
تولید خودرو باال نرود، افزایش قیمت نخواهیم داشت!
بنزین بود و  تا دو سال پیش واردکننده  ایران که 
حتی در سال ۹۷،  روزانه تا ۴.۵ میلیون لیتر در روز بنزین 
به کشور وارد می کرد،  حاال به عنوان صادرکننده این فرآورده 
استراتژیک در منطقه و جهان شناخته می شود. این در شرایطی است که 
در سال ۸۵،  ایران روزانه بیش از ۲۷ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد که 
موجب خروج ارز از کشور و وابستگی شدید برای تأمین امنیت انرژی 
کشور بود. همین وابستگی باعث شد تا در تحریم هایی که از ابتدای 

دهه ۹۰ شمسی آغاز شد،  تحریم بنزین در صدر آنها قرار گیرد و ایران 
حتی در سال هایی مجبور شد با تغییر در فرآیندهای برخی پتروشیمی ها، 
 از ریفورمیت به جای بنزین استفاده کند تا خألیی در تأمین این سوخت 
به وجود نیاید. از همین رو با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، توجه به 
ظرفیت سازی برای تولید بنزین در کشور مورد توجه قرار گرفت و افزایش 

تولید و بهبود کیفیت پاالیشگاه های قدیمی در این مسیر انجام شد.
صفحه 3

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم: 

هیچ کارمند یا عضو هیات علمی 
در طرح ساماندهی بیکار نمی شود

عمده ترین مشکالت مردم در حوزه روانشناختی
روان  امور  و  مشاوره  دفتر  مدیرکل 
شناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
افزایش مراجعان به مراکز مشاوره و خدمات 
روان شناختی طی سالهای ۹۵ تا ۹۸ بیان 
کرد: به طور کلی دسته بندی خدمات روانشناختی به 
دو دسته کلی مشکالت و اختالالت تقسیم می شود. 
خانواده  حوزه  به  مربوط  مشکالت  سهم  عمده ترین 
اختالالت  حوزه  به  مربوط  اختالالت  عمده ترین  و 
افزایش  به  اشاره  با   ، وحیدنیا  بهزاد  است.  اضطرابی 
شناختی  روان  خدمات  و  مشاوره  مراکز  به  مراجعان 
بیان کرد: طی سال های اخیر ابعاد روانشناختی زندگی 
عنوان یک  به  مردم  و  شناخته شده  بیشتر  اجتماعی 
ممکن  موضوع  همین  که  می کنند  توجه  آن  به  نیاز 
خدمات  از  مردم  خدمت گیری  افزایش  موجب  است 

روانشناختی  شود.
صفحه ۲

مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه می تواند یکی از 10 شرکت برتر جهان 
در زمینه مدیریت کیفیت باشد

4
ضرورت توجه ویژه به زنان شاغل در مشاغل غیررسمی آسیب دیده از کرونا

صفحه 2

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1645- یکشنبه 14 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تهامي: برگزاري 

جشنواره در کرونا 
یعني به خطر 

انداختن جان مردم

6ورزش
گالره ناظمی: دل 

جامعه فوتبال بانوان 
خیلی ُپر است

زمین 5ایران 

سينما اصال وضعيت خوبي ندارد و در حالي كه مردم با بيماري 
كرونا به شدت دست و پنجه نرم مي كنند و گويا فعال هم با 
از سر  را هم  كرونا  واكسن  فكر  بايد  بي برنامه گي مسئوالن 
بيرون كنيم، نگراني ها درباره آينده، اقتصاد، معيشت و زندگي 

نيز بيش از پيش بين مردم شدت گرفته است.

گالره ناظمی می گويد قرار گرفتن نام او در ليست 10 
داور برتر فوتسال دنيا و همينطور ساير موفقيت های 
جامعه ورزشی بانوان، پاسخ محكمی به توهين های انجام 

شده توسط مهدی فنونی زاده و سپهر حيدری است.

 شيوع كرونا ۲ هزار و ۵۲0 ميليارد ريال خسارت به فعاالن 
حوزه ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اين استان 
حوزه  فعاالن  افزود:  مرزبان  مصطفی  است.  كرده  وارد 
ريال،  ميليارد  و 1۲۹  هزار  يک  تاكنون  استان  گردشگری 
صنايع دستی و فروش محصوالت هنری ۵۹1 ميليارد ريال و 
ميراث فرهنگی ۸00 ميليارد ريال از كرونا متضرر شده اند.

کرونا ۲ هزار و 
۵۲۰ میلیارد ریال 
به میراث فرهنگی 

استان مرکزی 
خسارت زد

درآمد ۱.۴ میلیارد دالری ایران از محل صادرات بنزین با تخفیف 10میلیونی در هر متر؛ 
خریداری برای مسکن نیست!

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه هم اکنون فروشندگان مسکن 
چند برابر خریداران هستند گفت: نرخهای پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ 
میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما می بینیم که عده ای 

بساز و بفروش عنوان می کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته 
و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می کنم.
صفحه 3

محسن حاجی میرزایی با اشاره به موضوع اجرای 
)کوچ(  دانش آموزان  چاقی  و  وزن  کنترل  تحولی  بسته 
گفت: ورزش و سالمت جسمی تنها یک سرگرمی نیست 

بلکه یک بخشی از تربیت واقعی است.
مدیران  با  تخصصی  گفت وگوی  برنامه  در  میرزایی  حاجی 
آموزش و پرورش و معاونان تربیت بدنی استان ها با موضوع اجرای 
بسته تحولی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان )کوچ( که از طریق 

ورزش  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  شاد  بستر  در  و  کنفرانس  ویدئو 
از  بخشی  یک  بلکه  نیست  سرگرمی  یک  تنها  و سالمت جسمی 

تربیت واقعی است.
وی افزود: در ادبیات بسیاری از این جمله استفاده می کنند 
که آموزش و پرورش آینده ساز است ممکن است خیلی از افراد 
نکنند. توجه  آن  به همه محتوای  اما  ببرند  کار  به  را  این جمله 
صفحه ۲

ورزش و سالمت جسمی بخشی از تربیت واقعی است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مناقصه عمومی

)نوبت دوم(
شهرداری شهرقدس درنظردارد نسبت به ادامه وتکمیل تعمیرات وی آی پی استادیوم شهدای شهرقدس با برآورد اولیه3/۷۴۲/3۹۸/۴3۲ریال 

ازطریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکارحائزصالحیت)شرکتهای دارای حداقل رتبه۵ابنیه(اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت۱۰روزکاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به 
امور قراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولید گران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس،طبقه 

دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اواراق مناقصه اقدام نمایند.
خرید اوراق مناقصه به مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب۰۱۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

سپرده شرکت درمناقصه معادل۵%برآورد اولیه به مبلغ۱۸۷/۱۱۹/۹۲۲ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختاراست.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

متقاضیان قبل ازدریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSEاز اداره آموزش شهرداری میباشند.
سایرجزئیات دراسناد مناقصه قید گردیده است.

روابط عمومی شهرداری شهرقدس تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/۱۰/۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۹/۱۰/۱۴

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای  
نوبت دوم

شماره مجوز: 35/30/99
شماره گ 99/30/35

دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ایالم 
 موضوع مناقصه: رفع نواقص ایستگاههای CGS   هلیالن

مبلغ برآورد: ۹/۲۷۵/۴۹۹/۵۰۵ ریال 
مبلغ تضمین :  ۴63/۸۰۰/۰۰۰

نوع تضتضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حساب شماره ۰۱۱۲۷66۹۱6۰۰۴ بانک ملی شعبه میدان امام حسن )ع( و یا سایر ضمانتنامه 
های معتبر ویا ترکیبی از آنها که در جدول شماره ۴ آیین ناامه تضمین معامالت دولتی شماره ۱۲3۴۰۲/ ت ۵۰6۵۹ ه مورخه ۹۴/۹/۲۲ قید گردیده اند.

مدت زمان اجرای پروژه: ۱۸۰ روز تقویمی
محل تامین اعتبار : از عوارض گازبها

آخرین مهلت فروش اسناد: ۱3۹۹/۱۱/۰۲  تا پایان وقت اداری 
آخرین مهلت ارائه  پیشنهادات : ۱3۹۹/۱۱/۱۵ تا ساعت ۸:۴۵  دقیقه صبح 

زمان : گشایش پاکات : ۱3۹۹/۱۱/۱۵  ساعت ۹ صبح 
محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان  ایالم 

*از بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷6۴  مورخ ۱3۹۴/۷/۱3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برنامه ریزی کشور جهت تعیین برنده  مناقصه استفاده می گردد.
شرایط متقاضیان : 

۱- داشتن شخصیت حقوقی 
۲- کپی برابر اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

3- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی  امور پیمانکاران از وزارت تعون،کار و رفاه اجتماعی بر اساس مود  ۸۵  و  ۹۱ قانون کار جمهوری  اسالمی ایران مصوب ۸۹/3/۵ وزیر 
کار و امور اجتماعی

۴- داشتن امکانات ،ماشین آالت ونیروی متخصص 
۵- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در رشته تاسیسات و تجهیزت حداقل رتبه ۵

6- داشتن تجربه کافی معتبر ومفید با موضوع مناقصه 
۷- قیمت ها متناسب باکاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

۸- فروش اسناد به واجدین شرایط ،تکمیلو شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir  سامانه ستاد صورت می پذیرد.
محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان  ایالم 

محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم 
هزینه دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به عهده  برنده مناقصه می باشد ومی بایست به حساب شماره ۰۱۱۲۷66۹۱6۰۰۴ به  نام شرکت گاز 
استان ایالم واریز گردد. 

آدرس ایالن – چهار راه پیام نور – بلوار تعمیرکاری نبش خیابان استاد شهریار 
 شرکت گاز استان ایالم سایت www.shana.ir  و http://iets.mporgir  شماره تلفن ۰۸۴۲-۲۲3۵۸۴۴ 

کد فراخوان جهت آگهی مذکور  3۲،۴۱۵،۷۹۷ می باشد.
نوبت چاپ اول : ۱3۹۹/۱۰/۰۸ /روزنامه تجارت 

نوبت چاپ دوم۱۰/۱۴ ۱3۹۹ روزنامه دنیای جوانان 
    روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم 

            

آگهي مناقصه عمـومي
 یک مرحـله اي

»آگهی شماره 99-31«
  

     شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی ۱ مرحله ای , نسبت به » انجام عملیات آدابته کردن و 
تعویض 6 دستگاه بوشینگ خازنی مربوط به ترانس قدرت ۲-۱ در ایستگاه ۲3۰ جکدان « اقدام نماید.

آدرس به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت   ، آید  می  بعمل  دعوت  مناقصه  این  در  شرکت  متقاضیان  از  لذا       
 www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب ۴۰۰۱۱۰3۱۰۴۰۲۵۱۸۷ بنام تمرکز 
وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان  از تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ لغایت ۹۹/۱۰/۱۷ اقدام  و یک نسخه از اسناد 
مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار می گردد , الزم است در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی 
امضا, الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره   ۴-3333۱۷۰۰-۰۷6 داخلي ۲۰۷۱  ، و در خصوص 
سامانه با داخلی 3۰۰۰ تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن , فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا" تاکید می 

گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
    توضیحات:

مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 3۲۱,۴۱6,666 ریال ، به صورت ضمانتنامه معتبربانکي و یا واریز نقدي .
الزامات :

صورتجلسه بازدید از ترانسهای جکدان جهت برآورد قیمت صحیح و ارائه آن در هنگام پیشنهاد قیمت الزامی است .
ارائه اسناد معتبر حداقل ۴ مورد کار مشابه و رضایت از کارفرما در هنگام ارائه پیشنهاد قیمت 

3-۲ با توجه باینکه بوشینگهای جدید ساخت شرکت نیروترانس می باشد جهت گارانتی بوشینگ و استفاده از خدمات پس از فروش آن ارائه گواهینامه 
معتبر از شرکت نیروترانس جهت انجام عملیات آدابته کردن بوشینگهای جدید الزامی است . 

ارائه برنامه زمانبندی فنی عملیاتی به صورت مرحله ای و کامل در مدت زمان ۱ ماه 
تکمیل نمودن جدول پیشنهاد قیمت به صورت کامل و قسمت به قسمت 

دستگاه نظارت : معاونت  بهره برداری شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی 
خود با شماره -۴-3333۱۷۰۰-۰۷6 داخلی  ۲۰36 آقای مهندس روحی و ۲۰6۰ آقای مهندس آذرمهر تماس فرمایند.

حداکثـرمهلت تحویل اسنـاد به دبیرخانه اینشرکت تا ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/3۰ و زمان بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۰ صبح همان 
روز دردفتر امور تدارکات و قراردادهاي این شرکت می باشد. 

به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.
آگهي ما درسایت سامانه )www.setadiran.ir(بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده مي باشد.

شناسه آگهی : ۱۰۷۰3۴۷
روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان       

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی

نوبت اول
 شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به انجام عملیات بازپیرایی میدان امام حسین )ع( از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند همه 
روزه به جزء ایام تعطیل در وقت اداری جهت هماهنگی و کسب هرگونه اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 3۲36۲۴۲۱-3۲36۴۰۴۰-3۲3۷۴3۷۴-۰۲3 سازمان سیما 
منظر و فضای سبز تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir اسناد مناقصه فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.

ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۱۱/۹۹ می باشد.
نوبت اول چاپ: ۹۹/۱۰/۱۴

نوبت دوم چاپ۲۱:/۹۹/۱۰  
 علیرضا حاجی محمد علی- شهردار شاهرود

صفحه 3

دیرینه  آرزوی  سالگرد شهادت 
امیر  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید 
مجاهد  و  اسالم  سرافراز  و  شجاع 
فی سبیل اهلل بود شهادت آن شهید 
و  مجاهدان  همه  برای  را  بزرگوار 
ایران  سلحشور  ملت  و  آزادگان 
و  تسلیت  والیت  عظمای  مقام  و 

تهنیت عرض می نماییم. 
شرکت توسعه اعیان گستر اسکندری

جناب آقای دکتر عباس بابایی 
شهرداری  سرپرست  سمت  به  را  شما  شایسته  انتصاب 
منطقه یک سمنان که نشان از لیاقت شما مدیر ارزشمند است 
تبریک عرض نموده و توقیفات روز افزونتان را از خداوند منان 

مسئلت داریم. 
شرکت توسعه اعیان گستر – اسکندری
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 اصالح قانون انتخابات گامی در جهت قانون مندی بیشتر است
تاکید کرد که طرح  اسالمی  در مجلس شورای  نماینده مردم سمیرم 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری گامی رو به جلو در جهت قانون مداری 
بیشتر بوده تا افرادی جوان و توانمند امکان حضور در عرصه  رقابت انتخابات 

را داشته باشد.
اصغر سلیمی با اشاره به تاثیر طرح اصالح انتخابات ریاست جمهوری بر 
روند انتخابات بیان کرد: از مدت ها پیش نیاز بود تا اصالحی در قانون انتخابات 
ریاست جمهوری صورت گیرد و با در نظر گرفتن ضابطه  هایی برای ثبت نام 
روند کار ساماندهی شود. ما معیارهای صریح و مشخصی برای حضور نامزدها 
و ثبت نام آنها در انتخابات نداشتیم. در این طرح با در نظر گرفتن شاخص هایی 

دیگر هر کسی نمی تواند برای ثبت نام حضور یابد.
وی افزود: تعیین محدوده سنی ۴۰ تا ۷۰ سال و همچنین در نظر گرفتن 
مدرک کارشناسی ارشد برای داوطلبین دو مولفه اساسی است که در این طرح 
از نمایندگان که پیشنهاداتی در  البته از نظر بنده و برخی  دیده شده است. 
تا 3۵ سال  تا حداقل سن کاندیداها بین 3۰  صحن مطرح کردند بهتر بود 
در نظر گرفته شود تا امکان حضور افراد جوان تر نیز در رقابت های انتخاباتی 
فراهم می شد، اما به هرحال نظر اکثریت مجلس شورای اسالمی به تعیین 

سن حداقل ۴۰ سال بود.
نماینده مردم سمیرم تصریح کرد: با در نظر گرفتن دو معیار سن و مدرک 
تحصیلی دیگر خیلی از افراد نمی توانند برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 
حضور پیدا کند و از حجم کار شورای نگهبان نیز کاسته شده و بررسی ها با دقت 
بیشتری صورت می گیرد. اما در این طرح شاخص های دیگری دیده شده است و 
از نظر بنده بهتر است که ما محیط را کمتر محدود کنیم و امکان حضور جوانان 
را بیشتر فراهم کنیم. یکی از معیارهای این طرح در نظر گرفتن سوابق اجرایی 
در مناصب سیاسی خاص می باشد که ممکن است عده ای از افراد این سابقه را 
کسب کنند. ما در دوران جنگ تحمیلی افرادی را داشتیم که در سن پایین و در 
فاصله زمانی کوتاهی توانستند توانمندی های خود را ثابت کنند.وی همچنین 
گفت: در مجموع این طرح گامی رو به جلو بوده و منجر می شود تا انتخابات 
قانونمندتر شود و از سوی دیگر از تمسخر روند انتخابات از سوی دشمنان 
جلوگیری می کند، چرا که براساس معیارهای دیده شده در این طرح به ویژه 
دو معیار سن و مدرک تحصیلی دیگر امکان حضور برای هر کسی وجود ندارد. 
ان شاءاهلل این طرح به گونه ای جمع بندی شود که افرادی توانمند و جوان نیز 

بتواند در عرصه ی انتخابات وارد شده و ما شاهد کارآمدی بیشتری باشیم.

فاصله طبقاتی نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: امروز فاصله طبقاتی نسبت به 
گذشته بسیار بیشتر شده، به عنوان مثال طبقات پایین در سال یک کیلو گوشت 

مصرف می کنند و طبقات باال ساالنه ۹6 کیلو.
علیرضا زاکانی با بیان اینکه دولتی ها بودجه ۹۸ را با ۱6۷ هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه بستند و بعد مجبور شدند یا مجوز فروش اوراق بگیرند و 
یا از بانک مرکزی و شبکه بانکی یا صندوق ذخیره ارزی پول بردارند، افزود: 
در نهایت این پول تبدیل شد به پول پرقدرت و تورم ایجاد کرد و پدر مردم 
را در آورد، اما عجیب این است که سال ۹۹ هم تنبیه نشدند و ۱6۷ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه را در سال ۹۸ امسال به ۲۷3 هزار میلیارد تومان 
رساندند باید بگویم مشکالت امروز به خاطر نبودن تدبیر است و باید پرسید 

این بی تدبیری چه نسبتی با شهید سلیمانی که ویژگی اش تدبر بود، دارد؟
زاکانی با اشاره به بسته شدن بودجه ۱۴۰۰ با 3۵۰ هزار میلیارد تومان 
کسری گفت: برای این اولین بار در طول تاریخ انقالب درآمدها در بودجه ۴۰ 
هزار میلیارد تومان از هزینه های ما کمتر است و رئیس جمهور نامه میزند و 
می گوید ما این کسری را در یکسال درست می کنیم و سوال این است که به 
چه کسی نمی خواهید پول بدهید؟ آیا مملکت داری با شوخی و مزاح می شود؟ 

وضعیت امروز مملکت عجیب و غریب شده است.

آیت اهلل مصباح یزدی دار فانی را وداع گفت
آیت اهلل مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی دار فانی 

را وداع گفت.
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، مجتهد، بنیان گذار و رئیس مؤسسه آموزشی 
امام خمینی، نماینده منتخب مردم استان خراسان رضوی در مجلس  و پژوهشی 
انقالب فرهنگی، عضو جامعه مدرسین  خبرگان رهبری، عضو سابق شورای عالی 
حوزه علمیه قم، رئیس سابق شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و یکی از استادان 

حوزهٔ علمیهٔ قم بود.
و  فلسفه  تفسیر،  جمله  از  اسالمی  علوم  درباره  متعددی  آثار  مرحوم  آن  از 
معارف اسالمی بر جای مانده که کتاب های »آموزش فلسفه«، »اخالق در قرآن« و 
»نظریه سیاسی اسالم« از جمله ۀن آثار است. وی که از  نظریه پردازان و مدافعان 
نظریه والیت مطلقه فقیه در ایران محسوب می شد، از چند روز پیش در یکی از 

بیمارستان های تهران بستری بود.

رئیس جمهور درگذشت آیت اهلل مصباح یزدی را تسلیت گفت
حجت االسالم روحانی در پیامی با تسلیت درگذشت آیت اهلل محمدتقی مصباح 
یزدی از استادان برجسته حوزه علمیه و بنیان گذار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی )ره(، از درگاه خداوند رحمان برای ایشان رحمت و مغفرت، و برای عموم 

بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت کرد.

مسیر نیروی قدس و مقاومت با شیطنت های آمریکا تغییر نمی کند
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: با صراحت اعالم 
می کنم مسیر نیروی قدس سپاه و مقاومت با شیطنت های آمریکا تغییر نخواهد کرد.

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ، اظهار داشت: 

دشمن 3۰ سال به دنبال ترور شهید سلیمانی بود.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد: بنده با صراحت 
اعالم می کنم که مسیر نیروی قدس و مقاومت با شیطنت های آمریکا تغییر نمی کند.

مطمئن  گفت:  است،  مسیر  همان  همچنان  ما  مسیر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باشید حتی ممکن است، از درون خانه شما کسانی پیدا شوند که پاسخ این جنایت 

شما را بدهند.

آیت اهلل مصباح یزدی عالمی وارسته بود که دل در گرو دنیا نداشت
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: آیت اهلل مصباح یزدی عالمی وارسته بود 
از  لحظه  اسالمی یک  معارف  و در جهت روشنگری  نداشت  دنیا  در گرو  که دل 

پای ننشست.
با اشاره به درگذشت آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی،  عباسعلی کدخدایی 
نوشت: :چند سالی بود توفیق دیدار و گفتگوی از نزدیک با ایشان را نداشتم. در روز 
سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱3۹۸ توفیق حاصل شد، ساعت ۱۹. بسیار تکیده و رنجور به 
نظر می رسیدند. از همان آغاز و مانند همیشه من را مبهوت کالم الهی خود کردند 

و این که ارزش انسان ها به تبعیت از اوامر الهی است.
وی درباره جرئیات دیدار خود با آیت اهلل مصباح یزدی، آورده است: از بزرگی 
امام )ره( گفتند و من نیز خاطره ای که از آقای دعایی به تازگی شنیده بودم را بازگو 
کردم. ایشان تذکر دادند که این بخش کوچکی از بزرگی امام )ره( است. چه بسیار 
مطالبی که از امام )ره( ما نشنیده و ندیده ایم! از ایشان سوال کردم رمز این بزرگی 
َوَما   ِ َفِمَن اهللَّ ا أََصابََک ِمْن َحَسَنٍة  چیست و پاسخ شنیدم، ظلم نکردن به نفس، مَّ

أََصابََک ِمن َسیَِّئٍة َفِمن نَّْفِسَک...
می شود؟  طی  راه  این  چگونه  شد  سوال  نوشت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 

فرمودند: با توسل به ائمه اطهار )ع( و حتی با یک صلوات!
کدخدایی در ادامه مطلب خود آورده است: سوال کردم تکلیف بزرگانی چون 
ابن عربی و مولوی چه می شود؟، فرمود شاید شرایط فراهم نبوده و اگر این فرصت 

فراهم می شد چه بسا آنان نیز متوجه می شدند!

ورزش و سالمت جسمی بخشی از تربیت واقعی است
میرزایی  حاجی  محسن 
اجرای  موضوع  به  اشاره  با 
و  وزن  کنترل  تحولی  بسته 
چاقی دانش آموزان )کوچ( گفت: ورزش 
سرگرمی  یک  تنها  جسمی  سالمت  و 
تربیت  ز  ا بخشی  یک  بلکه  نیست 

واقعی است.
مه  نا بر ر  د یی  ا ز میر جی  حا
گفت وگوی تخصصی با مدیران آموزش 
بدنی  تربیت  معاونان  و  پرورش  و 
استان ها با موضوع اجرای بسته تحولی 
کنترل وزن و چاقی دانش آموزان )کوچ( 
که از طریق ویدئو کنفرانس و در بستر 
ورزش  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  شاد 
سرگرمی  یک  تنها  جسمی  سالمت  و 
تربیت  ز  ا بخشی  یک  بلکه  نیست 

واقعی است.
بسیاری  ادبیات  در  افزود:  وی 
که  می کنند  ستفاده  ا جمله  ین  ا ز  ا
است  ساز  آینده  پرورش  و  آموزش 
ممکن است خیلی از افراد این جمله 
محتوای  همه  به  اما  ببرند  کار  به  را 

نکنند. توجه  آن 
تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر 
فراهم  برای  فرصت  مهم ترین  کرد: 
این  آینده  برای  که  آرمان هایی  آوردن 

کشور جستجو می کنیم در نظام تعلیم 
و تربیت نهفته است و باید هر اقدامی 

از مدرسه آغاز شود.
حاجی میرزایی در پایان گفت: در 

طرح  از  خانواده ها  اقبال  کرونا  شرایط 
کوچ »کنترل وزن و چاقی« بسیار خوب 
بوده است و باید از این فرصت به نحو 

شایسته ای بهره مند شویم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پایان ترم تمام دانشگاه ها به صورت مجازی برگزار  امتحانات 
می شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره نحوه برگزاری پایان ترم در دانشگاه ها، 
عنوان کرد: امتحانات در شرایط فعلی در همه دانشگاه ها به صورت مجازی برگزار 

خواهد شد.
منصور غالمی درباره زمان از سرگیری آموزش های حضوری در دانشگاه ها نیز 
گفت: تصمیم گیری درباره حضور دانشجویان در دانشگاه ها و از سرگیری آموزش های 
حضوری نیز بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا است و هر زمانی که ستاد اعالم کند، 

دانشگاه های ما بالفاصله آماده استقبال از دانشجویان هستند.

بیکار  ساماندهی  طرح  در  علمی  هیات  عضو  یا  کارمند  هیچ 
نمی شود

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در طرح آمایش هیچ موسسه 
آموزش عالی حضوری وابسته به وزارت علوم تعطیل نمی شود و هیچ عضو هیئت 

علمی یا کارمند غیرهیئت علمی بیکار نخواهد شد.
غالمحسین رحیمی گفت: طرح مدیریت استانی آموزش عالی، مبتنی بر مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص طرح آمایش نظام آموزش عالی است که 

در سال ۱3۹۵ برای اجرا به وزارت علوم ابالغ شده است.
وی افزود: این طرح حاوی ۸ زیر طرح است که شامل منطقه بندی، مدیریت 
نیازها،  با  رشته ها  متناسب سازی  عالی،  آموزش  موسسات  ساماندهی  منطقه ای، 
ماموریت گرایی، نظام جامع آموزش های فنی و مهارتی، نظام جامع سنجش و پذیرش 
و ارتقای کیفی و رتبه بندی موسسات آموزش عالی است که هر کدام از این طرح ها 
متناسب با ماموریتی که معاونت های مختلف وزارت علوم دارند، در حال اجراست.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: طرح منطقه بندی و مدیریت 
منطقه ای که در حوزه های مختلف در مورد آن کار شده است، پس از برگزاری 
جلسات متعدد، نهایتًا مقرر شد که اگر در مقیاس استانی اجرا شود موثرتر خواهد بود 
و در تقسیمات جغرافیایی نیز چون به صورت استانی دیده شده است، مشکلی در 
اجرا پیش نخواهد آمد؛ چرا که وظایف جدی و سنگینی بر دوش مدیریت منطقه ای 
گذاشته خواهد شد.رحیمی ادامه داد: در طرح مدیریت استانی آموزش عالی که برخی 
وظایف به طور کامل به استان واگذار خواهد شد، مدیریت اجرای طرح بر عهده 
دانشگاه های بزرگ مرکز استان خواهد بود و البته در برخی استان ها که دانشگاه ها 

هم وزن هستند، مدیریت به صورت دوره ای انجام خواهد شد.
با اشاره به توجه وزارت علوم به ماده یک قانون تشکیل وزارتخانه و  وی 
استقالل دانشگاه ها به دلیل اداره شدن به صورت هیئت امنایی گفت: این استقالل و 
خودگردانی عماًل در بسیاری از موارد به معنای واقعی عملیاتی نمی شد، شاید همین 
طرح مدیریت استانی زمینه ای فراهم نماید که در بخشی از وظایفی که در درون 
وزارتخانه و یا فرا وزارتخانه ای در حال پیگیری است، این استقالل و خودگردانی 
اتفاق بیفتد.رحیمی ادامه داد: از دیگر مزایای اجرای طرح مدیریت استانی آموزش 
عالی، می توان به کاهش بروکراسی اداری، تبادل تجربیات ارزشمند دانشگاه ها در 
سطح کشور، عدم ایجاد ساختارهای متعدد و اضافی و در عین حال حفظ استقالل 
دانشگاه ها اشاره کرد.وی خاطر نشان کرد: در این بین ممکن است چالش هایی 
باید در راستای برطرف کردن آن  هم وجود داشته باشد و نقطه ضعف هایی که 
خود دانشگاه ها تالش نمایند. البته ما هم باید زمینه اجرای طرح را به نحو مطلوب 
فراهم کنیم. لذا اطالع رسانی دقیق و فرهنگ سازی در این راستا بسیار اهمیت دارد 

که هم اکنون در حال انجام همین موضوع هستیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اهمیت بازنگری و اصالح 
فرآیندها اظهار داشت: واگذاری امور به استان ها به صورت تدریجی و به مرور با 
توجه به میزان آمادگی دانشگاه های استان، اتفاق خواهد افتاد. حتی ممکن است 

لزومًا همه موارد تفویض شده به دانشگاه ها در همه استان ها یکسان نباشد.
رحیمی به بهره گیری از ظرفیت های فراقوه ای نیز اشاره ای کرد و گفت: پس 
از فراهم شدن بستر اجرایی این طرح، می توان از این ظرفیت نیز استفاده کرد و 
نهادهایی که فراتر از وزارت علوم فعالیت می کنند مجاب شوند که مدیریت های 

استانی در تصمیم سازی ها نقش اساسی داشته باشد.

نجات جان سه بیمار با اهدای عضو دختر جوان
رئیس بیمارستان گلستان اهواز گفت: اهدای عضو دختر جوان ۱6 ساله مرگ 

مغزی شده باغملکی جان سه نفر را نجات داد.
موصوف،  دختر  کلیه   ۲ داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  معزی ضمن  میثم 
نجات بخش زندگی ۲ جوان ۲۰ و 3۴ ساله اهل شادگان شد و کبد آو  نیز به زن 

۴۲ ساله اهوازی جهت پیوند اهدا گردید.
وی افزود: ششم دی ماه با اعزام بیمار مذکور از بیمارستان طباطبایی شهرستان 
باغملک به بیمارستان گلستان اهواز منتقل و متأسفانه مرگ مغزی وی توسط 

متخصصین بیمارستان تایید شده بود.

درمان جوش صورت موجب مرگ دختر 15ساله شد
آیناز امید، گوینده برنامه کودک رادیو زاهدان، که چند هفته قبل برای درمان 
جوش های صورتش به یک پزشک متخصص پوست مراجعه کرده بود، پس  از 

مصرف داروها به دلیل از بین رفتن کبدش جان باخت.
مادر آیناز، با بیان این که از پزشک معالج وی شکایت کرده اند، گفت: دخترم 
از چهار پنج سالگی در برنامه کودک همراه با خودم در رادیو برنامه اجرا می کرد 
و صدای وی برای کودکان استان سیستان و بلوچستان بسیار آشنا بود، دخترم 

در سنین باالتر نیز برنامه نوجوان را به مدت چهار سال اجرا می کرد.
وی با بیان اینکه دخترم هیچ بیماری  خاصی نداشت و فقط از مدتی قبل پوستش 

جوش می زد، گفت: دخترم را نزد دکتر پوست بردیم، آیناز با خواهرش نزد دکتر 
رفته بود، خواهر آیناز از دکتر خواسته بود که برای خواهرش آزمایش کبد بنویسد 
اما دکتر گفته بود شما دکتر هستید یا من؟ من خودم بهتر می دانم که باید چکار 
کنم. مادر آیناز افزود: دکتر برای دخترم قرص »پردنیزولون« و یک قرص دیگر را 
تجویز کرد و هر دو قرص دارای »کورتون« بود، ما نمی دانستیم کبد آیناز ضعیف 
بوده و برای کسی که کبدش ضعیف است، این قرص ها »سم« محسوب می شود.

مادر آیناز افزود: دخترم حدود دو هفته قرص  مصرف کرد، اوایل دی ماه یک 
روز صبح هنگام بیدارشدن از خواب ، قدری خون داخل دهانش بود و بعدازظهر 
آن روز آن قدر دخترم خون باال آورد که به کما رفت، ضریب هوشیاری او پایین 

آمد و دیگر به هوش نیامد.

یافتن کودک ۷ساله مفقودشده در بهبهان
رئیس جمعیت هالل احمر بهبهان از عملیات جستجو و نجات برای یافتن 

دختر بچه  هفت ساله مفقود شده در منطقه تفریحی پالژ مارون خبر داد.
حسین مرشد بهبهانی اظهار داشت: پس  از دریافت گزارش مفقود شدن 
دختر بچه ای هفت ساله و ناشنوا که با خانواده خود برای تفریح به محوطه پالژ 
مارون رفته بود، نجاتگران امداد و نجات کوهستان جمعیت هالل احمر شهرستان 
بهبهان در قالب دو تیم امدادی به محل اعزام و پس از ارزیابی منطقه و دریافت 
اطالعات مورد نیاز به همراه پرسنل حراست پالژ مارون، عملیات جستجو را آغاز 

کردند و در مدت زمان کودک گمشده، پیدا شد.

تصادف مرگبار پراید و تریلر در تهران
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از مرگ راننده 

سواری پراید درپی تصادف شدید با تریلر در شرق تهران خبر داد.
سرهنگ احسان مومنی محل حادثه را بزرگراه شهید یاسینی در محدوده 
شمال بیمارستان لواسانی ذکر کرد و گفت تریلر حامل بار شیشه بود و متاسفانه 

بر اثر این حادثه، راننده خودرو پراید به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵,۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-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 x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵,۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

ه  رگا قرا ده  نوا خا کارگروه  رئیس 
های  حوزه  از  حمایت  بر  کرونا  عملیاتی 

متنوع فعالیتی زنان تاکید کرد.
نشست  چهارمین  در  نظری  فریبا 
ستاد  عملیاتی  قرارگاه  خانواده  کارگروه 
ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه برگزاری 
جلسات کارگروه اهمیت بسیار زیادی دارد، 
ما  وطنان  هم  تک  تک  جان  کرد:  اظهار 
ارزشمند است و در صورتی که از طریق این 
کارگروه بتوانیم از ابتال و آسیب حتی یک نفر 
از خانواده ها جلوگیری کنیم و یا بتوانیم مانع 
خسارتی شویم، به رسالتمان عمل کرده ایم.

با بیان اینکه  رئیس کارگروه خانواده 
شرایط کشور از نظر آمار شیوع و درگذشتگان 
ناشی از کرونا، نسبت به ماه های گذشته در 
وضعیت بهتری قرار دارد؛ افزود: خوشبختانه 
اقدامات  مردم،  عمومی  خواست  و  عزم  با 
جدی  های  پیگیری  و  بهداشت  وزارت 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور به 
تست  ظرفیت  افزایش  است.  رسیده  صفر 
کرونا برای عموم مردم، ممنوعیت ترددها، 
غربالگری  اصناف،  کار  ساعات  محدودیت 
اجرای طرح  تلفنی و  و  سراسری حضوری 
جمله  از  بهداشت؛  وزارت  سلیمانی  شهید 
اقداماتی بود که در ماه های اخیر در کاهش 
اند.  بوده  موثر  بسیار  به کرونا،  ابتال  میزان 
که  کنیم  تصور  نباید  است  بدیهی  اگرچه 
شرایط کشور به روال عادی بازگشته است.

با  داد:  ادامه  راستا  همین  در  وی 
توجه به اینکه در فصل زمستان هستیم و 
احتمال گسترش بیماری زیاد است، باید تا 
پایان این فصل و زمانی که واکسن کافی 
بر  در اختیار همه مردم قرار گیرد، مستمراً 
خانوادگی،  های  دورهمی  برگزاری  عدم 
استفاده  و  خانه  از  غیرضروری  خروج  عدم 
خریدهای  برای  مجازی  فضای  از  بیشتر 

روزانه تاکید کنیم.
و  زنان  امور  در  کشور  وزیر  مشاور 
خانواده با بیان اینکه یکی از نگرانی های 
مردم، ازدحام جمعیت در مکانهای عمومی 
و خصوصًا در وسایط حمل و نقل عمومی 
است، افزود: افزایش امکان دورکاری، کاهش 
چرخشی  و  مشاغل  و  اصناف  کار  ساعات 

تراکم  کاهش  در  کاری؛  ساعات  کردن 
بوده  موثر  مترو  و  ها  اتوبوس  در  جمعیت 
است و در عین حال اقداماتی برای افزایش 
ناوگان حمل و نقل عمومی و رفاه مردم، در 

حال انجام است.
زنان  اینکه عمومًا  به  اشاره  با  نظری 
در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند، گفت: با 
توجه به اینکه شاغلین این مشاغل، درآمد 
ثابت و پایداری ندارند؛ با شیوع بیماری کرونا 
و تعطیلی مداوم آنها، ضررها و خسارت های 
و خصوصًا  شاغل  زنان  به  ناپذیری  جبران 

زنان سرپرست خانوار وارد شده است.
وی همچنین ضمن تاکید بر حمایت 
از حوزه های فعالیتی زنان گفت: پیگیری و 
تالش برای رفع مشکالت و مسائل مشاغل 
مرتبط با زنان که در اثر شیوع بیماری کرونا 
آسیب های زیادی دیده اند، نیز بخشی از 
اقدامات پیش روی کارگروه خانواده است. 
برخی از مشاغل زنان مانند آرایشگاه های 
اولویت  دستورالعمل  سوم  دسته  در  زنانه 
با  مقابله  ملی  ستاد  ابالغی  شغلی  های 
مشاغل  دسته  این  که  داشت  قرار  کرونا 
و  هستند  بیشتری  های  محدودیت  شامل 
قرار  تعطیلی  معرض  در  بیشتر  آن  تبع  به 
می گیرند و این در حالی است که آرایشگاه 
با  داشتند.  قرار  های مردانه در دسته دوم 
هدف رفع مشکل معیشت و کسب درآمد 
تعدادی  که  ها  حوزه  این  در  شاغل  زنان 
با  هستند،  خانواده  سرپرست  نیز  آنها  از 
وزارت  مساعدت  و  قرارگاه  های  پیگیری 
پروتکل  کامل  رعایت  بر  مبنی  بهداشت 
های بهداشتی، این شغل در دسته دوم جای 
گرفت تا از بخشی از مشکالت شاغلین این 

حوزه کاسته شود.
رئیس کارگروه خانواده در ادامه اشاره 
سازمان  درخواست  خانواده  کارگروه  کرد: 
انتقال آموزشگاه  فنی و حرفه ای مبنی بر 
به  رسته سوم  از  را  ای  و حرفه  فنی  های 
دوم از طریق قرارگاه عملیاتی نیز پیگیری 

خواهد کرد.
کرد:  خاطرنشان  همچنین  نظری 
جانبازان و آزادگان عزیز و همسران ایشان به 
همراه همسران و والدین شهدا که عمومًا در 
گروه سالمندان قرارگرفته اند، از جمله گروه 
های در معرض خطر هستند که نیاز به توجه 
اقداماتی برای  باید طرح ها و  ویژه دارد و 
رسیدگی بیشتر به این قشر توسط دستگاه 

های متولی، اجرایی شود.
مشاور وزیر کشور گفت: دو نگرانی در 
خانواده ها وجود دارد، یکی اینکه با توجه به 
محدودیت ها و نبود امکان خروج از خانه، 
آنها  از  ها  خانواده  تفریحات  از  سری  یک 
سلب شده است که این امر می تواند موجب 
افزایش فشارهای روانی و تشدید اختالفات 
در درون اعضای خانواده شود که نهادهای 
مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان و 
صدا و سیما باید برنامه ها و تولیداتی در این 

حوزه داشته باشند.
وی افزود: نگرانی دیگر، عدم تحرک 
اعضای خانواده خصوصًا کودکان و نوجوانان 
است، که در دراز مدت موجب بروز مشکالت 
جسمی و روانی خواهد شد که نیاز به آموزش 
خانواده ها و ترغیب آنها به انجام حرکات 
نرمشی و ورزشی در محیط خانه، همچنین 
لزوم حضور فعال دانش آموزان در کالس 
احساس  مدارس؛  ورزش  مجازی  های 

می شود.
و  زنان  امور  در  کشور  وزیر  مشاور 
رسانی  اطالع  لزوم  بر  تاکید  با  خانواده 
اقدامات صورت گرفته در حوزه  از  مناسب 
مقابله با بیماری کرونا و چالش های ناشی 
از شیوع این بیماری در کشور، گفت: یکی 
از مهمترین مسائل موجود در شرایط کنونی 
عدم اطالع رسانی به موقع و کافی به مردم 
و  گرفته  صورت  اقدامات  از  ها  خانواده  و 
مسئله  همین  است،  شده  اتخاذ  تصمیمات 
موجب می شود تا گروه های مختلف مردم 
نتوانند از امکانات، تسهیالت و برنامه های 
برای  که  مختلف  نهادهای  و  دولت  ویژه 
به  است،  شده  گرفته  درنظر  رسانی  کمک 

خوبی بهره مند شوند.
همچنین  خانواده  کارگروه  رئیس 
ضمن تاکید مجدد بر تولید محتوای جذاب 
کرد:  تصریح  خانواده  محوریت  با  متنوع  و 
درحالی که باید اطالع رسانی و آموزش به 
خانواده ها در برنامه همه نهادها و سازمانها 
باشد، ضروری است از اشاعه نکات منفی و 
نیز جلوگیری شود چراکه پرداختن  مخرب 
به اخبار منفی و تکرار مسائل و مشکالت 
بدون ارائه هیچ راهکار عملی، صرفًا موجب 
آسیب به سالمت روان خانواده ها می شود.

سازمان  نماینده  از  همچنین  نظری 
از  گزارشی  تا  خواست  نهاد  مردم  های 
توانایی و ظرفیتهای سازمان های مردم نهاد 
در حوزه مدیریت بیماری کرونا خصوصًا با 
محوریت خانواده ها که مغفول مانده است، 
به این کارگروه ارائه کنند تا ضمن ارائه این 
گزارش به قرارگاه عملیاتی و سازمان امور 
بهره  و  افزایی  هم  زمینه  کشور،  اجتماعی 
سازمان  های  توانمندی  از  بیشتری  مندی 

های مردم نهاد فراهم شود.
نماینده  گزارش  به  اشاره  با  نظری 
جلسه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
گفت:  و  کرد  اشاره  کارگروه  این  پیشین 
در  دیگر  کشورهای  تجربیات  بررسی 
راهگشا  تواند  می  کرونا  بیماری  مدیریت 
این  آماری  تحلیل  منظور،  همین  به  باشد. 
استانداران  به  بیشتر  استفاده  برای  گزارش 
مقابله  استانی  ستادهای  روسای  عنوان  به 

با کرونا، ارائه خواهد شد.

ضرورت توجه ویژه به زنان شاغل در مشاغل غیررسمی آسیب دیده از کرونا

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان شناختی سازمان 
مراکز  به  مراجعان  افزایش  به  اشاره  با  کشور  بهزیستی 
 ۹۸ تا   ۹۵ سالهای  شناختی طی  روان  خدمات  و  مشاوره 
بیان کرد: به طور کلی دسته بندی خدمات روانشناختی به دو 
دسته کلی مشکالت و اختالالت تقسیم می شود. عمده ترین 
عمده ترین  و  خانواده  حوزه  به  مربوط  مشکالت  سهم 

اختالالت مربوط به حوزه اختالالت اضطرابی است.
بهزاد وحیدنیا ، با اشاره به افزایش مراجعان به مراکز 
مشاوره و خدمات روان شناختی بیان کرد: طی سال های 
اخیر ابعاد روانشناختی زندگی اجتماعی بیشتر شناخته شده 
و مردم به عنوان یک نیاز به آن توجه می کنند که همین 
موضوع ممکن است موجب افزایش خدمت گیری مردم از 

خدمات روانشناختی  شود.
و  مشاوره  مراکز  به  مراجعان  تعداد  آمار  افزود:  وی 
نظارت  تحت  غیردولتی  و  دولتی  شناختی  روان  خدمات 

سازمان بهزیستی در سال ۱3۹۵، ۹۲۰ هزار و ۸3۵ مورد 
بوده که این رقم در سال ۱3۹۸ به یک میلیون و ۲33 هزار 
و 66۰ مورد رسیده است. تماس با صدای مشاور )۱۴۸۰( 
نیز در این مدت مشابه از ۷۱۴ هزار و 3۷۸ مورد به یک 

میلیون و ۱۱۴ هزار و ۵۵۲ مورد رسیده است.
اجتماعی  تغییرات  دیگر  از سوی  داد:  ادامه  وحیدنیا 
نیز  کشور  در  خدمات  ارائه  واحدهای  افزایش  همچنین  و 
به  است؛  مشاوره شده  مراکز  به  مراجعان  افزایش  موجب 
طوری که سازمان بهزیستی تعداد مراکز مشاوره ای خود را 
در سطح کشور از ۱۹۲۴ مرکز در سال ۹۵ به 3۱۰۱ مرکز 
نفوذ  اول سال ۹۹ رسانده است. همچنین  در شش ماهه 
رسانه ای و گسترش گردش اطالعات در فضاهای مجازی 

نیز در این موضوع بی تاثیر نبوده است. 
بهزیستی  روانشناختی  امور  و  مشاوره  دفتر  مدیرکل 
کشور در ادامه از افزایش سرویس خدمات مشاوره تلفنی 

سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: باید در صورت افزایش 
و  ایجاد  آن خدمات  به  بیشتر  دسترسی  تقاضای خدمات، 
سازمان  افزایش  یابد.  کشور  در  خدمات  ارائه  در  تسهیل 
احصاء  را  بهزیستی در دوران شیوع کرونا کد ویژه کرونا 
و  کرد  ارائه  را  دوره  این  ویژه  تخصصی  آموزش های  و 
ارائه  مردم  سوی  از  که  گزارشاتی  به  توجه  با  همچنین 

می شد مداخالتی هم صورت گرفت. 
مردم  مشکالت  عمده ترین  درباره  ادامه  در  وحیدنیا 
از نظر ابعاد روانشناختی و مشاوره ای توضیح داد و گفت: 
دو دسته  به  روانشناختی  به طور کلی دسته بندی خدمات 
عمده ترین  می شود.  تقسیم  اختالالت  و  مشکالت  کلی 
ترین  عمده  و  خانواده  حوزه  به  مربوط  مشکالت  سهم 
اختالالت مربوط به حوزه اختالالت اضطرابی است و به 
نظر می رسد که این موضوعات نیازمند توجه و پاسخگویی 

بیشتری هستند.

مسائل خانوادگی و اختالالت اضطرابی

عمده ترین مشکالت مردم در حوزه روانشناختی



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1645-  یکشنبه 14 دی 1399 اقتصاد- 

با  رقابت  رئیس شورای 
دستورالعمل  با  اینکه  اعالم 
خودرو  گذاری  قیمت  جدید 
هیچ آزادسازی صورت نگرفته و افزایش 
قیمت برای خودروسازها با شروط سخت 
تری انجام می شود گفت که این فرمول 
لزوما به معنی افزایش قیمت نبوده و بر 
به  قیمت  پیاپی  رشد  که  قبل  خالف 
دنبال افزایش تورم اتفاق می افتاد، اگر 
خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید 
برسد خبری از افزایش قیمت هم نیست.

بود  جاری  سال  اردیبهشت  از 
قیمت  به  دیگر  بار  رقابت  شورای  که 
این  بر  قرار  و  برگشت  خودرو  گذاری 
شد دستورالعمل قیمت  گذاری را صادر 
کند. براین اساس، طی چند ماه گذشته 
هر سه ماه یکبار با توجه به تورم بخشی 
که از سوی بانک مرکزی اعالم می شد، 
شورای رقابت تغییرات قیمت خودرو را 
خودروسازان  به  اجرا  و جهت  محاسبه 
اعالم می کرد و متقاضیان می توانستند 
خرید  برای  شده  تعریف  شرایط  طبق 
خودرو از طریق قرعه کشی اقدام کنند.  
گذشته  روزهای  این حال طی  با 
قیمت  فرمول  تغییر  از  رقابت  شورای 
گذاری برای ۱۸ مدل خودرو خبر داد. 
این بار پایه قیمت گذاری خودرو متوسط 
قیمت بازار و افزایش تولید بود و تورم 
بخشی در آن نقشی نداشت؛ موضوعی 
که موجب انتقادات بسیاری بعد از اعالم 
این  این خبر شده و گفته می شود که 
قیمت گذاری به نوعی آزادسازی خودرو 
و به نفع خودروسازان تمام شده است.

جریان فرمول جدید قیمت گذاری 
خودرو و حواشی آن موضوعی است که 
رئیس   - شیوا  رضا  با  گفت وگویی  در 
قرار  بررسی   - مورد  رقابت  شورای 

گرفت.
فرمول اول جدید نبود

شیوا با بیان این که ما در اردیبهشت 
نکردیم،  ارائه  جدیدی  فرمول  امسال 
بلکه همان فرمول گذشته سقف قیمتی 
آن  تبع  به  گفت:  شد،  روز  به  که  بود 
تغییراتی که در سبد تورمی بانک مرکزی 
الزم بود ایجاد و تورم را محاسبه و قیمت 
جدید استخراج  شد، براین اساس در حال 
فرمول  همان  پایه  بر  همچنان  حاضر 
قبلی قیمت خودروهای پر مصرف و با 
تیراژ باال محاسبه و اجرایی می شود و 
تا زمانی که بازار خودرو از انحصار خارج 
نشده و رقابتی نشود فرمول قبلی برای 
خودروهای مورد نظر پابرجا خواهد بود.

می  داشتیم  آزادسازی  قصد  اگر 
گذاشتیم خودروسازان با هر روشی که 

دلشان می خواهد قیمت دهند!
ادامه  در  رقابت  شورای  رئیس 
براساس  قیمت گذاری  ابعاد مختلف  به 
ز  ا بخشی  برای  جدید  لعمل  دستورا
خودروها پرداخت و توضیح داد که این 
که  قبلی  دستورالعمل  برخالف  فرمول 
میزان  به  داشت  تکیه  بخشی  تورم  بر 
است  حالی  در  این  است.  متکی  تولید 
وزارت  با  خودروسازها  توافق  طی  که 
سازمان  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
این  در  خودرو  مسئولیت  که  گسترش 
است  قرار  دارد  برعهده  را  وزارتخانه 
امسال  دی   از  یعنی  پیش رو  سال  در 
تا همین ماه در سال آینده افزایش ۵۰ 
درصدی تولید در دستور کار قرار گیرد. 
افزایش  تولید  که  صورتی  در  بنابراین 
هم  قیمتی  افزایش  هیچ  نکند  پیدا 
برای خودروسازان اعمال نمی شود و از 
محسنات این فرمول همین جلوگیری 

از تولید قطره چکانی است.
برخی  که  ین  ا مورد  در  وی 
معتقدند با این فرمول آزادسازی قیمت 
خودرو صورت گرفته است، اظهار کرد: 
یا  می کنند  صحبتی  چنین  که  آنهایی 
یا  نمی دانند  را  قیمت  آزادسازی  معنی 
نمی خواهند آن را مطرح کنند. شورای 
را  خودرو  آزادسازی  قصد  اگر  رقابت 
داشت اعالم می کرد که دیگر دخالتی 
خودروسازان  و  ندارد  قیمت گذاری  در 

براساس هر روشی که دلشان می خواهد 
قیمت را تعیین کنند اما ما دستورالعملی 
بسیار سختی  آن شرط  دادیم که طی 
برای خودروسازها تعیین کرده ایم یعنی 
هم  آن  درصدی   ۵۰ تولید  افزایش 
موجود  تحریمی  و  سخت  شرایط  در 
و  نیست  امکان پذیر  راحتی  این  به  که 
این شرط دورتر  از  خودروساز هرچقدر 
نیز  آن  قیمت  افزایش  نسبت  به  شود 

کمتر خواهد بود.
چرا با افزایش تولید بازهم خودرو 

گران می شود؟
شیوا در مورد این که پیش تر اعالم 
کرده بودید دلیل گرانی در بازار خودرو 
عرضه کمتر از تقاضا است و با افزایش 

اما  شد  خواهد  متعادل  قیمت ها  تولید 
اکنون بر این تاکید دارید که با افزایش 
تولید، قیمت برای خودروسازان افزایش 
توجیه  قابل  چگونه  این  می کند.  پیدا 
است، یادآور شد: ما فعال در یک عدم 
تا  و  داریم  قرار  تقاضا  و  عرضه  تعادل 
نداشته  وجود  تولید  افزایش  که  زمانی 
قیمتی  کاهش  نشود  قرار  بر  تعادل  و 
قیمت  افزایش  با  اکنون  نمی دهد.  رخ 
نهاده های تولید نمی توان افزایش قیمت 
نداشت، بنابراین تا وقتی که تورم رو به 
تعادل  اگر  حتی  می کند  حرکت  رشد 
هم  باز  دهد  رخ  تقاضا  و  عرضه  بین 
باعث افزایش قیمت تمام شده کاالمی 
شود، از این رو ناچار هستیم قیمت را هم 
اینگونه نیست که  افزایش دهیم، پس 
اگر تولید باال رود قیمت پایین بیاید. فقط 
فرق این فرمول این است که افزایش 
قیمت با افزایش تولید همراه است ولی 
در گذشته حتی اگر تولید رشد نداشت 

مجبور بودیم که قیمت را باال ببریم.
مورد  در  رقابت  شورای  رئیس 
جدید  فرمول  در  داشتید  اشاره  این که 
است  توجه  مورد  بازار  قیمت  متوسط 
می  تاکید  چطور  حالت  این  در  پس 
شود که قیمت به فرمول شورای رقابت 
نزدیک خواهد شد؟ گفت: درست است 
متوسط  بخشی  تورم  جای  به  مبنا  که 
قیمت بازار است، ولی ضریب »الندا« 
افزایش  یعنی  هدف  تحقق  میزان  که 
۵۰ درصدی تولید است مطرح و مورد 
بسیار  نقش  که  می گیرد  قرار  محاسبه 
معتقد هستیم  ما  بنابراین  دارد،  مهمی 
که هر چقدر تولید باالتر رود  قیمت بازار 
آزاد و حاشیه بازار کاهش پیدا می کند 
دستورالعمل  قیمت  به  صورت  این  در 

نزدیک تر خواهیم شد.
فرمول به نفع خودرو ساز است؟

شیوا درباره  این که آیا فرمول جدید 
بیش از آنکه به نفع مصرف کننده باشد به 
نفع خودروساز نیست؟ توضیح داد: اگر 
تولید افزایش پیدا کند حتما قیمت بازار 
به دستورالعمل  شورای رقابت نزدیک 
نفع مصرف کننده  به  این  که  می شود 
خریدار  تعدادی  حاضر  حال  در  است. 
واقعی در بازار آزاد هستند که قیمت بازار 
برای آنها آزار دهنده است پس اگر قیمت 
کاهش یابد حتما به نفع آنهاست. این 
فرمول نفع دیگری برای مصرف کننده 

دارد؛ به طوری که در فرمول قبلی چه 
خودروساز تولید را افزایش یا کاهش می 
داد در هر صورت با توجه به اینکه تورم 
بخشی مبنا بود پیاپی افزایش قیمت رخ 
می داد ولی در فرمول جدید تابع تولید 
هستیم و اگر اتفاق افتد احتماال بازار به 
است  قرار  البته  و  گردد  می  بر  تعادل 
تولیدکنندگان دیگر هم وارد شوند که 

موجب تغییر شرایط خواهد شد.
چیست؟/  حمله  همه  این  دلیل 

بجای شعار پیشنهاد دهید
از  بعد  این که  با  رابطه  در  وی 
اعالم دستورالعمل جدید در بازار خودرو 
افزایش قیمت مشاهده شد آیا با اجرایی 
ادامه خواهد  این روند همچنان  شدن، 

داشت، یادآور شد: پیش بینی می کردیم 
که در کوتاه مدت این افزایش رخ دهد 
هیچ  هنوز  ما  که  اینجاست  مساله  اما 
افزایش قیمتی در خودروها و با فرمول 
در  فعال  بلکه  نکرده ایم  اعمال  جدید 
این  در  کارشناسان  نظر  دریافت  حال 
رابطه هستیم و از بهمن ماه رسما اعمال 
خواهد شد که اگر مشکلی پیش بیاید یا 
کارشناسان نظر دیگری درباره فرمول 
مورد  رقابت  شورای  در  باشند  داشته 
بررسی قرار می گیرد اما این شعارها و 
ارائه  پیشنهاد  انتقادات در صورت عدم 

کارشناسی شده قابل قبول نیست.
با  ادامه  در  رقابت  شورای  رئیس 
به هجمه های صورت گرفته در  اشاره 
این  کرد:  تصریح  جدید  فرمول  مورد 
قیمت  افزایش  معنی  به  الزاما  فرمول 
نیست در برخی خودروها ممکن است 
قیمت  افزایش  بخشی  تورم  از  کمتر 
بیشتر  دیگر  برخی  در  یا  باشد  داشته 
بنابراین نمی فهمم دلیل این همه حمله 
شاید  چیست  فرمول  این  با  رابطه  در 
که  نشده اند  متوجه  دقیق  هنوز  برخی 

سازوکار و ابعاد آن چگونه است.
نرخ  همان  با  قبلی  فروش  پیش 

قبلی تحویل می شود
وی این را هم گفت که کسانی که 
قبل از اعالم فرمول جدید در رابطه با 
خودروهای مشمول ثبت نام و در پیش 
حتم  طور  به  کرده اند  شرکت  فرمول 
قیمت برای آنها براساس همان فرمول 

قبلی محاسبه خواهد شد.
تا رانت هست دالالن هم هستند

شیوا در مورد این که در روش قبلی 
حداقل  به  دالالن  حضور  بودید  گفته 
رسیده آیا در فرمول جدید تضمینی وجود 
دارد که با توجه به کاهش فاصله قیمت 
شورای  دستورالعمل  و  آزاد  بازار  بین 
رقابت حضور دالالن حذف شود، توضیح 
داد: به هر صورت یک رانتی بین قیمت 
بازار  قیمت  و  رقابت  شورای  منصفانه 
قطعی  موجب حذف  این  و  دارد  وجود 
فرمول  در  ولی  شد،  نخواهد  دالالن 
اختالف  این  که  کردیم  تالش  جدید 
جدید به حداقل رسیده و حضور دالالن 
بتوانیم  اگر  بنابراین  شود.  کمتر  نیز 
بازار را به قیمت شورای رقابت  قیمت 
نزدیک کنیم حتما این رانت و داللی و 
شرط  ولی  می شود  حذف  واسطه گری 

مردم  تمایل  و  خودرو  بیشتر  تولید  آن 
به سرمایه گذاری در این بازار آنهم در 
زمان ممنوعیت واردات خودرو است. ما 
به عنوان شورای رقابت که نمی توانیم 
خودرو تولید کنیم بلکه باید مشوق های 
آن را ایجاد کنیم که به نظر ما شرطی 
کردن افزایش قیمت به میزان افزایش 

تولید بود.
شکایت نداشتیم/ مسئوالن جلوی 

مافیای بازار خودرو را بگیرند
قبل که  مراحل  در  گفته وی،  به 
انجام شد  قرعه کشی  از طریق  فروش 
متقاضی  که  کسانی  تعداد  همچنان 
واقعی نیستند و دالل و واسطه گر بودند 
در بین متقاضیان حضور داشتند ولی در 

هر صورت در این روش شکایت ها در 
حداقل  به  سوء استفاده  و  تخلف  مورد 
این  در  شکایتی  نوعی  به  و  رسیده 
رابطه نداشتیم و تا جایی که ممکن بود 

از متقاضیان واقعی ثبت نام شد.
نظارت  اهمیت  بر  تاکید  با  شیوا 
بیشتر بر بازار خودرو و کنترل دالالن 
الزم  کرد:  اظهار  گران  واسطه  و 
کنند  تالش  نظارتی  مسئولین  است 
واسطه گران و دالالن سازمان یافته را 
ببرند  بین  از  تحت نظارت قرار داده و 
خاص  گروه های  دست  خودرو  بازار  تا 

مافیایی نباشد.
سازمان  با  ای  جلسه  در  مصوبه 
بازرسی بررسی و توضیح داده می شود

وی در مورد انتقاد سازمان بازرسی 
به فرمول جدید درباره افزایش قیمتی که 
به دنبال آن رخ خواهد داد، یادآور شد 
از مسئوالن  احتماال طی جلسه ای  که 
سازمان بازرسی دعوت خواهیم کرد و 
با آنها صحبت می کنیم و فرمول جدید را 
توضیح خواهیم داد تا با دریافت نظرات 

کارشناسی تصمیم گیری شود.
اصراری به قیمت گذاری نداریم، 

تاکید قانون است
عملکرد  به  منتقدان  برخی  اما 
شورای رقابت خواستار خروج این شورا 
از قیمت گذاری هستند، رئیس شورای 
رقابت در مورد این که چرا این شورا بر 
و  داشته  اصرار  خودرو  گذاری  قیمت 
اجازه نمی دهد بازار تعیین کننده قیمت 
باشد، گفت: ما اصراری بر قیمت گذاری 
نداریم آنچه اتفاق افتاده تکلیف قانون 
گذار است که این اختیار را به شورای 
رقابت می دهد که در بازارهای انحصاری 
بنابراین تا  دستورالعمل را تعیین کنند؛ 
هنگامی که واردات خودرو متوقف باشد 
و بازار به صورت انحصاری پیش برود 
شورای رقابت هم در مورد خودروهایی 
فرمول  ندارند  هم  رقابتی  بازار  که 
قیمت گذاری تعیین می کند تا خودروها 
با قیمت منصفانه در اختیار مصرف کننده 

قرار بگیرد.
در اردیبهشت امسال رئیس شورای 
رقابت اعالم کرد که از این پس تمامی 
خودروهای ایران خودرو و سایپا مشمول 
قیمت گذاری خواهد شد؛ چراکه اکنون 
تمامی خودروها  بازار  و  واردات ممنوع 

انحصاری است.

وضعیت مطلوب موسسه اعتباری ملل 
است  بانکداری  گروه  های  شرکت  جز  ملل  اعتباری  موسسه 
راعاید  باالیی  بازدهی  داشته  که  خوبی  رشد  با  ساله  بازه یک  در  که 

سهامداران  کرده است.
مجموعه  و  اختیار  در  های  دارایی  به   توجه  با  شرکت  این 
اقداماتی که درحوزه کسب و کار محوری )عملیات بانکداری( اجرایی 
کرده است جز وبانک هایست که از ساختار مالی مطلوب برخودار بوده 

و سودده می باشد.
 محمد رضا مروجی  قائم مقام موسسه اعتباری ملل ضمن تشریح آخرین وضعیت 
عملیاتی  این مجموعه و اقدامات صورت گرفته در راستای واگذاری سرمایه گذاری ها به 

بورس ۲۴ گفت:
با توجه به  گزارشاتی که تاکنون منتشر کردیم  وضعیت عملیاتی ما مطلوب است و 
افزایش منابع خوبی کسب کردیم  که توان اعتبار دهی موسسه و افزایش سود دهی را به 

همراه خواهد داشت.
 وی ادامه داد: بسیاری از سرمایه گذاری های موسسه درحال به ثمر رسیدن است و 
با توجه به الزامات قانونی در مسیر واگذاری آنها هستیم .از جمله  پروژه مسکونی درنیکای 
مشهد، مجتمع مرواریدشمیران وبهاررضوی کرمان که مراحل پیش فروش وفروش  آنها آغاز 
شده است. همچنین  پروژه کوه نور مشهد نیزاقدامات الزم برای فروش آن  از اواخرسال 
جاری انجام خواهد شد   با واگذاری این سرمایه گذاری هامنابع خوبی با توجه به بهای تمام 
شده پروژه ها و قیمت های فعلی بازارمسکن برای موسسه به همراه خواهد داشت. درسال 
جاری عالوه بر شرایط خوبی که در حوزه عملیاتی برای سهامدارن داریم این نویدرا به سپرده 

گذاران می دهیم که انشاهلل  در پرداخت سود قطعی رشد خوبی خواهیم داشت.
 مروجی افزود:  در سه ماه سوم سال با برنامه ریزی  وتالش همکاران در صف وستاد 
حدود ۲۵ درصد رشد  منابع داشتیم  که در مجموع منجر به رشد درآمد و سود آوری نسبت 

به  سال قبل برای ملل خواهد بود.
اقدامات خوبی در حال عملیاتی  ایشان اضافه کرد :در حوزه واگذاری شرکت ها نیز 
شدن است که برای مثال شرکت ارزیاب هفته آینده برای مزایده اماده می شود و شرکت 
مسکن سازان نیز در حال طی مراحل پذیرش برای عرضه اولیه دربورس است،  چند شرکت 

را تاکنون واگذار کردیم و در تالشیم تا سایر شرکت ها را نیز واگذار نماییم
وی افزود: ما همچنین درحوزه فروش دارایی های  تملیکی نیز امسال فعاالنه عمل 
کردیم وبخش عمده ای از این امالک را از طریق مزایده به مردم واگذار نمودیم که از ِقَبل 

ان برگشت سرمایه ونقدیندگی را برای موسسه بدنبال داشته است .
مروجی گفت: ازدیگر اقداماتی که صورت دادیم کاهش ۴ درصدی هزینه تمام شده 
پول نسبت به سال قبل بوده  که به نظر میرسد  اقدام موثری بوده است از طرفی سپرده های 
قرض الحسنه موسسه با رشد ۸۴درصدی  همراه بوده که این نشان از اهتمام موسسه برای 

جمع اوری اینگونه منابع و اعطای وام قرض الحسنه به مشتریان می باشد 
ایشان درخصوص پدیده شاندیز گفت:  ما از شرکت پدیده شاندیز و گروه ساختمانی 
پدیده شاندیز بجای مطالبات موسسه با توجه به تصمیمات  اتخاذی سهام دریافت کردیم که 
دارایی موسسه در سهام پدیده شاندیز درحال حاضر باسوددوهزارمیلیاردریالی مواجه است و با 
توجه به معافیت مالیاتی که برای این سرمایه گذاری از سوی دولت در نظر گرفته شده این 

سهام به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شوند.
با توجه به رشد درآمد ها ،شناسایی سود  نیز گفت:  وی درباره قیمت سهام موسسه 
مناسب حاصله از فروش سرمایه گذاری ها ، کاهش هزینه تمام شده پول  و ... در حال حاضر 
ارزش سهام شرکت کاهش حداقلی متاثر از نوسانات اخیر داشته و با نوسان کمتری در حال 

معامله می باشد  وچشم انداز مثبتی را برای آن متصور است

دو اقدام تکمیلی بانک مسکن در پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه ها
بانک مسکن »توسعه و افزایش تعداد الین  های الکترونیکی اخذ 
عوارض در آزاد راه  ها« و »اعمال تخفیف برای خودروهای عمومی« 

را در دستور کار قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تاکنون دو مرحله 
از اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی )ETC( از سوی 
بانک مسکن برای مسافران فراهم شده است. در مرحله نخست، در 

همکاری با وزارت راه و شهرسازی، این بانک برای اولین بار در کشور امکانی را فراهم کرد 
که به واسطه آن، استفاده کنندگان از معابر آزادراهی بتوانند بدون نیاز به توقف و اتالف وقت 
برای پرداخت عوارض به شکل نقدی، از ایستگاه های عوارضی عبور کنند و رقم عوارض به 
شکل خودکار از اعتبار آنها کسر شود. به این ترتیب براساس این خدمت نوین بانک مسکن، 
در صورتی که هموطنان برچسب پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی بانک مسکن را داشته 
باشند می توانند بدون نیاز به توقف و با استفاده از این سیستم نسبت به پرداخت عوارض 
آزادراهی اقدام کنند. در مرحله دوم نیز، اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن در قالب 
بخشنامه ای در تازه ترین طرح توسعه ای سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض، امکان اتصال 

حساب های بانکی به حساب خودروها را نیز پیاده سازی کرد.
حاال در مرحله سوم، بانک مسکن با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی و همچنین 
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر لزوم تسهیل در انواع پرداخت های الکترونیکی و 
ایجاد زیر ساختهای الزم در آزادراه های کشور »افزایش تعداد خطوط پرداخت الکترونیکی 
عوارض در آزادراه  ها« و نیز »اعمال طرح تخفیف به تردد کنندگان« بر اساس ضوابط خاص 

جهت تشویق و ترغیب مشتریان بر روی سامانه اجرا کرده است.
مطابق با برنامه ریزی انجام شده از سوی اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن، 
در این مرحله توسعه الین پرداخت الکترونیکی عوارض آزاد راه ها در دستور کار قرار گرفته 
است. در این راستا با توجه به سابقه ۹ ساله در پروژه ETC و برخورداری از توانمندی فنی 
و عملیاتی در راهبری این پروژه از سوی بانک مسکن، پس از اعالم آمادگی دو عوارضی 
»تهران- پردیس« و »اهواز- بندرامام«، اقدامات اجرایی این دو حوزه انجام شد. بطوریکه در 
تاریخ آبان ماه امسال، دوالین جدید عوارضی تهران-پردیس )یک الین در جهت رفت و یک 
الین در جهت برگشت(، به پرداخت الکترونیکی عوارض )ETC( مجهز و افتتاح شدند و به این 
ترتیب تعداد خطوط مجهز به ۴ خط افزایش یافت.با پیش بینی این تمهیدات در راستای پرداخت 
الکترونیکی عوارض، در تاریخ پنجم آذرماه نیز الین های نقدی عوارضی این آزادراه مسدود 
شده و اخذ عوارضی تمامی ترددها الزاما به صورت غیر نقدی و الکترونیکی صورت می پذیرد.

الکترونیکی عوارض در دو الین جدید  اقدامات اجرایی برای پرداخت  از سوی دیگر 
عوارضی اهواز- بندر امام نیز در تاریخ دهم آذرماه انجام شد.

اقدام دیگر در مرحله سوم اجرای این طرح، » اعمال طرح تخفیف برای خودروهای 
عمومی و نیز خودروهای دارای بیش از ۴۰ تردد در الین های اخذ الکترونیکی عوارض « 
است. بانک مسکن از این طریق در فرهنگ سازی برای پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه 
ها گام مهمی برداشته است. از این رو با توجه به اعالم الکترونیکی شدن پرداخت عوارض 
در آزادراه تهران-پردیس، از تاریخ یکم آذرماه، تخفیف ۲۰ درصدی برای ترغیب خودروهای 
عمومی شامل پالک های )ع ، ت( که نقش مهمی در حمل و نقل عمومی و ترددهای بین 
راهی در آزادراه ها دارند پیش بینی شده است. عالوه بر این باهدف تشویق سایر مشتریان پر 
تردد که بیش از ۴۰ بار در ماه از آن عوارضی عبور می کنند، تخفیف 3۰ درصد به ازای تمامی 

ترددهای انجام پذیرفته بصورت ماهیانه در نظر گرفته شده است.
پنج مزیت الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی

مطابق با بررسی  های انجام شده، توسعه الین  های پرداخت الکترونیکی عوارض پنج 
افزایش الین  های  برای  بانک مسکن  برنامه  ریزی  را خواهد داشت. تالش و  مزیت مهم 
پرداخت الکترونیکی عوارض در مقطع کنونی می  تواند به کاهش مصرف سوخت، ریسک 
انتشار و انتقال ویروس کرونا کمک موثری کند. عالوه بر این، حذف پول فیزیکی، صرفه 
اثرات موثر بر محیط  جویی در مصرف کاغذ، کاهش ترافیک در آزادراه و محل عوارضی، 
زیست و کاهش آلودگی هوا چهار مزیت مهم دیگر استفاده از این روش در پرداخت عوارض 

آزادراهی شناخته شده است.
و  رفاه  افزایش  باهدف  بانک مسکن  الکترونیک  بانکداری  اداره کل  آنکه  نکته مهم 
تسهیل در تردد، به مشتریانی که برچسب الکترونیکی ندارند به مدت ۷۲ ساعت از زمان تردد 

مهلت تهیه و شارژ برچسب داده می  شود.

معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون از ۶ طرح اقتصادی کرمان بازدید کرد
سعید معادی معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان ها 

وبازار یابی از 6 طرح اقتصادی شهرستان کرمان بازدید بعمل آورد.
معادی که به منظور ارزیابی عملکرد استان کرمان به این استان 
سفر کرده بود در جهت توسعه بازار، بررسی میزان اثربخشی تسهیالت 
و  شده  داده  تخصیص  بانکی  خدمات  و  تعهدات  پرداختی،  اعتباری 
همچنین رضایت سنجی مشتریان و امکان تعامل بیشتر و بهتر برای 

تقویت همکاری به اتفاق گروهی از مدیران ستادی بانک  متشکل از احمد محمدی مدیر امور 
استان ها و شعب، علی یکتا مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات، محمد اسماعیل امیری 
رئیس اداره کل بازاریابی و مدیر و معاونین اداره شعب استان کرمان از 6 طرح اقتصادی فعال 

شهرستان کرمان بازدید بعمل آوردند.
گفتنی است طرح های بازدید شده در این سفر شامل: شرکت تعاونی پروفیل فوالدی 
کارمانیا با موضوع فعالیت تولید لوله و پروفیل با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 6۱۰،۰۰۰ میلیون 
ریال و اشتغال بالغ بر 6۵ نفر به صورت مستقیم که به طور متوسط از تسهیالت این بانک به 

مبلغ ۴۲،۷۰۰ میلیون ریال و اعتبار اسنادی ۲33،۰۰۰ میلیون ریال استفاده نموده اند.
شرکت کاوش کیمیا باموضوع فعالیت تولید سموم دفع آفات نباتی با حجم سرمایه گذاری 
بالغ بر ۲،۹۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و اشتغالی بالغ بر ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم که به طور متوسط 

از تسهیالت این بانک به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال استفاده نموده است.
شرکت الماس کویر با موضوع فعالیت تولید انواع فرش و موکت با حجم سرمایه گذاری 
بالغ بر 3،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و اشتغال بالغ بر ۱۸۰ نفر که به طور متوسط از تسهیالت 
این بانک به مبلغ ۱۸،۸۰۰ میلیون ریال استفاده نموده است. شرکت تولید نوشابه های طبیعی 
با موضوع فعالیت تولید نوشابه ارگانیک با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۱3۰،۰۰۰ میلیون ریال 
و اشتغال بالغ بر 3۰ نفر مستقیم که به طور متوسط از تسهیالت این بانک به مبلغ ۱،۰۰۰ 

میلیون ریال استفاده نموده است.
همچنین شرکت زرکابل با فعالیت تولید انواع کابل مسی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 
۸3۰،۰۰۰ میلیون ریال و اشتغال بالغ بر ۱۸۰ نفر مستقیم که به طور متوسط از تسهیالت این 
بانک به مبلغ ۴۰،۰۰۰ میلیون ریال و اعتبار اسنادی ۱3۰،6۲۰ میلیون ریال استفاده نموده است.

با حجم  معادن  و  فلزی صنایع  قطعات  تولید  فعالیت  موضوع  با  پرتو صنعت  شرکت 
سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰،۰۰۰میلیون ریال و اشتغال بالغ بر 3۵ نفر مستقیم که به طور متوسط 

از ضمانت نامه این بانک به مبلغ ۱۲،۵۰۰ میلیون ریال استفاده نموده است.

در ۷ ماه نخست امسال محقق شد؛
درآمد 1.۴ میلیارد دالری ایران از محل صادرات بنزین

در  بنزین  فعال  عنوان صادرکننده  به   ۹۹ سال  نخست  هفت ماه  در  ایران 
منطقه حضور داشته و در این مدت از محل صادرات بنزین، درآمدی حدود ۱.۴ 

میلیارد دالر به دست آورده است.
ایران که تا دو سال پیش واردکننده بنزین بود و حتی در سال ۹۷،  روزانه تا 
۴.۵ میلیون لیتر در روز بنزین به کشور وارد می کرد،  حاال به عنوان صادرکننده این 
فرآورده استراتژیک در منطقه و جهان شناخته می شود. این در شرایطی است که 
در سال ۸۵،  ایران روزانه بیش از ۲۷ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد که موجب 
خروج ارز از کشور و وابستگی شدید برای تأمین امنیت انرژی کشور بود. همین 
وابستگی باعث شد تا در تحریم هایی که از ابتدای دهه ۹۰ شمسی آغاز شد،  تحریم 
بنزین در صدر آنها قرار گیرد و ایران حتی در سال هایی مجبور شد با تغییر در 
فرآیندهای برخی پتروشیمی ها،  از ریفورمیت به جای بنزین استفاده کند تا خألیی 
در تأمین این سوخت به وجود نیاید. از همین رو با روی کار آمدن دولت تدبیر و 
امید، توجه به ظرفیت سازی برای تولید بنزین در کشور مورد توجه قرار گرفت 

و افزایش تولید و بهبود کیفیت پاالیشگاه های قدیمی در این مسیر انجام شد.
اما مهم ترین اقدام تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بود که با اولویت بندی 
توسعه این پاالیشگاه، فازهای آن یک به یک به مدار تولید آمدند و حاال پس از دو 
سال از بهره برداری فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و ارتقای کیفی واحدهای 
پاالیشگاهی در تولید بنزین استاندارد و تبدیل شدن ایران به صادرکننده بنزین، 
ایران نه تنها وارد کننده بنزین نیست، بلکه در هفت ماه نخست سال جاری حدود 

۱.۴ میلیارد دالر درآمد از محل صادرات بنزین داشته است.
مختومه شدن پرونده واردات بنزین از مهرماه سال ۹۷، برگ جدیدی پیش 
روی صنعت پاالیش کشور باز کرد تا بدین ترتیب واحدهای پاالیشی عالوه بر 
تأمین نیاز داخلی، بتوانند پاسخگوی درخواست های صادراتی بنزین از کشورهای 

خارجی نیز باشند.
با توجه به مصرف افسارگسیخته بنزین در سال های گذشته بیم آن می رفت 
که میزان تولیدات پاالیشگاه ها کفاف نیازهای داخلی را ندهد و در نتیجه به افزایش 
واردات بنزین منجر شود. این اتفاق می توانست در شرایط تحریم، صنعت نفت را 

که به شدت در تنگنا قرار گرفته دچار بحران عمیق تری کند.
اگر نگاهی به وضعیت کشور ونزوئال انداخته شود می توان وخامت اوضاع 
را در این خصوص بهتر و عمیق تر درک کرد. فلج شدن پاالیشگاه های کشور 
ونزوئال و در نتیجه کمبود سوخت بحران سختی را پیش روی این کشور قرار داده 
است، اما ایران با برگ برنده خود یعنی ستاره خلیج فارس توانست از عهده این 
مسئولیت به خوبی برآید و حتی با ارسال محموله های بنزین به ونزوئال قدرت و 

اقتدار ایران را مقابل سایر کشورها گوشزد کند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸، با توجه به افزایش تولید و کاهش 
مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۹۷ واردکننده بنزین بود و به طور متوسط در 
سال ۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل 
شد و در سال ۹۸ به صورت میانگین 3 میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته 
ارز  بنزین، موجب ورود  بابت واردات  ارز  از خروج  افزون بر جلوگیری  است که 
حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ 

میلیون دالر و ۱.۴ میلیارد دالر شده است.
دشمن  را  وی  نفت  وزیر  مخالفان  و  منتقدان  همچنان  حال  این  با 
پاالیشگاه سازی می دانند؛ این در شرایطی است که ظرفیت پاالیشی ایران از سال 
۹۲ که ۱.۸ میلیون بشکه در روز برآورد می شد حاال به گفته مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به ۲.3 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده 
است. در حالی که از ابتدای انقالب تا سال ۹۲ یعنی چیزی حدود 3۵ سال،  ظرفیت 
پاالیشی ایران تنها ۵6 درصد بیشتر شده بود و از یک میلیون و ۱۸۵ هزار بشکه 

در سال ۵۷ به یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۹۲ رسیده بود.

رئیس شورای رقابت:

تولید خودرو باال نرود، افزایش قیمت نخواهیم داشت!
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زیر نظر: محمد امامی

بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت سوم
بازار فرش از نگاه تولید کنندگان

 و سرمایه  گذاران
نگاه همگاني در ایران، فرش ایراني را داراي بهترین کیفیت و بهترین فروش مي داند. 
اما اگر روزي فرش ایراني چنین جایگاهي داشت، امروزه دیگر اوضاع روي دیگري دارد.

»حجت قراگوزلو«، کارشناس فرش و مدیرعامل تولید توفان، در این مورد مي گوید: 
»فرش ایراني به دلیل دورماندن از بازارهاي جهاني، عدم سلیقه سنجي و بازارسنجي و...، 
االن از نظر فورش و کیفیت، در ردۀ 3۰ تا ۴۰ جهاني قرار دارد. زیرا کشورهاي دیگري 
مانند نپال، افغانستان، پاکستان، هندوستان، مصر، ترکیه و... نیز وارد بازار شده اند و مطابق 

سلیقة روز فرش تولید مي کنند.«
این کارشناس فرش، دست اندازهاي صادراتي در خود ایران را هم دلیل دیگري براي 
رکود مي داند و نتیجة آن را ریزش تولیدکننده ها و کاهش ظرفیت تولید تولیدي هاي بزرگ 
معرفي کرده و اضافه مي کند که کاهش تولید در ایران، موجب شده تا بیشترین پشم هاي 
خام تولیدي در کشور به کشورهاي افغانستان و پاکستان صادر شود و همین مسأاله، مثل 
پتک بر سر فرش ایراني کوبیده مي شود، چون  آنجا مواد اولیة ارزان تر و نیروي انساني با 
دستمزد کمتر وجود دارد. بنابراین رونق فرش در ایران روز به روز بیشتر در حال کاهش است. 
وي مالیات هایي را که براي حضور در نمایشگاه ها از تولیدکننده دریافت مي شود 
دلیل دیگري براي دلسردي تولید در ایران مي داند. درحالي که در تمام دنیا کاتالوگ را به 
نمایشگاه مي برند، ایراني ها هنوز خود فرش را مي برند و مشتري یا   می خرد، یا روز حراج 
مي خرد، یا اصاًل نمي خرد و فرش ها با هزینه هاي گزافي به کشور بازگردانده مي شود. اما 
االن رویة جهاني به این صورت است که باید نمونه  کار و تصویر برده شود و از مشتري 
سفارش بگیرند و براساس سفارش تولید کنند؛ نه براساس طرح و نقش و رنگ دلخواه. 

فعاالن حوزه فرش معتقدند در ایران شرکت هایي بودند که به غول هاي صادرات 
فرش دستباف معروف بو دند و با بزرگ ترین فروشگاه هاي زنجیره اي دنیا قرارداد داشتند و 
کار مي کردند که مثاًل در طول ماه، بیش از 3۰هزار متر گلیم مي خریدند و االن به زحمت 
۴هزار متر مي خرند؛ چون سفارش ندارند. تا قبل از تحریم ها، تولیدات و فروش خوب بود. 
اما در اوضاع فعلي به زیر نصف آمار قبل از تحریم هم رسیده است؛ چون اگر تا همین 
چند سال پیش ۵۰۰ دار قالي فعال داشتیم، که درحال حاضر تعداد کمی دار قالي فعال 
داریم. سه مجموعة بزرگ که در هرکدام تا 3۰ نفر کار مي کردند، به یک کارگاه کوچک 

با ۱۱نفر تقلیل یافته اند. 
دانش اقتصادي بر قالي حاکم نیست و این مدیریت، بر پیکرۀ قالي ایراني ضربه  
مي زند. وضعیت فعلي حاصل ناکارآمدي مدیریت بر این حوزه است. کارشناسان معتقدند 
که هم بازار داخلي و هم بازار خارجي، نوآوري مي خواهد. هم طرح ها و هم رنگ ها باید 
نو و مطابق سلیقة روز جهان تغییر کنند. دلیل رونق فرش کشورهایي چون چین و نپال 
این است که همة زیرساخت هاي الزم براي تولید، طراحي و... در این کشورها توسط 
ایراني هایي شکل گرفته است که در ایران کسي به کارشان اهمیت نداده و زیر بار مشکالت 
تولید در ایران دوام نیاورده اند. بنابراین با مشوق هاي زیاد به این کشورها کوچ کرده اند. در 
واقع نخبه هاي فرش دستباف ایران مهاجرت کرده اند و در سایر کشورها که به صدر بازار 

جهاني فرش هم رسیده اند، تولید مي کنند. 
براي  فرش  اگر  نیست.  مسئوالن هدف  براي  دستباف  فرش  می رسد  نظر  به 
مسئوالن هدف بود باید به جاي وزارت نفت، وزارت فرش مي داشتیم، چون وزارت نفت 
به راحتي توسط دیگران و سایر کشورها به تعطیلي کشانده مي شود. اما ما خودمان فرش 

را به  نابودي کشانده ایم. 
فعاالن این حوزه، فرش و اشتغال زایي و درآمدزایي و ارزآوري آن را مطابق با شعارهاي 
مسئوالن مي دانند. یعني مانع مهاجرت از روستا به شهر است، اشتغال زایي چند میلیوني 
دارد و راهکاري براي شغل خانگي هم به شمار مي رود و هر فرد با ۸ ساعت کار روزانه 
در ماه، می تواند بین 3۰۰هزار تا یک میلیون تومان درآمدزایي داشته باشد و به طور کلي 

می توان در حوزه فرش با ۱۰میلیون تومان، اشتغال دائم ایجاد کرد. 
در حال حاضر بعضي از تولیدکنندگان براي بیش از ۱۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و 
براي 3 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده اند و اگر شرایط مناسب باشد، مي توان در 

هر سال براي ۲ تا 3 هزار نفر اشتغال زایي ایجاد کرد. 
یکي دیگر از معایب و مشکالت، عدم برندسازي در حوزه قالي ایراني است که 
نقش مؤثري در ازدست رفتن بازارهاي جهاني ایفا مي کند. تولیدکنندگان برندسازي را نیز 
مستلزم حمایت از نیروهاي آموزش دیده می دانند. تهیة مواد اولیه با قیمت مناسب، 

به طور کلي به معنای حمایت همه جانبه از تولید است. 
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

رییس اتحادیه امالک:
با تخفیف 10میلیونی در هر متر؛ 

خریداری برای مسکن نیست!
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه هم اکنون فروشندگان مسکن چند 
برابر خریداران هستند گفت: نرخهای پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون 
تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما می بینیم که عده ای بساز و 

بفروش عنوان می کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش 
یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن 

صحبت می کنم.
وی افزود: بعضی بساز و بفروشها یا بخر و بفروشها می گویند قیمتها پایین نیامده 
یا دوباره باال می رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش 
را متری ۵۵ میلیون نرخ گذاری کرده بود، حاال ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی 
نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. 
عده ای هم به عمد یا غیرعمد با ارایه  بعضی آمارها به آنها کمک می کنند. این اشتباه 

است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تعداد فروشنده ها چند برابر خریداران 
است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه 

شان باال برود اما در نظر نمی گیرند که تورم به سود هیچکس نیست.
خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست و گفت: همه مسئوالن، 
فعاالن بخش مسکن و مردم باید از ارایه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می 
کند بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته 
باشند هیچ سازنده ای سود نمی کند. خوشبختانه قیمتهای کذایی محو شده و بازار به 

سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می رود.

بازگشت قیمت به آگهی ها یعنی بازگشت نرخهای کاذب
اینکه مجددا قیمت مسکن در سایتهای  بر  از برخی صحبتها مبنی  انتقاد  با  وی 
اینترنتی قابل مشاهده شود گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به 
موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها را گرفت نرخهای کاذب به تدریج 
حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون باال رفته ناشی از تاثیرات بازارهای 
موازی شامل ارز، طال و حامل های انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که 

علت افزایش قیمت چه بوده است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد: اینکه فعاالن کسب و کارهای مجازی 
عنوان می کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد یا از اردیبهشت تا کنون 
قیمتها باال رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایتهای خودشان 
برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به سایتها برگردد باید دوباره شاهد نرخهای کذایی 

و آگهی های بدون هویت باشیم.
صنفی  نظام  قانون   ۸۰ ماده  به  خود  صحبتهای  از  دیگری  بخش  در  خسروی 
اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای 
اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بالمانع است. ما به دفاتر امالک که در 
اماکن اداری قرار دارند مجوز می دهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد می کند. در سه 
نمی  و  نشده  اجرا  قانون  این  حناچی  و  قالیباف  نژاد،  احمدی  آقایان  شهرداری  دوره 
شود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور 
داشته اند. انتظار این است که قانون از طرف مسئوالن، محترم شمرده شود. شهرداری 

نباید قانون فروشی کند.
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د  ستا جلسه  ششمین 
توزیع  شرکت  ز  نما مه  قا ا
با حضور مشاور  برق سمنان 
استاندار و مدیر ستاد اقامه نماز استان، 
برگزار  ستاد  این  اعضای  و  مدیرعامل 

شد.
حجت االسالم محمدرضا شمس 
اقامه  اهمیت  به  نشست  این  در  الدین 
نماز در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و 
گفت: وجود دغدغه در بین مسئوالن و 
کارکنان ادارات، به ویژه در شرایط موجود 
کرونایی، یک توفیق محسوب می شود.

مشاور استاندار و مدیر ستاد  اقامه 
به  برق  توزیع  شرکت  از  استان  نماز 
واسطه ی اجرای شایسته فعالیت های 
فرهنگی به ویژه برنامه های مرتبط با 
نماز  نورانی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه 
تقدیر کرد و افزود: این شرکت سالیان 
متمادی است که حائز عنوان »شایسته 
تقدیر ویژه« در زمینه برنامه های نماز 
می شود و این مهم بیانگر برنامه ریزی و 
اهتمام دست اندرکاران و مشارکت فعال 

کارکنان این مجموعه ی پویا است.
نامه  تفاهم  نشست  این  ادامه  در 

برنامه های نماز سال ۹۹ مبادله گردیده 
و لوح تقدیر نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه سمنان و استاندار سمنان 
به دلیل کسب »رتبه ویژه« در عرصه 
نورانی نماز به سید محمد موسوی زاده، 
اقامه  مدیرعامل و همچنین دبیر ستاد 
بخشی  در  که  اعطا،  شرکت  این  نماز 

»اهتمام  است:  آمده  ها  لوح  متن  از 
و کوشش صادقانه و تالش گرانبهای 
اجرایی  دستگاه  آن  محترم  مسئولین 
اعم از مدیریت، امام جماعت و اعضای 
شورای اقامه نماز موجب شده است تا 
به اهمیت و واالیی فریضه نماز توجه 
خاص مبذول گردد. ضمن خرسندی از 

این توفیق و با امید آنکه  از معرفت به 
نماز و به جا آوردن حق آن، شاهد ظهور 
و بروز تأثیرات عمیقش در تمامی شئون 
زندگی باشیم، صمیمانه از تالش همه 
تالشگران در خدمتگزاری به نماز در آن 
سازمان که به کسب رتبه ویژه نائل شده 

است قدردانی می نمائیم.«

مشاور استاندار سمنان در ستاد اقامه نماز شرکت توزیع برق:

وجود دغدغه نماز در بین مسئوالن و کارکنان یک توفیق محسوب می شود
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه:

در  جهان  برتر  شرکت   10 از  یکی  می تواند  مبارکه  فوالد 
زمینه مدیریت کیفیت باشد

محمد ناظمی هرندی افزود: فوالد مبارکه توانسته است سطح زرین 
مدیریت کیفیت اروپا را به دست بیاورد و اگر سعی کند رفتار مدیریتی و 
نحوۀ ادارۀ بخش های مختلف خود را در قالب رفتارهای استاندارد قرار دهد 
و به طور مداوم در این گونه رتبه بندی ها و جوایز شرکت کند، این امکان 
وجود دارد که فوالد مبارکه در زمرۀ ۱۰ شرکت برتر جهان قرار گیرد و 

سطح پالتینیوم این جایزه را کسب کند.
وی گفت: فوالد مبارکه در     ۱۱ دورۀ جایزۀ ملی تعالی سازمانی و 
6 دورۀ جایزۀ شرکت دانشی در کشور رتبة نخست را به دست آورده است. 
این شرکت در سال ۱3۹۱ برای نخستین بار به عنوان تنها شرکت ایرانی 
توانست تندیس زرین جایزۀ ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند. در سال 
۹۲ طبق قانون، یک سال کنار رفتیم و در این جایزه شرکت نکردیم تا 
فرصت برای بقیة شرکت ها ایجاد شود. سال ۹3 مجددا شرکت کردیم و 
این بار نیز با امتیاز بیشتری توانستیم تندیس طالیی را دریافت کنیم. بعد 
از آن دیگر شرکت نکردیم تا سال ۱3۹۸ که توانستیم برای سومین بار این 

تندیس طالیی را به دست آوریم.
وی   در ادامه  به معیارهای مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 
پرداخت و گفت: بنیاد کیفیت اروپا EFQM مدلی ارائه کرده و هرسال نیز 
آن را ارتقا داده است. ابعاد این مدل چند ویژگی دارد و شامل تعدادی معیار    
و زیرمعیار   است. مثال در مدل  های قبل از سال ۲۰۲۰ گفته شده رهبری 
سازمان  باید معیارهایی داشته باشد و این معیارها نیز  ۵  زیرمعیار دارد. 
معیار دیگر استراتژی است. در این مدل گفته شده سازمان ها بعد از رهبری 
به روش درست، باید دارای استراتژی باشند. این استراتژی باید اجرا شود و 
سازمان اصطالحا »برنامه محور« باشد. معیار سوم در مورد کارکنان است، 
زیرا مهم ترین منبع یک سازمان نیروی انسانی آن است و این معیار نیز 
چندین زیرمعیار دارد. معیار چهارم دربارۀ منابع دیگر سازمان، مثل منابع 
مالی، دارایی های فیزیکی و غیرفیزیکی، فناوری اطالعات، مدیریت دانش 
تعریف  را در حوزۀ معیار چهارم  این موارد  و... است و همة  و تکنولوژی 
کرده اند. معیار پنجم هم به فرایندها می پردازد و مثال در آن به ابعاد مورد 
انتظار مشتری نیز توجه می شود. این ۵ معیار معیارهای توانمندساز بودند. 
یک دسته معیار هم در ادامة مدل قرار گرفته که معیارهای نتیجة سازمانی 

به شمار می آیند و این دو دسته معیار را برای ارزیابی در نظر گرفته اند.
ناظمی هرندی افزود: ۵۰۰ امتیاز برای معیار توانمندساز  و ۵۰۰ امتیاز 
هم برای معیارهای نتایج تعریف شده است. منطقی که برای ارزیابی این 
معیارها در نظر گرفته شده منطق رادار )Radar(نام دارد؛ بنابراین هرقدر 
این مدل را بهتر در سازمان خود پیاده کنید، امتیاز بیشتری به دست می آورید 
و متعالی تر خواهید شد. نهایتا اگر می خواهید به همة ابعاد سازمان توجه 

کنید، باید طبق این دستورالعمل ها رفتار کنید.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه در خاتمه 
ضمن اشاره به دست یابی به سطح پالتینیوم در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 
گفت: موفقیت در این الگوها در سایة استمرار حضور   و   رعایت الزامات 
و چارچوب های مدیریتی است. ما چیزی کمتر از سازمان های دیگر نداریم، 
این  باشیم و در  ادارۀ درست یک سازمان معتقد  به شرطی که به قواعد 

زمینه روش درستی را در پیش بگیریم.

انتصاب دکتر سید حامد عاملی به سمت سرپرستی معاونت 
برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران

طی حکمی از سوی اصغر مصاحب، سرپرست سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران، دکتر سید حامد عاملی به عنوان سرپرست 

معاونت برنامه ریزی این سازمان منصوب گردید.
در این حکم آمده است نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی و به استناد 
اختیار مقام عالی وزارت صمت، جنابعالی به سمت سرپرست  به تفویض 
معاونت برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 

منصوب می گردید.
انتظار دارد با رعایت کامل قوانین و مقررات، برنامه ریزی و نظارت 
صحیح، اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا و بهره گیری ازتمامی ظرفیت 

ها نسبت به انجام وظایف و امور محوله اقدام نمائید.
توفیق روز افزون شما را در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( از 

خداوند متعال مسالت دارم.
مدیرعامل و کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل نیز به 
نوبه خود انتصاب جناب آقای دکتر سید حامد عاملی به سمتمعاونت برنامه 
ریزی سازمان صنایع کوچک را تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای 

ایشان در پست جدید توفیق روزافزون را مسالت دارند.

شرکت گاز استان گیالن با آمادگی کامل به سراغ زمستان 
می رود

  به گزارش روابط عمومی گاز گیالن  حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
اشاره  با  گاز  بحران شرکت  مدیریت  کمیته  در جلسه  گیالن  استان  گاز 
و  سرد  زمستانی  وقوع  بر  مبنی  هواشناسی  سازمان  های  بینی  پیش  به 
پربارش اظهار داشت: با توجه به تعمیرات انجام شده در نیمه اول سال 
جاری و همچنین سرویس مستمر ایستگاه ها، با آمادگی کامل به سراغ 

زمستان خواهیم رفت.
حسین اکبر اظهار داشت: علیرغم سرمای شدید هوا، تنها سه نیروگاه 
می  محدودیت مصرف  شامل  استان  در  سیمان  های  کارخانه  از  یکی  و 
باشند و گازرسانی به سایر صنایع و بخش های تجاری بدون محدودیت 

در حال انجام است.
به  بنا  افزود:  راستا  همین  در  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
مصوبه استانداری گیالن، تمامی صنایع استان موظف به داشتن سوخت 
دوم هستند تا در صورت اعمال محدودیت مصرف و یا قطع گاز، روند تولید 

آنها دچار اختالل نگردد.
وی درخصوص مکاتبات بعمل آمده با اداره کل راهداری استان برای 
زمان  در  گاز  فشار  تقلیل  های  ایستگاه  به  دسترسی  های  راه  ماندن  باز 
بارش برف اظهار داشت: علیرغم این هماهنگی ها، همه ادارات گاز باید با 
پیمانکاران اجرایی خود برنامه ریزی های الزم را بعمل آورند تا در صورت 

وقوع مشکل، نسبت به بازگشایی مسیرها اقدام الزم صورت گیرد.

منطقه  در  الهیجان  شهر  شرب  آب  انتقال  خطوط  اصالح 
بوجائیه

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
گیالن؛ مدیر امور آبفای شهرستان الهیجان امروز با اعالم این خبر گفت: 
در این طرح نواقص لوله های فوالدی و پلی اتیلن ۸۰۰ و ۲۰۰ میلی متری 
آب شرب شهر الهیجان شناسایی و برطرف شد.کامبیز اسمعیلی افزود: با 
انجام این کار از هدر رفت ۷ لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 
جلوگیری شد.وی، اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را بیش از ۲۷۲ 

میلیون ریال ذکر کرد.

نشست کمیته هماهنگی طرح داناب در آب منطقه ای گیالن 
برگزار شد

به ریاست مهندس  به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن 
رضا تعلیمیان مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه 
ای گیالن نشست کمیته هماهنگی طرح داناب در آب منطقه ای گیالن 
این  آب  منابع  از  برداری  بهره  و  حفاظت  دفتر  مدیر  شد.تعلیمیان  برگزار 
راهبردی گسترش  نامه  ابالغ شیوه  به  نظر   : این جلسه گفت  در  شرکت 
سواد آبی و با توجه به درگیری استان با کرونا شرکت سهامی آب منطقه 
ای گیالن آمادگی دارد با بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی دوره 
های تخصصی ای را برای هم افزایی علمی با سرگروهان آموزشی مجری 
این طرح در آموزش و پرورش استان گیالن برگزار نماید.وی در این جلسه 
که به صورت مشترک بین آب منطقه ای گیالن و آموزش و پرورش استان 
گیالن برگزار شد ، افزود : ما می توانیم تهدید حاصل از کرونا را با استفاده 
از ظرفیت های آموزشی به مدد فضای مجازی به فرصت تبدیل کنیم و به 
واسطه تبحر معلمان فرهیخته و پر تالش آموزش و پرورش استان گیالن 
آموزان  دانش  به  آب  با  مرتبط  مفاهیم  آموزش  فرآیند  در  رنگی  پر  نقش 

ارجمند گیالنی داشته باشیم.

شهردار رشت : پروژه  های عمرانی شهر به زودی وارد فاز 
عملیاتی می  شوند

امور بین  الملل شهرداری  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
رشت،.شهردار رشت اجرای پروژه ساخت دو تقاطع نیروی دریایی و امام 
حسین )ع( توسط قرارگاه خاتم  االنبیاء را از جمله این پروژه های اعالم کرد و 
بیان داشت: در حال حاضر فاز مطالعاتی اجرای این دو پروژه به پایان رسیده 
است.احمدی با تاکید بر ظرفیت  های بسیار خوب قرارگاه خاتم  االنبیاء در 
اجرای پروژه های عمرانی، همکاری مشترک شهرداری و قرارگاه را برای 
کالنشهر رشت سازنده دانست و تصریح کرد: شهروندان منتظر هستند تا 
این همکاری  نتیجه  پروژه  های مهم شهر هرچه زودتر عملیاتی شوند و 
 های مشترک به ثمر بنشیند.شهردار رشت ساماندهی دو رودخانه گوهررود 
و زرجوب را از جمله مواردی که وی روی انجام آن تاکید بسیار فراوانی 
دارد خواند و اذعان کرد:  اجرای این پروژه  از جمله اولویت های شهرداری 
است که اعضای شورای شهر نیز تاکید زیادی در بحث ساماندهی این دو 
رودخانه داشته اند.وی افزود: برنامه ریزی  های ما در مجموعه شهرداری شفاف 
است و تالش می کنیم بستر های توسعه شهر رشت با بهره  گیری از تمام 
ظرفیت  ها فراهم شود.شهردار رشت به جلسه هفته گذشته خود با محمد 
باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز 
اشاره کرد و یادآور شد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه 
به ما قول مساعد دادند تا در بحث تخصیص منابع مالی و اعتبارات جهت 

اجرای پروژه  های مهم شهر رشت کمک کنند.

رئیس دستگاه قضایی استان اصفهان:
باید به حداقل   صدور قرارهای منتهی به بازداشت افراد 

ممکن برسد
از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان محمدرضا   به نقل 
حبیبی در نشست مشترک با دادستان ها و قضات دادسرای عمومی و انقالب 
سراسر استان اصفهان ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیان داشت: با وصول دستورالعمل جدید 
اجرای  تحول«  یافته  ارتقاء  راهبردی  عنوان »سند  با  قضاییه  قوه  ریاست 
دقیق آن در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته و مدیران و مسؤوالن 
قضایی و قضات در سراسر استان با مطالعه دقیق آن با برنامه ریزی هدفمند 

و تشکیل کارگروه های الزم مفاد آن را اجرایی خواهند کرد.
وی افزود: رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی اعم از مقید بودن 
به اصول و قواعد قانونی در صدور قرارها به خصوص قرارهای بازداشت 
موقت و حفظ حیثیت و آبروی افراد و تکریم ارباب رجوع، نظارت و سرکشی 
مستمر قضات به زندان در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین 
تکلیف پرونده های معوق از جمله مهم ترین مواردی بود که در این جلسه 

مورد تأکید قرار گرفت.
ایشان یادآور شد: تا کنون با تالش های جهادگونه قضات و کارکنان 
در سراسر استان نتایج خوبی حاصل شده و امید است با اجرای مفاد این 
دستورالعمل شاهد سرعت بخشی بیشتر در مسیر تحول در دستگاه قضایی 

استان در آینده نزدیک باشیم.
رئیس دستگاه قضایی استان به یکی دیگر از سیاست های قوه قضاییه 
اشاره و بیان داشت: ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری از دیگر 
سیاست های قوه است که در استان مورد توجه ویژه قرار گرفته و در ۹ ماه 
گذشته ۲ هزار و ۲۴۱ نفر زندانی مشمول مجازات جایگزین حبس و در 
با فعالیت  طرح غربالگری زندانیان 3 هزار و ۸۰۰ نفر زندانی آزاد شده و 

خوب کمیسیون عفو تعداد 6۷۷ نفر مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند.
حبیبی همچنین یادآور شد: به قضات تحقیق تأکید شده به گونه ای عمل 

کنند که صدور قرارهای منتهی به بازداشت افراد به حداقل ممکن برسد.

با هدف هوشمندسازی مراکز اتفاقات برق
طرح سامانه »هما« با عنوان »هوشمندسازی مدیریت اتفاقات« برای اولین 

بار در استان اردبیل در حال اجرایی شدن است
حسین قدیمی فاز اول اجرای این طرح را شهرستان اردبیل و واحدهای اتفاقات 
امور یک ، دو و سه عنوان کرد و گفت : در فاز دوم این طرح ، در تمامی مراکز 

اتفاقات واحدهای تابعه شرکت  توزیع نیروی برق استان اردبیل اجرا خواهد شد.
وی گفت : طرح سامانه »هما« با عنوان »هوشمندسازی مدیریت اتفاقات« 
برای اولین بار در استان اردبیل در حال اجرایی شدن است که در این طرح به محض 
تماس مشترک با ۱۲۱در اتفاقات و حوادث درخواست رفع خاموشی به صورت خودکار 
به نزدیک ترین خودروی اتفاقات مدیریت های برق ارسال شده و خودروی اتفاقات 
اعزام خواهد شد.. به محل خرابی  تبلت  در  ثبت شده  مکانی  اطالعات  از طریق 

حسین قدیمی با تاکید بر اینکه با این روش همه حوادث و اتفاقات برق سریعًا قابل 
رسیدگی است، اظهار کرد: هم استانی های عزیز بایستی با در دست داشتن شناسه 
قبض مشترک و یا شماره همراه موبایل که در سیستم ثبت شده است جهت اعالم 
قطعی برق منزل و یا محل کار خود اقدام نمایند .قدیمی ، در مورد هدف اجرای 
این طرح افزود : در این طرح مدت زمان خاموشی به صورت موثر کاهش می یابد 
،بطوریکه در هنگام تماس مشترکان با واحد ۱۲۱ و یا ثبت خاموشی در اپلیکیشن 
برق من ،محل تماس و آدرس خاموشی به نزدیکترین خودرو اتفاقات ارسال شده 
و اکیپ بالفاصله به محل حادثه یا خاموشی اعزام خواهد شد .مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان اردبیل در مورد نحوه ی اطالع مشترکان از خاموشی های 
گسترده تراظهار داشت: در خاموشی های گسترده علت خاموشی از طریق تلفن گویا 

۱۲۱ به مشترک تماس گیرنده اعالم می شود.
وی با اشاره به اینکه مشترکان به محض تماس با شماره ۱۲۱ در فرآیندهای 
شرکت برق قرار می گیرند، گفت: این فرآیند به صورت اتوماتیک بوده و بدون نیاز 
به مشترک و مراجعه حضوری تمام اطالعات او ثبت و به قسمت مربوطه ارجاع 
داده می شود و همه مراحل کار در سیستم هما ثبت و در اسرع وقت پیگیری خواهد 
شد .حسین قدیمی گفت : مشترکان محترم با شماره گیری ۱۲۱ می توانند جهت 
اعالم قطعی برق منزل یا محل کار شماره کلید شماره را ۱ شماره گیری فرمایند 
همچنین جهت اعالم خاموشی روشنایی معابر و سایر اشکاالت کلید شماره ۲ را 
شماره گیری نمانید .این مقام مسئول استانی افزود : جهت اعالم حادثه اضطراری 
کلید شماره 3 و جهت اطالع از خاموشی های آتی کلید شماره ۴ را شماره گیری 
این هستیم که  به دنبال  از مزایای طرح هما  بهره گیری  با   : فرمایند .وی گفت 
رضایتمندی مشترکان شرکت توزیع برق استان اردبیل افزایش یابد و با استفاده از 
ابزار هوشمند، مشکل قرار گرفتن در صف انتظار برای اعالم خاموشی ها و دیگر 

اتفاقات برق برای همیشه مرتفع شود .

شهردار اراک :

بدهی ۵00 میلیاردی شهرداری اراک تسویه شد
گفت:با  اراک  شهردار   _ مرکزی 
تدبیر آیت اهلل دری نجف آبادی نماینده 
مهندس  مرکزی،  استان  در  فقیه  ولی 
آقازاده استاندار مرکزی، اعضای شورای 
امروزه  که  شده  باعث  شهر  اسالمی 
شهرداری از مهمترین معضالت خود که 
یکی از آنها تسویه بدهی ۵۰۰ میلیاردی 

می باشد، عبور کند.
دیدار  در  شفیعی  کریم  محمد 
و  مرکزی  استان  انتظامی  فرمانده  با 
فرمانده پلیس راهور استان افزود: بدیهی 
این  از  عبور  مولفه های  از  یکی  است 
مشکالت به همراه حمایت های صورت 
شهروندان  رضایتمندی  جلب  گرفته، 
است و این رضایتمندی باعث شده که 
درآمد شهرداری در ۹ ماهه سال جاری، 

۱۱۰ درصد محقق شود.
شهردار اراک از حمایت های سردار 
انتظامی  فرمانده  شهرستانی  مفخمی 
وگفت:  کرد  قدردانی  مرکزی  استان 
در مدت حضورتان در استان، همکاری 
های میان شهرداری و نیروی انتظامی 

و  وخدمات  است  کرده  پیدا  افزایش 
در  وضوح  به  انتظامی  نیروی  زحمات 
زحمات  این  و  شود  می  دیده  شهر 

ستودنی است.
زحمات  مشترک  افزود:ثمره  وی 
اعضای  ویژه  به  ها،  دستگاه  تمامی 
شورای اسالمی شهر، پرسنل شهرداری 
 ، می نتظا ا ی  و نیر ن  حمتکشا ز و 
امروز  و  است  شهروندان  رضایتمندی 

این زحمات قابل مشاهده است.
شهردار اراک با اشاره به احداث ۵ 
پروژه تقاطع غیرهمسطح جدید در شهر 
دوربین های  درصدی   ۱۰۰ افزایش  و 
ترافیکی  حوزه  در  نظارتی،  کنترل 
مجموعه  فزود:  ا شهری،  توسعه  و 
برای  الزم  آمادگی  اراک،  شهرداری 
دستگاه  تمامی  با  بیشتر  همکاری های 
ها و نیروی انتظامی استان، در راستای 

ارایه خدمات هرچه بیشتر به شهروندان 
را دارد.

با  اراک  شهردار  شفیعی  مهندس 
اعالم یک خبر مهم گفت: با نظر اعضای 
شورای اسالمی شهر، بودجه شهرداری 
بر  بالغ  با رقمی  اراک در سال ۱۴۰۰، 
۱۵۰۰ میلیارد تومان، در دست تهیه و 

تدوین است.
وی در ادامه با بیان اینکه تعامل 
خوبی میان شهروندان و مدیریت شهری 
ایجاد شده است یادآورشد:بعد از اجرای 
شهروندان  اعتماد  امیرکبیر  راه  پیاده 
و  کرده  پیدا  افزایش  شهرداری  به 
شهرداری اراک در راستای اجرای پروژه 
های انسان محور، در تالش است که 
خارج  شهر  مرکزی  هسته  از  ترافیک 
شود و با اجرای پیاده راه ها که فضایی 
برای گفت و گو، مشارکت اجتماعی و 
برای  آرام  محلی  و همچنین  فرهنگی 
تفریح شهروندان می باشد، به موضوع 
اولویت انسان بر خودرو در شهر، جامل 

عمل بپوشاند.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه   
قدس  آستان  وحیدی-تولیت  زهره 
رضوی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی 
مفتخر به خادمی حضرت رضا)ع( بود، 
گفت: ما حضور شهید سلیمانی در سوریه 
و  ظالمان  داعش،  با  مبارزه  و  لبنان  و 
را  از مظلومان  ایشان  متکبران و دفاع 
با  لذا  می دانیم؛  ایشان  خادمی  تجلی 
عزا،  نشانه  به  سلیمانی  شهید  شهادت 
به  رضا)ع(  حضرت  حرم  گنبد  پرچم 

رنگ سیاه درآمد.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
به مناسبت نخستین  بیاناتی  مروی در 
قاسم  حاج  سردار  شهادت  سالگرد 
سلیمانی با اشاره به آیه ۲3 سوره احزاب 
اظهار کرد: پیام این آیه شریفه این است 
که اگر صادقانه پیمانی با خداوند بسته 
شود، پیروزی و موفقیت قطعی بوده و 
سلیمانی  شهید  است.  الهی  وعده  این 
ما  َصَدقوا  »ِرجاٌل  مصادیق  از  یکی 
َ َعلَیِه« بود، او با خدا پیمان  عاَهُدوا اهللَّ
بست که از جریان حق و مظلومین در 
برابر مستکبرین دفاع کند و به نصرت 

الهی موفق شد.
وی با بیان اینکه شهید سلیمانی 
منطقه،  ملت های  بیداری  سند  نه تنها 
ابراز کرد:  بلکه مظلومین جهان است؛ 
با  فکر می کرد  بنی امیه  که  همان گونه 
اسالم  جریان  حسین)ع(  امام  شهادت 
رفت،  خواهد  بین  از  ناب  و  حقیقی 
رأس  در  که  دوران  امویان  نیز  امروز 
آن ها آمریکا و سپس قارون های خبیث 
منطقه هستند، فکر می کردند با شهادت 
می رود،  بین  از  او  نام  سلیماني  سردار 
در  سلیمانی  شهید  نام  روز  به  روز  اما 
کشورهای منطقه و در میان مظلومین 
و  درخشنده تر  عالم  ستمدیدگان  و 
و  او شاگرد  زیرا  پرفروغ تر خواهد شد، 

پیرو مکتب اباعبداهلل)ع( بود.
شهید سلیمانی، نماد جهانی مبارزه 

با استکبار
نظامی  شکست  به  اشاره  با  وی 
داعش و حامیان آن از جبهه مقاومت، 
ابراز کرد: داعش را نباید تنها یک گروه 
تروریستی وحشی دید، داعش از عقبه ای 
بسیار قدرتمند، وسیع و گسترده چه از 
لحاظ مالی و چه لجستیک و تبلیغاتی 
پول های  مالی  حیث  از  بود،  برخوردار 
نفت قارون های منطقه و از حیث نظامی 
و تبلیغاتی، آمریکا و صهیونیسم حامی 
معظم  رهبر  مدیریت  با  اما  بودند؛  آن 
انقالب و عملیات اجرایی شهید سلیمانی 
و با وجود برخورداری از امکانات بسیار 
معمولی، جبهه مقاومت پیروز شد و این 
برای نصرت جریان  الهی  همان وعده 

حق است.
وی شهید سلیمانی را نماد جهانی 
و  خواند  استکبار  و  آمریکا  با  مبارزه 
معاصر  تاریخ  به  اگر  کرد:  تصریح 
نگاهی بیندازیم اشخاصی همانند فیدل 
کاسترو و دیگران را می توانیم مشاهده 
کنیم که به عنوان نماد مبارزه با آمریکا 
شخصیت  و  جایگاه  اما  شدند،  مطرح 
شهید سلیمانی تمام آن ها را تحت شعاع 
خود قرار داده است، آن ها تنها در یک 
محدوده و یک منطقه مبارزه می کردند، 
اما شهید سلیمانی مبارزه با ستمگران و 
استکبار را به وسعت همه کشورها امتداد 

داد و تنها معطوف به ایران نبود.
که  همان گونه  کرد:  اضافه  وی 
»شهید  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر 
شهید  است«؛  مکتب  یک  سلیمانی 
یک  به عنوان  تنها  نباید  را  سلیمانی 
نظامی  موفق  نده  فرما و  شخصیت 
تفکر  یک  مکتب،  یک  او  نگریست، 
است؛  درس  کالس  یک  و  ماندگار 
نظامی  مقتدر  فرمانده  یک  از  فراتر  او 
با  مبارزه  نماد  سلیمانی  شهید  بود، 
استکبار جهانی است و این امر با خون 

او ثبت شد.
ویژگي هاي ممتاز سردار مقاومت

تولیت آستان قدس رضوي در ادامه 
این  برخی ویژگی های ممتاز  تبیین  به 
پرداخت و »اخالص«،  سردار مقاومت 
»خستگی ناپذیری«،  »والیتمداری«، 
از  »برخورداری  حداکثری«،  »جذب 
شخصیت چندوجهی«، »انقالبی گری 
به دور از بازی های جناحی« و »پایبندی 
به اخالق و حدود شرعی« را از جمله 
ویژگی های بارز شهید سلیمانی برشمرد 
و بیان کرد: اخالص ریشه موفقیت ها و 
نفوذ آن شهید واالمقام در قلوب آحاد 
مردم بود. با وجود حضور کم رنگ شهید 

سخنرانی های  و  رسانه ها  در  سلیمانی 
اندک ایشان و تبلیغات گسترده و سوء 
جبهه  علیه  استکبار  رسانه ای  جریان 
قلوب  در  سلیمانی  شهید  مقاومت، 
و  میلیونی  تشییع  و  داشت  نفوذ  مردم 
فراموش نشدنی این شهید گرامی برای 

بسیاری قابل پیش بینی نبود.
شهید  ممتاز  ویژگی  دومین  وی 
سلیمانی را والیتمداری دانست و ابراز 
کرد: والیتمداری از رموز موفقیت شهید 
سلیمانی است؛ اگرچه این شهید واالمقام 
و  پرداز  ایده  صاحب نظر،  انسانی  خود 
مسائل  در  به ویژه  برجسته  تئوریسین 
محض  مطیع  همواره  اما  بود،  نظامی 
در  و  بود  انقالب  معظم  رهبر  فرامین 
مسیر والیت حرکت می کرد. ایمان قوی 
خستگی ناپذیری  رمز  سلیمانی  شهید 
ایشان بود؛ خداوند قدرت و توانی به او 
داده بود که در تمام عرصه های مبارزه 

با استکبار فعاالنه حضور داشت.
جذب  مصداق  سلیماني،  شهید 

حداکثري
با  رضوي  قدس  آستان  تولیت 
اشاره به تأکیدات رهبری معظم انقالب 
دفع  و  حداکثری  »جذب  خصوص  در 
از  یکی  را  سلیمانی  شهید  حداقلی« 
رهبری  فرمایش  این  اجرای  مصادیق 
نگاه  کرد:  عنوان  و  دانست  انقالب 
شهید سلیمانی به جوانان و نسل جدید و 
آن هایی که به ظاهر هنجارهای اجتماعی 
نگاهی  نمی کنند،  رعایت  را  دینی  و 
بود؛  پدرانه  و  رأفت  مهربانی،  با  توأم 
افراد  این  ادبیاتی که در خصوص  نوع 
به کار می برد قابل توجه است، تعابیری 
ما هستند«،  فرزندان  »این ها  همچون 
که  هستند«  ما  خواهران  و  »برادران 
این شهید واالمقام به کار می برد همان 
توصیه رهبر انقالب بر جذب حداکثری 

بوده و ادبیاتی است که رهبری معظم 
وارد ادبیات ما کردند.

شهید   : د کر ن  نشا طر خا وی 
چندوجهی«  »شخصیتی  از  سلیمانی 
در  واالمقام  شهید  این  بود.  برخوردار 
در  اشقیا و مستکبران  با  مبارزه  میدان 
با  آنگاه که  و  بود  اقتدار  و  اوج صالبت 
خانواده شهیدی دیدار می کرد، در اوج 
مهربانی دست عطوفت بر سر فرزندان 
در  سیل  آنگاه که  و  می کشید  شهدا 
دیدگان  آسیب  به کمک  ایران می آمد 

از سیل می رفت.
مروي  حجت االسالم والمسلمین 
در  را  مردم داری  و  تواضع  روحیه 
خواند  برجسته  بسیار  سلیمانی  شهید 
و افزود: شهید سلیمانی با همه عظمت 
با  برخورد  در  داشت،  که  نظامی گری 
و  احساسی  جهات  از  ضعفا  و  مردم 
با  بود،  برخوردار  باالیی  بسیار  عاطفی 
تمام عظمتی که داشت اما هیچ گاه شأنی 
برای خود قائل نبود و ذره ای تکبر در 
وجودش نداشت، هر زمان سخن از شهدا 
نقل می کرد با تمام آن قدرت نظامی، 

اشک هایش جاری می شد.
وی با بیان اینکه شهید سلیمانی 
به  یبند  پا نقالبي  ا ر  سیاستمدا یک 
این  گفت:  بود،  رهبری  و  امام  اصول 
و  حقیقی  انقالبی  یک  واالمقام  شهید 
اما اهل جناح  سیاستمدار برجسته بود، 
بسیار  سلیمانی  شهید  نبود،  حزب  و 
بزرگ تر و فراتر از جناح ها و احزاب بود؛ 
او تنها در جریان انقالب قرار داشت و 
این امر وسعت دید، حریت و آزادگی او 

را نشان می دهد.
خادم ممتاز امام رضا )ع(

ابراز  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
آن  هیچ گاه حتی  سلیمانی  کرد: شهید 
و  اشقیا  با  مبارزه  میدان  در  که  زمان 
مستکبران بود، از حدود اخالق و شرع 
عدول نمی کرد و حتی در میدان مبارزه 
همواره حدود شرعی و اخالق اسالمی 

را رعایت می کرد.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
خادم  یک  سلیمانی  شهید  کرد:  اظهار 
ممتاز حضرت رضا)ع( بود که نشان داد 
خادمی حضرت تنها محدود به جغرافیای 
حرم مطهر نیست؛ این شهید واالمقام 
حتی آن زمان که در سوریه بود خادمی 
امام رضا)ع( را می کرد. ما حضور شهید 
سلیمانی در سوریه و لبنان و مبارزه با 
داعش، ظالمان و متکبران و دفاع ایشان 
ایشان  خادمی  تجلی  را  مظلومان  از 
می دانیم؛ لذا با شهادت شهید سلیمانی 
به نشانه عزا، پرچم گنبد حرم حضرت 

رضا)ع( به رنگ سیاه درآمد.

خبرهفتم
تولیت آستان قدس رضوی طی بیاناتی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛

دفاع سردار سلیمانی از مظلومان؛ تجلی خادمی امام رضا)ع( بود
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مدیرعامل   - مرکزی 
شرکت گاز استان مرکزی از 
میلیون  از۱۲۵  بیش  تحویل 
جایگاه های  به  طبیعی  گاز  مترمکعب 
ماهه  در هشت  استان   CNG سوخت 
گزارش  داد.به  خبر  سالجاری  نخست 
روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی 
، محمدرضاسمیعی با اشاره به توزیع۱۲۵ 
به  گاز  متر مکعب  و ۱6۵هزار  میلیون 
جایگاه های CNG استان گفت: از این 
میزان گاز تحویلی، بیش از۱۲3 میلیون 
متر مکعب مربوط به جایگاه های داخل 
و ۱6۵هزار  از۲میلیون  بیش  و  شهری 
بین  جایگاه های  به  مربوط  مترمکعب 
در  گفت:  ادامه  در  است.سمیعی  راهی 
حال حاضر، ۵۹ جایگاه CNG در استان 

در امر توزیع گاز فعالیت دارند که از این 
تعداد، ۲۴جایگاه دو منظوره و3۵جایگاه 
تک منظوره بوده و تعداد۱۷جایگاه در 
سطح شهر اراک و ۴۲جایگاه در سایر 
در  هستند.ایشان  فعال  استان  نقاط 
تعداد  به  توجه  با  داشت:  اظهار  پایان، 
جایگاه های سوخت در استان، در زمینه 
توزیع و تحویل گاز به خودروها در حال 
حاضر مشکلی وجود نداشته و دسترسی 
به جایگاه های سوخت CNG در اقصی 
نقاط استان، به سهولت امکان پذیر است 
و استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت 
پاک جهت خودروها ضمن صرفه جویی 
اقتصادی  وصرفه  بنزین  مصرف  در 
در  آلودگی  کاهش  ،باعث  کشور  برای 

شهرهای استان می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی :

تحویل بیش از 125میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
CNG به جایگاه های سوخت

اصفهان  شرق  محور  جمع آوری  شبکه  به  دنارت  فاضالب 
متصل می شود

سـخنگوی شـرکت آب و فاضـالب اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
فاضـالب محلـه دنارت به شـبکه جمـع آوری محور شـرق اصفهان متصل 
می شـو،د گفـت: در برنامه هـای امسـال و سـال ۱۴۰۰ شـرکت فاضـالب 

اصفهـان، فاضـالب شـهری منطقـه دنـارت پیش بینی شـده اسـت.
فاضـالب دنـارت به شـبکه جمع آوری محور شـرق اصفهـان متصل 

د می شو
سـید اکبـر بنی طبـا بـا اشـاره بـه شـبکه فاضـالب اصفهـان اظهـار 
داشـت: یکـی از محورهایـی کـه در کالن شـهر اصفهـان در ارتبـاط بـا 
شـبکه جمـع آوری فاضـالب هنـوز باقی مانده محور شـرق اصفهان اسـت 
کـه شـامل مناطـق ارغوانیـه، سـه راه پینارت، شـهرک زاینـده رود، ردان و 

اسـت. دنارت 
سـخنگوی شـرکت آبفـای اصفهـان افـزود: انتقـال فاضـالب بـه 
تصفیه خانـه شـرق اصفهـان مسـتلزم اجـرای کلکتـور اصلی ایـن خط بود 
کـه کلکتـور اصلـی از محـور خیابـان شـریعتی بـه کلکتـور محـور شـرق 

اصفهـان تقریبـًا بـه اتمـام رسـیده اسـت.
وی بیـان کـرد: ایسـتگاه پمپاژ که در مجاورت رودخانـه زاینده رود بنا 
بـود، احـداث کنیم تا بتوانیـم با توجه به شـرایط توپوگرافی زمین فاضالب 
بـه آن نقطـه انتقـال پیـدا کنـد و از آنجا به ایـن خط انتقال ایسـتگاه پمپاژ 
شـود بـا حضـور وزیر نیرو بـه صورت ویدئـو کنفرانس در چند ماه گذشـته 
افتتـاح شـد و اجـرای شـبکه های جمـع آوری محالتـی کـه بـه آن اشـاره 
شـد، شـروع شـد. بنی طبـا با اشـاره به اینکـه منطقه دنـارت نیـز از همان 
شـرایط برخـوردار اسـت، گفـت: منطقه یـک و 6 اصفهـان در قالب اجرای 
پیمـان بـا پیمانکاران مشـخص شـده و بـه مرور زمـان شـبکه جمع آوری 
ایـن مناطـق را اجـرا می کنیـم و پسـاب را بـه تصفیه خانـه شـرق اصفهان 
انتقـال می دهیـم. مدیـر روابـط عمومی شـرکت آبفای اصفهـان ادامه داد: 
شـبکه فاضـالب اصفهـان منابـع دولتـی و بودجه هـای عمرانـی نـدارد و 
اجـرای شـبکه های فاضـالب مسـتلزم تأمیـن منابع مالـی زیاد اسـت و با 
توجـه بـه محدودیـت منابـع مالـی، بایـد از محـل درآمـد خود کالن شـهر 

اصفهـان هزینه هـای آن تأمین شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر با محدودیـت منابع مالـی مواجه 
هسـتیم امـا این عامـل منجر به توقف شـبکه های اجرای فاضالب نشـده 
و تنهـا زمـان کار طوالنی تـر می شـود، عنـوان کـرد: همـکاران در معاونت 
توسـعه و بهره بـرداری شـبکه فاضـالب در ایـن راسـتا تـالش می کننـد و 
مـردم مطمئـن باشـند ایـن محلـه نیـز به شـبکه جمـع آوری محور شـرق 
اصفهـان متصـل و مشکل شـان حـل می شـود. بنی طبا بـا تأکید بـر اینکه 
شـبکه جمـع آوری بایـد از نقاطـی کـه بـه کلکتور نزدیک اسـت بـه مرور 
زمـان پیشـروی کنـد تا اینکـه فاضالب به کلکتـور اصلی انتقـال و از آنجا 
به تصفیه خانه منتقل شـود، خاطرنشـان کرد: در برنامه های سـال جاری و 
سـال ۱۴۰۰ شـرکت فاضالب اصفهـان فاضالب منطقه دنـارت پیش بینی 
شـده اسـت، تنها بحث انتقال یک کیلومتر نیسـت بلکه شـبکه جمع آوری 
داخل محالت هم اسـت، در شـهرک زاینده رود کار را آغاز کردیم و محور 

پینارت هم شـروع شـده است..

اقدامات کاربردی در جهت کاهش بیکاری شهر؛
دو  منطقه  محدوده  در  محله ای  بازارچه  دو  راه اندازی 

بندرعباس
ــدازی دو بازارچــه  ــاس از راه ان ــه دو بندرعب ــر شــهرداری منطق مدی

ــر داد. ــم خب ــرودگاه قدی ــاری و ف ــت ا... غف ــه ای در محــالت آی محل
ــهرداری  ــل ش ــور بین المل ــات و ام ــت ارتباط ــزارش مدیری ــه گ ب
بندرعبــاس، مجتبــی ســلیمی در ایــن رابطــه اظهــار کــرد: بازارچه هــای 
ــه  ــتغال در محل ــاد اش ــازی محــالت و ایج ــدف توانمندس ــا ه ــی ب محل
ــم بندرعبــاس در حــال احــداث اســت. آیــت ا... غفــاری و فــرودگاه قدی

وی بــا اشــاره بــه نــرخ بــاالی بیــکاری در ایــن محــالت و ضــرورت 
ــکاری  ــا هم ــوالت ب ــتقیم محص ــه مس ــدار و عرض ــتغال پای ــاد اش ایج
ــن بازارچــه  ــه احــداث ای ــدام ب ــار اق ــره ب ــن و ت نظــارت ســازمان میادی

هــای محلــی شــده اســت.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــاس ب ــه دو بندرعب ــهرداری منطق ــر ش مدی
بازارچه هــا بــا هــدف توانمند ســازی محــالت و ایجــاد اشــتغال در 
ــر  ــا ب ــن بازارچه ه ــت ای ــزود: مدیری ــود، اف ــدازی می ش ــالت راه ان مح
عهــده معتمدیــن و شــورای اجتماعــی محــالت خواهــد بــود کــه ســازمان 
ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری نیــز 

ــد. ــارت می کن ــای آن نظ ــد فعالیت ه ــر رون ب
ســلیمی گفــت: ایــن منطقــه از مدیریــت شــهری، خدمات رســانی بــا 
هــدف صرفه جویــی در وقــت و هزینــه شــهروندان بــه منظــور کاهــش 
ســفرهای درون شــهری و همچنیــن کاهــش هزینــه خانــوار را در دســتور 

کار قــرار داده اســت.
ــکاری  ــان از هم ــاس در پای ــه دو بندرعب ــهرداری منطق ــر ش مدی
معتمدیــن و مــردم ایــن دو محله و همچنین ســازمان ســاماندهی مشــاغل 
شــهری و فر آوده هــای کشــاورزی شــهرداری در رونــد اجرایــی و مدیریت 

ــی  کــرد. ــن بازارچه هــا قدردان ای

دکتر اسحاق عطایی خبر داد:
حوزه  ملی  اراضی  از  هکتار  میلیون  یک  حدود  تثبیت   
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری 

در سامانه کاداستر سازمان ثبت
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مازندران- ساری، دکتر اسحاق عطایی سرپرست اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: در راستای دستیابی به سیاست های 
مقام  تایید  به  منضم   ۷۹/۱۱/3-۷6۲3۰ شماره  )ابالغی طی  نظام  کلی 
منابع  توسعه   ۱۴۰۴ افق  انداز  سند چشم  کلی  اهداف  و  رهبری(  معظم 
طبیعی برای ایجاد پایگاه اطالعاتی و تقویت نظام رسانی منابع طبیعی 
و مدیریت منابع آب و خاک کشور و همچنین سیاست های کلی نظام 
بخش کشاورزی مصوب ۸۴/۴/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 
در  منابع طبیعی  کاداستر  بهره وری بخش کشاورزی،  افزایش  قانون   ۹
دستور کار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و به تبع آن، اداره 
تاکنون  و  گرفت  قرار  ساری  مازندران-  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
حدود یک میلیون هکتار از اراضی ملی حوزه اداره کل در سامانه کاداستر 

سازمان ثبت، تثبیت گردید.
عطایی افزود: ضمنًا تاکنون حدود 3۵۰ فقره سند مالکیت تک برگ 
به مساحت حدود 3۵۰۰۰۰ هکتار نیز بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 

با نمایندگی سازمان متبوعه گردید.

معاون درمان وزارت بهداشت؛
به نسبت جمعیت  مازندران  بیماران کرونایی  میزان فوت 

در مقایسه با سایر استانهای کشور کمتر است
دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه 
بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی غرب مازندران  با بیان اینکه موارد 
بستری در کشور روند کاهشی دارد، گفت: میزان بستری به یک چهارم 
و  است  داشته  نیز کاهش  میر  و  میزان مرگ  و  یکماه گذشته رسیده 

امیدوارم این روند کاهشی تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه در مازندران میزان مرگ و میر نسبت به جمعیت 
در مقایسه با سایر استانها کمتر بوده است، افزود: در مازندران میزان 
بستری بیشتر نیست بلکه استان های دیگر برای بار سوم پیک سنگینی 

را تجربه کردند ولی مازندران این پیک شدید را تاکنون نداشته است.
دکتر جان بابایی همچنین با اشاره به برداشت فصلی محصوالت 
باغی و کشاورزی در استان بر رعایت پروتکل های بهداشتی در تردد 
و جابجایی کارگران فصلی از شهری به شهر دیگر برای جلوگیری از 
از تجمعات جهت کاهشی  تاکید کرد و خواستار پرهیز  به کرونا  ابتال 

شدن روند ابتال شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی :
کرونا ۲ هزار و ۵۲0 میلیارد ریال به میراث فرهنگی استان مرکزی خسارت زد

مرکزی - مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی 
گفت: شـیوع کرونا ۲ هـزار و ۵۲۰ میلیارد 
ریـال خسـارت بـه فعـاالن حـوزه میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 

این اسـتان وارد کرده اسـت.
مصطفـی مرزبـان افـزود: فعاالن 
حـوزه گردشـگری اسـتان تاکنون یک 
صنایـع  ریـال،  میلیـارد   ۱۲۹ و  هـزار 
دسـتی و فـروش محصـوالت هنـری 
۵۹۱ میلیـارد ریـال و میـراث فرهنگی 
۸۰۰ میلیـارد ریـال از کرونـا متضـرر 
شـیوع  داشـت:  اظهـار  وی  شـده اند. 
کرونـا در ایـن اسـتان  ۲۱۸ میلیـون 
ریـال بـه دفاتر خدمـات رفاهـی، 6۷۸ 
تاسیسـات  حـوزه  بـه  ریـال  میلیـارد 

بـه  ریـال  میلیـار   ۲۷ گردشـگری، 
میلیـار   3۸ گردشـگری،  راهنمایـان 
 ۱3۸ آموزشـی،  موسسـات  بـه  ریـال 
میلیـارد ریـال به صنایع دسـتی و طرح 

های سـرمایه گـذاری ۱۵ میلیارد ریال  
زیـان وارد کـرده اسـت.

مدیرکل میـراث فرهنگی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان مرکـزی 

گفـت: از زمـان شـیوع کرونـا تاکنـون  
۵6۰ نیـرو فعـال در ۱۱۹ کارگاه نیز در 

اثـر این بیمـاری تعدیل شـدند.
جبـران  بـرای  افـزود:  مرزبـان 
میـراث  فعـاالن  بـه  وارده  خسـارت 
فرهنگـی اسـتان پیگیرهایـی از محـل 
کـه  گرفتـه  صـورت  ملـی  اعتبـارات 
میلیـون   3۰۰ پرداخـت  بـه  منجـر 
 3۰ بـه  بالعـوض  تسـهیالت  ریـال 
کارگاه صنایـع دسـتی در اسـتان شـده 
اسـت. وی اظهـار داشـت: ۱۷۰ پرونده 
متقاضیـان دریافت تسـهیالت کرونا در 
سـامانه کارا بـرای دریافـت ۷6 میلیارد 
ریال تشـکیل و با پرداخـت ۱۴ میلیارد 
ریـال در حـوزه گردشـگری موافقـت 

شـده اسـت.

علت افت شاخص بورس چیست؟ 
در دو هفته گذشته بازار سهام با وجود سیگنال های مثبت روندی نزولی 
داشته و شاخص کل به کانال 3/۱ میلیون واحدی ریزش کرده، اما علت 

افت شاخص بازار سهام چیست؟
همین  و  دارند  نزولی  روندی  شاخص سازان   ، کارشناسان  نظر  طبق 
موضوع باعث افت شاخص کل تا یک میلیون و 3۵6 هزار واحد شده است، 

اما آینده بازار سهام چه می شود؟
کارشناسان در رابطه با دالیل افت بازار سهام معتقد هستند که: شروع 
اما  گرفت  شکل  حقوقی ها  و  بازارگردان ها  زیاد  فروش  واسطه  به  افت ها 
شایعات و افزایش تنش ها در منطقه باعث ادامه دار شدن ریزش بورس شد. 
از طرفی بازار سهام به نوعی انتظار کاهش قیمت دالر با نزدیک شدن به 
روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ را دارد و همین امر باعث روند نزولی 

و حرکت فرسایشی بورس شده است.
: با فرض دالر ۲۵ هزار تومانی ریزش های بورس اصال منطقی نیست 
و از طرفی فکر نمی کنم دالر از ۲۲ هزار تومان ریزش بیشتری داشته باشد.

همچنین در رابطه با دالیل روند نزولی سهم های بنیادین اظهار میدارند 
که: اوال در جریان معامالت نیمه اول امسال سهم های بنیادین رشد زیادی 
داشتند و این موضوع باعث توقف مقطعی رشد این سهم ها شد و طبیعتا بعد 
از این اتفاق گرایش سهامداران به سهم های کوچک بیشتر شد. دومین دلیل 
مربوط به راحت تر بودن بازارگردانی در نمادهای کوچک تر است به نوعی که 
نقدشوندگی در این نمادها را باال برده است و همچنین سهامداران به سود 
بیشتر نمادهای کوچک پی برده اند و از طرفی سرمایه گذاری در نمادهای 
بزرگ بلندمدت است و همین امر نیز در سهامداران بازدارندگی ایجاد می کند.

فعال بورس در کف حمایتی خود قرار دارد و امیدواریم بتوانند در این 
نقطه از ریزش بیشتر جلوگیری کنند، اگر شاخص کل از این منطقه بیشتر 
ریزش داشته باشد شاید تا محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نیز افت 
کند. اما از طرفی در چند هفته آینده گزارش های ۹ ماهه منتشر می شود که 

می تواند محرکی برای شروع دوباره رشد شاخص بورس باشد.

انتقال خودکار سهام عدالت متوفیان به ورثه در انتظار تایید 
قوه قضائیه

شرکت سپرده گذاری مرکزی از آماده شدن فرایند انتقال خودکار سهام 
عدالت متوفیان به ورثه در صورت تصویب قوه قضائیه خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد: در صورت تصویب قوه قضائیه ، 
سهام عدالت متوفیان به صورت قهری و خودکار به ورثه آنها منتقل می شود. 
در این راستا زیرساخت های الکترونیکی تخصیص سهام آماده شده و منتظر 

تایید نهایی قوه قضائیه است.
بر اساس این گزارش، پیش از آزادسازی سهام عدالت، وراث می توانستند 
برای اطالع از وضعیت سهام به نشانی اینترنتی samanese.ir مراجعه 
و با ورود اطالعات هویتی متوفی از مشمول بودن وی مطلع شوند و یا با 
مراجعه به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان خدمات الکترونیک دولت با ارائه 
مدارک الزم و امضای تقسیم نامه سهام نسبت به تقسیم سهام و منافع آن 
اما از زمان آزادسازی سهام این روند متوقف شده و وراث در  اقدام کنند 

بالتکلیفی و سردرگمی به سر می برند.

حمایت از مواضع مهم رئیس سازمان بورس و آثار ویرانی 
قیمت گذاری دستوری

کارشناس بازارسرمایه با انتقاد از قیمت گذاری دستوری گفت: بورس 
شفاف ترین تصویر را از تبعات ویران کننده این سیاست در گروه ها از جمله 

خودروسازان به نمایش گذاشته است.
 همایون دارابی در حمایت از مواضع مهم حسن قالیباف اصل مبنی بر 
عدم دخالت نهادهای باالدستی در قیمت گذاری محصوالت با انتشار مطلبی 
با عنوان » قیمت گذاری دستوری برباد دهنده منافع مردم و سهامداران« 
اعالم کرد: قیمت گذاری دستوری و تبعات آن موضوع سخنان اخیر رئیس 
سازمان بورس بوده و این سخنان در شرایطی بیان می شود که وضعیت 
آشفته سیاست گذاری در صحنه اقتصاد بیش از پیش به کالفی سردرگم 

تبدیل شده است.
تجربه شکست  مکرر  تکرار  حال  در  اقتصاد  در  گروهی  سو،  از یک 
نواندیش  گروهی  دیگر  سوی  در  و  هستند  بازار  در  گذاری  قیمت  خورده 
اقتصادی خواهان پایان دهی به ۵۰ سال تجربه شکست خورده ای هستند 
که جز فساد ،رانت و کاهش بهره وری نتیجه ای را به همراه نیاورده است.

رئیس سازمان بورس با اشاره به پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری 
در عرضه های بورسی، نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این 
محصوالت در بازار آزاد به قیمت های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای 
کالن به جیب واسطه ها و به زیان مردم دانست و از نهادهای باالدستی 
بازار  فرآیندهای  در  ناخواسته ای  پیامدهای  چنین  با  مقابله  برای  خواست 

رقابتی دخالت نکنند.
سه  مثلث  نفتی  درآمدهای  گیری  اوج  با  و   ۵۰ دهه  از  متاسفانه 
رویه،  بی  واردات  و  ارزان  ارز  اعطای  دستوری،  گذاری  قیمت  جانبه 
را  اقتصاد  بازار،  در  نمایشی  کنترلی  و  تعزیراتی  های  سیاست  اجرای 
نابودسازی زیرساخت های  تولید، افت بهره وری و  به گروگان کاهش 

توسعه ای کشانده است.
خاتمه دهی به این سیاست ها قطعا گام اولی است که می توان برای 
توسعه اقتصادی و پایان دهی به رکود اقتصادی برداشت. سازمان بورس به 
عنوان ویترین اقتصاد در حال حاضر شفاف ترین تصویر را از تبعات ویران 
کننده این سیاست در گروه های مختلف از جمله خودروسازان به نمایش 
گذاشته است. طرح مداوم چنین مسایلی در حالی که تبعات آن به این صورت 

قابل درک و مشاهده است از شگفتی های صحنه اقتصاد است.
تبعاتی که البته دود آن نیز به چشم آحاد مردم می رود همانگونه که 
رییس سازمان بورس تاکید کرد نتیجه قیمت گذاری این است که مردم 
یک بار بابت سود دریغ شده از سهام به علت قیمت های دستوری و بار دیگر 
به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصوالت در بازار متضرر می شوند.

هرچند اکنون امید ناچیزی است که چنین اظهاراتی به فوریت در سطوح 
تصمیم گیر کالن اقتصاد درک شود اما این امیدواری وجود دارد ضریب نفوذ 
باالی بازار سرمایه و منافع میلیون ها سهامدار زمینه ساز شنیدن این صدا 
در میان مسئوالن باشد و جا دارد سهامداران با طرح مطالبات از نمایندگان 
مجلس و دولتمردان حامی جهت صحیحی باشند که بازار سرمایه به عنوان 

چراغ راهنمایی یک اقتصاد پویا آن را نشان می دهد.

توقف ۷ نماد ، تغییر دامنه نوسان ۴ سهم و بازارگردانی ۴ 
نماد

در برابر توقف نماد ۷ شرکت بورسی و فرابورسی ، دامنه نوسان ۴ سهم 
فرابورسی تغییر و بازارگردانی ۴ نماد دیگر شروع شد .

، نماد  بازا سهام در هفته جاری  اولین روز  از شروع داد و ستد  قبل 
شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی نوین ، شیمیایی رنگین و سخت آژند 
برای دو روز و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، به پرداخت ملت ، قند ثابت  

خراسان  و ریل پردازسیر برای یک ساعت بسته شد.
شرکت  چهار  سهام  قیمت  روزانه  نوسان  دامنه  امروز  از  همچنین 
فرابورسی برق و انرژی پیوندگستر پارس ، کشت و صنعت دشت خرمدره 
، هتل پارسیان کوثر اصفهان و توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به ۵ 

درصد تغییر کرد.
در این میان بازارگردانی سهام شرکت های پیام ، سایپا دیزل ، صدرا و 
سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شروع و متغیرهای بازارگردانی هتل پارسیان 

کوثر اصفهان اصالح شد.
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بیمارستان  مدیره  هیئت  رئیس 
بهره  از  ایالم  شهر  زاگرس  شهدای 
استان  جمعیت  از  درصد   ۵۰ مندی 
ایالم از خدمات تامین اجتماعی خبر داد.

در  رمضانی«  »علیرضا  دکتر 
و  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
داشت:   اظهار  استان  این  مطبوعات 
بیمارستان شهدای زاگراس بیمارستانی 
با استعداد 3۲ تخت عادی بیمارستانی 
هم  که  است  ویژه  تخت   ۴ و  است 
کرونا  شیوع  شرایط  به  توجه  با  اکنون 
و شرایط حادی که در کشور و استان 
به وجود آمده است با تکلیف مسئوالن 
باالدستی و ستاد مبارزه با کرونا بیش از 
ظرفیت استاندارد خود به بیماران خدمات 

ارائه می کند.
وی با بیان اینکه از ۱۵ آبان ماه 
سال جاری بخش قلب و داخلی استان به 
بیمارستان شهدای زاگرس منتقل شده 
است، گفت: هم اکنون بیمارستان 3۲ 
تختخوابی شهدای زاگرس با حدود 6۰ 
تخت عادی و ۲۲ تخت ویژه به  مردم 
مراجعه  و  هدف  جامعه  ایالم،  استان 
پزشکی  و  مانی  در  خدمات  کنندگان 

ارائه می دهد.
اینکه  بیان  با  »رمضانی«  دکتر 
شیوع  شرایط  به  توجه  با  اکنون  هم 
و  ماست  دوش  بر  سنگینی  بار  کرونا، 
و  »سلیمانی«  دکتر  همت  اگر  قطعا 
تالش همکاران، یاری ها و کمک های 

دانشگاه علوم پزشکی نبود، افزود: امروز 
با تالش همه کارکنان، در جلب رضایت 
اقدامات  کنندگان،  مراجعه  و  بیماران 

بسیار خوبی انجام شده است.
از همکاری و  از  تقدیر  با     وی 
علوم  دانشگاه  مسئوالن  های  حمایت 
پزشکی در راستای تجهیز بیمارستان و 
اختصاص امکانات پزشکی به بیمارستان 
دو  هر  شد:  یادآور  زاگرس،  شهدای 
دانشگاه علوم پزشکی و  مجموعه هم 
هم  بیمارستان شهدای زاگرس وظیفه 
و تکلیف قانونی خود می دانیم  که در 

خدمت مردم استان باشیم.
بیمارستان  مدیره  هیئت  رئیس 
بیان  با  ایالم  شهر  زاگرس  شهدای 

مهمی  نقش  استان  های  رسانه  اینکه 
در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم 
داشت:  بیان  دارند،  هدف  جامعه  و 
پذیرای انتقادات رسانه ها هستیم، هر 
چه از حمایت ها و انتقادات رسانه ها 
بهره مند باشیم کار ما در ارائه خدمات 
به جامعه هدف و مردم بیشتر و مفیدتر 

خواهد شد.
اینکه  بیان  با  »رمضانی«  دکتر 
ایالم  استان  از ۵۰ درصد جامعه  بیش 
زیر پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی 
قرار دارند ابراز کرد: ۲۵۷ هزار و  3۷۰ 
نفر از خذمات بیمه تامین اجتماعی در 
این  که  هستند  مند  بهره  ایالم  استان 
میزان باالتر از میانگین کشوری است.

خریداری  زمین  به  اشاره  با   وی 
به  توجه  با  گفت:  مهران،  در  شده 
اینکه مهران دارای اهمیت ویژه ای به 
عنوان دروازه عتبات عالیات دارد و در 
راستای ارائه خدمات به بیماران تامین 
اجتماعی، مرکز درمانی تامین اجتماعی 
فیزیکی  پیشرفت  با  این شهرستان  در 
3۵ درصد در ساخت است و بر اساس 
قول پیمانکار در خرداد ۱۴۰۰ به بهره 

برداری خواهد رسید
مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
ایالم یادآور شد:  هم اکنون زمینی به 
متراژ  به  درمانی  مرکز  احداث  منظور 
۴۷۰۰ متر در نظر گرفته شده است که 
مراحل واگذاری زمین از طریق سازمان 
مسکن و شهرسازی در حال اقدام است 
همکاری  با  که  هستیم  تالش  در  و 
شورای  مجلس  محترم  یندگان  نما
اسالمی در سایر شهرستان های استان 
نیز بتوانیم مرکز درمانی تامین اجتماعی 

راه اندازی شود.
   وی با بیان اینکه مرکز درمانی 
تامین اجتماعی در دهلران در حال حاضر 
فعال است، ابراز کرد:  در مرکز استان نیز 
دو مرکز دی کلینیک و درمانگاه شماره 
۲ در حال فعالیت هستند و توسعه این دو 
مرکز در دستور کار قرار دارد و سیاست 
سازمان تامین اجتماعی بر این قرار دارد 
که کیفیت خدمات خود را در مراکز تحت 

پوشش افزایش دهد.

رئیس هیئت مدیره بیمارستان شهدای زاگرس شهر ایالم عنوان کرد:

بهره مندی ۵0 درصد از جمعیت استان ایالم از خدمات تامین اجتماعی

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

برابر رای شماره *** ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰3۴۹6*** هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه باقری فرزند 
محمد به شماره شناسنامه ۱۸ صادره از ورامین در *** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن *** به مساحت ۲3۸۸/۵۰ متر مربع پالک شماره ۴ فرعی از ۸6- اصلی 
واقع در قریه آبیاریک تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ت *** از مالکیت قاسمعلی 
باقری نسبت به 3۲۰ متر مربع و اسمعیل رستگار عارف نسبت به 6۹۰ متر مربع و عزت 
اله تاجیک نسبت به 6۹۰ متر مربع و سارا خاتون گلستانی از طرف وراث قانونی خودش 
نسبت به 6۹۰ متر مربع و نامه جهاد ۹۸/3۲۰/۹۷3۴۸ مورخ ۱3۹۸/۵/۲۸ *** محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
نوبت اول ۱3۹۹/۱۰/۱۴
نوبت دوم ۱3۹۹/۱۰/۲۹
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف ۴6۹

آگهی فقدان سند مالکیت پالک۱۸۲3/۱۷۴۹  اصلی
وارده شماره ۱۷۰33 مورخ ۹۹/۸/۲6  قنبریان طی درخواست  خانم زهرا 
ایالم  اسناد رسمی شماره 3۲  تایید  به  به دو برگ استشهاد محلی که  منضم 
رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک ۱۸۲3/۱۷۴۹ 
اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی گم شده است که برابر پرونده ثبتی سند 
مالکیت ششدانگ پالک ۱۸۲3/۱۷۴۹ اصلی ذیل ثبت 3۸3۹۱ دفتر جلد ۲۱۲ 
صفحه ۱3۹ صادر و تسلیم گردیده است. لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 
۱۲۰ آیین قانون ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی 
انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله را به اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
صفری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

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

امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 

تایید گردیده  . تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل  شهرستان سنندج 
لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم  و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول وگواهی 
مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  ثبت  اداره  تحویل  اخذ 
. صدور  شد  خواهد  مقررات صادر  مالکیت طبق  سند  اعتراض  وعدم وصول 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
۱- ششدانگ یکباب ساختمان بنام خانم فاطمه اسمعیلی فرزند عبدالخالق 
تحت پالک ۲۱6 فرعی از ۱۵۷3 اصلی بخش یک به مساحت ۹۸/۹۰ متر مربع 
خریداری ازعبدالرحمن محمودی به آدرس سنندج خیابان بروجردی محله کمیز 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۰/۱۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۰/۲۹ 

هیوا احمدیان رئیس ثبت منطقه ۲ سنندج   م الف ۱6۰۲۴۲

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

برابر آراء صادره هیات قانون تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سنندج . تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا 
بدینوسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم 
در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و 
تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول : ۱3۹۹/۱۰/۱۴   تاریخ نوبت دوم : ۱3۹۹/۱۰/3۰ 

بخش : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محمد عزیز اسماعیلی 
ملی  کد  سنندج  صادره   3۰63۸ شناسنامه  شماره  صدیق  محمد  فرزند 
3۷3۰3۰۴۸۷۹ تحت پالک ۴6 فرعی از ۲۱ اصلی بخش ۱3 به مساحت ۱6۲۵۱ 
متر مربع از نسق خود متقاضی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای ماموق 

علیا زمین مشهور به کنه 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱سنندج    م الف ۱6۰۲۴۵ 
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سرمربی سابق تیم ملی ژیمناستیک:
با آبروی ورزشکار بازی نکنید

محمد آذرپی سرمربی و مدیر سابق تیم 
به ضرب و شتم ملی  های ملی ژیمناستیک 
پوش ژیمناستیک ایران بعد از تمرین واکنش 

نشان داد.
محمد آذرپی سرمربی و مدیر سابق تیم 
های ملی ژیمناستیک در واکنش به  ضرب و 
شتم ملی پوش ژیمناستیک ایران بعد از تمرین 
یک  به  ناجوانمردانه  که  هنگامی  کرد:  اظهار 
ورزشکار ملی حمله می کنند مشخص نیست 

آینده چه بر سر ما و دیگران خواهد آمد.
او با محکوم کردن ضرب و شتم »ایمان خاموشی« ملی پوش ژیمناستیک 
ایران، گفت: ایمان یک ورزشکار ملی و بااخالق بوده که در این سال ها زحمات 
زیادی کشیده و سابقه حضور در چندین رویداد بزرگ ملی، آسیایی و جهانی را دارد 
که نشان از تجربیات و تالش او در این سال ها است. حتی باتوجه به بی مهری هایی 
که در خصوص او صورت گرفته، ایمان حتی یک مصاحبه علیه کسی انجام نداد و به 
تمرینات خود پرداخت و هیچ وقت وارد حاشیه نشد. اینکه عنوان می شود وی سابقه 

درگیری در سالن دارد کامال مطلب خالف واقع است. 
آذرپی افزود: چه بسا اگر این مطالب در خصوص این ورزشکار درست و صحیح 
بود می بایست با وی برخورد می شد. به نظر من باید افرادی که مطالب غیر واقع را 
مطرح میکنند صحبت های خود را مستند کرده و با آبروی یک ورزشکار بازی نکنند. 
سرمربی و مدیر سابق تیم های ملی ژیمناستیک ادامه داد: خاموشی از مدتها 
پیش در خصوص حضور برخی ورزشکار نماها در این سالن ابراز گالیه و نگرانی کرد 
که این مسئله با مدیریت سالن مطرح شد اما فایده ای نداشت. متاسفانه همان ورزشکار 
نماها این بال را سر خاموشی آوردند و به وی ضربه زدند. این اتفاق در حالی افتاد که 
او به هیچ وجه اطالعی از آن نداشت و در حال رفتن به منزل بود که توسط یکی از 

افرادی که به سالن می آمد مورد حمله واقع شد. 
آذرپی که خود مربی ایمان خاموشی در ژیمناستیک بوده است، در پایان افزود: 
انتظار من این بوده که مسئولین فدراسیون در خصوص حراست از  قهرمانان و ملی 
پوشان و خانواده ژیمناستیک فکری کنند تا شاهد اینگونه اتفاقات ناگوار و نابهنجار 
نباشیم. امیدوارم که این اتفاق که باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه ژیمناستیک 

شد، دیگر تکرار نشود.

لیگ معیار سنجش نفرات تیم ملی نیست؛
بنا: ۷ مرحله اردو تا گزینشی المپیک برگزار می شود

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان 
اینکه تا رقابت های کسب سهمیه هفت مرحله 
از  ملی پوشان  گفت:  شد  خواهد  برگزار  اردو 
مسابقات لیگ گزینش نمی شوند. عدالت این 
است که بدون غرض انتخاب شوند و باالترین 
عدالت برای من پیروزی و برافراشته شدن پرچم 

کشورمان در میادین بین المللی است.
رقابت های گزینشی قاره آسیا ۲۰ تا  ۲۲ 
آسیا  قهرمانی  رقابت های  و   ۱۴۰۰ فروردین 
شهر  در   ۱۴۰۰ فروردین   ۲۸ تا   ۲3 روزهای 

آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.
در کشتی فرنگی علیرضا نجاتی، محمدعلی گرایی و امیر قاسمی منجزی در 
پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۹ موفق به کسب سهمیه المپیک در وزن های 6۰، ۷۷ 
و ۱3۰ کیلوگرم شدند و نمایندگان کشورمان باید برای کسب سهمیه در اوزان 6۷، 
۸۷ و ۹۷ کیلوگرم نیز در ۲ رقابت گزینشی قاره آسیا و گزینشی جهانی تالش کنند.

محمد بنا در گفت و گویی اظهار داشت: پس از مسابقات لیگ، اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی بالفاصله برگزار شد. در این شرایط زمانی و با این فاصله ای که به خاطر 
شیوع کرونا ملی پوشان در این ۱۰ روز نشان دادند که از انگیزه ی باالیی برخوردار 

هستند و این انگیزه به آنان کمک می کرد که حرکت و پیشرفت کنند.
وی با بیان این که تا رقابت های کسب سهمیه المپیک در فروردین ماه هفت 
مرحله اردو را پیش رو داریم، گفت: باید این اردوها را به خوبی و مانند اردوی قبل 
برگزار کنیم و تا آن زمان کشتی گیران به شرایط مطلوبی می رسند و راهی رقابت های 

قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک می شوند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: پس از رقابت های گزینشی، 6 نفر 
منتخب برای حضور در بازی های المپیک را مشخص و برای آماده کردن آنان تالش 
می کنیم البته ورزشکارانی که به المپیک نمی روند باید بدانند که ۲ ماه بعد از المپیک 
مسابقات جهانی است و باید در آن مسابقات شرکت کنند و اگر موضوع کرونا حاد 

نشود در مجموع روند پیشبرد کارها را خوب می بینم.
وی در مورد مسابقات صربستان عنوان کرد: آن زمانی که رقابت های انتخابی 
را برگزار کردیم، در شرایط حساسی بودیم و با توجه به شیوع ویروس کرونا مشخص 
نبود که مسابقات برگزار می شود و بعد از آن نیز رقابت ها تبدیل به جام جهانی شد. 
هیچکسی حدس نمی زد که با انصراف یکسری از تیم ها این مسابقات در این سطح و 
با این کیفیت برگزار شود اما با توجه به اینکه قصد داشتیم با اتحادیه جهانی همراهی 
کنیم، تصمیم بر این شد که چند کشتی گیر به این رقابت ها اعزام کنیم. من نیز برای 
اینکه در 3 وزن سهمیه المپیک نگرفته ایم تصمیم گرفتم که در اوزان 6۷، ۸۷ و ۹۷ 

کیلوگرم نماینده به این رقابت ها اعزام کنیم.
بنا ادامه داد: البته به خاطر اینکه محمدرضا گرایی و حسین اسدی ۲ کشتی گیر 
خوب ما در وزن 6۷ کیلوگرم درگیر ویروس کرونا شدند نتوانستیم در این وزن کشتی گیر 
اعزام کنیم و در نهایت حسین نوری و محمدهادی ساروی راهی این مسابقات شدند. 
البته در تیم آزاد نیز قرار بود که عموزاد و یزدانی به خاطر اینکه این شانس را دارند تا 
۷ ماه آینده به شرایط المپیکی شدن برسند به این رقابت ها اعزام شوند که امیرمحمد 

یزدانی نیز به خاطر مثبت شدن تست کرونا از این مسابقات باز ماند.
وی درخصوص اینکه چرا با تیم کامل راهی این مسابقات نشدند، اظهار داشت: 
آنان که کارشناس هستند، بررسی کنند. هر روز یک خبر از برگزاری یا عدم برگزاری می  
آمد و هیچ چیز صد درصد نبود و این مساله کار را برای تصمیم گیری سخت می کرد. 
روزهای آخر دیدم روسیه با ترکیب اصلی می آید و اگر می توانستیم روادید تهیه کنیم و 
وقت داشتیم حتما تعداد بیشتری کشتی گیر برای اینکه با کشتی گیران روس رقابت کنیم 
اعزام می کردم و برد و باخت مهم نبود. اما االن می گویند تیم کامل باید اعزام می شد که 
باید بگویم اول باید مستقیما در جریان مسابقات، اردوها و مسائل کرونا قرار بگیرند و بعد 
این بحث ها را مطرح کنند که آیا تشخیص برای اعزام به این رقابت ها درست بوده یا نه.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: حسین نوری اصال یک جلسه 
حریف نداشت که تمرین خاک کند و به من هم اعالم کرد که شرایط خوبی ندارم 
اما گفتم باید اعزام شود چرا که هم برد و هم باختش به نفع او است. کال ۲ نفر اعزام 
کردیم و آنها در حد آمادگی که داشتند، خوب کشتی گرفتند و برای من برد و باخت 
مهم نبود و این مسابقات برایم یک نگاه فنی و عالی داشت و خیلی چیزها از این 

مسابقات درک و حس کردم که می تواند بعدها به ما کمک کند.
وی یادآور شد: این مسابقات جام جهانی بود و روس ها با همکاری اللوویچ 
اصرار بر برگزاری آن داشتند. برای همین روی داوری ها نفوذ داشتند اما دنبال این 
حرف ها نیستم و از اعزام این ۲ نفر چیزی که می خواستم، دستم آمده است. قرار بود 
که مسابقات کسب سهمیه المپیک در چین برگزار شود و به نظرم ما در آنجا خیلی 
راحت تر بودیم. قزاقستان هم میزبانی قهرمانی آسیا را گرفته و هم گزینشی را و این 
کار را برای ما سخت می کند. چراکه به احتمال زیاد آنجا نیز باز هم مشکل داوری 
داریم اما در جاهایی مانند المپیک که نظارت کامل کمیته بین المللی المپیک وجود 

دارد، به آن صورت اعمال نفوذ داوری زیاد نیست.
بنا در خصوص تأخیر در برگزاری اردوها به دلیل ویروس کرونا گفت: این عقب 
افتادگی تنها مختص تیم ما نیست و همه دنیا به خاطر شرایط کرونا کمی عقب هستند. 
اما در حال حاضر کاری که پیش روی ما است این است که فعال بحث آماده سازی 
کشتی گیران را پی بگیریم و به آن برسیم. در حال حاضر اعزام کردن نفرات به مسابقات 
بین المللی خیلی سخت است. نباید به کیفیت جام جهانی نگاه کنیم. مسابقات بین المللی 
در کرواسی تنها با ۲۴ نفر برگزار می شود و وقتی مسابقات ایتالیا رنکینگ المپیکی ندارد، 
زیاد برای ما مناسب نیست  اما حضور در مسابقات زیلکوفسکی و پیت الزینسکی 
لهستان در آزاد و فرنگی برای ما خوب است. بهتر است قبل از گرفتن سهمیه به فکر 
رقابت های برون مرزی نباشیم و بیشتر روی آماده سازی کشتی گیران وقت بگذاریم.

وی در مورد برگزاری اردوها در خانه کشتی شهید هادی گفت: کمتر از ۴ ماه 
تا رقابت های کسب سهیمه المپیک اعزام در قزاقستان که فروردین ماه است، وقت 
داریم و من موافق هستم اردوها در خانه کشتی برگزار شود اما می توان یک یا ۲ اردو 
را برای تنوع  به شرط آنکه در جاهایی که امکانات کامل مثل خانه کشتی داشته باشد، 
برگزار کنیم. ۱3 نفر را با خود به قزاقستان می بریم که ۱۰ نفر در رقابت های قهرمانی 
آسیا شرکت می کنند و 3 نفر نیز برای کسب سهمیه به میدان می روند. در خانه کشتی 

همه چیز فراهم است و آماده سازی کشتی گیران را راحت تر می توانیم انجام دهیم.

ونگر: حاضرم به آرسنال برگردم
سرمربی فرانسوی سابق آرسنال اعالم 
کرد در صورتی که سران این تیم بخواهند 

حاضر است بار دیگر به این تیم برگردد.
به گزارش دیلی میل، آرسن ونگر در 
صورت ادامه روند ضعیف آرسنال زیر نظر 
مایکل آرتتا مشکلی برای بازگشت به این 
تیم ندارد با این حال اعتقاد دارد که باید به 

این مربی زمان داد.
آرسنال با در اختیار داشتن این سرمربی 
اسپانیایی بدترین شروع خود در یک فصل 
لیگ برتر را به ثبت رسانده و پس از ۱6 
بازی با ۲۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار 

گرفته است.
پیروزی های اخیر برابر چلسی و برایتون توانسته فشارها را از روی آرتتا کاهش 
دهد، اما اکنون ونگر  ادعا کرده است اگر باشگاه شمال لندن تصمیم بگیرد که به او 

احتیاج دارند، او به آرسنال باز خواهد گشت.
ونگر پس از یک دوره ۲۲ ساله با شکوه که به شکلی بحث برانگیز به پایان 

رسید، در ماه مه ۲۰۱۸ آرسنال را ترک کرد.
ونگر علی رغم اینکه بودجه کمتری نسبت به رقبای خود داشت، توانسته بود 
توپچی ها را به طور مداوم به لیگ قهرمانان برساند ، اما اکنون ممکن است این 
مربی ۷۱ ساله بار دیگر حلق مفقوده این تیم باشد چرا که نه اونای امری و نه مایکل 
آرتتا با وجود خریدهای خوبی که داشتند در حد انتظارات نبودند و آرسنال مدتها است 

که رنگ حضور در لیگ قهرمانان را ندیده است.
آرسنال این هفته باید در لیگ برتر به دیدار وست برومویچ برود که در هفته 
های اخیر منچسترسیتی و لیورپول را متوقف کرده است و باید دید توپچی های 

لندن نیز برابر این تیم امتیاز از دست می دهند یا خیر.

لیون اجازه جدایی را به دپای داد

رییس باشگاه لیون اعالم کرد این اجازه را به دپای می دهد که درباره آینده اش 
تصمیم بگیرد.

به گزارش اسپورت، ممفیس دپای یکی از بهترین بازیکن لیون در سه فصل 
اخیر بوده است.

این مهاجم هلندی بازوبند کاپیتانی لیون را بر بازو می بندد. او در تابستان مورد 
توجه بارسلونا قرار گرفت و هم چنان گزینه اصلی رونالد کومان برای تقویت خط 

حمله آبی اناری هاست.
لیون در تابستان قبل اجازه جدایی را به دپای نداد اما باتوجه به پایان قرارداد 
او در تابستان پیش رو به نظر می رسد که مشکلی با جدایی او در زمستان ندارد چرا 

که نمی خواهد این ستاره تاثیرگذار خود را مجانی از دست دهد.
جان میشل اوالس، رییس باشگاه لیون در پیامی برای دپای نوشت: از تو به 
خاطر تمام زحماتی که برای تیم کشیدی تشکر می کنم. لیون خانه تو است و تو واقعا 
بازیکنی مفید و انسانی بلند پرواز بودی که برای رسیدن به رویایت سخت تالش 

کردی. تو هر اندازه که خواستی می توانی در تیم بمانی.
پاری سن ژرمن و بارسلونا دو مشتری جدی این بازیکن هلندی هستند اما به 

نظر می رسد که خود او دوست دارد که راهی تیم آبی اناری ها شود.

امکان جدایی فراهم است؛
سرانجام لیونل مسی آزاد شد! 
ساله   33 ستاره  مسی،  لیونل 
بارسلونا حاال می تواند به راحتی از این 

تیم جدا شود.
سال  تابستان  در  مسی  لیونل 
گذشته مشکالت فراوانی را با مدیریت 
این باشگاه تجربه کرد و در آن مقطع 
جدایی  مورد  در  تردیدی  تقریبا  کسی 
این بازیکن نداشت. اما در نهایت او در 
مصاحبه ای اعالم کرد عدم تمایل به 
درگیری حقوقی با باشگاه باعث شده در 
تابستان سال قبل از جدایی از بارسلونا 

صرف نظر کند.
قرارداد لیونل مسی در پایان فصل با باشگاه بارسلونا به اتمام می رسد و او 
از امروز و شروع سال جدید به صورت قانونی و رسما مختار است با هر باشگاهی 
مذاکره کرده و حتی توافق کند. امروز نشریه مارکا تیتر یک خود را به این موضوع 
اختصاص داده و خبر از آزادی ستاره 33 ساله بارسلونا برای جدایی از این تیم داده است.

البته لیونل مسی چند روز قبل در مصاحبه ای مدعی شد هنوز تصمیمی در مورد 
آینده نگرفته و همه چیز را به انتهای فصل موکول کرده است. دو تیم منچسترسیتی 
و پاری سن ژرمن به شدت خواهان جذب این بازیکن بزرگ بوده و مترصد فرصتی 
برای توافق با لیونل مسی و جذب او برای فصل آینده هستند. البته در روزهای اخیر 
اخباری در مورد احتمال ماندن لیونل مسی تا سال ۲۰۲۲ در بارسلونا و انتقال به اینتر 
میامی در آن مقطع شنیده شده است. تردیدی وجود ندارد که انتخابات اواخر این 
ماه نقش مهمی در آینده لیونل مسی خواهد داشت اگر رئیس جدید باشگاه بارسلونا 
با این بازیکن توافق نکرده و نتواند رضایت لیونل مسی را جلب کند، آنگاه کابوس 

هواداران این تیم عینیت گرفته و او باالخره از بارسا جدا خواهد شد.
البته در مصاحبه اخیر لیونل مسی رویکرد متفاوتی نسبت به مصاحبه تابستان 
داشت و به نظر می رسد عصبانیت او نسبت به گذشته کمتر شده است. همین موضوع 

هواداران بارسلونا را نسبت به ماندن این بازیکن در نوکمپ امیدوار ساخته است.
لیونل مسی در همین اواخر سال ۲۰۲۰ موفق به شکستن رکورد پله شده و 
عنوان بهترین گلزن تاریخ با لباس یک باشگاه را از آن خود کرد. اتفاقی که نوید 

درخشش این بازیکن در سال جدید را به هواداران بارسلونا می دهد.

ادای احترام رهبر کاتولیک های جهان به مارادونا

پاپ فرانسسیسکو رهبر آرژانتینی کاتولیک های جهان در مصاحبه با گاتزتا دلو 
اسپورت به دیه گو مارادونای فقید ادای احترام کرد.

دیه گو مارادونا نزدیک به ۴۰ روز پیش بر اثر عارضه قلبی از دنیا رفت و بسیاری 
را شوک زده کرد. آرژانتین تا هفته ها سوگوار بود و هنوز هم بسیاری رفتن او را 
باور نمی کنند. در مورد مرگ دیه گو مارادونا همچنان ابهامات زیادی وجود دارد و 
نقش قصور پزشکی در آن به اثبات رسیده است.اسطوره آرژانتینی با هموطنش پاپ 

فرانسیسکو رهبر کاتولیک های جهان ارتباط خوب و صمیمیانه ای داشت.
پاپ در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت ضمن اشاره به مرگ دیه گو مارادونا به وی 
ادای احترام کرد و گفت:» دیه گو را سال ۲۰۱۴ در جریان یک بازی خیریه مالقات 
کردم. دیه گو به موسسه “scholas occurrentes” خدمات زیادی کرد و همیشه 

به فکر مستمندان جهان بود و من از او خاطرات خوب زیادی در این زمینه دارم.
دیه گو در زمین مثل یک شاعر بود. قهرمانی بزرگ که شادی را به میلیون ها 
نفر هدیه می کرد. او البته انسانی بسیار ظریف و شکننده نیز بود. وقتی خبر مرگ او 

را به من دادند، برایش دعا کردم و به خانواده اش پیام تسلیت فرستادم.«

لیگ  شاخص  بازیکن  دو 
گذشته،  فصل  در  ایران  فوتبال 
ممکن است به محض باز شدن 
پنجره زمستانی دوباره به تیم های 

سابقشان بازگردند.
مهدی ترابی و علی کریمی دو ستاره ای 
هستند که هر یک به دالیلی ممکن است به 
کار خود در لیگ فوتبال قطر ادامه ندهند که 
البته این مسئله برای مهدی ترابی محتمل 

تر از علی کریمی است.
ابتدای این فصل بعد از  ترابی که در 
تائید  و  قطر  در  برای حضور  زمانی  مشکل 
را  العربی  تیم  نهایت  در  الدحیل،  پیشنهاد 
این  به  و  انتخاب کرد  فوتبالش  ادامه  برای 
تیم سرخپوش پیوست، از بدو ورود به قطر 
و قرنطینه، با مشکل مصدومیت مواجه بود 
و همسترینگ او به طرز عجیبی آزارش داده 
و تکرار این مسئله باعث شده که رابطه او با 
باشگاه به عنوان ستاره ای تاثیرگذار و تعیین 

کننده به هم بخورد.
از  در عین حال علی کریمی هم که 
زمان حضور در القطر بازی های نسبتا خوبی 

با این تیم انجام داده، به نظر به دنبال تیمی 
بزرگتر از زردپوشان قطری برای ادامه بازی 
است چرا که اهداف مهم تری برای بازی در 
تیم ملی و حضور در اسکواد ملی برای جام 
جهانی ۲۰۲۲ را در ذهن دارد و به همین سبب 
ممکن است دوباره سر از ایران در بیاورد و 
پیراهن استقالل را برتن کند. البته در مورد 
علی کریمی شایعات جدی وجود دارد که به 

الدحیل خواهد پیوست اما باید منتظر قطعیت 
اتفاق رخ دهد  این  اگر  ماند که  این شایعه 
بخورد،  الدحیل چرخ  به  القطر  از  کریمی  و 
استقاللی ها باید حداقل یک نیم فصل دیگر 
اردوی تیمشان صبر  به  بازگشت وی  برای 
قهرمانی  ها،  آن  دید  از  که  بازیکنی  کنند. 

شان در لیگ را قطعی می کند.
از  اش  جدایی  که  هم  ترابی  مهدی 

البته  و  داشت  مختلفی  دالیل  پرسپولیس، 
باشگاه  مدیریت  به  مشکالتش  از  بخشی 
مبنی  شایعات  محض  به  بازمی گشت،  نیز 
پرسپولیس  تماس  قطر،  فوتبال  ترک  بر 
مذاکرات  ها  آن  و  کرده  خود  متوجه  را 
اند.  کرده  آغاز  او  بازگرداندن  برای  را  اولیه 
برتر  لیگ  در  کننده  تعیین  بازیکنی  ترابی 
ایران بود که قهرمانی فصل گذشته، تا حد 
زیادی به درخشش او و گل ها و پاس گل 
طبیعتا  می شد.  مربوط  تاثیرگذارش،  های 
دست  از  را  رسن  بشار  که  ها  پرسپولیسی 
داده اند، همه کار می کنند تا او را در جمع 

خود داشته باشند.
خصوص  در  بازیکن  دو  این  البته 
اظهارنظری  کوچکترین  ایران  به  بازگشت 
نکرده اند اما به هر صورت برای احتماالت 
باید جایی را باز کرد؛ احتماالتی مثل این 
ممتاز،  فوتبالیست  یک  عنوان  به  شما  که 
ننشیند  دلتان  به  چندان  قطر  فوتبال  لیگ 
و دوست داشته باشید به آغوش هوادارانتان 
اید،  بوده  پرطرفداری که عضوش  تیم  در 

بازگردید.

معادالت جذاب زمستانی با اسم رمز ترابی و کریمی؛

بازگشت به خانه!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

گالره ناظمی می گوید قرار گرفتن نام او 
در لیست ۱۰ داور برتر فوتسال دنیا و همینطور 
سایر موفقیت های جامعه ورزشی بانوان، پاسخ 
توسط  شده  انجام  توهین های  به  محکمی 

مهدی فنونی زاده و سپهر حیدری است.
سایت معتبر فوتسال پلنت که هر ساله 
بهترین های فوتسال جهان را انتخاب می 
کند، انتخاب بهترین های فوتسال جهان در 
سال ۲۰۲۰ را آغاز کرده و در گام اول به سراغ 
انتخاب بهترین داوران فوتسال جهان رفته؛ 
جایی که نام گالره ناظمی هم در آن دیده می 
شود و قرار است ظرف دو هفته آینده اسامی 

برتر در این زمینه منتشر شود. 
البته این تنها موضوعی نیست که در 
صحبت  هایمان با گالره ناظمی از آن صحبت 
کردیم و حرف به میان آمد. از ناظمی که ۱3 
سال تجربه برگزاری مسابقات لیگ فوتبال 
از  مورد  در  دارد،  برعهده  را  کشور  بانوان 
سرگیری لیگ برتر با شیوه جدید در شرایط 
کرونایی پرسیدیم و همینطور گالیه های او از 
دو پیشکسوت باشگاه استقالل و پرسپولیس 
توهینی  علیرغم  هم  هنوز  که  شنیدیم  را 
قشر  این  از  داشته اند،  بانوان  جامعه  به  که 

عذرخواهی نکرده اند. 
شروع صحبت های ما با گالره ناظمی 
در رابطه با انتخاب او به عنوانی یکی از ۱۰ 
داور برتر فوتسال جهان بود و از او خواستیم 
بیشتر در مورد این اتفاق توضیح بدهد: » خب 
پلنت که یک سایت معتبر  ساالنه فوتسال 
در فوتسال جهان به شمار می رود، اقدام به 
در  می کند؛  رشته  این  بهترین های  انتخاب 
مورد پست های مختلف نظرسنجی بزرگی 
جمع  که  رایی  براساس  و  کند  می  برگزار 
می شود، بهترین داوران را انتخاب می کند 
و همینطور سایر برترین های رشته فوتسال 
را با رای کاپیتان ها و مربیان تیم های ملی 

انتخاب می کند.«  
برگزاری  مسئول  از  ما  بعدی  سوال 
شروع  مورد  در  بانوان  برتر  لیگ  مسابقات 
دوباره این مسابقات بود که البته خیلی زود 
به پایان نیم فصل اول خود رسید. ناظمی در 
این رابطه توضیح داد:» لیگ فوتبال را از این 
این  از  پس  و  می کنیم  شروع  دوباره  هفته 
نهایی  مرحله  به  کننده  صعود  چهار  مرحله 

مشخص خواهند شد.«  
برگزاری  شرایط  مورد  در  سپس  او 
مسابقات توضیح داد:» امسال به خاطر شرایط 
کرونایی مرحله اول را به ۱۰ هفته کاهش 
کشورها  از  بسیاری  شرایط  این  در  دادیم. 
نتوانستند لیگ های خود را برگزار کنند، ولی 
نگاه ما این بود که بانوان از ورزش حرفه ای 
دور نمانند. سعی کردیم حاشیه امنیت بیشتری 
ایجاد شود و بیماری و ابتال را کاهش دهیم. 

برخی هزینه ها را کاهش دادیم تا تست های 
PCR را به صورت مداوم تر و اثربخش تر در 

دستور کار تیم ها قرار بدهیم.«
از مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر 
بانوان در مورد شانس استفاده از VAR در 
این مسابقات پرسیدیم که ناظمی این امر 
را منوط به یک پیش شرط کرد و گفت:» 
 VAR خب همانطور که می دانید سیستم
تکنولوژی  این  باید  دارد.  باالیی  هزینه 
ادامه  در  و  شود  استفاده  آقایان  فوتبال  در 
شرایط برای حضور آن در لیگ بانوان نیز 

مهیا خواهد شد.«
در  ناظمی  گالره  از  ما  بعدی  سوال 
بازیکن  زاده  فنونی  مهدی  دعوای  با  رابطه 
با سپهر  استقالل  باشگاه  و  تیم ملی  سابق 
که  بود  پرسپولیس  سابق  بازیکن  حیدری 
برای توهین به یکدیگر از صفت زن بودن 
در پست های اینستاگرامی خودشان استفاده 
این  از  بانوی فوتبال کشور که  کردند. داور 
این  درباره  است،  ناراحت  شدت  به  رفتار 

موضوع اینطور توضیح داد:» من به عنوان 
یک عضو ورزشی از جامعه بانوان به شخصه 
خیلی از این موضوع ناراحت شدم. آنها جزو 
خیلی  و  هستند  ایران  فوتبال  پیشکسوتان 
غم انگیز است که اینطوری صحبت و رفتار 
می کنند. جامعه فوتبال بانوان خیلی دلش پر 
است. هیچ کدام از این دو نفر شرایط فوتبال 
بانوان را درک نمی کنند که با چه سختی هایی 
و بدون اینکه امکانات کافی وجود داشته باشد، 

باید فعالیت کرد.« 
گرفت  سر  از  را  حرف هایش  ناظمی 
این درگیری  بانوان در  بیان کرد:» اصال  و 
نبوده اند، ولی یکی از آنها می گوید تو را قرار 
می گوید  یکی  آن  بانوان؛  فوتبال  ببرند  بود 
تیم  به  باید  تو  و  کردی  نامردی  که  تویی 

بانوان بروی!« 
داد:»  ادامه  ناراحتی  ابراز  با  ناظمی 
اینکه بانوان را با نامردی خطاب کنیم، خیلی 
بد است. اینکه یکی از آنها گفته، تو نامردی 
و باید به فوتبال بانوان بروی خیلی بد است. 

انگار زن بودن توهین است! این کار زیبنده 
نبود و باعث دلخوری شد و من هم خیلی 

ناراحت شدم.«
بخش بعدی حرف های گالره ناظمی با 
صحبت در مورد نیمه پر لیوان ادامه پیدا کرد و 
افزود:» با این همه بی احترامی اما خیلی اتفاق 
های خوب و بزرگی در حال رخ دادن است. 
همین حاال خانم پریا شهریاری به عنوان اولین 
ناظر فوتبال ایران به المپیک توکیو دعوت 
شده؛ مهسا قربانی و انسیه مافی نژاد هم واجد 
شرایط حضور در جام جهانی هستند؛ من هم 
به نوبه خودم سعی می کنم که موفقیتی برای 
جامعه بانوان با تمام سختی ها و مشکالتی 
که وجود دارد، به دست بیاورم. خیلی تالش 
های اینچنینی در حال انجام است. به نظرم 
چنین موفقیت هایی بهترین و بزرگترین جواب 
در قبال بی احترامی هایی است که به زنان شده 
است. این رفتار البته در کنار اینکه دلخوری 
ایجاد می کند، باعث ایجاد انگیزه هم برای 

بانوان می شود.«
فوتبال  تیم  بیانیه  مورد  در  ناظمی  از 
شهرداری بم قهرمان بالمنازع فوتبال بانوان 
پرسیدیم  هم  گذشته  های  سال  در  ایران 
را  فوتبال  لیگ  سازمان  هم  آنها  اینکه  و 
مانند برخی از تیم های لیگ برتر آقایان به 
جانبداری از یک تیم خاص متهم کرده اند. 
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر بانوان با 
ابراز تعجب از این موضوع توضیح داد:» من 
نمی دانم منظورشان چیست. از خود بمی ها 
باید بپرسید، ولی این رفتار و انتشار این بیانیه 
خیلی منصفانه نیست و فکر می کنم خودشان 
هم نمی دانند به چه چیزی معترض هستند. 
این چیزها در فوتبال بانوان اصال وجود ندارد. 
به هر حال فوتبال بانوان مثل یک نهال نوپا 
است و باید از آن به شکل ویژه تری حمایت 
بشود. ۱3 سال است در حال برگزار ی لیگ 
هستم، ولی شرایط سخت است و هر کسی 
در زمینه فوتبال بانوان فعالیت دارد، در واقع 
در حال انجام کار فرهنگی است، وگرنه فوتبال 
بانوان که درآمدی ندارد. در مجموع اما خیلی 
مسائل حاشیه ای در فوتبال بانوان نیست و 
اگر همین امسال همدلی نبود، مسابقات به 

سرانجام نمی رسید.«
ناظمی در پایان به تالش هایی اشاره 
کرد که برگزاری لیگ بانوان را میسر کرده 
است:» دوست دارم از مدیران باشگاه های 
لیگ برتری تشکر کنم. در این شرایط سخت 
اولویت را رعایت پروتکل های بهداشتی قرار 
کار  این  انجام  حال  در  خوبی  به  و  داده اند 
هستند. در واقع با همین همدلی ها توانستیم 
با کمک باشگاه ها و هیئت های فوتبال یک 
خوب  امیدوارم  و  کنیم  برگزار  خوب  لیگ 

ادامه پیدا کند.«

رفتار برخی فوتبالیست های مرد غم انگیز است؛ 

گالره ناظمی: دل جامعه فوتبال بانوان خیلی پُر است

لیس  سپو پر پیشین  یکن  ز با
باید برای  می گوید: کادر فنی این تیم 
جای خالی بشار رسن و بازیکن جانشین 

او فکر می کرد.
عملکرد  درباره  خلیلی  محسن 
آهن  ذوب  برابر  دیدار  در  پرسپولیس 
از قطر  تیم  این که  از  بعد  اظهار کرد: 
دیدار  در  شکست  خاطر  به  بازگشت 
فینال تیم از نظر روحی شرایط مناسبی 
را نداشت و بعد از بازی فینال تیم از یکی 
از مدرنترین ورزشگاه های آسیا به یکی 
رفت.  ایران  نامناسب  ورزشگاه های  از 
نباید در آن جا فوتبالی برگزار می شد. با 
این حال بازیکنان پرسپولیس در دیدار 
و  داشتند  خوبی  عملکرد  نساجی  برابر 
پیروز  که  دادند  انجام  زیادی  تالش 
میدان باشند. در دیدار برابر ذوب آهن 
عملکرد  نخست  نیمه  پرسپولیس  هم 
خیلی خوبی داشت و فرصت های گلزنی 
خوبی خلق کرد اما در بین دو نیمه کادر 
فنی ذوب آهن تغییراتی در تیمش ایجاد 
کرد که شرایط بازی را تغییر داد. در نیمه 
داشتند  آهن سعی  ذوب  بازیکنان  دوم 
توپ  بدوند  خودشان  که  این  از  بیش 
اهداف  به  تا  بیاورند  در  چرخش  به  را 
خود برسند. در نیمه دوم پرس از سوی 
بازیکنان ذوب آهن بیش تر شد که این 
امر اجازه نمی داد بازیکنان پرسپولیس در 
بازی سازی موفق عمل کنند. به همین 
خاطر پرسپولیس در انتقال توپ از دفاع 
به حمله و همین طور حفظ توپ دچار 

مشکل شده بود.
بازیکن  یک  نبود  داد:  ادامه  او 
بازی  این  در  رسن  بشار  مثل  طراح 
در  رسن  بشار  بود.  مشهود  کامال 

عملکرد  پرسپولیس  قبلی  بازی های 
داشت  بازی سازی  امر  در  چشمگیری 
نتوانست  پرسپولیس  بازی  این  در  اما 
ر  بشا وظیفه  که  کند  پیدا  بازیکنی 
رسن را به خوبی انجام دهد. البته این 
را هم باید بگویم بازیکنان پرسپولیس 
در نیمه دوم دیدار برابر ذوب آهن در 
حد و اندازه خود ظاهر نشدند. چون هم 
در ایجاد فرصت گلزنی ناموفق بودند و 
هم در حفظ کردن گلی که پیش بودند 

موفق عمل نکردند.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
پرسپولیس بعد از فینال لیگ قهرمانان 
آسیا دچار افت شده است؟ گت: طبیعی 
تورنمنت  یک  از  بعد  تیم  که  است 
که  افتخارآمیز  رویداد  یک  و  بزرگ 
افت  نبود دچار  موفقیت همراه  با  البته 
شود. همه تیم های بزرگ دنیا وقتی از 
رسیدن به یک جام ناکام می مانند از نظر 
روحی دچار افت می شوند. به نظر من 
به روزهای  پرسپولیس می تواند دوباره 
ایده آل خود باز گردد. همه باید از این تیم 
حمایت کنند و اجازه بدهند کادر فنی کار 
خودش را انجام بدهد تا تیم دوباره به 

روزهای اوج خود بازگردد. در حال حاضر 
هم تیم نتایج بد و یا غیر قابل جبران 
نگرفته است که باعث ناراحتی و نگرانی 
همه بشود. مطمئنا تمرکز بازیکنان هم 
باید باالتر برود. البته این را هم بدانید در 
حال حاضر بازیکنان تحت فشار هستند. 
چرا که وقتی چند هفته از لیگ گذشته 
همه از نقل و انتقاالت صحبت می کنند 
و به فکر جذب بازیکن جدید هستند در 
حالی که من معتقدم باید قدر بازیکنان 
فعلی را بدانیم و به آن ها روحیه بدهیم 
تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند. 
همین شرایط باعث شده برخی بازیکنان 

تمرکز الزم را نداشته باشند.
خلیلی در ادامه درباره روند جدایی 
گفت:  هم  پرسپولیس  از  رسن  بشار 
فصل  نیم  قراردادش  طبق  رسن  بشار 
می توانست با پرداخت مبلغی جدا بشود 
اما او اصرار داشت که زودتر برود. من 
فکر می کنم که جدایی بازیکنان در هر 
تیمی رخ می دهد و کادر فنی و همین 
این  آمادگی  باید  مدیریتی  کادر  طور 
باید  فنی  کادر  باشند.  داشته  را  روزها 
هر  به  بازیکنی  اگر  که  کند  پیش بینی 

دلیلی جدا شد بازیکن جانشینش کیست 
شود.  پر  خالی اش  جای  باید  چگونه  و 
بازیکن  بشار  جدایی  از  بعد  متاسفانه 
که  نشد  پیدا  او  پست  برای  جانشینی 

بتواند وظایفش را انجام بدهد.
ز  ا ی  یگر د بخش  ر  د و  ا
مهاجمان  ضعف  درباره  صحبت هایش 
گفت:  هم  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
ما  سرمایه های  همه  تیم  بازیکنان 
تیم  این  به  نه می توانیم  االن  هستند، 
بازیکنی اضافه کنیم و نه صالح است 
بهتر  بنابراین  شود.  کم  بازیکنی  که 
حمایت  فعلی  بازیکنان  از  همه  است 
کنند و اجازه بدهند آن ها با تمرکز باال 
کارشان را بکنند. مطمئنا بازیکنان هم 
با این شرایط سعی می کنند با اشتیاق 
بشوند  حاضر  تمرینات  در  بیش تری 
تک  از  و  کنند  بازی  بهتر  روحیه  با  تا 
با  مطمئنا  کنند.  استفاده  موقعیت ها 
پرسپولیس  مشکل  ممارست  و  تمرین 

در خط حمله حل خواهد شد.
عملکرد  درباره  پایان  در  وی 
هم  پرسپولیس  باشگاه  مدیریتی  تیم 
گفت: من فکر می کنم مدیران باشگاه 
خوبی  عملکرد  امروز  به  تا  پرسپولیس 
لیگ  فینال  از  قبل  شنیده ام  داشته اند. 
را  بازیکنان  مطالبات  آسیا  قهرمانان 
شد  باعث  امر  این  که  کردند  پرداخت 
تیم با روحیه خوب به بازی فینال برود. 
تا به حال هم همه تالش شان را به کار 
گرفته اند که تیم با مشکل روبه رو نشود. 
البته ابراهیم شکوری هم به عنوان یک 
فرد فوتبالی شناخت کافی از مسائل دارد 
و همیشه در جهت کمک به تیم قدم 

بر می دارد.

محسن خلیلی: مشکل گلزنی پرسپولیس با تمرین حل می شود
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از راست محمد قهرمان، مهدی اخوان ثالث، دکتر شفیعی کدکنی
اختصاصی دنیای جوانان

عشقت آتش به دل کس نزند
 تا دل ماست

ملک الشعرا بهار

عشقت آتش به دل کس نزند تا دل ماست
کی به مسجد سزد آن  شمع که  در خانه رواست

به وفایی که نداری، قسم ای ماه جبین
هر جفایی که کنی بر دل ما عین وفاست

اگر از ریختن خون منت خرسندی است
این  نه  خون  است  بیا دست  در او زن که حناست

سر زلف تو ز چین مشک تر آورده به شهر
از ختن مشک مخواهید حریفان که خطاست

من گرفتار سیه چردٔه شوخی شده ام
که به من دشمن و با مردم بیگانه صفاست

یوسف از مصر سفر کرد و بدینجا آمد
گو به یعقوب که فرزند تو در خانٔه ماست

روزی آیم به سرکوی تو و جان بدهم
تا بگویند که این ، کشتٔه آن ماه لقاست

زود باشد که سراغ من تهمت زده را
از همه شهر بگیری و ندانندکجاست

با  ت  »مالقا زی  مجا نشست 
دور نمات« ویژه یکصدمین سالروز تولد 
نمایشنامه نویس و  فریدریش دورنمات، 
رمان نویس سوئیسی در مرکز فرهنگی 

شهر کتاب برگزار می شود.
محمود حدادی، محمود حسینی  زاد، 
و  ساعتچیان  احمد  فیروز آبادی،  سعید 
اصغر نوری در این نشست حضور دارند.

دور نمات«  با  »مالقات  نشست 
سه شنبه ۱6 دی ماه ساعت ۱۱ در صفحه 
مجازی مرکز فرهنگی شهر کتاب قابل 

مشاهده است.   
سال  یکصد  دورنمات  فریدریش 
رپیش، در پنجم ژانویه ۱۹۲۱ در حومه 

ادبیات و  را در رشته  شهر برن، زاده شد و تحصیالت خود 
فلسفه در زوریخ و برن انجام داد.

روی  نمایشنامه نویسی  به  سپس 
آقای  »ازدواج  او  نمایشنامه  دو  آورد. 
بانوی  »مالقات  و  می  سی سی پی« 
در  و  دارد  شهرت  بسیار  سالخورده« 
ایران نیز، بارها منتشر و اجرا شده است. 
رمان های کارآگاهی او از ترسی که بر 
گرفته  مایه  دارد،  چیرگی  بشر  وجود 

 است.
دورنمات خاصه به سبب توجه به 
چیزهای عجیب و غریب و به سبب طنز 
عمیقی که به وسیله آن دنیای جدید و 
به طور کلی غلبه  ناتوانی و درماندگی را 
شناخته  می کند،  بشری وصف  عالم  بر 
این  می توانند  عالقه مندان  شده است. 
شهرکتاب  فرهنگی  مرکز  مجازی  صفحات  از  را  نشست 

پیگیری کنند.

»مالقات با دور نمات« در یکصدمین سالروز تولدش

مترجم  سوهانی  کمیل 
کتاب »فیلسوفی در تعمیرگاه« 
معتقد است جامعه ای که هدف 
آن تمدن سازی است، نباید در حوزه فکر 

و اندیشه و تولید، مصرف کننده باشد.
نی  شیطا عظم  ا سم  ا نشست 
در  فیلسوفی  کتاب  بر  مبتنی  مصرف، 
حضور  با  کرافورد  میتو  اثر  تعمیرگاه 
کمیل سوهانی، مترجم اثر و هما یزدانی 
دکتری علم و فلسفه فناوری برگزار و 
از طریق فضای مجازی به صورت زنده 

پخش شد.
با  کتاب(  )مترجم  کمیل سوهانی 
زیسته  تجربه  از  بهره گیری  به  اشاره 
نویسنده در این اثر، این رویه را روش 
امریکایی  نویسندگان  درمیان  متداول 
تجربه  از  استفاده  گفت:  و  کرد  عنوان 
زیسته نویسندگان تبدیل به یک رویه 
شده و سعی می کنند در البه الی این 
تجربیات، نکات خودشان را مطرح کنند. 
معتقدم این اثر، مهمترین کتاب در این 

ژانر است.
وی افزود:موضوع مهمی که برای 
من به جهت ترجمه این کتاب اهمیت 
حرفهای  آیا  اینکه  از  فارغ    - داشت 
نوع    - غلط  یا  است  درست  کرافورد 
نگاه اندیشمندانه وی به مسائل جامعه 
خود بوده؛ این درحالی است که کرافور 
نگفته من چون فیلسوف هستم باید در 
دانشگاه بنشینم و فقط در مورد هستی و 
وجود حرف بزنم، بلکه درگیر جزئی ترین 
مسائل جامعه خودش می شود و میگوید 
که چرا در جامعه امروز آمریکا، انسان ها 
از کار کردن شاد نیستند؛ چرا کار و لذت 
یکی  است؟  نشده  ممزوج  همدیگر  با 
ترجمه  برای  من  های  انگیزه  از  دیگر 
این کتاب، نوع نگاه یک اهل فلسفه به 
مسائل جزئی جامعه خودش است که با 
زبان نظری وعملی، به تبلیغ فلسفی یک 

موضوع مثل »کار« می پردازد.
مترجم کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه 
یادآور شد: کرافورد کتابش را با یادآوری 
آمریکا  آموزشی  ۵۰ سال گذشته نظام 
مباحث  به  اشاره  با  و  می کند  شروع 
مربوط به اقتصاد دانش و خلق ثروت، 
ثروت  موجب  که  چیزی  آن  می گوید 
می شود، دانش است و دانش هم از ذهن 
بدست می آید نه از کارهای دستی. این 
مباحث در  آمریکا بسیار مورد توجه قرار 
مقطع  یک  از  که  صورتی  به  می گیرد 
زمانی به بعد در مدارس  مریکا بخشنامه 
به  مربوط  که  ابزارهایی  که  می شود 
شوند  جمع آوری  باید  است  دستی  کار 
مدارس  برای  کامپیوتر  آن،  به جای  و 

خریداری شود و این اتفاق به این دلیل 
دانش  عصر  وارد  دیگر  ما  که  می افتد 
شدیم و قرار است که انسان از کارهای 
یدی خالص شود. این کتاب می خواهد 
برای  چقدر  تفکر  اینگونه  که  بگوید 
روند  این  اگر  و  است  خطرناک  انسان 
ادامه یابد انسان دچار مشکل خواهد شد.

* ارتباط با واقعیت؛ تربیت انسان 
آزادی طلب و حساس به امور جامعه

که  انسانی  کرد:  اضافه  سوهانی 
ارتباط با واقعیت و محیط اطراف خودش 
و  محیط زیست  با  نمی کند  تمرین  را 
مشکل  دچار  هم  دیگر  انسان های 

را  دیگری  به  توجه  که  چرا  می شود 
تمرین نکرده است. آن چه که در این 
تاکید شده و من هم در مقدمه  کتاب 
کتاب به آن تاکید کردم بحث  تربیت 
با  ارتباط  در  می گوید  کرافورد  است. 
تربیت  از  جنسی  به  انسان  واقعیت، 
تربیت  آن  به  که  می کند  پیدا  دست 

اخالقی می گویند.
وی ادامه داد: در فصل چهار این 
صحبت  آزادی   به  راجع  نیز،  کتاب 
مدرن  دنیای  در  می گوید  و  می کند 
داده  آزادی  وعده  انسان  به  همواره 
ارائه  آزادی در بسته ای  این  می شود و 
می شود که او را متوجه آن می کند که 
تو هرچقدر از اطراف خودت فارغ بشوی 
وقت بیشتری برای تصمیم گیری هایی 
که دوست داری خواهی یافت؛ درحالی 
که این وعده آزادی که با ما داده می شود 
یک وعده دروغین است و برای ما یک 
انفعال هم درحوزه فکری و هم در حوزه 

عملی ایجاد می کند.
بیان  به  ادامه  در  کتاب  مترجم 
واقعیت  خصوص  در  نویسنده  دیدگاه 
و  پرداخت  آن  اثرات  و  ارتباطی  های 
فلسفه  دکترای  دارای  کرافورد  گفت: 
او  است.  ویرجینیا  دانشگاه  از  سیاسی 
پیرامونی،  اشیاء  با  ارتباط  است  معتقد 

انسان را به گونه ای تربیت می کند که 
به موجود حساسی بدل شود. به طوری 
یکسری  اگر  هم  کالن  سطح  در  که 
اتفاقات رخ بدهد، انسان نسبت به آن 
واکنش نشان می دهد و حتی اعتراض 
و شورش  می کند. این موضوع به امر 
با  که  کسی  دارد.  ارتباط  هم  سیاسی 
بیشتری  ارتباط  خودش  اطراف  اشیای 
دارد از لحاظ سیاسی انسان آزادی طلبی 
خواهد بود که سلطه را کمتر می پذیرد 
و عادت می کند که نسبت به تغییرات 
کوچک اطراف خودش، حساس باشد و  

برای تغییر اعتماد بنفس پیدا می کند.

گفته  به  کرد:  تاکید  سوهانی  
کرافورد، ما در دنیایی زندگی می کنیم 
که اطراف ما را شبکه ای از ایدئولوژی ها 
احاطه کرده که ما را به سمت بی معنایی  
کار و جدایی از خودمان سوق می دهد. 
یا در جای دیگری، کرافور می گوید ما 
نظام  که  می کنیم  زندگی  دنیایی  در 
آموزشی و تربیتی ما را به درون فردی 
خودمان فرو می برد تا به اطراف توجه 
نکنیم و این برای یک نظام منفعت دارد 
چرا که نظام ها دوست ندارند جنبش ۹۹ 
درصدی و جنبش جلیقه های زرد شکل 
اطراف  محیط  به  شما  وقتی  و  بگیرد 
تغییر  نفس  به  اعتماد  نباشید،  حساس 
در جهان را هم از دست می دهید کما 
اینکه این اتفاق در دنیا روی داده است.

مترجم کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه 
در بخش دیگری از این نشست گفت: 
عمل،  از  فکر  جدایی  فصل  در  کرافور 
به طور مفصل به این مورد می پردازد 
که چه اتفاقی افتاده تا کارهای فکری 
دو  به  منجر  و  جدا  عملی  کارهای  از 
پاره شدن زندگی آدم ها شده است. وی 
یکی از نقاط عطف این اتفاق را انقالب 
صنعتی می داند. بعد از انقالب صنعتی 
و ضرورت تولید انبوه، تقسیم کار آغاز 
کار قطعه قطعه  می شود و هنگامی که 

و  شده  خالی  معنا  از  می شود،  ساده  و 
کار  از  غیر  به  دیگری  جای  انسان ها 

دنبال آرامش می گردند.
بهره  ترویج  و  وسطی  قرون   *

گیری از کارهای دستی 
این نشست  ادامه  در  یزدانی  هما 
رایج  فکر  این  وسطی  قرون  در  گفت: 
دستی  و  یدی  کارهای  که  می شود 
انسانها  راهی برای پاک شدن گناهان 
است، اما در عصر روشنفکری، یکسری 
بازیابی  را  روشنفکران ارزش کار یدی 
می کنند و چرایی تفکیک فراغت و کار 
را مطرح می کنند. حتی در جایی ارسطو 
می گوید: رضایت مندی شخصی فقط در 
آن فعالیت هایی وجود دارد که در زمان 
فراغت شکل می گیرد و زمانی که بحث 
بحث  می شود  مطرح  دستمزد  و  پول 
رضایت و کار متعالی، شکل نمی گیرد 

اما کرافورد این بازی را بهم می زند.
اهداف  از  یکی  کرد:  اضافه  وی 
احیای  کتاب،  این  نگارش  از  کرافورد 
کارهای دستی است که موجب ارتباط 
قعیات  وا و  محیط  با  نسان  ا بیشتر 
پیرامونش می شود و تکامل  انسان را به 
همراه خواهد داشت. فردی که کارهای 
نوع  یک  می دهد  انجام  دستی  و  فنی 
از خودگذشتگی  را یادآوری می کند و 
در نتیجه، انسان اخالقی تر و نسبت به 

واقعیات، جدی تر می شود.
و  علم  فلسفه  پژوهشگر  ین  ا
فناوری گفت: کرافور می گوید »فضای 
می شود  باعث  فنی  و  دستی  کارهای 
که آدم های این فضا صادق تر باشند و 
این نوع آدم ها در عین حالی که رک تر 
را هم تمرین  هستند، مسئولیت پذیری 
می کنند و معیارهای قضاوت آن عینی 
امر  همین  که  می شود  مشخص تر  و 
آنان  گفتاری  زبان  سبب گشوده شدن 

خواهد شد.«
کمیل  نشست  ین  ا یان  پا ر  د
نشست  عنوان  به  اشاره  با  سوهانی 
است  مصرف  شیطانی  اعظم  اسم  که 
ـ  ایرانی  الگوی  خواهیم  می  ما  گفت: 
تبیین  کشور  در  را  پیشرفت  اسالمی 
کنیم، اما در عمل مصرف کننده هستیم، 
هم  و  مادی  حوزه  مصرف کننده  هم 
مصرف کننده فکر و اندیشه؛  تا زمانی که 
وارد عرصه تولید نشویم، نمی توانیم به 
تولید فکر و اندیشه دست پیدا کنیم. لذا 
برای گام نهادن در مسیر تمدن سازی، 
باید به استقالل در حوزه تولید برسیم. 
را در کشور رونق  تولید  بتوانیم  اگر  ما 
تولید فکر خواهیم  به  ببخشیم در آخر 
رسید و حتی عکس آن نیز صادق است.

گام نهادن در مسیر تمدن سازی، مستلزم استقالل در حوزه تولید است

»موالنا و شور عاشقی« در کتابفروشی ها
با  هاروی  اندرو  نوشته  عاشقی«  و شور  کتاب »موالنا 

ترجمه فیروزان زهادی منتشر شد.
این کتاب در 3۸3 صفحه با قیمت 6۹ هزار تومان در نشر هیرمند 

راهی بازار کتاب شده است.
آمده  کتاب  این  معرفی  در 
است  جلوه ای  موالنا  شعر  است: 
از آن قدرت باطنی عظیمی که در 
وجود انسان کامل به ودیعه گذاشته 
شده و در عین حال آیینه ای است 
که مسیر راه کمال را منزل به منزل 
به من و تو نشان می دهد، نمایشی 
جان،  وسعت  از  تمام عیار  است 
و  شادی  شنگی،  و  شوخ  شوکت، 
بهجت  و  و جذبه  سرخوشی، شور 
دل، تا جایی که ما نیز رفته رفته از 
عمق جان در مسیر این راه کمال 

با شاعر هم قدم می شویم

تامیه جایزه ادبی جالل آل احمد از 
تلویزیون پخش می شود 

اختتامیه سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد از ساعت ۲3 
دوشنبه شب )۱۵ دی ماه( با حضور، دکتر محسن جوادی، معاون امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ابراهیم حسن بیگی، دبیر علمی، مرتضی 
سرهنگی، مستندنگار و نماینده هیات علمی در هیات داوران بخش ویژه 
جایزه و مصطفی جاللی، دبیر اجرایی سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل 
آل احمد در برنامه »شب روایت« از شبکه چهار سیما به صورت زنده روی 

آنتن خواهد رفت.
و  احمد  آل  ادبی جالل  جایزه  برندگان  با  تصویری  و  تلفنی  ارتباط 
گفت وگو با برخی نویسندگان و مستندنگاران برگزیده در بخش ویژه دفاع 

مقدس از جمله آیتم های آیین اختتامیه جایزه ادبی جالل خواهد بود.

پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، 
درگذشت

نوجوان،  و  کودک  کتاب  مترجم  پژوهشگر،  لزگی  اهلل  حبیب 
شصت وسه سالگی  سن  در  نمایشی  هنرهای  رشته  منتقد  و  نویسنده 

درگذشت.
حبیب اهلل  لزگی )زاده ۱336 در نیشابور( پژوهشگر، مترجم، نویسنده 
و منتقد در رشته هنرهای نمایشی از دانشگاه لیدز انگلستان و عضو هیئت 
علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس بود. وی دروسی مثل نمایشنامه 
نویسی پیشرفته، روش تحقیق در هنر، هنر و کودک، زیبا شناسی هنر را 

تدریس می کرد.
از وی آثار متعددی در حوزه کودک و نوجوان به یادگار مانده است. 
لزگی نویسنده داستان، منتقد، تحلیل گر و محقق مولفت بیش از بیست مقاله 
علمی پژوهشی و مترجم بیش از 3۵ کتاب برای کودکان و نوجوانان بود. 
ترجمه  کتاب گردونه همستر، قهرمان دنیا شعله نقره ای، مجموعه  مشهورترین 
داستان های کارآگاهی جهان، پسری در سطل آشغال مک دونالد، فرار پدر 

بزرگ از جمله آثار به جای مانده از وی است.
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پروانه رسولی خوشبخت

انتشار سفرنامه ناصر خسرو
 بر پایه قدیمی ترین نسخه ها

ــی  ــا توکل ــام محمدرض ــه اهتم ب
ــری، نویســنده و مترجــم نســخه  صاب
ــرو  ــر خس ــفرنامه ناص ــری از س دیگ
ــود  ــن نســخه موج ــه کهن تری ــر پای ب
ــارات  ــوی انتش ــه از س در 6۰۵ صفح

ــد. ــی منتشــر ش ــی فرهنگ علم
ــر  ــفرنامه ناص ــاب س ــار کت انتش
قدیمی تریــن  پایــه  بــر  خســرو 

نســخه ها
صابــری،  توکلــی  محمدرضــا 
دربــاره ایــن کتــاب گفــت: ایــن 
ــاب حــدود بیســت ســال در حــال  کت
تولیــد بــوده اســت! ابتــدا بایــد بگویــم 
ناصرخســرو قبادیانی شــاعر، فیلسوف، 

حکیــم و جهانگــرد ایرانــی و یکــی از بلندقامتــان تاریــخ ادبیــات ایــران 
اســت کــه زندگــی خــود را وقــف ترویــج فرهنــگ و زبــان پارســی کــرد 

ــرد. ــر ک ــیده و غنی ت ــعت بخش ــی را وس ــان فارس ــة زب و گنجین
ــه الحــج( اســت   وی افــزود: ســفرنامه اولیــن راهنمــای حــج )رحل
کــه در آن ناصرخســرو مســافرت هفــت ســاله خــود را در ایــران و آســیای 
صغیــر و شــام و مصــر و عربســتان شــرح داده اســت. او نخســتین کســی 
اســت کــه در جهــان ســفرنامه حــج )رحلــه الحــج( نوشــته اســت و ســنت 
جدیــدی را در ســفرنامه نویســی ایجــاد کــرده اســت کــه پــس از هــزار 

ســال هنــوز هــم ادامــه دارد.
ــه  ــر پای ــفرنامه ب ــح س ــن تصحی ــری، ای ــی صاب ــه توکل ــه گفت ب
کهن تریــن نســخه ســفرنامه در کتابخانــه لکهنــو اســت، امــا از دو نســخه 
قدیمــی دیگــر کــه تاکنــون مــورد توجــه نبــوده اســت نیز اســتفاده شــده 
اســت. ترجمه هــای عربــی، فرانســوی و انگلیســی ایــن کتــاب نیــز در 
ــعار و  ــاب اش ــن کت ــدای ای ــت. در ابت ــوده اس ــه ب ــورد توج ــح م تصحی
نوشــته هاي ناصــر خســرو، بــا اســتناد بــه زبــان خــودش آمــده اســت. 
ــه  ــا و واژه نام ــا و جای ه ــش نام ه ــاب در بخ ــان کت ــن در پای همچنی
ــدن و  ــا پاورقی هــای کتــاب خوان ــه شــده اســت کــه ب توضیحاتــی ارائ

ــد. ــان تر می کن ــفرنامه را آس ــم س فه
ایــن مترجــم تاکیــد کــرد: متــن کتــاب حــاوی نقشــه ها و تصویــر 
ــا،  ــا، دوالب ه ــا، دروازه ه ــجدها، قلعه ه ــا، مس ــتاها، بناه ــهرها، روس ش
ــا، گورســتان ها، کلیســاها، چشــمه ها،  ــا، مزاره ــا، پله ها،زیارتگاه ه کاریزه
نیــل ســنج ها، آبشــارها و بازارهایــی اســت کــه ناصرخســرو دربــاره آنهــا 
ســخن گفتــه اســت.توکلی صابــری دربــاره قدیمی تریــن نســخه 
شــناخته شــده در از ســفرنامه ناصــر خســرو گفــت: قدیمی تریــن نســخه 
ــه نســخه شــارل شــفر فرانســوی  شــناخته شــده ســفرنامه معــروف ب
ــر  ــه ذک ــود اســت. الزم ب ــفرنامه های موج ــه س ــع هم ــه منب اســت ک
اســت، خاورشــناس فرانســوی شــارل شــفر، ســفرنامه ناصرخســرو را 
همــراه بــا ترجمــه آن بــه زبــان فرانســوی بــا مقدمــه ۵۸ صفحــه ای 
ــال ۱۸۸۱  ــت در س ــه و پیوس ــا نمای ــراه ب ــل هم ــای مفص و پاورقی ه
ــه  ــدون هیچگون ــه )ب ــری در 3۴۸ صفح ــری قم ــا ۱۲۹۸ هج ــر ب براب

ــات فارســی( منتشــر ســاخت. ــا اضاف ــح ی توضی
ــه ملــی  وی در ادامــه گفــت: شــفر از دو نســخه ای کــه در کتابخان
پاریــس نگهــداری می شــود بــرای ایــن تصحیــح اســتفاده کــرده اســت. 
یــک نســخه بــه خــط نســتعلیق اســت کــه ۱۹۷ صفحــه و هــر صفحــه 
ــال  ــخه در س ــن نس ــت. ای ــک اس ــع کوچ ــطر دارد و در قط آن ده س
ــالدی نوشــته شــده  ــا ســال ۱۸۷۷ می ــق ب ۱۲۹۴هجــری قمــری، مطاب
اســت. نســخه دیگــر نیــز بــه خــط نســتعلیق نوشــته شــده و هــر صفحــه 
شــامل هجــده ســطر و در قطــع وزیــری اســت و ۱6۱ صفحــه دارد. ایــن 
نســخه در ســال ۱۲۹۲ هجــری قمــری، مطابق با ۱۸۷۴ میــالدی، از روی 
نســخه ای کپی بــرداری شــده اســت کــه در ســال ۱۲۰۷ هجــری قمــری، 

مطابــق بــا ســال ۱۷۹۲ میــالدی نوشــته شــده اســت.
وی افــزود: چنــد نســخه قدیمی تر از نســخه شــارل شــفر وجــود دارد. 
قدیمی تریــن نســخه ســفرنامه در کتابخانــه نــدوه العلمــاء اســت کــه یــک 
مدرســه دینــی در شــهر لکهنــو در هندوســتان اســت. مــن بــرای تهیــه 
یــک نســخه دیجیتــال ایــن کتــاب بــه ایــن مدرســه رفتــم. نســخه ای که 
در مدرســه نــدوه العلمــاء در شــهر لکهنــو نگهــداری می شــود تاریــخ ۲۷ 
رمضــان ســال ۱۰۰6  قمــری )۱۵۷۵ میــالدی( را بــر خــود دارد و کاتــب 
ــر از  ــاب حــدود ۲۸6 ســال قدیمی ت ــن کت ــارک قنوجــی اســت. ای آن مب
نســخه شــارل شــفر اســت. کتــاب ۱۸۰ صفحــه ۱۵ ســطری بــه انــدازه 
۱۲/۵ در ۲۱/۵ ســانتیمتر اســت. عناویــن و بعضــی نام هــا و آیــات قرآنــی 

و کلمــات عربــی بــا خــط ســرخ نوشــته شــده اســت.
 بیشــتر ســال های هجــری قمــری در متــن کتــاب در حاشــیه بــه 
عــدد نوشــته شــده اســت. جــا افتادگــی کلمــات و جمــالت در این نســخه 
از همــه نســخه ها کمتــر اســت. بــا ایــن حــال دو صفحــه کامــل از کتــاب 
در بخــش مربــوط بــه فلســطین و شــهرهای آن جــا افتــاده اســت. الزم به 
ذکــر اســت، صفحــات زیــادی از کتــاب، بــه ویــژه صفحــات فــرد، در حال 
پوســیدگی و پارگــی اســت. توکلــی صابــری بــا اشــاره بــه منابــع اصلــی 
ایــن کتــاب گفــت: بــرای تصحیــح ایــن ســفرنامه از دو نســخه قدیمــی 
دیگــر کــه تــا بــه حــال کســی از آنهــا اســتفاده نکــرده اســت نیزاســتفاده 
شــده اســت. یکــی از آنهــا تاریــخ ســال ۱۱۰۲ هجــری قمــری مطابــق بــا 
۱6۹۱ میــالدی را دارد کــه ۱۹۲ ســال از نســخه شــفر قدیمی تــر اســت. 
ایــن نســخه در مــوزه بریتانیــا نگهــداری می شــده اســت، در حــال حاضــر 
ایــن کتــاب بــه کتابخانــه بریتانیــا منتقــل شــده و مــن در ایــن تصحیــح 
ــی  ــن و بعض ــه وی، عناوی ــت. به گفت ــرده اس ــتفاده ک ــفرنامه از آن اس س
بخش هــای مهــم کتــاب و نیــز بعضــی نام هــا و آیــات و کلمــات عربــی 
بــا خــط ســرخ نوشــته شــده اســت. در حاشــیه کتــاب بعضــی از نام هــا و 
یــا کلمــات بــا مــداد بــه انگلیســی نوشــته شــده اســت کــه نشــان می دهد 

یــک فــرد آشــنا بــه زبــان انگلیســی آن را خوانــده اســت.

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پاسخ 
به پویش دسترسی به پیکره رایانه ای این نهاد 
با توجه  به مشکالت مد نظر مدیر  اظهار کرد: 
گروه فرهنگ نویسی، برای رفع آن ها برنامه ریزی 
و با تنظیم آئین نامة الزم و تأمین زیرساخت های 
فنی امکان بهره مندی پژوهشگران از آن به زودی 

فراهم می شود.
ادب  و  زبان  فرهنگستان  اهداف  از  یکی 
فارسی، تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی است؛ 
طرحی که در گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان 
مدیر  علی اشرف صادقی،  دکتر  به  سرپرستی  و 
این گروه دنبال می شود و در پی تدوین فرهنگی 
است.  فارسی  زبان  در  خاص  شیوه ای  با  جامع 
برای تدوین این فرهنگ، فرهنگستان پیکره ای 
رایانه ای با قابلیت جست وجو از متون زبان فارسی 
فراهم آورده که شامل بیش از ۱۵۰۰ متن ادبی 
کهن و معاصر، متن روزنامه ها و حتی وبگاه های 

اینترنتی است.
موجود  سایت های  از  وسیع تر  پیکره  این 
ادبیات  کالسیک  متون  به  دسترسی  برای 
از  نرم افزارهایی  و  گنجور  سایت  مانند  فارسی؛ 
بسیاری  کار  پیداست  ناگفته  و  ُدرج است  قبیل 
دلیل  به  را  فارسی  ادب  و  زبان  پژوهشگران 
این  در  کلمات  مانند جست وجوی  قابلیت هایی 
متون بسیار ساده می کند. جمعی از دانشجویان 
و پژوهشگران فعال زبان و ادبیات فارسی اخیرا 
درخواست دسترسی عمومی به پیکره های متنی 
فرهنگستان را به  صورت جمعی طرح کردند که 
در میان آنها اسامی چون  ژاله آموزگار،  مصطفی 
معصومی  یاحقی، حسین  جیحونی، محمدجعفر 
جعفریان  رسول  بی جن خان،  محمود  همدانی، 

نیز به چشم می خورد.
این پویش که از مرداد ۹۹ آغاز شد، ۱۸ آذر 
گذشته نامه ای رسمی به دبیرخانه فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی برای امکان دسترسی عمومی 

غالمعلی  امر  این  پی  در  داد.  ارائه  پیکره  این 
حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
طی نامه ای خطاب به علی اشرف صادقی امکان 
دسترسی عمومی به این پیکره را از وی جویا شد.

پاسخ دکتر علی اشرف صادقی به نامه رئیس 
اظهارنظر  و  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
فرهنگستان را که به صورت اختصاصی در اختیار 

ایران  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
)ایرنا( قرار گرفته است، می خوانید: با 
توجه  به مشکالت و اشکاالتی که در 
نامة دکتر صادقی بدان ها اشاره شده 
برای  است، فرهنگستان در نظر دارد 
اقدام کند و  و  برنامه ریزی  رفع آن ها 
امید می رود تا چند ماه آینده، با تنظیم 
آئین نامة الزم و تأمین زیرساخت های 
پژوهشگران  بهره مندی  امکان  فنی، 

از پیکرۀ فرهنگ نویسی فراهم شود.
* گروه فرهنگ نویسی مخالفتی 

با استفاده از پیکره رایانه ای ندارد
صادقی  علی اشرف  دکتر  نامة 
فرهنگستان،  رئیس  نامة  به  پاسخ  در 

پیکرۀ  به  عمومی  دسترسی  بررسی  بر  مبنی 
زبانی فرهنگستان و نحوۀ استفادۀ پژوهشگران 
از این پیکره: در پاسخ به نامة مورَّخ ۲۲/۹/۱3۹۹ 
جناب عالی، به آگاهی می رساند موضوع استفادۀ 
فرهنگستان  فرهنگ نویسی  پیکرۀ  از  عمومی 
گروه  شد.  بررسی  فرهنگ نویسی  گروه  در 
فرهنگ نویسی اساسًا مخالفتی با این امر ندارد، 
ولی ذکر نکاتی دربارۀ این پیکره ضروری است.

این پیکره صرفًا برای کار فرهنگ نویسی 
در فرهنگستان تهیه شده است و شاید چندان 
زبانی  و  ادبی  پژوهش های  برای  استفاده  قابل 
نباشد. مواردی که الزم است به آن ها توجه شود 
عبارت اند از: مسائل حقوقی انتشار بخش هایی از 
کتاب ها که در پیکره آمده الزم است رفع شود. 

همان طور که می دانید برای تهیة این پیکره حدود 
۱۴۰۰ کتاب از قرن سوم تا کنون خوانده شده و 
باتوجه  به کلمات و عباراتی که به  عنوان مدخل 
فارسی درج خواهد شد  زبان  در فرهنگ جامع 
با ذکر مشخصات  انتخاب شده که  شاهدهایی 
است.  آمده  پیکره  در  کتاب  صفحة  شمارۀ  و 
همچنین، تمام مدخل های فرهنگ های لغت، از 

جمله فرهنگ سخن و لغت نامة دهخدا، در این 
پیکره درج شده است و انتشار آن ها بدون اجازۀ 

ناشر یا مؤلف یا مترجم امکان پذیر نیست.
است  بدیهی  است:  افزوده  صادقی  دکتر 
رخ  اشتباهاتی  در هنگام حروف نگاری شاهدها 
داده است که در حال حاضر، حین ویراستاری، 
شاهدها  که  ازآنجا  درعین حال،  می شود.  رفع 
مواردی حد  در  است،  کوتاه شده  حتی االمکان 
شاهدها رعایت نشده و جمالت نامفهوم است و 
عماًل، در بسیاری موارد، بدون مراجعه به کتاب، 
فهم مطلب امکان ندارد. ازاین  رو، عموم نیز بدون 
در اختیار داشتن کتاب ها نمی توانند بهرۀ چندانی 

از شاهدها ببرند.
اخیر  سال  چند  در  مشکل  این  رفع  برای 

در  که  شده  )اسکن(  پویش  کتاب   3۰۰ حدود 
شمارۀ  روی  کلیک  با  شاهد  از  استفاده  هنگام 
کتاب  در  مشخص  صفحة  به  می توان  صفحه 
کتاب ها  تعداد  اما  یافت،  دست  نیز  نظر  مورد 
پایان  کار  این  فعاًل  و  است  این  از  بیش  بسیار 
نیافته است. چنانچه قرار باشد پیکره ای مناسب 
برای عموم پژوهشگران تهیه شود، الزم است 
)اسکن(  پویش  کتاب ها  صفحات 
در  کلمات  همة  که  نحوی  به  شود؛ 
در  که  باشد،  جستجو  قابل  آن ها 
این صورت مسئلة حقوقی آن بسیار 

پیچیده تر خواهد شد.
مة  نا بر به  فعلی  ر  ا فز م ا نر
و  ست  ا متصل  یسی  هنگ نو فر
گروه  در  هم زمان  استفادۀ  امکان 
برای  و  وب  تحت  و  فرهنگ نویسی 
نیز  حاضر  حال  در  ندارد.  را  عموم 
چنانچه تعدادی از همکاران هم زمان 
می شود.  کند  بسیار  شوند  آن  وارد 
درعین حال، به نحوی طراحی نشده 
است که بتواند تحت وب قرار بگیرد. 
ازاین رو، الزم است برای آن نرم افزار جداگانه ای 
تهیه شود و محتوای پیکره در آن قرار گیرد و 

به عموم عرضه شود.
مدیر گروه فرهنگ نویسی این چنین نامه 
فرهنگستان  چنانچه  است:  داده  پایان  را  خود 
اصرار داشته باشد با تمام کاستی های این پیکره 
آن را در اختیار عموم قرار دهد الزم است نسبت 
به تهیة نرم افزار مناسب دیگری اقدام شود. مسلّمًا 
عضویت در این نرم افزار یا ورود به آن نیز مانند 
هر نرم افزار دیگری ضوابطی خواهد داشت. کاربر 
الزم است هویت و مشخصات خود را اعالم کند و 
بداند تمام جستجوهای او، با ذکر زمان مراجعه، در 
حافظة نرم افزار ثبت می شود و چنانچه در استفاده 
از آن قوانین و مقررات حق نشر را رعایت ننماید 

پیگرد قانونی خواهد داشت«.
تشکیل فرهنگستان زبان و ادب فارسی با 
هدف حفظ سالمت و تقویت و گسترش زبان 
نیازهای  برآوردن  برای  آن  تجهیز  و  فارسی 
روزافزون فرهنگی و علمی و فنی و رفع تشّتت 
و ایجاد هماهنگی در فعالیت های مراکز فرهنگی 
و پژوهشی در حوزۀ زبان و ادب فارسی و سازمان 
درزمینة  تجربه  پربار  و  تبادل گسترده  به  دادن 
تحقیقات و مطالعات در این حوزه و صرفه جویی 
و  کارشناسان  از  صحیح  استفادۀ  و  نیرو  در 
پژوهشگران و ایجاد مرجعی معتبر و برخوردار از 
وجهه و حیثیت جهانی در ایران در جلسه های 
۲۰۸ و ۲۰۹ شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 

۲6/۱۰/6۸ و ۲۴/۱۱/6۸ تصویب شد.
در بدو تأسیس فرهنگستان ، شورای  عالی 
ادیبان  و  از محققان  تن   ۱۷ فرهنگی،  انقالب 
و صاحب نظران برجستة زبان و ادب فارسی را 
انتخاب و برای صدور حکم عضویت در شورای 
کرد.  معرفی  جمهوری  ریاست  به  فرهنگستان 
فرهنگستان  شورای  جلسة  نخستین  سرانجام 
فرهنگ  وزارت  دعوت  به   ۲6/6/6۹ تاریخ  در 
و  تحقیقات  علوم ،  )وزارت  عالی  آموزش  و 
فّناوری امروز( در محل نهاد ریاست جمهوری 

برگزار شد.
اکنون  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
و  زبان  آموزش  نام های  به  پژوهشی  گروه   ۱۴
تطبیقی،  ادبیات  رایانه،  و  زبان  فارسی،  ادبیات 
و  زبان ها  برون مرزی،  اسالمی،  انقالب  ادبیات 
گویش های ایرانی، تحقیقات ادبی، دستور زبان 
فارسی و رسم الخط، واژه گزینی، فهرست نویسی، 
تصحیح متون، ادبیات معاصر، مطالعات زبان و 
ادبیات فارسی در آسیای صغیر و دانشنامه زبان 
و ادبیات فارسی در شبه قاره دارد که هر گروه با 
مدیر، گروهی مشاوران متخصص و پژوهشگران 

کارآزموده در آن حوزه اداره می شود.

استفاده پژوهشگران از پیکره فرهنگ نویسی فرهنگستان امکان پذیر می شود
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اجرای سوییت »آرارات« به رهبری بابانوئل!

و  آهنگساز  چکناوریان  لوریس 
کشور  موسیقی  مطرح  ارکستر  رهبر 
همزمان با آغاز سال نو میالدی دست 

به ابتکار فانتزی و جالبی زد.
میان  در  که  ارکستر  رهبر  این 
زیادی  طرفداران  ایرانی  مخاطبان 

دارد، با پوشش شمایل بابانوئل فیلمی را به 
بهانه تبریک سال نو و آغاز کریسمس منتشر کرد و در آن گفت:

»سالم، سالم، سالم. من بابا نوئل سال نو میالدی هستم و عمو 
نوروز سال نو ایرانی. سال نو میالدی را به تمام مسیحیان دنیا تبریک 

می گویم. شاد و تندرست و سالمت و برقرار باشید. خدا نگهدار«
چکناوریان در ادامه فایل تصویری اجرای سوییت »آرارات« را که 
به  ارکستر بزرگ  با رهبری یک  به شمار می آید،  آثار معروفش  از  یکی 

اشتراک گذاشت.

مهرجویی در جشنواره فیلم فجر حضور نخواهد داشت

شده،  منتشر  اخبار  برخالف 
سال  همچون  مهرجویی  داریوش 
گذشته برای فیلم »المینور« متقاضی 
و  نیست  فجر  جشنواره  در  حضور 
به همین جهت فرم شرکت در جشنواره 

فیلم  این  نمایش  نتیجه  در  و  نکرده  پر  را 
منتفی  فجر  فیلم  نهم  و  سی  جشنواره  در 
علی  آن  در  که  است  مهرجویی  داریوش  اثر  تازه ترین  است.»المینور« 
نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصاری، بیتا فرهی، علی مصفا، مهرداد 
صدیقیان، بهناز جعفری، کاوه آفاق، امراهلل صابری، رضا داودنژاد، دیبا زاهدی، 
سیامک ادیب، محمد رضا شهبانی نوری، شراره رنجبر، محمد جواد جعفرپور، 
مهرنوش ذوالفقاری، محمد هادی عطایی، مهدی مرتضایی، یاسمن کوزه گر، 
هومن بهزادی، شیدا مودب، هانا وارسته، سبحان خسروی، احمد یاوری، 

فرهاد ریش سفیدی، علی بلوردی و فریماه فرجامی  ایفای نقش کرده اند.

مرزبندی در موسیقی جایگاهی ندارد

هنرمند موسیقی پاپ ایران معتقد 
است مرزبندی در موسیقی جایگاهی 
ندارد اما نباید از این فضای باز برای 

تولید موسیقی مصرفی استفاده کرد.
عادل آروند اولین دارنده گواهی 

تنها  و  آلمان  از  آهنگسازی حرفه ای  های 
پروتولز  آهنگسازی  گواهی  دارنده  ایرانی 
نسل جدید از کمپانی Avid آمریکا با وجود سن کم توانسته راه عبور از 

مرزهای بین المللی موسیقی را به خوبی بشناسد.
آروند متولد ۱3۷۱ است، موسیقی را از کودکی دنبال کرده و استادانی 
همچون تیگران مزروپیان و محمد سعید شریفیان، حمزه یگانه و محمدرضا 
ظریف او را تعلیم داده اند. سبک او پاپ است و به گفته خودش از موسیقی 
مصرفی دوری می کند. وی فعالیت  بسیاری در زمینه موسیقی داشته که از 

آن جمله خوانندگی در ارکستر ایران- اتریش قابل اشاره است.
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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

»حکم تجدیدنظر« در دستان فریدون شهبازیان

موسیقی  زیان  شهبا فریدون 
تجدیدنظر«  »حکم  سینمایی  فیلم 

را می سازد.
سینمایی  فیلم  تدوین  اتمام  با 
کارگردانی  به  تجدیدنظر«  »حکم 
محمد امین کریم پور و تهیه کنندگی 

رضا کریمی توسط بهرام دهقانی، فریدون 
شهبازیان آهنگسازی و محمود موسوی نژاد هم کار صداگذاری این فیلم 
را آغاز کردند.»حکم تجدیدنظر« اولین فیلم بلند محمد امین کریم پور است 
که فیلمنامه آن توسط رضا کریمی بر اساس طرحی از حسین سلیمانی 
فرید سجادی  ارشادی،  است.ژاله صامتی، همایون  آمده  در  نگارش  به 
حسینی، گیتی قاسمی، زیبا کرمعلی، شاهرخ فروتنیان، آرش عدل پرور و 
مجید یالن بازیگران این فیلم هستند، که قرار است طی روزهای آینده 

نسخه ای از آن به دفتر جشنواره فیلم فجر ارایه شود.

ما
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محمد حسین زاده

سال هاي  در  علیمردانی  محمدرضا 
اخیر تبدیل به آچارفرانسه در عرصه هنر 
شده است! او که بیشتر مردم با صدایش 
در انیمیشن دیرین دیرین، آشنا هستند و 
به واسطه آن به خوبي با وي ارتباط برقرار 
مشاغل  اکثر  اخیر  سال هاي  در  کرده اند، 
بازیگري  او  است.  کرده  تجربه  را  هنري 
را در سریال پایتخت تجربه کرد و چندی 
پیش هم به عنوان مجری در برنامه چهل 
تیکه دیده شد. او همچنین خوانندگي را هم 
تجربه کرده و این روزها به عنوان مجري و 
گرداننده مسابقه شب هاي مافیا هم حضور 
دارد. با این حال می گوید برای تمام این 
رشته  ها آموزش دیده و به نظرش در هیچ 

حوزه ای بد کار نکرده است.
محمدرضا علیمرداني که مدتي را هم 
در برنامه خندوانه با رامبد جوان همکاري 
داشته، درباره حضور در عرصه های مختلف 
هنری مانند اجرا، صداپیشگي، خوانندگي و 
بازیگري به دنیاي جوانان گفت: به هر حال 
من سالهاست که در این حوزه ها فعالیت دارم 
و فکر می  کنم در هر حوزه هم موفق بوده 
ام و بد کار نکرده ام. از آنجا که با عالقه و 
شناخت به هر یک از این رشته ها پرداخته ام 
و آموزش های الزم را هم دیده ام، مشکلی 
ندارم و همیشه هم سعی کرده ام عملکرد 

خوبی داشته باشم.
محمدرضا علیمردانی که این شب ها 
پایتخت۴ با بازی او به روی آنتن آی فیلم 
می رود، عنوان کرد که متاسفانه خودش 
مخاطب هیچ شبکه ای نمی تواند باشد چرا 
که اصال وقت نمی کند تلویزیون ببیند! او 
همچنین افزود: آنقدر درگیرم و سرم شلوغ 
است که وقتی برای تلویزیون تماشا کردن 
نمی  ماند. شنیده اید که می  گویند کوزه گر از 
کوزه شکسته آب می خورد؟ این حکایت 
تولید هستم که  اینقدر درگیر  من است. 
زمان کم می آورم. درباره بازی در نقش 
باید بگویم که  پایتخت۴  بائو در سریال 
مامور  سریال  در  تنابنده  محسن  با  من 
بدرقه همکار بودیم و اتفاقا در این سریال 
نقش یک مازندرانی را بازی می کردم. این 

نقش آفرینی در ذهن تنابنده مانده و بعد از 
طراحی شخصیت بائو، برای ایفایش به من 
فکر کرده بود. منتها آن زمان من خیلی 
گرفتار بودم. بازیگران دیگری هم برای 
این نقش کاندیدا بودند اما انگار قسمت 
بود که من بائو بشوم. تنابنده اصرار داشت 
به حضورم در پایتخت و در نتیجه، به تیم 
بازیگران این سریال پیوستم. به نظرم برگ 
برنده اصلی بائو گریم خاص و متفاوتش 
است، البته شخصیت پردازی خیلی خوبی 
هم بر روی این کاراکتر انجام شده بود. 
تنابنده بر روی گریم بائو خیلی حساس بود. 
گریم به نسبت سنگینی بر روی صورتم 
لباس  جزئیات  روی  بر  حتی  شد.  انجام 
هم همفکری های زیادی شد. برای مثال، 
به این نتیجه رسیدیم که با کت و شلوار 
صندل به پا کند، آن هم با جوراب سفید. 
بائو  این تضاد، جذابیت به دنبال داشت. 
اگرچه در ابتدای سریال شخصیتی جدی 
دارد اما هر چه از قصه می گذرد رگه های 
و  او مشاهده  گفتار  و  رفتار  نوع  در  طنز 
قسمت  به  قسمت  بائو  می شود.  پررنگ 
جایگاه  و  می افتد  جا  سریال  در  بیشتر 
خودش را پیدا می کند. من برای نقش بائو 
خیلی وقت گذاشته ام و زحمت کشیده  ام. 
بائو در اصل یک نقش جدی بود که باید 
در میان آدم های طناز پایتخت نقش  آفرینی 
می  کرد. اتفاقا خودم هم این نقش را جدی 
بازی کردم، منتها این کاراکتر در قصه و 
در میان سایر شخصیت ها خوب جا افتاد 
و دیده شد. همه چیز دست به دست هم 
فکر  می بینید.  که  شود  آنی  بائو  تا  داد 
می کنم بائو همه را راضی کرده است، هم 
سازندگان پایتخت را و هم مخاطبان این 
سریال را. خودم هم این کاراکتر را دوست 
داشتم و برایم راضی کننده بود. وقتی همه 
چیز یک سریال درست باشد جزئیات هم 
درست از آب درمی  آید و هر کاراکتری به 

اندازه خودش دیده می شود.
به  پاسخ  در  علیمردانی  محمدرضا 
سریال  در  بائو  نقش  چرا  که  سوال  این 
به  داد:  توضیح  نشد؟  ادامه دار  پایتخت 
هر حال قصه سریال در سری های بعدی 
جای  شاید  که  رفت  دیگری  سمت  به 

البته خودم هم  بائو نداشت.  کاری برای 
گرفتاری های کاری فراوانی دارم و واقعا 
برایم دشوار است که بخواهم چند ماه را 

برای یک سریال وقت بگذارم.
لهجه  به  کردن  درباره صحبت  او 
مازندرانی در سریال پایتخت هم گفت: قبال 
هم با لهجه مازندرانی صحبت کرده بودم از 
جمله در همان سریال مامور بدرقه. در دیرین 
دیرین هم از لهجه مازندرانی استفاده کرده 
بودم. به نظرم یکی از دالیل اصرار تنابنده 
به بازی ام در نقش بائو هم به تسلطم به 

لهجه مازندرانی بازمی  گشت.
از  که  بازخوردی  درباره  علیمردانی 
مخاطبان پایتخت برای نقش بائو گرفته 
روی  بر  که  گریمی  کرد:  اظهار  است 
صورتم بود باعث شد که در چند قسمت 

ابتدایی سریال خیلی ها متوجه نشوند که 
من بائو هستم. اما با گذشت زمان، شناخته 
شدم. مردم بائو را دوست داشتند و نسبت 
به خودم هم اظهار لطف و محبت می کردند.

فعالیت های  توضیح  در  پایان  در  او 
اخیرش گفت: در یک سریال بازی می کنم 
که به میانه راه رسیده ایم اما اجازه ندارم 
اطالعاتی درباره آن بدهم. همچنین تعهد 
دارم هفته ای ۴۰ دقیقه هم دیرین دیرین را 
کار کنم و به پخش برسانم. در عین حال 
حضور در مسابقه شب هاي مافیا را دارم که 
باید در همه قسمت هاي آن حضور داشته 
باشم چرا که گرداننده بازي هستم. درواقع 
فعالیت هاي متنوع و مختلفي دارم که براي 
تجربه  و هرکدام  است  خودم هم جذاب 

خاصي برایم دارند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

ندارد  سینما اصال وضعیت خوبي 
و در حالي که مردم با بیماري کرونا به 
شدت دست و پنجه نرم مي کنند و گویا 
فعال هم با بي برنامه گي مسئوالن باید 
فکر واکسن کرونا را هم از سر بیرون 
اقتصاد،  آینده،  درباره  نگراني ها  کنیم، 
معیشت و زندگي نیز بیش از پیش بین 
مردم شدت گرفته است. این در حالیست 
این  جهان  کشورهاي  از  بسیاري  که 
واکسن را خریداري کرده اند ولي ما هنوز 
اندرخم یک کوچه ایم و با اینکه روزانه 
تعداد زیادي از هموطنان عزیزمان را از 
بین  کشمکش ها  ولي  مي دهیم  دست 

سیاسیون ادامه دارد! در این بین سینما و 
اهالي سینما نیز یکي از آسیب دیده ترین 
مشاغل در این مدت بوده اند و تعطیلي 
تئاترها و در عین حال کم  و  سینماها 
شدن فعالیت هاي هنري باعث شده تا 
بسیاري از هنرمندان خانه نشین شده و 

وضعیت مالي خوبي نداشته باشند.
و  سینما  بازیگر  تهامی  کوروش 
فرهنگی  متولیان  از  انتقاد  با  تلویزیون 
برای  راهکار  ارائه  خصوص  در  کشور 
دوران  در  سینما  کمای  از  برون رفت 
کرونا گفت: بنده زمانی که شنیدم قرار 
است جشنواره فیلم فجر در بازه زمانی 
بسیار  شود  برگزار  پیشین  سال های 
آن  روزها شاهد  این  ما  متعجب شدم! 

جشنواره های  معتبرترین  که  هستیم 
تعطیل  یک  به  یک  جهان  سینمایی 
می شوند و این اتفاق به آن علت است 
دیگر  در  انسان ها  سالمت  و  جان  که 
مهم  بسیار  مسئوالن  برای  کشورها 
توجه  مورد  مسائل  این  گویا  اما  است 
علت  همین  به  و  نیست  ما  مسئوالن 
چنین تصمیم گیری هایی می کنند در هر 
صورت حتی اگر قرار باشد جشنواره به 
شکل کوچکتر هم برگزار شود ما نباید 
جان خبرنگاران و هنرمندان را به خطر 
بیندازیم و این ریسکی بسیار بزرگ و 
خطرناک خواهد بود. مسئوالن نباید با 
سهل انگاری و نگاه های سطحی شان از 
مسائلی عبور کنند که می تواند سالمت 

دیگران را به خطر بیندازد.
کوروش تهامي در بخش دیگري 
از صحبت هاي خود با بیان اینکه همه 
ما به اهمیت جشنواره فیلم فجر واقف 
هستیم اظهار داشت: این جشنواره که 
همه ساله در ایام دهه فجر و پیروزی 
بسیار  می شود  برگزار  اسالمی  انقالب 
مهم است. اما به راحتی می توان فقط 
نمادین و بدون حضور هیچ  به شکلی 
هنرمند، خبرنگار و... آن را برگزار نمود 
به  را  خود  دین  ادای  هم  سینما  که 
سالگرد پیروزی انقالب انجام داده باشد.

تهامی با تاکید بر اینکه برگزاری 
اشتباه  ساله  همه  سیاق  به  جشنواره 
بزرگی است متذکر شد: مسئوالن باید 
آگاه باشند در حال حاضر وضعیت تمام 
با سال های دیگر متفاوت است و  دنیا 
اگر اصرار جدی برای برگزاری جشنواره 
به صورت  را  رویداد  این  باید  یا  دارند 
آنالین برگزار کنند یا اینکه قید حضور 
مردم، خبرنگاران و هنرمندان را بزنند و 

تنها فیلم ها را داوری کنند.
این بازیگر محبوب و دوست داشتني 
در بخش دیگری از صحبت هاي خود در 
پاسخ به این پرسش که آیا شما شخصا 
به راهکاری برای بهبود وضعیت سینما 
این  به  پاسخ  گفت:  خیر؟  یا  رسیده اید 

پرسش کمی سخت است چرا که هر 
در  باالیی  ریسک  می تواند  پیشنهادی 
پی داشته باشد. بی تردید همه ما دل مان 
می خواهد شرایطی پیش بیاید که مردم 
در  بتوانند  بی دغدغه  و  راحت  خیال  با 
سالن های سینما حضور پیدا کرده و فیلم 
ببینند اما از آنجا که بیماری کرونا بسیار 
مرموز، پیچیده و ناشناخته است و دامنه 
آن نیز گسترده است نمی توان دست به 
سینما  سالن  به  را  مردم  و  زد  ریسک 
کشورهای  از  هیچ یک  تاکنون  کشاند. 
نتوانسته اند راهکاری  پیشرفته دنیا هم 
اندیشه کنند که در مکان های سربسته 
عمومی چطور می شود مردم را دورهم 
جمع کرد؟ آنچه مهم است اینکه افراد در 
هر مکانی باید مصون باشند و ویروس 
نتواند آنها را درگیر کند. بهترین اتفاقی 
گذشته  سال  یک  در  می توانست  که 
بیفتد پخش فیلم در مکان های سر باز 
و ساخت سالن های سر باز بود. ما نیازمند 
طرح های خوب و قابل اجرایی مثل طرح 
سینماماشین هستیم که می توانند مردم 
برای  به مکان هایی  امن  به صورت  را 
مهم  آنچه  کنند.  هدایت  فیلم  پخش 
است اینکه مردم در هر جایی دور هم 
جمع می شوند باید هوا به صورت طبیعی 
در گردش باشد و پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی نیز به صورت 

جدی رعایت شود.
این  خاتمه  در  تهامی  کوروش 
حال  بهبود  اینکه  به  اشاره  با  گفتگو 
سینما نیازمند نگاه مسئوالنه، دلسوزانه 
و دغدغه مندانه مدیران سینمایی است 
تصریح کرد: اگر این نگاه مسئوالنه در 
آنها  باشد  داشته  وجود  ما  مدیران  بین 
می توانند با تشکیل اتاق فکر این کارها 
را به صورت جدی انجام دهند ما باید از 
تجربه سایر کشورهای پیشرفته در این 
زمینه استفاده کنیم و برای همه اماکن 
عمومی از جمله رستوران ها، سالن های 
تئاتر و... نیز تدابیری اتخاذ نماییم که 

جان مردم را به خطر نیندازد.

وضعیت سینما در دوران کرونا
کوروش تهامي: برگزاري جشنواره در کرونا 

یعني به خطر انداختن جان مردم

بسیاري  براي  موسیقي  دنیاي 
خوانندگان  دیدن  و  است  جذاب  ما  از 
تا  مي شود  باعث  مشهور  و  محبوب 
همیشه در ذهن بسیاري از جوان ها این 
دنیاي  وارد  اگر  که  شود  ایجاد  مسئله 
شده  موفق  مي توانند  شوند،  موسیقي 
و به شهرت دست پیدا کنند. ولي وافعا 
اینطور نیست! شاید در سال هاي اخیر 
بازار موسیقي کشور از مسیر صحیح و 
اصولي خود تا حدي خارج شده باشد و 
بعضا شاهد مطرح شدن افرادي در این 
عرصه باشیم که هیچ استعدادي ندارند 
مطرح  حاشیه اي  مسائل  واسطه  به  و 
خواننده  مردم  هنوزهم  ولي  مي شوند 
خوب و بد را از هم تمیر مي دهند و در 
شدن  مطرح  موسیقي،  آشفته بازار  این 
نیست.  ساده اي  کار  شدن  مشهور  و 
مسیر  که  عرصه  ین  ا قدیمي هاي 
نسبت  را  اصولي تري  البته  و  سخت تر 
پشت سر  اخیر  سال هاي  جوان هاي  به 
گذاشته اند و به قول معروف استخوان 
خرد کرده اند، بهتر مي دانند که کار در 
این عرصه تا چه اندازه سخت است و 
در عین حال خیلي ها هستند که وارد این 
عرصه مي شوند ولي به جایي نمي رسند! 
افشین سیاهپوش خواننده پاپ و شاعر 
کهنه کار موسیقي کشور که سالهاست در 
این عرصه فعالیت دارد یکي از افرادي 
به  و  مي داند  را  واقعیت  این  که  است 
توهم  که  مي کند  گوشزد  هم  دیگران 
حضور ساده و شهرت یک شبه در دنیاي 

موسیقي را فراموش کنند.
این خواننده و ترانه سراي شاخص 
و محبوب درباره فعالیت های خود در این 
روزها به دنیاي جوانان گفت: بیشترین 
پرورش  حاضر  حال  در  من  فعالیت 
خواننده های خوب، متعهد و خوش صدا 
در  خوبی  صداهای  امیدواریم  است. 
صرفا  بشنویم.  موسیقی  بازار  در  آینده 
انجام  را  کار  این  خصوصی  به صورت 
می دهم و خیلی به آموزشگاه اعتقادی 
ساعت  نیم  کال  آموزشگاه ها  ندارم. 
و  نمی گذارند  زمان  هنرجو  هر  برای 
حاضر  حال  در  ندارند.  کارایی  عمال 
چند استعداد خوب و خوش صدا پرورش 
این  از  به زودی  امید خدا  به  که  دادیم 
جوانان در بازار موسیقی بیشتر خواهید 
شنید. قطعا کسی که وارد کالس آواز 
می شود، باید صدای خوبی داشته باشد. 
کیفیت  کردن  بهتر  توان  کسي  هر 
خواندن خود را دارد، مشروط بر اینکه 
قادر به تکلم باشد. به عبارتی اگر بتواند 
بخواند،  می تواند  کند،  صحبت  درست 
اما این موضوع طبقه بندی دارد. بعضی 
از افراد در حدی که برای دل خودشان 
بخوانند، بعضی دیگر در حدی که برای 
خانواده شان بخوانند و بعضی دیگر در 
حدی که آلبوم منتشر کنند و کنسرت 

برگزار کنند.
بخش  ر  د هپوش  سیا فشین  ا
ورود  به  خود  صحبت هاي  از  دیگري 
اشاره  موسیقي  عرصه  به  جدید  افراد 

حقایقي درباره موسیقي کشور

افشین سیاهپوش: 90 درصد افرادی که وارد موسیقي می شوند به جایی نمی رسند!
ادریس  نام  به  کرد و گفت: گروه من 
افرادی  بند، سال گذشته تشکیل شد. 
که استعداد خوبی در زمینه آواز دارند 
درصد   ۹۰ می شوند.  گروه  این  وارد 
افرادی که وارد آواز می شوند و خواندن 
را به صورت آکادمیک یاد می گیرند به 

جایی نمی رسند. 
به ذهنم رسید یک گروه تشکیل 
دهم که از صفرتاصد با هنرجو و خواننده 
آینده در ارتباط باشد و آن را حمایت کند 
تا نتیجه بگیرند. در این مدت چند قطعه به 
نام های حکومت کن، دست خودم نیست، 
عشق من بمون و زندگی یعنی منتشر 
زمستان  اواسط  را  بعدی  قطعه  کردم. 

این قطعه عاشقانه  منتشر خواهم کرد. 
زمستون قشنگی با تو دارم، نام دارد و به 
کسانی که به دلیل بیماری کرونا در کنار 
ما نیستند تقدیم می شود. شعر و ملودی 

از خودم است.
پایان  در  شاعر  و  خواننده  این 
صحبت هایش به سلیقه مخاطبان موسیقي 
اشاره کرد و گفت: به اینکه تک آهنگ ها را 
تبدیل به آلبوم کنم اعتقاد ندارم. در واقع 
بازار موسیقی این کار را قبول نمی کند، 
ضمن اینکه سلیقه عالقمندان موسیقی 
پاپ خیلی عوض شده است، اما اگر شرایط 
کنسرت  حتما  شود  بهتر  کرونا  ویروس 

برگزار خواهم کرد.

جناب آقای محمد یزدانی 

کل  مدیر  عنوان  به  حضرتعالی  ی  شایسته  انتصاب 
نشانگر  که  سمنان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
کفایت، درایت و مسئولیت پذیری شما و شوق وافر خدمات 
ایثارگران است را صمیمانه تبریک عرض  به جامعه معزز 
می نماییم. از ایزد منان توفیق جنابعالی در خدمت رسانی 
وسیع و اهتمام به امور ایثارگران،جانبازان و آزادگان در ابعاد 
مختلف و توجه به نیازهای اجتماعی آنان و نیز عنایت ویژه 

به خانواده های معظم شهیدان را خواستاریم

رضا تبیانیان ، دبیر جمعیت فرزندان شاهد 
و ایثارگر نواندیش استان سمنان


