
تداوم ریزش های میلیاردی در بازار خودروهای خارجی
فرمانده نیروی دریایی ارتش اعالم کرد:  ناوشکن 
»دنا« در نیمه اول دی ماه به نیروی دریایی ارتش الحاق 
می شود.امیر دریادار حسین خانزادی ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطر شهدا انقالب اسالمی، با اشاره به رونمایی تجهیزات 
دریایی در روزهای آینده، اعالم کرد: در روزهای آینده نمایشی از 
راستا  این  در  داشت؛  خواهیم  را  دریایی  نیروهای  توانمندی های 

رونمایی از ناوشکن دنا و ناو موشک انداز »زره« را خواهیم داشت؛ 
به  ماه  دی  اول  نیمه  در  دنا  ایران  اسالمی  جمهوری  ناوشکن 
نیروی دریایی ارتش الحاق خواهد شد.ناو زره به صورت کامل در 
کارخانجات نیروی دریایی تولید شده است. زره ظرفیت های جدیدی 

از توان تولید نیرویی دریایی را به نمایش می گذارد.
صفحه 2

معاون اول رییس جمهور:

نباید خللی در روند تولید داروی
 مورد نیاز مردم ایجاد شود

احتمال بازگشت ترابی به پرسپولیس!
»مهدی  وضعیت  به  توجه  با 
ممکن  قطر  ستارگان  لیگ  در  ترابی« 
دوباره  پرسپولیس  سابق  بازیکن  است 
به این تیم برگردد.مهدی ترابی هافبک - مهاجم 
فصل گذشته پرسپولیس، چند ماهی است که به 
تیم العربی قطر پیوسته است. ترابی که به شکلی 
عجیب و بدون پرداخت مبلغی از پرسپولیس به 
این تیم رفت، روزهای خوبی را تجربه نمی کند.

با  رسمی  قرارداد  امضای  زمان  از  ترابی 
حضوری  نتوانسته  مصدومیت  علت  به  العربی، 
ثابت در ترکیب این تیم قطری داشته باشد و در 

بازی آخر هم دوباره مصدوم شد.
صفحه 6

تیم ممیزی شرکت SGS سوئیس اعالم کرد:

فوالد مبارکه موفق به تمدید و صدور مجدد
 همۀ استانداردهای مدیریتی شد

4
بازار مسکن رو به ارزانی اما بدون مشتری!

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1616- دوشنبه 10 آذر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
گله دارزاده: در 

بسیاري از بخش ها 
مشکل مديريتي 

داريم!

6ورزش
نوازی: بازی مقابل 

فینالیست آسیا سخت 
است

هنگ 7فر

گاهي پيش آمده كه پيشكسوتان و آنها كه به تجربه اعتقاد دارند، 
با حضور جوان ها خصوصا بر روي صندلي هاي مديريتي مخالفت 
مي كنند ولي اين موضوع بارها ثابت شده كه جوان ها مي توانند 
با ايده ها و تفكرات جديد و در عين حال استفاده از اطالعات روز، 
در مديريت هم موفق باشند. وقتی 10 سال پيش اعالم شد كه 
هنرمندی جوان قرار است رئيس انجمن هنرهای نمايشی شود،

مربی شهرخودرو گفت: ما در اين سه بازی بازيكنان مان را 
كامل در اختيار نداشتيم و اميدوارم كه بتوانيم از اين بازی 
و بازی بعد آن ها را در اختيار داشته باشيم تا نام شهرخودرو 

و استان خراسان را به جايگاه اصلی اش برگردانيم.

موتامو  بين المللی  دوساالنه  گفت:  مترجم  و  نويسنده  يک 
اتفاقی كم نظير در حوزه كتاب كودكان است، زيرا كتاب های 
با  يا  نوجوانان  و  كودكان  توسط  آن،  در  داده شده  نمايش 

همكاری آنها خلق شده است.

»موتامو« اتفاقی 
کم نظیر در حوزه 

کتاب کودکان 
است

ناوشکن »دنا« نیمه  اول دی ماه به ناوگان نداجا ملحق می شود دبیرکل اوپک: آینده صنعت انرژی 
در پساکرونا روشن است

گذاشت  سر  پشت  که  شلوغی  هفته  پایان  در  اوپک  دبیرکل 
دالر  میلیارد   6۰۰ و  تریلیون   ۱2 به  نفت  صنعت  نیاز  بر  تاکید  با 
برای  روشنی  آینده  چالش ها،  همه  وجود  با  گفت:  سرمایه گذاری 

صنعت انرژی پس از همه گیری کرونا وجود دارد.
صفحه 3

با  و  باز  بازار  عملیات  مرتبه  امسال چهار  آبان ماه 
هدف تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و هدایت نرخ 
سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد که به دنبال آن 
نرخ سود در بازار بین بانکی از هشتم تا 2۹ آبان ماه در مسیری نزولی 

از 23.2 به 2۱.6 و در ششم آذرماه به 2۰.۷ درصد رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ سود موزون بازار 

بین بانکی در ابتدای آبان ماه امسال معادل 23.2 درصد بود؛ با توجه به 
باال بودن این نرخ نسبت به نرخ سود سیاستی تعیین شده و همچنین 
فراتر رفتن آن نسبت به نرخ سود سقف داالن )22 درصد(، در آبان ماه 
چهار نوبت عملیات بازار باز هفتگی با هدف تزریق نقدینگی به بازار 

بین بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد.
صفحه 3

نرخ سود بازار بین بانکی در مسیر کاهش 
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سرمقاله

»بازدارندگی همه جانبه« 
در پاسخ به ترور شهید فخری زاده

علی نصری

میزان  به  صرفًا  دشمن  تروریستی  عملیات  مسئله  تمام  دادن  ربط 
»واکنش« نظامی ایران و نتیجه گرفتن که شدت واکنش رابطه مستقیمی 
با بازدارندگی دارد، خود یک نگاه تک بعدی، تقلیل گرانه و ساده انگارانه است.

چه بسا هدف اولیه یک عملیات تروریستی ضربه زدن به یک فن آوری 
بومی یا حذف یک دانشمند هسته ای نباشد، بلکه ایجاد یک تغییر ناگهانی 
در روند سیاسی پیش رو و منحرف کردن مسیر آن باشد. چه بسا هدف 
را  آن  عده ای  که  باشد  واکنشی  همان  دقیقاً  تروریستی  عملیات  از یک 

»بازدارنده« تصور می کنند.
یک  نظامی   - امنیتی  نیروهای  که  مواردی  نبوده  کم  تاریخ  در 
 false« کشور متخاصم حتی علیه منافع خود یا متحدان خود عملیات
flag« انجام داده اند تا معادالت سیاسی را برهم بزنند و کشور رقیب را 
وارد درگیری نظامی یا جنگ  تمام عیار کنند یا علیه آن اجماع بین الملل 

جدیدی ایجاد کنند.
جان بولتون چند سال پیش در دفاع از طرح حمله نظامی به ایران گفته 
بود که میدانیم جنگ با ایران شاید 2۰ سال منطقه را به بی ثباتی بکشاند و 
آمریکا را در باتالقی به مراتب بدتر از عراق فرو ببرد، اما این »هزینه« ای ست 
که حاضریم بپردازیم. برای او دست آورد سیاسی آن به هزینه اش می ارزید.

اگر قرار بود قدرت های سلطه جو و جنگ طلب صرفاً از »هزینه« بترسند 
امروز شاهد  و بر اساس »واکنش« طرف مقابل عقب نشینی کنند، قطعاً 

این همه ویرانی و خشونت و تروریسم در منطقه و سراسر جهان نبودیم.
البته این بدین معنی نیست که ایران نباید امروز به تروریسم دولتی 
اسرائیل و همپیمانانش پاسخ درخور جنایتشان را بدهد. اگر نتیجه تحلیل  
عقالنی و محاسبات استراتژیک و نظامی و دیپلماتیک متخصصان کشور 
این باشد که پاسخ نظامی الزم است، قطعاً جامعه نیز از این تصمیم حمایت 

خواهد کرد.
اما اینکه بخواهیم با هیجان زدگی و تحلیل های سطحی و محاسبات 
سرانگشتی غیرتخصصی و فضاسازی های احساسی در شبکه های اجتماعی، 
مقامات سیاسی و نظامی کشور را تحت فشار افکار عمومی قرار بدهیم تا 
بالفاصله وارد درگیری نظامی شوند، این رفتار در جهت منافع ملی مان نیست.

خشم ما نسبت به جنایات قدرت های سلطه جو و استعمارگر و تروریست 
و حکومت های فاسد منطقه مربوط به دیروز و امروز نیست. ما در طول 
تاریخ یاد گرفته ایم که چگونه اقتدار و عقالنیت را در کنار هم بکار بگیریم 
تا توطئه های دشمنان را خنثی کنیم و این همواره راز دوام کشورمان بوده.

این  استراتژیک  و  سیاسی  اهداف  تمام  تا  بدهیم  اجازه  نیز  امروز 
عملیات تروریستی دشمن بررسی شود، دام گذاری های آن شناسایی شود و 
واکنش مان به معنی واقعی خنثی کننده و بازدارنده تمام اهداف کوتاه مدت 

و درازمدت آنها باشد.

دیدگاه

ترور آبسرد، از کجا آب می خوَرد؟
مهرداد خدیر

آنها،  پیام های متعددی صادر شده که در غالب  درباره ترور آبسرد 
قالب اصلی همان است که در این گونه رخدادهای تلخ گفته می شود و 
خصوصا تاکید بر انتقام و شناسایی عوامل و آمران صورت می پذیرد و 

هم برخی در پی متهم کردن رقبا هستند. 
بعضی آگاهانه و برخی هم از سر جهل و غلبه احساس به دام سناریوی 
طراحی شده برای جنگ افروزی در واپسین هفته های حضور ترامپ در 
کاخ سفید می افتند و کسانی هم گمانه زنی می کنند. هر چند که در این 
فقره فاعلیت و آمریت اسراییلی ها بر پایه سخنان بنیامین نتانیاهو و پیشینه 

این گونه عملیات، حدس و گمان و از جنس شعارهای معمول نیست.
در سال 6۰ وقتی رییس جمهوری و نخست وزیر در انفجار هشتم 
شهریور به شهادت رسیدند روزنامه ها تیتر زدند که کار عوامل مستقیم 
آمریکا بوده و بعدتر روشن شد کار مسعود کشمیری که به عنوان دبیر شورای 
امنیت )هنوز شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت( مورد وثوق بوده است.

از آن زمان تا کنون نزدیک به 4۰ سال می گذرد و هر از گاهی 
بحث نفوذی ها در می گیرد.  نفوذی های مرتبط با اسراییل را اما باید 

در کدام ِسلک، ُجست؟ 
منتقدان دل سوز با هویت و پیشینه مشخص و کارنامه ای روشن که 
هشدار می دهند یا کسانی که با شعار و ادعا و یک هفته ریش نتراشیدن 

و پرخاش به این و آن ادای انقالبی ها را در می آورند؟
ترورهایی از جنس ترور آبسرد از برکۀ مرموز نفوذ، آب می خورد و 

خود نفوذ در بستر ریاکاری و تظاهر به انقالبی گری ریشه دارد.
راه مقابله با ترورهای ناشی از نفوذ، سردادن شعار و چنگ زدن به 

چهرۀ این و آن نیست.
نه  است  اصیل  انقالبیون  و  واقعی  ایران دوستان  به  دادن  میدان 
ریاکارانی که از بام تا شام شعار می دهند و خروار خروار ادعا می فروشند.

اداها و ادعاها نزد برخی همان نقش نوازنده در هنگام سرقت مغازه 
است در آن حکایت که دزدانی برای پوشاندن سر و صدای خود درون 
مغازه یکی از خودشان را مامور کردند بیرون بنشیند و در نقش نوازنده ای 

دوره گرد بنوازد تا کسی مشکوک نشود.
در این حادثه اگر هم مزدوران اجیر شده ای مجری عملیات بوده باشند 
قطعا اطالعات کامل از نحوه و مسیر رفت و آمد سوژه را در اختیار داشته اند.

در کنار هر رجایی، باید نگران حضور یک کشمیری بود که چه بسا 
خود را انقالبی تر از رجایی هم می دانست.

بدهد  نادرست  نشانی  داشت  اصرار  ها  آن سال  در  که  اگر خطی 
سیاسیون شاخص  یا  رفتند  »پیروی«  مثل  بی گناهی  آدم های  سراغ  و 
سال  چهل  این  در  دیگر  کشمیری های  بود  شده  کور  کردند،  متهم  را 

رشد نمی کردند.
 )در همۀ این سال ها از رجایی و باهنر گفته شده اما از کشمیری 
بسیار کمتر و این که اگر مرحوم ربانی املشی افشا نکرده بود چه بسا 
عاملیت کشمیری نیز پنهان می ماند و اکنون خیابانی در تهران به نام 
شهید مسعود کشمیری بود چنان که فردای هشتم شهریور و از مقابل 

مجلس سه تابوت تشییع شد: رجایی، باهنر و کشمیری!
از فردی که به عنوان متهم دستگیر و بعدتر بی گناهی او ثابت شد 
اما هیچ گفته نشده و تنها بعدها کوشیده شد با گویندگی خبر و مأموریت 

دیپلماتیک در آمریکای مرکزی جبران شود.(
آدم هایی که ادای نیروهای انقالبی را درمی آورند و یک روز، یک 
جا ضربه می زنند. آبشخور ترور آبسرد، نفوذ بود و بستر نفوذ، »ریا«ست 
روند  این  تا  مختلف.  بهانه های  به  اصیل  نیروهای  گستردۀ  حذف  و 
متوقف نشود، هم »کشمیری« ها میدان عمل دارند و هم »رجایی« ها 

قربانی می شوند.

کارگردان مستند »پرستاران« که درباره کادر درمان به 
عنوان خط مقدم مبارزه با کرونا ساخته شده است، می گوید 
ریوی،  تنفسی،  حاد  مشکالت  دچار  پرستاران  از  بسیاری 
نقل  به  کارگردان  این  شده اند.  روحی  مشکالت  و  آلرژی 
از پرستاران می گوید، »کاش مردم یک ساعت خودشان را 

جای آنها بگذارند.«
حسن وزیری زاده، درباره تجربه ساخت مستند پرستاران 
می شدند  متوجه  وقتی  ها  بیمارستان  از  برخی  در  گفت: 
مستندساز هستیم، طوری برخورد می کردند که انگار جاسوس 
پیدا کرده اند. حتی بعد از اینکه مجوزهایمان را به آنها نشان 
می دادیم، باز هم اصرار داشتند پرستارانی را معرفی کنند که 
از فیلتر خودشان عبور کرده باشند اما ما هیچوقت زیر بار 

این معامله نرفتیم.
 او در پاسخ به این پرسش که با توجه به قرار گرفتن 
در محیط بیمارستان ها در ایام کرونا، توصیه اش به مردم 
چیست؟ گفت: خود این مجموعه مستند توصیه است و من 
نمی توانم توصیه ای کنم. خیلی از پرستارها مشکالت حاد 
کرده اند.  پیدا  روحی  مشکالت  و  آلرژی  کلیه ای،  تنفسی، 
پرستارها می گفتند مردمی که رعایت نمی کنند کاش فقط 

یک ساعت در شرایط ما بودند تا درک می کردند.

 او افزود: یکی از اتفاقات بد این است که می شنویم 
برخی از پرستارانی که با آنها کار کردیم به کرونا مبتال شده اند. 
از 32 پرستاری که با آن ها کار کردیم، تاکنون حدود 2۷ نفر 

از این عزیران برای اولین بار یا دومین بار کرونا گرفته اند.
بر  مستند  تاثیرگذاری  اینکه  بر  اعتقاد  با  وزیری زاده   
مخاطب در برخی سوژه ها از ساختار نمایش و داستان بیشتر 
مستند  از  هایی  در بخش  کرد،  عنوان  زمینه  این  در  است، 
»پرستاران«، از تصاویری که توسط پرستاران با موبایلشان 
ضبط شده است هم استفاده شده که حس مستند را بیشتر القاء 
کند.او با اشاره به سختی ها و گره هایی که در حین ساخت با 
گروه همراه بود، توضیح داد: ما مصاحبه ها را اوایل اردیبهشت 
ضبط کردیم و فکر می کردیم زودتر به پخش برسد که تاخیر 
ایجاد شد و با توجه به مشکالتی که ایجاد می شود ما هنوز 
نتوانستیم مجموعه پنج قسمتی را به طور کامل ضبط کنیم. 
این برایمان سخت است که ما به 32 پرستار مدیونیم و قول 
دادیم این کار پخش شود و دوست داریم زمانی پخش شود 

که بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد.
ساخته  کرونا  درباره  مستندی  هر  کرد:  تاکید  وی 
می شود، اطالع رسانی درباره جدی بودن کرونا و لزوم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی است. هدف ما هم بازدارندگی بود 

و تقدیر از کادر درمان به ویژه پرستارانی که زحمت می کشند. 
ما سراغ خط مقدم مبارزه با کرونا رفتیم.

ابتالء  احتمالی  درباره خطر  پرسشی  به  پاسخ  در  او   
این  در  ها  نگرانی  و  کرونا  به  مستند  این  سازنده  عوامل 
خصوص، گفت: مصاحبه های ما در محیط های بیمارستانی 
ضبط نمی شدند. سوژه ها را از محیط های بیمارستانی پیدا 
کرده و از آن ها می خواستیم در محیط دیگری مصاحبه کنند. 
برای همین خطر ابتالء برای عوامل کم بود. فقط زمانی که 
رفتیم خطر  بیمارستان ها می  به  برای شناسایی سوژه ها 
از  که  نبود  اینطور  افزود:  وزیری زاده  داشت.  وجود  ابتالء 
بیمارستان بخواهیم سوژه ها را به ما معرفی کنند. در قالب 
بیمار به بیمارستان مراجعه می کردیم و سپس پرستار را از 
روی رفتار و نحوه مواجهه با بیمار شناسایی می کردیم و برای 

مصاحبه دعوت می کردیم.
 او در پایان گفت: همسر من، پرستار است و از روزهای 
اول درگیر کرونا بود. تصاویری که برای اولین بار روی گوشی 
پرستاران دیدیم، تاثیرگذار و البته دلهره آور بود. از کاور کردن 
جوان بیست و خورده ای ساله تا احیای فرد سی ساله را برای 
اولین بار می دیدیم. حتی خود پرستارها هم می گفتند اولین 
بار است در بخش ای سی یو این تعداد جوان را می بینیم.

محض اطالع
روایت یک شاهد عینی از فضای بیمارستان ها در روزگار کرونا

میرزاعلی آیت اللهی
دردآور و غم انگیز است که دانشمندان هسته ای ایران 
ترور می شوند و ترور این عزیزان احساسات ملت را جریحه 
دار می کند، همان گونه که ترور سردار سلیمانی احساسات 

ملت ما راجریحه دار کرد.
حکومت ما باید با تمام قوا و هماهنگ برنامه ریزی الزم 
برای پاسخ مناسب و انتقام و تنبیه آمرین و عاملین و حامیان 
ترور داشته باشد، ولی باید توجه داشته باشیم که اقدامات 

ایران نباید عجوالنه و بدون برنامه ریزی پخته و موثر باشد.
در  نمی آید  بدشان  نتانیاهو  و  ترامپ  نظرمی رسد  به 
آسیب  ایران  به  ترامپ  جمهوری  ریاست  لحظات  واپسین 
جدی وارد و ایران را وادار به حرکت احساسی عجوالنه و 
نسنجیده کند. لذا اقدامات واضح و عجوالنه و غیر موثر می 

تواند بازی در زمین دشمن باشد.
شک نیست که مطالبه اصلی مردم وطن پرست ایران 
تنبیه و سرجای خویش نشاندن آمرین و برنامه ریزان ترور 

است و این کار باید با برنامه ریزی دقیق در اولین فرصت 
مناسب انجام پذیرد .

حفاظت  سطح  می رسد  نظر  به  که  این  دیگر  نکته 
دانشمندان هسته ای به اندازه کافی کارایی الزم را ندارد و 
آسیب پذیر است بنابراین تقویت حفاظت دانشمندان هسته 
ای و موشکی  ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.در انتظار انتقام 
سخت و نیز تقویت حفاظت دانشمندان خواهیم نشست و به 

روح عزیزان ازدست رفته درود می فرستیم.

نگاه و  نظر

انتقام و تنبیه سنجیده و موثر

دوست عزیز وگرامی جناب آقای دکتر غالمحسین  الهام 
با نهایت تاسف وتاثر درگذشت  اخوی گرامیتان به شماتسلیت 
عرض نمونده  وبا آروزی رحمت وغفران الهی و علو درجات 
برای آن مرحوم و صبر و اجزجزیل توام با صحت وتندرستی 

برای حضرتعالی و سایر بازماندگان از ایزد منان خواستارم

رضا تبیانیان دبیر جمعیت فرزندان شاهد 
وایثارگر استان سمنان
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پرداخت بسته معیشتی به مردم در ۴ ماه آخر سال
 اجرایی می شود

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دولت منابع مالی کافی برای 
پرداخت بسته معیشتی در چهار ماه آخر سال جاری به مردم را دارد و این طرح 

در کشور اجرایی خواهد شد.
علی نیکزاد اظهار داشت: بسته های معیشتی مصوب و موردنظر نمایندگان 
مجلس برای 2۰ میلیون نفر مبلغ ۱2۰ هزار تومان و به ازای 4۰ میلیون نفر 

نیز 6۰ هزار تومان است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی مجموع منابع الزم برای اجرای طرح 
بسته های معیشتی مورد تصویب مجلس در چهار ماه انتهای امسال 2۰ هزار 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد که دولت منابع اجرای این 

کار را در اختیار دارد.
اجرای  اجرای طرح بسته معیشتی مورد  برای  منابع الزم  برآورد  به  وی 
دولت اشاره داشت و تصریح کرد: دولت قرار است در چهار ماه انتهای امسال 
به 3۰ میلیون نفر به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند که در مجموع 
رقمی بالغ بر ۱2 هزار میلیارد تومان را شامل می شود. نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس گفت: سالهاست عدم اجرای قانون باعث شده تا هرمزگان در دو موضوع 

بسیار مهم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان عقب بماند.
احمد مرادی با بیان اینکه استان هرمزگان هیچ چیزی بیش از حق قانونی 
خودش از درآمدهایی که برای کشور ایجاد می کند نمی خواهد، بیان داشت: 
بند دال تبصره 6 قانون بودجه ۱3۹۹ و قانون بودجه سالهای قبل از آن در این 
خصوص تعیین تکلیف کرده است.وی تاکید کرد: سالهاست عدم اجرای قانون 
باعث شده تا هرمزگان در دو موضوع بسیار مهم آموزش و پرورش و بهداشت 
و درمان عقب بماند. نمونه آن نیمه کاره ماندن احداث بیمارستان کودکان است 
که اگر سهم هرمزگان از مازاد درآمد های استانی پرداخت شده بود امروز شاهد 
توقف ساخت این بیمارستان و سایر پروژه های درمانی و آموزشی مشابه نبودیم.

مرادی افزود: شرکت هایی که محل فعالیت آن ها در استان بوده و در استان 
دیگری مالیات پرداخت می کنند باید در محل فعالیت مالیات بپردازند که نزدیک 

به ۷۰ شرکت در هرمزگان مشمول این موضوع می شوند.
مرادی همچنین در خصوص مالیات اصناف و بازاریان گفت: شیوع بیماری 
کرونا ضرر مالی بسیاری به بخش خصوصی و کسبه و اتحادیه های مختلف در 
هرمزگان وارد کرده است، از طرف دیگر اصناف و بازارایان هرمزگان بیشترین 
همکاری را با ستاد مدیریت کرونا داشته اند و و علی رغم آسیب های اقتصادی 
ناشی از کرونا، ساعت منع تردد و قرنطینه مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونای 

استان را به خوبی اجرا کرده اند.

اهواز  کرمی  آیت اهلل  بیمارستان  واگذاری  از  امداد  کمیته 
خودداری کند

نماینده مردم اهواز گفت: کمیته امداد امام از واگذاری بیمارستان آیت اهلل 
کرمی اهواز به دستگاهی دیگر، خودداری کند.

سید کریم حسینی اظهار داشت: ماه اول ورود به مجلس در کمیسیون 
اجتماعی مجلس با رئیس کمیته امداد کشور جلسه ای برگزار کردیم. سه موضوع 
مهم از جمله عدم واگذاری بیمارستان آیت اهلل کرمی اهواز در این جلسه مطرح 
شد که رئیس کمیته امداد کشور نیز خود به این موضوع اشاره داشت که وجود، 
تأسیس و همچنین قصد و نیت عالمه کرمی در وقف این بیمارستان در اختیار 
گذاشتن آن به فقرا و نیازمندان بود. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس 
درمانی  خدمات  از  نیازمندان  و  فقرا  استفاده  فرض  این  با  یعنی  کرد:  تصریح 

بیمارستان آیت اهلل کرمی در اختیار کمیته امداد قرار گرفت.
حسینی تاکید کرد: فقیرترین و کم برخوردارترین قشر جامعه، خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد هستند که در این مدت، بیمارستان آیت اهلل کرمی 
توانست خدمات خیلی خوبی را به آنها ارائه دهد. حتی پزشکان و کادر درمانی 
که در این بیمارستان خدمت می کنند از نظر تعرفه و رعایت حال بیماران به 

دلیل نیازمندی، مراعات خوبی برای بیماران داشتند.

تاکید رهبر انقالب بر مجازات عامالن  سهادت دکتر فخری زاده
رهبر معظم انقالب در پیامی با اشاره به ترور دانشمند هسته ای شهید محسن 
فخری زاده بر پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن، تاکید کردند.

در متن پیام  حضرت آیت اهلل خامنه ای ـمده است است: دانشمند برجسته و 
ممتاز هسته ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری زاده به دست مزدوران 
جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و 
گرانبها را به خاطر تالش های علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت 

و مقام واالی شهادت، پاداش الهی اوست.
دو موضوع مهم را همه دست اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار قرار دهند، 
نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن، و دیگر پیگیری 

تالش علمی و فنی شهید در همه ی بخش هائی که وی بدان ها اشتغال داشت.
اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه  علمی کشور و به همکاران و شاگردان 
او در بخش های گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می گویم و 

علو درجات او را از خداوند مسألت می کنم.

نباید خللی در روند تولید داروی مورد نیاز مردم ایجاد شود
تولید کننده  بر اهمیت کار شرکت های  تاکید  با  معاون اول رییس جمهور 
دارو در کشور، گفت: تولید ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در شرایط دشوار 

تحریم ها و شیوع بیماری کرونا کار مهم و ارزشمندی است.
اسحاق جهانگیری در دیدارهیات مدیره سندیکای تولید کنندگان داروهای 
باید قدردان زحمات  با اشاره به اهمیت موضوع سالمت،   اظهار داشت:  انسانی 
تولید کنندگان بخش دارو در کشور بود که با دلسوزی و تحمل سختی ها پای کار 

ایستاده اند تا مردم به پشتوانه آنها و پزشکان و کادر درمان آرامش داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت تالش خواهد کرد تا ارز 42۰۰ تومانی بخش بهداشت 
و درمان بطور کامل تخصیص یابد، گفت: به هیچ وجه نباید در روند تولید داروهای 
مورد نیاز کشور با قیمت مناسب برای مردم وقفه و خللی حاصل شود و دولت برای 

رفع مشکل تولید کنندگان آمادگی الزم را دارد.
معاون اول رییس جمهوردغدغه دولت را تامین داروی با قیمت مناسب و کافی 
برای مردم دانست و از شرکت های خصوصی خواست تا در ارتباط با بخش خصوصی 
سایر کشورها در زمینه تامین مواد اولیه برخی داروها اقدامات الزم را انجام دهند.

ناوشکن »دنا« نیمه  اول دی ماه به ناوگان نداجا ملحق می شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش اعالم کرد:  ناوشکن »دنا« در نیمه اول دی 

ماه به نیروی دریایی ارتش الحاق می شود.
امیر دریادار حسین خانزادی ضمن گرامی داشت یاد و خاطر شهدا انقالب 
اسالمی، با اشاره به رونمایی تجهیزات دریایی در روزهای آینده، اعالم کرد: در 
روزهای آینده نمایشی از توانمندی های نیروهای دریایی را خواهیم داشت؛ در این 
راستا رونمایی از ناوشکن دنا و ناو موشک انداز »زره« را خواهیم داشت؛ ناوشکن 
جمهوری اسالمی ایران دنا در نیمه اول دی ماه به نیروی دریایی ارتش الحاق 
خواهد شد.ناو زره به صورت کامل در کارخانجات نیروی دریایی تولید شده است. 

زره ظرفیت های جدیدی از توان تولید نیرویی دریایی را به نمایش می گذارد.
دریادار خانزادی، تولید ناو با استفاده از شناورهای تولید شده از نفت کش ها 
در قالب ناو بندری را یکی دیگر از پروژه های نیروی دریایی دانست و گفت: ما به 
دنبال استفاده از ظرفیت های این حوزه هستیم و به همین دلیل از ظرفیت نفتکش ها 

برای تولید ناو بندری استفاده می کنیم.
وی اضافه کرد: نفتکش ها شناورهای دوالیه هستند که از امنیت بیشتری 
برخوردارند و جمهوری اسالمی از این ظرفیت استفاده خواهد کرد به همین دلیل 
نیروی دریایی با استفاده از نفت کش ها ناو بندری را تولید کرده که امروز به آب 
انداخته شده است، این ناو توان حمل ۷ بالگرد و همچنین از پهپادهای دریایی 

پلیکان و سیستم دفاعی بسیار خوبی برخوردار است.

 امتحانات مدارس به صورت حضوری برگزار می شود
وزیر آموزش و پرورش 
گفت: اصل برای ما برگزاری 
امتحانات به صورت حضوری 
ما  ارتباط  که  وقتی  از  که  چرا  است 
میزان  باید  شده  مجازی  دانش آموز  با 
فراگیری او از درس و ارزیابی ما دقیق 

تر باشد. 
گفت:  میرزایی  حاجی  محسن 
آموزش و پرورش در طول این ماه ها هر 
چیزی را که در طول ده ها سال گذشته 
فرا گرفته بود، باید به گونه ای دیگر پیش 
می گرفت. در حال حاضر همه نقش ها 
در این فرایند تغییر کرده است؛ از روش 
گرفتن  ارتباط  و  ارزشیابی  و  آموزش 
نظارت  روش  تا  معلم  و  آموز  دانشش 
مدیران بر انجام ماموریت های مدرسه. 
روشی  گفت  تعبیری می شود  به یک 
که ما در پیش گرفته ایم روش آموزش 
ئر بحران است چرا که حال هیچ کس 

طبیعی نیست در این روزها.
وی ادامه داد: ما همه تالشمان را 
می کنیم تا شرایط محیط کار را برای 
همکارانمان مهیا کنیم و همچنین کمک 
کنیم دانش آموزان دچار افت تحصیلی 

یا ترک تحصیل نشوند.
ادامه درباره شبکه شاد و  وی در 
ایرادات آن نیز بیان کرد: وقتی امکان 
حضور در کالس درس تعطیل شد باید 
راهی پیدا می کردیم که جوابگوی نیاز 
میلیون  یک  و  اموز  دانش  میلیون   ۱۵
معلم باشد و در آن شرایط گزینه شاد 
یک راه حلی برای پاسخ به یک مشکل 
بسیار مهم و جدی بود، اما طول عمر 
تمام  از  است. بخش مهمی  ماه  آن ۷ 
است  خارجی  ما  کشور  اپلیکیشن های 
و آنها که داخلی هستند شاید نیاز ۵۰ 
از  یکی  کنند.  حل  بتوانند  را  مدرسه 

را  زیرساخت  این  داخلی  اپراتورهای 
افزاری  و سخت  افزاری  نرم  لحاظ  به 
کنیم.  برقرار  را  شاد  ما  تا  کرد  فراهم 
همچنین بهترین متخصصین ایران در 
این صنعت تبحر دارند و درگیر کار بر 
روی شاد هستند.وزیر آموزش پرورش 
ادامه داد: مشکلی که اکنون شبکه شاد 
دارد بخشی مربوط به زیرساخت فنی و 
بخش دیگر مربوط به کاستی های نرم 
تشخیص  بخش  دو  هر  است.  افزاری 
ترمیم  حال  در  مشکالت  و  شده  داده 
است. نویدی که مسئولین فنی، مجموعه 
آموزش و پرورش، همراه اول و وزارت 
ارتباطات به ما دادند این است که ظرف 
یکی دو هفته آینده این مشکل نیز حل 
خواهد شد. ما روزانه 6۰۰ هزار ارتباط 
زنده در شبکه شاد داریم. ما ساعت هایی 
برگزاری  برای  کلی  ترافیک  روز  در 
پاسخگویی  توان  و  داشتیم  کالس ها 

آپلود و  و سرعت  آن ساعت ها کم  در 
لذا  است  می کرده  پیدا  کاهش  دانلود 
در  را  متوسطه  و  ابتدایی  دانش آموزان 
تا  کردیم  توزیع  مختلف  ساعت های 

بتوانیم بار ترافیک را کنترل کنیم.
وی با عنوان اینکه استفاده از شبکه 
شاد برای افراد نابینا در همین هفته فراهم 
می شودف بیان کرد: اکنون در شاد این 
امکان فراهم است که با یک گوشی دو 
یا سه فرزند بتوانند از شبکه شاد استفاده 
کنند اما درباره اینکه عده ای اکنون ابزار 
هوشمند ندارند امکان تامین آن از ناحیه 
ما نیست زیرا نیازمند واردات و تامین ارز 
خیرین  به همت  نیز  کار  این  اما  است 
در حال انجام و در بودجه ۱4۰۰ پیش 
بینی هایی برای این کار انجام شده است.

درباره  ادامه  در  میرزایی  حاجی 
ما  اصل  گفت:  امتحانات  برگزاری 
برگزاری امتحانات به صورت حضوری 

ما  ارتباط  که  وقتی  از  که  چرا  است 
میزان  باید  شده  مجازی  دانش آموز  با 
فراگیری او از درس و ارزیابی ما دقیق 
تر باشد. پس امتحان حضوری است مگر 
اینکه در زمان امتحانات با وضعیت هایی 
بهداشت  متخصصان  که  شویم  مواجه 
اجازه این موضوع را ندهند. به محض 
به  توصیه  تعطیلی  این  از  شدن  خارج 

آموزش حضوری داریم.
درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
الیحه  این  گفت:  بندی  رتبه  الیحه 
به دولت تقدیم شده و اعتباری نیز در 
بودجه ۱4۰۰ برای آن پیش بینی شده 
است انشاهلل سال آینده این الیحه اجرا 
می شود. رتبه بندی که قباًل اجرا شده 
بود از ظرفیت فصل ۱۰ قانون خدمات 
به  فصل  این  وقتی  بود  شده  استفاده 
تمام کارکنان تعمیم داده شد در الیحه 
جدید این موضوع پیش بینی شده است.
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زیر نظر: علی هوشمند

کرونا روند انعقاد قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها را ُکند کرد
مسئول امور برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی 
علوم تحقیقات گفت: به دلیل تشدید محدودیت های کرونایی، دانشگاه ها تعطیل 

شده و روند انعقاد قراردادهای پژوهشی را ُکند کرده است. 
میان  پژوهشی  قراردادهای  ثبت  وضعیت  آخرین  درباره  چینی فروشان  پیام 
دانشگاه ها  در  پژوهشی  طرح های  تکمیل  روند  همچنین  و  شرکت ها  و  دانشگاه 
توضیح داد و گفت: به منظور ساماندهی عرضه و تقاضا در حوزه پژوهشی، سامانه 
ساتع راه اندازی شده و در واقع هدف از راه اندازی این سامانه تبادل فناوری و 
تسهیل فرایند ارتباط میان عرضه کنندگان فناوری و متقاضیان آنهاست که باعث 
می شود.  محوری  مسئله  به  کشور  پژوهشی  و  علمی  فعالیت های  رویکرد  تغییر 
همچنین ایجاد فضای مناسب برای شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و انتقال نتایج 
دستاوردهای پژوهشی از مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان داخلی 

به صنایع کشور از دیگر اهداف شکل گیری این سامانه بوده است.
مسئول امور برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی 
علوم تحقیقات و فناوری افزود: پیرو آمدن دکتر رحیمی دبیر جدید شورای عالی 
عتف، برای تقویت سامانه ساتع و شتاب در انعقاد قراردادهای پژوهشی، جلسات 
متعددی با شرکت های تابعه وزارت نیرو، وزارت صنعت و وزارت دفاع به عنوان تقاضا 
کنندگان در سامانه ساتع برگزار کردیم و در مقابل نیز جلسات توجیهی با واحدهای 
روسای  و  فناوری  و  علم  پارک های  روسای  دانشگاه ها،  پژوهشی  معاونان  فناور، 
پژوهشگاه های مطرح کشور برگزار کردیم تا در این سامانه فعالیتشان بیشتر شود.

بود که فعالیت ها در  این  انتظارمان  این جلسات  با برگزاری  ادامه داد:  وی 
مهر و آبان در سامانه افزایش یابد اما شیوع کرونا جلوی شتاب و توسعه در روند 
قراردادهای پژوهشی را گرفته است و در حال حاضر جریان کاری مثل ماه های 
گذشته است و هر ماه حدوداً 2 میلیارد تومان پرداختی به دانشگاه ها برای انجام 

طرح های پژوهشی داریم.
چینی فروشان خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل این است که به دلیل تشدید 
محدودیت های کرونایی، دانشگاه ها تعطیل شده و روند انعقاد قراردادها را کند کرده 
است. حتی این وضعیت شرکت ها را ناراضی کرده است به طوری که می گویند 
ما متقاضی هستیم و به جای اینکه دانشگاه ها پیگیر انعقاد قرارداد با ما باشند، ما 

بیشتر پیگیر این موضوع هستیم.

دانشگاه تربیت مدرس تعطیل نیست
دانشگاه تربیت مدرس در اطالعیه ای اعالم کرد؛ در پی اعالم رییس سازمان 
اداری و استخدامی کشور مبنی بر تعطیلی ادارات در هفته جاری و شبهه تعدادی 
از دانشگاهیان در زمینه تعطیلی فعالیت های دانشگاه به آگاهی می رساند؛ فعالیت 
دانشگاه طبق آخرین بخشنامه مدیریت امور اداری با حداقل پرسنل ممکن برای 
واحدهایی که فعالیتشان اجتناب ناپذیر است ادامه می یابد و هیچ تغییری در آن 

ایجاد نشده است. 
براساس ابالغیه استانداری تهران کلیه کارکنان به منظور ارائه خدمات عادی 
تا تاریخ ۱4 آذرماه از حضور فیزیکی در محل کار معاف شدند. استانداری تهران 
همچنین اعالم کرد حضور کارکنان در موارد ضروری بنا به تشخیص باالترین مقام 

دستگاه اجرایی )حداقل حضور ممکن( تا سقف ۱3 نفر است.

تخلف بعضی دانشگاه ها در تعطیلی بخش اداری
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اعتراض برخی از دانشجویان از تعطیل 
شدن کامل بخش اداری برخی از دانشگاه ها گفت: دانشجویان مستندات خود در 

این رابطه را به وزارت علوم ارائه کنند تا پیگیری شود.
علی خاکی صدیق درباره انتقاد گروهی از دانشجویان مبنی بر تعطیلی کامل 
بخش اداری دانشگاه ها در دو هفته محدودیت های کرونایی و عدم پاسخگویی 
آنها گفت: گزارشی در این مورد از دانشگاه دیگری نیز داشته ایم و معاونت اداری 

مالی وزارت علوم این موضوع را پیگیری می کند.
دانشگاه  اداری  تعطیلی کامل بخش  از  ارائه شده  افزود: گزارش های  وی 
ها در صورت مستند بودن، پیگیری شده و به رئیس دانشگاه تذکر داده می شود.

آتش چهار سکونتگاه  کپری را خاکستر کرد
دهیار روستای دهندر هشتبندی گفت: در پی وقوع یک فقره آتش سوزی 
ویرانگر در روستای دهندر از توابع هشتبندی چهار سک.نتگاه کپری این روستا 

با خاکستر یکسان شد.
محمد ساالری گفت: در پی وقوع یک فقره آتش سوزی ویرانگر چهار منزل 
کپری متعلق به کشاورزان مهاجر فصلی ساکن در این روستا طعمه حریق شد و 
وسایل داخل آن ها نظیر یخچال، تلوزیون، مواد غذایی، وسایل آشپزی، پوشاک، 

مدارک سجلی و… به کلی از بین رفت.

پایان اختالف مالی با شلیک مرگبار
مردی که متهم است دوستش را به دلیل اختالف حساب هدف گلوله قرار 

داده و به قتل رسانده است، در زندان در انتظار جلسه محاکمه به سر می برد.
رسیدگی به این پرونده زمانی آغاز شد که به کارآگاهان جنایی استان فارس 
خبر رسید جسد مردی جوان به نام کاوه در باغی پیدا شده است. کارآگاهان در 
شده  شخصی  تسویه حساب  قربانی  کاوه  شدند  متوجه  هایشان  بررسی  جریان 
است. در ادامه تحقیقات سرنخ هایی از اختالف کاوه با یکی از دوستانش به نام 
میثم به دست آمد و میثم بعد از دستگیری به کشتن دوستش اقرار کرد و  گفت: 
از مدتی قبل با کاوه اختالف حساب داشتم. با اینکه حق با من بود، او حرفم را 
قبول نمی کرد، همین هم باعث شد از دست او عصبانی شوم و شب حادثه  که 
می دانستم کاوه در باغ است، با نقشه قبلی سالحی برداشتم و سراغش رفتم و 

او را به قتل رساندم.

عامل انتشار تصاویر مدلینگ دستگیر شد
رئیس پلیس فتا استان گلستان از دستگیری گرداننده صفحه و عامل انتشار 
تصاویر غیراخالقی و ترویج بی بندوباری با عنوان مدلینگ در فضای مجازی 
خبر داد.سرهنگ ابراهیم پرسا اظهارداشت: در رصد و پایش صورت گرفته توسط 
کارشناسان پلیس فتا استان، صفحه ای در یکی از شبکه های اجتماعی مشاهده شد 
که اقدام به بارگذاری و انتشار تصاویر مبتذل و محتوا علیه عفت واخالق عمومی، 
تحت عنوان مدلینگ می کرد. با بررسی ها و تحقیقاتی گرداننده صفحه که بیش 
از چند هزار دنبال کننده و صدها پست با محتوای مبتذل داشت، شناسایی و در 
یک عملیات موفق پلیسی دستگیر شد و انگیزه خود از راه اندازی صفحه و انتشار 

تصاویر غیراخالقی جذب دنبال کننده و کسب درآمد عنوان کرد.

فوت جوان »مهربانی« بر اثر برف و سرما
در شهر  فوت یک جوان  از  احمر شهرستان سراب  رئیس جمعیت هالل 

مهربان بر اثر برف و سرما در این شهرستان خبر داد.
یوسف منطقی اظهار داشت: پیکر بی جان جوانی که که برای شکار به کوه 
رفته  و به علت برف و سرما یخ زده بود، توسط اهالی روستا در ارتفاعات کوه 

های مشرف به روستای دمیرچی پیدا شد.

خودکشی دختر ۱۵ساله در بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی از خودکشی یک دختر نوجوان در 

مرکز نگه داری دختران آسیب دیده در این استان خبر داد.
»حمیدرضا پوریوسف« گفت: این دختر ۱۵ ساله که پدر او در زندان بوده و 
مادرش اعتیاد داشته با حکم قضایی حدود شش ماه پیش به مرکز نگه داری دختران 
در معرض آسیب بهزیستی منتقل شد . وی بهمین دالیل دچار افسردگی شده بود 

و سرانجام نیز پنج شنبه شب هفته گذشته اقدام به خودکشی کرد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،۷6۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

جوانان  سازمان  رئیس 
باتوجه  گفت:  احمر  هالل 
به شیوع کرونا و هدم امکان 
برای  ها،  برنامه  حضوری  برگزاری 
رویدادهای آموزشی با همکاری آموزش 
و پرورش در شبکه شاد اجرا شده است.

محمد گل افشان در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به شیوع کرونا و عدم 
برنامه های  و  دوره ها  برگزاری  امکان 
حاضر  حال  در  جوانان،  سازمان  سابق 
اموری  چه  برنامه ها صرف  این  بودجه 
هالل  جوانان  سازمان  گفت:  می شود، 
احمر همواره برنامه ها، رویدادها، اردوها، 
دوره های آموزشی و اقدامات مختلفی را 
برای رده های سنی کودکان، نوجوانان 
و جوانان داشته است. این دوره های از 
مدرسه گرفته تا دانشگاه، اردو، مانور و 

غیره انجام می شده است.
به  توجه  با  حال  اما  افزود:  وی 
ویروس  شیوع  و  کشور  فعلی  شرایط 
و  حضوری  برگزاری  امکان  کرونا 
عمومی برنامه ها وجود ندارد اما این به 
معنی عدم تداوم برنامه های ما نیست، 
شیوع  شرایط  ادامه  به  توجه  با  بلکه 
به  اقدام  جوانان  سازمان  ویروس  این 
صورت  به  خود  رویدادهای  برگزاری 
مجازی و اینترنتی کرده است. به طوری 
که اکثر دوره های آموزشی یا برنامه هایی 
که قابلیت اجرای غیر حضوری داشته اند، 
حال به صورت مجازی و از راه دور در 

حال اجرا است.

بودجه ای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
که پیش تر صرف برگزاری رویدادهای 
صرف  نیز  ل  حا می شده  ن  ما ز سا
 ، د می شو نها  آ ی  ز مجا ری  ا گز بر
گذشته  ماه های  طی  داشت:  ز  برا ا
ره های  جشنوا زجمله  ا یی  دها رویدا
آموزشی، مسابقه های کتابخوانی برای 
فیلم  رده های مختلف سنی، جشنواره 
و عکس با موضوعاتی ازجمله ویروس 
آمادگی  آموزشی  دوره های  کرونا، 
موزشی  آ کالس های  ن،  ا بحر ر  د
پیشگیری از کرونا و غیره به صورت 
در  رتباطی  ا راه های  ز  ا و  مجازی 
تأثیراتی  و  اجرا شده  شده،  نظرگرفته 

است. داشته  نیز  مثبتی 
رئیس سازمان جوانان هالل احمر 
با اشاره بر همکاری با دیگر دستگاه ها 

برای اجرای این رویدادها، عنوان کرد: 
با توجه به لزوم ارائه برخی آموزش های 
ویژه  به  نوجوانان  و  کودکان  به  الزم 
به  اقدام  حوادث،  و  کرونا  موضوع  در 
مربوطه  نهادهای  برخی  با  همکاری 
برای ادامه روند فعالیت های خود کردیم. 
دوره های  و  رویدادها  منظور  همین  به 
با  کرونا  ویروس  با  مقابله  آموزشی 
همکاری آموزش و پرورش در سامانه 
شاد اجرا شد و همچنان نیز برنامه های 
فیلم های  عالوه  به  دارد.  ادامه  جدید 
نیز  دیگر  موضوعات  با  الزم  آموزشی 
اختیار  این وزارت خانه در  با همکاری 

دانش آموزان قرار گرفت.
گل افشان تصریح کرد: یکی دیگر 
از اقدامات مهم سازمان جوانان برگزاری 
کنگره اعضای کانون های جوانان بود که 

اقدام بسیار مهمی در این حوزه محسوب 
می شد و خوشبختانه این کنگره نیز با 
وجود شرایط کنونی با رعایت مالحظات 

بهداشتی برگزار شد.
طرح  اجرای  جزئیات  درباره  وی 
در  داد:  توضیح  نیز  سالمت  ناظران 
هالل  داوطلبان  و  جوانان  طرح  این 
علوم  دانشگاه های  در  حضور  با  احمر 
کردن  و سپری  پزشکی سراسر کشور 
با  کرونا،  ویژه  آموزشی  دوره های 
حضور در دستگاه های عمومی، دولتی، 
خصوصی و غیره بر نحوه اجرای صحیح 
پروتکل های بهداشتی نظارت می کنند.

رئیس سازمان جوانان هالل احمر 
ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های این 
طرح آموزش ناظران سالمت به مردم 
حتی  و  کرونا  موضوع  در  دستگاه  و 
ضدعفونی کردن مجموعه ها، کارگاه ها 

و مراکز مورد نیاز است.
ناظران  طرح  افزود:  گل افشان 
و  شده  آغاز  آذرماه  ابتدای  از  سالمت 
خواهد  ادامه  نیز  جاری  هفته  پایان  تا 
قابل  نیز  نیاز  صورت  در  البته  داشت. 

تمدید خواهد بود.
مشارکت  افراد  تعداد  درباره  وی 
کرد:  عنوان  نیز  طرح  این  در  کننده 
مشارکت  افراد  سقف  جوانان  سازمان 
کننده را 2۰ هزار نفر تعیین کرده و تا این 
تعداد در سراسر کشور امکان همکاری 
را دارند البته این تعداد در صورت نیاز 

افزایش خواهد یافت.

اجرای مجازی برنامه های سازمان جوانان هالل احمر در شبکه شاد

اتحادیه انجمن های اسالمی از برگزاری دوره های 
آموزشی_ مهارتی با محوریت دانش فنی و محتوایی 
سراسر  در  آذرماه  دهم  ازامروز،   را  مجازی  فضای 

کشور خبر داد.
محوریت  با  رتی  مها موزشی-  آ ه  دور  ۱۹
دانش فنی و محتوایی فضای مجازی ویژه شبکه 
انجمن های  اتحادیه  کادر  و  دانش آموزی  مربیان، 
به صورت  دوره ها  این  می شود.  برگزار  اسالمی 

کشور  سراسر  در  آذرماه  دهم  تاریخ  از  مجازی 
شد. خواهد  آغاز 

شامل  مجازی  دوره های  این  اساس،  این  بر 
سوشال  دوره  فتوشاپ،  مقدماتی  آموزش  دوره های 
آموزش  دوره  یونیتی،  آموزش  دوره  مارکتینگ، 
مدل سازی  پیشرفته(،  و  )مقدماتی  خالق  نویسندگی 
دیزاین،  متریال  آموزش  دوره  پیشرفته(،  و  )مقدماتی 
دوره آموزش مقدماتی گیم میکر- دوره آموزش علمی 

آموزشی  دوره  نویسی،  رادیو  آموزشی  دوره  نویسی، 
آموزشی  دوره  پیشرفته(،  و  )مقدماتی  خبرنگاری 
برنامه نویسی ios مقدماتی، متوسطه و پیشرفته، دوره 
پادکست  آموزشی  دوره  مقدماتی،  اندروید  آموزشی 
پایان  اعطای گواهینامه  با   ui – ux آموزشی  دوره 

دوره خواهد بود.
عالقه مندان می توانند تا آحر وقت امروز ۱۰ آذر از 

طریق لینک serajeduc.ir ثبت نام کنند.

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی بامحوریت دانش فنی ومحتوای مجازی
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رییس هیئت عامل صندوق 
تثبیت بازار سرمایه گفت: روز پنج 
شنبه )6 آذر ماه( مبلغ یک هزار 
به  ملی  توسعه  صندوق  از  تومان  میلیارد 
صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.

کرد:  اعالم  آقابابایی  ابراهیم  محمد 
قراردادی که از چند وقت گذشته با موضوع 
در  ملی  توسعه  صندوق  گذاری  سپرده 
شده  مطرح  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق 
بود با برخی از مشکل ها و ابهام ها از طرف 
صندوق توسعه ملی همراه بود که منجر به 

تاخیر در زمان اجرای آن شد.
توسعه  صندوق  اینکه  بیان  با  وی 
تا در چند بخش منابع را به  ملی قرار شد 
صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد، 
گفت: منابع اختصاص داده شده به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیالت است 
که بازپرداخت آن به صورت ساالنه و با نرخ 
خاطرنشان  است.آقابابایی  درصد   ۱2 بهره 
کرد: صندوق توسعه ملی در بخش نخست 
یک هزار میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت 
بازار سرمایه با نرخ سود ۱2 درصد و به مدت 
پنج ساله سپرده گذاری کرده است که زمان 

تعیین شده قابل تمدید خواهد بود.
رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار 
سرمایه گفت: این اتفاق می تواند برای بازار 
شرایط ضروری،  در  و  باشد  مثبت  سرمایه 

بازارگردانی  و  نقدشوندگی  افزایش  برای 
سهام استفاده شود، همچنین صندوق تثبیت 
بازار سرمایه تعهد به بازپرداخت اصل منابع 
در پایان سررسید و سود حاصل از آن را دارد.

رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار 
سرمایه خاطرنشان کرد: صندوق تثبیت بازار 
سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق 
توسعه ملی داده است و در صورت موافقت 
به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.

به  منابع  این  انتقال  تاثیر  به  وی 
و  کرد  اشاره  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق 
افزود: این منابع روز پنج شنبه 6 آذرماه به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد و هنوز 

نقشی در رشد بازار سرمایه نداشته است.
بورس  سازمان  کرد:  اضافه  آقابابایی 
کرد  مقرر  بورس  عالی  شورای  تصویب  با 
مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص دهد، 
این موضوع که در هفته های قبل محقق شد، 
منجر به فعالیت صندوق در بازار و کمک به 

بازگشت روند صعودی به بازار شد.
تحت  را  صندوقی  بورس،  سازمان 
عنوان صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار 
دارد که درصدی از کارمزد معامالت و درآمد 
سازمان به منظور حفظ نقدشوندگی وارد این 

صندوق می شود.

نکته قابل توجه برای استفاده از این 
صندوق ها این است که در شرایط عادی و 
طبیعی بازار نمی توان از منابع این صندوق 
استفاده کرد، بلکه استفاده از آن بیشتر برای 
روزهایی است که اتفاق پیش بینی نشده ای 
رخ می دهد که به شدت بر روند کوتاه مدت 
بازار تاثیرگذار باشد و قیمت سهام با کاهش 
پیش  وضع  به  توجه  با  مواجه  شود،  شدید 
آمده منابع این صندوق در این موقعیت بنا 
بر صالحیت مدیریت، وارد سمت تقاضا در 
بازار می شود و از طریق جمع آوری صف های 

فروش، قیمت ها را به ثبات می رسانند.
بازار  از  حمایت  برای  بورس  سازمان 
این  در  بحرانی  اتفاق  که  مواقع  برخی  در 
بازار رخ می دهد و نیازمند نقدینگی می شود 
استفاده  صندوق  این  در  موجود  منابع  از 
می کند و از این طریق، معامالت بازار را به 

ثبات می رساند.
نقدینگی موجود در این صندوق ممکن 
است از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق 
توسعه ارزی تامین شود و در آخر، سازمان 
معامالت  صندوق ها  این  واسطه  به  بورس 
بازار را کنترل خواهد کرد، این اقدام و استفاده 
بودن  ارزنده  نیازمند  صندوق  این  منابع  از 
قیمت سهام و دور بودن آن سهم از قیمت 
حبابی است در غیر این صورت نمی توان از 

سهم مورد نظر حمایت کرد.

چقازردی خبر داد:
موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شد
بانک  مدیرعامل  سپه:  بانک  اطالع رسانی  پایگاه 
سپه اعالم کرد با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
موسسه  ادغام  فوق العاده  مجمع  و  سالیانه  فوق العاده 
اعتباری کوثر، این موسسه رسمًا در بانک سپه ادغام شد.

سپه،  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم خبر فوق افزود: در 

اجرای مصوبه شورای راهبری ادغام، بانک سپه با هماهنگی ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ستاد کل 
نیروهای مسلح و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع این بانک ها 
و موسسه را فراهم نمود و در قدم بعدی مجامع مربوط به موسسه اعتباری کوثر با 
حضور اکثریت سهامداران در روز چهارشنبه پنجم آذرماه سال ۱3۹۹برگزار شد.

وی اظهار داشت: با برگزاری مجامع موسسه اعتباری کوثر، از روز پنجشنبه 
ششم آذرماه سال جاری شعب موسسه اعتباری کوثر سابق با تابلوهای بانک سپه 

آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز و مشتریان گرامی هستند.
وی اظهار داشت: بانک سپه تمامی تمهیدات اجرایی شامل عملیات حوزه 
شعب، به  کارگیری نرم افزار واسط برای ارائه خدمات مشتریان، نصب تابلوهای 
بانک سپه، صدور احکام کلیه مسئوالن و پرسنل شعب از سوی بانک سپه، ابالغ 
راهبردها و دستورالعمل های اجرایی بانک سپه متناسب با ساختار مصوب هیئت  
مدیره بانک سپه را انجام داده و به فضل پروردگار خدمات مطلوب به مشتریان 

عرضه خواهد نمود.
مدیرعامل بانک سپه ابراز امیدواری کرد با هماهنگی به عمل آمده مجامع 
سایر بانک های ادغام شونده طبق برنامه ریزی زمان بندی شده تا پایان آذرماه سال 

جاری برگزار شود و بدین ترتیب پرونده مهم و ملی ادغام خاتمه یابد.

بانوان از تسهیالت ویژه بانک مهر ایران برخوردار می شوند
در چارچوب طرح  ایران  مهر  بانک قرض الحسنه 
براي  را  ویژه اي  تسهیالت  ایران،  مهر  بانوان  اندوخته 

آن ها در نظر گرفته است.
این  ایران،  مهر  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  بانوان  مختص  را  قرض الحسنه اي  تسهیالت  بانک 
نظر گرفته که مي تواند براي این قشر از جامعه به ویژه 

بانوان کارآفرین و همچنین زنان سرپرست خانوار مفید باشد.
اندوخته بانوان مهر ایران طرحی است که متقاضیان می توانند در چارچوب آن 
تسهیالت قرض الحسنه زنجیره اي را در 4 مرحله دریافت کنند. بانک مهر ایران با 
هدف خدمت به جامعه زنان کشور و توانمندسازی بانوان خانه دار و کارآفرین و براي 
ارائه خدمات بانکي متناسب با این قشر، اقدام به اعطاي تسهیالت قرض الحسنه 
در قالب محصولي جدید با عنوان »اندوخته بانوان مهر ایران« کرده است. در 
این طرح متقاضیان عالوه بر توسعه فضاي کسب وکار خود، مي توانند در ارتقاي 

سطح رفاه خانواده هایشان نیز نقش آفرین باشند.
تسهیالت  دریافت  متقاضی  که  هستند  بانوانی  طرح  این  هدف  جامعه 
قرض الحسنه  باشند. این افراد از طریق افتتاح حساب و و واریز مبالغي به صورت 
مستمر و ماهانه براي ایجاد پس انداز، عالوه بر استفاده از خدمات بانک مي توانند 

از تسهیالت قرض الحسنه نیز استفاده کنند.
مزایای این طرح چیست؟

از جمله  این طرح می توان به موارد مختلف اشاره کرد؛  از جمله مزایای 
اعطاي تسهیالت قرض الحسنه زنجیره اي در 4 مرحله جمعًا به میزان 4۱میلیون 
تومان و در راستای رفع نیازها و احتیاجات ضروري بانوان، امکان پس انداز مبالغ 
خرد و برنامه ریزي براي استفاده از تسهیالت قرض الحسنه، ایجاد انگیزه در بانوان 

جهت اشتغال و کارآفریني.
برای شرکت در طرح و واریز مبالغ پس انداز مستمر ماهانه، متقاضیان باید 
نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مربوط به طرح اندوخته بانوان مهر 

ایران اقدام کنند. متقاضیان در این رابطه مي توانند:
افتتاح حساب و واریز مستمر مبالغ به صورت ماهانه  ۱. شخصًا نسبت به 
دریافت  مشمول  طرح،  شرایط  اساس  بر  الزم  میانگین  ایجاد  با  و  کرده  اقدام 

تسهیالت شوند.
2. به واسطه افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهانه توسط همسر یا پدر، 
با ایجاد میانگین الزم طبق شرایط طرح، امکان دریافت تسهیالت را پیدا کنند.

شرایط دریافت تسهیالت
در این طرح هر یک از بانوان دارای شرایط افتتاح حساب، مي تواند با پس انداز 
مبلغ مستمر ماهانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام کرده و از تسهیالت طرح 

اندوخته بانوان مهر ایران به شرح ذیل بهره مند شود:
تومان  مبلغ 2۰۰ هزار  به  ماهانه  مستمر  انجام 4 واریز  با  ۱. متقاضی 
به  اول،  مرحله  تسهیالت  از  چهارم(،  ماه  )در  واریزی  چهارمین  با  همزمان  و 

مبلغ 3 میلیون تومان با بازپرداخت 24 ماهه بهره مند می شود.
از  تومان( قبل  )به میزان 8۰۰هزار  اول  مبالغ واریزی 4 ماهه  2. مجموع 
از سوی متقاضي،  ارائه شده  ارائه تضامین  به  برای کمک  پرداخت تسهیالت، 
به عنوان وثیقه نقدي تا پایان اقساط تسهیالت تمام وام هاي دریافتي 4 مرحله 

در نظر گرفته می شود.
3. پس از دریافت تسهیالت مرحله اول و برای استفاده از تسهیالت دوم، 
از ابتداي ماه پنجم متقاضي باید نسبت به ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱۰۰هزار 

تومان اقدام کند.
تسهیالت  از  بالفاصله  اول،  مرحله  تسهیالت  تسویه  و  از 24 ماه  4. بعد 
می شود.  بهره مند  بازپرداخت 24 ماهه  با  تومان  مبلغ 6 میلیون  به  دوم  مرحله 
)8۰۰ هزار تومان به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت دوم محسوب شده و مجموع 

مبالغ ۱۰۰هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.
۵. با استمرار پس انداز ماهانه در دوره تسهیالت مرحله دوم به مبلغ ۱۰۰هزار 
تومان، متقاضی می تواند بعد از 24 ماه و تسویه تسهیالت مرحله دوم، بالفاصله از 
تسهیالت مرحله سوم به میزان ۱2میلیون تومان، با بازپرداخت 36 ماهه برخوردار شود. 
)بدیهی است 8۰۰ هزار تومان مجدداً به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت سوم محسوب 

شده و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.
و  از 36 ماه  بعد  تومان  مبلغ ۱۰۰هزار  به  ماهانه  پس انداز  ادامه  6. با 
چهارم  مرحله  تسهیالت  از  متقاضی  بالفاصله  سوم،  مرحله  تسهیالت  تسویه 
می شود.  بهره مند  بازپرداخت 36ماهه  با  تسهیالت  تومان  میزان 2۰ میلیون  به 
)8۰۰ هزار تومان مجدداً به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت چهارم در نظر گرفته 

شده و مجموع مبالغ ۱۰۰ هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.
تبصره: متقاضی در هر مرحله، در صورت عدم نیاز به وام مرحله بعد، پس 
از تسویه وام دریافتي، مي تواند مبالغ واریزي مستمر ماهانه و وثیقه نقدي خود 

را برداشت کند.

افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی 
در بانک توسعه تعاون 

به منظور حمایت از اشتغال و همراهی با کارفرمایان 
در مواجهه با شرایط اقتصادی پیش رو، مقرر داشت تا 
کارفرمایان  اشتغالزایی  قرض الحسنه  تسهیالت  سقف 
دستگاه های حمایتی تا سقف 2۰ میلیارد ریال افزایش 

یابد.
بر  بانک توسعه تعاون،  به گزارش روابط عمومی 

بخش  در  خصوصًا  اشتغالزایی  از  حمایت  باهدف  و  مدیرعامل  موافقت  اساس 
نهادهای حمایتی، بانک توسعه تعاون سقف تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی 
قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی را تا سقف 2۰ میلیارد ریال برای 

اشتغال حداقل 4۰ نفر مددجو افزایش داد.
بر اساس این تصمیم تسهیالت اعطاشده به این کارفرمایان، به ازای هر 

نفر حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
همچنین چنانچه کارفرمای معرفی شده از سوی دستگاه های حمایتی نسبت 
به اشتغال تعداد کمتری مددجو اقدام نماید. شعب بانک توسعه تعاون به تناسب 
ازای هر نفر مددجو حداکثر  اشتغال ایجادشده، نسبت به اعطای تسهیالت به 
۵۰۰ میلیون ریال اقدام خواهند نمود. گفتنی است همه گیری کرونا آسیب زیادی 
به کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط حمایتی وارد نموده و 
بانک توسعه تعاون رسالت خود می داند در جهت کمک به رونق تولید و حمایت 

از اشتغال، تمام ظرفیت های موجود خود را به کار گیرد.

دبیرکل اوپک: آینده صنعت انرژی در پساکرونا 
روشن است

دبیرکل اوپک در پایان هفته شلوغی که پشت سر گذاشت با تاکید بر 
نیاز صنعت نفت به ۱2 تریلیون و 6۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری گفت: با 
وجود همه چالش ها، آینده روشنی برای صنعت انرژی پس از همه گیری 

کرونا وجود دارد.
)اوپک(،  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  دبیرخانه  گزارش  به 
کمیسیون  نشست  یکصدوسی وچهارمین  در  بارکیندو  سانوسی  محمد 
طریق  از  آذرماه(  )پنجم  چهارشنبه  روز  که   )ECB( اوپک  اقتصادی 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: شاهد بازگشت تدریجی به سطح 
تقاضای نفت پیش از همه گیری کرونا و پس از آن شاهد رشد قابل توجه 

تقاضا در اواسط این دهه خواهیم بود.
وی با اشاره به دستاوردهای توافقنامه همکاری در برقراری توازن 
بازار و عملکرد صحیح صنعت نفت و چشم انداز اقتصاد جهانی، افزود: همه 
تالش های ما از جمله کاهش عرضه بی سابقه نفت منجر به شکل گیری 
بزرگ ترین تعهد برای ثبات در تاریخ بازار نفت ) مقدار و مدت زمان( شد.

اقتصاد جهان گفت: اوپک پیش بینی می کند  دبیرکل اوپک درباره 
رشد اقتصاد جهانی در سال 2۰2۰، 4.3 درصد کاهش و در سال 2۰2۱، 

4.4 درصد افزایش یابد.
بارکیندو تأکید کرد: برای حمایت از روند بازیابی بازار نفت از همه گیری 
انواع انرژی، از جمله  کرونا و تأمین انرژی مورد نیاز آینده جهان، همه 

نفت و گاز، نیاز خواهد بود.
کاهش 3۰ درصدی سرمایه گذاری در نفت

دبیرکل اوپک همچنین در هشتمین کمیته مشترک فنی اوپک و 
غیر اوپک که روز جمعه )هفتم آذرماه( و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، گفت: انتظار عرضه واکسن کرونا سبب بهبود شرایط روانی بازار شده 
است. با این حال، باید همچنان موضع خود را تا زمان کاهش موارد ابتال 

به ویروس کووید-۱۹ حفظ کنی زیرا هنوز در اوج این فاجعه هستیم.
بارکیندو همچنین به تأثیر مخرب همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد 
جهان و بازار جهانی نفت اشاره و اظهار کرد: سرمایه گذاری در صنعت 

نفت بسیار کاهش یافته است.
دبیرکل اوپک گفت: سرمایه گذاری در سال جاری تا 3۰ درصد کاهش 
یافت، این رقم بیشتر از زمان رکود اقتصادی در سال های 2۰۱4 تا 2۰۱6 
است. صنعت نفت حتی پیش از همه گیری کرونا همچنان درگیر آن بود.

دالر  میلیارد   6۰۰ و  تریلیون   ۱2 به  نفت  صنعت  افزود:  بارکیندو 
بحران  از  و  دهد  کاهش  را  نوسان ها  بتواند  تا  دارد  نیاز  سرمایه گذاری 

احتمالی انرژی در آینده جلوگیری کند.
به تعویق افتادن نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک پالس

به گزارش رویترز به نقل از یک منبع آگاه، برگزاری نشست غیررسمی 
یکی از نشست های اوپک  پالس که قرار بود روز شنبه، هشتم آذرماه برگزار 
شود به تعویق افتاد و روز گذشته)یکشنبه، نهم آذرماه( برگزار شد و اشاره 

به دلیل به تعویق افتادن این نشست ذکر نشد.
اوپک پالس در حال گفت وگو برای به تعویق انداختن تسهیل کاهش 
تولید این ائتالف است، زیرا تقاضای نفت همچنان در پی افزایش ابتال به 

ویروس کرونا ضعیف است.
قرار است بر اساس برنامه ریزی مشخص شده در توافق کاهش عرضه 
نفت اوپک پالس، کاهش تولید کنونی این ائتالف حدود 2 میلیون بشکه 

در روز تسهیل شود.
نیجریه خواستار افزایش سهمیه 

کشورش  که  کرد  اعالم  نیجریه  رئیس جمهوری  بوهاری،  محمدو 
برای حمایت از اقتصاد و ایجاد زیرساخت برای جمعیت قابل توجه خود 

که بسیاری از آنها فقیر هستند به تولید نفت بیشتری نیاز دارد.
هنگام  است  خواسته  اوپک  از  وی  بوهاری،  دفتر  بیانیه  اساس  بر 
تقسیم بندی سهمیه کاهش تولید نفت اعضا، این مسئله را در نظر گیرد.

قرار  با  بود که  اوپک خواسته  از  اوایل ماه جاری میالدی،  نیجریه 
دادن میدان اگبامی این کشور در طبقه بندی میعانات نفتی، سهمیه تولید 

نفت نیجریه را ارزیابی کند.
این درخواست به معنای افزایش سهمیه تولید نفت این کشور است، 

زیرا میعانات در سهمیه بندی اوپک قرار نمی گیرند.
 6 از  منبع  سه  می شود،  نیجریه  پایبندی  افزایش  سبب  اقدام  این 
منبع ثانویه اوپک این میدان را در حوزه نفت خام و بقیه آن را میعانات 

در نظر گرفته اند.
الجزایر که اکنون ریاست دوره ای اوپک را به عهده دارد در این باره 
اظهار کرده بود که هر تالشی برای تغییر سهمیه های تولید نفت اوپک 

می تواند سبب فروپاشی بازار نفت شود.
یکصدوهشتادمین نشست وزیران اوپک و دوازدهمین نشست وزیران 
اوپک و غیراوپک 3۰ نوامبر و یکم دسامبر )دهم و یازدهم آذرماه( برگزار 
در سراسر  ویروس کرونا  دوباره  به شیوع  توجه  با  این کمیته  می شود. 
و  نفت  بازار  بررسی  به  بازار،  بهبود  و  ثبات  بر  آن  مداوم  تأثیر  و  جهان 

اقتصاد جهانی پرداخت.

افزایش شمار دکل های نفت و گاز آمریکا
 برای چهارمین ماه پیاپی

دکل های  شمار  که  کرد  اعالم  بیکرهیوز  حفاری  خدمات  شرکت 
حفاری نفت و گاز آمریکا برای چهارمین ماه پیاپی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار دکل های نفت و گاز آمریکا برای 
چهارمین ماه پیاپی افزایش یافت، زیرا تولیدکنندگان نفت شیل با بهبود 
قیمت نفت و باقی ماندن در سطوح 4۰ دالر برای هر بشکه، از اواسط ماه 

ژوئن فعالیت های حفاری را ازسر گرفتند.
دستگاه،   ۱۰ افزایش  با  که  است  آورده  خود  گزارش  در  بیکرهیوز 
مجموع دکل های حفاری آمریکا در هفته منتهی به 2۵ نوامبر )چهارشنبه، 

پنجم آذرماه( به 32۰ دستگاه رسید.
این دهمین هفته در ۱۱ هفته اخیر است که شمار دکل های نفت و 

گاز آمریکا افزایش می یابد.
پنجشنبه  روز  در  متحده  ایاالت  شکرگزاری  روز  تعطیالت  به دلیل 
از  آمار تعداد دکل های خود را چند روز زودتر  )ششم آذرماه(، بیکرهیوز 

معمول اعالم کرد.
تعداد کل دکل های نفتی فعال در این هفته 482 دستگاه و 6۰ درصد 

کمتر از مدت مشابه آن در سال گذشته میالدی بود.
تعداد کل دکل های آمریکا در ماه نوامبر 24 دستگاه افزایش یافت 
و چهارمین افزایش ماهانه پیاپی آن برای نخستین بار از دسامبر 2۰۱8 

را رقم زد.
مجموع دکل های حفاری آمریکا در هفته منتهی به ۱4 اوت )جمعه، 
میان  در  ثبت شده  تعداد  کمترین  یعنی  دستگاه،   243 به  مردادماه(   24

داده های این شرکت )مربوط به سال ۱۹4۰( رسیده بود. 
با ۱۰ دستگاه  مجموع دکل های نفتی فعال آمریکا در این هفته، 
این در  ماه مه رسید.  از  تعداد  باالترین  یعنی  به 24۱ دستگاه  افزایش 
 ۷۷ به  افزایش  دستگاه  یک  با  گازی  دکل های  شمار  که  است  حالی 

دستگاه رسید.
افزایش امید به دستیابی به واکسنی مؤثر برای ویروس کرونا سبب 
شد قیمت نفت خام دبلیوتی آی آمریکا در این هفته حدود 46 دالر برای هر 
بشکه باشد و قیمت آن در هفت ماه گذشته حدود ۱4۵ درصد افزایش یابد. 
شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا شاخصی برای پیش بینی تولید 

نفت این کشور در آینده، مورد توجه فعاالن بازار نفت است.

تحقق یک وعده؛
واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بورس 
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زیر نظر: محمد امامی

عملیات  مرتبه  چهار  امسال  آبان ماه 
بازار باز و با هدف تزریق نقدینگی به بازار 
بین بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ 
سود هدف انجام شد که به دنبال آن نرخ 
 2۹ تا  هشتم  از  بانکی  بین  بازار  در  سود 
آبان ماه در مسیری نزولی از 23.2 به 2۱.6 

و در ششم آذرماه به 2۰.۷ درصد رسید.
بانک  عمومی  بط  روا گزارش  به 
مرکزی، نرخ سود موزون بازار بین بانکی در 
آبان ماه امسال معادل 23.2 درصد  ابتدای 
با توجه به باال بودن این نرخ نسبت  بود؛ 
به نرخ سود سیاستی تعیین شده و همچنین 
سقف  سود  نرخ  به  نسبت  آن  رفتن  فراتر 
داالن )22 درصد(، در آبان ماه چهار نوبت 
تزریق  هدف  با  هفتگی  باز  بازار  عملیات 
نرخ  بین بانکی و هدایت  بازار  به  نقدینگی 

سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد.
ید  خر ه  شیو به  نخست  ت  عملیا
قطعی اوراق بدهی دولتی بود که طی آن 
۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال اوراق از دو بانک 

خریداری شد که البته ۱۰۷.۵ هزار میلیارد 
ریال از آن به یک بانک اختصاص داشت 
و به منظور ساماندهی اضافه برداشت این 
بانک انجام شد. سه عملیات بعدی در قالب 
حجم  که  گرفت  صورت  بازخرید  توافق 
و   26.۷  ،۹.8 ترتیب  به  آنها  در  معامالت 

3۵.۵ هزار میلیارد ریال بود.
که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
باز  بازار  عملیات  به  مربوط  معامالت  کل 
 ۷2 در حدود  بازخرید  توافق  از  استفاده  با 
هزار میلیارد ریال با سررسید ۱4 روزه بوده 
آبان ماه 62.2 هزار  پایان  که مانده آن در 

میلیارد ریال است.
همچنین در آبان ماه در مدت هشت 
اعتبار  دریافت  برای  بانک  چهار  روز، 
قاعده مند در نرخ سقف داالن )22 درصد( 
مبالغ  که  کردند  مراجعه  مرکزی  بانک  به 
توافق  قالب  در  روز  همان  در  درخواستی 
شد.  اعطا  متقاضی  بانک های  به  بازخرید 
اعتبارگیری قاعده مند بانک های مورد اشاره 
در آبان ماه در حدود ۹4.2 هزار میلیارد ریال 
بود که مانده آن در پایان ماه یاد شده بالغ بر 
۱۱.۹ هزار میلیارد ریال است. به این ترتیب 
بانک مرکزی -با  کل مانده تزریق ذخایر 
توافق بازخرید- در بازار بین بانکی در پایان 
آبان ماه سال جاری ۷4.۱ هزار میلیارد ریال 

بوده است.
که  است  ضروری  نکته  این  ذکر   
به  آتی  هفته های  در  باز  بازار  عملیات 
نرخ سود  تداوم خواهد داشت که  گونه ای 
و  نزدیک تر  سیاستی  سود  نرخ  به  بازار 

نوسانات نرخ بازار محدودتر شود.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

نرخ سود بازار بین بانکی در مسیر کاهش 

که  می دهد  نشان  خودرو  بازار  رصد 
بازار  در  خارجی  خودروهای  قیمت  ریزش  
به  مدل ها  برخی  در  حتی  و  داشته  ادامه 
بیش از سه میلیارد تومان نیز رسیده است؛ 
حاکم  رکود  دلیل  به  کارشناسان  اعتقاد  به 
کاهش  بر  مبنی  گرفته  شکل  انتظارات  و 
بیشتر قیمت ها، ریزش ها ادامه دار خواهد بود.

آگهی های  و  خودرویی  سایت های 
تلگرامی  واتساپی،  درج شده در کانال های 
هر  که  است  این  از  حاکی  اینستاگرامی  و 
 2۰ حدود  در  که   ۷3۰ و  ام.  بی.  دستگاه 
روز گذشته و پیش از تعطیالت کرونایی تا 
۹.۵ میلیارد تومان قیمت داشت، این روزها 
در قیمت 6 میلیارد تومان نیز خریدار ندارد.

لکسوس ان. ایکس که حدود دو هفته 
پیش پنج میلیارد تومان قیمت خورده بود، 
تومان  میلیارد   3.۵ تا   3.4 بین  روزها  این 

قیمت دارد.
که  تیگوان  واگن  فولکس  همچنین 
داشت،  قیمت  تومان  میلیارد   3.۵ تا  پیشتر 
این روزها در قیمت 2.4 میلیارد تومان نیز 

خریدار ندارد.
کیلومتر  صفر   2۰۱۷ مدل  قیمت 
ه  و گر ب  محبو سی بلند  شا  ، فه نتا سا
از  نیز  کره جنوبی  هیوندای  خودروسازی 
سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در ۱۵ روز 
گذشته به 2 میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در 
آگهی ها کاهش داشته و نمونه های کارکرده 
این خودرو که تا دو هفته پیش 2.۵ میلیارد 
تومان قیمت داشت این روزها به حدود ۱.6 

میلیارد تومان کاهش یافته است.
صفر   3 مزدا  دستگاه  هر  همچنین 
کیلومتر که فروشندگان تا یک میلیارد و 3۰۰ 
میلیون تومان برای آن مطالبه می کردند، این 

روزها با افتی چشمگیر به حدود 86۰ میلیون 
تومان رسیده است.

تا  مونتاژی سایپا که  سیتروئن سی3 
یک میلیارد و 28۰ میلیون تومان هم آگهی 
میلیون   83۰ حدود  در  روزها  این  می شد، 
مونتاژی  پژو2۰۰8  و  دارد  قیمت  تومان 
سفید  کیلومتر  صفر  نمونه  که  ایران خودرو 
میلیون   2۰۰ و  میلیارد  یک  تا  آن  رنگ 
میلیون  زیر 8۰۰  بود،  قیمت خورده  تومان 
تومان و در برخی آگهی ها تا ۷8۰ میلیون 

تومان پایین آمده است.
داشتند:  اظهار  نمایشگاه داران  برخی 
تعطیالت  دلیل  به  نمایشگاه ها  روزها  این 
هستند  تعطیل  کرونایی  محدودیت های  و 
و ما فقط به اندک تلفن ها جواب می دهیم.

برای  تقاضایی  اینکه  بیان   با  آنان 
خودروی خارجی وجود ندارد، تصریح کردند: 

قیمت ها به طور متوسط نسبت به ۱۰ تا ۱۵ 
تعطیالت، دست کم  از  پیش  و  روز گذشته 
کاهش  این  که  یافته  کاهش  درصد   3۰
 3۰ باالی  گران قیمت تر  خودروهای  برای 

درصد است.
یه  د تحا ا ییس  ر یب  نا پیشتر 
گفته  پایتخت  خودروی  نمایشگاه داران 
بود: اگر دالر تا مرز ۱8 تا 2۰ هزار تومان 
ریزش کند، قیمت کاذب خودروهای خارجی 

دست کم تا 4۰ درصد پایین می آید.
»نعمت اهلل کاشانی نسب« تاکید کرد: 
با وضع محدودیت های دو هفته ای کرونایی، 
فرو  شدیدتر  رکودی  در  خودرو  راکد  بازار 
سراشیبی  در  همچنان  قیمت ها  و  رفته 
برخی  مقاومت  رو  همین  از  است،  نزول 
فروشندگان خودرو در مقابل کاهش قیمت ها 

بی فایده است.

کرونا و دالر دست در دست هم؛

تداوم ریزش های میلیاردی در بازار خودروهای خارجی

از  برخی  فروش  اطالعات  بررسی 
شواهد  و  »بوش«  خانگی  لوازم  کاالهای 
به دست آمده نشان می دهد که الزم است 
به طور روشن تاریخ آخرین ترخیص لوازم 
خانگی این برند آلمانی اعالم شود تا ابهامات 

برطرف شود.
از  سال  دو  از  بیش  که  حالی  در 
می گذرد،  خانگی  لوازم  واردات  ممنوعیت 
اداری،  عدالت  دیوان  رای  با  پیش  مدتی 
42۰ کانتینر لوزام خانگی بوش در گمرک 
شهید رجایی آماده ترخیص شد؛  به طوری 
که  آن  ارز  منشأ  تایید  و  سفارش  ثبت  که 
گفته می شد نیمایی است انجام شده بود؛ 
هر چند که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( تامین ارز نیمایی را تایید نکرد اما 
در نهایت گمرک اعالم کرد که ترخیص این 
محموله لوازم خانگی به دلیل ایرادات وارده 

متوقف شده است.
در این میان اما شواهدی وجود دارد 
که احتمال ترخیص لوازم خانگی بوش در 

زمان ممنوعیت را مطرح می کند.
شود  اشاره  موضوع  این  به  باید  ابتدا 
لوازم  فروشندگان  تحادیه  اعالم  طبق  که 
خانگی، خریداران می توانند با ارسال شناسه 
کاالی مورد نظر خود به سامانه *4*#۷۷۷۷ 
مشخصات کاال از جمله شرکت تولیدی آن 
را دریافت کنند و مطئن شوند که کاال از راه 
قاچاق به کشور وارد نشده است. همچنین 
اگر کاالی خارجی در بازار با ضمانتنامه های 

قید شده در سایت اتحادیه به فروش برسد 
این کاال قاچاق نیست.

شرکت  نمایندگی  چند  با  تماس  در 
با  این سوال مطرح شد که چگونه  بوش 
محصوالت  آن ها  کاال  ممنوعیت  وجود 
می کنند؟  عرضه  نتنامه  ضما با  ا  ر خود 
که  کردند  اظهار  نمایندگی ها  از  برخی 
نتی  را گا با  رتباطی  ا ردات  وا ممنوعیت 
کشور  داخل  به  مربوط  گارانتی  و  ندارد 
گفت  هم  یندگی ها  نما ز  ا یکی  است. 
یک  به  مربوط  او  کاالی  واردات  که 
زمان  به  هم  باز  که  است  پیش  سال 
یکی  میان  این  در  برمی گردد.  ممنوعیت 

از نماینگی ها اظهار کرد که در این مدت 
انجام شده است. واردات 

اما مهم تر از پاسخ نماینگی ها،  بررسی 
خانگی  لوازم  فروش  سایت های  برخی 
مطرح  زمینه  این  در  را  جدیدی  ابهامات 
لوازم  فروش  سایت های  از  برخی  می کند. 
و  کرده اند  درج  نیز  را  کاال  شناسه  خانگی 
نشان  شده  یاد  سامانه  به  شناسه  ارسال 
می دهد که کاال به شکل قانونی به کشور 
مشخص  آن  زمان  اما  است،  شده  وارد 
شود  مشخص  است  الزم  بنابراین  نیست. 
که کاالهای برند لوازم خانگی بوش که در 
بازار به فروش می رسد چه  حال حاضر در 

زمانی به کشور وارد شده است.
بررسی احتماالت مختلف

البته می توان احتماالت مختلف را در 
میانه  اینکه در  اول  زمینه مطرح کرد.  این 
مهر ماه امسال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی، در پاسخ به اینکه 
چگونه بعد از دو سال ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی به ایران، همچنان کاالی خارجی در 
بازار وجود دارد گفته بود که بخشی از این 
بازار  وارد  مردم  منازل  از  خارجی  کاالهای 
در  است  ممکن  که  طوری  به  می شود؛ 
ارز عده ای  نرخ  افزایش  با  و  اخیر  سالهای 
جهیزیه خریده و در خانه نگه داشته باشند، 
اما با افزایش قیمت فاحش این کاالها، آنها 
را به نرخ روز در بازار می فروشند و با پول آن 
کل جهیزیه را تهیه می کنند.اما باید به این 
نکته توجه کرد که برخی از فروشگاه ها طیف 
گسترده ای از اجناس را دارند که بعید به نظر 
می رسد همه آن ها را از مردم عادی خریده 
باشند. احتمال دومی که می توان مطرح کرد 
این است که واردات کاالها مربوط به قبل از 
ممنوعیت واردات باشد؛ اما باید به این نکته 
توجه کرد که شرکت ها برای حفظ سرمایه 
خود نمی توانند حجم باالیی از کاال را مدت 

زیادی نگه دارند. 
اما به هر حال هر دو احتمال باال به 
عالوه احتمال واردات لوازم خانگی در زمان 
ممنوعیت همچنان وجود دارد و حتی ممکن 

است موضوعات دیگری مطرح باشد.

ابهامات جدید در ماجرای ترخیص لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت!

به دنبال کاهش محسوس معامالت و توقف روند رشد 
قیمت، بازار خانه های کوچک متراژ و قیمت مناسب نیز دچار 
کسادی شده است؛ به طوری که در شش منطقه ارزان قیمت 
تهران فقط ۷3۷ فقره معامله انجام شده که ۱6 درصد از کل 

قراردادهای خرید و فروش آبان ماه را شامل می شود.
از میان مناطق 22 گانه شهر تهران 4۰ درصد معامالت 
در شش منطقه دارای قیمت باالتر از میانگین شهر انجام می 
شود و سهم ۱6 منطقه دیگر 6۰ درصد از معامالت است که 
با توجه به تعداد و تراکم جمعیتی این مناطق سهم چندان 
باالیی محسوب نمی شود. به بیان دیگر بازار خانه در مناطق 
ارزان قیمت رونق چندانی ندارد. کاهش قدرت خرید، انتظار 
برای افت بیشتر قیمتها و توقف معامالتی از دالیلی کسادی 

بازار خانه های ارزان قیمت محسوب می شود.
آمارها نشان می دهد قیمت مسکن در مناطق ۱ تا 6 
پایتخت باالتر از نرخ میانگین شهر و در مناطق ۷ تا 22 پایین 

تر از متوسط قیمت یعنی 2۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر 
متر مربع است. با این حال سهم شش منطقه گران قیمت که 
همگی در نیمه شمالی تهران قرار دارند از معامالت مسکن 
قابل توجه است. این نمایه از پایین بودن توان متقاضیان واقعی 
در بازار مسکن حکایت دارد.آبان ماه امسال رتبه اول فراوانی 
معامالت برحسب متراژ واحدهای مسکونی به خانه های 6۰ 
با سهم ۱۵  تا 6۰ متر هر کدام  تا ۷۰ متر و همچنین ۵۰ 
درصد از قراردادهای خرید وفروش آبان مربوط شد. رتبه دوم 
به واحدهای ۷۰ تا 8۰ متر و جایگاه سوم به خانه های 4۰ تا 
۵۰ متر هرکدام به ترتیب با سهم ۱2 و ۱۱ درصد تعلق گرفت.

نیز  مسکونی  واحد  مربع  متر  یک  قیمت  درخصوص 
خانه های متری ۱4 تا ۱6 میلیون تومان با سهم 8.6 درصد 
از کل معامالت رتبه اول را در اختیار دارند. واحدهای ۱6 تا 
۱8 میلیون تومان در هر متر مربع در جایگاه دوم قرار دارند 
و رتبه خانه های متری ۱2 تا ۱4 میلیون تومان با سهم 6.۹ 

درصد سوم است. در جایگاه چهارم نیز واحدهای متری ۱8 تا 
2۰ میلیون تومان با سهم 6.8 درصدی از کل معامالت قرار 
دارند. به طور کلی 4۱ درصد معامالت در بازه قیمتی کمتر از 
2۰ میلیون تومان در هر متر مربع انجام می شود و البته خانه 
های با قیمت بیش از متری ۵6 میلیون تومان 6.4 درصد از 

کل معامالت را در بر می گیرند.
آبان ماه ۱3۹۹ ارزان ترین مناطق پایتخت به ترتیب 
منطقه ۱8 با میانگین هر متر خانه به قیمت ۱2 میلیون و 4۰ 
هزار تومان، منطقه 2۰ با نرخ میانگین ۱2 میلیون و ۷4۵ هزار 
تومان، منطقه ۱۷ با ۱3 میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، منطقه 
۱6 با ۱4 میلیون و 3۵ هزار تومان، منطقه ۱۵ با قیمت ۱4 
میلیون و ۷2۰ هزار تومان و منطقه ۱۹ با ۱4 میلیون 8۹۰ هزار 
تومان در هر متر مربع بودند. این در حالی است که با وجود 
قیمت پایین مسکن، شش منطقه مذکور تنها ۱6 درصد از کل 
معامالت مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داده اند.

بازار مسکن رو به ارزانی اما بدون مشتری!
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دکتر علی دهقانی رئیس 
کل دادگستری استان و هیئت 
از  سرزده  صورت  به  همراه 
اختالف  حل  شورای  و  دادگستری 

شهرستان هلیالن بازدید نمودند.
رئیس کل دادگستری استان ایالم 
در این بازدید ضمن تقدیر از تالش ها و 
زحمات قضات و کارمندان حوزه قضایی 
رهبر  تأکیدات  به  اشاره  با  هلیالن، 
العالی(  ظله  اسالمی)مد  انقالب  معظم 
مردم،  به  خدمت  اهمیت  خصوص  در 
شایسته  خدمت رسانی  داشت:  اظهار 
دستگاه  وظایف  مهم ترین  از  مردم  به 
قضایی است که موجب شکوفایی این 
خدمت  افزود:  وی  می شود.  دستگاه 
تأمین  برای  تالش  و  مردم  به  گزاری 
آسایش، امنیت و رفع مشکالت آن ها 
و  کارگزاران  برای همه  بزرگ  توفیقی 

خدمت گزاران نظام است.
این که  به  اشاره  با  دکتر دهقانی 
دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه مظلومین 
که  افزود: کسی  است  دیدگان  و ستم 
حقی از او ضایع و یا ظلمی بر او واقع 
شود دستگاه قضایی را حامی و پشتیبان 
خود می داند و با رجوع به دادگستری 
زمان  ترین  کوتاه  در  که  دارد  انتظار 
ممکن با دقت و سرعت به تظلم خواهی 
او رسیدگی شود و به همین دلیل تکریم 
به  ارباب رجوع و پاسخ گویی مطلوب 
مراجعین از اولویت های دستگاه قضایی 

در دوره تحول به شمار می رود.
وی با اشاره به اهداف بازرسی های 
دوره ای گفت : این بازرسی ها و نظارت 
ها باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف 

هر دستگاه است و این امر قطعا باعث 
پیشبرد بهتر امور و رفع نواقص موجود 
می شود تا خدمت رسانی به مردم طبق 
موازین قانونی و شرعی بهتر و بیش تر 

انجام گیرد .
به  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اهمیت استفاده از فناوری های نوین در 
تسریع فرآیند دادرسی در محاکم و حوزه 
های قضایی اشاره کرد و اذعان داشت: 
قضایی،  خدمات  به  دسترسی  تسهیل 
شهروندان  حضوری  مراجعات  کاهش 
هزینه های  کاهش  مراجع،  این  به 
جانبی مادی و معنوی دادرسی، کاهش 
نظام  در  کاغذی  مکاتبات  و  مراسالت 
قضایی و اداری و سرعت بخشی و کاهش 
مزایای  از  پرونده ها  به  زمان رسیدگی 

استفاده از این فناوری ها می باشد.

وی همچنین یکی از شاخص های 
ارزیابی کیفی گسترش عدالت را موضوع 
عدم اطاله دادرسی و سرعت در رسیدگی 
فناوری های  داشت:  بیان  و  دانست 
که  وکار هایی  ساز  و  بستر ها  با  نوین 
فراهم می کنند موجب صحت، سالمت، 
دادرسی  فرایند  در  تسریع  و  شفافیت 

می شوند.
در ادامه این بازدید دکتر دهقانی با 
حضور در شورای حل اختالف شهرستان 
هلیالن از بخش های مختلف این شورا 
بازدید و ضمن گفت و گو با مسئولین 
و کارکنان آن خاطر نشان کرد: صلح و 
سازش و اصالح ذات البین از موضوعات 
مورد تاکید دینی و از برنامه های مهم 
حل  شورای  و  است  قضایی  دستگاه 
اختالف هلیالن باید تالش نماید تا با 

استفاده از ظرفیت بزرگان، مصلحان و 
واجد  های  پرونده  شهرستان  متنفذین 
مختومه  سازش  و  صلح  با  را  شرایط 

نماید.
کل  رئیس  دیدار  این  حاشیه  در 
بین  در  حضور  با  استان  دادگستری 
مراجعین به دادگستری به صورت مستقیم 
و رو در رو با مردم دیدار و گفت و گو 
کرد و دستورات الزم را جهت رسیدگی به 

درخواست های آنان صادر نمود.
گفتنی است در این بازدید ، رئیس 
قضایی       معاون  اطالعات،  و  حفاظت 
رئیس کل  پشتیبانی،  و  مالی  معاون  و 
دادگستری استان را همراهی و با حضور 
در شعب مختلف و بررسی پرونده های 
جاری عملکرد این حوزه قضایی را مورد 

ارزیابی قرار دادند.

رئیس کل دادگستری استان ایالم در بازدید سرزده از حوزه قضایی هلیالن:

فناوری نوین به فرآیند دادرسی سرعت می بخشد
اعمال محدودیت های کرونایی در ایالم

فرمانده انتظامی استان، گفت: با توجه به شیوع دوباره کرونا در استان، 
از آغاز اجرای طرح محدودیت های ترافیکی برای مقابله با شیوع ویروس 
به شهرهای  پلیس  منحوس کرونا، 3 هزار و ۱۰۰خودرو توسط مأموران 
مبدأ عودت داده شده اند. سردار »نورعلی یاری« در گفت وگو با خبرنگار 
ترددها در محورهای مواصالتی  اظهار داشت: کلیه  پلیس،  پایگاه خبری 
استان توسط کارکنان پلیس در ایست و بازرسی ها، پاسگاه های پلیس راه 
و دوربین های ثبت تخلفات ثابت و متحرک در مبادی ورودی وخروجی و 
سطح شهرهای استان کنترل و رصد می شوند و در همین راستا با گذشت 
4 روز از اجرای این طرح 3 هزار و۱۰۰ خودرو از ۷ نقطه ورودی استان 

برگشت و ۱۵۰۰ خودرو اعمال قانون شده اند.
فرمانده انتظامی استان، گفت: با توجه به شیوع دوباره کرونا در استان، 
از آغاز اجرای طرح محدودیت های ترافیکی برای مقابله با شیوع ویروس 
به شهرهای  پلیس  منحوس کرونا، 3 هزار و ۱۰۰خودرو توسط مأموران 

مبدأ عودت داده شده اند.
سردار “نورعلی یاری” در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
اظهار داشت: کلیه ترددها در محورهای مواصالتی استان توسط کارکنان 
پلیس در ایست و بازرسی ها، پاسگاه های پلیس راه و دوربین های ثبت 
شهرهای  و سطح  وخروجی  ورودی  مبادی  در  متحرک  و  ثابت  تخلفات 
استان کنترل و رصد می شوند و در همین راستا با گذشت 4 روز از اجرای 
این طرح 3 هزار و۱۰۰ خودرو از ۷ نقطه ورودی استان برگشت و ۱۵۰۰ 

خودرو اعمال قانون شده اند.
فرمانده انتظامی استان ایالم، ادامه داد: اجرای طرح محدودیت تردد 
در حال  ماه جاری و طی 2مرحله  آذر  لغایت ۱4  یکم  تاریخ  از  خودروها 

اجرا است.
سردار یاری خاطر نشان کرد: تمام محورها، مبادی ورودی و خروجی 
استان تحت کنترل دقیق ومستمر پلیس قرار دارد و درسطح شهرها نیز 
نظارت بر استفاده از ماسک توسط سرنشینان خودروها توسط ماموران پلیس 

راهور و دوربین هاي کنترل ترافیک انجام خواهد شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه طرح کنترل وسائط نقلیه در مبادی 
از  پیشگیری  و  مردم  سالمت  حفظ  منظور  به  استان  خروجی  و  ورودی 
انتشار ویروس کرونا در حال اجراست، گفت: در صورت مشاهده هرگونه 
مورد مشکوک در ورودی و خروجی شهرستان بنا بر تشخیص کارشناسان 
دانشگاه علوم پزشکی، وسیله نقلیه و افراد مشکوک جهت انجام آزمایشات 

مربوطه و ضدعفونی به مرکز درمانی مشخص شده هدایت می شوند.
وی با اشاره به اینکه در محورهای ورودی و خروجی مرکز استان تیم 
های پلیس راه و پلیس راهور برای نظارت بر تردد ها حضور مستمر دارند، 
گفت: تعداد 2۷ دوربین ثبت تخلفات رانندگی نیز در محورهای مواصالتی 
سطح استان ، به صورت شبانه روزی فعال است وخودروهای متخلف توسط 

این دوربین ها ثبت و اعمال قانون می شوند.
رعایت  به  موظف  را  خود  رود  می  مردم  از  که  انتظاری  افزود:  وی 
نکات بهداشتی کرده و از برگزاری هر گونه مراسم تجمع از جمله عروسی 
در خانه باغ ها، پارکینگ ها و همچنین مجالس ختم و آرامستان ها برای 

حفظ سالمت خود و اطرافیانشان خودداری کنند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به منع تردد خودروها از ساعت 2۱ 
لغایت 4صبح در شهرها، تصریح کرد: همکارانم در مجموعه پلیس راه و 
انتظامی استان مصوبات ستاد ملی کرونا را به صورت جدی پیگیری می 
کنند و از مردم فهیم استان تقاضامندیم براساس شیوه نامه های بهداشتی، 
همکاری الزم را با پلیس و کادر درمان داشته باشند. تا ان شاءاهلل وضعیت 

استان بهبود یابد.

ترور شهید »محسن  تسلیت شهردار کرج در پی  پیام 
فخری زاده«

کرج-علــی کمالــی زاده، شــهردار کرج شــهادت شــهید فخــری زاده 
دانشــمند برجســته صنعت هســته ای و موشــکی کشــور را تســلیت گفت.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امــروز، در پیــام علــی کمالــی 
زاده شــهردار کــرج، آمــده است:بســم رب الشــهداء و الصدیقیــن .ِمــَن 
ــِه ۖ َفِمنُهــم َمــن َقضــیٰ  َ َعلَی الُمؤِمنیــَن ِرجــاٌل َصَدقــوا مــا عاَهــُدوا اهللَّ
ــر  ــاًل ۰ (احــزاب/23( خب ــوا تَبدی ل ــُر ۖ َومــا بَدَّ ــن َینَتِظ ــم َم ــُه َوِمنُه نَحَب
ــته ای و  ــت هس ــته صنع ــمند برجس ــهادت دانش ــیانه و ش ــرور وحش ت
موشــکی کشــورمان بــاری دیگــر جمعــه ای ســیاه را بــر دفتــر تاریــخ 

ایــن مــرز و بــوم نشــاند.
دســت ایــادی شــیطان، فرمانــده رشــید دیگــری را از مــا گرفــت و 
غمــی را بــر دل هــا نشــاند کــه قلــم را یــارای بیــان آن نیســت.اینجانب 
شــهادت شــهید ســرافزار محســن فخــری زاده را بــه محضــر امــام زمــان 
)عــج(، مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل(، بیــت داغــدار ایشــان و مــردم 

ــی زاده ــی کمال ــز تســلیت می گویم.عل عزی
 

 رئیس شورای اسالمی شهر کرج:
احداث پارک و فضای تفریحی 

در محالت کم برخوردار با سرعت دنبال شود
ــارک و  ــداث پ ــت: اح ــرج گف ــهر ک ــالمی ش ــورای اس ــس ش  رئی
ــوردار  ــم برخ ــالت ک ــی در مح ــی و فرهنگ ــی، ورزش ــای تفریح فضاه
ــرانه  ــات و س ــز امکان ــود و تمرک ــال ش ــتری دنب ــرعت بیش ــا س ــد ب بای
هــای شــهری در نقــاط خاصــی از شــهر سیاســتی تبعیــض آمیــز اســت 

ــد. ــی نش ــی اجرای ــه در دوره کنون ک
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امــروز به نقل از شــورای اســالمی 
شــهر کــرج، اکبــر ســلیم نــژاد ظهــر چهارشــنبه در حاشــیه افتتــاح پــارک 
محلــه ای شــهدای مدافــع حــرم کــه همزمــان بــا ایــام هفتــه بســیج و 
بــا حضــور شــهروندان، اصحــاب رســانه و مســئوالن اســتانی و شــهری 
صــورت گرفــت، اظهــار کــرد: ســرانه فضــای ســبز شــهر در دوره کنونــی 
مدیریــت شــهری بالــغ بــر 4 مترمربــع افــزوده شــده کــه آمــاری قابــل 
توجــه و گویــای اقدامــات عظیــم صــورت گرفتــه در راســتای جنگلکاری، 
درختــکاری و احــداث پــارک هــا و بوســتان هــا اســت و امــروز نیــز بــرای 
افتتــاح پارکــی دیگــر در محلــه کــم برخــوردار شــهید احســانی نــژاد دور 

هــم جمــع شــده ایــم.
ــر  ــت شــهری عرصــه ای سیاســی نیســت و اگ ــزود: مدیری وی اف
عــده ای تــالش مــی کننــد مســئوالن شــهری را بــه حاشــیه بکشــانند، 
اقدامــی بیهــوده اســت و اگــر اختالفــی در کار باشــد، مربــوط بــه کار و 
ــا  ــز ب موضوعــات فنــی و کارشناســی اســت و امیــدوارم در ادامــه راه نی
حمایــت اصحــاب شــریف رســانه بتوانیــم بــه تحقــق شــفافیت و انجــام 
کارهــای جهــادی و محرومیــت زدایــی همــت گماریــم و تــا مــی توانیــم 
مراســم افتتاحیــه برگــزار کنیــم، مــا بــه دنبــال جلــب رضایت شــهروندان 
هســتیم و خرســندیم کــه در ســخت تریــن شــرایط درآمدی رونــد تکمیل 

پــروژه هــا متوقــف نشــده اســت.
ســلیم نــژاد ادامــه داد: تذکــر و قدردانی ابــزاری در دســت نمایندگان 
ــر کار کــردن و برحــذر داشــتن از انجــام  ــه بهت ــرای تشــویق ب مــردم ب
ــت از  ــه ام صیان ــاًل گفت ــح هســتند و همانطــور کــه قب کارهــای ناصحی
ــال اعتمــادی کــه مــردم داشــته  ــداری در قب حقــوق شــهروندان و امانت
انــد، خــط قرمــز اعضــای شــورا اســت و اگــر برخــی از نظــارت و تذکــرات 
دلخــور هســتند، بــه جــای بهانــه تراشــی بایــد عملکردشــان را اصــالح 
کننــد، زبــان مــا بــرای قدردانــی لکنــت نــدارد، همانطور کــه امــروز اینجا 
هســتیم تــا قــدردان زحماتــی باشــیم کــه موجــب شــده تــا لبخنــد بــه 

چهــره ســاکنان شــهرک شــهید احســانی نــژاد بنشــیند.
وی بــا بیــان اینکــه بــه شــرط حیــات تــا آخریــن روز از دوره کنونــی 
مدیریــت شــهری کــرج در خدمــت شــهروندان خواهیــم بود و بــرای اداره 
هرچــه بهتــر شــهر و تکمیــل پــروژه هــا و بهبــود وضعیــت ســرانه هــا 
ــم، گفــت: جلســات شــورا در دوره ســخت  ــری مــی کنی تــالش و پیگی
کرونــا بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ادامــه دارد و تصویــب یــا رد 
هیــچ الیحــه ای در شــورا در ســایه تصمیمــات و منافــع شــخصی نبــوده 

و محــور و معیــار منافــع و مصالــح شــهر بــوده اســت.

در هفته بسیج صورت گرفت؛
توزیع  شرکت  در  تبلیغی  فرهنگی  برنامه   22 اجرای 

نیروی برق استان سمنان
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نور شرکت توزیع برق استان سمنان از 
اجرای 22 برنامه فرهنگی، تبلیغی، ورزشی و هنری در هفته بسیج امسال 

و به مناسبت چهل و یک سالگی بسیج خبر داد.
حمید نظری بیان داشت: فضا سازی و تبلیغات محیطی، برپایی نمایشگاه 
عکس و پوستر به مناسبت هفته بسیج، اقدامات تبلیغی در سایت ها و شبکه 
های مجازی با موضوع سبک زندگی جهادی سردار سرافراز اسالم شهید 
سلیمانی، تهیه و تنظیم و اطالع رسانی روزشمار هفته بسیج، دیدار مجازی با 
خانواده معظم شهید “سید محمد علی ترابی” از شهدای منتسب به همکاران 
و برگزاری میز خدمت درون سازمانی در محل ورودی ساختمان شهید علی 

بابائی این شرکت، به عنـوان بخشی از فعـالیت ها به شمــار می رود.
وی اضافه کرد: برگزاری میز خدمت برون سازمانی در محل روستای 
حسین آباد کردها در شهرستان آرادان، اجرای رزمایش خدمت متعالی برای 
اصالح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات فرسوده برق این روستا، برگزاری 
نشست های مجازی روشنگری، دیدار اعضای شورای پایگاه های مقاومت 
بسیج شرکت با مدیرعامل و ارائه گزارش یک ساله، اجرای مسابقه کتابخوانی 
راه بی پایان، مسابقه طناب زنی به صورت مجازی برای همکاران شاغل و 
تجلیل از بسیجیان نمونه شرکت و همکار بسیجی پیشکسوت و همچنین 

بسیجیان نخبه، از دیگر اقدامـات انجـام شده محسـوب می شوند.
وی تصریح کرد: اجرای طرح توسل ویژه ختم صلوات، دیدار جانشین 
فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( استان و رئیس سازمان بسیج کارمندان و 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج حوزه مرکزی ادارات کل سمنان با مدیرعامل 
و بازدید از نمایشگاه عکس و پوستر، اطالع رسانی فایل های صوتی حاوی 
بسیجی،  و  بسیج  های  ویژگی  پیرامون  شرکت  جماعت  ائمه  سخنرانی 
اداری و  اتوماسیون  در  نمایشگاه های مجازی  و  کارسازی موشن گرافی 
شبکه های اجتماعی، تهیه پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت هفته بسیج 
ارائه طرح ستارگان عشق ویژه گرامیداشت  و اطالع رسانی به همکاران، 
عملیات نصر ۹ و تهیه طرح های گرافیکی، در زمره برنامه های به انجام 

رسیده از سوی این پایگاه برای بزرگداشت هفته بسیج است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:
با تالش جمعی نتایج خوبی در حوزه بهداشت و سالمت 

زنبورستان ها حاصل شده است
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان؛ با حضور 
اعضای هیئت مدیره تعاونی زنبورداران استان، نشست هم اندیشی با موضوع 

رفع مشکالت تولید عسل در محل این اداره کل برگزار گردید.
دکتر محمد کشتار معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان ضمن 
با برگزاری جلسات متعددی  افزود: درسال جاری  خیر مقدم به حاضرین، 
که با اتحادیه زنبور داران استان در راستای برقراری یک نظام قابل اجرا در 
آیین نامه ها و دستور العمل های موجود و ارتقای سطح بهداشت و مدیریت 
بیماری های زنبور عسل و فرآورده های زنبور عسل داشته ایم، که خوشبختانه 

نتایج خوبی در این عرصه حاصل شده است.
وی گفت: اجرای به موقع بندهای صورتجلسات راه گشای ادامه این 

همکاری و بر طرف شدن مشکالت موجود می باشد.
در ادامه اعضای اتحادیه زنبور داران استان ضمن تشکر و قدردانی از 
حمایت مجموعه دامپزشکی به بیان مسائل و مشکالت تولید عسل پرداختد 
و رفع مشکل  صدور مجوز  بهداشتی حمل) قرنطینه ای( را خواستار شدند.

سپس حاضرین در این نشست دیدگاه ها و راهکارهای اجرایی با هدف 
رفع مشکالت زنبورداران و ارتقای سطح بهداشت و سالمت زنبورستان را 

بیان نمودند.
در پایان دکتر کشتکار ضمن جمع بندی موضوعات و پیشنهادات ارائه 
شده، افزایش حمایت و همکاری دامپزشکی استان در حد توان و امکانات 

از زنبورداران با هدف تولید پایدار و بهداشتی عسل را اعالم نمود.
وی به اهمیت موضوع ارتقاء دانش و آگاهی بهره بردان حوزه دامپزشکی 
پرداخت و  برگزاری دوره آموزشی به صورت وبینار در خصوص بهداشت، 
بیماری های زنبور عسل و آشنایی با دستور العمل های قرنطینه ای .جهت 

اعضای اتحادیه و تعاونی های زنبور دارای شهرستان ها را خواستار شد.
دکتر کشتکار با اشاره به معرفی دکتر احمدی به عنوان مسئول فنی و 
بهداشتی اتحادیه زنبور داران استان، تصریح کرد: تایید سالمت زنبورستان 
در کل استان توسط ایشان، می تواند در ارائه گواهی بهداشتی قرنطینه ای 

قابل قبول باشد.
وی تاکید کرد: مسئول فنی و بهداشتی اتحادیه زنبور داران می بایست 
به صورت ماهیانه گزارش بازدیدها و نتایج تشخیصی را طبق فرم مشخصی 

به اداره کل دامپزشکی استان ارائه دهد.
نمود: درصورتیکه  اظهار  استان  دامپزشکی  اداره کل  معاون سالمت 
اتحادیه زنبور داران استان، طرح هماهنگ مبارزه با مایت واروا در دستور 
را  الزم  همکاری  دامپزشکی  طرح  اجرای  زمان  در  باشد،  داشته  کارخود 

خواهد داشت.

واگذاری پروژه های اجرایی عملیات آبخیزداری و حفاظت 
از عرصه های منابع طبیعی  به بسیج سازندگی سپاه استان 

سمنان
جعفر مرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
با بیان اینکه اجرای پروژه های آبخیزداری و منابع طبیعی استان برای اجرا 
به بسیج سازندگی در سالهای گذشته واگذارشده است ، گفت: منابع طبیعی 
مناطق  وتوسعه  طبیعی  منابع  احیاء  برای  سازندگی  بسیج  و  آبخیزداری  و 

محروم مشارکت می کنند. 
منابع  پروژه های  واگذاری  هماهنگی  جلسه  در  حقیقی  مرادی  جعفر 
طبیعی به بسیج سازندگی استان سمنان اظهار کرد: بسیج سازندگی ظرفیت 

مناسبی برای انجام پروژه های مشارکتی در استان است.
وی با بیان اینکه توجه به مناطق محروم امری ضروری است، افزود: 
بسیج  به  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  پروژه های  اجرای  واگذاری  از  هدف 
سازندگی استان سمنان استفاده از ظرفیت بسیجیان جهت حفاظت از عرصه 

های منابع طبیعی و توسعه مناطق روستایی است.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  حقیقی  مرادی  جعفر 
بعد  منابع طبیعی در سالهای گذشته  پروژه  اینکه چندین  بیان  با  سمنان 
پروژه  افزود:  واگذار شد،  استان  سازندگی  بسیج  به  اجرا  برای  بررسی  از 
آبخیزداری از جمله بندهای سنگ و مالت و بند های خاکی ازجمله پروژه 
های اجرا شده از سوی بسیج سازندگی استان می باشدکه درروند ذخیره 
سازی آبهای زیر زمینی برای توسعه بخش کشاورزی وآب شرب  مردم 

رضایت بخش بوده است. 
انعقاد  برای  سازندگی  بسیج  با  همکاری  آماده  افزود:  حقیقی  مرادی 
تفاهنامه اجرایی طرح دیده بان جنگل و مرتع جهت مشارکت در امر حفاظت 
و پیشگیری از حریق در جنگلها و مراتع استان در سال جاری نیز هستیم.  
در  نیز  استان سمنان  بسیج سازندگی  رئیس سازمان  کاشفی  مهدی 
اداره کل  با  برای هرگونه همکاری  این سازمان  اینکه  بیان  با  این جلسه 
آماده  طبیعی  منابع  پروژه های  انجام  و  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
است، گفت: اولویت سازمان بسیج سازندگی استان سمنان انجام پروژه در 

مناطق محروم استان است.
بسیج  از سوی  پروژه های مختلفی  انجام  به  اشاره  با  مهدی کاشفی 
پروژه های  انجام  در  سازمان  این  سابقه  افزود:  سمنان  استان  سازندگی 
آبخیزداری در سالهای گذشته نشان دهنده کیفیت مطلوب انجام پروژه های 

عمرانی توسط بسیج سازندگی است .
سازمان  اینکه  بیان  با  استان سمنان  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
توافقنامه   ، آموزشی  کارگاه  برگزاری  آماده  استان سمنان  بسیج سازندگی 
حفاظتی ، بیولوژیک و اجرای پروژه های آبخیزداری در این استان است، 
تصریح کرد: با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
جهت حفاظت، توسعه و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی می توانیم 

کمک زیادی در مناطق مختلف استان داشته باشیم.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان:

1100دستگاه خودرو عمومی در استان کردستان رایگان دوگانه سوز شدند
س  هر محبت    - ج سنند
شرکت  عمومی  بط  ا و ر مدیر  لی: ما
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اجراي  آغاز  گفت:ازابتداي  کردستان 
نمودن  ز سو نه  گا و د ن  یگا ا ر طرح 
تبدیل  پروسه  عمومي   خودرهاي 
ستان  ا در  و  خودر ه  دستگا  ۱۱۰۰

انجام شده است.  کردستان 
 یداهلل زندي با اشاره به استقبال 
طرح  این  اجراي  از  شهروندان  خوب 
مرکز  سه  اکنون  افزود:هم  استان  در 
در شهرسنندج نسبت به تبدیل رایگان 
نمایند  مي  اقدام  عمومي  خودروهاي 
به  گرفته  صورت  پیگیریهاي  با  که 
استان  شهرستانهاي  دیگر  در  زودي 
نیز مراکز دیگري فعال و به شهروندان 

خدمات ارائه مي دهند.
زیست  یاي  مزا بیان  با  زندي 
محیطي و اقتصادي استفاده از سوخت 

فرهنگ  و  تبلیغات  به  جي  ان  سي 
منطقه  توسط  گرفته  صورت  سازي 
در خصوص طرح رایگان دوگانه سوز 
نمودن خودروهاي عمومي اشاره کرد 
و از همکاري مطلوب اصحاب رسانه و 
این شرکت  با  استان  هاي  شهرداري 

شهروندان  به  رساني  اطالع  جهت 
تشکرو قدرداني نمود .

شرکت  عمومی  بط  ا و ر رئیس 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
مطلب  این  بیان  با  سپس  کردستان 
خودرو  دستگاه   ۷۰۰ نام  ثبت  که 

عمومی دیگر و فرآیند نوبت دهی آنها 
به سر  تبدیل  انتظار  در  و  انجام شده 
نام  ثبت  با  متقاضیان  افزود:  می برند 
https://Gcr.niopdc.سامانه در 

ir  می توانند برای دوگانه  سوز شدن 
اقدام کنند. خودروهای خود 

اولویت  اینکه  به  اشاره  با  زندي 
تبدیل با کساني است که زودتر در این 
:با  افزود  نمایند  مي  نام  ثبت  سامانه 
صاحبان  طرح  اجراي  تدوام  به  توجه 
خودروهاي ناوگان حمل ونقل عمومي   
https://Gcr.niopdc. در سامانه

ir  ثبت نام نمایند که تا زمان تبدیل 
سهمیه  ز  ا شدن  سوز  نه  گا دو  به 
این  غیر  در  شوند  برخوردار  اعتباري 
کاسته  آنها  اعتباري  سهمیه  صورت 
به  عادي  همانندخودروهاي  و  شده 
هد  خوا تعلق  سوخت  سهمیه  نان  آ

گرفت .

خارجی  ممیزی  اختتامیه  جلسۀ 
استانداردهای یکپارچه مدیریتی شرکت 
فوالد مبارکه با حضور شورای معاونان و 
مدیران ارشد این شرکت روز چهارشنبه 
۵ آذر برگزار شد و در نهایت با توجه به 
تیم ممیزی  از سوی  ارائه شده  گزارش 
شرکت SGS، فوالد مبارکه موفق به 
تمدید و صدور مجدد همۀ استانداردهای 

مدیریتی گردید.
سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی 
شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر 
اظهار  فوالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
بخش های  در  ممیزی  این  داشت: 
 ،)ISO۹۰۰۱:2۰۱۵(کیفیت مدیریت 
شت  ا بهد و  یمنی  ا یت  یر مد
 ، )I SO 4 ۵ ۰ ۰ ۱ : 2 ۰ ۱ 8 ( شغلی 
یست محیطی  ز یت  یر مد
انرژی  )ISO۱4۰۰۱:2۰۱۵(، مدیریت 
)ISO۵۰۰۰۱:2۰۱8(، مدیریت شکایات 
 ، )ISO۱۰۰۰2 : 2۰۱8 ن) یا مشتر
ن  یا مشتر یت  ضا ر یت  یر مد
مدیریت  و   )ISO۱۰۰۰4:2۰۱8 (
آموزش )ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹(، مدیریت 
ریسک )ISO3۱۰۰۰:2۰۱8( و مدیریت 
برگزار   )ISO3۰4۰۱:2۰۱8( دانش 

گردید.
مبارکه  فوالد  تکنولوژی  معاون   

با اشاره به اجرای این ممیزی در قالب 
از  تیم  این  افزود:  تیم هشت نفره  یک 
شرکت SGS سوئیس به مدت ۷۵ نفر 
روز از تاریخ ۹۹/۰8/۱۰ تا ۹۹/۰۹/۰۵ 
فرایند انجام ارزیابی را به عهده داشتند. 
از  ناشی  موجود  شرایط  به  توجه  با 
شیوع بیماری کرونا، ممیزی این دوره 
 ۱48 برگزاری  با  و  مجازی  به صورت 

جلسه انجام شد.
ممیزی  تمرکز  حوزه های  وی   
ا  ر رکه  مبا فوالد  شرکت  رجی  خا
حوزه  شش  قالب  در  دوره  این  در 
آموزش  ۱-اطالع رسانی،  برشمرد: 

و  لعمل ها  دستورا صحیح  اجرای  و 
شاخص های  2-کنترل  کار؛  گردش 
اصالحی  اقدامات  تعریف  و  فرایندی 
اصالحی/ اقدامات  3-کنترل  مرتبط؛ 

کیفیت  با  مرتبط  بهبود  پروژه های 
رضایت  افزایش  به منظور  محصوالت 
و کاهش ادعای مشتریان؛ 4 -اقدامات 
مرتبط  صرفه جویی  جهت  تدوین شده 
۵-میزان  انرژی؛  مصرف  کاهش  با 
کاهش  با  مرتبط  اقدامات  پیشرفت 
)ریسک های  اولویت دار  ریسک های 
H( نواحی؛ 6 -میزان تحقق اهداف و 
حوزۀ  در  تعریف شده  بهبود  پروژه های 

محیط زیست.
نقوی در ادامه ضمن تبریک این 
 3۵۰ از  بیش  برگزاری  به  موفقیت، 
دو  در  خارجی  و  داخلی  ممیزی  جلسه 
ماه گذشته به صورت مجازی اشاره کرد 
و از کلیۀ همکاران در واحدهای شرکت 
بابت مشارکت در این فرایند تشکر نمود. 
وی با تأکید بر اهمیت جاری سازی 
سیستم های مدیریتی و نقش آن ها در 
مبارکه،  فوالد  شرکت  موفقیت های 
خواستار ریشه یابی و رفع کلیۀ یافته های 
در  ممیزی  یند  فرا ز  ا به دست آمده 

زمان بندی اعالم شده گردید.
معاون  محمدی  اکبری  عباس 
هی  ند ما ز سا و  نی  نسا ا ی  و نیر
ری  ا بهره برد ونت  معا سرپرست  و 
اختتامیۀ  در  نیز  مبارکه  فوالد  شرکت 
ممیزی خارجی استانداردهای یکپارچۀ 
ضمن  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیریتی 
جهت  به  ممیزی  تیم  از  تشکر  ابراز 
فرایند  بهبود،  حوزه های  گزارش  ارائۀ 
رویکردهای  مهم ترین  از  را  ممیزی 
یادگیری و مؤثر در چرخۀ بهبود مستمر 
عنوان کرد و با اشاره به شرایط ناشی از 
شیوع بیماری کرونا از برگزاری بدون 
وقفۀ فرایند ممیزی در سال جاری ابراز 

خرسندی نمود. 

تیم ممیزی شرکت SGS سوئیس اعالم کرد:

فوالد مبارکه موفق به تمدید و صدور مجدد همۀ استانداردهای مدیریتی شد

ازروابط عمومی  شهریار- به نقل 
علیرضا  فردوسیه،  شهرداری  و  شورا 
اسدی شهردار فردوسیه ازارتقای سطح 
و  د  دا خبر  شهری  ترافیک  یمنی  ا
مدیریت  در  مهم  موارد  از  یکی  گفت: 
شهری، کاهش میزان خسارات ناشی از 
تصادفات جاده ای است که  شهرداری 
فردوسیه در راستای ایمن سازی معابر 
اصلی و ورودی های شهر، نسبت به خط 
کشی معابر و نصب عالئم راهنمایی و 
مناسبی  ایمنی  اقدامات  دهنده  هشدار 

انجام داده است.
که  نکته  این   بیان  با  اسدی 
تامین روشنایی معابر ،تعمیر و بازسازی 
و  راهنمایی  دهنده  هشدار  چراغهای 
رانندگی در سطح شهر سهم عمده ای 
در کاهش تصادفات و باالبردن امنیت 
خوشبختانه   : گفت  دارد  شهروندان 
در  راستا  این  در  خوبی  های  برنامه 

دستور کار حوزه ترافیک شهرداری قرار 
گرفته و شهرداری نیز با جدیت پیگیر  
جلوگیری  آمد،  و  رفت  وضعیت  بهبود 
در  تصادفات  و  احتمالی  خطرات  از 
بازسازی  و  تعمیر   ، معابر  تقاطعات 
سطح  زن  چشمک  چراغهای  تمامی 

شهر میباشد که این پروژه هم اکنون 
در حال اجرا می باشد .

از  ادامه   در  فردوسیه  شهردار 
و  شهر  شورای  مجموعه  جدی   عزم 
شهرداری در اجرای برنامه های مرتبط 
گفت:  و  خبرداد  عامل  غیر  پدافند  با 

غیر  پدافند  حوزه  به  دقیق  پرداختن 
عامل می تواند راهگشای بسیار مناسبی 
در زمینه های مختلف باشد.از اینرو در 
صدد هستیم  تا با مشارکت شهروندان 
و برگزاری برنامه های مربوطه ، نسبت 
به ارتقای کمی و کیفی این حوزه جدیت 

بیشتری داشته باشیم .
وی در خاتمه بیان داشت:در این 
کاهش  در  شهروندان  مشارکت  حوزه 
آسیبهای احتمالی ناشی از حوادث غیر 
مترقبه موثر تر از دیگر موارد است به 
خصوص  در  شهرداری  که   ای  گونه 
عامل  غیر  پدافند  تر  کاربردی  اجرای 
آموزشی  کالسهای  برگزاری  به  اقدام 
تا  نموده  عمومی  رسانی  اطالع  و 
از  مندی  بهره  با  بتوانند  شهروندان 
ایمنی  باالبردن  در  های الزم  آموزش 
شهر کمک شایانی به مدیریت شهری 

داشته باشند.

شهردار فردوسیه:

بهره مندی از پدافند غیرعامل گزینه ای برتر در باالبردن ایمنی شهر 
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 _ ی  کــز مر
کل  ه  ر ا د ا ســت  پر سر
 ، هنگــي فر ث  ا میــر
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
ــم  ــن حری ــزی از تعیی ــتان مرک اس
و ضوابــط حفاظتــی 4اثــر تاریخــي 
شــاخص اســتان مرکــزی از ابتدای 

د. دا خبــر  جــاری  ســال 
مصطفــی مرزبــان افــزود: از 
ــدیم 4  ــق ش ــال موف ــدای امس ابت
اثــر شــاخص تاریخــي اســتان را در 
ــم  ــت و در حرائ ــي، ثب ــوراي عال ش
وزارت میــراث فرهنگــي کشــور بــه 

ــانیم. ــت برس ثب
میــراث  کل  اداره  سرپرســت 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
اســتان مرکــزی گفــت:  دســتی 
ایــن بناهــا عبارتنــد از: بــارک امیــر 
حشــمت) ارگ میشــیجان( در خمین، 

در  میشــیجان  عبــدا...  امامــزاده 
خمیــن، مســجد ســیدها در اراک، 
کاروانســرای ورده در زرندیــه کــه از 
آغــاز ســال تاکنــون اصــالح و رفــع 
ــت. ــده اس ــام ش ــا انج ــرادات آنه ای

مرزبــان گفــت: بــا ایــن اقــدام 
در مجمــوع ۵۵ اثــر تاریخــی اســتان 

مرکــزی کــه تــا کنــون فاقــد حریــم 
حریــم  ثبــت  بوده انــد،  مصــوب 

شــده اند.
میــراث  کل  اداره  سرپرســت 
ــار  ــزی اظه ــتان مرک ــی اس فرهنگ
کــرد: متاســفانه ریشــه بســیاری 
از تعرضــات غیرقانونــی بــه آثــار 

تاریخــی در گذشــته بــه دلیــل عــدم 
تعییــن حریــم مصــوب مجموعه هــا 
و بناهــای تاریخــی بــوده اســت، 
بنابرایــن بــا ایــن کار اقدامــی بــزرگ 
حفاظــت  راســتای  در  اساســی  و 
از آثــار تاریخــی اســتان صــورت 

ــت. ــد گرف خواه
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  او 
آثــار  حریــم  تعییــن  موضــوع 
تاریخــی ادامــه داد: بــه منظــور 
ــار  ــتر از آث ــه بیش ــر چ ــت ه حفاظ
ــر  ــک اث ــت ی ــس از ثب ــی، پ تاریخ
ــم  ــه و حری ــن عرص ــوع تعیی موض
ــی  ــیار باالی ــت بس ــه اهمی از درج
ــی  ــع قانون ــت و مان ــوردار اس برخ
جلوگیــری  بــرای  الزم االجــرا  و 
ــری و  ــم منظ ــه حری ــرض ب از تع
محیط هــای  در  آثــار  حفاظتــی 
ــود ــد ب ــتایی خواه ــهری و روس ش

سرپرست اداره کل میراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی:

حریم ۴ اثر تاریخي استان مرکزی تعیین شد
تهیه ۱۱۷۱ دستگاه تبلت ویژه دانش آموزان استثنایی

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی در دیدار با رئیس مرکز امور 
بین الملل و مدارس خارج از کشور از اهتمام این مرکز جهت تهیه ۱۱۷۱ 

تبلت ویژه دانش آموزان استثنایی تقدیر کرد.
سید جواد حسینی در نشست با زینی وند رئیس مرکز امور بین الملل و 
مدارس خارج از کشور که در محل این مرکز برگزار شد، اظهار کرد: بیش 
از 3 هزار نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه به گوشی و تبلت دسترسی 
ندارند که مرکز امور بین الملل ۱۱۷۱ لپ تاب را از نهادهای بین المللی تهیه 

و در اختیار دانش آموزان استثنایی قرار داده است.
وی افزود: بیش از ۱۵۰۰ تبلت دیگر برای این دانش آموزان موردنیاز 
است که امید است مرکز امور بین الملل از طریق ارتباط با نهادهای بین المللی 

بتواند بقیه نیازها را مرتفع سازد.
حسینی بابیان محورهای همکاری مشترک دو سازمان اظهار کرد: نظام 
تعلیم و تربیت در دنیا رویکرد تفکیک دانش آموزان را به سمت رویکرد 
تلفیق سوق داده است. در آموزش وپرورش استثنایی نیز بسته تحولی مدرسه 
انطباقی با همین رویکرد و متکی بر سند تحول بنیادین طراحی شده است 
ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  پذیرای  مناسب سازی مدارس عادی  در  و 
می توان از کمک سازمان هایی نظیر یونیسف، یونسکو و آیسسکو بهره برد.

وی افزود: سال گذشته یونیسف ۵۰۰ میلیون تومان برای مناسب سازی 
۱۵ مدرسه پذیرا در کشور اختصاص داد که امید است این همکاری در سال 

جاری نیز تداوم داشته باشد.
 ۱۰۵ توان افزایی  مشارکتی  نهضت  قالب  در  اینکه  بابیان  حسینی 
قلم وسیله آموزشی و توان بخشی به تعداد ۷2 هزار عدد، باید برای دانش 
آموزان با نیازهای ویژه با مبلغی در حدود 4۵۰ میلیارد تومان تهیه شود، 
تقبل کرده  بنیاد برکت  را  این وسایل  تهیه  :۵۰ درصد هزینه  اظهار کرد 
است. بقیه اعتبار موردنیاز این طرح از طریق مشارکت نهادهای خیریه ای 
و ردیف مسئولیت اجتماعی دستگاه های اجرایی و نهادها تأمین خواهد شد 
و نهادهای بین المللی فعال درزمینه آموزش می توانند در این زمینه نیز به 

کمک آموزش وپرورش استثنایی بیایند.
وی بابیان اینکه ساخت 2۱۰ مدرسه مورد نیاز استثنایی در قالب طرح 
از خشت تا بهشت باهمت خیرین در حال انجام است اظهار کرد: هرساله 
مجامع بین المللی اعتباراتی جهت ساخت مدارس برای دانش آموزان اتباع 
اختصاص می دهند که با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان با نیازهای ویژه 
اتباع، امید است اعتبار ساخت 2 مدرسه استثنایی جهت دانش آموزان اتباع 

از مجامع بین المللی گرفته شود.
علمی  مراکز  با  استثنایی  آموزش وپرورش  ارتباط  خواستار  حسینی 
بین المللی از طریق مرکز امور بین الملل شد وگفت: در راستای اجتماعی 
شدن آموزش وپرورش استثنایی و استفاده از آخرین یافته های پژوهشی 
از  دنیا  معتبر  علمی  مراکز  با  می توان  استثنایی  آموزان  دانش  حوزه  در 
داده های  تبادل  به  و  کرد  برقرار  ارتباط  بین الملل  امور  مرکز  طریق 

پرداخت. علمی 
زینی وند رئیس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور با تأکید بر 
اینکه دانش آموزان استثنایی باید به صورت ویژه دیده شوند اظهار کرد: در 
تالش هستیم باقیمانده تبلت مورد نیاز دانش آموزان استثنایی را با کمک 
نهادهای بین المللی تأمین کنیم و در نیازسنجی سال آینده ساخت دو مدرسه 

برای استثنایی نیز دیده خواهد شد.
توان افزایی  از تجهیزات نهضت  افزود: در تالش هستیم برخی  وی 
از قبیل نوت تیکر و پرکینز را نیز از طریق نهادهای بین المللی تهیه کنیم.

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 

هوشمند با سیستم عامل های اندروید و iOS  است.
این سامانه با ارائه خدمات مبتی بر کارت همچون: انتقال وجه کارت 
بانک معتبر کشور، دریافت موجودی، خرید شارژ و  از مبدا 32  به کارت 
اینترنت، پرداخت قبوض شهری، نیکوکاری، خدمات خودرو، اعتبارسنجی 
بانکی و پرداخت های اینترنتی، توانسته است؛ جایگاه ویژه ای را در میان 

تمام کاربران بانکداری الکترونیکی برای خود، کسب کند.
به  رسانی  خدمت  با  آینده  بانک  کارت  همراه  حاضر،  حال  در 
خود  به  پرداخت،  افزارهای  نرم  بین  در  را  دوم  رتبه  کاربر،  میلیون   ۱۰

اختصاص داده است.
آمارها نیز نشانگر آن است که همراه کارت بانک آینده در »گوگل 
پلی« و »کافه بازار« به ترتیب با بیش از ۵ میلیون و 2 میلیون بارگذاری 
و نیز کسب امتیازهای 6/4 و ۷/4 از ۵، 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.
متداول  خدمات  ارائه  که  است  شده  سعی  کارت  همراه  طراحی  در 
کاربران  در حال حاضر،  مثال:  عنوان  به  باشد.  توام  با خالقیت  پرداخت، 
بر  را  توانند ویجت خرید شارژ  iOS می  و  اندروید  سیستم عامل های 
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.
همچنین برای خوانش ۱6 رقم کارت بانکی، امکان اسکن 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.
نیز عرصه  آینده خود  استراتژی  ترسیم  آینده در  بانک  همراه کارت 
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. 
 QR( در این نوع پرداخت برای هر یک از کاربران، یک کد دو بُعدی
مقابل  را  به هنگام خرید، کد مذکور  تولید می شود که کاربر   )code
پایانه های فروش )pose( ویژه قرار داده و به سادگی و بدون هیچ گونه 
این  از کیف پول همراه کارت، پرداخت خواهد شد.  تماسی، مبلغ خرید 
امکان در شرایط ویژه کنونی و همه گیری کرونا در حفظ سالمت کاربران 
hamrahcard.( آینده  بانک  کارت  بود.همراه  خواهد  موثر  بسیار 

و همچنین  دنیا  روز  اوری  فن  از  گیری  بهره  با  کوشد؛  ir( همواره می 
ترین  ترین و سریع  به ساده  را  بانکی  نیازسنجی کاربران خود، عملیات 

شکل، امکان پذیر سازد.

ممکن است محدودیت ها موجب شود نویسنده قلمش 
را غالف کند

رضی هیرمندی مترجم و نویسنده درباره اعالم بازنشستگی نویسندگان 
و زمین گذاشتن قلم اظهار کرد: ممکن است هر پدیدآورنده  هنری ای از 
نویسنده تا نقاش، مجسمه ساز و فیلم ساز، در یک نقطه  از خطی  که سفری 
در حجم زمان می کند به این نتیجه برسد که دیگر نمی تواند تولیدگر خوبی 
باشد، آن چنان که در گذشته بوده یا همواره می خواسته است. حق طبیعی 
هر فردی است که در هر لحظه  کفش هایش را به قول فوتبالیست ها آویزان 
کند. اما آن چه مهم است این است که کسی که عنوان نویسنده بر اسمش 
الصاق شده، همواره نویسنده باقی می ماند و ممکن است یادداشت هایی را به 
صورت پراکنده بنویسد، یا کتاب بنویسد و چاپ نکند. همه این اتفاقات ممکن 
است بیفتد، اما در مجموع، یک نویسنده ذهنش همواره یک نویسنده است.

او سپس با بیان این که عوامل متعددی بر این موضوع تاثیرگذار است، 
گفت: ممکن است محدودیت های اجتماعی و سیاسی باعث شود نویسنده 
قلمش را غالف کند و یا بنویسد و کنار بگذارد. یا نویسنده آن قدری از 
زایش  او گذشته که دیگر ذهنش  از  بهره ور شده و سن و سالی  زندگی 
ندارد و می تواند بگوید من همه حرف های خود را زده ام. بعد از این اتفاق 
دیگران باید بپرسند چرا؟ این چرایی بسیار مهم است. شاید نویسنده دلیلش 

را بگوید و شاید هم نگوید.
هیرمندی درباره چرایی این موضوع خاطرنشان کرد: یکی از دالیل مهم 
این است که نویسنده با گذر زمان حس کند چیزهایی که می نویسد نه تنها 
جنبه های نوآورانه برای آینده ندارد بلکه برای حال هم ندارد. ما در مقامی 
نیستیم که به نویسنده باید و نباید بگوییم. اما من به عنوان مصرف کننده 
نویسنده حرفی برای گفتن دارد در بدترین  اگر  کارهای هنری می گویم 
شرایط ممیزی هم باید بنویسد زیرا این حرف ها مورد نیاز آیندگان خواهد 
بود. البته اگر زندگی هنرمند یا نویسنده به لحاظ مادی به تولید هنر گره 
خورده باشد، اصاًل نمی توان این انتظار را از نویسنده داشت که وقتی همه 
کارهایش ممیزی می خورد و ارتباط حیاتی به لحاظ اقتصادی اش از بین 

رفته، بنویسد و برای آیندگان در طاقچه بگذارد.
او با اشاره به این که نویسنده کم کاری است و بیشتر خود را به عنوان 
مترجم می شناسد، اظهار کرد: من زمانی به این نتیجه رسیدم که ترجمه 
را کنار بگذارم؛ ممیزی، نبود بازخورد اقتصادی  و داشتن یک پروژه برای 
نوشتن دست به دست هم دادند که به این نتیجه برسم که دیگر ترجمه 
نکنم. از طرف دیگر به این فکر می کردم که شاید نتوانم کارهای بهتری 
بعدها منصرف شدم  و  اما  از کارهایی که ترجمه کرده ام، ترجمه کنم. 
به خود نهیب زدم و گفتم هنوز می توانم علی رغم ممیزی و سخت پیدا 
کردن کتاب، کتاب هایی را در حوزه کودک ترجمه کنم، پس االن وقتش 
نیست و بی خود کفش هایم را آویزان کرده ام. از قضا دیدم فکر درستی 
داشتم و از تاریخی که دوباره شروع به ترجمه کردم، بخشی از بهترین 

کارهایم را انجام دادم.
هیرمندی سپس بیان کرد: متاسفانه آن چنان کرخت شده ایم و مرگ 
مانند  زمانی که هنرمندی  آن چنان عادی شده،  هنرمندان مان  و  عزیزان 
خیال  کنیم،  هموار  را  مسئله  این که  برای  درمی گذرد،  پرتوی  کامبوزیا 
سن  از  را  کارهایم  بهترین  از  بخشی  من  کرده اند.  را  عمرشان  می کنیم 

6۵سالگی به بعد انجام داده ام.
 االن چند کتاب خوب دیگر در دست ترجمه دارم و دائما کتاب خوب 
برای کودکان پیدا می کنم. من نمی توانم رمان چهارصد - پانصدصفحه ای 

ترجمه کنم اما کتاب خوب به حجمش نیست.
 من نوع خاصی از کتاب های خردساالن را کشف کرده ام، کتاب های 
خاصی تحت عنوان همه سنین پیدا کرده ام و سال هاست که روی آن ها 

کار می کنم. 
با خود می گویم حیف نبود وقتی قلق کار کم وبیش دستت آمده، دیوید 
کالی یا یوشی تکه را ترجمه نمی کردی؟ »خاطرات صددرصد واقعی یک 
سرخپوست« شرمن الکسی را ترجمه نمی کردی؟ یا »چگونه پدر و مادر 
خود را تربیت کنیم« را ترجمه نمی کردی؟ من خودم را سرزنش می کنم 
که چرا این تصمیم را گرفتم. در مجموع اراده ام معطوف به این است تا 
زمانی که هستم کار کنم اما نمی خواهم برای دیگران تکلیف تعیین کنم.

یک روز بدون ماسک را تجربه کنید!
در ایـن روزهـا کـه رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی و اسـتفاده از 
ماسـک بـرای کمـک بـه قطـع زنجیـره انتقـال کرونا بـه یک الـزام مهم 
تبدیـل شـده اسـت، مـی توانیـد در خانـه بنشـینید و بـا سـامانه »بـام« 
بانـک ملـی ایـران از خدمـات یـک شـعبه بانکـی بـدون نیـاز بـه حضور 

کنید. اسـتفاده 
بـه گـزارش روابـط عمومی بانک ملـی ایران، خدمـات بانکی امروز 
جـزء جدایـی ناپذیـر در زندگـی روزمـره هـر فـردی اسـت و اسـتفاده از 
خدمـات بانکـداری یـک امر حیاتـی تلقی می شـود. در این میـان بانک 
هـا یکـی از پرترددتریـن و البتـه پرخطرتریـن مناطـق به لحاظ ریسـک 
بـاال بـرای شـیوع و انتقـال کرونـا محسـوب مـی شـوند و طـی چند ماه 
گذشـته بودنـد نیروهـای فـداکار و متخصصـی در نظـام بانکـی کـه بـه 

علـت ابتـال بـه کرونا در شـعب جانشـان از دسـت داده اند.
راهـکار چیسـت؟ اینکـه همچنـان روال زندگـی پیـش از کرونا را در 
پیـش بگیریـم و انتظار داشـته باشـیم که سـایه این ویرس هر چه سـریع 
تر از سـر ما کم شـود و زندگی به جریان سـابق خود بازگردد؟ قطعا چنین 
چیـزی میسـر نخواهـد شـد و در مقابل هر یـک از ما باید مسـئولیت مان 
را بـرای مراقبـت از سـالمتی خـود و اطرافیـان در برابـر این بیمـاری ایفا 
کنیـم کـه یکـی از مهـم تریـن راهکارها بـرای حل این موضـوع، کاهش 

رفـت و آمدهـای غیرضـروری تا حد امکان اسـت.
بانـک ملـی ایـران بهره منـدی از خدمـات غیرحضوری بانکـی را به 
مشـتریان خـود توصیـه مـی کنـد تا عـالوه بـر فراهـم کردن آسـایش و 
آرامش خاطر و همچنین سـالمتی و ایمنی خود، همراه با دیگر هموطنان 

در مسـیر قطـع زنجیره شـیوع کرونـا گام بردارند.
سـامانه بـام بانک ملی ایران امکان بهره منـدی از خدمات بانکداری 
شـعب بدون نیاز به حضور در بانک را برای مشـتریان فراهم آورده اسـت 
و کاربران می توانند با اسـتفاده از این سـامانه صورتحسـاب بگیرند و پول 
کارت بـه کارت کننـد. خرید شـارژ، انتقال وجه بیـن بانکی در قالب »پایا« 
و »سـاتنا«، »بام« سـازمانی، پرداخت اقسـاط، قابلیت مدیریت حسـاب ها 
و بودجـه ریـزی و خدمـات دریافت گواهـی تمکن مالـی، پرداخت قبوض 

و... از دیگر خدمات بام اسـت.
بدیـن منظـور از مشـتریان گرانقـدر نیـز درخواسـت مـی شـود تـا 
ضمـن بهـره منـدی از خدمـات غیرحضـوری بانـک، تـا حـد امـکان از 
مراجعـه بـه شـعب خـودداری کننـد و تنهـا در مـوارد بسـیار ضـروری آن 
هـم بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی از جملـه اسـتفاده از ماسـک و 
دسـتکش وارد شـعبه شـوند.همچنین بـا بـازو )بـات( ملـی یـار بلـه بـه 
آدرس bmiassistantbot پیـش از حضـور خود، راحت و بی دردسـر 

و از آن مهـم تـر سـالم و بهداشـتی نوبتشـان را دریافـت کننـد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

تردد وسایل نقلیه در جاده های استان مرکزی 3۶ درصد کاهش یافت
کل  یــر مد - ی  کــز مر
نقــل  و  حمــل  و  ری  هــدا را
جــاده ای اســتان مرکــزی گفــت: 
یــن  ا ی  ه هــا د جا ر  د د  د تــر
اســتان روز گذشــته بــه دلیــل 
شــده  اعمــال  محدودیت هــای 
ــادی 36  ــای ع ــه روزه نســبت ب

یافــت. کاهــش  درصــد 
ــزود:  ــر« اف ــدی ف ــی زن »عل
ــه  ــیله نقلی ــزار و ۷۹۱ وس 3۰2 ه
محــور شــریانی مجهــز  در 62 
بــه ترددشــمار آنالیــن اســتان 
ــن  ــه ای ــد ک ــردد کردن ــزی ت مرک
ترددهــا نســبت بــه روزهــای قبــل 
از محدودیــت  هــای اعمــام شــده، 

رونــد کاهشــی داشته اســت.
وی ادامــه داد: ۹۱ هــزار و 2۵ 
ــه  ــدت ب ــن م ــه در ای ــیله نقلی وس

اســتان مرکــزی وارد و 8۹ هــزار و 
3۹4 وســیله نقلیــه از اســتان خارج 

شــده  اســت.
مدیــرکل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی 
خاطرنشــان کــرد: ورود وســایل 
ــبت  ــتان نس ــن اس ــه ای ــه ب نقلی

ــال  ــل از اعم ــای قب ــه روزه ب
و   26 هــا  محدودیــت  یــن  ا
 28 خــروج خــودرو از اســتان 

ــت. ــه  اس ــش یافت ــد کاه درص
 4۰ گفــت:  فــر  زنــدی 
درصــد ترددهــای انجــام شــده 
ــزی در  ــتان مرک ــای اس در جاده ه

ــایل  ــه وس ــوط ب ــدت مرب ــن م ای
ــردد  ــه ت ــود ک ــنگین ب ــه س نقلی
ایــن خودروهــا نســبت بــه روزهای 
ــه   عــادی ۱۰ درصــد کاهــش یافت

ــت. اس
وی ادامــه داد: پنــج  هــزار 
روز  اتوبــوس  دســتگاه   8۰۱ و 
اســتان  جاده هــای  در  گذشــته 
کــه  داشــتند  تــردد  مرکــزی 
ــه  ــا نســبت ب ــن خودروه ــردد ای ت
روزهــای عــادی ۱۷ درصــد کاهش 

ســت. فته ا یا
6 هــزار و 4۰۰ کیلومتــر انــواع 
آزاد راه، راه اصلــی و راه روســتایی 
در اســتان مرکــزی وجــود دارد 
ــر آن را  ــزار کیلومت ــار ه ــه چه ک
ــکیل داده  ــتایی تش ــای روس راه ه

اســت.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  اول  هیات   ۹۹/8/2۷  –  ۱3۹۹6۰3۱۷۰۰۱۰۰2۱۱6 شماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد عطاشنه 
از تهران به شماره ملی ۰۰68۵۵۱۱8۵  فرزند منصور بشماره شناسنامه 334۰ صادره 
از  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۵4/۵۵ متر مربع در قسمتی 
اهواز خریداری شده موضوع سهام شماره 2۱۹۹ و 22۰۰ کوی  پالک ۱۱۱ بخش 8 
باغات شاه سهمی ناصر خفاجی فرزند داغر )مالک رسمی( که به متقاضی انتقال یافته، 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریه  از  توانند  می  باشند  داشته 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنًا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/26

اکبر افشین 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۷۰۰۱۰۰2۱32 – ۹۹/۹/۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید الهائی فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 2 صادره از اهواز به شماره ملی ۱۷۵63۷38۵۱ نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 2۹۱۰/۹8 متر مربع در قسمتی از پالک 6/43۵ بخش 8 اهواز 
خریداری شده موضوع سهمی متقاضی )مالک رسمی(  که طی سند رسمی به وی انتقال 
یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریه انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنًا صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/26

اکبر افشین 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۷۰۰۱۰۰2۱4۰ – ۹۹/۹/3 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
فرزند  عبیداوی  جاسمیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اهواز  یک  ناحیه 
عبدالساده بشماره شناسنامه 2۱43۰ صادره از دشت آزادگان به شماره ملی ۱۹8۷6638۵3 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 224/۹2 متر مربع در قسمتی از پالک 
۱۱۱ بخش 8 اهواز خریداری شده موضوع سهام شماره 222۰ کوی باغات شاه سهمی 
محسن انصاری دزفولی فرزند  میرزا علی )مالک رسمی( که به متقاضی انتقال یافته، محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسب به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریه انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/26

اکبر افشین 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 8۰282۹۹ سال ۹8.4۵۷6 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حسن  متقاضی  مالکیت  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ملک  ثبت  حوزه 
علی  نایب  فرزند  تنکابن  از  صادره   22۱82۱۹4۷6 ملی  کد  به  خانیانی  سام 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 4۱۱.۷2 مترمربع 
خانیان  مرتع  در  واقع   3 بخش  اصلی   26۵ پالک  از  فرعی   2۰ پالک  دارای 

خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
به مرجع  را  برثبت خود  اعتراض  دادخواست  اعتراض  تاریخ  از  ماه  مدت یک 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : 
۱3۹۹.۰8.26 تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱3۹۹.۰۹.۱۰ هادی مالحسینی سرپرست 

ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰۷۰۹6

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
شماره ۱3۹۹6۰3۱۰4۵6۰۱۰222 مورخ ۱2-۰۷-۱3۹۹ که 
اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  در هیات موضوع 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
فرزند  گلنشینی  ذبیحی  یوسف  مالکانه  تصرفات  ساری   2
ششدانگ  به  نسبت   2۰۹۱۱۰6۷3۹ ملی  بشماره  اسماعیل 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 84.4۱ متر مربع 
به  لذا  ثبت ساری   4 نومل بخش  قریه  در  واقع  اصلی   2 از 
روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  میشود  آگهی 
مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مرجع  را  خود  دادخواست 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
2۵-۰8-۱3۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰-۰۹-۱3۹۹ حسن 

یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
م-الف ۱۹۹۰6۹۹8

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک 
برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۰۰۰۱۰۰6۰۱۱ مورخ ۹۹-۰8-۰۱ 
که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک 
ساری متصرفی آقای /خانم محمد وریانی فرزند نجف نسبت 
به ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت ۱۰2،6۵ متر مربع قسمتی از پالک 342۷ اصلی واقع 
در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی پس 
لذا به منظور اطالع  از کسر سهم وقف محرز گردیده است. 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو 
رسید،  اخذ  از  پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 2۵-۰8-۹۹ تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۰-۰۹-۹۹ مهدی داودی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان ساری
م-الف ۱۹۹۰۷۰4۷



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1616- دوشنبه 10 آذر 61399 ورزش دنیای 

دبیر: بسیاری مدال دارند اما اخالق ندارند
مراسم تقدیر از 3 پیشکسوت کشتی کشور، در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

در این مراسم که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون، علی اکبر جیرسرایی رئیس 
کمیته پیشکسوتان و احمد عرب مسئول رسیدگی به امور پیشکسوتان حضور داشتند 
از سبحان روحی، حسین تورانیان و محمد اسماعیل زاده از پیشکسوتان قدیمی کشتی 

ایران تقدیر بعمل آمد.
رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم گفت: پیش از این مشی بر این بود که 
هرکس مدال دارد پیشکسوت است و باید تجلیل بشود در صورتی که ما اگر قهرمانی 
را در چند بعد نگاه کنیم یکی از آن کسب مدال است ولی سجایای اخالقی، مقبولیت 

اجتماعی و برخورد با خانواده از دیگر بعدهای یک قهرمان و پهلوان است.
وی ادامه داد: خیلی از کشتی گیران بوده اند که به دلیل حق خوری ها و بد 
آوردن ها بوده به حقشان نرسیدند و دستشان از مدال کوتاه ماند. متأسفانه در حال 
حاضر مالک شرط پیشکسوت و قهرمان بودن شده است و من  اصال این را قبول 

ندارم چرا خیلی ها مدال دارند اما اخالق ندارند و این در هر رشته ای وجود دارد.
دبیر اظهار کرد: رویکرد فدراسیون این است که از پیشکسوتانی که زحمت کشیده 
اند چه با مدال و چه بی مدال قدردانی کنیم چراکه جمعی از پیشکسوتان ما که مدال 

ندارند، حقشان کسب مدال بوده است.
وی افزود: کسب مدال مالک نیست، مگر مدال به آدم ارزش انسانی می دهد 
مهم شخصیت انسان است آقایان روحی، تورانیان و اسماعیل زاده هرکدام در ظاهر 
مدال جهانی ندارند ولی هرکدام چندین قهرمان جهان و المپیک را برده اند و هم سن 
های شما و حریفان شما می دانند که چقدر شما خوب بوده اید و برای مثال کامران 
قاسم پور االن حریف حسن یزدانی است اما حسن یزدانی یک سوپراستار است و اگر 

قاسم پور هم برود می تواند مدال کسب کند.

شیوه مسابقات در شرایط کرونا؛
لیگ شمشیربازی با ۵ تیم برگزار می شود

به گفته رئیس فدراسیون شمشیربازی، این فدراسیون برگزاری لیگ باشگاهی 
در هر اسلحه را برای سه ماه پایانی سال در برنامه دارد.

فضل اهلل باقرزاده با تاکید بر اینکه فدراسیون شمشیربازی با وجود شرایط کرونایی 
نسبت به برنامه ریزی برای برگزاری لیگ باشگاهی در هر یک از اسلحه های سابر، 
فلوره و اپه بی تفاوت نبوده است، خاطرنشان کرد: اجرای هر برنامه ای مستلزم فراهم 
بودن شرایط الزم به لحاظ وضعیت کرونایی کشور است. با این حال در نظر داریم 

امسال مسابقات باشگاهی خود را برگزار کنیم و مقدمات آن را هم فراهم کرده ایم.
وی از رایزنی های الزم برای حضور تیم های باشگاهی در این دوره مسابقات به 
عنوان مقدمات کار یاد کرد و ادامه داد: طبیعی است که امسال به خاطر گستردگی کرونا 
و بحران و محدودیت هایی که موجب شده، پرداختن به فعالیت های ورزشی دشوارتر از 
همیشه شده با این حال مذاکرات نتیجه بخشی با تیم های باشگاهی داشته ایم و حضور 

۵ تیم در هر یک از اسلحه ها را برای برگزاری لیگ قطعی کرده ایم.
رئیس فدراسیون شمشیربازی از فوالد مبارکه سپاهان، دانشگاه آزاد و اترک 
)خراسان شمالی( به عنوان تیم هایی که حضورشان در لیگ ۹۹ شمشیربازی قطعی 
شده یاد کرد و گفت: سال گذشته هم مبنای فدراسیون برگزاری مسابقات باشگاهی 
بود. حتی دیدارهای هفته اول این رقابت ها را هم برگزار کردیم که البته به خاطر شیوع 

کرونا و منتفی شدن ادامه آن، هیچ اطالع رسانی در مورد نتایج نداشتیم.
باقرزاده افزود: امسال هم کماکان با معضل کرونا مواجه هستیم اما به گونه ای 
برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم از هفته پایان دی ماه یا هفته ابتدایی بهمن ماه لیگ 
را آغاز کنیم. البته که پروتکل های بهداشتی شرط برگزاری مسابقات هستند اما مهمتر 
از آن در اختیار داشتن مجوز الزم است. فدراسیون شمشیربازی اقدامات ابتدایی را انجام 
داده و اگر با منع و محدودیتی مواجه نشویم در موعد مقرر دیدارها را آغاز می کنیم. 

وی همچنین بر تغییر برگزاری لیگ ۹۹ شمشیربازی نسبت به ادوار گذشته 
تاکید کرد و یادآور شد: به خاطر بحران کرونا تعداد تیم های شرکت کننده در هر 
اسلحه را به ۵ تیم کاهش دادیم. ضمن اینکه برای جلوگیری از تردد نفرات، هر هفته 
را به برگزاری دیدارهای یک اسلحه اختصاص داده ایم. در هر اسلحه تیم های شرکت 
کننده یک هفته دیدارهای رفت خود را برگزار می کنند و یک هفته را هم به دیدارهای 

برگشت اختصاص می دهند.
رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه دیدارهای باشگاهی به صورت 
متمرکز در تهران برگزار خواهند شد یک موضوع را یادآور شد و گفت: دیدارهای هر 
اسلحه طی دو هفته برگزار می شوند اما ابتدا دیدارهای دور رفت در هر یک از اسلحه ها 
برگزار می شود و سپس دیدارهای برگشت را آغاز می کنیم. در مجموع، لیگ باشگاهی 
6 هفته ادامه خواهد داشت. این برنامه برای هر دو بخش مردان و بانوان یکسان است.

باقرزاده در ادامه در مورد شرایط ملی پوشان اسلحه سابر که به کرونا مبتال شده 
بودند نیز توضیح داد و تصریح کرد: خوشبختانه با اعمال شرایط قرنطینه نتیجه تست 

بعدی که از آنها گرفته شد، منفی بود.
وی افزود: بعد از اطالع از آلوده شدن شمشیربازان به کرونا، فدراسیون نه تنها 
اجازه بازگشت آنها به شهرهای شان را نداد بلکه اقدامات الزم را هم برای قرنطینه 
انجام داد. ورزشکاری مانند علی پاکدامن که ساکن تهران است در منزل شخصی 
خود قرنطینه شد اما فدراسیون در مورد شمشیربازانی که ساکن دیگر شهرها هستند 
مسئولیت قرنطینه و امکانات و شرایط آن را عهده دار شد. انصافاً در این زمینه سنگ تمام 
گذاشتیم به خصوص که با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی تمام اقدامات پزشکی 
الزم را انجام دادیم.رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: با بهبودی ملی پوشان 
اسلحه سابر تصمیم داریم از سه شنبه آینده اردوی آنها را آغاز کنیم؛ البته اگر به خاطر 
محدودیت های اعمال شده یا شرایط غیرقابل پیش بینی مجبور به تغییر برنامه ها نشویم.

باقرزاده با بیان اینکه برای تیم های اسلحه فلوره و اپه هم پیش بینی اردو شده 
است، گفت: تصمیم داریم در فاصله زمانی 23 تا 3۰ آذرماه اردوی آماده سازی این 
دو تیم را برگزار کنیم. یک نماینده از هر یک از این دو تیم در هر دو بخش مردان 
و بانوان همراه با تک نماینده تیم بانوان اسلحه سابر فرودین ماه باید در مسابقات 
»زون« آسیا که آخرین مرحله انتخابی المپیک شرکت کنند. الزم است که اردوها 
برگزار شود تا اعزام نتیجه بخشی داشته باشیم. ما هم برنامه ریزی های الزم را انجام 

دادیم اگر کرونا مانع اجرای آنها نشود.

پیروزی درخشان ملی پوش اسنوکر ایران

مرحله دوم از رقابت های اسنوکر قهرمانی انگلیس پیگیری شد که در مهم ترین 
دیدار، حسین وفایی به مصاف اسنوکرباز کشور میزبان رفت و موفق شد به پیروزی 

ارزشمندی دست پیدا کند.
مرحله دوم از رقابت های مهم اسنوکر قهرمانی انگلیس )شنبه شب گذشته( با 
۱6 دیدار کار خود را آغاز کرد که در حساس ترین رقابت ها ملی پوش اسنوکر ایران به 

مصاف اسنوکر باز کشور میزبان رفت. 
حسین وفایی در مرحله دوم این رقابت ها مقابل مایکل هولت انگلیسی که در 
رده 28 بهترین اسنوکربازان جهان قرار دارد، حضور پیدا کرد و با نتیجه شش بر چهار 
پیروز شد.  این پیروزی درحالی به دست آمد که ملی پوش ایران در رده 36 بهترین 
اسنوکر بازان جهان ایستاده است. وفایی در فریم دوم این رقابت ها موفق شد بریک 
۱۰۱ را به نام خود ثبت کند. با این نتایچ ملی پوش ایران به مرحله سوم این رقابت ها 
صعود کرد و باید در مرحله بعد با برنده مارک سلبی و لیام هایفیلد به رقابت بپردازد. در 

مرحله سوم این رقابت ها 32 اسنوکر باز به مصاف یکدیگر خواهند رفت. 
چهل و چهارمین مرحله از مسابقات قهرمانی اسنوکر انگلستان از 23 نوامبر )3آذر( 
آغاز شده و تا 6 دسامبر )۱6 آذر( در مارشال آره نا در میلتون کینز پیگیری خواهد شد.

مسابقات قهرمانی انگلستان برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ برگزار شده و دومین 
تورنمنت بزرگ رتبه بندی، بعد از مسابقات جهانی به شمار می آید.

این رقابت های مهم هر روز به صورت زنده از شبکه های انگلستان و یورو اسپورت 
پخش می شود. در این رقابت ها تمامی بازیکنان برتر از جمله رونی اُ سالیوان، قهرمان 

شش دوره جهان حضور دارد.
رونی اُ سالیوان در سال گذشته در این مسابقات در یک شانزدهم نهایی مقابل 
دینگ جونهوی چینی با نتیجه شش بر چهار شکست خورد و از این رقابت ها کنار 
رفت. انتظار می رود او مدعی اصلی برای قهرمانی این رقابت ها باشد چرا که او هفت 
قهرمانی در این مسابقات داشته و امسال منتظر جشن هشتمین قهرمانی خود است. 
این رقابت ها به دلیل شیوع کرونا پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاچیان 
برگزار خواهد شد.  قهرمان این رقابت ها 2۰۰ هزار پوند به خانه می برد. هم چنین نفرات 

دوم و سوم این رقابت ها به ترتیب 8۰ و 4۰ هزار پوند برنده خواهند شد.

دردسرهای میراث بزرگ اسطوره در آرژانتین؛
زندگی بعد از دیگو؛ جنجال سیاسی تا جنگ خانوادگی!

آرژانتین به زندگی با میراث بزرگ مارادونا عادت می کند. میراثی که به درگیری 
جدید سیاسی و در این کشور و تنش در خانواده او دامن زده است.

زندگی در آرژانتین بعد از مرگ دیگو مارادونا هرگز مثل قبل نخواهد شد. از 
زمان درگذشت دیگوی بزرگ تحقیقات درباره آخرین ساعات زندگی او از همین 
حاال به یک درگیری سیاسی جدید در آرژانتین دامن زده و تالش برای سهم بردن 
از میراث مادی او که میزانش هنوز مشخص نیست خانواده دیگو را در معرض تنشی 

بزرگ قرار داده است.
در اینکه حل شدن این معضالت جدید احتمااًل ماه ها و حتی سال ها طول خواهد 
کشید شکی وجود ندارد. پس لرزه های سیاسی مرگ دیگو از همین حاال آغاز شده و 
اپوزوسیون کشور، رئیس جمهور آلبرتون فرناندز را متهم کرده اند که محدودیتهای 
کرونایی که خودش آنها را امضا و به قانون تبدیل کرده بوده را نقض کرده و به 
مردم اجازه داده برای خداحافظی با تابوت دیگو و مشایعت پیکر او در مسیر گورستان 

این پروتکل ها را نقض کنند.
یک تنش دیگر از اینجا شروع شده است که پیکر مارادونا در گورستان خصوصی 
بال ویستا دفن شده که مردم عادی اجازه دسترسی به آن را نخواهند داشت. تنها 
کسانی که می توانند از این پس به محل دفن دیگو سر بزنند عماًل همان کسانی 
هستند که در مراسم خاکسپاری حضور داشتند. یک جمع تقریباً سی نفره. این در حالی 
است که منتقدین می گویند آرامگاه مارادونا در گورستانی عمومی حتی می توانست به 

یک مقصد پرطرفدار گردشگری در آرژانتین تبدیل شود.
مخالفین دولت می گویند رئیس جمهور با قرار دادن تابوت حاوی پیکر مارادونا 
در کاخ ریاست جمهوری این کشور در تالش بوده تا از مرگ اسطوره برای خود 
سرمایه سیاسی فراهم کند. اما واقعیت این است که این اقدام او دقیقاً بر علیه دولت 
از کار درآمد و صحنه های درگیری پلیس با مردمی که خواهان یورش به سمت 
کاخ بودند در رسانه ها منتشر شده و موجی علیه ناکارآمدی دولت آلبرتو فرناندز به 
راه انداخت. کار به جایی رسید که حتی رئیس دولت ایالتی بوئنس آیرس از خشونت 

بی دلیل پلیس ضدشورش انتقاد کرد.
اما مهمترین انتقاد به رئیس جمهور آرژانتین نقض قوانین پروتکلهای کرونایی 
توسط او بوده. قوانینی که توسط خود رئیس جمهور امضا شده بود. در آرژانتین مردم 
عادی همچنان نمی توانند در مراسم خاکسپاری عزیزان شان شرکت کنند چرا 

که بیم انتشار کرونا دولت را مجبور کرده اجازه هر گونه مراسم تدفین را لغو کند.
رهبران حزب لیبرال آرژانتین برای استفاده از این فرصت پیشقدم شده و شکایتی 
علیه رئیس جمهور تنظیم کرده و به دادگاه عالی تقدیم کرده اند. این شکایت آلبرتو 
فرناندز را به نقض استانداردهای سالمتی و بخشنامه های دولتی متهم کرده و اصل 
برابری شهروندان را زیر سوال برده است. این حزب در شکایت خود دولت را به 
داشتن استاندارد دوگانه در خاکسپاری وفات یافته ها در آرژانتین متهم کرده است.

زیدان: هیچ توجیهی برای اوضاع عجیب رئال وجود ندارد
»زین الدین زیدان« پس از شکست دو بر 
یک شنبه شب گذشته رئال مادرید برابر آالوز 
که به سومین دیدار بدون پیروزی کهکشانی ها 
لقب گرفت، می گوید که هیچ توضیحی برای 

فرم متزلزل تیم تحت هدایتش ندارد.
مادریدی ها از ابتدای کار در تقال بودند و 
»لوکاس پرز« در دقایق ابتدایی از روی نقطه 
پنالتی موفق به گلزنی شد و »ادن هازارد« نیز 
به دلیل مصدومیت دوباره مجبور به ترک زمین 
شد و در ادامه تیم آالوز فاصله را به دو گل رساند 

و در نهایت کاسمیرو موفق شد یکی از گل ها را جبران کند.
تیم تحت هدایت زیدان برابر والنسیا شکست سنگین چهار بر یک را تجربه 
کرده بود؛ برابر ویارئال با تساوی یک بر یک متوقف شد اما پس از پیروزی دو بر صفر 
غیرمنتظره برابر اینتر در لیگ قهرمانان اروپا، به نظر به ریل موفقیت بازگشته است.

زیدان در این باره گفت: بازی بدی انجام دادیم و بدتر از آن از ابتدا بد بودیم 
و نتوانستیم هیچ چیزی را تغییر دهیم. من سرمربی هستم و مسوولیت شکست را 
می پذیرم اما باید از این باخت عبور کنیم. سه شنبه دوباره بازی داریم. مقابل اینتر 
واقعاً خوب بودیم و امروز واقعاً بد. هیچ بهانه ای نیست. نباید تقصیر را به گردن یک 

بازیکن یا دیگری بیاندازیم.
وی افزود: نتوانستیم تحرک بازی را تغییر دهیم و این موضوع مرا اذیت می کند. 
در حال حاضر، انسجام نداشتن مشکل ما است. مصدومان زیادی هم داریم. دنبال 
بهانه نیستیم اما واقعیت این است. بازی که سه روز پیش در میالن انجام دادیم و 

بازی که برابر آالوز به نمایش گذاشتیم.. واقعاً قابل توجیه و توضیح نیست.
هازارد در دقیقه 28 بازی تعویض شد و گزارش های اولیه از مصدومیت کشاله 
ران حکایت دارد و مرد فرانسوی در این باره نیز می گوید: هم اکنون به طور دقیق 
نمی دانیم مصدومیت هازارد چقدر است. امیدوارم تنها یک ضربه ناچیز باشد و نه 

مصدومیت ماهیچه ای؛ واقعاً امیدوارم.
مرد بلژیکی پس از رها شدن از کمند کرونا و البته دوری یک ماهه از میادین 
به دلیل مصدومیتی دیگر از ناحیه کشاله ران، تازه هفته گذشته به ترکیب رئال 

بازگشته بود.
تاثیر  تحت  شدت  به  برنابئو  سانتیاگو  در  هازارد  حضور  فصل  نخستین 
مصدومیت های مداوم بود به طوری که دو شکستگی از ناحیه قوزک پا حضور وی 

را در ترکیب سفیدپوشان تنها به ۱6 بازی در اللیگا و تنها یک گل محدود کرد.
مادریدی ها در این دیدار همچنین »سرخیو راموس«، »کریم بنزما« و »دنی 

کارواخال« را در اختیار نداشتند.

پایان کار کاپیتان منچسترسیتی با سیتیزن ها

کاپیتان برزیلی تیم فوتبال منچسترسیتی قصد دارد در پایان فصل از این 
تیم جدا شود.

به گزارش میرور، »فرناندینیو« مدافع برزیلی و باتجربه سیتیزن ها که سابقه هفت 
سال حضور در این تیم را دارد به دوستانش گفت که آماده ترک منچسترسیتی است 
و انتظار ندارد که این باشگاه قرارداد جدیدی برای تمدید قرارداد به او پیشنهاد دهد.

این مدافع 3۵ ساله در سال 2۰۱3 با قراردادی 34 میلیون پوندی از شاختار 
دونتسک به منچسترسیتی آمد و توانست افتخارات زیادی با این تیم به دست آورد.

کاپیتان منچسترسیتی قصد دارد به بازی کردن ادامه دهد. او در حال حاضر از 
باشگاه های برزیلی و تیم های لیگ فوتبال آمریکا پیشنهاد دارد.

فرناندینیو با سیتی موفق به کسب سه عنوان قهرمانی لیگ برتر شده است و 
نفوذ او در تیم باعث شد که »پپ گواردیوال« از باشگاه بخواهد که در سال 2۰۱۹ 
یک قرارداد دو ساله به داده شود.گواردیوال بعد از ورود »رودری« به عنوان هافبک 
دفاعی و مصدومیت »ایمریک الپورته«، به یک مدافع میانی برای تیمش تبدیل شد. 
فرناندینیو در مجموع 32۰ بار برای سیتی بازی کرده و 23 گل به ثمر رسانده است. او 
عالوه بر هت تریک قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، شش جام داخلی نیز برده است.

بازگشت فوتبال آرژانتین بدون مارادونا
لیگ فوتبال آرژانتین که به نام دیگو مارادونا تغییر یافته است بدون اسطوره 

این کشور از سر گرفته شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، پس از سه روز عزای عمومی به خاطر 
درگذشت دیگو آرماندو مارادونا لیگ آرژانتین از سر گرفته شد. این رقابت ها که 
از این پس با نام مارادونا برگزار خواهد شد با پیروزی خیماناسیا الپاالتا همراه شد، 
آخرین تیمی که اسطوره فوتبال آرژانتین پیش از مرگش هدایتش را بر عهده داشت. 

همچنین ریورپالته، راسینگ کلوب و ایندیپندینته حریفان خود را شکست دادند. 
در شروع هر بازی یاد ستاره آرژانتینی گرامی داشته شد. تمام بازیکنان در 
ورزشگاه های مختلف با پیراهن شماره ۱۰ که نام مارادونا روی آن نوشته شده 
بود وارد زمین شدند. همچنین یک دقیقه به تحسین اسطوره شان پرداختند. تصویر 
کاپیتان سابق آلبی سلسته به صورت قاب شده در هر استادیوم وجود داشت. در این 
میان اشک ها، تقدیم گل ها و یادآوری لحظه به لحظه در بازی های هفته پنجم 

جام مارادونا دیده می شد.

ل  تبا فو تیم  بی  مر سر
داند  نمی  گوید  می  پرسپولیس 
مشکالت،  درگیر  تیمش  چرا 

فشارها و حواشی زیادی شده است.
یحیی گل محمدی در نشست خبری 
پیش از دیدار تیمش برابر شهر خودرو اظهار 
کرد: ابتدا می خواهم از کادر درمان که طی 
ماه های اخیر زحمات زیادی را متحمل شدند 
تشکر کنم. در این روزهایی که مشکل کرونا 
روز به روز حادتر می شود این عزیزان کارشان 
سخت تر شده است. امیدوارم روزهای بهتری 
را داشته باشیم و از مردم هم می خواهم تا 
آنجا که امکان دارد پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند. چون هر چه کمتر مشکالت 
وجود داشته باشد در این شرایط اقتصادی بد 
به یکدیگر کمک  توانیم  فقط خودمان می 
دیگران  فکر  به  خواهم  می  همه  از  کنیم. 
و خانواده خودمان باشیم. مطمئنا هر کسی 
رعایت کند و از لحاظ اقتصادی به مردم کمک 
کند خیلی از مشکالت برطرف می شود. در 
ادامه می خواهم شهادت دکتر محسن فخری 
زاده را تسلیت بگویم، از همین جا هر ترور 
و تروریسمی را محکوم می کنیم. هر جای 
دنیا اتفاق بیفتد ما آن را محکوم می کنیم. 
ان شاءاهلل این اتفاقات در هیچ جای دنیا اتفاق 
نیفتد. برای خانواده آن مرحوم هم آرزوی صبر 

و شکیبایی دارم.
وی افزود: هفته چهارم باید با تیم شهر 
خودرو بازی کنیم. آنها از نظر فوتبالی خیلی 
خوب و با دوندگی باال بازی می کنند. آنها 
فوتبال خوبی را ارائه می دهند. بازی دشواری 
را در پیش داریم و با توجه به تغییراتی که 
این تیم ایجاد کرده نشان می دهد آنها جوان 
گرایی خوبی انجام داده اند. به همین خاطر 
به آقای رحمتی تبریک می گویم. چون تیم 
خوبی را ساخته است. البته درباره این موضوع 
به آقای حمیداوی تبریک می گویم. ما هم 
بخاطر اینکه 2۰ روز دیگر برابر نماینده شرق 
آسیا در فینال لیگ قهرمانان آسیا بازی کنیم 
شرایط خاصی را تجربه می کنیم. شرایط به 

گونه ای است که باید هماهنگی های الزم 
بازی  آن  در  است  قرار  که  بازیکنانی  بین 
به میدان بروند را ایجاد کنیم. می دانم که 
روزهای حساس و نفس گیری را هواداران ما 
پشت سر می گذارند. چون هم بحث نتیجه 
گیری در لیگ مطرح است و هم فینال لیگ 
در  باید  است.  مهم  ما  برای  آسیا  قهرمانان 
این مسئله اولویت بندی کنیم تا تیم با یک 

هماهنگی کامل آماده مسابقه فینال شود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید 
می  سر  پشت  را  حساسی  شرایط  ما  کرد: 
گذاریم. بازیکنانی از جمع ما به خاطر شرایط 
و نامهربانی هایی جدا شده اند که این کار 
ما را سخت کرده است. باید به نبودن این 
بازیکنان عادت کنیم و بیشتر از بازیکنانی که 
قرار است در فینال برای ما بازی کنند استفاده 
کنیم تا اینکه به یک هماهنگی خوب برسیم 
و بازیکنان هم در شرایط مسابقه باشند. این 
سیاست ماست. ان شاءاهلل که بتوانیم نتیجه 

الزم را بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بخاطر 
حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
درخواست تعویق دیدارهای تیمش را داده است، 
گفت: درخواست تعویق بازی ها را ندادیم. از 
سازمان لیگ هم تشکر می کنم که تا امروز 
همکاری خوبی داشته اند. ما از سازمان لیگ 

خواستیم بازی آخر ما قبل از فینال برابر ذوب 
آهن یک هفته قبل از فینال برگزار شود که این 
اتفاق برنامه ریزی شده است. بازی های پیش 
رو قبل از فینال به حفظ آمادگی ما کمک می 
کند. البته باید مراقب باشیم که در این وضعیت 
کسی بیماری کرونا نگیرد و مشکلی برایش 
ایجاد نشود. بازی های لیگ به ما کمک می 
کند در شرایط مسابقه قرار داشته باشیم و با 

آمادگی خوبی به مسابقه فینال برویم.
سه  در  پرسپولیس  اینکه  درباره  وی 
دیدار فقط یک گل به ثمر رسانده هم گفت: 
در سه بازی اخیر موقعیت های خوبی را خلق 
کردیم و به دست آوردیم. هر تیمی مقابل 
ما بازی می کند قطعا با الیه های دفاعی 
و نفرات دفاعی بازی می کند. موقعیت گل 
به دست آوردن در این شرایط سخت است 
اما از نظر آماری در وضعیت خوبی هستیم. 
متاسفانه کمی در زدن ضربات آخر کم دقت 
بودیم. در دیدار آخر هم اگر پنالتی ما به گل 
تغییر می کرد چون  تبدیل می شد شرایط 
تیم حریف مجبور می شد بازتر بازی کند که 
این امر کمک می کرد ما به گل های بیشتر 
برسیم. ما از آن فرصت خوب استفاده نکردیم. 
همانطور که گفتم مجبور هستیم به بازیکنانی 
که کمتر بازی کرده اند میدان بدهیم. نمی 
گویم کیفیت آن بازیکنان متفاوت است اما 

از نظر هماهنگی مشکل دارند. در سه بازی 
آینده باید این مشکل هم برطرف شود. می 
دانم هواداران هم دلهره زیادی دارند. البته ما 
مشکالتی هم داریم که هواداران از آنها خبر 
دارند. در هر صورت یک ماموریت داریم و یک 
هدف را دنبال می کنیم و برای رسیدن به 
آن هدف اطمینان می دهم که می جنگیم و 
تا آخرین قطره خون مان و تا آخرین توانی 
که داریم برای رسیدن به اهدافمان تالش 
می کنیم و می جنگیم. مطمئن باشید که ما 

کم نمی آوریم.
گل محمدی درباره اینکه محرومیت آل 
کثیر و جدایی ترابی چقدر در مشکل گلزنی 
پرسپولیس نقش داشته است گفت: بخشی از 
گلزنی ما روی دوش این نفرات بود اما خیلی 
از جدایی آنها زمان می گذرد. در هر صورت 
مشکالتی به وجود می آید و مشکالتی در 
بحث گلزنی وجود دارد. ما باید با تمرین بیشتر 
بخشی از این مشکالت را حل کنیم. عیسی 
آل کثیر بازیکن تاثیرگذاری بود که روی او 
حساب باز کرده بودیم. حیف شد که این اتفاق 
افتاد و محروم شد. هنوز هم باورش برای ما 
سخت است که چرا به این راحتی این بازیکن 
شش ماه محروم شده است. این اتفاق رخ داده 
است بعد از آن هم جدایی شجاع خلیل زاده 
رخ داد و همینطور مشکالتی که بعد از بازی 
فینال برایمان به وجود آمد کار را االن سخت 
کرده است. برای من قابل قبول نیست که چرا 
این همه حاشیه و هجمه و فشار روی تیم ما 
ایجاد شده است. واقعا نمی دانم چرا باید درگیر 
این مشکالت باشیم. این مشکالت برای ما 
غیر طبیعی بود و نرمال نبود. راهی نداریم جز 
اینکه تمرکزمان روی تیم و آینده تیم باشد 
تا جواب صبر هواداران را بدهیم. آنها خیلی 
اذیت شده اند. ما هم شرایط سختی را پشت 
سر گذاشته ایم. االن باید به آینده توجه کنیم 
و برای آن تصمیم گیری کنیم. از هواداران 
هم می خواهم مثل گذشته که پشتیبان ما 
بودند االن هم از ما حمایت کنند. امیدوارم 
در نهایت جلوی این هواداران روسفید باشیم.

از کادر درمان کشور تشکر می کنم؛
گل محمدی: تالش می کنیم با قهرمانی در آسیا جواب صبر هواداران را بدهیم

مربی شهرخودرو گفت: ما در این سه 
بازی بازیکنان مان را کامل در اختیار نداشتیم 
بازی  و  بازی  این  از  بتوانیم  که  امیدوارم  و 
نام  تا  باشیم  داشته  اختیار  در  را  آن ها  بعد 
جایگاه  به  را  خراسان  استان  و  شهرخودرو 

اصلی اش برگردانیم.
محمد نوازی در نشست خبری پیش از 
بازی شهرخودرو مقابل پرسپولیس اظهار کرد: 
همه بازی ها در لیگ برتر برای شهرخودرو 
سخت است. پرسپولیس هم که تیم فینالیست 
آسیا است و بازی در تهران سخت است اما 
چیزی که وجود دارد این است تیم ما شرایط 
چند  گذشته  روز  چند  در  البته  دارد.  خوبی 
بازیکن مان را در اختیار نداشتیم و چند مصدوم 
داشتیم و اما به تیم مان ایمان و اعتقاد داریم و 

امیدوارم بازی خوبی ارائه دهیم.
مستحکم  دفاعی  خط  ره  با در و  ا
در سه  تیم  این  نخوردن  و گل  پرسپولیس 
بازی گذشته گفت: شانس در فوتبال همیشه 

دخیل است و بعضی موقع ها توپ هایی منجر 
را  به گل می شوند که اصال کسی فکرش 
نمی کند. بعضی  موقع ها هم ساده ترین توپ ها 
را از دست می دهید و اتفاقات و قشنگی فوتبال 
به همین لحظاتش است. در بازی گذشته هم 

دیدید که در دقایق آخر آن اتفاق برای ما افتاد.
بازی  در  حق مان  کرد:   اضافه  نوازی 
گذشته پنالتی نبود و چیزی که داور انجام داده 
بود و هرچه هم اعتراض کنید بر نمی گردد اما 
به هر حال شرایط فوتبال برای همه یکسان 

و  موقعیت هایش  از  که  تیمی  هر  و  است 
می تواند  کند،  استفاده   تیمی اش  انسجام 
نتیجه بگیرد و به نظر من فوتبال شانس است.

مربی شهرخودرو درباره غیبت رحمتی 
مقابل پرسپولیس گفت: در نبود او من کنار 
زمین هستم. این مسائل پیش می آید و در 
بازی  گذشته بگو مگویی بین رحمتی و داور 
بازی پیش آمد که داو تصمیم گرفت او را 
او تصمیم بگیرد  اخراج کند. هر چیزی که 

انجام می دهیم.
او درباره مصدومان شهرخودرو گفت: 
فکر نمی کنم قاسمی نژاد برسد چرا که او از 
ناحیه ران پا کمی مشکل دارد. فرشاد فرجی 
هم مصدوم است اما امیدوارم به بازی  برسد. 
ما در این سه بازی بازیکنان مان را کامل در 
اختیار نداشتیم و امیدوارم که بتوانیم از این 
بازی و بازی بعد آن ها را در اختیار داشته باشیم 
تا نام شهرخودرو و استان خراسان را به جایگاه 

اصلی اش برگردانیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

شانس در فوتبال دخیل است؛

نوازی: بازی مقابل فینالیست آسیا سخت است

شرایط  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
پرسپولیس رفته رفته بهتر خواهد شد و نباید با انتقادات بی 

موقع تمرکز پرسپولیس را بر هم بزنیم.
تیم فوتبال پرسپولیس در 3 دیدار خود در لیگ برتر 
نتوانست نتایج خوبی را کسب کند و از ۹ امتیاز ممکن ۵ 
امتیاز کسب کرده است. سرخپوشان در این 3 مسابقه تنها 
یک گل به ثمر رساندند. موضوعی که موجب شد تا انتقادات 
زیادی علیه تیم تحت هدایت یحیی گل محمدی مطرح شود.

پیشکسوت  کاویانپور  حامد  که  است  حالی  در  این 
سرخپوشان معتقد است نباید با انتقادات نا به جا تمرکز تیم 
بر هم ریخت. کاویانپور، در مورد  آسیا  فینال  آستانه  را در 
مسائل مختلف مانند عملکرد سرخپوشان در 3 مسابقه اول 
لیگ، شرایط آماده سازی سرخپوشان و … صحبت هایی 

انجام داد که در زیر می خوانید:
انتقادات به عملکرد سرخپوشان زیاد است. چقدر از این 

انتقادات منطقی است؟
کرد.  حمایت  تیم  این  از  باید  فقط  االن  من  نظر  به 
بازیکنان و کادر فنی در همه زمینه ها خود را ثابت کرده اند. 
شرایط به طور حتم اینگونه نخواهد ماند و امیدوارم با حمایت 
از تیم پرسپولیس به بهترین شکل راهی قطر شود و در آسیا 

هم قهرمان شود.
خیلی از نگرانی ها بابت این موضوع است که با این 
سبک بازی کردن ممکن است در فینال لیگ قهرمانان به 

مشکل بخوریم.
االن منطقی است که تمام تمرکز کادر فنی و بازیکنان 
روی فینال باشد. باید از مسابقات لیگ هم به چشم آماده 
سازی تیم برای آن یک مسابقه استفاده کرد تا نقاط ضعف 
با  مسابقه  آن یک  برای  نهایت  در  و  بررسی شود  قوت  و 
بهترین ترکیب تیم وارد زمین شود و نتیجه الزم را بگیرد.

3 بازی اول لیگ و تنها یک گل زده. این موضوع از 
دید شما نگران کننده نیست؟

کثیر  آل  عیسی  علیه  ناعادالنه  حکم  خاطر  به  تیم 
بهترین گل زن خود را از دست داده است. طبیعی است 
که در غیاب او تیم در گلزنی با مشکالتی مواجه شود اما 

جایگزین  برای  گزینه  بهترین  بررسی  حال  در  فنی  کادر 
این موضوع رفته رفته برطرف  بازیکن است.  این  کردن 

خواهد شد.
این  می شود  مطرح  که  هم  انتقاداتی  از  دیگر  یکی 
است که بازیکنان با یکدیگر هماهنگ نیستند. درست است؟

این تازه اول لیگ است. به طور حتم زمان الزم است 
که پرسپولیس به میزان آمادگی کامل خود برسد. کادر فنی 
در حال بررسی ترکیب های متفاوت برای فینال آسیا است و 
این موضوع شاید موجب شود تیم در اوج نباشد اما همانطور 

که گفتم شرایط رفته رفته بهتر خواهد شد.
ساز  مشکل  لیگ  در  دادن ها  دست  از  امتیاز  این  آیا 

نخواهد شد؟
پرسپولیس امتیاز چندانی را از دست نداده است و از 
االن نباید به این تیم انتقاد کرد. بازیکنان همان هایی هستند 
که تیم را فینالیست آسیا کردند و کادر فنی هم همان است. 
پرسپولیس بهترین تیم ایران است و فکر نمی کنم که مشکلی 
برای قهرمانی در پایان فصل وجود داشته باشد. موضوع مهم 

برای ما فینال آسیاست.
در فینال آسیا ما برابر تیم های شرقی توان رقابت داریم؟

پرسپولیس بهترین تیم آسیا است. ما تیم های خوبی 
مانند النصر و السد را بردیم که در آسیا مدعی بودند. امسال 
از دید من در شانس زیادی برای قهرمانی داریم و من به 

این تیم امیدوار هستم.

االن فقط باید از این تیم حمایت کرد؛

کاویانپور: پرسپولیس بهترین تیم آسیا است

در  ترابی«  »مهدی  وضعیت  به  توجه  با 
سابق  بازیکن  است  ممکن  قطر  ستارگان  لیگ 

پرسپولیس دوباره به این تیم برگردد.
مهدی ترابی هافبک - مهاجم فصل گذشته 
پرسپولیس، چند ماهی است که به تیم العربی قطر 
پیوسته است. ترابی که به شکلی عجیب و بدون 
رفت،  تیم  این  به  پرسپولیس  از  مبلغی  پرداخت 

روزهای خوبی را تجربه نمی کند.
با  رسمی  قرارداد  امضای  زمان  از  ترابی 
حضوری  نتوانسته  مصدومیت  علت  به  العربی، 
ثابت در ترکیب این تیم قطری داشته باشد و در 

بازی آخر هم دوباره مصدوم شد.
شده  باعث  ترابی  پیاپی  های  مصدومیت 
رسانه های قطری خواستار فسخ  و  تا هواداران 
موجب  مسئله  این  بازیکن شوند.  این  با  قرارداد 

شده تا صحبت هایی در خصوص بازگشت احتمالی 
ترابی به پرسپولیس شود.

آید  نمی  بدشان  پرسپولیسی ها  طرفی  از 
دوباره ترابی را در لباس این تیم ببینند، اما فعال 
نمیخواهند به صورت رسمی در این مورد اظهار 

نظر داشته باشند. 
ابتدا  ها  پرسپولیسی  که  شود  می  گفته 
قطری  تیم  با  ترابی  تکلیف  ببینند  تا  منتظرند 
ترابی  قرارداد  دلیلی  هر  به  اگر  می شود.  چه 
وارد  او  جذب  برای  وقت  آن  شود،  »فسخ« 

مذاکره خواهند شد.
باتوجه  نشود،  فسخ  ترابی  قرارداد  اگر 
باال  بسیار  العربی  با  قراردادش  مبلغ  اینکه  به 
نامه  رضایت  پرداخت  توانایی  پرسپولیس  است 

او را ندارد.

صدا انتقاد هواداران العربی بلند شد؛

احتمال بازگشت ترابی به پرسپولیس!

اعضای  مشارکت  گفت:  فوتبال  فدراسیون  سرپرست 
مجمع در تصویب اساسنامه بسیار باال بود و با رای قاطع ۷۰ 

نفر اساسنامه به تصویب رسید که فکر کنم نادر باشد.
عمومی  مجمع  برگزاری  حاشیه  در  بهاروند  حیدر 
تشکر  مجمع  اعضای  از  داشت:  اظهار  فوتبال  فدراسیون 
می کنم. برای تدوین و تهیه اساسنامه شاید حدود ۱2-۱۰ 
اعضا در آن مشارکت داشتند و قبال  را داشتیم. همه  مورد 

نظرات و پیشنهاداتشان را داده بودند.
وی در ادامه افزود: اساسنامه چندین بار رفت و برگشت 
و نظرات فیفا و اعضای مجمع هم اعمال شد. مجمع خوبی 

هم برگزار شد. مشارکت اعضای مجمع بسیار باال بود و با 
رای قاطع ۷۰ نفر به تصویب رسید که فکر کنم نادر باشد.

سرپرست فدراسیون فوتبال در پایان گفت: یکبار اصالح 
اساسنامه را داشتیم که شاید با نصف به عالوه یک یا تعدادی 
کمتر و بیشتر انجام شد. این اساسنامه را که مجمع تایید کرد، 
با قاطعیت آرا بود.بهاروند با بیان اینکه خوشبختانه اساسنامه 
فدراسیون فوتبال به تصویب رسید، اظهار داشت: باید به پروسه 
انتخابات برویم، تاریخ را مشخص و آن را برگزار کنیم تا رییس 
جدید با رای اعضای مجمع انتخاب شود و سکان فدراسیون 

را در دست بگیرد.

بهاروند: رای قاطع ۷0 نفری به اساسنامه، نادر بود
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از راست ناصر فربد، علیقلی بیانی، سید حسن امین و نظام الدین موحد 
اختصاصی دنیای جوانان

بیا... قبول بفرما
دل تو هم تنگ است

نغمه مستشارنظامی

دلم برای تو...آیا دل تو هم تنگ است؟!
صدای هق هِق... گویا دل تو هم تنگ است!

ببین! نمی شود این قدر دور بود از هم!
بیا... قبول بفرما! دل تو هم تنگ است!

من از مسافت این جاده ها نمی ترسم
اگر بدانم آن جا دل تو هم تنگ است

اگر بدانم گاهی به یاد من هستی
و چند ثانیه حتی دل تو هم تنگ است-

پرنده می شوم اما... نمی پرم بی تو
پرنده می شوم و تا دل تو هم تنگ است-

برای تو پر پرواز می شوم حتی 
اگر در آن سر دنیا دل تو هم تنگ است!

اگر در آن سر دنیا، اگر در آن دنیا
اگر بدانم هرجا دل تو هم تنگ است-

بدون مکث می آیم که باورت بشود
دلم برای تو...حاال دل تو هم تنگ است؟!

گفت:  مترجم  و  نویسنده  یک 
قی  تفا ا مو  تا مو لمللی  بین ا دوساالنه 
است،  کودکان  کتاب  حوزه  در  کم نظیر 
زیرا کتاب های نمایش داده شده در آن، 
توسط کودکان و نوجوانان یا با همکاری 

آنها خلق شده است.
برگزاری  درباره  حجوانی  مهدی 
کودکان  کتاب های  بین المللی  دوساالنه 
»موتامو« گفت: امسال با همراهی خانم 
زهرا کبیری این افتخار به من داده شد تا 

در این رویداد که هر دو سال یک بار در کشور بلژیک و در 
شهر اللوریر برگزار می شود، مشارکت کنم.

این نویسنده و پژوهشگر تفزود: من برای هشت فریم 
از نقاشی های کودکان هفت تا چهارده ساله ایرانی با موضوع 
قایق، متن نوشتم. تصویرها با تکنیک کنده کاری روی لینو با 

چاپ دستی به شکل کتاب آماده خواهند شد.

حجوانی درباره مخاطبان این نمایشگاه 
توضیح داد: مخاطبان اصلی این نمایشگاه 
در طول جشنواره،  و  دانش آموزان هستند 
عالوه بر نمایش این کتاب ها، برای آن ها 
کارگاه ها و سخنرانی هایی در ارتباط با خلق 
برگزار  دیگر  هنری  آفرینش های  و  کتاب 
می شود. همچنین بخشی از دست اندرکاران 
نوجوانان  میان  از  نمایشگاه  این  برگزاری 

مدرسه ای در اللویر انتخاب می شوند.
حلما  یادگاری،  آویسا  صفاریان،  آوا 
کبیری، دینا نوروزی، رها باقری مطلق، سروناز خاکباز، ستایش 
بهادران و مهدیس رودکی هشت دختر هنرمند ایرانی هستند 
که در این رویداد فرهنگی هنری از آثار آنان با موضوع قایق 
برای خلق کتاب استفاده شده است. مدیریت این نمایشگاه را 
»آلن رنیر« بر عهده دارد که نخستین دوره آن را سال 2۰۱۱ 

راه اندازی کرده است.

»موتامو« اتفاقی کم نظیر در حوزه کتاب کودکان است

و  هش  و پژ ن  و معا
ن  ما ز سا ل  یجیتا د بع  منا
ملی  نه  بخا کتا و  د  سنا ا
محققان  شبکه  راه اندازی  از  ایران 
ری،  بدا کتا عرصه  ن  پژوهشگرا و 
اطالع رسانی، علوم آرشیوی و اسنادی، 
اسالم شناسی  و  ایران شناسی  مطالعات 
یازدهمین جشنواره  در  و نسخه پژوهی 
ملی »پژوهش و فناوری سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی ایران« خبر داد. 
ن  و معا  ، ی حمد ن ا جا طمه  فا
پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد 
این  اعالم  با  ایران،  ملی  کتابخانه  و 
محققان  شبکه  راه اندازی  گفت:  خبر 
و پژوهشگران به عنوان یک ضرورت 
ملی در این دوره از جشنواره »پژوهش 
با  تا  است  مطرح  سازمان«  فناوری  و 
تحقق این مهم و پویا کردن شبکه های 
نخبگانی در عرصه پژوهش بخش هایی 
عرصه  این  در  موجود  خالءهای  از 

ساماندهی شود.
او ادامه داد: نخستین دوره جشنواره 
ملی »پژوهش و فناوری سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران« در سال ۱38۹ 
از  برگزار شد و در طول یک دهه که 
می گذرد،  پژوهشی  رویداد  این  عمر 
و  است  کرده  پیدا  را  خود  جایگاه 
یازدهمین  برگزاری  آستانه  در  اکنون 
بتوان به  امید است  دوره قرار دارد که 
و  یافت  دست  پیش بینی شده  اهداف 
دستاوردهای خوبی برای جامعه علمی 
و خانواده بزرگ سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران به ارمغان آورد. 
دیجیتال  منابع  و  پژوهش  معاون 
ایران  ملی  کتابخانه  و  سناد  سازمان 
گفت: همچنین در این دوره از جشنواره 
مقام اندیشمندان و پژوهشگران عرصه 
پژوهش و فناوری در حوزه های مختلف 
کتابداری، اطالع رسانی، علوم آرشیوی 
و  ایران شناسی  مطالعات  اسنادی،  و 
به  خطی  نسخه های  و  اسالم شناسی 
تکریم  مورد  ملی  غنی  میراث  عنوان 

قرار می گیرد.

ر  ظها ا مه  ا د ا در  حمدی  جان ا
پژوهشگران،  معرفی  و  شناسایی  کرد: 
همچنین  و  جوان  نوآوران  و  فناوران 
حوزه های  در  شناخته شده  چهره های 
مختلف از جمله کتابداری، اطالع رسانی، 
مطالعات  اسنادی،  و  آرشیوی  علوم 
ایران شناسی و اسالم شناسی یکی دیگر 
است  جشنواره  از  دوره  این  اهداف  از 
که موجب کشف استعدادهای برتر در 

حوزه های مختلف می شود.
ایجاد  شد:  یادآور  همچنین  او 
در  ویژه  به  پژوهشگران  در  انگیزه 
کرونا  ویروس  شیوع  بحرانی  شرایط 
جشنواره  از  دوره  این  اهداف  دیگر  از 
اسناد  سازمان  فناوری  و  پژوهش  ملی 

و کتابخانه ملی ایران است.
دیجیتال  منابع  و  پژوهش  معاون 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
سپس تاکید کرد: گسترش تجربه های 
علمی و ایجاد تعامل یا همکاری علمی 
بین پژوهشگران از دیگر اهدافی است 
میان  رقابتی  و  پرشور  فضایی  که 
و  محققان  دانش پژوهان،  اندیشمندان، 
نوآوران در شرایط فعلی ایجاد می کند.

که  محورهایی  از  یکی  گفت:  او 
مخاطب خاص خود را در میان محققان 
به  مربوط  دارد، حوزه  عالقه مندان  و 
ایران شناسی  و  اسالم شناسی  مطالعات 
البته  و  است  نسخه پژوهی  و همچنین 

نمود  خطی  نسخ  درباره  موضوع  این 
بیشتری دارد. در همین راستا آن دسته 
زندگی  ایران  از  خارج  که  محققانی  از 
می کنند و درباره نسخه های خطی ایرانی 
و اسالم شناسی پژوهش کرده اند به دایره 
محققان این جشنواره اضافه می شوند.

مخاطبان  ره  با در جان احمدی 
ملی  ره  جشنوا ز  ا دوره  یازدهمین 
و  اسناد  سازمان  فناوری  و  »پژوهش 
توجه  با  گفت:  ایران«  ملی  کتابخانه 
به فراخوان منتشرشده، در نگاهی کلی 
علمی  جامعه  جشنواره  این  مخاطبان 
پژوهشگران  ادامه  در  و  هستند  کشور 
به  توجه  با  که  فارغ التحصیالنی  و 
جشنواره،  برای  مطرح شده  محورهای 

آثاری دارند.
نشست های  برپایی  فزود:  ا و  ا
برای  مجازی  صورت  به  تخصصی 
این دوره از جشنواره نیز در نظر گرفته 
شده است که می توان به نشست های 
اسالم شناسی،  ایران شناسی،  تخصصی 
علوم  اطالعات،  علم  نسخه پژوهی، 
کرد.  اشاره  دیجیتال  کتابداری  و  داده 
کردن  مطرح  و  شناسایی  همچنین 
پژوهش ها و در اختیار قرار دادن تریبون 
علمی به پژوهشگرانی که پژوهش های 
نوآورانه ارائه کرده اند، در دوره یازدهم 
جشنواره مورد توجه است. ضمن این که 
امکان چاپ آثار برجسته علمی در حوزه 

پایان نامه و رساله های دکتری در مرکز 
نشر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

وجود دارد.
دیجیتال  منابع  و  پژوهش  معاون 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
ز  ا یکی  کرد:  خاطرنشان  همچنین 
محورهای جشنواره، حفاظت از میراث 
محققان  رو  همین  ز  ا است.  ملی 
زمینه  این  در  که  نی  پژوهشگرا و 
دارند  کارآمد  و  مستند  پژوهش های 
می توانند در این جشنواره ملی شرکت 

کنند. 
توجه  با  کرد:  تاکید  جان احمدی 
به گسترش تجربه های علمی می توان 
عرصه  در  پژوهشگران  میان  تعامالت 
ملی و بین الملل را ارتقا داد و اگر اعتقاد 
و  محققان  از  بسیاری  باشیم  داشته 
دنیا  متعدد  کانون های  در  پژوهشگران 
می کنند،  فعالیت  پراکنده  صورت  به 
می توانند در جشنواره پژوهش و فناوری 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
شرکت کنند، زیرا این جشنواره می تواند 
انگیزه  ایجاد  به عنوان حلقه واسط در 

برای تولید علم عمل کند.
او گفت: به اعتقاد من باید شرایطی 
فراهم شود تا افرادی که ایرانی هستند 
زندگی  سرزمین  این  جغرافیای  در  و 
دیگر  سرزمین های  در  اما  نمی کنند، 
همت  سرزمین مان  فرهنگ  نشر  به 
می کنند نیز بتوانند از مخاطبان جشنواره 
ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و 
ارائه  از  و  باشند  ایران  ملی  کتابخانه 
محورهای  زمینه  در  که  طرح هایی 

جشنواره دارند استقبال می کنیم.   
ه  ر ا جشنو دهمین  ز یا میه  ختتا ا
و  اسناد  سازمان  فناوری  و  »پژوهش 
روشن  »آینده  پیام  با  ملی«  کتابخانه 
 24 تاریخ  در  اثربخش«  پژوهش  با 
دی ماه برگزار می شود و مطابق فراخوان 
اعالم شده متقاضیان حضور در این دوره از 
جشنواره پژوهشی می توانند تا 3۰ آذرماه 
www.nlai.ir/ :آثار خود را به آدرس
research-festival ارسال کنند.

راه اندازی شبکه محققان و پژوهشگران 

رمان »مثل بیروت بود« منتشر شد
انتشارات کتابستان معرفت، 
رمان »مثل بیروت بود« نوشته 
زهرا اسعد بلنددوست را در 3۵4 
 ۵4۰۰۰ قیمت  به  و  صفحه 
ن  پیشخا ی  و ر ن  ما تو ر ا هز

کتابفروشی ها آورده است.
نوشتن رمان برپایه اتفاقات 
واقعی کار راحتی نیست. چرا که 
هم باید از جنبه هنری و داستانی 
عناصر جذاب را داشته باشد و هم 
واقع بین ماند و واقعیت را به نفع 
نوشتن  نکرد.  مصادره  تخیالت 
لبه  بر  رفتن  راه  اثری،  چنین 
تیغ است. زهرا اسعد بلنددوست 

همانند اولین رمان خود، تصمیم گرفته است بر لبه تیغ راه برود. هم به 
تخیالتش تا آنجا که توان داد مجال پرواز بدهد و هم از واقعیت بگوید 

بی آنکه آن را بخواهد به نفع خود مصادره کند.
راوی ماجرا، زهرا، دوست جدید سارا است. دوستی ای که مجال زیادی 
بر رشد پیدا می کند. سارا که همسر یکی از شهدای مدافع حرم است مغموم 
از غربت و تنهایی و درک نشدن توسط دیگران، زیر فشار کمر خم کرده 
است و سرانجام دربرابر آن تاب نمی آورد و به همسر شهیدش می پیوندد. 
اما این تمام ماجرا نیست. دانیال، برادر سارا که حاال به سبزپوشان سپاه 
پاسداران پیوسته است ناگهان مفقود می شود. خبر قتل او توسط اعضای سپاه 
پاسداران در فضای رسانه ای می پیچد و فضایی مه آلود را شکل می دهد. در 
این میان، زهرا که او نیز پدر و برادری سپاهی دارد، با فردی ناشناس آشنا 

می شود که او را درگیر ماجراهای پیچیده تری می کند.
نویسنده تالش کرده است تا با نگاهی منتقدانه، بی آنکه طرفداری از 
گروه و مسلک خاصی بکند، روایتی داستانی از اتفاقات آبان ۹8 پیش چشم 
مخاطب بگذارد. روایتی که سرشار از نثری دلنشین و احساسی است. نثری 
که نویسنده آن را جال داده است و متناسب با فضای فکری و روحی راوی 
داستان است.شخصیت های کتاب نیز جان دار و زنده هستند. زنده بودنشان 
تنها به نفس کشیدن و توصیفات ظاهر و اخالقشان نیست. در تصمیم هایشان 
است. آنجا که در دوراهی های سخت قرار می گیرند. در واقع از جذابیت های 
رمان »مثل بیروت بود« همین دوراهی های سخت بین انتخاب بد و بدتر 
است. انتخاب هایی که لحظه به لحظه بر هیجان داستان می افزاید و پرده 

دیگری را از چشمان مخاطب کنار می زند.
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پروانه رسولی خوشبخت

شاعری که خلیج را به خیابان آورد!

در روزهــای عجیبــی کــه از ســر می گذرانیــم شــاید کتــاب و شــعر 
آخریــن راه هــای نجــات بــرای رســیدن بــه شــور و شــعور از پــس جبــر 
ــت  ــین راه رهایی س ــی واپس ــعر و دانای ــه ش ــرا ک ــد. چ ــه باش زور و زمان
بــرای مــا، پــس چــرا نگذاریــم شــعر دســت مــا را بگیــرد و بــه قلمــرو 

زیبــای خــود ببــرد؟
»ســیده محبوبــه بصــری«، شــاعر جــوان بوشــهری و برگزیــده اول 
ــاب شــعر  ــاره کت ــگاران در ســال ۱3۹۷ اســت. او درب ــزه شــعر خبرن جای
جدیــدش می گویــد: »و خلیــج عــازم خیابــان شــد« چکیــده ای از ســال ها 
زیســت شــاعرانه ی مــن اســت کــه تولــدش را انتظــار کشــیدم و وجــودش 

برایــم شــیرین و عزیــز اســت.«
ایــن شــاعر جــوان می افزایــد: »بعــد از تمــام ســال هایی کــه شــعر 
را زندگــی کــردم اولیــن مجموعــه شــعرم بــه عنــوان برگزیــده ی بخــش 
ویــژه جایــزه کتــاب ســال شــعر خبرنــگاران و توســط نشــر آرادمــان بــه 

چــاپ رســید و خلیــج مــن عــازم خیابــان شــد.«
بصــری شــعر را عزیــز و محتــرم می دانــد و از کتــاب جدیــدش بــا 
عنــوان »خلیــج خیابانــی مــن« یــاد می کنــد. او کــه انتشــار مجموعه شــعر 
»جــاِی خالــی عجیبــش« بــه طــور مشــترک را نیــز در کارنامه خــود دارد، 
ادامــه می دهــد: »مجموعــه »و خلیــج عــازم خیابــان شــد« شــامل پنجــاه 
صفحــه و 26 شــعر مــوزون بــا مضامیــن اغلــب اجتماعــی، یــا تلفیقــی از 
عاشــقانه و اجتماعــی اســت. ایــن مجموعــه در واقــع گلچینــی از اشــعار 
قدیمــی و جدیــد مــن اســت کــه طــی ۱۰ ســال اخیــر ســروده شــده اند.«

* از کودکی، شعر به من دسِت دوستی داد
او شــروِع شــعر گفتنــش را دقیــق بــه یــاد نمــی آورد، امــا می دانــد 
کــه از وقتــی خــود را شــناخته شــعر می گفتــه؛ از زمانــی کــه کلمــات را 
کشــف می کــرده اســت. ســیده محبوبــه بصــری دربــاره پیونــد عمیقــش 
بــا شــعر و شــاعری می گویــد: »از کودکــی، قبل از شــروِع دوراِن دبســتان، 
شــعر بــه مــن دســِت دوســتی داد. اولیــن بــار در ســن ۹ ســالگی مقــام 
ــا از ۱۵ ســالگی  اول جشــنواره ی شــعر اســتانی را کســب کــردم و تقریب

شــعر را بــه طــور جدی تــری آغــاز کــردم.«
شــاعر بوشــهری دربــاره ســبک های شــعری کــه کار کــرده عنــوان 
ــب غــزل و  ــه اغل ــک شــاعر کالسیک ســرا هســتم ک ــن ی ــد: »م می کن
چهارپــاره کار کــرده ام. چنــد مثنــوی هــم ســروده ام و گاه گاهــی هم ســپید 

می نویســم، امــا بــه طــور جــدی شــعر مــوزون کار می کنــم.«
دانشــجوی ادبیــات فارســی بــوده و بعــد از اخــذ مــدرک فــوق دیپلم، 
در رونــد تحصیلــش کمــی وقفــه افتــاده اســت ولــی هم اکنــون در حــال 
ادامــه ی تحصیــل در رشــته ادبیــات اســت. رمــان می خوانــد، نمایش نامــه 
و داســتان های کوتــاه بــا مضامیــن اجتماعــی و احساســی را نیــز مطالعــه 
ــد... و شــاید همیــن شــعر گفتــن اســت کــه او  می کنــد و شــعر می خوان

را هــر بــار از نــو تعریــف می کنــد!
* شاعر کسی ست که از واژه ها جهانی بسازد

نظــرش دربــاره شــعر را می پرســم، اینکــه شــاعر چــه کســی اســت و 
چــرا شــعرهای زیــادی کــه شــاید مولفه هــای الزم را ندارنــد امــا بازنشــر 
ــه  ــت ک ــعر نقابی س ــن ش ــر م ــد: »از نظ ــخ می ده ــوند، پاس ــم می ش ه
ــان را از  ــد و جه ــود درآی ــِت خ ــا از فردی ــد ت ــورت می زن ــه ص ــاعر ب ش
زاویــه ی چشــم های مختلــف ببینــد و فــارغ از منّیــِت خــود، تصویرآفرینــی 
کنــد و فضایــی را خلــق کنــد کــه در گفتــار و نگاِه عــادِی عــام نمی گنجد. 
در واقــع شــعر تلفیقــی از اندیشــه، احســاس، موســیقی، تصویــر، و خیــال 
اســت کــه بــا هارمونــِی مناســب بــه کالِم شــاعر، شــعریت می بخشــد. و 
شــاعر کسی ســت کــه از واژه هــا جهانــی بســازد، ورای جهــاِن کوچــِک 

محســور در کالبــدش.«
ــر و اندیشه هاســت  ــِق تصاوی بصــری اضافــه می کنــد: »شــاعر، خال
کــه تــوام بــا ریتــم و عناصــر مناســب، و مولفه هــای الزم، از واژه هــا کالِم 

شــاعرانه ای اســتخراج کند.«
ــده ، و در  ــن چکی ــاب م ــد: »کت ــدش می گوی ــاب جدی ــاره کت او درب
واقــع گلچینــی از زندگــِی شــعرِی مــن اســت. دربــاره اش زیــاد توضیــح 
ــده شــعر موجــود مستقلی ســت کــه از پــس  نمی دهــم چــون از نظــر بن

ــد.« ــر می آی ــود ب ــِی خ معرف
* در شعِر امروز مطلقًا باید از کهنگی پرهیز کرد

ایــن شــاعر در پاســخ بــه اینکــه چــرا ایــن اســم را بــرای کتابــش 
انتخــاب کــرده اســت، توضیــح می دهــد: »اســِم کتابــم یــک مصــراع از 
یــک غزلــم هســت کــه بــرای همیشــه ناتمــام مانــد. »زن« در شــعرهای 
مــن جایــگاه ویــژه ای دارد و در اغلــب شــعرهایم زنانگــی بیــداد می کنــد. 
و »خلیــِج« عنــواِن کتابــم نیــز زن  اســت  و خلیــج عــازم خیابــان شــد.«

ــه بصــری در خصــوص کارکــرد واژه هــای بومــی در  ســیده محبوب
ــعر  ــی در ش ــای بوم ــرد واژه ه ــه کارک ــع ب ــد: »راج ــوان می کن ــعر عن ش
ــی و  ــا دانای ــر ب ــد، اگ ــر کن ــد شــعر را زیبات ــدارم. می توان نظــر خاصــی ن

آگاهــِی الزم انجــام شــود.«
ــه  ــعرش و درج ــو در ش ــای ن ــان و واژه ه ــه زب ــاره ب ــا اش وی ب
تاثیرگــذاری ایــن ســبک می گویــد: »بــه عقیــده ی مــن زبــان و واژه هــا 
و تصاویــر و فضاهــا قطعــا بایــد نــو باشــند و در شــعِر امــروز مطلقــًا بایــد 

ــرد.« ــز ک از کهنگــی پرهی

مدیرکل کتابخانه های استان مرکزی گفت: آرزو 
می کنم روزی برسد که کسی سئوال کند چرا فالن 
کتاب در کتابخانه نیست، یا چرا کتابخانه بسته است، 
در مجموع،  و  بنشینم  کتابخانه  در  نیست  یا چرا جا 
امیدوارم روزی برسد که دلیل شلوغی کتابخانه فقط 

کنکور نباشد.
 مهدی ثامنی یکی از مهم ترین دالیل این حال 
بد را عدم تبلیغ و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
بویژه توسط رسانه ها دانست و افزود: برای مثال در 
اراک فقط یک المان کتابخوانی داریم و این یکی از 
ترویج  در حوزه  نشان می دهد  که   است  شواهدی 
فرهنگ مطالعه چندان تالشی صورت نگرفته است.

کتابخانه  افراد  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
از  بسیاری  کرد:  اظهار  شناسند،  نمی  را  شهر  های 
مردم شهریه های گران می دهند تا فرزندانشان در 
پانسیون های مطالعاتی درس بخوانند در حالی که در 
همین اراک ۱8 کتابخانه بسیار شیک و مرتب و آماده 

برای کتابخوانی داریم.
ثامنی با تاکید بر اینکه کتابخوانی فقط منحصر 
راستای  در  اول  قدم  گفت:  نیست،  درسی  کتاب  به 
توسعه فرهنگ کتابخوانی تبلیغات خوب و قدم دوم، 
آگاه کردن مردم در این خصوص است که برای رفع 
کمک  مطالعه  از   ... و  اجتماعی  مشکالت شخصی، 
بگیرند. در واقع اگر رفع اشکال در حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی اقتصادی و ... را در کتاب جستجو کنیم، بسیار 

موفق تر خواهیم بود.
اندیشیده  ادامه درخصوص تمهیدات  ثامنی در 
ایام  در  ها  کتابخانه  فضای  از  استفاده  برای  شده 
اینترنت  به  ها  کتابخانه  تمام  کرد:  اظهار  کرونایی 
پرسرعت قابل انتقال صوت و تصویر مجهز شده اند 
و در کل، فضا برای استفاده از خدمات کتابخانه ها 
مناسب  از شیوع کرونا،  ناشی  تعطیلی های  علیرغم 

است.
وی افزود: با توجه به ایام کرونایی یک دستگاه 
مینی بوس سیار از اسفند ۹8 تدارک دیده شده که در 

سطح شهر فعالیت می کند و کتاب های درخواستی 
را به افراد می رساند. اخیرا نیز یکی از مردم اراک هزار 
جلد کتاب و 8۰۰ جلد مجله به کتابخانه های استان 

هدیه داده است که اتفاق بسیار خوبی است.
کتاب های  ها  خانه  و  ادارات  در  ثامنی گفت: 
بسیاری هست که نیازی به آنها نداریم، کتابخانه سیار 
آمادگی دارد که این کتب را دریافت کرده و به سیستم 
کتابخانه های استان اضافه کند. این کتابخانه سیار به 
سیستم برق و اینترنت مجهز شده و خدمات مربوط به 

عضویت افراد را نیز انجام می دهد.
وی با بیان اینکه سامانه samanpl.ir قابلیت 
جذب و رد و بدل کردن کتاب را برای کل کتابخانه 
های کشور فراهم کرده است و افراد هر کتابی را که 
بخواهند می توانند از طریق این سیستم در هر کتابخانه 
ای در کشور رزرو کنند تا به آدرس فرد پست شود، 
افزود: این سامانه یک سیستم بی نظیر برای کتاب 
و کتابخوانی است و باعث می شود حضور فیزیکی 
حذف شود و عضویت از طریق این سامانه با بارگزاری 
مدارک و پرداخت حق عضویت ساالنه بسیار پایین پنج 

هزار تومانی به سادگی امکانپذیر است.
ثامنی تصریح کرد: افراد با ارسال کد ملی می 
توانند به صورت رایگان به عضویت هر کتابخانه ای در 
سراسر کشور درآیند. امید است با پایان یافتن کرونا این 
بستر ایجاد شده در فضای مجازی را در کنار سیستم 
پیش از کرونا قرار دهیم و بستری گسترده در حوزه 
خدمات کتابخانه ای برای استفاده مردم فراهم شود.

کشور  عمومی  های  کتابخانه  کرد:  اظهار  وی 
هیچگونه درآمدی ندارند و شهرداری ها موظفند نیم 
درصد از درآمد خود را به نهاد کتابخانه ها بدهند. بنده 
می توانم با نیم درصد شهرداری اراک که ۹ سال است 
پرداخت نشده، کل کتابخانه های استان را اداره کنم.

تمام  تفرش  و  اراک  جز  کرد:  اظهار  ثامنی 
شهرداری های استان نیم درصدشان را پرداخت کرده 
اند و کتابخانه های خوبی در دست راه اندازی است، 
برخی افتتاح شده و برخی در دست ساخت است. بر 

بخشداران،  به  خطاب  مرکزی  استاندار  نامه  اساس 
برای  نیاز  بخشداران و دهیاران موظفند مکان مورد 
اندازی کتابخانه را در هر روستایی که کتابخانه  راه 
ندارد در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار دهند تا توسط این 
نهاد تجهیز شده و مورد استفاده مردم روستا قرار گیرد.

خصوص  در  که  مشکالتی  به  اشاره  با  وی 
از ساخت و  ساخت کتابخانه وجود دارد، گفت: پس 
راه اندازی یک کتابخانه، هزینه های اداره کردن آن 
بر دوش اداره کل کتابخانه هاست که هزینه بسیاری 
است ولی بخش عمرانی کار چنان به چشم می آید 
که خدمات این اداره کل و هزینه هایی که در طول 
سالیان فعالیت یک کتابخانه بر دوش ما سنگینی می 

کند، دیده نمی شود .
در  کتابخوانی  سرانه  آمار  خصوص  در  ثامنی 
کتابخانه  اعضای  به  فقط  ما  دسترسی  گفت:  استان 
هاست و اعضای کتابخانه ها تنها بخش کوچکی از 

کل سرانه مطالعه را به خود اختصاص می دهند چرا 
که کنکور و روزنامه خوان ها و ... را نیز در بررسی 
سرانه باید رصد و میزان مطالعه در این بخش ها را 
درستی  کتابخوانی  سرانه  آمار  تا  کرد  محاسبه  نیز 
حاصل شود.وی افزود: در سال ۹4 متوسط عضویت 
در کتابخانه های استان حدود سه درصد بوده که باید 
8 درصد می بوده و تا سال جاری باید به  ۱6 درصد 
می رسیده ولی نه تنها به این عدد نرسیده ایم بلکه 
شیب افزایشی بسیار کمی هم که وجود داشته، در سال 
جاری تحت تاثیر کرونا به شدت کاهش یافته است.

در  کتابخانه  یک  قرارداد  اینکه  بیان  با  ثامنی 
انتهای خیابان شهید شیرودی اراک به اتمام رسیده 
و به بنده گفته شده که به دلیل اتمام قرارداد مکان، 
باید این کتابخانه را تعطیل کرد، گفت: جمعیت این 
منطقه طی سال های فعالیت این کتابخانه چند برابر 
شده و به جای اینکه فضای کتابخانه ای این منطقه 

را هم  ما گفته شده که همین فضا  به  یابد  افزایش 
و  کتابخانه  این  عملکرد  که  حالی  در  کنیم،  تعطیل 
تاثیرگذاری آن در منطقه را نمی توان نادیده گرفت.

خدمات  تواند  می  ای  کتابخانه  وی،  گفته  به 
 ۱۰ حداقل  که  بدهد  ارائه  مردم  به  رایگان  عمومی 
حدود  کتابخانه  این  باشد،  داشته  فعالیت  اجازه  سال 
۱2 سال پیش به کتابخانه عمومی نهادی تبدیل شده 
و خرداد  ۹۹ این تفاهم نامه تمام شد. از آنزمان می 
گویند این مرکز را تعطیل کنید و ما می گوییم حیف 
است، در آخر گفتند بابت استفاده از مکان مورد نظر 
اجاره بدهید که ما نمی توانیم مبلغ مورد نظر جهت 
استاندار  به  نهایت  در  افزود:  بپردازیم.ثامنی  را  اجاره 
پیشنهاد دادیم که مکانی در اختیار ما قرار بگیرد تا 
به  از چهار هزار عضو  بیش  با  کتابخانه  این  حداقل 

جای تعطیل شدن، منتقل شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش تعداد کتب 
و  میلیون  یک  را  استان  های  کتابخانه  در  موجود 
۱۹۵ هزار و 6۵4 نسخه عنوان کرد و افزود: زیربنای 
کتابخانه ای استان بازای هر ۱۰۰ نفر، دو متر و ۱۰ 
با ۱8  اندازی کتابخانه مرکزی  سانتیمتر است و راه 
هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت، زیربنای کتابخانه ای 

استان را ۱۰۰ درصد افزایش می دهد.
ثامنی با اشاره به بازدید رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور از این پروژه اظهار کرد: 2۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای تکمیل کتابخانه مرکزی نیاز داریم 
که دکتر نوبخت قول کمک جهت تامین این اعتبار 
را داده است و امید است تا قبل از پایان کار دولت، 
فاز اول این پروژه را افتتاح کنیم. در حال حاضر این 
پروژه حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیمانکار 
عنوان کرده است که در صورت تامین منابع، ظرف 6 

ماه می تواند پروژه را تکمیل کند.
باب   ۷3 دارای  مرکزی  استان  وی،  گفته  به 
باب   ۵2 میزان  این  از  که  است  عمومی  کتابخانه 
کتابخانه عمومی شهری و 2۱ باب کتابخانه روستایی 

است.

کاش روزی برسد که تنها دلیل شلوغی کتابخانه ها »کنکور« نباشد

نگارسادات معصوم زاده، دانشجوی دکتری ادبیات غنایی 
»شاید«  و  شاعرانه  کوتاه،  نگاهی  عنوان  با  یادداشتی  در 
منتقدانه به مسئله طلب تحسین در وجود شاعر نگاشته و 

متذکر شده است:
استاد  بی نقاب«  شعر،  بی دروغ  »شعر  کتاب  در 
نکته ای  غنایی،  ادب  بخش  در  و  زرین کوب  عبدالحسین 
خواندم و برداشتی کردم که شادمانه اشک شوقی بر چشمم 
نشاند و مرا به این باور نزدیک کرد که بیماری عجیبی که 
بعضًا درباره برخی از شاعران با عنوان »خود بزرگ بینی« یاد 
می شود، گاه، واهی و در صورت وجود، از جهاتی طبیعی است! 

دریافتم که این موضوع، یک درد جهانی و بشری است؛ شاعر 
جماعت البته شاعر دردمند واقعی دوست دارد خاص باشد و 
گاه واقعًا هست؛ او در نهاد خویش و بر مبنای میل طبیعی 
بشر، کمال گراست.این شاعر تنهای نازک خیال، زود رنج 
است؛ حس نادیده گرفته شدن دارد و دوست دارد -حتی به 
غلط- از سمت رفقا و کسانی که دوستشان دارد تأیید شود.

اما شاعر واقعی، حد خودش، جایگاه خودش، مسیر طی 
شده، رنج ها، تنهایی ها و نقاط ضعف و قدرت خود را به خوبی 
می شناسد؛ با این همه گاهی دلش می خواهد آن ها که بیشتر 
با او حشر و نشر داشته و دارند تحسینش کنند و مثاًل قطب 

نمایی باشند تا مسیر را گم نکند. اما خوشبختانه این )طلب 
تحسین( نیز از روی عشق است نه از روی زیاد خواهی و خود 
بزرگ بینی وگرنه چرا همین تحسین را از همگان نمی خواهد؟!

به  و  قدرشناس  اطرافیانش  می خواهد  دلش  شاعر، 
به  رو  گاه  حتی  همین  برای  باشند  )زرشناس(  اصطالحی 
دام  در  نرسد  هیچجا  به  دستش  اگر  و  می آورد  مفاخره 
)واسوخت( می افتد؛ خالصه اینکه آدمیزاد - آن هم از نوع 
تشویق  و  تحسین  انتظار  همگان  از  و  همیشه  شاعرش- 
ندارد اما در طول زندگی شاعرانه او گاهی دل بستگی هایی 
پیش می آید که متأسفانه یا خوشبختانه زمینه ای برای طلب 

تحسین می شود و گاه این طلب تحسین، انزوا و بدخلقی به 
بار می آورد و اگر بخواهیم مثبت بنگریم، شاید زمینه ای برای 
رشد شاعر را هم فراهم کند اما بهای بسیار گزافی دارد و 
چقدر تلخ است که شاعر بی رقیب و بزرگی به جایی برسد که 

بگوید: »در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را..«
القصه... نکته طالیی این جاست که شاعر، معمواًل دیر 
می فهمد که »فرقی میان طعنه و تعریف خلق نیست« اما 
وقتی بفهمد و دلش را از طلب تحسین غیر، پاک کند، دیر 
پای آن  به دستش خواهد رسید که  نامه ای  تقدیر  یا زود، 

امضای خداست...

نگاهی به موضوع »طلب تحسین« در وجود شاعر
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تماشاخانه »هامون«  در آتش سوخت

تماشاخانه »هامون« به مدیریت 
هادی حجازی فر که از زمان بحران 
کرونا در تعطیلی به سر می برد بامداد 
حریق  دچار  آذرماه  هشتم  شنبه  روز 
شد و به دلیل آتش سوزی در ساختمان 
آتش گرفت و  آن  از  مجاور، بخشی 

آسیب دید.
به  وارده  آسیب های  از  عکس هایی  انتشار  با  حجازی فر  هادی 
از  بخشی  که  کرد  اعالم  خود  اینستاگرام  در صفحه  هامون  تماشاخانه 
سالن هامون به علت آتش سوزی ساختمان کناری به کلی از بین رفته است.

به گفته حجازی فر با تالش ماموران آتش نشانی و سرعت عمل به 
موقع آن ها آتش سوزی به سرعت مهار شد . وی عنوان کرد که به زودی 
خسارات وارده ترمیم می شود  و تماشاخانه همچنان به حیات خود ادامه  

خواهد داد.

مبارزات میرزاده عشقی و آیت اهلل مدرس
 روی موج رادیونمایش

برکف«  رادیویی »جان  سریال 
شاعر  عشقی  میرزاده  به مبارزات  که 
و روزنامه نگار شهیر ایرانی و آیت اهلل 
می  شاه  رضا  دوران  در  مدرس 

رادیو  در  حمزه،  مجید  پردازد،به کارگردانی 
آنتن  روی  هفته  این  و  شده  تهیه  نمایش 

شبکه های رادیویی نمایش و رادیو ایران می رود.
در این نمایش که هاجر کوشکی نویسندگی آن را بر عهده داشته، 
داستان از ترور میرزاده عشقی که از شعرا و نویسندگان مبارز دوران رضا شاه 
بود آغاز می شود و به مبارزات آیت اهلل سید حسن مدرس می پردازد که 
بعد از ترور میرزاده عشقی تنها کسی بود که برای او مجلس ختم برپا 

ساخت و در آن مجلس سخنرانی کرد.

دوتار نوازان خراسان پروژه »بحرطویل« را آغاز کردند

»بحرطویل« عنوان یکی از تازه 
ترین پروژه ها در حوزه موسیقی مناطق 
مختلف خراسان  با همت یلدا عباسی و 
جمعی از دوتار نوازان خراسان است که 
با اجرای آهنگ »ُجلگه جاجرم« آغاز شد 

و هدف آن پروژه گسترش عشق و دوستی در 
میان جامعه است. درمورد این پروژه عنوان 
شده: امروز ما، شاگردان تمامی استادان بزرگوار و معلمان گرانقدرمان در 
نقطه نقطه  خراسان، از تمامی سبک ها و مکتب های رایج در این سرزمین 
پهناور که گنجینه ای از مقام ها و ملودی های بکر و باارزش است، در خانواده 
بزرگ »ما« گرد آمدیم تا به دور از تمامی تعصبات بی ریشه، غرور، حسادت ها 
و خودنمایی ها عشق و دوستی را سر لوحه کار قرار دهیم و در مسیر جاودان 
هنر »باهم« پنجه بر ساِز عشق زنیم و قدم برداریم. و نوید می دهیم »پروژه 

بزرگ بحر طویل« را که آیینه  تمام نمای انسانیت و برابری خواهد بود. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

بودجه ای که همواره در تنگناها کسر می شود

ی  سینما نجمن  ا مل  عا یر مد
در  همواره  کرد  عنوان  ایران  جوانان 
تنگناهای تاریخی از بودجه فرهنگی 
کاسته می شود و این رویکرد ناشی از 

کم توجهی به اهمیت فرهنگ است.
سیدصادق موسوی افزود: همیشه 

تحت فشارهای تاریخی و سیاسی که دولت 
مجبور است سیاست های انقباضی در پیش بگیرد، اولویت به سمت مسائل 
زیستی پیش می رود؛ مثل تأمین مایحتاج اساسی مردم و در این میان اولین 
چیزی که از گردونه محاسبات خارج می شود، یارانه های حوزه فرهنگ است. 
البته در سال پیش رو که سال سختی بود، این اتفاق در حوزه فیلم کوتاه رخ 
نداد و بودجه های ما تأمین شد، اما در شرایطی که کشور به همدلی بیشتری 
نیاز دارد شاید افزایش تولیدات فرهنگی و هنری باعث آرامش فکری مردم و 
اوقات فراغت آن ها به شکل بهتری پر شود و وضعیت فرهنگی بهبود پیدا کند.
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جوان ترین رئیس انجمن هنرهاي نمایشي

ابراهیم گله دارزاده: در بسیاري از بخش ها مشکل مدیریتي داریم!
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محمد حسین زاده

گاهي پیش آمده که پیشکسوتان و 
آنها که به تجربه اعتقاد دارند، با حضور 
روي صندلي هاي  بر  جوان ها خصوصا 
این  ولي  مي کنند  مخالفت  مدیریتي 
جوان ها  که  شده  ثابت  بارها  موضوع 
مي توانند با ایده ها و تفکرات جدید و در 
عین حال استفاده از اطالعات روز، در 
مدیریت هم موفق باشند. وقتی ۱۰ سال 
پیش اعالم شد که هنرمندی جوان قرار 
نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس  است 
قادر  تصمیم  این  از  بسیاری  شود، 
آشنا )مدیرکل وقت هنرهای نمایشی( 
به  را  جوانی  او  زیرا  شدند،  متعجب 
کارفراخوانده بود که هیچ سابقه مدیریتی 
در  بود  قرار  حاال  و  نداشت  تهران  در 
مهمترین بخش اقتصادی تئاتر برصندلی 
گله دارزاده  ابراهیم  بنشیند.  مدیریت 
تئاتر  اندک  بودجه  تا  بود  قرار  جوان 
مختلف  استان های  هنرمندان  بین  را 
تقسیم کند که البته پایتخت هم شامل 
آن می شد. هم بودجه اندک بود و هم 
بدهی های  نمایشی  اداره کل هنرهای 
بسیاری داشت اما گله دارزاده در همان 
2سال مدیریت توانست با سربلندی از 
پس این مهم بربیاید. حاال یک دهه از 
آن روزها گذشته و اینک او در وضعیت 
عجیب و غریب این روزهای جهان به 
شرایط  وخامت  و  کرونا  شیوع  سبب 
تئاتر و اهالی آن، بر صندلی  مدیریت 
تئاتر  یعنی  ایران  تماشاخانه  مهمترین 

شهر نشسته است...

-کمی به عقب برگردیم... زمانی 
هنرهای  نجمن  ا مدیریت  شما  که 
نمایشی را قبول کردید، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی کمتر به مدیران جوان 
اعتماد می کرد! چطور شد که پیشنهاد 
به  نمایشی  هنرهای  انجمن  مدیریت 

شما داده شد؟
هنرهای  انجمن  در  کردن  *کار 
نمایشی به واسطه اینکه شریان اصلی 
حساسیت های  است  کشور  تئاتر  مالی 
نمی شود  راحتی  به  و  دارد  باالیی 
مسئولیت آنجا را پذیرفت. بنده با جناب 
آقای آشنا سابقه همکاری داشتم زمانی 
معاون  من  بودیم  البرز  استان  در  که 
کل  اداره  تاسیس  بودم.  ایشان  هنری 
افتاد.  اتفاق  آشنا  آقای  با  البرز  استان 
و  مالی  ویژگی های  کردن  تأسیس 
زیرساخت  باید  و  دارد  زیادی  اجرایی 
اتفاقات  باید  زمینه  این  ایجاد شود. در 
مالی  حمایت  های  و  بیفتد  اقتصادی 
هنری  معاون  آنجا  من  بگیرد.  صورت 
و  موسیقی  سالن های  باید  و  بودم 
می کردم.  ساماندهی  هم  را  گالری ها 
گرفت  صورت  آنجا  که  فعالیتی  حجم 
کوچک تر از انجمن به مثابه یک مرکز 
که  باعث شد  سابقه  آن  ولی  بود  ملی 
آقای آشنا شخصًا این اعتماد را نسبت 
روزها  آن  جوان  که  کنند  پیدا  بنده  به 
هنرهای  انجمن  ر  عهده دا ند  می توا
نمایشی کشور شود. خود ایشان بعدها 
به  وقت  مدیران  که  گفتند  من  به 
انتخاب  به  نسبت  بنده  جوانی  واسطه 
من تردید داشتند ولی آقای آشنا برای 
آن ها از اعتماد خودشان نسبت به من 
مطرح  من  با  ماجرا  این  وقتی  گفتند. 
شد، ترس و دلهره من را گرفت چون 
شریان  کل  نمایشی  هنرهای  انجمن 
در  اتفاقی  هر  است.  کشور  تئاتر  مالی 
آن می تواند تبعات بسیار زیادی داشته 
اندازه ای  بی  باشد و حساسیت و دقت 
به  که  دلگرمی  با  آشنا  آقای  می طلبد. 
من دادند گفتند شما نگران نباش و من 
زیادی  موارد  در  من  می کنم.  کمکت 
ایشان  و  می گرفتم  مشورت  ایشان  از 

هم  حال  هر  به  می دادند.  یاد  من  به 
در آنجا به امور مسلط و مشرف شدم. 
یادی کنم از آقای مستخدمی که آنجا 
سال های سال کار کرده بودند و ایشان 
هم کمک زیادی کردند و ما توانستیم 
پیش برویم. ابعاد مالی که من در استان 
البرز با آن مواجه بودم بسیار کمتر از ابعاد 
مالی بود که در انجمن هنرهای نمایشی 
با آن مواجه بودیم. لذا به همان اندازه 
هم حساسیت ها باال و پایین می شد. در 
دوره سختی به انجمن هنرهای نمایشی 
پیوستم. در آن دوران حجم گسترده ای 
مالی  تنگناهای  و  داد  رخ  تحریم ها  از 
فراوان اتفاق افتاد. آن موقع تئاتر کشور 
با یک بدهکاری بزرگ مواجه بود. یک 
مبلغ نزدیک به پنج میلیارد تومان بدهی 
وجود داشت که بخش عمده ای از آن 
بدهی به اشخاص بدنه تئاتر بود. روزانه 
بسیاری از هنرمندان پیگیر بودند و واقعًا 
موعد  از  مدت ها  زیرا  داشنتد  حق  هم 
شرایط  و  بود  گذشته  حمایت  پرداخت 
این  آخر  نبود. روزی که بخش  آسانی 
در  شب  یک  شد،  پرداخت  بدهی ها 

بیمارستان بستری شدم.

زمان  آن  چالش  -سخت ترین 
چه بود؟

*آن روزها ساختار هم عوض شد و 
انجمن نمایش تبدیل به انجمن هنرهای 
نمایشی شده بود. انجمن نمایش بیشتر 
به سمت تولید تئاتر می رفت، یعنی یک 
سری از بچه های تئاتر چه در تهران و 
انجمن شده  چه در شهرستان ها عضو 
بودند. تبدیل انجمن نمایشی به انجمن 
هنرهای نمایشی یک بار اقتصادی هم 
به همراه داشت. عالوه بر اینکه باید کار 
اقتصادی  و شرایط  انجام می داد  تولید 
به  می کرد.  تضمین  هم  را  بچه ها  آن 
بود.  این چالش سخت تری  اعتقاد من 
انجمنی  نمایشی یک  انجمن هنرهای 
است که باید کلی نیرو را حقوق بدهد 
و این حقوق معمواًل قرار بر این است 
که از محل درآمدها اتفاق بیفتد ولی ما 
نمایشی  هنرهای  انجمن  که  می دانیم 
هزینه ها  کفاف  درآمدهایش  هیچ وقت 
بگیرد  کمک  باید  همواره  نمی دهد.  را 
کند.  اداره  را  خودش  پرسنل  بتواند  تا 
اداره کند  را  پرسنل خودش  نتواند  اگر 
چرخ تئاتر کشور نمی چرخد. شما ببینید 
و  است  بزرگی  چالش  چه  چالش  این 
باید کاری کنید  دارد. شما  چه سختی 
به عبارتی همین  این چرخ بچرخد.  تا 
روشن نگه داشتن چراغ آن کار بسیار 
که  بگویم  می توانم  من  است.  بزرگی 
و  خالقیت  مالی  حوزه  در  آشنا  آقای 
جسارت به خرج می دادند. ما در آن دوره 
حتی اعتباراتی جمع کردیم که خارج از 
بود.  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
حاال تأمین آن از خارج از وزارت ارشاد 
اتفاق می افتاد ولی به هر حال از کانال 
وزارت خانه می آمد. حتی تا نهاد ریاست 
جمهوری رایزنی صورت می گرفت تا ما 
بتوانیم بدهی های تئاتر را تسویه کنیم.

یا سومین  دومین  به عنوان  -شما 
با  آیا  نمایشی،  انجمن هنرهای  رئیس 

این تغییر ساختار موافق هستید؟
چیزی  ما  مخالفت  یا  *موافقت 
کشور  قانون  این  نمی کند.  عوض  را 
کمک ها  تخصیص  شیوه  اینکه  است. 
اینطور  قانون  در  باشد  چگونه  باید 
وزارت  برای  فقط  نه  است.  شده  دیده 
حمایت های  بخش  بخواهد  که  ارشاد 
بلکه  کند،  تزریق  را  خودش  دولتی 
ساختارهای  هم  دیگر  وزارتخانه های 
مشابه دارند. از قضا این یک قانون در 
که  نداشت  دلیلی  وگرنه  است،  کشور 
بیفتد.  اتفاق  انجمن  این تغییر فقط در 
این یک ضرورت قانونی بود و ربطی به 

سالیق ما ندارد. ما تا دوره ای که آقای 
پاکدل رئیس تئاتر شهر بود با یک نوع 
قانون مدیریت در کشور مواجه بودیم و 
با قانون  از دوره آقای پارسایی به بعد 
جامع خدمات کشوری روبرو می شویم. 
یعنی حد اختیارات، وظایف و اعتبارات 
کل  اساسا  و  می کند  تغییر  رئیس ها 
مکانیزم مدیریت تغییر می کند. این تغییر 
مکانیزم مدیریت هم در وزارت نفت و 
هم در وزارت ارشاد اتفاق می افتد. این 
در مجلس مصوب  است که  تصمیمی 
شده و به دولت ابالغ می شود. پس از 
کارهای  و  ساز  و  مالی  قانون های  آن 
راهی  نظر من  از  تغییر می کند.  اداری 
برای چابکی در برخی از وزارت خانه ها 
شد. معمواًل این قانون ها هر چند دهه 
یک بار بازبینی می شوند و این طور نیست 
که ما هر سال یک بار تقاضا کنیم یک 
تغییری در آن صورت بگیرد. این قانون 
بعضی  در  حمایت ها  تسهیل  جهت  در 
کرد  عمل  عالی  بسیار  وزارت خانه  از 
نیاز  وزارت خانه ها شاید  از  بعضی  و در 
در  من  اعتقاد  به  داشت.  بازنگری  به 
که  انتظاراتی  واسطه  به  نمایش  حوزه 
از آن وجود دارد باید اداره کل هنرهای 
اداره  نمایشی وسیع تر دیده می شد. در 
کل هنرهای نمایشی عدم انطباق بین 
اختیارات وجود  و  اعتبارات  و  انتظارات 
بخش  همان  اعتبار  از  منظورم  دارد. 
حمایتی است که می تواند انجام بدهد.

انجمن های  که  کردید  -اشاره 
هم  درآمدزایی  باید  نمایشی  هنرهای 
داشته باشند. آیا قوانین دولتی به انجمن 
هنرهای نمایشی این اجازه را می دهد که 
بتواند اسپانسر بگیرد و از طریق تبلیغ 

درآمدزایی کند؟
*قانون انجمن هنرهای نمایشی، 
بازرگانی است و دولتی نیست. تاسیس 
آن یک الزام دولتی بود. دولت به اداره 
می گوید شریان  نمایشی  هنرهای  کل 
موسسه  یک  از  باید  شما  مالی  تزریق 
این موسسه،  بگیرد.  خصوصی صورت 
انجمن هنرهای نمایشی است و تعریف 
این  درونی  قوانین  تمام  ولی  می شود 
انجمن ذاتا خصوصی است و برای همین 
در حوزه درآمدزایی با هیئت مدیره اش 
ابالغیه های  با  نه  و  می گیرد  تصمیم 

بخش  آن  در  که  درآمدی  هر  دولتی. 
ایجاد کند بازرس و هیئت مدیره دارد 
قوانین  تابع  دیگر  موسسات  مانند  و 
بازرگانی است و آن طوری عمل می کند. 
اما یک نکته را فراموش نکنیم؛ انجمن 
هنرهای نمایشی اعتبارات دولتی نسبتا 
باالیی می گیرد. شما تصور کنید انجمن 
بخواهد با بخش های خصوصی در تئاتر 
وارد رقابت شود یا فکر کنید در حوزه 
بزند،  رقابت  به  بخواهد دست  آموزش 
قطعاً این رقابت ناعادالنه است چون این 
می تواند  و  دارد  باالیی  توانایی  انجمن 
مدیریت  را  سنگین  تولید  با  کارهایی 
کند ولی انجمن یک قرار نانوشته دارد 
که وارد بازاری که بخش خصوصی دارد 
نمی شود.  درآمد می کند،  آن کسب  در 
یعنی به عنوان رقیب نیاید در آن بخش 
رفته اند  تئاتری ها  از  نفر  کند. چند  کار 
نمی رود  انجمن  ولی  زده اند  آموزشگاه 
آن ها  چون  کند  فعالیت  آن ها  بازار  در 
نمی توانند با انجمن رقابت کنند. انجمن 
با اعتباراتی که دارد می تواند با هر کجای 
دنیا ارتباط برقرار کند. بعضی از بخش ها 
مانند اسپانسرنیگ وجود دارد که بخش 
خصوصی به سختی وارد آن ها می شود. 
مثال شرکت های بزرگ شاید عالقمند 
آموزشگاه  و  تماشاخانه  یک  با  نباشند 
هنرهای  انجمن  ولی  ببندند  قرارداد 
دوره  در  دارد.  را  شأنیت  این  نمایشی 
برگزار  را  فجر  جشنواره  ما  که  دومی 
کردیم منطقه آزاد کیش اسپانسر ما بود 
و این طور نبود که اکتفای ما هم فقط 
بخش دولتی باشد. در یک دوره دیگر نیز 
منطقه آزاد چابهار اسپانسر ما شد. گاهی 
نیز این کمک ها و اسپانسر به صورت 
آن ها  مثاًل  نمی گرفت.  صورت  نقدی 
ما  می گفتند  و  داشتند  هواپیما  و  هتل 
هزینه این بخش را عهده دار می شویم. 
را  ما  مالی  بار  نحوی  به  کار  این  با 
کاهش می دادند. ما در آن ادوار نیز چنین 
کارهایی را انجام دادیم و صورت های 

آن موجود است.  

-انجمن هنرهای نمایشی استان ها 
هنرهای  نجمن  ا رئیس  به  بسته  وا

نمایشی تهران است؟
به  ید  با و  هستند  بسته  ا *و
نمایشی  هنرهای  انجمن  مدیرعامل 

واقع  در  بدهند.  مالی  شفاف  گزارش 
مدیرعامل  همه شعب،  رسمی  مسئول 
ولي  است.  نمایشی  هنرهای  انجمن 
انتخابات را خودشان برگزار می کنند و 
یک نفر رئیس می شود. حاال رئیس شعبه 
با مدیرعامل  باید  را  همه هماهنگی ها 
تاکتیک  ها  به  کاری  اما  بدهد.  انجام 
تصمیماتش  و  اجرایی  فعالیت های  در 
این  ندارد،  جشنواره  سیاستگذاری  در 
سیاست  ها را اداره کل هنرهای نمایشی 
انجام می  دهد اما در حوزه مالی و جذب 
اعتبارات باید به صورت شفاف با دفتر 

مرکزی انجمن هماهنگ شوند.

تاسیس  با  عده  یک  ابتدا  -در 
لف  مخا یشی  نما ی  هنرها نجمن  ا

می کردند!
یک  کشور  مجلس  وقتی  *بینید 
مطالعه  دولت  اداره  برای  را  طرحی 
یکپارچگی  باید  دولت  اداره  می کند، 
پیدا کند. قانون را یکپارچه برای دولت 
از  بخشی  نیست  قرار  و  می نویسند 
دولت با قوانین خودش پیش برود. این 
ناهماهنگی در دولت، رصد امور دولتی 
را دشوار می کند. اگر در یک تئاتر هر 
کدام از عوامل یک تحلیل داشته باشند 
سنگ روی سنگ بند نمی  شود. ما باید 
بگوییم  و  بگذاریم  ایده  و  تحلیل  یک 
وقتی  کنیم.  عمل  ایده  این  در  همه 
قانون می آید، ما می توانیم بگوییم این 
قانون با بخش فرهنگی سازگاری ندارد 
پیشنهاد  بدهیم.  را  پیشنهاد خودمان  و 
این است که کار کارشناسی آن در اداره 
و  بگیرد  نمایشی صورت  کل هنرهای 
به وزیر داده  شود و بعد به کابیه دولت 
برود. حاال اگر کابیه صالح دید که این 
پیشنهاد با قانون کشور مغایرت ندارد و 
ضرورت دارد که اصالح قانون صورت 
الیحه  صورت  به  را  پیشنهاد  بگیرد، 
نمی توانیم  می کند.  ارائه  مجلس  به 
در  را  قانون  ضرورت های  اینکه  بدون 
اتفاق  اگر آن  نظر بگیریم، بگوییم که 
می افتاد بهتر بود. مجلس فقط تئاتر را 
در نظر نمی گیرد، بلکه به سایر مسائل 
هم توجه دارد. بخشی و جزیره دیدن 
می تواند ما را به یک نگاه کاریکاتوری 
نگاه  کالن تر  صورت  به  اگر  برساند. 
 کنید متوجه می شوید یکپارچگی دارد و 

نمی توانید در این پازل به یکی از آن ها 
که  اتفاقی  است  قرار  اگر  بزنید.  دست 
آن  برای  افتاد  سینمایی  سازمان  مثل 
بیفتد باید به صورت الیحه به مجلس 
برود. این کار یک کار حقوقی است. من 
یک شوخی کنم، من جزو عالقه مندان 
فوتبال نیستم و بسیار کم فوتبال نگاه 
می کنم ولی جسته گریخته می شنوم که 
کشورهای عربی زود به زود مربی ها را 
هنرهای  حوزه  اگر  می کنند.  عوض 
فوتبال  تیم  یک  مثابه  به  را  نمایشی 
در نظر بگیریم، ما در این زمینه ثبات 
مدیریت نداریم و همیشه تغییرات زود 
هنگام اتفاق افتاده است. هیچ مدیری در 
حد و اندازه الیحه ارائه دادن فرصت پیدا 
مربی  مداوم  تعویض  و  تغییر  نمی کند. 
در یک  ما همواره  تیم  باعث شده که 
نشده  دیده  بماند. هیچ وقت  سردرگمی 
با یک نگاه جامع ای تحمل کنیم و یک 

گره را برای چند دهه باز کنیم.

محراب  تاالر  به  که  شد  -چطور 
رفتید؟

کل  اداره  رسمی  کارمند  *من 
در  کارم  وقتی  و  بودم  تهران  استان 
که  طاهری  آقای  با  شد  تمام  انجمن 
و  کردم  صحبت  بودند  وقت  مدیرکل 
دالیل  بمانم.  نمی خواهم  من  گفتم 
نماندن خودم داشتم.  برای  زیادی هم 
مدل مدیریتی ایشان یک مدلی بود که 
من نمی توانستم کار کنم. بیشتر عادت 
نظر  در  آشنا  آقای  که  مدلی  با  داشتم 
دارند کار کنم. من تا تیرماه ماندم که 
خیالم  تا  کنم  تسویه  را  عملکرد خودم 
راحت شود فردا روزی حرف و حدیثی 
که  بودیم  سرعین  در  ما  نیاید.  پیش 
من استعفای خودم را به آقای طاهری 
ولی  بمانید  گفت  ایشان  دادم.  تحویل 
اگر  گفتم  بمانم.  نمی توانم  گفتم  من 
می خواهید کار کنم در هر کجای خارج 
از انجمن در خدمت تان هستم. ایشان 
مرکز  در  من  که  بود  عالقه مند  اساسًا 
ایشان  به  من  باشم.  نداشته  حضور 
گفتم به عنوان یک پژوهشگر مستندات 
تحلیلی زیادی را گردآوری کرده ام. آمار 
تحلیلی فعالین، بررسی آماری حمایت  ها، 
تولیدات و جشنواره  ها که تکلیف شما با 
آفرینش گران را مشخص می کند. گفتم 
اگر اجازه بدهید یک روز بیایم این ها را 
ارائه بدهم ولی ایشان حتی این کار را 
هم از من نخواستند. پس از آن من باید 
به استان تهران و سر پست رسمی خودم 
برمی گشتم. با مذاکره ای که با مدیرکل 
استان تهران داشتم از ایشان خواهش 
بمانم.  تئاتر  در همین شاخه  کردم که 
محراب  تاالر  مدیریت  پست  موقع  آن 
خالی بود و من به آنجا رفتم. آن روزها 
آقای کرمی به من گفت خوب کردی 
که به تاالر محراب رفتی چون پس از 
استراحت  برای  آنجا  انجمن،  خستگی 
دیدند  وقتی  البته  است.  خوب  جای 
من دارم دوندگی می کنم، یک روز به 
اینجا این قدر  من گفت فکر نمی کردم 

تغییر کند.

-چطور شد که از آنجا بیرون آمدید 
و به انجمن تعزیه رفتید؟

*من به هنر ایران عالقمند هستم. 
یران  ا معماری  و  موسیقی  به  مثال 
طرفداران  از  یکی  هستم.  عالقمند 
آثار  و  هستم  نگارگری  پروپاقرص 
نگاه  خاصی  ولع  یک  با  را  نگارگرها 
امروز  نقاشان نوگرای  بین  می کنم. در 
ایران، شهریار احمدی را خیلی دوست 
نگارگری  سنت های  وام دار  چون  دارم 
جوان های  از  ایشان  است.  یرانی  ا
کشور  نقاشی  یک  درجه  فوق العاده 
شناخته  نیز  دنیا  در  امروزه  که  است 
با  را  ایشان  تابلوهای  من  است.  شده 

زمینه  در  ما  می کنم.  پیگیری  حیرت 
نمایش، برای هنر ایران عنوان نمایش 
آیینی و سنتی را گذاشته ایم. این عنوان 
چندان عنوان درستی نیست. لفظ نمایش 
ایرانی که آقای بیضایی پیشنهاد دادند 
لفظ درست تری است. لفظ سنتی به هنر 
یک جور مردگی داده و باعث شده که 
ایجاد شود  فعاالن  این تصور در ذهن 
حالی که  در  است،  دیروز  هنر  این  که 
از  برخی  البته  است.  زنده  هنر همیشه 
هنرها می میرند. در طول تاریخ هنرهای 
به  جدیدی  هنرهای  و  مرده اند  زیادی 

وجود آمده اند.
همین  مشمول  هم  ایران  هنر   
مسئله است. اینکه ما باید این ها را در 
موزه نگه داری کنیم ارزشمند است ولی 
اجازه نمی دهیم که طبیعی زندگی کند. 
این یک تهدید است. هم  به نظر من 
تئاتر سنتی غربی در ایران و هم بدنه 
به  نوعی  به  دو  هر  ایرانی  تئاتر سنتی 
یک زیست گلخانه ای معتقد هستند. ما 
اساسًا با تئاتر روزآمد دنیا مواجه نیستیم. 
آنچه که امروزه به عنوان هنر مدرن در 
ایران پیگیری می شود یک نگاه سنتی 
دارد. امروزه اروپایی ها به مدرنیسم نیز 
به چشم یک سنت نگاه می کنند چون 
از آن می گذرد. من  از یک قرن  بیش 
زحمت  سنت ها  برای  اروپا  در  دیدم 
زیادی می کشند و مدام یک چیز جدید 
از آن در می آورند و احیایش می کنند. 
هر کاری که بگویید این ها دارند با هنر 
و  آموزشگاه  می دهند.  انجام  خودشان 
دانشگاه هایشان  و  دارند  هنر  کارگاه 
دارند.  پژوهشی  متعدد  بخش های  هم 
ما معمواًل درخت نمی کاریم و عادت به 
میوه  چینی و پخته خواری داریم. منتظر 
هستیم آن طرف یک چیزی پخته شود 
تا ما استفاده کنیم. من حس کردم ما 
یک وظیفه تاریخی داریم که در حوزه 
سنت  شیفتگان  کنیم.  کار  ایران  هنر 
بدهند.  انجام  را  وظیفه  این  نمی توانند 
وقتی دارند درباره تعزیه به مثابه یک امر 
جاودانه حرف می زنند، نمی توانیم درباره 
تحول با آن ها حرف بزنیم. وقتی در مورد 
حفظ و نگه داری نقالی حرف می زنند، 
نمی توانیم بگوییم بیایید به آن زیست 
طبیعی بدهیم. به نظر من یک نگاه نو 
به مرور  این جریان الزم است که  در 
فعالیت را آغاز کند تا در آینده منتهی به 
گفت وگوی بخش نوگرا و بخش سنتی 
شود و از ماحصل این دیالوگ به یک 
هنر برسیم که این هنر هم هنر روز ما 

است و هم در پیوند با تمدن و مردم.

از  -قبول دارید که شما در یکی 
آمدید مدیریت  و دشوار  مقاطع سخت 

تئاتر شهر را پذیرفتید؟
*بله، بسیار سخت است. البته من 

نه از سختی می ترسم و نه جا می زنم. 
به آقای شفیعی مدیر کل اسبق هنرهای 
نمایشی به مزاح گفتم همیشه دوره های 
مدیریت  می افتد.  من  گردن  سخت 
انجمن هم در یک دوره بسیار سخت 
به من افتاد. من عادت کرده ام که سرم 
را پایین بیاندازم و کارم را انجام بدهم. 
آقای اسدی بنا بر ضرورت ها و عالیق 
شهر  تئاتر  در  نمی خواستند  خودشان 
باشند. وقتی مدیریت تئاتر شهر با من 
کمی  گفتم  آشنا  آقای  به  شد،  مطرح 
برای  شده ام.  سالخورده  کار  این  برای 
بتواند  شرایط  این  در  مدیر  یک  اینکه 
تأثیرگذار باشد باید دوندگی زیادی کند. 
آقای دکتر آشنا به من اعتماد کردند و 
این پست را به من سپردند. من وقتی 
یک مسئولیتی  را قبول می کنم تمام هم 
و غم خودم را برای آن کار می گذارم. 
می گویم همه خوبی های گذشته تداوم 
پیدا کند و حاال بیاییم برای آینده برنامه 
کوتاه داشته باشیم. اگر غر بزنم و بگویم 
اینجا را در شرایط سختی به من دادند 
بی انصافی است چون من می دانستم که 

دارم وارد چه عرصه ای می شوم.

شرایط  بود  امیدوار  می شود  -آیا 
جمله  از  همه  که  شهر  تئاتر  پیرامونی 
خودتان از آن ناراضی هستید حل شود؟

آینده  مورد  در  نمی توانم  *من 
قطعی حرف بزنم ولی می توانم بگویم 
برای  که  نبوده  روزی  هیچ  امروز  تا 
باشم.  نکرده  تالش  ماجرا  این  حل 
با  من  که  نبوده  روزی  هیچ  واقع  در 
یک نهاد در این رابطه صحبت نکرده 
باشم. اینکه موفق خواهم بود یا نه، بعداً 
مشخص خواهد شد ولی واقعًا با تمام 
قوا دارم این کار را انجام می دهم. یک 
تئاتر شهر می رفتم که  از  داشتم  شب 
کیف لپ تاپ دستم بود، بچه ها گفتند 
گفتم  می روید؟  کجا  است  وقت  دیر 
این  گفتند  بروم.  خانه  به  می خواهم 
وقت شب با کیف نروید. یک لحظه با 
خودم گفتم چرا اطراف تئاتر شهر باید 

این طور باشد که من بترسم.
 بچه ها محبت کردند آن شب من 
ماشین خودم  به  تا  را همراهی کردند 
یکی،  گمانم  که  روز  همان  از  برسم. 
می  گذشت  بنده  انتصاب  از  روز  دو 
این ضرورت  تمام  وقت روی  بعد  به 
قدیمی کار می  کنم. همکارنم در امور 
اجرایی و اداری با شناخت و خالقیت 
با بنده همراه هستند و این معضل به 
هر طریقی که شده باید حل شود. به 
شما قول می دهم تا روزی که هستم 
هیچ روزی این مسئله را به فراموشی 
شما  به  هم  را  قول  این  نمی سپارم. 
در  نتایجی  یک  به زودی  که  می دهم 

همین راستا خواهید دید.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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