
جز کنکور، همه چیز با  کرونا تغییر کرد 
طی  که  کرد  اعالم  رقابت  شورای  رئیس 
گذاری  قیمت  فرمول  گرفته،  بررسی های صورت 
برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس 

متوسط قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می شود.
رضا شیوا در نشست خبری با اشاره به اینکه از مهرماه 
مرکز ملی رقابت بررسی مجددی در مورد فرمول قیمت گذاری 

خودرو انجام داد، گفت که طی تصمیات اخذ شده قرار نیست 
آزاد سازی صورت بگیرد فقط خودروها تقسیم بندی شده است، 
بر این اساس قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به گونه 
ای که برای عامه مردم به صرفه هستند،  بر اساس فرمول 

قبلی محاسبه می شود.
صفحه 2

وزیر علوم اعالم کرد: 

تفویض اختیارات وزارت علوم
 به دانشگاهها هفته آینده ابالغ می شود

ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی  گفت: 

با شاغالن در سال های آینده ادامه دارد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست صمیمی 
بازنشستگان صندوق  از روسای کانون های  با جمعی 
تنها  شهروندمدار،  سیاستگذاری  گفت:  بازنشستگی 
جامعه  با  منطقی  و  روشن  ارتباط  برقراری  طریق  از 
با اشاره به اجرای طرح  مخاطب ممکن می شود.وی 
همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در 
سال جاری اعالم کرد: منابع این کار از طریق واگذاری 
بازنشستگی  تامین شده که صندوق  سهام شرکت ها 
کشوری باید با سرمایه گذاری بر روی این سهام، برای 

تامین منابع همسان سازی اقدام کند.
صفحه 3

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

۱۵۰ میلیارد ریال به برنامه های راهداری
 استان مرکزی اختصاص یافت
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فرزاد موتمن: در 
سینماي ایران یا 
باید پول داشته 

باشي یا رانت!

6ورزش
سلطانی فر: پیگیر 
خصوصی سازی 

سرخابی ها بعد از ۴۰ 
سال هستیم

نک 1با

برخي از فيلم هايي سينمايي هستند كه يا آنها را دوست داريم و 
يا از آنها متنفر مي شويم يعني نمي توانيم نسبت به آنها بي تفاوت 
باشيم. سراسر شب، از آن دسته فيلم هايی است كه برخی آن 
را دوست دارند و برخی ديگر معتقدند كپی است و به هيچ 

وجه دوستش ندارند. 

قهرمان  تنديس  از  رونمايی  حاشيه  در  سلطانی فر  مسعود 
ورزش ايران در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص برگزاری 
ليگ های ورزشی، اظهار داشت: با وجود محدوديت ها در همه 
جا فعاليت ها لغو شده اما ما با رعايت پروتکل های بهداشتی 
با آمادگی كامل در  ليگ ها را برگزار می كنيم و اميدواريم 

المپيک حضور داشته باشيم.

مهدی قزلی درباره وضعيت برگزاری جوايز ادبی جالل آل احمد 
و شعر فجر در سال جاری گفت: موضوع ساماندهی موسسات 
معاونت فرهنگی در كار موسساتی كه در معرض آن قرار 
دارند بی تاثير نبوده است. بگذريم از اينکه وضع بودجه در 
سال جاری بسيار بد است. ما با اين همه برای برگزاری اين 

دو جايزه كامال آماده ايم و كار را هم شروع كرديم

ارسال رمز دوم 
پویا با الگوی جدید 

برای دارندگان 
سپهر کارت

قیمت گذاری ۱۸ خودرو با فرمول جدید! پیشرفت های کشور در حوزه فناوری نانو 
غرورآفرین است

به  اشاره  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  جلسه  در  جمهور  رئیس 
پیشرفت های بزرگ و شگرف کشورمان در حوزه فناوری نانو آن را حرکتی 
عالی  در جلسه شورای  روحانی  االسالم حسن  غرورآفرین خواند. حجت 
انقالب فرهنگی پس از گزارش درباره روند توسعه فناوری نانو در کشور، 
به توانایی های بزرگ و تأثیرگذار کشورمان در عرصه فناوری نانو و کاربردهای آن 
در بخش صنعت، سالمت و دانش های گوناگون نظیر هوا - فضا و دفاعی اشاره کرد
صفحه 2

خود  گزارش  جدیدترین  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
ابتدایی  ماهه   ۹ در  کشور  تجاری  آمارهای  بررسی  به 
سال جاری پرداخته که نشان دهنده جابجایی در میان 

اصلی ترین شرکای تجاری ایران است.
آخرین آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت پیش از آذر 
ترین مقاصد  بود نشان می داد که در میان اصلی  ماه منتشر شده 
صادراتی ایران، عراق توانسته پس از مدتی طوالنی جایگاه چین را 

بگیرد و به شریک اصلی کشور بدل شود اما در پایان پاییز، بار دیگر 
چین به جایگاه همیشگی خود بازگشته است.

پاییز سال جاری،  پایان  تا  انجام شده  براوردهای  اساس  بر 
و  میلیارد دالر رسیده   ۶.۴ به عدد  به چین  ایران  میزان صادرات 
میلیارد  شش  مرز  در  عراق  به  صادرات  که  است  حالی  در  این 

دالر قرار دارد. 
صفحه 5

چین شریک نخست تجاری ایران 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ارسال رمز دوم پویا 
با الگوی جدید برای 
دارندگان سپهر کارت

 پیامک رمز دوم پویا با الگوی جدید 
و اطالعات تکمیلی مرتبط با درخواست 
رمز برای مشتریان بانک صادرات ایران 

ارسال می    شود.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
صادرات ایران، این بانک همزمان با 
پیاده سازی مرحله سوم پویا سازی رمز 
دوم کارت های بانکی، استانداردسازی 
افزایش  و  پویا  رمز  پیامک  لگوی  ا
امنیت تراکنش های اینترنتی مبتنی بر 
این رمز، پیامک حاوی رمز دوم پویا را 
طبق الگوی جدید به همراه اطالعات 
مرتبط با درخواست رمز شامل »نوع 
راکنش«، »مبلغ« و »دریافت کننده  ت
وجه« برای دارندگان سپهرکارت های 

بانک صادرات ایران ارسال می کند.
بر اساس الگوی جدید که ارسال آن از 
هشتم دی ماه سال جاری برای مشتریان 
آغاز شده است، نوع تراکنش رمز پویای 
درخواست شده مانند »خرید«، »کارت 
به کارت«، »پرداخت قبض«، »شارژ« 
و  به همراه »مبلغ«  و »مانده گیری« 
»دریافت کننده وجه« همزمان با کد هفت 
رقمی رمز دوم پویا در قالب یک پیامک 
برای دارنده سپهر کارت ارسال می شود 
که نقش مهمی در کاهش جرایم مرتبط 

با تراکنش های بانکی دارد.

آگهی  مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي فشرده شماره 99/40
کد سامانه ستادايران:  2099001045000058

کد پايگاه ملي مناقصات: 33.866.664
نوبت دوم

مجوز نفت: 13۹۹/57۴۹
شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد مناقصه خرید و نصب یک دستگاه مولد برق اضطراري مورد نیاز خود را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

خريد و نصب يك دستگاه مولد برق اضطراري نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات
*قيمتها مي بايست متناسب با كاالي ساخت داخل و با لحاظ كيفيت ارائه گردد

ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت مقطوع  325.000.000     ريال مي باشد.نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

از ساعت 9 مورخ 99/10/11  لغايت ساعت 14  مورخ  99/10/14  - از طريق مراجعه به سامانه زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه
.www.setadiran.ir تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(  به نشاني

زمان و مكان تحويل اسناد مناقصه
حداكثر تا تاريخ  99/10/24  ساعت 14 در سامانه فوق الذكر – پاكت الف به صورت فيزيكي هم 

الزم است به دفتر امور قراردادهاي شركت گاز استان سمنان واقع در سمنان -بلوار شهيد اخالقي- 
نبش خيابان دهه فجر ارائه شود

پس از انجام ارزيابی كيفی )ب1( . جلسه گشايش پاكات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شدجلسه بازگشايي پاكات 

33453844-023تلفكس امور قراردادها

روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان

محمد مهدی مظاهری
یکی از اتفاقات مهم در آغاز هزاره سوم، رواج 
افسارگسیخته فناوری های ارتباطی است؛ امروزه 
اینترنت و فضای مجازی، اصلی ترین محیط های 

برقراری ارتباطات انسانی، شناخته می شوند.
شبکه های اجتماعی به مثابه یکی از مهم ترین 
این ابزارها، با قابلیت ها و امکانات خود تأثیرات 
کاربران  زندگی  اجتماعی  بر جنبه های  عمیقی 

در جوامع گوناگون گذارده  است.
و  اطالعات  فناوری  در  پیشرفت  بنابراین، 
ارتباطات سبک زندگی و شیوه تعامالت انسان 
را به شدت تغییر داده است و این تغییر بر جهان بینی و نوع نگرش افراد به زندگی نیز تأثیرگذار 
بوده است. طبیعتًا در چنین فضایی، جمهوری اسالمی ایران نیز از فرایند جهانی شدن ابزارهای 
ارتباطی مستثنی نبوده و استفاده جوانان ایرانی از شبکه های اجتماعی مجازی رو به گسترش 
و  پرجمعیت ترین  نوجوانان،  و  به طور گریزناپذیری ، جوانان  اینجاست که  نکته مهم  است. 

پرتعدادترین گروه نسلی ایران در مواجهه با اینترنت و متأثر از فضای مجازی هستند.
در واقع، جوانان و نوجوانان امروزی برخالف نسل های گذشته، بیش از آنکه در زمینه 
ارزش ها، باورها و رفتارها و در یک کالم، هویت شان از والدین و خانواده، متأثر باشند از 
تأثیر  باشند،  کشورها  دیگر  از  بسا  چه  که  وجوانانی  همساالن  فرهنگ،  صنعت  رسانه ها، 
می پذیرند. به  این ترتیب، مهم ترین چالشی که رسانه ها و ابزارهای دیجیتال در جامعه ایرانی 
به وجود آورده اند، ناشی از تقابل آشکار بین ارزش ها و جهت گیری های محتوای این ابزارها با 
ارزش های ایرانی - اسالمی است. رسانه های الکترونیکی جدید از نظر هویتی وضعیت تازه ای 
ایجاد کرده اند که بسیاری از جوانان کاربر این وسائل در ایران هم اکنون مثل غربی ها رفتار 
می کنند، لباس می پوشند و به موسیقی های آنها گوش می کنند. نتیجه چنین وضعیتی انفعال 

جوانان ایرانی و وابستگی آنها به غرب از نظر ذهنی و سبک زندگی خواهد بود.
به این ترتیب، ابزارهای نوین ارتباطی هر چند قابلیت استفاده و کاربرد مثبت در فرهنگ 
دینی ایران را دارند،اما به دلیل نبود فرهنگ استفاده و نیز نداشتن آمادگی و برنامه ریزی 
نهادهای متولی فرهنگ و هویت دینی، در حال حاضر کارکردهای منفی بیشتری داشته 
با کاهش نقش والدین، خانواده و نهادهای دینی در فرایند هویت سازی جوانان، میزان  و 
مصرف گرایی، نسبی گرایی، فردگرایی و لذت گرایی آنها را نیز افزایش داده و از این طریق 

هویت ملی و دینی جوانان ایرانی را تضعیف کرده اند.
زندگی  یافتن سبک  جذابیت  اخیر،  سالهای  در  هویتی  این ضعف  عینی  نتیجه  و  نمود 
زندگی  از سبک  نسلهای جدید  بیشتر  گرفتن هر چه  فاصله  و  ایرانی  جوانان  برای  غربی 
ایرانی- اسالمی بوده است.  بر این اساس احساس تعلق و عضویت در چهار هویت قومی، 
ملی، امتی و جهانی، غرور و افتخار به گذشته و تاریخ کشور، تمایل به حفظ یکپارچگی و به 
هم پیوستگی جامعه، اهمیت دادن به فرهنگ و ارزش های ایرانی – اسالمی و تعهد برای 
دفاع از سرزمین که جزو مؤلفه های مهم سبک زندگی ایرانی- اسالمی هستند، در برخی 
موارد جای خود را به فردگرایی، خانواده گریزی، مصرف گرایی، شتاب زدگی و تنوع طلبی 

داده اند که از مهمترین مؤلفه های فرهنگ غربی محسوب می شوند.
در این میان هر چند برخی متولیان فرهنگی، اخالقی و ارزشی جامعه می کوشند با معرفی 
و نهادینه کردن ارزشهای ایرانی- اسالمی، جوانان کشور را از پیروی از سبک زندگی غربی 
بازدارند، اما به نظر می رسد از یک طرف تالشها در این زمینه کافی نبوده و از طرف دیگر، 
برخوردهای سختگیرانه، تقابلی و فیزیکی برخی از نهادهای مسئول، به نوعی در جوانان 
ایرانی حالت ایستادگی در برابر فرهنگ سازی اجباری و عدم تمایل درونی به هنجارها و 
ارزشهای بومی را ایجاد کرده است؛ وضعیتی که بی شک مانعی مهمی در برابر رواج سبک 

زندگی ایرانی – اسالمی خواهد بود.
و  ایستادگی  برای  جامعه  جوان  و  نوجوان  نسل  کردن  مهیا  و  شرایطی  چنین  از  گریز 
به  اینجا  به پیش زمینه هایی دارد که در  نیاز  بومی  ارزشهای  بر سر فرهنگ و  پایمردی 

برخی از آنها اشاره می شود:
اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  باید  جامعه  مسئوالن  رسد  می  نظر  به  نخست  درجه  در   -
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شرایطی را برای کشور فراهم کنند که غرور آفرین و مایه 
افتخار هر ایرانی باشد؛ زمانی که هر فرد ایرانی احساس کند کشورش در عرصه منطقه ای 
و جهانی سرآمد و مورد احترام است و به الگوی ملتهای دیگر تبدیل شده، خواه ناخواه به 
ارزشهای ملی و دینی خود افتخار می کند و می کوشد با رعایت و به نمایش گذاشتن هر 

چه بیشتر آنها، سهمی در افزایش اعتبار کشور داشته باشد.
ایرانی- اسالمی با عمل است  ایرانی به ارزش های  - نکته مهم دیگر، دعوت جوانان 
نه در گفتار؛ در سالهای اخیر مکررا ویدئوها و تصاویر مختلفی از سبک زندگی غیر ایرانی، 
غیر اسالمی و حتی غربزده برخی مسئوالن و مسئوالن کشوری و یا فرزندان آنها درفضای 
مجازی منتشر شده و باورهای واقعی آنها را به نمایش گذاشته است؛ از آنجا که نوجوانان و 
جوانان کاربران اصلی و در نتیجه اولین دریافت کنندگان چنین تصاویری در فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی هستند؛ نمی توان به آنها گفت مسئوالن و فرزندانشان اینگونه زندگی 
می کنند، اما شما مقید به سبک زندگی ایرانی- اسالمی باشید! »دعوت به نیکی با عمل« به 
کرات در ادبیات ملی و دینی ما نیز مورد تأیید قرار گرفته؛ چنانکه فردوسی، شاعر بلند آوازه 
ایرانی می گوید: »دو صد گفته چون نیم کردار نیست« و امام صادق)ع( نیز می  فرمایند: 

»کونوا دعاه الناس بغیر ألسنتکم؛ با غیر زبان هایتان مردم را دعوت کنید«.
کشور  کامپیوتری  بازیهای  و  انیمیشن  فیلم،  صنعت  تصویری،  های  رسانه  تقویت   -
زندگی  و سبک  ارزشها  به سمت  جامعه  نسل جدید  تشویق  مهم  راههای  از  دیگر  یکی 
ترویج  برای  غربی  کشورهای  ابزارهای  مهمترین  از  یکی  امروزه  است.  اسالمی  ایرانی 
فرهنگ و ارزشهای خود، بهره گیری از رسانه هاست؛ شیوه ای که به آنها کمک کرده تا 
سبک زندگی و فرهنگ خود را جذاب و کارامد جلوه دهند و فرهنگهای دیگر را تحقیر 

کنند و به حاشیه برانند.
اجماع  تدبیر،  تعمق،  به  نیاز  زندگی خاص  نهادینه کردن یک سبک  و  فرهنگ سازی 
نخبگان، برنامه ریزی و عزم ملی دارد و با حرکتهای شتاب زده و مقطعی سازگاری نیست. 
بنابراین چنانکه جمهوری اسالمی ایران می خواهد در عرصه فرهنگ سازی و احیاء و رواج 
سبک زندگی ایرانی- اسالمی گام بردارد؛ باید الزامات و ابزارهای آن را بشناسد و برای آنها 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند.

سرمقاله

احساس تعلق به هویت ایرانی را در جوانان رشد دهیم

کاظم موسوی، نماینده اردبیل در مجلس اظهار داشت: 
اساسا فضای مجازی، فضا و میدان خوبی است، مشروط بر 
آنکه بتوانیم خواسته خودمان و اتفاقات جامعه را به مردم 
البته شبکه های  و مخاطبان خودمان اطالع رسانی کنیم. 
به  اگر  که  هستند  دولبه ای  شمشیر  یک  مانند  اجتماعی 
از آنها استفاده مشروع در  سالمت در آنها رفتار کرده و 
اتفاق  باشیم،  داشته   و کشور  مردم  جهت حل مشکالت 
کنیم  نگاه  را  روی سکه  آن  اگر  ولی  بود  خوبی خواهند 
فرهنگ  اشاعه  و  افراد  بردن  آبرو  برای  این طریق  از  و 
و  مذموم  حتما  کنیم،  استفاده  غیرعرف  و  غیرمشروع 

ناصحیح است
نماینده اردبیل در مجلس گفت: من کمی در شبکه های 
اجتماعی فعال هستم. من اعتقاد دارم که جلوی علم را 
نمی توان گرفت و ما باید خودمان را با علم روز دنیا بسازیم 
و اصطالحا با آن لینک بشویم. اما درک درست از این علم 
هم بسیار مهم است. آیا این علم برای مردم و بازار قرار 
است به کار گرفته شود؟ اگر چنین است که اتفاق خوبی 
خواهد بود ولی اگر بنا باشد در خدمت آبرو بردن مومنان 

و شوک دادن به جامعه باشد، حرام است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درمورد بازنگری در 
بیشتر  تامل  نیازمند  اعتقاد دارم که  فیلترینگ گفت: من 
و کار کارشناسی و بررسی های دقیق تری هستیم. چراکه 
و  نباشد  فیلترینگ  که  می گویند  مساله  این  در  برخی 
برخی صالح را بر ادامه فیلترینگ می دانند ولذا اختالف 
نظراتی درباره این مساله وجود دارد و در نهایت باید دید 
که تصمیم گیران اصلی این امر، کدام را صالح می دهند. 
مختلف  مسائل  به  نسبت  ما  اگر  که  می کنم  فکر  من 
زودتر  می توانیم  باشیم،  داشته  مسالمت آمیز  نگاه  کشور، 

به نتیجه برسیم.
وی با تاکید بر اینکه ما نیازمند فرهنگسازی در بحث 
فضای مجازی هستیم، تصریح کرد: البته من قصد توهین 
یق  از طر  باید  ما  از هرچیز  قبل  ولی  ندارم  را  به کسی 
مجازی  فضای  از  چگونه  که  بگیریم  یاد  فرهنگسازی 
استفاده کنیم و موارد استفاده از این مساله چیست و در 
نهایت چه اهدافی از این موضوع داریم تا خدایی ناکرده 
مرتکب خطا یا اشتباهی نشویم. ما امروز در عصر ارتباطات 

که  بگیریم  قرار  مسیر  در  بتوانیم  امیدوارم  و  داریم  قرار 
از فضای مجازی داشته باشیم،  بتوانیم استفاده بهینه ای 

وگرنه مشکالتی در ادامه رخ خواهد داد.
باید  براینکه  تاکید  با  مجلس  اصولگرای  نمایند  این 
رفع  یا  فیلترینگ  درباره  امنیتی  و  اطالعاتی  مسئوالن 
فیلترینگ شبکه های اجتماعی تصمیم گیری کرده و نظر 
بدهند، گفت: من به شخصه نمی توانم یک جواب صریح 

آری یا خیر بدهم که فیلترینگ ادامه پیدا کند یا خیر.
موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا شما در فضای 
من  گفت:  هستید،  فعال  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 
کمی در شبکه های اجتماعی فعال هستم. من اعتقاد دارم 
را  خودمان  باید  ما  و  گرفت  نمی توان  را  علم  جلوی  که 
بشویم.  لینک  آن  با  بسازیم و اصطالحا  دنیا  روز  با علم 
اما درک درست از این علم هم بسیار مهم است. آیا این 
علم برای مردم و بازار قرار است به کار گرفته شود؟ اگر 
چنین است که اتفاق خوبی خواهد بود ولی اگر بنا باشد 
جامعه  به  دادن  شوک  و  مومنان  بردن  آبرو  خدمت  در 

باشد، حرام است.

نگاه و نظر
فضای مجازی وقی  خوب است که  خواسته خودمان را اطالع رسانی کنیم

دکتر فریبرز ناطقی
بر اساس آمارهای موجود، تهران حدود یک میلیون و 200 هزار 
بنا دارد که ۴ درصد از این میزان در هر سال یا مورد بازسازی قرار 

می گیرند و یا دوباره سازی می شوند.
تهران  ساختمان های  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  امر  این 
چراکه  دارند؛  مشکل  سازه ها  این  از  بسیاری  هستند،  قدیمی 
است  شده  ساخته  گذشته  دهه های  در  ساختمان ها  این  بیشتر 
زلزله  ضوابط  رعایت  برای  قانونی  الزام  زمان  آن  در  چون  و 
استانداردهای  فاقد  ساختمان ها  بیشتر  رو  این  از  است؛  نبوده 
باشند،  شده  رعایت  ضوابط  اگر  یا  و  هستند  زلزله  برای  الزم 

ندارند. را  شرایط الزم 
درواقع ۹۶ درصد از ساختمان های کشور می توانند مشکل سازه ای 
و  بازسازی  سازه ها  از  درصد   ۴ تنها  حاضر  حال  در  باشند،  داشته 
از سازه های  زیادی  با حجم  ما  از سوی دیگر  نوسازی می شوند و 
فاقد استانداردهای لرزه ای مواجه هستیم که می تواند در زمان زلزله 

احتمالی تهران بحران ساز در سطح جهانی باشند.
بزرگای  با  زلزله ای  تهران  احتمالی  زلزله  پیش بینی می شود که 
بیش از 7 ریشتر باشد، زلزله تهران به بزرگترین فاجعه انسانی در 
قرن اخیر تبدیل خواهد شد؛ از این رو باید به سازه ها توجه بیشتری 

صورت داشته باشیم.
پس از زلزله بزرگ رودبار و منجیل، فعالیت هایی در زمینه سازه ها 
شروع شد؛ ولی متاسفانه بعد از مدتی به تناسب اینکه مساله تبدیل به 
یک امر سودآور و درآمدزا شد، از چارچوب اصلی، خارج و به بازاری 
برای افراد سودجو تبدیل شد. این افراد ادعای مقاوم سازی سازه ها 

را داشتند و مشکل کشور در این زمینه ابتر ماند.
پس از زلزله رودبار و منجیل علم زلزله شناسی در ایران پیشرفت 
ایران  امروزه  انجام شد،  زلزله  پژوهشگاه  اقداماتی که در  با  کرد، 
برای  حرف هایی  و  است  مطرح  زلزله  زمینه  در  جهانی  سطح  در 
گفتن دارد؛ ولی تا تبدیل شدن نتایج تحقیقات این پژوهشگاه به 
الزامات اجرایی در سطح شهرداری ها و نظام های مهندسی فاصله 

زیادی داریم.
متاسفانه شهرداری ها دقت الزم را درباره سازه ها ندارند، عموما 

شهرداری ها به تایید نقشه ها از سوی مهندسان اکتفا می کنند؛ ولی 
با توجه به فاجعه ای که در ساختمان پالسکو رخ داد، مشاهده می شود 

که این ادعای شهرداری ها صحیح نیست.
شیوه ساخت سازه ها یک مساله ملی است؛ از این رو الزم است 
متاسفانه  ولی  شود،  ایجاد  سازه ها  تخصصی  بررسی  برای  دفاتری 
همواره پای افراد سودجو در این مسایل باز می شود؛ از این رو نیاز 

است تا چارچوب های مورد نیاز در این زمینه تغییر کند.
بعد از بازدید یک ساختمان بلندمرتبه دولتی، به شهردار منطقه 
اثر داده  این ساختمان خواهد ریخت؛ ولی ترتیب  اعالم کردم که 
نشد و این در حالی است که در صورت ریزش این ساختمان عالوه 
فاجعه  همانند  بحرانی  بروز  موجب  مالی،  منابع  رفتن  دست  از  بر 

پالسکو خواهد شد.
مدیریت بحران کشور فاجعه است و بر اساس ضوابط فنی که در 
دنیا انجام می شود، نیست. مدیریت بحران ما با مدیریت بحرانی که 
در 50 سال گذشته در دنیا انجام می شد، اداره می شود و این در حالی 

است که امروزه مدیریت بحران در دنیا تغییر کرده است.
از 20 سال گذشته ما به این درک رسیدیم که مدیریت بحران 
نخستین  که   1375 سال  در  است،  وسیعی  بسیار  مبحث  کشور 
را منتشر کردم، مجلس شورای اسالمی بر  کتاب مدیریت بحران 
اساس الگویی که برای مدیریت بحران تعریف شده بود، طرحی را 
تصویب کرد؛ ولی افرادی که برای این امر به اشتغال گرفته شدند، 

از سرداران جنگ بودند.
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  کشورها  تمام  است  درحالی  این 
مدیریت بحران با رویکرد جنگ دو مقوله متفاوت است، ما به جز در 
مسائل لجستیکی و حفظ امنیت شهر بحران زده، از نیروهای ارتشی 
نباید استفاده کنیم؛ چون دیدگاه آنها دیدگاهی است که به ضرورت 
ساماندهی شهر در بعد از بحران فکر می کنند. نگاه اساسی به مدیریت 
بحران این نیست و بیشتر توجه ها به مدیریت قبل از بحران است. این 
گفته به این معنی است که مسوول مدیریت بحران کشور باید یک 
فرد فنی باشد و برای بخش های لجستیکی افراد برجسته گماشته 
مانند  انسان ساز  سوانح  از  متفاوت  طبیعی  سوانح  با  شود. برخورد 

جنگ و تروریسم است.

صفحه 2

دیدگاه
آیا کسی به فکر بزرگترین فاجعه قرن در تهران هست؟
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شکايت داوطلبان کنکور نظام قديم در کمیسیون اصل 90 
بررسی شد

با اشاره به بررسی شکایت  سخنگوی کمیسیون اصل ۹0 مجلس 
جمعی از داوطلبان شرکت در کنکور نظام قدیم در جلسه این کمیسیون 

گفت که تخلفی در این زمینه احراز نشده است.
علی خضریان با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹0  ادامه داد: پیرو 
قدیم  نظام  کنکور  در  داوطلبان شرکت  از  کثیری  وصول شکایت جمع 
آموزشی به این کمیسیون از طرز کار شورای سنجش و آموزش کشور 
در اعتراض به تصمیم اخیر آن شورا مبنی بر عدم برگزاری کنکور نظام 
قدیم در سال 1۴00، این کمیسیون ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع و 
دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور، به  رغم اظهارنظر مبهم مسئولین مرتبط و غیر مرتبط با موضوع 
که منجر به سردرگمی و بالتکلیفی داوطلبان مشمول شده، اما از آنجا 
که تصمیم شورای سنجش و آموزش کشور در خصوص نحوه برگزاری 
کنکور حسب قانون فصل الختام بوده و جلسات آن شورا نیز قانونی و با 
حضور اعضاء تشکیل شده، تخلفی از سوی کمیسیون اصل ۹0 در این 

خصوص احراز نشد.

ترافیك وحشتناک تهران حاصل کدام تصمیم است؟
و  نابه سامانی  از  شوراها  و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  عضو  یک 

ترافیک در سطح معابر تهران با وجود شیوع بیماری کرونا، انتقاد کرد.
جالل رشیدی کوچی در توئیتر، نوشت: » دیروز برای جلسه  نیم ساعته 
با یکی از وزرا جمعا ۴:۴0 دقیقه در  ترافیک تهران بودم. این نابسامانی 

وحشتناک حاصل کدام تصمیم است؟ 
شهرهای  سطح  در  تردد  محدودیت های  که  است  ماه  یک  حدود 
نارنجی کشور به منظور کنترل بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال آن در 
حال اجرا بوده و تردد خودروهای شخصی در اکثر کالنشهر به ویژه تهران 
از ساعت 21 تا ۴ بامداد ممنوع می باشد. در عین حال ترافیک سنگین 
در معابر سطح شهر به ویژه در ساعات نزدیک به آغاز محدودیت ترددها 

نیز دیده می شود.

متخلفان بودجه ای بايد مشخص شوند
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسالمی گفت: فارغ 
از توجه به گزارش تفریغ بودجه، باید متخلفان بودجه ای، مشخص و با 

آنان برخورد شود.
محمدرضا صباغیان در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی با 
برای  بود، گفت:  بسیار خوب  بودجه ۹۸  تفریغ  ارائه گزارش  اینکه  بیان 
نمایندگان این مسئله بسیار مهم است که گزارش بودجه سال های گذشته 

را بررسی کنند تا بتوانیم برای بودجه سال آینده بهتر تصمیم بگیریم.
وی بیان کرد: مجلس مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان را به 
تصویب رساند اما متناسب سازی حقوق بازنشستگان عملیاتی شده و این 
تخلف است.نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: باید افراد متخلف و کسانی که در بودجه تخلف کردند، مشخص و با 
آنان برخورد شود و ما باید بدانیم چه کسانی در این زمینه کوتاهی کرده اند؟

صباغیان افزود: مهم است مشخص شود چه اقداماتی برای برخورد 
با این افراد، انجام و چه کسانی محکوم شده اند اما صرفًا گزارش تفریغ 
سمت  به  باید  ما  نگاه  و  رویکرد  کرد:  تأکید  می شود.وی  قرائت  بودجه 
نظارت برود و باید متخلفان بودجه ای مشخص شوند که برای سال های 

بعد با مشکل روبرو نشویم.

پیشرفت های کشور در حوزه فناوری نانو غرورآفرين است
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به پیشرفت های 

بزرگ و شگرف کشورمان در حوزه فناوری نانو آن را حرکتی غرورآفرین خواند.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی پس از 
گزارش درباره روند توسعه فناوری نانو در کشور، به توانایی های بزرگ و تأثیرگذار 
و  در بخش صنعت، سالمت  آن  کاربردهای  و  نانو  فناوری  در عرصه  کشورمان 
جمهوری  گفت:  و  کرد  اشاره  دفاعی  و  فضا   - هوا  نظیر  گوناگون  دانش های 
نانو  فناوری  زمینه  در  مقاله  و  علم  تولید  در عرصه  تنها  نه  امروز  ایران  اسالمی 
بلکه در اجرا و تبدیل آن به صنعت و محصوالت مهم، پیشرفت های افتخارآمیز 

به دست آورده است.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه اعمال تحریم های دشمنان 
بیشتر در امر واردات مورد توجه بوده است، اظهارداشت: تحریم ها نه فقط در واردات 
بلکه در حوزه صادرات به ویژه فناوری های نو که حاصل تالش و دانش نسل جوان 

و دانشمند ایرانی بوده، آزار دهنده است.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی بر ضرورت مشارکت دادن بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو تاکید کرد و افزود: کار جوانان و دانشمندان 

ما در عرصه فناوری نانو بسیار ارزشمند است و باید توسعه یابد.
روحانی بر اهمیت نقش فناوری نانو در بخش سالمت به ویژه در دوره شیوع 
کرونا و در زمینه تأمین نیازهای بهداشتی از جمله ماسک و ونتیالتور تاکید و از 
تالش های متخصصان کشور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: روحیه انقالبی، ملی 
و اسالمی نسل جوان کشور در توسعه فناوری های نو از جمله نانو و بیوتکنولوژی و 
هسته ای نقش مهمی داشته که باید هر چه بیشتر این نقش تقویت و پررنگ تر شود.

مسئولیت هرگونه ماجراجويی احتمالی در منطقه با آمريکا است
وزیر خارجه ضمن اشاره به برخی تحرکات مشکوک و شیطنت های ایاالت 
متحده در منطقه، تاکید کرد: مسئولیت عواقب هرگونه ماجراجویی احتمالی بر عهده 

واشنگتن خواهد بود.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر 
در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آخرین مسائل 

روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو با تبیین دیدگاه جمهوری اسالمی 
مبنی بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در تأمین ثبات و امنیت فراگیر به 
دور از دخالت بیگانگان و اجتناب از هرگونه تنش، ضمن اشاره به برخی تحرکات 
مشکوک و شیطنت های ایاالت متحده در منطقه، تاکید کرد مسئولیت عواقب هرگونه 

ماجراجویی احتمالی بر عهده واشنگتن خواهد بود.

نظر اعضای مجمع درباره FATF تغییر نکرده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر اعضای مجمع در خصوص 
لوایح FATF گفت: قباًل نظر خود را اعالم کرده و گفته ام که نظر من عوض 

نمی شود، فکر نمی کنم نظر آقایان دیگر هم در این زمینه عوض شده باشد.
از  بینی خود  ارزیابی و پیش  با  رابطه  آیت اهلل محسن مجتهد شبستری در 
تمدید بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: لوایح 
FATF در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می گیرد 

و پس از آن به صحن علنی می آید.
وی تاکید کرد: خیلی نمی شود پیش بینی کرد که چه نتیجه ای در خصوص 
و گفته  اعالم کرده  را  نظر خود  قباًل  بنده  اما  FATF حاصل خواهد شد  لوایح 
ام که نظر من عوض نمی شود، فکر نمی کنم نظر آقایان دیگر هم در این زمینه 

عوض شده باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: معایب لوایح FATF از 
محاسنش بیشتر است و در مورد اشکاالتی هم که وجود داشت، بارها گفته شده و 
همه شنیده اند. اما اینکه این لوایح چه سرنوشتی خواهند داشت را نمی توانم پیش 

گویی کنم.

تالش برای افزایش سهم سوابق تحصیلی در کنکور

جز کنکور، همه چیز با  کرونا تغییر کرد 
عالی  شورای  کل  دبیر 
ارائه  از  پرورش  و  آموزش 
نسخه نهایی نظام مشاوره در 
صحن شورای عالی و همچنین تالش 
افزایش  برای  متوسطه  معاونت  های 
تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور خبر داد.

محمود امانی تهرانی گفت: برای 
پرورش  و  آموزش  حال  شدن  بهتر 
جامعه  آگاهی  سطح  افزایش  نیازمند 
وجود  هستیم.  پرورش  و  آموزش  از 
فهم عمومی درست از سطح جامعه و 
بهداشت از موضوعات مختلف اهمیت 
دارد. آگاهی ریشه بهبود تمام امور است 
به ویژه در آموزش و پرورش این آگاهی 

مهم تر است.
آموزش  عالی  شورای  کل  دبیر 
و  مردم  ذهن  تمام  افزود:  پرورش  و 
ماموریت  و  مدرسه  درباره  مسئوالن 
در  اینکه  در  شده  خالصه  مدرسه  آن 
مدرسه بچه ها قرار است تعدادی کتاب 
درسی بخوانند و امتحانی گرفته شود. 
این است که کتاب درسی  واقعیت  اما 
نیز می توان آموخت.  به طرق دیگر  را 
بخش  این  از  فراتر  کارکردی  مدرسه 
معاونت های  امروزه  و  دارد  آموزشی 
حال  در  پرورش  و  آموزش  مختلف 
کارهای  با  مدارس  تغذیه  برای  تالش 
دیگر هستند. به طور مثال بچه ها باید 
در مدارس رشد کنند و تاب آور شوند. 
یکی از مهم ترین کارها این است که 
این نگاه را تغییر دهیم و بهبود ببخشیم. 
معاونت های مختلف چون پرورشی و 
می  بسیاری  های  تالش  بدنی  تربیت 
کنند و طرح های بسیاری وارد مدارس 
می کنند اما به علت غلبه این فرهنگ 
معمواًل توفیق بزرگ به دست نمی آورند 

باید برای تغییر این نگاه تالش کنیم.
باب  در  گفت:  دامه  ا در  وی 
شیوه  زمانبندی،  امتحانات،  بازگشایی، 
آموزش و غیره به مدرسه جایگاه داده 
ایم هم در مصوبات شورا و هم در شیوه 
نامه ای که وزارتخانه ابالغ کرد. آنچه بر 
این موضوع تاثیر می گذارد یکی عوامل 
بیرونی است که تغییرات و نوساناتی در 
هایشان  سیاست  و  ها  گیری  تصمیم 
بحران  اقتضای شرایط  دارند که شاید 
کرونا باشد. دوم به خود ما برمی گردد 
کنیم.  گری  تولی  ایم  کرده  عادت  که 
جایگاه  به  باید  که  است  این  بر  باورم 
مدارس توجه داشته باشیم. اصالحات و 
تغییراتی که در آیین نامه اجرایی مدارس 
در دست بررسی و اعمال است، مدرسه 

محوری را پررنگ تر خواهد کرد.
عالی  شورای  مصوبات  تمام   *
آموزش و پرورش پیوست پژوهشی دارد

امانی تهرانی در خصوص پژوهش 
های شورای عالی آموزش و پرورش و 
اینکه آیا بناست این پژوهش ها برای 
مصوبات این شورا توسط خود پژوهشگاه 
ارجاع  پژوهشگاه  به  یا  بگیرد  صورت 
شود، گفت: کل مصوبات ما در شورای 
پژوهش  باید  پرورش  و  آموزش  عالی 
کمیته  یک  همیشه  و  باشد  داشته 

به  پژوهش  کمیته  و  داشته  پژوهشی 
چون  کردم  پژوهشی  علمی  کمیته 
به  که  علمی هست  مباحث  از  پاره ای 
مسائل علمی بپردازد و از پتانسیل افراد 
خوبی  نتایج  و  شود  می  استفاده  دارد 
تمام  دارد.  جلسات  همین  در  ما  برای 
و  جدید  را  پژوهشی  و  علمی  ترکیب 
به  داریم  به طور جدی  و  غنی کردیم 
آن می پردازیم. در اجرای پژوهش ها 
به  پاره ای  است.  مختلف  ها  شیوه  نیز 
پژوهشگاه ارجاع می شود به پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش و پاره ای را 
هم خودمان سفارش می دهیم و بخشی 
را از پژوهش های دیگران استفاده می 
پیوست  باید  ما  مصوبات  همه  کنیم. 

پژوهشی داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در 
باب آموزش مجازی و اینکه آیا مستقیمًا 
شورای عالی آموزش و پرورش در این 
باب ورود کرده است و ارزیابی دارد، بیان 
کرد: ما مستقیمًا این کار را نکردیم مگر 
در گزارش های شورای معاونین آن را 
استخراج کرده باشیم. تصورم این است 
که دیگر بخش های آموزش و پرورش 
ما  کنند.  می  دنبال  را  کار  جدیت  با 
نار  پژوهشی  علمی  کمیته  در  بیشتر 
مصوبات  پشتوانه  باید  که  کارهایی  بر 
نظارت  به  مربوط  های  بحث  و  جدید 
تمرکز  است،  جدید  مصوبات  اجرای  و 
دارد و خوشبختانه ۴ سال پیاپی است که 
کمیته پژوهشی شورای عالی به عنوان 
کمیته پژوهشی برتر آموزش و پرورش 

انتخاب شده است.
* مشکل اصلی هدایت تحصیلی 

کجاست؟
آموزش و  دبیر کل شورای عالی 
به  پاسخ  از  دیگری  بخش  در  پرورش 
برای حل  اینکه  در خصوص  سئوالی  
شورا  این  تحصیلی  هدایت  مشکالت 
چه اقدامات یا مصوباتی در دستور کار 
دارد نیز گفت: در بحث هدایت تحصیلی 
بزرگترین بخشی که نیاز به توجه دارد 
است.  جامعه  سازی  فرهنگ  همان 
و  آموزش  وزارت  در  خوبی  خیز  یکبار 
دستورالعمل  و  شد  برداشته  پرورش 
نقطه ای  در  اما  نوشته شد  های خوبی 
به  ورود  برای  عمومی  خواست  به  که 
رشته خاص می رسیم فرصت های کار 
گروهی از ما گرفته می شود و جریان 
اجتماعی ایجاد می شود که نمی شود 
مقابله فیزیکی با آن کرد. بحث هدایت 

تحصیلی روی کاغذ رخ نمی دهد و کل 
فضای اجتماعی جامعه با مساله انتخاب 
درگیر است از ابتدا در ذهن خود مسیر 
خواهند  می  و  بینند  می  را  شده  رفته 

همان راه را بروند.
که  شد  گرفته  تصمیم  چگونه   *

ارزشیابی ها حضوری نباشد
امانی در پاسخ به پرسش دیگری 
بر  عالی  شورای  نظارت  عدم  درباره 
بازگشایی مدارس  پیرامون  مصوبه اش 
تناقضات تصمیمات موجود در موارد  و 
مختلف از جمله ارزشیابی نوبت اول گفت: 
سیاست گذاری، تصویب قوانین و نظارت 
بر اجرا را در شورای عالی برعهده داریم. 
بر حسن اجرای مصوبه بازگشایی مدارس 
نظارت می کنیم. ترکیبی بودن آموزش 
ها، واگذاری اختیاراتی به مدارس، نحوه 
ارزشیابی دروس در این مصوبه ذکر شده 
که رعایت می شود. وزیر پیرامون اهمیت 
پایه اول و دوم ابتدایی و فنی و حرفه ای 
نامه نوشتند و رئیس جمهور آن را تایید 
کردند اما در ستاد کرونا تصمیم دیگری 
ای  در ستاد سوگیری  البته  گرفته شد. 
نبود  این خواسته  انجام  به عدم  نسبت 
اما اطالعات آنها و خطرهایی که پیش 
بینی می کنند منجر به این شد که چنین 
ها  ارزشیابی  که  شود  گرفته  تصمیمی 

حضوری نباشد.
نظام  نهایی  نسخه  زودی  به   *
مشاوره در صحن شورای عالی مطرح 

می شود
آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
ماندن  معطل  علت  درباره  پرورش  و 
ها  برنامه  و  ها  طرح  برخی  چندساله 
شورای  علنی  صحن  در  طرح  جهت 
صحن  به  که  هایی  متن  گفت:  عالی 
اصلی می رود باید کامل و دقیق باشد. 
گاهی در کمیسیون نقص هایی به یک 
متن وارد می شود که باز می گردد تا 
برنامه  کشد.  می  طول  و  شود  اصالح 
آن  از  نمونه ای  مشاوره  جامع  نظام 
است. بنابراین طوری نیست که جریان 
روند  بلکه  باشد  کند  عالی،  در شورای 
برنامه های ساالنه روند اطمینان بخشی 
است و برای اینکه موضوع را عینی تر 
قبل  مدتی  از  ببریم  پیش  عملیاتی  و 
مالقات های مستقیمی با معاونت ها را 
تدارک دیده ایم. هفته گذشته معاونت 
مشاوران  و  مدیران  تمام  با  پرورشی 
مهمان ما بودند و مطالبات فی ما بین 
به  مربوط  نظامنامه  و  کردیم  مرور  را 

مشاوره و راهنمایی هم از همین دست 
بود که نسخه نهایی هفته قبل تحویل 
ما شده است و به زودی در صحن علنی 

مطرح و تصویب خواهد شد.
کرد  تغییر  چیز  همه  کرونا  با    *

به جز کنکور
وی همچنین درباره حذف کنکور 
نیز بیان کرد: با وجود اینکه در دوران 
اما فضای  کرده  تغییر  چیز  کرونا همه 
معاونت  است.  نکرده  تغییر  کنکور 
متوسطه رایزنی هایی را در زمینه افزایش 
انجام  دست  در  تحصیلی  سوابق  تاثیر 
دارد لذا کنکور از دید ما رها نشده است.

امانی تهرانی در پاسح به پرسش 
این شورا  نگرش  در خصوص  دیگری 
درباره مدارس در پسا کرونا بیان کرد: 
خواهند  ویژگی   3 پساکرونا  مدارس 
داشت که تمام آنان می تواند بر عوامل 

مختلف مدرسه موثر باشد.
نحوه  بر  درباره  همچنین  وی 
نظارت بر کتب درسی از سوی شورای 
عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: نباید 
درسی  کتب  باب  در  که  اشتباهاتی  به 
اتفاق می افتد دامن بزنیم و وارد حاشیه 
شویم. با دستور وزیر آموزش و پرورش 
بازنگری  درسی  تغییرات 2 سال کتب 

خواهد شد.
و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
کالن  درسی،  برنامه  کرد:  پرورشبیان 
در  دهد  می  رخ  تغییراتی  اگر  است. 
سازوکارهای  جزئیات  است.  جزئیات 
می  لطمه  هرکجا  و  دارد  قانونمندی 
تغییرات رخ می دهد. وزیر  این  خورد، 
در  درستی  فرمان  پرورش  و  آموزش 
این زمینه صادر کرد و خواست تغییرات 
خود  درست  فیلتر  از  را  اخیر  دوساله 
اصالح  بود  الزم  اگر  و  دهند  عبور 
مجازی  فضای  در  حساسیت  کنند. 
این  است.  شده  زیاد  ها  زمینه  این  در 
رسانه ای  فضای  در  معمواًل  تغییرات 
این  و  شود  می  مطرح  خودش  خاص 
تصور را به وجود می آورد که تغییرات 
بسیار پرتعداد و پررنگ هستند. در یک 
کتاب 100 صفحه ای حدود 500 المان 
دهد  رخ  تغییراتی  است  ممکن  داریم. 
که پاره ای به بی سلیقگی، برخی به بی 
دقتی و موارد دیگر برمی گردد. کتاب 
نوع  این  از  ما در مجموع  های درسی 
ایجاد نگرانی  ایرادات که  اشکال ها و 
کرده پشتیبانی نمی کنند و نگاه تربیتی 

متوازنی دارند.
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زیر نظر: علی هوشمند

تفويض اختیارات وزارت علوم
 به دانشگاهها هفته آينده ابالغ می شود

وزیر علوم اعالم کرد: تفویض اختیارات از سطح ستاد وزارت علوم به استان ها 
پس از بررسی نهایی در سطح ستاد ظرف هفته آینده ابالغ نهایی می شود.

عدم  و  متعدد  مشکالت  وجود  علی رغم  داشت:  اظهار  غالمی،  منصور 
پیش بینی امکانات و زیرساخت ها طی سالیان گذشته، امروزه توفیقات خوبی در 
حوزه آموزش عالی حاصل شده که نتیجه تالش ها و پیگیری های مجدانه است.

مدیریت  و  ساماندهی  طرح  اجرای  اهمیت  بر  تاکید  با  علوم،  وزیر 
آموزش  موضوع »ساماندهی  دو  اینکه  به  اشاره  با  و  عالی  آموزش  استانی 
عالی« و »مدیریت استانی آموزش عالی« با هم تفاوت دارند، تصریح کرد: 
اختیارات  تفویض  بر  اصل  عالی«  آموزش  استانی  »مدیریت  موضوع  در 
اجرایی  دبیرخانه  راستا  این  در  که  استان هاست  به  وزارت  ستاد  سطح  از 
مادر  دانشگاه  عنوان  به  استان  مرکز  بزرگ  دانشگاه  در  موضوع  این  شدن 

می گیرد. صورت  معین  یا 
غالمی خاطرنشان کرد: مدیریت این موضوع در استان ها به صورت شورایی 
است و مباحث پس از بررسی تصمیم گیری می شوند و برای اجرا توسط دانشگاه 
معین هدایت می شود و در این خصوص به هیچ عنوان قصد حذف و یا کاهش 

مسئولیت های دانشگاه ها و مراکز کوچک را نداریم.
را  استان ها  به  قابلیت تفویض شدن  اینکه همه مسئولیت ها  بیان  با  وی 
ندارند، گفت: در این راستا فرصتی در اختیار روسای دانشگاه ها و مدیران موسسات 
گذاشته شد که مجموع نظرات و پیشنهادات مراکز آموزش عالی استان خود را 
پس از جمع بندی به ستاد وزارت منتقل کنند تا پس از بررسی نهایی در سطح 
ستاد، تفویض اختیار موارد اعالم شود که این موضوع نهایتًا تا فردا، دهم دیماه 

باید ارسال شود و ظرف هفته آینده نیز ابالغ نهایی صورت می گیرد.
وزیر علوم، همچنین با اشاره به موضوع ماموریت گرایی دانشگاه ها گفت: 
باید کیفی سازی و ارتقای کیفیت سیستم آموزش عالی در راستای ماموریت های 
شناخته شده اتفاق بیفتد؛ لذا با نگاه به جایگاه ملی سیستم آموزش عالی کشور 

باید مبنای کیفی سازی احصاء ماموریت ها باشد.
وی همچنین گفت: آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که از امکانات 
و زیرساخت های ایجاد شده نباید صرفًا برای چند تحقیق ساده استفاده کرد و 
باید به عنوان یک مزیت دیده شود و همواره مورد بهره برداری قرار گیرد و در 
این راستا برای تحقق تک تک برنامه ها و اهداف در جهت تعالی سیستم آموزش 

عالی، هدفمند تالش کنیم.
در  پیش آمده  شرایط  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  غالمی 
استفاده  برای  فراهم شدن شرایط  و  دلیل کاهش جلسات حضوری  به  جامعه 
بیشتر از ارتباطات مجازی، آن را فرصتی برای صرفه جویی در وقت و هزینه ها 
دانست و افزود: از امکانات و زیرساخت های ایجاد شده، باید به عنوان سرمایه 

در سال های آینده نیز بهره برد.
وزیر علوم با بیان اینکه الیحه بودجه سال 1۴00 نیز در دست بررسی است، 
ضمن قدردانی از تالش ها و پیگیری های مجدانه معاونت اداری مالی و مدیریت 
منابع وزارت متبوع در این راستا، اظهار داشت: با اینکه 100 درصد نظرات ارائه 
شده اتفاق نمی افتد اما با توجه به آنچه که برای سال آینده پیش بینی شده است، 

شرایط خوبی دارد و امیدواریم در تغییرات نهایی نیز افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به موضوع افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان غیر 
هیئت علمی وزارت علوم و دانشگاه ها و مراکز وابسته، گفت: روال انجام این 
موضوع به سمت تحقق است و انشاءاهلل درروزهای آینده به نتایج خوبی خواهد 

رسید که به موقع اطالع رسانی خواهد شد.
وزیر علوم به موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی نیز اشاره کرد و 
گفت: ابتدای سال توانستیم بخشی از حقوق اعضای هیئت علمی را ترمیم کنیم. 
البته اکنون نیز پیگیر موضوع هستیم و به ترتیب پس از انجام امور اعضای غیر 

هیئت علمی، این امر نیز انجام خواهد شد.

قاتل نامرئی جان  دو شهروند تبريزی را گرفت
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مرگ خاموش دو شهروند تبریزی 

بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن، خبر داد.
وحید شادی نیا گفت: جان باختگان مرد50ساله و بانویی32ساله بوند که در 

محدوده میدان معلم )جمشید آباد( تبریز دچار گازگرفتگی شده بودند.

قاتل به محل جنايت برگشت، دستگیر شد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری قاتلی خبر 

داد که پس از ارتکاب جنایت، به محل وقوع جرم بازگشته بود.
ترمینال شهید کاویانی  ماموران کالنتری  آموییگفت:  سرهنگ محمدرضا 
با  به شخصی که  راه آهن  ایستگاه  امام)ره( حوالی  بزرگراه  حین گشت زنی در 
دیدن خودروی پلیس راه خود را تغییر داد، مشکوک شدند و با توجه به کشف 
جسد زنی مجهول الهویه طی روزهای گذشته در مکانی که آن شخص حضور 
داشت، بیشتر به وی شک کردند و پس از بازجویی وی متوجه شدند این شخص 

قاتل همان زنی است که جسدش چند روز پیش در این مکان یافت شده بود.
آمویی افزود: فرد دستگیر شده در بازجویی ها به قتل همسرش اعتراف و 

انگیزه اش را اختالفات شخصی عنوان کرد.

بازداشت عامل آزار و اذيت دو نوجوان در رشت
سرپرست پلیس آگاهی استان از دستگیری عامل آزار و اذیت دو نوجوان 

12 و 13 ساله در شهر رشت خبر داد.
سرهنگ علیرضا حدادی اظهار داشت: در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی 
تحت عنوان آزار و اذیت دو نوجوان 12 و 13 ساله در شهر رشت و در پی مراجعه 
و اعالم شکایت والدین نوجوانان، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت و ماموران آگاهی استان پس از اخذ دستور قضائی، متهم 2۶ ساله 

این پرونده را در خانه یکی از دوستانش دستگیر کردند.
به گفته سرپرست پلیس آگاهی استان گیالن متهم در بازجویی های اولیه به 

بزه ارتکابی اعتراف کرد و با صدور قرار بازداشت به زندان انتقال یافت.

دستگیری 15دختر و پسر جوان در میهمانی شبانه
رئیس حوزه قضایی رودهن از دستگیری و بازداشت 15دختر و پسر در یک 

پارتی مختلط شبانه در شهر رودهن خبر داد.
زیداهلل خدایاری اظهار داشت: پس از اطالع از برگزاری یک میهمانی مختلط 
شبانه در یکی از ویالهای حاشیه شهر رودهن دستورات الزم به ضابطین قضایی 

صادر شد و نیروهای انتظامی به محل اعزام شدند.
وی گفت: در این مراسم تعداد 15 نفر دختر و پسری که از نقاط مختلف 
تهران در این ویال تجمع و اقدام به برپایی پارتی کرده بودند، بازداشت شدند و 
مقادیری مشروبات الکلی از محا کشف و ضبط شد و ویالی مزبور نیز به علت 

تکرار موارد مشابه در گذشته و اخطارهای قبلی پلمب شد.
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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 7 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 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 1۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی ۸100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶0 دربرابر 1،۴۴1 
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   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/1 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. 

و  فنی  های  آموزش  دفتر  مدیرکل 
ارزشیابی  وضعیت  کاردانش  و  ای  حرفه 
هنرستان  غیرکارگاهی  و  کارگاهی  دروس 

ها را تشریح کرد.
با توجه به اعالم حساسیت دوره های 
اول و دوم ابتدایی از سوی آموزش و پرورش و 
لزوم ارزیابی حضوری دانش آموزان و در کنار 
آن لزوم آموزش حضوری دروس کارگاهی 
هنرستانی ها و احراز صالحیت های آن به 
صورت حضوری، این درخواست به ستاد ملی 
کرونا ارائه شد اما با توجه به شرایط کشور 
و سخت گیری های ستاد ملی کرونا برای 
جلوگیری از شیوع کرونا در کشور با این نظر 
مخالفت شد و در نهایت ارزشیابی ها در همه 
پایه ها غیرحضوری اعالم شد. هنرستانی ها 
در این میان بیش از همه از کرونا آسیب دیده 
اند چرا که عماًل دروس  و بالتکلیف مانده 
کارگاهی آنها از طریق آموزش مجازی امکان 
برپایی ندارد. اما از سوی دیگر شیوه آموزش 
در هنرستان ها به گونه ای است که انعطاف 
به دست  دروس  این  برپایی  برای  بیشتری 

مدارس می دهد.

مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش 
های فنی و حرفه ای و کاردانش در خصوص 
کارگاهی  های  آزمون  وضعیت  آخرین 
هنرستانی ها با توجه به مصوبه ستاد کرونا 
های  ارزشیابی  بودن  غیرحضوری  بر  مبنی 
پایان ترم تحصیلی گفت: ما در هنرستان ها 
دروسی با ماهیت کارگاهی و دروسی با ماهیت 
غیرکارگاهی داریم که در دروس عمومی یا 
دروس با ماهیت غیرکارگاهی مانند عربی و 
زبان یا فیزیک و ریاضی مانند شاخه نظری 

هستیم و مشکلی ندارد. یک سری دروس 
هم شایستگی های غیرفنی است مثل اخالق 
حرفه ای و… این دروس آموزش مجازی 
دارند و تعطیل نمی شوند. ارزشیابی ها هم بر 

اساس بخشنامه صورت می گیرد.
دروس  سری  یک  ما  داد:  ادامه  وی 
غیرکارگاهی هم داریم که پودمانی است و 
برنامه امتحانی ندارد و در واقع امتحان نوبت 

اول یا دوم ندارند.
آذرکیش ادامه داد: اما شاید مهمترین 

مساله ما دروس کارگاهی )مهارتی( ست که 
بچه ها دو روز در هفته از کارگاه ها استفاده 
می کنند. در مصوبه شورای عالی آموزش آمده 
آموزش و ارزشیابی این دروس باید به صورت 
تراکمی و حضوری باشد. هر زمانی پروتکل 
هنرستان  در  حضور  اجازه  بهداشتی  های 
دروس  حضوری  آموزش  اولویت  بدهد  را 
ارزشیابی  بعد  و  ها  پایه  همه  در  کارگاهی 
آنهاست. ما در طول سال در واقع برای این 
دروس به یک دوره یک و نیم تا دوماهه نیاز 
داریم تا بتوانیم کارگاه ها را برگزار کنیم و 
تا پایان شهریور هم این فرصت را خواهیم 
داشت. ما تالشمان همچنان این است آموزش 
های با کیفیتی ارائه دهیم پس هنرستانی ها 

نگران نباشند.
با این حساب باید هنرستانی ها منتظر 
کشور  در  کرونا  تا  باشند  مناسب  زمانی 
های  آموزش  هم  بتوانند  و  شود  کنترل 
حضوری دروس کارگاهی را بگذرانند و هم 
در ارزشیابی حضور آن شرکت کنند و این 
فرصت تا پایان سال تحصیلی امکان مهیا 

شدن خواهد داشت.

دانش آموزان هنرستانی نگران نباشند
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برنامه  سازمان  رییس 
و بودجه کشور با بیان اینکه 
سال  بودجه  الیحه  کلیات 
تلفیق  کمیسیون  تصویب  به   1۴00
بودجه  گفت:  است،  رسیده  مجلس 
بودجه  یک  دولت  نظر  از   1۴00 سال 

واقع بینانه است.
محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
افزود: در آذرماه امسال که الیحه بودجه 
1۴00 به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
شد تا به امروز، اظهار نظرهای متنوع، 
بودجه  به  نسبت  متناقض  و  متفاوت 
توجه  با  تردید  بدون  که  شد  مطرح 
در  اساسی  قانون  که  کاری  تقسیم  به 
خصوص این سند ملی یکساله دارد، بین 
مجلس و دولت یک همکاری تنگاتنگی 

تعریف شده است.
بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
کشور اضافه کرد: بدین ترتیب که دولت 
الیحه را تهیه و تنظیم می کند و مجلس 
شورای اسالمی آن را تدوین و تصویب 
خواهد کرد که نخستین گام، بررسی در 

کمیسیون تلفیق است.
یک  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
نشست  چندین  برگزاری  مذاکره،  ماه 
غیرعلنی و تالش رییس، هیات رییسه 
و نمایندگان مجلس، شرایطی فراهم شد 
تا در یک گفت و شنود سریع و صادقانه 
با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان 
موافق و مخالف، کلیات الیحه بودجه 

سال 1۴00 به تصویب برسد.

پس از یک ماه گفت و شنودهای 
جلسه  چندین  حداقل  و  گرفته  صورت 
شد  برگزار  خصوص  این  در  غیرعلنی 
هیات  اعضای  مجلس،  رییس  که 
به  مجلس  نمایندگان  همه  و  رییسه 
جهت حساسیت بودجه وقت گذاشتند و 
شرایطی را فراهم کردند که در یک گفت 
از سوی  و صادقانه چه  و شنود سریع 
و  مخالف  و  موافق  مجلس  نمایندگان 
سال  بودجه  الیحه  کلیات  دولت  چه 

1۴00 به تصویب رسید.
به  الیحه  این  فزود:  ا نوبخت 
دوازدهم  دولت  الیحه  آخرین  عنوان 
و از سوی دیگر به عنوان اولین الیحه 
برای هر دو  دوره چهار ساله مجلس 
طرف، پراهمیت است که مورد بحث 
است  طبیعی  و  گرفته  قرار  بررسی  و 
اعداد  و  استدالل  به  که دولت نسبت 
ومت  مقا خود  رشناسی  کا م  قا ر ا و 

باشد. داشته 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
کشور گفت: البته ما فراموش نکنیم ما 
در شرایط استاندارد و عادی و مطلوب 

در  ما  بلکه  ایم،  نکرده  ریزی  برنامه 
متوالی  سال  چهارمین  برای  که  حالی 
تحت شدیدترین تحریم ها و محاصره 
را  الیحه  این  داریم  قرار  اقتصادی 
تنظیم کردیم از این جهت طبیعی است 
که برخی اعداد و ارقام با استانداردهای 

شرایط عادی، فاصله دارد.
اساس  بر  باید  اینکه  بیان  با  وی 
شرایط تحریم نسبت به بودجه داوری 
اینکه  وجود  با  افزود:  باشیم،  داشته 
نتوانیم  که  خواستند  می  ما  دشمنان 
پرداخت  اکنون  کنیم  اداره  را  کشور 
حتی  و  شود  می  انجام  موقع  به  ها 
و  انجام  حال  در  عمرانی  های  طرح 

افتتاح است.
اعضای  از  تقدیر  ضمن  نوبخت 
ی  ا ر شو مجلس  تلفیق  ن  کمیسیو
ها  واقعیت  به  توجه  با  گفت:  اسالمی 
فرصت  البته  دادند،  رای  کلیات  به 
که  گرفته  قرار  اختیارشان  در  مغتنمی 
البته  کنند،  اعالم  را  نظراتشان  بتوانند 
ارقام  اینکه روی همه  به جهت  دولت 
کرده  کارشناسی  کار  مصارف  و  منابع 

از  استداللی  اگر  اما  کرد،  خواهد  دفاع 
نمایندگان شنیده شود که عقل جمعی 
آن را متناسب بداند به طور طبیعی دولت 
با توجه به تجاربی که دارد واقعیت ها را 

به مجلس اعالم خواهد کرد.
بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
کشور گفت: اطمینان دارم بخاطر مردم 
و دولت همکاری صورت  بین مجلس 
می گیرد و  توصیه مقام معظم رهبری 
از طریق گفت و شنود  اینکه  بر  مبنی 
را پیش  و همراهی و همکاری، کارها 
ببرید همکاری ها انجام خواهد شد و ما 
می توانیم بودجه متناسبی را برای سال 
1۴00 داشته باشیم که مردم از منافعش 

استفاده کنند.
دولت  نظر  از  اینکه  بیان  با  وی 
این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، 
به  معیشتشان  مردم  از  بخشی  افزود: 
طور مستقیم با پرداخت های ما صورت 
می گیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور 
مردم  به  و  کردیم  می  عمل  انقباضی 
بخش  می توانستیم  آوردیم  می  فشار 
با مالیات تامین  بزرگی از هزینه ها را 
به  مردم  از  نیست  قرار  که  اما  کنیم، 
عنوان مالیات،  مبالغ باالیی را بستانیم 

و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
اظهار داشت: ما باید با توجه با واقعیت ها 
با  دارم  ایمان  بنابراین  بگیریم  تصمیم 
همکاری مشترک دولت و مجلس می 
توانیم بودجه مناسبی را به عنوان قانون 

داشته باشیم.

با تمدید گواهینامه استاندارد اروپا محقق شد؛
تايید مجدد صدورمحصوالت مجتمع فوالد صنعت بناب

 به بازارهاي جهاني
 مجتمع فوالد صنعت بناب موفق به تمدید گواهینامه 
استاندارد »CE« ، برای صادرات محصوالت تولیدي خود 

به بازارهای اروپایی و جهانی شد.
گردشگری،  مالی  گروه  عمومي  روابط  گزارش  به 
در ممیزي مجدد گواهینامه CE براي تمدید آن که به 
   DEDALدرخواست این مجتمع توسط نماینده شرکت

بلغارستان صورت گرفت، این مجتمع موفق به تمدید گواهینامه استاندارد اتحادیه 
اروپا CE برای محصوالت تولیدي خود شد.

مراقبتي  ممیزي  دوره  CE، هرسال یک  گواهینامه  اعتبار دهي  منظور  به 
انجام مي گیرد. 

طي ممیزي انجام شده، تمام سیستم ها و فرآیندهاي تولید و کیفیت محصول 
نهایي شامل مستندات، آزمایشگاه مرکزي، کنترل کیفي، خطوط تولید و همه سوابق 
مربوطه مورد بررسي و ممیزي قرار گرفت و باتوجه به اعالم سرممیزي،  نظر به 

نبود هیچ گونه عدم انطباق، گواهینامه فوق تمدید شد.
گواهي استاندارد »CE« عالوه بر الزامی بودن آن برای صادرات به کشورهای 
اروپایی، به عنوان یک مبنای جهانی برای صادرات کاال به سایر کشورهای آسیایی 
و آفریقایی نیز به شمار می رود و دارندگان این استاندارد اجازه صدور محصول در 

بازارهاي جهاني به ویژه اروپا را دارا هستند.
محصوالت نوردي تولید شده در شرکت فوالد صنعت بناب با توجه به کیفیت 
باال، تنوع محصول و تعدد خطوط تولید براي عرضه محصول طبق نیاز مشتریان 
در حداقل زمان بر اساس استانداردهاي داخلي و مطابق با استانداردهاي جهاني با 
نام تجاري شاهین بناب و با داشتن توان تولید میلگرد از سایز ۸ تا32 با گریدهاي 
مختلف و انواع مقاطع فوالدي اعم از نبشي، تیرآهن، ناوداني و همچنین شمش 

فوالدي، کامل ترین سبد محصوالت فوالدي را تولید و روانه بازار مي کند.
عالمت CE  بر روی یک محصول، اعالم تولید کننده است که محصول 
محیط  از  حفاظت  و  ایمنی  به سالمت،  مربوط  قوانین  اساسی  الزامات  با  مطابق 

زیست اروپا است.
 »Conformité Européene« اختصار عبارت فرانسه »CE« حروف

است که به معنای »سازگاری اروپایی« است.

جشنواره »قرن جديد با کارآفرين » برگزار می شود
بانک  تاسیس  سالگرد  یکمین  و  بیست  با  همزمان 
برای  کارآفرین«  با  جدید  »قرن  جشنواره  کارآفرین، 

همکاران این بانک برگزار خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، جشنواره 
»قرن جدید با کارآفرین » به همت روابط عمومی بانک 
کارآفرین و مدیریت طرح و توسعه همزمان با رونمایی از 
هویت جدید بانک کارآفرین، به منظور افزایش حس تعلق 

خاطر و وفاداری همکاران نسبت به بانک برگزار خواهد شد.
این جشنواره بر پایه مسابقه« نامه به آینده با موضوع« بانک کارآفرین درده 
سال آتی یا من در ده سال آتی در بانک کارآفرین« و ارسال عکس برگزار خواهد 
شد. نتایج این جشنواره همزمان با برگزاری جشن بیست و یکمین سالگرد تاسیس 

بانک کارآفرین اعالم و به نفرات برتر جوائز نفیسی اهدا خواهد شد .

امضای قرارداد ساخت کارخانه دوم کنسانتره سنگ آهن ُاپال 
پارسیان

قرارداد ساخت کارخانه دوم تولید کنسانتره سنگ آهن 
اُپال پارسیان، با حضور مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس 

هیات عامل ایمیدرو امضا و مبادله شد.
پارسیان  بانک  مدیرعامل  پرویزیان  دکترکورش 
درمراسم امضای این قرارداد، با بیان اینکه سیاست بانک 
پارسیان همواره در جهت تحقق جهش تولید، تقویت اقتصاد 
مقاومتی، حمایت از فعالیت های مولد و اشتغال پایدار بوده 

است، گفت : محرومیت زدایی و توجه به مناطقی که از توسعه و پیشرفت کمتری 
بانک توسعه مناطق  این  و  پارسیان است  بانک  اولویت های  از  برخوردار هستند 
مرزی وکم برخوردار از جمله سنگان را همواره مدنظر داشته و سرمایه گذاری در 

این طرح نیز در همین راستا انجام می شود.
مهندس وجیه اله جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو در این مراسم که با حضور 
سهامداران،  کارفرمایان و پیمانکار طرح برگزار شد، گفت: احداث دومین کارخانه تولید 
کنسانتره سنگ آهن اپال پارسیان، گام مهمی در جهت کاهش محرومیت،  توسعه 

صنایع معدنی،  افزایش اشتغال و درآمدزایی در منطقه سنگان است.
و  معدنی  های  فعالیت  گرفتن  سرعت  زمینه  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
مشارکت بخش خصوصی را فراهم می کند،  ادامه داد: اجرای این پروژه یکی از 
روش هایی است که به هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت های تولیدی و 

مولد کمک شایانی می کند.
پیش بینی راه اندازی زودتر از موعد

مسعود سمیعی نژاد مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان نیز اظهار داشت: 
با اجرای این طرح کارخانه دوم کنسانتره سنگ آهن اپال پارسیان به ظرفیت تولید 
2.۴ میلیون تن ساخته خواهد شد. وی میزان سرمایه گذاری طرح را معادل 1۴5 
میلیون یورو اعالم کرد و گفت: حدود ۸0 درصد طراحی کارخانه دوم، مشابه کارخانه 
نخست اپال پارسیان در سنگان است. به گفته سمیعی نژاد به سبب آماده بودن 
شرایط و مقدمات، بخشی از امور طرح انجام شده و پیش بینی می شود زودتر از 
موعد مقرر راه اندازی شود. طبق قرارداد طرح فوق در مدت 2۹ ماه ساخته خواهد شد.

نخستین کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن از مجتمع معدنی سنگان در سال 
۹2 با ظرفیت تولید 2.۶ میلیون تنی از سوی ایمیدرو راه اندازی و دو سال بعد به 
شرکت اپال پارسیان )وابسته به سرمایه گذاری بانک پارسیان( واگذار شد. اکنون 
کارخانه دوم با ظرفیت تولید 2.۴ میلیون تن، با مشارکت ۶0درصدی سرمایه گذاری 

پارسیان و ۴0درصدی ایمیدرو در آستانه عملیات اجرایی قرار دارد.

امهال تسهیالت کسب و کارهای آسیب ديده حوزه گردشگری 
از سوی بانك سینا

بانک سینا در راستای سیاست های حمایتی و 
مساعدت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و پیرو 
ابالغیه بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به امهال تسهیالت 
کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری اقدام 

کرده است.
طبق  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

تمهیدات اندیشیده شده و به منظور کمک به مشاغل آسیب دیده از ویروس 
کرونا، برای تمامی کسب و کارهای دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، 
اقساطی،  بازپرداخت  با  تسهیالت  مورد  در  و  دستی  و صنایع  گردشگری 
 13۹۹ سال  اسفندماه  تا   13۹۹ سال  مهرماه  زمانی  بازه  در  که  اقساطی 

سررسید شده است، به انتهای دوره بازپرداخت منتقل می شوند.
همچنین چک برگشتی متقاضیان، ذی نفع و ضامنین در تسهیالت 
پایان  تا  اسفند ۹۸  تاریخ 1  از  از کرونا که  کسب و کارهای آسیب دیده 
زمان اجرای طرح تسهیالت قابل اعطا به واحد های کسب و کار و دیگر 
تسهیالت مربوط به کرونا صادر شده یا می شود، صرفا برای طرح های 
تسهیالت کرونایی از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیالت بانکی 
مستثنی می شود. از جمله کسب و کارهای مورد حمایت می توان به هتل 
ها، مهمانپذیرها، اقامتگاه های بوم گردی، مجتمع های سالمت تندرستی 
و آب درمانی، واحد های پذیرایی بین راهی، تاسیسات اقامتی و پذیرایی 
واقع در مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی و فرودگاه ها و پایانه های 
مسافربری، منطقه نمونه گردشگری، دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 

و مانند آن اشاره کرد.
گفتنی است بانک سینا پیش از این نیز نسبت به امهال اقساط تسهیالت 
گیرندگان طبق ابالغ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدام کرده بود.

همچنین این بانک مبلغ 50 میلیارد ریال کمک نقدی به کمیته امداد 
حضرت امام )ره( جهت حمایت از مددجویان این کمیته و نیز 2۴ دستگاه 
آمبوالنس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انتقال بیماران 

کرونایی اختصاص داده بود.

گام های بلند مديريت توسعه صنايع پتروشیمی در تحقق جهش های 
تولید

25 طرح با سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالر در شرکت مدیریت توسعه صنایع 
تحقق  در  بسزایی  نقش   طرح ها  این  تکمیل  که  اجراست  دست  در  پتروشیمی 

جهش های تولید صنعت پتروشیمی کشور خواهد داشت.
پتروشیمی  صنایع  توسعه  مدیریت  شرکت  فعالیت  آغاز  از  سال   27
)PIDMCO( می گذرد. این شرکت تا سال ۹2 در ساختار دولتی فعالیت داشت و 
در این دوره زمانی به عنوان یکی از حلقه های مؤثر در جهش صنعتی کشور بیش از 
51 طرح با سرمایه گذاری نزدیک به 17 میلیارد دالر را اجرا کرد، به گونه ای که برخی 
از این طرح ها محل اتکای کشور برای تأمین ارز در شرایط منابع محدود بوده اند.

شرکت پروژه محور مدیریت صنایع پتروشیمی پس از جریان خصوصی سازی 
به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
با ساختاری جدید، توسعه طرح های پتروشیمی را در نقش مدیریت طرح، مجری 
طرح و مدیریت طرح های زیربنایی و ساختمانی به عهده گرفته است. این شرکت 
اجرا دارد که  را دست  با سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالر  هم اکنون 25 طرح ملی 

بخشی از آنها در مرحله اتمام و راه اندازی قرار دارند.
طرح های NGL3100 پتروپاالیش دهلران، الفین پتروشیمی دهلران، الفین 
اتیلن  فارس،  بیدبلند خلیج  گاز  پاالیشگاه  پلیمر گچساران،  پلی اتیلن  گچساران، 
اکساید پتروشیمی ابن سینای اندیمشک، شیرین سازی برش سنگین و گاز ترش 
تأسیسات جمع آوری  و  بهسازی  نوری،  پتروشیمی  آمونیوم  تولید سولفات  و  فلر 
گازهای فلر، شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس، شیرین سازی برش سبک نفتا، 
طراحی، خرید و اجرای مخزن TK2001C و طرح بازسازی و نوسازی واحد ۸00 
از پروژه های هستند که مدیریت اجرای آن ها در دست  پتروشیمی بوعلی سینا 
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی است.از دیگر طرح هایی که مدیریت اجرای 
آن در دست این شرکت است، می توان به طرح های متانول پتروشیمی آپادانا خلیج 
فارس، آمونیاک و اوره شرکت پتروشیمی هنگام، پلی اتیلن و سرویس های جانبی 
پتروشیمی دهدشت، پلی پروپیلن شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان، 
 GRP پتروشیمی کارون، طرح تعویض خط لوله های HYCO طرح های احداث
با لوله های کربن استیل در واحد آبگیر شرکت مبین انرژی خلیج فارس اشاره کرد. 
همچنین طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی ایالم شامل احداث واحد الفین و 
گوگردزدایی نیز که چند روز گذشته از سوی رئیس جمهوری به بهره برداری رسید 

در کارنامه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی قرار دارد.
طرح احداث فاز نخست پتروشیمی  هرمز به عنوان بزرگ ترین پروژه پتروشیمی 
کشور نیز از پروژه هایی است که در دستور کار شرکت توسعه صنایع پتروشیمی 
قرار دارد. این پروژه در دو فاز تعریف شده است که فاز اول شامل واحدهای الفین، 
بوتادین، پلی اتیلن سنگین و سبک، پلی پروپیلن و هیدروژناسیون بنزین پیرولیز و 
فاز دوم نیز شامل واحدهای الفین، بوتادین، پلی اتیلن سنگین و سبک، پلی پروپیلن 

و هیدروژناسیون بنزین پیرولیز خواهد بود.
خدمات خرید، تأمین کاال و لوازم یدکی مورد نیاز شرکت پتروشیمی بندرامام، 
خرید و خدمات بخشی از اقالم پروژه NGL3200 شرکت پاالیش گاز یادآوران 
خلیج فارس و خدمات انبارداری هلدینگ خلیج فارس نیز بخشی دیگر از فعالیت های 

این شرکت در بخش پروژه های تأمین تجهیزات و کاال است.
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در بیش از دو دهه فعالیت تخصصی 
نزدیک  ارزشی کسب کرده است؛ مشارکت و نقش آفرینی در  با  افتخارات  خود 
استقرار  دالر،  میلیارد   23 معادل  سرمایه گذاری  مبلغ  با  پتروشیمی  طرح   70 به 
فعال کردن  و  راهکار  ارائه  پتروشیمی،  اجرای طرح های  مدیریت  استانداردهای 
طرح های پتروشیمی دارای تأخیر، به نتیجه رساندن پروژه های بزرگ ملی، انجام 
بیش از ۴0 پروژه تحقیقاتی در حوزه مدیریت پروژه، تهیه مدل جامع بلوغ مدیریت 
پروژه برای صنعت، تهیه و تدوین نظام مبتنی بر شایستگی برای صنعت پتروشیمی، 
ترجمه و تألیف بیش از 50 جلد کتاب مدیریت پروژه و تربیت نیروهای پروژه محور.

باید با توجه به واقعیت ها تصمیم بگیریم؛

نوبخت: اليحه بودجه بر اساس شرايط خاص اقتصادی کشور تنظیم شد
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زیر نظر: محمد امامی

بازار و عوامل تأثیرگذار بر رکورد
 و تعطیلي تولیدي ها-قسمت اول

تورم، گراني، رکود، کسادي و تعطیلي تولیدها، کلماتي است که طي چند سال 
اخیر به شدت به گوش مي رسد.

به  واقعیت ها دست  و  مفاهیم  این  با  و خرد کشور طي چند سال گذشته  بازار کالن 
گریبان است که اواًل تحریم ها باعث شده است که اجناس گران، کمیاب و تقلبي و بي کیفیت 
به بازار مصرف کشور هجوم بیاورد. واردات این کاالها از یک طرف باعث بیکاري یا کم کاري 
تولیدکنندگان شده و از طرف دیگر، باعث شده که متقاضي از اجناس ارائه شده راضي نشود 
با رشد تورم قدرت خرید هم  از طرف دیگر،  و در نهایت، باعث شده که تقاضا کم شود و 
کاهش یابد. سیاست هاي اقتصادي حاکم بر بازار و بازار مصرف و عدم نظارت بر واردات کاال 
و باالبودن قیمت تمام شدۀ تولیدات داخلي که به علت تحریم ها به وجود آمده، باعث شده است 

که تولیدکم شده، یا به نوعي نابود شود.
را  اساسي  و  مصرفي  بازارهاي  در  تأثیرگذار  عوامل  بخش،  این  در  ارائه شده  تحلیل 

نشانه گرفته است.  
 مواد غذایي

ریشه یابي چالش قیمت  تمام شده در این بخش نشان مي دهد »قیمت هاي دستوري مواد 
اولیه«، »تورم باال در دهۀ اخیر« و »بهره وري پایین« باعث شده که قیمت  تمام شدۀ صنایع 

غذایي وکشاورزي در سال هاي اخیر روند صعودي در پیش گیرد.
فعاالن بخش  خصوصي بر این باورند که افزایش قیمت  تمام شدۀ محصوالت غذایي، 
عالوه بر اینکه به نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخلي دامن مي زند، بلکه »هزینه هاي باالي 
حمل ونقل«، »ضعف بسته بندي و برندسازي در تجارت خارجي« و »کاهش سطح رقابت پذیري 
صنایع غذایي در بازارهاي جهاني« را نیز در پي خواهد داشت. به گفتۀ فعاالن و کارشناسان 
این حوزه، تاریخ مصرف قانون صنعت غذایي کشور منقضي شده است. مهم ترین مانع حوزۀ 
کسب وکار در ایران، »تعدد قوانین یا ضعف قانون« است که در این میان صنایع غذایي هم به  
دلیل قیمت گذاري دستوري، از رقابت در صادرات باز  می ماند.صنعت  غذایي ایران در حقیقت 
سه  مانع عمده  و کلي دارد که به طور مستقیم، بر محیط کسب وکار این صنعت اثرگذاشته است. 
»قیمت دستوري«، »مشکالت بانکي« و »نبود قانون« از جمله مشکالت عمدۀ این صنعت 

استراتژیک به  شمار مي  رود.
کارشناسان این حوزه معتقدند یکي از چالش هاي اساسي پیش  روي بنگاه هاي صنعتي در 
کشور، از جمله صنایع  غذایي، عدم تطابق ظرفیت تولیدي شکل گرفته با نیازهاي بازار است. اعطاي 
بیش از حد مجوز به بنگاه هاي صنعتي و تأیید طرح هاي غیر اقتصادي، باعث خالي ماندن بسیاري 
از ظرفیت هاي تولیدي و در نتیجه، کاهش بهره وري عملکرد بنگاه ها و کاهش توان رقابت پذیري 
آن ها در بازارهاي بین المللي شده است. همچنین یکي از چالش هاي جدي در تجارت خارجي مواد 
و فراورده هاي غذایي، نبود هماهنگي، سازگاري و یکپارچگي در سیاست هاي دولت در استفاده 
از اهرم هاي ایجاد تعادل در تجارت  خارجي است و گفته مي شود که اهرم هایي نظیر »تعرفه هاي 
وارداتي«، »عوارض صادراتي«، »جوایز صادراتي« و »نرخ ارز« که در اختیار دولت براي ایجاد 
تعادل در تجارت خارجي مواد و فراورده هاي غذایي است، در بخش هاي مختلف دولت پراکنده اند 

و هماهنگي میان آن ها در جهت سیاست هاي کالن تجارت خارجي دشوار است.
خرده فروشي،  واحدهاي  زیاد  تعداد  معتقدند  صنعت  غذایي  کارشناسان  و  فعاالن 
کوچک بودن مقیاس آن ها و استقالل خرده فروشان از سایر حلقه هاي تأمین و توزیع کاال، از 
ویژگي هاي خرده فروشي کاال در کشور است که هزینه هاي زیادي را به شبکۀ توزیع و در 
نهایت، مصرف کنندگان تحمیل مي کند. فعاالن این حوزه اعتقاد دارند شاخص مزیت نسبي 
محصوالت کشاورزي و غذایی کشور در دهۀ اخیر رو به افول بوده است و قیمت  تمام شدۀ باالي 
محصوالت کشاورزي، شرایط واردات، عدم ثبات تولیدات کشاورزي، قیمت هاي خرید تضمیني، 
فرسودگي ماشین آالت، مصرف انرژي و پایین بودن بهره وري نیروي کار در صنعت غذا، از جملۀ 

مهم ترین عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده در صنعت غذا کشور است.
صادرات صنایع غذایي و تبدیلي کشور از حدود یک میلیارد و 2۸0 میلیون دالر در ۶ 
  ماه نخست سال ۹5، به حدود یک میلیارد و ۴00 میلیون دالر در ۶  ماه نخست سال ۹۶ صعود 

کرده است که نشان دهندۀ افزایش 10درصدي صادرات صنایع غذایي به لحاظ ارزشي است. 
صادرات صنایع غذایي به لحاظ وزني نیز با رشدي حدود 23درصد، از 7۴۸ هزار تن در 
۶   ماه نخست سال ۹5، به ۹23 هزار تن در ۶   ماه نخست سال ۹۶ رسیده است. صادرات کل 
محصوالت کشاورزي و غذایي کشور در نیمۀ نخست سال ۹۶، نسبت به  مدت مشابه سال قبل، 
هم به لحاظ وزني و هم به لحاظ ارزشي، 2/5درصد کاهش یافته است و این کاهش، عمدتًا 
به  دلیل کاهش صادرات محصوالت خام کشاورزي مانند پسته و سیب بوده است. شکل گیري 
صنایع تبدیلي در کشور، متأسفانه در اندازه و محل استقرار مناسب نبوده و باعث شده است تا 
تولیدات این بخش، همچنان از شرایط مناسبي برخوردار نباشد. صاحبنظران مي گویند صنایع 
تبدیلي مي تواند ظرفیت هاي الزم را براي تغییر و تحول در بخش کشاورزي کشور ارتقا دهد. 
در حوزۀ محصوالت لنبي نیز مهم ترین چالش، عدم تمایل عمومي به مصرف و پایین بودن 
سرانۀ مصرف محصوالت این بخش است. به گفتۀ کارشناسان، استاندارد اجباري شیر خام در 
کشور باید هرچه سریع تر به اجرا درآید؛ زیرا تنها در این صورت است که محصوالت مي تواند 

بدون مرز به تمام نقاط دنیا حرکت کند. 
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

آزاد سازی قیمت خودرو منتفی شد؛
قیمت گذاری 1۸ خودرو با فرمول جدید!

رئیس شورای رقابت اعالم کرد که طی بررسی های صورت گرفته، فرمول 
قیمت گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط 

قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می شود.
رضا شیوا در نشست خبری با اشاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت 
بررسی مجددی در مورد فرمول قیمت گذاری خودرو انجام داد، گفت که طی 
تصمیات اخذ شده قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد فقط خودروها تقسیم 
بندی شده است، بر این اساس قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به گونه ای 
که برای عامه مردم به صرفه هستند،  بر اساس فرمول قبلی محاسبه می شود.

وی گفت: در مورد بخشی از خودروها فرمول جدید پیش بینی شده است 
که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید 
قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد.

رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نکته اصلی در فرمول جدید این است 
که طی توافق صورت گرفته قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا 50 درصد 

افزایش دهند و این می تواند هزینه تولید را کاهش دهد.

وی خودروهای مشمول قیمت گذاری جدید را نیز اعالم کرد و گفت که 
پالس،  سورن  سمند  پانوراما،   207 اتوماتیک،   20۶ پژو  اتوماتیک،  پارس  پژو 
رانا پالس، رانا پالس توربو، دنا پالس توربوشارژ دستی، دنا پالس توربوشارژ 
 ،s ساینا ،k131 ،اتوماتیک  s7 دستی، هایما توربو s5 اتوماتیک، هایما توربو
کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می شود.

شیوا با اشاره به پیش فروش های قبلی گفت که پیش فروش هایی که 
تا روز)۹ دی( یعنی زمان اعالم تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول 

قبلی محاسبه خواهد شد.
رییس شورای رقابت با اشاره به این که خودروهای مشمول فرمول قیمت 
این  بر  کرد:  اظهار  می روند  فروش  به  کشی  قرعه  انجام  با  نیز  جدید  گذاری 
اساس هر سه ماه یکبار متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول 
با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار می گیرد.وی با بیان این که حال باید دید 
خودروسازها از این قیمت گذاری جدید خوشحالند افزود: این در حالی است که 
آنها خواستار آزادسازی قیمت خودرو بودند ولی با توجه به این که بازار خودرو 
براساس تشخیص شورای رقابت بازاری انحصاری است باید قیمت گذاری در 

آن با توجه به فرمول محاسباتی ما صورت بگیرد.
رئیس شورای رقابت اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته بین وزارت 
صنعت، معدن و معدن و خودروسازها برای افزایش 50 درصدی ظرفیت تولید این 
موضوع در فرمول جدید بسیار اهمیت دارد و خودروسازها باید سعی در عملیاتی 
کردن این افزایش 50 درصدی داشته باشند چرا که در غیر این صورت هرچقدر 
که تولید آنها کمتر باشد در فرمول جدید قیمت نهایی نیز پایین تر خواهد آمد. 

حال باید منتظر عملکرد خودروسازها بود.
وی این را هم گفت که به نظر نمی رسد فرمول جدید موجب افزایش قیمت 
در بازار شود اما در هر صورت منتظر هستیم دالل ها کم کم از این بازار خارج 

شوند چرا که دیگر قیمت ها و سود موجود برای آنها به صرفه نیست.

وزیر نیرو تاکید کرد: هزینه خرید واکسن کرونا 
از اروپا از محل منابع مالی جمهوری اسالمی ایران در 

عراق، پرداخت می شود.
رضا اردکانیان با موفق خواندن رایزنی هایش با 
مقامات عراقی در بغداد گفت که توافقات خوبی برای 
برداشت از منابع مالی ایران در عراق با مقامات این 
کشور به منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از 
اروپا از محل منابع مالی موجود ایران در عراق صورت 

گرفته است.
ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق 
است افزود که وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه 
مالحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن 
کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این 

منابع مالی پرداخت خواهد شد.
خوبی  تصمیمات  عراقی  مقامات  با  رایزنی  در 

گرفته شد
ارشد  مدیران  اتفاق  به  که  گفت  نیرو  وزیر 
وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، 
بانک مرکزی، نفت و امور خارجه روز سه شنبه گذشته 
برای رایزنی با مقامات عراقی و همچنین زمینه سازی 
همکاری های  مشترک  کمیسیون  اجالس  برای 

اقتصادی دو کشور در تهران به بغداد رفت.
رضا اردکانیان به دیدارها و رایزنی های خود با 
وزیران برق، تجارت و مقامات بانک مرکزی و بانک 

وزیر  نخست  الکاظمی«  »مصطفی  و  عراق  تجارت 
این کشور اشاره کرد و افزود: گفت وگوهای نزدیک 
تصمیمات  آن  پی  در  و  گرفت  صورت  فشرده ای  و 
خوبی گرفته شد.وی یکی از مهمترین این تصمیمات 
را برگزاری اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و عراق با مشارکت فعال سازمان های 
در  تهران  در  کشور  دو  خصوصی  بخش  و  دولتی 

هفته های پیش رو عنوان کرد.
طرف  از  کمیسیون  ریاست  گفت:  اردکانیان 
از  و  نیرو  وزارت  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  تجارت  وزارت  عهده  بر  عراق  جمهوری  طرف 

کشور نهاده شده است. 
واگذاری دو پروژه مهم برق به ایران 

طبق اعالم وزارت نیرو، وزیر نیروی کشورمان با 

اشاره به دستاورد گفت وگوهایش با مقامات عراقی در 
زمینه برق گفت که در خصوص پروژه های بازسازی 
صنعت برق عراق توافقات خوبی صورت گرفت و دو 
پروژه مهم در زمینه »کاهش تلفات انرژی در شبکه 
آسیب  تجهیزات  »بازسازی  و همچنین  برق«  توزیع 

دیده برق« عراق نهایی شد.
بخشی از مطالبات مالی برق وگاز استرداد شد

مورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نیروی  وزیر 
صادرات برق و گاز به عراق و حساب های فی مابین 
این خصوص  در  که  هایی  محدویت  وجود  با  گفت: 
مقامات  و  عراق  برق  وزارت  خوشبختانه  دارد؛  وجود 
این کشور موفق شدند بخش قابل توجهی از مطالبات 
شرکت »توانیر« و بخشی از مطالبات »شرکت ملی 

گاز« را پرداخت کنند.
اردکانیان با اشاره به ترتیبات جدید مالی ایجاد 
شده بعد از پایان رایزنی هایش با مقامات عراقی افزود 
که با این ترتیبات جدید امیدواریم با سرعت بیشتری از 
منابع مالی موجود خود در عراق برای خرید کاالهای 
اساسی و سایر اقالمی که مورد نیاز هست در آینده 

نزدیک استفاده کنیم.
وی اضافه کرد توافق خوبی در این زمینه صورت 
برای  آماده شدن  در حال  االن  توافق  این  و  گرفته 
از  برداشت  به  بیشتری  سرعت  بتوان  تا  است  امضا 
منابع مالی موجود برای خرید کاالها و خدمات الزم 

داده شود.

وزیر نیرو: هزینه خرید واکسن کرونا از منابع ایران در عراق پرداخت می شود

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
بازنشستگان  گفت: متناسب سازی حقوق 
با شاغالن در سال های آینده ادامه دارد.

از وزارت  به گزارش دنیای جوانان 
محمد  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
با  صمیمی  نشست  در  شریعتمداری، 
جمعی از روسای کانون های بازنشستگان 
صندوق بازنشستگی گفت: سیاستگذاری 
برقراری  طریق  از  تنها  شهروندمدار، 
ارتباط روشن و منطقی با جامعه مخاطب 

ممکن می شود.
طرح  اجرای  به  ره  شا ا با  وی 
ق  حقو یش  ا فز ا و  ی  ز ن سا همسا
جاری  سال  در  کشوری  بازنشستگان 
طریق  از  کار  این  منابع  کرد:  اعالم 
شده  تامین  شرکت ها  سهام  واگذاری 
با  باید  بازنشستگی کشوری  که صندوق 
برای  سهام،  این  روی  بر  سرمایه گذاری 

تامین منابع همسان سازی اقدام کند.
نجام  ا به  اشاره  با  تعاون  وزیر 
طرح  ی  ا جر ا ند  و ر ر  د تی  صالحا ا
همسان سازی و رفع ایرادات آن، گفت که 

متناسب سازی  و  روند همسان سازی  این 
ر  د شاغالن  با  ن  زنشستگا با حقوق 

سال های آتی هم تداوم خواهد داشت.
وی همچنین با تاکید بر توجه ویژه 
این وزارتخانه به تشکل های تخصصی و 
تصریح  مخاطب  جامعه  مشارکت  جلب 
کرد: نظرات و دیدگاه های روسا و اعضای 
احصا  و  دریافت  بازنشستگی  کانون های 
دستورالعمل های  آن،  با  متناسب  و  شده 

و  بازنشستگی کشوری  به صندوق  الزم 
دستگاه های ذیربط ابالغ شده است.

وی همچنین از گردآوری پیام ها و 
بازنشستگان  از سوی  مطالب منتشرشده 
در فضای مجازی و تحلیل محتوای آنها 
خبر داد و گفت: بر اساس تحلیل محتوای 
محور   ۶ مجازی،  فضای  در  منتشرشده 
طرح  درباره  بازنشستگان  نظرات  اصلی 
همسان سازی احصا شد و در قالب طرح 

اصالحی، عملیاتی شده است.
به گفته وی، در مورد بیمه تکمیلی 
نیز ایرادها و انتقادات موجود را از شرکت 
حق  به موقع  پرداخت  عدم  یا  بیمه گذار 
یافت  در زنشستگان  با دات  نتقا ا بیمه 
درحال  ایراد  و  ضعف  موارد  و  کرده ایم 

پیگیری است.
وزارت  اقدامات  به  شریعتمداری 
صندوق  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
نقایص  رفع  برای  کشوری  بازنشستگی 
خدماتی،  و  رفاهی  طرح های  اجرایی 
وابسته  فعالیت شرکت های  شفاف سازی 
مراکز  تقویت  و  ایجاد  و  صندوق  به 
ارتباطی اینترنتی و تلفنی با بازنشستگان 

اشاره کرد.
وی همچنین در پاسخ به درخواست 
یکی از بازنشستگان بر ارائه خدمات رفاهی 
از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 
به بازنشستگان معادل کمک های رفاهی 
امر،  این  گفت:  و  کرد  تاکید  شاغالن 
توسط  و  ندارد  قانونی  مانع  و  محدودیت 

همه دستگاه ها باید اجرایی شود.

شریعتمداری خبر داد؛

ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن در سال های آینده



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1643-  پنجشنبه 11 دی 41399 زمین ایران 

و  پنجاه  و  یکصد  در 
شورای  علنی  جلسه  سومین 
 ، ن صفها ا شهر  می  سال ا
علی  از  شهر  شورای  اعضای  توسط 
کت  شر مل  عا یر مد ن،  یا محمد ر یا

نمایشگاه اصفهان تجلیل شد.
ه  یشگا نما شرکت  مل  عا یر مد
سال های  فعالیت های  درباره  اصفهان 
گذشته خود گفت: طی سه سال و سه 
هزینه های  کردیم  تالش  گذشته  ماه 
غیرضروری را در شرکت کاهش دهیم. 
همچنین بیش از 130 عنوان نمایشگاه 
تخصصی با کیفیت مطلوب و در راستای 
توسعه کسب و کارهای بخش خصوصی 

برگزار نماییم. 
ه  ر با ر د همچنین  رمحمدیان  یا
اصفهان  بین المللی  نمایشگاه  ساخت 
گفت: درابتدای فعالیت در نمایشگاه ها؛ 
توقف پروژه و بدهی ها موجب مشکالتی 
تالش  ما  و  بود  شده  شرکت  برای 
کردیم ضمن پرداخت بدهی ها با انجام 
مدیریت  به صورت  متعدد  قراردادهای 
پیمان همزمان زمینه کاهش هزینه ها و 
افزایش سرعت در ساخت پروژه را فراهم 

این همه تالش و کوشش در  کنیم و 
شرایطی انجام شد که شرایط اقتصادی 
تحت تاثیر تحریم، رکود، تورم و شیوع 

ویروس کرونا قرار گرفت.
ه  نمایشگا ه  یگا جا ره  با در وی 

گفت:  آینده  در  اصفهان  بین المللی 
اعضای  است  این  بنده  درخواست 
توجه  همچنان  اصفهان  شهر  شورای 
بیشتر  چه  هر  توسعه  به  یژه ای  و
ساخت های  زیر  ایحاد  و  نمایشگاه 

مترو  جمله  از  شهری  نقل  و  حمل 
که  چرا  باشند،  داشته  نمایشگاه  برای 
نیاز است شهر اصفهان به عنوان یک 
ردهای  ندا ستا ا با  نمایشگاهی  شهر 

جهانی شناخته شود

تقدير از مديرعامل شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان 
در صحن علنی شورای اسالمی شهر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
استان  راهداری  برنامه های  به  ريال  میلیارد   150

مرکزی اختصاص يافت

مرکزی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 
150 میلیارد ریال اعتبار برای برنامه های امسال راهداری از جمله رفع نقاط 

حادثه خیز و تعمیر پل های ارتباطی برون شهری استان اختصاص یافت.
علی زندی فر افزود: 120 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و 30 
در  راهداری  طرح های  اجرای  به  استانی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد 

جاده های استان مرکزی اختصاص یافته  است.
وی ادامه داد: 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای 
طرح های رفع نقاط حادثه خیز جاده های استان مرکزی و 20 میلیارد ریال 
اختصاص  استان  اصلی  جاده های  در  بزرگ  پل های  اساسی  تعمیرات  به 

یافته  است.
ایجاد  مرکزی گفت:  استان  جاده ای  نقل  و حمل  راهداری  مدیرکل 
حفاظ بتنی و ترمیم ساخت گاردریل لوله ای پل شهرستان دلیجان، مرمت و 
بازسازی پل جمال آباد شهرستان شازند و تکمیل زیرگذر نادر آباد شهرستان 
آشتیان از جمله طرح های ملی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان در سال جاری است.
تعریض پل طیب  بازسازی پل سیان،  و  داد: مرمت  ادامه  فر  زندی 
و حفاظ پل شهابیه  اجرای دستک  آشمسیان،  گابیون بندی روستای  آباد، 
شهرستان خمین، جدول کشی، اجرای حفاظ، دستک و آسفالت زیرگذر رباط 
میل شهرستان اراک، ایجاد آبرو لوله ای  پل دیزک، اجرای دیوار ساحلی پل 
بازرجان و ایجاد پل دالی سلوکلو از جمله طرح های استانی این اداره کل است.

وی ادامه داد: ایجاد پل باکسی کوت آباد شهرستان کمیجان، مرمت 
پل نوده شهرستان آشتیان و تعریض پل روستای عراقیه شهرستان فراهان 
از دیگر طرح های استانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

مرکزی است که امسال اجرایی شد.
مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
اجرای طرح زیرگذر جاده نیموربه دلیجان به اعتبار 35 میلیارد ریال، بهره 
شهرستان  سعادت  همای  رفاهی  خدماتی  مجتمع  دوربرگردان  از  برداری 
دلیجان با اعتبار 10 میلیارد ریال و بهره برداری از زیرگذر راه آهن پرندک 
با اعتباری بالغ بر 2۶ میلیارد ریال از جمله اقدامات این اداره کل در راستای 

افزایش ایمنی در جاده های استان است.
حاجی آباد  زیرگذر  آوه،  همسطح  غیر  تقاطع  تکمیل  افزود:  زندی فر 
شهرستان اراک از دیگر طرح های این اداره کل در راستای رفع نقاط حادثه 

خیز جاده های استان مرکزی است.
وی ادامه داد: ایجاد زیرگذر روبروی شهرک صنعتی پرندک شهرستان 
زرندیه با اعتبار 22 میلیارد ریال که از جمله طرح های مهم استان مرکزی 

است در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد.
در  روستایی  راه  و  اصلی  راه  راه،  آزاد  انواع  کیلومتر  و ۴00  هزار   ۶
استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی 

تشکیل داده است.

در پانزدهمین جشنوارۀ ملی انتشارات روابط عمومی صورت 
گرفت؛ 

درخشش روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه 
ملی  ۀ  ر ا جشنو همین  د نز پا
هـدف  با  عمومی  روابط  انتشارات 
ین  بهتـــر فی  معر و  ب  نتخا ا
ر  د ها  د عملــکر و  ها  لگـــو ا
زمیـــنۀ انتــشارات روابط عمومی ها 
با درخشش روابط عمومی های گروه 
فوالد مبارکه به کار خود پایان داد. 

پانزدهمین  اختتامیۀ  آیین  در 
بط  ا و ر رات  نتشا ا ملی  ۀ  ر ا جشنو
مرکز  در  که  کشور  عمومی های 
همایش های سازمان مدیریت صنعتی 
و با حضور معاون مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعدادی از اساتید و متخصصان علوم ارتباطات، 
سوم دی ماه در تهران برگزار شد، گروه فوالد مبارکه با کسب جوایز متعدد 

در بخش های مختلف موفق به کسب عناوین برتر شد.
در این آئین، روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با کسب 7 عنوان برتر و 
روابط عمومی فوالد هرمزگان نیز با کسب چهار عنوان برتر خوش درخشیدند 

و افتخاری دیگر در کارنامۀ عملکرد گروه فوالد مبارکه بر جای گذاشتند.
کسب رتبۀ اول در بخش های کاریکاتور و پوستر در سطح ملی، کسب 
رتبۀ دوم در بخش اینفوگرافی در سطح ملی و بخش فیلم های مستند و 
همچنین کسب رتبۀ دوم در بخش های کلیپ، تیزر و خالقیت نیز از افتخارات 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در این جشنواره بود.
روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان نیز از جمله روابط عمومی های 
موفق در این دوره با کسب ۴ عنوان برتر و دریافت لوح تقدیر و تندیس 

جشنواره به پاس تالش های صورت گرفته موردتقدیر قرار گرفت.
اول کشوری  رتبۀ  به کسب  موفق  هرمزگان  فوالد  عمومی  روابط   
تبلیغات، رتبۀ اول کشوری انتشار کتاب، رتبۀ دوم کشوری انتشار مقاله و 

رتبۀ دوم استانی طراحی و انتشار ویژه نامه گردید.
شایان ذکر است در اختتامیۀ این جشنواره، انجمن متخصصان روابط 
عمومی به عنوان برگزارکنندۀ این جشنواره ملی، با اهدای لوح تقدیر و تندیس 
ویژه به روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از اقدامات صورت گرفته در عرصۀ 

فرهنگ مکتوب و نشر آنالین قدردانی نیز کرد.
      

در  بنیان  دانش  و صنعتی  تولیدی  واحد   21 استقرار 
شهرک های صنعتی مازندران

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران از استقرار و فعالیت 21 
واحد تولیدی و صنعتی دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان خبر داد.

مازندران،  صنعتی  شهرک های  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
از ارکان مهم  سید مصطفی موسوی گفت: شرکت های دانش بنیان یکی 
توسعه و تحول در عرصه اقتصادی به شمار می روند و با توجه به شرایط 
شرکت  این  فعالیت  برای  خوبی  بستر  مازندران  مناسب  های  زیرساخت  و 

ها فراهم شده است.
های  شرکت  افزود:  مازندران  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
دانش بنیان با توجه به ظرفیت های خود آمیختگی و انتقال دانش و پژوهش 
به کسب و کارهای محلی و تولیدی، باعث ارتقا و عمومی کردن دانش فنی 

در جامعه می شوند.
موسوی تصریح کرد: تاکنون 21 واحد تولیدی دانش بنیان در شهرک 
های صنعتی استان مستقر شدند که زمینه اشتغال ۸37 نفر را نیز فراهم نمودند.

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در شهرک های امام زاده عبداهلل 
آمل، نکا، مرزن آباد، جویبار، بندپی، شهدای محمود آباد، بابکان، میرود، ساری 
1و2 و بشل مستقر می باشند خاطرنشان کرد:  این واحدهای تولیدی در زمینه 
تولید فناوری زیستی )نانو( انرژی نو، فناوری اطالعات و ارتباطات کامپیوتری، 
تجهیزات پیشرفته ساخت آزمایشگاهی، وسائل و ملزومات پزشکی، اپتیک و 
فوتونیک، داروهای پیشرفته، سخت افزارهای رایانه، برق الکترونیک و مخابرات، 

فناوری زیستی  و مواد پیشرفته فلزات و درحال فعالیت می باشند.

برقراری حدود ۷0 هزار تماس با اورژانس 115 ايالم
صید نور علیمرادی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 
بیمار و مصدوم  اولسالجاری  1۶3۹7  نه ماهه  ایالم   گفت: در  دانشگاه 
انتقال داده  اورژانسی به همت نیروهای اورژانس استان به مراکز درمانی 

شده است.
وی افزود: همچنین در این مدت حدود  70 هزار تماس  با اورژانس 
به  از 1۴ هزار مورد منجر  تعداد بیش  این  از  برقرار شده که  استان   115

ماموریت اورژانسی شده است.
رئیس اورژانس 115 ایالم با بیان اینکه 1۹۴ ماموریت توسط اورژانس 
هوایی استان در ۹ ماه گذشته انجام شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 
یک فروند بالگرد تخصصی اورژانس مستقر در فرودگاه ایالم خدمات فوریت 

های پزشکی ارائه می دهد.
علیمرادی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه،  2۶1۹ ماموریت 
انتقال بیماران کرونایی به بیمارستان های استان و 11۹۶ مأموریت انتقال 

بین مراکز درمانی برای بیماران کرونایی صورت گرفته است.
 )MCMC(درمانی مراقبتهای  پایش  مرکز  در  داشت:  بیان  وی 
هماهنگی جهت اعزام بیماران در داخل استان تعداد 2۹۴0 مورد و اعزام 
های بیماران به مراکز درمانی خارج استان تعداد ۴1۶ مورد انجام گرفته است.

مدیر حوادث دانشگاه ایالم تاکید کرد: تمامی آمبوالنس ها اورژانس 
115 مجهز به GPS بوده و به صورت شبانه روزی جهت افزایش کیفیت 

خدمات دهی رصد می گردند.
وی با بیان اینکه ۴2 پایگاه در سطح استان فعال می باشد، گفت: از 
این تعداد 2۸ پایگاه جاده ای، 13 پایگاه شهری و یک پایگاه اورژانس هوایی 

به بیماران و مصدومان سطح استان خدماترسانی خواهند داد.
علیمرادی در پایان با اشاره به هزینه های باالی نگهداری پایگاه های 
اورژانس 115 استان از خیرین هم استانی خواست تا برای کمک رسانی به 
راه اندازی پایگاه های اورژانس در سطح استان و کمک به حفظ سرمایه های 
اورژانس، تامین، تجهیز و خرید دستگاه های مورد نیاز، اورژانس ایالم را در 
راستای بهبود کیفیت و افزایش خدمت رسانی به مددجویان یاری رسانند.

توسط استاندار مازندران صورت پذيرفت : ابالغ طرح 
جامع و تفصیلی شهر پل سفید

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
استان مازندران، دکتر پاکدامن معاون شهرسازی و معماری ضمن اعالم 
این خبر افزود : طرح جامع و تفصیلی شهر پل سفید که در تاریخ ۹۸/۴/3 
، جهت  بود  رسیده  به تصویب  ایران  معماری  و  در شورایعالی شهرسازی 
اجرای چهارچوبهای تعیین شده در طرح و هدایت توسعه کالبدی و فیزیکی 
شهر توسط آقای حسین زادگان استاندار مازندران در تاریخ13۹۹/0۹/27 

به شهرداری پل سفید ابالغ شده است.
وی گفت : طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن 
نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی 
، بازرگانی، اداری و  کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری 
و نیازمندیهای عمومی شهری تعیین  می شود و ضوابط و مقررات مربوط به 
کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و 

مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد.
می  تهیه  مرحله  دو  در  جامع  اینکه طرح  به  اشاره  با  پاکدامن  دکتر 
شود گفت : طرح جامع طرحی است کالبدی ، فضایی که با بهره گیری از 
تحوالت جمعیتي ، اقتصادی و کالبدي شهر به بهبود سازمان فضای شهرها 
و رفاه اجتماعی مردم می پردازد. وی افزود : این طرح در دو مرحله تهیه 
می شود. مرحله اول شامل انجام بررسی های شناخت وضع موجود شهر 
و تحلیل داده ها و در مرحله دوم طرح پیشنهادی کالبدی شهر و ضوابط 

مربوطه ارائه می شود .
معاون شهرسازی و معماری یادآور شد : این طرح بر اساس تعریف 
کلی مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن، به وزارت مسکن و 
شهرسازی و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و بر 
اساس شرح خدمات مصوب تهیه طرح هاي توسعه و عمران ) جامع ( تهیه 
گردیده و کلیه مراحل بررسی و تصویب در مراجع استانی و کشور را پشت 

سر گذاشته است .

خبرنهم
افزايش 9 درصدی مصرف گاز در استان اردبیل 

افزایش ۹ درصدی مصرف  از  اردبیل  مدیر عامل شرکت گاز استان 
گاز مشترکین اردبیلی نسبت به سال گذشته ، خبر داد و گفت: در استان 
اردبیل مصرف گاز در طول سه روز گذشته، به 31 میلیون و 1۹۸ هزار متر 

مکعب رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی 
اول سال گذشته  ماهه   ۹ در  اینکه  به  اشاره  با  این شرکت  مدیر عامل 
افزود:  است،  شده  مصرف  استان  در  گاز  مکعب  متر  میلیارد  دو  بر  بالغ 
از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از دو میلیارد و 102 میلیون 
این  که  گردیده  مصرف  استان  در  مشترکین  توسط  گاز  مکعب  متر 
مشابه  مدت  به  نسبت  گاز  مصرف  درصدی   ۹ افزایش  باعث  موضوع 

سال گذشته شده است.
وی با توجه به ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در بیشتر استانهای 
کشور و افزایش بی سابقه مصرف گاز، صرفه جویی سراسری برای عبور از 
روزهای سرد زمستان را بیش از پیش ضروری برشمرد و اظهار داشت: در 
بیشتر شهرهای استان دمای هوا حتی به منفی ده درجه نیز می رسد که در 
صورت توجه نکردن مصرف کنندگان خانگی بر صرفه جویی هر چه بیشتر 
در مصرف گاز، علی رغم تالشهای صورت گرفته درخصوص پایداری شبکه 
توزیع گاز طبیعی در استان ممکن است در پاره ای نقاط با کمبود گاز و 
کاهش افت فشار مواجه شویم بنابراین از مشترکین گاز طبیعی خواستاریم 

تا در مصرف این نعمت خدادادی صرفه جویی نمایند.
اسماعیلی اصالح الگوی مصرف را یکی از راهکارهای مهم در برون 
رفت از هرگونه بحران احتمالی ناشی از مصرف بی رویه گاز طبیعی برشمرد 
و گفت: استفاده از پوشش مناسب، استفاده از پرده های ضخیم، استفاده از 
شیرهای ترموستاتیک و رعایت دمای رفاه )1۸تا 21درجه( و پوشش مناسب 
موتورخانه ها و تعمیرات الزم در آنها به عنوان بخشی از راه های مصرف 

بهینه گاز توصیه می شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در حال حاضر میانگین مصرف روزانه گاز 
طبیعی استان اردبیل بیش از 10 میلیون مترمکعب است که با توجه به بارش 
برف و برودت هوای اکثر نقاط استان پیش بینی می شود طی ماههای آینده 

این میزان مصرف افزایش یابد.
اسماعیلی در پایان ضمن توصیه به اصالح الگوی مصرف و رعایت 
دمای رفاه در منزل و محل کار توسط مصرف کنندگان در استان اردبیل ، 
اظهار داشت: طی ده روز گذشته و در پی بارش برف و کوالک در اقصی نقاط 
استان و حاکم بود هوای سرد خوشبختانه در سالجاری با توجه به پایداری 
شبکه های توزیع و اقدامات صورت گرفته تا بحال هیچگونه قطعی گاز و 

کاهش افت فشار در استان گزارش نشده است.

دبیر نخستین جشنواره تئاتر مجازی استان ایالم :
آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نخستین جشنواره تئاتر مجازی ایالم دهم بهمن ماه

بیر  د لی  شما محمدیان  محمد 
تئاتر مجازی استان  نخستین جشنواره 
آخرین  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ایالم 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نخستین 
جشنواره تئاتر مجازی ایالم دهم بهمن 

ماه سالجاری است.
دبیر  لی  شما محمدیان  محمد 
تئاتر مجازی استان  نخستین جشنواره 
آخرین  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ایالم 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نخستین 
جشنواره تئاتر مجازی ایالم دهم بهمن 

ماه سالجاری است.
نوزدهم  تا  پانزدهم  از  افزود:  وی 
فضای  در  نمایشی  آثار  ماه   بهمن 
مجازی و در پلتفرم  آپارات منتشر می 
این  برتر  آثار  معرفی  و  اختتامیه  شود. 
جشنواره نیز از طریق صفحه اینستاگرام 
برگزار  زنده  صورت  به  هنری”  “ایالم 

می شود.
تر  تئا ه  ر ا جشنو نخستین  بیر  د

مجازی ایالم اظهار داشت: مدت زمان 
و  ای حداقل 15  نمایش های صحنه 
است  شده  منظور  دقیقه   20 حداکثر 

نفره؛  تک  های  نمایش  همچنین  و 
دانشجویی و گونه های نوین و ابتکاری 

هم پذیرفته می شوند.

اینکه  بیان  با  شمالی  محمدیان 
تئاتر فجر  به جشنواره  اثری  سالجاری 
ارسال نخواهد شد ادامه داد: تالش می 
شود جریان اثربخشی در حوزه نمایش 

استان خلق شود.
تصمیم  به   توجه  با  افزود:  وی 
تئاتر  گذاری جشنواره  سیاست  شورای 
برگزاری  عدم  بر  مبنی  ایالم،  استان 
مصوبات  به  توجه  با  و  جشنواره،  این 
کرونا  ویروس  با  مقابله  استانی  ستاد 
فرهنگی  های  فعالیت  صراحت  به  که 
و هنری را منع کرده بود، بر آن شدیم 
تا با سبک و سیاق جدیدی و در قالب 

مجازی جشنواره را برگزار کنیم.
تر  تئا ه  ر ا جشنو نخستین  بیر  د
این  خوشبختانه  گفت:  ایالم  مجازی 
هنرهای  کل  اداره  موافقت  با  طرح 
جشنواره  و  شد  مواجه  کشور  نمایشی 
مشتمل بر دو بخش صحنه ای و خارج 

از صحنه خواهد بود .

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  مرکزی- 
مدارس استان مرکزی گفت: 20۸ کالس درس با 
زیربنای 30 هزار و 507 متر مربع در قالب 2۴ طرح 

در سال جاری در این استان ساخته شد.
درس  کالس   72 افزود:  محمدی   حسین 
خنداب،  شهرستان  کالس   ۶ اراک،  شهرستان  در 
2۸ کالس  دلیجان،  ۴7 کالس  شازند،  ۴3 کالس 
به  درس  کالس   ۶ و  زرندیه  کالس   ۶ محالت، 
مجموع کالس های درس شهرستان تفرش افزوده 

شود.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
کالسه   ۶ دبستان  تکمیل  گفت:  مرکزی  استان 
 ۶ ن  بیرستا د تکمیل   ، ندیه ر ز د  خشکرو دالور 
آزمایشگاه  و  کارگاه  دبیرستان،  تفرش،  کالسه 
۹ کالسه شهرک مهاجران  راهنمایی  اراک،  های 
هنرستان  بازسازی  و  تخریب  و  شازند  شهرستان 
طرح  ین  ا جمله  ز  ا ند  ز شا نی  لقا طا کالسه   2۴

است. ها 

حیان  بن  ا مدرسه  توسعه  فزود:  ا محمدی 
نهرمیان شازند، تکمیل و توسعه چهار کالس مدرسه 
12 کالسه غالمرضا  مدرسه  احداث  اراک،  ساروق 
دامن افشان 2 دلیجان، تکمیل سالن ورزشی حسن 
پور شهرک پردیس اراک و تکمیل مدرسه استثنایی 
بهره  به  امسال  که  است  طرح هایی  دیگر  از  ساوه 
برداری رسید.استان مرکزی دارای 20۸ هزار دانش 
آموز  با 2 هزار و 107 فضای آموزشی و هشت هزار 

و 27۸ کالس درس است.

مدیرکل نوسازی و مدارس استان مرکزی:

۲۰۸ کالس درس در استان مرکزی ساخته شد

حشمت اسدی مدیرعامل مخابرات 
جمع  در  مروز  ا ظهر  ایالم  منطقه 
ایجاد مشکالت فنی  خبرنگاران گفت: 
سرویس  ارائه  برای  درشبکه(  )اختالل 
افت  آمدن  وجود  به  سب  مخابرات، 
سرعت اینترنت ثابت خانگی مشترکان 

سطح استان شده است.
وی با بیان اینکه از نظر ظرفیت 
اظهار  ندارد  باند مشکلی وجود  پهنای 
شرایط  در  اینکه  به  توجه  با  داشت: 
موجود استفاده مردم از فضای مجازی 
یک  با  طبیعتا  شده  گذشته  از  بیشتر 

این  در  ها  درخواست  از  زیادی  حجم 
حوزه مواجه هستیم.

اظهار  ایالم  مخابرات  مدیرعامل 
عدم  مشکالت  راستا  این  در  داشت: 
برقراری آنالین نیز برای دانش آموزان 
که  است  آمده  وجود  به  دانشجویان  و 
تالش می شود این مشکل طی روزهای 

آینده برطرف شود.
 2020 سامانه  خصوص  در  وی 
و  پاسخگویی  حاضر  حال  در  گفت: 
پشتیبانی این سامانه بصورت منطقه ای 
و توسط استان لرستان انجام می شود.

اختالل در شبکه سبب افت سرعت اینترنت خانگی در ایالم شده است

اعوانی؛  علیرضا  آقای  سوی  از  حکمی  طی 
»زهره  خانم  استان سمنان،   گاز  مدیرعامل شرکت 
و  کار  روابط  »مسئول  عنوان  به  طاهردوست« 

مددکاری اجتماعی« این شرکت منصوب شد.
متن کامل حکم به شرح زیر می باشد:

باسمه تعالی
سرکار خانم زهره طاهردوست

با سالم؛
نظر به رویکرد و اهتمام ویژه شرکت در تحقق 
به  باعنایت  انساني،  منابع  حوزه  در  سازماني  اهداف 
موجب  به  جنابعالي  ارزشمند  تجارب  و  تعهد  دانش، 

این حکم به عنوان
اجتماعي«  ومددکاري  کار  روابط  مسئول   «  
امید  شوید.  مي  منصوب  سمنان  استان  گاز  شرکت 
وظایف  انجام  در  متعال  خداوند  از  استعانت  با  است 

محوله موفق و مؤید باشید.
در اجراي وظایف و مأموریت هاي محوله موارد 

ذیل مورد تأکید مي باشد.
ها،  نامه  آئین  و  روشها  مقررات،  با  آشنایي   
جاري  هاي  دستورالعمل  کلیه  رعایت  و  استانداردها 

شرکت در حوزه مددکاري.
بررسي مشکالت کارکنان شرایط اعم از مسائل 
به  الزم  ي  راهکارها  ارائه  و  اجتماعي  و  خانوادگي 

منظور رفع مشکالت و ناهنجاري هاي احتمالي موجود.
در کالسها  و شرکت  بررسي  مطالعه،  تحقیق،   
و سمینارهاي تخصصي و آموزشي و ایجاد ارتباطات 
کسب  و  آگاهي   منظور  به  سازماني  برون  و  درون 

اطالعات الزم و بروز در زمینه هاي مددکاري.
 بررسي وضعیت کارکناني که به علت بیماري 

وظایف  از  برخي  انجام  به  قادر  خاص  شرایط  یا  و 
نبوده و هماهنگي جهت اعالم به کمیسیون پزشکي، 
واحدهاي ذیربط و مسئولین مربوطه جهت اقدامات 

مربوطه.
بررسي و تجزیه و تحلیل علل انتقالي، استعفا و 
اجرایي   ارائه راهکارهاي  ترک کار توسط کارکنان و 
مناسب جهت مدیریت موضوع مبتني بر مقررات اداري.

 بررسي گزارشات دریافتي حوادث ناشي و یا غیر 
ناشي از کار به منظور معاضدت و کمک به کارکنان 

حادثه دیده .
 بررسي و تایید مشکالت مالي کارکنان جهت 
پرداخت وام و مساعده مطابق با مقررات جاري ، منابع 

و توان شرکت.
برقراري  راستاي  در  نظارت  و  ریزي  برنامه 
و  کارکنان  براي  اي  مشاوره  و  آموزشي  کالسهاي 
منظور  به  آموزش  واحد  هماهنگي  با  آنان  خانواده 
کاري،  مشکالت  با  مقابله  هاي  شیوه  با  آشنایي 
خانوادگي  و اجتماعي و نیز حل مسائل بوجود آمده در 

زمینه هاي یاد شده.
ستاد  در  ذیربط  واحدهاي  با  و همکاري  ارتباط 
شرکت ملي گاز ایران، بهداري و بهداشت صنعت نفت؛ 
سازمان تامین اجتماعي و دیگر سازمانهاي مرتبط  با 

هدف ایفاي نقش موثر در حوزه مددکاري.

انتصاب مسئول روابط کار و مددکاری اجتماعی شرکت گاز استان سمنان

و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  حقیقی  مرادی  جعفر 
آبخیزداری استان سمنان از برگزاری جلسه کارگروه 
فرعی حفاظت از اراضی ملی ومنابع طبیعی  ، شورای 
حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی 
وانقالب  عمومی  محترم  دادستان  ریاست  با  استان 
مرکز استان و اعضاء این جلسه در محل سالن شهید 

استان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  کل  اداره  نقاشیان 
سمنان خبر داد.

طبیعی  منابع  کل  مدیر  حقیقی  مرادی  جعفر 
جلسه  این  در  گفت:  سمنان   استان  آبخیزداری  و 
پیرامون   ، ثبتی    پالک  چند  اراضی    ، درخصوص 
حفظ وحراست از انفال ، به خصوص اراضی ملی ومنابع 

طبیعی استان وپالکهایی که در معرض ،تعرض قرار 
دارند بحث وبررسی به عمل آمد. 

جعفر مرادی حقیقی عنوان کرد: تاکید گردید در 
از  اجرایی  اقدامات   ، متولی  دستگاههای  وقت  اسرع 
جمله کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی ،اعمال واسناد 

مالکیت به نام دولت جمهوری اسالمی اخذ گردد.

اقدامات اجرایی کاداستر اراضی ملی ،منابع طبیعی و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسالمی
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بر اساس مصوبه شورای 
عالی ترافیک اتصال مترو به 
دستور  در  اقماری  شهرهای 
کار قرار دارد و بر همین اساس توسعه 
جنوبی خط 3 مترو و اتصال آن به مترو 
سیاست  یک  عنوان  به  نیز  اسالمشهر 

دنبال می شود.
شهرستان  مهم  پروژه  از   یکی 
که  نقل  و  حمل  حوزه  در  اسالمشهر 
شود،  می  انجام  خاتم  قرارگاه  توسط 
تدبیر  با  خوشبختانه  که  است  مترو 
مدیران قرارگاه و شهرداری اسالمشهر از 
پیشرفت خوبی برخودار است. اما به دلیل 
باال رفتن نرخ مصالح و افزایش تورم و... 
این پروژه نیز با مشکالتی روبرو شده 
که الزم بود تا در سطح کشوری برای 
تامین اعتبار الزم پیگیری هایی صورت 
بگیرد که خوشبختانه اعتبار الزم به این 

پروژه تخصیص می یابد.
شهردار اسالمشهر گفت: بخشی از 
منابع مالی مورد نیاز این طرح در راستای 
موافقتنامه هیئت دولت از طریق سازمان 
تامین  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
می شود که، تاکنون قریب به3۹ میلیارد 
تومان به این پروژه تخصیص یافته و 
تومان  بر ۹0میلیارد  بالغ  و  جذب شده 
و  افزوده  ارزش  اعتبارات  محل  از  هم 
درآمدهای  و  مالی  منابع  بر  مدیریت 
امالک  واگذاری  بدون  و  شهرداری 

پرداخت  و  تامین  شهرداری  اختیار  در 
شده است .

 1200 برآورد  به  اشاره  با  وی 
نیازمترو  مورد  اعتبارات  تومانی  میلیارد 
در سال ۹۸ خاطر نشان کرد: با در نظر 
کاالها  در  تورم  نرخ  و   تعدیل  گرفتن 
نیز  پروژه  این  اعتبارات  میزان  قطعًا  
افزایش خواهد داشت، که در این راستا 
انتظار می رود با افزایش اعتبارات دولتی 
 1۴03 سال  تا  بتوان  منابع،  دیگر  و 
بهره  قابل  و  تکمیل  عظیم  پروژه  این 

برداری کرد.
وی عنوان کرد: با توجه به حجم 
در  پروژه های کالن عمرانی  گسترده 
جهت  ،شهرداری  شهر  مختلف  نقاط 

حتی  پروژها  این  های  هزینه  تامین 
یک متر از امالک خود را واگذار نکرده و 
پرداختیهای صورت گرفته بابت مطالبات 
ایجاد  طریق  از  صرفا   ، پیمانکاران 
درآمدهای پایدار و جذب اعتبارات دولتی 
و ارزش افزوده و مدیریت در منابع مالی 
انجام پذیرفته ضمن اینکه در طول مدت 
سه ساله بالغ بر یک میلیون وچهارصد 
هزار متر مربع از امالک شهرداری با اخذ 

سند تثبیت مالکیت شده است.
بخش  در  اسالمشهر  ر  شهردا
به پیشرفت  از صحبت هایش  دیگری 
گفت:  و  کرد  اشاره  مترو  پروژه  کار 
برای  رینگ  و ۴2۹  هزار  تاکنون یک 
مترو نصب شده است و 2 هزار و 1۴۴ 

متر حفاری مکانیزه صورت گرفته است.
تفاسیر   این  با  داد:  ادامه  وی 
مکانیزه  حفاری  پروژه  پیشرفت  درصد 

به 27/2۸درصد رسیده است.
مجموع  کرد:   عنوان  شهردار 
مکانیزه  غیر  اول  قطعه  در  حفاری 
بسمت ایستگاه آزادگان تهران  با ۴17 
متر انجام شده که درصد پیشرفت پروژه 

حفاری دستی نیز ۴5/32درصد است.
وی اظهار کرد: در مجموع تا تاریخ 
پنجم دی ماه 25۶1 متر طول از تونل 

مترو حفاری شده است.
ماه  در  گفت:  اسالمشهر  شهردار 
به  اسالمشهر  مترو  پروژه  اخیر  های 
مشکالتی  با  ها  قیمت  افزایش  دلیل 
روبرو شده است که پیگیری الزم برای 
سازمان  طریق  از  مالی  منابع  تأمین 

برنامه و بودجه صورت گرفته است.
گفت:مجمع  اسالمشهر  شهردار 
نمایندگان تهران بویژه دکتر شریفیان، 
پیگیری های خوبی از سازمان برنامه و 
این  موافقت  در صورت  داشتند  بودجه 
منابع  از  بخشی  است  قرار  سازمان؛ 
شهرداری  کالن  های  پروژه  مالی  
شمالی  کمربند  و  مترو  احداث  شامل 
شهر از طریق تهاتر نفت بین دولت و 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به عنوان 
پیمانکار این پروژه بزرگ شهری تامین 

خواهد شد.

تامین هزينه های احداث مترو و کمربندی شمالی اسالمشهر  سرای محله »شترخوار« و »کیکاور« 
در يك قدمی افتتاح

زندگی شهروندان،  کیفیت  ارتقای  با هدف  محله  سرای  اندازی  راه 
برای  مستعد  جوانان  از  استفاده  و  اجتماعی  مشارکت  برای  انگیزه  ایجاد 
بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی مناطق در برنامه کاری شهرداری رباط 

کریم قرار دارد .
راه اندازی سرای محالت نخستین گام برای مشارکت موثر شهروندان 
در اداره محله و شهر است، وقتی کاری با مردم، بوسیله آنها و برای خدمت 
به شهروندان انجام شود یک کار اثر بخش است و در واقع مدیریت شهري؛ 

منابع را مناسب خرج کرده است.
شهردار رباط کریم در این خصوص گفت: به همین منظور چندین 
است که  قرار گرفته  اجرا  و  کار  در دستور  رباط کریم  در  سراي محله 
حال  در  کیکاور  و  شترخوار  سفیدار،  مناطق  در  محله  سراهای  این 

هستند. احداث 
سطح  ارتقای  هدف  با  پروژه  این  افزود:  پارسا«  »اصغر  مهندس 
زندگی، گسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی توسط مردم، همیاری 
اهالی هر منطقه با یکدیگر و مدیریت مسائل مختلف در سطح محالت 

صورت پذیرفته است.
شهردار رباط کریم ادامه داد: تقویت و افزایش همکاری مشترک میان 
شهروندان فهیم کیکاور و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی و رفاهی بسیار مهم و ارزشمند است و شهرداری با احداث این 

پروژه، گامی مثبت در جهت تحقق این اهداف برداشته است.
مهندس پارسا بیان کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر رباط کریم 
نیازمند توجه جدی است ازاین  رو مجموعه مدیریت شهری به پروژه های 
فرهنگی و اجتماعی ازجمله ایجاد سرای محالت در مناطق کمتر برخوردار 
از  یکی  کیکاور  منطقه  در  محله  که ساخت سرای  دارد  ویژه  توجه  شهر 

آنها است.
وي بیان کرد: این پروژه یکی از چندین پروژه شاخص مدیریت شهری 
و  با سرعت  که  است  فرهنگی  زیرساخت های  توسعه  رباط کریم جهت 
کیفیت خوبی ادامه دارند و در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار رباط کریم با اشاره به تکمیل سرای محله کیکاور، تصریح 
کرد: عملیات پی کنی جهت اجرای دیوار پیرامونی ساختمان سرای محله 

کیکاور اجرا شده است.
 شهردار رباط کریم همچنین با اشاره به تکمیل سرای محله کیکاور 
اجرای طرح های  امکان  ارزشمندی است که  گفت: سرای محله ظرفیت 

فرهنگی، ورزشی و آموزشی با رویکرد محلی را فراهم می کند.
مهندس پارسا اظهار کرد: عملیات رگالژ کف پی دیوارهای پیرامونی 
این سرای محله جهت اجرای بتن مگر و اجرای تاسیسات گرمایش سرای 

محله کیکاور انجام شده است.
شهردار رباط کریم با اشاره به ادامه احداث سرای محله شترخوار، گفت: 

دیوار کشی محوطه سرای محله شترخوار انجام شده است.
مهندس پارسا افزود: برخورداری از خدمات مناسب شهری و رفاهی 
حق شهروندان در تمام مناطق رباط کریم است و در این حوزه تفاوتی بین 

محالت کم برخوردار و برخوردار نباید وجود داشته باشد.
و  امکانات  افزایش  با  بدون شک  کرد:  تصریح  کریم  رباط  شهردار 
زیرساخت ها در محالت کم برخوردار شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در 

این مناطق خواهیم بود.
 وي افزود:  شهروندان از ما انتظار دارند و ما هم خدوم و امانتدار آنها 
هستیم، لذا ما تمام تالش خود را بکار بستیم تا این پروژه زودتر به بهره 

برداری رسیده و در اختیار شهروندان الیق قرار گیرد.
نیاز  تامین  شهردار رباط کریم گفت: توسعه متوازن زیرساخت ها و 
های شهروندان در همه حوزه ها، همواره مورد توجه مدیریت شهری رباط 

کریم قرار دارد.

آرامش بازار سرمايه درماه های پايانی سال 
نایب رییس هیات مدیره بورس تهران با اشاره به بررسی گزارش های 
دوره ای )۶ و ۹ ماهه( شرکت ها گفت: با توجه به وضعیت نرخ ارز و حجم 
فروش مناسب، در این دوره تقریبا انتظارات از شرکت های بورسی محقق 

شده و نتایج مثبتی برای بازارسرمایه فراهم شده است.
در  عشقی نژاد«  »جواد  ایران،  بازارسرمایه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خصوص ادامه روند بازار سرمایه در سه ماه آینده نیز بیان کرد: در این رابطه 
اصلی ترین موضوع، روابط سیاسی و رفتارهای بین المللی است؛ به نظر می 

رسد به نتایج خوبی در حوزه بین الملل برسیم.
نایب رییس هیات مدیره بورس تهران بازارسرمایه را در ماه های پایانی 
سال جاری همراه با آرامش دانست و افزود: اما برای سال 1۴00با توجه به 
بودجه ممکن است با اتفاقات جدیدی رو به رو باشیم که تجزیه و تحلیل 
آن می تواند بر صنایع مختلف اثرات خاصی را بگذارد؛ به طوری که ممکن 

است این اثرات تا 2-3 سال آینده با برخی از صنایع همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من صنعت پتروشیمی، به شرط تعدیل 
و اصالح تحریم ها و افزایش قدرت فروش و همچنین کانی های فلزی و 
صنایع فلزی می توانند با توجه به قیمت های جهانی اهداف مناسبی را در 

پیش روی خود داشته باشند.

چین شريك نخست تجاری ايران 
آمارهای  به بررسی  بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود  اتاق 
تجاری کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری پرداخته که نشان دهنده جابجایی 

در میان اصلی ترین شرکای تجاری ایران است.
آخرین آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت پیش از آذر ماه منتشر 
شده بود نشان می داد که در میان اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران، عراق 
اصلی  به شریک  و  بگیرد  را  چین  جایگاه  مدتی طوالنی  از  پس  توانسته 
کشور بدل شود اما در پایان پاییز، بار دیگر چین به جایگاه همیشگی خود 

بازگشته است.
میزان  جاری،  سال  پاییز  پایان  تا  شده  انجام  براوردهای  اساس  بر 
صادرات ایران به چین به عدد ۶.۴ میلیارد دالر رسیده و این در حالی است 
که صادرات به عراق در مرز شش میلیارد دالر قرار دارد. پس از این دو، 
واردکنندگان  بعدی  رده های  در  افغانستان  و  ترکیه  عربی،  متحده  امارات 

عمده کاال از ایران هستند.
در حوزه واردات کاال نیز چین با هفت میلیارد دالر اصلی ترین شریک 
ایران بوده و پس از آن، امارات متحده عربی با ۶.3، ترکیه با سه، هند با 1.۶ 
و آلمان با 1.3 میلیارد دالر، دیگر صادرکنندگان عمده کاال به ایران بوده اند.

همچنین براوردهای صادراتی نشان می دهد که ایران در آذر ماه توانسته 
نسبت به ماه قبل، افزایش 10 درصدی را در آمار صادراتی خود به ثبت 
برساند. با این وجود  تحت تاثیر شیوع کرونا، میزان ارزش صادرات ایران 
تا پایان آذر حدودا 20 درصد و از نظر وزنی حدودا 17 درصد کاهش یافته 
است. واردات ایران نیز از نظر ارزشی 1۶ و از نظر وزنی یک درصد نسبت 

به سال قبل کمتر شده است.
این آمار در حالی به دست آمده که در ماه های نخست شیوع کرونا، 
پیش بینی می شد بیش از 35 درصد از تجارت ایران کاهش یابد و هرچند در 
ماه های ابتدایی شیوع این ویروس، میزان کاهش صادرات حتی به مرز ۴0 
درصد نیز رسید اما با گشایش مرزها و تداوم تجارت با وجود محدودیت ها، 
به نظر می رسد امکان جبران بخشی از کاهش تجارت تا پایان سال جاری 

وجود داشته باشد.

درخواست عراق از ترکیه برای سرمايه گذاری در اين کشور
شهردار بغداد خواهان بهره گیری از تجربه ترکیه در توسعه و بازسازی 

اقتصاد عراق شد.
به گزارش دیلی صباح، شهردار بغداد از شرکت های ترکیه درخواست 

کرد که در عراق سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند.
عال معن با بیان اینکه خواستار مشارکت همه طرف های خارجی در 
توسعه بغداد هستیم از تمایل عراق برای بهره گیری از تجارب ترکیه خبر 
داد و افزود: تجربه ترکیه در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مفید است. 
شهردار بغداد با اشاره به سفر مصطفی الکاظمی- نخست وزیر عراق 
به آنکارا گفت دو طرف روابط خود را در حوزه اقتصادی و تجاری گسترش 
خواهند داد. الکاظمی روز هفدهم دسامبر به آنکارا سفر کرد و روابط اقتصادی 

بین طرفین در این سفر بررسی شد. 
معن با اشاره به اخالل در فعالیت های اقتصادی بغداد از زمان حمله 
آمریکا به عراق در سال 2003 گفت: در حوزه توسعه اقتصادی مایل هستیم 
همکاری بیشتیر با ترک ها داشته باشیم. بسیاری از پروژه های اقتصادی 
و بازسازی در بغداد که پس از سال 2003 انجام شده اند با اتهاماتی نظیر 

فساد روبرو هستند. 
پیش از این عال الجبوری- وزیر تجارت عراق در دیدار با سفیر ترکیه 
در عراق بر تمایل کشورش در گسترش همکاری ها با ترکیه تاکید کرده 
بود. الجبوری با اشاره به روابط تاریخی دو طرف خواهان سرمایه گذاری 

بیشتر فعاالن اقتصادی ترک در عراق شده بود. 
ترکیه یکی از اصلی ترین شرکای تجاری عراق به شمار می رود و و 
تا پایان سال 201۹ دو کشور دارای روابط تجاری در حدود 15.۸ میلیارد 

دالر بودند.
دالر  میلیارد   ۹ از  بیش  ترکیه  اکونومیکس،  تریدینگ  اعالم  طبق   
صادرات به عراق دارد با این حال رقم صادرات فعلی بسیار کمتر از رکورد 
ثبت شده در سال 2013 دارد که در آن ترکیه 12 میلیارد دالر صادرات 

به عراق داشت. 
کمترین میزان صادرات ترکیه به عراق در سال های اخیر نیز مربوط 

به سال 2010 است که ترکیه ۶ میلیارد دالر صادرات به عراق داشت.

حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت وگوی اردبیل

دالر 4200 تومانی در بودجه 1400 حذف شود

ئیــس  ر پیرمــوذن،  حســین 
ــورای  ــت ش ــل در نشس ــاق اردبی ات
گفت وگــوی ایــن اســتان، چنــد نرخی 
بــودن ارز را یکــی از مشــکالت اصلی 
تجــارت کشــور دانســت و حــذف ارز 
ترجیحــی در بودجــه ســال آینــده 
یکــی  را  ارز  شــدن  تک نرخــی  و 
فعــاالن  اصلــی  خواســته های  از 
ــوان  اقتصــادی بخــش خصوصــی عن
کــرد. هشــتاد و چهارمیــن جلســه 
شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان اردبیــل بــا حضــور 
هاشــمی،  قاضــی زاده  امیرحســین 
برگــزار  مجلــس  اول  نایب رئیــس 
ــن  ــل، در ای ــاق اردبی ــس ات شــد. رئی
ــودن ارز را  ــی ب ــد نرخ ــت، چن نشس
ــارت  ــی تج ــکالت اصل ــی از مش یک
ــت: ارز  ــرد و گف ــوان ک در کشــور عن

۴200 تومانــی مشــکالت بســیاری را 
بــرای مــا بــه وجــود آورد، بعضــی از 
ــد  ــتفاده کردن ــه از آن اس ــرادی ک اف
ــی  ــش خصوص ــی بخ ــب بدنام موج
شــدند؛ ازایــن رو مــا خواســتار حــذف 
ــه بودجــه  ــی در برنام ارز ۴200 تومان
ــدن آن  ــی ش ــده و تک نرخ ــال آین س

ــتیم. هس
کیــد  تأ ن  ذ مــو پیر حســین 
صــد  ر د  7 0 نه  ســفا متأ  : د کــر
ــه  ــک ب ــهیالت و کم ــت تس پرداخ
آمــار  طبــق  خصوصــی  بخــش 
ســه  بــه  فقــط  مرکــزی  بانــک 
اســتان اختصــاص داشــته اســت 
ر  ا د برخــور کــم  ســتان های  ا و 
ــهیالت  ــن تس ــادی از ای ــهم زی س
خاطرنشــان  پیرموذن  ند. شــته ا ندا
کــرد: تســهیالت بخــش صنعــت 

ــاس  ــر اس ــه ب ــون بودج ــق قان طب
ــن  ــتان ها تعیی ــارف اس ــع و مص مناب
ــث  ــرایط باع ــن ش ــت، ای ــده اس ش
ــرو  ــتان های پیش ــه اس ــود ک می ش
ــم  ــتان های ک ــده و اس ــر ش پربارت

شــوند. ضعیف تــر  برخــوردار 
ــح  ــل تصری ــاق اردبی ــس ات رئی
همه جانبــه  توســعه  بــرای  کــرد: 
در  را  زیرســاخت ها  بایــد  کشــور 
ــم،  ــعه دهی ــور توس ــای کش ــه ج هم
اســتان های کــم برخــوردار مثــل 
اردبیــل زیرســاخت های الزم را بــرای 

ــد. ــعه ندارن توس
ــن  ــهم پایی ــه س ــاره ب ــا اش او ب
اســتان های کــم برخــوردار از بودجــه 
کنونــی  مجلــس  گفــت:  کشــور، 
ــر  ــور را تغیی ــه کش ــام بودج ــد نظ بای
دهــد و اســتان های محــروم را در 

ردیــف بودجــه باالتــر بیــاورد تــا 
عدالــت اجتماعــی رعایت شــود.رئیس 
ــان  ــران و آذربایج ــترک ای ــاق مش ات
افــزود: در بحــث تجــارت بین المللــی، 
تحریــم بــرای ما مشــکالت بســیاری 
ــت و ورود ارز  ــود آورده اس ــه وج را ب
بــه کشــور از طریــق سیســتم بانکــی 
عمــاًل ممکــن نیســت، امیدواریــم کــه 
ــاق  ــده اتف ــه در آین ــی ک ــا تغییرات ب
می افتــد بــرای رفــع ایــن مشــکالت 

ــالش شــود. ت
ــد کــرد: فعــاالن  پیرمــوذن تأکی
ــا  ــام کرون ــگری در ای ــوزه گردش ح
ــار  ــد و انتظ ــیاری دیده ان ــیب بس آس
مــی رود کــه در بودجــه ســال آینــده 
مناســبی  تســهیالتی  کمک هــای 
بــرای واحدهــای گردشــگری در نظــر 

ــه شــود. گرفت
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آگهی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت امالک 
خانم جمیله مقیمی به استناد درخواست وارده به شماره ۹۹/10/۶-12552 
از هشت سهم  پنج سهم مشاع  به میزان  المثنی  مالکیت  نموده که سند  ادعا 
)قفیز( ششدانگ یک قطعه باغ به پالک 1۸25/1 بخش چهار شهمیرزاد ذیل 
ثبت 20۴1 صفحه 350 از دفتر 1۹ به شماره سند 20222۴ که بنام ایشان صادر 
و تسلیم شده به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و چون در نظر است 
دومین سری سند مالکیت المثنی نسبت پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک 
نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک صدراالشاره 
می باشد یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد. 
حسین قزوینی تلوکی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 
م / الف ۴۹۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13۹5۶03010۶000۴۴۶۴ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد موسی 

چناری فرزند میرزا بشماره شناسنامه 1۸ صادره از دماوند در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 2۶0 متر مربع پالک 270۹ فرعی از ۸ 
اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای / رضا خانلرخانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 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: ۹۹/۹/2۶

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/10/11
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف ۴33

مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی عمران- عمران صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج بنام اینجانب رحمن غریبی 
فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 2 وکد ملی 55۸۹77۴۹۶۹ 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است . سنندج

آگهی مفقودی 
ال  تی  پارس  پژو  سواری  خودروی  کمپانی  برگ  و  سبز  برگ 
ایکس به رنگ سفید صدفی- روغنی مدل 13۸5 به شماره موتور 
12۶۸50022۶0 و شماره شاسی 1130۸۸57 و شماره پالک 5۸- 
521 ص 1۶ متعلق به خانم الهام بی گناه به کد ملی 35۴۹۹3۶02۸ 
و شماره شناسنامه ۶۶20 فرزند حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ CNG PARS XU7 به 
 12۴K122۴775 رنگ سفید - روغنی مدل 13۹7 به شماره موتور
پالک  شماره  و   NAAN21VE7JH3۴۴351 شاسی  شماره  و 
کد  به  ارجنکی  غالمی  سلمان  آقای  به  متعلق   31 س   2۹5  -71
ملی ۴۶232۸۸۸۸۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی 
برگ سبز موتور سیکلت انژکتوری به رنگ نقره ای مدل 13۹۸ 
تنه:  و   01۹۸NCV23۸102 موتور  شماره  به   KM200 تیپ 
NCVFTKKHEK1F5113۸ و شماره پالک 555- ۹2۴۸2 
متعلق به آقای مهدی کیانی هرچگانی به کد ملی ۴۶10۶2۸0۸2 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

سخنگوی دولت:
به توانایی وزارت و وزیر نفت اطمینان داریم 

نفت  فروش  و  استخراج  توانایی  به  دولت  منتقدان  برخی  گفت:  دولت  سخنگوی 
پیش بینی شده در بودجه سال آینده تردید دارند، اما ما به توانایی وزارت و وزیر نفت اطمینان 

داریم.
علی ربیعی، در نشست خبری که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به نشست 
مشترک بین دولت و مجلس و نشست عصر دوشنبه )هشتم دی ماه( سران سه قوه گفت: 
بخشی از مباحث مربوط به نشست های دولت و مجلس و سران قوا بخشی درباره موضوع 

بودجه بود که در آنها تفاهم و همراهی وجود داشت.
وی افزود: اصالحات مورد بحث در نشست های مشترک دولت و مجلس، عمدتًا حول 
دستورهای مقام معظم رهبری مبتنی بر واریز سهم 3۸ درصدی صندوق توسعه ملی به ازای 
فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز و برداشت نکردن از صندوق توسعه ملی برای 
مصارف تبصره چهار و بازپرداخت کامل اقساط صندوق توسعه ملی که در سال 1۴00 سررسید 

می شود، بود. در نتیجه، ۹3 میلیارد تومان ناترازی در بودجه خواهیم داشت.  
اصالح  برای  دولت  اقتصادی  ستاد  در  صبح  امروز  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
نامه مقام معظم رهبری در نحوه و مقررات برداشت از صندوق توسعه  بودجه براساس 
ناترازی، مقرر شد 53 هزار میلیارد تومان به فروش  ملی برای ۹3 هزار میلیارد تومان 
اوراق اضافه و ۴0 هزار میلیارد تومان هم در بودجه صرفه جویی شود و رئیس جمهوری 
13 هزار  بودجه حدود  بنابراین سقف  اعالم کرد،  به مجلس  را  این موضوع  نامه ای  در 

می یابد. افزایش  تومان  میلیارد 
عنوان  است،  شده  تدوین  دقیق  و  واقع بینانه   1۴00 بودجه  اینکه  بر  تأکید  با  ربیعی 
کرد: برخالف برخی اظهارنظرهایی که درباره پیش بینی رقم فروش نفت در بودجه 1۴00 
مطرح می شود، تصویری قابل دسترس از فردا وجود دارد، این حق ایران است که با توجه 
به جایگاهی که در سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( دارد حداقل روزانه 2 میلیون 
و 300 هزار بشکه نفت بفروشد، طبیعی است که این حق باید در بودجه بازتاب داده شود و 

دولت به عنوان حافظ منافع ملی باید زمینه تحقق آن را فراهم کند.
وی گفت: ما از جنگ اقتصادی سرافراز بیرون آمدیم و نخستین دستاورد ما از پایان 
این نبرد، این است که سهم خود را از بازار جهانی نفت پس بگیریم. برخی منتقدان دولت به 
توانایی استخراج و فروش مقدار نفت پیش بینی شده تردید دارند. ما همین حاال هم می توانیم 

2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشیم، ما به توانایی وزارت نفت و وزیر مطمئنیم.
بودجه جاری 1۴00 متکی به فروش نفت نیست

سخنگوی دولت افزود: بودجه جاری ما هم در سال 1۴00 به هیچ عنوان متکی به 
افزایش فروش نفت نیست و آنچه از طریق فروش بیشتر نفت به دست بیاید، صرف بنیه دفاعی، 
عمرانی و حمایت معیشتی خواهد شد. اما نباید درباره رابطه نفت و بودجه دچار اشتباه شویم.

ربیعی تصریح کرد: از اساس طبق نظری مبنی بر کم کردن رابطه بودجه و نفت گفته 
می شود نباید نفت را بیش از مصرف، تولید و استخراج کنیم، این دیدگاه نادرست است، اعتقاد 
ما این است که این دیدگاه فقط امروز و تداوم وضع موجود را می بیند. در حالی که ما باید 
نفت را یار رشد و توسعه کشور کنیم و اقتصادی را بسازیم که نقش نفت در آن ناچیز شود.

وی عنوان کرد: ما باید رابطه نفت و بودجه جاری را قطع کنیم و همه تالش ما بر 
این باشد که بودجه جاری از محل پویایی اقتصاد به دست بیاید نه نفت. در واقع اصالح 
ساختار بودجه یعنی ما درآمدهای نفت و فرآورده ها و مشتقات آن را برای افزایش قدرت 
ملی، ایجاد نیاز جهان به تولیدات صنعتی و مشتقات نفتی ایران و افزایش امنیت ملی و نیز 
سرمایه گذاری برای رشد و توسعه کشور و نسل های آینده و کمک به معیشت مردم برای 

گذر از شرایط سخت ایجاد کنیم.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، 
گفت: براساس آخرین تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 

امتحانات حضوری دانش آموزان تهرانی ملغی شد.
علیرضا زالی، در حاشیه نشست بررسی پیامدهای 
اجتماعی ناشی از همه گیری کووید 1۹ گفت: برگزاری 
امتحانات حضوری دانش آموزان در تهران به طور کامل 
منتفی است و این حتی شامل پایه اول و دوم ابتدایی 
هم می شود. در تهران برگزاری آزمون کاماًل مجازی 

و غیرحضوری صورت گیرد.
شرایط  در  همچنان  تهران  اینکه  بیان  با  وی 
از  منع حضور  این  داد:  ادامه  می برد،  سر  به  نارنجی 

جمله محدودیت های وضعیت نارنجی است.
کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  ستاد  فرمانده 
تأمین  برای  اینکه  به  اشاره  با  تهران،  در کالنشهر 
داریم، گفت:  متنوع  به سبد  نیاز  کرونا  واکسن های 
مطالبات  از  کرونا  واکسن های  واردات مکفی  بحث 
عمومی مردم است و دولت باید حداکثر تالش خود 
از گروه های  برای حمایت  انجام دهد.  با چابکی  را 
سریع تر  واکسن  باید،  سالمت  نظر  از  پذیر  آسیب 

شود. تهیه 
وی با اشاره به اینکه خبری های خوبی از تولید 
واکسن داخلی به گوش می رسد، افزود: 3 تا 5 پلتفورم 

آماده است که برای ورود به مرحله مطالعات انسانی از 
نظر زمانی اندکی با هم تفاوت دارند.

شده  انجام  مطالعات  تاکنون  داد:  ادامه  زالی 
کرونا  ایرانی  واکسن های  حیوانی  آزمون های  در 
حاضر  حال  در  است.  بوده  کارا  و  مؤثر  امیدبخش، 
15۶ شرکت پژوهشی در عرصه جهانی در حال در 
این زمینه فعال هستند و تعداد 12 شرکت جلوتر از 

بقیه قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه چین 2 نوع واکسن کرونا 
تولید کرده است، گفت: در کنار مدرنا و فایزر واکسن 

چین هم توزیع جهانی می شود.

امتحانات حضوری دانش آموزان تهرانی لغو شد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1643-  پنجشنبه 11 دی 61399 ورزش دنیای 

قهرمان المپیک لندن:
جايزه من را با نرخ سکه 8 سال پیش پرداخت کردند!

وزنه بردار سابق تیم ملی که بعد از چند سال 
میزان  از  لندن شد،  المپیک  مدال طالی  صاحب 

جایزه ای که دریافت کرده، انتقاد کرد.
در  که  اردبیلی  بردار  وزنه  محمدپور،  سعید 
کیلوگرم   ۹۴ دسته  پنجم  مقام  به  لندن  المپیک 
دست یافته بود، بعد از 5، ۶ سال با مثبت شدن تست 
دوپینگ ۴ نفر برتر این مسابقات رسما به مدال طال 
رسید. او که مهمان برنامه فرمول یک بود، درباره 
دوپینگ گسترده وزنه برداران در المپیک لندن گفت: 

اینطور نیست که یک نفر یا دو نفر داروی اشتباه خورده باشند. دوپینگ روس ها و 
کشورهای شوروی سابق گسترده بوده و کامال با برنامه ریزی انجام شده. من فکر 

می کنم آن ها از قدرت و البی خود استفاده کردند تا دستشان رو نشود.
وی در خصوص اینکه جایزه مدال طالی المپیک را دریافت کرده یا خیر، افزود: 
جایزه را گرفتم، اما اگر نمی دادند، بهتر بود! جایزه طالیی های لندن 200 سکه بوده 
که هر سکه را برای من به نرخ همان سال 2012 حساب کردند. به جای هر سکه 
به من یک میلیون و 200 هزار تومان پرداخت کردند! حتی قرار بود من ماهیانه به 
عنوان دارنده مدال طال 1.7 میلیون ماهیانه حقوق بگیرم که آن را هم می گویند 

هنوز تامین بودجه نشده!
 محمدپور درباره ابتالیش به کرونا گفت: من فکر می کنم 12 ساعت کرونا 
گرفتم! شب عالئمی همچون تب و بدن درد داشتم، اما از صبح خوب شدم. با این 
حال تستم مثبت شد و به قرنطینه دو هفته ای رفتم. خیلی از ورزشکاران از نوع شدید 

کرونا گرفتند و حتی فوت کردند.

قاسمی: رفتن روی سکوی المپیك يك حس وصف ناشدنی است 
در  برنزش  مدال  ملی  تیم  سابق  آزادکار 
به  روسی  رقیب  دوپینگ  خاطر  به  لندن  المپیک 

طال تبدیل شد.
در  المپیک  مدال  دو  دارنده  قاسمی،  کمیل 
سنگین وزن کشتی آزاد که به خاطر دوپینگ رقبایش 
در المپیک لندن مدال برنزش به طال تبدیل شده، 
درباره دوپینگ  او  بود.  برنامه فرمول یک  مهمان 
های  نمونه  شدن  مثبت  گفت:  ها  روس  گسترده 
دوپینگ ورزشکاران روسی و کشورهای اطراف آن 

نشان می دهد که آنها 7، ۸ سال از علم دوپینگ دنیا جلو هستند. البته از طرف دیگر 
این موضوع نشان از نفوذ روس ها در ورزش دنیا دارد.

وی درباره اینکه چقدر تفاوت گرفتن مدال طالی المپیک در همان زمان مسابقه 
و با االن وجود دارد، افزود: قطعا گرفتن مدال در آن جو خیلی تفاوت داشت. من دو 
بار رفتن روی سکوی المپیک را تجربه کردم و به نظرم یک حس وصف ناشدنی 
است، اما گرفتن مدال طال و ایستادن روی سکوی قهرمانی حس دیگری دارد. حتی 
گرفتن طالی المپیک در سال 2012 می توانست مسیر زندگی مرا هم تغییر دهد. با 

این حال طالی المپیک هر زمانی که باشدف مهم است و در تاریخ ثبت می شود.
ملی پوش سابق کشتی آزاد درباره جوایز قهرمانان عنوان کرد: در هر دوره 
المپیک ۴ سال یک بار برگزار می شود، شاید مدال آوران به اندازه انگشتان دو دست 
هم نباشند. در المپیک ریو از ۸0 میلیون ایرانی فقط ۸ نفر بودیم که توانستیم روی 
سکو برویم. حتی به نظرم جایزه 300 سکه ای برای قهرمان المپیک هم کافی نبود؛ 
نسبت به زحماتی که ۴ سال متحمل شده. من به خاطر برنز المپیک لندن ۶00 هزار 

تومان حقوق می گیرم که آن را هم گاهی اوقات واریز نمی کنند.
کمیل قاسمی درباره اقدامات خیرخواهانه خود در کنار رسول خادم گفت: رسول 

خادم سعی می کند در سایه کارهایش را انجام دهد، اما تاثیرگذار است.

سلیمی: شانس بااليی در گرفتن مدال در سنگین وزن داريم
گفت:  لندن  المپیک  برداری  وزنه  قهرمان 
دو مسابقه گزینشی باقی مانده و در سنگین وزن 
وضعیت خوبی هم برای کسب سهمیه و هم برای 

کسب مدال داریم.
بهداد سلیمی که بعد از پایان دادن به دوره 
قهرمانی این روزها در نقش مشاور رییس کمیته ملی 
المپیک در امور المپین ها در مراسم های مختلف 
حضور دارد، در حاشیه این مراسم درباره رونمایی از 
تندیس 5 قهرمان المپیکی گفت: این کار حدود دو 

سالی است که در کمیته ملی المپیک شروع شده و به تدریج تندیس قهرمانان المپیکی 
ساخته و سپس رونمایی می شود. این تندیس ها در تاالر افتخارات موزه ورزش قرار 
می گیرد. کار خیلی قشنگی است که صالحی امیری آن را راه اندازی کرده و امروز 

هم دیدیم که از تندیس 5 نفر از قهرمانان و مدال آوران رونمایی شد.
وی افزود: من هم به نمایندگی از آقای سلماسی که خودش در قید حیات نیست 
و خانواده اش هم ایران نیستند، هدایای او را تحویل گرفتم. قطعا در اولین فرصت این 

امانت را تقدیم خانواده ایشان می کنم.
قهرمان سابق وزنه برداری جهان و المپیک در رابطه وضعیت وزنه برداری ایران 
با حضور در المپیک توکیو عنوان کرد: قطعا می توانیم دو سهمیه را کسب کنیم. دو 
مسابقه گزینشی باقی مانده و در سنگین وزن وضعیت خوبی هم برای کسب سهمیه 
و هم برای کسب مدال داریم. در 10۹ کیلو و ۹۶ کیلو هم شانس داریم که سهمیه 
بگیریم. امیدوارم بچه ها بتوانند در قهرمانی آسیا بدرخشند و با بیشترین سهمیه راهی 

المپیک شویم.
بهداد سلیمی در خصوص منتفی شدن بحث سرمربیگری اش در تیم وزنه 
برداری جوانان و انتخاب سعید علی حسینی گفت: این مساله فقط یک گمانه زنی 
رسانه ای بود. کسی با من صحبتی برای سرمربیگری تیم جوانان نکرده بود. من با 
فدراسیون در بخش شورای فنی همکاری می کنم. خودم االن درگیر لیگ هستم و 
در لیگ برتر تیم دارم. با این حال سعید علی حسینی هم قهرمان بزرگی بوده و مدتی 
هم که از وزنه برداری دور بوده، در مربیگری فعالیت داشته. قطعا یکی از بهترین 

گزینه ها او بود که انتخاب شد.

علی نژاد: کاراته ايران توان کسب مدال های خوشرنگ در المپیك 
را دارد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، کاراته را رشته ای 
پرامید برای کاروان ایران در المپیک توکیو دانست و گفت: کاراته کاهای ایران با تمرین 

و تدارکات مناسب، توان کسب مدال های خوشرنگ را در المپیک دارند.
مهدی علی نژاد در بازدید از اردوی تیم ملی کاراته مردان ایران در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: خیلی خوشحالم این توفیق را داشتم در جمع ملی پوشان کاراته قرار گرفتم. 
کاراته ایران توانسته دو سهمیه مردان و یک سهمیه زنان را قطعی کند و البته شانس های 

متعدد دیگری هم دارد تا در رویدادهای پیش رو، سهمیه های دیگری کسب کند.
وی افزود: کاراته با توجه به پتانسلی که دارد، یکی از شانس های قطعی مدال ما 
در توکیو خواهد بود. اگر بچه ها بتوانند تمرینات منظم و تدارکات خوبی داشته باشند، 
مدال های خوشرنگی در بزرگترین رویداد ورزشی جهان خواهند گرفت. این رشته در 
مسابقات قبلی قهرمانی جهانی، بازی های آسیایی و قهرمانی قاره کهن موفق بوده 
و امیدوارم در اولین حضورش در المپیک اتفاق خوبی که در المپیک جوانان رخ داد 

در توکیو هم تکرار شود.
این مقام مسوول در خصوص حذف کاراته از المپیک 202۴ پاریس ، عنوان کرد: 
این تصمیم سال گذشته اتخاذ شد. کاراته به واسطه میزبانی ژاپن، یک رشته دعوتی به 
المپیک بود و به همین دلیل پیش بینی می شد که در پاریس نباشد.  فدراسیون بین المللی 
کاراته باید تالش کند تا شاخص های کمیته بین المللی المپیک را به اجرا در آورده تا 

دوباره برای المپیک 202۸ مطرح شود.
وی حضور کاراته در المپیک را یک مزیت برای ورزش ایران دانست و افزود: 
قطعا رشته ای که یک بار وارد المپیک شود بازهم شانس حضور را دارد. فرانسه کاراته 
قدرتمندی دارد و برخی انتظار داشتند این رشته در المپیک بماند که این مهم علنی نشد.

خطرات  و  رزمی  رشته های  لیگ های  بودن  پیش  در  خصوص  در  علی نژاد 
پیش رو، توضیح داد: لیگ کشتی به خوبی برگزار شد و مشکلی پیش نیامد و باتوجه 
به پروتکل های ابالغ شده و مصوبه ای که وزارت بهداشت دارد، با رعایت آنها مانعی 

برای برگزاری نیست و نمی توان ورزش را تعطیل کرد.
معاون وزارت ورزش گفت: کرونا به این زودی ها ما را رها نمی کند و در رشته هایی 
که موفقیت بین المللی داریم نیاز است ورزشکاران در کوران مسابقات باشند. رقابت های 
خارجی کنسل شده و بهترین موضوع برای جایگزینی آن، همین لیگ هاست تا از لحاظ 

فنی و معیشتی به ورزشکاران کمک کند.
این  در  تصمیمی  هنوز  گفت:  هم  سانیا  آسیایی  بازی های  لغو  مورد  در  وی 

خصوص اتخاذ نشده است.

توقف بارسلونا بدون مسی 

تیم فوتبال بارسلونا در غیاب »لیونل مسی«، مقابل ایبار تن به تساوی یک 
بر یک داد تا وضعیتش بدتر از قبل شود.

از هفته شانزدهم لیگ فوتبال باشگاه های اسپانیا، بارسلونا که شرایط خوبی 
بر  ادامه عملکرد پرنوسان خود به تساوی یک  ایبار رفت و در  ندارد به مصاف 

یک رضایت داد.
بارسلونا در این دیدار »لیونل مسی« را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. 
»جرارد پیکه«، »آنسو فاتی«، »جوردی آلبا« و »سرخیو روبرتو« دیگر مصدومان 

این تیم هستند.
»مارتین  انتظار  برخالف  و  شد  پنالتی  صاحب  هشتم  دقیقه  در  میزبان 
برایت ویت« پشت توپ ایستاد و با ضربه ای ضعیف این بخت طالیی را از دست داد.

»رونالدو کومان« تیمش را در این دیدار با سیستم 2-5-3 به میدان فرستاد 
تا در غیاب مسی از جناحین حمالتش را طراحی کند.

در دقیقه 2۴ حرکت زیبای بازیکنان بارسلونا و پاس »فیریپو« به برایت ویت 
رسید و او دروازه ایبار را گشود اما سیستم کمک داور ویدئویی نشان داد که این 

گل در موقعیت آفساید به دست آمده و در نهایت مردود اعالم شد.
در دقیقه 50 »عثمان  دمبله« که بین دو نیمه وارد زمین شده بود نتوانست 

از پاس عالی »پدری« استفاده کند و موقعیت خوبی را از دست داد.
سه دقیقه پس از آن اشتباه وحشتناک »آرائوخو« کار دست بارسلونا داد و 

»کیکه« کاپیتان ایبار در مصاف تک به تک با »ترشتگن« گلزنی کرد.
همزمان  تعویض  دو  می دید  رفته  دست  از  را  نتیجه  که  کومان«  »رونالد 
انجام داد و »کوتینیو« و »ترینکائو« را به میدان فرستاد تا توان هجومی تیمش 

افزایش یابد.
این تعویض ها خیلی زود جواب داد و در دقیقه ۶7 کار هماهنگ بازیکنان 

میزبان موجب شد تا دمبله گل تساوی را ثبت کند.
در دقایق باقی مانده بی دقتی مهاجمان بارسلونا موجب شد تا گل دیگری 

ثبت نشده و بازی با تساوی به اتمام برسد.
بارسلونا با این پیروزی 25 امتیازی شد و در جایگاه دور از انتظار ششم باقی 

ماند و ایبار هم به امتیاز 1۶ رسید.
پیش از این دیدار، سه ویا در ورزشگاه »رامون سانچس پیسخوان« شهر سویل 
با دو گل ویارئال را مغلوب کرد و 2۶ امتیازی شد تا همچنان در جمع مدعیان باشد.

***
کومان: دیگر شانس زیادی برای قهرمانی نداریم

رونالد کومان تساوی بارسا برابر ایبار را غیرمنصفانه دانست و گفت که غیبت 
مسی را حس کردند. او شانسی برای قهرمانی تیمش هم قائل نیست.

سال وحشتناک و اسف بار 2020 برای بارسا با تساوی خانگی مقابل ایبار 
به اتمام رسید. سالی که بارسا نتوانست به هیچ جامی دست پیدا کند و روندی 

رو به نزول را طی کرد.
در بازی بارسا توسط مارتین برایثویت یک پنالتی از دست داد. یک گلش 

آفساید اعالم شد و به لطف گل عثمان دمبله از شکست برابر ایبار فرار کرد.
رونالد کومان سرمربی بارسا در پایان بازی گفت:» شایسته برد بودیم. ایبار 
یک حمله کرد و یک گل زد و این مایه تاسف است. شانس های گلزنی زیادی 
داشتیم ولی از دست دادیم. یک پنالتی مان به هدر رفت و روی یک اشتباه فردی 
گل خوردیم. فکر می کنم تیم خوب کار کرد و موقعیت به اندازه کافی خلق کردیم 
تا به سه امتیاز برسیم ولی بازهم بدشانس بودیم. بار دیگر دیداری را نبردیم که 
شانس های گل زیادی در آن داشتیم. خودم هم از تکرار این جمله خسته شده 

ام؛ اینکه چطور نتوانستیم بازی را ببریم؟«
فقدان رهبری در تیم:» نمی خواهم بگویم تیم کمبود تجربه دارد ولی سال 
گذار را طی می کنیم. مصدوم هم زیاد داده ایم و به اجبار از جوانان زیادی در 
ترکیب استفاده کردم. تیم 5 یا شش بازیکن خیلی جوان داشت و البته با تجربه 
هایی هم در زمین داشتیم. امشب غیبت مسی را حس کردیم چرا که او همیشه 
تفاوت ها را رقم می زند. در مجموع این تساوی حس بدی داشت. این همه موقعیت 

از دست دادیم و حریف روی تک موقعیت به گل رسید.«
پنالتی:» اگر پنالتی گل می شد، روند بازی هم تغییر می کرد چون قطعا 

اعتماد به نفس تیم باال می رفت.«
مصدومیت کوتینیو:» او از ناحیه ساق پای چپ آسیب دیده و باید تست های 

پزشکی روی او انجام شود.«
بارسا بدون مسی:» نمی توان گفت که بارسا بدون مسی بهتر بازی می 
کند. او بازیکنی متفاوت است. در مجموع بد نبودیم و اسیر اشتباه فردی شدیم.«

شانس قهرمانی:» واقع بینانه بخواهیم حرف بزنیم، باید بگویم که امکان 
قهرمانی شدن مان دیگر بسیار دشوار شده ولی چیزی غیرممکن نیست. فاصله 
امتیازی با صدر جدول کمی نگران کننده است و اتلتیکو فصل خوبی را سپری 

می کند. آنها خوب و قدرتمندند و بسیار کم گل دریافت می کنند.«

فسخ قراداد کاستا با اتلتیکو 
دومین دوران مهاجم اسپانیایی- برزیلی 

در اتلتیکومادرید به پایان رسید.
به گزارش آس، دیگو کاستا دیگر بازیکن 
برای  برزیلی  اسپانیایی  نیست. مهاجم  اتلتیکو 
فسخ قراردادش با تیم مادریدی به توافق رسید. 
او دو دوره برای روخی بالنکو بازی کرد 
و در 17 سالگی به این تیم پیوست. کاستا در 
مجموع 215 بازی برای اتلتیکو انجام داد و ۸3 
گل به ثمر رساند. همچنین 3۶ پاس گل داد. 

اللیگا فصل 1۴-2013، کوپا دل ری 2013، لیگ اروپا 201۸ و دو سوپرجام اروپا 
2010 و 201۸ را فتح کرد. 

مهاجم اسپانیایی در فصل 1۴-2013 درخشید و توانست 3۶ گل به ثمر 
برساند که 27 گل در اللیگا به نامش به ثبت رسید. همچنین با گلزنی در فینال 
کوپا دل ری مقابل رئال مادرید نقش کلیدی در فتح جام داشت. دومین دوران 
کاستا پس از جدایی از چلسی با آسیب دیدگی های پیاپی همراه شد. با این حال 

در سوپرجام اروپا و در لیگ اروپا نقش کلیدی داشت.
کاستا می خواهد در فوتبال اروپا همچنان حضور داشته باشد و به نظر می رسد 

مقصد بعدی اش آرسنال است.

PSG به دنبال دله الی
مدیر ورزشی باشگاه پاری سن ژرمن 
با هافبک مغضوب مورینیو در تاتنهام تماس 

گرفت.
لیگ  اسپورت،  اسکای  گزارش  به 
است  شده  زمستانی  تعطیالت  وارد  فرانسه 
مورد  بازیکنان  جذب  دنبال  به  تیم ها  و 

نظر هستند.
پاری سن ژرمن، مدافع عنوان قهرمانی 

با قرار گرفتن در رده دوم در نیم فصل به کار خود پایان داد.
پاری سن ژرمن به نظر می رسد که عالوه بر جذب مربی جدید به دنبال 

تغییرات در خط حمله خود است.
دله الی یکی از بازیکنانی است که پاری سن ژرمن مد نظر دارد. لئوناردو 
مدیر ورزشی باشگاه با دله الی تماس گرفت تا نظر او را درباره این انتقال 

در زمستان جویا شود.
باتوجه به این که پوچتینو در آستانه برعهده گرفتن هدایت پاری سن 
ژرمن است به احتمال خیلی زیاد شاهد حضور دله الی هم در این تیم باشیم 
چرا که این بازیکن زیر نظر پوچتینیو در تاتنهام اوج گرفت اما با آمدن مورینیو 

به کلی افت کرده است و به ندرت فرصت بازی به او می رسد.

قی  حقو ل  مسئو
می گوید  فوتبال  فدراسیون 
به  ن  سید ر ی  ا بر شستا 
کارشناسی  به  اقدام  خود،  مطالبات 
امالک فدراسیون از طریق بخش اجرای 

احکام قوه قضاییه کرده است.
بعد از حدود یک سال و دو ماه از 
استقراض دومیلیون یورویی فدراسیون 
فوتبال از شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( برای پرداخت اقساط 
فدراسیون  ویلموتس،  مارک  قرارداد 
تعهدات خود  به  نتوانسته  فوتبال هنوز 
در قبال این شرکت عمل کند. پس از 
پیگیری های حقوقی شستا و در فرآیند 
مجتمع  در  پرونده  این  به  رسیدگی 
فدراسیون  تهران،  صدر  شهید  قضایی 
فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات 
توقیف  حکم  و  محکوم  شستا  به  خود 
اموال این فدراسیون در اوایل تابستان 

صادر شد.
روز سه شنبه گذشته خبری منتشر 
را  خود  که  خانمی  اینکه  بر  مبنی  شد 
کاغذی  کرده،  معرفی  شستا  نماینده 
را  فوتبال  فدراسیون  مزایده  بر  مبنی 
به ساختمان این فدراسیون چسبانده و 

ادعا کرده است که حکم مزایده اموال 
فدراسیون فوتبال برای پوشش بدهی دو 
میلیون یورویی صادر شده و سپس این 

محل را ترک کرده است.
فدراسیون فوتبال در همین رابطه 
مسئول  نپور،  فغا »صفی اهلل  نوشت: 
حقوقی فدراسیون فوتبال درباره توقیف 
در  کرد:  اظهار  فدراسیون  این  اموال 
دستمزد  و  حقوق  پرداخت  راستای 
ملی،فدراسیون  تیم  سابق  سرمربی 
فوتبال ناگزیر شد از شرکت شستا مبلغ 
دو میلیون یورو قرض بگیرد و یک فقره 
به مبلغ دو میلیون یورو صادر و  چک 

تحویل شستا دهد.شرکت مذکور چک 
با اخذ گواهی عدم  ارائه و  بانک  به  را 
پرداخت از بانک »محال علیه« از طریق 

مراجع قضایی اقدام کرده است.
دفاعیات  از  پس  داد:  ادامه  وی 
به  چک  ینکه  ا بر  مبنی  فدراسیون 
حالی  در  شده،  صادر  ارزی  صورت 
ریالی  قانونی  و  اعتبار  مورد  چک  که 
است،  دادگاه بر اساس خواسته شستا 
حکم صادر کرده است و پرونده توسط 
تاکنون  شد.  خواهی  فرجام  فدراسیون 
نسبت به فرجام خواهی اتخاذ تصمیم 
نشده ولی پرونده به شعبه اجرای احکام 

مدنی ارسال شده است. اجرای احکام با 
معرفی امالک فدراسیون توسط شرکت 
شستا مبادرت به کارشناسی از امالک 

کرده است.
در  بدهی  بابت  از  افزود:  فغانپور 
مبلغ 1۶  مرحله  در چند  و  اخیر  ماه   ۸
فدراسیون  اعتبارات  از  تومان  میلیارد 
پرداخت شده  به شرکت شستا  فوتبال 
طرفین  قانونی  دفاتر  طبق  که  است 
دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و 
مبلغ ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون 
است.  مانده  باقی  شستا  شرکت  به 
محاسبه  ارزی  شکل  به  درصورتیکه 
نرخ  به  بایست  می  نیز  الباقی  شود 
نیمایی تقسیط و تسویه شود و درخواست 
فدراسیون نیز از طریق مراجع ذی ربط در 
مسیر اداری قرار دارد و تاحصول نتیجه 

پیگیری خواهد شد.«
فدراسیون  مسئوالن  اظهارات  از 
حکم  آیا  که  نیست  مشخص  فوتبال 
ین  ا امالک  فروش  برای  یده  مزا
فدراسیون برای تسویه مطالبات شستا 
ادعای  و  اخبار  اما  نه  یا  شده  انجام 
نماینده شستا مبنی بر مزایده ساختمان 

این فدراسیون رد نشده است.

طلب کاران در خیابان سئول؛

نصب آگهی مزايده بر ديوار فدراسیون فوتبال!

گفت:  جوانان،  و  ورزش  وزیر 
یکسری  به  نیاز  خصوصی سازی  برای 
و  است  مختلف  مستندات  و  برنامه ها 
ما پیگیر هستیم تا بعد از ۴0 سال این 

کار انجام شود.
شیه  حا در  نی فر  سلطا مسعود 
ورزش  قهرمان  تندیس  از  رونمایی 
در  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  ایران 
ورزشی،  لیگ های  برگزاری  خصوص 
محدودیت ها  وجود  با  داشت:  اظهار 
در همه جا فعالیت ها لغو شده اما ما با 
رعایت پروتکل های بهداشتی لیگ ها 
را برگزار می کنیم و امیدواریم با آمادگی 

کامل در المپیک حضور داشته باشیم.
ی  ز خصوصی سا ه  ر با ر د وی 

سرخابی ها، افزود: برای خصوصی سازی 
مستندات  و  برنامه ها  یکسری  به  نیاز 
مختلف، اسناد مالکیت، گزارش مالی و 
حسابرسی داشتیم که باید انجام می شد. 
اکنون پیگیر هستیم تا بعد از ۴0 سال 
بعد  به  جا  این  از  شود.  انجام  کار  این 
این موضوع به شورای پذیرش بورس 

و هیات عالی واگذاری بستگی دارد. 
سالن  مشکل  درباره  سلطانی فر 
نیز جزو  ناشنوایان، گفت: این موضوع 
ردیف های مختلف عمرانی است و اگر 
بتوانیم امسال در تخصیص ها رقمی را 
اختصاص دهیم این کار را انجام خواهیم 
برای  نداد،  رخ  اتفاق  این  اگر  و  داد 
ماه های اولیه سال آینده اقدام می کنیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

سلطانی فر: پیگیر خصوصی سازی سرخابی ها بعد از 40 سال هستیم

محمود احمدی نژاد همیشه نشان 
داده عالقه زیادی به فوتبال و حواشی 

اش دارد.
احمدی  محمود  فراوان  تمایل 
فوتبال  عرصه  در  حضور  به  د  ا نژ
سال  هشت  دوره  در  بود  شده  باعث 
در  نامش  بارها  او،  جمهوری  ریاست 
شود.  شنیده  نیز  فوتبالی  اخبار  صدر 
در  یران  ا فوتبال  تعلیق  دوران  در 
مطبوعات  از  بسیاری   ،200۶ سال 
ریاست  پست  تصدی  احتمال  از  خبر 
فدراسیون توسط احمدی نژاد و عالقه 
او برای ورود به این عرصه را پوشش 
با  قبل  چندی  او  خود  لبته  ا دادند. 
اصالح این خبر مدعی شد عالقه ای 
واقع شاید  در  و  نداشته  این پست  به 
به حالت تذکر و طعنه به علی آبادی، 
وزیر ورزش وقت گفته اگر می خواهی 
خودم بیایم و رییس فدراسیون شوم.

 اما در سالهایی که فوتبال ایران 
اخیر خود  روزهای عجیبی در دو دهه 
را سپری کرده و نیمکت تیم ملی هراز 
بین سرمربیان جوان داخلی  چندگاهی 
دست به دست می شد، بیش از همیشه 
عرصه  در  را  نژاد  احمدی  محمود  نام 

فوتبال می شنیدیم.
که  مقطعی  در  شد  عنوان  بارها 
تیم  هدایت  آستانه  تا  قطبی  افشین 
حافظیه  در  حتی  و  رفت  پیش  ملی 
افتخار  دور  پرسپولیس  هواداران  بین 
خداحافظی نیز زد، این به نظر این دولت 
یکباره حکم نشستن علی  به  بوده که 
دایی را روی نیمکت صادر کرده و این 
تصمیم فراتر از حقوق قانونی مسئوالن 

فدراسیون وقت بوده است.
اما وقتی شرایط بغرنج تر شد که 
برکناری علی دایی نیز همین روال را 

طی کرد. 2۴ ساعت بعد از آن بعد از ظهر 
تاریخ  برابر عربستان در  باخت  کذایی، 
بازیکنان  رقص  و  فروردین ۸۸  هشت 
حریف برابر صد هزار تماشاگر مغموم، 
حکم برکناری سرمربی تیم ملی ایران 
صادر شد و یک روز بعد علی کفاشیان، 
رئیس فدراسیون فوتبال با رسم نمودار 
اعتراف  آب،  لیوان  گرفتن  دست  در  و 
کرد کوچک ترین نقشی در این تصمیم 

سرنوشت ساز نداشته است.
در محافل ورزشی عنوان شد که 
مستقیما  دایی  علی  برکناری  دستور 
توسط محمود احمدی نژاد صادر شده 
است. البته این ادعا نیز همین چند روز 
رئیس جمهور  و  او رد شد  قبل توسط 
در  تصمیماتی  چنین  کرد  تاکید  سابق 

شان و حوزه کاری او نبوده است.
اما بی تردید محمود احمدی نژاد 
عالقه زیادی به فوتبال داشت. از حضور 
در تمرین تیم ملی قبل از اعزام به جام 
جهانی 200۶، فوتبال سالنی با جمعی 
از ستاره های فوتبال ایران، حضور در 
قطبی  افشین  رفتن  البته  و  استادیوم 
او، همگی  دوم  دور  تحلیف  مراسم  در 
موید عالقه احمدی نژاد به این ورزشی 

پرطرفدار بوده است.
بود که  زیاد  به حدی  این عالقه 
تمرین  در  وقتی  نژاد  احمدی  محمود 
ورزشی  لباس  شد،  حاضر  ملی  تیم 
دروازه  سمت  به  حتی  و  کرده  تن  به 
ابراهیم میرزاپور پنالتی هم زد. در ادامه 
را دور خود جمع کرده و  بازیکنان  نیز 
داشت  آنها  به  تاکتیکی  هایی  توصیه 
عجیب  و  یادماندنی  به  تصاویری  تا 
حوزه  در  حتی  نژاد  احمدی  محمود  از 

فوتبال هم به ثبت برسد.
احمدی  نژاد سپس پیش از دیدار 
ایران و کره جنوبی در مرحله  حساس 
تهران  در  مقدماتی جام جهانی 201۴ 
سری به اردوی تیم ملی زد و با بازیکنان 
از  تصاویری  دوباری  تا  کرد  گفت وگو 
آخرین  در  آنهم  فوتبال  عرصه  در  او 
ریاست  پست  در  حضورش  های  ماه 

جمهوری به ثبت برسد.
در  ایران  سابق  جمهور  رئیس 
محور  حول  هم  باز  اخیر  روزهای 
فوتبال حضور یافته و حتی با دو مدیر 
استقالل  اخیر  دهه  دو  خبرساز  عامل 
در  گذارد.  می  هم  الیو  پرسپولیس  و 
دوران بعد از انقالب کمتر شاهد عالقه 

ای آنهم به این شدت از سوی روسای 
جمهور به فوتبال بوده ایم و بی تردید 
محمود احمدی نژاد در این زمینه هم 

بی رقیب است.
غیرقابل  اتفاقی  در  شاید  و  حاال 
کریمی،  علی  جدل  شاهد   ، تصور
مرد  آخرین  و  ایران  فوتبال  اسطوره 
محمود  با  آسیا  فوتبال  ایرانی  سال 
جمهور  رئیس  هستیم.  نژاد  احمدی 
همیشه  از  بیش  روزها  این  که  سابق 
می  وایرال  اجتماعی  های  شبکه  در 
مدعی  عجیب  اظهارنظری  در  شود، 
مربیگری  دوران  در  کریمی  علی  شد 
چندان  خود  ورزشی  دوران  برعکس 

موفق نبوده است.
سال  هفت  این  در  جادوگر  البته 
روی  زیادی  اوقات  فوتبال  با  وداع 
نیمکت حضور نداشته و البته در همین 
از  را  نیز سپیدرود  بار  زمان کوتاه یک 

سقوط نجات داده است.
کریمی  علی  از  که  روحیاتی  با 
دشوار  اش  بینی  پیش  داریم،  سراغ 
او این اظهارنظر را بی پاسخ  نبود که 
صفحه  در  او  پس  گذاشت.  نخواهد 
نشان  واکنش  ینگونه  ا خود  رسمی 
و  بودم  سرمربی  سال  یک  »من  داد: 
نیست.  باکی  شوم،  می  نقد  همه  این 
مطمئنم  بود؟  چطور  شما  سال  هشت 
کار  داشتم یک  وقت  اگر هشت سال 

مهم انجام می دادم.”
اتفاقات  که  روزهایی  در  و  حاال 
عجیب در داخل مستطیل سبز و البته 
همه ابعاد حوزه فوتبال به اوج رسیده، 
غیرفنی(  شاید  )یا  فنی  مجادله  پس 
جمهور  رئیس  نژاد،  احمدی  محمود 
سابق و علی کریمی هم شاید چندان 

اتفاق دور از ذهنی نیست.

پاسخ اینستاگرامی جادوگر به رییس جمهور سابق؛

بابت یک سال این همه نقد می شوم، هشت سال شما چطور بود؟

یک سایت لهستانی از عالقه تیم راکو چستو که در 
رده دوم لیگ برتر این کشور قرار دارد، خبر داده و از عالقه 

مدیران این تیم به جذب پیام نیازمند در ژانویه می گوید.
 “  Przegląd Sportowy طبق ادعای »سایت
پیام نیازمند یکی از اهداف تیم راکو چستو به شمار می رود، 
ولی این وب سایت در شروع گزارش خود تاکید می کند که 
از  ایران که یکی  این دروازه بان ملی پوش فوتبال  جذب 

بهترین گلرهای آسیا است، آسان نخواهد بود.
در بخشی از این گزارش که وب سایت اسپورت  دی ال 
آمده  کرده،  کار  لهستان  کشور  دیگر  وب سایت  از  نقل  به 
است:» تیم راکو که پائیر فوق العاده ای را سپری کرده، از 
1۴ بازی صاحب ۸ پیروزی، 2 شکست و ۴ تساوی شده و 
با یک امتیاز اختالف نسبت به لژیا ورشو که 2۹ امتیازی 
است، با 2۸ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته 
است. آنها همچنین یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را 
با 15 گل خورده در اختیار دارند، اما همچنان به دنبال این 
هستند تا یک دروازه بان را برای بهتر شدن فضای رقابت 

به ترکیب تیم خود اضافه کنند.« 
وب سایت لهستانی سپس به شرایط پست دروازه بان 
جیکوب  است:»  نوشته  و  دارد  اشاره  چستو  دارکو  تیم  در 
زومسکی و برانیسالو پیندروج نیز البته در ترکیب این تیم 
حضور دارند که گلرهای خوبی در رقابت برای کسب عنوان 
قهرمانی به شمار می روند. با این حال مسئوالن باشگاه دارکو 
نیازمند  پیام  تیمشان هستند و  افزایش رقابت در  به دنبال 
یکی از بازیکنانی است که برای این منظور زیر نظر دارند.« 

در ادامه این گزارش توضیحاتی در مورد گلر ملی پوش 
سپاهان و رکورد او در لیگ ایران ارائه شده و ضمن اینکه او 
به عنوان بهترین گلر لیگ برتر ایران معرفی شده، این گزارش 
اینطور ادامه پیدا کرده است:» البته نام این دروازه بان برای 
خیلی از اروپایی ها چندان آشنا نیست، اما او گلری شناخته 
شده در آسیا است. پیام نیازمند بهترین دروازه بان لیگ برتر 
ایران است؛ او همچنین رکورد بیشترین دقایق گل نخوردن 
در تایخ فوتبال ایران را با ۹۴0 دقیقه به نام خود زده است. 
در اکتبر نیازمند اولین بازی ملی خود را در پیروزی 2 بر 1 
مقابل ازبکستان تجربه کرد و عکس العمل هایش و توانایی 
او در بازی با پا، مورد تحسین قرار گرفت و مخاطبان آن 

مسابقه را تحت تاثیر قرار داد.« 
بخش پایانی گزارش با اشاره به اینکه پیام نیازمند و 
تیم راکو چستو انتخاب های خاص و متفاوت خودشان را پیش 
رو دارند، به احتمال نهایی شدن این خرید پرداخته است:» 
آیا این انتقال سرانجام خواهد گرفت؟ این سوالی است که 
هنوز جوابی برای آن نمی توان پیدا کرد. راکو چستو آنطور 
که شنیده های ما می گویند، همین حاال هم دوست دارد که 
این دروازه بان را در اختیار داشته باشد، اما اینکه آنها بتوانند 
خواسته های باشگاه سپاهان را برآورده کنند، شک برانگیز 
خواهد بود. قرارداد این بازیکن در تاریخ 30 ژوئن خاتمه پیدا 
خواهد کرد و بنابراین این دروازه بان در تابستان به صورت 
بازیکن آزاد در دسترس خواهد بود؛ اما سوال این است که آیا 
باشگاه راکو چستو و مسئوالنش تا آن زمان برای این دروزاه 
بان صبر خواهند کرد یا خیر؟ شاید هم آنها در مورد انتقال 

این بازیکن به صورت قرضی و ۶ ماهه با باشگاه سپاهان 
توافق کنند و این دروازه بان را در ژانویه به خدمت بگیرند؟ 
این گزارش اینطور خاتمه پیدا کرده است:» اما چیزی 
که در حال حاضر مشخص است، اینکه هم پیام نیازمند و 
را  انتخاب های متفاوت خودشان  باشگاه دارکو چستو  هم 
دارند. به عنوان مثال پیام نیازمند پیش تر مورد توجه یک 
تیم پرتغالی بود، و در سوی دیگر تیم دارکو چستو شرایط 

بازار چک را برای خرید یک دروازه بان بررسی می کرد.« 
پیام نیازمند در ابتدای لیگ هجدهم به سپاهان پیوست 
و از زمان حضورش به خوبی توانسته خال بزرگی که در این 
تیم طی لیگ های پانزدهم تا هفدهم ایجاد شده بود را از بین 
ببرد و در تمامی بازی های رسمی این تیم حاضر بوده است. 
نیازمند که در ابتدا با قراردادی 2 ساله به سپاهان پیوسته بود، 
در ابتدای لیگ نوزدهم قرارداد خود را به مدت یک فصل 
دیگر تمدید کرد و در تابستان سال 2020 قراردادش با باشگاه 
سپاهان خاتمه پیدا خواهد کرد. گفتنی است پیام نیازمند در 
پایان لیگ نوزدهم قرار بود به لیگ پرتغال منتقل شود، ولی 
ویروس کرونا و بحرانی که در شرایط اقتصادی باشگاه های 
پرتغالی و به طور کلی باشگاه های فوتبال در سراسر دنیا 

ایجاد شد، مانع لژیونر شدن پیام نیازمند شدند. 
حاال باید صبر کرد و دید که آیا باشگاه لهستانی دارکو 
چستو موفق به جذب این بازیکن در ژانویه یا در تابستان 
از  یکی  که  نیازمند  پیام  شدن  لژیونر  مسیر  یا  شد  خواهد 
از  می رود،  شمار  به  او  حرفه ای  مسیر  در  او  اصلی  اهداف 

کشور دیگری گذر خواهد کرد.

نیازمند در رادار تیم راکو چستو؛

پیشنهاِد جدی، نیازمند را در ژانویه لژیونر می کند؟
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از راست میالد عظیمی و نصراهلل پورجوادی
اختصاصی دنیای جوانان

همیشه رود با خود
میوه غلتان نخواهد داشت

فاضل نظری

تصور کن بهاری را که از دست تو خواهد رفت
خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت

 شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن
نسیم بی قراری را که از دست تو خواهد رفت

 مزن تیر خطا! آرام بنشین و مگیر از خود
تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت

 همیشه رود با خود میوه غلتان نخواهد داشت
به دست آور اناری را که از دست تو خواهد رفت

 به مرگی آسمانی فکر کن! محکم قدم بردار
به حلق آویز، داری را که از دست تو خواهد رفت

امید صباغ نو، در اعتراض به شیوه 
برگزاری جشنواره شعر فجر، این پرسش 
را مطرح کرد: »بسیاری از شاعران امروز، 
دبیر علمی جشنواره بین المللی شعر فجر 

امسال را نمی شناسند.«
»داوران  گفت:  این باره  در  وی 
چند  در  فجر  شعر  بین المللی  جشنواره 
ساله اخیر شیوه درستی برای برگزاری 

یک جشنواره ادبی انتخاب نکردند.«
او ادامه داد: »در چند ساله اخیر شاهدیم داوران جشنواره 
بین المللی شعر فجر از بین کتاب های منتشر شده، کتاب هایی 
را انتخاب می کنند و بعد از داوری اولیه از صاحب اثر می پرسند 
که می خواهد اثرش در ادامه داوری شود یا خیر. این کار درستی 
نیست؛ وقتی جشنواره بین المللی شعر فجر به این شیوه برگزار 
می شود، در حق بسیاری از شاعران جوان اجحاف خواهد شد.«

این شاعر افزود: »سال های قبل هم مجموعه های شعر 
و  )شامل سپید  نو  قالب شعری کالسیک،  در سه  بزرگسال 

داوری می شد.  محاوره  و شعر  نیمایی( 
از این رو جشنواره بین المللی شعر فجر 
تغییری  گذشته اش  دوره های  با  امسال 
باعث  برگزاری  این شیوه  است.  نکرده 
شد برخی دوستان شاعر اعتراض کنند و 
برخی هم تمایل نداشته باشند کتاب شان 
بین المللی  برای شرکت در جشنواره  را 

شعر فجر ارسال کنند.«
صباغ نو بیان کرد: »بسیاری از شاعران امروز، دبیر علمی 
جشنواره بین المللی شعر فجر امسال را نمی شناسند. حتی اگر از 
استادان رشته زبان و ادبیات فارسی باشند، باید در بین شاعران 
شناخته شده باشند تا شاعران اعتماد کنند و اثرشان را برای 
شرکت در جشنواره ای بفرستند. برای مثال ما در جشنواره شعر 
نیاوران قله ای به نام محمد سلمانی داشتیم. همه شاعران از 
را می شناسند. جشنواره  باشند محمد سلمانی  هر طیفی که 
بین المللی شعر فجر امسال به گونه ای است که گویی فرمالیته 

برگزار می شود.«

اعتراض شاعر جوان به جشنواره شعر فجر

تـازه  کتـاب  نویسـنده 
منتشر شـده »فاتحه ای برای 
پـاپ« می گوید که نویسـنده 
بایـد وضـع موجـود را زیر سـوال ببرد و 
داسـتان خوب داستانی اسـت که پاسخ 

نمی  دهـد و سـوال مطـرح می  کنـد.
بـه  آسمون ریسـمون  انتشـارات 
مدیریـت حامـد صالحـی مدتـی کوتاه 
اسـت کـه پا بـه عرصه نشـر گذاشـته. 
ایـن انتشـارات بـا انتشـاِر چهـار کتاب: 
»تِن سـبِز سـلیمان«، »فاتحـه ای برای 
پـاپ«، »تکه هـای مرتعـش جانـدار از 
ایـران« و »پرونیـرا« بـه دبیـرِی آرش 
آذرپنـاه فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. در 
برنامـۀ ایـن انتشـارات سـه عنـوان در 
دسـت انتشـار هـم بـه چشـم می خورد 
پیشـخان می آیـد؛  بـه  بـه زودی  کـه 
کتاب هـای »نگاِه مادر« و »شـهِر خون 
رنـگ« هـر دو ترجمـۀ رامین مسـتقیم 
و کتـاب »شـهِر یک داسـتان؛ بررسـی 
یک سـده داسـتان شـهری در ایران«.

کتـاِب  سـراغ  بـه  امـا  اینجـا 
»فاتحـه ای بـرای پـاپ« نوشـتۀ خانم 
فریبـا  یـم.  رفته ا یـی  حاج دا فریبـا 
حاج دایی دانش آموختۀ ادبیات انگلیسـی 
اسـت و کار خـود را به عنـوان نویسـنده 
بـا کتاِب: »با شـیرینی وارد می شـویم« 
آغـاز کرد و با »ُترنج قالی« ادامه داد. از 
حاج دایـی نقِد فیلم ، رمان و داسـتان نیز 
در مجله هـا و هفته نامـه و روزنامه های 
معتبـر منتشـر شـده اسـت. او سـالیانی 
نیـز گرداننـدۀ تارنمای »دیباچـه« بوده 
در  دایـی  حـاج  بـا  گفت وگـو  اسـت. 
پیرامـون کتاب »فاتحـه ای برای پاپ« 

را در ادامـه خواهیـد خوانـد:
* در کتـاب اخیرتـان »فاتحـه  ای 
بـرای پـاپ« مخاطـب با داسـتان هایی 
اجتماعـی مواجـه اسـت. اَمـری که این 
روزهـا چنـدان در ادبیـات به اصطـالح 
آپارتمانـی و خنثـی شـاهدش نیسـتیم 
ایـن تعهـد به عنـواِن یـک نویسـنده از 

کجـا َسرچشـمه می گیـرد؟
کلمـه  مـردم  از  بسـیاری   **
و  تداعـی  سیاسـت  بـا  را  »متعهـد« 
را  نویسـنده  ای  و  می  کننـد  مربـوط 
متعهـد می  دانند که برچسـِب عقیده  ای 
بـه پیشـانی  اش خـورده باشـد. مـن اما 
بـه دو چیـز متعهـدم؛ خـودم و ادبیـات. 
و همیشـه بـه  ایـن  نکتـه توجـه دارم 
کـه عقیـده، فقـط عقیـده اسـت. برای 
همیـن امـکان تغییـرش هـم هسـت. 
بـه همیـن دلیـل هیچـگاه چیـزی بـه 
نـام عقیـده را در بـازده هنـری خـود 
دخالـت نمی  دهـم. ولـی چون بـه خود 
و وجـدان خـود پایبنـدم آزادِی تخیـل 
و رؤیـا را، کـه به طـورِ  قطـع از طـرف 
محیـط و شـرایط محیطی بر مـن وارد 

شـده، نگـه مـی  دارم.
مـن شـیفته برابـری هسـتم امـا 
برابـری در نظـرم به معنای یک شـکل 
و یک سـان شـدن نیسـت. خدا را شکر 
کـه مـردان با زنـان، و مردان بـا مردان 
دیگـر و زنـان بـا زنـان دیگـر تفـاوت 
دارنـد. در واقـع جامعه اتحادی اسـت از 
تضادهـای مکمل که حاصلش فرهنگ 
و آفرینشـی نـو اسـت. مـن کتـاب زیاد 
خوانـده و می  خوانـم. اصـاًل عمـرم در 
میـان کتاب هـا گذشـته. آدم حساسـی 
هـم هسـتم و شـاخک  های محیطـی  ام 
هم به شـدت کار می  کند و پاسـخگوی 
محیطـم هسـتم. البتـه بگویـم عنـوان 
نویسـنده حرفـه  ای بـه مـن نمی  بـرازد. 
چـون سـاعت کار یـا سـاعت نوشـتن 
ندارم. اما همیشـه می نویسـم؛ در ذهنم 
و در هرجا، خواه آشـپزخانه باشد و خواه 
بـه هنـگام رانندگی. با هـر اتفاقی و در 
هـر صبـِح نویـی قطعـاً تازه می  شـوم و 
عکس  العملـی دیگرگونه نسـبت به خود 

و محیطـم خواهم داشـت.
آدم  هـای  می آیـد  نظـر  بـه   *
داسـتان  های این مجموعه تنها هستند. 
از مرِد گریسـِی »بنویس بیرونم کردند« 
بـرای  »خانـه  ای  شـیریِن  تـا  گرفتـه 
شـیرین« و یـا فریبـاِی »یـک دکتـر 
رفتن سـاده«. دلیل ایـن اَمر به انتخاب 
داسـتان برای ایـن مجموعه برمی  گردد 
یـا بـه نـوع نـگاه شـما بـه جامعـه و 

دارد؟ بسـتگی  پیرامون تـان 
** حتـم داشـته باشـید ربطی به 
انتخـاب داسـتان برای مجموعـه ندارد. 

چـون مـن بـه وحـدت موضوعـی در 
یـک مجموعـه داسـتان معتقد نیسـتم. 
مجموعـه  اسـت؛  خـودش  بـا  نامـش 
داسـتان. و بـه نظـرم ایـن بـه معنـای 
اسـتقالل هر تک داسـتان اسـت. البته 
داریـم مجموعـه داسـتان  هایی که قرار 
یـا  نـوول  بـه  شـبیه  به نوعـی  اسـت 
نـووال عمـل کننـد کـه آن مبحـث ش 
جداسـت. اما تنهایی آدم  ها. در داسـتاِن 
بنویـس بیرونـم کردنـد زندگـی مردی 
میان سـال  دیگـر  کـه  می  خوانیـم  را 
هـم نیسـت و دارد آرام آرام پـا به دوران 

می  گـذارد. خـود  کهن سـالی 
داسـتان چگونه تعریف می  شـود؟ 
از زبـان نویسـنده  ای کـه مـرد بـه او 
مراجعـه کـرده و خواسـته بـه گـوش 
دیگران برسـاند چه به او گذشـته است. 
داسـتان دوصدایی اسـت. صدای مرد و 
صدای نویسـنده مسـتأصل که نمی  داند 
توانسـته صـدا را منتقـل کنـد یا نـه! او 
نمی  دانـد چقـدر از ذهنیـت خـود را بـه 
داسـتان وارد کـرده و اصـاًل مطمئـن 
نیسـت که به قوِل مولـوی چقدر از ظن 
خـود یـار مـرد شـده و چقـدر تنهایی و 
بی  کسـی مـرد را در تهرانی که نه برای 
دختران امن بوده و هسـت و نه پسـران 
توانسـته بیـان کند. این داسـتان متأثرم 
می  کنـد. چون قصـۀ همه مـا آدم  هایی 
اسـت کـه بدانیـم و ندانیم لِـه می  کنیم 

و لِـه می  شـویم.
شـرح  شـیرین  بـرای  خانـه  ای 
ماجـرای دختـری اسـت کـه از سـوی 
به َزعـِم  پـدِر  به خصـوص  و  خانـواده 
دختـر بی   عرضـه  اش، هیـچ پناهگاهی 
بـرای خـودش متصـور نیسـت. پـس 
را  خـودش  زندگـی  داسـتان  مـی  رود 
جامعـُه  ایـن  در  و  بزنـد  رقـم  خـود 
سـوداگر، خـود سـوداگر بزرگـی از کار 
سـاده  رفتـن  دکتـر  یـک  درمی  آیـد. 
داسـتانی چند مضمونی اسـت. که یکی 
از مضمون  هایـش رفتـار خودسـرانه و 
پولکی منشـی  های مطـب دکترها قباًل 
در داسـتاِن دختر از ایران از داستان  های 
مجموعه »با شـیرینی وارد می  شـویم« 
تکـرار شـده. ولـی قضایـا فقط بـه  این   
ختـم نمی  شـود و بهتـر اسـت خواننـده 
خـوِد داسـتان را بخواند. فقط به اشـاره 
بگویـم کـه بـا نـام خـودم، در داسـتان 
خـود  بـه  کـه  چه  هـا  و  دارم  حضـور 
نسـبت نـداده  ام! مثـِل خودزنـی مادری 
کـه گاهـی آن قـدر از دسـت فرزنـدش 
کالفـه می  شـود کـه خـود را، زدن کـه 

چـه عـرض کنـم، می  کوبـد.
* شـما خیلی حرفه  ای و خونسـرد 
گاه  کـه  داسـتان هایی  در  توانسـته  اید 
بسـیار کوتاه هم هسـتند موقعیت  هایی 
خـاص خلـق کنیـد. و شـخصیت  های 
داسـتان را در آن موقعیـت قـرار دهید و 
منتظر واکنش آن ها باشـید. بدون آنکه 
در کنش  هـا و واکنش  های آن ها َردپاِی 
شـما به عنواِن نویسـنده مشـهود باشـد 
و بـدون اینکـه قضاوت کنیـد مخاطب 
را بـه دیـدن دعـوت کنیـد. به عنـواِن 
نمونـه می تـوان بـه دو داسـتاِن »قاتل 
زنجیره  ای مورچه  ها« و »نان سـنگک« 
اشـاره کرد. چگونه توانسـتید به این مهم 

پیدا کنید؟ دسـت 
** آدم هـا بـا دو نـوع نـگاه دنیـا 
را نظـاره می  کننـد: نـگاه قضاوت گـر و 
نـگاه مشـاهده  گر. گمـان می  کنـم من 
از آدم  های نوع دوم هستم و همیشه در 
حال مشاهده هسـتم؛ بی هیچ قضاوتی. 
و طبیعـی اسـت کـه ایـن خصوصیـت 
در داسـتان  هایم هـم منعکـس شـود. 
قضـاوت را اغلـِب مردم حـق اولیه خود 
می  داننـد و فکـر می  کننـد در ایـن راه 
و روش و سـاختاِر »رقابتـی« ِ زندگـی 
امـروز، زندگـی کـردن بـدون قضـاوت 
آنکـه حقیقـت  نیسـت. حـال  ممکـن 
وجـودِی انسـان از فرهنـگ و عقیـده 
و باورهـا و نفـوذ سـخت آن هـا بر روی 
یکایـک افـراد جداسـت، و اصـاًل چیـز 

اسـت. دیگری 
خاطـر  بـه  احتمـااًل  را  »بیجـه« 
داریـد؛ متهـم اصلـی جنایات پاکدشـت 
در ماجـرای قتـل کـودکان در اطـراف 
از  قبـل  بیجـه  می  گویـم.  را  تهـران 
اعـدام و بـه هنـگام خـروج از خودروی 
پلیـس در محـل اجرای حکم، از سـوی 
کودکـی که برادر یکـی از مقتوالن بود 
بـا چاقو زخمی می  شـود. شـنیدید؟ یک 
کـودک او را زخمـی کـرد. اینکـه بیجه 
چـه کـرد و چرا بیجه شـد یک مسـئله 
اسـت و اینکـه مـا چـه کرده  ایـم کـه 
کودکـی، ولو بـه انتقام، چاقو به دسـت 
بگیـرد مسـئله  ای دیگر؛ کـه اهمیت آن 
نیسـت.  کمتـر  اولـی  از  به هیچ عنـوان 
عکس  هـا و فیلم  هایـی را کـه از اعـدام 
در مألعـام هسـت یـک بار دیگـر نگاه 
کنیـد و ببینید چـه تعداد کودک، سـوار 
بـر دوِش پدران شـان تماشـاگر صحنـه 
اعـدام هسـتند و لطفـاً فقط بـرای یک 
لحظـه هـم شـده بـا ایـن کـودکان به 
خانـه برگردیـد و سـعی کنیـد بفهمیـد 
بعـد از ماجـرا چه ممکن اسـت در ذهن 

بگذرد. کـودک 
سـنگک«  »نـان  سـتان  دا و 
برمی  گـردد بـه مقوله منحـوس تجاوز. 
اگـر قضاوت گر بودم بیشـتر از هر کس 
دیگـری متجاوز را لعنـت می  کردم ولی 
احتماالتـی  ببینیـد  و  ببینـم  خواسـتم 
را کـه در ذهـن او گذشـته چـه بـوده 
و چـه چیـز او را بـه اینجـا کشـانده تـا 
دسـت به این عمـل شـنیع بزنـد. ناگفته 
نگـذارم کـه تخته پرش این داسـتان در 
ذهـن مـن مربـوط بـه خبـِر روزنامه ای 
بـود کـه اتفاقـی خوانـدم و چنـد سـال 
قبـل در یکـی از شهرسـتان  ها رخ داده 
بـود. شـاگرد یـک نانوایـی بـه خوابگاه 
دختـران دانشـگاه آزاد رفت تـا به یکی 

از دختـران تجـاوز بـه عنـف کند.
حالـت  داسـتان  ها  از  بعضـی   *
روایی و سرگذشـتی دارنـد. آیا از روایت 

بیرونـی اسـتفاده کرده  ایـد؟
** هـم بلـی و هم خیـر. »بلی« 
چـون مـاده خـام بیشـتر داسـتان  های 
گرفتـه  اطرافـش  از  نویسـنده  یـک 
زندگـی  شـرح  می  توانـد  و  می  شـود 
فـردی از افراد دوروبَرش باشـد و »نه« 
چـون به طـور تمام وکمـال از یـک یـا 
چنـد فـرد خـاص گرفتـه نمی  شـود و 
مجمـوع  می  توانـد  داسـتانی  آدم  هـر 

آدم  هـای  تمامـی  مشـخصات  جامـع 
مـرده و زنده اطراف نویسـنده را داشـته 
باشـد و بـه عبارتـی از هریـک کمی تا 
قسـمتی را وام گرفتـه باشـد. و البته به 
یـاد داشـته باشـیم کـه همـه این هـا از 
ذهـن نویسـنده گذر کـرده و خود رنگ 
و بـوی دیگـری را هـم گرفتـه اسـت. 
راسـتش من فکر می کنـم هر اثری که 
انسـان می  آفرینـد نوعـی مائـده زمینی 
بـا چاشـنی علـم غیـب اسـت، و کتاب 
رویایی اسـت کـه نویسـنده، خواننده را 

در آن شـرکت می  دهـد.
* در داسـتان  های شـما مخاطـب 
هـم بـا داسـتان  های خوبـی از لحـاظ 
سـاختاری و ادبـی طـرف اسـت و هـم 
داسـتان  ها از لحـاظ محتـوای اجتماعی 
چگونـه  توجهنـد.  قابـل  انتقـادی  و 

رسـیدید؟ داسـتان  در  به این تعـادل 
به قـوِل شـما  اینکـه چطـور   **
کـه  آنجـا  تـا  رسـیدم  به این تعـادل 
می  دانـم دانسـته و از سـر آگاهـی در 
لحظـه نیسـت و البد به ناخـودآگاه من 
و زمان درازی برمی گردد که گذاشـته  ام 
تـا به خـوِد امـر نوشـتن برسـم. زمانی 
اصـاًل به نوشـتن فکـر نمی  کـردم ولی 
تـا دل تـان بخواهـد می  خوانـدم. یـک 
روز دیـدم در آنچـه می  خوانـم همیشـه 
چیزی کم اسـت و بعد به اینجا رسـیدم 
چطـور اسـت کمبودهـا را خـودم برای 
خـودم تـوی آن متن  هـا اضافـه کنـم 
چیزهایـی  دیـدم  یواش یـواش  بعـد  و 
می  نویسـم کامـاًل مسـتقل از متن اولیه 
و آهسـته   آهسـته داسـتان  های خودم با 
پـردازش و ویرایش  خودم َسـر بَرآوردند 
و مـن و داسـتان  هایم شـدیم این کـه 

االن هسـتیم.
از  مجموعـه  همیـن  در  شـما   *
»مهنـدس سـبیلو و زنـش« گرفتـه که 
بـه مهاجـرت می پـردازد  تـا »بنویـس 
بـه  به نوعـی  کـه  کردنـد«  بیرونـم 
باقـی  اختصـاص  دارد  و  کـودکان کار 
داسـتان  ها در هـر کـدام بـه »مسـئله« 
 ای پرداخته  ایـد. آیـا در باقـی کارهاتان 
هـم همیـن نـگاه را دنبـال کرده  ایـد؟

** منظورتـان ایـن اسـت کـه از 
واقعیت بیـرون از خودم الهام می  گیرم؟ 
طبیعی اسـت. کودِک کار محروم است. 
و حتـی  یادگیـری،  فرصـت  کودکـی، 
کرامـت انسـانی از او دریـغ می  شـود و 
تضمینی برای رشـد جسمی و روانی ش 
هـم نیسـت. این یـک واقعیـت بیرونی 
ایـن  دیگـر  بیرونـی  واقعیـت  اسـت. 
اسـت که مـردم معمـواًل به دلیـل فقر، 
بیماری، مسـائل سیاسـی، کمبـود غذا، 
بالیای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبوِد 
امنیـت مهاجـرت می کننـد و گاهی هم 
برای امکانات بهداشـتی بیشتر، آموزش 
بهتـر، درآمـد بیشـتر، مسـکن بهتـر و 

آزادی هـای سیاسـی بهتر.
در جهان داسـتان اگر نویسنده  ای 
بیرونـی  واقعیـت  کنـد  عمـل  موفـق 
تبدیـل بـه واقعیـت داسـتانی می  شـود. 
راهکارهایـی  و  تکنیک  هـا  از  جـدای 
کـه هـر نویسـنده  ای بـه کار می  گیـرد 
تـا به این مهـم برسـد، فـرق اصلـی این 
دو واقعیـت بـرای من در این اسـت که 
اغلـب واقعیـت بیرونـی را بی چون وچرا 
و  می  پنداریـم  طبیعـی  و  می  پذیریـم 
بـه خـود می گوئیـم چنین اسـت رسـم 
سـرای درشـت. ولـی واقعیت داسـتانی 
اگـر خـوب پرورانـده شـود می  توانـد در 
ذهـن خواننـده  اش مبـدل بـه عنصری 
مزاحـم و قلقلـک  دهنـده شـود تـا او 
وضـع موجـود را زیـر سـوال ببـرد و از 
خـود بپرسـد یعنی نمی  شـد اوضاع جور 
دیگری باشـد! داسـتان خوب داسـتانی 
و سـوال  نمی  دهـد  پاسـخ  کـه  اسـت 
مطـرح می  کنـد و ایـن جنـم داسـتانی 

اسـت کـه سـعی در نوشـتن ش دارم.
* برنامـه خاصـی بـرای نوشـتن 

رید؟ دا
به نشسـتن و نوشـتن هر روزی و 
زورکـی اعتقـادی نـدارم. یـا الاقل من 
روی  از  کـه  نیسـتم  آدم صبـوری  آن 
سـاعت و تقویـم آرام و صبـور کارش 
را پیـش می  بـرد. اسـاِس کار مـن بـر 
تب نوشـتن اسـت کـه وقتـی می  گیرد 
تـا به انجامـی نرسـد و کار خالقانه  اش 
قـوام نگیـرد دسـت از سـر صاحـب اثر 

برنمی  دارد.

نويسنده بايد وضع موجود را زير سئوال ببرد

»راز دهکده  نیست در جهان« پشت ويترين کتاب فروشی ها
دهکده   »راز  داستان  مجموعه 
ز  نا سا نوشته  جهان«  در  نیست 

سیداصفهانی راهی بازار کتاب شد.
 7۴ در  داستان  مجموعه  این 
در  تومان  30هزار  قیمت  با  صفحه 

نشر افراز منتشر شده است.
داستان  ر  چها شخصیت های 
در  نیست  دهکده   ز  ا »ر کتاب 
فضای  یک  در  همگی  جهان« 
ذهنی بادیه نشینی که محصول ذهن 
این  می کنند.  زندگی  است  نویسنده 
چهار داستان به نوعی احقاق هویت ِ 
شخصیت های داستانی  است و تالش 

آن ها برای کشِف راز.
در داستان اول کتاب »مراد و راِز سرخ پنبه زِن ده باال«، مراد پسری 
تازه به بلوغ رسیده متوجه یک دروغ می شود. او برای کشف چرایی این دروغ 
مجبور می شود به توصیه مرشد زورخانه گوش بسپارد و به کاروان سرای ِده 
برود. شربت نام زنی  است که در این کاروان سرا خودش را حبس کرده است. 
پاسخ همه  سوال ها دست شربت است. داستاِن »مهریه  عندالمطالبه پرگل« 
داستانی  است که از زبان پرگل که با لباس عروس در قطاری اوراق حبس 
شده، روایت می شود. قصه »بهمن خان و توبه اش« هم روایتگر چاقویی 
دلبسته صاحبش است. در »نارخاتون« نیز  با داستانی به قول معرف یکی 
بود یکی نبودی روبه رو هستیم. در دو داستان بلند اول عشق انسانی و در 

دو داستان بعدی نوع دیگر عشق را تجربه می کنیم. 
پیش تر، کتاب های »اسم این کتاب دتول نیست«، »خیابان گاندی«، 
»کیش مات«، »خیال بازی و از خیرم بگذر« از ساناز سیداصفهانی منتشر 
از  نمایش  رشته   فارغ التحصیل  و  تهران  در   13۶0 متولد  او  است.  شده 

دانشگاه سوره است.

سطح سواد یکی از شاخص های توسعه 
انسانی در سطح جهان است 

سخت«  دوران  برای  خوب  »اقتصاد  کتاب  معرفی  با  زالی  علیرضا 
برای مطالعه گفت: این کتاب راهکارهای اقتصادی در جهان برای عبور از 

مشکالت بزرگ اقتصادی و اجتماعی را مطرح می کند. 
رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با پیوستن به پویش »کتابخوانی ملی« گفت: بسیار خوشحال 
به همت  که  کتابخوانی  ترویج  برای  اجتماعی  پویش  یک  در  که  هستم 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حال انجام است حضور پیدا کرده ام.

او ادامه داد: ایران در زمینه های فرهنگی پیشینه تاریخی درخشانی 
دارد اما سرانه مطالعه کتاب به خصوص در چند سال اخیر رشد مطلوبی 
نداشته است. این در حالی است که برای ارتقای فرهنگی باید ترویج فرآیند 
کتابخوانی در عرصه ملی رشد پیدا کند. از همین رو پویش »کتابخوانی 
ملی« را باید به فال نیک گرفت، زیرا با تحقق این پویش شاهد افزایش و 

رشد کیفی و کمی سرانه مطالعه کتاب خواهیم بود. 
زالی سپس بیان کرد: امروزه سطح سواد به عنوان یکی از شاخص های 
توسعه انسانی در سطح جهان مطرح است. بنابراین باال رفتن سطح سواد که 
بخشی از آن مربوط به ارتقای جایگاه کتابخوانی صورت می پذیرد، می تواند 

نقش ممتازی در ارتقای توسعه انسانی در سطح بین المللی داشته باشد. 
فرمانده عملیات مدیریت ویروس کرونا در تهران گفت: به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت تردد در محیط های اجتماعی، تعداد زیادی از 
اوقات  از  بخشی  کردن  پر  برای  که  هستند  قرنطینه  منزل  در  هموطنان 
زمانی  شرایط  این  من  اعتقاد  به  و  بخوانند  کتاب  می توانند  خود  فراغت 
ترویج کتابخوانی است.  و  بردن سرانه مطالعه  باال  برای  تاریخی  فرصت 
این فرصت به ویژه برای فرزندان که در کنار والدین خود وقت بیشتری 
را می گذرانند مفید است. ضمن این که امروزه متناسب با عالقه هر ایرانی، 

کتاب های خوبی وجود دارد. 
وجود  با  بنده  کرد:  اظهار  فقرات  ستون  و  اعصاب  و  مغز  جراح  این 
درگیری های فراوان در فرآیند مقابله با کرونا و پیچیدگی هایی متعددی که 
در این روزگار دارم، همواره تالش کرده ام مطالعه داشته باشم و ارتباطم با 
کتاب قطع نشود. در این ایام بیشتر کتاب هایی که مطالعه می کنم کتاب های 
تخصصی در رشته پزشکی است و این فرصت ایجاد شده تا به کتاب های 

مرتبط با بیماری کرونا در عرصه جهانی نیز دسترسی پیدا کنم.
او افزود: در این پویش کتاب »اقتصاد خوب در دوران سخت« نوشته 
دو نویسنده به نام های آبیجیت وی بانرجی و استر دوفلو را معرفی می کنم 
که با این کتاب برنده نوبل اقتصادی شدند. این کتاب را با همراهی دوست 
دانشگاه شهید  دانشگاه علوم پزشکی  از محققان  خوبم حمید سوری که 
بهشتی است ترجمه کرده ام و به اعتقاد من این کتاب راهکارهای اقتصادی 
مطرح  را  اجتماعی  و  اقتصادی  بزرگ  مشکالت  از  عبور  برای  جهان  در 
می کند. همچنین بخشی از این کتاب دارای راه حل هایی برای فقرزدایی 

برای کشورهای در حال پیشرفت است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین تصریح کرد: یکی 
از مباحثی که امروزه در سطح جهانی مورد توجه است بحث مهاجرت است 
و شاهد سیر فزاینده مهاجرت در دنیا هستیم. یکی از بخش های این کتاب 
آبیجیت  این که  به  با توجه  اقتصادی است.  درباره مهاجرت و چالش های 
وی بانرجی یکی از نویسندگان کتاب از اتباع هندی و آمریکایی است و به 
مسائل شرق و خاورمیانه اشراف دارد نگارش این کتاب را بر اساس تحقیقات 

در این زمینه به رشته تحریر درآورده است. 
او در پایان گفت: برای رعایت اخالق حرفه ای با نویسندگان کتاب 
ترجمه  اجازه  و  برقرار کردیم  ارتباط  برای دوران سخت«  »اقتصاد خوب 
این کتاب را گرفتیم که خوشبختانه استقبال کردند. در نهایت فکر می کنم 

مطالعه این کتاب در شرایط سخت اقتصادی کشور خالی از لطف نباشد.
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پروانه رسولی خوشبخت

ضرورت اقتباس از داستان های معاصر ایرانی 
در آثار سینمایی

هلن اولیائی نیا* 
اقتباسی، بحثی کهنه  بحث سینمای 
و قدیمی است که بسیار مطرح شده است. 
ولی هیچ گاه به نتیجه ای نرسیده و نمی دانم 
پارسی«،  »هنر  مجله  در  زمانی  چرا؟ 
ایران  سینمای  بزرگمرد  حیات  زمان  در 
سینمای  عاشق  قوکاسیان،  زاون  زنده یاد 
حرکتی  ایجاد  در  کوشا  و  شیفته  و  ایران 
واکنش  در  آن،  بهبود  و  اشاعه  راستای  در 
به صحبت جناب آقای پرویز پرستویی در 
سینمای  در  فیلمنامه نویسی  معضل  مورد 
ایران، اینجانب نیز که از دوستداران سینما 
هستم و از کودکی تا کنون، در میانسالی، 
و  جهان  سینمایی  شاهکارهای  تماشاگر 
ایران بوده ام و گاهی قلمی هم در مورد آثار 

سینمای ایران داشته ام، که مورد توجه فیلمسازان محترمی چون زنده یاد سینایی، 
آقایان جناب میرکریمی، و کمال تبریزی و کاهانی و سرکار خانم پروانه معصومی 
و غیره قرار گرفته، مطلبی در این مجله، که رویکرد سینمایی و داستانی بسیار قوی 
داشت، نوشتم. با توجه به اینکه تخصص اصلی من ادبیات انگلیس و آمریکاست و 
سال هاست به تحلیل و بررسی آثار ادبی معاصر ایران نیز رو آورده ام، نه به خاطر 
قلم فرسایی و اظهار فضل به عنوان صاحب نظر، بلکه به خاطر عرق ملی و عشق 
شخصی خودم به عالم هنر، به عنوان مخاطب و شهروندی معمولی، پیشنهادهایی 
مبنی بر استفاده از منابع غنی ادبی بومی-ملی خودمان مطرح کردم. در همین راستا، 
برخی از دوستداران و اهل فن هم در این زمینه پیگیری نمودند که همواره با طرح 
محدودیت ها و خط قرمز ها و عدم حمایت مادی و معنوی از این مهم، بازماندیم.    
در ادامه عادت و عالقه شخصی خود، در چند سال گذشته تا کنون، تماشاگر 
تعداد بیشماری فیلم، به ویژه های ایرانی بوده ام. برخی از این فیلم ها را بسیار قابل 
یافتند.  راه  نیز  جهانی  جشنواره های  از  خیلی  به  می دانیم  همه  که  یافتم  تحسین 
و  العاده چهره های شناخته شده  فوق  بازیگری  رغم  به  که  فیلم هایی هم هستند 
جذابیت داستان فیلم در آغاز و میانه فیلم، با پایان بندی بالتکلیف، پا در هوا و غیر 
قابل هضم، دچار اُفت چشمگیری می شوند؛ نقیصه ای که در سریال های طوالنی ما 
چشمگیر است که همه چیز عالی شروع می شود، خوب پیش می رود ولی بد تمام 
می شود. منظور این نیست که فیلم باید الزامًا پایان خوش داشته باشد، ولی روشن 
و باورپذیر و محتمل باشد؛ آن همه زحمت و استعداد و هزینه صرف آن شده ولی 

در پایان حتا صدای تماشاگران عام را هم، که الزامًا متخصص نیستند، درمی آورد.
گاه به نظر می رسد آثار سینمایی برای بازیگر های خاصی که استعداد خود را 
در ایفای برخی نقش ها و شخصیت ها به ثبوت رسانده اند، نوشته و ساخته شده است. 
این امر می دانیم که سبب می شود بازیگری همواره یک تیپ خاص را به نمایش 
گذارد که نه برای بازیگر و نه برای تماشاگر جذاب است، چون روند داستان را قابل 
نیز محدود می کند. در مواردی،  را  بازیگر  توانایی های دیگِر  بینی می کند و  پیش 
تعقیب و مهار داستان از دست فیلمنامه نویس خارج شده و پایان فیلم توی ذوق 
می زند. البته »پایان باز« و آزاد گذاشتن مخاطب در تکمیل و اتمام فیلم و ُپر کردن 
جاهای خالی همیشه مطرح بوده است، ولی برای همان هم باید دلیل و منطق و 
باورپذیری در نظر گرفته شود. البته برخی آنقدر بر تکنیک های سینمایی تأکیدمی 
ورزند - البته قابل درک است - که فیلمنامه تحت الشعاع قرار می گیرد. ولی باید دو 

چیز را به یاد داشته باشیم.
تکنیک های  و  ابزار  آخرین  با  هالیوود  مثل  سینمایی  کمپانی های  از  ما  اواًل 
فیلم هایمان،  جذابیت  و  نیستیم  برخوردار  هزینه  میلیارد  میلیارد ها  و  سینمایی 
به ویژه آن ها که در جشنواره های بین المللی مطرح می شوند، همچنان موضوعات و 
مضمون های متفاوت است که برای مخاطب آن سوی آب، بکر و بدیع و به خصوص 
انسان مدار است. پس بخش داستانی فیلم از اهمیت خاصی در سینمای ما برخوردار 
است. ثانیًا همانگونه که ذکر شد، فیلم خوب ابتدا داستان خوب می طلبد و نمی توان 
رویکرد حتا کمپانی ها  امروزه شاهد  بسنده کرد.  فیلم  پیشرفته  تکنولوژی  به  فقط 
نو  نمایشی  با  فیلمسازی هالیوودی به سوی داستان های فولکلوریک و اساطیری 
بوده ایم. این بدان معنی است که در آن خطه نیز به ارزش و اهمیت ادبیات داستانی 
موجود برای فیلمسازی پی برده و قدر شناخته اند. برخی مدعی هستند که ادبیات 
اینکه در زیر تیغ  یا  ندارد!  را  امروزی آن جاذبه  کالسیک ما دیگر برای مخاطب 

سانسور، مثله می شود.
اما آنچه سبب دغدغه نگارنده شده، این است که سینمای ما به کلی از آثار 
خوب و برجسته معاصر نیز غافل شده است. در جشنواره های ادبی - داستانی متعدد 
به عنوان داور شرکت و همکاری داشته ام و این سبب می شود تقریبًا تمام آثار ادبی 
یک سال را خوانده و داوری کنم. اینجانب به تنهایی در دوره قبل جایزه ادبی مهرگان 
1۶0 رمان و مجموعه داستان کوتاه را تمامًا خوانده و داوری کردم و در دوره جدید در 
همین ابتدای کار بیش از چهل اثر خوانده ام؛ این رونِد دریافت آثار تا اردیبهشت ماه 
سال آینده ادامه خواهد داشت و ما با گروه و هیئتی از داوران باید به خوانش، داوری 
و دادن امتیاز به این آثار که به هزاران عنوان می رسد، بپردازیم. در دوره قبل این 

روند دو سال به طول انجامید.
هدف نگارنده از این توضیحات آن است که آثار برگزیده، از نظر ده ها داور که 
سال ها در عرصه داستانی کار کرده و تخصص داشته اند، می گذرد. بنابراین، ارزش 
تأیید شده است. من خود  آنان که داوری نموده اند، تصویب و  از نظر  ادبی آن ها 
می دانم که به تنهایی صد ها و حتا هزارها ساعت وقت شبانه روزی، به این آثار معطوف 
داشته ام و همچنین سایر داوران؛ شاید به همین دلیل تضمین ارزش ادبی است که 
در فیلم های هالیوودی شاهد بوده ایم که اکثراً اقتباسی از شاهکارهای ادبی بوده اند 

و همین تضمین کننده ارزش و اعتبار داستان فیلم ها بوده است.
کم  بی شمار  عناوین  این  میان  در  که  خوبی،  آثار  خوانش  مدت  تمام  در 
فکر  خود  با  خیال،  و  ذهن  پرده  بر  داستان ها  این  تجسم  و  اکران  با  نیستند، 
می کنم از این آثار چه شاهکارهای سینمایی درمی آید. اخیراً، به همت جایزه ادبی 
مهرگان، حتا چاپ آثار نویسندگانی از اقوام ایرانی که دربرگیرنده تمامی آداب و 
ُسنن )خوب و بد( و باورهای بومی آنان است، سبب می شود در معرض ادبیاتی 
نداشتیم.  دسترسی  آنان  به  چون  مانده،  بیگانه  کاماًل  برایمان  که  گیریم  قرار 
به صورت  را  ایجاز، می توان بخش هایی  و  تلخیص  منظور  به  رمان ها  میان  در 
فیلمنامه تنظیم نمود و با ذکر منبع به نمایش درآورد، مانند تنگسیر و جامه دران 
و چهل سالگی و غیره. اینگونه می توان با ادبیات بسیار غنی ُکرد و ُترک و لُر و 
ترکمن و بلوچ و عرب و جنوب و شمال آشنا شد؛ سننی که در آن ها نشانه هایی 
الگویی فرهنگی باشد؛ و سنن  انسانی است، می تواند  ایرانی -  از مرام و منش 
مخربی چون خرافات و خرافه پرستی و باورهای ویرانگر، می تواند خوانندگان را 
از خواب غفلت بیدار کرده و به اجتناب و حتا تصحیح آن ها در اندیشه کودکان 
نمی تواند  این  اگر  و  نیست  فرهنگی  رسالت  این یک  اگر  بپردازند.  آتی  نسل  و 
به روشنگری و بالندگی فرهنگی ختم شود، پس رسالت فرهنگی چیست؟ پس 

ادبیات و هنر هفتم چیست؟ نقش 
* مترجم، پژوهشگر ادبیات و مدرس دانشگاه اصفهان
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تمرین »گرگاس ها« متوقف شد

حمیدرضا نعیمی که قصد داشت 
از اول دی نمایش »گرگاس ها« را در 
سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی 
صحنه ببرد اعالم کرد تمرین های این 

نمایش متوقف شده است.
حمیدرضا نعیمی نمایشنامه نویس 

و کارگردان تئاتر درباره وضعیت تمرین ها و 
اجرای این اثر نمایشی گفت: اجرای شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل 
هنرهای نمایشی نمایش »گرگاس ها« را انجام دادیم و نمایش مجوز اجرا 
را گرفت. تمرین های نمایش نیز در حال انجام بود که حدود دوهفته است 
به دالیل و تعامالتی که بین مجموعه تئاتر شهر و وزارت بهداشت وجود 
دارد و من از آنها مطلع نیستم، تمرین ها متوقف شده است.وی افزود: کمک 
هزینه ای از سوی انجمن هنرهای نمایشی برای نمایش »گرگاس ها« در 

نظر گرفته شده، بسیار اندک و فقط جوابگوی هزینه ساخت دکور است.

ژاله صامتی جلو دوربین»زیرخاکی2« رفت

م  و د فصل  ی  ر ا د بر یر تصو
نویسندگی  به  »زیرخاکی«  سریال 
و  ن  ما سا جلیل  نی  ا د گر ر کا و 
در  نصیری نیا  رضا  تهیه کنندگی 
سریال  دوم  شد.فصل  آغاز  تهران 
مرکز  سفارش  به  که  »زیرخاکی« 

از  یکی  در  می شود،  ساخته  سیمافیلم 
رایان  ژاله صامتی،  پژمان جمشیدی،  و  کلید خورده  پایتخت  هتل های 
سریال  اول  فصل  در  که  بازیگری  سه  رفته اند.  دوربین  مقابل  سرلک 

ایفاگر اعضای خانواده سه نفره باغبیشه )فریبرز، پریچهر، کاوه( بودند.
این بخش از زیرخاکی روایتگر بلندپروازی های مردی جاه طلب و سر 
به هوا به نام فریبرز )فری خاکی( است که دنبال  پیدا کردن گنج است 
و به همراه همسرش پریچهر و فرزند خردسالش کاوه در یکی از مناطق 

جنوب شهر تهران زندگی می کند.

»هزار هیچ« حامد بهداد مجوز گرفت 

هنری  معاونت  موسیقی  دفتر 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
هفته پایانی آذر مجوز 127 تک آهنگ 
و 11 آلبوم را صادر کرد ، که از جنله 
آن ها آلبوم »هزار هیچ« به خوانندگی و 

آهنگسازی حامد بهداد، آلبوم »دقیقه ها« با 
صدا و آهنگ مسعود سعادتمند، آلبوم »حرف 

بی حروف« به آهنگسازی تینا الجوردیان قابل اشاره است
همچنین آلبوم »نغمه های ابیورد« با نوازندگی 2 تن از پیشکسوتان 
موسیقی محلی درگز محمد علمداریان و استاد حیدرعلی عاشقی با اجرای 

سازهای سرنا، دهل، قشمه مجوز انتشار گرفته است.
نیز می توان  در میان 127 مجوز صادره در بخش تک آهنگ ها 
به قطعه »تکنوازی سنتور، نیمه شب آذرماه« به نوازندگی و آهنگسازی 

ابوالفضل صادقی نژاد اشاره کرد. 
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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

حضور »گورکن« در بخش مسابقه جشنواره جیپور 
هندوستان

بین المللی  سیزدهمین جشنواره 
فیلم  میزبان  هندوستان،  جیپور  فیلم 
نویسندگی  به  »گورکن«  سینمایی 
به  و  مالیی  کاظم  کارگردانی  و 

این  است.  سعیدیان  سینا  تهیه کنندگی 
جشنواره از سال 200۹ در ایالت راجستان 
هند تأسیس شده و هر ساله در بخش های مختلفی همچون آثار سینمایی، 
فیلمسازان  معرفی  برگزار می شود.   … و  فیلم کوتاه  انیمیشن،  مستند، 
جدید و تبادل فرهنگ میان هند و سایر کشورها در زمینه آداب اجتماعی 
و فرهنگی از جمله مهمترین اهداف جشنواره بین المللی فیلم جیپور به 
شمار می آید.»گورکن« داستان زنی به نام سوده شریف زادگان با بازی 
ویشکا آسایش است که در آستانه ازدواج مجددش با یک چالش سخت 

مواجه می شود.
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در سراسر شب چه مي گذرد؟

فرزاد موتمن: در سینماي ایران یا باید پول داشته باشي یا رانت!
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محمد حسین زاده

ــینمایي  ــي س ــي از فیلم های برخ
هســتند کــه یــا آنهــا را دوســت 
داریــم و یــا از آنهــا متنفــر مي شــویم 
ــا  ــه آنه ــبت ب ــم نس ــي نمي توانی یعن
بي تفــاوت باشــیم. سراســر شــب، 
ــه  ــت ک ــی اس ــته فیلم های از آن دس
ــد و برخــی  برخــی آن را دوســت دارن
ــه  ــت و ب ــی اس ــد کپ ــر معتقدن دیگ
هیــچ وجــه دوســتش ندارنــد. بــه 
ــه  ــانی ک ــب کس ــد اغل ــر می رس نظ
شــب های روشــن، را دوســت داشــتند، 
ــندند.  ــی پس ــز م ــب را نی ــر ش سراس
ــرده  ــعی ک ــاز س ــر فیلمس ــن اث در ای
ــد  ــق کن ــاوت را تلفی ــر متف ــد ژان چن
تــا بتوانــد هــم نظــر منتقــدان و هــم 
ــا  ــینما را صرف ــه س ــی ک ــر آنهای نظ
ســرگرمی می داننــد، تامیــن کنــد. 
یکــی از خصیصه هــای ایــن فیلــم 
کنتــرل بازیگــران اســت و اینکــه 
ــه  ــینمایی ب ــم س ــن فیل ــران ای بازیگ
گــواه بســیاری از منتقــدان بــه انــدازه 
کرده انــد.  نقــش  ایفــای  درســت، 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــب، ب ــر ش سراس
ــان عرضــه آن  ــران شــده و همچن اک
در پلتفرم هــا ادامــه دارد. بــا فــرزاد 
ــم همــراه  ــن فیل موتمــن کارگــران ای

ــدیم... ش

-در ابتــدا بــا ایــن انتقــاد شــروع 
کنیــم کــه قبــول داریــد کســانی 
کــه شــب های روشــن را دوســت 
هــم  را  شــب  سراســر  داشــته اند، 
دوســت دارنــد و انــگار شــما بــه 
ــه ســمت ســاختن  نوعــی برگشــتید ب

فیلــم ملــودرام عاشــقانه!؟
ــه  ــانی ک ــتم کس ــن نیس *مطمئ
شــب های روشــن را دوســت داشــتند، 
ــت  ــز دوس ــب را نی ــر ش ــا سراس حتم
داشــته باشــند. بــه دلیــل اینکــه ایــن 
دو فیلــم از دو جنــس کامــال متفــاوت 
هســتند. مــن بعد از شــب های روشــن 
فیلم هایــی کــه بــه روحیاتــم نزدیــک 
اســت را ســاختم. ماننــد صداهــا، 
ســایه روشــن و… امــا شــرایط تولیــد 
فیلــم در ســینمای ایــران اینگونــه 
ــدار  ــیار پول ــد بس ــا بای ــه ی ــت ک اس
ــورد  ــای م ــی فیلم ه ــه بتوان ــی ک باش
از  بایــد  یــا  بســازی  را  عالقــه ات 
ــی. در  ــی اســتفاده کن رانت هــای دولت
غیــر اینصــورت ماننــد مــن هرازگاهی 
ســراغ فیلم هــای مــورد عالقــه ات 
مــی روی. امــا اگــر بخواهــم برگــردم 

بــه ســوال شــما بایــد بگویــم متوجه ام 
کــه عــده ای شــب های روشــن را 
دوســت داشــتند و حــاال سراســر شــب 
را نیــز دوســت دارند. در سراســر شــب 
ماننــد شــب های روشــن خــط عشــقی 
وجــود دارد و فیلــم در شــب می گــذرد 
ــتنادی دارد.  ــل اس ــای قاب و دیالوگ ه
ــود دارد. ــباهت هایی وج ــه ش در نتیج

-البتــه سراســر شــب یــک مزیت 
دیگــر هــم دارد و آن هــم ایــن اســت 
کــه مشــخص نیســت در چــه ژانــري 

ــرد!؟ ــرار مي گی ق
ــه  ــا ب ــن اتفاق ــال. م ــه، کام *بل
و  هســتم  عالقمنــد  خیلــی  ژانــر 
جــزو فیلمســازانی هســتم کــه ســعی 
ــازم.  ــری بس ــای ژان ــرده ام فیلم ه ک
ــی  ــم یک ــر می کن ــه فک ــرای اینک ب
از دالیــل ضعــف ســینمای ایــران 
ــت و  ــر اس ــه ژان ــن ب ــن نپرداخت همی
مــن بســیار دوســت دارم در چارچــوب 
ژانــر کار کنــم. امــا گاهــی ضــد ژانــر 
ــر را  ــد ژان ــی قواع ــم. یعن کار می کن
ــری  ــش دیگ ــک خوان ــرم و ی می گی
ــت  ــد هف ــم. مانن ــان می ده از آن نش
ــا  ــوآر اســت. ام ــرده، کــه یکجــور ن پ
ــری  ــد ژان ــوآر در قوائ ــن نشــانه ن اولی
ــه  ــوای گرفت ــه در ه ــت ک ــن اس ای
فیلمبــرداری شــود. امــا در هفــت 
ــن  ــم م ــت و فیل ــه نیس ــرده اینگون پ
ــود.  ــه می ش ــی گرفت ــوای آفتاب در ه

برخــی از فیلم هــای مــن واقعــا در 
ژانــر می گنجنــد، ماننــد شــب های 
ــقانه  ــودرام عاش ــک مل ــه ی روشــن ک
اســت. ماننــد باج خــور کــه یــک فیلــم 
جنایی اســت و… اما در سراســر شــب 
ژانرهـــا در هـــم آمیخته شــده اند. این 
هـــم یک درام عاشــقانه اســت و هـــم 
ــتان  ــک داس ــی. ی ــم خیابان ــک فیل ی
فرعــی تریلــری دارد و یــک الیــه 
نــازک از  کمــدی آن را هـمراهـــی 
فیلم هــای  بــه  نســبت  می کنــد. 
ــم  ــری فیل ــه لحــاظ ژان ــن ب ــی م قبل

ا ســت. بی قاعده تــری 

ــر  ــه سراس ــد ک ــی معتقدن -برخ
ــینما  ــه س ــت ب ــی اس ــب ادای دین ش
ــا  ــه آنه ــما ب ــه ش ــازانی ک و فیلمس

ــتید؟ ــد هس عالقمن
ــه  ــن ب ــب ادای دی ــر ش *سراس
به خصوصــی  فیلــم  یــا  فیلمســاز 
ز  ا ســتایش  در  فیلمــی  نیســت. 
سینماســت. طبعــا ارجاع هایــی بــه 
چنــد فیلــم در آن یافــت می شــود 
ــی  ــات کم ــن ارجاع ــورد ای ــا در م ام
ــط چندخــط  ــا فق ــو شــده! مجموع غل
دیالــوگ از 3-۴ر فیلــم در سراســر 

شــب شــنیده می شــود.

-پــس فیلــم کپــی نیســت ولــی 
ارجاعاتــی دارد؟

ــد،  ــود دارن ــی وج ــه. ارجاعات *بل

ــک  ــز ی ــه ج ــتند. ب ــی هس ــا مخف ام
مــورد، آنقــدر گل درشــت نیســتند 
امــا  باشــند.  بیننــده  کــه مزاحــم 
ــن  ــر، ای ــده ای حرفه ای ت چنانچــه بینن
ــن  ــد ممک ــایی کن ــات را شناس ارجاع
اســت از تماشــای فیلــم بیشــتر لــذت 
ــر فیلمســازی در  ــرد. -مشــخصا ه بب
حرفــه اش تحت تاثیــر ســینماگرانی 
اســت و چــه بخواهــد چــه نخواهــد، 
در کلیــت اثــرش ایــن تحت تاثیــر 
ــن  ــود. در ای ــان داده می ش ــودن نش ب
فیلــم بــه صراحــت بــه آلفاویــل اشــاره 
ــر  ــل و سراس ــتان آلفاوی ــده و داس ش
ــد،  ــم دارن ــه ه ــباهت هایی ب ــب ش ش
ــم،  ــن فیل ــه ای ــاره ها ب ــه اش در نتیج
ــا بیننــده متوجــه  ــد ت ــر آمده ان صریح ت

ــا بشــود. آنه

هســتند  معتقــد  ي  ه ا -عــد
کارکــردن بــا آماتورهــا ســاده تر از 
کار کــردن بــا بازیگــران حرفــه ای 
اســت. زیرا بازیگــران حرفــه ای در کار 
کارگــردان دخالــت می کننــد و عمــال 
ــرل کــرد!؟ ــوان کارشــان را کنت نمی ت

*مــن بــه فراخــور فیلمنامه هایــی 
کــه تاکنــون کار کــرده ام بــا نابازیگــر 
ــت  ــا دس ــته ام. اتفاق ــکاری نداش هم
ولــی  می گــذارم  بــاز  را  بازیگــر 
ــعی  ــم و س ــه می خواه ــم چ می گوی
دنیــای  بــه  را  بازیگــران  می کنــم 
ــم  ــران ه ــم، بازیگ ــک کن ــم نزدی فیل

ــد  ــالش می کنن ــد و ت ــک می کنن کم
تــا فیلــم مــورد نظــر قابــل بــاور شــود.

ــما در  ــد ش ــی آی ــر م ــه نظ -ب
آثارتــان، بیشــتر بــه تصویربــرداری در 

ــد! ــه داری ــکوت عالق س
ــی  ــه دیالوگ های ــن ب ــا م *اتفاق
ــه دارم  ــوند عالق ــل ش ــه ضرب المث ک
ولــی صحنه هــای ســکوت را هــم 
ــم  ــر می کن ــت دارم. فک ــی دوس خیل
ــوگ بــرای درآمــدن  ــر و دیال تصوی
یــک فیلــم قابــل قبــول مکمــل هــم 

ــتند. هس

ــن درســت اســت کــه شــما  -ای
ــه فضاهــای شــلوغ و ســکانس های  ب
عالقمنــد  پردیالــوگ  و  ُپربازیگــر 

ــتید؟ نیس
*البتــه بازهــم بــه فیلمنامــه 
نمی توانــم  مــن  ولــی  برمی گــردد 
ــدم  ــلوغ ب ــای ش ــم از صحنه ه بگوی
بــا  همیشــه  چــون  امــا  می آیــد. 
کــرده ام،  کار  محــدود  بودجه هــای 
زیــادی  بازیگــران  از  نمی توانــم 
بــه  گرایشــم  و  کنــم  اســتفاده 
لوکیشــن های محــدود همــراه بــا 
ــت.  ــوده اس ــدود ب ــای مح کاراکتره
ســایه روشــن، دیگــر اوج محدودیــت 
ــک  ــر در ی ــود 3 کاراکت ــا وج ــده ب بن

ــت. ــه اس خان

معــدود  ز  ا شــب  -سراســر 
ــا  ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس فیلم های
اکثــر اقشــار جامعــه ارتبــاط بــر قــرار 
کنــد. چــه ویژگــی در ایــن فیلــم 

دارد؟ وجــود 
حرفــه ای  فیلم بین هــای  *کال 
ــر  ــد، هـ ــم را دوســت دارن بیشــتر فیل
ــد!  ــت ندارن ــم دوس ــی هـ ــد برخ چن
ــه  ــد ک ــم بوده ان ــادی ه ــان ع مخاطب
بــا فیلــم ارتبــاط برقــرار کرده انــد. مــن 
ــوش  ــم را کم ه ــاگر فیل ــوال تماش اص
ــال  ــا و فع ــم. او را توان ــرض نمی کن ف
می دانــم. پایــان فیلــم سراســر شــب، 
یــک پایــان قطعــی اســت زیــرا از دل 
ــده  ــرون آم ــودکان بی ــانه های ک افس
اســت امــا بارقه هایــی از دودلــی و 
تردیــد در آن حضــور دارد زیــرا فیلمــی 

مــدرن اســت.

-فکــر می کنیــد موســیقی چقــدر 
ــر  ــم موث ــکل گیری فیل ــت ش در کلی

اســت؟
*در سراســر شــب، موســیقی 
انحصــارا بــرای ایــن فیلم ســاخته شــد. 
موســیقی اولیــن چیــزی اســت کــه بــا 
تصویــر می آیــد و در واقــع کمــک حال 
تصویــر اســت. حتی در دوران ســینمای 
صامــت وقتــی کــه دیالــوگ و صدایــی 
یــک  ســینما  ســالن های  در  نبــود 
ــه مخاطــب  ــتند ک پیانیســت می گذاش
ــرا  ــرد. زی ــاط بگی ــم ارتب ــا فیل ــد ب بتوان
ــر  ــک هن ــینما ی ــد س ــیقی مانن موس
ــچ  ــت. هی ــاز اس ــفریک و فضاس اتمس
چیــز بــه انــدازه موســیقی و نقاشــی بــه 
ســینما نزدیــک نیســت. من خوشــحالم 
ــا کســی کار  ــم را ب ــه موســیقی فیل ک
کــردم )بابــک میرزاخانــی( کــه گاهــی 
ــاخت  ــیقی را می س ــه موس ــر صحن س
و مــا همانجــا ســر صحنــه فهمیدیــم 
ــی  ــه درد پالن های ــدر ب ــازدهنی چق س

ــورد. ــا می خ ــم م از فیل

-از نتیجه کار راضی هستید؟
و  هســت  نواقصــی  *حتمــا 
می توانــم ایراداتــی را ببینــم ولــی 
خوشــحالم کــه بــه رغــم تمــام موانعی 
کــه بــر ســر راه اکــران ایــن فیلــم بــه 
وجــود آمــد، فیلــم توســط بســیاری از 

ــد. ــده ش ــان دی مخاطب

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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حقیقــت  ســینما  ره  جشــنوا چهاردهمیــن 
)جشــنواره هاي فیلم هــاي مســتند( کــه در ســال هاي 
اخیــر بــه شــدت بیــن اهالــي ســینما مطــرح شــده و 
بــه کشــف اســتعدادهاي جــوان در عرصــه فیلمســازي 
کمــک شــایاني کــرده اســت، بــه کار خــود پایــان داد 
ــه  ــه عرص ــدي را ب ــتعدادهاي جدی ــر اس ــار دیگ و ب
ــده  ــد در آین ــا مي توانن ــه قطع ــرد ک ــي ک ــر معرف هن
روي ســینماي کشــور تاثیــر مهمــي برجــاي بگذارنــد. 
فیلــم مســتند جاهــای خالــی ُپــر شــود، ســاخته عطیه 
ــواده  ــان یــک خان ــاره 3 نســل از زن ــدی درب زارع آرن
اســت، مادربــزرگ به عنــوان نماینــده نســل گذشــته، 
ــن  ــی و حــال و همچنی ــوان نســل میان ــه عن ــادر ب م
کــودک به عنــوان نســل آینــده، درواقــع چشــم اندازی 
ــان را در حــد یــک  از حضــور اجتماعــی و فــردی زن
ــم در  ــن فیل ــد. ای ــان می ده ــا نش ــه م ــواده ب خان
پیچینــگ یازدهمین جشــنواره ســینما حقیقت شــرکت 
کــرد و موفــق بــه جــذب تولیدکننــده سوئیســی شــد. 
ــن  ــال در چهاردهمی ــود، امس ــر ش ــی پ ــای خال جاه
ــم و  ــن فیل ــوان بهتری ــت عن ــینما حقیق ــنواره س جش

ــی را از آن خــود کــرد. ــن کارگردان بهتری
عطیــه زارع آرنــدی در گفتگــو بــا دنیــاي جوانان 
دربــاره چگونگــی شــکل گیری ایــده ایــن فیلــم بیــان 
کــرد: ایــده اولیــه جاهــای خالــی پــر شــود، در مواجــه 
ــم گوشــی  ــه دائ ــت ک ــری شــکل گرف ــا دخت ــن ب م
تلفــن در دســت در حــال خودنــگاری بــود. برخــالف 
آنچــه در نســل مــا همــواره دفترچــه خاطــرات نقــش 
اساســی داشــت و آدم هــای مکتوب تــری بودیــم، ایــن 
دختــر گوشــی بــه دســت بــود و دائــم از خــود ســلفی 
ــد  ــیده بودن ــه از او پرس ــی در مدرس ــت و وقت می گرف
کــه می خواهــد چــه کاره شــود گفتــه بــود کارگــردان، 
بــه همیــن دلیــل از خــودم فیلــم می گیــرم تــا تمریــن 
کنــم و ایــن فیلم هــا نیــز دفتــر خاطــرات من هســتند.

ــه اینکــه از دریچــه زاویــه دیــد  ــا اشــاره ب او ب
او، ایــن یــک اتفــاق شــگفت بــود، توضیــح داد: ایــده 
ــه  ــت ک ــکل گرف ــا ش ــن از همین ج ــم م ــه فیل اولی
ــودش در  ــرد و از خ ــم می گی ــود فیل ــر از خ ــک نف ی
ــه در  ــری ک ــد، تصوی ــت می کن ــا صحب ــن فیلم ه ای
ذهــن مــن شــکل گرفــت از ایــن اتفــاق می توانســت 
تبدیــل بــه ســوژه یــک فیلــم مســتند باشــد. بنابراین 
وقتــی در پیچینــگ 3 دوره پیــش جشــنواره حقیقــت 
ــن  ــرح ای ــن ط ــد، م ــرح دادن ــده و ط ــوان ای فراخ
ماجــرا را ارائــه کــردم و از چیــزی حــدود 200 طــرح 
درنهایــت 15 طــرح بــرای ارائــه قبــول شــد، کــه کار 
مــن نیــز جــزو آنهــا بــود و ایــن شــروعی شــد بــرای 

اینکــه جدی تــر بــه 
آن نــگاه کنــم.

ــاز  ــن مستندس ای
بــا تاکیــد بــر ایــن 
کــه مجبــور بــود در 
ــدی  ــاختار ج ــک س ی
طــرح  بین المللــی،  و 
ــرد  ــش بب ــده را پی و ای
را  درســتی  زمــان  و 
ــرای پژوهــش صرف  ب
کنــد، اضافــه کــرد: در 
نهایــت چیــزی حــدود 
۶مــاه طــول کشــید تــا 
ببینــم آنچــه را کــه در 
ــم  ــن دارم، می توان ذه
بــه روایتی قابــل قبول 
بــرای ارائــه تبدیــل 

کنــم و داســتانی از دل آن بیــرون بکشــم کــه ارزش 
ــن  ــد. بنابرای ــته باش ــر را داش ــراد دیگ ــا اف ــو ب گفتگ
شــروع بــه نــگارش کــردم و بــه یــک فیلمنامــه اولیــه 
رســیدم کــه بــا چنــد مــاه تصویــر گرفتــن و نوشــتن 
ــن نوشــتن در سراســر کار  ــه روز می شــد و ای ــم ب دائ

ــت. ــه داش ــز ادام نی
ــی  ــاره پخــش بین الملل ــدی درب ــه زارع آرن عطی
فیلــم و حضــورش در جشــنواره های خارجــی توضیــح 
داد: ایــن فیلــم در مرکــز گســترش ســینمای مســتند 
و تجربــی ســاخته شــده اســت و اتفاقــات بین المللــی 
ــد  ــش خواه ــز پی ــط مرک ــز توس ــم نی ــش فیل و پخ
رفــت، امــا بــه دلیــل اینکــه هنــوز از زمــان حضــور 
در جشــنواره ســینما حقیقــت خیلــی نگذشــته اســت، 
ــه  ــده و آن را ب ــه نش ــن رابط ــی در ای ــوز صحبت هن

ــم. ــول کرده ای ــر موک ــی دیگ زمان
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوان ب ــاز ج ــن فیلمس ای
برگــزاری جشــنواره ســینما حقیقــت به شــکل آنالین، 
بــه خاطــر از دســت دادن پاتوق هــا و عــدم نمایــش و 
ــز  ــدان هیجان انگی حضــور فیزیکــی در جشــنواره چن
نبــوده، گفــت: همــواره برگــزاری جشــنواره بــه 
ــه  ــری دارد ک ــوای دیگ ــال و ه ــی ح ــکل فیزیک ش
ــا آن را از دســت  ــا امســال به واســطه شــیوع کرون م
دادیــم. امــا ایــن جریــان اتفاقــی نیســت کــه بــه دلیل 
ــم و  ــه می کنی ــور تجرب ــا در کش ــه عموم ــائلی ک مس
ــه  ــد، بلک ــاده باش ــود دارد، افت ــه وج ــی ک کمبودهای
یــک اپیدمــی جهانــی اســت کــه در همــه جــای دنیــا 
ــر  ــم زده شــده اســت. از ســوی دیگ ــاق رق ــن اتف ای
ــزرگ  ــتیوال ب ــک فس ــت ی ــینما حقیق ــنواره س جش
ــه و  اســت و مهمتریــن فســتیوال در ســطح خاورمیان
ــا آن را  ــطه کرون ــد به واس ــه نمی ش ــه اســت ک منطق
متوقــف کنیــم. بایــد راهــکاری متناســب بــا شــرایط 
ــکار  ــن راه ــزاری آن بهتری ــه برگ ــد ک ــدا می ش پی
بــود. بنابرایــن مــن نیــز تصمیــم گرفتــم کــه فیلــم را 
بــه جشــنواره ارســال کنــم، چــون بایــد مســیر خــود 
ــن  ــا م ــت ت ــنواره می رف ــه جش ــرد و ب ــی می ک را ط
هــم به عنــوان فیلمســاز اثــر، ذهنــم آرام شــده و بــه 

ــم. ــر کن ــدی فک ــای بع پروژه ه
ــور  ــاره حض ــه درب ــدی در خاتم ــه زارع آرن عطی
ــال  ــه امس ــردی ک ــر و رویک ــم فج ــنواره فیل در جش
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــت نی ــه اس ــر گرفت ــنواره در نظ جش
مرکــز گســترش تصمیــم گرفــت فیلــم در جشــنواره 
ــی  ــا پیش بین ــد، ام ــته باش ــور داش ــر حض ــم فج فیل
از ایــن جریــان نــدارم و نمی دانــم چــه اتفاقــی 
می افتــد. امــا در تمــام جشــنواره ها در دنیــا همیشــه در 
ســال های مشــخص 
ی  نیفســت ها ما
د  جــو و مشــخصی 
ــا  ــب ب ــد و متناس دارن
آن اتفــاق کــه در نظــر 
ــت،  ــده اس ــه ش گرفت
داوری  و  دیــده  آثــار 
یــن  ا  . ند می شــو
آن  در  کــه  جریــان 
ــه  ــنواره چ ــال جش س
ــه آن  ــی ب ــه نگاه زاوی
ــران  ســال ســینمای ای
ــی در  ــه اتفاق دارد و چ
ــل  ــد قاب آن رخ می ده
نیســت،  پیش بینــی 
پــس منتظــر می مانیــم 
ــود. ــه می ش ــم چ ببینی

همراه با برگزیده جشنواره سینما حقیقت

عطیه زارع: سینما حقیقت مهمترین فستیوال 
در سطح خاورمیانه است


