
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: بازگشت بورس به مدار رشد!

ترور دانشمندان، نشانه ترس رژیم صهیونیستی 
ازقدرت دفاعی ایران است

تورم بازار مسکن سکته کرد
فعاالن  از  بسیاری  که  اتفاقی 
اقتصادی از ماهها قبل منتظرش بودند 
سرانجام در بازار مسکن رخ داد و تورم 
ملک با کاهش هشت درصدی در هشتمین ماه 
از سال جاری به سمت صفر تمایل پیدا کرد و 
معامالت نصف شد.ترمز تورم لجام گسیخته بازار 
مسکن پس از یک دوره هفت ماهه صعودی در 
آبان ماه کشیده شد. مطابق اعالم بانک مرکزی 
متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه 
۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود 
که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می 
دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت 

از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است.
صفحه ۳

کرونا بگیرند فینال لغو می شود!
صفحه 5
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علوي: رعايت 

پروتکل هاي بهداشتي 
براي بازيگران سخت 

است!

6ورزش
سوريان 

محبوب ترين 
فرنگی کار جهان

هنگ 7فر

بهرنگ علوی بازیگر خوش مشرب و شوخ طبعي است. درواقع 
بسيار  وافعي اش  شخصيت  در  چه  و  نقش هایش  در  چه 
دوست داشتني است. او كه این روزها با مسابقه شب های 
مافيا، در شبکه نمایش خانگی حضور دارد  حاال تجربه جدیدي 

را سپري كرده است.

»حميد سوریان« دارنده هفت طالی جهان و المپيک در 
نظرسنجی اتحادیه جهانی كشتی به عنوان محبوبترین 
فرنگی كار جهان شناخته شد. این رای گيری از ميان 
»محمدعلی  شد.  انجام  دنيا  برتر  فرنگی كار   16
نماینده  گرایی« دارنده مدال برنز جهان نيز دیگر 

كشورمان بود 

این شاعر درباره مجموعه شعر جدید خود كه در انتشارات 
كتاب نيستان منتشر می شود، گفت: مجموعه »فقط تویی 
كه منم« شامل شعرهای كوتاه من است؛ 1۲۰ قطعه شعر 
كوتاه و حتی شعر كوتاه كوتاه كه به لحاظ فرميک در وزن 
نيمایی هستند و به لحاظ محتوایی و درون مایه بيشترشان 

در گونه  ادبی مناجات و نيایش قرار دارند.

شعر هیچ گاه 
مخاطب عام نداشته 

است 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مزایده

شهرداری درجزین در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر 
پایان وقت  الی  تاریخ 99/09/08  از  مزایده  اسناد  تحویل  و  دریافت  میتوانند جهت  نماید،متقاضیان  اقدام 

اداری99/09/17 به نشانی:درجزین،خیابان شهرداری،واحد دبیر خانه مراجعه نمایند.

نشانیمتراژقیمت پایهکاربریشماره قطعهردیف

بلوار شهید همتیان۱4.۰۰۰.۰۰۰5۳4تجاری مسکونی۱۳4

خیابان انقالب۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲5۸مسکونی۲۱۹

خیابان انقالب۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲۷۸مسکونی۳۲6

خیابان انقالب۹.۰۰۰.۰۰۰۲۰۷مسکونی4۲۲

بلوار شهید همتیان-اسالم آباد۱۳.۰۰۰.۰۰۰۱۸۹مسکونی55-۱۲۰/۲۸4۸

سید محمد شاهمیری 
 شهردار درجزین 

مهدی بذرافکن
حتما بر عملکرد وزیر بهداشت نقدهای زیادی وارد است اما 
معاونین وی هم باید بدانند با استعفا فقط کار را دشوار تر می کنند؛به 

نوعی از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کنند.
حاال که کرونا یک ساله شده و مسووالن باالخره راضی 
شده اند تا -فعال برای دوهفته- و بعدا -بلکه بیشتر-، تعطیلی های 
جدی تری برای کشور در نظر بگیرند، تازه معاونین وزارت بهداشت 
فیلشان یاد هندوستان کرده و یاد استعفا افتاده اند؛ آن هم به خاطر 
انتقاد مسوول باالدستشان. البته که بعد از گذشت یک سال از کرونا 
تازه وزیر بهداشت هم یاد انتقاد از معاونینش افتاده تا در سخت ترین 
و بدترین شرایط کرونایی کشور، نظام سالمت با چالشی جدی 
روبرو و یک نوع بی اعتمادی به تمام دلواپسی ها و افسردگی های 
کرونایی مردمانمان اضافه شود.  معتقدم نه انتقادهای سعید نمکی 
-حتی اگر درست باشد- در زمان مناسبی و با لحن مناسبی بیان 

شده و نه استعفاهای دو معاون او در این شرایط صحیح است.اگر 
قرار بر انتقاد بود باید این کار مثال در 6 ماه گذشته از کرونا انجام 
می شد و الجرم اگر قرار بر استعفایی هم بود همان زمان.راضی 
نبودن آقای وزیر از معاون تحقیقاتش -آن گونه که از صحبت های 
انتقادی نمکی برداشت می شود- مربوط به دیروز و امروز نیست 
و ظاهرا رشته اش سر دراز دارد.حال سوال این است که اگر وزیر 
بهداشت از عملکرد معاونش راضی نبود چرا این رضایت را با آن 

لحن و آن گونه علنی گفت؟
می شد این مساله داخلی را در همان وزارتخانه حل و فصل 
کرد و نهایتا اگر معاونینش مطابق میل او نبودند همان وقت برکنارشان 
می کرد نه حاال که کشور از سویی در بدترین شرایط کرونایی خود 
قرار دارد و از سوی دیگر اضطراب و استرس مردم از کرونا و شک 
و تردید در عملکرد مسووالن مربوط، بر دلواپسی هایشان افزوده و 
حاال با این استعفاها این اضطراب ها و این تردید ها از نظام سالمت 

کشور بیشتر هم شده است. در این میان اما بعضی ها هم بحث استعفا 
یا برکناری وزیر بهداشت را مطرح می کنند که ضمن احترام به نظر 
این عزیزان باید گفت به نظر نمی رسد در این شرایط استعفای نمکی 
و همراهانش دردی از وضعیت بحرانی موجود دوا کند،جز این که 
بر دردها بیافزاید.برای تیم سعید نمکی- با تجربه یک ساله کرونا و 
آزمون و خطاهای بسیار در این دوران- از سوی مردم و نظام هزینه 
های زیادی پرداخت شده و منطقی نیست که در این شرایط به دنبال 
حذف آنان بود.حتما بر عملکرد وزیر بهداشت نقدهای زیادی وارد 
است اما معاونین وی هم باید بدانند با استعفا فقط کار را دشوار تر می 

کنند؛به نوعی از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کنند.
آنها احیانا نباید فکر کنند با این قهرها و استعفاها محبوبیتی به 
دست می آورند و آیندگان از آنان و کارشان به نیکی یاد خواهند کرد. 
نه،چنین نیست.شاید حافظه های کوتاه مدت دچار فراموشی هایی 
شود اما حافظه های بلند مدت هیچ گاه تاریخ را فراموش نخواهند کرد.

نگاه و نظر
آقایان ! کار درستی نکردید

محمود سریع القلم
حدود ۷۰ درصد جنگ و درگیری های نظامی در 
جهان در دایره ای است که یک طرف آن در افغانستان و 

طرف دیگر آن در لیبی است.
با  تعامل مستقیم  تجربۀ  این سطور  اگر خوانندۀ 
باشد  داشته  را  خاورمیانه  منطقۀ  جوامع  و  سیاستمداران 
احتمااًل تصدیق می کند که یک ذهنیِت کانونی وجود دارد:

که عموماً دولت ها و جوامع این منطقه، علل این 
وضعیِت نابسامان و جنگ را »بیرونی و خارجی« می دانند.

اما آنچه این بحث را در منطقۀ خاورمیانه بسیار با 
اهمیت می کند این است که دنبال عامل خارجی گشتن فقط 
در سیاست نیست. اگر فردی در تجارت ناموفق باشد، اگر 
صنعتگری سهم بازار خود را از دست بدهد، اگر دانشجویی 
نتواند درس بخواند، اگر خانواده ای از هم بپاشد، اگر بانکی 
ورشکسته شود، اگر وزیری در برنامه های خود ناکام بماند، 
اگر شخصی با همسایه خود دائماً در نزاع باشد، اگر حزبی در 
انتخابات رای کافی نیاورد، اگر کشاورزی محصول نامرغوب 
برداشت کند، اگر نشریه ای خوانندۀ کم پیدا کند، اگر شرکتی 
زیانده باشد، اگر به شخصی بی اعتنایی شود، اگر اقتصادی 
تورم سه رقمی داشته باشد ، همه و همه، علت را بیرون از 

»خود« و »عملکرد خود« می بینند.
)Bernard Lewis( که عموم  لوییس  برنارد 
زبان های خاورمیانه ای را می دانست و سالها در میان 
این ملت ها زندگی کرده و مشاهداِت قابل توجهی داشت، 
در رابطه با وضعیِت بهتر ترکیه نسبت به دیگران، اینگونه 

تحلیل می کند:
حکمرانان و مردم ترکیه از خود پرسیدند: ما کجاها 
اشتباه کردیم که مانند اروپایی ها پیشرفت نکردیم؟ دیگر 
حکمرانان و جوامع خاورمیانه ای پرسیدند: کدام کشورهای 

خارجی باعث شدند ما به این وضع دچار شویم؟
فاصلۀ بین این دو سوال، ضمناً فاصلۀ بین کرۀ جنوبی 

و کرۀ شمالی است.
مشکل عظیم تر خاورمیانه این است که فقط در 
راهروهای قدرت نیست که »خود ارزیابی« نفی می شود، 
بلکه جامعه نیز »بررسی عملکرد خود« را عیب می داند. 
فقط این نیست که یک مدیر، حداقل بخشی از مشکل را در 
شناخِت اشتباه، سیاست های نادرست و خطاهای محاسباتی 
خود نمی داند و دولت های خارجی را مقصر خطاب می کند، 
بلکه راننده ای که دوبله پارک کرده و دو ساعت رفته، نرخ 
تورم را سرزنش می کند تا آنکه بپذیرد دوبله پارک کردن 

کارِ منطقی و صحیحی نیست.
مفهوم کلیدی در این وضعیت، تقریباً تعطیلی »خود 

انتقادی« است. از آنجا که این منطقه به قهرمان پروری، 
اسطوره سازی و ایده آلیسم در خمیرمایۀ وجودی خود عادت 
کرده است، عیب می داند نقص، اشتباه و کمبودی را متوجه 
فرد یا نهاد یا دولتی کند. تقریباً افراد و دولتها خود را بیست 
برابر آنچه هستند نشان می دهند چون باید همه چیز را 
Perfect نشان داد. اما چون انسان Perfect نیست، 
برای آنکه بتواند این تئاتر را بازی کند مجبور می شود به 
ریا، حیله، تزویر، دروغ، پنهان کاری، سفسطه، وارونه جلوه 
دادن و مغالطه روی آورد و ظاهر و باطنی با فاصلۀ ۱۸۰ 
درصدی از خود بسازد. به همین دلیل، یک ژاپنی را می توان 
در عرض چند روز شناخت و حتی به او »اتکا« کرد ولی در 
این منطقه معلوم نیست بعد از ۱۰ سال، ۱5 سال، ۲5 سال 
بتوان به پنج درصِد واقعی یک فرد یا سیستم رسید. مبهم 
بودن، دقیق نبودن و یک مورد را ده جور به ده نفر گفتن 
نوعی فضیلت است. این در حالی است که توسعه یافتگی 

به شدت به شفافیت و صراحت نیاز دارد.
اما چرا افراد و دولت های این منطقه از خوِد واقعی 
فرار می کنند؟  چرا گذشته و عملکرد گذشته خود را نقادی 

نمی کنند؟ چرا مسئولیت خطاهای خود را نمی پذیرند؟ 
ظرفیت های فراوانی الزم است در یکجا جمع شوند 
تا خود انتقادی آغاز شود. پنج ظرفیت کلیدی را به ترتیب 

اهمیت می توان مطرح کرد:
۱.  فکر کردن، زندگی کردن و برنامه ریزی کردن 
با Fact. شاید بتوان به راحتی گفت هیچ منطقه ای در 
جهان در این حد، هنر توجیه کردن، تزیین کردن توهمات 
و پوشاندن نیات واقعی خود را نداشته باشد. وقتی نیروهای 
آمریکایی، شهر بغداد را در دوره بوش پسر محاصره کرده 
از  سخن  صدام،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  بودند، 
فائق آمدن بر خارجی و حفظ استقالل و حاکمیت ملی 

عراق می کرد؛
۲.  عادت به کتاب خواندن، دیالوگ و بخصوص 
»مناظره«. در خاورمیانه، عموماً نسبت به هر موضوعی 
یک قرائت ثابت و آن هم برای دهه ها وجود دارد. تا یک 
ایده ای به شکسِت کامل نرسد، در آن تجدید نظری صورت 
نمی گیرد. افراد عادت ندارند که با مطالعه به راه های جدید، 
اندیشه های جدید و ساختارهای جدید دست یابند. مطالعه 
و فهم مسائل در عین حال، دو الزام به همراه می آورد که 
برای دولت ها و جوامع این منطقه بسیار دشوار است: اول 
مسئولیت و دوم، تغییر وضع موجود. هر دو همت، آینده 
نگری و حوصله می خواهد. شاید به این دالیل، دوِر هم 
بودن، گپ زدن و فرهنگ شفاهی، راحت تر و لذت بخش 

تر از مطالعه، فکر، مسئولیت و تغییر باشند؛

یادداشت

چرا خاورمیانه ای ها اینقدر گرفتارند؟

صفحه ۲

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه:

تهیه و تدوين گردشکار شناسايی خطرات 
و ارزيابی ريسك ويروس کوويد19 

حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه، از تهیه و تدوین گردشکار 
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویروس کووید ۱۹ در این مدیریت خبر داد. 

صفحه 4 صفحه 6
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دانش آموزان کرمان حتی به اینترنت دسترسی ندارند چه ررسد به شبکه شاد!
به وضعیت  روزها کمتر کسی  این 
شبکه شاد توجه می کند، اکثر مردم خود 
را با مشکالت شبکه شاد وفق داده اند یا 
مشکلشان کمتر شده است، اما در استان کرمان 
بعضی دانش آموزان حتی به اینترنت هم دسترسی 

ندارند چه برسد به شبکه شاد!
در استانی که جزو استان های مطرح کشور 
است  روستایی  جمعیت  و  روستاها  تعداد  نظر  از 
اینترنت در برخی از روستاها  وضعیت آنتن دهی 
چه در نزدیکی شهر کرمان و چه در روستاهای 
دهستان هایی مانند رمشک، زهکلوت و زهمکان 
استان  قسمت  ترین  جنوبی  در  خدا  داد  چاه  و 

تعریفی ندارد.
شبکه  به  اتصال  برای  اینترنت  وقتی   *

شاد نیست
در حالی ماه های از آغاز سال تحصیلی می گذرد 
پا  به روستایی  از جامعه شهری  و ویروس کرونا 
گذاشته و هر روز بیشتر روستاییان را در گیر می کند 
که برگزاری کالس های حضوری درس در بسیاری 
از روستاها نیز کنسل شده و دانش آموزان به سمت 
استفاده از شبکه آموزش صدا و سیما و شبکه شاد 
از  استفاده  نیز  معلم ها  از  بسیاری  آورده اند،  روی 
شبکه های مختلف ارتباط جمعی در پایه اینترنت را 
برای توزیع بسته های آموزشی در دستور کار قرار 
داده اند اما در برخی از روستاها اصواًل اینترنتی برای 
استفاده از شبکه شاد و یا شبکه اجتماعی وجود ندارد.

فناوری  و  ارتباطات  اداره کل  اعالم  طبق 
اطالعات استان کرمان در فروردین ماه قرار بود فاز 
نخست تجهیز مدارس روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
به اینترنت اجرایی شود و به مرور روستاهای تجهیز 
شوند اما طبق ویدئوهایی که  منتشر شده  یا حضور 
میدانی خبرنگاران در روستاها، برخی از دانش آموزان 

با مشکالت عدیده برای تحصیل مواجه هستند.
* مشکل بعضی از روستاها رفع شده است

کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
می گوید: در استان کرمان دو هزار و 5۰۰ روستا 
فاقد اینترنت بودند که مشکل هزار و 5۰۰ روستا 
رفع شده و انتظار داریم رفع مشکل در سایر روستاها 

نیز در اسرع وقت انجام شود.
احمد اسکندری نسب در این خصوص گفت: 
آموزش ها در قالب شبکه شاد، بسته های آموزشی 

و شبکه آموزش انجام می شود.
وی تصریح کرد: تمام تالش ما این است که با 
استفاده از روش های مختلف و رعایت پروتکل های 
آموزشی  رویه های  آموزان تحت  دانش  بهداشتی 
موجود قرار گیرند و هیچ مکانی از استان خللی در 

تحصیل ایجاد نشود.
حاال کافیست سری به روستای زهمکان با 
۲5۰ خانوار یا دهستان رمشک با ۱5 هزار جمعیت 
یا روستای محمودی در غرب استان در شهرستان 
کرمان،  شهر  نزدیکی  در  باال  ده  روستای  بافت، 
روستای عرب آباد در کرمان و … بزنید و متوجه 
حدی  به  روستاها  این  در  اینترنت  سرعت  شوید 
نکته  ندارد.  کاربردی  هیچ  عماًل  که  است  پایین 
اینکه جمعیت این روستاها باالی ۲۰ خانوار است.

* بارها برای رفع مشکل پیگیری کردیم
ضمن  چاه دادخدا   بخشدار  احمدی،  مجید 
انتقاد از محروم بودن برخی از روستای این منطقه 
به  توجه  با  گفت:  موبایل  سرعت  پر  اینترنت  از 
پراکندگی جمعیت و روستاهای متکثر باید اینترنت 
کار  دستور  در  همراه  تلفن  شبکه های  بر  مبتنی 
مردم  مطالبه  و  درخواست  این  بارها  که  باشد 

مطرح شده است.
کهورعباسی،  تگک،  روستاهای  افزود:  وی 
َرِمشک،  چاهان  چهارتایی،  چاه دادک،  دهندران ، 
جهلَدر، بُن ِگرو، جتو، نمگاز و کالهون با مشکل 
مواجه هستند و دانش آموزان برای دسترسی به 

اینترنت محدودیت های جدی دارند.
پیش  رمشک  سمت  به  چه  هر  گفت:  وی 
بروید مشکل آنتن دهی بدتر و تعداد روستاهای 

فاقد اینترنت بیشتر می شود.
* تحصیل روی پشت بام خانه ها

مزرعه  روستای  دهیار  ظهیری،  مصطفی 
می گوید: در این روستا مردم بیشتر از ۲۰ خانوار 
هستند اما اینترنت ندارند و دانش آموزان مجبورند 
باالی تپه و ارتفاعات بروند و اگر دچار مشکل شوند 

کسی پاسخگو نیست.

وی افزود: در برخی روستاها هم دانش آموزان 
کالس های درس را باالی پشت بام خانه ها تشکیل 
می دهند و انتظار می رود با توجه به سردی هوا و 
آغاز بارندگی ها این مشکل هر چه زودتر رفع شود.

* عدالت آموزشی وجود ندارد
زهمکان  روستای  ساکنان  از  قنبری  احمد 
می گوید: ما نه راه دسترسی مناسب داریم نه زیر 
ساخت های ارتباطی اما بچه های ما با این وضع 
اینترنت باید در همان نظام ارزشیابی شرکت کنند 
که یک دانش آموز تهرانی با اینترنت 5g شرکت 
می کنند اما ما بر روی تپه های مرتع هم به اینترنت 

۲g دسترسی نداریم.
ما  وی می گوید: چرا کسی صدای کودکان 
را نمی شوند و هر چه می گوئیم مسئوالن متوجه 
محرومت  از  که  کرمان  جدید  استاندار  نیست. 
مشکل  گام  نخستین  در  می گوید  سخن  زدایی 
اینترنت در روستاها را رفع کند تا بچه ها از تحصیل 

محروم نشوند.
می گوید:  نیز  رمشک  دهستان  ساکن  احمد 
روستای ما تعداد خانه هایش از ۲۰ خانوار بیشتر است 
و با یک شمارش سرانگشتی می توان ۱۰۰ خانه را 
شمرد اما چرا اینترنت وجود ندارد و مجبوریم یک 
سرپناه روی کوه ایجاد کنیم و بچه ها برای تحصیل 

روی کوه بروند.
وی گفت: اگر در این وضعیت بارندگی شروع 
شود یا مورد حمله وحوش قرار بگیرند یا از کوه 

سقوط کنند چه کسی پاسخگو است؟
اما این داستان فقط مربوط به جنوب کرمان 
نیست در شهرستان بافت و در روستای محمودی 
نیز دانش آموزان این منطقه سردسیر برای دسترسی 

به اینترنت مجبورند روی تپه روند.
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زیر نظر: علی هوشمند
تصادف مرگبار بونکر سیمان با پژو 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: 
حادثه رانندگی در خیابان ابوالرضا راوند یک کشته و یک مجروح برجای 
گذاشت. روح اله فدایی اظهار داشت: این حادثه عصر روز  جمعه هفتم آذرماه 
اتفاق افتاد و یک دستگاه پژو که از خیابان فرعی به مسیر اصلی وارد شده 
بود، با کامیون بونکر برخورد کرد  و بر اثر این حادثه راننده ۲5ساله  پژو 
در جا کشته شد و  سرنشینان آن که از اتباع بیگانه بودند، مصدوم شدند، 

که  به بیمارستان شهید بهشتی انتقال یافتند.

آتش سوزی  در کارگاه تولید مواد نفتی عشق آباد 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع 

آتش سوزی در یک کارگاه تولید مواد نفتی خبر داد. 
سید جالل ملکی گفت: این کارگاه که به تولید مواد نفتی به ویژه روغن و 
پارافین اشتغال دارد و در جاده ورامین، محله قلعه نو، شهرک عشق آباد واقع 

است، حوالی ساعت ۹ صبح ذوز جمعه دستخوش حریق شد. 
وی افزود: محل آتش سوزی کارگاهی به وسعت حدود دو هزار مترمربع 
بود که در آن چند مخزن ایستاده نگهداری مواد نفتی، با ظرفیت های مختلف 
وجود داشت ، که یکی از مخازن به ظرفیت حدود ۳5۰۰ لیتر دچار حریق 
شده و به علت جوشش تاشی از  حریق مواد داخل مخزن بیرون ریخته و 

حدود ۲۰۰ مترمربع از اطراف را شعله ور کرده بود. 
ناحیه  از  این حادثه،  یک کارگر حدودا ۳5 ساله  اثر  بر  ملکی گفت: 

سر و صورت دچار سوختگی شده بود که به مرکز درمانی انتقال یافت.

کالهبردار فضای مجازی دستگیر شد
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات از دستگیری کالهبرداری 

خبرداد که در فضای مجازی، خود را صراف معرفی می کرد. 
مراجعه  با  فردی  پیش  مدتی  افزود:  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
به پلیس فتا عنوان کرد که قصد داشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال 
ارز را به یکی از کشور های خارجی حواله کند و در فضای مجازی از او 
کالهبرداری شده است. وی در خصوص جزییات این شکایت گفت: شاکی 
با جستجو در فضای مجازی با فردی که صرافی آنالینی را تبلیغ می کرد 

آشنا شده و از او خواسته بود  نقل و انتقال مورد نظرش را انجام دهد.
سرهنگ معظمی افزود: پس از مدتی گفت و گوی شاکی و فرد شیاد 
قرار شد شاکی در مرحله اول یک میلیارد ریال و در مرحله دوم هفتصد 
میلیون ریال به حساب صراف واریز کند تا وی پس از تبدیل مبلغ به ارز 
آن را به کشور دیگر حواله کند، اما  به گفته شاکی پس از واریز وجه فردی 

که مدعی بود  صراف است، دیگر به تماس های او پاسخی نداده است.
رئیس پلیس فتا اظهار داشت: رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار 
صراف  کرد   می  ادعا  که  فردی  شد  بررسی ها مشخص  طی  و  گرفت 
با بررسی های سایبری هویت و مخفیگاه وی   است کالهبردار بوده و 

شناسایی و دستگیر شد.

فوت جوان ۲۷ ساله  بر اثر حادثه رانندگی 
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از فوت جوانی ۲۷ ساله در حادثه 

رانندگی آزادراه تبریز- زنجان خبر داد.
وحید شادی نیا گفت:  این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو  نیسان 
با عابران پیاده در ابتدای آزاد راه پیامبر اعظم )ص( از طرف ائل گلی ات 
اتفاق افتاد و منجر به فوت جوان ۲۷ ساله شد و تنها مصدوم حادثه نیز به 

بیمارستان امام رضا )ع( انتقال یافت.

سامانه پذیرش میهمان دانشگاه علوم پزشکی غیر فعال شد
همزمان با آغاز ثبت نام انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های 
  ۱۳۹۹-۱4۰۰ تحصیلی  سال  دوم  نیمه  برای  پزشکی  کشور  علوم 
میهمانی  پذیرش  ظرفیت  کرد  اعالم  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 

را ندارد. 
بعد از اینکه معاونت آموزشی وزارت بهداشت جزییات زمانی فعال 
شدن سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 
برای نیم سال دوم ۱4۰۰-۱۳۹۹ را تشرح نمود، دانشگاه علوم پزشکی 
ایران اعالم کرد به دلیل تکمیل ظرفیت بخش ها و فیدهای آموزشی 

امکان پذیرش دانشجویان میهمان در ترم آینده را ندارد.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت؛ دانشجویان متقاضی انتقال و 
به  پاسخگویی  به ثبت درخواست، رسیدگی و  باید نسبت  میهمانی 
تقاضاهای انتقال و میهمانی دانشجویان بر اساس بازه های زمانی  

اعالم شده اقدامات الزم را به عمل آورند.
همچنین نقل و انتقال دانشجویان تنها از طریق سامانه مذکور 
دانشجویان در خصوص  است  است و الزم  پیگیری  قابل  و  مقدور 
منظور خودداری  این  به  دانشگاه  دیگر  یا سامانه  از سایت  استفاده 
کنند. همچنین دانشگاه ها یا  دانشکده های علوم پزشکی که در نیم 
سال مذکور پذیرش دانشجوی انتقال یا میهمانی ندارند، اطالع رسانی 
الزم را در این خصوص صورت خواهد گرفت.بر این اساس ثبت نام 
دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی در دانشگاه های علوم پزشکی 
و بارگذاری مدارک الزم از ۲۰ آبان شروع می شود و تا ۱۰ آذر ادامه 
دارد و بررسی مدارک و اعالم نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش 

توسط دانشجو نیز از ۱۱ تا ۲۰ آذر صورت می گیرد.

رشته های جدید فراگیر دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران از پذیرش دانشجو در ۱۲4 
رشته تحصیلی پیام نور این استان خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور 
برای اولین بار در رشته روانشناسی اجتماعی در مرکز تهران جنوب 

دانشجو می پذیرد.
دکتر غالمرضا بخشی خانیکی ضمن بیان این مطلب گفت: ثبت 
نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور نوبت بیست و یکم از 
روز 5 آذرماه آغاز شده است متقاضیان می توانند تا ۱۲ آذرماه با مراجعه 

به سایت سازمان سنجش  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
دکتر خانیکی با اشاره به ارائه رشته جدید در استان تهران افزود: 
در بیست و یکمین نوبت آزمون فراگیر، دانشگاه پیام نور برای اولین 
بار در رشته روانشناسی اجتماعی در مرکز تهران جنوب دانشجو می 
پذیرد. در استان تهران در ۱۲4 رشته تحصیلی  از طریق  این آزمون 

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته می شود.
وی اظهار داشت: آزمون این دوره ۱۷ بهمن ماه برگزار خواهد 
شد، اما با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در نهایت تاریخ 
برگزاری آن با توجه به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا ممکن 

است تغییر کند.
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ایران انتقام سختی از صهیونیست ها می گیرد
رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس گفت: جمهوری اسالمی 

ایران انتقام سختی از رژیم صهیونیستی خواهد گرفت.
عالءالدین بروجردی در خصوص ترور شهید فخری زاده گفت: 
باید بازنگری جدی در نقشه راه حفاظت از نیروهای نظام و دانشمندان 
هسته ای و موشکی ایران انجام شود. زیرا دشمنان از هر فرصتی برای 
ضربه زدن به سرمایه های نظام استفاده می کند.وی افزود: یکی از 
روش های شناسایی دانشمندان، جاسوسی از بازرسان سازمان انرژی 
اتمی است اما شناسایی دانشمندان هسته ای و موشکی منحصر به این 
روش نیست و از روش های متعددی برای این کار استفاده می شود.

ایران هزاران »فخری زاده« دارد
نایب رئیس اول مجلس گفت: برنامه های صنعت هسته ای و 
موشکی کشور نه تنها عقب نمی افتد بلکه سرعت رشد و پیشرفت در این 
دو صنعت کشور بیشتر خواهد داشت.سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی 
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی طی پیامی در رابطه با شهادت 
محسن فخری زاده از دانشمندان کشور  عنوان کرد دشمنان قسم خورده 
ایران اسالمی باید بدانند که با اقدامات تروریستی آن ها مسئوالن کشور 
در راه خدمت به کشور و مردم از هیچ تالش و کوششی عقب نشینی 
نخواهند کرد و این گونه اقدامات مذبوحانه و وقیحانه تروریستی نه تنها 
اراده ملت بزرگ ایران را ضعیف  نمی کند بلکه اراده و تصمیم مردم و 

مسئوالن را برای ادامه راه خود محکم تر خواهد کرد...

ازقدرت  صهیونیستی  رژیم  ترس  نشانه  دانشمندان،  ترور 
دفاعی ایران است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
ترور دانشمندان هسته ای ما حکایت از نگرانی رژیم صهیونیستی از 

قدرت و توان دفاعی و نظامی ایران است.
شهریار حیدری در واکنش به شهادت محسن فخری زاده گفت: 
دشمنان جمهوری اسالمی بدانند که ایران هزاران دانشمند هسته ای 
با شهادت شهید  دیگر مانند شهید فخری زاده دارد و تصور نکنند 
فخری زاده می توانند خللی در مسیر علمی و پیشرفت ایران در حوزه 
دفاعی، هسته ای و موشکی ایجاد کنند. این اقدامات کورکورانه قطعًا 
هیچ خللی در مسیر پیشرفت جمهوری اسالمی ایران وارد نمی کند. 
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

واکنش ها به ترور و شهادت دکتر محسن فخری زاده
در پی ترور کوردالنه و شهادت مظلومانه دکتر محسن فخری زاده 
از دانشمندان هسته ای و معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و 
نوآوری دفاعی کشور، که روز جمعه در منطقه آبسرد اتفاق افتاد، وزیر 
دفاع و پشتیبانی با تشریح جزئیات نحوه شهادت آن مرحوم اظهار داشت: 
این شهید در سفر به اطراف تهران مورد یک عملیات تروریستی قرار 
گرفت و تیم حفاظت او در این عملیات درگیر شدند و متاسفانه آقای 
منتقل  بیمارستان  به  با شدت جراحات  و  برداشتند  فخری زاده زخم 
شدند و البته دو نفر از همراهان ایشان هم مجروح شدند، اما متاسفانه 

کار تیم پزشکی به نتیجه نرسید و ایشان به فیض شهادت نایل آمد.
وی بر اساس گزارشات دریافتی، تاکید کرد: ابتدا خودرو  حامل 
ایشان مورد تیراندازی قرار گرفت و بعد از لحظاتی یک خودرو نیسان 
آقای  خودروی  متری  بیست  پانزده  فاصله  در  منفجره  مواد  حامل 
فخری زاده منفجر شد.ترور این دانشمند برجسته، واکنش های متعددی 

را موجب شد که به بعضی از آن ها اشاره می شود.  
 * سرلشکر پاسدار محمد باقری)رئیس ستاد کل نیروهای مسلح(: 
گروه های تروریستی و آمران و عامالن ترور محسن فخری زاده بدانند 

که انتقام سختی در انتظار آن ها خواهد بود.
شهید محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نواوری وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمره مدیران ارشد صنعت دفاعی 
کشور در طول دوران عمر بابرکت خود منشأ خدمات فراوانی شده و 
توانسته بود توان دفاعی کشور را به تراز قابل قبولی از بازدارندگی برساند. 
پاسداران  سپاه  کل  پاسدار حسین سالمی)فرمانده  سرلشکر   *
انقالب اسالمی(: عامالن جنایت بزرگ ترور شهید فخری زاده مجازات 
خواهند شد و راه شهید پرشتاب تر از گذشته تداوم خواد یافت. این گونه 
جنایات در عزم و اراده ایرانیان برای تداوم این مسیر پرشکوه و اقتدار 
آفرین خللی ایجاد نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت عامالن آن 

در دستور کار قرار دارد.
* حسین دهقان )مشاور فرماندهی معظم کل قوا و وزیر سابق 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(: همچون صاعقه بر سر قاتالن شهید 
از کرده شان  را  آنان  آمد و  محسن فخری زاده مظلوم فرود خواهیم 

پشیمان می کنیم.
به آگاهی  * حجت االسالم سید محمود علوی )وزیر اطالعات(: 
مردم عزیز و قدرشناس کشورمی رساند سربازان گمنام امام زمان )عج(، 
شناسایی عناصر خودفروخته تروریست این جنایت ددمنشانه را آغاز کرده 
و انتقام خون شهید عزیز را از مسببان و هادیان جنایتکار خواهند گرفت.

* محمدجواد ظریف )وزیر امور خارجه(: ایران یک بار دیگر قربانی 
برنامه صلح آمیز  دانشمندان  از  یکی  و  شد  تروریستی  عملیات  یک 
است  درازی  رسید. سالیان  به شهادت  تروریست ها  توسط  کشورمان 
قهرمانان کشورم برای ثبات و استقرار منطقه و جهان با تروریست 
ها مبارزه می کنند. شهادت در راه حق هنر مردان خداست و مجازات 

ظالمان سنت الهی است.
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زیر نظر: ناظم رام
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گوگل در حال کار روی روشی برای ساده سازی 
نصب اپلیکیشن  روی گوشی جدید است

گوگل در نظر دارد با روش جدید نصب اپلیکیشن ، روند راحت تر 
و سریع تری در هنگام کوچ کردن به گوشی اندرویدی جدید برای 

کاربران مهیا کند.
و  کند  روندی  اوقات می تواند  گاهی  تعویض گوشی هوشمند 
وقت گیر داشته باشد؛ به خصوص اگر از اپلیکیشن های مختلفی استفاده 
می کنید که در تلفن هوشمند جدید هم باید آن اپلیکیشن ها را نصب 
کنید. درواقع فرقی نمی کند گوشی هوشمندی اندرویدی یا مبتنی 
بر سیستم عامل iOS استفاده می کنید؛ انتقال دیتا، یافتن و نصب 
زمان  می تواند  دیگر  موارد  و  اطالعات  همگام سازی  اپلیکیشن ها، 

بسیاری از کاربر بگیرد.
به  سیستم عاملی  از  کردن  کوچ  مورد  در  موضوعی  چنین 
سیستم عامل دیگری پیچیده تر می شود. بااین حال شرکت های مختلف 
سازنده گوشی هوشمند، روش هایی برای ساده تر و سریع تر شدن روند 
انتقال اطالعات و کوچ کردن به دستگاه جدید ارائه داده اند که برای مثال 
می توان به قابلیت اسمارت سوییچ )Smart Switch( سامسونگ 
از محصوالت  استفاده  در هنگام  تنها  ویژگی  این  البته  اشاره کرد؛ 
سامسونگ کاربرد دارد و درواقع کوچ کردن از به محصولی از سری 
گلکسی را سریع تر می سازد.گزارش ها نشان می دهند که گوگل در 
حال کار روی پروژه ای جدید است که کوچ کردن کاربران به گوشی 
هوشمند جدید مبتنی بر سیستم عامل اندروید را ساده تر و سریع تر 
می سازد. بااستفاده از روشی که گوگل ارائه می دهد، پس از راه اندازی 
گوشی هوشمند و ورود کاربر به حساب گوگل، اپلیکیشن های مورد 

استفاده وی، فهرست و به صورت هوشمند، دانلود و نصب می شوند.
طبق روش جدید گوگل، اپلیکیشن ها با توجه  به تعداد دفعاتی 
که کاربر از آن ها در طول بازه زمانی مشخصی استفاده کرده است، 
فهرست می شوند و در چهار دسته بندی مختلف قرار می گیرند. این 
چهار دسته بندی درواقع اولویت  بندی اپلیکیشن ها در هنگام نصب را 
مشخص می کند و برنامه هایی که کاربران به دفعات بیشتری از آن ها 
استفاده می کند، نسبت به اپلیکیشن های دیگر سریع تر نصب خواهند شد.

اتحادیه دانشجویی هلند هشدار داد که شرایط 
به وجود آمده از شیوع کرونا شرایط روحی و روانی 
دانشجویان را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.

موسسات آموزشی هلند در تالش بودند که 
طبق وعده های قبلی،از دانشجویان  خود حمایت 
کنند. اتحادیه دانشجویی هلند نسبت به وضعیت 
اولی ها  سال  ویژه  به  عالی  آموزش  دانشجویان 
دانشجویان  این  نگرانی کرده است. چراکه  ابراز 
مواردی از قبیل احساس تنهایی، سطح زیاد استرس 

و افسردگی را گزارش داده اند.

به  نسبت  ویژه  به  اتحادیه گفت  این  رئیس 
دانشجویان جدیدالورود نگران است. این دانشجویان 
تعداد بسیار محدودی کالس های حضوری دارند و 
آنها بسیار دشوار کرده است  این شرایط را برای 
دیگر  به  نسبت  جدید  دانشجویان  این  چراکه 

دانشجویان به سختی اطالعات و شناخت دارند.
این اتحادیه مدعی شده بسیاری از موسسات 
آموزش عالی اقدامات کافی و درخور دانشجویان 
به  اتحادیه  این  مثال  نداده اند.به عنوان  انجام  را 
دانشگاه های هلند پیشنهاد داده بود که مکانهای 

کالسهای  برگزاری  تا  کنند  اجاره  را  بیشتری 
حضوری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی افزایش 
یابد. اما گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری 
از دانشگاه ها از انجام این کار سرپیچی کرده اند.

به شرایط  نگرانی های مهم مربوط  از  یکی 
از  بسیاری  است.  تنهایی  دانشجویان،  روحی 
این شرایط  در  احساس می کنند که  دانشجویان 
تنها هستند. این امر خصوصًا در مورد دانشجویان 
سال اول اتفاق می افتد. بعضی از آنها هنوز امسال  

در دانشگاه حضور فیزیکی نداشته اند.

احساس تنهایی دانشجویان به واسطه معضالت کرونا
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ریزش شاخص بورس که از مردادماه 
آغاز شد، باعث اتخاذ تصمیماتی با هدف 
کاهش هیجان فروش سهام و ساماندهی 
بازار شد که تاثیر مثبت برخی از این اقدامات را 
می توان در بهبود روند معامالت بورس و بازگشت 

بازار سرمایه به مدار رشد مشاهده کرد.
دیگر  از  را  خود  مسیر  گذشته  از سال  بورس 
بازارهای موازی در کشور جدا کرده و رشد قابل 
توجهی را تجربه کرد، در سال ۹۹ و در نخستین 
ماه های امسال نیز گوی سبقت را به لحاظ بازدهی 
توانست  و  ربود  سرمایه گذاری  بازارهای  سایر  از 
از  سهامداران  برای  را  غافلگیرکننده ای  روزهای 

خود به یادگار بگذارد.
شاخص بورس در مرداد ماه با ورود به کانال دو 
میلیون واحد به رکورد تاریخی دست پیدا کرد، اما 
یکباره از نیمه مرداد ماه روند معامالت بورس تغییر 

کرد و در فاز اصالحی شدید قرار گرفت.
تداوم اصالح و روند نزولی شاخص بورس چنان 
ترسی را در بازار حاکم کرد که سازمان بورس برای 
بازار و کاهش رفتارهای  آرام  کردن جو ملتهب 
عجوالنه سهامداران  اقدام هایی را در دستور کار 
قرار داد تا شاید بتواند از این طریق مانع از هیجان 

و اصالح شتابان قیمت ها در بازار شود.
سهام  در  یه گذاری  سرما سقف  فزایش  ا

صندوق های با درآمد ثابت
 سازمان بورس در ابتدا و در ادامه روند نزولی 
بازار جهت بهبود وضعیت معامالت بورس اقدام به 
افزایش سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های 

با درآمد ثابت کرد.
در ابتدای سال ۹۹ و در فروردین ماه سال جاری، 
این حد نصاب ۱۰  درصد تعیین شد، اما در مرداد ماه 
سال جاری نیز طبق اعالم سازمان بورس و اوراق 
بهادار حدنصاب سرمایه گذاری در سهام این صندوق 
ها به 5 درصد کاهش یافت اما در اواخر مرداد ماه 
در جلسه ای که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار به منظور حمایت از بازار سرمایه برگزار کرد، 
افزایش سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های 

بادرآمد ثابت را به ۱5 درصد افزایش داد.
در ابتدای آبان ماه هیات مدیره سازمان بورس 
در راستای افزایش ظرفیت تقاضای بازار مصوبه ای 
براساس آن سقف مجاز خرید  نهایی کرد که  را 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از ۱5 به 

۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین طبق این مصوبه درصد اعتبار مجاز 
مشتریان کارگزارِی با 5۰ درصد افزایش از ۲۰ به 

۳۰ درصد افزایش یافت.
دو نیمه شدن معامالت بورس

بورس تهران در ماه های نخست سال سیستم 
داد و ستدها به دلیل قرار گرفتن در مدار صعودی، 
افزایش تعداد معامله گران و افزایش چشمگیر ارزش 
معامالت با مشکالتی همراه شد که به دنبال آن 
شاهد کند شدن سیستم کارگزاری ها، قطعی هسته 
معامالت سهام و  تاخیر در ثبت سفارش خرید و 
فروش بازار بودیم که این موضوع اعتراض و نگرانی 

بسیاری از سهامداران را با خود به همراه داشت.
چنین وضعیتی در بازار و اعتراض سهامداران 
جلسه  زمانبندی  تا  شد  باعث  معامالت  روند  به 
کارکرد  بهبود  منظور  به  تهران  بورس  معامالتی 
سامانه معامالتی و روند معامالت این بازار از ۲۷ 

مرداد ماه به صورت موقت تغییر کند.
زمان  تغییر  برای  شده  منتشر  اطالعیه   طبق 
معامالت از سوی شرکت بورس تهران اعالم شد: 
در جلسه معامالتی اول زمان پیش گشایش از ساعت 
هشت و ۳۰ دقیقه تا هشت و 45 دقیقه و زمان انجام 
معامالت از ساعت هشت و 45 دقیقه تا ۱۱ و 45 
دقیقه است که در این جلسه معامالتی کلیه صنایع، 
به غیر از صنعت فلزات اساسی، صنعت شرکت های 
چند رشته ای صنعتی و صنعت فرآورده های نفتی، 
کک و سوخت هسته ای به همراه مشتقات مربوطه 
اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی قابل معامله 
بود.در جلسه معامالتی دوم، زمان پیش گشایش از 
ساعت ۱۲ تا ۱۲ و ۱5 دقیقه و زمان انجام معامالت 
از ساعت ۱۲ و ۱5 دقیقه تا ۱5 و ۱5 دقیقه بود که در 
این جلسه صنایع بزرگ بورسی مانند فلزات اساسی، 
شرکت های چند رشته ای صنعتی و فرآورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای به همراه مشتقات 
مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی 

معامله می شدند.
سیستم  وضعیت  بهبود  با  و  بعد  روز  چند  از 
های معامالتی زمان معامالت بازار به روال قبل 
کلیه  شد:  اعالم  ای  مصوبه  براساس  و  بازگشت 
بازار سهام در یک جلسه معامالتی  معامالت در 
انجام خواهد شد و بر این اساس، ۸:۳۰ تا ۹ زمان 
پیش گشایش و از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ زمان معامالت 

نماد شرکت ها خواهد بود.
وعده حمایت حقوقی ها از بازار

حمایت  بورس،  شاخص  ریزش  زمان  در 

برای  باقی مانده  امید  تنها  بورس  از  حقوقی ها 
صف های  ترس  از  روز  هر  که  بود  سهامدارانی 
طوالنی فروش سهام و کاهش سرمایه خود دست 
به تصمیم گیری های هیجانی در بازار می زدند که 
با اعالم رئیس سازمان بورس از جلسه با حقوقی ها 
تا حدودی این امید را ایجاد کرد که اتفاق بهتری 

را در بازار از سوی حقوقی ها شاهد خواهیم بود.
 حقوقی ها از همان ابتدا رفتارهای ضد و نقیضی 
را از خود نشان دادند، در برخی روزها خرید سهام 
و جمع آوری صف های فروش توسط تعدادی از 
حقوقی ها کامال محسوس بود و در بعضی روزها 
آنها تنها نظاره گر صف های فروش بودند، اما این 
اقدام از سوی حقوقی ها به صورت نیمه کاره رها 
شد و برخالف تالش های صورت گرفته برای بهبود 
وضعیت بازار، نتوانست چندان تاثیر مثبتی را در بازار 

با خود به همراه داشته باشد.
 بازارگردانی توسط شرکت های سبدگردان

بازارگردانی  بازار،  بهبود  راهکارهای  از  یکی 
توسط شرکت های سبدگردان برای کاهش نوسان 
بورس بود که این موضوع بارها مورد پیشنهاد فعاالن 
بازار قرار گرفت، در نهایت  ۱۳ شهریور ماه طی 
جلسه ای با حضور رئیس سازمان بورس و نهادهای 
حقوقی تصمیم های مهمی در راستای بهبود وضعیت 
بازار اتخاذ و مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با 
هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز 
شود.با پیگیری های این سازمان چندین شرکت به 
دلیل برخورداری از شرکت های بازارگردان  مسیر 
اصلی خود را پیدا کردند و توانستند زمینه بهبود 
وضعیت معامالت در بازار را فراهم کنند، همچنان 
ترین  اصلی  جزو  شرکت ها،  بازارگردانی  پیگیری 
اولویت فعالیت سازمان بورس است که با پیگیری 
و اجرای آن می توان نسبت به آینده بازار امیدوار بود.

تامین مالی از صندوق توسعه ملی
بعد از اصالح و افت مکرر شاخص بورس وعده 
انتقال نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه داده شد که این موضوع زمینه 
بازگشت  برای  امید  افزایش  و  بینی  ایجاد خوش 

دوباره روند صعودی به بازار را فراهم کرد.
رییس سازمان بورس بعد از تصمیم اتخاذ شده 
در جلسه شورای عالی بورس اعالم کرد: صندوق 
توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع ساالنه 
خود را )از سال ۱۳۹4 به بعد( به ازای هر سال، نزد 
بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت 

بلندمدت )حداقل ۲۰ ساله( سپرده گذاری کند.
بعد از اعالم این خبر، در روز ۱5 مهر ماه بود 
که یک عضو شورای عالی بورس اعالم کرد : با 
تایید بانک مرکزی تا چند روز آینده یک درصد از 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
انتقال خواهد یافت.این در حالیست که  همچنان 
و  دارد  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  اقدام  این  اجرای 
تاکنون تاریخ دقیقی برای نهایی شدن آن اعالم 
نشده است اما اکثر کارشناسان معتقدند که با ورود 
بازار سرمایه می توان  تثیت  به صندوق  نقدینگی 

روزهای پررونقی را برای بازار متصور شد.
لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس

بورس،  عالی  شورای  ماه  شهریور  جلسه  در 
و  سرمایه  بازار  ثبات  حفظ  پیشنهادی  آیین نامه 
صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.منع مشارکت بانک ها در 
رابطه با مفاد ماده ۱6 و ۱۷ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد 
و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه 

خواهند بود.
در ابتدا این مصوبه با برخی از حاشیه ها همراه 
شد و شایعه عدم قابلیت اجرای مصوبه شورای عالی 
بورس و مغایرت این مصوبه با قانون رفع موانع تولید 

و خروج بانک ها از بنگاه داری را مطرح کردند.
به دنبال حاشیه های ایجاد شده اکثر کارشناسان 
شده  اتخاذ  تصمیم  این  از  دفاع  به  سرمایه  بازار 

پرداختند و اعالم کردند: بانک ها با توجه به حجم 
می توانند  دارند  اختیار  در  که  قدرتی  و  نقدینگی 

بازیگران خوبی در بازار سرمایه باشند.
حمایت از بازار با اوراق اختیار فروش تبعی

 در کنار اقدام های گسترده  و ابزارهای مختلفی 
کاهش  برای  بازارسرمایه  مسووالن  سوی  از  که 
التهاب در معامالت بازار به کار گرفته شد،  اوراق 
اختیار فروش تبعی یکی از ابزارهایی بود که برای  
توسعه  بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت که به 
گفته مدیرعامل بورس تهران، بازار اختیار فروش 
فرآیندهای  سریع ترین  و  کم هزینه ترین  از  تبعی 
مالی  تامین  با سایر روش های  انتشار در مقایسه 
به  شمار می رود و بورس تهران در نظر دارد با 
همکاری ناشران و سهامداران عمده شرکت های 
پذیرفته شده در بورس و با استفاده از مکانیزم اوراق 
اختیار فروش تبعی، حداقل بازده تضمین شده ای را 

برای سرمایه گذاران فراهم کند.
پیشنهاد فعاالن بازار سرمایه برای تغییر دامنه 

نوسان بورس
بارها  بورس  شاخص  اصالحی  روند  دنبال  به 
کارشناسان درخواست افزایش دامنه نوسان بورس را 
مطرح کرده بودند و این اقدام را الزمه ایجاد تعادل 
در معامالت بورس می دانستند.فعاالن بازار معتقد 
بودند، چاره ای نیست جز اینکه دامنه نوسان به تدریج 
در برخی از سهام به ۱۰ درصد و در شرایطی هم تا 
۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا از این طریق تحلیل 
جایگزین صف در خرید و فروش بورس شود که در 
ادامه آن شایعاتی در زمینه اجرای این قانون مطرح 
گذشته،  روز  چند  در  شایعاتی  چنین  دنبال  شد.به 
محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان 
بورس، شرکت  توسط سازمان  اعالم کرد:  بورس 
بورس و نیز فرابورس پیشنهادی برای افزایش دامنه 

نوسان مطرح نشده است.
نوسانگیری روزانه ممنوع شد

با توجه به نوسان گیری برخی از فعاالن بازار و 
التهاب های ایجاد شده در معامالت، شرکت بورس 
تهران در اطالعیه ای اعالم کرد که از پنجم مهر 
 ۰+t ماه تا اطالع ثانوی، زمان سپرده شدن سهام از
به t+۱ تغییر می کند و فروش سهام خریداری شده 

در همان روز امکانپذیر نخواهد بود.
بعد از گذشت حدود یک و ماه نیم از ممنوعیت 
فروش سهام خریداری شده در همان روز از اواسط 
آبان ماه بورس اوراق بهادار طی اطالعیه ای از لغو 
این ممنوعیت خبر داد و اعالم شد که معامالت 

روزانه به روند سابق بر می گردد.
کاهش زمان پیش گشایش معامالت بورس

بسیاری از کارشناسان مهمترین عامل در ریزش 
شاخص بورس  را خروج نقدینگی اعالم کردند که 
به دلیل بی اعتمادی به بازار سرعت بیشتری را به 
خود گرفته بود، بخشی از این بی اعتمادی ناشی 
از رفتاری بود که از سوی حقوقی ها در زمان پیش 
گشایش رخ داده بود و گاهی با اقدام های خود باعث 

تغییر جهت بازار شده بودند.
به دنبال چنین اتفاقی، شرکت بورس تهران و 
فرابورس ایران با صدور اطالعیه ای اعالم کردند: 
از ۲4 آبان ماه زمان سفارش گیری پیش گشایش در 
همه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۱5 
دقیقه از ساعت ۸:45 تا ۹:۰۰ خواهد بود که به گفته 
فعاالن بازار این اقدام تا حدودی توانست مانع از 
رفتارهای هیجانی سهامداران حقیقی یا حقوقی شود.

روند صعودی شاخص بورس با شیبی مالیم
با وجود چنین اقدام هایی که برای بهبود وضعیت 
معامالت بورس انجام شد، بازار تا چند روز گذشته به 
شدت تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
قرار داشته و با هیجان بسیار زیادی همراه بود، اما 
سایه التهاب های ایجاد شده در بازار با پایان یافتن این 
انتخابات و پیروزی بایدن کاهش پیدا کرد و معامالت 
بازار سهام در کنار تالش و تصمیم گیری های سازمان 

بورس به مدار صعودی بازگشت.

تازه ترین گام های دولت برای همراهی با صنعت گاز
با تشویق  تغییر در نحوه محاسبه گازبهای مشترکان همسو 
برای کاهش مصرف و اختصاص ۱5 هزار میلیارد ریال برای تکمیل 
طرح های گازرسانی در الیحه بودجه ۱4۰۰، تازه ترین اقدام های 

دولت برای همراهی با صنعت گاز کشور است.
تحقق اهدافی مانند گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور و 
تامین پایدار گاز برای مصرف کنندگان به ویژه در فصل های سرد سال 
موضوعی است که به همراهی و همیاری توامان دولت و مردم نیاز 
دارد؛ همراهی دولت برای اتخاذ بهترین تصمیم ها در بهترین زمان 

و همیاری مردم برای اجرای هر چه بهتر آن تصمیم ها.
همسو با این موضوع، در هفته ای که گذشت دو خبر قابل توجه 
از سوی مسئوالن دولت اعالم شد که می تواند به مصرف بهینه 
گاز طبیعی از سوی مشترکان و شتاب بخشی به روند گازرسانی 

روستایی بینجامد. جزئیات این دو مصوبه دولت را مرور می کنیم.
پاداِش صرفه جویی برای مشترکاِن خوش مصرف: زمزمه  انجام 
بعضی تغییر و تخفیف ها در گاز بهای مشترکان از اوایل پاییز و 
همزمان با آغاز فصول سرد سال به گوش می رسید تا اینکه حسن 
منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با حضور در یک 
برنامه زنده تلویزیونی به این موضوع مهر تایید زد و از ارائه طرح 
این شرکت به دولت برای در نظر گرفتن سیستم تشویقی و تنبیهی 

برای مصرف کنندگان گاز خبر داد.
وی در آن زمان یادآور شد که این طرح در هیئت دولت در حال 
بررسی است و در توضیح کوتاهی تاکید کرد که شرکت ملی گاز  

دنبال تشویق مشترکان برای کاهش مصرف گاز است، نه تنبیه.
سرانجام روزچهارشنبه، پنجم آذرماه و همزمان با کاهش دمای 
هوا در بسیاری از استان های کشور و افزایش مصرف گاز، اعضای 
هیئت دولت در نشستی که به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری 
برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم مهار و مدیریت مصرف گاز در کشور، 
تصمیم هایی را به منظور اصالح الگوی مصرف مشترکان گاز طبیعی 

در ایام سرد سال )۱6 آبان تا ۱5 اسفندماه( گرفتند.
براین اساس مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی 
یادشده در هر سال، نسبت به دوره مشابه سال های ۹6 و ۹۷ در 
میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از ۱۰ درصد 
کاهش یابد، مشمول تخفیف )پاداش صرفه جویی( معادل ۱5 درصد 

گازبهای صورتحساب دوره می شوند.
طبق این تصمیم، در صورت افزایش مصرف هم مطابق مصوبه 
دولت و براساس درصدی که تعیین شده است، به گازبهای آنها 
افزوده می شود. در این مصوبه تاکید شد که افزایش مصرف گاز 

در ساختمان های اداری نیز مشمول این افزایش قیمت می شود.
با این تفاسیر امید است این تصمیم دولت بتواند در مصرف بهینه 
گاز از سوی مشترکان اثرگذار و نتایجی قابل توجه در پی داشته باشد.

اختصاص ۱5 هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح های گازرسانی: 
علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه شنبه، چهارم آذرماه در نشست 
خبری با اشاره به روند تنظیم الیحه بودجه سال ۱4۰۰ کل کشور 
گفت: یکی از مصوبه های هیئت دولت در این الیحه اختصاص ۱5 
هزار میلیارد ریال از منابع شرکت های دولتی تابع وزارت نفت برای 

تکمیل پروژه های نیمه تمام گازرسانی به روستاهاست.
خبری که نشان از توجه دولت به تکمیل گازرسانی به سراسر 
کشور دارد؛ هم اکنون گازرسانی روستایی در حالی تداوم دارد که 
تعداد روستاهای گازرسانی شده در دولت های یازدهم و دوازدهم )از 
تیرماه ۱۳۹۲ تاکنون( بیش از دو برابر شده است یعنی این مقدار از 
۱4 هزار روستای بهره مند از گاز طبیعی در سال ۹۲، به بیش از ۳۲ 

هزار روستا رسیده است.

آمادگی زاگرس جنوبی برای مقابله با شرایط اضطراری
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در پی هشدار 
بیشتر  در  شدید  بارش های  بر  مبنی  کشور  هواشناسی  سازمان 
نقاط کشور، برای تولید پایدار سوخت زمستانی و مقابله با شرایط 

اضطراری در آمادگی کامل قرار دارد.
زاگرس جنوبی،  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  گزارش  به 
حمید ایزدی، مدیرعامل این شرکت با اشاره به جایگاه شرکت به 
عنوان دومین هاب گازی کشور که تأمین بخش عمده سوخت 
زمستانی کشور را برعهده دارد، بر اجرای دقیق دستورعمل های 
کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تأکید کرد و افزود: با 
توجه به اینکه مناطق عملیاتی این شرکت در جغرافیای سیل خیز 
کشور قرار دارد، پیش بینی هر حادثه و آمادگی دقیق در برابر آن 

امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی در تشریح دستورعمل های ابالغی به مناطق عملیاتی برای 
پایداری تولید در فصل زمستان و به ویژه در زمان بارندگی ها اظهار 
کرد: اطمینان از صحت عملکرد و آماده به کار بودن خودروهای 
آتشنشانی، خودروهای سنگین و ویژه و تأمین سوخت مورد نیاز 
آن ها، آمادگی ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز برای بازگشایی 
جاده هایی که در زمان بارندگی به علت ریزش مسدود می شود، 
تنظیم نوبتکاری و آماده به کار بودن اپراتورهای مراکز عملیاتی 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
ایزدی ادامه داد: دستگاه ها و ماشین آالت سنگین ترابری و 
خدماتی، بررسی جاده های دسترسی به چاه ها، تأسیسات، مراکز 
فرآیندی و اداری، نصب گارد ریل و عالئم و تابلوهای هشدار 
 UPS دهنده، بررسی و اطمینان از صحت عملکرد سیستم های
چاه ها  تأسیسات،  پاالیشگاه ها،  تفکیک،  و  جمع آوری  مراکز 
دیگر  از  آن ها  احتمالی  اشکال  رفع  منظور  به  الزم  آمادگی  و 
اضطراری  شرایط  در  تولید  استمرار  برای  پیشگیرانه  اقدام های 

محسوب می شود.

با اتخاذ تصمیمات جدید صورت می گیرد؛

بازگشت بورس به مدار رشد!

همراه کارت بانک آینده؛
 دومین نرم افزار پرداخت پرطرفدار کشور

سامانه همراه کارت بانک آینده، نرم افزاری 
ساده، کاربردی و رایگان است که در حال حاضر، 
قابل استفاده برای تلفن های همراه و تبلت های 
  iOS هوشمند با سیستم عامل های اندروید و
است.این سامانه با ارائه خدمات مبتی بر کارت 
همچون: انتقال وجه کارت به کارت از مبدا ۳۲ 

بانک معتبر کشور، دریافت موجودی، خرید شارژ و اینترنت، پرداخت 
و  بانکی  اعتبارسنجی  خودرو،  خدمات  نیکوکاری،  شهری،  قبوض 
پرداخت های اینترنتی، توانسته است؛ جایگاه ویژه ای را در میان تمام 
کاربران بانکداری الکترونیکی برای خود، کسب کند.در حال حاضر، 
همراه کارت بانک آینده با خدمت رسانی به ۱۰ میلیون کاربر، رتبه 

دوم را در بین نرم افزارهای پرداخت، به خود اختصاص داده است.
آمارها نیز نشانگر آن است که همراه کارت بانک آینده در »گوگل 
پلی« و »کافه بازار« به ترتیب با بیش از 5 میلیون و ۲ میلیون بارگذاری 
و نیز کسب امتیازهای 6/4 و ۷/4 از 5، در مقایسه با دیگر نرم افزارهای 
مشابه، پیشتاز بوده است که این دستاورد، نشان از رضایت مطلوب 
کاربران از این محصول دارد. طراحان این نرم افزار، یکی از اصلی ترین 
دالیل رشد همراه کارت را مشارکت کاربران فعلی در معرفی این نرم 
افزار به دیگران می دانند که این امر می تواند به دلیل استفاده آسان 
و دلچسب همراه کارت باشد که نهایتا رضایت مشتری را در پی دارد.

در طراحی همراه کارت سعی شده است که ارائه خدمات متداول 
پرداخت، با خالقیت توام باشد. به عنوان مثال: در حال حاضر، کاربران 
سیستم عامل های اندروید و iOS می توانند ویجت خرید شارژ را 
بر روی صفحه اصلی )Home( گوشی خود اضافه کرده و تنها با 
لمس یک دکمه، شارژ خود را خریداری کنند.امکان انتقال وجه کارت 
به کارت بدون ارائه یا اطالع از شماره کارت مقصد و صرفا از طریق 

شماره تلفن همراه، از دیگر نوآوری های همراه کارت است.
اسکن  امکان  بانکی،  رقم کارت  برای خوانش ۱6  همچنین 
کارت پیش بینی شده که در این صورت با خوانش خودکار کارت، 
امکان انتقال وجه کارت به کارت، بین مبدا و مقصد، فراهم خواهد بود.

همراه کارت بانک آینده در ترسیم استراتژی آینده خود نیز عرصه 
های متعددی را مد نظر دارد که یکی از آن ها، ورود به عرصه خدمات 
»فینتک« یا خدمات مالی است که از جمله آن ها می توان به خرید 
»بیمه خودرو«  اشاره کرد.خرید اعتباری از طریق »کیف پول همراه 
کارت«، امکان دیگری است که در نسخه جدید همراه کارت، پیش 
بینی خواهد شد؛ بدین ترتیب که کاربران می توانند از مراکز طرف 
قرارداد بانک آینده، به صورت اعتباری و از طریق کیف پول همراه 
کارت، خرید خود را انجام دهند.خدمت دیگری که به زودی در همراه 
کارت قابل بهره برداری خواهد بود، پرداخت »Tap & Go« یا 
»پرداخت سریع غیرتماسی« است. در این نوع پرداخت برای هر یک 
از کاربران، یک کد دو بُعدی )QR code( تولید می شود که کاربر 
به هنگام خرید، کد مذکور را مقابل پایانه های فروش )pose( ویژه 
قرار داده و به سادگی و بدون هیچ گونه تماسی، مبلغ خرید از کیف 
پول همراه کارت، پرداخت خواهد شد. این امکان در شرایط ویژه کنونی 
و همه گیری کرونا در حفظ سالمت کاربران بسیار موثر خواهد بود.

همراه کارت بانک آینده )hamrahcard.ir( همواره می کوشد؛ با 
بهره گیری از فن اوری روز دنیا و همچنین نیازسنجی کاربران خود، 
عملیات بانکی را به ساده ترین و سریع ترین شکل، امکان پذیر سازد.

اجرای پویش ) از ایده تا عمل با ملل( توسط موسسه 
اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل در راستای مسئولیت 
اجتماعی و شکوفایی ایده های جوانان کشور به 

ایده های برتر تسهیالت اعطا می نماید.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری 
ملل؛ این موسسه به منظور ارج نهادن به ذهنهای 

هوشمند ایده ساز و توجه به ساز و کاری برای عملی نمودن ایده ها، با 
برگزاری پویشی تحت عنوان از ایده تا عمل با ملل به ایده های برتر تا 

سقف 5 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت خواهد نمود.
ایده  که  ایده  و صاحبان  نخبگان  التحصیالن،  فازغ  جوانان، 
نوآورانه در ذهن دارند و برای پیاده سازی این ایده به حامی مالی نیاز 
دارند می توانند به سایت azidehtaamal.ir مراجعه و با تکمیل 
فرم درخواست سرمایه گذاری، مورد ارزیابی داوران قرارگیرند. پس از 
اتمام فرآیند داوری در هر ماه به ۲ ایده برتر تسهیالت تا سقف 5 

میلیارد ریال با شرایط خاص اعطا خواهد شد.
امیدواریم با حمایت از ایده های برتر باعث شکوفایی استعدادهای 
این سرزمین و رونق بخش کسب و کار مولد برای ایران اسالمی باشیم.

مقاوم سازی اقتصاد، محور برنامه های بانک پارسیان
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری 
این  موفق  عملکرد  از  پارسیان  بانک  اسالمی 
بانک در حوزه استراتژیک اقتصاد مقاومتی خبر داد.

دکتر مهدی فراهانی با تاکید بر اعتقاد راسخ 
بانک پارسیان بر تحقق اهداف »اقتصاد مقاومتی« 
و دستیابی به »جهش تولید«،گفت : بانک پارسیان 

با مشارکت در تامین مالی پروژه های عظیم ملی، نقش آفرینی مهمی 
در مقاوم سازی اقتصاد داشته است.

مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک پارسیان 
در پایان اظهار امیدواری کردکه با مشارکت جهادی گروه بانک پارسیان 
در ادامه سال جاری که به تدبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
مزین به نام » جهش تولید » می باشد، این کارنامه درخشان تر شود.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی
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بهره برداری از 5۷ پروژه در استان اصفهان 
شرکت آبفا استان اصفهان با سرلوحه 
بعنوان  بسیجی  فرهنگ  دادن  قرار 
ترین  ضروری  خدماتی  دستگاهی 
بطور  اصفهان  استان  درسطح  را  مردم  نیازهای 

شبانه روزی پاسخ می دهد.
در  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
به صورت  بسیج  هفته  مناسبت  به  که  مراسمی 
بسیج  هفته  گفت:در  شد  برگزار  کنفراس  ویدئو 
در استان اصفهان 5۷ پروژه با استفاده از ظرفیت 
نیروی بسیجی در استان اصفهان به بهره برداری 
کرد:شرکت  اعالم  امینی  هاشم  رسید.مهندس 
آبفا استان اصفهان با سرلوحه قرار دادن فرهنگ 
بسیجی بعنوان دستگاهی خدماتی ضروری ترین 
بطور  اصفهان  استان  درسطح  را  مردم  نیازهای 

شبانه روزی پاسخ می دهد. 
با  استان اصفهان  آبفا  ادامه داد: شرکت  وی 
بهره مندی از ایده ، اندیشه و تفکر بسیجی توانست 
بربسیاری از چالش ها در زمینه تامین پایدار آب 
شرب و دفع بهداشتی فاضالب در سطح استان 
غلبه کند به طوریکه هم اکنون خدمات پایدار به 

مشترکین ارائه می دهد .
راه  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
غلبه برمشکالت کشور را استفاده ازتوان داخلی 
برشمرد و اظهار داشت: بمنظور غلبه بر وابستگی 
ها باید بر توان و نیروی داخلی تکیه کرد که این 

همه با استفاده از ظرفیت نخبگان و اندیشمندان 
کشور میسر میشود.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: 
وکیفیت  نشد کمیت  باعث  کرونا  ویروس  شیوع 
آبفا اصفهان تحت تاثیر قرار گیرد بلکه  خدمات 
فعاالن صنعت آبفا که به نوعی رزمندگان جهبه 
سالمت قلمداد می شوند به طور مستمر خدمات 

آبفارا در اختیار مردم قرار دادند.
وی با بیان اینکه شرکت آبفا با اجرای طرح 
۱۰۰-۳۰۰ در نظر دارد خدماتی گسترده ای به 

روستاییان در سطح استان ارائه دهد تصریح کرد: 
ا  برنامه ریزی شده طی ۱۰۰ روز ۳۰۰ کیلومتر 
و  اصالح  استان  روستاهای  در سطح  آب  شبکه 
بازسازی شود که این امر به صورت جهادی و با 

نیروی بسیجی در دستور کار قرار گرفت .
با  میثاق  تجدید  با  امینی  هاشم  مهندس 
از  دفاع  هدف  با  افزود:انقالب  انقالب  آرمانهای 
محرومین ، مستضعفین و برپایی عدالت وآزادی 
این نظام  بعنوان سربازان  تحقق یافت و ما هم 
آرمانهای انقالب را سرلوحه کارها قرار می دهیم . 

ــع  ــع آوری و دف ــای جم ــرح ه ــرای ط اج
ــالن ــهر گی ــالب در 11 ش ــتی فاض بهداش

ــی  ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیــالن؛ معــاون بهــره بــرداری 
و توســعه فاضــالب ایــن شــرکت، از کــد اجرایــی طــرح فاضالب 
در شــهرهای رشــت، انزلــی، فومــن، صومعه ســرا، تالش، آســتارا، 
رودســر، لنگــرود، الهیجــان، ســیاهکل و آســتانه اشــرفیه خبــر 
داد.علیرضــا غیاثــی معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضــالب با 
اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــرای 6 شــهر املــش، شــفت، رودبــار، 
منجیــل، ماســال و رضوانشــهر نیــز مطالعــات مــورد نیــاز جهــت 
دریافــت کــد اجرایــی مــاده ۲۳ انجــام شــده کــه پــس از تصویب 
در وزارت نیــرو، بــه ســازمان برنامه و بودجه کشــور ارســال شــده 
اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون در ۱۱ شــهر اســتان برای 
اجــرای طــرح هــای فاضــالب اعتبــاری بیــش از 4 هــزار و ۹۸۹ 
میلیــارد ریــال هزینــه شــده، گفــت: بــرای تکمیــل ایــن طــرح 
ــاری  ــه اعتب ــد، ب هــا کــه 5۸.5 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارن
بالــغ بــر ۹4 هــزار و ۲۳4 میلیــارد ریــال نیــاز اســت.وی، اعتبــار 
ــرای ۱۱ شــهر گیــالن در ســال جــاری را  مصــوب فاضــالب ب
۱4 هــزار و 4۰۰ میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و افــزود: تاکنــون 6 
هــزار و ۲۰۰ میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــار اختصاص یافته اســت.

 
با نصب اپلیکیشن برق ایرا ن )برق من (

 به مراجعه حضوری نیاز ندارید
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــد  ــات جدی ــه خدم ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــی ب ــت وگوی ــالن درگف گی
افــزود: بــه منظــور دسترســی آســان بــه خدمــات بــرق فقــط بــا 
نصــب اپلیکیشــن  ســامانه بــرق ایــرا ن)بــرق مــن( مــی توانیــد 

از خدمــات متعــدد بهــره منــد شــوید.
ــرق  ــرد: نصــب اپلیکیشــن ب ــه ک ــی اضاف مهــدی محمدجان
مــن عــالوه بــر تســریع درخدمــت رســانی باعــث همراهــی در 
قطــع چرخــه شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹مــی شــود چــون همــه 
خدمــات مــورد نیــاز مــردم بــدون مراجعــه حضــوری انجــام مــی 
گیرد.مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گیــالن 
بــا اشــاره بــه تنــوع خدمــات اپلیکیشــن بــرق مــن گفت: مــردم و 
مشــترکین اســتان گیــالن می تواننــد از خدمــات شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان شــامل تغییــر نــام ، تغییــر مــکان داخلــی 
انشــعاب ، ثبــت خاموشــی ،خاموشــی هــای مــن، رفــع خطــر از 
تاسیســات مخاطره آمیــز ،درخواســت رفــع حریــم،  اعالم مشــکل 
روشــنایی معابــر، رفــع مشــکل ولتاژ شــبکه بــرق ، ثبت خســارت 
وارده بــه شــبکه ، ثبــت ســرقت بــرق ، ثبــت خســارت وارده بــه 
مــردم ، ثبــت مکاتبــات مراجعیــن حــوزه بــرق،  اســتعالم شــبکه 
موجــود توســط ســازمان هــا و ادارات دولتــی و غیــره کــه همــه 
ایــن خدمــات بــدون نیــاز بــه تمــاس تلفنی یــا مراجعــه حضوری 

فقــط بــا نصــب اپلیکیشــن بــرق مــن برخــوردار شــوند. 
وی یــادآور شــد: در اســتان گیــالن نزدیــک بــه یــک میلیون 
و 5۰۰ هــزار مشــترک  بــرق تحــت پوشــش این شــرکت هســتند 
ــا نصــب اپلیکیشــن و  ــد  ب ــی توانن ــزان م ــن عزی ــه همــه ای ک
وارد کــردن شناســه ۱۳ رقمــی اشــتراک بــرق خــود  از آخریــن 

اطالعــات طــرح بــرق امیــد مطلــع شــوند.

ســه هــزار و ۸۷۰ کارت هوشــمند بــرای 
ــد ــادر ش ــی ص ــدگان ایالم رانن

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان ایــالم 
اعــالم کــرد کــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ســه هــزار و 
۸۷۰ کارت هوشــمند بــرای راننــدگان ایالمــی صادر شــده اســت

ــی  ــداف اجرای ــی از اه ــت: یک ــار داش ــواه اظه ــوراهلل دلخ ن
ــه ای و  ــدگان حرف ــردن رانن ــز ک ــمند، متمای ــردن کارت هوش ک
غیــر حرفــه ای اســت و ایــن کارت، دفترچــه کار راننــده اســت و 

ــود. ــی می ش ــا آن قانون ــت ب فعالی
ــاوگان  ــدگان ن ــرای رانن ــمند ب ــرد: کارت هوش ــد ک وی تاکی
ــدگان در  ــایی رانن ــدرک شناس ــوان م ــه عن ــافر ب ــاری و مس ب

ــود. ــوب می ش ــاده ای محس ــل ج ــل و نق ــش حم بخ
ــی  ــب امنیت ــمند ضری ــه کارت هوش ــان اینک ــا بی ــواه ب دلخ
ــات و  ــازی اطالع ــکان ذخیره س ــد: ام ــادآور ش ــی دارد، ی باالی
لحــاظ کــردن اطالعــات کارت بــا ســایر سیســتم های عملیاتــی 
ماننــد امــکان شناســایی دقیــق راننــدگان، تشــخیص راننــدگان 
ــراری  ــای تک ــدور کارت ه ــری از ص ــال، جلوگی ــال از غیرفع فع
یــا تقلبــی، ایجــاد گــردش کار و ثبــت تخلفــات راننــده از جملــه 
مزیت هــای ایــن کارت اســت. بــه گفتــه دلخــواه، کســانی کــه 
ــد  ــد، از برخــی یارانه هــا بهره من از کارت هوشــمند اســتفاده کنن
ــالم  ــاده ای ای ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــوند.مدیرکل راه می ش
تاکیــد کــرد: از ابتــدای ســال جاری تاکنــون، ۲ هــزار و 4۷۰ فقره 
کارت ســالمت بــرای راننــدگان فعال اســتان صادر شــده اســت. 

وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون ۲ مرکــز تخصصی طــب کار 
ــاوگان  ــکی رانندگان ن ــات پزش ــام معاین ــت انج ــتان جه در اس
جــاده ای زیــر نظــر ایــن اداره کل مشــغول بــه فعالیــت هســتند. 

قبیــل  آزمایشــاتی از  مراکــز  ایــن  در  گفــت:  دلخــواه 
بینایی ســنجی، شنوایی ســنجی، روانشناســی، معاینــات پزشــکی 
بالینی فــرد نظیــر فشــار خــون، نــوار قلــب و آزمایشــات روتیــن 
ماننــد قنــد خــون، چربی خــون و غیــره بــرای بررسی ســالمت 

ــدگان انجــام می شــود.  رانن
ــزود:  ــالم اف ــل جاده ای ای ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
بــا توجــه بــه الزامــی بــودن کارت هوشــمند فعالیــت راننــدگان 
حرفــه ای در بخــش حمــل و نقــل جــاده ای، دارا بــودن کارت 
صحــت و ســالمت از جمله شــرایط دریافت کارت مذکور اســت. 

وی ادامــه داد: راننــدگان نــاوگان بــاری و مســافری اســتان 
در دســت  بــا  کارت ســالمت  دریافــت  توانند بــرای  مــی 
داشــتن معرفی نامه از مراکــز صــدور کارت هوشــمند بــه مراکــز 
طــب کار ســالمت شــغلی راننــدگان مراجعــه کنند. هفــت هــزار 
راننــده در بخــش حمــل و نقــل بــار اســتان ایــالم فعال هســتند.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه:
ارزیابی  و  شناسایی خطرات  تدوین گردشکار  و  تهیه 

ریسک ویروس کووید19 
یر  مد  ، مدرسی فر حسین 
و  یمنی  ا ی  حرفه ا بهداشت 
از  مبارکه،  فوالد  محیط زیست 
تهیه و تدوین گردشکار شناسایی 
خطرات و ارزیابی ریسک ویروس 
خبر  مدیریت  این  در   ۱۹ کووید 
ابالغ  و  تهیه  از  هدف  وی  داد. 
و  واحدها  کلیۀ  به  این گردشکار 
را  مبارکه  فوالد  شرکت  نواحی 
ویروس  به  ابتال  ریسک  ارزیابی 
کرونا در محیط های شغلی و کلیۀ 

محیط های کاری، فعالیت ها و فرایندها برشمرد و افزود: تعیین خطرات، 
ریسک های ابتال به این بیماری و ارزیابی فرصت های مرتبط با آن از 

جمله دیگر اهداف تهیۀ این گردشکار است. 
مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه در ادامه 
گفت: پیشگیری از بروز انواع بیماری ها، اختالالت و آسیب های ناشی از 
کار و یا مرتبط با محیط شغلی از جمله اهداف توسعۀ پایدار و افزایش 

بهره وری به شمار می روند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ارزیابی وضعیت سالمت کارکنان در 
سازمان ها و محیط های شغلی یکی از فعالیت هایی است که می تواند 
خسارات های  و  زیان ها  همچنین  و  آسیب ها  این  کاهش  به  منجر 

ناشی از آن شود.
مدرسی فر در ادامه افزود: در حال حاضر، مهم ترین نگرانی بسیاری از 
دولت ها، مسئوالن و تصمیم گیرندگان حوزۀ سالمت به بروز همه گیری 
ناشی از بیماری های عفونی و به ویژه پاندمی کووید ۱۹ معطوف شده 
است و به همین دلیل، نقش و مسئولیت متخصصان بهداشتی صنعتی 
در زمینۀ  ارائۀ  مشاوره و پیشنهاد های الزم و کاربردی در مورد اقدامات 

کنترلی برای محیط کار و جامعۀ شغلی بیش ازپیش آشکار است.
ایجاد،  به منظور  مبارکه  فوالد  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی   
پیاده سازی و نگهداری این سیستم در کلیۀ مراحل از مشورت و مشارکت 
کارکنان در کلیۀ سطوح استفاده می کند، ابراز امیدواری کرد با اجرای 
ارزیابی ریسک در محیط های کاری و تدوین و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، شاهد کنترل هرچه بیشتر این پاندمی و جلوگیری از گسترش 

بیش از پیش آن در جامعه و محیط های کاری باشیم.
مدرسی فر در ادامه گفت: متخصصان بهداشت حرفه ای و ایمنی 
شرکت با توجه به  شدت بیماری و پیامدهایی که ممکن است برای 
شرکت فوالد مبارکه داشته باشد،  اقدام به مشخص کردن روشی 

به عنوان روش ارزیابی ریسک نموده اند.
مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
ضمن تأکید بر در نظر گرفتن کلیۀ عوامل تأثیرگذار در افزایش و کاهش 
ریسک در حین انجام ارزیابی آن، عنوان کرد: در نظر گرفتن شاخص 
میانگین سنی و شاخص عوامل خطرساز بیماری، شیوع بیماری، شرایط 
مواجهۀ افراد با در نظر گرفتن شرایط محیط کار و نیز سطح نگرش 

بهداشتی افراد ازجمله شاخص های در نظر گرفته  شده است.
مدرسی فر همچنین به در نظر گرفتن ماتریس تعیین سطح ریسک 
جهت تعیین سطوح ریسک واحدها و مشخص کردن مکانیسم برخورد 
اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برای واحدهایی که ریسک زیادی 
برای آن ها ارزیابی می شود، نسبت به اتخاذ تصمیمات ویژه در کمیتۀ 

بحران شرکت اقدام خواهد شد.

ذوب آهن اصفهان در مسیر افزایش تولید و صادرات
منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با اشاره به آغاز 
پیش گرم کوره بلند شماره یک 
مجتمع  این   : گفت  این شرکت 
است  تالش  در  صنعتی  عظیم 
تا ۲۳ دی ماه که سالروز تاسیس 
ذوب آهن اصفهان و طلیعه صنعت 
بلند  کوره   ، است  کشور  فوالد 
شماره یک این شرکت با حضور 

مسئولین کشور راه اندازی شود.
وی افزود : با راه اندازی کوره 

شماره یک ۸۰۰ هزار تن به تولید این شرکت افزوده می شود و ذوب 
آهن اصفهان می تواند اهداف تولیدی خود را محقق سازد .مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب که این شرکت به سمت تولید 
محصوالت صنعتی رفته است افزود : این مجتمع عظیم صنعتی به 
دنبال این است که در سال جاری با وجود محدودیت ها، صادرات خود 
را حفظ کند ، چرا که در شرایط کنونی ، کشور نیاز بسیار به ارز دارد . 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین در خصوص اثرات 
شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد بر این شرکت  
گفت: با عنایت به اینکه محصوالت این شرکت به صورت سلف تا 
سه ماهه در بورس کاالی ایران تا پایان بهمن ماه سال جاری عرضه 
شده است، کاهش قیمت پایه عرضه شمش در بورس کاالی ایران از 
۹5 درصد قیمت فوب صادراتی ایران به ۸۰ درصد قیمت فوب منطقه 
CIS )در صورت سرکوب قیمتها و پیشگیری از رقابت در تابلوی بورس 

کاال (، منجر به کاهش درآمد حاصل از فروش اسفندماه خواهد شد.
وی افزود: عالوه بر آن مشخص نبودن نحوه قیمت گذاری سنگ 
آهن و اثرات آن بر قیمت مواد اولیه و نحوه تخصیص سهمیه به شرکت 
های تولیدی، شرایط عرضه در بورس کاال و تغییرات احتمالی آن در 
مقادیر و نرخ نسبت به توافق های فعلی امکان پیش بینی اثرات شیوه 
نامه باال بر عملکرد مالی شرکت به طور قابل اتکاء در حال حاضر 

قابل اندازه گیری نیست.
یزدی زاده اظهار داشت : بدیهی است در صورت اجرایی شدن شیوه 
نامه یادشده، با عنایت به اینکه این شرکت ملزم به رعایت دستورالعمل 
اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس 
است هر گونه اطالعات با اهمیت و قابل اتکاء بالفاصله برای آگاهی 

سهامداران و سایر ذینفعان محترم اطالع رسانی خواهد شد.

از  اردبیل  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
تغذیه  خطوط  کیلومتر   4۱۷ هزارو   ۷ نشت یابی 
ماهه  هشت  در  شرکت  این  گاز  توزیع  شبکه  و 

نخست سال ۹۹ خبر داد.
استان  گاز  روابط عمومي شرکت  به گزارش 
این شرکت  مدیرعامل  اسماعیلی  اردبیل، سردار 
را  گاز  خطوط  یابی  نشت  از  هدف  ترین  مهم 
از  ایمن  برداری  بهره  سوانح،  بروز  از  جلوگیری 
گاز طبیعی و کاهش آلودگی های زیست محیطی 
عنوان کرد و افزود: بازرسی های مستمر و نشت 
گاز  های  برنامه  در  زیادی  بسیار  اهمیت  یابی؛ 
یابی  نشت  عملیات  دقیق  انجام  و  داشته  استان 
و بررسی مستمر خطوط و تاسیسات؛ از به وجود 
آمدن حوادث ناگوار و هدر رفت این سرمایه ملی 
جلوگیری خواهد کرد.اسماعیلي در رابطه با فرآیند 
کار نشت یابی نیز افزود: پس از شناسایی موارد 

و  نشتی  موارد  نشت یاب،  تیم های  توسط  نشتی 
مخاطره آمیز در اسرع وقت به واحد بهره برداری 
در  مربوطه  واحدهای  و  اعالم  گازرسانی  اداره 

نشتی  رفع  به  نسبت  ممکن،  زمان  سریع ترین 
اقدام می کنند.

وی با توجه به لزوم تداوم خدمات گازرسانی 
و تامین مستمر گاز طبیعی برای مشترکین این 
مهم را منوط به شناسایی و کنترل نقاط مخاطره 
آمیز و رفع هرگونه نشتی های موردی و احتمالی 
؛  برشمرد، گفت: در هشت ماهه نخست امسال 
بیش از ۷ هزار و 4۱۷ کیلومتر شبکه توزیع و خط 
تغذیه و بیش از ۱54 هزار انشعاب مورد نشت یابی 

قرار گرفته است.
وی در پایان با تأکید بر جدی گرفتن نشت 
گاز ، به مشترکین عزیز توصیه کرد : به منظور 
حصول اطمینان از عدم وجود نشت گاز، الزم است 
مشترکین گاز خانگی سیستم های لوله کشی گاز 
داخلی منازل خود را حداقل ششماه یکبار با کف 

صابون نشت یابی کنند.

نشت یابی بیش از 7 هزار و 400 کیلومتر از خطوط تغذیه 
و شبکه توزیع گاز اردبیل در 8 ماهه امسال

زمین ایران 

روابط  ارزیابی  جشنواره  دومین  مراسم  در 
عمومی های صنعت آب و برق که به صورت 
وزارت  عالی  مقام  حضور  با  و  ویدئوکنفرانسی 
عامل  مدیر  زاده  داراب  بهمن  شد،  برگزار  نیرو 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن با حضور 
در سالن اجتماعات ستاد آبفای گیالن به نیابت 
از مقام عالی وزارت نیرو، لوح و تندیس دومین 
جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب 

و برق در بخش ارتباط با پایگاه خبری )پاون ( 
روابط عمومی شرکت  مدیر  احمدی  به رضا  را 
این  نمودنددر  اهدا  گیالن  ای  منطقه  برق 
جشنواره تمامی مراحل، از ارسال آثار تا ارزیابی 
داوران به  صورت الکترونیکی بوده است. در این 
نیروی  توزیع  شرکت  شرکت؛۱۸   4۹ جشنواره 
برق، هفت شرکت برق منطقه ای، پنج شرکت 
مدیریت تولید،  هشت شرکت آب و فاضالب و 

۱۱ شرکت آب منطقه ای به عنوان شرکت برگزیده 
انتخاب شده اند.

این  برای  ارسالی  آثار  که  است  ذکر  شایان 
جشنواره نسبت به سال اول برگزاری، ۳۰ درصد 
افزایش داشته است و  در این جشنواره آثار مربوط 
به فعالیت های سال گذشته)سال۹۸( ۱۳۲ شرکت 
از صنعت آب و برق در ۱4 محور، مورد ارزیابی 

داوران قرار گرفته است.

در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیالن به رتبه نخست دست پیدا کرد

شهید  سردار  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
قاسم سلیمانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس از 
توزیع دو هزار بسته کمک های معیشتی توسط 
هرمزگان  استان  محروم  مناطق  در  پایگاه  این 

توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، »علیداد واحدی« ضمن گرامی داشت 
اقدامات  در خصوص  بسیج،  هفته ی  فرارسیدن 
این پایگاه مقاومت بیان داشت: پایگاه مقاومت 
بسیج سردار  شهید قاسم سلیمانی امسال با انجام 
اقدامات جهادی فعالیت های خود را ادامه داد که 
از اهم آن می توان به حضور در رزمایش کمک 

مؤمنانه اشاره کرد.
پایگاه  این  همت  به  افزود:  واحدی  علیداد 
مقاومت بسیج و در قالب رزمایش کمک مؤمنانه 
تاکنون بیش از دو هزار بسته کمک های معیشتی 
تهیه و در مناطق محروم استان هرمزگان ازجمله 
بشاگرد، روستاهای شهرستان های میناب، رودان 
و روستاهای اطراف پاالیشگاه توزیع شده است.

وی ادامه داد: بسیجیان این پایگاه مقاومت 
در مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه با حضور 
در شیفت ایثار در سال جهش تولید به فعالیت 

جهادی پرداختند.
شهید  سردار  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
برگزاری  از  قاسم سلیمانی اضافه کرد: حمایت 
سلیمانی،  سردار  شهید  یاد  پاسداشت  مراسم 
برگزاری محفل مجازی انس با قرآن و دعوت 
از قاریان برجسته ی کشوری، حضور در نمازهای 

شهدا  خانواده ی  و  جانبازان  از  تقدیر  و  جمعه 
ازجمله برنامه های این پایگاه بسیج بوده است.

از  سریع  واکنش  تیم  تشکیل  از  واحدی 
مخاطرات  با  مقابله  برای  پاالیشگاه  بسیجیان 
احتمالی در شرایط وقوع بحران خبر داد و گفت: 
از تمام ظرفیت های آموزشی در راستای کمک 
به ارتقای ضریب پایداری امنیت این زیرساخت 

حیاتی انرژی کشوری استفاده خواهیم کرد.
هفته  آغاز  با  کرد: هم زمان  خاطرنشان  وی 
ستاره  نفت  شرکت  بسیجیان  مقدس،  دفاع 
خلیج فارس با حضور در گلزار شهدای بندرعباس، 
با  محل  این  عطرافشانی  و  غبارروبی  ضمن 
مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  آرمان های 

تجدید پیمان کردند.

با  محیطی  تبلیغات  اکران  کرد:  عنوان  وی 
همکاری پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید قاسم 
سلیمانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نقاط 
پاالیشگاه  محوطه  و  بندرعباس  شهر  مختلف 
آستانه  در  اقدامات  دیگر  از  خلیج فارس  ستاره 

هفته دفاع مقدس امسال بود.
ابراز کرد: در تابستان امسال پایگاه  واحدی 
خلیج فارس  ستاره  نفت  شرکت  بسیج  مقاومت 
فعال  حضور  پاس  به  پاالیشگاه  این  مدیران  و 
فرمانده  توسط  همدلی  و  مواسات  رزمایش  در 
و  شدند  تجلیل  هرمزگان  )ع(  امام سجاد  سپاه 
ستاره  نفت  کارکنان شرکت  از  نفر  بالغ بر ۱۰۰ 
مقاومت  پایگاه  این  در  به عضویت  خلیج فارس 

درآمدند.

توزیع کمک های مؤمنانه پایگاه بسیج سردار سلیمانی در مناطق محروم هرمزگان
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و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
ابتدای  از  گفت:  ایالم  تجارت)صمت( 
های  محدودیت  جدید  طرح  آغاز 
کرونایی در هفته جاری تاکنون بازرسان سازمان 
صمت ایالم طی برگزاری گشت های مشترک با 
حضور دستگاه های مرتبط بیش  از ۲ هزار بازرسی 

از سطح بازار این استان انجام دادند.
رضا محمدرحیمی از تشدید نظارت، بازرسی 
و اجرای گشت مشترک جهت تعطیلی واحدهای 
مشترک  گشت  افزود:  و  داد  خبر  استان  صنفی 
سازمان  بازرسان  همکاری  با  بازرسی  تشدید  و 
اماکن،  اصناف،  اتاق  حکومتی،  تعزیرات  صمت، 
نیروی انتظامی، بهداشت و درمان، فرمانداری ها 
و دیگر نهادهای ذی ربط از واحدهای صنفی این 
استان جهت اجرای دقیق پرو تکل های بهداشتی 
و اعمال محدودیت های جدید کرونا در باالترین 

سطح ممکن صورت گرفت.
وی یادآور شد: میزان رعایت صنوف و توجه 
مردم به دستورالعمل های ستاد ملی و استانی در 

های  محدودیت  طرح  اجرای  نخست  روزهای 
کرونایی در استان رضایت بخش است.

اینکه  به  توجه  با  اضافه کرد:  محمد رحیمی 

سالمت  حفظ  برای  محدودیت ها  این  اعمال 
شهروندان است از آنان درخواست می شود تخلف 
واحدهای صنفی را به شماره ۱۲4 گزارش دهند.

تورم بازار مسکن سکته کرد
اتفاقی که بسیاری از فعاالن اقتصادی از ماهها قبل منتظرش 
بودند سرانجام در بازار مسکن رخ داد و تورم ملک با کاهش هشت 
درصدی در هشتمین ماه از سال جاری به سمت صفر تمایل پیدا 
کرد و معامالت نصف شد.ترمز تورم لجام گسیخته بازار مسکن 
آبان ماه کشیده شد.  از یک دوره هفت ماهه صعودی در  پس 
مطابق اعالم بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در 
آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که نسبت 
به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد 
رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از 

اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است.
معامالت نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی 
کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد 4466 فقره معامله مسکن 
در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل 4۸ درصد 
کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد. 
نصف شدن تعداد معامالت پایتخت نسبت به مهرماه در شرایطی 
اتفاق افتاد که افت قراردادهای خرید و فروش از مردادماه کلید 
خورده بود و به یکباره از ۱4 هزار و 4۷ فقره به ۹ هزار و ۸۰ 

فقره در پنجمین ماه از سال ۱۳۹۹ رسیده بود.
افت بیش از ۸ درصدی تورم ماهیانه بازار مسکن در شرایطی 
رخ داد که از اردیبهشت به بعد در هر ماه به ترتیب ۱۱، ۱۱.6، 
۱۰.4، ۱۰.5، 5.۱ و ۱۰ درصد به متوسط قیمت مسکن در شهر 
تهران افزوده شد. میل پیدا کردن تورم به سمت صفر از دالیل 
مختلفی نشأت می گیرد که مهمترین آنها به اثرگذاری تحوالت 
سیاسی بر بازارهای اقتصادی، چشم انداز غیرتورمی اقتصاد کشور، 
تکمیل بازدهی سرمایه در بخش سوداگرانه ملک، افزایش تمایل 

برای فروش و کاهش قدرت خرید مربوط می شود.
بازار مسکن در حالی به سرعت گیر قیمتی رسید که از اواسط 
ماه گذشته تحت تاثیر تحوالت سیاسی جهانی، نشانه های فشار 
درصد  تا ۱5  بعضا  پیشنهادی  نرخهای  و  کرد  پیدا  بروز  عرضه 
کاهش یافت. از سوی دیگر، طرف تقاضا در انتظار کاهش بیشتر 
قیمتها به سر می برد. تحلیل فعاالن اقتصادی از افق کاهشی نرخ 
ارز حکایت دارد و به همین لحاظ مقطع کنونی را فرصت مناسبی 
برای خروج از بازار ملک می دانند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند 
این مقطع دست کم تا بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

شرایط  تحلیل  در  مسکن  اقتصاد  کارشناس  زینعلی،  عباس 
کنونی می گوید: اصوال باید دوره رکود مسکن تا کنون تمام می 
شد ولی با توجه به شرایط سیاسی جهانی و بحث کرونا مقداری 
اینکه  به  توجه  با   ۱4۰۰ سال  در  زیاد  احتمال  به  کشید.  طول 
بسیاری از فعالیتها دچار زیان و ضرر شده اند گرایش به سمت 
ساخت و ساز مسکن بیشتر شود؛ زیرا تنها بازاری است که می 
تواند بخشی از زیانهای حاصله را تامین کند. تقاضای نهفته ای 
در بخش مسکن وجود دارد و به همین لحاظ در آن مقطع ساخت 
و ساز بهترین فعالیت خواهد بود.این کارشناس بازار مسکن درباره 
پیش بینی از قیمت مسکن گفت: امتداد رکود فعلی تاثیر جزئی 
با توجه  بعید است  در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی 
به اندازه هایی که در مقادیر اقتصادی به وجود آمده قیمتها افت 
شدیدی را تجربه کند. دامنه نوسان کاهشی بازار مسکن بسیار 
کمتر از انتظار خواهد بود. حتی اگر تقاضای سفته بازی تحریک 
شود جا برای افزایش وجود دارد. لذا دولت باید از ورود نقدینگی 
بی حساب به بازار مسکن جلوگیری کند. سیاستهای مالیاتی در 
نکته  اما  باشد  موثر  تواند  می  ملک  سوداگرانه  معامالت  بخش 

اصلی هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و بورس است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۲ هزار بازرسی از بازار ایالم انجام شد
شهردار فردوسیه:

بهــره منــدی از پدافنــد غیرعامــل گزینــه ای برتر 
ــهر  ــردن ایمنی ش در باالب

ــهرداری  ــورا و ش ــی ش ــط عموم ــل ازرواب ــه نق ــهریار- ب ش
فردوســیه، علیرضــا اســدی شــهردار فردوســیه ازارتقــای ســطح 
ایمنــی ترافیــک شــهری خبــر داد و گفــت: یکــی از مــوارد مهــم 
در مدیریــت شــهری، کاهــش میــزان خســارات ناشــی از تصادفات 
جاده ای اســت که  شــهرداری فردوســیه در راســتای ایمن ســازی 
معابــر اصلــی و ورودی هــای شــهر، نســبت بــه خــط کشــی معابــر 
ــی  ــات ایمن ــده اقدام ــدار دهن ــی و هش ــم راهنمای ــب عالئ و نص

مناســبی انجــام داده اســت.
اســدی بــا بیــان ایــن  نکتــه که تامیــن روشــنایی معابــر ،تعمیر 
ــده راهنمایــی و رانندگــی در  و بازســازی چراغهــای هشــدار دهن
ســطح شــهر ســهم عمــده ای در کاهــش تصادفــات و باالبــردن 
امنیــت شــهروندان دارد گفــت : خوشــبختانه برنامه هــای خوبی در 
ایــن راســتا در دســتور کار حــوزه ترافیــک شــهرداری قــرار گرفتــه 
و شــهرداری نیــز بــا جدیــت پیگیــر  بهبــود وضعیــت رفــت و آمــد، 
جلوگیــری از خطــرات احتمالــی و تصادفــات در تقاطعــات معابــر ، 
تعمیــر و بازســازی تمامــی چراغهــای چشــمک زن ســطح شــهر 

میباشــد کــه ایــن پــروژه هــم اکنــون در حــال اجــرا مــی باشــد .
شــهردار فردوســیه در ادامــه  از عــزم جــدی  مجموعه شــورای 
ــد  ــا پدافن ــط ب ــه هــای مرتب شــهر و شــهرداری در اجــرای برنام
غیــر عامــل خبــرداد و گفــت: پرداختــن دقیــق بــه حــوزه پدافنــد 
ــه  ــبی در زمین ــیار مناس ــای بس ــد راهگش ــی توان ــل م ــر عام غی
هــای مختلــف باشــد.از اینــرو در صــدد هســتیم  تــا بــا مشــارکت 
شــهروندان و برگــزاری برنامــه هــای مربوطــه ، نســبت بــه ارتقای 

کمــی و کیفــی ایــن حــوزه جدیــت بیشــتری داشــته باشــیم .
وی در خاتمــه بیــان داشــت:در این حوزه مشــارکت شــهروندان 
ــه  ــر مترقب ــوادث غی ــی ناشــی از ح ــیبهای احتمال در کاهــش آس
ــه ای کــه  شــهرداری  ــه گون ــوارد اســت ب ــر از دیگــر م ــر ت موث
در خصــوص اجــرای کاربــردی تــر پدافنــد غیــر عامــل اقــدام بــه 
برگــزاری کالســهای آموزشــی و اطــالع رســانی عمومــی نمــوده 
ــوزش هــای الزم  ــدی از آم ــره من ــا به ــد ب ــا شــهروندان بتوانن ت
در باالبــردن ایمنــی شــهر کمــک شــایانی بــه مدیریــت شــهری 

داشــته باشــند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی:
ــال  ــارد ری ــه تفرش ۴5۰ میلی ــانی ب ــرح آبرس ط

اعتبــار نیــاز دارد
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی گفت: آبرســانی به 
ــای  ــی از طرح ه ــوان یک ــان به عن ــرش از چشــمه هفتی ــهر تف ش
ــال  ــارد ری ــه 45۰ میلی ــن شهرســتان ب ــت دار در ای ــی اولوی عمران
ــی آب  ــود کیف ــزود: بهب ــه آمره ای  اف ــزت ال ــاز دارد. ع ــار نی اعتب
آشــامیدنی و تامیــن آب  شــهر تفــرش و 4۰ روســتای مســیرآن 
بــه میــزان ۱5۰ لیتــر برثانیــه در گــرو اجــرای ایــن طــرح آبرســانی 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــون ب ــت: تاکن ــار داش ــت. وی اظه اس
ــار هزینــه شــده و  ــال اعتب ــارد ری آبرســانی ۱۰ هــزار و 45۰ میلی

پیشــرفت فیزیکــی آن ۷۰ درصــد اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مرکزی گفــت: ۲4۰ میلیارد 
ــه  ــرای ادامــه اجــرای طــرح آبرســانی ب ــار  امســال ب ــال اعتب ری
ــص  ــارد آن تخصی ــه ۱5۰ میلی ــده ک ــه ش ــر گرفت ــرش در نظ تف
شــده اســت. آمــره ای افــزود: ایــن طــرح شــامل هشــت ایســتگاه 
پمپــاژ، ۲۸ مخــزن ذخیــره بــا حجــم ۱6 هــزار مترمکعــب و خطوط 

انتقــال بــرق اســت.
وی اظهــار داشــت: خــط انتقــال  ایــن طــرح آبرســانی  ۱6۰ 
ــا  ــن ب ــی اتیل ــوالدی و پل ــس ف ــه  از جن ــول دارد ک کیلومترط

ــت. ــام اس ــت انج ــر در دس ــا ۸۰۰ میلیمت ــای 4۰۰ ت قطره
گفــت:  مرکــزی  ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــانی ب ــور آبرس ــرح به منظ ــن ط ــه اول ای ــرداری از مرحل بهره ب
۲۰ روســتای مســیر به طــول ۷۰ کیلومتــر و اجــرای 6۸ کیلومتــر 
خــط اصلــی، تاکنــون در اجــرای ایــن طرح انجــام شــده اســت.

ــی،  ــط اصل ــر از خ ــار کیلومت ــرای چه ــزود: اج ــره ای اف آم
ــاخت ۱۰  ــمه، س ــازی چش ــاژ، بهس ــتگاه پمپ ــه ایس ــاخت س س
ــول 6۰  ــه ط ــانی ب ــرق رس ــط ب ــزن، خ ــب مخ ــزار مترمکع ه
کیلومتــر، ۲۰ انشــعاب  روســتایی و ۱۸ کیلومتــر از خــط فرعــی از 
جملــه اقدامــات باقیمانــده از طــرح آبرســانی تفــرش اســت. وی 
اظهــار داشــت: پیمانــکار اجرایــی طــرح کنسرســیوم شــرکت جهاد 
ــس  ــه صــورت فاینان ــه ب ــر ۱۱6 اســت ک ــان و آب کوث نصرکرم
ــرارداد  ــکار ق ــت و پیمان ــدی دول ــارکت 5۰ درص ــا مش ــی ب داخل

ــد شــده اســت. منعق

بااعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال انجام شد؛
اجــرای یــک پــروژه کابــل کشــی ۲۰ کیلوولــت 

زمینــی در شهرســتان مهدیشــهر
پــروژه کابلکشــی ۲۰ کیلوولــت، نصــب ترانســفورماتور و ایجاد 
ــی  ــار پســت زمین ــش ب ــور کاه ــه منظ ــی ب ــای زمین ــرخط ه س
صاحــب الزمــان )عــج( مربــوط بــه محــدوده چهــارراه منبــع آب 

شهرســتان مهدیشــهر اجــرا شــد.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان مهدیشــهر بــا اعــالم ایــن خبــر 
بیــان داشــت: احــداث ۱۲5 متــر شــبکه فشــار متوســط زمینــی، 
ــر  ــت آمپ ــدرت ۱۰۰ کیلوول ــا ق ــس ب ــتگاه تران ــک دس ــب ی نص
ــای  ــرخط ه ــت س ــی جه ــف زمین ــار ضعی ــبکه فش ــعه ش و توس
زمینــی، از جملــه اقدامــات بــه انجــام رســیده محســوب می شــود.

حســین حافظــی اضافــه کــرد: کاهــش تلفــات انــرژی 
الکتریکــی، تقلیــل شــعاع تغذیــه، بهبــود ولتــاژ بــرق مشــترکان 
ــه  ــان شــبکه، از جمل ــت اطمین ــای قابلی ــه موصــوف و ارتق منطق
مـــهم تریــن اهــداف ایــن طــرح عمرانی بـــرق رســانی به شـــمار 
مــی رود.وی همچنیــن تصریــح کــرد: بــه منظــور اجرایــی نمــودن 
ــرمایه  ــال س ــون ری ــارد و ۲۲۲ میلی ــغ دو میلی ــوق، مبل ــروژه ف پ

گــذاری شــده اســت.

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

بلوار سید مرتضی ار سال نماید.
م الف ۱۰۸

}آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای با اسناد 
تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر 
رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۹۰۰4۳44 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم حوا درزیان حیدری فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸5 متر مربع به شماره 
پالک ۱۷ اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۱۱ خریداری از مالک رسمی محرز 
گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دوماه 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 : ۱۳۹۹/۰۸/۲5 تاریخ انتشار نوبت 

دوم : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م-الف ۱۹۹۰۷۰۳5

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقردر ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم نمایند وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم  وگواهی اخذ وتحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول وگواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نیست
الدین تحت  فرزند محی  آقای کیومرث کهزادی  بنام  باغ  قطعه  ۱-ششدانگ یک 
پالک ۳۱۸ فرعی از ۸ اصلی بخش ده به مساحت ۱44۰ متر مربع جزء نسق زارعانه 

شماره 4۳6۱ مورخه 5۷/۷/۱۹ بنام عبدالقادرسیجانی به آدرس سنندج روستای گزنه
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۸/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۹/۹

هیوا احمدیان
رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج م الف۱6۰۱۱۱

رضا  جنوبی  خراسان  استان  خبری  گروه 
بهنام-در استان خراسان جنوبی در بخش های 
 ۲۱4 اخیر  سال  سه  طی  کشاورزی  و  صنعت 
میلیون لیتر در مصرف سوخت مایع استان صرفه 

جویی شده است.
با  جنوبی  خراسان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
اعالم این مطلب گفت: طی سال اخیر در بخش 
صنعت ۱۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع جایگزین 

شده است.
  سید محمود هاشمی افزود: بر اساس بررسی  
های انجام گرفته در بخش کشاورزی استان نیز 
۸4 میلیون لیتر سوخت مایع جایگزین شده است. 

گاز  اساس حجم  بر  در مجموع   وی گفت: 
کشاورزی  و  صنعتی  های  بخش  در  جایگزین 
سوخت  مصرف  در  مترمکعب  میلیون   ۲۱4
جویی  صرفه  جنوبی  خراسان  استان  در  مایع 

شده است.
 هاشمی در ادامه افزود: با تالش همکاران 
شرکت گاز خراسان جنوبی در حال حاضر ۱4۹۲ 
واحد صنعتی و تولیدی خراسان جنوبی از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند هستند که تعداد ۱۰4۲ واحد 
صنعتی و تولیدی طی سه سال اخیر به شبکه 

سراسری گاز طبیعی متصل شده اند.
 مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ضمن 

اشاره به برنامه شرکت گاز خراسان جنوبی برای 
گازرسانی به ۲۰۰ صنعت طی سال جاری یاداور 
شد: در سال گذشته شرکت گاز خراسان جنوبی 
موفق به کسب رتبه اول از لحاظ تعداد صنایع 
بهرهمند از مفاد مصوبه شورای اقتصاد در بین 

شرکت  هاای گاز استانی شده است.
وی ضمن اعالم اینکه وجود صنایع کوچک 
و بزرگ باعث ایجاد اشتغال و عدم مهاجرت می 
گردد، تصریح کرد: سرعت بخشی در گازرسانی 
به واحد های صنعتی و تولیدی اقدامی عملی در 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  راستای 

تاکید بر خهش تولید می باشد.

صرفه جویی ۲14 میلیون لیتر سوخت مایع 
در بخش های صنعت و کشاورزی خراسان جنوبی
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سوریان محبوب ترین فرنگی کار جهان
ر  فتخا ا پر کشتی گیر 
سنجی  نظر ر  د ن  ما ر کشو
به  کشتی  نی  جها دیه  تحا ا
عنوان محبوب ترین فرنگی کار 

جهان انتخاب شد.
دارنده  سوریان«  »حمید 
المپیک  و  هفت طالی جهان 
جهانی  اتحادیه  نظرسنجی  در 
محبوبترین  عنوان  به  کشتی 

فرنگی کار جهان شناخته شد. این رای گیری از میان ۱6 فرنگی کار 
برتر دنیا انجام شد. »محمدعلی گرایی« دارنده مدال برنز جهان نیز 
برابر  در  ها  اسطوره  نظرسنجی  در  که  بود  نماینده کشورمان  دیگر 

ستاره ها تا فینال رسید.
سوریان به ترتیب با برتری برابر شینوبو اوتا ژاپنی، آرتور الکسانیان 
ارمنستانی و رومن والسوف روس و دیگر نماینده کشورمان یعنی گرایی 
با برتری مقابل پیترکایروف، رضا کایالپ ترک و الکساندر کارلین به 
فینال رسیدند که در نهایت سوریان بیش از ۷۰ درصد آرا را به خود 

اختصاص داد و در این نظرسنجی اول شد.
پیش از این »حسن یزدانی« نیز در این نظرسنجی ها به عنوان 

محبوبترین کشتی گیر آزاد جهان شناخته شده بود.

هفته شوم مهرام در لیگ بسکتبال زنان؛
 یکه تازی نارسینا با هریس آمریکایی

تیم بسکتبال زنان نارسینا 
آمریکایی  بازیکن  درخشش  با 

خود، مهرام را شکست داد.
در ادامه رقابت های هفته 
سوم لیگ برتر بسکتبال زنان 
در گروه اول 6 تیم به مصاف 
هم رفتند. مهمترین دیدار بین 
نارسینا و مهرام برگزار شد که 

نارسینا ۸۲ بر ۷۲ به پیروزی رسید. شوماری هریس بازیکن آمریکایی 
نارسینا ۳۲ امتیاز کسب کرد و ۱۱ ریباند داشت و یاسمن محمدی هم 
۲۸ امتیاز به دست آورد. با این حساب نارسینا تنها تیم بدون باخت گروه 
اول است.مهرام روز پنجشنبه گذشته نیز 5۷ بر 6۷ مغلوب نامی نو شده 
بود. شاگردان نیکا بیک لیک لی در مهرام تا پیش از دیدارهای هفته 
سوم، شکست نخورده بودند. دیدار تیم های گروه بهمن و گاز تهران 
هم 4۰ بر ۹۲ به سود شاگردان نازی طائرپور در گروه بهمن تمام شد، 
آنها روز گذشته هم با حساب ۱۱4 بر 6۱ مقابل پاز به برتری رسیده 
بودند. آخرین مسابقه این گروه هم بین تیم های سینام مشهد و پاز 

تهران برگزار و پاز با حساب ۷۹ بر 5۰ پیروز شد. 

کرونا باعث شد تیم سابر استراحت کند
پاکدامن: هنوز برای نتیجه المپیک ریو ناراحتم

شمشیربازی  پوش  ملی 
شد  باعث  کرونا  گفت:  سابر 
استراحتی داشته باشیم اما باید 
بهترین  مانده  باقی  فرصت  از 
نماینده  تا  ببریم  را  استفاده 

شایسته ای در المپیک باشیم.
علی پاکدامن درباره مدت 
زمانی که به دلیل مثبت شدن 
بود،  قرنطینه  در  کرونا  تست 

بیان کرد: کال قرنطینه سخت است اما مجبور بودم در خانه بمانم. 
البته چون ناقل خاموش بودم اذیت نشدم. در این مدت هم فیلم های 
شمشیربازی را  تماشا  می کردم. همچنین در خانه تمرین هم داشتم 
چون بدن من دیگر به تمرین کردن عادت دارد و اگر تمرین نکنم بدن 
درد می گیرم)با خنده(. خدا را شکر جواب تست مجدد هم منفی شد و 
دیگر می توانیم اردو را شروع کنیم. پاکدامن در مورد نیاز به برگزاری 
اردوی تیم ملی تاکید کرد: واقعا نیاز داشتیم که اردوها آغاز شود. ما 
۷-۸ سال اردوی منظم داشتیم اما به دلیل شیوع ویروس کرونا در 
اردوها هم وقفه افتاد. توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک هم 
اعالم کرد که ورزشکاران برای المپیک آماده شوند بنابراین زمان زیادی 
هم باقی نمانده و باید از فرصتی که داریم بهترین استفاده را ببریم 
تا نماینده شایسته ای در المپیک ۲۰۲۰ باشیم.ملی پوش سابر ایران 
در پاسخ به این پرسش که فکر می کند با وقفه یک ساله ای که  در 
برگزاری المپیک افتاده، تیم ایران بتواند مانند سال گذشته در بهترین 
فرم خود برای بازی ها آماده شود؟ تصریح کرد: ما سال گذشته پشت 
سر هم در اردو  بودیم و روزهای پر فشاری داشتیم. تیم های بزرگ 
دنیا دو تیم داشتند و در رقابتهای تیمی نفرات جوان خود را به میدان 
می فرستادند اما  ما در همه مسابقات خودمان به رقابت می پرداختیم. 
بحث شیوع ویروس کرونا باعث شد استراحت کنیم و تیم ما با استراحتی 
که کرده است مطمئن باشید بهتر و آماده تر به مسابقات برمی گردد. 
پاکدامن در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه در این یک سال 
چه برنامه ای دارد تا بتواند در المپیک توکیو نتیجه المپیک ریو خود را 
جبران کند، تاکید کرد: من چهار سال است که دارم به این موضوع  فکر 
می کنم چون المپیک ریو را سخت به دست آوردم اما راحت از دست 
دادم و از این بابت هنوز ناراحتم. اگر  مانند مسابقات قهرمانی جهان 
۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ بازی را ۱4 بر ۱5 واگذار می کردم اینقدر ناراحت نمی 
شدم. بنابراین تالشم بر  این است در المپیک توکیو نماینده شایسته 
تری برای ایران باشم. چهار سال پیش انگیزه داشتم اما تجربه االن 

را نداشتم امیدوارم این المپیک خدا کمک کند و بتوانم موفق باشم.

نمی داند  خوبی  به  کس  هیچ  هنوز 
دیدار  پنالتی  ابطال  و  اعالم  صحنه  در 
تیم های فوتبال ذوب آهن و پیکان چه 
اتفاقی رخ داده است، اما هرچه بود آن را باید آینه 
تمام نمای فقر تجهیزات در سطح لیگ برتر فوتبال 

ایران دانست.
اتفاقات دیدار تیم های ذوب آهن و پیکان در 
ثابت  دیگر  یک بار  اصفهان  فوالدشهر  ورزشگاه 
کرد که فوتبال ایران پارامترهای خاصی دارد که 
در هیچ کجای دنیا تعریف شده نیست، فوتبالی که 
در سطح حرفه ای خوانده می شود و در عمق برخی 
اتفاقاتش همه را بهت زده می کند. دقیقه ۸۱ دیدار 
تیم های ذوب آهن و پیکان بود که ارسال بازیکنان 
پیکان درون محوطه جریمه تیم حریف با سوت 
داور منجر به پنالتی شد، پنالتی که پس از اعتراض 
شدید مدافع ذوب آهنی ها و تاخیری چند دقیقه ای 
به یکباره باطل شد، درحالی که به درستی کسی 
نمی دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ گویا 
از طریق گوشی به داور اطالع داده شده بود که 

پنالتی صورت نگرفته است.
داور  قبل که سیستم کمک  از چندیدن سال 
ویدیویی به ورزش دنیا راه پیدا کرد، فوتبال دنیا 
کشورهای  در  دقت  و  هزینه  با صرف  بالفاصله 
مختلف با مدیریتی صحیح به سمت و سویی رفت تا 
تمامی ورزشگاه ها در این کشورها به چنین سیستمی 
تجهیز شود و در نهایت هم شاهد هستیم که عموم 
کشورها که در حوزه ورزش در سطح پیشرفته و 
درجه یک و حتی دو قرار دارند ورزشگاه های خود 
را به VAR مجهز کرده اند و به طور مثال در همین 
آسیا کم تر کشوری در سطح اول وجود دارد که به 

چنین امکانی دست نیافته است.
برای ۲۰۰ هزار دالر ناقابل...

متاسفانه اما در فوتبال ایران همه چیز به شکل 
دیگری رقم می خورد، درحالی که سیستم کمک 
داور ویدویی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دالر برآورد م  
شود و حتی با ارقامی کم تر از این نیز می توان آن 
را خرید. عالوه بر این دست یافتن به  سیستم کمک 
فدراسیون  از  الیسنس  اخذ  نیازمند  ویدویی  داور 
جهانی فوتبال )فیفا( است و درحالی که چند سال 

قبل پروژه ورود VAR به فوتبال ایران کلید خورده 
بود در نهایت متوقف شد و در حال حاضر نیز برنامه 
مشخصی برای تجهیز ورزشگاه های کشور به پدیده 

جدید فوتبال در سال های اخیر وجود ندارد.

سرریز پول به جیب خارجی ها به جاِی...
هم زمان با ورود VAR به فوتبال دنیا، هم چنان 
شاهد ورود بازیکنان بی کیفیت خارجی به فوتبال 
اما  از کف می رفت  ایران بودیم و دالرهایی که 
هیچ ایده ای برای تجهیز ورزشگاه های کشور به 
در  و  نداشت  وجود  دنیا  فوتبال  تحوالت  آخرین 
هنگفتی  هزینه های  باشگاه ها  برخی  که  حالی 
پرداخت  خارجی  مربیان  و  بازیکنان  برای  را 
می کردند تا به امروز هیچ گام مثبت عملیاتی در 
راستای استفاده از کمک داور ویدویی در فوتبال 
ایران برداشته نشده است و به نظر نمی رسد حتی 
برنامه کوتاه مدت یا میان مدتی نیز در این رابطه 

وجود داشته باشد.
عالوه بر این جرایم انعقاد قرارداد با خارجی ها 
و به ویژه در حوزه مربیان، طی سال های گذشته 
بسیار هزینه بر بوده و فوتبال ایران به خوبی نشان 
داده است که ظرفیت بسیار باالیی برای هزینه کرد 
دارد و به راحتی می توان میلیاردها تومان را از دست 

بدهد و هیچ آورده ای نداشته باشد.
پای تله پاتی به فوتبال ایران باز شد!

تله پاتی پدیده ای روانی است که در آن بین 
ذهن ها ارتباط برقرار می شود، چنین ارتباط روانی 
تلپاتیکی شامل افکار، ایده ها، احساسات، حس ها و 
حتی تصاویر ذهنی می شوند. هیچ کس در دیدار 
تیم های فوتبال ذوب آهن و پیکان نیز در لحظه 

اول پس از تغییر تصمیم داور متوجه نشد که چه 
اتفاقی رخ داده است؛ چیزی شبیه تله پاتی، همه 
حیرت زده شدند تا اینکه در نهایت مشخص شد از 
طریق گوشی به داور اطالع داده اند که رای خود را 
تغییر دهد! داور در آن لحظه به نظر خود بهترین 
تصمیم را اتخاذ کرده است و به طور حتم اگر به 
هر طریقی مانع از زدن پنالتی اشتباه شده باشد که 
چه تصمیمی بهتر از این؟ آن هم در شرایطی که 
بازیکنان هر دو تیم بیش ترین اعتراض را وارد می 
کردند و هر انسان عادی نمی تواند در چنین شرایطی 

به راحتی و درستی تصمیم گیری کند.
اتفاقی که می تواند از این به بعد شرایط ویژه ای 
را برای فوتبال ایران در بخش داوری ایجاد کند 
و باید منتظر ماند و دید از این به بعد شاهد تغییر 
تصمیمات داوری در چنین صحنه های هستیم؟ آن 
هم بدون این که داور بتواند مجددا صحنه را بازبینی 

و تصمیم نهایی را به شخصه اتخاذ کند؟
در ابتدای امر به درست یا غلط بودن تصمیم 
پیکان  تیم های فوتبال ذوب آهن و  داور دیدار 
کاری نداریم و این سوال را مطرح می کنیم که 
به چه علت در شرایط کنونی که عموم کشورهای 
دنیا ورزش خود را به سیستم کمک داور ویدویی 
اندر  هم چنان  باید  ایران  فوتبال  کرده اند،  مجهز 
با  ایرانی  داوران  باید  چرا  باشد؟  کوچه  خم یک 
نیز  را  روانی مضاعفی  فشار  اندک،  دستمزدهای 
به خاطر بی کفایتی برخی مدیران ورزش ایران 
متحمل شوند و هر هفته شاهد هجمه فروان از 
سوی تیم های مختلف به دلیل خطاهای انسانی 

یک داور در میدان مسابقه باشیم؟

تله پاتی جایگزین VAR؛
قوانین فوتبال ایران در هیچ کجای دنیا تعریف شده نیست
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محمدرضا هاشمی کهندانی

درخواست عجیب »مارادونا« در وصیت خود؛
جسدم را مومیایی کنید و به نمایش بگذارید!

اسطوره فقید فوتبال آرژانتین 
وصیت کرده بود که مومیایی شده 
و مجسمه ای از او ساخته نشود.

های  رسانه  گزارش  به 
ندو  ما ر آ یگو  »د نتینی،  ا ژ ر آ
مارادونا« اسطوره فوتبال جهان 
 6۰ در  چهارشنبه  آرژانتین  و 
سالگی و در منزل خود در بوئنوس 
آیرس براثر حمله قلبی درگذشت.

مارادونا در روز ۱۳ اکتبر یعنی حدود دو ماه قبل در نامه ای نوشته 
بود: من، دیگو مارادونا با اراده خود می خواهم بعد از مرگم به صورت 

مومیایی به نمایش مردم گذاشته شوم.
این وصیت هنگامی گفته شد که مارادونا در یک نشست و گفت 
و گوی غیر رسمی در روزهای قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا با 
نزدیکان و وکیل خود صحبت می کرد. وقتی که در این جلسه موضوع 
ساخت مجسمه برای ادای احترام به ورزشکاران بزرگ مطرح شد، 
مارادونا گفت: من مجسمه ای نمی خواهم. آن ها را دوست ندارم زیرا 
گاهی اوقات آن ها شبیه به شخص نیستند. من دوست دارم روزی که 

می میرم، مردم مرا ببینند و به من سالم کنند.
وکیل او نیز در جواب مارادونا، عنوان کرد که برای این کار باید تو 
را مومیایی کنیم و این اسطوره فقید هم در جواب اعالم کرد که پس 
من می خواهم بعد از مرگ مومیایی شوم. بنابراین مارادونا در نوشته ای 
که زیر آن را امضا کرده بود، وصیت کرده بود که طبق اراده خود 
می خواهد که جسدش مومیایی شده و مجسمه ای از او ساخته نشود.

مورینیو: دلم برای تماس های »مارادونا« تنگ شده است
سرمربی تیم فوتبال تاتنهام 
اسطوره  به  احترام  ادای  ضمن 
گفت:  آرژانتین،  فوتبال  فقید 
»دیگو  تماس های  برای  دلم 
شکست هایم  از  پس  مارادونا« 

تنگ خواهد شد.
به گزارش سایت گل، دنیای 
فوتبال در هفته گذشته در سوگ 

یکی از بزرگترین اسطوره های خود بود. پس از اینکه خبر درگذشت 
مارادونا از آرژانتین تایید شد، تمامی فوتبال دوستان از سراسر جهان 

به وی ادای احترام کردند.
»ژوزه مورینیو« سرمربی تیم فوتبال تاتنهام و ملقب به آقای 
خاص نیز ضمن ادای احترام به اسطوره  آرژانتینی ها در این خصوص، 
اظهار داشت: اگرچه بزرگی مارادونا در فوتبال را می توان با یک جست 
و جوی ساده در اینترنت پیدا کرد اما من دلم برای مردی افسانه ای 
تنگ خواهد شد که پس از کسب یک نتیجه نا امیدکننده سریعا با 

من تماس می گرفت.
وی افزود: یک مارادونا وجود دارد و یک دیگو. در مورد مارادونا 
نیازی به صحبت نیست زیرا همه او را می شناسند اما دیگو متفاوت 
است. افرادی که دیگو را می شناسند، کسانی هستند که جزو دوستان 
صمیمی او بوده اند، کسانی که در رختکن با او حضور داشته اند، 
اند که دیگو یا آن ها  همکارانش و کسانی که این امتیاز را داشته 

دوست باشد.
مورینیو ادامه داد: او دوست خوب من بود. تماس های من با او از 
طریق تلفن بود. البته چندین بار هم باهمدیگر مالقات کردیم. او قلبی 
بسیار بزرگ داشت. این مردی است که دلم برای او تنگ می شود. 

فوتبالش را در گوگل می توانیم پیدا کنیم اما دیگو را نه.  
تنگ  او  برای  دلم  کرد:  تصریح  تاتنهام،  فوتبال  تیم  سرمربی 
می شود، من زمان هایی که او بعد از شکست با من تماس می گرفت 
از پیروزی هایم به من زنگ  او هیچوقت بعد  از دست داده ام.   را 
نمی زد. او می دانست که من بعد از پیروزی به تماس تلفنی احتیاج 
ندارم. دیگو همیشه در لحظات سخت کنار من بود و به من می گفت 

که مو، فراموش نکن که بهترین هستی.
وی در پایان، گفت: دلم برای دیگو تنگ شده است.

احتمال بازگشت »زالتان« به تیم ملی سوئد
فوتبال  تیم  گلزن  مهاجم 
آث میالن برای بازگشت احتمالی 
به تیم ملی سوئد با سرمربی این 

تیم دیدار کرد.
سونس فوتبال،  گزارش  به 
بی  سرمر ندرسون«  ا ن  »یا
به  گذشته  روز  سوئد  ملی  تیم 
»زالتان  با  تا  کرد  سفر  میالن 

ابراهیموویچ« ۳۹ ساله دیدار کند. علت این دیدار بازگشت احتمالی 
زالتان به تیم ملی سوئد است.

این مهاجم با تجربه و گلزن در سال ۲۰۱6 از تیم ملی سوئد 
المللی  اما اکنون می تواند به رقابت های بین  خداحافظی کرده بود 

بازگردد.  
سرمربی تیم ملی سوئد پس از مالقات با ابراهیموویچ که در 
زالتان  گفت:  می کند،  طی  را  خود  مصدومیت  دوران  حاضر  حال 
می تواند به تیم ملی برگردد. من فکر می کنم که باید هرچه زودتر 

با او دیدار می کردم. 
وی افزود: این جلسه بسیار خوب پیش رفت و ما در مواردی 
توافق داریم. ما این گفت و گو را در ماه های آینده ادامه خواهیم داد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: از االن 
نمی شود پرسپولیس را قضاوت کرد اما براحتی هم 

نباید امتیازات اول فصل را از دست بدهد.
فرشاد پیوس با اشاره به توقف سرخپوشان برابر 
نفت مسجد سلیمان در هفته سوم لیگ برتر اظهار 
کرد: بازی بدی را از پرسپولیس ندیدیم و این تیم 
می توانست در بازی دیروز پیروز میدان شود اما 
همانطور که همه دیدند، شانس با تیم، یار نبود و 

پنالتی به گل تبدیل نشد.
تیم  های  موقعیت  طرفی،  از  داد:  ادامه  وی 
هم هدر رفت تا پرسپولیس نتواند به ۳ امتیاز این 

مسابقه دست پیدا کند.
پیوس افزود: از االن درست نیست که بخواهیم 
پرسپولیس را قضاوت کنیم و تازه سه مسابقه از 
لیگ برتر گذشته اما براحتی هم نباید این امتیازات 
راه  در  است  ممکن  که  چرا  بدهیم؛  از دست  را 

قهرمانی برای تیم مشکل ساز شود.  
مورد  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
شانس تیم مطبوعش برای کسب پنجمین قهرمانی 

متوالی در لیگ برتر، خاطرنشان کرد: تیم خوبی 
داریم و نباید ناامید باشیم. از االن هم همانطور که 

گفتم نمی شود چیزی را پیش بینی کرد.
وی ادامه داد: همیشه بازی های اول فصل 
شرایط خاص خودش را دارد و باید حداقل یکی 
دو دیدار دیگر بگذرد تا بتوانیم پرسپولیس امسال 
را قضاوت کنیم؛ اما به نظر من پرسپولیس امسال 

هم قهرمان است.
پیوس سپس با اشاره به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا اظهار کرد: پرسپولیس یک بازی بسیار حساس 

در فینال لیگ قهرمانان دارد و باید در دیدارهای 
لیگ برتر، خود را آماده این مسابقه کند.

وی افزود: کادر فنی باید در این مسابقات نقاط 
ضعف و قوت تیم را بررسی کنند تا برای فینال از 
بهترین نفرات استفاده کند. همچنین مسابقات لیگ 
می تواند از نظر روحی و روانی نیز برای فینال آسیا 
مفید باشد و بازیکنان در صورت کسب نتایج خوب 

با روحیه عالی به استقبال فینال بروند.
او در مورد خط حمله تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: یکی از مناطقی که حتماً باید ترمیم شود، 
همین خط حمله تیم است؛ داشته های ما از نظر 
بازیکن همین است اما باید نفرات جوان، بهتر و 
بیشتر قدر موقعیت را بدانند و تیم در خط حمله 

نیاز به ترمیم دارد.
ن  یرا ا فوتبال  ملی  تیم  پیشین  مهاجم 
شود  حل  مشکل  این  اگر  ساخت:  خاطرنشان 
خط  خوب  عملکرد  به  توجه  با  حتم  طور  به 
فینال  برای  مشکلی  پرسپولیس  دیگر  دفاعی، 

نخواهد داشت.

پیوس: پرسپولیس نباید راحت امتیاز از دست بدهد

کوچک ترین آلودگی بین اعضای هیئت اعزامی 
به قطر )بازیکنان، کادر، مدیریت و همراهان( باعث 
قرنطینه ۱4 روزه تمام اعضای کاروان در بدو ورود 

به قطر خواهد شد.
کره جنوبی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
)منطقه شرق( چهار نماینده دارد. اف سی سئول، 
سووان  و  هیوندای  اولسان  موتورز،  جونبوک 
جزو  شرقی  غول های  رقابت  در  که  سامسونگ 
گروه هستند.در  از  برای صعود  برتر  شانس های 
بازی های سه شنبه و چهارشنبه گذشته، سه تیم 
کره ای مقابل رقبا به برتری رسیدند که اف سی 
سئول 5 بر صفر چیانگرا یونایتد تایلند را شکست 
داد، اولسان هیوندای ۲ بر یک از سد پرث گلوری 
استرالیا گذشت و جونبوک موتورز یک بر صفر 

اف سی سیدنی استرالیا را از پیش رو برداشت.
 تیم های کره ای ها نشان داده اند توانایی صعود 
به فینال و تقابل با پرسپولیس را دارند، اما شرایط 
یکی از آنها متفاوت است. اولسان هیوندای که 
دروازه بان ملی پوش خود را به دلیل ابتال به کرونا 
در اردوی تیم ملی کره جنوبی در اتریش در اختیار 
ندارد. سه بازیکن ملی پوش دیگر این تیم هم با 
وجود منفی بودن تست کرونا، به دلیل حضور در 

اردوی تیم ملی کره جنوبی و مجاورت با بازیکنان 
مبتال به کرونا در اتریش، از زمان حضور در قطر به 
قرنطینه ۱4 روزه که می تواند زمان مخفی ویروس 
باشد، منتقل شده اند. این سه بازیکن در اتاق های 
منع  بر  عالوه  و  هستند  هتل  در  خود  شخصی 
حضور در تمرینات، حق خروج از اتاق را هم ندارند.

سه  این  گروه،  از  اولسان  صعود  صورت  در 
بازیکن می توانند از دوم دسامبر به قرنطینه خود 
پایان دهند و در تمرینات این تیم شرکت کنند. 
اتریش  در  که  هم  اولسان  ملی پوش  دروازه بان 

اگر  بیماری اش،  پایان  قرنطینه شده، در صورت 
قصد ملحق شدن به تیمش را داشته باشد، طبق 

قوانین اتریش و قطر اجازه سفر پیدا خواهد کرد.
اکنون در قرنطینه و حباب   تیم های شرقی 
ایمنی، مسابقات خود را در لیگ قهرمانان آسیا 
برگزار می کنند و ریسک ابتالی آنها به ویروس 
کرونا بسیار پایین است. یکی از ۱5 تیم حاضر در 
باید ۱۹ دسامبر )۲۹ آذر( در استادیوم  مسابقات 
الجنوب با پرسپولیس دیدار فینال را برگزار کند، 
اما پرسپولیسی ها باید احتیاط خود را بیشتر کنند.

در حالی که پرسپولیس باید ۲۹ آذر دیدار فینال 
لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کند و دو هفته دیگر 
نیز راهی قطر شود، اما اکنون مشغول بازی در لیگ 
برتر است. مسابقات لیگ ایران نیز در شهرهای 
متمرکز  و  قرنطینه ای  صورت  به  نه  و  مختلف 
)همچون چین(، برگزار می شود که تیم ها مجبور 
به سفر پر ریسک به شهرهای مختلف هستند. با 
شرایط فعلی، اگر بازی های پرسپولیس در لیگ 
داخلی ادامه داشته باشد، بهتر است احتیاط در این 
تیم باالتر برود تا ریسک ابتال به کرونا کمتر شود 
و حتی درخواست تعویق دیدارش در هفته منتهی 

سفر به قطر را بدهد.

پرسپولیسی ها مراقب باشند؛

کرونا بگیرند فینال لغو می شود!
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زنده یاد دکتر زهرا استادزاده  و دکتر بهروز محمودی بختیاری
اختصاصی دنیای جوانان

چون سرو  چرا
بهره من بی ثمری بود

محمد فرخی یزدی

هرجا سخن از جلوه آن ماه پری بود
کاِر من سودازده ، دیوانه گری بود

پرواز به مرغان چمن خوش که در این دام
فریاد من از حسرت بی بال و پری بود

گر این همه وارسته و آزاد نبودم
چون سرو ، چرا بهره من بی ثمری بود

روزی که ز عشق تو شدم بی خبر از خویش
دیدم که خبرها همه از بی خبری بود

بی تابش مهر ُرخت ای ماه دل افروز
یاقوت صفت ، قسمت ما خون جگری بود

دردا ، که پرستاری بیمار غم عشق
شب ها همه بر عهده آه سحری بود 

واژه گزینی  گروه 
فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی درباره واژه های 
ی  و نیر به  ط  بو مر
ارائه  توضیحی  دریایی 

کرده است. 
واژه گزینی  گروه 
فرهنگستان زبان و ادب 
روز  به مناسبت  فارسی 

است:  نوشته  توضیحی  در  آذرماه(  )هفتم  دریایی  نیروی 
از  یکی  آن ها  معنایی  گسترش  یا  واژه ها  »نوگزینش« 
شیوه های واژه گزینی است. در این شیوه، متون کهن فارسی 
مطالعه و بررسی می شوند و واژه هایی از آن ها استخراج 
قابلیت  ولی  دارند،  کمتری  کاربرد  امروزه  که  می شوند 
بازگشت به زبان عمومی یا تخصصی و افزوده شدن بر بار 

معنایی شان را دارند. مثاًل 
واژه »پال« واژه ای کهن 
به معنای ریسمان است. 
طناب ها  تنوع  به دلیل 
گروه  حوزه دریایی،  در 
حمل ونقل  واژه گزینی 
به  فرهنگستان  دریایی 
چندین واژه  با این مفهوم 
بنابراین،  داشت.  نیاز 
واژه »پال« را به عنوان معادل warp و در معنای »طناب 
یا بافه سیمِی ستبری که با آن شناور را در بندر می بندند 
یا مهار می کنند« انتخاب کرد. این واژه کوتاه فارسی در 
مشتقات و ترکیبات نیز به راحتی به کار می رود؛ از جمله در 
پال کشی  warping. warpage؛ و سکوی پال کشی 

.warping bridge

توضیح فرهنگستان برای واژه های نیروی دریایی

نرم  قدرت  فارسی؛  »زبان  وبینار 
اسالمی  جمهوری  عمومی  دیپلماسی 
ایران« با همکاری بنیاد سعدی، دانشگاه 
شهید بهشتی و انجمن علمی برنامه ریزی روابط 
فرهنگی و اجتماعی با حضور شهروز فالحت پیشه 
علیرضا  سعدی(،   بنیاد  بین الملل  امور  )معاون 
ر  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  )معاون  دلخوش 
سانه ای وزارت امور خارجه(، عبدالمهدی مستکین 
)مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در 
)استاد علوم  یوسفی  امیر محمد حاجی  و  ایران( 
فرهنگی  رایزن  بهشتی،  شهید  دانشگاه  سیاسی 
سابق ایران در سوئد و رئیس انجمن برنامه ریزی 
نشست،  دبیر  عنوان  به  اجتماعی(  و  فرهنگی 

برگزار شد.
با  دلخوش  علیرضا  جلسه  این  ابتدای  در 
بیان این که زبان فارسی یکی از بنیان های اصلی 
هویت فرهنگی ایران و مخاطبان آن در جغرافیای 
فرهنگی است، گفت: از نظر کلی دو راه کار اصلی 
وجود دارد که بتوانیم زبان فارسی را به عنوان یک 
کاالی تجاری مرغوب به دیگران عرضه کنیم؛ اول 
این که این زبان باید یک زبان علمی باشد. دومین 
راه و روش برای صادرات زبان فارسی توجه بیشتر 

به مفهوم ایران فرهنگی است.
رسانه ای  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  معاون 
وزارت امور خارجه با بیان این که از نظر تکنیکی 
و فنی هم گسترش زبان فارسی نیازمند تمهیدات 
و مقدماتی است که با همیاری بنیاد سعدی این 
موضوعات فنی در حال انجام است، گفت: گسترش 
آموزش از راه دور به کمک بنیاد سعدی در روزهای 
کرونا یک ضرورت و هنر است. اقدامات تشویقی 
برای آموزش زبان فارسی و زبان آموزان هم یکی 
از کارهای تکنیکی است. در حوزه وزارت خارجه 
در  بسیاری  فهم  فارسی  و  فارسی گو  سفرای  ما 
کشورمان داریم و باید کاری کنیم که بین سایر 
دیپلمات ها، مشخص شود که سفیران ما زبان و 
شعر فارسی می توانند بخوانند. در مورد دیپلمات ها 
هم برنامه هایی داریم که برای بخشی از آن با بنیاد 
سعدی هماهنگ کردیم، هرچند که موضوع کرونا 

سرعت بعضی مسائل را گرفته است.
دوره های  تدوین  و  تقویت  فزود:  ا و  ا
با  آشنایی  برای  کشور  از  خارج  در  ایرانشناسی 
یکی  ایران  فرهنگ  و  ادبیات  مختلف  جلوه های 

دیگر از اقدامات تکنیکی است.
دلخوش با اشاره به استانداردسازی انجام شده 
بنیاد  در  فارسی  زبان  آموزش  و  گسترش  برای 
زبان  آموزش  استاندارد  آمفا  داد:  توضیح  سعدی 
فارسی است که بنیاد سعدی آن را به وجود آورده 
درآمده  معیار  به صورت  فارسی  زبان  آموزش  و 
است. آزفا )آزمون زبان فارسی( یک نمونه دیگر 
است که به کمک وزارت علوم اجرا می شود و باید 
استانداردهای زبان فارسی را یگانه کرد.دلخوش 
در  فارسی  زبان  استاد  افزایش  این که  بیان  با 
کشورهای دیگر یکی دیگر از تکنیک هایی است 
که در جذاب کردن زبان فارسی جایگاه خود را 
دارد، در پایان صحبت های خود اضافه کرد: قدرت 
نرم به معنای ابزارهایی است که کشورها می توانند 
منافع کشورهای دیگر را به کمک آنها بدون توسل 
به عوامل قدرت سخت با خود همراه کنند و زبان 

فارسی نیز بیانگر قدرت ایران است.
* اقناع و دلبری قدرت نرم و دیپلماسی است

در ادامه این وبینار عبدالمهدی مستکین مدیر 
بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
گفت: هر آنچه در قدرت نرم از آن یاد می کنیم، 
چیزی جز سخن نغز و کردار نیک نیست. سخن 
اقیانوس فرهنگ غوطه ور است و اگر قدرت  در 
سخت اقتصاد و سیاست است، قدرت نرم در دیدگاه 

فردوسی فرهنگ است.
او با بیان اینکه حکیم توس در ابیاتی فرهنگ 
و  مدیران  کرد:  اظهار  دانسته،  جان  آرایش  را 
خوی  به  آراسته  باید  همواره  کشوری  مسئوالن 

بتواند  باید  ورزیده  دیپلمات  باشند، یک  فرهنگ 
محوریت  با  را  راست  هم  و  چپ  نیمکره  هم 
فرهنگ و ادب مدیریت کند؛ یعنی بعد اقناع در 
نیمکره  در  دلبری  بعد  توسط  باید  چپ  نیمکره 

راست مدیریت شود.
مستکین با تأکید بر این که اساسًا قدرت نرم 
و دیپلماسی را قدرت اقناع و دلبری می بیند و این 
در ادب فارسی غرق شده است، افزود: در ساختار 
مغز نیمکره چپ به عنوان محل جدل و قیاس و 
منطق شناخته می شود و آدمیان از این راه وارد 
مغز  راست  نیمکره  می شوند.  گسترده  ارتباطات 
نیز محل عشق، مهر، عواطف و احساسات است.

هر وقت این برانگیختگی اتفاق بیفتد، می توانیم 
بگوییم که یک دیپلمات موفق است یا خیر. افراد 
مهدی  مانند  شوند  تربیت  ویژگی ها  این  با  باید 
محقق که هرجا از کانادا تا مالزی رفت، همه را با 

ادب فارسی آشنا می کرد.
تمام  باید  افراد  این که  بر  تأکید  با  مستکین 
خزانه ذهنشان پر از بالغت و تمثیل باشد تا به 
عنوان رایزن فرهنگی انتخاب شوند، افزود: هرآنچه 
درباره قدرت نرم زبان فارسی می گوییم، پیشینه ای 
دارد و ما بر بنیاد بزرگی سعدی، حافظ، رودکی، 
فارابی و ابوریحان نشسته ایم.او بیان کرد: یکی از 
معیارهای قدرت نرم در دیپلماسی این است که 
فرد بتواند دالرا سخن بگوید و وسواسانه ترین کار 
بیان  با  است.مستکین  فرهنگی  رایزنان  انتخاب 
اقناع و دلبرانگی  اینکه قدرت نرم بر دو ساحت 
در  شوری  یعنی  دلبرانگی  و  اقناع  گفت:  است، 
خاطر و باطن انگیختن شخصی که ظرفیت تام 
در شناخت کشور مقصد دارد و به زبان آن کاماًل 
آشنا باشد و ظرفیت ها را بداند.مدیر بخش فرهنگ 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: برای این که 
بتوانیم قدرت نرم درست را تقویت کنیم، نیازمند 
کادری هستیم که در ذات خود غرق در دریای 
حکمت فارسی باشد و انتخاب رایزنی که حافظ و 

سعدی را نشناسد، بسیار اشتباه است.
در  فارسی  زبان  کردن  برجسته  نیازمند   *

عرصه بین الملل هستیم
باره  در فالحت پیشه  شهروز  مه،  دا ا در 
دیپلماسی عمومی و قدرت نرم گفت: مخاطبان 
اجتماعی،  فرهنگی،  خاستگاه های  ما  خارجی 
و  دارند  متفاوتی  ارزشی  دنیاهای  و  اقتصادی 
زبان فارسی در اینجا ابزاری است که به واسطه 
آن بتوانیم مخاطب خارجی را وارد جهان ایرانی 
کنیم. ما به واسطه زبان فارسی قصد داریم در گام 

اول دیگران را با ایران آشنا کنیم.
او با بیان اینکه قبل از بحث درباره نقش و 
فارسی آموزی  با  رابطه  در  سعدی  بنیاد  عملکرد 
مرور  را  نکاتی  عقب تر  گام  یک  باید  جهان  در 

نیازمند  سازمان ها  که  همان گونه  افزود:  کرد، 
یک  به  نیز  کشور  هستند،  عمومی  روابط  یک 
روابط عمومی احتیاج دارد تا در فضای بین الملل 
معرفی و عرضه شود، این همان نقشی است که 
و هدف  دارد  عهده  بر  دیپلماسی عمومی کشور 
در  ایران  کردن  برجسته  نهایت  در  آن  آل  ایده 
حوزه های مختلف برای مخاطبان خارجی است. 
دیگر  متولی  دستگاه های  نقش  اینجا  در  یعنی 
در معرفی از ایران و در نهایت در بازگشت این 
عمل، جذب دیگران به سمت ایران موثر است و 
در اینجا زبان فارسی امکان ورود و نقش آفرینی 

بسیار خوب خواهد داشت.
معاون بین الملل بنیاد سعدی یادآوری کرد: 
باید چیستی و مزیت های نسبی کشور و چگونگی 
عرضه آن را در فضای بین المللی پیدا کنیم که به 
واسطه این موضوع، شناخت و عالقه حاصل شود 
و ما به بخشی از عالقه مردم تبدیل  شویم و در 
ذهنشان بمانیم. این کارها باید به موازات انجام 
شود یعنی با همیاری دستگاه های دیگر، دیگران 
آن سوی مرزهای ایران را به کمک بستر زبان وارد 
جهان ایرانی کنیم.او درباره جایگاه و نقش بنیاد 
بنیاد سعدی  این رهگذر تشریح کرد:  سعدی در 
به عنوان یک کارگزار ضروری برای این موضوع 
)آموزش و به واسطه آن ترویج و گسترش زبان 
فارسی( با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
فعالیت خود را شروع کرد و در حال حاضر عمری 
حدود هشت سال دارد و نوجوان است، اما در همین 
و  توسعه  برای  ارزشمندی  اقدامات  کوتاه  مدت 

گسترش زبان فارسی انجام داده است.
فالحت پیشه با بیان این که امروز مشابه بنیاد 
در  سروانتس  و  گوته  مؤسسه  آلمان  در  سعدی 
اجرایی  و  تخصصی  عملکرد  درباره  اسپانیاست، 
کار  بنیاد سعدی چهار  در  ما  بنیاد سعدی گفت: 
مهم انجام می دهیم؛ »اول تدریس زبان فارسی، 
برگزاری  سوم  و  فارسی  زبان  مربی  تربیت  دوم 
آزمون های استاندارد برای زبان فارسی و چهارم 
آموزش  به  کمک  برای  معتبر  منابع  تولید  هم 

زبان فارسی«.
او با بیان این که در حال حاضر در بیش از 
4۰ نقطه از جهان آموزش زبان فارسی به واسطه 
به  پیش تر  گفت:  داریم،  بنیاد  این  فعالیت های 
زبان  آزاد  کالس های  معمول،  شرایط  واسطه 
نمایندگی های  و  محلی  معلمان  توسط  فارسی 
اداره  حضوری  کالس های  به صورت  فرهنگی 
می شد، اما امروز به دلیل کرونا از اوایل فروردین 
برنامه خود را به سمت کار در فضای مجازی سوق 
دادیم و در حال حاضر نمایندگی های ما در خارج 
از کشور ده ها کالس آموزش برخط زبان فارسی 

را در حال برگزاری دارند.

زبان فارسی بیانگر قدرت نرم ایران است

 مولفه ای که الکلی های گمنام کشف کردند
چاپ دوم کتاب طرزفکر 
اعتیادآور )خودفریبی را درک 
کنیم( نوشته آبراهام تورسکی 
پوریا صارمی  دکتر  ترجمه  با 
عصاره  ندا  دکتر  و  فروشانی 
تومان  ر  هزا  ۳۰ بهای  به 
توسط انتشارات ارجمند روانه 

بازار کتاب شد.
اولین بار اعضای انجمن 
الکلی های گمنام متوجه شدند 
که در معتادان نوعی طرزفکر 
ناهنجار وجود دارد و اصطالح 

»طرز فکر بودار« را برای آن اختراع کردند. طرزفکر اعتیادآور اغلب 
و  معتاد  دلیل  همین  به  است،  برخوردار  سطحی  منطق  نوعی  از 
این  نادرست  دالیل  با  راحتی  به  است  ممکن  خانواده اش  اعضای 

طرزفکر فریفته شوند.
نشان  اعتیادآور«  »طرزفکر  کتاب  در  تِورسکی  آبراهام  دکتر 
را  افکار خودفریبنده می توانند عّزت نفس فرد  می دهد که چگونه 
تخریب کنند و پاک ماندن فرد در حال بازپروری را با تهدید مواجه 
کنند. این ویرایش جدید از اثر باارزش اّولیه شامل اطالعات و نتایج 
تحقیقات جدید است در زمینه افسردگی و بیماری های ُخلقی، ارتباط 
میان طرزفکر اعتیادآور و عود، و منشأ اّولیه افکار اعتیادآور. در نهایت، 
کتاب طرزفکر اعتیادآور امیدبخش کسانی است که در جست و جوی 

یک زندگی سالم و پرثمر به بازپروری رو می آورند.
دکتر تِورسکی مؤسس و مدیر پزشکی مرکز بازپروری »گیت 
وی« در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا است. او یک عالم مذهبی، 
روانپزشک و مشاور اعتیاد به مواد مخدر است که چندین کتاب و 
مقاله تألیف کرده است، از جمله: »کشف خویشتن در حین بازپروری«؛ 
»من نمی خواستم در این خانواده باشم: چگونه روابط میان برادرها 
و خواهرها، رفتار ما را در بزرگسالی شکل می دهند« و »چیزهای 

خوب کی شروع می شوند؟«.

شعر هیچ گاه مخاطب عام نداشته است 
قربان ولیئی با اعالم انتشار مجموعه شعر جدید خود با عنوان 
»فقط تویی که منم« می گوید: رسانه های مجازی به شعر کمک 

می کند و این فضا باعث شده شعر عرضه و خوانده شود.
این شاعر درباره مجموعه شعر جدید خود که در انتشارات کتاب 
نیستان منتشر می شود، گفت: مجموعه »فقط تویی که منم« شامل 
شعرهای کوتاه من است؛ ۱۲۰ قطعه شعر کوتاه و حتی شعر کوتاه 
کوتاه که به لحاظ فرمیک در وزن نیمایی هستند و به لحاظ محتوایی 

و درون مایه بیشترشان در گونه  ادبی مناجات و نیایش قرار دارند.
او با بیان این که این مجموعه نخستین مجموعه شعر نیمایی 
اوست، گفت: پیش تر مجموعه شعرهایی که منتشر کرده بودم شامل 
از سه  چهار سال پیش  بودند.  شعرهای کالسیک، غزل و مثنوی 
شرایط سرودن شعر نیمایی در من فراهم شد و برای سرودن این 
نوع شعر میل پیدا کردم، به شکل طبیعی اتفاق افتاد و ادامه پیدا کرد. 
ولیئی درباره این که گفته می شود »شعر مخاطب ندارد«، اظهار 
کرد: به طور کلی شعر هیچ گاه مخاطب عام نداشته است. مگر در 
دوره مشروطه که شعر وارد ساحت شعار شده و به سالحی برای 
مبارزه سیاسی تبدیل شد. شعر رسانه ای ویژه با مخاطب خاص بوده 
است و می توان گفت در  روزگار ما شکل ارائه اش متفاوت شده است.

می کند،  کمک  شعر  به  مجازی  رسانه های  این که  بیان   با  او 
خاطرنشان کرد: تا چند سال پیش مخاطب شعر کاهش پیدا کرده 
بود اما در سال های اخیر به خاطر رشد فضای مجازی اتفاق مبارکی 
که افتاده، شعر عرضه و خوانده می شود و به نظرم با توجه به این که 

شعر رسانه خاصی است، مخاطب کمی ندارد.
این شاعر افزود: من این دیدگاه را ندارم که مخاطب شعر کم 
این است که حوصله مردم  اما نکته ای که وجود دارد  باشد  شده 
از طرف  است.  دنیای فست فودی شده  دنیا،  و  پیدا کرده  کاهش 
دیگر سرعت رسانگی در شعر مهم است. فکر می کنم کوتاه بودن 
اقتضائات  از  شاید  که  کند  کمک  آن  گسترش  به  می تواند  شعر 
روزگار ما باشد. البته من قصدی نداشتم که شعر کوتاه بگویم و 

به صورت طبیعی حاصل شد. 
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پروانه رسولی خوشبخت

کمبودهایی که موجب استقبال 
کودکان از ژانر  وحشت می شود

مجید عمیق با بیان کمبودهایی که باعث می شود ژانر وحشت 
در ادبیات مورد اقبال بچه ها واقع شود می گوید: بچه ها باید گاهی 
برای تغییر ذائقه سراغ ژانر وحشت بروند نه این که ژانر وحشت بر 

کتاب خوب غلبه کند.
آثار  وضعیت  درباره  نوجوان  و  کودک  ادبیات  نویسنده  این 
تاثیرپذیری  و  وحشت  ژانر  در  نوجوان  و  کودک  تالیفی  ادبی 
سال   ۱۲ حدود  وحشت  ژانر  کرد:  اظهار  خارجی  آثار  از  آن ها 
است که وارد عرصه کودک و نوجوان شده است. ابتدا یکی، دو 
ناشران دیگر هم  پیدا کردند و کم کم  ژانر گرایش  این  به  ناشر 
آثار  این  کردند.  چاپ  ژانر  این  در  را  کتاب هایی  جسته گریخته 
گاهی ژانر وحشت و گاهی هم کتاب هایی ترسناک یا آمیخته ای 

از وحشت و جادو هستند.
کلی  به طور  و گفت:  ندانست  ادبیات  را جزء  ژانر وحشت  او 
جای  نوجوان(  )ادبیات  ادبیات  حوزه  در  را  وحشت  ژانر  نمی توان 
داد. وقتی از ادبیات صحبت می کنیم، بالفاصله ذهن مان به سمت 
مطالبی اخالقی، عاطفی و اجتماعی سوق پیدا می کند یعنی با ادبیات 
یاد داستان هایی می افتیم که درون مایه پندآموز یا تاثیرگذار دارند. 
اما ژانر وحشت در واقع یک حس درونی است و من نمی توانم آن 
را جزء ادبیات به حساب بیاورم. واژه ادبیات خیلی تقدس دارد. در 

ادبیات معنویت موج می زند.
عمیق افزود: در حوزه ادبیات، از نظم و نثر یاد رودکی، حافظ، 
فردوسی و ... می افتیم. یا در حوزه ادبیات ترجمه یاد »بینوایان«، 
»پیرمرد و دریا« و کتاب های تولستوی و داستایفسکی می افتیم چون 
این ها ادبیات است. هیچ وقت یاد »دراکوال« و »خون آشام« نمی افتیم 
اما چه می شود کرد، این هم نوعی از جاده چندگانه ادبیات است و 
مورد اقبال قرار گرفته است. اما علتش این است که ما کار خوب در 
ادبیات کم داریم. من همیشه معتقدم که ما کم کاری کرده ایم که 
مخاطب مان به سمت این آثار رفته است. البته اشکالی ندارد که به 

سمت این ها برود اما نه با این حرص و ولع. 
او کم کاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان را علت استقبال 
بچه ها از ژانر وحشت دانست و بیان کرد: یک مترجم یا مولف نباید 
وقتی موضوعی انتخاب می کند در فکر مخاطب پسند بودن آن باشد. 
عالقه  وقتی  قیمتی؟!  چه  به  اما  است  خوب  بودن  مخاطب پسند 
بچه ها به این گونه کارها شکل می گیرد، دیگر کار خوب نمی خوانند. 
در حال حاضر به دلیل کم کاری، نبود مسئولین فرهنگی خوب، نبود 
زیرساخت های محکم، نبود ناشرانی که فقط به پول اهمیت ندهند، 
صدور مجوز برای ناشرانی که ناشر نیستند و ... همه دست به دست 
هم داده و یک سری بی کفایتی ها و بی لیاقتی ها کالف سردرگمی را 
ایجاد کرده و موجب استقبال از چنین آثاری شده است. من معتقدم 
صداوسیما هم در این امر خیلی مقصر است؛ چه زمانی در طول ماه 
حدود ۲۰ ساعت راجع به کتاب نقد و بررسی داشته ایم؟ فقط این ها 
نیست، فرهنگ کتابخوانی در کشور ما چنان در حاشیه مانده که 
ما ادبیات و کتابخوانی را فقط در آبان ماه که »هفته کتاب« است، 

می بینیم یا نمایشگاه کتاب.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان سپس به انتقاد از وضعیت 
کتاب و نشر پرداخت و با بیان این که امروزه تنقالت در سبد خانوار 
ایرانی نسبت به کتاب خیلی برتری دارد، گفت: دنیا چه در حوزه های 
مثبت و چه منفی خوب کار می کند، هر اتفاقی در کشورهای غربی 
بیفتد، مثال هیچ وقت برنامه فضایی شان را تعطیل نمی کند. این جا 
تقی به توقی می خورد، از یک طرف کاغذ و از طرفی کتاب ناپدید 
می شود، از آن طرف کتابفروشی و ناشر ورشکست می شود، انگار 

سونامی آمده است.
زیاد  زباله  کتاب های مان  میان  در  ما  داد:  ادامه  عمیق  مجید 
داریم. من همیشه می گویم اگر ۱۰۰ کتاب داریم بهتر است ۳۰تای 
آن عالی، ۲۰تای آن خوب، ۳۰تای آن متوسط، ۱۰تای آن ضعیف 
و ۱۰تای آن مزخرف باشد، این اشکالی ندارد و قابل تحمل است. 
۱۰ کار بنجل را می شود در کنار ۱۰۰ کار خوب تحمل کرد اما 5۰، 
6۰ کار بنجل را در کنار ۲۰ کار خوب چگونه تحمل کنیم؟ چون 
اصال خوب ها دیگر دیده نمی شود. البته ما انیمیشن خوب هم برای 
کودک و نوجوان نداریم، اگر داریم هم خیلی شعاری است. ما باید 
در  مشکل مان  کند،  انتخاب  خوب ها  میان  از  دهیم  اجازه  بچه  به 

واقع زیرساختی است.
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»پُلتیک« در تئاتر »مقاومت«

و  نویسنده  شاهونه  کوروش 
کارگردان نمایش »ُپلتیک« که جزو 
آثار نهایی بخش صحنه ای جشنواره 
باره  این  تئاتر »مقاومت« است، در 
گفت: قبل از تعطیالت دو هفته ای 
آنالین  اجرای  برای  نمایش  تهران، 

در جشنواره مورد بازبینی قرار گرفت اما هنوز 
جواب نهایی در مورد تایید نمایش برای اجرا 
به ما داده نشده است. وی درباره مضمون نمایش توضیح داد: این اثر نمایشی 
بازنمایی از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و اتفاقات خاورمیانه است 
که در سه اپیزود به تصویر کشیده می شوند. در بخش خاورمیانه نیز هشت 
سال دفاع مقدس، حضور داعش و حضور زنان در جنگ و مساله مقاومت 
مورد توجه قرار می گیرد و بخش عمده آن به صورت حرکات فرم خواهد 
بود به شکلی که وقایع و جنگ های مختلف روی صحنه بازسازی می شود.

پرویز پورحسینی چشم از جهان فروبست

یگر  ز با حسینی  ر پو یز  و پر
تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  مطرح 
آذر  هفتم  جمعه  روز  بامداد  ایران 
بر اثر ابتال به کرونا و در سن ۷۹ 

سالگی چشم از جهان فروبست.
لد  متو پورحسینی  د  نده یا ز

بازیگری  آموخته  دانش   ،۱۳۲۰ شهریور 
آثار  تئاتر در  بود که در عرصه  زیبای دانشگاه تهران  دانشکده هنرهای 
کارگردان های مطرحی همچون پیتر بروک، آربی آوانسیان، حمید سمندریان، 
بهرام بیضایی و علی رفیعی به ایفای نقش پرداخت.وی همچنین در عرصه 
»کشتی  حاتمی،  علی  »کمال الملک«  چون  فیلم هایی  در  نیز  تصویر 
آنجلیکا« محمد بزرگ نیا، »باشو غریبه ای کوچک« بهرام بیضایی، »روز 
فرشته« بهروز افخمی، »قاتل اهلی« مسعود کیمیایی، »شب حادثه« 
سیروس الوند و »طلسم« داریوش فرهنگ به ایفای نقش پرداخته بود.

همراهی »دمساز« با موسیقی اقوام گلستان

آلبوم »دمساز« به آهنگسازی و 
خوانندگی عبداهلل ساورعلیا بر اساس 
از  با کالمی  اقوام گلستان  موسیقی 
مرکز  توسط  گوی،  پارسی  شاعران 

موسیقی حوزه هنری منتشر شد.
در این اثر که چندی پیش به عنوان 
یکی از آثار برگزیده موسیقی در جشنواره 
تولیدات حوزه هنری کشور معرفی شده بود، 
صابر نظرگاهی نوازنده تار، بهنام ارجمندی نوازنده عود، فردین الهورپور 
نوازنده  دریایی  علیرضا  تار،  دو  نوازنده  زاده  میرزا  محسن  نی،  نوازنده 
کمانچه و محسن بدری نوازنده سازهای کوبه ای  هستند. »آغاز« با شعر 
نظامی، »همراز« با اشعاری از خواجوی کرمانی و مولوی، »نیاز« با شعر 
مولوی، »آواز«  و »گداز« با شعر صغیر اصفهانی، »غماز« با شعر سعدی 
و »طناز« با شعر مولوی اسامی آثار منتشر شده در آلبوم »دمساز« است.
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ن  سینما نیازمند یک جریان سازی مجدد است

و  تهیه کننده  حکمت  منیژه 
سینمای  گفت:  سینما  کارگردان 
جریان  یک  نیازمند  ایران  امروز 
به  اشاره  با  است.وی  سازی مجدد 
شرایطی که بخش خصوصی سینما 
بخش  افزود:  دارد،   قرار  آن  در 

خصوصی سینمای ایران از پنج سال پیش 
روز به روز ضعیف تر شده و در حال نابودی 
است و با توجه به ساختار و پول های عجیب و رانت های عجیب تر، دیگر 
بخش خصوصی در سینما وجود ندارد. به گفته وی بخش خصوصی تقریبا 
در حال مرگ است، مگر این که یک جریان سازی مجدد در سینمای ایران 
رخ دهد، جریانی که بدون پول های مشکوک و فضای آلوده در سینما 
ایجاد شود. این جریان سازی می تواند با تولید فیلم های کم هزینه شروع 

شود تا بخش خصوصی و مستقل سینمای ایران سرپا نگه داشته شود.
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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

تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  باسابقه  بازیگر  پورحسینی  پرویز 
به  کشور  هنر  و  فرهنگ  برجسته  اساتید  از  یکي  عنوان  به  که 
کرونا  به  ابتال  دنبال  به  پیش  چندی  از  متاسفانه  مي رفت،  شمار 
در بیمارستان بستری و تحت مراقبت ویژه قرار گرفت و نهایتا، 
بود.  ساله   ۷۹ او  گفت.  وداع  را  فانی  دار  آذر  هفتم  جمعه  بامداد 
شد.  متولد  تهران  در   ۱۳۲۰ شهریور   ۲۰ در  پورحسینی  پرویز 
اداره  شبانه  کالس های  در   ۱۳۳۹ سال  از  را  بازیگری  آموزش 
هنرهای دراماتیک آغاز کرد و بعدها از دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران در رشته بازیگری دانش آموخته شد. او در عرصه 
آربی  بروک،  پیتر  همچون  مطرحی  کارگردان های  آثار  در  تئاتر 
آوانسیان، حمید سمندریان، بهرام بیضایی و علی رفیعی به ایفای 
می توان  پورحسینی  معروف  نمایش های  ازجمله  پرداخت.  نقش 
به شیون و استغاثه پای دیوار بزرگ شهر و جنایت و مکافات به 
کارگردانی علی رفیعی، لئوکادیا و مرغ دریایی به کارگردانی حمید 
بیضایی  بهرام  کارگردانی  به  بیدخش  بندار  کارنامه  و  سمندریان 
اشاره کرد. او پیش از انقالب با فیلم سینمایی چشمه، وارد سینما 
شد و در دهه 6۰ در کمال الملک مرحوم علی حاتمی، باشو غریبه 
کوچک بهرام بیضایی و کشتی آنجلیکا محمد بزرگ نیا و طلسم 
داریوش فرهنگ خوش درخشید. او برای فیلم های اوینار و طلسم، 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای 
مریم  فیلم  برای  توانست  و  بود  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین 
به دست  را  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  افتخار  دیپلم  مقدس، 
نیز در مجموعه های  تلویزیون  آورد. زنده یاد پورحسینی در حوزه 
مختلفی ازجمله امیرکبیر، روزی روزگاری، مختارنامه، بی گناهان، 
سرزمین کهن و میکائیل حضور داشت. آخرین تجربه تلویزیونی 
این بازیگر باسابقه در مجموعه تلویزیونی بچه مهندس رقم خورد. 
دومین جلد از کتاب ماندگاران صحنه تالیف منصور خلج به پرویز 
انتشارات  توسط  امسال  شهریور  که  دارد  اختصاص  پورحسینی 
پورحسینی  پرویز  منتشر شد.  نمایشی  اداره کل هنرهای  نمایش 
زیاد اهل گفتگو نبود و به همین دلیل بسیار کم در رسانه ها دیده 
مي شد. بخش هایي از گفتگوي ما با استاد پورحسیني که مربوط 
قطعا  که  مي دهیم  بازنشر  برایتان  را  مي باشد  قبل  چندسال  به 

جذابیت هاي خاص خودش را دارد.

می کنید  فعالیت  سینما  در  سال هاست  پورحسینی،  -آقای 
ماندگار  آثار  در  بازی  از  کرده اید.  ایفا  را  متنوعی  نقش های  و 
فیلم  در  تأثیرگذار  اما  و نقش کوتاه  آنجلیکا  کمال الملک، کشتی 
باشو غریبه کوچک تا آثار تاریخی، چقدر فاصله بین دنیای بازیگری 

شما و آثار گذشته تان می بینید؟
سال ها  آن  با  نقش ها  اجرای  ازنظر  فاصله ای  *۱خودم 
نمی بینم. فکر می کنم در این سن و سال ازنظر اجرا پخته تر هم 
شده ام. ازنظر انرژی هم در این سن هنوز سرپا هستم. نمونه اش 
اجرای نقش عبداهلل را در سریال میکائیل به کارگردانی سیروس 
مقدم که همین اواخر پخش شد، می توانید ببینید. آخرین نقش هایی 
که در سینما داشتم، نقش کوتاه، اما تأثیرگذار در فیلم روز رستاخیز 
به کارگردانی احمدرضا درویش و نقش پدر در فیلم دوران عاشقی 
به کارگردانی علیرضا رئیسیان بود. شاید علت کم کاری ام در سینما 
این باشد که رابطه نسل ما با کارگردانان جوان به نوعی قطع  شده 
نمی شود  نوشته  ما  برای سن و سال  نقش جالبی  یا شاید  است. 

و یا پیشنهاد نمی شود.

-مدت هاست سینما در انتظار دوران طالیی دهه 6۰ و ۷۰ 
سینمای  چرا  می برد.  سر  به  فیلم ها  ساختار  و  مضمون  لحاظ  به 

ایران دچار بحران کیفیت و مضمون شده است؟
*نمی توان در این مورد حکم قطعی صادر کرد. به نظر من 
هنوز هم فیلم های خوب و پرمحتوا ساخته می شود. ولی دخالت 
تردید  دچار  را  تولیدکنندگان  فیلم ها،  اکران  در  متعدد  ارگان های 
کرده است. ترس از عدم اکران و نابود شدن سرمایه باعث شده به 

سمت مضامینی بروند که امتحان خود را پس داده اند.

از  بهتر  داشته اید،  سینما  در  که  بازیگری  سابقه  با  -شما 
از  امروز  فیلم های  در  موجود  ضعف های  که  می دانید  هرکسی 
کجا می آید. عوامل یک فیلم و یا عدم حضور مدیران باتجربه و 

حرفه ای در عرصه کاری؟
*همه اینها که گفتید در موفقیت و یا عدم موفقیت سینمای 
باتجربه که اختیار قاطعی نداشته  امروز ما موثر است. یک مدیر 
باشد، وجود یا عدم وجودش تفاوتی نمی کند. آنچه امروز ما در تولید 

سینمای ایران مشاهده می کنیم، همه توان سینمای ما نیست. تعداد 
بازیگر و فیلمبردار  تا  از کارگردان گرفته  از عوامل سینما  زیادی 

در سینمای امروز ما حضور ندارند و یا حضور کمرنگی دارند.

-در کنار سینما، تجربه حضور در مجموعه های تلویزیونی را 
هم داشته اید که اتفاقًا مضمون طنز را هم دربرمی گرفتند. چقدر 
به این دسته از نقش ها نزدیک هستید. بازی در تلویزیون همان 

حس بازی در سینما را برای شما تداعی می کند؟
سینمایی  یا  و  تلویزیونی  کارهای  در  بازی  من  *برای 
تفاوتی ندارد. آنچه برای من مهم است، حضور یک کارگردان 
خوب و خالق است. به عالوه یک فیلمنامه خوب، از نقش های 
نقش های   6۰ دهه  در  می کنم.  استقبال  هم  کمدی  و  متفاوت 
ایستگاه،  فیلم  و  طلسم  فیلم  مانند  کردم.  بازی  بسیاری  منفی 
هم  خیلی  کردم،  دریافت  که  پیشنهادهایی  مه  دا ا در  ولی 
مالحظاتی،  خاطر  به  نقش ها  این  کردم  احساس  نبودند.  خوب 

ندارد. درستی  شناسنامه 

-ظاهرا فرصتی پیش آید دوباره به صحنه تئاتر بازمی گردید. 
این فرصت را چه زمانی می بینید؟

*نمی دانم. راستش منتظر یک پیشنهاد خوب از یک کارگردان 
خوب هستم. برای من تئاتر جایگاهی است که می توانم در این هنر 
همه توانم را به کار بگیرم. به نظر من بازیگرانی که از تئاتر می آیند، 
خوب است سالی یک بار به صحنه بروند که در فرم مطلوب باقی 
بمانند. تمرینات تئاتر به من جان تازه ای می دهد. بعد از سال ها 
باید  ما  که  رسیده ام  نتیجه  این  به  اکنون  تئاتر،  در  کردن  کار 
ترجمه  نمایش های خوب درزمینه  از  بسازیم.  را  نمایش خودمان 
هم استقبال می کنم. ولی نمایشنامه ایرانی را ترجیح می دهم. در 
چند  نمایش  یک  چون  می شود.  حمایت  تئاتر  از  دنیا  جای  همه 
ماه تمرین دارد و تعداد محدودی اجرا. سینما نیست که از فیلم 
داده شود.  نمایش  بسیار  در سالن های  و  تهیه شود  چندین کپی 
تأمین  اجراهای محدود  از همان  را  باید هزینه خود  تئاتر  عوامل 

کنند و این امکان پذیر نیست.

جهان  سینمای  به  رسیدن  تا  ایران  سینمای  می کنید  -فکر 
فاصله زیادی دارد یا حضور فیلم های ایرانی می تواند در سینمای 

دنیا تأثیرگذار باشد؟
ایران  سینمای  بدانم  که  نیستم  سینما  کارشناس  *من 
که  می دانم  اما  خیر،  یا  است  بوده  تاثیرگذار  جهان  سینمای  بر 
سینمای ایران با حضور خود در عرصه های بین المللی و دریافت 
جوایز فراوان نام ایران و ایرانی را به عنوان یک ملت بافرهنگ در 

این عرصه مطرح ساخته است.

فیلم مریم مقدس، مختارنامه و رستاخیز وجه  بازی در  -با 
دیگری از بازی تان را در ایفای نقش های تاریخی بوده است. فکر 
می کنم عالقه ای به نقش های تاریخی از گذشته بازیگری تان تا 

به امروز داشته اید؟
دارد.  خاصی  لذت  تاریخی  کارهای  در  بازی  من  *برای 
موفقیت در این کارها به دلیل کارگردانان کاربلد آنها بود. همانطور 
کارگردانانی  با  کردن  کار  بود.  اینگونه  دهم  شب  سریال  در  که 
مانند شهریار بحرانی، داود میرباقری، حسن فتحی و یا احمدرضا 
بیازماید.  را  توانش  که  بازیگر  برای  است  خوبی  فرصت  درویش 
فکر می کنم با اکران فیلم رستاخیز حتما تماشاگر هم با این گونه 
در  رستاخیز  فیلم  در  کرد.  خواهد  برقرار  خوبی  ارتباط  نقش هایم 

نقش جاروت بازی کرده ام.

-آقای پورحسینی، جایگاه هنرمندان پیشکسوت در سینما را 
چه طور می بینید؟ آن انتظاری که از این هنر و عرصه داشته اید 
بعدازاین همه سابقه کاری برایتان به واقعیت پیوسته است یا خیر؟

*راستش نه. نمی خواهم بضاعت فرهنگ و هنر خودمان را با 
کشورهای پیشرفته مقایسه کنم. اما انتظار نداشتم پیشکسوت های 
نمی کند چه در عرصه  فرقی  ببینم.  اینگونه  را  این سرزمین  هنر 
هنر  ما  کشور  در  هنرها.  دیگر  و  سینما  و  تئاتر  چه  موسیقی، 
پس ازاین  من  نمی شود.  شناخته  رسمیت  به  شغل  یک  به عنوان 
همه سال تجربه در این عرصه به نسل جوان پیشنهاد می کنم که 
شغل دومی هم در کنار کارهای هنری داشته باشند که در سنین 

سالخوردگی دچار مشکل نشوند.

و  خوش مشرب  یگر  ز با علوی  بهرنگ 
و  نقش هایش  در  چه  درواقع  است.  شوخ طبعي 
چه در شخصیت وافعي اش بسیار دوست داشتني 
است. او که این روزها با مسابقه شب های مافیا، 
در شبکه نمایش خانگی حضور دارد  حاال تجربه 

جدیدي را سپري کرده است.
مسابقه  در  حضور  درباره  علوي  بهرنگ 
شب هاي مافیا به دنیاي جوانان توضیح داد: بازی 
مافیا یک بازی بسیار قدیمی است که فکر می کنم 
ریشه آن از روسیه باشد. درواقع این بازی ابتدا 
متعلق به سیاستمداران بود و بعد رفته رفته وارد 
فضاهای عمومی و دورهمی های خانوادگی شد. 
شبکه  برنامه های  در  رئالیتی شویی  چنین  جای 
نمایش خانگی بسیار خالی بود. به این دلیل که 
داده نمی شود  تلویزیون هرگز چنین فرصتی  در 
تا بتوان به این شکل و شیوه کار کرد، در حال 
حال  در  مافیا  مسابقه  نیز  تلویزیون  در  حاضر 
برگزاری است، اما این دو نسخه قابل قیاس با 
یکدیگر نیستند. شب های مافیا بر اساس فرم و 
تیپ پیش می رود و نوع کارگردانی و فضاسازی 
هر  از  بیش  و  است  گرفته شده  نظر  در  کار  در 
چیز قصه گویی و شبه تله تئاتر بودن آن اهمیت 
بیشتر  مخاطب  جذب  و  جذابیت  باعث  و  دارد 
می شود. درواقع جمع شدن این تعداد بازیگر در 
کنار هم با این تیپ و فضاسازی در یک مسابقه 
که بسیار جدی نیز هست، برای مخاطب دارای 

جذابیت خواهد بود.
این بازیگر درباره میزان آشنایی بازیگران با 
این بازی نیز گفت: ما با این بازی آشنا بودیم، 
کردیم،  تمرین  مربیان  حضور  با  جلسه  چند  اما 
آغاز  برنامه  ضبط  درنهایت  و  برطرف  ایرادات 
دارد  زیادی  بسیار  بازی شخصیت های  این  شد. 
و هرکدام سمتی دارند، اما به دلیل محدودیت و 
از سوی دیگر جلوگیری از گیج شدن مخاطب، 

تعداد کاراکترها کم شد.
فعالیت های  سایر  درباره  همچنین  علوی 
گیجگاه  سینمایی  فیلم  دو  کرد:  اظهار  نیز  خود 
به  شهربانو  و  تبریزی  عادل  کارگردانی  به 
کارگرداني مریم بحرالعلومی را آماده اکران دارم 
که اگر جشنواره فیلم فجر برگزار شود، قطعا در 
بر این ها  جشنواره حضور خواهند داشت. عالوه 
خواجه وند  سیامک  کارگردانی  به  دادزن  سریال 
را نیز برای شبکه نمایش خانگی آماده دارم که 
یک کار کمدی متفاوت و جذاب است. ۲ سریال 
دیگر هم برای شبکه نمایش خانگی دارم که در 
هنوز  آنها  درباره  اما  هستیم،  فیلمبرداری  حال 

اطالع رسانی نشده است.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به شیوع 
کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی کار برای 
بیان  است،  شده  سخت  اندازه  چه  تا  بازیگران 
کرد: بسیار سخت شده است و ما هم نمی دانیم 
داده  که  نسخه ای  دهیم.  انجام  کاری  چه  باید 
می شود درست است یا غلط، مشخص نیست و 
یک بالتکلیفی همه دنیا را در بر گرفته است و 
فقط مختص به ما نیست. عوامل پشت دوربین 
رعایت  پروتکل ها  و  می کنند  استفاده  ماسک  از 
می شود، اما برای ما که بازیگر هستیم و در مقابل 
دوربین قرار داریم و نمی توانیم از ماسک استفاده 

می توانیم  تنها  و  است  شده  سخت  کار  کنیم، 
این  باید  به هرحال  بسپاریم.  خدا  به  را  خودمان 
نکته را در نظر بگیریم که کرونا شاید تا ۱۰ سال 
دیگر همراه ما باشد و نمی توانیم دست روی دست 
بگذاریم و کار نکنیم. اگر ما کاری تولید نکنیم از 
سینما و تلویزیون چه می ماند؟ ضمن این که من 
شغل دیگری ندارم که بخواهم از طریق آن امرار 
معاش کنم. کسانی که برای مردم کار می کنند، 
همواره قابل ستایش هستند و به نظرم همان قدر 
که جامعه پزشکی مشغول به کار و خدمت رسانی 
به بیماران و مردم است، کسانی که دل به دریا 
قابل  نیز  نباشد  خالی  تلویزیون  آنتن  تا  می زنند 
ستایش هستند. اگر خوراک جدیدی به مخاطب 
داده نشود، نمی توان او را مجاب به خانه نشینی 
کرد. کسانی که به تولید برنامه دست می زنند نیز 
خانواده دارند و از وضعیت موجود در هراسند، اما 
کار  سر  شرایط  این  در  و  می کنند  خطر  رسمًا 
می روند تا هم امرار معاش داشته باشند و هم این 
که خروجی کارشان را مردم ببینند. اگر کار ساخته 

نشود این چرخه از حرکت باز خواهد ایستاد.
بهرنگ علوي در پایان صحبت هایش درباره 
اظهارنظراتی که درباره تعطیلی پروژه ها ارائه شده 
است، نیز اظهار کرد: اگر همه کارها تعطیل شود 
تکراری  برنامه  می تواند  اندازه  چه  تا  تلویزیون 
پخش  کند؟ نمایش خانگی و سینماها نیز تعطیل 
خواهند شد و دیگر چیزی از آن ها باقی نخواهد 
ماند. در این شرایط بالتکلیفی همه در حال نسخه 
دادن هستند و این آزاردهنده است. به هرحال طی 
این مدت همه با اصول این بیماری آشنا شده اند 
و می دانند که باید این اصول و نکات بهداشتی 
را رعایت کنند تا در امان بمانند. به خاطر کرونا 
نمی توان همه چیز را تعطیل کرد، اما باید رعایت 
کرد. آمار کشته شدگان براثر کرونا در بسیاری از 
کشورها از ما کمتر است چون رعایت می کنند. 
باید  که  شده ایم  عصری  وارد  که  پذیرفت  باید 
آلوده  را  خودش  که  کسی  کنیم  کمک  هم  به 
را  او  کرونا  خواه ناخواه  انتقال می دهد  و  می کند 
حذف می کند. در قرن بیستم باید به این درک 
برسیم که برای حفظ جان خود، محیط زیست و 
اطرافیان مان باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم.

تاثیر کرونا روي کارهاي هنري
بهرنگ علوي: رعایت پروتکل هاي بهداشتي 

براي بازیگران سخت است!

وداع با یک بزرگمرد دیگر

پرویز پورحسیني: در کشورمان به عرصه هنر بها داده نمي شود!


