
دولت و مجلس بر سر دوراهی؛

مالیات، مهمترین منبع درآمد در بودجه 1400
به صورت  مخازن  مطالعات  جامع  پروژه های  اجرای  با 
زودهنگام )Fast Track( در چهار میدان نفتی شرکت نفت 
فالت قاره ایران، ذخایر نفت درجای این میادین در خلیج فارس 
بیش از ۷۴۰ میلیون بشکه افزایش یافت و به حدود ۹.۹ میلیارد 
بشکه رسید.به گزارش شرکت نفت فالت قاره ایران، علی خواجوی، مدیر امور 
فنی شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: با انجام مطالعات میدان ها به صورت 
زودهنگام در چهار میدان هندیجان، بهرگانسر، ابوذر و نوروز، مجموع نفت درجای 

این میدان ها نسبت به آخرین مطالعه انجام شده مصوب به میزان ۷۴۲ میلیون 
بشکه افزایش یافته و از حدود ۹.۱ به حدود ۹.۹ میلیارد بشکه رسیده است.

وی افزود: پیرو سیاست های ابالغی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران 
 Fast( مبنی بر تعریف پروژه های انجام مطالعات مخزن به صورت زودهنگام
Track(، شرکت نفت فالت قاره ایران نسبت به واگذاری این مطالعات در چهار 
میدان نفتی هندیجان، بهرگانسر، ابوذر و نوروز در اسفندماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرد.
صفحه ۳

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی :

افزایش عوارض آزادراه ها 
باید اطالع رسانی می شد

مالیات، مهمترین منبع درآمد در بودجه 1400
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  مالیات 
دولت  مناقشه  به محل  پایدار  درآمدی  منابع 
و نمایندگان در بودجه ۱۴۰۰ بدل شده است. 
با تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق 
یا  و  مالیات  افزایش  بین دوراهی  باید  نمایندگان  اکنون 

بستن راه های فرار از آن یکی را انتخاب کنند؟
در   ۱۴۰۰ بودجه  کلیات  گذشته  هفته  شنبه  سه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با ۲۳ رای موافق، 
۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد.  دولت در 
تاریخ ۱۲ آذر سال جاری الیحه بودجه را تقدیم مجلس 
کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریبًا با تأخیری یکماهه 
به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به 
خاطر اختالفات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و 

هزینه های تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
صفحه 3

با مشارکت و سرمایه گذاری فوالد مبارکه محقق شد؛ 

ایران در جمع پنج کشور
 سازندۀ لیزر پرتوان در جهان 

4
ایران در جایگاه هفتم ذخایر مس جهان

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1647- سه شنبه 16 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شمیم شهال:

 تعزیه 
یک هنر ملی است

6ورزش
»کفاشیان« و »تاج« 

چه تاجی بر سر 
فوتبال ما زده اند؟

هنگ 7فر

به تازگي يك كتاب جذاب و جالب منتشر شده است كه مي تواند 
و  مخاطبان  به  را  بيضايي  بهرام  استاد  هنر  از  ديگري  فصل 
دوستداران وي نشان دهد. كتاب مفهوم تعزيه از نگاه بهرام 
بيضايی، با زيرعنوان مطالعه تطبيقی مفهوم تعزيه از نگاه بهرام 
و  انتشارات روشنگران  بيضايی و سفرنامه های غربی توسط 

مطالعات زنان نشر يافته است.

ناصر ابراهيمی در خصوص انتخابات فدراسيون فوتبال و 
مشخص شدن اعضای هيات رييسه فدراسيون فوتبال، اظهار 
داشت: ما در فوتبال دچار بحران هستيم و در اين زمينه 
نمی تواند  و هيچ كسی هم  دارد  وجود  مختلفی  سناريوهای 

تشخيص دهد كه در فوتبال ما چه خبر است. 

اسفنديار رشيدی، شاعر و روزنامه نگار پيشکسوت كرمانشاهی 
كتاب،  چاپ  زمينه  در  استان  اين  كه  نکته  اين  بيان  ضمن 
خودكفاست و پديدآورندگان كتاب، ديگر مثل گذشته نيازی 
به مراجعه به خارج از استان ندارند، معتقد است: ما در زمينه 
پخش كتاب، مکانيسمی در اختيار نداريم كه بتوانيم به صورت 
مطلوب، كتاب هايمان را در سطح استان و يا كشور پخش كنيم.

کتاب هایی که در 
کرمانشاه چاپ می شود، 
به شبکه پخش سراسری 

راه نمی یابد

افزایش ذخایر نفت ایران در خلیج فارس  نقش مدیر مدرسه، کلیدی ترین نقش 
در آموزش و پرورش است

محسن حاجی میرزایی در ارتباط مجازی با مدیران مدارس استان 
کرمان با اشاره به حدیثی از امام صادق علیه السالم گفت: طبق فرمایش 
امام صادق علیه السالم آنچه در اختیار دارید گوهر است، اگر دیگران 
هم نمی دانند گوهر باقی می ماند و از ارزش آن کم نمی شود اما اگر یک سنگ 
بی ارزش داشته باشید و دیگران فکر کنند گوهر است، به ارزش آن افزوده نمی شود.
صفحه ۲

که  بدانند  نوجوانان  گفت:  اصفهان  مردم  نماینده 
مجلس یازدهم در خصوص این قشر اهمیت و توجه الزم 
را دارد. وی افزود: از مجلس نهم فراکسیون کودک و 
نوجوان را پیگیر بودیم و مرتبا با این قشر و فعاالن این حوزه جلسه 
داشتیم. مطالبات مختلف و مهمی مطرح است که باید رفع آن در 
دستور کار قرار گیرد.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: االن نوجوانان متولی مشخصی ندارند و مرکز 

ندارد. در  نیز وجود  آنان  برای  برنامه ریزی  و  واحد تصمیم گیری 
همین خصوص هفته گذشته با رئیس جمهور مکاتبه ای را انجام 
دادم و دالیل داشتن نگاه ویژه به نوجوانان را مطرح کردم و خواستار 
پرداختن به نوجوانان در جلسات شورای عالی جوانان شدم. شورای 
عالی جوانان باید تبدیل به شورای عالی جوانان و نوجوانان شود و 

یا یک شورایی مختص این قشر راه اندازی شود.
صفحه ۳

توجه ویژه مجلس یازدهم به مسایل نوجوانان

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

 تامین وخمل آرماتور باقیمانده بند انحرافی
 و کانال انتقال آب نجف آباد 
جیرفت شماره 39/الف/99

نوبت دوم 

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و حمل آرماتور باقیمانده بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد 
جیرفت فرایند شماره ۳۹/الف/۹۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
 www.setadiran.ir تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۹/۱۰/۱۳ می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۰ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه 
ای کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن ۰۳۴-۳۲۲۲۴۴۸۲

ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر حراست
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۸5۱۹۳۷6۸ 
شناسه اگهی : ۱۰۷۱۸5۸

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

شرکت تولید کننده
دستگاه های سرمایش و گرمایش در حال تولید 
دارای پروانه بهره برداری 36000 دستگاه در سال 
)محصول ثبت اختراع شده( کلیه ماشین آالت و 

ابزار تولید واگذار میگردد.

سرمقاله

جایگاه آیت اهلل مصباح یزدی در فلسفه اسالمی
شریعتی احسان 

نخست،  می کند:  آغاز  امید  دو  با  را  میالدی-جهانی  نو  سال  جهان، 
استثنایی  عصر  پایان  دیگر  و  سراسری،  واکسیناسیون  با  کرونا  پاندمی  مهار 

ترامپی. و غیرعادی 
شیوع جهانگیر بیماری ویروس تاجدار، با بجای گذاردن تاکنونی میلیون ها 
بازبینی  پیش  از  بیش  نو  در سال  بشریت  باشد که  این  در جهان شاید  قربانی 
با  تعامل  از  دیگر  سبکی  و  دهد  قرار  کار  دستور  در  را  طبیعت  با  خود  نسبت 

ازسرگیرد. را  زیست جهان 
امید دیگر، پایان دوران سلطه گری ترامپی بر جهان است؛ هرچند در همین 
چند هفته باقی مانده نیز خطر برافروختن جنگی دیگر هنوز ممکن است. عصری 
که مشخصه آن برآمدن نوع جدیدی از اقتدارگرایی ناسیونال-پوپولیستی توسط 
افراطی ترین جناح راست ملی- مذهبی در امریکا و غرب، ریشخند آرمان های 
مدرنیته و ایدئولوژی غالب لیبرالیسم، از جمله دعوی حاکمیت خرد و آزادی و 
احترام به حقوق بشر-و-شهروند، بویژه حقوق اقلیت ها در داخل و حقوق سایر 
نمودار شد.  بین المللی  قراردادهای  و  میثاق ها  پایمال همه  با  در خارج،  ملت ها 
شکست انتخاباتی این گرایش باردیگر امید مهار این بیماری سرمایه داری متاخر 

را توسط دموکراسی سیاسی در دل مردم این کشورها زنده کرد.
در ایران ما اما چه خبر از سال نو در جهان؟ هیچ! گویی برای صداوسیمای 
تافته  و  منزوی  و  موازی  دیگری می زییم. جهانی  در جهان  ما  »ملی« کشور، 
جدابافته ای سرخوش از رؤیای برپایی مجدد نوعی امپراطوری »نوصفوی«! و 
برغم یک چنین ناهم زمانی نامتجانسی با زمان جهانی چگونه میتوان در صورت 
و  منطقه ای  همبستگی  انتظار  شدن،  قربانی  و  تعرض  معرض  در  گرفتن  قرار 

داشت؟ بین المللی 
در امر مهار بیماری همه گیر و واکسیناسیون هنوز در اول راهیم و همچنان 

سپهر  در  و  منحوس.  ویروس  پیاپی  جهش های  و  امواج  بازگشت  از  بیمناک 
بدنه  اقلیت  مشارکت  با  که  گذشته   سال  مقّننه  انتخابات  پی  از  نیز،  سیاسی 
اجتماعی  پایگاه  از  بخشی  نماینده  تنها   و  صداتر  تک  مجلسی  به  انتخاباتی 
برآمدن  وعده  که  است  میان  در  انتخاباتی  از  سخن  اینک  رسیدیم،  حاکمیت 
نظامیان را می دهد و یا روایتی دیگر از همان نوع اصول گرایی عوام گرای آزموده 
پیشین را در صداوسیمای رسمی. از بحران های تودرتوی اقتصادی-اجتماعی، 
مهیب  بحران های  این  دهشتناک  فرهنگی  نتایج  بویژه  و  سیاسی-دیپلماتیک 
و  اصالحی  برون رفت  برای  طرحی  منتقدان،  با  گفتگویی  خبری،  معیشتی 

نیست. ساختاری، در میان 
نتیجه این که، از پشت پرده و از آن چه قرار است بر سرمان بیآید، بی خبریم..!

در اتوبوس بودم پیرمرد خوش ذوقی با ذکر بامزه مثال ها می گفت نمیدانم 
اما  خریده ام،  سابق  قیمت  برابر  چهار  را  گوجه فرنگی ها  این  که  است  خبر  چه 
مطلع  اخبار  از  رسانه ها  از طریق  که  که مسئوالنش هم می گویند  مملکتی  در 

ندارد! می شوند، جای تعجب 
و اما آنچه در هم اینجا و هم اکنون مایه امیدواری مردم ماست، اینست که 
است  رسیده  درجه ای  به  ایران  مدنی  جامعه  متراکم  تجربه  و  آگاهی   پیشرفت 
میهن،  بازسازی  ازسرگیری  برای  مساعدتر  جهانی  در  و  نو  سال  در  بتواند  که 
برابر  در  کند. هم  مقاومت  درون  از  و مشکالت ساختاری  موانع  برابر همه  در 
پاندمی ویروس تاجدار، برغم همه جهش ها و دگردیسی های پیاپی اش، و هم 

ترامپیسم. میهنی   معادل های  برابر  در 
بستگی  نو،  سال  در  انسانی تر  آینده ای  به  امید  این  بودن  واهی  یا  واقعی 
دارد از سویی به میزاِن خودشناسی )هویت یابی و تکیه بر امکانات خود(، و از 
دیگر سو، قدرت تطبیق خویش با هستی، زیست جهان، و همزیستی با جهانیان 

و بویژه همسایگان در منطقه، در برابر و برغم تمامی قدرت های مسلط.

دیدگاه
امید تحول در سال نو میالدی

فروش
 کارخانه

برای تولید تا 6000 دستگاه به همکاری سرمایه گذار جوان نیازمند است
09121398564        تماس 19 الی 22              88725887

حامد زارع
 آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی شئون مختلفی در تاریخ معاصر ما دارد و 

به همین میزان موافقان و مخالفان پرشماری نیز دارد.
آنچه در کارنامه او پررنگ شده است، حضور او در عرصه سیاسی دهه هفتاد 
ایران و ستیز با چهره های اصالح طلب است و آنچه کمرنگ است، عدم همراهی 
فعاالنه او با جریان اسالم سیاسی پیش از پیروزی انقالب اسالمی و جایگاه او در 
عرصه فلسفه اسالمی معاصر است. در این یادداشت اشاره کوتاهی به فهم مصباح 
یزدی از فلسفه اسالمی و مقام و موقع او در تاریخ فلسفه اسالمی معاصر خواهیم 

انداخت.
اشاره شد که محمد تقی مصباح یزدی شئون مختلفی در تاریخ معاصر ما دارد. 
برخی از این شئون مثل مواضع سیاسی او در اعالن صراحت بار تقدم مشروعیت 
بر مقبولیت نظام اسالمی برای عموم شناخته شده است. برخی از این شئون مثل 
تأسیس نهادهای دانشگاهی و پایه گذاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 
برای خواص شناخته شده است. اما برخی از این شئون مصباح یزدی مثل اشتغال 
این  شأن  جدی به فلسفه برای عوام و خواص کمتر شناخته شده است. اهمیت 
مصباح یزدی موقعی خود را بیشتر بر ما می نمایاند که بدانیم جبهه مدافعان فلسفه 
در حوزه علمیه قم، جبهه ای ضعیف است و دلمشغوالن آن همواره پیش و پس از 
انقالب اسالمی در اقلیت هستند. اما مصباح یزدی با اقتدا به استاد خویش، عالمه 
طباطبایی، راه پرمخاطره دفاع از فلسفه را در پایتخت مذهبی ایران در چهل سال 
اخیر طی کرد. تا جایی که با اندک تسامحی می توان گفت اگر پیش از انقالب، 
آقای مطهری، دیگر شاگرد عالمه طباطبایی متولی فلسفه در میان حوزویان بود، 
پس از انقالب، مصباح یزدی در کنار آیت اهلل جوادی آملی به مثابه دو شاگرد مبرز 
عالمه طباطبایی، متولیان رسمی فلسفه در حوزه علمیه قم بوده اند. اما تولیت مصباح 
یزدی در فلسفه اسالمی معاصر واجد چند ویژگی است که به آنها اشاره می کنیم.

* عقالنی بودن
رکن اصیل مدرسه فلسفی مصباح یزدی تاکید بر عقالنیت و پرهیز از اختالط 
عقل و دین و یا به عبارت دیگر دانش فلسفه و کالم است. مصباح یزدی برخالف 
آیت اهلل جوادی آملی که در دین شناسی خود تا جایی پیش می رود که مرز میان کالم 
و فلسفه را از میان برمی دارد و همچون خواجه  نصیرالدین طوسی به اتحاد کالم و 
فلسفه مدد می رساند، مخالف اتحاد این دو دانش و مدافع وضوح و تعمق فلسفی 
ویژه در امور است و این مراقبت را دارد که فلسفه به عنوان دانشی که متکّفل 
تعیین معرفت شناسی و هستی شناسی و اخالق و سیاست است، به کالم به مثابه 

دانش اثبات  گزاره های دینی فروکاسته شود.
* انتقادی بودن

یکی از ارکان  دیگر مدرسه فلسفی مصباح یزدی، نقد است. او به صورتی جدی 
مدافع بالندگی و حرکت و روند فلسفه اسالمی است و از افول و ایستایی و در جا 

زدن فلسفه اسالمی شکایت می کند. پر واضح است که تنها عاملی که باعث رشد 
و بالندگی فلسفی اسالمی می شود، نگاه انتقادی است و مصباح یزدی در این زمینه 
چنان پیشرو است که حتی نسبت به نقد استاد خود عالمه طباطبایی نیز بی تفاوت 
نمی ماند و استاد خود را به بوته نقد می برد. این نگاه مصباح یزدی بسیار جالب توجه 
است. او در مقدمه کتاب دروس فلسفه خود می نویسد: »رکود و توقف حرکت تکاملی 
فلسفه، یکی از مهم ترین نارسایی های آموزش فلسفه در ایران است. تا جایی که 
چنین پنداری پدید آمده که گویا فلسفه اسالمی به نقطه پایانی خود رسیده است و 
دیگر جای تحقیق بیشتری ندارد و کسی حق اظهارنظر انتقادی نخواهد داشت.« 
در این عبارت کوتاه از حق اظهارنظر آزاد و اظهار نظر انتقادی دفاع شده است. 
مصباح یزدی تنها به توصیه اکتفا نمی کند، بلکه خودش وارد گود شده و کتاب 

نهایه الحکمه عالمه طباطبایی را مورد نقد اساسی قرار داد.
* مستقل بودن

رکن دیگر مدرسه فلسفی مصباح یزدی ناظر به استقالل  شأن فلسفه از دانش 
فقه است. او بر آن است که حتی برای شناسایی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 
به مثابه امری که ذیل فقه سیاسی قابل توضیح است، بی نیاز از فلسفه نیستیم و 
باالتر از آن نیازمند احیای مباحث عقل هستیم. مصباح یزدی همواره این مراقبه را 
دارد که جایگاه فلسفه به مثابه دانش عرضه کننده مباحث عقلی، جایگاهی مبنایی، 

پایدار و زاینده باشد.
* آموزشی بودن

رکن چهارم و پایانی مدرسه فلسفی مصباح یزدی ناظر به آموزشی بودن آن 
است. استعداد و توانایی او در انتقال مباحث عقلی و آموزشی فلسفه نکته مهمی 
است که دغدغه آینده فلسفه در حوزه را نشانه گرفته است. مصباح یزدی در دوره 
دو جلدی »آموزش فلسفه« به گونه ای منطقی و نظام مند به ارائه مباحث اهتمام 
روحیه  فلسفی،  مکاتبات  برخی  از  متعصبانه  طرفداری  از  عبور  با  و  است  ورزیده 
نقدپذیری را در دانشجو و طلبه باال می برد.  البته نباید از حق گذشت و نگفت که 
در زمینه نثر فلسفی و توضیح و شرح فقرات دشوار آثار فلسفه اسالمی، قلم مصباح 
یزدی نسبت به قلم آیت اهلل جوادی آملی چندان روشن و رسا نبود. اما به هر رو 
یکی از کاراکترهایی بود که به وجوه آموزشی و انتقال مطلب در فلسفه اسالمی 
بی توجه نماند و در سراسر عمر خود در پی برساختن مکتب فلسفه اسالمی با تاکید 

بر بعد آموزشی آن بود.
در پایان باید تاکید و تمایزی بر جایگاه مصباح یزدی در فلسفه اسالمی با 
جایگاه رسمی او در جمهوری اسالمی وارد کنیم. اگر او در عرصه فلسفه اسالمی 
در عرصه جمهوری  بود،  فردی  به  منحصر  و  مترقیانه  ویژگی های  دارای  معاصر 
اسالمی جایگاهی رسمی دارد که معطوف به دفاع از ایده اطالق حکمرانی اسالمی 

و همچنین بی نیاز بودن حکمران اسالمی به مقبولیت مردمی است.
* نویسنده و روزنامه نگار

صفحه  ۳
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توجه ویژه مجلس یازدهم به مسایل نوجوانان
نماینده مردم اصفهان گفت: نوجوانان بدانند که مجلس یازدهم در خصوص 

این قشر اهمیت و توجه الزم را دارد. 
عباس مقتدایی گفت: نوجوانان سال هاست مورد توجه الزم قرار نگرفته اند 
اقدامی را در دستور  باید و شاید در این خصوص  و متولیان امر نیز آن طور که 

کار قرار نداده اند.
وی افزود: از مجلس نهم فراکسیون کودک و نوجوان را پیگیر بودیم و مرتبا 
با این قشر و فعاالن این حوزه جلسه داشتیم. مطالبات مختلف و مهمی مطرح 

است که باید رفع آن در دستور کار قرار گیرد.
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: االن  رئیس کمیسیون  نایب 
نوجوانان متولی مشخصی ندارند و مرکز واحد تصمیم گیری و برنامه ریزی برای 
آنان نیز وجود ندارد. در همین خصوص هفته گذشته با رئیس جمهور مکاتبه ای 
را انجام دادم و دالیل داشتن نگاه ویژه به نوجوانان را مطرح کردم و خواستار 
پرداختن به نوجوانان در جلسات شورای عالی جوانان شدم. شورای عالی جوانان 
باید تبدیل به شورای عالی جوانان و نوجوانان شود و یا یک شورایی مختص این 

قشر راه اندازی شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: با توجه به اینکه وزیر ورزش و جوانان، 
دبیر جلسات شورای عالی جوانان است، آقای رئیس جمهور بعد از مطالعه نامه، 
دستور بررسی و اقدام برای آقای سلطانی فر صادر کردند و مصرانه این مورد را 

پیگیر هستیم که اتفاق بیفتد.
مقتدایی مطرح کرد: از وزیر ورزش هم می خواهیم در اسرع وقت این مورد 
را پیگیری و عملیاتی نماید. از دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در همین 

خصوص خواستار اقدام شدم.
نماینده مردم اصفهان گفت: مقام معظم رهبری همواره در خصوص قشر 
نوجوان دغدغه داشته اند و اهمیت این قشر را متذکر شده اند. در هفته های گذشته 
بیانیه ای را در خصوص نوجوانان منتشر کردیم و امروز هم نامه ای منتشر شد 
تا نوجوانان عزیز بدانند که مجلس یازدهم در خصوص این قشر اهمیت و توجه 

الزم را دارد و تا حصول نتیجه موارد را پیگیری خواهد کرد.

افزایش عوارض آزادراه ها باید اطالع رسانی می شد
از گران  قبل  اسالمی گفت:  یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
به اطالع عموم  را  این قیمت  افزایش  باید دالیل  آزادراه ها  نرخ عوارض  کردن 
می رساندند و بدون اطالع رسانی و توجیه درست، افزایش نرخ عوارض به این 

شکل کار درستی نیست.
عوارض  نرخ  درصدی   ۴۰ تا   ۲۰ افزایش  در خصوص  فیروزی  رحمت اهلل 
آزادراه ها، اظهار کرد: امروز این موضوع را از وزارت راه و شهرسازی و از حوزه 
معاونت زیرساخت و آزادراه ها پیگیری خواهیم کرد که چرا ناگهانی عوارض آزاد 

راه ها افزایش یافته است.
وی افزود: این افزایش قیمت ها در ادامه نابسامانی هایی است که در کشور 
وجود دارد و نبود نظارت بر قیمت ها و رسیدگی به موقع مسئوالن یکی از عوامل 

این مشکالت است.
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس، گفت: البته آزادراه ها هم برای 
تأمین مخارج خود، آسفالت راه ها و نوسازی جاده ها نیاز به بودجه کافی دارند، وقتی 
قیمت بیشتر اجناس گران می شود طبیعی است که عوارض جاده ها هم گران شود، 
اما نکته مهم این است که قبل از گران کردن عوارض آزادراه ها باید دالیل افزایش 
این قیمت را به اطالع عموم می رساندند و بدون اطالع رسانی و توجیه درست، 

افزایش نرخ عوارض به این شکل کار درستی نیست.

ساختار بودجه باید به نفع اقشار ضعیف اصالح شود
بین  رقابت  کرد  در  تاکید   ۱۴۰۰ سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  یک عضو 
افزایش حقوق و تورم، برنده همیشه تورم بوده و اقشار فقیر، فقیرتر خواهند شد.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در توئیتر، نوشت: لزوم اصالح اساسی 
ساختار بودجه به سود اقشار ضعیف جامعه و فعال شدن بخش مولد و پروژه های 
عمرانی به جای توجه به افزایش هزینه های جاری، سبب تحقق بودجه ای متعادل 

و صدمه ندیدن اقشار آسیب پذیر می شود.

واکسیناسیون با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز می شود
رئیس جمهور گفت: دولت امیدوار است با اقدامات انجام گرفته، در کنار 
پیگیری مجدانه برای تولید داخلی واکسن، در هفته  های آینده با خرید واکسن از 
شرکت های مختلف و انتقال آن به داخل کشور، واکسیناسیون بر اساس اولویت  
و  درمانی  کادر  اولویت  با  در کشور  جامعه هدف  از  آماده شده  و جدول  بندی 

سالمندان آغاز شود. 
ریاست حجت االسالم  به  اقتصادی دولت که  در جلسه ستاد هماهنگی 
والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
بانک مرکزی از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته در تامین منابع و خرید واکسن 

کرونا از تولیدکنندگان مختلف در خارج از کشور، گزارش  هایی ارائه کردند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تسریع در اقدامات و فعالیت های انجام گرفته 
در این زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و 
بودجه باید در کنار وزارت بهداشت که مسئول دقت های الزم کارشناسی است، به 
گونه  ای برنامه ریزی کنند که خرید و انتقال واکسن به کشور سریع  تر به سرانجام 
برسد.رئیس جمهور در بخش دیگری از این جلسه گفت: دولت با تکیه بر تجارب 
به دست آمده از ایستادگی در برابر این جنگ تمام عیار و خنثی سازی تحریم های 
غیرانسانی، بودجه سال آینده کشور را با هدف توسعه اقتصادی و نیز حمایت موثر 

معیشتی از مردم، تنظیم کرده است.
روحانی اضافه کرد: وضعیت و شرایط اقتصادی کشور اقتضا می کند که با 
لحاظ تمامی الزامات، نیازها و داشته های کشور، افقی امیدوارکننده و آرامش  زا در 
توسعه اقتصادی و معیشت و مردم باید اثرات مثبت آن را در زندگی خود احساس 
کنند. به همین دلیل باید از هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی 

به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود.
رئیس جمهور تاکید کرد: میزان درآمدهای مالیاتی و یا درآمدهای حاصل 
از صدور نفت و فراوردها، در بودجه پیشنهادی بر مبنای پیش بینی روند اقتصادی 
کشور در سال آینده به صورت واقع بینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای 

حقوق کشور تنظیم شده است.

مجلس باید رویکردش نسبت به قانون انتخابات را عوض کند
سخنگوی حزب اسالمی کار گفت: امیدواریم مجلس شورای اسالمی مصوبات 
خود را اصالح کند یا شورای نگهبان همانند رد کردن مصوبات مشابهه در مجلس 

نهم به این مصوبات هم در راستای منافع ملی توجه داشته باشد.
محمد نیشابوری در ارتباط با مصوبات انتخاباتی اخیر مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: قاعدتا قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در دوره ای نوشته شد و در 
دوره ای دیگر مورد بازنگری قرار گرفت که نگاه مشارکتی و حداکثری به انتخابات 
وجود داشت؛ چرا که انتخابات یکی از پایه های اصلی جمهوریت در نظام است. 
جمهوریت در نظام ما خودش را در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای 

اسالمی، شوراهای شهر و روستا و خبرگان نشان می دهد. 
وی ادامه داد: در این دوازده دوره ریاست جمهوری همیشه ایراداتی به انتخابات 
و قانون انتخابات بوده است. این موضوع مختص جوامع ما هم نیست و در جوامع 
دیگر هم این موضوع همیشه محل بحث و بررسی بوده است. به طور مثال آرای 
الکترال و  آرای پستی محل نقد چهره ها و احزاب سیاسی آمریکا بوده و هست.

وی خاطرنشان کرد:  در انتخابات جمهوری اسالمی هم همین مباحث مطرح 
بوده است و نقدهایی برای شرایط حضور کاندیداها مطرح می شد. در اینکه ضرورت 
دارد قانون انتخابات تغییر کند کسی شک ندارد اما اینکه این تغیرات با چه رویکردی، 

چه زمانی و با چه اهدافی باشد مورد بحث بوده و هست. 
این فعال سیاسی گفت: در چند هفته اخیر از دید بسیاری از فعالین سیاسی از 
تمام جناح ها از بدنه اصولگرایان تا چهره های اصالح طلب و جناح میانه به این 
مصوبات انتقاد کرده اند و نحوه بررسی اش هم برای افکار عمومی زیر سوال است. 

نقش مدیر مدرسه، کلیدی ترین نقش در آموزش و پرورش است
پرورش  و  آموزش  وزیر   
 ، ی گیر د یا قعیت  مو  : فت گ
فراگیرترین موقعیت در زندگی 
ترین،  کلیدی  مدرسه  مدیر  نقش  ست،  ا
نقش  کننده ترین  تعیین  و  اربردی ترین  ک

در آموزش و پروروش است.
ارتباط  در  میرزایی  حاجی  حسن  م
مجازی با مدیران مدارس استان کرمان 
علیه  صادق  امام  از  حدیثی  به  اشاره  ا  ب
السالم گفت: طبق فرمایش امام صادق 
گوهر  دارید  اختیار  در  آنچه  لیه السالم  ع
گوهر  نمی دانند  هم  دیگران  اگر  ست،  ا
باقی می ماند و از ارزش آن کم نمی شود 
اما اگر یک سنگ بی ارزش داشته باشید 
و دیگران فکر کنند گوهر است، به ارزش 

آن افزوده نمی شود.
وی گفت: باارزش ترین مسئولیت ها 
در  و  شده  گذاشته  فرهنگیان  عهده  ر  ب
با سایر مشاغل شریف که همه  مقایسه 
ارزشمند هستند کار معلمان متفاوت است 
مواجه  آن ها  تربیت  و  انسان ها  با  چون 
هستند و از این بابت همه ما باید شکرگزار 

این فرصت طالیی باشیم.
نقل  با  پرورش  و  آموزش  زیر  و
مطرح  مترجم  آرام  دکتر  از  اطره ای  خ
کشورمان که زمانی در آموزش و پرورش 
خدمت می کرد ، گفت: وی زمانی که برای 
انجام مأموریت کاری به استان کرمان و 
شهرستان رابر آمده بوده در دفتر یکی از 
استعدادهایی  »اینجا  بود:  نوشته  دارس  م
دیدم که می توانند درخشش فوق العاده ای 

داشته باشند«.
حاجی میرزایی »موقعیت یادگیری« 
را یکی از مفاد مهم سند تحول بنیادین 
دانست و گفت: همه ما در موقعیت های 
تولد  بدو  از  هستیم،  یادگیری  ختلف  م
در  بعد  سال های  تا  و  مادر  آغوش  ز  ا
می گیریم  ر  قرا مختلفی  وقعیت های  م
از  یکی  هستیم،  آموزش  معرض  در  و 
ما  زندگی  موقعیت های  گیرترین  را ف
موقعیت یادگیری است، همه ما در پرتو 
این موقعیت ها می آموزیم که هر موقعیت 
و  دارد  یادگرفتن  برای  عناصری  هم 
خوشبخت کسانی هستند که از موقعیت ها 

بیشترین بهره را می برند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
این که امسال در نظام تعلیم و تربیت با 
یک وضعیت کاماًل متفاوت مواجه هستیم، 
گفت: همه ما در نظام آموزشی و تربیتی به 
یک موقعیت جدید منتقل شده ایم، روابط 
معلم و دانش آموز و رابطه مدیر با دانش 
آموزان و نحوه فرایند یاددهی – یادگیری، 
از حضور دانش  اطمینان  زمون گرفتن،  آ
مشکل  و…با  درس  در کالس  موزان  آ
مواجه شده اما همه این ها ما را در یک 
موقعیت جدید قرار داده که باید هم خوب 
یاد بگیریم و هم از محدوده مسئولیت های 

خود حفاظت کنیم.
مدیر  وظیفه  گفت:  میرزایی  حاجی 
فرایندها  کل  بر  که  است  این  درسه  م
هم  همکاران  سایر  باشد،  داشته  ظارت  ن
باید تمهید مقدمات کنند، نقطه هدف در 
درستی  به  مدیر  نقش  اگر  است  درسه  م
انجام شود سایر نقش ها هم درست انجام 
می شود، مدیر مدرسه از مجموعه کار حوزه 

نتیجه می گیرد و هیچ نقشی در  ستادی 
آموزش و پرورش کلیدی تر، کاربردی تر و 
تعیین کننده تر از نقش مدیر مدرسه نیست، 
مدیران نه تنها بار مسئولیت خودشان بر 
دوششان است بلکه بار مسئولیت همه ما 
هم بر عهده آن ها است، شبیه یک نمایش 
که چندین نفر نقش دارند اما یک نفر نقش 
اصلی و محوری دارد و دیگران در سایه آن 
نقش، دیده می شوند، در آموزش و پرورش، 
اصلی ترین نقش به مدیر مدرسه داده شده 
و همه موجودی ما در مدرسه سنجیده و 

ارزشیابی می شود.
وی در خصوص محتوای نقش مدیر 
مدرسه گفت: اولین وظیفه مدیر، ثبت نام 
دانش آموزان است که باید تالش کنیم 
امسال آمار ثبت نامی کمتر نباشد، اولین 
آیا همه  باشد که  این  باید  مدیر  دغدغه 
خیر؟  یا  شده اند  نام  ثبت  آموزان  انش  د
کالس بندی، تعیین معلمان، توزیع دانش 
آموزان و اطمینان از این که بین دانش 
آموزان و معلمان ارتباط درست و مؤثری 
وجود دارد یا خیر؟ مدیر مدرسه باید ارزیابی 
درستی از همه معلمانش داشته باشد، اگر 
کار معلمی با کاستی مواجه است باید تذکر 
و  این مسئولیت ها  امسال همه  دهد که 

وظایف در شبکه شاد پیگیری می شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این 
که تلویزیون، بسته های یادگیری و شبکه 
شاد ابزار کار معلم هستند و برای تکمیل 
می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  ادگیری  ی
گفت: مدیر مدرسه باید ارتباط با خانواده ها 
کند،  گفتگو  آن ها  با  بگیرد،  جدی  ا  ر
پاسخگوی دغدغه های والدین باشد و به 
آن ها اطمینان خاطر بدهد، قطعًا اقدامات 
اذهان دانش  تا همیشه در  مؤثر مدیران 

آموزان و والدین ماندگار می شود.
حاجی میرزایی به باز بودن مدارس 
در شرایط فعلی به عنوان یکی از مهمترین 
نکات کلیدی تاکید کرد و گفت: مدرسه 
نباید تعطیل شود و افرادی باید حتماً در 
مدرسه باشند و حلقه اتصال دانش آموزان، 
معلمان و والدین باشند، امسال کار مدرسه 
تغییر  آموزش  روش  بلکه  نشده  عطیل  ت

کرده است.
مدیران  همه  قدردان  گفت:  ی  و
هستیم، این سال کرونایی در تاریخ باقی 
بیماری همه شئون زندگی  این  می ماند، 
را متأثر کرده باید تالش کنیم از کنار این 
بحران روش های خود را بهبود ببخشیم 
و کار خود را به درستی انجام دهیم، بعد 
از پایان این سال باید شرایط به گونه ای 
عملکردمان  از  سرافرازی  با  که  اشد  ب

راضی باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این 
که محبوبیت شهید سلیمانی از مسئولیت 
برای  وی  دلسوزی  و  خداترسی  ذیری،  پ
مردم بود، افزود: همه ما وارد زیست بومی 
شده ایم که قباًل تجربه نکرده ایم و در حال 
تجربه و یادگیری هستیم، در این زیست 
بوم، باید از تک تک دانش آموزان حمایت 
و مراقبت شود و مطمئن شویم همه کارها 

به درستی انجام می شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در 
نشست اعضای شورای معاونان اداره کل 
و ارتباط مجازی با اعضای شورای معاونان 
آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
ویژگی های  به  اشاره  با  کرمان  ستان  ا
یک مدیر موفق گفت: یکی از مهمترین 
»تحقق  موفق  مدیر  یک  اخص های  ش
با  مواجهه  در  گاهی  ما  است،  هدف« 
هدف دچار یک خطای راهبردی می شویم 
و  تعلیم  نظام  در  اهدافمان  برای  هرچند 
تربیت فرایندهایی تعریف کرده ایم اما همه 
مدیران باید مراقب باشند راه به درستی 
انتخاب شود، اگر راه، درست انتخاب نشود 
هر چقدر هم خوب حرکت کنیم به مقصد 
دغدغه  اول  دغدغه  بنابراین  می رسیم،  ن

»پایش اهداف« است.
این  ما  دوم  شاخص  گفت:  ی  و
»توانایی  باید  مدیر  عنوان  به  که  ست  ا
حل مساله« را داشته باشیم ما به عنوان 
منصوب  تاریخی  در  مدیر یک مجموعه 
ترک  را  مسئولیت  زمانی  و  ی شویم  م
دوره  این  در  آیا  ببینیم  باید  ی کنیم،  م
توانسته ایم مسأله ای را حل کنیم یا خیر؟ 
اگر مهارت حل مساله نداشته باشیم معلوم 
نیست که مدیریت ما مؤثر بوده یا خیر؟ 
هر مدیری که مسئولیتی را می پذیرد باید 
تواند مسأله ای را به صورت پایدار و نه  ب

موقت، حل کند.
سومین  پرورش  و  آموزش  زیر  و
»توانایی  را  موفق  مدیر  یک  اخص  ش
مدیریت بحران« دانست و افزود: ما برای 
در  اما  آماده ایم  همیشه  متعارف  رایط  ش
زمان بحران مهم است که مدیریت چگونه 
باشد، در شرایط بحران است که توانایی 
سال  این  در  می شود،  مشخص  دیران  م
کرونایی مدیر خالق و توانمند در آموزش 
و پرورش کسی است که با قدرت مدعی 
یا  منطقه  در  آموز  دانش  شود حتی یک 
شهرستانش بازمانده از تحصیل و آموزش 
نیست، مدیر باید تضمین کند همه دانش 
آموزان به یک آموزش باکیفیت دسترسی 

داشته باشند.

که  این  بیان  با  میرزایی  اجی  ح
کردن  پیدا  توانایی  معنی  به  خالقیت 
گر  ا گفت:  است،  متفاوت  ه های  ا ر
گوش های خوبی برای شنیدن و چشم های 
خوبی برای دیدن داشته باشیم دنیایی از 
کرونا  دوره  همین  در  تجربه  و  موزش  آ

می توانیم داشته باشیم.
دانش،  ناب ترین  اظهارکرد:  ی  و
دانش ناشی از تجربیات است، برای همه 
تجربه  یک  کرونا  با  رویارویی  زشکان  پ
کنار  در  بود،  یادگیری  بر  مبتنی  دید  ج
در  فرصت  این  کرونا  تلخ  مسائل  مه  ه
و  کنیم  فکر  بیشتر  که  هست  ما  ختیار  ا
از این فرصت طالیی بیاموزیم، این دوره 
آموزه های  از  سرشار  یادگیری  دوره  اید  ب
برای  را  طالیی  فرصت  این  باشد،  اب  ن
اگر  بدانیم،  مغتنم  باکیفیت  خدمت  رائه  ا
برداشت های ما از این دوره عمیق و دقیق 

نباشد همه ما خسارت دیده ایم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این 
دانش  عرصه های  از  عرصه ای  هیچ  ه  ک
بشری عمق و پیچیدگی آموزش و پرورش 
برابر  در  دانش ها  همه  گفت:  ندارد،  ا  ر
دانش هایی که در حوزه تعامالت انسانی 
شکل می گیرند ساده هستند، قواعد همه 
علوم به مراتب ساده تر از قواعد ارتباط با 

انسان ها است.
حاجی میرزایی تصریح کرد: اگر هر 
نداشته  ارتباط  معلمان  با  مدیران  فته  ه
باشند یا دانش آموزان با معلمان در پیوند 
تجدید  مدیر،  انتخاب  در  باید  باشند،  ن

نظر کرد.
وی با اشاره به این که به روش های 
گفت:  کنیم،  اعتماد  نباید  قبلی  تعارف  م
کارساز  ما  امروز  برای  قبلی  وش های  ر
یستند، در خصوص سامانه سناد و حل  ن
مشکالتش کارهای زیادی انجام شده و 
در حال یکپارچه سازی سامانه ها هستیم که 
برنامه ریزی کرده ایم تا دهه فجر امسال 
عملی شود، در زمینه نیروی انسانی هم 
با یک آشفتگی و نابسامانی مواجهیم که 

باید ساماندهی شود.
با  گفت:  پرورش  و  آموزش  زیر  و
تصمیم شورای انقالب فرهنگی مسئولیت 
و  آموزش  به  کودکان  تربیت  و  علیم  ت
درصد   ۸۴ چند  هر  شده،  داده  رورش  پ
تربیت می شوند  خانه ها  در  کودکان  ین  ا
و در آغوش مادرانشان هستند اما ما باید 

چارچوب تربیتی ارائه کنیم.
طرح  درخصوص  میرزایی  اجی  ح
رتبه بندی معلمان گفت: الیحه این طرح 
تنظیم و تقدیم دولت شده و امیدواریم در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد، 
بودجه اش را هم پیش بینی کرده ایم، به 
امید خدا سال آینده شرایط فرهنگیان بهتر 

از امسال است.
وی ارزشیابی از آموزش ها را بسیار 
این  نیازمند  ما  گفت:  و  دانست  هم  م
را  تحصیلی  پیشرفت  مرتب  که  هستیم 
مرکز  در  زیادی  طرح های  کنیم،  صد  ر
که  است  کار  دستور  در  وزارت  سنجش 
ارزشیابی ها  این  اساس  بر  باید  ما  مه  ه
یک  اگر  باشیم،  داشته  عمل  اهنمای  ر
ببریم  پایان  به  ارزشیابی  بدون  را  سال 

جفا کرده ایم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

سند ملی سالمت روانی اجتماعی دانشجویان تدوین شد
سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان از تدوین سند ملی 
سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان خبر داد و اظهار امیدواری کرد این سند تا 

پایان سال توسط وزیر علوم ابالغ شود.
دکتر مجید صفاری نیا گفت: دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 

در حال کار بر روی این سند است.  
وی افزود: این سند در واقع تدوین شده است و در بخش دوم در حال تدوین 
برنامه عملیاتی و پژوهش های ناشی از این سند هستیم که ان شاءاهلل توسط وزیر 

علوم تحقیقات و فناوری ابالغ خواهد شد.
اینکه  بیان  با  دانشجویان  امور  سازمان  و سالمت  مشاوره  دفتر   سرپرست 
جلسات کارشناسی زیادی با حضور اعضای هیئت علمی و متخصصان حوزه مشاوره 
و آسیب های روانی و اجتماعی دانشجویان درخصوص این سند برگزار شده است 
افزود: این سند در جلسات مختلفی براساس مطالعاتی که دنیا در این حوزه دارد، 
بررسی شده و درحال تدوین است البته ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر حتی 
کشورهای آسیایی و اروپایی در ارائه خدمات مشاوره و سالمت جایگاه  خوبی داریم.

صفاری نیا ادامه داد: برگزاری بیش از ۴۰۰ وبینار و سمینار ویژه دانشگاهیان 
در ایام کرونا و دهها طرح ملی مانند جشنواره های دانشجویی، طرح احوال پرسی 

و خدا قوت دانشجویان از این قبیل است.
وی گفت: یعنی وضعیت خدماتی که ارائه می دهیم در شرایط بسیار مطلوبی به 
سر می برد به عنوان مثال در همین ایام کرونا، ما شاید امسال بالغ بر چهارصد وبینار 
و سمینار و رویداد دانشجویان، خانواده ها درواقع کارکنان دانشگاه برگزار کرده ایم.

صفارنیا با بیان اینکه فقط ۲۰۰ وبینار و سمینار در دانشگاه تهران برگزار شده 
است ادامه داد: بعضی وقت ها حتی در روز چهار یا پنج وبینار در زمینه های مختلف 
برگزار کرده و تالش می کنیم، بحران ناشی از کرونا را به فضای آرامش و امن تر 

برای دانشجویان تبدیل کنیم.  
سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان یادآورشد: با توجه 
به این موضوع که در ایام کرونا دانشجویان خیلی کمتر در دانشگاه و خوابگاه حضور 
داشتند، ولی کرونا فرصت مهمی را برای مراکز بهداشت و مراکز مشاوره دانشگاه 
ها فراهم کرد تا این مراکز بیش از گذشته تالش و اهمیت خودشان را نشان دهند.

صفاری نیا افزود: اما همزمان و حتی قبل از کرونا این سند )سند ملی سالمت 
روانی و اجتماعی دانشجویان( درحال تدوین بوده است و با این هدف تنظیم کرده ایم 
که یک مأمنی باشد برای این که بتوانیم فعالیت های مشاوره و پیشگیری از آسیب های 

روانی و اجتماعی در دانشگاه ها را با پشتیبانی بیشتر جلو ببریم.
وی ادامه داد: چون هنوز که هنوز است ممکن است یک تعدادی از رؤسای 
دانشگاه ها یا عوامل اجرایی دانشگاه ها خیلی اعتقادی به ارائه این خدمات حمایتی 

نداشته باشند.  
با  افزود:  دانشجویان  امور  سازمان  سالمت  و  مشاوره  دفتر  سرپرست 
سیاست هایی که در سازمان امور دانشجویان انجام داده ایم، در واقع تالش می کنیم 
این فعالیت ها گسترده شود به عنوان مثال در حال حاضر کنار حمایت از فعالیت های 
کل دانشگاه ها توجه به دانشگاه های مدیر ساز و فنی مانند دانشگاه های صنعتی 
داریم. مثال مرکز مشاوره دانشگاه شریف یک قطب مشاوره دانشجویی کشور در 

کنار دانشگاه تهران است.
وی ادامه داد: توجه به دانشگاه های صنعتی هدف دیگری نیز به دنبال دارد. 
انسجام دانشجو و ترغیب به ماندن و خدمت به کشور را بیشتر می کند و بعدها 
بعضی از این دانشجویان که فنی هستند به عنوان یک فوق لیسانس مکانیک، یا 
فوق لیسانس برق، مدیر یک صنعت و یا موسسه می شوند و چون خودشان در 
دوران دانشجویی از خدمات مشاوره بهره مند شده اند و برای آنها ثمر بخش بوده، 
در آن صورت خدمات حمایتی مشاوره را در آن صنعت و یا موسسه برای افراد زیر 

مجموعه خود ایجاد می کنند.
سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان افزود: سند ملی 
سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان یک سند نیست، بلکه نقشه راه  فعالیت های 
مشاوره و دفاتر بهداشت در دانشگاه ها و پروژه های اجرایی آن است که امیدواریم 

تا پایان سال توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری ابالغ شود.

بازداشت عامل درگیری و تیراندازی در رشت 
از  از دستگیری پنج نفر  انتظامی گیالن  معاون هماهنگ کننده فرماندهی 
اراذل و اوباش عامل درگیری و تیراندازی در منطقه صف سر شهر رشت خبر داد. 
سرهنگ حسین حسن پور گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
بالفاصله  رشت،  شهر  منطقه صف سر  در  تیراندازی  و  درگیری  وقوع  بر  بنی  م
ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند و مشخص شد پنج نفر بر سر 
اختالفات خانوادگی با یکدیگر درگیر شده اند، افزود: عامالن درگیری که از اراذل 
و اوباش سابقه دار هستند پس از مجروحیت و قبل از حضور ماموران از محل 

متواری شده بودند.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان گیالن با اشاره به اینکه 
متهمان شناسایی دستگیر شده انداظهار داشت یک قبضه سالح شکاری غیرمجاز 

به همراه ۹ عدد فشنگ از مخفیگاه یکی از متهمان کشف شد.

جزئیات جنایت فامیلی در مشهد
سرنشینان یک دستگاه رانای سفید که با تیراندازی های پی در پی سعی 
در متوقف کردن سرنشینان یک دستگاه سمند را داشتند، پس از حدود ۱5 دقیقه 

تیراندازی های وحشتناک، دو سرنشین سمند را به گلوله بستند.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: حدود ساعت ۱۸:۳۰ روز 
جمعه گذشته، سرنشینان یک دستگاه رانا که مسلح به سالح گرم بودند به سوی 
دو سرنشین سمند در منطقه منزل آباد آتش گشودند به طوری که تعقیب و گریز 

وحشتناکی در این محله به راه افتاد.
سردار سرتیپ دوم ابراهیم قربان زاده افزود: پس از مدتی تیراندازی در نهایت 
راننده خودروی سمند کنترل فرمان را از دست داد و خودرو را به در یک منزل 
مسکونی کوبید. در همین حال سرنشینان رانا از خودرو پیاده شدند و آنها را به 

گلوله بستند و به قتل رساندند.
و  رعب  ایجاد  موجب  که  ماجرا  این  اهمیت  دلیل  به  داد:  ادامه  ی  و
وحشت در شهروندان و رانندگان شده بود، دستورات ویژه ای برای پیگیری 
تیمی  ترتیب  این  به  و  شد  صادر  جنایت  این  عامالن  دستگیری  و  موضوع 
تحقیقات  و  شدند  عمل  وارد  رضوی  خراسان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  ز  ا

گسترده ای را آغاز کردند.
وی اضافه کرد: در بررسی های میدانی مشخص شد که چهار تن از عامالن 
اصلی جنایت به سوی مرزهای شرقی کشور گریخته اند و در صورتی که تاخیری 
گروه های  بنابراین  خارج می شوند  مرز  از  آنها  دهد،  رخ  دستگیری  عملیات  در 
تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی راهی جاده شدند و در منطقه فیض آباد به 
کمین قاتالن فراری نشستند. به محض ورود متهمان به کمین نیروهای پلیس، 
عملیات دستگیری وارد مرحله جدیدی شد و شش تن از عامالن و افراد مرتبط 
با این پرونده جنایی در یک عملیات ضربتی در کمتر از چهار ساعت دستگیر و 

به مشهد منتقل شدند.
سردار قربان زاده گفت: در همان ساعات اولیه بامداد روز شنبه تحقیقات با 
حضور قاضی ویژه قتل عمد در اداره جنایی آگاهی آغاز شد و متهمان به صراحت 

ارتکاب دو جنایت مسلحانه را پذیرفتند.
وی تصریح کرد: بررسی های دقیق نشان داد که ماجرای درگیری های فامیلی 
از گذاشتن یک تصویر دوران کودکی یکی از افراد در صفحه اینستاگرامی شروع 

و به تهدید و فحاشی کشیده شده است.
وی گفت: طبق اعترافات و ادعاهای یکی از متهمان طرف های مقابل مدتی 
قبل پس از حضور پدر ایرج در منزل وی در منطقه الهیه مشهد، اقدام به تیراندازی 

کردند که همین موضوع به درگیری های بیشتر دامن زد.
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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  نچمارک های  ب
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  نجام شده  ا
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  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ 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 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ 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   رخی  ب
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 ۳۲ 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   5.۲ گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
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. 

مدیـرکل آمـوزش بنیاد شـهید 
برگـزاری  ز  ا یثارگـران  ا مـور  ا و 
مراسـم تجلیـل از داوطلبان شـاهد 
زیـر  رتبه هـای  ئـز  حا یثارگـر  ا و 
 ۹۹ سـال  سراسـری  آزمـون   ۱ ۰۰
بـدون احتسـاب سـهمیه به صـورت 

داد. خبـر  مجـازی 
محمدعلـی فقیـه گفـت: ۲۱ نفر 
از داوطلبـان شـاهد و ایثارگـر بـدون 
ایثارگـری حائـز  از سـهمیه  اسـتفاده 
رتبه هـای زیر ۱۰۰ کشـوری شـده اند 
کـه مراسـم تجلیـل از آن ها بـه دلیل 
بـه صـورت  کرونـا  ویـروس  وع  شـی
مجـازی در دی ماه سـال جاری برگزار 

می شـود.
ز  ا یـر  قد ت ن  ـ م ض ی  و
دسـت اندرکاران طـرح شـاهد بـرای 
موفقیـت چشـمگیر علمـی فرزنـدان 

شـاهد و ایثارگـر در آزمون سراسـری 
سـال جـاری افـزود: ایـن مراسـم بـا 
تعامل، مشـارکت و همـکاری اعضای 
طـرح شـاهد شـامل وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فناوری، وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزارت 

آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه آزاد 
اسـالمی برگـزار می شـود.

مدیـرکل آمـوزش بنیـاد شـهید 
ـه  ب ره  اشـا ـا  ب ثارگـران  ی ا مـور  ا و 
موفقیت هـای روزافـزون داوطلبـان 
شـاهد و ایثارگـر افـزود: نفـر اول 

گـروه ریاضـی در سـال ۹5 و نفر اول 
گـروه علـوم انسـانی در سـال ۹۷ از 
داوطلبـان شـاهد و ایثارگـر بوده انـد 
کـه بیانگـر تـالش، پشـتکار علمـی و 
همـت فرزندان شـاهد و ایثارگر اسـت 
کـه در رشـته محل های مـورد عالقه 

پذیرفتـه می شـوند.
فقیـه افـزود: عـالوه بـر ایـن 
در سـال ۹۴ رتبه هـای 5 و 6 گـروه 
علـوم تجربـی، در سـال ۹۸ نفر سـوم 
گـروه ریاضـی و در سـال ۹۹ نفـر 
هفتـم گـروه هنـر بـدون احتسـاب 
سـهمیه حائـز رتبه هـای تـک رقمـی 
و زیر ۱۰ کشـوری شـدند کـه حاصل 
اهتمـام ویژه بـه امور آموزشـی جامعه 
ایثارگـری اسـت کـه از برنامه هـای 
مهـم بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 

بـوده اسـت.

داوطلبان ایثارگر حائز رتبه های زیر 100 کنکور سال 99 تجلیل می شوند
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هیأت  رئیس  گفته  ه  ب
ن  ندگا ز سا نجمن  ا ه  دیر م
 ، نفت صنعت  ت  ا جهیز ت
با  راه های همکاری  ایجاد  برای  یران  ا
اروپایی  شرکت های کوچک و متوسط 
رایزنی  حال  در  تحریم ها،  زمان  ر  د
گسترش  با  تا  اروپاست  اتحادیه  ا  ب
صنعت  تجهیزات  ساخت  مکاری ها،  ه

نفت توسعه پیدا کند.
بزرگی  شرکت های  که  حالی  ر  د
مانند توتال در حال ترک صنعت نفت 
ایران هستند، اما ایران در تالش است تا 
با ایجاد راه های همکاری با شرکت های 
متوسط و کوچک اروپایی، ارتباط خود 
تا  با تکنولوژی روز دنیا حفظ کرده  را 
دست  نفت  صنعت  نیازهای  تأمین  ر  د

خالی نماند.
خیامیان،  رضا  زمینه،  همین  ر  د
سازندگان  انجمن  مدیره  هیأت  ئیس  ر
به  اشاره  با  نفت،  صنعت  جهیزات  ت
اینکه شرکت های بزرگ خارجی که به 
آمریکا وصل هستند برای ادامه حضور 
در بازار ایران مشکل دارند، گفت: این 
در حالی است که شرکت های کوچک 
و  ندارند  را  مشکالت  این  متوسط  و 
به راحتی می توانیم با این شرکت ها در 

اروپا کار کنیم.
خرید  پیش شرط  ایرانی،  شریک 

اروپایی
وی با بیان اینکه رایزنی های الزم را 
با اتحادیه اروپا در این زمینه انجام داده ایم، 
افزود: موافقت های الزم به دست آمده و 
قرار است کمیته ای در ایران و کمیته ای 
در اروپا تشکیل شود تا شرکت هایی که از 
دو طرف تمایل به همکاری دارند، با هم 
ارتباط پیدا کرده و کار کنند. شرکت های 
این  از  نیز  اروپایی  متوسط  و  کوچک 
رئیس هیأت  استقبال کرده اند.  موضوع 
مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت تأکید کرد: با این حال، شرکت های 
اروپایی باید بدانند در صورت همکاری 
تولیدی  کاالی  ایرانی،  شرکت های  ا  ب
آن ها در بازار ایران می تواند به فروش 
برسد، بنابراین باید شریک ایرانی داشته 
باشند. از همین رو، باید این پیش شرط 

اگر  که  دهیم  قرار  شرکت ها  برای  ا  ر
کنند  همکاری  ایرانی  شرکت های  ا  ب
تضمین حضور در بازار ایران را خواهند 
به  همچنین  داد:  ادامه  اشت.وی  د
مسئوالن پیشنهاد کرده ایم تا پروژه های 
بزرگ کشور را به پروژه های کوچک تر 
تقسیم کنند، زیرا عالوه بر آنکه پروژه ها 
به انجام می رسد برای کشور نیز اشتغال 

ایجاد خواهد کرد .
لزوم تعدیل قراردادهای سازندگان 

نفتی
خیامیان با اشاره به مشکالتی که از 
بیرون بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، 
گفت: اکنون وظیفه دولت این است که 
اگر  زیرا  کند،  حل  را  درونی  شکالت  م
مشکلی  شود  حل  داخلی  شکالتی  م
برای عبور از تحریم نداریم. در دوره قبل 
تحریم ها ثابت کردیم که تمام نیازهای 
صنعت نفت را می توانیم تأمین کنیم.وی 
یکی از خواسته های سازندگان را تعدیل 
قراردادها با توجه به افزایش قیمت ارز 
از زمانی که قراردادها  افزود:  دانست و 
ارز  قیمت  شد،  بسته  گذشته  سال  ر  د
چند برابر شده است. رئیس هیأت مدیره 
صنعت  تجهیزات  سازندگان  نجمن  ا
برای  ارز  تأمین  لزوم  به  اشاره  با  فت  ن
تهیه مواد اولیه، ادامه داد: در این زمینه 
قول هایی از وزارت صنعت گرفته ایم و با 
وزارت نفت هم صحبت های شده است 
تا ارز مورد نیاز در اختیار واحدهای تولید 
این  سازندگان  درخواست  گیرد.  رار  ق
است که اختصاص ارز با قیمت سامانه 
انجام  مشخص  اولویت بندی  با  و  یما  ن
اولیه  مواد  واردات  در  اختاللی  تا  شود 

نداشته باشیم.
از  بعضی  در  اکنون  گفت:  ی  و
پروژه ها ۱۰۰ درصد تجهیزات و اقالم 
مورد نیاز ایرانی است. درواقع در صنایع 
پایین دستی مشکل خاصی نداریم اما در 
صنایع باال دستی ممکن است در برخی 

موارد دچار اشکال باشیم.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان 
اینکه کاهش یک درصدی ماهانه قیمت 
مسکن شهر تهران در برابر افزایشهای 
۱۰ درصدی قبل از آن عدد قابل توجهی 
حال  این  گفت:با  شود  نمی  حسوب  م
تغییر  از  نمادی  قیمت،  جزئی  اهش  ک
جهت بازار از افزایش لجام گسیخته به 

دوره ثبات نسبی است.
مهدی روانشادنیا اظهار کرد: پس 
از سه سال افزایش مداوم قیمت مسکن 
و التهابات شدید بازار که منجر به 5.5 
آذرماه  گزارش  شد،  قیمت  شدن  رابر  ب
 ۱.۱ کاهش  از  حاکی  مرکزی  انک  ب
درصدی میانگین قیمت ها در آذر ماه 

نسبت به ماه قبل است.
کاهش  این  چه  اگر  افزود:   وی 
در برابر افزایشهای ماهانه بیش از ۱۰ 
درصد قابل مالحظه نیست اما نمادی 
لجام  افزایش  از  بازار  جهت  تغییر  ز  ا

گسیخته به دوره ثبات نسبی است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره 
به ۲555 فقره معامله مسکن در آذرماه 
۱۳۹۹ که افت ۷۴ درصدی را نسبت به 
ماه مشابه سال قبل نشان می دهد گفت: 
معامالت  مطلق  رکود  معنای  به  ین  ا
فقط  تهران  مناطق  از  یکی  در  ست.  ا

۱۹ معامله ثبت شده است.

سهم  کرد:  تصریح  نشادنیا  وا ر
سال   5 زیر  نوساز  واحدهای  عامالت  م
از حدود 5۰ درصد سالهای پیش به ۳۹ 
درصد رسیده و حدود 55 درصد معامالت 
که  بوده  متر   ۸۰ زیر  واحدهای  رای  ب
در  خریدار  قدرت  تضعیف  های  شانه  ن

سالهای اخیر است.
وی با بیان اینکه در ۱۲ منطقه از 
مناطق ۲۲ گانه تهران فقط ۳۰ درصد 
این  گفت:  رسیده  ثبت  به  عامالت  م
منطقه  توازن  عدم  از  حاکی  نیز  مایه  ن
مناطق  بودن  بورس  و  معامالت  ی  ا

محدودی از شهر است.
این کارشناس بازار مسکن اظهار 
کرد: به نوعی پیش بینی های آبان و آذر 
محقق شده و به نظر می رسد قیمت ها 
وارد مرحله نوسانات کوچک و تثبیت و 
جا ماندن از تورم عمومی شده و حداقل 
تا شش ماه دیگر با چنین بازاری روبرو 

خواهیم بود.
روانشادنیا اظهار امیدواری کرد با 
پروانه ساختمان،  تسهیل فرایند صدور 
صنعت  کار  و  کسب  فضای  هبود  ب
در  تغییر  و  دولت  حمایت  اختمان،  س
رویکردها از کاهش بیش از این ساخت 
بازار  بعدی  التهاب  و  و عرضه مسکن 

جلوگیری شود.
 ۲6.۹ متری  تهران  در  سکن  م

میلیون تومان
آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن 
ماه  معامالت  اساس  بر  تهران  شهر 
مذکور ۲6 میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در 
هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش 
و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعالم 
بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت 
انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود 
ماه  به  نسبت  که  بود  فقره  هزار   ۲ .6
کاهش  درصد   ۷۳.۲ قبل  سال  شابه  م
تعداد  توزیع  بررسی  می دهد.  نشان  ا  ر
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن 
است که واحدهای تا پنج سال ساخت 
با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را 

به خود اختصاص داده اند.

حرکت در راستای افزایش سهم اشتغال و توسعه کشور از برنامه های 
اصلی بانک توسعه تعاون است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه سفر به 
استان آذربایجان غربی، افزایش سهم مؤثر در توسعه اشتغال 

را از دغدغه های اصلی این بانک عنوان کرد.
امیر هوشنگ عصارزاده در جلسه کمیته اشتغال استان 
آذربایجان غربی که با حضور برخی از نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی و برخی از تعاونی ها در محل استانداری 

برگزار شد، تزریق سرمایه در گردش و تسریع در اعطای تسهیالت اشتغال زایی را از 
اولویت های بانک توسعه تعاون برشمرد..

مدیریت شعب  در  با حضور  تعاون همچنین  توسعه  بانک  هیات مدیره  عضو 
بانک توسعه تعاون این استان در جلسه ای که با حضور پرسنل برگزار شد با اشاره به 
ضرورت حرکت به سوی ارائه خدمات دیجیتال، خواستار برطرف کردن ضعف های 
مسئولیت پذیری در قبال بانک و استان شد و بر ضرورت دغدغه مندی در ایجاد اشتغال 

پایدار در جامعه برای بهبود اقتصاد تأکید کرد.
وی همچنین در ادامه سفر خود به آذربایجان غربی جهت شرکت در جلسه 

کارگروه اشتغال شهرستان میاندوآب در فرمانداری این شهرستان حضور یافت.
از تعاونی ها و شنیدن مشکالت آنها،  با نمایندگان برخی  عصارزاده در دیدار 
راستای  یادآور شد و گفت: در  را  تعاون  از بخش  تعاون  توسعه  بانک  حمایت های 
برنامه های اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی، تعامل دوجانبه بانک و تعاونی ها جهت رسیدن 

به ایجاد و حمایت از اشتغال پایدار ضروری است.
گفتنی است، عصارزاده عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، محمد کبیری 
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سفر دوروزه به استان آذربایجان 

غربی همراهی می کند.

مرادی در بازدید از شعب استان اصفهان :
ترمیم ترکیب منابع با هدف افزایش کیفیت منابع از رویکردهای 

اصلی بانک
حسن مرادی عضوهیات عامل و معاون مدیرعامل در 
امور طرح و برنامه در حاشیه بازدید میدانی از شعب و دوایر 
مدیریت استان اصفهان بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان 

در سریع ترین و کمترین زمان ممکن تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا- در این بازدید حسن مرادی عضو هیات عامل بانک و 

معاون مدیر عامل در حوزه طرح و برنامه که با همراهی محمود یوسفی رئیس اداره 
کل سازمان و روش ها ، مدیرمنطقه ، معاونین مدیریت و مسئول حوزه حراست و با 
هدف بررسی وضعیت شعب و مسائل و مشکالت منابع انسانی انجام شد ، ضمن تقدیر 
از زحمات کارکنان شعب اصفهان بابت فعالّیت ثمر بخش آنان طی ماههای گذشته و 
کسب موفقیت های مختلف ،ارتقاء بیش از پیش جایگاه بانک در بین بانکهای استان 
را خواستار شد و گفت : هدف ساختار جدید ابالغی ، تمرکز زدایی و ایجاد تحرک و 
پویائی بیشتر شبکه در انجام امور و نیز تسریع در فرآیند تصمیم سازی شعب است و 
از کلیه مسئولین شعب انتظار می رود تا با بهره بردای بهینه و حداکثری از اختیارات و 

امکانات به وجود آمده در راستای تحقق بیش از پیش اهداف ،قدم بردارند.
وی تصریح کرد : درسال جاری ترمیم ترکیب منابع با هدف افزایش کیفیت منابع 
به همراه وصول مطالبات معوق از رویکردهای اصلی بانک به شمار می رود و الزم 

است همه کارکنان با آگاهی از این استراتژی از هیچ کوشش و تالشی دریغ نکنند.
مرادی در ادامه بر اهمیت جذب منابع ارزان قیمت تاکید کرد و افزود: یکی از 
مسائل عدیده نظام بانکی در سالیان اخیر را رقابت بی منطق بانکها بر سر جذب منابع 
گران قیمت و پرداخت سودهای جذاب به مشتریان بوده دانست، که نتایج و آثار سوء 

آن را در صورتهای مالی بانک ها بصورت مداوم شاهد هستیم.
وی افزود: در سال جاری جذب منابع ارزان قیمت به یک ضرورت غیرقابل انکار 
در بانک تبدیل شده است و روسای شعب باید با تسلط بر استراتژی ها و تشریح اهداف 
کالن بانک برای تمامی کارکنان ، نسبت مصارف و منابع بانک و ترمیم ترکیب منابع 

به نفع منابع ارزان قیمت را اصالح کنند.
عضو هیئت عامل بانک با بیان اینکه تالش و همکاری تمامی کارکنان شعب 
می تواند در کاهش مطالبات و افزایش منابع شعبه تاثیرگذار باشد، گفت: از آنجایی که 
قشر عظیمی از کارکنان شعب را جوانان تحصیل کرده، با انگیزه و مسلط به دانش روز 
اقتصادی تشکیل می دهند، انتظار می رود با کار تیمی منسجم و روحیه ی خستگی 
ناپذیر نسبت به ارائه خدمات بانکی به مشتریان هدف از هیچگونه خدمتی کوتاهی 
نکنند و با رعایت اصل مهم تکریم مشتریان نسبت به وصول مطالبات، افزایش منابع 

و جذب منابع ارزان قیمت همت گمارند.
گفتنی است در این سفر دو روزه از هشت شعبه مرکزی ،عطار،حافظ ،گلدیس و 
بلوار دانشجوی شاهین شهر ،دولت آباد،مرکزی اصفهان و بهارستان بازدید و از نزدیک 
با پرسنل این شعب بحث و گفتگو شد.همچنین جلساتی تفکیک با مسئولین دوایر 

مدیریت به منظور ارائه نظرات،مشکالت و راهکارهای موجود برگزار شد.

مدیرعامل بانک سینا در افتتاح محل جدید شعبه کیش:
بانک سینا در مسیر پیشرفت و تعالی است

با  شعبه کیش  افتتاح  آئین  در  سینا  بانک  دیرعامل  م
تاکید بر لزوم تالش همکاران در جهت تامین نیازهای بانکی 
مشتریان گفت: بانک سینا به پشتوانه همت و تالش همکاران 
و حمایت مشتریان عزیز در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دارد.

بانک سینا در مسیر پیشرفت و تعالی است
دکتر ایمانی با بیان آنکه بانک سینا ارائه خدمات به روز 

و کاربردی را در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد امروز جامعه در 
استفاده از خدمات غیرحضوری به ویژه با گسترش بیماری کرونا، این بانک تمرکز بر 
نوآوری و توسعه خدمات الکترونیک را مدنظر قرار داده و با ارائه محصوالت و خدمات 
رقابتی سعی دارد در جهت تامین رضایتمندی بیش از پیش مشتریان گام بردارد. وی 
افزود: از ویژگی های شاخص بانک سینا؛ شفافیت، خوشنامی و مشتری  مداری است که 
این مهم در سایه همدلی و تالشهای همکاران زحمتکش بانک به دست آمده و امیدواریم 

با تالش جمعی، شاهد ارائه بهترین خدمات به مشتریان و هموطنان گرامی باشیم.
جزیره  باالی  های  پتانسیل  و  ها  به ظرفیت  اشاره  با  ادامه  در  ایمانی  دکتر 
زیبای کیش به ویژه در حوزه اقتصاد و گردشگری، اظهار داشت: حضور بانک  سینا 
در منطقه کیش، فرصتی مناسب برای استفاده از این ظرفیت ها و تالش در جهت 
ایفای مسئولیت ها و ارائه خدمات به تولید کنندگان، صادرکنندگان و مردم شریف این 

منطقه از میهن اسالمی است.

آغاز طرح پایش 1400 در بانک ملی ایران
سنجش  منظور  به  ایران  ملی  بانک  عمومی  وابط  ر
امروز  از  مخاطبان،  میان  در  خود  های  فعالیت  ازخورد  ب
را درباره  با عنوان »پایش ۱۴۰۰«  نظرسنجی گسترده ای 
اقدامات ارتباطی انجام شده این بانک در چهار حوزه شبکه 
های اجتماعی، وب سایت بانک، فعالیت های فرهنگ سازی 
در حوزه کودک و نوجوان و نیز برنامه های تبلیغاتی انجام 

شده در سال ۹۹ آغاز خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پایش عملکرد این حوزه با محورهای 

چهارگانه در دوره های ۱۴ روزه و از طریق سایت بانک انجام خواهد شد.
نتایج این نظرسنجی در طراحی محصوالت و تهیه نقشه راه روابط عمومی بانک 
در سال آینده به کار گرفته می شود. همچنین به منظور تشویق مخاطبان به شرکت 
در نظرسنجی، در هر دوره به قید قرعه به  ۱۴ نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی 

جایزه ای به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال  اهدا خواهد شد.

خدمت ویژه به نابینایان در دو شعبه جدید بانک ملی ایران
شعب »خیابان بهار« و »نوبهار« بانک ملی ایران برای ارائه خدمت ویژه به 

نابینایان به سامانه BTM مجهز شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سامانه BTM تکنولوژی تبدیل 
متن به صدا را در اختیار دارد و از این طریق، امکان انجام عملیات بانکی با استفاده از 

کدهای دستوری را برای نابینایان فراهم می کند.
این سامانه بسیاری از فعالیت های مشتری را به خاطر می سپارد تا در مراجعات 
بعدی، فعالیت بانکی وی را تسریع و تسهیل کند. خدمت صدای راهنما )استاتیک و 
پویا( و میانبرهای آسان ساز روی سامانه های BTM بر اساس تست کاربردپذیری 
انجمن نابینایان، مورد تایید و رضایت قرار گرفته است. BTM یک پلتفرم و راهکار 
یکپارچه و هوشمند برای پایانه های بانکی است که هدف اصلی  آن ارائه خدمات بانکی 

هوشمند و یکپارچه به مشتریان از طریق کانال های مختلف است.
صفحه اینستاگرام بانک ملی ایران نیز به مناسب فرارسیدن چهارم ژانویه روز 

جهانی خط بریل با #فکرهم_باشیم به همین موضوع پرداخته است.

مدیر امور فنی شرکت نفت فالت قاره ایران  خبر داد؛
افزایش ذخایر نفت ایران در خلیج فارس 

 )Fast Track( با اجرای پروژه های جامع مطالعات مخازن به صورت زودهنگام
در چهار میدان نفتی شرکت نفت فالت قاره ایران، ذخایر نفت درجای این میادین در 
خلیج فارس بیش از ۷۴۰ میلیون بشکه افزایش یافت و به حدود ۹.۹ میلیارد بشکه 
رسید.به گزارش شرکت نفت فالت قاره ایران، علی خواجوی، مدیر امور فنی شرکت 
نفت فالت قاره ایران گفت: با انجام مطالعات میدان ها به صورت زودهنگام در چهار 
میدان هندیجان، بهرگانسر، ابوذر و نوروز، مجموع نفت درجای این میدان ها نسبت 
به آخرین مطالعه انجام شده مصوب به میزان ۷۴۲ میلیون بشکه افزایش یافته و از 

حدود ۹.۱ به حدود ۹.۹ میلیارد بشکه رسیده است.
وی افزود: پیرو سیاست های ابالغی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مبنی 
 ،)Fast Track( بر تعریف پروژه های انجام مطالعات مخزن به صورت زودهنگام
شرکت نفت فالت قاره ایران نسبت به واگذاری این مطالعات در چهار میدان نفتی 

هندیجان، بهرگانسر، ابوذر و نوروز در اسفندماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرد.
افزایش ۱۰ میلیارد دالری ارزش منابع قابل استحصال

خواجوی با بیان اینکه این مطالعات با تالش مستمر کارشناسان شرکت نفت 
فالت قاره ایران و همکاری شرکت های مشاور داخلی در مدت زمان کمتر از ۹ ماه 
و با متوسط پیشرفت ماهانه بیش از ۱۱ درصد به پایان رسیده است، گفت: بر اساس 
سناریوهای پیش بینی تولید صورت گرفته، مجموع نفت قابل استحصال در این چهار 
میدان ۲۱۷ میلیون بشکه افزایش یافته و به بیش از ۳.۲ میلیارد بشکه رسیده است 
که با در نظر گرفتن قیمت ۴5 دالر برای هر بشکه نفت، معادل حدود ۱۰ میلیارد 
دالر به ارزش منابع قابل استحصال میدان های نفتی فالت قاره افزوده شده است.

برای  ابزار  مهم ترین   )MDP( مخازن  جامع  مطالعات  انجام  وی،  گفته  ه  ب
بهینه سازی تولید، انتخاب نحوه مناسب توسعه مخزن و در نهایت افزایش ضریب 
بازیافت از مخازن هیدروکربوری است، چراکه در شرح کار انجام این مطالعات، به طور 
معمول پردازش و تفسیر داده های لرزه نگاری، مطالعات کامل زمین شناسی پایه و 
مدل سازی استاتیک، مطالعات کامل مهندسی مخازن پایه، تطابق تاریخچه و ساخت 
مدل شبیه سازی دینامیک، تهیه و اجرای سناریوهای تولید و در نهایت مطالعات کامل 

اقتصادی و تدوین برنامه بهینه و جامع توسعه مخزن گنجانده می شود.
همه  انجام  گذشته،  پروژه های  تجربیات  اساس  بر  داد:  توضیح  واجوی  خ
فعالیت های یادشده در حالت خوشبینانه ۲.5 تا ۳ سال و در حالت واقع بینانه سه تا 
چهار سال زمان نیاز خواهد داشت که در بسیاری موارد به ویژه در مخازن توسعه یافته ای 
که در نیمه دوم عمر تولیدی خود قرار دارند، به علت تغییرات شدید شرایط تولیدی 
مخزن و چاه و شرایط بهره برداری سطح االرضی، مطالعات انجام شده به دلیل گذشت 
زمان زیاد )سه تا چهار سال( بعضاً کارایی و اثربخشی پیش بینی شده خود را از دست 
 )Fast Track( خواهند داد، بنابراین ضرورت دارد که با تعریف پروژه های زودهنگام
و اجرای بخشی از فعالیت های اصلی MDP یا انجام این فعالیت ها به صورت فشرده 
)البته در صورتی که ابهام های تحت االرضی تأثیرگذار نباشد( مدت زمان اجرای مطالعه 
و تدوین برنامه های توسعه را با هزینه بسیار پایین تر از مطالعه اصلی تا زیر یک سال 

کاهش داد و به اهداف مورد نظر دست یافت.
زمینه سازی برای ارزیابی دقیق برنامه های نگهداشت توان تولید

وی افزود: خوشبختانه فعالیت های فشرده ای که در طول ماه های گذشته در 
انجام مطالعات به صورت زودهنگام در میدان های یادشده انجام شده، به تهیه مدل های 
استاتیک و دینامیک با کیفیت باالتر از مطالعات پیشین منجر شده که در نتیجه آن، 
امکان ارزیابی دقیق تر در خصوص برنامه های نگهداشت توان تولید در این میدان ها 
فراهم شده است.عضو هیئت مدیره شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: طبیعی است 
با اجرای مطالعات زودهنگام، بخش زیادی از ابهام ها و عدم قطعیت های ناشی از 
کمبود اطالعات یا پیچیدگی های تحت االرضی نمایان خواهد شد، بنابراین می توان 
ا برنامه ریزی مناسب برای دریافت اطالعات و به کارگیری آن در مطالعه جامع  ب
MDP یا تعریف مطالعات هدفمند دیگر، کمک شایانی به ارتقای کیفیت، افزایش 
دقت نتایج مطالعه جامع و تدوین برنامه نهایی توسعه میداهای هیدروکربوری کرد.

کارشناس بازار مسکن:

کاهش قیمت خانه نسبت به افزایش قبل آن، قابل توجه نیست
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زیر نظر: محمد امامی

بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت پنجم
امید به آینده در بازار لوازم ورزشي 

بازار لوازم و تجهیزات ورزشي این روزها همانند دیگر بازارها اوضاع مساعدي ندارد 
و فروشندگان این کاالها به آینده چشم امید دوخته اند. 

صنعت لوازم و تجهیزات ورزشي در سراسر دنیا اقبال خوبي دارد. ایران نیز تا 
چندي پیش توانایي صادرات را در این بخش داشت، اما به دلیل مشکالت بي پایان 
اقتصادي حاکم بر کشور که رکودي سنگین را در تمام بازارها رقم زده، اکنون نه تنها 
شاهد کناره گیري تولیدکنندگان داخلي هستیم، بلکه واردات در این بخش، از آنچه انتظار 

مي رفت نیز فراتر رفته است.
در حال حاضر رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده تا تولید ملي آسیب ببیند و 
آسیب تولید ملي، تعطیلي کارخانه ها را به همراه دارد و اتحادیۀ لوازم ورزشي هم از این 
قاعده مستثنا نیست. از سوي دیگر مشکالت ارزي و بحث تحریم ها باعث شده تولید 

لوازم ورزشي در کشور از رونق بیفتد.
متأسفانه در حال حاضر سهم داخلي ها از تولیدات لوازم ورزشي بسیار ناچیز است و 
آنچه بیش از همه در بازار به چشم مي آید، تجهیزات و البسۀ  چیني است. همچنین با توجه 
به اینکه حمایتي از تولیدکنندگان نمي شود، طبیعتاً هزینۀ تولید در ایران باال مي رود و باعث 

مي شود قیمت تمام شدۀ یک کاالي ایراني، به مراتب گران تر از نمونۀ خارجي آن باشد.
 در ضمن، در بحث کیفیت نیز اغلب شاهد کیفیت بهتر جنس خارجي نسبت به 

کاالي تولیدشدۀ داخلي هستیم.
در کشور چین مواد اولیه با ارزان ترین قیمت و بهترین تسهیالت در اختیار تولیدکننده 
قرار مي گیرد تا بتواند ضمن استخدام نیرو کار بیشتر، چند برابر سرمایۀ خود تولید داشته 
باشد. اما در ایران نه تنها نمي توانید چند برابر سرمایه تولید کنید، بلکه باید نیمي از سرمایه 
را هم دست نخورده کنار بگذارید تا اگر بازار دچار نوسان شد، از پشتوانۀ الزم براي فعالیت 

در این عرصه برخوردار باشید.
اما مسئوالن دولتي معتقدند با افزایش کیفیت محصوالت و کاالهاي ورزشي تولیدي 
داخل، تولیدکنندگان ایراني  می توانند در بازارهاي بین المللي هم حضور یابند. آنان معتقدند 
حمایت از تولیدات داخلي، در افزایش کیفیت و گستردگي آن و همچنین ایجاد اشتغال 
نقش مهمي دارد. آن ها همچنین اعتقاد دارند که کیفیت کاالهاي ورزشي در ایران در 
حال افزایش است و شماري از آن ها قابل رقابت با کاالهاي ورزشي خارجي است و در 

بسیاري از اقالم ورزشي دیگر نیاز به واردات کاالهاي خارجي نداریم.
فعاالن و تولیدکنندگان این حوزه اما معتقدند تولیدات ورزشي در تمام دنیا، تأمین کنندۀ 
سالمت جوانان است. اما متأسفانه بروز مشکالت و رکود حاکم بر بازار و همچنین مشکالت 
معیشتي که باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، موجب خروج این تولیدات از سبد خانوار 
شده است. در حال حاضر میزان تولید و کیفیت در برخي لوازم ورزشي در داخل نسبت 
به سال هاي قبل بهبود یافته، اما حدود ۷۰درصد اقالم ورزشي مورد نیاز مردم، از طریق 

واردات تأمین می شود و ۳۰درصد بقیه در داخل تولید و عرضه مي شود.
یکی از دالیل پایین بودن میزان تولید داخلي لوازم ورزشي، منع ورود دستگاه ها و 
تجهیزات داراي تکنولوژي نوین و تعلل و توقف طوالني ورود این کاالها در گمرک است. 
دستگاه هاي موجود در کارگاه هاي تولیدي داخل کشور قدیمي است و با وجود دستگاه ها 
و تجهیزات فعلي، نمي توان با تولیدات خارجي رقابت کرد و تداوم این روند باعث مي شود 
که به تدریج از تولیدات داخلي کمتر استقبال شود؛ ضمن اینکه این عوامل، تولیدکنندگان 

را از ادامۀ تولید منصرف خواهد کرد.
چندي پیش در حوزۀ کفش اسپرت چند تولیدي مشغول به فعالیت بودند، اما 
مدت هاست که این واحدها نیز به علت مشکالت اقتصادي تعطیل شده اند. یکي از این 
تولیدي ها 6۰ کارگر داشت، اما به علت هزینۀ سنگین بیمۀ تأمین اجتماعي و سودهاي 
باالي وام بانکي، ورشکست شد. فعاالن این حوزه معتقدند که ایران توانایي تولید کفش 
ورزشي حرفه اي را به علت نداشتن قالب مورد نیاز ندارد و کفش هاي تولیدي ایران، تنها 

براي پیاده روي و امور روزانه مناسب هستند.
یکي دیگر از مشکالت تولیدکنندگان را مي توان وجود شرکت هاي وارد کنندۀ لوازم 
ورزشي دانست. فروشندگان و عمده فروشان این حوزه مي گویند وضعیت بازار لوازم ورزشي 
در حوزۀ خرید و فروش که شامل حال فروشندگان مي شود، تعریف چنداني ندارد. کسي 
تمایل به خرید ندارد، چراکه این اجناس به دلیل وارداتي و برندبودن بسیار گران هستند 
و شاید در زمان هاي حراج فصل، بتوان این کاالها را به فروش رساند. البته با توجه به 
وضعیت اقتصادي و کاهش قدرت خرید، مردم ترجیح مي دهند پوشاک چینی را به  دلیل 

قیمت ارزان آن خریداري کنند.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

یک مقام مسئول خبر داد؛
ایران در جایگاه هفتم ذخایر مس جهان

مدیرعامل شرکت ملی مس ایران با بیان اینکه ایران با ۳6.5 میلیون تن ذخیره 
مس در دنیا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است، اعالم کرد که در نظر داریم طی 

پنج سال آینده میزان تولید مس را به 6۰۰ هزار تن ارتقا دهیم.
از روز گذشته )دوشنبه( سومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی 
ایران و فناوری های وابسته با نگاهی به تولید و بازار در مرحله افتتاحیه با حضور سعد 
عبدی -مدیر امور نظارت و برنامه ریزی شرکت ملی مس-، سعید زرندی -معاون طرح و 
برنامه وزیر صمت- وجیه اله جعفری- رئیس هیئت عامل ایمیدرو- و اردشیر سعدمحمدی 

-مدیر عامل شرکت ملی مس ایران- در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.
اردشیر سعدمحمدی- مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران- اظهار کرد: برای 
ایجاد تحول و پیشرفت به تغییر تفکر نیازمند هستیم و به تجهیزات و ناوگان حفاری 
مولتی سیستم جدید نیاز داریم که در حال حاضر ۱5 دستگاه جدید حفاری خریداری 
کرده ایم. در حال حاضر ایران  با ۳6.5 میلیون تن ذخیره مس معادل ۴.۲ درصد، رتبه 
هفتم دنیا را به خود اختصاص داده است. معدن سرچشمه در رتبه ۲۹، سونگون ۷6 و 

میدوک ۱۱۴، جزو معادن بزرگ در حوزه مس قرار دارند.
اول  شرکت   ۱۰ بین  در  است  قادر  ایران  مس  ملی  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 

تولیدکننده مس در دنیا قرار گیرد، گفت: شرکت های دنیا برای حفظ تولید و تقاضا، شاهد 
روند کاهشی عیار هستند و  ایران نیز چنین روندی را در پیش گرفته است؛ ما در این 

راستا تناژ عملیاتی را افزایش داده ایم.
سعد محمدی ضمن تاکید براینکه بایستی با نگاه افزایش ایمنی و کاهش هزینه در 
حوزه اقتصاد حرکت کنیم، ادامه داد: میزان تولید مس کاتدی در سال جاری ۲۱۷ هزار 
تن بوده و در ادامه نیز )تا پایان سال( قادر به تولید ۱۸۰ هزار تن کاتد دیگر نیز هستیم 
که بر این اساس ۱۱ درصد جلوتر از برنامه خواهیم بود. در میزان تولید آند نیز ۱۴ درصد 
فراتر از برنامه سال گذشته عمل کرده ایم. همچنین در زمینه فروش هم طی ۹ ماهه 
سال جاری به ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد دست یافته ایم. ۳5 درصد افزایش سود شرکت 
مس ناشی از عملکرد این شرکت و ۴5 درصد حاصل تعیین بهای نرخ ارز است. بیشترین 

میزان حقوق دولتی در حوزه مس نیز چهار درصد برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران برنامه های در نظر گرفته شده برای آینده این 
شرکت را اینگونه عنوان کرد که در نظر داریم طی پنج سال آینده میزان تولید مس را به 
6۰۰ هزار تن ارتقا دهیم. در حال حاضر نیز در مجتمع مس سرچشمه واحد فلوتاسیون 
سرباره در حال احداث است.در ادامه سعد عبدی- مدیر امور نظارت و برنامه ریزی شرکت 
ملی صنایع مس ایران در این همایش با بیان اینکه شرکت ملی مس ایران با تولید ۳۰۰ 
هزار تن مس محتوای معدنی با متوسط قیمتی ۱۷۹۲ دالر بر تن در سال ۲۰۱۹ یکی 
از کشورهای برتر زیر صدک پنجاهم دنیا است، گفت: دو کمربند مس در آند و هیمالیا 

وجود دارد که ایران در مسیر این کمربندها قرار دارد.
وی میزان ذخیره مس ایران را ۳6.5 میلیون تن معادل ۴.۲ درصد اعالم کرد که 
رتبه هفتم دنیا را به خود اختصاص داده است و ادامه داد: همچنین میزان ذخیره بوکسیت 
به عنوان ماده اولیه آلومینا در ایران ۳۸.5 میلیون تن معادل ۰.۴ درصد دنیا است. میزان 
ذخیره روی ایران ۱۲.۴۴ میلیون تن معادل پنج درصد در رتبه پنجم قرار دارد و میزان 
ذخیره سرب ایران چهار میلیون تن معادل ۴.5 درصد است که در رتبه ششم دنیا قرار دارد.

عبدی اعال کرد:  قیمت مس برای سال ۲۰۲۱ را شش هزار و 6۰۰ دالر پیش بینی 
شده و مسیر صعودی را طی کرده است. روند قیمتی آلومینیوم نیز مثبت و روند حرکت 
قیمت طال، روی و سرب منفی بوده است. متوسط مصرف مس در دنیا به ازای هر فرد 

۳.۲ کیلوگرم است.

مهمترین  از  یکی  عنوان  به  الیات  م
منابع درآمدی پایدار به محل مناقشه دولت 
و نمایندگان در بودجه ۱۴۰۰ بدل شده است. 
با تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق 
اکنون نمایندگان باید بین دوراهی افزایش 
مالیات و یا بستن راه های فرار از آن یکی 

را انتخاب کنند؟
سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه 
۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف 
و یک رای ممتنع تصویب شد.  دولت در 
را  آذر سال جاری الیحه بودجه  اریخ ۱۲  ت
کلیات  بنابراین،  بود.  کرده  مجلس  قدیم  ت
بودجه تقریبًا با تأخیری یکماهه به تصویب 
کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر 
منابع  سر  بر  موجود  اختالفات  خاطر  ه  ب
تعریف  هزینه های  و  مصارف  و  رآمدی  د

شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع 
مخالف  نمایندگان  تأکید  و  درآمدی  ایدار  پ
الیحه بودجه بر این موضوع به محل اختالف 

دولت و مجلس تبدیل شده است.
مالیات  اخذ  با  که  معتقدند  منتقدان 
بیشتر می توان وابستگی به نفت را کاهش 
داد. برای مثال »علی نیکزاد«،  نایب رییس 
جلسه  حاشیه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
کمیسیون تلفیق گفته بود: ما می توانیم در 
موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه 
اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده 
و  کنیم  اخذ  مالیات  ثروتمند  اشخاص  از  و 
ضعیف  اقشار  بر  دوباره  بخواهیم  اینکه  نه 

مالیات وضع کنیم.
اهمیت  و  موضوع  اصل  در  ایرادی 
مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه 
لیات  ما نیز  قتصاد  ا حوزه  پژوهشگران 
برای  درآمد  نوع  پایدارترین  و  مناسب ترین 
جهت  کارآمد  است  ابزاری  و  بوده  دولت 
اجرای سیاست های اقتصادی و حتی هدایت 

اقتصاد در مسیر اهداف کالن.
به عالوه، اقتصاددانان معتقدند که در 
برای  دولت ها  که  ایران  مانند  کشورهایی 
تأمین هزینه های خود متکی به درآمدهای 
محصولی(  تک  یا  )و  طبیعی  منابع  فروش 
هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه 
افزایش  جهت  اقداماتی  و  تالش  و  دولت 
درآمدهای  کل  از  درآمدها  نوع  این  سهم 

دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی 
محدود بوده و این کشورها نمی توانند تا ابد 
اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند 

نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده 
مقابل  در  را  کشور  اقتصاد  دیگری،  خام 
بسیار  جهانی  بازار  تکانه های  و  نوسانات 
بلند  هدف  این  بنابر  می کند.  پذیر  آسیب 
مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای 

نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن 
اعمال  و  سو  یک  از  الزم  زیرساخت های 
بخش های  دیگر  در  ساختاری  تغییراتی 
اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای 
مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر 
می تواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز 

کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، 
که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است 
در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.

لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای 
افزایش پایه های مالیاتی

و  جایگزینی  از  صحبت  رو  این  از   
افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع 
و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت 

گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس 
سازمان برنامه و بودجه نمایان است.

»محمدباقر نوبخت« در حاشیه جلسه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با 
یک  بودجه،  این  دولت  نظر  از  اینکه  بیان 
بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم 
معیشتشان به طور مستقیم با پرداخت های 
بودجه  اگر در  بنابراین  ما صورت می گیرد، 
به طور انقباضی عمل می کردیم و به مردم 
فشار می آوردیم می توانستیم بخش بزرگی 
از هزینه ها را با مالیات تامین کنیم،   اما ما 
مالیات،   عنوان  به  مردم  از  نیست  قرار  که 
مردم  به  آنچه  و  بستانیم  را  باالیی  مبالغ 

بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ 
درآمدهای  افزایش  چگونگی  درباره  هم 

مالیاتی  پایه های  افزایش  گفت:  مالیاتی 
جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس 
دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود 
در  خواهد شد.  ایجاد  قطعًا ظرفیت وصول 
اصالحیه الیحه بودجه از طریق جلوگیری از 
فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت های مالیاتی، 
قانون پایانه های فروشگاهی، مالیات معوق و 
مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع 

مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قول ها حکایت از آن دارد که 
مالیاتی  فرار  از  به جلوگیری  دولت متمایل 
است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش 
اقتصاد  کنونی  شرایط  در  ویژه  به  مالیات، 
اما  نمی رسد.  نظر  به  منطقی  امری  کشور 
شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش 
قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته 
این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت 
را  سه گانه  قوای  توجه  قابل  همکاری  و 

می طلبد.
واقعیت های  از  یکی  مالیاتی  فرار 
اتفاقًا  که  می رود  شمار  به  کشور  اقتصادی 
رقم قابل توجی را نیز در بر می گیرد، طوری 
که می تواند بخشی از کسری تراز عملیاتی 

را جبران کند.
فرار  میزان  از  دقیقی  آمار  هرچند 
برآوردهای  طبق  اما  ندارد،  وجود  مالیاتی 
هزار   ۴۰ تا   ۲5 بین  ایران   در  موجود 
میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته 
از  بیشتر  بسیار  را  مبلغ  این  صاحبنظران 

این می دانند.
تاجگردون«،  »غالمرضا  نمونه  برای 
نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون 
حجم  دهم  مجلس  در  بودجه  و  برنامه 
معافیت های مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ 
تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ 
این  بود.  کرده  برآورد  تومان  میلیارد  هزار 
برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در 
حال حاضر ارقام باالتر نیز قابل تصور است.

دولت و مجلس بر سر دوراهی؛

مالیات، مهمترین منبع درآمد در بودجه 1400
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ن  متخصصا همت  با 
با  و  یرانی  ا دانشمندان  و 
ساخت  فنی  نش  دا کسب 
پنجمین  عنوان  ایران  پرتوان«،  »لیزر 
کشور سازندۀ این نوع لیزرها را به خود 

اختصاص داد. 
ن  و معا  ، ی نقو ی  مهد سید 
انجام  ز  ا مبارکه،  فوالد  تکنولوژی 
تست  ت  عمــلیا میــز  فقیـــت آ مو
گـرم  لیــزر     پرتوان kw ۱۰ در روز 
چهارشنبه دهم دی ماه با همکاری این 
شرکت در مرکز علوم و فنون لیزر ایران 
خبر داد و گفت: با کسب این موفقیت 
اردیبهشت سال  از  قرار است  ارزشمند 
گازی  لیزر  جایگزین  لیزر  این   ،۱۴۰۰
اروپایی موجود در شرکت فوالد مبارکه 

شود.
وی با بیان این مطلب در گفت وگو 
با ایراسین اظهار کرد: در آبان ماه سال 
گذشته که نمایشگاه اپتیک و لیزر برگزار 
شد، شرکت فوالد مبارکه با مرکز علوم 
بر  مبنی  قراردادی  ایران  لیزر  فنون  و 
پرتوان  و  فیبری  لیزر  ساخت  و  تولید 
kw ۱۰ به امضا رساند و امروز بعد از 
گذشت حدود یک سال، تست گرم لیزر 
انجام گرفت و بر ما مسجل شد که توان 

ساخت لیزر پرتوان در ایران وجود دارد.
نقوی با بیان اینکه در حال حاضر 
فوالد مبارکه از یک لیزر ساخت کشور 
به دلیل  گفت:  می کند  استفاده  آلمان 
قطعات  تهیۀ  امکان  تحریم ها،  وجود 
این تجهیز برای شرکت میسر نیست. 
لیزر در  این  از  این در حالی است که 
مبارکه  فوالد  تولید  خطوط  بخش  دو 
مشکل  دچار  اگر  و  می شود  استفاده 
تولید  خطوط  در  فعالیت  شود،  فنی 
محصوالت سرد با مشکل جدی مواجه 
گرفتیم  تصمیم  نتیجه  در  شد.  خواهد 
بعد  و  بسازیم  را در داخل  لیزر  این  تا 
از انجام تحقیقات، متوجه شدیم مرکز 

ساخت  توان  ایران  لیزر  فنون  و  علوم 
لیزر پرتوان را دارد.

مبارکه  فوالد  تکنولوژی  معاون 
داخل  ساخت  لیزر  از  استفاده  افزود: 
برای شرکت فوالد مبارکه در مقایسه 
با نمونۀ خارجی، از لحاظ میزان هزینه، 
حدود 5۰ درصد ارزان تر تمام می شود 
کشور  از  ارز  خروج  از  نتیجه  در  و 

جلوگیری می کند.
که  موضوع  این  بر  تأکید  با  وی 
ساخت لیزر   پرتوان اقدامی دانشی و 
متکی بر تکنولوژی های بسیار پیشرفته 
است ادامه داد: اگر ساخت لیزر  پرتوان 
در داخل کشور برای ما میسر نمی شد، 

تولید محصوالت سرد در فوالد مبارکه 
با مشکل مواجه می گشت.

به گفتۀ وی، لیزر   یکی از اقالم 
گران قیمت در صنعت به شمار می آید، اما 
اکنون با دسترسی به توان ساخت لیزر   
برنامه ریزی  کشور،  داخل  در  پرتوان 
برای ساخت ماشین های جوش لیزری 
با  تا  شد  خواهد  انجام  لیزری  برش  و 
ساخت آن ها با قیمت های مناسب، این 
دست از ماشین آالت را در اختیار دیگر 

صنایع قرار دهیم.
لیزر     ساخت  اینکه  بیان  با  نقوی 
دارد  نیاز  زیادی  فنی  دانش  به  پرتوان 
برای  بسیاری  تحقیقات  داشت:  اظهار 
گرفت.  صورت  آن  ساخت  چگونگی 
لیزر  ساخت  برای  توان  ایران  در  البته 
اما  داشت،  وجود   ۲  kw تا   کم توان 
می شود،  بیشتر  لیزر  قدرت  که  زمانی 
ساخت آن از لحاظ فنی و دانشی بسیار 

سخت خواهد بود.
مبارکه  فوالد  تکنولوژی  معاون 
پرتوان  لیزر  حاضر  حال  در  داد:  ادامه 
در  فنی  و  ایمنی  لحاظ  از  ساخته شده 
سطح قابل قبولی قرار دارد و جایگزین 
در  آن  خارجی  نمونۀ  برای  مناسبی 

صنعت فوالد ایران است.

با مشارکت و سرمایه گذاری فوالد مبارکه محقق شد؛ 

ایران در جمع پنج کشور سازندۀ لیزر پرتوان در جهان 
ساخت فیلم »حافظ« 

با مشارکت شهرداری های استان سمنان
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان با اشاره به 
ساخت فیلم کوتاه حافظ، گفت: به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد 
عنوان  به  استانداری سمنان  و شوراهای  امور شهری  دفتر  مقدس،  دفاع 
رئیس کمیته شهرداری های استان در ستاد بزرگداشت، برنامه های خود را 

اعالم کرد که ساخت فیلم کوتاه حافظ جزو آنهاست.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، راضیه 
شهاب با اشاره به تهیه فیلم کوتاه »حافظ« در شهر سمنان، اظهار کرد: 
تکریم شهیدان، رسالت سنگینی است بر دوش همه قرار دارد و همه باید 
سهم خود را در این زمینه ادا کنند، مخصوصًا مسئوالن و مدیرانی که خود 

را مدیون خون شهدا می دانند.
وی افزود: باید از زبان هنر برای انتقال مفاهیم و محتوای ایثار و شهادت 
استفاده شود؛ زیرا یک کار هنری، اثرگذاری مطلوبی بر فضای جامعه دارد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان با اشاره به 
ساخت فیلم کوتاه حافظ، گفت: به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به عنوان رئیس 
کمیته شهرداری های استان در ستاد بزرگداشت، برنامه های خود را اعالم 

کرد که ساخت فیلم کوتاه حافظ جزو همین برنامه هاست.
شهاب با بیان اینکه ترسیم ۲۰ دیوارنگاره شهدای شاخص استان، کمک 
به ساخت ۲۰ فیلم کوتاه دفاع مقدس و برگزاری برنامه های فرهنگی در 
طول سال نمونه ای از فعالیت های حوزه اداره کل امور شهری و شوراهای 
استانداری سمنان است، تصریح کرد: در اجرای این برنامه ها از مشارکت 
ضمن  می شود  سعی  و  است  شده  استفاده  سمنان  استان  شهرداری های 
استفاده از تبلیغات محیطی نوین، از پتانسیل فضای مجازی نیز در انتشار 
محتوای مناسب در راستای انتقال مفاهیم شهادت طلبانه و ارزش های دفاع 

مقدس استفاده کنیم.
وی ضمن تقدیر از تالش های بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
استان سمنان، خاطرنشان کرد: این فیلم های کوتاه به تهیه کنندگی بنیاد 
و  امور شهری  دفتر  و سفارش  دفاع مقدس  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
ویژه  به  و  استان  با مشارکت شهرداری های  استانداری سمنان  شوراهای 

شهرداری های گرمسار، شاهرود و دامغان در حال تهیه است.

توسعه  طرح  اجرای  با  تنی   ۲۵00 شناورهای  تردد 
کنگان  بندر  توسعه  طرح  برجسته  بندرکنگان/نقش 

در اشتغال و معیشت مردم
دکترمحمد اسالمی گفت: طرح توسعه بندر کنگان نقش بسزایی را 
در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و معیشت مردم منطقه ایفا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی،دکتر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
افزود:عملیات  بندر  این  توسعه  طرح  از  بازدید  و  کنگان  بندر  به  سفر  در 
اجرایی احداث موج شکن های توسعه بندر کنگان بوشهر، یکی از جدی 
ترین مطالبه مردم منطقه بود که در سفر  رئیس جمهور هم مورد تأیید قرار 
گرفت و با طراحی این پروژه در سازمان بنادر و دریانوردی همزمان با هفته 

دولت عملیات اجرایی آن آغاز شد.
احداث موج شکن های  پروژه،  پیمانکار   امیدواریم  تاکید کرد:  وی 
توسعه بندر کنگان بوشهر، را با اهتمام ویژه در زمان بندی که متعهد شده، 

به پایان برساند.
اسالمی بیان کرد: بندر کنگان یکی از بنادر خوب و با ظرفیت های 
باالی استان بوشهر میباشد که با بهره برداری از پروژه طرح و توسعه این 
بندر ،  امکان تردد کشتی هایی با ظرفیت ۲ هزار و 5۰۰ تنی فراهم میشود و 
این مهم نه تنها باعث رونق بیشتر اقتصادی این بندر بلکه در بحث  اشتغال 

و معیشت مردم نیز نقش بسزایی خواهد داشت.
استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  زاده  ارجمند  سیاوش  ادامه  در   
بوشهر در اینباره گفت :  با توجه به حجم باالی شناورهای استفاده کننده 
ارتقاء  و  بندر  این  ساماندهی  بمنظور  و  کنگان  موجود  اسکله  و  بندر  از 
وضعیت تردد و ورود و خروج کاال  طرح توسعه حوضچه بندرکنگان  از 
۸ هکتار به ۳6 هکتار با هزینه ای بالغ بر ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،  

در دستورکار قرار گرفت.
آرامش  برابری وسعت حوضچه   5 الی   ۴ افزایش  کرد:  عنوان  وی 
بندی  دسته  در  شناورها  تا  سازد  می  فراهم  را  امکان  این  کنگان  بندر 
ایمن در حوضچه  ساماندهی شوند که  فاصله های  در  و  های مختلف 
این امر خود بیشترین تاثیرگزاری را  در زمان بروز حادثه و در به حداقل 

رساندن خسارات دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر  
حوضچه بندر کنگان قابلیت ورود شناور زیر ۱۰۰۰ تن را داراست که عمدتا 
شناورهای  سنتی نیز میباشند و انتظار می رود که با تکمیل طرح توسعه 
بندر تجاری کنگان، قابلیت ورود کشتی هایی با ظرفیت ۲5۰۰-۳۰۰۰ تن 

به این بندر فراهم شود.
بیان کرد: طول کل موج شکن ها تعیین شده در طرح  ارجمند زاده 
توسعه ۱۷65 متر میباشد  که موج شکن اصلی )شرقی( ۱۳۲5 متر و طول 

موج شکن فرعی )غربی( ۴۴۰ متر خواهد بود.

در شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن برگزار شد
جلسه بررسی عملکرد مدیریت بحران بارش برف اخیر

این جلسه به منظور بررسی نقاط قابل بهبود و قوت مدیریت بحران 
شرکت و رسیدگی به علل خاموشی هاي  موردی و پراکنده رخ داده در 

بارش برف اخیر و پیشگیری از موارد مشابه برگزار شد.
در این جلسه دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از آمادگی و 
تالش همکاران برای رفع مشکالت موردی پیش آمده گفت: برای سالجاری 
۳۰۰ مرحله از طرح جهادی افزایش تاب آوری در  فاز اول در استان پیش 
بینی شده بود که رو به اتمام است و انتظار آن است که در مراحل ۳۰۰ 
الی 5۰۰ طرح تاب آوري دیگر شاهد برخی عیوب منجر به خاموشی که به 

سادگی قابل پیشگیري می باشند نباشیم .
وی تاکید کرد: همچنین پس از اجراي 5۰۰ مرحله طرح تاب آوري 
عملکرد منفی یا مثبت امور هاي توزیع برق در ارتقاي پایداري فیدرهاي 

تحت پوشش خویش مشخص خواهد شد.
هنرمند خاطرنشان کرد: برای اینکه مدت زمان طوالنی رفع خاموشی 
تغییر نگرش و هدف  باید   نیفتد  اتفاق  هاي مشترکین در زمان بحران  
گذاري اقدامات امور به منظور رفع بحران در زمان کوتاهتر عملیاتی شود.

مدیرعامل توزیع برق گیالن در خاتمه ضمن اشاره به برخی نقاط قابل 
بهبود در مدیریت بحران ، خواستار رفع این نواقص و کسب آمادگی بیشتر 

در بحران هاي پیش رو شد.

سرپرست شرکت گاز مازندران :
تشویقی  بسته های  مشمول  گاز،  کم مصرف  مشترکین 

می شوند
مازندران-سرپرست شرکت گاز مازندران از اختصاص مشوق های ویژه 

برای مشترکان خوش مصرف و کم مصرف استان خبر داد.
»حمزه  مازندران،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
امیرتیموری« سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: مشوق های ویژه برای 
مشترکان خوش مصرف و کم  مصرف گاز خانگی در ماه های دی، بهمن و 

اسفند اختصاص  یافته است.
بر اساس مصوب وزارت نفت مشترکانی که مصرف  افزود:  وی 
۲۰۰ مترمکعب  گاز خانگی خود را در ماه  های دی، بهمن و اسفند، 
یگان  ا ر مشترکان  ز  ا دسته  ین  ا ی  برا ز  گا قبض  دهند،  کاهش 

می شود. محسوب 
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: مشترکینی که مصرف گاز آنان 
در مقایسه با مدت مشابه سال های ۹6 و ۹۷ حدود ۱۰ درصد کاهش یابد 
از تخفیف ۱5 درصدی بهای گاز بهره مند می شوند.امیر تیموری تأکید کرد 
آنان ۱5  باشند، بهای مصرفی  افزایش مصرف گاز داشته  مشترکینی که 

درصد افزایش می یابد.

 

شهردار رشت عضو شورای سیاستگذاری شهرهای
 فعال ایران شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت طی حکمی از سوی مهدی جمالی 
نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و سید 
عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان به عنوان عضو شورای سیاسگذاری شهرهای فعال ایران منصوب 
شد.در متن این ابالغیه آمده است:نظر به تعهد، تخصص و اهتمام جنابعالی 
در جهت توسعه ورزش شهروندی و همچنین به منظور اجرای موفق طرح 
ملی شهرهای فعال ایران »شفا« به موجب این حکم به عنوان »عضو 

شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران« منصوب می شوید.

گیالن  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  خط  بر  گفتگوی 
با مردم استان

به مناسبت سالروز تشکیل شرکت های آب و فاضالب، مدیرعامل 
شرکت آبفای گیالن امروز با حضور در سامانه ۱۲۲ این شرکت، به صورت 
بر خط و تلفنی با مردم استان صحبت و مشکالتشان را پیگیری کرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیالن؛ 
سید محسن حسینی ، ضمن گرامیداشت یازدهم دیماه سی امین سالروز 
تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب گفت: هدف از حضور 
در این مرکز و پاسخگویی بر خط و تلفنی، بررسی و رفع مشکالت مردمی 
و تسهیل در خدمت رسانی می باشد .وی با تاکید بر اهمیت حضور مدیران 
در مرکز ارتباط مردمی ۱۲۲ جهت شنیدن مشکالت مردمی و تالش بر 
رفع آن به منظور افزایش سطح رضایتمندی گفت: در هفته های گذشته، 
در راستای پاسخگویی بر خط مدیران شرکت آب و فاضالب گیالن از 
طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ ، تعدادی از معاونین شرکت و مدیران 
امور آبفای شهرستان ها به صورت مستقیم از طریق این سامانه با مردم 

گفتگو کردند که این برنامه تا پایان سال ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
در حال حاضر در برابر کرونا ، سالمندان و بیماران در 

خطر بیشتری هستند
مازنــدران-  دکتــر ســید عبــاس موســوی؛ رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــه  ــه ب ــداران، ک ــا فرمان ــا ب ــژه کرون ــه وی ــدران در جلس ــکی مازن پزش
ــر اینکــه بررســی ها نشــان  ــان ب ــا بی ــزار شــد ب ریاســت اســتاندار برگ
می دهــد اجــرای محدودیت هــا و طرحهــای مرتبــط در مازنــدران، خیلــی 
تفــاوت معنــاداری بــا اســتان های دیگــر نــدارد، بلکــه بهتــر هــم عمــل 
شــده اســت، افــزود: کشــور پیــک ســوم را تمــام کــرده ولــی مازنــدران 

درحــال ورود بــه پیــک ســوم اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران تصریــح کــرد: در حــال 
حاضــر، عواملــی ماننــد وضعیــت آب و هوایــی و ســرد شــدن هــوا کــه 
بــه تجمــع افــراد در اماکــن کوچــک می انجامدبــه تشــدید شــیوع کرونــا 

کمــک کــرده اســت .
ــده  ــه، ده روز آین ــه اینکــه یــک هفت ــد ب ــا تاکی ــر موســوی ب دکت
نقطــه عطــف شــیوع کرونــا در اســتان اســت و اگــر در ایــن مــدت ایــن 
وضعیــت کنتــرل نشــود اســتان رســما وارد پیــک جدیــدی، شــبیه پیــک 

اول خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت:  بــه نظــر می رســد ویــروس تغییــر رفتــار داده 
و اگــر یــک عضــو از خانــواده درگیــر شــود، تقریبــا همــه ی اعضــای آن 
ــه  ــا عالمــت و چــه بی عالمــت . ب ــد، چــه ب ــر می کن ــواده را درگی خان
همیــن خاطــر از مــردم خواهــش میکنــم کــه تحــت هیــچ شــرایطی 
ــه  ــت فاصل ــود رعای ــراودات خ ــد و در م ــزار نکنن ــا را برگ ــی ه دورهم

اجتماعــی را جــدی بگیرنــد.

غربالگری کرونا برای ۶0 درصد از مردم استان اصفهان 
انجام شد

سـرهنگ علـی قمیـان بـا اشـاره بـه آخرین گـزارش اجـرای طرح 
»حافظـان سـالمت محـالت« در اسـتان اصفهـان بـا همـکاری سـپاه 
صاحـب الزمـان )عـج( و دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان اظهار داشـت: 
ایـن طـرح از ابتـدای آذر مـاه با ایجاد یک هـزار و ۱۰۰ پایگاه بسـیج در 

محـالت در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای آذر مـاه تاکنـون ۸۸۰ هـزار و ۱5۰ 
خانـواده و معـادل 6۰ درصـد از مـردم اسـتان در ایـن طـرح غربالگـری 
کرونـا شـده اند، اضافـه کـرد: سـه میلیون و 5۷ هـزار و ۷۰۹ نفـر در این 

خانواده هـا مـورد غربالگـری قـرار گرفته انـد.
سـخنگوی سـتاد مقابلـه بـا کرونای سـپاه صاحـب الزمـان )عج( با 
بیـان اینکـه در ایـن طـرح ۱۹۹ هـزار و ۹۷۰ فرد در معـرض خطر ابتالء 
به کرونا شناسـایی و به مرکز بهداشـت معرفی شـده اسـت، ابراز داشـت: 

۲۴6 تـور کنتـرل سـالمت محور در این طرح مشـارکت داشـته اند.
وی همچنیـن بـه توزیـع ۱۹۹ هـزار و. ۹۷۰ بسـته بهداشـتی بیـن 
خانواده هـای نیازمند در سـطح اسـتان اصفهان از ابتـدای آذر ماه تاکنون 
اشـاره کرد و افزود: همچنین در این بازه زمانی با شناسـایی خانواده های 

نیازمند 6۷ هزار و ۷۹۸ بسـته معیشـتی تحویل این افراد شـده اسـت.
سـرهنگ قمیان با بیان اینکه بازدید از ۴۲ هزار و ۳6۷ واحد صنفی 
بـرای رعایـت پروتکل های بهداشـتی نیز از ابتدای آذر مـاه تاکنون انجام 
شـده اسـت، اضافـه کـرد: در این بازدیدهـا ۳۲۰ هزار و ۱۳۹ مـورد تذکر 

ارائه شـده و آموزش های الزم نیز به افراد داده شـده اسـت.

از سوی مدیرعامل صورت گرفت:
*تقدیر شرکت گاز هرمزگان از پرسنل پلیس راه استان 

هرمزگان*
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان هرمزگان از پرســنل پلیــس راه این 
اســتان کــه بــرای جلوگیــری از تصــادف در جــاده بندرعباس-مینــاب به 
دلیــل نشــتی گازوییــل روی جــاده از یــک کامیون،خــاک پاشــی کــرده 

بودنــد، تقدیــر وتجلیــل به عمــل اورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان هرمــزگان: فــواد 
حمــزوی، مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــه همــراه رئیــس امــور مالــی و 
پشــتیبانی، مســئول خدمــات رفاهــی و مــددکاری اجتماعــی و رئیــس 
ــس راه  ــر فرماندهــی پلی ــن شــرکت در محــل دفت ــی ای ــط عموم رواب
ــی  ــن فرمانده ــه شــناس ای ــد و از پرســنل وظیف ــتان حضــور یافتن اس

تقدیــر و تجلیــل بعمــل آوردنــد.
حمــزوی در ایــن نشســت کــه فرمانــده پلیس راه اســتان، جانشــین 
وی و مســوول عقیدتــی سیاســی فرماندهــی انتظامــی اســتان حضــور 
داشــتند، افــزود:در ایــن برهــه از زمــان کــه مــردم بــه دالیــل مختلــف  
ــل  ــنگینی را تحم ــی س ــار روح ــترس و... فش ــاری، اس ــادی ،بیم اقتص
مــی کننــد، اظهــار کــرد: رخ دادن و مشــاهده چنیــن وقایــع تحســین 
برانگیــزی بــی شــک ســبب بــاال رفتــن روحیــه امیــد و اعتمــاد بیشــتر 

مــردم بــه پلیــس خدمتگــزار خواهــد شــد.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان هرمــزگان افــزود: انتشــار ایــن  
ــای  ــروی ه ــه نی ــی اســت ک ــزاران خدمات ــع  یکــی از ه ــم در واق فیل
ارزشــمند انتظامــی و پلیــس راه در راســتای  مســئولیت اجتماعــی خــود 
ــات  ــن خدم ــاهده ای ــا مش ــردم ب ــت م ــد اس ــد و امی ــی دهن ــام م انج
همچنــان پلیــس را پناهگاهــی امــن و مطمئــن بــرای خــود در جامعــه 
ــا پلیــس جهــت داشــتن امنیــت  ــه همراهــی و همــکاری ب بداننــد و ب
بهتــر و بیــش تــر، چــون گذشــته در صحنــه باشــند و بــه ایــن نیروهــای 

ارزشــی یــاری رســانند.
شــایان ذکــر اســت ســه روز پیــش، فیلــم کوتاهــی از خــاک پاشــی 
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی هرمــزگان بر روی جــاده بندرعباس-میناب 
بــه دلیــل ریختــه شــدن  گازوییــل  توســط کامیــون عبــوری از ایــن 
جــاده و جهــت جلوگیــری تصــادف  در فضــای مجــازی منتشــر شــد 
کــه موجــب واکنــش هــای  کابــران مجــازی جهــت تحســین ایــن کار 

خداپســندانه پلیــس شــد.

اندیشه- به نقل از واحد خبر اداره 
روابط عمومی و امور بین الملل شورای 
اسالمی و شهرداری اندیشه، به همت 
برف  ستاد  رزمایش  اندیشه  شهرداری 

روبی در سطح شهر برگزار شد.
خدمات  معاون  شهبازی  وحید 
درحاشیه  اندیشه  شهرداری  شهری 
رزمایش ستاد برف روبی بیان داشت: 
درفصل  که  ومشکالتی  مسائل  ز  ا
زمستان همه ساله با آن مواجه هستیم 
برف  و   شدید  های  بارندگی  وقوع 

تردد  در  تواند  می  که  است  سنگین 
شهری اختالل ایجاد کند ودر پی آن 
شهری  زیرساختهای  و  امکانات  به 
ستادمدیریت  که  کند  وارد  آسیب  نیز 
جلوگیری  و  کنترل  به منظور  بحران 
ازوقوع حوادث غیرمترقبه در شهرداری 

اندیشه  تشکیل شد. 
به گفته وی تمام تمهیدات الزم 
با  برف  سنگین  بارش  با  مقابله  برای 
تعبیه باکس های شن و ماسه در نقاط 
در  آن  کافی  دپوی  و  شهر  مختلف 

آماده  وهمچنین  شهرداری   انبارهای 
و خودروهای  ماشین آالت  نگهداشتن 

برف روبی دیده شده است.
یگر  د به  مه  ا د ا ر د ی  ز شهبا
ستاد  شده  گرفته  درنظر  تمهیدات 
اشاره  اندیشه  شهر  بحران  مدیریت 
آبهای  هدایت   : گفت  و  داشت  ای 
آبگرفتگی  مشکالت  رفع  و  سطحی 
دیگر   ز  ا شده  بینی  پیش  نقاط  در 
شهر  سطح  در  گرفته  صورت  موارد 
هیچ  به  گفت  توان  می  که  باشد  می 

وجه در این خصوص با مشکلی روبرو 
نخواهیم شد و انشاا... این زمستان را 
بدون ایجاد هرگونه مشکلی پشت سر 

 . خواهیم گذاشت 
این   : اظهارداشت  پایان  در  وی 
میدهیم  عزیز  شهروندان  به  را  نوید 
که با تمهیدات در نظر گرفته شده می 
بدون دغدغه  را  امسال  توانند زمستان 
ازآسیبهای برف سپری نمایند و از بارش 
برف و باران این رحمت الهی با خیالی 

آسوده لذت ببرند.

وحید شهبازی :

گذر از زمستانی بدون دغدغه با مدیریت صحیح ستاد بحران شهرداری اندیشه

شهر  اسالمی  شورای  ئیس  ر
باغستان با اشاره به رویکرد و پیگیری 
منظور  به  باغستان  اسالمی  شورای 
سهولت شهروندان محترم در دسترسی 
تخصیص  با  گفت:  اداری،  خدمات  به 
اعتباراز سوی شورای اسالمی، ساختمان 
بانک ملی نصیرآباد و دفتر اقماری اداره 
سال  در  باغستان  در  اجتماعی  تامین 

جاری بازسازی و افتتاح شد. 
باغستان- به نقل از روابط عمومی 
و  اسالمی  شورای  بین الملل  امور  و 
جالل  مهندس  باغستان،  شهرداری 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  امامی 
باغستان با اشاره به بازسازی ساختمان 
اقماری  دفتر  و  نصیرآباد  ملی  بانک 
تامین اجتماعی باغستان گفت: با توجه 
استقرار  و  شهری  روزافزون  توسعه  به 
فزاینده جمعیت در استان تهران به ویژه 

غرب استان تهران و شهر باغستان با 
توجه به منطقه جغرافیایی و دسترسی 
استقرار  و  بهره مندی  به  نیاز  ویژه، 
بانکی  و  رفاهی  اداری،  خدمات  انواع 

ضروری است.
شهر  اسالمی  شورای  افزود:  وی 
مردم  نمایندگان  عنوان  به  باغستان 

مدیریت  پنجم  دوره  فعالیت  ابتدای  از 
شهری یکی از رویکردها و دغدغه های 
و  مردمی  مطالبات  پیگیری  به  را  خود 
استقرار و افزایش انواع خدمات اداری به 
منظور سهولت در دسترسی شهروندان 

اختصاص دادند.
شهر  اسالمی  ی  ا شور ئیس  ر

به  توجه  با  داشت:  بیان  باغستان 
دفاتر  و  بانک  شعب  فعالیت  اهمیت 
ر  سروکا توجه  با  عی  جتما ا مین  تا
مجموعه ها،  این  با  شهروندان  داشتن 
دفتر  و  نصیرآباد  ملی  بانک  ساختمان 
پس  اجتماعی  تامین  اداره  اقماری 
با   ،۹۸ سال  در  تخریب  و  خسارت  از 
سوی  از  بودجه  تخصیص  و  پیگیری 
بازسازی  باغستان،  اسالمی  شورای 

و افتتاح شد.
بیان  یان  پا در مامی  ا مهندس 
داشت: همواره یکی از مطالبات اصلی 
باغستان  اسالمی  شورای  مجموعه 
افزایش ظرفیت خدمات رسانی ادارات 
در  خصوصی  و  دولتی  دستگاه های  و 
موجود  نیاز  به  توجه  با  باغستان  شهر 
بوده است که در ادامه مسیر نیز در این 

راستا تالش خواهیم کرد.

مهندس امامی رئیس شورای اسالمی شهر باغستان:

سهولت دسترسی شهروندان به خدمات اداری، رویکرد شورای اسالمی باغستان
 بازسازی ساختمان بانک ملی نصیرآباد و دفتر اقماری تامین اجتماعی در سال 99

با هماهنگی و برنامه ریزی مدیریت روابط 
عمومی دانشگاه ایالم، کارگاه »روابط عمومی 
روابط  مدیران  ویژه  اجتماعی«  شبکه های  در 
عمومی ادارات و سازمان های استان با تدریس 
عمومی  روابط  ارشد  کارشناس  حیدری  اکبر 
شرکت آب و فاضالب  استان در محل سالن 

فرزانگان برگزار گردید.
گفت:  حیدری  اکبر  کارگاه،   این  در 
یک  گر  ارائه  توانند  می  اجتماعی  شبکه های 
سازمان  از  مثبت  و  شفاف  واقعی،  تصویر 
می توانند  عمومی  روابط  کارگزاران  لذا  باشد. 
یا  اینستاگرام  با ایجاد صفحه های فیس بوک، 
توییتر و با توجه به ویژگی های منحصر به  فرد 

محتوا  انواع  اشتراک گذاری  امکان  در  شبکه ها،  این 
از  دلخواه  تصویر  ساختن  برای  آن،  بودن  تعاملی  و 

سازمان  استفاده کنند.
افزود: روابط عمومی شبکه های اجتماعی  وی 
در واقع نحوه ی به کارگیری فناوری جدید ارتباطی و 
شیوه های نوین اطالع رسانی در جهت ارائه ی خدمات 
منطبق بر خواسته های مخاطبان است که به  صورت 
لحظه ای برخط و در درون شبکه های اجتماعی بر بستر 

اینترنت صورت می گیرد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  ارشد  کارشناس 
فاضالب استان با اشاره به الزامات استفاده از شبکه 
های مجازی افزود: فناوری های جدید، روابط عمومی 

جدیدی را خلق کرده اند بنابراین باید برای توسعه ی 
فعالیت ها، شناخت شبکه های اجتماعی ضروری است.

فرصت  هم  مجازی  فضای  داد:  ادامه  حیدری 
است هم تهدید. اگر ما سواد و مهارت استفاده صحیح 
و اطالعات درست در خصوص استفاده از این فضا را 
بدانیم طبیعتًا فضای مجازی یک فرصت خواهد بود.

وی بیان داشت: روابط عمومی همواره در خط 
مقدم استفاده از پیشرفت های تکنولوژیکی و تجربه 
کار با ابزارها و تکنیک های جدید برای تولید نتایج 
یافته بوده است، به همین دلیل الزم  بهتر و توسعه 
است  آموزش ها در حوزه ارتباطات و فضای مجازی به 
صورت روزانه باشد چرا که در مدت زمان اندکی شاهد 
پیشرفت ها و ایجاد شبکه های اطالع رسانی و اجتماعی 

با کارکردهای جدیدتری هستیم.
مرکز  نظرسنجی  نتایج  شد:  یادآور  وی 
نشان  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی 
در  نفر  شش  ایرانی  ده  هر  از  که  می دهد 

شبکه های اجتماعی عضویت دارنند.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  کارشناس 
فاضالب ایالم  گفت: امروزه، مهم ترین وظیفه ی 
روابط عمومی  تولید محتوا و انتشار آن از طریق 
برای  مجازی(  فضای  حاضر،  حال  )در  رسانه 
تنویر افکار عمومی است بنابراین توجه به این 
امر مهم در برهه کنونی الزم و ضروری است.

وی افزود: به جرات می توان گفت بیش 
از ۹۰ درصد فعالیت های اطالع رسانی روابط 
عمومی به سمت شبکه های مجازی بیش رفته است. 
باید بدانیم در دنیای نوین، اطالع رسانی سنتی منسوخ 

شده و اطالع رسانی آنالین جای آن را گرفته است.
از شبکه های  بسیاری  حیدری خاطر نشان کرد:  
اجتماعی که در فضای مجازی تهیه می شوند دارای تاریخ 
مصرف هستند و همواره رقبایی دارند، حتماً باید خود را با 
اطالعات روز در حوزه ی روابط عمومی به روز نگهداشت، زیرا 
جهان روابط عمومی همچنان آبستن تحوالت جدی است.

حدود  آموزشی  کارگاه  این  است،  ذکر  به  الزم 
سه ساعت طول کشید که با توجه به استقبال شرکت 
محتویات  با  آینده  سنوات  در  گردید  مقرر  کنندگان 

جدیدتر مجدد برگزار شود.

شبکه های اجتماعی ارائه گر یک تصویر واقعی و شفاف از سازمان هستند
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گروه خبری شهرسـتان 
باقـرزاده- سـمیه  مشـهد 

مراسـم  د  مشـهد  شـهردار 
آغـاز احـداث پارکینـگ توحیـد، گفت: 
افزایـش  و  پارکینـگ  ایـن  احـداث 
ظرفیـت جـای پـارک خـودرو باعـث 
رونـق گرفتـن میدان شـهدا و تسـهیل 
دسترسـی به حرم رضـوی برای زائران 

خواهـد شـد.
 محمـد رضـا کالئـی در مراسـم 
آغاز عملیـات اجرایـی پارکینگ توحید 
کـه با حضور جمعی از اعضای شـورای 
شـهر و مدیـران شـهری برگـزار شـد، 
افـزود: بخـش زیـادی از رونـق میدان 
شـهدا بسـتگی بـه افزایـش ظرفیـت 
کـه  دارد  محـل  ایـن  در  پارکینـگ 
امیدواریـم با بهره بـرداری از مجموعه 
توحیـد و پارکینـگ هشـت آبـاد ایـن 
مشـکل برطـرف و زمینه رونـق میدان 

شـهدا ایجاد شـود.
وی اظهار داشـت: در میدان شهدا 
کـه حـدود هـزار متـر بـا حـرم مطهـر 
فاصلـه دارد نیـاز بـه سـاخت پارکینگ 
داشـتیم تـا بتوانیـم مـدل هـای حمل 
ونقل را برای تسـهیل دسترسـی زائران 
بـه حـرم مطهر به ویـژه در ایام پیک و 

مناسـبت هـا تغییـر دهیم .

مـی  اینکـه  بیـان  بـا  کالئـی 
بـرای  دیگـری  تصمیمـات  توانسـتیم 
طراحـی میـدان شـهدا گرفتـه شـود، 
گفـت: پـروژه پارکینـگ توحیـد یکـی 
از پـروژه هایـی بـود کـه مـدت زمـان 
طوالنـی معطـل مانـده بـود، در حـال 
ایـن  احـداث  بـرای  مـاه   ۱۴ حاضـر 
پارکینـگ در نظـر گرفتـه شـده اسـت 
ایـن  تـا  کننـد  کمـک  بایـد  همـه  و 
پـروژه بـه سـرعت اجـرا و آمـاده بهره 

شـود. بـرداری 
شهردارمشـهد ادامـه داد: با لطف 
خـدا، تالش همکارانـم و حمایت های 
زیـادی  هـای  پـروژه  شـهر  شـورای 

درحـال اجرا اسـت که بخشـی به بهره 
بـرداری رسـیده و بخشـی نیز تـا پایان 
سـال آمـاده بهره بـرداری خواهد شـد، 
اگـر ایـن پـروژه هـا بـه آینـده موکول 
مـی شـد هزینه بسـیار بیشـتری ایجاد 

مـی کرد.
وی بیـان کـرد: ایجاد زیرسـاخت 
هـای حقوقـی، فنـی، طـرح و تصویب 
پـروژه  یـک  هدایـت  از  پـروژه  یـک 
سـخت تر اسـت، سـوخت پـروژه ها را 
حـوزه مالی و اقتصـادی محیا می کنند 
کـه در ایـن حـوزه پایان سـال صحبت 
خواهـم کـرد امـا در حـوزه اقتصـادی 
شـهرداری همکارانم پشـتیبانی بسـیار 

خوبـی از پـروژه هـا داشـته اند.
شـهردار مشـهد ادامه داد: اجرای 
پروژه های مشـارکتی و رفع مشکالت 
سـرمایه  قـراردادن  اختیـار  در  و  آنهـا 
از  بـه خوبـی  تسـریع،  بیشـتر جهـت 
سـوی معاونـت اقتصـادی انجام شـده 

اسـت که جـای تشـکر دارد.
کالئی افـزود: معاونـت اقتصادی 
حـوزه  در  فقـط  تاسـیس  ابتـدای  در 
مشـارکت در پـروژه هـای اقتصـادی 
فعـال بـود امـا اکنون بـه بلوغ رسـیده 
و تامیـن مالـی پـروژه هـای عمرانی و 
پشـتیبانی از آنهـا را بـه خوبـی انجـام 

دهد. مـی 
شـهردار مشهد با تقدیر از حمایت 
های کمیسـیون اقتصادی و مشـارکت 
گفـت:  مشـهد،  شـهر  شـورای  هـای 
اکنـون ۱۰-۱5 پـروژه عمرانی از جمله 
پـروژه های تقاطع غیر همسـطح خلیج 
فـارس، مصلـی، آزادگان، رودپارک و... 
حـوزه  مالـی  تامیـن  و  پشـتیبانی  بـا 
اقتصـادی شـهرداری مشـهد اجـرا می 
شـود کـه بابت ایـن بلوغ بـه همکارانم 
در ایـن حـوزه تبریـک مـی گویـم و 
امیدواریـم بـا تـالش حـوزه اقتصـادی 
قطـار توسـعه بـا سـرعت بیشـتر رو به 

جلـو حرکـت کند.

شهردار مشهد؛

پارکینگ توحید دسترسی به حرم رضوی را برای زائران تسهیل خواهد کرد
ــارضعیف  ــبکه فش ــازی ش ــه س ــالح و بهین ــروژه اص پ

ــاهرود ــتان ش ــان در شهرس ــتای راهنج روس
پــروژه اصــالح و بهینــه ســازی شــبکه فشــارضعیف هوایــی خیابــان 
شــهید علــی عســکری روســتای راهنجــان شهرســتان شــاهرود عملیاتــی 

. شد
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان شــاهرود بــا بیان ایــن موضــوع اظهار 
داشــت: رفــع ضعــف ولتــاژ مشــترکین بــرق خیابــان ذکــر شــده، بهبــود 
پروفیــل ولتــاژ، کاهــش تلفــات انــرژی الکتریکــی، بــاال بــردن قابلیــت 
اطمینــان شــبکه و افزایــش رضایــت منــدی مشــترکان، از جملــه اهــدف 

ایــن پــروژه محســوب مــی شــود.
جمــال فــرخ زاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه ۳5۰ متــر شــبکه 
فشــارضعیف هوایــی جمــع آوری و بــه کابــل خودنگهــدار تبدیــل شــده 
خاطرنشــان کــرد: نصــب وجــا بــه جایــی ۱۲ دســتگاه ســرچراغ روشــنایی 
معابــر و همچنیــن احــداث پنــج اصلــه پایــه بــرق جدیــد و تغییــر آرایــش 
ســه اصلــه پایــه بتونــی، درراســتای ایــن طــرح عملیاتــی شــده اســت.وی 
همچنیــن اعتبــار صــرف شــده بــرای اجــرای ایــن پــروژه بــرق رســانی را 

۳6۰ میلیــون ریــال عنــوان کــرد.

رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان خبر داد:
ــوت  ــه ف ــر ب ــوادث منج ــدي  ح ــش  40 درص کاه
ــه گاز  ــوط ب ــوادث مرب ــدي ح ــش 100 درص و کاه

ــال 99 ــي در س طبیع
ــور  ــس ام ــی؛ ابوالفضــل شــیرپوری رئی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــراز خرســندي گفــت: از  HSE شــرکت گاز اســتان ســمنان ضمــن اب
ابتــدای ســال ۹۹ تاکنــون هیچگونــه حادثــه اي مرتبــط بــا گاز طبیعــی 
در اســتان ثبــت نشــده کــه ایــن مهــم  کاهــش ۱۰۰ درصــدي حــوادث 
را بــه نســبت ســال گذشــته در همیــن بــازه زمانــی در برداشــته  اســت؛ 
ــي از  ــوت ناش ــدي ف ــش ۴۰ درص ــاهد کاه ــال ۹۹ ش ــن در س همچنی

حــوادث متفرقــه نیــز بــوده ایــم.
شــیرپوری افزود: شــرکت گاز اســتان ســمنان با اســتفاده از پتانســیل 
ــه  ــی، ارائ ــف اجتماع ــای مختل ــش برنامه ه ــد و پخ ــیما، تولی صــدا و س
نــکات ایمنــی در قالب مســتندهای گزارشــی، انیمیشــن، پیام هــای صوتی 
و اخبــار بــه منظــور اطــالع رســانی فراگیــر اقــدام بــه فرهنــگ ســازی 
ــری در راســتای  ــی نمــوده و گام مؤث ــه گاز طبیع مصــرف ایمــن و بهین

ترویــج فرهنــگ مصــرف ایمــن و بهینــه گاز برداشــته اســت.
وی در راســتای آمــوزش نــکات ایمنــی کــه در زمــان نشــت گاز باید 
انجــام شــود، گفــت: در صورتــی کــه شــهروندان متوجه نشــت گاز شــدند 
و احســاس کردنــد گاز در داخــل فضــای خانــه  آن هــا پــر شــده اســت، 
ــا  ــاز کــرده، از کشــیدن ســیگار و ی ــد درب هــا و پنجره هــا را ب ــدا بای ابت
زدن کبریــت و یــا کلیــد بــرق و یــا روشــن کــردن لــوازم برقی خــودداری 

نمــود تــا هیــچ منبــع قابــل اشــتعالی فعــال نشــود.
شــیرپوری یــادآور شــد: شــهروندان قبــل از اســتفاده از بخــاری بایــد 
ــن شــوند و هــر وســیله گاز ســوز  ــودن مســیر دودکــش مطمئ ــاز ب از ب
بایــد یــک دودکــش مجــزا و مخصــوص بــه خــود داشــته باشــد و حداقل 
یــک متــر از کــف پشــت بــام و لبــه دیــوار مجــاور فاصلــه داشــته باشــد.

ایــن مقــام مســئول بــا تأکیــد بــر اینکــه کالهــک دودکــش بخــاری 
نیــز بــه شــکل دوره ای بایــد مــورد بازدیــد قــرار گیــرد، گفت: باید بررســی 
ــاد و  ــه و توســط ب ــرار گرفت ــن کالهــک در جــای خــود ق شــود کــه ای

طوفــان جابجــا نشــده باشــد.
شــیرپوری در پایــان افــزود: در فصــول ســرد ســال شــاهد افزایــش 
ــًا ناشــی از ســهل  ــی هســتیم کــه عمدت ــه گاز طبیع ــوط ب حــوادث مرب
ــت موضــوع  ــزات مــی باشــد، رعای ــگاری و اســتفاده ناایمــن از تجهی ان
نیازمنــد همــکاری هــم اســتانی هــای عزیــز در اســتفاده درســت از ایــن 
نعمــت خــدادادی و انتخــاب تجهیــزات گازســوز اســتاندارد مــی باشــد.

جایگزینــی ســوخت CNG بــه میــزان 43.۶% )چهل 
و ســه و شــش دهــم درصــد( بــا ســوخت بنزیــن در 

منطقــه اردبیــل
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای 
ــورد  ــه در م ــر منطق ــی مدی ــت مدن ــید حج ــل ، س ــه اردبی ــی منطق نفت
مصــرف ســوخت در اســتان بیــان داشــت : میــزان مصــرف ســوخت ســی 
ــون و ۳۰۰  ــدار ۱66 میلی ــه مق ــاه گذشــته ســال ۹۹ ، ب ان جــی در ۹ م
هــزار متــر مکعــب بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ، 

۹.5 % ) نــه و نیــم درصــد ( افزایــش داشــته اســت .
مدنــی افــزود : بــا مصــرف ســی ان جــی در اســتان در ایــن مــدت 
، صرفــه جویــی در بنزیــن موتــور بــه میــزان ۱66 میلیــون لیتــر بــوده و 
ســوخت CNG بــه میــزان ۴۳.6%) چهــل و ســه و شــش دهــم درصد(

جایگزیــن ســوخت بنزین شــده اســت.
ــا ایــن جایگزینــی در ۹ مــاه گذشــته ســالجاری،  وی ادامــه داد : ب
باالتریــن میــزان ســبد ســوخت ســی ان جــی  منطقــه از بــدو راه انــدازی 

جایگاههــای CNG در اســتان ، رقــم خــورده اســت.
مدیــر منطقــه اردبیــل بــا اشــاره بــه اینکــه ســوخت ســی ان جــی 
ــط  ــاک و راهــکاری مناســب در جهــت حفــظ ســالمت محی ســوخت پ
زیســت مــی باشــد ، تاکیــد کــرد : در نواحــی بیلــه ســوار ، پــارس آبــاد و 
مشــگین شــهر مصــرف ســوخت ســی ان جــی نســبت بــه ســوخت بنزین 
پیشــی گرفتــه و ســهم ســبد ســوخت ســی ان جــی در ایــن نواحــی بیــش 
از 5۰درصــد مــی باشــد کــه در نــوع خــود در منطقــه کــم نظیــر اســت . 
ــگاه  ــاب جای ــل دارای ۷۰ ب ــه اردبی ــه منطق ــر اســت ک ــایان ذک ش
عرضــه ســوخت ســی ان جــی مــی باشــد کــه روزانــه بــه مقــدار 6۰۰ 

ــع مــی گــردد ــر مکعــب ســوخت CNG در اســتان توزی هــزار مت

ــه  ــابور ب ــاک نیش ــروزه تابن ــف، فی ــال توق ــس از دو س پ
ــد؛ ــدان آم می

مدارس وکیلی به 100 می رسد
گــروه خبــری اســتان خراســان رضــوی شهرســتان نیشــابور ســید 
ــه  ــم نام ــف، تفاه ــال توق ــس از دو س ــینی -پ ــا حس ــی الرض ــو س م
ــر  ــی در قطــب شــهید شوشــتری  توســط خی ســاخت ۱۹ مدرســه وکیل
نیــک اندیــش، مهنــدس عبدالرضــا وکیلــی و مدیــر آمــوزش و پــرورش 

ــه امضــاء رســید. نیشــابور ب
ــس از  ــابور پ ــرورش نیش ــوزش و پ ــر آم ــر کل و مدی ــاون مدی مع
امضــای ایــن تفــام نامــه، ایــن روز را یکی از روزهــای درخشــان و ماندگار 
نیشــابور معرفــی کــرد و گفــت: بــا لطــف و عنایــت نگیــن فیــروزه ای و 
تابنــاک نیشــابور، ســاخت ۱۹ مدرســه وکیلــی بــه زودی آغــاز و تعــداد 

مــدارس وکیلــی در نیشــابور بــه ۱۰۰ خواهــد رســید.
علیرضــا کلیــدری افــزود: انجــام کار خیــر یــک توفیــق الهــی اســت 
ــیار  ــت و بس ــده اس ــته نش ــی نوش ــر کس ــت ه ــه سرنوش ــه در صفح ک
خرســندیم کــه مــردی از جنــس گذشــت و ایثــار را در کنــار خــود مــی 

بینیــم.
ــا  معــاون پشــتیبانی و توســعه مدیریــت آمــوزش و پــرورش نیــز ب
ــم  ــن تفاه ــه داد: در ای ــزرگ، ادام ــت ب ــن حرک ــندی از ای ــار خرس اظه
نامــه ، ســاخت مــدارس وکیلــی ۸۱ تــا ۹۹ بــه امضــاء رســید کــه هشــت 
آموزشــگاه در مناطــق قطــب شــهید شوشــتری و ۱۱ آموزشــگاه نیــز در 

نیشــابور ســاخته مــی شــود.
محمــد ولــی ایروانــی افــزود: بزرگتریــن پــروژه مربــوط بــه وکیلــی 
۹۹ مــی باشــد کــه بــه نــام هنرســتان ۱5 کالســه الدن وکیلــی بــا دو 

هــزار و ۴۰۰ متــر زیربنــا در شــهرک فیــروزه ســاخته مــی شــود.
ــر  ــزار مت ــار ه ــا چه ــی ب ــروژه وکیل ــرد: ۱۹ پ وی خاطــر نشــان ک
ــارد  ــر ۱6۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــرف اعتب ــا ص ــا، ۴۰ کالس درس ب زیربن
ریــال در مــدت شــش مــاه ســاخته و بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

گفتنــی اســت: ســاخت مجتمــع آموزشــی وکیلــی ۱۰۰ نیــز در محل 
مجموعــه هنرســتان کشــاورزی آغــاز شــده اســت کــه ایــن پــروژه یکــی 
از بزرگتریــن پــروژه هــای خیــر ســاز اســتان و کشــور بــه شــمار مــی رود.

عالمه؛ مدیر بانک صنعت و معدن اردبیل خبر داد:
پرداخت 1560 میلیارد ریال تسهیالت 

در حوزه صنعت و معدن استان در 8 ماهه سال جاري
احمد عالمه مدیر بانک صنعت و 
معدن استان اردبیل اعالم داشت: طی 
سال جاری بیش از هزار و56۰ میلیارد 
اقتصادی  فعاالن  به  تسهیالت  ریال 

استان پرداخت کرده ایم.
رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بانک صنعت و معدن، وي در گفت وگو 
با خبرنگار بازار اظهار داشت:  اکثر منابع 
این بانک در توسعه شهرک های صنعتی 
از سال  و  استان صرف شده  و صنایع 
۹6، پرداخت تسهیالت در حوزه صنعت 
و معدن یک رشد صعودی داشته و در 
هشت ماهه امسال بیش از هزار و 56۰ 
از  حمایت  در  تسهیالت  ریال  میلیارد 
استان  در  معدنی  و  صنعتی  واحدهای 

پرداخت شده است.
مدیر بانک صنعت و معدن استان 
اردبیل تصریح کرد: در سه سال گذشته 
نیز به ترتیب ۲۳۰ میلیارد ریال)از محل 
میلیارد   ۱۱6 میزان  به  تولید  رونق 
ملي  توسعه  صندوق  محل  از  و  ریال 
به میزان ۱۱5 میلیارد ریال ( در سال 
۹6 و همچنین یکهزار و ۲۴۰ میلیارد 
محل  از  ریال  میلیارد   ۲۲ ریال)شامل 
منابع داخلي شعبه ، 65۸ میلیارد ریال 
از منابع داخلي ستاد و ۳6۰ ملیارد ریال 

از منابع رونق تولید و ۲۰۰ میلیارد ریال 
از منابع صندوق توسعه ملي ( در سال 
۹۷ و دو هزار و 6۰ میلیارد ریال ) از 
محل بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۴5۰ 
میلیارد ریال و از محل منابع داخلي-

از  و  ریال  میلیارد   ۱۰ میزان  به  شعب 
محل منابع داخلي-ستاد به میزان 6۰۰ 
میلیارد ریال و از محل منابع صندوق 
میلیارد   ۹۹۰ میزان  به  ملي  توسعه 
ریال و از محل منابع وجوه اداره شده 
به میزان ۱۳ میلیارد ریال( در سال ۹۸ 
در بخش صنعت و معدن به صنعتگران 
اعطا  تسهیالت  استان  کارآفرینان  و 

گردیده است.
وي ادامه داد: بانک صنعت و معدن 
شعبه اردبیل در۹ ماهه سال ۱۳۹۹ جمعًا 
محل  )از  ریال  میلیارد   ۱566 مبلغ  به 
منابع بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۳6 
داخلي  منابع  محل  از  و  ریال  میلیارد 
شعب ۳۰ میلیارد ریال و از منابع داخلي 
 ) ریال  میلیارد   ۱5۰۰ میزان  به  ستاد 
معدن  و  صنعت  بخش  به  تسهیالت 

پرداخت نموده است .
از سخنان  وی در بخش دیگری 
خود خاطر نشان کرد: قطعًا صد درصد 
منابع وصولی به چرخه تولید استان بر 

در  انحراف  کمترین  با  ما  و  می گردد 
پرداختی تسهیالت روبه رو هستیم.

بانک  این  کرد:  اضافه  عالمه 
چرخه  در  ا  ر خود  پرداختی  عمده 
و  صنعت  بخش  در  تولید  از  حمایت 
را  ما  آنچه  اما  کرده  متمرکز  معدن 
و  قوانین  که  است  این  می دهد،  رنج 
مقررات دستگاه  های اجرایی در حوزه 
شرایط  با  متناسب  ارزیابی  و  نظارت 
عمده  و  نشده  تهیه  اقتصادي  جنگ 
دستورالعمل ها مربوط به شرایط پایدار 

و عادي اقتصادي است.
می رود  انتظار  داد:  ادامه  وی 
دستورالعمل ها و بخشنامه های کشوری 
متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه 
و ابالغ شود تا ما بتوانیم با در نظر گرفتن 
حمایت کننده  و  یاریگر  موقعیت  این 

صنعتگران و تولیدکنندگان باشیم.
عالمه در مورد قانون تسویه بدهی 
کرد:  اظهار  معدن  و  صنعت  بانک  در 
متأسفانه استقبال از این طرح با هدف 
نرخ  به  دریافتی  منابع  یکجای  تسویه 
قرارداد اولیه کم است ولی انتظار می رود 
با در نظر گرفتن شرایط انگیزشی بهتر 
و افزایش تعامل با مشتریان بدهکار، از 

این طرح استقبال بیشتري بعمل آید.

جزئیات قانون جدید چک؛
صدور چک در وجه حامل؛ ممنوع!

طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، چک های فعلی طبق روال سابق 
کارسازی می شوند اما در قانون جدید چک که قرار است در آینده نزدیک اجرا 
شود، نقل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب 
انتقال در سامانه صیاد بالمانع است و در مورد چک های صادره از دسته چک 
های قدیم، نقل و انتقال عادی چک کما فی السابق بالمانع است. همچنین 

تمامی چک های جدید مشمول ممنوعیت صدور در وجه حامل می شوند.
با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، 
مجموعه سواالت قانون جدید صدور چک از سوی بانک مرکزی به روز رسانی 
شده و در سایت این بانک در بخش »سواالت متداول« اعالم شده است.

برخی از سواالت متداول در زمینه قانون جدید چک که در این بخش 
آمده، به شرح زیر است:

- آیا چک صیاد طرح قدیم طبق روال قبل پیش می رود؟ 
بله، تا زمان پایان برگ های دسته چک های قدیمی و دریافت دسته 
به شکل  و وصول چک ها  مندرجات جدیدو صدور  و  با ظاهر  چک های 

سابق تداوم می یابد.
چه  به  چرخیده،  دست  چند  و  می شود  گرفته  کسی  از  که  چکی   -

صورت است؟
نقل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب 
انتقال در سامانه صیاد بالمانع است و در مورد چک های صادره از دسته 
چک های قدیم، نقل و انتقال عادی چک کما فی السابق بالمانع است.  
- آیا چک های قدیمی تا برگ آخر می توانند در وجه حامل صادر شوند؟

چک های قدیمی به شکل سابق می توانند کارسازی شوند؛ بنابراین در 
وجه حامل نیز می توانند صادر شوند.

- پشت نویسی چک به چه روالی انجام می شود؟  
از تاریخ اعالم بانک مرکزی، ظهرنویسی چک های کاغذی ممنوع بوده 

و انتقال چک مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد خواهد بود.
- وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟ 

حسب مورد بر عهده صادرکننده )در مقام صدور( یا دارنده )در مقام 
انتقال( است.

- ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک هاست؟ 
شامل تمامی چک ها با ظاهر و مندرجات جدید که زمان توزیع آن 

توسط بانک مرکزی اعالم می شود.
- هیئت مدیره یک شرکت یا افرادی که حق امضا دارند، کدام یک 

اگر چک برگشتی داشته باشند، مشکل زاست؟
بر شخص  قانون صدور چک عالوه  در اصالحیه جدید سال ۱۳۹۷ 
صاحب حساب، وکیل یا نماینده )اعم از مدیر یا سایر نمایندگان شرکت( که 
اقدام به صدور )امضاء( چک به نیابت از شخص صاحب حساب می کنند، 

مسؤلیت داشته و مشمول محرومیت های قانونی می گردند. 
- در استفاده از چک های جدید برای افرادی که به هر دلیل نمی توانند 

به اینترنت دسترسی داشته باشند، چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟
می توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند.

- اگر بانک عامل اپلیکشین یا نرم افزار نداشته باشد، مشتری که دارای 
چک جدید صیاد است، چه کار باید انجام دهد؟ 

می توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند یا از طریق اپلیکیشن 
های پرداخت عمومی اقدام کنند.

- اگر چک برای ضمانت باشد و تاریخ نداشته باشد، به چه صورت است؟ 
صدور چک های با ظاهر و مندرجات جدید در هر صورت مستلزم 
ثبت در سامانه صیاد است. صدور چک برای ضمانت بالمانع است و لی 
چک بدون تاریخ اساسًا قابل وصول نمی باشد. وصول چنین چکی منوط 
تأدیه وجه آن به ضمانی بودن آن  بانک در مقام  تاریخ است و  به درج 

ترتیب اثر نخواهد داد.
- افراد هیئت مدیره یک شرکت که دارای چک برگشتی است، آیا در 

چک شخصی خود نیز به مشکل بر می خورند؟ 
خیر

برای  هنوز هم صدور چک  جدید صدور چک  قانون  ابالغ  با  آیا   -
ضمانت امکان پذیر است؟ 

بله ولی مستلزم ثبت مراتب صدور در سامانه صیاد است. )در مورد چک 
های با ظاهر و مندرجات جدید(

چه  نشود  ثبت  صیاد  سامانه  در  جدید  طرح  صیاد  های  اگر چک   -
می شود؟ 

مشمول الزامات و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نخواهد بود 
و صرفًا به عنوان یک سند مدنی مؤید طلب است.

شامل  بانکی  جدید  کارت های  صدور  بر  ناظر  محرومیت های  آیا   -
کارت های المثنی یا تمدید کارت های قبلی مشتریان هم می شود؟ 

بله. با توجه به اطالق قانون تمامی عملیات کارت ها را شامل می شود.
- اگر مندرجات برگه چک با اطالعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف 

چیست؟ 
مالک اعتبار و محوریت با اطالعات سامانه صیاد است و در صورت 
مغایرت، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می کند. در ادامه درصورت 
درخواست دارنده چک، بانک نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام 

می کند.
- کسانی که دریافت کننده چک هستند از کجا بدانند صادرکننده در 

سامانه صیاد صدور آن را ثبت کرده است؟ 
دریافت چک های صادره از دسته چک های جدید مستلزم ورود به سامانه 

صیاد و ثبت تأییدیه )تأیید دریافت( توسط گیرنده است.
- آیا کسانی که دارای بدهی غیرجاری هستند نیز طبق قانون جدید 

می توانند دسته چک دریافت کنند؟ 
خیر. این اشخاص مطابق ضوابط ابالغی بانک مرکزی اساسًا امکان 

افتتاح حساب جاری نخواهند داشت.
گفتنی است؛ تا زمان اجرایی شدن قانون جدید چک، چک های فعلی 

در شبکه بانکی کشور طبق روال سابق کارسازی می شوند.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

آگهی موضوع ماده ۳ قانون  ۱۳ آیین نامه  تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

  آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :

پرونده کالسه 
۱۳۹۷۱۱۴۴۲5۰۰۱۰۰۰۹۹۰

و رای شماره 
۱۳۹۹6۰۳۲5۰۰۱۰۰5۱۷6

 مورخه ۹۹/۸/۱۲ به تقاضای آقای عباس ملکی  فرزند  گنجعلی نسبت به  
ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی ابیزار به مساحت  ۳5۱۸.۱۸ مترمربع تحت 
پالک شماره ۴فرعی از ۴۴اصلی واقع دربخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از 

مالکیت مالک اولیه رضا طاهری   
رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای قانون ماده ۳ تعیین تکلیف و  
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز  جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشارو محلی آگهی  می گردد 
در صورتی که  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ  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 نماین.بدیهی است در  صورت  انقضای 
مدت مذکور  ویا  عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد 

شد.م الف ۴۱55۹۰۳۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱ 

تاریخ انتشار  نوبت دوم: ۱6/۱۰/۱۳۹۹ 
صید آقا نجفوند دریکوندی رییس اداره  ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول  هیات   ***۱۳۹۹6۰۳۰۱۰6۰۰۰۴5۳۷ *** شماره  رای  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ولی عیسی وند فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 
۴ صادره از الیگودرز در *** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن  *** به مساحت ۱۰5/۰۳ متر مربع پالک شماره ۹۳۸ فرعی از 
۷- اصلی واقع در قریه کاظم آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از 
مالکیت فاطمه و ایران هر دو شهرت شیرکوند احدی از وراث علی محمد 
شیرکوند *** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۴۸۰

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر    ، رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات   ۹۹/۷/۲۷ مورخ   ۱۳۹۹6۰۳۰۱۰۲۲۰۰۲۴65
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم برحسب قانون ۳ ماده تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی صالح سلمانی مکتو فرزند رحمان به 
شماره شناسنامه ۹56 صادره از چاراویماق نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۰۴/5۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۰ 
فرعی تفکیکی از ۱۱5 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت 
رسمی ناصر نصیری نژاد محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۰/۱6
احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی 
شماره  رای  برابر  یک  منطقه  ساری  شهرستان  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
موضوع  هیات  در  که   ۹۹-۰۹-۲۹ مورخ   ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۰۱۰۰۷۱6۷
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای سید رضا 
مظلومی فرزند میر باقر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
یکبابخانه به مساحت ۲۷۸،۱5 متر مربع قسمتی از پالک ۳۴۴۸ اصلی 
از  از مالک رسمی پس  واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری 
کسر سهم وقف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱6-۱۰-۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۱-۱۱-۹۹ مهدی 

داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
م الف ۱۹۹۰۸۴۰۴

 آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای با 
اسناد تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ 
و ۳ قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۹۰۰5۰5۱ مورخ 
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  فریدونکنار  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور 
متقاضی آقای علی اصغر مازار فرزند میرزا حسین نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱6۳.66 متر مربع به شماره پالک 
۱۰55 فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۲ خریداری ازشهرداری 
فریدونکنارمالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول 
: ۱۳۹۹/۱۰/۱6 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مرتضی خواجوی 

رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م الف ۱۹۹۰۸۴۰۷



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1647-  سه شنبه 16 دی 61399 ورزش دنیای 

سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران منصوب شد
رئیس فدراسیون والیبال در حکمی محمد وکیلی 
را به عنوان سرمربی تیم نوجوانان پسر ایران در سال 

۱۴۰۱ منصوب کرد.
در بخشی از حکم محمدرضا داورزنی رییس 
به  نظر  است:  آمده  وکیلی  برای  والیبال  فدراسیون 
تجارب ارزشمند شما در کشف و پرورش استعدادهای 
بالقوه والیبال و بر اساس استراتژی نوین فدراسیون 
در راستای پشتوانه سازی و حضور قدرتمند در عرصه 
رویدادهای بین المللی و رده های پایه، بدین وسیله به 

عنوان سرمربی تیم نوجوانان پسر ایران ۱۴۰۱ منصوب می شوید.
شیوع ویروس کرونا، باعث تعطیلی بسیاری از رویدادهای ورزشی جهان در سال 

۲۰۲۰ از جمله مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان زیر ۱۸ سال آسیا شد.
براساس استراتژی جدید فدراسیون والیبال، برگزار نشدن این مسابقات نباید 
لطمه ای به روند پشتوانه سازی بازیکن برای تیم ملی بزرگساالن ایجاد کند و محمد 
وکیلی به عنوان سرمربی تیم نوجوانان پسر سال ۱۴۰۱ از هم اکنون فعالیت خود را 
شروع می کند تا با شناسایی استعدادهای ۱5 تا ۱6 ساله فعلی، تیم ایران را برای 

مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۲۲ آماده کند.
از سوی دیگر، فدراسیون والیبال برای دفاع از عناوین قهرمانی ایران در رده های 
سنی نوجوانان و جوانان جهان، نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است و این فرصت ۱۸ 

ماهه برای رصد، شناسایی و غربال گری استعدادها و پرورش آنان ضروری است.

ورزش ایران در ادوار المپیک؛
 ۶9 مدال در طول ۶۸ سال گذشته

نمایندگان ایران در طول 6۸ سال حضور در بازی های المپیک 6۹ مدال توسط 
55 مدال آور کسب کردند که کشتی در این زمینه پیشتاز است. ۳6 آزادکار و فرنگی کار 

در بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان موفق به کسب مدال شدند.
بار مدال آوری ورزش ایران در بازی های المپیک در این 6۸ سال روی دوش 
چهار رشته بوده که در کشتی )۴۳(، وزنه برداری )۱۹(، تکواندو )6( و دوومیدانی یک 
مدال به سبد افتخارات ایران اندوختند که به غیر از کشتی در رشته های وزنه برداری 

۱۴، تکواندو چهار و دوومیدانی یک نفر مدال آوری کردند.
در حالی که ۲ سوم مدال ها در کشتی بوده که آن هم ۴۳ مدال شامل ۱۰ طال، 

۱۳ نقره و ۲۰ برنز توسط ۳۰ آزادکار و 6 فرنگی کار تصاحب شده است.
در عین حال نخستین طالی المپیک ایران توسط جهان پهلوان مرحوم غالمرضا 
تختی و امامعلی حبیبی گودرزی در بازی های ۱۹56 ملبورن کسب شده است. اما 
نخستین مدال در کشتی توسط محمود مالقاسمی در بازی های ۱۹5۲ هلسینکی 

فنالند بدست آمد که برنزی بود.
در کنار این افتخارات برخی مدال آوران المپیک از تشک کشتی به الیه های 
مدیریتی راه یافتند. نظیر محمدعلی صنعتکاران که در بازی های ۱۹6۴ توکیو برنز 
گرفته بود به عنوان نخستین رییس فدراسیون کشتی پس از انقالب برگزیده شد و 
در دوران وی عسگری محمدیان هم نخستین مدال المپیک پس از انقالب را در 

بازی های ۱۹۸۸ سئول به ثبت رساند.
از تشک کشتی تا راهروهای شورای شهر و مجلس

ریاست  جایگاه  در  دبیر  علیرضا  اکنون  و  خادم  رسول  و  امیررضا  آن  از  پس 
فدراسیون قرار گرفتند. ناگفته نماند که مدال آورانی چون عباس جدیدی، دبیر، رسول 
خادم در کشتی و هادی ساعی در تکواندو پیش تر در عرصه سیاسی به عنوان اعضای 
شورای تهران انتخاب شدند. البته تنها کشتی گیر مدال آوری که به مجلس راه یافته 

بود امیررضا خادم بود.
در کنار این عبداهلل موحد اردبیلی هم با کسب 6 طالی جهان و المپیک در 
جایگاه دوم مشاهیر کشتی ایران و یازدهم فهرست مشاهیر فیال که امروز به نام اتحادیه 
جهانی کشتی تغییر نام یافت، قرار دارد. همچنین حمید سوریان از منظر کمی و کیفی 
مدال ها بهترین کشتی گیر ایران است. وی یک طالی المپیک، 6 طالی قهرمانی 
جهان، ۲ طالی آسیایی و یک طالی قهرمانی جوانان آسیا و طالی جوانان جهان را 

در سوابق افتخارات ورزشی خود دارد.
سهم مدالی وزنه برداری در ادوار المپیک

وزنه برداری یکی از چهار رشته مدال آور ایران در المپیک است که پس از کشتی 
به لحاظ شمار مدال ها در جایگاه دوم قرار دارد. سهم مدالی در این رشته  که توسط 
۱۴ مدال آور در این 6۸ سال حضور در المپیک کسب شده  ۱۹ نشان ) ۱۰ طال، 5 
نقره و۴ برنز(  است که در این بین محمدنصیری سرشت پرافتخارترین وزنه بردار 

ایران و آسیا بشمار می رود که توانسته ۱۸ بار رکورد جهانی را به نام خود ثبت کند.
اما نخستین مدال المپیک ایران توسط مرحوم محمد جعفر سلماسی در اولین 
حضور رسمی ایران در بازی های ۱۹۴۸ لندن کسب شد. این مدال برنزبه عنوان 
نخستین نشان در وزنه برداری ایران هم به ثبت رسید. پس از آن دومین نشان وزنه 
برداری و نخستین نقره ایران در المپیک توسط مرحوم محمودنامجوی در بازی های 

۱۹5۲ فنالند بدست آمد.
سومین رشته مدال آور ایران

سومین رشته مدال آور به تکواندو اختصاص دارد که در این رشته 6 مدال )سه 
طال، یک نقره و ۲ برنز( توسط چهار ورزشکار یک زن و سه مرد کسب شد که هادی 
ساعی اولین مدال تکواندو را در بازی های المپیک ۲۰۰۰ سیدنی از جنس برنز کسب 
کرد. وی با کسب نخستین طالی تکواندو و بیست یکمین طالی المپیک ایران در 

۲۰۰۴ آتن پرافتخار ترین ورزشکار ایران در المپیک لقب گرفت.
تک مدال دوومیدانی

چهارمین رشته مدال آور ایران در المپیک به دوومیدانی اختصاص دارد که احسان 
حدادی نخستین  مدال المپیکی دوومیدانی و هفدهمین نقره المپیک ایران را به ثبت 
رساند.در مجموع حضور ایران در ۱۸ دروه بازی های المپیک بیشتر مدال ها در ۲۰۱۲ 
لندن کسب شد که در مجموع ۱۳ نشان )5طال، 6نقره و ۲برنز( است حال باید دید 

رکود نشان طالی ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شکسته خواهد شد؟

ندا عسگرنیا: باید برای بسکتبال زنان خوشحال باشیم
سرمربی تیم بسکتبال زنان نارسینا می گوید حضور بازیکنان و مربیان خارجی 

سطح  افزایش  باعث  زنان  بسکتبال  برتر  لیگ  در 
مسابقات شده است.

تمام  در  تاکنون  تهران  نارسینا  بسکتبال  تیم 
دیدارهای خود در لیگ برتر زنان پیروز شده است و 
در صدر جدول گروه اول قرار دارد. این تیم با جذب 
سه بازیکن خارجی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی 

در لیگ برتر محسوب می شود.
ندا عسگرنیا، سرمربی نارسینا در مورد شرایط 
تیم خود گفت: تا به امروز اتفاق های خوبی افتاده است 

و  بدون شکست بوده ایم. امیدوارم بعد از این هم بازیکنان با تالش این روند خوب 
را ادامه بدهند. البته پیروزی و صدرنشینی تیم ما مالکی برای این نیست که حتما 
قهرمان می شویم. تمام هدفمان قرار گرفتن روی سکو است، اما رقبایمان واقعا خوب 
هستند و از نفرات با تجربه ای استفاده می کنند. از طرف دیگر بسکتبال غیر قابل پیش 

بینی است، بنابراین تالش می کنیم تا به بهترین امسال دست پیدا کنیم.
بر اساس منطق و کیفیت  را  برنامه هایمان  افزود: سعی کرده ایم  ادامه  او در 
مسابقات سازماندهی کنیم که خوشبختانه تاکنون نتیجه گرفته ایم اما تیم های دیگر 
هم برنامه ریزی خود را دارند و گروه ما در دور برگشت بکش بکش است. تیم های 

گروه اول سخت هستند و مسابقات رسما میدان جنگ است.
سرمربی نارسینا در مورد تاثیر حضور مربی و بازیکنان خارجی در لیگ برتر 
بسکتبال زنان ایران گفت: مربی خارجی مهرام تازه آمده است و مطمئنا زیرساخت های 
اولیه تیم  از قبل به صورت منطقی چیده شده بوده و این مربی بهترش می کنند. حضور 
مربیان و بازیکنان خارجی روی کیفیت لیگ تاثیر می گذارد و باید برای بسکتبالمان 
خوشحال باشیم . تا جایی که می دانم برای اولین بار بعد از انقالب، این تعداد لژیونر 
و بازیکن خارجی در لیگ داریم. ما هم دو بازیکن خارجی داریم و نفر سوم هم که 

نیجریه ای_آمریکای است به تازگی به ما پیوسته و در پست ۴ و 5 بازی می کند.
او در مورد حقوق و هزینه هایی که بازیکنان خارجی دریافت می کنند، گفت: اسپانسر 
هر تیمی به تناسب بودجه ای که برای تیم خود در نظر گرفته، بازیکن جذب می کند. 
ممکن است یک بازیکن با درصد باالتری جذب شود، اما اگر بخواهیم بسکتبال را بهبود 
دهیم باید بازیکنان خارجی تزریق کنیم، تا روزی به جایی برسیم که بازیکنان ایران در 
کشورهای دیگر لژیونر شوند چون واقعا پتانسیل باالیی دارند و مطمئن هستم که در 
آینده اتفاق می افتد.عسگرنیا در مورد دیدارهای باقی مانده تیم نارسینا در دو هفته پایانی 
دور برگشت گفت: این هفته مسابقه سختی با گروه بهمن خواهیم داشت. این تیم به 
برد نیاز دارد و با انگیزه به زمین می آید. ما هم برای حفظ صدرنشینی به این برد نیاز 
داریم ، بنابراین مطمئنم که بازی قشنگی خواهیم داشت و افسوس می خورم که تماشاگر 
نمی توانند شاهد این مسابقه باشند. هفته آخر هم دو بازی مقابل نامی نو و مهرام داریم و 

با توجه به اینکه زمان برای ریکاوری خیلی کم است، کار سخت می شود.

آس منتشر کرد؛
بهترین زوج های گلزن ۷0 سال اخیر

سه زوج برتر ۷۰ سال اخیر فوتبال جهان، در تیم های بارسلونا، رئال مادرید 
و بایرن مونیخ بازی کردند.

به گزارش آس، ۲۰۲۰ به تازگی به پایان رسیده است و زمان خوبی است تا 
عملکرد بازیکنان در این سال بررسی و مشخص شود آیا کسی نامش را با واژگان 
طالیی در تاریخ نوشته است. ۲۰۲۰ از لحاظ ثبت آمار خاص بود چون توقف بازی ها 
به خاطر بحران کرونا اجازه نداد آمار به صورت طبیعی بررسی شوند. لیگ قهرمانان 
اروپا نمونه ای خوبی در این زمینه است. این رقابت ها از مرحله یک چهارم نهایی 
تک بازی )بدون بازی برگشت( برگزار شدند.  همچنین حجم باالی بازی ها موجب 
شد سرمربیان بیش از قبل از سیستم چرخشی استفاده کنند. با این حال اگر به آمار 
کالسیک نگاهی بیندازیم یک نکته قابل توجه وجود دارد که آن عملکرد روبرت 
لواندوفسکی و سرژ گنابری است. دو بازیکن بایرن به یکی از بهترین زوج های 

گلزن تمام ادوار تبدیل شدند. 
در این زمینه )از سال ۱۹5۰( لوییس سوارس و لیونل مسی بهترین عملکرد 
را داشتند. دو مهاجم اروگوئه ای و آرژانتینی در فصل ۱6-۲۰۱5 نزدیک ۱۰۰ گل 
به ثمر رساندند. سوارس ۴۰ بار در اللیگا گلزنی کرد و در تمام رقابت ها 5۹ گل 
به ثمر رساند. مسی که بهترین آمارش را به ثبت نرساند تنها ۴۱ بار گلزنی کرد. 
دومین رکورد برتر به کریستیانو رونالدو و کریم بنزما اختصاص دارد. زمانی که ستاره 
پرتغالی در رئال مادرید بازی می کرد در فصل ۱۲-۲۰۱۱ توانست 6۰ گل به ثمر 
برساند و مهاجم فرانسوی ۳۲ بار دروازه حریفان مادرید را باز کرد. سکو را زوج گرد 
مولر و اولی هوینس تکمیل می کنند. آن ها در فصل ۷۳-۱۹۷۲ با پیراهن بایرن 

مونیخ ۸۸ گل به ثمر رساندند )66 گل مولر و ۲۲ گل هوینس(. 
لواندوفسکی و گنباری تنها یک گام با تاریخ سازی فاصله داشتند. مهاجم 
لهستانی یک سال فراموش نشدنی را سپری کرد و 55 بار دروازه حریفان بایرن 
را باز کرد. از طرفی گنابری ۲۳ گل به ثمر رساند. در جایگاه پنجم زوج زالتان 
ایبراهیموویچ و ادینسون کاوانی دیده می شوند. آن ها ۷5 بار گلزنی کردند. ستاره 
سوئدی در فصل ۱6-۲۰۱5 با پیراهن پاری سن ژرمن 5۰ گل به ثمر رساند و ۲5 

گل دیگر به نام مهاجم اروگوئه ای ثبت شد. 
در دورانی که فوتبال متفاوت بود فرانس پوشکاش و آلفردو دی استفانو برای 
رئال مادرید ۷۴ گل در فصل 6۱-۱۹6۰ به ثمر رساندند )۴۴ گل پوشکاش و ۳۰ 
گل دی استفانو(. همین تعداد گل را زوج رادامل فالکائو و هالک 5۰ سال بعد به ثبت 
رساندند. مهاجم کلمبیایی ۳۹ گل و بازیکن برزیلی ۳5 گل به ثمر رساندند.  با وجود 
این که ادین ژکو نام بزرگ ولفسبورگ در فصل ۰۹-۲۰۰۸ بود اما زوجی در سطح 
خود به نام گرافیته داشت. این دو بازیکن به ترتیب ۳6 و ۳5 گل به ثمر رساندند. 
۷۱ گلی که محمد صالح )۴۴ گل( و روبرت فیرمینیو )۲۷ گل( در فصل ۲۰۱۷-۱۸ 
به ثمر رساندند از آمار آن ها فراتر نرفت. این فهرست را زوج کالس یان هونتالر و 
رائول گونسالس تکمیل می کنند. این دو بازیکن در فصل ۱۲-۲۰۱۱ با شالکه به 

ترتیب ۴۸ و ۲۱ گل به ثمر رساندند.

پیشنهاد 1۷ میلیون یورویی الهالل به کاستا
باشگاه الهالل عربستان به دنبال عقد قرارداد 

با دیگو کاستا مهاجم برزیلی اتلتیکو مادرید است.
به گزارش اسپورت ۲۴، الهالل عربستان برای 
تقویت خط حمله خود به دنبال جذب یک مهاجم 

سرشناس است.
پیش از این از تکسیرا برزیلی به  عنوان گزینه 
مورد عالقه الهالل سخن به میان آمد و اکنون نوبت 

به دیگو کاستار رسیده است.
سایت اسپورت ۲۴ عربستان اعالم کرد که 

الهالل برای عقد قرارداد دو و نیم ساله با دیگو کاستا پیشنهاد ۱۷ میلیون یورویی 
به این بازیکن داده است.

کاستا در بازگشت به اتلتیکو مادرید عملکرد خوبی از خود نشان نداده است 
و روز سه شنبه هفته قبل بود که این باشگاه اسپانیایی از توافق با او برای فسخ 

قرارداد خبر داد.
از آرسنال هم به عنوان یکی دیگر از مشتریان کاستا سخن به میان آمد اما بعید 

به نظر می رسد که چنین پیشنهاد باالیی به این بازیکن ۳۲ ساله بدهد.

جاناتان وودگیت:
کین به رئال برود تا به سطح رونالدو و مسی برسد

تیم  تاتنهام  ارزشمند  مهاجم  کین  هری 
های بزرگی را همواره خواهان خود دیده است.

کین  هری  اگر  می گوید  وودگیت  جاناتان 
لیونل  و  رونالدو  کریستیانو  سطح  به  می خواهد 
رئال  مانند  قهرمان  تیمی  به  باید  برسد  مسی 

بپیوندد.  مادرید 
ستاره ملی پوش ۲۷ ساله بارها به جدایی 
و  منچستریونایتد  است.  شده  نزدیک  تاتنهام  از 
کاپیتان  جذب  به  زیادی  عالقه  منچسترسیتی 

اروپایی نیز به اضافه کردن این  اما باشگاه های بزرگ  انگلیس دارند  تیم ملی 
بازیکن به ترکیب خود بی میل نیستند.

در  و  بوده  معروف  خود  کهکشانی  خریدهای  به  همیشه  مادرید  رئال 
دیده  نیز  کین  هری  جذب  به  عالقمندان  شمار  در  بار  چند  اخیر  سال های 

شده است.
کوتاه  زمانی  مدت  نیز  که خودش  تاتنهام  سابق  مدافع  وودگیت  جاناتان 
برای رئال بازی کرده، درباره آینده کین به »استادیوم آسترو« گفت:» اگر رئال 
مادرید پیشنهادی خوب برای هری کین ارائه دهد، او باید برود. اگر می خواهد 
جام قهرمانی کسب کند و پا جای پای افرادی چون مسی و رونالدو و آن سبک 

بازیکنان بگذارد، نباید در پیوستن به رئال تردید کند.
و چند  این فصل  لیگ شود، حداقل  تاتنهام قهرمان  در  او  نمی کنم  فکر 
فصل آینده چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. از نظر من اگر او می خواهد قهرمان 

اروپا شود شانس چنین قهرمانی را در رئال مادرید خواهد داشت.«

توپ طالی آسیا برای سون هیونگ مین
به گزارش فاکس اسپورت، تیتان 
اسپورتس با همکاری فاکس اسپورت با 
الهام گرفتن از فرانس فوتبال، فهرست 
۲۴ نفره بهترین بازیکنان سال قاره آسیا 
را معرفی کرد و اکنون بعد از رای گیری 

نفرات برتر آن مشخص شد.
بر این اساس سون هیونگ مین 
کره ای توانست برای چهارمین بار پیاپی 
به عنوان برترین بازیکن سال قاره آسیا 

انتخاب شد.
مهاجم تاتنهام در لیگ برتر انگلیس 
بار  برای یکصدمین  این هفته  بازی  در 

برای تیمش گلزنی کرد. 
فوتبال  تیم  مهاجم  آزمون  سردار 
در  طارمی  مهدی  و  دوم  رده  در  ایران 

رده نهم قرار گرفتند. 
همچنین بشار رسن هافبک عراقی سابق پرسپولیس در رده دوازدهم، حسین 
کنعانی زادگان در رده ۲۱، شجاع خلیل زاده در رده ۲5 و علیرضا بیرانوند دروازه بان 

تیم ملی فوتبال ایران در رده ۲6 قرار گرفتند.

می گوید  پرسپولیس  مربی 
داربی  فدای  را  سپاهان  با  بازی 
دنبال  به  و  کرد  نخواهند  تهران 

کسب سه امتیاز از این دیدار هستند.
گل  یحیی  دستیار  مطهری،  حمید 
معوقه  دیدار  درباره  پرسپولیس  در  محمدی 
ورزشگاه  در  امروز  که  سپاهان  با  تیم  این 
نشست  در  شد،  خواهد  برگزار  جهان  نقش 
این  هوادار  دومین  درگذشت  درباره  خبری 
اظهار  آسیا  فینال  در  ناکامی  خاطر  به  تیم 
کرد: واقعا غم بزرگی است که هوادارنمان را 
از دست دادیم. قلب آدم به درد می آید. باید 
به وظایف خودمان عمل  و  باشیم  متعهدتر 
از جان  باشیم که  کنیم و پاسخگوی آن ها 
خود می گذارند. باید تا سر حد توان بجنگیم 

و این عزیزان را شاد کنیم.
مربی پرسپولیس درباره بازی با سپاهان 
گفت: بازی های پرسپولیس و سپاهان همیشه 
عنوان  به  آن  از  و  بوده  بزرگی  بازی های 
ال کالسیکو ایرانی یاد می شود. بازی های ما 
با سپاهان همیشه جذاب و خوب بوده و هر 
دو تیم دنبال فوتبال و اجرای تفکرات تاکتیکی 
خود در زمین هستند. ما پرسپولیس هستیم 
و برای این بازی خیلی خوب آماده شدیم تا 
سپاهان  کنیم.  پیاده  را  خودمان  برنامه های 
همیشه برای ما قابل احترام بوده است. دنبال 

بازی خوبی هستیم و زوایای تیم سپاهان به 
خوبی شناخته شده است. 

بازیکنان  اینکه  ضمن  داد:  ادامه  وی 
ما همیشه نشان داده اند که کارهای بزرگ 
کرده اند.  بزرگی  کارهای  و  داده اند  انجام  را 
من تعجب می کنم که بعد از دو تساوی انتقاد 
می شود. بازیکنان ما همیشه مبارز و جنگنده 
با  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  که  دیدید  بودند. 
چطور  و  رفتیم  فینال  به  کمبودهایی  چه 
عمل کردیم. بازیکنان ما با تمام وجود خود 
توانمند  که  داده اند  نشان  بارها  می جنگدند. 
خواهیم  آینده  در  را  موضوع  این  هستند. 

داد. ضمن اینکه وقتی از مایکل شوماخر راز 
پیچ  وقتی سر  گفت  پرسیدند،  را  موفقیتش 
این  می دهم.  گاز  من  می کنند،  ترمز  همه 
جمله خوبی است. ما شروع می کنیم به گاز 
دادن تا ان شاء اهلل نتیجه بهتری کسب کنیم.

دارد  امکان  آیا  اینکه  درباره  مطهری 
داربی تهران که هفته هشتم برگزار می شود، 
روی این بازی سایه بیاندازد، گفت: هیچ وقت 
نمی کنیم.  داربی  فدای  را  سپاهان  با  بازی 
بردن سپاهان خیلی خوب و جذاب است و 
سه امتیاز این بازی خیلی مهم است. ضمن 
اینکه مساوی ما در دو بازی اخیر حال خودمان 

را هم بد کرده است. ما دوست نداریم مساوی 
است که شکست  این  مانند  کنیم. مساوی 
خوردیم. بنابراین سه امتیاز بازی با سپاهان 
برای ما حیاتی است. برای این موضوع تالش 
می کنیم. بنابراین این موضوع را فدای داربی 
نمی کنیم.او درباره فشار زیاد فضای مجازی 
روی مهاجمان این تیم اظهار کرد: بچه ها هم 
جوان و زیر فشار هستند. می خواهم مسئولیت 
این موضوع را به گردن بگیریم. این بازیکنان 
مشکلی ندارند. باید شرایط تیم طوری شود 
از  مسئولیت  تا  بزنیم  بیشتری  گل های  که 
روی دوش بازیکنان خط حمله برداشته باشد 
و بتوانند در بازی های بعد توانمندی خود را 

نشان دهند.
به  واکنش  در  گل محمدی  دستیار 
از  تساوی،  دو  از  پس  می شود  گفته  اینکه 
سوی مدیریت باشگاه به کادرفنی این تیم 
اولتیماتومی داده شده است، گفت: کسانی که 
با فضای فوتبال آشنا باشند می دانند که این 
مدل سواالت جهت دار و هدفمند است. نگاه 
ما همیشه مثبت است. نمی خواهم درباره این 
عزیز هم جبهه بگیرم. تیمی که با ۱۴ امتیاز 
اختالف قهرمان فصل قبل شده و االن تنها 
رفته،  آسیا  فینال  به  و  است  بدون شکست 
کارنامه موفق داشته و صحبت از اولتیماتوم 

خیلی سطحی است.

دوست نداریم مساوی کنیم؛

مربی پرسپولیس: بردن سپاهان جذاب است! 

برای  تیمش  می گوید  سپاهان  مربی 
احساس  و  است  آماده  پرسپولیس  با  دیدار 

خوبی برای تقابل با این تیم دارند.
در  سپاهان  مربی  مرزبان،  علیرضا 
مقابل  تیمش  دیدار  از  نشست خبری پیش 
پرسپولیس اظهار کرد: ما منتظر بازی خیلی 
ایران هستیم.  تیم خیلی خوب  از دو  خوب 
که  هستند  تیم هایی  پرسپولیس  و  سپاهان 
و  داشتند  خوبی  بازی های  هم  گذشته  در 
امیدواریم یک بازی تماشاگرپسند را با توجه 
به شرایط هر دو تیم ارائه کنیم چرا که نیاز به 
پیروزی از سوی هر دو تیم احساس می شود 
انگیزه خوبی  با  انتظار می رود هر دو تیم  و 
وارد بازی شوند. ما این حس خوب را داریم 
چرا که تیم مان حرکت خوبی را آغاز کرده 
است و توازن تاکتیکی خوبی ایجاد کردیم. 
حس خوبی در باشگاه وجود دارد و  بازیکنان 
و  می دهند  نشان  خود  از  خوبی  شخصیت 
بسیار متحد هستیم و امیدوارم از این بازی 

هم سربلند خارج شویم. 
مربی سپاهان درباره اینکه دیدار دو تیم 
ایرانی  الکالسیکو  به  سپاهان  و  پرسپولیس 
اتفاقاتی که  با  نامیده می شود گفت: طبیعتا 
در گذشته رخ داده و بازی های خوبی که در 
فینال های خاص داشتند، الکالسیکو نامیده 
می شوند. برای فوتبال ملی ما خوب است که 
تیم پرسپولیس و سپاهان کیفیت و  هر دو 
بازیکنان خوبی داشته باشند و جزو مدعیان 
نامگذاری  یک  الکالسیکو  باشند.  قهرمانی 

خوب در این مورد است. 
وی درباره اینکه در گذشته تنش زیادی 
سوی  از  به خصوص  تیم  دو  بازی های  در 
هواداران وجود داشت اما آن ها در این دیدار 
غایب هستند اظهار کرد: ای کاش تماشاگران 
در این دیدار بودند. آن ها حس خوبی به یک 
فوتبال می دهند. چیزی که خیلی مهم است و 
در فوتبال ایران باید یاد بگیریم، باید به رقیب 
خودمان احترام بگذاریم و اخالق و مسائل 

رقابت ورزشی  باید  را رعایت کنیم.  انسانی 
داشته باشیم. باید این احساس را داشته باشیم 
که به عنوان مدعیان قهرمانی وارد مسابقات 
شویم و به یک شهر و هوادار حس خوبی دهیم 
اما مهمترین فاکتور این است که اخالق را 
از دست ندهیم و در این زمینه هم قدرتمند 
بمانیم. طبیعی است که هر تیمی از شرایط 
خود دفاع می کند و سعی دارد قهرمان شود 
اما این مسئله باید با اخالق انجام شود تا به 

فوتبال و مردم مان آسیبی نخورد. 
کیانی  مهدی  وضعیت  درباره  مرزبان 
و شرایط او برای حضور در تمرینات گفت: 
مهدی کیانی که کاپیتان تیم ما هم هست، 
در تمرین اعالم کرد که مشکل همسترینگ 
دارد که این موضوع به گذشته باز می گردد. 
االن او تحت مراقبت است و با فیزیوتراپ های 
ما کار می کند. او سالیان سال در فوتبال ما بوده 

و امیدواریم شرایط خوبی را به دست آورد. 
او درباره اینکه آیا نویدکیا به توصیه های 
فنی او عمل می کند، گفت: نویدکیا فوتبالیست 

باکالسی بوده و فوتبال اروپا را می شناسد. او 
یک درک حرفه ای از فوتبال دارد و می داند 
چه چیزی می خواهد و انتقال این مسئله و 
درخواست هایش نسبت به این مسئله به ما 
می گوید و ما اجرا می کنیم. رابطه ما، رابطه 
سرمربی و مربی است. محرم به عنوان کسی 
است که حرف اول را می زند اما در کنار آن 
رابطه انسانی خیلی خوبی وجود دارد که با هم 
داشتیم و داریم و درک مشترکی نسبت به هم 
داریم و مسائل را خیلی خوب می شناسیم. از 

این موضوع خوشحال هستم.
ادعا  آیا  اینکه  درباره  سپاهان  مربی 
کرده در صورت قهرمانی سپاهان، از تهران 
این  گفت:  می کند،  پیاده روی  اصفهان  تا 
موضوع به سالیان گذشته و زمان حضورم 
در سپاهان مربوط می شود که دو تماشاگر ما 
در اتوبان منتهی به فوالدشهر تصادف کردند 
و جان خود را از دست دادند. من گفتم اگر 
از فوالدشهر به اصفهان  تیم قهرمان شود 
باز می گردم که حدودا 6، ۷ ساعت می شود. 

من امسال این قول را دادم که با توجه به 
رقبای قدرتمندان که یکی از آن ها هم خود 
قول  شویم  قهرمان  اگر  است،  پرسپولیس 
دادم که پیاده از تهران تا اصفهان می روم. 
چند نفر هم همراه پیدا کردم. این موضوع 
کری خواندن نیست بلکه یک بحث انسانی 
وفادار  تیم  آرمان های یک  به  باید  و  است 
بمانیم. اگر این مسئله اتفاق بیفتد، به قولم 

عمل خواهم کرد. 
او درباره اینکه این بازی قبل از داربی 
تهران انجا می شود گفت: هر دو بازی شرایط 
خاص خود را دارد. سپاهان و پرسپولیس به این 
برد احتیاج دارند تا وضعیت خود را در جدول 
بهتر کنند. این احساس را ندارم که بازیکنان 
پرسپولیس به داربی فکر می کنند. این یک 
الکالسیکو بزرگ برای بازیکنان و هواداران 
پرسپولیس است. هواداران ما با توجه به شرایط 
کرونا، تیم را تشویق کردند و هواداران زیادی 
تجمع کرده بودند. هر بازی برای ما اهمیت 
خود را دارد و این موضوع درباره پرسپولیس 

و استقالل هم حاکم است.
مرزبان به حواشی پیرامون پرسپولیس 
در ارتباط با هشدار به گل محمدی بابت کسب 
اظهار  و  پرداخت  برتر  لیگ  در  تساوی  دو 
کرد: مسئله ای که درباره گل محمدی مطرح 
گل محمدی  است.  دردناک  واقعا  می شود، 
ایران هستند.  مربیان خود  از  او  کادرفنی  و 
باید به این واقعیت هم اذعان داشته باشیم 
که بازیکنان بزرگی این تیم را ترک کرده اند 
و اگر با سال قبل مقایسه کنیم، 5۰ درصد 
بازیکنان این تیم کم شده اند و بازیکنانی که 
به این تیم کمک می کردند، نیستند. اینکه 
یحیی و تیمش را زیرسوال ببریم بی انصافی 
است. آن ها از تیم های خوب ایران هستند و 
احتیاج به وقت دارند. نباید مسائل اخالقی را 
فراموش کنیم و با دو مساوی، مربی ای را که 
قهرمان ایران شده و به فینال آسیا رسیده را 

زیر سوال ببریم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

باید به رقیب احترام بگذاریم؛

مرزبان: زیر سوال بردن یحیی و تیمش بی انصافی است

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال، گفت: 
علی  کفاشیان و مهدی تاج چه تاجی بر سر 

فوتبال ما زدند که هنوز هم حضور دارند؟
انتخابات  ابراهیمی در خصوص  ناصر 
فدراسیون فوتبال و مشخص شدن اعضای 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: 
ما در فوتبال دچار بحران هستیم و در این 
و  دارد  وجود  مختلفی  سناریوهای  زمینه 
نمی تواند تشخیص دهد که  هیچ کسی هم 
در فوتبال ما چه خبر است. رییس فدراسیون 
همیشه  بلکه  نمی شود  انتخاب  هیچ وقت 

انتصابی بوده است. 
وی ادامه داد: اگر افراد فدراسیون فوتبال 
اراده کنند تا کاری را صورت دهند، به راحتی 
می توانند آن کار را انجام دهند. علی  کفاشیان 
و مهدی تاج چه تاجی بر سر فوتبال ما زدند 
که هنوز هم حضور دارند؟ به نظر من این 
رای گیری ها بی جهت است. این افراد به هیات 
فوتبال استان ها می گویند که اگر می خواهی 

سر جایت بمانی باید به آدم ما رای بدهی. 
پیشکسوت فوتبال در خصوص اجازه 
داشتن افراد فوتبالی جهت شرکت در انتخابات 
فدراسیون، گفت: یک زمانی »ناصر حجازی« 
برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد، چون آزاد 
بود. این کار در فدراسیون هم آزاد است اما 
ده ها نفر مثل علی دایی و علی کریمی برای 
این کار بیایند، به طور قطع انتخاب نمی شوند. 
فوتبال ما به ناکجا آباد رفته است. ابراهیمی 
عنوان کرد: کانون مربیان فوتبال ۱۸ سال 
است که تشکیل شده اما کسی به این کانون 

اهمیت نمی دهد. این کانون حدود ۲5۰۰ عضو 
دارد که هر کدام تجربه های خوبی دارند اما 
در آخر فقط یک رای برای این کانون وجود 
دارد.    سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال یادآور 
شد: ۳۰ سال پیش که در پکن قهرمان آسیا 
شدیم این موضوع را گفتم که فوتبال ما در 
آینده به این راه  کشیده می شود و حاال می بینید 
که همان اتفاقات افتاده است. کنار دستی های 
من می گفتند که این حرف ها را نزن اما من 

این روزها را می دیدم. 
وی افزود: مگر محمد دادکان و امیر 

عابدینی در فوتبال ما بد کار می کردند؟ دادکان 
شرکت نمی کند چرا که افراد فدراسیون ۴۰ 
رای قطعی دارند. افرادی که در حال حاضر در 
فدراسیون فوتبال حضور دارند، دوست ندارند 
فوتبالی ها به ریاست فدراسیون برسند. من ۷۹ 
سال سن دارم و بیشتر عمرم را در این رشته 
گذاشتم اما حاال چه کردند که من ۱۲ سال 

است به استادیوم آزادی نرفته ام.
مربی اسبق پرسپولیس خاطرنشان کرد: 
اتفاقات فدراسیون در تیمی مثل پرسپولیس 
محمد  مثل  فوتبالی  مدیر  می دهد.  رخ  هم 

مدیرانی  و  می رود  کنار  انصاری فرد  حسن 
می آیند که اصال فوتبالی نیستند. پرسپولیس 
در این سال ها چند مدیر عوض کرده است؟ 
لیگ  داوری های  مورد  در  ابراهیمی 
که  هستیم  این  شاهد  گفت:  فوتبال،  برتر 
و  ناداوری  برتر  لیگ  دیدارهای  بیشتر  در 
اعتراض بازیکنان و مربیان صورت می گیرد. 
از  باید  داورها  است.  پایین  داوری ها  سطح 
لیگ های دسته پایین به باال بیایند تا آبدیده 
شوند اما به چه شکل است که آن ها به یکباره 
به لیگ برتر می آید و قضاوت می کنند. البته 
فریدون اصفهانیان آدم خوبی است و من او 
را می شناسم اما نمی دانم مشکل کار کجاست.

جدید  سرمربی  انتخاب  مورد  در  وی 
تیم ملی فوتبال، اظهار داشت: این همه مربی 
ایرانی با کارنامه خوب وجود دارد اما در آخر 
پنج سال  فدراسیون یک مربی خارجی که 
است در لیگ برتر نتیجه نگرفته را بر روی 
نیمکت تیم ملی می نشاند. آدم های ضعیف 
انتخاب ها،  این  دارند.  ضعیفی  انتخاب های 
آدم را دلزده می کند. البته خدا کند که این 
سرمربی موفق شود و ما به او تبریک بگوییم. 
در  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
خصوص بدهی های فراوان فدراسیون، تصریح 
کرد: در حال حاضر شرایط کرونا وجود دارد 
و درآمدزایی صورت نمی گیرد و هیچ بودجه 
ندارد.  وجود  آن ها  برای  هم  شده ای  تعیین 
انتخاب های اشتباه فدراسیون در انتخاب مربی 
و ضعف آن ها در برخی مسائل باعث شده تا 

این بدهی ها به وجود بیاید.  

ابراهیمی: 

»کفاشیان« و »تاج« چه تاجی بر سر فوتبال ما زده اند؟

علی کریمی در اینستاگرام خود اعالم کرد که به 
عنوان یکی از کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال وارد 

رقابت انتخاباتی خواهد شد.
در حالی که کمتر از 6۰ روز تا انتخابات فدراسیون 
در  حضور  برای  کریمی  علی  مانده،  باقی  ایران  فوتبال 
در  او  کرد.  آمادگی  اعالم  فوتبال  فدراسیون  انتخابات 
صفحه شخصی اش این خبر را اعالم و همچنین کمپین 
»نجات فوتبال با اتحاد فوتبالی ها« را راه اندازی کرد.

تاثیر  را تحت  ایران  این خبر ویژه، فضای فوتبال 
را  این پست علی کریمی  تعداد الیک های  و  قرارداده 
رکورد  به  زود  خیلی  احتماال  و  رسانده  هزار   5۰ مرز  به 
۱۰۰ هزار الیک هم خواهد رسید. همچنین طرفداران او 

واکنش بسیار مثبتی به این خبر نشان داده اند.

»می  است:  نوشته  خود  پست  کپشن  در  کریمی 
برای  و  باشم  سرزمینم  مردم  کنار  همچنان  خواهم 
سربلندی دوباره فوتبال ایران، به عنوان کاندید در پست 
کنم.«  شرکت  انتخابات  در  فوتبال  فدراسیون  ریاست 
»تغییرات  نوشته:  اساسنامه  در  تغییرات  به  اشاره  با  او 
اساسنامه شکل  فیفا و ای اف سی در  از سوی  اساسی 
گرفته و حاال فوتبالی ها راحت تر می توانند وارد عرصه 
انتخابات شوند و من امیدوارم در روز ۱۰ اسفند فوتبال 
ایران عزیزمان یک روز پاک و عاری از هر گونه زد و 

بندهای ناسالم را تجربه کند.«
اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال آمده که هر  در 
بازیکن ایرانی با سابقه بیش از ۱۰۰ بازی ملی، می تواند در 
انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کند. بنابراین عالوه بر 

علی کریمی، جواد نکونام، علی دایی، سیدجالل حسینی، 
احسان حاج صفی و آندرانیک تیموریان نیز می توانند در 
اعالم  تر  پیش  دایی  علی  البته  شوند.  نامزد  انتخابات 
ندارد  انتخاباتی را  کرد که قصد شرکت در رقابت های 
احسان حاج صفی  و  نکونام، سیدجالل حسینی  و جواد 
است که  بعید  باشگاهی،  در عرصه  به خاطر حضور  نیز 

وارد گود بشوند.
حاال باید دید باتوجه به ورود علی کریمی، فضای 
انتخابات چه تغییری خواهد کرد و این اتفاق، چه تاثیری 
با  ایران می گذارد. شاید  در سرنوشت فدراسیون فوتبال 
نام نویسی جادوگر، تعداد نامزدها محدود شوند و کریمی 
ترین  به مهم  فوتبالی ها،  ائتالف  با  همانطور که گفته، 

پست مدیریتی فوتبال ایران برسد.

جادوگر وارد رقابت انتخاباتی شد؛
علی کریمی نامزد ریاست فدراسیون فوتبال!
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زنده باد غالمحسین یوسفی وعلی دهباشی در یک قاب
اختصاصی دنیای جوانان

عهد دارد که
جز جفا نکند
کمال الدین اسماعیل

یار با ما وفا نخواهد کرد
با خودم آشنا نخواهد کرد

نکند رای من وگر کند او
بخت من خود رها نخواهد کرد

خوبی و بد خویی چو همزادند
او ز همشان جدا نخواهد کرد

حاجت ما بروی خّرم اوست
حاجت ما روا نخواهد کرد

عهد دارد که جز جفا نکند
تا نگویی وفا نخواهد کرد

با چنان زلف و روی کو دارد
بر غمش دل قفا نخواهد کرد

تنگ شّکر گرش چه هست فراخ
زان نصیبی مرا نخواهد مرد

تا نیارد غمش برویم روی
بر غم او قفا نخواهد کرد

آثار  که  یش کسوت   و  نامدار  مجلسی،مترجم  محمد 
ارزشمندی از آثار ادبی جهان را به فارسی ترجمه کرده است، 
روز یکشنبه این هفته، در سن ۸۷سالگی در اصفهان از دنیا 
تولستوی،  روالن،  رومن  آثار  مترجم  مجلسی  رفت.محمد 
آندره ژید، ماکسیم گورکی، ویکتور هوگو، اشتفان تسوایگ، 
چنگیز آیتماتوف و بسیاری از نویسندگان جهان سال ۱۳۱۲ 
به دنیا آمده و دارای دکتری حقوق از دانشگاه تهران و دکتری 
ادبیات از دانشگاه سوربن فرانسه بود و طی سال های اخیر  در 

اصفهان سکونت داشت.
»بینوایان« نوشته ویکتور هوگو، »شطرنج باز« از اشتفان 
تسوایگ، »رویاهای ماده گرگ«، »پرنده مهاجر« و »جمیله« 
نوشته چنگیز آیتماتف، »مرد مغزطالیی« مجموعه چهارجلدی 
»زندگی بتهوون« و مجموعه چهارجلدی »ژان کریستف« اثر 
اثر دوتور و »مرگ  از مرگ«  رومن روالن، »خاطرات پس 
بسیار آرام« اثر سیمون دوبوآر از جمله آثاری است  که توسط 

محمد مجلسی بهفارسی برگردانده  شده است.

دریغا... محمد مجلسی هم رفت

آموزش  کتاب  ولین  ا
نوازندگی یک ساز ایرانی که 
علینقی  توسط   ۱۳۱5 سال 
وزیری از پیشگامان آهنگسازی موسیقی 
در  دیگر  بار  بود،  شده  تالیف  ایران 

دسترس مخاطبان قرار گرفت.
 » ر تا ید  جد ر  ستو د « ب  کتا
نوازندگان  از  وزیری  علینقی  مرحوم 
ایرانی  موسیقی  پیشگام  آهنگسازان  و 
از  تعدادی  ادعای  و  گمان  به  که 
اثر  اولین  موسیقی  حوزه  کارشناسان 
ایرانی  ساز  یک  آموزش  برای  تالیفی 
هنری  فرهنگی  موسسه  توسط  است 

»ماهور« منتشر شد.
آمده  کتاب  این  توضیحات  در 
ثر  ا نخستین  حاضر  »کتاب  است: 
چاپ شده در داخل کشور است که به 
آموزش نوازندگی یک ساز ایرانی )تار( 
در  تاریخ  این  از  پیش  دارد.  اختصاص 
حوزه  در  تنها  آثاری  نمونه  قاجار  دوره 
تئوری موسیقی در ایران ترجمه و چاپ 
شده بود. علینقی وزیری نیز که پیش 
از کتاب  اروپا بخش زیادی  به  از سفر 
»دستور تار« را تدوین کرده بود آن را در 
سال ۱۳۰۰ شمسی در برلین چاپ کرد.

وی چند سال پس از بازگشت به 
ایران کتاب های »سرودهای مدارس«، 
موسیقی«  »نظرِی  و  ویولن«  »دستور 

را حد فاصل سال های ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ 
»دستور  اما  رساند  چاپ  به  تهران  در 
تکمله ای  و  تار« که بخش دوم  جدید 
را  است  برلین  چاپ   ِ تار«  »دستور  بر 
می توان نخستین اثری دانست که برای 
آموزش یک ساز ایرانی در داخل کشور 
سال  در  و  شده  نویسی  نت  و  تدوین 

۱۳۱5 شمسی به چاپ رسیده است.«
کلنل  به  مشهور  وزیری  علینقی 
پیشگامان  و  موسیقیدانان  از  وزیری 
آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی 
ایرانی بود که از وی به عنوان یکی از 
تأثیرگذارترین هنرمندان این عرصه در 
تاریخ موسیقی کشورمان یاد می کنند که 

ایجاد روشی برای نت نویسی و شیوه 
تدوین ردیف از جمله آنهاست.

وزیری در تهران به دنیا آمد و به 
واسطٔه پدرش در نوجوانی وارد ارتش شد 
و از همین طریق با موسیقی نظامی آشنا 
شد. اگر چه در باقی عمرش مدت ها در 
مناسب مختلف نظامی کار کرد و حتی 
به درجه کلنل هم رسید، اما عالقٔه او 
به موسیقی نهایتًا بر عالقه اش به امور 
را  عمرش  بیشتر  و  شد  چیره  نظامی 

صرف موسیقی کرد.
این هنرمند که از دانش آموختگان 
مدرسه سن لویی تهران بود، در حوالی 
سی سالگی به اروپا رفت و در کشورهای 

به  موسیقی  آموزش  فرانسه  و  آلمان 
روش غربی دید. وزیری پس از بازگشت 
به تهران، »مدرسه عالی موسیقی« را 
برای آموزش موسیقی به روش غربی 
بنا کرد. وی همچنین نت نویسی را در 
دو  و  ترویج  را  ایرانی  سنتی  موسیقی 
»کرن«  و  سری«  »عرضی  عالمت 
وزیری  کرد.  ابداع  منظور  همین  به  را 
ایرانی  موسیقی  ردیف  بار  اولین  برای 
و  درآورد  نت  به  به صورت مکتوب  را 
از این طریق و نیز به واسطٔه شاگردان 
بسیاری که تربیت کرد، تأثیراتی ماندگار 

بر موسیقی سنتی ایران گذاشت.
وزیری چندین کتاب مهم در زمینٔه 
موسیقی ایرانی از جمله کتاب موسیقی 
نظری و راجع به زیبایی شناسی نوشت. 
البته از این هنرمند فقط چند قطعٔه ضبط 

شده روی صفحه باقی مانده است.
ایرانی  این هنرمند فقید موسیقی 
اعتدال  که  کسی  ولین  ا عنوان  به 
ایرانی  سنتی  موسیقی  در  را  مساوی 
ابداعات  می شود.  شناخته  کرد  ترویج 
روش  ترویج  به  عالقه اش  و  وزیری 
انتقاد  مورد  موسیقی،  آموزش  غربی 
او  از  پس  و  او  موسیقی دانان هم عصر 
بوده است، اما منتقدان در اینکه وزیری 
یرانی  ا موسیقی  بر  ماندگار  تأثیری 

گذاشته هم نظر هستند.

کتابی که پس از ۸4 سال تجدید چاپ شد 

مجموعه شعر »خیابان های َسَرم« منتشر شد
شعر  عه  مجمو
سروده  َسَرم«  »خیابان های 

شوکا حسینی منتشر شد.
این کتاب با طراحی جلد 
 ۱۱۰ در  شیخ االسالمی  هیرو 
صفحه با شمارگان 5۰۰ نسخه 
تومان توسط  و قیمت ۲5هزار 
نشر ماهریس منتشر شده است. 
شعر  مجموعه  معرفی  در 
»خیابان های سرم« و شاعرش 
عنوان شده است: این مجموعه 
کا  شو شعر  ب  کتا مین  و د
شعر   5۳ شامل  است  حسینی 
از تجربه های شعری سال های 
مضامین  که  شاعر  متفاوت 

اجتماعی، عاشقانه و زنانه دارد. شوکا حسینی دانش آموخته زبان و ادبیات 
فارسی، زبان شناسی و روانشناسی بالینی است که سال ها در این حوزه ها 
مقاله ها و یادداشت هایی در روزنامه ها، مجله ها و سایت های گوناگون منتشر 
کرده است. از او پیش تر کتاب شعر »زمین کره ای سیاسی بود« منتشر شده 

که برنده دوم دوره دوم جایزه شعر »شاملو« شده است.
شوکا حسینی همچنین در زمینه شعر اجرایی نیز تجربه هایی دارد که 
با همراهی  در شهرهای مختلف  بریکوالژ »مرگ های عادالنه«  فرم  در 
استادانی چون نادر مشایخی به اجرا درآمد. همچنین پرفورمنس »زن ها 
با همکاری سعداهلل نصیری و گروه موسیقی  را  در سرم حرف می زنند« 
ماخوال اجرا کرده و در پرفورمنس های مختلفی از جمله پرفورمنس نور به 
کارگردانی بهنام حجتی و تئاتر »سیم و سرمه« به کارگردانی روزبه حسینی 

همکاری و اجرا داشته است.

کتاب هایی که در کرمانشاه چاپ می شود، 
به شبکه پخش سراسری راه نمی یابد

اسفندیار رشیدی، شاعر و روزنامه نگار پیشکسوت کرمانشاهی ضمن بیان این 
نکته که این استان در زمینه چاپ کتاب، خودکفاست و پدیدآورندگان کتاب، دیگر 
مثل گذشته نیازی به مراجعه به خارج از استان ندارند، معتقد است: ما در زمینه 
پخش کتاب، مکانیسمی در اختیار نداریم که بتوانیم به صورت مطلوب، کتاب هایمان 

را در سطح استان و یا کشور پخش کنیم.
کرمانشاه  در  ادبی  منتقد  و  پژوهشگر  نویسنده،  شاعر،  رشیدی«  »اسفندیار 
حدود ۴۰ سال است که در این عرصه فعالیت می کند. »شکوفه من از بلوط بگو« 

تازه ترین مجموعه شعر رشیدی است که در دست چاپ قرار دارد.
نیازهای متفاوت و منحصر به فردی در آثار این شاعر کرمانشاهی مشاهده 
می شود که بخشی از آن به ادبیات پایداری و نهضت مقاومت اشاره دارد و بخشی 

دیگر بیانگر انسان عصر کنونی و زندگی وی است.
دو  است،  کرمانشاه  هفته نامه »غرب«  شعر  مسئول صفحه  اکنون  که  وی 
صفحه را به ادبیات اختصاص داده که در یک صفحه آن به شعر امروز کرمانشاه 
می  پردازد و در آن سروده  های شاعران کرمانشاهی و نقدهایی بر اشعارشان چاپ 
می  شود. در صفحه دیگر به نام »گام به گام با شعر جهان« که تاکنون ۲۸ شماره 

آن چاپ شده ، مختص معرفی شاعران مطرح جهانی است.
برای چاپ  کرمانشاه  در  قلم  از صاحبان  برخی  تمایل  است  معتقد  رشیدی 
آثارشان در پایتخت، دالیل متعددی دارد ولی مشکلی که در این حوزه در استان 
به  را  بازمی گردد؛ زیرا »هنگامی که در استان کتابی  وجود دارد به پخش کتاب 
چاپ می  رسانیم، مکانیسمی در اختیار نداریم که بتوانیم به صورت مطلوب در سطح 
استان و یا کشور آن را پخش کنیم و باید گام به گام مکانیسمی را تعریف کنیم تا 

کتاب چاپ شده استان، به سمت پخش سراسری برود«.
پیرامون راهکارهای این شاعر کرمانشاهی برای پخش بهتر کتاب در استان 
انتشاراتی های بومی را در پی دارد، با او به گفت وگویی انجام  که بی شک رونق 

شده  که می خوانید.
بلوط  از  من  مجموعه شعر »شکوفه  کنیم؛  خودتان شروع  از شعرهای   *  
بگو« چه محوری را دنبال می کند؟ آیا این مجموعه نیز جنگ و ادبیات مقاومت 

را منعکس می کند؟
** یک مجموعه شعر به نام »شکوفه من از بلوط بگو« در دست چاپ است، 
که مجموعه ای از شعرهای من از ابتدای انقالب تاکنون و شامل دو بخش است؛ 
ادبیات مقاومت است  انعکاس جنگ و  به نوعی شعرهایی است که  یک بخش، 
البته جنگِ پشت جبهه و مردمی که درگیر جنگ بوده  اند، و بخش دیگر آن درباره 
صلح و درواقع مجموعه اشعاری است درباره زندگی، انسان و چالش  هایی که با آن 
روبرو است. در این بخش، سعی کردم که شعر از فضای قبلی خارج شود و بیانگر 

انسان عصر کنونی و زندگی وی باشد.
 * تاکنون چند عنوان کتاب از شما به چاپ رسیده است؟

** دو اثر از من به چاپ رسیده است؛ یکی به نام »گام به گام با شعر نو از 
نیما تا قیصر امین پور« که در 6۰۰ صفحه توسط انتشارات سرانه چاپ شد و یکی 
هم کتابی تحت عنوان »هشت فیلسوف« که در سال ۱۳۹۸ توسط انتشارات دیباچه 

به چاپ رسید. هر دو ناشر در کرمانشاه فعالیت می کنند.
معدود  از  پور«  امین  قیصر   ... تا  نیما  از  نو  شعر  با  گام  به  »گام  کتاب 
کتاب های پژوهشی و تحلیلی در زمینه ادبیات است که به بررسی اشعار شاعرانی 
از جمله شفیعی کدکنی، اخوان، شاملو، فروغ، سپهری و غیره می پردازد که در 
شعر دنباله رو نیما بوده اند. این کتاب، کوشش بر این دارد که مخاطب را به درک 
عمیق و ژرفی از جریان های شعری معاصر هدایت کند و روشنگر زوایای پنهان 

این جنبش ادبی باشد.
ایده نگارش »کتاب هشت فیلسوف« چگونه به ذهن شما رسید و کدام   *

شاعر معاصر را الگوی خود قرار داید؟
** کتاب را بر اساس این ضرورت نوشتم که اگر عقل را فشردگی تجربه 
تعریف کنیم و اگر انسان بخواهد توان و قوای عقلی خود را تقویت کند، باید از 
تجارب اندیشمندان و دیگران استفاده کند و بر اساس این تعریف که عنوان شد، 
تصمیم گرفتم که در پنج جلد کتاب، فیلسوف هایی را که در سطح دنیا مطرح هستند، 

به زبان ساده و با مثال  هایی بومی معرفی کنم.
ناگفته نماند که »مهدی اخوان ثالث« نیز در اواخر عمر کتاب  های فیلسوفان 
اروپایی را مطالعه می  کرد و علت این کار را اینگونه بیان کرده بود که »هر شاعری 
با ایده برداری از این کار، اقدام  باید اندیشمندان زمان خود را بشناسد«. من هم 
به خواندن و مطالعه در مورد فیلسوف ان و اندیشمندان جهان کردم و پس از آن به 

نوشتن در مورد آنها پرداختم.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

نگاهی کوتاه به زندگی نیما 

علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج متولد ۲۱ آبان ۱۲۷6 بود. وی شاعر 
معاصر ایرانی و بنیان گذار شعر نوین و ملقب به پدر شعر نو فارسی است .

نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه در شعر نوی فارسی در آن زمان 
که اشعار ایرانی دچار راکت شده بود انقالبی به پا کرد و تمام ساختارهای 

اشعار کهن را به چالش کشید.
شعر نو عنوانی بود که خود نیما یوشیج بر اثر خود گذاشت .

* زندگی شخصی نیما یوشیج
نیما یوشیج متولد یوش بخش بلده شهرستان نور در استان مازندران 

بود. به همین دلیل اشعاری را به زبان مادری با نام »روجا« نوشته است .
پدر نیما یوشیج به شغل کشاورزی و دامداری مشغول بود و خاندان نیما 
یوشیج یعنی خاندان اسفندیاری در دوران قاجار و پهلوی جزوه خاندان های 
معروف ایران بود، که نسب ایشان به شاخه ای از اسپهبدان طبرستان موسوم 

به پادوسبانیان می رسد.
خود  پسر  به  را  تیراندازی  و  سواری  اسب  روستایی  زندگی  نیما  پدر 

آموخته بود.
نیما تا سن ۱۲ سالگی در روستای یوش زندگی می کرد و سواد خواندن 
و نوشتن خود را از آخوند ده یاد گرفته بود. ۱۲ ساله بود که به همراه خانواده 
به تهران آمد و در مدرسه عالی سن لویی مشغول تحصیل شد و در همان 
زمان زبان فرانسه را یاد گرفت و شروع به گفتن اشعاری به سبک خراسانی 
نمود و شعر بلند افسانه را به نام »نظام وفا« به معلم قدیمی اش تقدیم کرد.

علی اسفندیاری در سال ۱۳۴۰ نام نیما را برای خود انتخاب کرد و 
در نخستین سال هایی که شناسنامه صادر می شد نام خود را به نیما خان 

یوشیج ثبت کرد.
* ازدواج نیما یوشیج

نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد اما به دلیل اختالف مذهبی با او 
ازدواج نکرد و سپس عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد اما آن دختر هم 
حاضر نشد به شهر بیاید به همین دلیل عشق دوم نیما مجدداً سرکوب شد.

اسماعیل  میرزا  فرزند  جهانگیر  عالیه  با   ۱۳۰5 اردیبهشت  ششم  در 
ازدواج  اسرافیل  میرزا جهانگیر صور  نامدار  نویسنده  و خواهرزاده  شیرازی 
در  حال  و  است  شراگیم  نام  به  پسر  فرزند  یک  ازدواج  این  حاصل  نمود 

امریکا زندگی می کند.
نامه میرزاده عشقی به چاپ  در سال ۱۳۰۳ رنگ پریده را در هفته 
رساند و شاعران سنتی امثال ماک الشعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی  

او را به سخره گرفتند.
در سال ۱۳۰۱ شعر» ای شب « که در روزنامه هفتگی نوبهار منتشر شد 
را سرود .  نیما پس از مدتی در مدرسه های مختلف از جمله مدرسه عالی 
صنعتی تهران به تدریس مشغول شد انقالب نیما با دو شعر ققنوس در سال 
۱۳۱6 و غراب در مهر ۱۳۱۷ آغاز شد و در مجله موسیقی به چاپ رساند .

سرانجام  نیما به دلیل ذات الریه در ۱۳ دی ۱۳۳۸ در سن 6۲ سالگی 
به دلیل بیماری ذات الریه فوت شد و در امامزاده عبداهلل تهران به خاک 
سپرده شد و در سال ۱۳۷۲ بنا به وصیت وی سپس در حیاط خانه اش در 
یوش منتقل شد اما بنا به گفته پسرش شراگیم یوشیج هرگز جنازه به یوش 

برده نشد چه بسا خود وصیت کرده بود در یوش دفن شود.
نمونه اشعار فارسی نیما یوشیج

تو را من چشم در راهم شباهنگام
که می گیرند در شاخ تالجن * سایه ها رنگ سیاهی

وزان دلخستگانت راست اندهی فراهم
تو را من چشم در راهم.

***
شباهنگام، در آن دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم

تو را من چشم در راهم.

مهلت تغییر قیمت کتاب ناشران نمایشگاه 
مجازی اعالم شد

حسین صفری، از تعیین زمان مهلت ویرایش اطالعات ناشران تایید شده 
برای حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب خبر داد و گفت: ناشران هر زمان 

مجاز به تغییر قیمت کتاب نیستند.
معاون اقتصاد و فرهنگ موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران درباره جدید ترین 
جزئیات نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بیان کرد:  ناشران متقاضی حضور در نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران، مجاز به تغییر قیمت کتاب ها هستند و باید توجه داشته 
باشند این امکان بعد از پایان مهلت ثبت نام و تایید حضورشان در نمایشگاه میسر 

است؛ بنابراین ناشران هر زمان مجاز به تغییر قیمت کتاب نیستند.  
وی با اشاره به تعیین فرصت تغییر قیمت کتاب در پنل ناشران تایید شده برای 
حضور در نمایشگاه   افزود: طبق برنامه ریزی،  مقرر شده، ناشران، از ۲۰ تا ۲6 دی   ماه، 
برای ویرایش اطالعات خود از جمله تغییر قیمت به پنل نمایشگاه ورود کنند. ویرایش 

اطالعات عالوه بر تغییر قیمت شامل موجودی نیز می شود.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا 6  بهمن ماه برگزار می شود.

از  یکی  سینمایی  مستند  ساختن 
اطالعات  انتقال  برای  موثر  راه های 
با  می تواند  بصری  امکان  این  است. 
مناسب  ابزاری  خود،  قالب های  انواع 
زمینه های  در  ده ها  دا ئه  ا ر ا برای 
سرعت  که  باشد  نسلی  به  مختلف 
اول  شرط  را  کردن  برقرار  ارتباط 
از  یکی  می دانند.  اثر  یک  پذیرفتن 
ما  کشور  در  امروز  که  زمینه هایی 
می گیرد،  قرار  بیشتری  توجه  مورد 
بزرگان  درباره  مستند هایی  ساختن 
تاریخ و صدالبته بزرگان زبان و ادب 
یکی  نیز  خالقی  مژگان  است.  فارسی 
سال های  در  که  است  هنرمندانی  از 
اخیرا  و  داشته  توجه  امر  این  به  اخیر 
مستندی درباره کمال الدین اسماعیل، 
شاعر پرآوازه قرن هفتم ساخته است 
که با بیانی داستانی مخاطب را با این 
مژگان  آشنا می کند.  بزرگ  شخصیت 
خالقی بازیگر، کارگردان تئاتر و سینما 

است.  و مستندساز 
ابتدا به چرایی  مژگان خالقی در 
ین  لد ل ا کما ه  ر با ر د فیلم  خت  سا
اسماعیل پرداخت و درباره جایگاه این 
شاعر توضیح داد و گفت: »کمال الدین 
اسماعیل که معروف به خالق  المعانی 
قرن  مشهور  شاعران  از  یکی  است، 
جدید  نسل  نه  سفا متا ست.  ا هفت 
شاعر  این  واالی  جایگاه  از  اطالعی 
درباره  امروز  جوان  اطالعات  ندارند. 
دو  نام  به  است  محدود  شاعر  این 
این  اسم  به  که  اصفهان  در  خیابان 
مقبره  که  کمال  خیابان  است:  شاعر 
این شاعر را در خود جای داده است و 
خیابان کمال اسماعیل. قرار بود مقبره 
کمال اسماعیل  خیابان  به  شاعر  این 
فرصت  این  هیچگاه  اما  شود،  منتقل 
هستم  اصفهان  اهل  من  نیامد.  پیش 
اصفهان  به  مربوط  که  هرچیزی  و 

آنچه  می دارم.  دوست  بسیار  را  باشد 
جذاب تر  مسلما  باشد،  ناشناخته تر  که 
خود  دوره  در  هم  شاعر  این  است. 
شعر  بر  هم  و  داشته  رفیعی  جایگاه 
است.  گذاشته  ثیر  تا بعد  نسل های 
حافظ  از  پیش  که  بدانید  است  جالب 
به دیوان کمال تفال می زدند و سعدی 
و موالنا نیز به دیوان او نظر داشتند. 
تصور و عقیده من این است که نسل 
نسل های  در  که  نچه  آ ید  با جدید 
گذشته اتفاق افتاده است را بازآقرینی 
کند. این طور است که این شخصیت ها 
من  بنابراین  بمانند.  زنده  می توانند 
تصمیم گرفتم به کمال الدین اسماعیل 

بپردازم.«
درباره  کمی  خواستیم  خالقی  از 
ن  نندگا ا خو ی  برا ل  کما شخصیت 
شاعر  »این  داد:  پاسخ  او  و  بگوید 
شعر  موضوعات  از  بسیاری  درباره 
مغول  حمله  زمان  در  است.  سروده 
مردم اموال خود را در خانه او مخفی 
می کرده اند و او امین مردم بوده است. 
علت مرگ او هم گویا همین است. او 
حاضر نمی شود که کلید گنجینه مردم 
مغوالن  بنابراین  بدهد.  مغوالن  به  را 

سر او می برند.«
آثار  سوال  به  پاسخ  در  خالقی 
فارسی  ادب  سخنگوی  این  اشعار  و 
نعکاس  ا مستند  ین  ا در  چگونه  ا  ر
که  است  این  »واقعیت  گفت:  دادید 
به  مستند  این  در  نداشتم  قصد  من 
یا جایگاهش  بپردازم  آثار کمال الدین 
جهت  این  از  را  فارسی  ادبیات  در 
که  بود  این  بر  تصمیم  بدهم.  نشان 
از  پیش  وقایع  اساس  بر  مستند  این 
قتل او ساخته شود. اما شعر کمال در 
برخی  و  می شود  خوانده  مستند  این 
از  بعضی  و  اخالقی  خصوصیات  از 
جنبه های زندگی شخصی کمال الدین 

نیز نشان داده می شود.« اسماعیل 
ضعیت  و ما  یگر  د ل  ا سو
ز  ا مستند  ین  ا پخش  چگونگی  و 
شبکه های سیما و سایت های مختلف 
»این  گفت:  پاسخ  در  نیز  خالقی  بود. 
مستند در هفتم دی ماه، زادروز کمال 
قرار  و  پخش  تلوزیون  از  اسماعیل 
نیز  مختلف  پلتفرم های  در  که  است 
منتشر شود تا در دسترس همه باشد.«

در  مستند  این  اینکه  به  توجه  با 
بود،  شده  ساخته  کوتاهی  زمانی  بازه 
مشکالتی  درباره  اثر  این  سازنده  با 
گفت وگو  داشت  وجود  راه  سر  بر  که 
»محدویت  بود:  معتقد  خالقی  کردیم. 
ما  بود.  ما  مشکالت  از  یکی  زمان 
در  پخش  برای  را  مستند  می بایست 
این  و  می کردیم  آماده  کمال  زادروز 
از  انداخت.  سختی  در  را  ما  مسئله 
مقبره  به  دسترسی  ما  دیگر  طرف 
نداشتیم و کسی کلید مقبره را نداشت. 
از قضا یکی از اهالی محله جوباره به 
شدن  مطلع  از  بعد  مرتضی،  آقا  اسم 
از کار ما و دیدن وضعیت ما به یکی 
او  از  را  کلید  و  زد  زنگ  اقوامش  از 
پیدا  کلید  نهایت  در  البته  کرد.  طلب 
نشد و ما مجبور شدیم که قفل مقبره 
شدیم،  مقبره  وارد  وقتی  بشکنیم.  را 
متوجه شدیم که سال هاست کسی این 
مکان را تمیز نکرده است. از رفتگری 
برای ما  را  خواهش کردیم که مکان 
جارو بکشد. او نیز قبول زحمت کرد و 
ما توانستیم یک فضای نسبتا مناسب 
برای فیلم برداری فراهم کنیم. بعد هم 
قفلی برای مقبره خریدیم و کلیدش را 
آقا مرتضی دادیم. متاسفانه  به همان 
شهرداری این مقبره را رها کرده است 
و هیچ توجهی به آن ندارد. در همان 
شهر  در  متعددی  بیلبوردهای  زمان 
شده  نصب  کمال  بزرگداشت  برای 

نمی دانست  حتی  هیچ کس  ولی  بود، 
که این مقبره کجاست. اما این را هم 
زمان،  فشردگی  علت  به  که  بگویم 
به سرعت  داشتیم  نیاز  که  مجوزهایی 
در  ما  با  خوبی  همکاری  و  شد  صادر 

این حوزه صورت گرفت.«
درباره  را  مستندساز  این  نظر 
به  مشا مستندهای  ساخت  ضرورت 
فارسی  ادبیات  بزرگان  دیگر  درباره 
داد:  پاسخ  جویا شدیم. مژگان خالقی 
هر  و  دارد  را  خودش  انواع  »مستند 
را  خودش  با  متناسب  کار  شخصیتی 
یک طرح  باید  می کنم  فکر  می طلبد. 
بتوان  تا  شود  تدوین  جامع  پژوهشی 
بزرگان  این  برای  خوبی  مستندهای 
کیفیت  مستندها  نه  سفا متا ساخت. 
ند  سفارشی ا یا  چون  رند.  ندا خوبی 
که  است  این  تصور  نیستند.  به روز  یا 
که  باشد  داشته  وجود  طرحی  باید 
مشاهیر  درباره  متعددی  مستند های 
بودن  نو  منتها  شود،  ساخته  دبی  ا
جدید  نسل  چراکه  است؛  مهم  قالب 
ط  تبا ر ا مستند  ین  ا با  ند  ا بتو ید  با

کند.« برقرار 
ین  لد ل ا کما ه  مقبر نی  ا یر و
تاسف بار  اتفاقات  از  یکی  اسماعیل 
چگونگی  درباره  را  خالقی  نظر  است 
انعکاس این ویرانی در مستند پرسیدیم 
از  یکی  هم  »این  داد:  توضیح  او  و 
چالش های کار بود. مقبره را همان طور 
که هست در فیلم نشان دادیم، اما به 
مشکالت این مقبره نپرداختیم. چراکه 
کمال  قتل  زمان  درباره  اساسا  مستند 
جانبی  مسائل  که  نبود  قرار  و  بود 
بپردازد. دلیل دیگر هم این بود که در 
شود   دیده  فیلم  این  بود  ممکن  آینده 
این  باشد. در  تغییر کرده  و مقبره هم 
به  صورت شاید خود شخصیت کمال 
حاشیه رانده می شد. البته بعد از پخش 
این مستند کارهایی برای بهبود اوضاع 
تداوم  امیدوارم که  و  انجام شد  مقبره 

داشته باشد.«
پژوهش های  و  کتاب ها  بررسی 
اقدام ها  اصلی ترین  از  یکی  میدانی 
مژگان  است.  مستند  ساخت  برای 
مهم  امر  این  درباره  توضیح  با  خالقی 
گفت:  و  داد  پایان  را  خود  سخنان 
که  کسانی  اصفهان  در  »خوشبختانه 
نیستند.  کم  می شناسند  را  شاعر  این 
را  مستند  این  ساخت  کار  که  وقتی 
شروع کردم، پژوهش های بسیاری به 
شیوه های مختلف انجام شد. از مطالعه 
کتاب  ها گرفته تا پژوهش های میدانی. 
یکی از مهم ترین کتاب هایی که مطالعه 
همراه  به  بود  شاعر  این  دیوان  کردم 
تازه چاپ  کتاب  از  مفصل  فصل  چند 
رضا ضیا درباره کمال الدین اسماعیل.  
محمدرضا رهبری که تاریخ پژوه است 
نیز به من کمک کرد تا وجه پژوهشی 

اثر را به درستی منتقل کنم.«

مقبره کمال الدین اسماعیل به حال خود رها شده است
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قصه و قصه گویی در رادیو و تلویزیون جایی ندارد

احترام برومند مجری تلویزیون 
عنوان کرد جای قصه و قصه گویی در 

رادیو و تلویزیون خالی است.
زندگی  گفت:  برومند  احترام 
اتفاق های  از  سرشار  شخصی  هر 
می تواند  اتفاقی  هر  و  است  مختلف 

یک قصه باشد. 
وی در پاسخ به این رسش که قصه به چه صورت نباید باشد گفت: 
گفتن  قصه  ندارد،  جایی  تلویزیون  و  رادیو  در  قصه گویی  و  قصه  االن 
همیشه برای همه شیرین بوده و هست و مورد جالب این که وقتی برای 
کودکان قصه می گوییم، آن ها حس انس و نزدیکی خاصی با طرف 
مقابلشان پیدا می کنند. من همیشه به والدین توصیه می کنم که زمانی 
را بگذارند تا با کودکان خود تنها شوند و برایشان داستان های مختلف 

بخوانند یا تعریف کنند.

 »نوه چوپان دروغگو«  مقابل دوربین می رود

پیش تولید فیلم تلویزیونی »نوه 
چوپان دروغگو« آغاز شد.

ن  پا چو ه  نو « کمدی  فیلم 
به نویسندگی و کارگردانی  دروغگو« 
تازه  نگاهی  با  آتش پرور  روح اهلل 

به داستان »چوپان دروغگو«، قصد دارد به 
معضالت دروغ در زندگی مفردی و اجتماعی 
بپردازد و آسیب های ناشی از آن را در امور فرهنگی خانواده به تصویر بکشد. 
و گیالن تصویربرداری  تهران  استان های  در  تلویزیونی  فیلم  این 
خواهد شد  و بازیگرانی که تا کنون حضورشان ر آن قطعی شده،   سیروس 
همتی، یوسف صیادی، آتش تقی پور، گیتی معینی، جواد زیتونی، سیامک 
اشعریون، مجید شهریاری، سعید رضاصفت، ساقی زینتی، اصغر حیدری، 
عباس محبوب، سیما نصیری، حمید قهرمانی، حامد منصوری، اسماعیل 
یوسف پور، شهربانو موسوی، نرگس حسینی، تینا نظری و الهه خراط هستند.

»اعتقادات پنهان« مدال جهانی گرفت 

به  پنهان«  »اعتقادات  لبوم  آ
موفق  تی  ا هر د  فرها زی  هنگسا آ
نقره  مدال های  از  یکی  به دریافت 

جایزه جهانی »گلوبال« شد.
فرهاد هراتی با اشاره به موفقیت 

خود و عده دیگری از هنرمندان در جایزه 
داد:  توضیح  »گلوبال«  جهانی  موسیقی 
خوشبختانه همراه با حضور قدرتمند و با کیفیت هنرمندان کشورمان موفق 
شدم برای آهنگسازی آلبوم »اعتقادات پنهان« یکی از مدال های نقره 
جایزه جهانی »گلوبال« را دریافت کنم که  مربوط به بخش کمپوزیسیون 
و آهنگسازی است.وی افزود: »گلوبال موزیک اَواردز« نهادی بین المللی 
برای حضور هنرمندان مستقل است که عده بسیار زیادی از هنرمندان 
جهان با شرکت در آن به رقابت می پردازند و در هر دوره به ۹ نفر مدال 

طال و به دیگران مدال نقره و برنز داده می شود.
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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

دیپلم افتخار جشنواره مکزیکی برای فیلم »بانو« 

فیلم مستند »بانو« در هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های مستقل 
بخش  در  و  »وراکروز«  مکزیک 
موفق  بلند  مستند  فیلم های  مسابقه 

به کسب دیپلم افتخار شد.
»بانو« کاری از مدرسه سینمایی 

محمد  کارگردانی  به  ماه،  هنر  و  اندیشه 
حبیبی منصور در سال ۹۷ تولید شده و روایتگر زندگی پرفراز و نشیب 

عصمت احمدیان، مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی است.
فعالیت های  وارد  به صورت جدی  از جنگ  پس  احمدیا،  عصمت 
در  الگو  و  تأثیرگذار  بانوان  از  یکی  امروز  و  اجتماعی شده  و  اقتصادی 

اهواز است.
شهیدان  مادر  با  فیلمساز  گروه  همراهی  سال  دو  حاصل  »بانو« 
فرجوانی است و تصویری واقعی از زندگی یک زن موفق را نشان می دهد.
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نگاه بهرام بیضایي به تعزیه...

شمیم شهال: تعزیه یک هنر ملی است

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

به تازگي یک کتاب جذاب و جالب منتشر شده 
بهرام  استاد  هنر  از  دیگري  فصل  مي تواند  که  است 
بیضایي را به مخاطبان و دوستداران وي نشان دهد. 
کتاب مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی، با زیرعنوان 
بیضایی  بهرام  نگاه  از  تعزیه  مفهوم  تطبیقی  مطالعه 
و  روشنگران  انتشارات  توسط  غربی  سفرنامه های  و 
با  از  ۴ فصل  یافته است. کتاب  مطالعات زنان نشر 
عناوین نشانه شناسی تعزیه، ارکان و نحوه اجرای تعزیه، 
جایگاه تعزیه در ساختارهای نمایشی و سرانجام تشکیل 
کتاب  این  جوان  نویسنده  شهال  شمیم  است.  شده 

مي باشد که به شکلي 
شمیم شهال نویسنده کتاب مفهوم تعزیه از نگاه 
دارد در  نیز  اتفاقا سابقه رسانه اي  بیضایی، که  بهرام 
گفتگو با دنیاي جوانان درباره اینکه چطور تصمیم به 
انتشار چنین کتابي گرفت؟ گفت: بعد از چندین سال 
نوشتن در مطبوعات در زمینه فیلم و سینما، فلسفه و 
عکاسی، فلسفه و فوتبال و مقاالت علمی، این جرات 
و جسارت را پیدا کردم که نخستین کتابم را چاپ کنم. 
البته که این جرات را مدیون اطرافیانم هستم که در این 
راه و مسیر مشوق من بوده اند. آنچه برای بهرام بیضایی 
در تعزیه جذاب بوده، جادوی بسیار کهنی است که در 
آن وجود دارد. جادویی که به ترس ها و اضطراب های 
بشر اولیه مربوط می شود که در تمام نمایش های خوب 
جهان اعم از کهن یا معاصر وجود دارد. در مورد ساختار 
و بن مایه آثار بهرام بیضایی چه در قاب سینما چه در 
را  تعزیه  عناصر  و  ارکان  وجود  می شود  تئاتر  صحنه 
در آنها جستجو و پیدا کرد که البته دست یابی به این 
نیست  درک  و  لمس  قابل  به راحتی  عناصر  و  ارکان 
بلکه نیاز به مطالعه، فهم عمیق و دقیق این آثار دارد. 
سعی کردم در طی نوشتن کتاب و برحسب تحقیقات و 

پژوهش های متعدد، کمی راه این فهم و شناخت تعزیه 
در آثار بهرام بیضایی را هموار کنم و براساس شواهد 
و مدارک، این عناصر را با دلیل و تحلیل در تک تک 

آثار او بیان و مطرح کنم.
از صحبت هاي  دیگري  بخش  در  شهال  شمیم 
از  با این توضیح که در کنار بررسی هنر تعزیه  خود 
نگاه بهرام بیضایی که در آثارش نمود پیدا کرده، به 
بررسی برخی از آثار کارگردانان و نویسندگان دیگری 
همچون محمد رحمانیان، ناصر تقوایی و پرویز جاهد 
نیز پرداخته است ، ادامه داد: در کنار خیل عظیمی از 
از  که  آنچه  براساس  دیگر  نویسندگان  و  کارگردانان 

بهرام بیضایی آموخته اند یا در کنار او گام برداشته اند 
در زمینه هنر تعزیه با تمام ساختار و عوامل آن از قبیل 
داستان، کارگردانی، بازیگری، طراحی لباس و صحنه، 
موسیقی و... اثر یا آثاری را خلق کرده اند که امروزه 
می توان به عنوان منابع مهم در این هنر از آنها نام 
برد در کتاب مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی، به 

آنها توجه داشتم.
این نویسنده جوان که در بخش دیگری از کتاب 
سراغ تحلیل ها و نوشته های ثبت شده سفرنامه نویسان 
تعزیه  هنر  اوج  روزگار  در  که  است  رفته  سیاحانی  و 
یعنی دوران قاجار به مناسبت و بهانه های مختلف در 
ماه محرم در ایران حضور داشتند و از نزدیک شاهد 
و مخاطب اجرای هنر تعزیه با تمام جزییات بوده اند، 
احوال،  بیان  انتقاد،  تمجید،  تعریف،  داشت:  اظهار 
قالب  در  افراد  این  قلم  به  ماوقع  شرح  و  احساسات 
سفرنامه ها، کتب تاریخی و گزارش سالیان سال است 
که ثبت شده است. از طرفی بسیاری از پژوهشگران 
ایرانی چون جابر عناصری، جالل  و اسطوره شناسان 
ستاری، الله تقیان و... براساس تحقیقات، شنیده ها و 
خوانده ها، کتب متعددی در زمینه تعزیه نوشته اند که 
قطعا  که  شویم  روبرو  نگاه  دو  با  شده  این  به  منجر 
در بطن خود با اشتراکات و افتراقاتی همراه هستند. 
به عنوان نویسنده و پژوهشگر این کتاب سعی کرده ام 
به بیان همین تقاوت ها و شباهت ها از دو زاویه نگاه 

مختلف بپردازم.
شمیم شهال که تمام تالشش برای نوشتن کتاب 
نمایش  عنوان یک  به  تعزیه صرفا  به  که  بوده  این 
نگاه  برگزار می شود،  ماه خاص  در یک  مذهبی که 
قدمتی  که  است  ملی  هنر  یک  تعزیه  افزود:  نکند، 
طوالنی دارد و می شود در هر زمانی در هر دوره از 

عناصر آن بهره گرفت و اثری جدید خلق کرد. تمام 
سعی من این بوده که بگویم ای کاش نویسندگان، 
کارگردانان و پژوهشگران فقط به بررسی و تطبیق 
ساختار تعزیه که در گذشته شکل گرفته است، بسنده 
نکنند و خودشان هم شیوه های جدیدی به این هنر 
نویسندگان  متاسفانه  کنند.  اضافه  نمایشی  آیین  و 
بسیاری چون جابر عناصری یا در قید حیات نیستند 
یا چون بهرام بیضایی در ایران زندگی نمی کنند که 
بتوانیم از آن ها بخواهیم به گونه ای دیگر به تعزیه نگاه 
از نویسندگان و  کنند. اما می شود این درخواست را 
پژوهشگران امروزی داشت که در پی بررسی مفهوم 
تعزیه و نکات و نقاط مبهم و پنهان این نمایش به ذکر 
نکات جدید در تعزیه بپردازند و آن را در اجرای تعزیه 
اجتماعی،  از طرفی هر پدیده و رویداد  عملی کنند. 
و  گسترش  رشد،  می تواند  زمانی  هنری  و  فرهنگی 
تعمیق پیدا کند که توسط رسانه ها همانند صداوسیما، 
مطبوعات و خبرگزاری های مختلف و البته مخاطب 
به  پرداختن  گیرد.  قرار  بررسی  و  نقد  ارزیابی،  مورد 
احیا  جامعه،  بطن  در  ماندگار  هنری  به عنوان  تعزیه 
نمایشی می تواند در  اثر  به عنوان یک  آن  ترویج  و 
و  خالق  چهره های  معرفی  و  خالقیت ها  بازآفرینی 

هنرمند به جهانیان موثر واقع شود.
این  با  صحبت هایش  پایان  در  نویسنده  این 
توضیح که قطعا نوشتن یک اثر پژوهشی در مقایسه با 
یک رمان یا یک داستان کاری سخت تر، طوالنی تر و 
با دقت تری است، تصریح کرد: چرا که برای پرداختن 
به یک موضوع در قالب یک کتاب پژوهشی، مدت 
باید خواند، نوشت، دید، فیش برداری  زمان طوالنی 
انجام  گفت وگو  و  مشاوره  کرد،  یادداشت نویسی  و 
اثر مورد قبول که  این ها یک  تا در خالل تمام  داد 

تبدیل به یک منبع شود، خلق شود. می توان این گونه 
گفت که در مسیر نوشتن یک اثر پژوهشی آن چنان 
از قوه تخیل استفاده ای نمی شود بلکه هر آنچه که 
اثبات  واقعیت  براساس  باید  شود  نوشته  می بایست 
برای  من  که  است  دلیل  این  به  شاید  باشد.  شده 

رفته ام  کوتاه  داستان  مجموعه  سراغ  به  دوم  کتاب 
فقط  و  ببرم  بهره  کمی  هم  تخیل  قوه  از  بتوانم  تا 
وام دار واقعیت و حقیقت نباشم. چرا که وزنه نوشتن 
باید متعادل باشد و من هم سعی در ایجاد تعادل به 

کمک تخیل و واقعیت دارم.

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

چنـد روز پیـش یعني سـیزدهم دی  ماه، سـالروز 
تولد محمد منتشـری خواننـده، مدرس آواز، ردیف دان 
و یکـی از اسـتادان برجسـته موسـیقی اصیـل ایرانی 
بـود. آوازخوانی هـم دوره با خواننـدگان نامداری چون 
زنده یاد اسـتاد محمدرضا شـجریان. محمد منتشـري 
خوانندگـی را نـزد اسـماعیل مهرتـاش )نوازنـده تـار 
و ردیـف دان( در جامعـه باربـد فـرا گرفـت و مـدرک 
بازیگـری در تئاتـر جامعـه باربـد را نیـز در کارنامـه 
دارد. منتشـری در سـال های قبـل و بعـد از انقـالب 
بـه فعالیت هـای حرفـه ای در زمینـه اجـرا و تدریـس 
مشـغول بوده اسـت. منتشـری روایتگر ردیـف آوازی 
مهرتـاش اسـت و او را شـاخص ترین شـاگرد اسـتاد 
فقیـد می دانند. منتشـری چنـدی پیش آثار اسـتادش 
را بازخوانـی و در قالـب آلبوم هایی منتشـر کرد. او این 
روزها مشـغول تدریس موسـیقی و تربیت شـاگردانی 
بـرای حفـظ میراث موسـیقایی ایران اسـت. بـه بهانه 
تولـد ۷۸ سـالگی اسـتاد منتشـری بـا او بـه گفتگـو 

نشسـتیم کـه در ادامـه از نظرتان مي گـذرد...

-اسـتاد منتشـری بـا ایـن موضوع شـروع کنیم 
کـه شـما را برجسـته ترین شـاگرد اسـتاد اسـماعیل 
مهرتـاش و نزدیکترین فرد بـه او می دانند... کدام یک 
از خاطـرات حضـور در کالس هـای ایشـان به شـکل 

برجسـته تری در ذهـن شـما مانده اسـت؟
*بنابـر آنچـه اسـتاد مهرتـاش تعریـف می کرد، 
مراحـل ابتدایـی فراگیـری موسـیقی را نـزد اسـتادی 
بـه نـام داوود شـیرازی، نوازنـده مطـرح زمانه خویش 
گذرانـد. مدتی نزد ایشـان، نوازندگی تـار آموخت. بعد 
از مدتی خانواده اسـتاد مهرتاش، اسـتعداد و پیشـرفت 
فرزندشـان را مشـاهده کرده و به همین دلیل، ایشـان 
را بـه مرحـوم درویـش خـان معرفـی کردنـد. اسـتاد 
مهرتـاش، دوره نوازندگـی را نزد درویش خان پشـت 
سـر گذاشـت. زمانی که کلنل علینقی وزیری از اروپا 
به ایران بازگشـت و مدرسـه عالی موسیقی را تاسیس 
کرد، اسـتاد مهرتاش همراه با ابوالحسـن صبا، روح اهلل 

خالقـی، حشـمت سـنجری و بسـیاری دیگـر مدت ها 
شـاگرد کلنل در هنرسـتان موسـیقی شد.

-اگر بخواهید اسـتاد مهرتـاش را توصیف کنید، 
چـه می گویید؟

فکـری  می گفـت  مـا  بـه  مهرتـاش  *اسـتاد 
متفـاوت از هم دوره ای هـای خـود داشـتم، بـه همین 
دلیـل از آن جماعـت جـدا شـدم و خـودم، جمعیـت 
دیگری از میان دوسـتانم به نام جامعه باربد تشـکیل 
دادم. حـق عضویـت می گرفتیم و ماهیانـه در خانه ها، 

کنسـرت برگـزار کـرده یـا تئاتـر اجـرا می کردیم.

چگونـه  اخالقـی،  ازنظـر  مهرتـاش  -اسـتاد 
داشـت؟ شـخصیتی 

*انسـانی بسـیار شـاد، عاشـق ایـران، عاشـق 
موسـیقی کشـورش و عاشـق فرهنگ مملکتش بود. 
عشـق بود که ایشـان را به سـمت موسـیقی کشاند و 
سـبب شـد اقداماتی ماندگار انجام دهـد. همانطور که 
گفتـم شـهریه ای از دانشـجویان نمی گرفـت، نگاهی 

کـه از عشـق ناشـی می شـد و البتـه باعث شـد امروز 
همـه مـا افتخـار شـاگردی اسـتاد مهرتاش را داشـته 
باشـیم، چـون اگـر شـهریه دریافـت می کـرد، امکان 
حضـور در کالس هـای ایشـان بـرای عـده ای فراهم 
بـودن کالس هـا،  رایـگان  بـه دلیـل  امـا  نمی شـد، 
افـراد بسـیاری توانسـتند از محضـر اسـتاد مهرتـاش 
بهـره ببرنـد. درهای کالس ایشـان، بـاز و ورود برای 

عمـوم، آزاد بود.

-شـما تنهـا شـاگرد اسـماعیل مهرتـاش بودید 
کـه اقـدام به جمع آوری آثـار این موسـیقیدان کردید! 
هم دوره ای هـای شـما بـه همین دلیل لقـب مهرتاش 

دوم را بـه شـما داده اند...
*بهتـر اسـت بگوییـم قرعـه به نـام مـن افتاد. 
افـرادی از مـن موجه تـر بودنـد، امـا وقتـی حرکتی از 
فـردی ندیـدم و از طرفـی احسـاس کـردم باید چنین 
کاری انجـام شـود، اقـدام بـه جمـع آوری آثـار اسـتاد 
مهرتـاش کـردم. اسـتاد مهرتـاش بر گـردن من حق 

داشـت و اسـتاد مـن بود.

-افـراد شـاخص دیگـری نیـز در کالس هـای 
اسـماعیل مهرتـاش حضـور داشـتند، امـا چـرا بـرای 

جمـع آوری آثـار استادشـان اقـدام نکردنـد؟
*دیگـر دوسـتان نیز عشـق و عالقـه زیادی به 
اسـتاد مهرتـاش داشـتند، ولـی همانطـور کـه گفتـم 

قرعـه به نـام مـن افتاد.

-چـه زمانـی اقدام بـه جمع آوری آثار اسـماعیل 
مهرتـاش کردید؟

*بیـش از یک دهه پیش تصمیـم به جمع آوری 
آثـار اسـتاد گرفتـم. از سـال های ۸۴ یا ۸5 شـروع به 
خوانـدن آهنگ هـا و ضبـط ردیف هـای اسـتاد کردم. 
آوازهـا و ردیف ها در قالب چند آلبوم توسـط موسسـه 
فرهنگـی هنـری باربـد و ماهور منتشـر شـد. بیشـتر 
کارهـای مـا را همیـن دو شـرکت بـزرگ موسـیقی 

انجـام دادند.

-از حال و هوای تدریس موسـیقی و شـاگردان 
خـود بگویید؟

*بـه هـر صـورت هنرجویانـی نـزد مـن حضور 
داشـته و دارند. یکسری از آنها به ویژه در شهرستان ها 
بعـد از اتمـام دوره و آموختـن ردیف هـا، مشـغول بـه 
تدریـس هسـتند و ایـن مکتـب را در شـهرهای دیگر 
ایـران رواج می دهنـد. موسـیقی را تـرک نکـرده ام و 

تدریـس هنوز سـر جـای خود قـرار دارد.

-نظر شما درباره کنسرت آنالین چیست؟
*اصـال اعتقـادی بـه کنسـرت آنالیـن نـدارم. 
کنسـرت  درنمی آیـد.  آن  درون  از  مثبتـی  خروجـی 
بایـد حضـوری باشـد. البته کرونـا، دنیـا را تحت تاثیر 
قـرار داده، ولـی به هرحـال روزی تمـام می شـود و 
مخاطبـان کنسـرت بـه آرزوی خـود می رسـند و بـار 
دیگـر هنرمنـدان محبـوب خـود را از نزدیک مالقات 

می کننـد.

-به اعتقاد شـما دلیل موفقیت شـما در موسیقی 
و آواز چه بوده اسـت؟

*در وهله اول از استاد اسماعیل خان مهرتاش تشکر 
می کنـم. هـر چه دارم از این بزرگوار اسـت. همچنین باید 
از نوازندگانـی یـاد کنـم که با آن ها همـکاری کردم، مثل 
جلیل شـهناز، فرهنگ شریف، رضا ورزنده و آهنگسازانی 
که در رادیو برای من آهنگ سـاختند، مانند آقایان شاملو، 
حسـن اعتمـادی، عباس زنـدی و جـواد بدیـع زاده. آقای 
مهدی مفتاح نیز رهبر ارکستر ما بود. تعدادی از نوازنده ها 
دیگر در قید حیات نیستند، ولی تمام آن ها برای من قابل 
احترام هسـتند. خانواده ام نیز همیشـه همراه من بودند. از 
همسـرم؛ خانم طلیعه منصف شـکری تشکر می کنم که 
در تمـام زمینه ها کنـارم بود. بدون کمـک او هیچ اتفاقی 
در زندگی هنری ام رخ نمی داد. اگر همسر شما همراهتان 
نباشـد، هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد. شـما باید زندگی آرام 
و آسـوده ای داشـته باشـید تـا بتوانید تمرکز خـود را روی 
موسـیقی بگذارید. خدا را شـکر من چنین آرامشـی را در 
خانه داشـتم. همسر و فرزندانم همیشه مشوق من بودند.

-صحبت پایانی...
*آرزو می کنم شـر کرونای منحوس از سر مردم 
ایـران کم شـود و دوبـاره بتوانیم به راحتـی در خیابان 
نفس بکشـیم. تنفس با ماسـک بسـیار سـخت است. 
آرزوی بیشـتری ندارم. تنها عشـق من موسیقی است 
و تـا وقتـی سـر پا هسـتم، ایـن راه را ادامـه می دهم. 
بـه جوانـان نصیحت می کنـم موسـیقی مملکت خود 
را یـاد بگیرنـد. وقتـی بـه دیگر نقـاط دنیا سـفر کنید، 
از شـما می پرسـند: هنـر ملی چـه داریـد؟ نمی گویند: 
گیتـار را خـوب می زنیـد یـا نه؟ بلکـه می پرسـند:  تار 
و سـنتور را تـا چـه حـد به خوبـی می نوازیـد؟ یـک 
آمریکایـی، تـار مـا را نمی نـوازد، ولـی مـا بایـد گیتار 
آنهـا را بنوازیـم؟ درحالی کـه تمـام سـازهای آنهـا از 
روی سـازهای مـا سـاخته شـده اسـت، از کوبـه ای تا 
مضرابـی و زهـی. زمانـی کـه ما سـاز داشـتیم، اصال 
موسـیقی اروپـا و آمریـکا وجود نداشـت. جوانـان باید 
هنـر مملکـت خـود را فـرا بگیرند، ردیف هـای آوازی 
را بیاموزند، تصنیف های ایرانی را بخوانند و سـازهای 
ایرانـی را بنوازنـد، چـون هـر کجـای دنیـا برونـد، به 
دردشـان خواهـد خورد. اگـر نوازنده تار خوبی باشـید، 
همه جـای دنیـا می توانید موفق شـوید، وگرنه بهترین 
نوازنـدگان گیتـار همان جـا حضور دارنـد. البته جوانان 
زیادی مشـغول فراگیری و نوازندگی سـازهای ایرانی 
هسـتند، امـا آرزو می کنـم تعـداد بیشـتری به سـمت 

موسـیقی ایرانـی گرایش پیـدا کنند.

حفظ میراث موسیقایی ایران

محمد منتشري: زمانی که ما ساز داشتیم، موسیقی اروپا و آمریکا وجود نداشت!


