نقص و تاخیری حتی با حضور 
یک سوم کارکنان ، ارائه می شود افزود: 
خدمات مخابراتی برای تمامی مشتریان و 
بر اساس تقاضای آنها در اسرع وقت ارائه 
خواهد شد و همکاران ما در بخشهای امور 
مشترکین و پشتیبانی بدون هیچ وقفه ای 
به خدمت رسانی مشغول می باشند. وی 
با اشاره به تشدید شیوع ویروس کرونا 
االمکان  حتی  تا  خواست  مشتریان  از 

از خدمات غیر حضوری استفاده نمایند.
گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
ارائه  جهت  را   ۲۰۲۰ تلفنی  سامانه 
اینترنت و پشتیبانی  به  خدمات مربوط 

دستوری  کد  و   ۲۰۰۰ سامانه  آن،  از 
#۲۰۲۰* را برای پرداخت غیر حضوری 
قبوض ، سامانه تلفنی ۲۰11۷ را برای 
ثبت خرابی تلفن ثابت و پیگیری رفع 
خرابی  معرفی کرد و گفت : سامانه های 

تلفنی به منظور رفاه حال مشتریان راه 
اندازی شده و موجب سرعت در دریافت 
تردد  افزایش  از  جلوگیری  و  خدمات 
غالمعلی   . شد  خواهد  شهر  سطح  در 
شهمرادی افزود : هم استانی ها  برای 

به  توانند  می  نیز  ثابت  تلفن  نام  ثبت 
پرتال شرکت مخابرات ایران به آدرس 
بخش  در  و  مراجعه   www.tci.ir
مخابرات من نسبت به ثبت درخواست 

خود اقدام نمایند.

در شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان تاکید شد: 

خدمت رسانی بی وقفه حتی در ایام محدودیت ها
 استعالم کرونا برای مسافران ناوگان عمومی جاده ای 

دیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اردبیل گفت:با هدف مقابله 
با شیوع ویروس کرونا بلیط مسافران اتوبوس ها پس از استعالم کد ملی و 

اطمینان از سالمت آنها صادر می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
افزود:  اردبیل  پایانه مسافری  از  بازدید  اله وثوقـی در  اردبیل،کلیم  استان 
از  قبل  ای  نقل عمومی جاده  و  ناوگان حمل  وضعیت سالمت مسافران 

استعالم و در صورت سالم بودن بلیط صادر خواهد شد.
عضو شورای اداری استان اردبیل خاطرنشان کرد :مسئوالن شرکت 
از  را  مسافر  کرونای  وضعیت  باید  بلیط  صدور  از  قبل  مسافربری  ای  ه
ایران(  به سامانه سروا )سازمان فنی اطالعات  ارسال کدملی وی  طریق 

استعالم کنند.
دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل و نقل استان اردبیل تصریح 
کرد: پیرو مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، از امروز ۳ آذر تا اطالع 
ثانوی ارائه هرگونه خدمات مسافرتی به افرادی که مبتال به این بیماری 

باشند و دوره قرنطینه را رعایت نکنند ممنوع است.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اردبیل با اشاره به اجرای 
دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی در کلیه پایانه های مسافری استان افزود: 
گندزدایی و ضد عفونی ترمینال ها و ناوگان های عمومی مسافربری استان 

اردبیل تا شکست کامل این ویروس منحوس ادامه خواهد داشت.
وثوقی بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی توسط شرکت های 
حمل ونقل و استفاده مسافران از ماسک تاکید کرد و از فعالیت 54 شرکت 
حمل ونقل مسافر با هزارو 11۰ دستگاه ناوگان در استان اردبیــل خبر داد. 

اجرای بیش از 122 کیلومتر شبکه گذاری جدید در 
شرکت گاز استان البرز

کرج- مدیر عامل شرکت گاز استان البرز از شبکه گذاری بیش از 1۲۲ 
هزار و 9۷9 متر از ابتدای سال 99تاکنون خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان البرز،حسین تقی نژاد، مدیر عامل شرکت گاز استان البرز 
عنوان کرد:1۲۲هزار و 9۷9 متر شبکه گذاری که ۷418۳ متر شبکه گذاری 
شهری و 48۷96 متر شبکه گذاری در روستاها از ابتدای سال 99 تا پایان 
مهرماه اجرا شده است.وی همچنین با اشاره به تعداد انشعاب نصب شده 
در مناطق شهری 1151 علمک و در مناطق روستایی 84۷ مورد اظهار 
داشت:مجموع 1998 انشعاب در حوزه های شهری و روستایی نصب شده 
است که مجموع انشعابات نصب شده تاکنون ۲۷81۲۳ علمک می باشد.تقی 
نژاد خاطر نشان کرد:از ابتدای سال 99 تا پایان مهرماه گازرسانی  به 5 روستا 
انجام شده و عملیات گازرسانی به 61 روستا نیز در حال اجرا می باشد.مدیر 
عامل شرکت گاز استان البرز گفت:1۷۳6۰ مشترک جدید از ابتدای سال 
تا پایان مهرماه سال 1۳99 به مشترکین شرکت گاز البرز اضافه شده اند .

در راستای حفظ و ارتقای مزیت رقابتی فوالد مبارکه صورت 
می پذیرد؛ 

توسعۀ شبکه های دانشی در گروه فوالد مبارکه 

در تقویم فوالد مبارکه یکم آذرماه سالروز کسب جایگاه یازدهم توسط 
شرکت فوالد مبارکه در بین شرکت های دانشی برتر آسیا در سال 1۳96 
است. به همین مناسبت محمد ناظمی هرندی مدیر تضمین کیفیت و تعالی 
سازمانی فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار داشت: در فضای 
پرتالطم کسب وکار امروزی، سازمان ها همواره در پی کسب مزیت رقابتی و 
ارتقای قابلیت های خود در مقایسه با سایر رقبایشان هستند. دانش به عنوان 
سرمایۀ ارزشمندی که می تواند منبعی برای خلق ارزش باشد، امروزه بیش 
از پیش موردتوجه قرار گرفته و از عوامل اصلی پیش برندۀ هر سازمان در 
فضای رقابتی به شمار می آید، تا آنجا که از آن به عنوان یکی از مهم ترین 

دارایی های نامشهود سازمان یاد می شود. 
ناظمی در ادامه ضمن اشاره به ابداع مفهوم مدیریت دانش در سال های 
اخیر خاطرنشان کرد: تعاریف گوناگونی توسط افراد مختلف برای مفهوم 
مدیریت دانش ارائه شده است که یکی از معروف ترین آن ها به فرایندی 
اشاره دارد که شناسایی، کسب، ایجاد و نگهداری و به کارگیری دانش را 

برای افراد سازمان در زمان مناسب فراهم می کند. 
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه در ادامه 
گفت: فوالد مبارکه پس از عبور از دوران ساخت و بهره برداری و ورود به 
دوران رشد و توسعه، نگاه دانش محور در سازمان را دنبال کرده است. در 
واقع دانش و تجربۀ کسب شده در آن دوران موتور محرک اصلی در دوران 

توسعه بوده است. 
وی تأسیس شرکت مهندسی فوالد، راه اندازی موفق شرکت فوالد 
دیگر  کنار  در  را  سنگان  فوالد  و  سفیددشت  فوالد  شرکت  رمزگان،  ه
توسعه های شکل گرفته در سال های گذشته، گواهی بر اثبات این ادعا دانست 
و گفت: در حوزۀ کارکنان نیز با تمرکز بر توسعۀ کار تیمی و مشارکتی و 
ایجاد فرهنگ تسهیم و  یجاد زیرساخت های اطالعاتی و دانشی، زمینۀ  ا

اشتراک گذاری دانش و تجارب فراهم شده است.
محمد ناظمی هرندی در ادامه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در زمینۀ 
پیاده سازی و اجرای مفاهیم مدیریتی در سازمان همواره کوشیده با بهره گیری 

از الگوهای معتبر جهانی، بهترین رویکردها را طراحی و اجرا کند. 
 MAKE: Most Admired Knowledge وی در ادامه مدل
enterprise را یکی از معتبرترین الگوها در زمینۀ مدیریت دانش  دانست 
و افزود: با ارائۀ یک الگوی جهانی برای سازمان های دانش محور، به صورت 
ساالنه جایزه ای در سطوح ملی، قاره ای و جهانی تعریف شده است. فوالد 
مبارکه از سال 1۳9۰ وارد فرایند ارزیابی این جایزه شد که توسط دانشگاه 
صنعتی شریف به عنوان نمایندگی MAKE در ایران برگزار می گردید. این 
شرکت در سال های 9۰ تا 9۳ به عنوان سازمان دانشی برتر ایران معرفی شد 
و در سال 94 برای اولین مرتبه در جمع ۲5 شرکت برتر آسیا قرار گرفت. 
نهایتا در ادامۀ این مسیر در سال 96 موفق شد با کسب رتبۀ یازدهم آسیا 

در کنار شرکت هایی همچون سامسونگ و تویوتا قرار گیرد. 
 MIKE: Most عنوان  با  جایزه ای  برگزاری  به  اشاره  وی ضمن 
Innovative Knowledge enterprise در  دانشگاه هنگ کنگ 
در  جهانی  جایزۀ  این  کسب  در  مبارکه  فوالد  موفقیت  ساالنه،  ه صورت  ب
سال 98 را  یادآور شد و گفت: از برنامه های آتی سازمان در حوزۀ مدیریت 
دانش می توان به توسعۀ شبکه های دانشی در سطح گروه فوالد مبارکه، 
ایجاد انجمن های تخصصی و تکمیل نقشه های دانش فرایندی اشاره کرد.

مخابرات  حضوری  غیر  خدمات  از  استفاده  به  وصیه  ت
منطقه گلستان در این ایام

مدیر مخابرات منطقه گلستان به مشتریان توصیه کرد در ایام اجرای 
محدودیتهای اعمال شده در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،از خدمات غیر 
حضوری مخابرات استفاده نمایند. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه گلستان مهندس غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل 
های بهداشتی و محدودیتهای اعالم شده از سوی ستاد ملی مبارزه با شیوع 
ویروس کرونا ضروری است گفت : در راستای تسریع در ارائه خدمات مورد 
نیاز مشتریان و رفاه حال آنها بسیاری از خدمات و سرویسهای موردنیاز را 
می توانند به صورت غیر حضوری و از طریق  سامانه های تلفنی ۲۰۲۰، 
۲۰۲1، ۲۰11۷ ،اپلیکیشن 118 و ۲۰۰۰ دریافت نمایند. وی گفت : ثبت نام 
تلفن ثابت نیز که یکی از دالیل عمده مراجعه به مخابرات از سوی مشتریان 
است نیز از طریق سایت شرکت مخابرات ایران و بخش » مخابرات من« 
قابل انجام است و موجب می شود که دیگر برای درخواست تلفن ثابت نیاز 
به مراجعه به مخابرات و مراکز امور مشترکین نباشد. مد یر مخابرات منطقه 
گلستان از ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت خبر داد و گفت 
: هدف از ایجاد این سامانه امکان بررسی سرعت مشترکین سرویس های 
اشتراکی اینترنت_پرسرعت است که کیفیت و سرعت دسترسی مشترکان 
شرکت مخابرات ایران را می آزماید و از آدرس speedtest. tci. ir برای 
مشترکین اینترنت و بخش مشتریان پرتال شرکت مخابرات ایران به آدرس 
دیگر  یکی  است. غالمعلی شهمرادی  دسترس  در  نیز   www. tci .ir
ازخدماتی که از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران در اختیار مشتریان قرار 
می گیرد، را دریافت سرویس ریز مکالمات تلفن و همین طور خالصه کارکرد 
تلفن_ثابت عنوان کرد . وی جهت تشریح این خدمات گفت : نمایش جزئیات 
هر تماس از طریق سرویس خالصه کارکرد و نمایش جزئیات بیشتری مثل 
مشاهده شماره های هر تماس از طریق سرویس ریز مکالمات ممکن است. 
وی درپایان گفتگو از تمامی مشتریان خواست تا حتی امکان برای دریافت 
خدمات از روشهای غیر حضوری استفاده نمایند و از مراجعه به مراکز امور 

مشترکین مخابرات اجتناب نمایند .

بازدید مشترک سازمان حمل و نقل شهرداری و پلیس 
راهور از ایستگاه های تاکسی گرگان

به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
گرگان، مهدی کمال غریبی رئیس سازمان حمل و نقل  شهرداری گرگان 
اظهار داشت: ایستگاه های تاکسی سطح شهر دوشنبه شب توسط اداره نظارت 
و بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری و پایس راهور مورد بررسی و بازدید 
میدانی قرار گرفت. کمال غریبی افزود: عالوه بر بازدید، تهیه لیست رانندگان 
کشیک تاکسی در مسیر های مختلف بعد از ساعت ۲1 جهت خدمات دهی 
مطلوب تر به شهروندان گرگانی نیز صورت پذیرفت. وی تصریح کرد: در 
این طرح به کمک پلیس راهور، مسافربرهای شخصی که اجازه تردد در 
ساعات اعالم شده را ندارند مورد اعمال قانون قرار گرفتند. به گفته رئیس 
سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان، اداره نظارت و بازرسی سازمان حمل 
و نقل شهرداری همچنین تب سنجی در سطح شهر از رانندگان تاکسی، 

اتوبوس و شهروندان را به عمل آورد.

شهرستان  ییالقی  مراتع   پایش  طرح  اجرای  ایان  پ
سمنان در سال 99  

شهرستان  ابخیزداري  و  طبیعي  منابع  اداره  رئیس  منظمی  عصومه  م
پایش مراتع ییالقی شهرستان سمنان در سال 99  پایان طرح  از  سمنان 

خبر داد. 
منظمی گفت: هدف از اجرای عملیات پایش، با توجه به وقوع خشکسالی 
های بی سابقه  دو دهه گذشته در سطح مراتع شهرستان حفظ و احیاء مراتع 
و تقویت پوشش گیاهی از نظر کمی و کیفی به دلیل وضعیت تغییر اقلیم، 
کنترل پروانه چراهای صادر شده، راستی آزمایی هر سامانه عرفی بر اساس 
کارت ممیزی مراتع، حذف دامدارانی که بیش از ۳ سال ترک دامداری نموده 
اند یا اقدام به اجاره دادن مرتع می نمایند ونهایت سوق دادن بهره برداران 
جهت اخذ کارت پروانه چرا و تهیه طرح مرتعداری و نظارت بر اجرای طرح 

های مرتع داری مصوب طبق کتابچه طرح می باشد. 
 وی گفت: طرح پایش مراتع ییالقی در سالجاری با پیمایش کل هر 
سامانه مرتعی از بیستم خرداد ماه سالجاري آغاز و در تاریخ سی و یکم شهریور 
ماه به پایان رسید. این طرح در سی و یک سامانه مرتعی شهرستان شامل 
مراتع طاق ملک- فیض آباد، علی آباد، گرگ آباد، رویان غربی، انجیلبوان 
، فرسک، چاه خانزاده، سرخ تنگه، آبخوری، حیدرآباد برو ، تلیستان، مراغه، 
گل هاشم ، ترشکال، صلح دره، حاجی آباد، قدرت آباد ونکان، عمروان، علی 
آباد مهدی آباد، محمد آباد، سید آباد ، نمورد ، کنز شرقی، شیخ گله، شیخاب 

باال و پایین و لور می شود. 
 منظمی افزود: طرح پایش مراتع به دلیل اهمیت برقراری تعادل بین 
دام و مرتع از سوی دامداران، استفاده صحیح از پوشش مراتع عالوه بر حفظ 
خاک و تقویت منابع آب موجب افزایش ۳5 درصدی تولید علوفه نیز می شود. 
ایشان سه محور مشارکت ، اشتغال زایی، توسعه و کشت گیاهان دارویی را 
زمینه حضور بهره برداران برای مشارکت در احیا مراتع عنوان کرد و ابراز 
امیدواری کرد که با مشارکت بهره بردارن، جوامع محلی، شرکت های تعاونی 
منابع طبیعی امکان استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مراتع شهرستان 
در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری فراهم گردد.

تسهیالت ویژه صادرات محصوالت کشاورزي در استان 
سمنان پرداخت مي شود.

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  عاون  م
از پرداخت تسهیالت ویژه صادرات محصوالت کشاورزی در این  سمنان 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به  داد.  خبر  ستان  ا
سمنان، خدابخش عرب در جلسه ای با اشاره به رونق صادرات محصوالت 
کشاورزی سمنان در هفت سال گذشته عنوان کرد: برای حفظ و تقویت 
این روند رو به رشد، تسهیالت ویژه صادرات پیش بینی شده و می تواند 
در اختیار صادرکنندگان محصوالت بخش کشاورزی در استان سمنان قرار 
پرداخت تسهیالت ویژه  برای  اینکه محدودیت خاصی  بیان  با  گیرد. وی 
صادرات محصوالت کشاورزی در استان سمنان وجود ندارد تأکید کرد: این 
تسهیالت با نرخ سود 14٫5 درصد به متقاضیان این بخش پرداخت می شود. 
به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان 
با  استان،  این  در  ویژه صادرات محصوالت کشاورزی  تسهیالت  سمنان، 
مشارکت و همراهی بانک های کشاورزی و توسعه صادرات استان سمنان 
و بر اساس ضوابط و شرایط نظام بانکی پرداخت می شود. عرب با اشاره 
به اینکه در سال گذشته ۳۰ نوع از محصوالت کشاورزی استان سمنان به 
ارزش حدود ۳۰ میلیون دالر به دیگر کشورها صادر شده است تصریح کرد: 
امسال نیز صادرات ۳5 میلیون دالری محصوالت کشاورزی از استان سمنان 
هدف گذاری شده است و امیدواریم با پرداخت تسهیالت و رفع سایر موانع 
پیش روی صادرکنندگان محصوالت کشاورزی در استان، هدف محقق شود. 
وی با اشاره به بیشترین محصوالت کشاورزی صادر شده از استان سمنان 
گفت: پسته، انگور، خربزه، کرک و موی بزی و… از عمده ترین محصوالت 

کشاورزی صادر شده از مبدأ استان سمنان بوده است.

امور یک برق اردبیل فعالیت خود در حوزه شاخه زنی 
اشجار را به محدوده پر ترافیک شهر برد

مدیر امور یک برق اردبیل از تالش همکاران تعمیرات و اتفاقات در 
هرس 1۲۰۰ اصله درخت از اول مهر ماه سال 99 خبر داد. حسین دانش 
گفت: با توجه به شروع محدودیت های کرونایی و کاهش ترافیک شهر در 
راستای جلوگیری از هدر رفت زمان این امور، مناطق پرترافیک شهر را که در 
ایام عادی امکان شاخه زنی وجود نداشت؛ در اولویت شاخه زنی قرار داده و با 
توجه به حضور مردم در منزل و به منظور کسب رضایت همشهریان تمامی 
فعالیت های شاخه زنی به صورت خط گرم اجرا خواهد شد.وی ابراز امیدواری 
کرد با همکاری شهرداری و هماهنگی های صورت گرفته ،امسال نسبت به 

سال گذشته شاهد حداقل خاموشی از بابت برخورد اشجار با شبکه باشیم.

کسب رتبه های برتر کشوری توسط روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

مرکزی _ دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
جشنواره  دومین  در  مرکزی  ستان  ا
ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب 

و برق کشور، موفق به کسب دو مقام 
سومی شد.

روابط عمومی شرکت  گزارش  ه  ب
آب و فاضالب استان مرکزی ، در مراسم 

تجلیل از منتخبین این جشنواره که در روز 
چهارشنبه ۲8 آبان ماه ، با حضور وزیر نیرو 
، مدیران عامل و مدیران روابط عمومی 
صنعت آب و برق کشور و به صورت ویدئو 

کنفرانس از مراکز استانها برگزار گردید ، 
از زهرا طراوتی فکور مدیر روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی به 
جهت کسب  دو رتبه سومی در دو بخش  
مدیریت و برنامه ریزی و حضور در فضای 
مجازی و جریان سازي خبري از طریق 
شبکه هاي اجتماعي ، تجلیل به عمل آمد.

 منتخبان دومین جشنواره ارزیابی 
برق  و  آب  عمومی های صنعت  وابط  ر
در 14 محور فرهنگ سازی و آموزش 
همگانی ، ارتباط با رسانه ها ، ارتباط با 
پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون( ، ارتباط 
با رادیو و تلویزیون اینترنتي ، پژوهش  
مستند  و  انتشارات   ، سنجي   افکار  و 
رسانه   – )محیطي  تبلیغات   ، ازي   س
اي( ، مدیریت و برنامه ریزي  ، حضور 
در فضای مجازی و جریان سازي خبري 
از طریق شبکه هاي اجتماعي ، جشنواره 
 ، خالقیت  و  نوآوري   ، نمایشگاه   و 
آموزش   ، سازماني  درون  رتباطات  ا
همکاران روابط عمومي و اصحاب رسانه 
انداز، ماموریتها ،  ،  تهیه برنامه چشم 
راهبردها، اهداف و برنامه ساالنه شرکت 

،  مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به  اشاره  با  قدس  شهر  شهردار 
مورد  نقاط  در  ورزشی  سالن   4 فتتاح  ا
افزایش ۲۰  اقدام  این  یاز شهر گفت:  ن
قدس  شهر  ورزشی  سرانه  متری  هزار 

را در پی داشته است. 
باغی-دنیای  قره  دس-زهرا  ق
جوانان:به نقل از اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، مهندس مسعود مختاری، توجه 
به حوزه ورزش را یکی از اولویت های 
در  و  کرد  عنوان  قدس  شهرداری 
اماکن  احداث  داشت:  اظهار  باره  ین  ا
همچون  اهدافی  با  ورزشی  فضای  و 
افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان، 
تفریح سالم و تقویت ورزش قهرمانی، 
از  جدی  طور  به  اخیر،  سال های  طی 
سوی مدیریت شهری دنبال می شد و 
از طرف دیگر ورزش بر نشاط اجتماعی 
و کاهش آسیب های شهری تأثیر مثبت 
دارد و از سیاست های شهرداری توجه 
به این موضوع از طریق افزایش فضای 

ورزشی می باشد.
وی افزود: تخصیص سرانه ورزشی 
دسترسی  در  عدالت  افزایش  بر  عالوه 
نشاط  ارتقای  و  ورزشی  فضاهای  ه  ب

اجتماعی، بستر الزم برای تنوع بخشی 
به ورزش قهرمانی و همگانی را فراهم 

می کند.
بر  تاکید  با  مختاری  هندس  م
توسعه سرانه ورزشی شهرستان قدس 
یکی  ورزشی  سرانه  افزایش  فت:  گ
در  ورزش  گسترش  و  رشد  ارکان  ز  ا
تمامی ابعاد و زمینه هاست و این مورد 
به شدت در این منطقه احساس می شد 
با بررسی های صورت گرفته برنامه  و 
ریزی در حوزه ارتقای فضای ورزشی 

انجام گرفت.
شهردار شهرقدس بیان داشت: با 

بررسی های انجام گرفته در حوزه ورزش 
4 سالن ورزشی تکمیل و تحویل جامعه 
به  مربع  متر  ورزشی شد که ۲۰ هزار 
فضای ورزشی شهرستان قدس اضافه 
سالن  شامل  سالن ها  این  است  شده 
شهید حیدری و سالن خانه کشتی در 
در  ورزشی  سالن  دو شهرداری  نطقه  م
خدمات  ورزشی  سالن  و  نفت  یابان  خ

موتوری در منطقه یک می باشد.
در  ورزشکاران  به  توجه  ی  و
حوزه ای تخصصی ورزش را از اولویت 
سالن های  داشت:  اظهار  و  برشمرد  ا  ه
مانند  تخصصی  حوزه های  در  رزشی  و

رسانی  خدمت  کاراته  تکواندو  کشتی 
پرورش  جهت  مهم  گامی  تا  ی کند  م
قهرمانان در حوزه های مختلف ورزشی 
این ۲ سالن  بر  باشیم و عالوه  داشته 
دیگر جنبه عمومی داشته و شهروندان 
برای ارتقای سطح سالمت و نشاط خود 

می توانند استفاده بکنند.
مهندس مختاری در ادامه از آغاز 
عملیات اجرایی دو استخر دو قلو خبر 
داد و گفت: دو استخر دو قلو مجزا برای 
استخر  چهار  که جمعاً  آقایان  و  انوان  ب
شروع  آن  اجرایی  عملیات  ی باشد  م
شده که یکی از آنها در منطقه یک و 
دیگری در محله سرخه حصار می باشد 
و  است  بوده  منطقه  این  نیاز  مورد  که 
امیدوارم تا سال آینده به بهره برداری 
برسد و شهروندان و ورزشکاران بتوانند 

به خوبی استفاده بکنند.
با  امیدواریم  داشت:  عنوان  ی  و
اجرایی شدن پروژه های در دستور کار 
طی سال جاری، گام مهمی در توسعه 
برداریم  شهروندان  رفاه  نیز  و  رزش  و
روان  و  امنیت خاطر  و  نشاط  و شاهد 
شهر  جوانان  خصوص  به  شهروندان 

قدسی باشیم.

شهردار قدس: 

سرانه ورزشی شهرقدس ۲۰ هزار متر مربع افزایش یافت

های  پژوهش  وتقویت  یشبرد  پ
مرتبط با صنعت آب و فاضالب در سطح 
توسعه  المللی،  بین  و  ای  منطقه  ملی، 
ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی و 
تبادل اطالعات علمی، فنی و پژوهشی 
مرتبط با صنعت آب وفاضالب همواره 

مد نظر شرکت بوده است.
به منظور توسعه و تداوم مشارکت 
صنعت و مراکز علمی پژوهشی ، تفاهم 
نامه همکاری میان شرکت آبفا استان 
آزاد اسالمی واحد  دانشگاه  اصفهان و 

اصفهان امضا شد. 
این تفاهم نامه به منظور استفاده 
های  توانایی  و  ها  ظرفیت  از  طلوب  م
موجود در دو مجموعه، در جلسه ای با 
حضور مسئولین و نمایندگان مرتبط دو 

طرف برگزار گردید ، مدیرعامل شرکت 
آبفا استان اصفهان هدف اصلی تبادل 

این تفاهم نامه را بهره گیری مطلوب 
از توانمندی ها، تجارب و ظرفیت های 

پژوهشی و علمی طرفین عنوان کرد و 
های  پژوهش  وتقویت  پیشبرد  فت:  گ
مرتبط با صنعت آب و فاضالب در سطح 
توسعه  المللی،  بین  و  ای  منطقه  ملی، 
ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی و 
تبادل اطالعات علمی، فنی و پژوهشی 
مرتبط با صنعت آب وفاضالب همواره 

مد نظر شرکت بوده است. 
هاشم امینی اظهار امیدواری کرد با 
اجرای صحیح این تفاهم نامه و انسجام 
بیشتر ارتباط علمی و پژوهشی شرکت 
آزاد  دانشگاه  و  استان  فاضالب  و  ب  آ
اسالمی واحد اصفهان، شاهد موفقیت 
های روزافزون هر دو مجموعه باشیم و 
گام های موثرتری در جهت شکوفایی و 

بالندگی میهن اسالمی برداریم.

تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک علمی پژوهشی شرکت آبفا استان
 و دانشگاه آزاد اصفهان 

گیالن  منطقه ای  آب  ریزی  برنامه  عاون  م
با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری در آب 
بندان های استان در بخش گردشگری و آبزی 
پروری احصا شده است، گفت: اولویت واگذاری 

ها با افراد بومی است.
هادی پاکزاد با بیان اینکه اولویت واگذاری 
آب بندان ها به افراد محلی و بومی است، اظهار 
فرمانداری ها  توسط  افراد  این  صالحیت  رد:  ک

تأیید می شود.وی افزود: در صورت وجود بیش 
مزایده  طریق  از  واگذاری ها  متقاضی  یک  ز  ا

انجام می شود.
بها  اجاره  تعیین  اینکه  به  اشاره  با  اکزاد  پ
رسمی  کارشناسان  طریق  از  انتفاع  حق  و 
دادگستری انجام خواهد شد، ادامه داد: شرکت 
آب منطقه ای گیالن با هدف جلوگیری از تعرض 
و حفظ و صیانت از حقوق انفال با اولویت تأمین 

آب کشاورزی نسبت به استفاده از این ظرفیت 
اقدام می کند.

برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای  معاون 
گیالن اظهار کرد: با مشارکت بخش خصوصی 
در این بخش عالوه بر ایجاد توسعه پایدار در 
منطقه و همچنین ایجاد اشتغال و درآمد برای 
افراد محلی، می توان نسبت به ساماندهی این 

پهنه های آبی اقدام کرد.

معاون آب منطقه ای گیالن:
اولویت در واگذاری آب بندان ها با افراد بومی و محلی است
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ارومیه - رئیس سازمان 
آذربایجان  هادکشاورزی  ج
حل  ت  ر و ضر بر  بی  ر غ
سیب  صادرات  روی  پیش  مشکالت 
درختی در استان و ۷5۰ هزارتن سیب 
استان  های  سردخانه  در  شده  خیره  ذ

تاکید کرد.
شنبه  سه  صبح  جلیلی  سول  ر
سازمان  معاونین  شورای  جلسه  ر  د
تابعه،  ادارات  جهاد کشاورزی استان و 
بسیجیان  بر  بسیج  هفته  تبریک  ا  ب
در  کرد:  اظهار  اسالمی،  رافزارمیهن  س
اشاعه تفکر بسیجی در  شرایط کنونی 
جامعه با مدیریت جهادی برای تحقق 
تأمین  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

امنیت غذایی ضروری است.
جهاد  سازمان  داد:  ادامه  ی  و
در  را  شهید   ۷۲ نیز  استان  شاورزی  ک
و  راحل  امام  آرمان های  از  دفاع  اه  ر
تقدیم  اسالمی  انقالب  ستاوردهای  د
کرده است و اکنون نیز نیروهای بسیجی 
جنگ  سال   8 زمان  همچون  ازمان  س
تحمیلی خود را در برابر تهاجم دشمنان 
آماده  داخلی  توطئه های  و  ارجی  خ
ساالنه  کرد:  تصریح  ی سازند.جلیلی  م
بیش از 6۰۰ هزار تن گندم در استان 
با کیفیت متوسط و باال در استان تولید 
می شود که مازاد نیاز استان بوده و هیچ 
گونه مشکلی در تولید گندم استان وجود 
ندارد و کمبود نان در واحدهای نانوایی 
به علت اختالف قیمت آرد یارانه ای در 

بازار آزاد است.
افزایش  و  کمبود  داد:  ادامه  ی  و
هفته های  طی  در  مرغ  گوشت  یمت  ق
اخیر به علت عدم عرضه موقت جوجه 
یک روزه در طی مهر ماه در کشور بوده 
از 4  با جوجه ریزی بیش  امر  این  که 
میلیون قطعه ای در آبان ماه سال جاری 

در استان به زودی برطرف می شود.
 45۰ از  بیش  کرد:  اضافه  لیلی  ج
در  استان  در  منجمد  مرغ  گوشت  ن  ت
که  است  شده  توزیع  اخیر  فته های  ه
بیش از ۷۰۰ تن نیز آماده توزیع توسط 

شرکت پشتیبانی امور دام استان است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  ئیس  ر
از  بیش  کرد:  تاکید  غربی  ذربایجان  آ
 1 درجه  درختی  سیب  تن  هزار   ۷ 5۰
و۲ در سرخانه های استان ذخیره سازی 
شده است که ضروری است تمهیدات 
الزم برای صادرات این محصول توسط 
ذیربط  دستگاه های  اجرایی  مسئوالن 

انجام شود.
تعهد  مشکل  کرد:  اضافه  جلیلی 
سیب  صادرکنندگان  ارزی  سپاری 
صادر  رغبت  کاهش  موجب  درختی 

مشکالت  حل  برای  و  شده  کنتدگان 
صادراتی در اسرع وقت باید تمهیداتی 

اندیشیده شود.
کرد:  نشان  خاطر  همچنین  وی 
قاچاق دام در استان از مشکالت افزایش 
قیمت گوشت قرمز در ماه های اخیر بوده 
که ضروری است اقدامات الزم از طریق 
مراجع ذی صالح با جدیت پیگیری شود.

5 آذرماه امسال چهلمین سالگرد 
تشکیل بسیج به فرمان امام راحل است؛ 
بسیج در روز 5 آذر سال 1۳58 به فرمان 

امام راحل تشکیل شد.

رئیس جهاد کشاروزی آذربایجان غربی؛

مشکل صادرات 7۵۰ هزارتن سیب درختی 
در آذربایجان غربی رفع شود

راه اندازی مجمع خیرین ازدواج جوانان توسط اداره 
ورزش و جوانان استان ایالم

مدیرکل ورزش و جوانان ایالم گفت: مجمع خیرین ازدواج استان طی 
ماه های آینده به صورت رسمی در محل خانه جوانان استان ایالم شروع 

به فعالیت خواهد کرد.
مظفر علی شائی مدیرکل ورزش و جوانان ایالم اظهار داشت: موضوع 
تاسیس مجمع خیرین ازدواج استان یکی از فعالیت های شاخص اداره کل 
ورزش و جوانان بوده که تا کنون در استان صورت نگرفته و طی ماه های 
آینده به صورت رسمی در محل خانه جوانان استان ایالم این مجمع شروع 

به فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: فوتبال پاالیشگاه گاز بانوان پس از چند ماه تمرین مداوم 
و سخت به آمادگی خوبی رسیده و تا پایان هفته جاری مسابقات این تیم 

در لیگ برتر شروع خواهد شد. 
مدیرکل ورزش و جوانان ایالم تصریح کرد: تیم فوتبال آقایان نیز در 
حال تمرین بوده که ان شااهلل در مسابقات لیگ دسته سه شرکت کند این 
در حالی است که تیم تیر اندازی در استان نیز در حال ساماندهی و آماده 

سازی برای لیگ برتر آقایان است. 
وی ادامه داد: در تالش هستیم که تا پایان سال مالی 99 حداقل 15 
این پروژه ها چمن  برداری برسد که عمده  به بهره  و حداکثر 18  پروژه 

مصنوعی مینی فوتبال در شهرستان ها هستند. 
 علی شائی ادامه داد: کل اعتبار مورد نیاز این پروژه ها ۲1 میلیارد تومان 
است، که در تالش هستیم تا پایان سال مالی پیشرو  با جذب مطلوب بودجه 

حوزه عمرانی پروژه های فوق به بهره برداری برسند.
مدیرکل ورزش و جوانان ایالم گفت: یکی دیگر از فعالیت های شاخص 
حوزه جوانان ادامه دادن به موضوع پاتوق های فرهنگی و مهارت آموزی در 

مناطق حاشیه نشین استان بوده که بسیار حائز اهمیت است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :
 ۵1 مرکزی  استان  در  شهری  بین  مسافر  جابه جایی 

درصد کاهش یافت

مرکزی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: جابه جایی مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای استان 

امسال نسبت به سال گذشته 51 درصد کاهش یافت.
علی زندی فر افزود: ۷14 هزار و 1۷۷ نفر مسافر امسال از سوی ناوگان 
حمل و نقل عمومی جاده ای این استان به نقاط مختلف کشور جابه جا شدند 
که این رقم در  هشت ماهه پارسال یک میلیون و 444 هزار و ۲9۷ نفر بود.

وی اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا و استفاده مسافران از وسایل 
نقلیه شخصی از جمله مهمترین عوامل کاهش جابه جایی مسافر از سوی 

ناوگان حمل و نقل عمومی استان در سال جاری بوده است.
زندی فر افزود: جابه جایی مسافران از سوی  ناوگان حمل و نقل عمومی 
جاده ای این استان در سال جاری در قالب 84 هزار و 8۰۲ سفر انجام شده  
که تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته  است.

وی یادآوری شد: تعداد سفرهای ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای 
استان مرکزی در مدت هشت ماه سال گذشته 1۲۷ هزار و 18۲  مورد بوده 
 است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: 1۲ میلیون تن بار در هشت ماه امسال از سوی ناوگان حمل و نقل 
جاده ای  استان به نقاط مختلف کشور حمل شد که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 9 درصد افزایش یافته  است.
زندی فر گفت: میزان اضافه تناژ در این مدت سه درصد، مبلغ جریمه 
۳5 درصد و پروانه عبور نیز سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش داشته  است.6 هزار و 4۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه 
روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های 
روستایی تشکیل داده است.روزانه حدود 49۰ هزار وسیله نقلیه از مسیرهای 

جاده ای استان مرکزی تردد می کنند.

مدیرکل ارشاد گیالن:
اقناع سازی افکار عمومی جامعه بر عهده اهالی رسانه است

مدیرکل ارشاد گیالن با تأکید بر اینکه رسانه بایددر شرایط امروز جامعه در 
کنار مردم باشد، گفت: اقناع سازی افکار عمومی جامعه بر عهده اهالی رسانه است.

فیروز فاضلی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران مسئول نشریات 
استان گیالن با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار رسانه ها اعم از مکتوب و مجازی 
در جهان، اظهار کرد: نمونه بارز نقش مهم رسانه را می توان در انتخابات آمریکا 
مشاهده کرد که ترامپ انتخابات ریاست جمهوری را به دو چیز باخت یکی از این 

موارد عدم توجه به نقش و قدرت رسانه ها است.
وی با بیان اینکه رسانه زبان جامعه است و نمی توان نقش، جایگاه و قدرت 
آن را نادیده گرفت، افزود: همه امور در عرصه های مختلف با نقد پویا می شود و 

این اصل باید از سوی همگان پذیرفته شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن در ادامه با تأکید بر اینکه در فضای 
آزاد اطالعات شفافیت به خودی خود وجود دارد، گفت: مسئوالن باید آستانه تحمل 

خود را باال برده و انتقاد پذیر باشند.
وی با بیان اینکه ثبت اخبار و ماندگاری آن بر عهده روزنامه و رسانه های 
مکتوب است، تصریح کرد: پژوهشگران و محققان برای بیان برخی از مطالب خود 
دهنده  نشان  این  که  استناد می کنند  مکتوب  رسانه های  در  منتشر شده  اخبار  به 

اهمیت و جایگاه این رسانه ها است.
فاضلی با اشاره به مشکالت حوزه رسانه های مکتوب، بیان کرد: مشکالت باید 

ارجاع شود تا پیگیری های الزم برای حل و فصل آن انجام شود.
تهیه لیست عوامل خبری نیازمند به دریافت برگه تردد توسط خانه مطبوعات 

گیالن
وی به اجرای طرح جدید محدودیت های کرونایی اشاره و با بیان اینکه در 
جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا درباره چگونگی تردد خبرنگاران در ساعات مختلف 
صحبت شد، گفت: البته هنوز صحبت های مطرح شده در این جلسه به جمع بندی 
نهایی نرسیده است.مدیرکل ارشاد گیالن با بیان اینکه خبرنگاران نیز برای دریافت 
برگه تردد اقدامات الزم را انجام دهند، افزود: خانه مطبوعات استان گیالن لیستی 
از خبرنگارانی که نیازمند دریافت برگه تردد هستند را تهیه و به اراده کل ارشاد ارائه 

دهد تا اقدامات و هماهنگی های الزم در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره اینکه خبرنگاران باید از ظرفیت های خانه مطبوعات استان استفاده 
کنند، اظهار کرد: به عنوان متولی حوزه فرهنگ و هنر و رسانه اقدامات الزم برای 
رفاه حال فعاالن رسانه ای در ایام محدودیت ها برای تهیه اخبار انجام خواهیم داد.

فاضلی با تأکید بر اینکه رسانه باید در این ایام در کنار مردم باشد، افزود: وظیفه 
اقناع سازی مردم در این ایام که هم از جانب کرونا و هم از احساس نابرابری دچار 

آسیب شده اند بر عهده اهالی قلم و رسانه است.

یادمان شهدای گمنام بخش جعفر آباد شهرستان بیله 
سوار در استان اردبیل ایجاد می شود

در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان بیله سوار 
در  بیله سوار  آباد شهرستان  یادمان شهدای بخش جعفر  ایجاد  به  نسبت 

استان اردبیل  تصمیم گیری شد .
به گزارش ایثار از اردبیل ، علی واحد مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان با تجلیل و تکریم از شهدای هشت سال 
دفاع  ارزش های  نشر  و  به ضرورت حفظ  مدافعان حرم   و  دفاع مقدس 
مقدس به عنوان میراث گرانبهای شهدا و ایثارگران و ضمن تقدیر و تشکر 
از مسئولین شهرستان بخاطر پیگیری ساخت یادمان شهدای گمنام  با یاد 
آوری اهداف و وظایف هیات امنای یادمان شهدای گمنام خواستار تسریع 
در احداث هرچه زودتر یادمان شهدای گمنام جعفرآباد و تخصیص اعتبارات 

الزم از محل اعتبارات عمرانی فرمانداری شد.
فیضی بخشدار بخش جعفرآباد نیز  با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا 
و خیرمقدم گویی به حاضرین اظهار داشت : ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
باشد و شهادت  نظام می  ترین وظایف مسولین  اصلی  از  در جامعه یکی 

مهمترین رسالتی است که بر عهده مسئولین قرار دارد.
 وی افزود: زمانی که بحث از شهید و شهادت و فرهنگ ایثار شهادت 
می شود  باید با تمام وجود در راستای ترویج این فرهنگ در جامعه تالش 
کنیم . شهدا جان خود را که عزیزترین چیز برای یک فرد هست در طبق 
اخالص گذاشتند و در دفاع از مرزهای کشور  تقدیم نظام و کشور نمودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرد
با  مقابله  های  طرح  اجرای  در  مازندران  پیشگامی 

کرونا
ساری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اجرای طرح محله 
محور با عنوان سردار شهید سلیمانی برای مهار کرونا در استان خبر داد و 

گفت: مازندران در اجرای بسیاری از طرح ها پیشگام بوده است.
اعمال  تأثیر  محوریت  با  خبری  نشست  در  موسوی  عباس  سید 
محدودیت ها و اجرای طرح محله محور سردار شهید سلیمانی در کنترل 
بیماری کرونا، گفت:   طرح شهید سلیمانی دو بخش دارد که هالل احمر 
متولی یکی از بخش ها است که درآن میزان شناسایی افراد بیمار گسترش 
پیدا می کند و مبتالیان غیر از بیماران سرپایی و بستری شناسایی می شوند.

وی افزود: در این طرح شناسایی افرادی که با فرد مبتال در ارتباط 
بودند به چند نفر افزایش پیدا می کند و اجازه نمی دهیم بیماری منتقل دهند 

افراد را گسترش تست.
همکاری  نیز  بسیج  سلیمانی  سردار  طرح  در  اینکه  بیان  با  موسوی 
دارد، ادامه داد: بیماران که ایزوله و قرنطینه می شوند نیازمند خرید مایحتاج 
زندگی هستند که در این طرح بسیج ورود پیدا کرده و کمک های الزم را 

انجام می دهد.
وی بیان کرد: برخی از مبتالیان کارگران روزمزد هستند که اگر یک 
روز سر کار نروند زندگی آنها مختل می شوند که بسیج محله محور شروع 

به حمایت می کنند که این مسئله بعد نظارتی نیز پیدا می کند.
پیش بینی مراکز قرنطینه ای موقت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مراکز نگهداری بیمارانی که 
نیاز به بستری در بیمارستان ها ندارند اشاره کرد و افزود: اگر افرادی که نیاز 
به بستری ندارند و در خانه نمی توانند قرنطینه باشند یکسری مکان هایی 

تهیه کنند که این افراد 14 روز را در آن سپری کنند.
وی ادامه داد: در دور اول از نقاهتگاه ها مورد استقبال قرار نگرفتند که 
یکی از برنامه های ما این است در طرح جدید مراکزی مثل هتل ها که مثل 

محیط زندگی فرد باشد در نظر گرفته می شود.
موسوی به اجرای طرح ممنوعیت به ورود شهرهای قرمز اشاره کرد و 
گفت: بیشترین آسیب را مسافران می بینند زیرا امکانات حفاظتی در سفرها 
بسیار کم است ولی با اعالم ممنوعیت شاهد افزایش سفر قبل از اجرای 

طرح می باشیم که این مسئله باید فرهنگسازی شود.
وی افزود: هر کشوری که همراهی مردم را در اجرای پروتکل های 

بهداشتی داشته باشد نیاز به اجرای قوانین سخت نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران معیارهای رنگ بندی تغییر کرده 
و بیشتر به سمت اقدامات پیشگیرانه برای کنترل شیوع بیماری رفته است، 
گفت: بازبینی هایی در مشاغل اتفاق افتاده و تعمیرات به گروه یک اضافه 

شدند که بتوانند در شهرهای قرمز خدمت رسانی صورت گیرد.
موسوی به منع ورود و خروج در شهرها اشاره کرد و افزود: یکی از 
طرح ها منع تردد شبانه بود که از اهداف آن کم کردن مهمانی های شبانه 
است که بتوان دور همی های را کم کرد که باید پس از اجرای طرح نتایج 

آن باید مورد تحلیل قرار گیرد.
پیشگامی مازندران در اجرای طرح های کرونایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه استان در اجرای 
بسیاری از طرح ها پیشگام بوده و پیشنهادات خود را برای اجرا در کشور 
می توانست  که  تجمعاتی  از  مازندران  استان  در  داد:  ادامه  کردیم،  مطرح 

ریسک ایجاد کند کم کردیم.
گفت:  و  کرد  اشاره  مختلف  نهادهای  و  سازمان ها  همکاری  به  وی 
95 درصد از آموزش ها غیر حضوری برگزار می شود که آموزش و پرورش 

همکاری کردند.
وی استفاده از ماسک، بهداشت دست و فاصله گذاری اجتماعی تاکید 
کرد و گفت: اگر استفاده عمومی از ماسک را به باالی 95 درصد برسانیم 

بسیاری از این محدودیت ها الزم نیست.
اویس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 
افراد باالی 6۰ سال تشکیل  بار بستری و تعداد مرگ و میر را  بیشترین 
می دهند، گفت: تمرکز ما در مراکز بهداشتی و پزشکان خانواده حفاظت و 

کنترل افراد مسن و بیماران زمینه ای است.
وی با تاکید بر جلوگیری از خروج غیر ضروری سالمندان، افزود: باید 
افراد بیمار از سالمندان جدا شوند و برای کنترل بیماری باید جلوی دورهمی 

های خانوادگی گرفته شود.

بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان ایالم از حوزه قضایی شهرستان سیروان
ستان  ا دگستری  دا کل  رئیس 
حوزه های  از  بازدید  ادامه  در  ایالم 
با حضور در شهرستان  قضایی استان 
سیروان از حوزه قضایی این شهرستان 

بازدید کرد.
کل  رییس  دهقانی  علی  دکتر 
دادگستری ایالم ضمن بازدید و بازرسی 
سرزده از دادگستری شهرستان سیروان 
با مسئولین و کارکنان این حوزه قضایی 

دیدار و گفت و گو کرد.
بخش های  ر  د همچنین  وی 
قضایی  حوزه  این  دادگستری  مختلف 
روند  از  اطالع  ضمن  و  یافت  حضور 
در  حضور  با  شده،  انجام  فعالیت های 
به  را  الزم  توصیه های  مختلف،  شعب 
عملکرد  کیفی  و  کمی  ارتقای  منظور 

این حوزه قضایی ارائه نمود.
استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 
زحمات  و  ها  از تالش  تقدیر  با  ایالم 

دادگستری  اداری  و  قضایی  همکاران 
د  عملکر ز  ا  ، ن ا و سیر ن  ستا شهر
عالم  ا ن  شهرستا ین  ا دگستری  ا د
به  گویی  پاسخ  افزود:  و  کرد  رضایت 
مشکالت و نیازهای همکاران، بررسی 
ملزومات و درخواست های اداری، مالی 
استان  قضایی  های  حوزه  پشتیبانی  و 
به  بازدیدها  این  های  برنامه  اهم  از 

شمار می رود.
کرامت  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
محوری و تکریم ارباب رجوع در کلیه 
از  برخی  با  استان،  قضایی  های  حوزه 
مراجعین دادگستری شهرستان سیروان 
دیدار و گفت و گو نمود و پس از استماع 
صحبت های آنان، دستورات الزم را به 
منظور رسیدگی به درخواست های مطرح 

شده صادر کرد.
با  استان  دادگستری  کل  رئیس 
تقدیر از اقدامات دادگستری شهرستان 

سیروان در کاهش پرونده های معوق، 
بر ضرورت ارتقاء ابالغ الکترونیک اوراق 
قضایی و ترغیب شهروندان به ثبت نام 
در سامانه ثنا تأکید کرد و اذعان داشت: 
استفاده  و  نام  ثبت  به  مردم  تشویق 
خدمات  دریافت  جهت  ثنا  سامانه  از 
قضایی به صورت الکترونیکی می تواند 
در برخورداری مطلوب آنان از خدمات 
هزینه های  در  جویی  صرفه  و  قضایی 

دستگاه قضایی بسیار مؤثر باشد.
اهمیت  به  اشاره  با  دهقانی  دکتر 
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، 
استفاده از مجازات زندان را محدود به 
شده  تصریح  مشخص  و  خاص  موارد 
استفاده مناسب  بر  قانون دانست و  در 
و به جا از این مجازات تاکید کرد. وی 
همچنین استفاده از ظرفیت روحانیون، 
سفیدان  ریش  و  مصلحان  بزرگان، 
گسترش  راستای  در  را  شهرستان 

فرهنگ صلح و سازش و رفع اختالفات، 
مهم ارزیابی کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: کاهش 
افزایش  پرونده ها،  به  رسیدگی  زمان 
ارباب  تکریم  خدمات،  ارائه  کیفیت 
کارکنان  عملکرد  بر  نظارت  و  رجوع 
قضایی  دستگاه  مهم  اولویت های  از 

استان است.
در  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شهرستان  که  این  به  اشاره  با  پایان 
سیروان در حوزه کشاورزی و دامپروری 
است  ر  برخوردا باالیی  ظرفیت  ز  ا
از  حداکثری  و  مطلوب  استفاده   افزود: 
ظرفیت های دستگاه قضایی در تحقق 
حمایت  و  واشتغال«  تولید  »جهش 
رفع  گذاری،  سرمایه  امنیت  از  قضایی 
موانع حقوقی و قضایی تولید و مبارزه 
به صورت ویژه در  اقتصادی  با مفاسد 
دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۲ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/۲۰ و برابر رای شماره 1۳996۰۳۰6۰۰5۰۰6۲۲۰  
مورخ 1۳99/۰8/16 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
به  نسبت  علیرضا  فرزند  مرشدلو  علی  آقای  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  نیشابور 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰8/۳5 متر مربع از پالک شماره 1۰8 فرعی 
از ۲۳۲ اصلی واقع در اراضی نجف آباد بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از 
مالک رسمی آقای غالمعلی پیرایش محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین 

نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ 
کثیراالنتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/۲۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/5 

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

عبور قیمت مرغ از مرز ۳5هزار تومان در حالی 
است که دولت در نیمه اول امسال 5.۲میلیارد دالر 
ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی اختصاص 
کاهش  قیمت  دادند  وعده  بارها  مسئوالن  و  داده 

خواهد یافت.
بی تدبیری دستگاه های اجرایی و رانت گسترده 
نهفته در ارز 4۲۰۰ تومانی واردات نهاده های دامی 
نابسامانی 11 ماهه بازار نهاده های دامی را به جایی 
رسانده که دیروز قیمت مرغ برای مصرف کننده از 
که  زمانی  مرغ  قیمت  گذشت.  تومان  هزار   ۳5 مرز 
دولت حسن روحانی در سال 9۲ روی کار آمد حدود 
64۰۰ تومان در هر کیلوگرم بود و 6 برابر شدن قیمت 
این ماده پروتئینی موجب شده دهک های متوسط به 
پایین درآمدی آن را از سبد مصرف خود حذف کنند. 
نکته مهم این است که طی شش ماه ابتدای امسال 
دولت بیش از 5.۲ میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ تومانی به 
واردات نهاده های دامی اختصاص داده است اما این 
سفره  سر  می رفت،  انتظار  که  آنگونه  سنگین  یارانه 
مردم نیامده است و دالالن بهره اصلی آن را برده اند.

طی ماههای گذشته تولیدکنندگان بارها با ابراز 
هشدار  دامی،  نهاده های  بازار  نابسامانی  از  گالیه 
می دادند در صورت تداوم وضعیت، تولید با افت شدید 
مواجه شده و قیمت ها بیش از پیش افزایش خواهد 
وزارت  جهادکشاورزی،  وزارت  متأسفانه  اما  یافت 
صمت و سایر دستگاه های مسئول به این هشدارها 
توجه نکردند و روند رشد قیمت مواد پروتئینی از جمله 

مرغ و تخم مرغ تا امروز ادامه یافته است.
تولید؛  کاهش  درباره  تولیدکنندگان  ر  هشدا

شش ماه قبل!
نقطه آغاز جهش قیمت مرغ را می توان زمستان 
سال گذشته دانست؛ زمانی که زمزمه ها درباره افزایش 
دی   15 بود.  شده  آغاز  تازه  دامی  نهاده های  قیمت 
ماه 98 بود که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت 
نهاده های دامی خبر داده و می گفتند قیمت مرغ تحت 
تأثیر افزایش قیمت نهاده، افزایش یافته است. در آن 
زمان قیمت مرغ بین 1۲ هزار و 5۰۰ تا 1۳ هزار و 

5۰۰ تومان بود.
زمزمه کمبود و گرانی نهاده های دامی به تدریج 

تبدیل  تولیدکنندگان  گونه  اعتراض  بلند  صدای  به 
شد و در سایه بی توجهی، بی عملی و سوءمدیریت 
مرغداری  واحدهای  از  بسیاری  فقط  نه  مسئوالن 
تولیدخود را متوقف کردند بلکه اختالل در تولید به 
جایی رسید که تولیدکنندگان پیش بینی کردند جریان 
نیاز داخلی با مشکل جدی مواجه و قیمت ها  تأمین 
رشد لجام گسیخته ای پیدا کند. در همین ارتباط، شش 
ماه قبل بود که حبیب اسداهلل نژاد، نایب رئیس کانون 
سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره کاهش تولید 
مرغ و افزایش قیمت آن هشدار داده و گفته بود: با 
ادامه این روند در حدود 6 ماه آینده در تأمین گوشت 
مرغ وابسته خواهیم شد آن هم در سالی که به نام 
جهش تولید مزین شده و مسئوالن مربوطه از جمله 
وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری 

از این شرایط باید تمهیدات الزم را بیندیشند.
قیمت  و  توزیع  وضعیت  هم  قبل  ماه   4 وی 
اعالم  افزایش قیمت مرغ  را عامل  دامی  نهاده های 
کرده و گفته بود: مرغداران در جوجه ریزی احتیاط 

می کنند.
مسئوالنی که فقط وعده می دهند؛ اما بی عمل!

مرتب  مربوطه  مسئوالن  گذشته  ماههای  در 
وعده بهبود اوضاع و کاهش قیمت مرغ را داده اند. 
فروردین ماه امسال مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی 
برای خرید گوشت و مرغ  بود: مردم  امور دام گفته 
افزایش قیمتی در  تا آخر سال  نکنند چرا که  عجله 

این حوزه نداریم.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی هم 9 تیر 
1۳99 در سفری که به استان اردبیل داشت، اعالم 
خاوازی  یافت.  خواهد  کاهش  مرغ  قیمت  که  کرد 
مرغ  کمبود  اجازه  وزارتخانه  این  اینکه  بر  تاکید  با 
بود:  گفته  داد،  نخواهد  را  مردم  سفره  در  گوشت  و 
با افزایش تولید نهاده های دامی قیمت مرغ کاهش 
نیز  پیدا خواهد کرد که در این زمینه وزارت صمت 
باید نظارت ها را افزایش دهد. زمانی که وزیر جهاد 
اعالم  طبق  داد،  مردم  به  را  وعده  این  کشاورزی 
تشکل های تولیدی متوسط قیمت مرغ گرم در بازار 

حدود 18 هزار تومان بود.
اینک در شروع ماه نهم سال، قیمت مرغ از مرز 

۳5 هزار تومان گذشته است؛ بانک مرکزی می گوید 
ارز  دالر  میلیارد   5.۲ امسال  ابتدای  ماه  شش  در 
4۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی اختصاص 
)می گویند  هستند  شاکی  واردکنندگان  هم  اما  داده 
امانی  یا  است  ارز  تخصیص  معطل  محموله هایشان 
ترخیص شده و گرفتار بدقولی بانک مرکزی هستند(، 
هم مرغداران صدای فریادشان به آسمان بلند است 
مشغول  اگر  یا  اند  کرده  متوقف  را  ریزی  )جوجه 
ندارند(، هم  نهاده دولتی دسترسی  به  تولید هستند، 
جالب  است؛  مواجه  نجومی  قیمت  با  کننده  مصرف 
در  گسترده  فساد  از  هم  نظارتی  دستگاه های  آنکه 
توزیع نهاده های دامی خبر می دهند و می گویند که 
بخشی از نهاده ها یا مستقیم نصیب دالل ها شده یا 
بعد از تحویل به مرغدار، توسط مرغدار در بازار سیاه 

فروخته شده است.
در این میان دستگاه های اجرایی مسئول از جمله 
بزرگ  ناظر  وزارت صمت،  و  وزارت جهادکشاورزی 
و بی عمل این آشفته بازار هستند و اگر هم اقدامی 
انجام داده اند، تأثیر تعیین کننده ای در بازار نداشته 
و  بازرسی  طریق  از  بیشتر  هم  وزارت صمت  است؛ 
قیمت گذاری دستوری تالش دارد قیمت ها را مهار 
کند د ر حالی که در این آشفته بازار، قیمت گذاری 
حجم  بر  فقط  و  نمی برد  پیش  از  کاری  دستوری 

مشکالت اضافه می کند.
بنظر می رسد بازار نهاده های دامی نیاز به یک 
قصد  دولت  اگر  دارد.  تکلیف  تعیین  و  جدی  تدبیر 
دارد همچنان رانت 4۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده 
گونه ای  به  را  توزیع  مکانیزم  باید  کند،  توزیع  دامی 
تولیدکننده  بدست  دولتی  نهاده  که  کند  ساماندهی 
واقعی برسد و نه توسط دالل و نه توسط مرغدار، از 
بازار آزاد سردرنیاورد. اگر هم قصد دارد نهاده دامی 
را از شمول ارز 4۲۰۰ تومانی حذف کند، باز هم باید 
ببخشد  سامان  گونه ای  به  را  بازار  این  زنجیره های 
وجود  حلقه ها  تمام  بر  اکنون  که  شدیدی  فشار  که 
دارد، از بین برود و مردم تکلیف خودشان را با قیمت 
ازادسازی شده مرغ بدانند و اینطور نباشد که به بهانه 
سفره مردم، رانت عظیمی نصیب خواص شود اما مردم 

بهره ای از آن نبرند.

کاهش قیمت مرغ، وعده ای که عملی نشد؛

۵.۲ میلیارد دالر ارز ترجیحی نهاده های دامی کجا رفت؟

بازماندگان از تحصیل هم 
در کالس درس آنالین می نشینند

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های آموزش و پرورش 
گفت: آموزش وپرورش با طرح آبا درصدد است تا در مناطقی که دانش آموزان الزم التعلیم 
دسترسی به کالس و درس ندارند و همچنین در زمان هایی که مدارس تعطیل است، کالس 

درس را برگزار کند.
نشست مشترک سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با 
کمیته امداد امام خمینی )ره( جهت هماهنگی در اجرای طرح آبا در مناطق کم برخوردار 

برگزار شد.
مشارکت های  توسعه  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس  فوالدوند  شهریار 
آموزش و پرورش در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای طرح آبا در شرایط کرونا و تعطیلی 
مدارس گفت: آموزش وپرورش در این طرح درصدد است تا در مناطقی که دانش آموزان 
الزم التعلیم دسترسی به کالس و درس ندارند و همچنین در زمان هایی که مدارس تعطیل 

است، کالس درس را برگزار کند.
فوالدوند بیان کرد: روش آموزش در طرح آبا در زمان کرونا طیف گسترده ای مخاطب 
باشند. هرچند  نداشته  امکانات آموزشی  به  اجتناب ناپذیر دسترسی  دارد که شاید به صورت 
معتقدیم که آموزش باید معطوف به تعامل باشد لیکن در شرایط خاص و ضرورت ها، به این 

روش ها بسیار نیازمندیم.
که  مناطقی  برای  فناوری  وزارت  گفت:  توسعه  ششم  برنامه  قانون  به  اشاره  با  وی 
بیش از بیست خانوار دارند بستر اینترنت را فراهم کرده است و ما نیز بنا داریم با استفاده از 
ابزارهای الکترونیکی، اینترنت موجود و با محوریت یک مدیر راهنما، کالس های درس را 

برای بازماندگان از تحصیل برگزار کنیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: عالوه 
بر این، آموزش وپرورش نیز برای دانش آموزانی که دسترسی به کالس و درس ندارند محتوا، 

درس نامه تولید و بسته های آموزشی را به این مناطق ارسال می کند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز با اعالم همکاری گفت: بر اساس 
نیازسنجی های سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و شناسایی بازماندگان از تحصیل در سراسر 
کشور، این کمیته برنامه ریزی خواهد کرد تا در گام اول نسبت به پوشش 1۰ درصد از این 

دانش آموزان اقدامات الزم را پیگیری کند.
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آشنایی با سرمربی جدید والیبال ایران؛
آلکنو؛ مربی پرافتخار با دو مدال در سه المپیک

بزرگترین افتخارات کارنامه والدیمیر آلکنو به سه بار حضور در نیمه نهایی المپیک 
و کسب دو مدال از این رویداد بزرگ برمی گردد.

والدیمیر آلکنو از سوی فدراسیون والیبال رسما به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی 
شد تا در المپیک توکیو هدایت بلندقامتان ایرانی را برعهده داشته باشد.

در هفته های اخیر انتخاب این مربی با استقبال خوبی از سوی اهالی والیبال و 
حتی عالقه مندان به این رشته همراه بود. با نگاهی به کارنامه آلکنو امیدوار می شویم 

که او یکی از بهترین دوران والیبال ایران را رقم بزند.
حضور در سه دوره بازی های المپیک به عنوان مربی و کسب دو مدال طال 
)۲۰1۲( و برنز )۲۰۰8( و یک مقام چهارمی )۲۰16( از نکات برجسته پرونده کاری 

این مربی روس است.
“والدیمیر رومانوویچ آلکنو« چهارم دسامبر 1966 در پولوتسک ویتبسک به 
دنیا آمد. مادرش بالروسی و پدرش اهل لیتوانی بود. هرچند آلکنو فعالیت ورزشی خود 
را از 1۰ سالگی شروع کرده است، اما از سال 198۰ با حضور در تیم دانشگاه مینسک 

به صورت رسمی و حرفه ای به عنوان یک ورزشکار معرفی شد.
وی از 1984 تا 198۷ عضو باشگاه زسکا مسکو بود و پس از آن به عضویت 
»اسکا مینسک«  درآمد و سه سال هم برای این تیم به میدان رفت. آلکنو با زسکا 
مسکو سه سال مداوم مدال طالی مسابقات قهرمانی شوروی، یک قهرمانی جام اتحاد 

جماهیر شوروی و دو جام قهرمانی سوپر جام اروپا را باالی سر برد.
این بازیکن که در پست مدافع وسط بازی می کرد، در سال 199۲ وارد ایتالیا 
شد و پس از چهار سال حضور در سری ب، به فرانسه نقل مکان کرد و برای دو 
باشگاه »آ.اس. کن« و »تورز وی.بی« به میدان رفت. آلکنو تجربه بازی در تیم های 

لفسکی صوفیه، ولونتاس آستی و مارکونی اسپولتو را نیز در پرونده کاری خود دارد.
مدال طالی جام جهانی 1999، نایب قهرمانی اروپا در سال 199۲ و مدال برنز 
اروپا در سال 199۳، چهار مدال نقره و برنز لیگ جهانی )نقره سال های 199۳ و 1998، 
برنز سال های 1996 و 199۷( از جمله افتخارات این بازیکن در دوره حضورش در 

تیم ملی والیبال روسیه است.
آلکنو از سال ۲۰۰1 به مربی گری روی آورد و در اولین تجربه، با باشگاه »تورز 
وی. بی« قرارداد بست. قهرمانی در جام حذفی فرانسه، نخستین دستاورد این مربی 
بود که در سال ۲۰۰۳ به دست آمد. سال بعد هم دومین موفقیت خود را با قهرمانی در 
لیگ پرو آ  فرانسه در سال ۲۰۰4 تکمیل کرد و پس از آن به وطن خود بازگشت تا 

با تیم دینامو مسکو قراردادی سه ساله امضا کند.
او در سه سال حضور خود در مسکو، موفق به کسب مقام قهرمانی سوپرلیگ 
والیبال روسیه ۲۰۰6 و قهرمانی جام حذفی روسیه در سال ۲۰۰۷ شد و سال بعد هدایت 

تیم ملی والیبال روس ها را برای نخستین بار بر عهده گرفت.
والدیمیر تا سال ۲۰۰8 عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت و توانست 
تیم ملی والیبال روسیه را به مدال نقره جام جهانی و لیگ جهانی ۲۰۰۷ و مدال برنز 

بازی های المپیک ۲۰۰8 برساند.
وی در سال ۲۰۰8 هدایت باشگاه والیبال زنیت کازان را بر عهده گرفت و تا 
سال ۲۰14 پنج قهرمانی سوپرلیگ روسیه را کسب کرد. وی در سال ۲۰1۰ برای 
دومین بار هدایت تیم ملی کشورش را به عهده گرفت، در حالی که به عنوان سرمربی 

زنیت کازان نیز باقی ماند.
مدال طالی جام جهانی و لیگ جهانی ۲۰11 با هدایت او برای روس ها به 
دست آمد و در بازی های المپیک ۲۰1۲ لندن، تیم روسیه به دیدار پایانی راه یافت که 
با شکست برزیل، قهرمان شد. آلکنو در دیدار برابر برزیل، ترکیب متفاوت و عجیبی را 

به زمین فرستاد که این موضوع، شگفتی کارشناسان را به همراه داشت.
این مربی سرشناس، در دسامبر ۲۰1۲ به دلیل مشکالت جسمانی از تیم ملی 
روسیه جدا شد اما در سال ۲۰15 برای سومین بار هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده 
گرفت و با این تیم، در المپیک ۲۰16 ریو شرکت کرد تا در خصوص هدایت روسیه 
در بازی های المپیک، هت تریک کرده باشد. البته این بار فقط موفق به حضور در جمع 
چهار تیم پایانی شد و مدالی به دست نیاورد، اما کسب همین جایگاه در حضور تیم 
بزرگی چون لهستان، ارزشمند بود. در المپیک ۲۰16 ریو، تیم های برزیل )میزبان(، 

ایتالیا و آمریکا به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.
آلکنو در زمان هدایت تیم زنیت کازان، با سعید معروف یکی از بهترین پاسورهای 
دهه اخیر والیبال جهان همکاری کرد. این مربی همچنین در سال های اخیر به دلیل 

رویارویی تیم ملی روسیه با ایران، شناخت خوبی از ملی پوشان ایران دارد.

واکنش فدراسیون به میوه فروشی کشتی گیر جوان؛
سخنگوی فدراسیون کشتی: در حد توان، کمک می کنیم

فدراسیون کشتی برای پیگیری مشکالت کشتی گیر جوان اندیمشکی به کمیته 
ملی المپیک نامه نوشت.

محسن مدهنی، قهرمان سال ۲۰1۷ کشتی نوجوانان جهان از روز گذشته به 
خاطر انتشار فیلمی از خود در کنار یک وانت میوه فروشی به سوژه رسانه ها و فضای 

مجازی تبدیل شده است.
این فرنگی کار که در لیگ برتر نیز با تیم شهدای مدافع حرم قم قرارداد بسته 
و در دور رفت هم کشتی گرفته، از مسئوالن شهر خود گالیه می کند که حمایتی از 

او نکردند و حتی برای میوه فروشی در کنار خیابان هم موانعی برایش ایجاد کردند.
اما فدراسیون کشتی به انتشار این ویدیو در فضای مجازی واکنش نشان داده و 

سخنگوی فدراسیون با این کشتی گیر جوان تماس گرفته است.
محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در این باره به روابط عمومی 
فدراسیون گفت: با عنایت به اینکه توجه به قهرمانان ملی در دستور کار فدراسیون 
قرار دارد،  بنده نیز به همین منظور با محسن مدهنی که مدال طالی کشتی فرنگی 
نوجوانان جهان در سال ۲۰1۷ را در کارنامه قهرمانی خود دارد، صحبت کردم و در 
برتر  جریان مسائل پیش آمده قرار گرفتم. آقای مدهنی گفتند در دور رفت لیگ 
کشتی فرنگی با تیم شهدای قم به میدان رفتم و قرار است در دور برگشت هم با 
یک تیم دیگر در لیگ حضور داشته باشم و پس از پایان لیگ پیگیر کار ایشان باشیم 
که بنده نیز گفتم فدراسیون کشتی حامی قهرمانان خود است و هر زمان الزم باشد 

کار را پیگیری می کند.
سخنگوی فدراسیون کشتی با بیان اینکه رشته کشتی بعنوان ورزش اول کشور 
مدال آوران و قهرمانان فراوانی در رده های مختلف سنی دارد، عنوان کرد: اولویت، 
رفع مشکالت و دغدغه های این عزیزان است اما همانطور که می دانید، فدراسیون 
کشتی  محدودیت هایی دارد و تا حد توان خود قادر به کمک به قهرمانان این رشته 
است ولی از نظر جایگاه سازمانی هرگونه رایزنی و تالش با مسئوالن کشوری و استانی 

در مورد رفع مشکالت کشتی گیران را انجام می دهد.
وی ادامه داد: در همین خصوص نیز نامه ای از سوی فدراسیون کشتی به کمیته 
ملی المپیک ارسال شد تا به لحاظ مالی به محسن مدهنی مساعدت شود و مسئوالن 

محترم کمیته ملی المپیک نیز در حد توان خود پیگیر خواهند بود.
امامی در پایان گفت: رئیس فدراسیون کشتی در بازدیدهای استانی که تاکنون 
داشته، پیگیر مشکالت شغلی قهرمانان استان بوده و با استانداری و شهرداری مناطق 

مربوطه رایزنی های الزم را نموده و آن ها نیز قول همکاری و مساعدت داده اند.

فان باستن: بهتر است لئو مسی از بارسلونا جدا شود
مارکو فان باستن، ستاره سابق هلند 
بارسلونا  از  باید  مسی  لیونل  است  معتقد 

جدا شود.
تا  امسال  تابستان  در  مسی  لیونل 
به  و  بارسلونا پیش رفت  از  آستانه جدایی 
نظر می رسید فاصله ای تا پوشیدن لباس 
منچسترسیتی ندارد. اما در نهایت عدم تمایل 
به درگیری با باشگاه تصمیم او را تغییر داد. 
شروع ضعیف لیونل مسی در تابستان باعث 
شده برخی جدایی او از بارسلونا را به نفع این 
تیم بدانند و مارکو فان باستن نیز مدعی شد 

اینگونه شرایط مالی برای باشگاه اسپانیایی بهبود خواهد یافت.
مارکو فان باستن گفت: »لیونل مسی نمایشی خوبی در این مقطع نداشته و او 
و آنتوان گریزمان مانند بازیکنان سطح پایین در میدان حاضر می شوند. بدون شک 

عدم حضور هواداران در استادیوم ها باعث ناراحتی لیونل مسی است.
همچنین این بازیکن در ماه های اخیر خیلی در تمرینات حضور نداشته و 
به نظر می رسد او از وضعیت بارسلونا و شرایط حاکم بر این باشگاه راضی نیست. 
همچنین موضوع مشکالت لئو مسی با آنتوان گریزمان مطرح است و ما بازیکنی 
که را در گذشته می شناختیم، در میدان نمی بینیم. بارسلونا در حال حاضر به پول 
نیاز دارد و منچسترسیتی چقدر می تواند برای خرید لیونل مسی پرداخت کند؟ شاید 
5۰ میلیون یورو. همچنین اینگونه دیگر الزم نیست بارسلونا دستمزد هنگفت مسی 

را نیز پرداخت کند.«

دیوید جیمز:
بهتر است محمد صالح راهی رئال مادرید شود

دیوید جیمز، دروازه بان سابق لیورپول 
معتقد است که محمد صالح باید در صورت 

رسیدن پیشنهاد مناسب فروخته شود.
محمد صالح در جریان پیروزی ۳-۰ 
لیورپول برابر لستر غایب بود و دیوگو جوتا 
برای  و  درخشیده  او  جایگزین  عنوان  به 
چهارمین بازی خانگی پیاپی گلزنی کرد. در 
سال های اخیر اخباری در مورد تمایل رئال 
وجود  مصری  ستاره  این  جذب  به  مادرید 
داشته و دیوید جیمز مدعی شد در صورت 
رسیدن پیشنهادی مناسب، بهتر است محمد 

صالح از لیورپول جدا شود، زیرا این باشگاه بدون او بهتر بازی می کند.
دیوید جیمز گفت: »اگر قیمت پیشنهادی رئال مادرید مناسب باشد، هر بازیکنی 
فروخته می شود و بستگی دارد که قیمت پیشنهادی چقدر باشد. اگر محمد صالح 
به منچسترسیتی می رفت تصمیم خوبی برای لیورپول نیست. اگر او به لیگ دیگر و 
کشوری متفاوت برود منطقی تر است. من فکر نمی کنم لیورپول به صالح وابسته 
باشد و این برای یورگن کلوپ اتفاق خوبی است. با این حال او هنوز هم نیاز به 

بازیکن جایگزین دارد.
منظورم این نیست که محمد صالح بازیکن بزرگی نمی باشد، فقط به نظر 
می رسد لیورپول بدون او در زمین بهتر و روان تر بازی می کند. برخی بازیکنان 
فقط توپ را برمی دارند و با آن حرکت می کنند، پس در واقع شما فقط باید آنها را 
متوقف کنید. این همان چیزی است که در مورد صالح اتفاق می افتد، حتی اگر او 

در این فصل هشت گل به ثمر رسانده باشد.«

زالتان؛ چریک جنبش ضدخشونت خانگی علیه زنان و شاکی فیفا

»زالتان ابراهیموویچ« نه تنها سری آ را در فصل جاری مسخ کرده است، بلکه 
مثل همیشه تیتر نخست رسانه های ورزشی جهان را نیز به تسخیر درآورده و در 
تازه ترین اقدامات زالتانی خود، هم به جنبشی بشردوستانه پیوسته و هم از یک 

شرکت شناخته شده، شکایک کرده است.
ابراهیموویچ یکی از ستارگان سری آ ایتالیا بود که در هفته گذشته به عنوان 
نماد جنبش افزایش آگاهی در مورد خشونت خانگی علیه زنان با عالمتی قرمز رنگ 

روی صورت خود در زمین مسابقه حاضر شد.
این اقدام به عنوان نماد جنبشی است که توسط یک سازمان بشردوستانه 
ایتالیایی، اتحادیه بازیکنان و سری آ ایتالیا راه اندازی شده و در نتیجه آن بازیکنان و 
داوران در سطح اول فوتبال این کشور در رقابت های هفته گذشته این عالمت را 

روی صورت خود با رنگ قرمز به نمایش گذاشتند.
شعار این جنبش »کارت قرمز به خشونت« بوده و دلیل استفاده از نوار قرمزرنگ 

روی صورت بازیکنان این موضوع است.
پیش از این نیز، بازیکنان دیگری همچون »متیس دی لیخت« و »لوئیس 
آلبرتو« تصاویری از خود به همراه همسرانشان را با این عالمت و هشتگی با مضمون 

شعار مذکور، در صفحات شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده بودند.
ابراهیموویچ که روی گونه خود این عالمت را کشیده بود در دیدار آ.ث میالن 
برابر ناپولی که با پیروزی سه بر یک میالنی ها به اتمام رسید، با یک ضربه سر زیبا 
از فاصله زیاد برای تیمش نیز گلزنی کرد. ستاره ۳9 ساله سوئدی در این فصل 9 گل 
برای آ.ث میالن به ثمر رسانده و این تیم هم اکنون پس از هشت بازی صدرنشین 

سری آ محسوب می شود.
از تصمیم  بار دیگر حاشیه ساز شده،  اقدامی که  در  ابراهیموویچ همچنین 
خود برای تحت پیگرد قانون دادن شرکت تولید بازی های رایانه ای فیفا ای اِی 

اسپورتس خبر داده است.
وی به طور ناگهانی در پستی توییتری نوشت که از استفاده این شرکت و 
شرکت های مشابه مبنی بر استفاده از تصویر وی روی کاور بازی های رایانه ای آنان 

ناراضی است.
ایبرا در توییتر نوشت: چه کسی به FIFA EA Sport اجازه داده است از نام 
و تصویر من استفاده کند؟ فیفپرو؟ نمی دانم عضو فیفپرو هستم و اگر هستم بدون 
هیچ آگاهی و با حقه های عجیب و غریب آنجا قرار گرفتم و مطمئناً هرگز اجازه 
ندادم که سازندگان فیفا با استفاده از من پول در بیاورند. در این سال ها شخصی 
بدون هیچ توافقی از اسم و چهره من سود می برد. زمان رسیدگی کردن )به این 

موضوع( فرارسیده است.

لواندوفسکی: هنوز به آینده در بایرن فکر نکرده ام
لهستانی  ستاره  لواندوفسکی،  رابرت 
تصمیم  آینده  مورد  در  هنوز  مونیخ  بایرن 

نگرفته است.
قرارداد رابرت لواندوفسکی با باشگاه 
 ۲۰۲۳ سال  تابستان  در  مونیخ  بایرن 
طرفین  هنوز  و  رسید  خواهد  اتمام  به 
نرسیده  توافق  به  قرارداد  تمدید  برای 
در  ندوفسکی  لوا برت  ا ر عملکرد  ند.  ا
بوده  العاده  فوق  قدری  به  اخیر  سالهای 
جهان  بازیکن  بهترین  را  او  بسیاری  که 
فوتبال می دانند. حاال ستاره ۳۲ ساله و 

لهستانی در مصاحبه ای مدعی شد فرصت برای تصمیم گیری زیاد است و او 
هنوز به آینده فکر نمی کند.

رابرت لواندوفسکی به آسوشیتدپرس گفت: »من تا سال ۲۰۲۳ قرارداد دارم 
و هرگز به این فکر نمی کنم که چه اتفاقاتی در راه است.  دو سال و نیم دیگر از 
قراردادم مانده که زمان زیادی است. من می دانم که می توانم بیشتر بازی کنم اما 

وقت کافی دارم تا به این موضوع فکر کنم.”
رابرت لواندوفسکی در مورد عملکرد بایرن مونیخ در یک سال اخیر نیز گفت: 
»اگر کارنامه ما را بررسی کرده باشید متوجه می شوید فوق العاده و درخشان بوده، 

زیرا ما فاتح تمامی افتخارات ممکن شدیم و این دستاورد بزرگی است.«

یاران سیدجالل حسینی در 
غیاب چند مهره جدا شده، وظیفه 
دشواری را خواهند داشت؛ وظیفه 
ای بسیار سخت برای حفظ آمار 

درخشان دفاعی.
سیدجالل حسینی که نمایش درخشانی 
در مقابل صنعت نفت داشت، در میکسدزون با 
پرسشی از یک خبرنگار مواجه شد که دائم از 
آن فرار می کند. خبرنگار با تمجید از نمایش 
حسینی و قدرت رهبری وی، گفت که شاید 
برخی نگرانی سن و سال او را داشته باشند 
»فردا  که  گفت  پاسخ  در  هم  سیدجالل  و 
ریکاوری خوبی داریم«. این پاسخ در نگرش 
کاپیتان پرسپولیس نشأت دارد که می گوید 
حاال فوتبال برایش تصمیم خواهد گرفت و 

او وظیفه دارد به تمرین فردا فکر کند.
شاگردان برانکو ایوانکوویچ در نخستین 
فصل هدایت او، ۳4 گل در لیگ برتر خوردند 
و در نهایت نیز باوجود آمار فوق العاده گل زده، 
به خاطر خط دفاعی ضعیف خود قهرمانی را 
به حریف خوزستانی واگذار کردند. اما فصل 
بعد برانکو سازماندهی دفاعی اش تیمش را 
مستحکم کرد و با جذب سیدجالل حسینی 
و علیرضا بیرانوند، شرایط فوق العاده ای را در 
خط دفاع به وجود آورد و در ادامه نیز حضور 
شجاع خلیل زاده به پرستاره تر شدن ترکیب 

قرمزها کمک کرد.
کنایه آمیز است که پرسپولیس در دو 
فصل بعد از نایب قهرمانی، روی هم ۲9 گل 
خورد! یعنی پنج گل کمتر از لیگ پانزدهم 
علیرضا  بنگر،  محسن  مکانی،  سوشا  با 
نورمحمدی و... هرچند که باید توجه داشت 
از نفرات حاضر در ترکیب، در فصول  فارغ 
بعدی رویکرد برانکو نیز تغییر کرد و شاید او 

دریافت که راه قهرمانی در لیگ برتر ایران از 
خط دفاعی مستحکم می گذرد.

در سه فصلی که پرسپولیس با برانکو 
ایوانکوویچ جام لیگ برتر را باالی سر برد، 
روی هم 4۳ گل دریافت کرد تا میانگین کمتر 
از ۰.5 گل در هر بازی به ثبت برسد. آن هم در 
شرایطی که در لیگ پانزدهم میانگین دریافت 
گل برای سرخپوشان عدد 1.1۳ در هر بازی 

را نشان می داد.
پس از جدایی برانکو و در دوره گابریل 
اگرچه  هم  گل محمدی  یحیی  و  کالدرون 
را در  بیشتری  تعداد گل خورده  پرسپولیس 
کارنامه داشت اما همچنان وضعیت خوبی را 
تجربه می کرد. سرخ ها فصل گذشته 1۷ گل 
خوردند که البته باید توجه کرد که 4 گل پس 

از تثبیت قهرمانی بود.
اما حاال این آمار فوق العاده، در معرض 

خطر قرار گرفته یا دستکم این نگرانی در بین 
هواداران این تیم وجود دارد. پرسپولیس برای 
لیگ بیستم علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده 
و محمد نادری را از دست داد تا ترکیب دفاعی 
اش به کلی متحول شود. اگرچه نفرات جدید 
در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد مطلوبی داشتند 
ولی جدایی شجاع و ناکامی در جذب مدافع 
برای سیدجالل  را  چالش سختی  جانشین، 

حسینی و یارانش به وجود آورده است.
خوبی  به  پرسپولیس  هواداران  حاال 
می دانند که سیدجالل و کنعانی تنها مدافعان 
میانی تخصصی در فهرست این تیم هستند 
اما نمایش این ترکیب در دو بازی نخست برابر 
سایپا و صنعت نفت، قرمزها را به حفظ این 

رکورد جذاب امیدوار کرده است.
دو  هر  آمار  که  این  برای  پرسپولیس 
در  باید  دارد،  نگه  را  خورده  گل  یک  بازی 

در  که  بخورد  گل  تنها 15  آینده  بازی   ۲8
با  رفقا،  و  حسینی  سیدجالل  صورت  این 
دریافت ۷5 گل در 15۰ بازی، عنوان بهترین 
خود  به  را  ایران  فوتبال  تاریخ  دفاعی  خط 

اختصاص دهند.
حسینی،  سیدجالل  مدت  این  در   
محمد انصاری، محمد نادری، شجاع خلیل 
زادگان، محسن  زاده، محمدحسین کنعانی 
رامین رضاییان، مهدی شیری،  ربیع خواه، 
حسین ماهینی، صادق محرمی، سعید آقایی 
و... در ترکیب خط دفاعی پرسپولیس بازی 
کردند و توانستند دوره ای پرافتخار را برای 
این تیم رقم بزنند و حاال وظیفه ادامه این 
دوره پرافتخار برعهده 11 بازیکن خواهد بود 
اما بی تردید سه نفر نقش بیشتری خواهند 
داشت؛ محمدحسین کنعانی زادگان ، حامد 

لک و سیدجالل حسینی 

روند افتخار ادامه خواهد داشت؛

ماموریت سخت مدافعان پرسپولیس در حفظ میراث برانکو

در فوتبال خیلی چیزها در طول زمان 
تغییر می کنند ولی برخی هم مثل گذشته باقی 
می مانند؛ درست مثل سید جالل حسینی در 

آستانه ورود به ۳9 سالگی.
سید جالل حسینی رکورددار خیلی از 
ترین های ایران است؛ مدافعی که در اواخر 
قهرمان  ثابت  مدافع  و  کاپیتان  ۳8 سالگی 
کارنامه  و  است  آسیا  فینالیست  و  ایران 
پرباری از خود در تیم ملی به جای گذاشته 
است؛ مدافعی که مانند راموس، پنالتی زدن 
چهل  به  ورود  آستانه  در  و  است  بر  از  را 
بازی های  در  را  حریف  مهاجمان  سالگی، 

رودررو عاصی می کند.
گواهی بر آمادگی باالی او در تمرینات 
و بازی ها، دیدار پرسپولیس و صنعت نفت 
آبادان و سایپا بود که او به مهاجمان جوان 
و پرانرژی نفت مجال تکان خوردن نداد و 
زد.  را  سر  ضربات  آن ها،  از  باالتر  بار  هر 
اگر چه این فقط عملکرد فنی او در زمین 
مسابقه است. نقش و تاثیر جالل حسینی را 
باید در عملکرد و وضعیت تیمی پرسپولیس 

هم مرور کرد.
ورزش  عمر  یک  برای  نمادی  را  او 
مدافعی  می دانند.  ایران  فوتبال  در  حرفه ای 
که همچنان بازیکنان جوان تر از خود را در 
ترکیب پرسپولیس به چالش می کشد. حضور 

او در تمرینات این تیم و نشان دادن آمادگی 
باالی خود در امور فنی، همان محرکی است 
که تیم یحیی را به جلو سوق می دهد؛ محرکی 
که باعث شده بازیکنان جوان تر از او تالش 
بیشتری از خود نشان دهند و پشت سر یک 
بازیکن ۳9 ساله نمانند. سیدجالل استاد این 
تیم  استانداردهای عملکرد  باال بردن  کار و 

است. او هیچ گاه نمی خواهد ببازد.
خیلی ها که فوتبال را در اوایل ۳۳ تا 
۳4 سالگی کنار گذاشتند، مدعی هستند که 
می توانستند چندین سال دیگر فوتبال شان را 
ادامه دهند اما هیچ یک نتوانستند مانند جالل 
حسینی در تیمی مانند پرسپولیس که شاهد 

رقابت شدید بازیکنان برای حضور در ترکیب 
اصلی است، بازی کنند.

به همین دلیل است که سیدجالل در 
۳8 سالگی قابل مقایسه با کمتر بازیکنی در 
تاریخ فوتبال ایران است؛  کمتر بازیکنی بوده 
که در سن و سال او در بهترین تیم ایران در 
ترکیب ثابت حضور داشته باشد. اگر او بهترین 
مدافع ایران نباشد، قطعا جزو چندین مدافع 
برتر ایران از نظر فنی است. درباره سیدجالل 
حسینی همین را باید گفت که اگر جوان تر 
بود، قطعا در بین بازیکنان مدنظر سرمربی 

تیم ملی هم جای می گرفت.
با این وجود، هر از چندگاهی منتقدانی 

هم پیدا می شود که به جای تشویق سیدجالل 
برای استمرار این روند و نشان دادن اینکه 
سن یک عدد است، او را به بازنشستگی و 
می دهند؛  سوق  چمن  زمین  با  خداحافظی 
رخ  دیگری  شکل  به  اروپا  در  که  اتفاقی 

می دهد.
اگر برای زالتان ایبراهیموویچ در ۳9 
سالگی دست می زنند و او را بنجامین باتن 
می نامند، کریستیانو رونالدو، مهاجم یوونتوس 
را در ۳5 سالگی تعریف و تمجید می کنند، پپه 
رینا را در ۳9 سالگی، دروازه بان آماده التزیو 
و سیمونه اینزاگی می دانند، در ایران حرفی از 
حضور مداوم و دنباله دار سیدجالل حسینی در 

باالترین سطح نیست.
و  متر  با  را  حسینی  سیدجالل  اگر 
معیارهای فوتبال ایران بسنجید، قطعا او جزو 
اساطیر لیگ برتر ایران و تیم ملی است که 
همچنان در باالترین سطح بازی می کند و 
سالیان  موفقیت های  در  پرسپولیس  رهبر 

گذشته این تیم است.
لیگ  در  او  با  پرسپولیس  قهرمانی 
دیگری  رکوردهای  می تواند  آسیا  قهرمانان 
تبدیل  او  و  کند  جا  به  جا  آسیا  در  هم  را 
لیگ  فاتح  کاپیتان  و  بازیکن  به مسن ترین 
قهرمانان آسیا شود که قطعا این اتفاق برای 
فوتبال ایران از اهمیت باالیی برخوردار است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تالش اسطوره برای ثبت یک افتخار بزرگ؛

سید جالل، بنجامین باتن فوتبال ایران

در  پایتخت  پوشان  سرخ  دروازه بان 
صورت ادامه روند کلین شیت خود در فینال 
آسیا عملکرد ماندگاری در این باشگاه به نام 

خود ثبت می کند.
به گزارش سایت پرسپولیس، حامد لک 
شماره  و صاحب  پرسپولیس  تیم  دروازه بان 
پیراهن 81 سرخپوشان روز گذشته ۳۰ ساله 
شد. به همین بهانه نگاهی داشته ایم به کارنامه 

فوتبالی این دروازه بان.
کارنامه پیش از حضور در پرسپولیس

ر  د ر  حضو ز  ا پیش  لک،  مد  حا
صبا،  تیم های  در  بازی  سابقه  پرسپولیس 
را  ماشین سازی  و  نساجی  سایپا،  تراکتور، 
داشت و مجموعا برای این تیم ها ۲45 بازی 
انجام داده بود که ۲۳6 بازی در لیگ برتر 

انجام شده است.
قابل  تجربه ای  با  لک  حساب  این  با 
توجه و البته عالقه ای زایدالوصف به پیراهن 
شد؛  سرخپوش  کریمی  علی  و   پرسپولیس 
عالقه ای که یحیی گل محمدی هم روی 
آنتن زنده تلوزیون از آن پرده برداشت تا بیشتر 
از قبل مشخص شود که حامد سال هاست 
عاشق پوشیدن پیراهنی بوده که حاال آن را 

بدست آورده است.
عملکرد خیره کننده در لیگ قهرمانان

به   AFC نظرسنجی  در  لک  حامد 
انتخاب  آسیا  غرب  بازیکن  بهترین  عنوان 
درصد   88.9 شیت،  کلین   5 بازی،   ۷ شد. 
سیو و تنها ۲ گل خورده از روی نقطه پنالتی 

گویای آن است که آمار و ارقام نیز لک را 
بهترین معرفی می کنند .

نقطه عطف موفقیت های پرسپولیس در 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ و صعود به فینال 
به  نیز  این رقابت ها که یحیی گل محمدی 
آن اذعان داشت برد مقابل التعاون عربستان 
در نخستین دیدار پساکرونایی سرخ ها بود که 
البته حامد لک در چندین صحنه خطرناک در 
این بازی، دروازه پرسپولیس را نجات داد تا 
در اولین بازی اش با پیراهن تیم، درخشش 

قابل توجهی داشته باشد.

9 بازی، بدون گل خورده در جریان بازی
لک در لیگ بیستم در ۲ بازی درون 
دروازه سرخ ها قرار گرفته و ۲ کلین شیت 
به ثبت رسانده تا بتوان گفت که دروازه او 
در مجموع 9 دیداری که تاکنون دروازه بان 
نقطه  روی  از  بار   ۲ تنها  بوده  پرسپولیس 
پنالتی باز شده و این دروازه بان، هیچ گلی 
در جریان بازی دریافت نکرده است. بدون 
توسط  بسیارعالی  روند  این  ادامه  شک 
لک می تواند سرخ ها را به گالت قهرمانی 

نزدیک تر کند.

 ره صد ساله در ۷ بازی
درخشش در ۷ دیدار آسیایی پرسپولیس 
که در نهایت منجربه صعود پرسپولیس به 
فینال لیگ قهرمانان شد حامد لک را به یکی 
تبدیل کرد.  تیم  بسیار محبوب  بازیکنان  از 
مردی که برای رسیدن به آرزوهایش جنگید 
و اجازه نداد دروازه پرسپولیس باز شود و حاال 
تا جاودانگی در تاریخ، تنها یک کلین شیت 
فاصله دارد. کافی است که او در فینال لیگ 
قهرمانان دروازه اش را بسته نگه دارد تا برای 

همیشه نامش در تاریخ، حک شود.

ره صد ساله در ۷ بازی؛

یک کلین شیت تا حک نام لک در تاریخ پرسپولیس!

داوران  گفت:  داوری،  کارشناس 
فوتبال ایران در طول یک سال گذشت فقط 
یک بار تست کرونا دادند که این اتفاق در 

شان داوری ما نیست.
علی خسروی در خصوص اینکه گفته 
می شود از داوران فوتبال ایران تست کرونا 
گرفته نمی شود، گفت: با اطمینان می گویم 
در طول یکسال گذشته تنها یکبار از داوران 
ما تست کرونا گرفته شده که این اتفاق در 

شان داوری ما نیست.
نباید  ما  داوران  خود  داد:  ادامه  وی 
این ظلم را تحمل کنند و می بایست برای 
سالمت خود ارزش قائل باشند. داوران ما 
بسیار شریف هستند و برخی عزیزان همیشه 
یاد گرفته اند که از آنها انتقاد کنند. اینکه به 
داوران فوتبال ما توجه نشود اتفاق خوبی 
نیست.کارشناس داوری خطاب به مسووالن 
فدراسیون فوتبال در خصوص شیوه پرداخت 
هزینه تست کرونا، گفت: داوران ما باید با 

بار تست  فدراسیون هفته ایی یک  هزینه 
که  بداند  را  این  باید  فدراسیون  و  دهند 
هیات های استانی از نظر مالی نمی توانند 

هزینه این تست را پرداخت کنند.
وی در خصوص اینکه گفته می شود 
فدراسیون از داوران خواسته تا هزینه تست 

در  فدراسیون  و  بپردازند  را شخصا  کرونا 
آینده مبلغ را به آن برگرداند، اظهار داشت: 
فدراسیون فقط می گوید شما تست بدهید 
و بعد پول را ما می دهیم. این موضوع هم 
مثل حق الزحمه داورانی می شود که ۲ سال 

است حق خود را نگرفته اند. 
کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: 
یادتان  اگر  هستند.  مظلوم  بسیار  داوران 
باشد چند وقت قبل داوران خانم ما اعتراض 
کردند که چرا پول آنها داده نمی شود که 
همه این خانم ها از سوی فدراسیون محروم 
قضاوت  برای  دوستان  متاسفانه  و  شدند 
دیدارهای لیگ برتر زنان از داور درجه سه 

استفاده کردند.
خسروی تاکید کرد: انتخاب درست 
چنین  در  داوران  کمیته  ریاست  برای 
شرایطی اهمیت خود را نشان می دهد و 
امیدوارم مسووالن این کمیته، خیلی بیشتر 

از جامعه داوران دفع و حمایت کنند.

در طول یک سال گذشته؛

خسروی: داوران فوتبال تنها یک مرتبه تست کرونا داده اند
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تصویری دیده نشده از نوش آفرین انصاری و مهدی محقق
اختصاصی دنیای جوانان

هر صبح 
با طلوع تو بیدار می شوم

سهیل محمودی

آغاز من ، تو بودی و پایان من تویی
آرامش پس از شب توفان من تویی

حتی عجیب نیست، که در اوج شک و شطح
زیباترین بهانه ایمان تویی

احساس هایی از متفاوت میان ماست
آباد از توام من و ، ویران من تویی

آسان نبود، گرد همه شهر گشتنم
آنک ، چه سخت یافتم : انسان من تویی

پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز
در سینه من ، آتش پنهان من تویی

هر صبح ، با طلوع تو بیدار می شوم
رمز طلسم بسته چشمان من تویی

هر چند سرنوشت من و تو ، دوگانگی است
تنهای من ! نهایت عرفان من تویی

هاشم اسعدی، از محققان و پژوهشگران 
سخت کوش کشور، بر اثر ابتال به بیماری های 
قلبی و ریوی، در سن 6۲ سلگی چشم به روی 

دنیا بست.
زبان  استاد  اسعدی،  هاشم  مرحوم 
انگلیسی و ادبیات بود که در حوزه تدریس 
فعالیتی  نیز  کریم  قرآن  تجوید  و   ترتیل 

مجدانه داشت.
وی که عمده فعالیتش در حوزه آموزش 
زبان انگلیسی بود و سعی داشت شیوه های 
به  را  خارجی  زبان های  فراگیری  صحیح 
دانش آموزان و دانشجویان ، به نحوی تعلیم 
دهد  که  در زندگی برایشان کاربرد داشته 
باشد، از  سال ها پیش تدوین یک فرهنگ 

لغت انگلیسی به فارسی را بر اساس آخرین تغییرت و تازگی های 
پر کاربرد  بود که حاوی واژگان  انگلیسی شروع کرده  زبان 
در محاورات روزمره مردم وهمچنین کلماتی که در دروس 

فنی، مهندسی، پزشکی و علوم انسانی 
رایج است، آغاز کرده بود، که کار تدوین 
و تنطیم نهایی آن در واپسین روزهای 
که  هنگامی  و  رسید  به پایان  حیاتش 
خود را آماده برای چاپ اثرش می کرد، 
و  قلبی  بیماری های  به علت  متاسفانه 

ریوی از دنیا رفت.
ر  د ا بر سعدی،  ا هاشم  مرحوم 
روزنامه  همکار  و  پژوهشگر  نویسنده، 
که  بود  اسعدی  احمد  جوانان  دنیای 
و  صبر  وآرزوی  تسلیت  عرض  ضمن 
و  ارجمندمان  همکار  برای  سالمت  
می رساند  به اطالع  مرحوم،  آن  خانواده 
تالیف  اسعدی  هاشم  مرحوم  که  اثری 
وتدوین کرده بود و  متاسفانه موفق به چاپش نشد، توسط 
همکارمان احمد اسعدی در چرخه نشر قرار گرفته و به زودی 

شاهد انتشارش خواهیم بود.  

فرزانه یی دیگر از دنیا رفت

محمد قاسم زاده با بیان  
مطلقا  گی  یسند نو ین که  ا
می گوید:  ندارد،  بازنشستگی 
سر  از  نویسنده  است  ممکن  گاهی 
خشم، آزردگی و استیصال بگوید دیگر 
حرف  این  زدن  از  بعد  اما  نمی نویسد 
به  شروع  و  می گیرد  دست  به  قلم 

نوشتن می کند. 
عالم  ا ه  ر با ر د ه  یسند نو ین  ا
بازنشستگی نویسندگان و زمین گذاشتن 
قلم، اظهار داشت:  من دو مثال در تاریخ 
می زنم؛ مشهور است ابوریحان بیرونی 
در بستر مرگ بود و شخصی به عیادت او 
آمد. بیرونی از این شخص پرسید جواب 
فالن مسئله که پرسیدم، چه می شود؟ 
شخص با خود گفت این جواب به چه 
بستر مرگ  در  او که  او می خورد،  درد 
است اما پاسخش را داد و لبخندی بر 
لب بیرونی نشست؛ یعنی تا لحظه مرگ 

پیگیر این قضیه بود.
افزود: مجتبی مینوی در بستر  او 
بیمارستان  در  شنیدیم  و  بود  بیماری 
و  بود  مده  آ نلری  خا دکتر  است. 
مقابل  در  را  درباره حافظ  نوشته هایش 
مینوی  دکتر  و  می گرفت  او  چشمان 
شیوه  این  می داد.  نظر  نوشته ها  درباره 

نویسندگی است.
فکر  کرد:  خاطرنشان  قاسم زاده 
درون دادی  فرد  که  زمانی  تا  می کنم 
دارد، بیرون دادی خواهد داشت. زمانی 
به صورت مستمر مطالعه  نویسنده  که 
باشد،  وقایع  پیگیر  مدام  و  باشد  داشته 
مطالعه  که  زمانی  بنویسد، اما  می تواند 
خاطرات  به  و  باشد  نداشته  مستمر 
روزی  بسنده  کند،  خود  تجربیات  و 
بنویسد  نمی تواند  دیگر  که  می رسد 
اتفاق  موعد  از  پیش  بازنشستگی  و  
مرگ  منظورم  موعد  از  پیش  می افتد؛ 
است. به نظرم  بازنشستگی نویسنده با 

مرگ اتفاق می افتد.
ب  خوا که  »مردی  نویسنده 

اشاره  با  »توراکینا«  و  می فروخت« 
خودوروفسکی  آلخاندرو  فیلم های  به 
وجود  با  افزود:  شیلیایی-  کارگردان   -
این که این کارگردان باالی 9۰ سال سن 
دارد، فیلم هایی می سازد که به طراوت 
و تازگی یک جوان ۳۰ ساله است زیرا 
ذهن او درگیر وقایع است و زمانی که 
قلمو  و  دوربین  قلم،  باشد  درگیر  ذهن 

هم کار می کند.
در  نویسندگی  این که  بیان  با  او 
نیست، گفت:   هیچ کجای جهان شغل 
من اگر می خواستم یا نویسندگی زندگی 
کنم خیلی وقت پیش مرده بودم. با پول 
نویسندگی نمی توانم زندگی کنم این در 
دارم  زیادی  کتاب های  که  است  حالی 
دیگر  طرف  از  می روند.  هم  فروش  و 
نویسندگی نه مدرک می خواهد، نه سابقه 
کار و نه دفتر و دستک شغلی.  نویسندگان 
جمالزاده،  محمدعلی  از  نیز  ما  مطرح 
و  ساعدی  غالمحسین  هدایت،  صادق 

دیگران حرفه شان چیز دیگری بود. 
اگر  کرد:  اظهار  سپس  قاسم زاده 

زندگی نامه نویسندگان را بخوانید، اکثرا 
در  زیرا  دارند  نیمه تمام  اثر  نویسندگان 
مشهورترین  درگذشته اند.  نوشتن  حین 
مانده  نیمه تمام  که  ایران  ادبیات  اثر 
حکایت »دژ هوش ربای« مثنوی معنوی 
حکایت،  این  روایت  زمان  در  است. 
بعد  می افتد و  بیماری  بستر  در  مولوی 
از دنیا می رود و این حکایت نیمه تمام 
است،  نویسندگی  شیوه  این  می ماند. 
مولوی هر شب می نوشته در واقع ابیات 
را به صورت امال می گفته، داستان پشت 
داستان، ۲6 هزار بیت گفته است، یعنی 
که  زمانی  البته  می کرده،  کار  ذهنش 
به دست می گیرد بسیار خوانده  قلم  او 
و آثارش نشان می دهد چقدر کتاب های 

دیگران را خوانده است.
او همچنین بیان کرد: گاه می بینم 
می کند  منتشر  کتاب  یک  نویسنده ای 
داستان  یک  سال   1۰ بعد  مثال  و 
به  می کند،  منتشر  دیگر  صدصفحه ای 
نظرم نویسنده ای که 1۰ سال ننوشته، 
ممکن  البته  ننویسد.  دیگر  می تواند 

اما به خاطر  است نویسنده ای بنویسید 
مشکالتی که وجود دارد کارش منتشر 
مرخصی  یعنی  ننویسد  اگر  اما  نشود. 
گرفته است و نویسنده ای که مرخصی 
زیرا  می شود؛  هم  بازنشسته  بگیرد، 
اما  دارد  بازنشستگی  و  مرخصی  شغل 
نه  دارد،  کاری  ساعت  نه  نویسندگی 
 4۰ من  بازنشستگی.  نه  و  مرخصی 
خواب  که  »مردی  رمان  از  صفحه 
نوشتم.  سی سی یو  در  را  می فروخت« 
زمانی که در این شرایط می توان نوشت 
یعنی نویسندگی مرخصی و استراحت و 

این ها ندارد. 
ترنجم«  آن  من  »گفتا  نویسنده 
که  نویسنده ای  گفت:  باد«   و »چیدن 
می گوید من دیگر نمی نویسم، خودش 
این حرف را رها می کند. مثال زمانی که 
اعالم  در شیلی شکست خورد و  آلنده 
کودتا کردند، گابریل گارسیا مارکز اعالم 
کرد که دیگر نمی نویسد، این تصمیم به 
خاطر شدت عصبانیت او بود. اما بعدها 
چند کتاب نوشت و منتشر کرد. گاهی 
نویسنده از سر خشم، آزردگی و استیصال 
این حرف را می زند اما بعد از گفتن این 
حرف هم قلم به دست می گیرد و شروع 

به نوشتن می کند.
نویسندگان  این که  بر  تاکید  با  او 
داستایوفسکی  و  فلوبر  مانند  بزرگ 
اظهار  کردند،  کار  خود  عمر  پایان  تا 
کرد: البته زمان هایی ذهن دیگر جواب 
نمی دهد و نویسنده فکر می کند که دیگر 
ادامه ندهد زیرا ممکن است اثر مطلوبی 
را  یادداشت هایی  اما  نیاورد  وجود  به 
می نویسد و زمانی که این یادداشت ها 
را منتشر می کند، مشخص است فرد چه 
عذابی کشیده است. گاهی هم چشمه 
جوشان ذهن خشک می شود و نویسنده 
خود  زندگی  وقایع  نوشتن  به  شروع 
می کند و به این شکل می خواهد جبران 
کند. نویسندگی مطلقا بازنشستگی ندارد 

مگر با مرگ. 

نویسندگی در هیچ کجای جهان شغل نیست 

مجموعه رباعی و دوبیتی »ایمای مهشید« چاپ شد
»ایمای  دوبیتی  و  رباعی  مجموعه 
مهشید« سروده مهشید تجلیان به تازگی 
توسط انتشارات مرسل در کاشان منتشر 

و راهی بازار نشر شده است.
مهشید تجلیان متخلص به مهشید، 
 1۳۷1 سال  متولد  و  کشور  جوان  شاعر 
را  خود  نخستین مجموعه شعر  او  است. 
در 16 سالگی منتشر کرد و پس از پایان 
دبیرستان، در سال 1۳9۰ در رشته حقوق 
مشغول به تحصیل شد. مدرک کارشناسی 
ارشد خود را نیز در رشته حقوق خصوصی 

در سال 1۳96 دریافت کرد.
هفتمین   » مهشید ی  یما ا «
مجموع شعری است که از این شاعر جوان 

منتشر می شود. او پیش از این کتاب، مجموعه شعر »مینای مهشید« را در سال 8۷، 
مجموعه شعر »ماه و مهشید« سال 88، »سرگذشتنامه: 1۲ سال عاشقی« در سال 
9۰، مجموعه شعر »سیمای مهشید« سال 9۳، مجموعه شعر »رویای مهشید« سال 

96 و مجموعه شعر »تجلی مهشید« را در سال 9۷ به چاپ رسانده است.
مجموعه »ایمای مهشید« 65 رباعی و 45 دوبیتی را در بر می گیرد و یکی 

از رباعی های آن چنین است:
باید به درشت و ریز فرصت بدهیم

تا مرحله گریز فرصت بدهیم
ای شهر! اداره تو چندی با ماست
 باید که به زیِر میز فرصت بدهیم

یکی از دوبیتی های کتاب نیز چنین است:
بخواهی یا نخواهی من همینم!

من آزادم که زیباتر ببینم
خروِش سرِخ اشعارم گواه است
که دلخون از غِم مستضعفینم

این کتاب با ۷۰ صفحه، شمارگان 5۰۰ نسخه و قیمت 15 هزار تومان منتشر 
شده است.

خاطرات کسی که هیچ کس نیست!
رویا صدر 

یکی از »هیچ کس« های این دنیای 
در  و  است  پوتر  چارلز  نامش  که  بزرگ 
شرکتی تجارتی در لندن کار می کند اعتقاد 
دارد تنها چیزی که مرد را می سازد، نوشتن 
یادداشت های روزانه است. ازاین رو با اینکه 
می   داند آدم ناقابلی است تصمیم می گیرد 
آنجاکه  )از  را  بنویسد و آن  را  خاطراتش 
فکر می کند می تواند به او تشخص بدهد 
و برای مخاطب جالب باشد( منتشر کند.

درگیری های  حاصل  که  خاطراتی 
پیش پاافتاده در دنیای کوچک راوی و شرح 
ماجراهای زندگی روزمره خودش و همسر 
و پسرش در منزل جدید استیجاری شان در 
حومه لندن است؛ از دردسرهای پادری و 

تعمیرهای جزئی منزل و رسیدگی به باغچه گرفته تا سروکله زدن با کاسب های محل 
و سفارش لباس و رفت وآمدهای خانوادگی و دوستانه و خوردن غذا و سوارشدن به 
اتوبوس و درشکه و شرح مالل کار هرروزه در اداره و امثال آن. بی اغراق هیچ نکته 
برجسته ای ندارد که با طنابش بتوان به قعر چاه تاریخ رفت، نکات مبهم و ناگفته اش 
را روشن کرد و به تماشایش نشست! رمان »روزنامه خاطرات یک آدم ناقابل« پیامد 
این تصمیم عجیب وغریب است! و عجیب تر آن که همین دغدغه های پیش پاافتاده 
زندگی راوی با چنان طنز لذت بخش و شیرینی عجین شده است که تا کتاب را 
تمام نکنی به زمینش نمی گذاری! کتاب »روزنامه خاطرات یک آدم ناقابل« نوشته 
جورج گروسمیت، کمدین، نویسنده و آهنگساز انگلیسی، ابتدا در نشریه پانچ در ۲6 
قسمت منتشرشده و سپس در قالب کتاب در ۲4 فصل در سال 189۲ منتشرشده 
است؛ بنابراین مربوط به اواخر قرن نوزدهم میالدی و دوران ویکتوریاست؛ دوره ای 
که تغییرات اجتماعی درراه است و نفوذ طبقه آریستوکرات در سایه تحوالت اجتماعی 
و اقتصادی انقالب صنعتی در حال کمرنگ تر شدن است. کتاب تصویرگر این شرایط 
است؛ شرایط و سبک زندگی بریتانیای اواخر قرن نوزدهم و تأثیر آن بر زندگی روزمره 
کارمند میان مایه ای به نام چارلز پوتر.بخش مهمی از کتاب به تقابل نسلی در قالب 
ماجرای درگیری های پوتر با پسرش اختصاص دارد. پوتر که معتقد است جوانک ها 
تهوع آورند، نه از زبان جاهالنه و عامیانه پسرش سر درمی آورد و نه از برنامه های 
تفریحی او )که مبتذل و مشمئزکننده شان می خواند( دل خوشی دارد. نمایندگان دو 
نسل هم را نمی فهمند و برای نگاه و درک یکدیگر از زندگی ارزش قائل نیستند؛ 
اما این تمام ماجرا نیست. پوتر که در ابتدای کتاب اعتراف می کند ناقابل است بر 
اصالت طبقاتی خود اصرار دارد، طرفدار رفتار و منش محترمانه است و تالش می کند 
اصالت و تشخصش در برخورد با نقاش های ساختمان، شاگرد مغازه ها، مستخدم ها 
و دکان دارها خدشه دار نشود. بااین حال جامعه در حال دگرگونی است. وقتی تنها 
آشنایی را که در مهمانی رقص جناب شهردار می بیند ابزارفروش بی نزاکتی است 
لندن  از قضات دادگاه بخش در  به عمل می آید که دوست یکی  بعد کاشف  که 

است، آزار می بیند و از ابتذال رفتار و پوشش آنچه مد روز است به خشم می آید.
در  وقتی  ولی  بشود  طنز  ایجاد  باعث  نمی تواند  به خودی خود  ویژگی ها  این 
ظرف شخصیت و کاراکتر پوتر ریخته می شود به طنز می رسد. پوتر خود اهل طنز 
و بذله گویی است. همۀ فکر و ذکرش این است که جوک های خوب تعریف کند تا 
تحویلش بگیرند و خودی نشان دهد ولی ماجرا همیشه آن گونه که او می خواهد پیش 
نمی رود. اگر اثر کمیک را بیش از هر چیز حاصل ناسازگاری و انعطاف ناپذیری شخص 
در برابر زندگی اجتماعی بدانیم این انعطاف ناپذیری در پوتر در تضادهای رفتاری و 
شخصیتی او متجلی می شود. پوتر موجود متضادی است و تضاد خاستگاه طنز است.

میان دریافتی که از خودش دارد و نمود بیرونی اش تضاد وجود دارد. حتی 
جوک هایی که فکر می کند نشانه هوش اوست کمتر مایه خنده اطرافیانش می شود. 
او که به نظر زنش یک فیلسوف تمام عیار است و افکارش را عالی بیان می کند، 
در واقع شخصی زودباور و گیج است که به سادگی رو دست می خورد و تصمیمات 
احمقانه می گیرد. تحت تأثیر القائات یک دوست، هوس می کند تمام خانه را از عصای 
دوستش گرفته تا وان خانه رنگ کند و افتضاح به بار بیاورد ولی باز سلیقه اش را 
تحسین کند و خودش را نبازد! سراسر رمان پر است از کاله های گشادی که از 
تعمیرکار گرفته تا بقال و سبزی فروش و همکار و رئیس و فرزند و دوست سرش 
گذاشته اند و یا بازیچه خنده اش قرار داده اند ولی بااین حال با اقامه این دالیل که: »با 
این آدم ها نباید بحث کرد« و:»توهین را به روی خودم نیاورم آبرومندانه تر است« و 
یا: »عیبی ندارد، جواب خوب را می گذارم برای دفعه بعد!« سعی می کند خودش را 

توجیه کند تا اقتدارش نزد سروهمسر و حتی خودش خدشه دار نشود!
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پروانه رسولی خوشبخت

تاملی بر بازنشر آثار زنده یاد مسکوب
 در فرهنگ جاوید

بازنشر و احیای کتب تألیف و ترجمه در دهه های گذشته که مترجمان یا 
مؤلفان آنها دیگر در قید حیات نیستند، سنت پسندیده ای است و فواید بسیار 
دربر دارد. بازتولید متون ضمن بازنشر اندیشه ها، مخاطبان را در جریان های 
اصلی فرهنگ در دوران آفرینش آن متون قرار داده و البته مخاطب را )بویژه 

در ترجمه ها( با تاریخ تحوالت ترجمه نیز آشنا می کند.
برنامه های اصلی خود  ناشران بسیاری در کشور هستند که در ذیل 
به بازنشر این متون نیز اقدام می کنند. کتاب ها در این انتشاراتی ها دوباره 
حروف چینی می شوند. شاید در این مراحل برخی از غلط های تایپی احتمالی 
در چاپ های گذشته برطرف شوند. معمواًل اگر وارثانی از پدیدآورندگان این 

آثار حضور داشته باشند، بازنشرها با نظر آنها انجام می شود.
زنده یاد شاهرخ مسکوب )درگذشته به سال 1۳84( یکی از چهره های 
شاخص فرهنگ ایران است که از دهه ۳۰ تا دهه 6۰ حضور فعالی در عرصه 
پژوه مهمی است و متن هایش  او شاهنامه  نقد داشت.  و  تألیف  و  ترجمه 
به  ایران  در  پژوهی  شاهنامه  جریان های  تا  شد  باعث  شاهنامه  پیرامون 

رویکردها و نگاه های جدید مجهز شوند.
او همچنین در عرصه ترجمه نیز حضوری فعال داشت و بویژه برای 
ترجمه  فارسی  به  را  باستان  یونان  از  مهمی  نمایشنامه های  بار  نخستین 
»ادیپوس  نمایشنامه های  شامل  سوفوکلس  اثر  تبای«  »افسانه های  کرد. 
شهریار )ادیپ شاه(«، »ادیپوس در کلنوس« و »آنتیگنه« به همراه مقاله 
مهم »آنتیگنه و لذت تراژیک« از جمله این نمایشنامه هاست. همچنین او 
ترجمه نمایشنامه مهم »پرومته در زنجیر« اثر اشیل را نیز از خود به یادگار 
گذاشته است. از این نظر دانشجویان رشته تئاتر و عالقه مندان به ادبیات 

یونان باستان مدیون او هستند.
ترجمه نمایشنامه »پرومته در زنجیر« اثر اشیل را زنده یاد مسکوب سال 
1۳4۲ توسط انتشارات اندیشه منتشر کرد و به چاپ های متعدد رسید. گویا 
زمان چاپ سوم خود زنده یاد مسکوب در متن ترجمه تغییرات اندکی داد و آن 
را مختصر ویرایشی کرد. انتشارات فرهنگ جاوید که یکی از ناشرانی است 
که به بازنشر متون اهالی قلم درگذشته اقدام می کند، سال 95 این ترجمه 
را منتشر کرد. در شناسه این کتاب نام علیرضا جاوید، مدیر این انتشارات به 

عنوان ویراستار اثر درج شده است.
نظر شاهرخ مسکوب در  به دقت  ترجمه  و  ادبیات  اهالی  از  بسیاری 
ترجمه، تسلط حیرت انگیزش بر زبان فارسی، دغدغه اش در انتخاب واژگان 
و به طور کل نثر پاکیزه اش اذعان کرده اند. همچنین می دانیم که این ترجمه 
چند بار در زمان حیات مترجم نیز منتشر شده است. سوال اینجاست که 
نقش ویراستار جدید در این بازنشر چه بوده است؟ اگر در متن دست برده 
شده که قاعدتًا باید از نظر زبانی این کار صورت گرفته باشد. می دانیم که 
مرحوم مسکوب زبان یونانی نمی دانست و نمایشنامه ها را از زبان واسطه 
به فارسی برگرداند. اگر اشکالی به ترجمه راه پیدا کرده باشد قاعدتًا از آن 

زبان های واسط است.
این انتشارات عناوین دیگری از آثار شاهرخ مسکوب را نیز جملگی 
بازنشر کرده است. گویا زنده یاد مسکوب فرزند  با ویرایش علیرضا جاوید 
دختری داشتند که اکنون در ایران نیست، آیا برای این بازنشر و این ویرایش 
جدید با او هماهنگ شده است؟ عجیب اینجاست که استاد حسن کامشاد، 
دوست دیرین زنده یاد مسکوب که در خارج از کشور سکونت دارد، احتمااًل 
در جریان این بازنشرها قرار گرفته است. برخی از آثار زنده یاد مسکوب با 
تالش کامشاد منتشر شده اند، اما او که دوست شصت ساله مسکوب است و به 
زبان های انگلیسی و فارسی تسلط دارد، تغییری در متن دوستش نداده است.

علیرضا جاوید، مدیر انتشارات جاوید درباره این بازبینی ها گفت: متن 
ترجمه مسکوب از نمایشنامه »پرومته در زنجیر« را با متن های فرانسه و 
انگلیسی آن تطبیق دادم. ضمن اینکه ضبط اعالم اشکال داشت که همگی 

در متن جدید تصحیح شدند.
وی افزود: در نسخه ای که در زمان حیات زنده یاد مسکوب از »پرومته 
در زنجیر« منتشر شد، مقدمه او در انتهای کتاب بود که من آن را به ابتدای 
کتاب آوردم. ضمن اینکه در تمام پانویس هرجایی که اشاره ای به اسطوره ای 
شده من آن را توضیح دادم و ضبط یونانی اش را آوردم و درباره خاستگاه آن 
اسطوره مطالبی را به مخاطب منتقل کردم. ضبط برخی از اسامی اشتباهاتی 

داشت که اصالح شدند.
جاوید ادامه داد: قسمت کوتاهی از متن را نیز زنده یاد مسکوب ترجمه 
نکرده بود و خود او هم توضیح داده بود که این قسمت را ترجمه نکرده است. 
در ترجمه آقای عبداهلل کوثری این قسمت وجود داشت که به متن اضافه شد.

بازمانده  و  وارث  نظر  درباره  انتها  در  جاوید  فرهنگ  انتشارات  مدیر 
اختیار  کامشاد  حسن  آقای  گفت:  او  آثار  بازنشر  درباره  مسکوب  زنده یاد 
بازنشر آثار زنده یاد مسکوب را در دست دارند و این آثار همگی با نظارت 

و نظر او بازنشر شده اند.

نصراهلل حدادی
ن  با خیا
ز  ا ا  ر ن  خا ر ستا
شرق به غرب طی 
می کنم. مغازه های 
که  هستند  زیادی 
مشتریان  پذیرای 
و  می باشند  خود، 
گذارده،  سردی  به  رو  هوا  که  آن  با  حتی 
گذارده  صندلی  و  میز  تعدادی  پیاده رو  در 
و خالصه بازارشان گرم گرم است و قدری 
آن  طرف تر، تنها کتابفروشی این منطقه ـ 
خانه کتاب مفید ـ با فرارسیدن ساعت شش 
کشیده،  پایین  را  کرکره هایش  بعدازظهر، 
شیوع  باعث  و  گذارده،  احترام  قانون  به  تا 
باز  تمامًا  همسایه هایش،  و  نشود  کرونا 
بی اعتنا  نیز  محله  کلیدساز  حتی  و  هستند 
به ساعت اعالم شده، مشغول کار است. با 
در طول  کتابفروشی،  این  خود می اندیشم: 
سی  ببیند،  خودش  به  مشتری  خیلی  روز، 
چهل نفر و یا حداکثر پنجاه نفر، آن هم به 
تفاریق، و صد البته با رعایت اصول بهداشتی، 
اما فالن مغازه که »دونر کباب استانبولی« 
و  عریض  صف  آن  با  هم  آن  می فروشد، 

طویل، کجای کار قرار دارد؟
فروشنده غذای روح، با پنجاه مشتری، 
در طول 1۲ ساعت، میانگین ساعتی چهار 
مشتری، و به عبارت بهتر هر 15 دقیقه یک 
مشتریـ  باید تعطیل کند، اما فروشنده کباب 
استانبولی، با پنج شش ساعت کار و صدها 
مشتری، چون غذای جسم را تأمین می کند، 
چهار طاق باز و فارغ البال از هرگونه سؤال 
و جواب، چرا؟ جواب روشن است، آن کتاب 
است و این کباب و کیست که نقد را بگذارد 
و نسیه را بگیرد و شکم را رها سازد و سراغی 

از علم و دانش بگیرد؟
طرح پاییزه کتاب است و از مدیر خانه 
کتاب مفید ـ که حسابی از ساعت تعطیلی 
طرح  این  در  آیا  می پرسم،  ـ  است  شکار 
مشارکت کرده است، و او می گوید: نه، این 
طرح مشارکتی است و ده درصد خانه کتاب 
و ده درصد هم ما باید تخفیف بدهیم، و ما 
داوطلبانه، پانزده درصد، کلیه کتاب هایمان را 
تخفیف می دهیم تا علی رغم عدم شرکت با 
این طرح همراهی کرده و خوانندگان واقعی 

کتاب، بی بهره باقی نمانند.
می گوید:  ادامه  در  مفیدپور،  بابک 
اهل  حضور  ساعات  بعد،  به  شش  ساعت 
تعطیل  باید  چرا  نمی دانم  و  است  کتاب 
کنیم و از آنجا که تمکین به قانون را، شرط 
عقل می دانم و حتمًا آن را مرعی می دارم، 
نمی دانم مِن کتابفروش، که می توانم ساعات 

خانه نشینی مردم را لذت بخش کرده و قابل 
ده ها  اما  کنم،  تعطیل  باید  سازم،  تحمل تر 
اشاعه  در  و  باشند  باز  »شکمّیات«  مغازه 
می بینم  انگار!  نه  انگار  و  بکوشند  کرونا 
خیلی عصبانی است و با آرزوی روزها بهتر، 

از او جدا می شوم.
بودجه،  میزان  پاییزه،  طرح  در  گویا 
شش هفت میلیون تومان در وهله اول برای 
هر کتاب فروشی بوده و در کمتر از یک تا دو 
روز »سقف تعیین شده« ُپر شده است و برای 
دریافت وجوه اختصاص داده شده باید مدتی 
صبر کنند، همانند طرح تابستانه که مدتی 
طول کشید تا حساب ها تسویه شود. و این 
بار، فقط ده درصد را خانه کتاب تقبل نموده 
و ده درصد بقیه را نیز باید کتاب فروش پذیرا 
باشد و به عبارت بهتر، هر کتابفروش باید 
از میزان سودش بکاهد، تا این طرح ناکام و 
عقیم باقی نماند، و بسیاری از کتابفروش ها، 
به همین هم راضی اند، اما با مخارج رو به 

افزون چه باید بکنند؟
یکی از »تحمیالت« اجباری، باالرفتن 
حق  افزایش  با  و  است  بیمه  حق  میزان 
مسکن کارگران و کارمندان، سازمان تأمین 
و  شده  بهره مند  موضوع  این  از  اجتماعی، 
طبیعی است که براساس دریافتی این قشر 
از کارکنان، حق بیمه دریافت می دارد و بعضا 
تا ۳۰ درصد این میزان باالرفته است و یکی 
از دوستان ناشِر روبه روی دانشگاه می گفت: 
علی رغم معافیت تا پنج کارمند، میزان حق 
بیمه کارمندانم طی یک ماه گذشته از پنج 
و خرده ای میلیون، به باالی هفت میلیون 
کاستن  و  فروش  تقلیل  با  و  یافته  افزایش 
از زمان فروش، »قوز، باالی قوز آمده« و 
چون با خود عهد کرده ام که به هیچ وجه 
میدان را خالی نکنم، از هر محلی که بتوانم، 
مخارج را می کاهم و این محل را »سرپا« 
نگاه دارم، تا خدا چه خواهد و انشااهلل این 
بحران را پشت سر بگذاریم و می ترسم این 
بحران، ما را با خود ببرد، و اگر بُرد، باور کن 
که تمام تالشم را به کار گرفته ام، و این امر 
میسر نشده است و مخارج کمرشکن، باعث 

این امر شده است.
از او بابت تعطیلی دو هفته ای می پرسم، 
می گوید: اگر بگویم، ما کتابفروش ها باید به 
ادامه کار خود بپردازیم، حتمًا دیگر صنوف 
زرده  دو  تخم  آن ها  »نکند  گفت:  خواهند 
می گذارند« و ما نمی گذاریم؟ آن ها باز باشند 

و ما ببندیم و تعطیل کنیم؟
است  ر  قرا اگر  می گویم:  من  ما  ا
خانه نشین باشیم، و جایی نرویم، چه چیزی 
بهتر از کتاب که این ساعات طوالنی فراغت 
همانند  معلوم،  کجا  از  و  می سازند؟  پر  را 

اوج  همه  این  کرونا  بیماری  که  فروردین، 
نگرفته بود، با یک ماه تعطیلی مواجه شدیم 
و پس از این دو هفته، اگر خدای ناکرده، به 
آنچه که خواستیم، نرسیدیم و این تعطیلی ها 
باید  کجا  از  من  وقت  آن  کرد،  پیدا  ادامه 

حقوق کارکنانم را بپردازم؟
پشتوانه  ما  تعطیل شد،  فروردین  اگر 
گذشته،  ماه  هفت  طی  اما  داشتیم،  مالی 
مخارج اضافه و دخل رو به کاهش گذاشته و 
ذخیره  ها نیز پایان یافته اند و در شرایطی قرار 
داریم که اگر به فعالیت مان ادامه ندهیم، بعید 
است بتوانیم ماه های پایانی سال را آبرومندانه 
طی کنیم و مخارج شب عید و پرداختی ها و 
عیدی نیز مزید بر علت می شوند و کار سخت 
و صعب می شود و ادامه آن، سخت تر، و باید 

مسئولین، فکری بکنند.
سنگ  چه  هر  می اندیشم:  خود  با 
است، برای پای لنگ است و ما قشر ناشر 
صنوف  همپای  نمی توانیم  کتابفروش،  و 
و  کنیم  گران  را  کاالی مان  روز  هر  دیگر، 
نیز  تنها کاالیی هستیم که شامل تخفیف 
می شویم و عجب حکایتی است این عشق 
و عالقه به فرهنگ و کشیدن بار عشق و 
مفلسی! هرچند که خدا رو شکر طرح پاییزه 
با شارژ مجدد مواجه شد و تا سقف پانزده 
میلیون تومان ـ کم و بیش ـ باری از دوش 

کتابفروشان قدری برداشته و کاسته شد.
کشورمان  و  دنیا  بر  خاصی  شرایط 
می گویم،  قاطع  ضرس  به  و  است  حاکم 
حتی از دوران جنگ تحمیلی نیز شرایط مان 
سخت تر است، مردم ایران، هنوز نفس تازه 
نکرده و پس از شش ماه اعتصاب و اعتراض، 
انقالب را به پیروزی رساندند و با آغاز جنگ 
تحمیلی، هشت سال با جیره بندی و کوپن 
کنار آمدند، اما با بازگشت شرایط عادی به 
کشور، آن که »ناز پرورد تنعم است« کمتر 
برای  شرایط  این  و  دارد  را  سختی  تحمل 
نسل حاضر، کمتر قابل پذیرش و عادت به 
مصرف، سخت از سر آن ها می افتد و همانند 
نسل ما نیست که با کمبودها، طی یک دهه 
ساختند، تا کشور سر پا بماند و هرازچندگاه 
جیره بندی  و  کوپن  بازگشت  از  حرف  که 
می شود، از داخل مجلس گرفته، تا صحنه 
اجتماع، بسیاری ابرو در هم کشیده و آن را 
نمی پسندند و آثار روانی این کار را زیان بارتر 
از اجرای آن می دانند و تجربه جیره بندی و 
 98 سال  آبان ماه  در  بنزین  قیمت  افزایش 
که  هرچند  برمی شمرند،  تجربه  بهترین  را 
روزه  هر  و  خزنده  و  زیرپوستی  افزایش 
قیمت کاالهای ضروری، کاماًل ملموس در 
زندگی روزانه قد علم می کند، اما کتاب نه، 
کاری ضد فرهنگی است و نباید چنین کرد!

نیاز به همدلی داریم و باید در کنار هم 
این همه فشار را تحمل کنیم. از تحریم های 
ظالمانه که به اذعان رییس جمهور جاه طلب 
تا  است،  حداکثری  امریکا،  نفهم  زبان  و 
سودجویان داخلی، که چون قطاعان طریق، 
در سر گردنه، مشغول غارت مردم هستند 
مال  اندوختن  امید  به  کاالها،  احتکار  با  و 
که  کمبودها  از  برخی  تا  می باشند،  بیشتر 
اندوختن  و  مصرف  حرص  و  است  طبیعی 
قشر  به  نمی توان  که  هرچند  حد.  از  بیش 
که  چرا  گرفت،  چندانی  ایراد  بگیر،  حقوق 
دخلش ده است و خرجش صد و این دو با 
هم، همخوانی ندارند، اما باید تحمل کرد و 
قاطعیت  با  انتظار داشت  باید  از دولتمردان 
قانون،  هرچه تمام تر بکوشند، در چارچوب 
با این بی قانونی ها، به شدت برخورد کنند و 
اجازه ندهند قشر حقوق بگیر، و رو به پایین 
آن، سپر بالی غارتگرانی شوند که از بازار 
آشفته، سود فراوانی می برند و کاسبان تحریم 
هستند و از خدا می خواهند این وضع ادامه 
یابد، تا بتوانند از آِب گل آلود، ماهی چاق و 

چله  تری را بگیرند.
یقین  و  ندهیم  به آن ها  را  اجازه  این 
کنیم، ملتی که توانسته است جنگ تحمیلی 
را سرفرازانه به پایان رساند، به هرج و مرج 
ـ 1۳6۰  سال های 1۳6۳  کور  ترورهای  و 
صدها  موشک باران  و  بمباران  دهد،  پایان 
شهر را شاهد باشد و در کنار تقدیم هزاران 
آید،  در   به  امتحان  این  از  رو سفید  شهید، 
به یقین می تواند بحران کرونا، تحریم های 
ظالمانه، و امثالهم ـ همانند سومدیریت ها و 
به  بگذارد و  را پشت سر  ـ  فرصت طلبی ها 
فالح و صالح برسد و با تمام این موانع، در 
همین شرایط شاهدیم که کتاب فروشی های 
را  بهتری  آینده  و  رسیده اند  راه  از  جدیدی 
داشت،  به صبح  نگاه  باید  و  نوید می دهند 
چرا که شب هر چقدر که بلند باشد، پایانش 
سپیدی خواهد بود. به امید سپیدی در تمام 
ابعاد می نشینیم و امیدواریم مسؤوالن امور، 
آن ها  برای  که  مردمی  کنار  در  مجدانه تر، 
و  کرده  رکاب  در  پا  نمی گذارند،  کم  اصاًل 

این نقایص را برطرف نمایند.
شک نداریم که در بسیاری از زمینه ها، 
نه تنها تولید تقلیل نیافته، بلکه، با افزایش 
محصوالت  تولید  همانند  ـ  مواجه ایم  هم 
کمبود  و  بحران  ایجاد  با  اما  ـ  فوالدی 
دالر  قیمت  باالرفتن  بهانه  به  ـ  مصنوعی 
شرایط  این  و  گذارده  تنگنا  در  را  مردم  ـ 

غیرقابل تحمل را رقم می زنند.
روزهای  امید  به  و  همراه،  و  همدل 
بهتر، در کنار هم باشیم، تا سیه روی شود، 

هرکه در او غش باشد.

هر چه از دوست رسد نیکوست
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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چهره شاخص نمایشنامه نویسی انزلی درگذشت

 » د ا ز منیر  محسین  غال «
خص  شا ه  چهر و  ت  پیش کسو
از  بعد  بندرانزلی  نویسی  نمایشنامه 
تحمل یک دوره بیماری در سن 8۲ 
سالگی  از دنیا رفت. مرحوم منیرزاد، 
سابقه  نویسی  نمایشنامه  بر  عالوه 

گویندگی در رادیو گیالن و نویسندگی تعداد 
زیادی نمایشنامه رادیویی را در برنامه ارتش را نیز در کارنامه اش داشت، 
به اضافه این که بسیاری از آثارش چاپ شده یا روی صحنه رفته که از 
آن میان می توان به نمایشنامه »گوهر آفرینش« اشاره کرد که در سال 
1۳68 مقام نخست نمایشنامه نویسی کشور را به خود اختصاص داد و در 
جشنواره بین المللی فجر حائز رتبه برتر شد.داس جنگ، ، پس از واقعه، 
نوین، تراژدی مرداب، دام صیاد، رقص ماهی، سواران سرنوشت،  نظم 
عصیانگر، قفس، زنجیرها، مرگ ارزانی برخی از دیگر آثار آن مرحوم است. 

جلیل سامان از ادامه »زیرخاکی« انصراف داد

سریال  کارگردان  سامان  جلیل 
لیل  به د کی«  یرخا »ز یونی  یز تلو
سریال  این  بازپخش  در  سانسور 
این  ساخت  ادامه  ز  ا کرد  اعالم 

مجموعه خودداری خواهد کرد.
این روزها سریال »زیرخاکی« که در 
ایام رمضان سال جاری روی آنتن شبکه یک 
سیما رفته بود در حال بازپخش است و جلیل سامان چندی پیش از تدارک 
تصویربرداری فصل جدید این سریال خبر داده بود  و اینک سامان اظهار 
داشته: »با پوزش از مخاطبین دوست داشتنی سریال زیرخاکی، به علت 
متناقض  و  دوگانه  سیاست های  و  بازپخش،  در  آن  دلیل  بی  سانسور 
رضا  رابطه  همین  در  می دهم.«  انصراف  آن  ساخت  ادامه  از  تلویزیون 
نصیری نیا تهیه کننده سریال متاسفانه این حذفیات مورد تایید مدیر محترم 
شبکه نبوده و حاصل اعمال نظر شخصی یکی از همکاران شبکه است.

 هنرمند پیش کسوت موسیقی روی تخت  بیمارستان

ن  ا مند هنر ز  ا هید  نا حسن 
از  و  یرانی  ا موسیقی  پیش کسوت 
چهره های نامدار هنر نی نوازی، به دلیل 
عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد. 
ناهید،  فرزند حسن  ناهید  ستاره 

پستی  انتشار  ضمت  و  خبر  این  تایید  با 
قلبی شده  عاضه  دچار  پدرش  کرد  عنوان 
منتشر  متن  در  استو.  بستری  بیمارستان  ویژه  مراقبت های  در بخش  و 
شده از سوی دختر این هنرمند نامور و پیش کسوت آمده است: »دوستان 
عزیز امیدوارم که همواره سالمت و تندرست باشید. وظیفه خود می دانم 
شما را در جریان حال پدرم قرار دهم. متاسفانه ایشان به دلیل عارضه 
قلبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری هستند. از همه شما 
عزیزان خواهشمندم برای سالمتی ایشان دعا بفرمائید«. زوزنامه دنیای 
جوانان سالمتی استاد حسن ناهید را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.
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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

شهاب حسینی بهترین بازیگر جشنواره اسپانیایی شد

سی و نهمین دوره جشنواره فیلم 
ترسناک »مولین دو ری« اسپانیا، با 
اعطای سه جایزه اصلی خود به فیلم 

»آن شب« به کار خود پایان داد.
از  که  سینمایی  رویداد  این  در 
ژانر  فیلم های  مهم  های  جشنواره 

وحشت  دنیا است فیلم »آن شب« ساخته 
کوروش اهری موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی و فیلمنامه شد و 
شهاب حسینی برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره را 
به خود اختصاص داد.  »آن شب« داستان زندگی زوج جوانی را روایت می کند 
که همراه با دختر یک ساله شان، خود را محبوس در هتلی قدیمی می یابند 
و به رغم تالش برای اقامتی دلپذیر در آن هتل عجیب، نیرویی خارجی، 
آنان را وادار به ابراز رازهای درونی شان که از یکدیگر پنهان نگه داشته اند، 
می کند و آن ها هر کسی را که در مسیرشان قرار دارد، زیر سئوال می برند.
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تولیدات مشترک بین ایران و ترکیه

علي بوراک: سینمای ایران دارای زیباترین و واقعی ترین
 احساسات است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲630۵8۲4- فکس: ۲630۵8۲4 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲۷۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

غفارزاده  مهرداد  با  پیش  چندروز 
نه ای  ترا یی  سینما فیلم  رگردان  کا
عاشقانه برایم بخوان، گفتگویي داشتیم 
از تولیدات مشترک بین ایران و تریکه 
بازی  با  که  فیلم  این  کردیم.  صحبت 
پژمان بازغی، یوسف چیم، افسانه پاکرو 
و علی بوراک جیالن در ایران و ترکیه 
ساخته شده، در ترکیه اکران هم شده 
ولي در ایران هنوز به نمایش درنیامده 
است. قصه این فیلم درباره یک جوان 
از  تصادفی  به طور  که  است  ترکیه ای 
طریق فضای مجازی وارد عالم موسیقی 
می شود. علی بوراک جیالن بازیگر ترک 
پرداخته  نقش  ایفای  به  فیلم  این  در 
ترکیه  در  ساله   ۲9 بازیگر  این  است. 
با سریال هایی چون کارا سودا و کالپ 
آتیسي شهرت دارد. بوراک جیالن که 
در ترانه ای عاشقانه برایم بخوان، ایفاگر 
نقش هاکان است، نیاکانی ایرانی دارد 
و نخستین تجربه اش با سینمای ایران 

را با این فیلم پشت سر گذاشته است.

-گفت وگو را با نقش شما در این 
فیلم آغاز کنیم... کمی درباره هاکان در 
ترانه ای عاشقانه برایم بخوان، برایمان 

بگویید؟
*هاکان به همراه دوست نزدیکش 
امره به عنوان پیک موتوری توزیع غذای 
یک رستوران در استانبول کار می کند، او 
به دلیل این که امره صدای خوبی دارد، 
فیلم می گیرد و در فضای  او  از  گاهی 
مجازی منتشر می کند که همین فیلم ها 
هاکان  می شوند.  امره  شهرت  باعث 
و  شگفت انگیز  شخصیت  یک  درواقع 
پرانرژی دارد و حس دوستی، موفقیت و 
وفاداری را به نمایش می گذارد که نسبت 
را  این شخصیت  به آن متعهد شدم و 

دوست داشتم.

به  تجر نخستین  فیلم  ین  ا -
ایرانی  سینماگر  یک  با  شما  همکاری 

است، این تجربه چطور بود؟
 4۰ از  بعد  که  خوشحالم  *بسیار 
اولین  اسالمی  انقالب  از  پس  و  سال 
در  ایران  و  ترکیه  سینمای  همکاری 
رقم  فیلم  این  با  تجاری،  فیلم  یک 
افتخار  و  غرور  باعث  برایم  و  خورد 

بین  مشترک  کار  یک  ایجاد  است. 
شمار  به  وظیفه  یک  کشور  دو  مردم 
میان  این  در  بینشی  چنین  و  می آید 
وجود داشت. امیدوارم ما این ماموریت 
را با این فیلم به خوبی انجام داده باشیم. 
به نظرم تولیدات مشترک میان کشورها 
باعث گسترش فرهنگ مشترک و تبلیغ 
آداب و رسوم هر دو کشور است. به نوعی 
بهترین  هنر  و  سینما  گفت  می توان 
واسطه برای معرفی هر دو کشور هستند 
و  ایران  مردم  فیلم،  این  تولید  با  ما  و 
به  دیگر  بار  سال   4۰ از  بعد  را  ترکیه 

یک نقطه مشترک رساندیم.

با  اندازه  چه  تا  این  از  -پیش 
ایرانی  سینماگران  و  ایران  سینمای 

آشنایی داشتید؟
بازیگر یا هنرمند  *من به عنوان 
سراسر  هنرمندان  آثار  هستم،  موظف 
جهان را دنبال کنم، اما سینمای برخی 
مانند  هستند،  دنبال کردنی  کشورها 

آثارشان را  بالیوود که اغلب  هالیوود و 
می بینم. در این میان سینمای ایران نیز 
جزو یکی از همین دنبال کردنی هاست. 
چرا که سینمای ایران دارای عمیق ترین، 
زیباترین و واقعی ترین احساسات است 
که نشات گرفته از کارگردانان و بازیگران 
خوب ایرانی است. باید خاطرنشان کنم 
ایجاد  در  نخستین ها  جزو  ایران  که 
پزشکی  حتی طب  و  باشگاه  دانشگاه، 
است و در حیطه هنر نیز سالیان سال 

است که بهترین آثار از این جغرافیای 
بزرگ ظهور می کند و این میراث بزرگ 
از نسل های پیشین برای ایرانیان به جا 

گذاشته شده و ادامه دار است.

یک  کدام  آثار  سال ها  این  -در 
از فیلمسازان ایرانی را دنبال کرده اید؟

وقتی  فرهادی  اصغر  که  *البته 
نامش به زبان می آید جزو کارگردانان 
کامل و قدری است که به نظر می رسد 
از  اما  گفت.  سخن  آن  درباره  باید 
فیلم هایی که دیدم و در خاطرم مانده 
بود،  پرسروصدا  بسیار  فروشنده  است، 
با  را  کیارستمی  عباس  گیالس  طعم 
مجید  ابرها  آنسوی  دیدم.  زیرنویس 
جدایی  و  سوری  چهارشنبه  مجیدی، 

نادر از سیمین را هم دیده ام.

عنوانی  چه  به  را  ایران  -بیشتر 
می شناسید و برایتان اهمیت داشت که 
در سینمای ایران همکاری داشته باشید؟

*ایران را بسیار دوست دارم نه به 
کردم.  بازی  فیلم  این  در  اینکه  خاطر 
آداب  فرهنگ،  خاطر  به  را  ایران  من 
نزدیکی  حس  و  مردمانش  و  رسوم  و 
نقاط  و  دارد  وجود  کشور  دو  بین  که 
ایران  مشترکمان دوست دارم و پیگیر 
شغلم  خاطر  به  نه  هستم.  ایرانی  و 
به  نسبت  انسان دوستانه  حس  بلکه 
فرهنگ و مردمانش دارم. از سوی دیگر 
به  را  خودش  که  است  کشوری  ایران 

نخستین ها در جهان شرقی تبدیل کرده 
است و با کارگردان های خوبی که دارد و 
داشته، توانسته بهترین داستان ها را به 
تصویر بکشد و خودش را در خاورمیانه و 
کشورهای همسایه در رتبه نخست جای 
دهد. از این نظر که بازیگرم نمی گویم از 
آنجایی که ما انسان هستیم و مسافران 
این دنیا، بنابراین بهتر است مغلطه نکنیم 
و من هم این کار را انجام نمی دهم. در 
دوست  که  بگویم  می توانم  کالم  یک 
داشتنم را بیان می کنم و ایران و ایرانی 

را دوست دارم.

ترکیه  در  فیلم  که  این  از  -پس 
اکران شد، بازخوردها چگونه بود؟

*در مورد نقشم هاکان و بازی من 
در این فیلم نه تنها خودم، بلکه مخاطبان 
خوبی  بازخورد های  و  بودند  راضی  نیز 
محبوبی  نقش  هاکان  کردم.  دریافت 
است و حتی دوستان و برخی مخاطبان 
که  من  قدیمی  همکاران  بازی  یاد  را 

ایران  سینمای  با  گذشته  سال های 
همکاری داشتند مانند خانم امل سایین 
و جونیت ارکین که او را در ایران به نام 
است.  انداخته  می شناسند،  فخرالدین 
زمانی که فیلم اکران شد، در هر منطقه 
تماشاگران خاص خود را داشت و وقتی 
فیلمی  کشورشان  در  که  می شنیدند 
کشوری  از  بازیگری  یا  و  شده  بازی 
است  کرده  بازی  فیلم  آن  در  دیگر 
نظرشان را جلب می کرد تا به تماشای 

فیلم بنشینند. تماشاگران ایرانی که در 
ترکیه ساکن هستند نیز در زمان اکران 
فیلم در سالن ها حضور داشتند و وقتی 
نظرشان را می پرسیدم درباره بازی من 
به بازی بازیگران ایرانی بسیار نزدیک 
از  بسیاری  اکران  روز  در  می دانستند. 
ایرانی ها برای تماشای فیلم آمده بودند 
مثبت  فیلم  درباره  اغلب  نظراتشان  و 
دریافت  آنها  از  مثبتی  انرژی  و  بود 
عنوان  به  را  اکثرشان حتی من  کردم. 
مهمان دعوت کردند و این حس بسیار 
خوبی برای من به همراه داشت. ناگفته 
نماند که جونیت ارکین استاد بازیگران، 
نویسنده و کارگردان ترک زبان در زمان 
است  کرده  هنرنمایی هایی  خودش 
خاصی  رنگ  و  نقش  می کنم  فکر  که 
است.  داده  ترکیه  و  ایران  سینمای  به 
فخرالدین در کشور ایران چندین فیلم 
بازی کرده است که آثارش را کمابیش 

دنبال کرده ام.

از  مجدد  اگر  اوصاف  این  -با 
ایران به شما پیشنهادی داده  سینمای 

شود می پذیرید؟
مهرداد  از  اینجا  که  دارد  *جا 
فوق العاده  انسان  که  کنم  یاد  غفارزاده 
ارزشمندی است و کار کردن با او باعث 
شد تا با سینمای ایران بیشتر آشنا شوم. 
این همکاری عالقه و محبوبیت ما  با 
نسبت به فیلم های ایرانی بیشتر شد و 
حتی کارکردن با او این حس را بیشتر 
که  داشتم  پیشنهاد  چند  تاکنون  کرد. 
حتی محصول مشترک بودند و احتماال 
با یکی از آنها همکاری خواهم داشت. 
بسیار دوست دارم که سفری به ایران 
نقش  ایفای  به  آنجا  در  و  باشم  داشته 

بپردازم.

-نسل جوان بازیگران ترکیه همه 
در یک شرایط یکسان فعالیت دارند یا 
فضای کار برای هر کدام متفاوت است؟

کنم  بازگو  کلی  بخواهم  *اگر 
ترک  بلکه هموطنان  بازیگران،  نه تنها 
من بسیار کوشا و پرتالش هستند و مانند 
قوانین خودشان  بازیگران هر کشوری 
را دارند. بازیگران ما تحت هر شرایطی 
در کار بسیار منظم هستند. ضمن اینکه 
صحبت ما درباره یک مجموعه است. 
فیلم ها و سریال های ما هرکدام حدود 
بنابراین  دارد،  زمان  نیم  و  ساعت  دو 

نیازمند یک نظم گسترده است که شامل 
بازیگران نیز می شود. این نظم در تمام 
کارهای ما دیده می شود و بازتاب دارد 

و در همه شرایط نیز حفظ می شود.

ایرانی  فیلمسازان  با  -کارکردن 
تفاوتی با فیلمسازان ترک دارد؟

وقتی  نداشت.  وجود  *فرقی 
فیلمنامه را خواندیم هیچ سختی نداشتیم 
و مشکلی هم پیش نیامد و همکاری با 
آنها تفاوتی با همکاران ترک که نداشت 

هیچ، بلکه شیرین تر و بهتر هم بود.

بازیگران  پیشنهاد های  -اغلب 
ترک توسط مدیر برنامه هایشان بررسی 
کار  وارد  بازیگران  بعد  و  می شود 

چه  تا  بازیگر  عنوان  به  می شوند. شما 
اینچنینی  مسائل  بر  تمرکزتان  اندازه 

است؟
دیگری  هنرمند  هر  مانند  *بله، 
کارهای ما توسط مدیر برنامه های مان 
درباره نقش و  آنها  و  پیگیری می شود 
چه  تا  اینکه  می دهند.  نظر  پیشنهاد ها 
اندازه پیشنهادی که ارائه شده در شان 
کمپانی که با آنها کار می کنیم هست یا 
نه، اهمیت دارد. مانند کشورهای دیگر 
ما  و هم تیمی هایی  برنامه ها  مدیر  این 
می کنند،  پیگیری  را  کارها  که  هستند 
بزرگ  بسیار  بازیگری  عرصه  اگرچه 
و  نیست  اینطور  اما  می آید،  چشم  به 
ما به تنهایی تصمیم گیرنده نیستیم. این 
مدیربرنامه است که تصمیم می گیرد آیا 

شما می توانید در این نقش و این پروژه 
حضور داشته باشید یا نه؟ حتی در قیمت 
قراردادها نیز آنها با همکاری و مشورت 
با ما نظر می دهند و تصمیم می گیرند.

-با توجه به شرایط موجود و شیوع 
در  ترکیه  سریال های  و  فیلم ها  کرونا 
مرحله تولید با مشکلی مواجه نشده اند؟

*خیر، با رعایت کردن پروتکل های 
می دهیم.  ادامه  کارمان  به  بهداشتی 
به هرحال زندگی ادامه دارد و باید به نحو 
احسن کار کرد. امیدوارم این بیماری نیز 
هرچه زودتر تمام شود و از این مریضی 
به سالمت بیرون بیاییم. امیدوارم بتوانم 
به زودی به ایران بیاییم و از نزدیک با 

مخاطبانم در ارتباط باشم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

اقتصادي  در روزهایي که شرایط 
و  تورم  و  است  وخیم  شدت  به  مردم 
گویا  و  مي کند  بیداد  کشور  در  گراني 
البته  و  انگیزه  چندان  هم  مسئوالن 
تورم  و  گراني  کنترل  براي  تدبیري 
ندارند، برگزاري جشنواره هاي سینمایي 
آن هم در دوران کرونا به شدت مورد 
و  مردم  تنها  نه  و  گرفته  قرار  انتقاد 
مخاطبان سینما بلکه بسیاري از اهالي 
سینما نیز نسبت به این موضوع انتقاد و 
گالیه دارند که جشنواره هاي سینمایي 
هدر  را  بیت المال  بودجه  هم  اکثرا  که 
مي دهند و خروجي چندان مثبتي براي 
سینماي کشور ندارند، چرا باید در چنین 

شرایطي برگزار شوند!؟
چند روز پیش نیز یکي از اعضاي 
شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
و  تحقیق  پیگیری  آغاز  از  اسالمی 
شده  برگزار  جشنواره های  از  تفحص 
جشنواره  جمله  از  ارشاد  وزارت  توسط 
فجر خبر داد! حجت االسالم محمدتقی 

نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در 
در  خود  شخصی  صفحه  در  مجلس 
توئیتر نوشت: جلوی  فساد در هرکجا که 
باشد باید ایستاد، چه در مجموعه های 
راستای  در  فرهنگ.  در  چه  اقتصادی 
خصوص  در  هنری  فعاالن  درخواست 
ریخت و پاش ها، تحقیق و تفحص از 
جشنواره های برگزار شده توسط وزارت 
ارشاد همچون  جشنواره فجر، جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان و... کلید خورد.

که  مي دهد  نشان  موضوع  همین 
برگزاري جشنواره هاي سینمایي حاال تا 
چه اندازه زیر ذره بین قرار گرفته است و 
البته که چندان هم بد نیست تا تحقیق 
و تفحص در این زمینه صورت بگیرد تا 
شاید حسن ختامي بر هدر رفتن بیت المال 
در این زمینه باشد ولي کاش مسئوالن 
محترم چه در دولت، چه در مجلس و چه 
در قوه قضائیه، به تحقیق و تفحص در تمام 
ارگان ها بپردازند چرا که قطعا مواردي از 

این دست فراوان یافت خواهد شد!
ز  ا یکي  ه  د ا ز سید میر  ا سید
تهیه کنندگان کهنه کار سینما در گفتگویي 

کوتاه با دنیاي جوانان درباره شرایط فعلي 
برگزاري جشنواره ها  و همینطور  سینما 
این  ابتداي  در  او  است.  کرده  صحبت 
آثارش  اکران  وضعیت  درباره  گفتگو 
گفت: با توجه به شرایط موجود تغییری 
در تصمیم من ایجاد نشده است و منتظر 
فیزیکی  اکران های  وضعیت  تا  هستم 
سروسامان پیدا کند. این روزها به لطف 
بیماری کرونا و حمایت بی شائبه مسئولین 
از بیکاری هنرمندان، وضعیت ما به همان 
شکل است و تولید نیز منتفی است، ضمن 
تولید  برای  زمینه  این شرایط  اینکه در 
محصول سینمایی که جایی برای عرضه 
ندارد و سینمایی که صددرصد تعطیل نه، 

ولی ورشکسته است، مناسب نیست.
تعطیلی  ه  ر با ر د مه  ا د ا ر  د و  ا
سالن های سینمایی پس از ساعت 18 
شهرها  از  برخي  کلي  تعطیلي  البته  و 
به  توجه  با  کرد:  بیان  هفته   ۲ براي 
اتفاقی برای  بازهم هیچ  تصمیم جدید 
که  زمانی  چون  افتاد،  نخواهد  سینما 
محدودیت نبود و سینماها باز بود، بازهم 
استقبالی از آن صورت نگرفت، به این 

محیط  به  سینمارو  مخاطب  که  دلیل 
سربسته سینما اطمینان ندارد. در حقیقت 
به نوعی محصوالت فرهنگی خوبی هم 
نداریم که اوقات فراغت مخاطب را ُپر 
گفتن  برای  حرفی  اکثرا  فیلم ها  کند. 

فیلم خوب  تنها در سال چند  و  ندارند 
ساخته می شود و باقی باری به هرجهت 
هستند که اگر ساخته نشوند نیز تغییری 
در وضعیت سینما ایجاد نمی کنند. ازنظر 
من این محدودیت تاثیری ندارد و باید 

فضای امن و عاری از هرگونه آلودگی 
همراه با اطمینان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به وجود آوریم تا مخاطب باور 

کند و بعد به سالن سینما بیاید.
خوشنام  و  موفق  تهیه کننده  این 
همچنین درباره برگزاری جشنواره فیلم 
فجر در شرایط موجود اظهار کرد: قطعا 
میزان تولیدات سینمایی برای جشنواره 
معمول  روال  به  که  بود  نخواهد  آنقدر 
سال های گذشته جشنواره داشته باشیم 
بود.  نخواهد  هم  آن  نصف  شاید  و 
انداخته  چنبره  ویروس  درحالی که  اما 
گردآوری  یعنی  جشنواره ها  برگزاری 
و  خطرزا  این  که  هم  کنار  در  مردم 
بی اهمیت  و  بود  خواهد  مشکل آفرین 
 ۲ به  انسان هاست.  جان  دادن  نشان 
دلیل مخالف برگزاری جشنواره هستم، 
اول به خاطر خطر جانی که به همراه 
دارد و دوم اینکه استقبالی از برگزاری 
مگر  گرفت.  نخواهد  صورت  جشنواره 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان برگزار 
نشد! چه میزان بازخورد مثبت داشت و 
تا چه اندازه از آن استقبال شد. بهتر است 

بودجه ای که قرار است با آن جشنواره 
برگزار شود برای اینکه عده ای دور هم 
جمع شوند را خرج معیشت هنرمندانی 
بیکار  است  یک سال  آبرو  با  که  کنند 
ندارند.  دیگری  درآمد  منبع  و  هستند 
هنرمندانی که کاری جز هنر و سینما 
کرونا  شیوع  به  توجه  با  االن  و  ندارند 
اما  مانده اند،  بیکار  پروژه ها  تعطیلی  و 
آبرومندانه زندگی می کنند. مفهوم واقعی 
موقع  در  و  گرفتاری هاست  حل  هنر 
نیازمندی دست هنرمند باید گرفته شود. 
این روزها هنرمند فراموش شده است. 
ما صرفا به کلمه هنر چسبیده ایم، برای 
برگزاری جشنواره ها، درحالی که می شود 
راه های خوبی را برای صرف بودجه در 
نظر گرفت که مهمترین آن رسیدگی به 
وضعیت هنرمندان است. این روزها همه 
دچار مشکالت اقتصادی شده اند و باید 
برای آنها فکری کرد. برگزاری جشنواره 
فیلم فجر در شرایط فعلی یعنی حیف و 
میل کردن بودجه ای که می شود از آن 

به بهترین شکل استفاده کرد.
از  خارج  در  که  تهیه کننده  این 

دارد،  مستمری  فعالیت های  نیز  کشور 
درباره وضعیت سینما در کشورهای دیگر 
توضیح داد: وضعیت سینما در خارج از 
کشور به نظر می رسد از ما بهتر است. 
همین کشور همسایه ترکیه به دلیل اینکه 
تمام پروتکل های بهداشتی را به معنای 
واقعی رعایت می کنند، به تولیدات خود 
ادامه می دهند و مشغول فعالیت هستند. 
این کشور ۲۷۰۰ سالن سینمایی دارد که 
همه باز هستند و مردم نیز به سالن ها 
می روند و به تماشای آثار می نشینند و 
فیلم ها فروش خوبی هم دارند. با رعایت 
و اهمیت مسئولین فرهنگی نسبت به این 
این کشور  موضوع وضعیت سینماهای 
از وضعیت ما بسیار بهتر است و تقریبا 
۷۰درصد به شکل طبیعی مسیر خود را 
پیش می روند، چرا که اوال نکات بهداشتی 
را رعایت می کنند و نکته دوم اینکه آنها 
نگاه  هنرشان  به  صنعت  یک  به عنوان 
می کنند و از قبل آن درآمدزایی دارند و 
درست به همین دلیل است که رتبه دوم 
فروش آثارشان به کشورهای جهان را از 

آن خود کرده اند.

حمله همه جانبه به جشنواره هاي سینمایي

امیر سیدزاده: برگزاري جشنواره فقط هدردادن بیت المال است


