
رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا:

پیک پنجم کووید 19 در راه است!
قیمت نفت به روند افزایشی در معامالت روز جمعه 
ادامه دارد و نفت برنت برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ 

به باالی ۷۲ دالر در هر بشکه صعود کرد.
افزایش قیمتها تحت تاثیر ادامه محدودیت عرضه اوپک پالس 
و بهبود تقاضا روی داده که موانع موجود در روند واکسیناسیون کووید 
۱۹ در سراسر جهان را تحت الشعاع خود قرار داده اند.وزیران اوپک 

و متحدانشان شامل روسیه سه شنبه هفته گذشته اعالم کردند به 
محدودیتهای عرضه توافق شده پایبند می مانند. الکساندر نواک، 
معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه اعالم کرد نرخ پایبندی روسیه 
به توافق کاهش تولید ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده که 

بسیار باالتر از نرخ ۹۱ درصد در آوریل بوده است.
صفحه 3

هشدار یک صاحب منصب سابق؛

پرداخت وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی
 غیر عملی است

حکایت جنس خوب و رفیق ناباب ادامه دارد
سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان 
سیگار  مصرف  به  واکنش  در  دانشجویان  امور 
بیان کرد:  دانشجویان  ویژه  به  میان جوانان  در 
و  دخانیات  مصرف  در  که  داده  نشان  مطالعات 
افرادی  سیگار نقش دوستان بسیار مهم است و 3۰ درصد 
دوستانشان  جمع  در  کردند  مصرف  را  سیگار  بار  اولین  که 

بوده است.
نیا  مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت  مجید صفاری 
سازمان امور دانشجویان، درباره اقدامات این سازمان برای 
برتری  کرد:  بیان  دانشگاه ها  در  دخانیات  مصرف  کاهش 
است که  این  و همایش ها  به کنگره ها  نسبت  سمپوزیوم ها 
می تواند خروجی های خوبی داشته باشد. یکی از خروجی ها  
برگزاری جلسات گروهی و گروه درمانی با هدف پیشگیری از 
مصرف دخانیات و قلیان است که جزییات آن برای تمام مراکز 

مشاوره و بهداشت دانشگاه ها ارسال شده است. 
صفحه ۲

سلیم نژادرئیس شورای اسالمی کالنشهرکرج:

رسیدگی به مناطق کم  برخوردار
 تاکید همیشگی شورای پنجم بود

4
جریمه های سنگین تر درانتظار تکرار تخلف ایرالین ها

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1756- دوشنبه 17  خرداد  14۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
خالقي: فرهنگ در 

كشورمان هرگز 
اولویت نبوده 

است!

6ورزش
اسکوچیچ: فرقی 

ندارد بازی در كجا 
باشد، ما برای برد می 

آییم!

نک 1با

و  سريال هاي  پخش  به  ديگر  آنالين  پلتفرم هاي  روزها  اين 
فيلم هاي سينمايي بسنده نكرده و حاال شاهد پخش مستندها 
و تله ـئاترها هم هستيم كه كاري بسيار ارزشمند است و باعث 
در عرصه هنر كشور  مهم  مديوم  دو  اين  و شكوفايي  رشد 

مي شود خصوصا مستند و ...

دراگان اسكوچيچ، سرمربی تيم ملی فوتبال از آمادگی تيمش 
برای ديدار مقابل بحرين خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت: 
درباره حقانيت اين بازی جای صحبت بيشتری نيست. رقابت 
امروز بسيار هيجانی و حياتی بوده و از اهميت باال برخوردار 

است.

برنامه ريزی  از  ايران  صادرات  بانک  مديرعامل 
و آمادگی اين بانک برای جهشی بزرگتر خبر داد 
و گفت: بانک صادرات ايران در پی خلق سود و 
خواهيم  تالش  و  است  افزوده  ارزش  و  دارايی 

كرد تا همچنان در اوج بماند. 

تاسیس زنجیره سوپر 
ماركت های مالی 
برای قرن جدید

قیمت نفت ركورد دو ساله زد وعده ها و شعارهای دهن پُرکن
 نظر مردم را جلب نمی کند

محمد حسن آصفری، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری 
در بحث انتخابات و ضرورت پرهیز کاندیداها از دادن وعده های توخالی، 
بیان کرد: امروز فهم و شعور سیاسی مردم در سطح باالیی قرار دارد و می 
توانند تشخیص دهند که کدام وعده ها و شعارهای کاندیداها ظرفیت عملیاتی داشته و 
کدام یک قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین الزم است کاندیداها در سر دادن وعده ها و 

صفحه 3شعارهای انتخاباتی به واقعیت های کشور نیز توجه داشته باشند.

علیرغم شروع تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری 
و همچنین برگزاری مناظره انتخاباتی در بخش اقتصادی، 
کارشناسان نسبت به اینکه هنوز راهکارهای کارشناسی و 
با استداللی از سوی این افراد مطرح نشده و فقط وعده هایی بدون 
عنوان شدن چگونگی رسیدن به آن و با استفاده از کدام زیرساخت و 
منابع داده شده، گالیه دارند. در این میان جای سوال است که مردم 
تاکنون توانسته اند نامزد برتر خود در بخش اقتصاد را انتخاب کنند؟ 

زمینه  در  مردم  آگاهی  به سطح  آیا  گذشته  روز  مناظره  برگزاری  و 
دیدگاه های اقتصادی کاندیداها کمک کرد؟ روز جمعه گذشته اولین 
مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد 
که یکی از انتقادات وارد به آن، غفلت و بی توجهی از بسیاری موضوعات 
و چالش های اقتصادی مهم چون بورس، اصالح نظام بانکی و مالیاتی، 

بازار ارز و درآمدهای ارزی، تورمی دو رقمی و ... است.
صفحه 3

وعده های قشنگ؛ بدون منبع، بدون برنامه!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
بانک  این  آمادگی  و  برنامه ریزی  از 
برای جهشی بزرگتر خبر داد و گفت: 
خلق  پی  در  یران  ا صادرات  بانک 
است  افزوده  ارزش  و  دارایی  و  سود 
در  همچنان  تا  کرد  خواهیم  تالش  و 
اوج بماند. اکنون بانک از لحاظ منابع، 
نرخ  پول،  شده  تمام  بهای  مصارف، 
سودآوری،  مطالبات،  تسهیالت،  موثر 
در  اقالم  این  ترکیب  و  مالی  ساختار 
کارهای  ما  ا است  مناسبی  یط  شرا

باقیمانده زیاد است.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
در  صیدی  حجت اله  ایران،  صادرات 
شعب  مدیر  معارفه  و  تکریم  مراسم 
افزود:  این مطلب  بیان  با  غرب تهران 
ظرفیت های  و  زیاد  کارهای  بانک  در 
استفاده نشده فراوانی وجود دارد. بانک 
برجسته  مدیران  و  متبحر  نیروهای  به 
فعلی،  ارشد  مدیران  و  است  نیازمند 
به  کاری  لحاظ  از  که  هستند  نسلی 
خوبی تربیت شده اند. از این نسل کسانی 
انجام داده و  بانک  بزرگی در  کارهای 
دست سایر همکاران را گرفته و موجب 

ارتقای آنها شده اند.
حرفه ای  کار  ویژگی  مهمترین 
اشتباه  جا  هر  است.  پله  پله  ارتقای 
به  اول  رتبه  از  را  کسی  و  کرده ایم 
بانک  هم  داده ایم،  ارتقا  دهم  رتبه 
کسانیکه  فرد.  خود  هم  و  کرده  زیان 
باشند،  کرده  کار  حرفه ای  صورت  به 
با  سمتی  هر  در  و  شرایطی  هر  تحت 
ادامه  خود  فعالیت  به  حرفه ای  رویکرد 

خواهند داد.
دوره  که  برخی  داد:  ادامه  وی 
را  باجه  پشت  دوران  و  کارشناسی 
توان  سختی  به  باشند،  نکرده  سپری 

مدیریت دارند اما کسانیکه پله پله همه 
مسیر ترقی را پیموده اند، موفقند و مسیر 

همیشه برایشان باز است.
صیدی در این مراسم از ۲۵ هزار 
و  مناطق  مدیران  شامل  بانک  همکار 
استان ها، رؤسای حوزه و شعب و تمامی 
همکاران در شعب و ستاد قدردانی کرد و 
افزود: در ۴۲ ماه گذشته همه همکاران 
کمک کردند تا بانک روند صعودی را 
از زیان دهی خارج و وارد  طی کند و 

محدوده سودآوری شود.
پیش نویس  شدن  آماده  از  وی 
گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع 
خبر  آینده  روزهای  در  بانک   ۹۹ سال 
داد و افزود: در صورت همکاری بانک 
مرکزی و سازمان بورس، مجمع بانک 
را با صورت های مالی مناسب تا پایان 

خرداد ماه برگزار خواهیم کرد.
صیدی با تشکر از همه همکاران 
اظهار  بزرگ،  رویداد  این  خلق  برای 
کرد: خروج از ۸۵ هزار میلیارد ریال 
سود  منطقه  به  شدن  وارد  و  زیان 
که  بود  ارزشمندی  و  دشواری  کار 

بانک  ن  را همکا همه  ز  ا آن  بت  با
می کنم. تشکر 

ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
آمادگی  و  برنامه ریزی  از  همچنین 
و  داد  بزرگ تر خبر  برای جهش  بانک 
گفت: بانک در پی خلق سود و دارایی 
و ارزش افزوده است و تالش خواهیم 
کرد تا بانک صادرات ایران همواره در 
اوج باشد. اکنون بانک از لحاظ منابع، 
نرخ  پول،  شده  تمام  بهای  مصارف، 
سودآوری  مطالبات،  تسهیالت،  موثر 
اقالم  این  ترکیب  و  مالی  ساختار  و 
کارهای  اما  است  مناسبی  شرایط  در 

باقیمانده زیاد است.
سال  به  ورود  با  کرد:  اظهار  وی 
جدید، برنامه »صاد ۱۴۰۰« را در پیش 
داریم تا بانک صادرات ایران بتواند به 
ظاهر  نو  قرن  با  متناسب  جدید  شکل 
با سایر  شود و ۱۱۰ شعبه منتخب آن 
بانک ها هم از نظر محتوا و هم از حیث 
ظاهر متفاوت باشد. در تالشیم تا شعب، 
زنجیره  با  مالی  سوپرمارکت  کارکرد 
کامل را داشته باشند و با تمرکز بخشی 

بسیاری از فعالیت های اقتصادی جامعه 
در بانک صادرات ایران، خدمات پرداخت 
و مدیریت ثروت را انجام دهند. ما برای 
تحقق این حرکت بزرگ به حمایت و 
همکاری تمامی همکاران نیاز داریم و 
باید موفقیت بانک صادرات ایران را در 

قرن آینده تضمین کنیم.
ایام  گرامیداشت  با  همچنین  وی 
۱۴ و ۱۵ خرداد، سالروز رحلت بنیانگذار 
ایران  مردم  قیام  و  اسالمی  جمهوری 
اظهار کرد: امام خمینی)ره( با ایجاد نهاد 
مردمساالری دینی، کار بزرگ و پیامبر 
گونه ای کردند که روز به روز بر منزلت 

و عمق آن افزوده می شود.
حضور  لزوم  بر  تاکید  با  صیدی 
رای،  صندوق های  پای  در  همگانی 
می بریم  سر  به  شرایطی  در  افزود: 
و  آزاد  و  سربلند  اسالمی،  ایران  که 

مستقل است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش 
از زحمات امیرحسین رفیعی، مدیر شعب 
سابق غرب تهران قدردانی و شیوه کار 
کردن وی را حرفه ای، بدون حاشیه و 
همراه با مسئولیت پذیری عنوان و برای 
عزیز اسکندری در سمت مدیریت شعب 

غرب تهران آرزوی موفقیت کرد.
صیدی، ظرفیت شرکت های بزرگ 
در حوزه مدیریت شعب غرب تهران را 
باید منابع غرب  تاکید کرد:  برشمرد و 

تهران افزایش یابد.
پرونده های  افزایش  لزوم  وی 
پول  تمام شده  بهای  کاهش  اعتباری، 
به  را  تسهیالت  موثر  نرخ  افزایش  و 
عنوان سه راهبرد مهم خاطرنشان کرد 
و گفت: باید تالش بیشتری انجام و با 
برنامه ریزی جامع، شرایط برای افزایش 

منابع این مدیریت فراهم شود.

همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت بنیان گذار جمهوری 
اسالمی امام خمینی )ره(، جواد یزدان پرست، همکار قهرمان 
دونده و جانباز دوران دفاع مقدس بانک صادرات ایران پس 
از دویدن و طی مسیر هزار و ۲۵ کیلومتری از حرم حضرت 
شاهچراغ )ع(، طی مراسمی در حرم مطهر امام راحل مورد 

استقبال همکاران بانک قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این 
مراسم که با حضور، مدیران و مسئوالن اجرایی حرم مطهر 
از  برگزار شد،  بانک  از همکاران  امام خمینی)ره( و جمعی 
استان  بانک صادرات  بازنشسته  همکار  یزدان پرست،  جواد 

فارس قدردانی شد.
این مراسم  امام راحل در  مدیر مجموعه حرم مطهر 
با تجلیل از این اقدام ارزشمند، برای این قهرمان و جانباز 
دفاع مقدس آرزوی سالمتی کرد و افزود: این اقدام بسیار 
با ارزشی است و الزم است تا همواره از زحمات ایثارگران 

و جانبازان و به ویژه قهرمانانی که به یاد امام راحل و شهدا 
تاریخی خلق می کنند، تجلیل  و  یادماندنی  به  حماسه های 

شایسته به عمل آید.
انگیزه  بیان  در  جانباز  ورزشکار  یزدان پرست،  جواد 
اقدام به این حماسه ورزشی گفت: به مدت سه سال پس 
از بازنشستگی زیر نظر هیئت  دو و میدانی استان فارس 
کیلومتری   ۲۰۰ تا   ۱۷۰ سفر   ۱۰ تاکنون  و  دارم  فعالیت 
در استان فارس داشته ام. این رکوردها جوابگوی من نبود 
رحلت  سالروز  گرامیداشت  مناسبت  به  تا  شدم  آن  بر  و 
از حرم  ایران  بنیانگذار جمهوری اسالمی  امام بزرگوار و 
خمینی  امام  مطهر  حرم  تا  شاهچراغ)ع(  حضرت  مطهر 
)ره( با عنوان طرح حرم تا حرم به مدت ۱۶ روز دوندگی 
بوده  متر   ۵۰۰ و  کیلومتر   ۶۲ روز  هر  من  پیمایش  کنم. 
اما متناسب با اسکان در برخی مسیرها روزانه ۸۵ کیلومتر 

هم دوندگی کرده ام.

وی تاکید کرد: این کار را به یاد امام راحل و شهدای 
مربی ورزش کشور انجام داده ام و همچنان که امام فرمودند: 
تا  خواستم  مسیر  این  طی  با  بشریتند،  محفل  شمع  شهدا 

خانواده شهدا بدانند به یادشان هستیم.
یزدان پرست افزود: ۲۵ ماه در منطقه عملیاتی سومار در 
غرب کشور در دوران دفاع مقدس حضور داشتم و دو بار از 
ناحیه فک و دهان و شانه ها مورد اصابت ترکش قرار گرفته ام.

همکار بازنشسته و جانباز بانک صادرات ایران اظهار 
کرد: این سفر به یاری خدا آغاز یک سفر بزرگتر در سال 
آینده از حرم مطهر امام خمینی )ره( تا حرم مطهر امام رضا 

)ع( در مشهد مقدس خواهد بود.
و  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل  از  همچنین  وی 
مدیران شعب بانک صادرات استان های فارس، اصفهان و 
قم که طی ۱۶ روز هماهنگی های الزم و امکانات عملیاتی 

شدن این کار بزرگ را فراهم آورند، تشکر کرد.

 1۰۰۰ کیلومتر پیاده روی همکار جانباز بانک صادرات ایران از شاهچراغ تا مرقد امام )ره(

 حجت اله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب غرب تهران خبر داد

تاسیس زنجیره سوپر مارکت های مالی برای قرن جدید

هرمز هوشمند راد

مجتبی کاشی
از سوی  ترین مسائل مطرح شده  پرحاشیه  ز  ا
کاندیداهای ریاست جمهوری طی مدت شروع تبلیغات 
آنها، یارانه ها و ارقام جدید آن بود؛ یارانه های پنهان 
و آشکاری که ساالنه به ۱3۰۰ هزار میلیارد تومان می 
رسد و سالهاست از معضالت اقتصادی ایران است، 
ما دریغ از طرح یک سوال در مورد آن در مناظره  ا

اقتصادی هفت کاندیدای ریاست جمهوری.
جریان  در  شده  تعیین  سواالت  مبنای  ینکه  ا
مناظره انتخاباتی چیست، مشخص نیست ولی در هر حال برخی مسائل مهم و قابل 
توجه جاخالی پر رنگی در مناظره اقتصادی کاندیدای ریاست جمهوری داشت که می 
توان به جریان و مواضع ارزی، اصالح نظام بانکی، بورس و البته جریان خاص یارانه ها 
که خود در برگیرنده ابعاد اصالحات قیمت سوخت و حامل های انرژی است، اشاره کرد.

این روزها کاندیداها در شعارهای خود یارانه را به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی 
انتخاب و با اعالم اعداد و ارقام های ظاهرا جذاب سعی در جذب رای دارند، از یارانه 

۴۵۰ هزار تومانی گرفته تا یک میلیونی.
در حالی این ارقام تا کنون از سوی کاندیداهای مربوطه برای مردم به طور شفاف 
توضیح داده نشده و مشخص نیست که قرار است چگونه پرداخت شود و چه تبعاتی 
در ازای آن برای مردم ایجاد می شود که انتظار می رفت یکی از سواالتی باشد که 
حتی به صورت مشترک پرسیده شده و حداقل در حضور هفت کاندیدا مشخص شود 
پایه و اساس این رقم های سنگین چیست، ولی این اتفاق نیفتاد و مناظره اقتصادی 

بدون این موضوع تمام شد.
تومانی خود سخن  هزار   ۴۵۰ یارانه  از  بازهم  رضایی  فقط محسن  بین  این  ر  د
گفت و برای آن تضمین داد، ولی به مخاطبان نگفت که پولش را از کجا می آورد و 

قرار است در ازای آن نرخ سوخت و حتی دالر چه تغییری کند.
این جای خالی در شرایطی بود که ۱۰ سال است قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی 
شده ولی خبری از تغییر در نحوه اجرای قانون که از کارشناس و نماینده مجلس گرفته 

تا خود مسئوالن دولتی به آن انتقاد دارند نیست.
طبق آمارهای دولتی مردم ایران در سال ۱3۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان 
و آشکار دریافت می کنند که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد آن پنهان و از این رقم حدود 

۶۰۰ هزار میلیارد یارانه سوخت و انرژی بوده است.
بعد از طرح این گزارش ها و اعالم برای اصالح روند، در آبان ۱3۹۸ دولت دست 
به نظر می رسید در  داد و در حالی  افزایش  را  نرخ آن  بنزین زد و  به اصالح قیمت 
مسیر اصالح یارانه پنهان حرکت کرده که در سوی دیگر بخشی از پول بدست آمده 
را مجدد به سمت پرداخت نقدی برد، آنهم در شرایطی که یارانه نقدی خود از چالش 
های نظام یارانه ای ایران است و دولت نتوانسته بود چرخه معیوب پرداخت ۷۸ میلیون 

نفری آن را اصالح کند.
در این مناظره حتی یک سوال مطرح نشد که این ارقام پرداختی وعده داده شده 
چگونه قابل توجیه است، کسی سوالی نپرسید که برای حداقل ۱3۰۰ هزار میلیارد یارانه 
پنهان و آشکار ساالنه ای که دولت پرداخت می کند کاندیدا چه نظر و دیدگاهی دارند 
یارانه ها یعنی غربالگری و  بزرگترین معضل  از  را اصالح خواهند کرد،  و چگونه آن 

حذف دهک های پردرآمد هم خبری نبود.
افتاده و نظرات جسته و گریخته  اتفاق  یارانه تاکنون  در مجموع آنچه در مورد 
کاندیداها مطرح شده، ظاهرا چیزی جز استفاده ابزاری برای جذب رای نیست و با این 
روال نمی توان امیدوار بود دولتی که شکل می گیرد اقدام موثری در دستور کار داشته 
باشد شاید اگر این گونه بود، تا کنون در جریان برنامه های متفاوت و مصاحبه های 
مختلفی که هر یک از هفت کاندیدا شرکت کرده اند از برنامه اساسی و کارساز خود 

در حوزه یارانه ها رونمایی کرده بودند

صفحه ۲

رمقاله س

حکایت بوی کباب و....
 با وعده یارانه بیشتر دنبال جمع کردن رای نباشید!

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: 
با احتساب نمونه ای ماشین لباسشویی که با همان ابعاد و وزن در 
داخل ایران ۱۲ میلیون تومان و خارج از کشور ۸ میلیون تومان است، 

لوازم خانگی حدود 3۰ درصد در کشور گران تر است.
محمدحسین اسالمیان در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی 
اظهار کرد: بازار لوازم خانگی در رکود کامل است و تقاضایی 
وجود ندارد؛ همه منتظر هستند که انتخابات تمام شود و همچنین 
سرنوشت مذاکرات وین برای لغو تحریم ها مشخص می شود. در 
مورد قیمت ها نیز به خصوص در مورد لوازم خانگی بزرگ تغییری 
رخ نداده است. به هیچ وجه نمی توان در مورد بازار پیش بینی کرد 
اما این دو فاکتور تاثیر بیشتری خواهند داشت.وی با اشاره به احتمال 

تعطیلی واحدهای صنفی گفت: اگر این رکود ادامه دار باشد قطع به 
یقین برخی از واحدهای صنفی مجبور خواهند بود که تغییر شغل 
دهند یا واحد صنفی خود را تعطیل کنند. لوازم خانگی صنفی نیست 
که با چند ماه رکود واحد صنفی تعطیل شود اما اگر ادامه دار باشد 

شاید بسیاری تغییر شغل را ترجیح دهند.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه تصریح 
کرد: هر اتفاقی هم رخ دهد، قطعا هیچ کاالیی ارزان نمی شود. اگر 
همه عوامل مثبت باشند، مذاکرات به نتیجه برسد و انتخابات هم 
تمام شود، نهایتا وارد ثبات قیمت می شویم. یعنی حتی با مطلوب 
بودن همه فاکتورها، چیزی ارزان نمی شود تنها ممکن است به ثبات 
برسد. چراکه با توجه به این نرخ دستمزد، بیمه، حامل های انرژی 

و مولفه های تولید حتی اگر قیمت ارز ثابت باشد، تنها می توانیم 
بگوییم که قیمت کاالها ثابت می ماند.

وی در مورد وضعیت صادرات لوازم خانگی خاطرنشان کرد: 
برندهایی که در کشورهای اطراف ما وجود دارند، کاالهایی با قیمت 
کمتر به فروش می رسانند، بنابراین ما هنوز در بخش صادرات موفق 
نیستیم. در مورد کاالهایی مانند کولر آبی یا یک سری از آبگرمکن ها 
که دیگر کشورها تولید نمی کنند و تنها ما تولید داریم، می توانیم 
صادرات کنیم. اما چطور می توانیم ماشین لباسشویی که در ایران 
قیمت تمام شده آن ۱3 میلیون تومان است، در کشورهای اطراف 
که یک ماشین لباسشویی برند ۷ یا ۸ میلیون تومان قیمت دارد، 

صادر کنیم؟ اصال امکان ندارد.

یک مقام اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد؛

بازار لوازم خانگی در رکود کامل! 
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نماینده مردم اراک: 
وعده ها و شعارهای دهن پُرکن نظر مردم را جلب نمی کند

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: مردم عملکرد چهار ساله رئیس جمهور را در مقایسه 

با وعده هایی که داده است خواهند سنجید.
محمد حسن آصفری، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری 
در بحث انتخابات و ضرورت پرهیز کاندیداها از دادن وعده های توخالی، 
بیان کرد: امروز فهم و شعور سیاسی مردم در سطح باالیی قرار دارد و 
می توانند تشخیص دهند که کدام وعده ها و شعارهای کاندیداها ظرفیت 
است  بنابراین الزم  بود.  نخواهد  اجرا  قابل  کدام یک  و  داشته  عملیاتی 
واقعیت های  به  انتخاباتی  و شعارهای  ها  دادن وعده  در سر  کاندیداها 

کشور نیز توجه داشته باشند.
وی در ادامه اظهار کرد: هر کاندیدایی باید متناسب با ظرفیت های 
کشور و اختیاراتی که رئیس جمهور دارد به مردم وعده و قول دهد. کاندیداها 
به جای مطرح کردن وعده هایی که با شرایط کشور همخوانی نداشته و 
از واقعیت های جامعه نیز دور است، چشم های خود را بر روی واقعیت ها 
گشوده و بر اساس ظرفیت ها برای حل مشکالت مردم برنامه ارائه دهند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: از سوی 
دیگر کاندیداها باید از سیاه نمایی پرهیز کرده و دستاوردهای چهل ساله 
نظام را زیر سوال نبرند. کاندیداها باید با برنامه های کارشناسی به رقابت 
پرداخته و انگیزه مردم را برای مشارکت در انتخابات افزایش دهند. از سوی 

دیگر باید از تخریب یکدیگر و سیاه نمایی خودداری کنند.
نقد منصانه در رقابت های  با  تاکید کرد: هیچ کس  ادامه  وی در 
انتخاباتی مشکلی ندارد اما هیچ کس موافق سیاه نمایی و سر دادن وعده 

های دروغین نیست.
عرصه  برای  باید  کاندیداها  از  یک  هر  اینکه  بر  تاکید  با  صفری  آ
سیاست داخلی و خارجی، حوزه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متناسب با 
ظرفیت های موجود برنامه به مردم ارائه دهد، افزود: سر دادن شعار های 
دهن پرکن نمی تواند نظر مردم را جلب کند، چرا که مردم و رسانه ها هر 
شعاری را ثبت و ضبط می کنند و قطعا از یاد نخواهند برد. مردم مطالبه 
گر خواهند بود و عملکرد چهار ساله رئیس جمهور را در مقایسه با وعده 

هایی که داده است خواهند سنجید.

نماینده مردم خرم آباد خبرداد؛
اخذ مجوز ساخت دو پاالیشگاه و پتروشیمی در خرم آباد 

از اخذ  ماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی  ن
مجوز ساخت دو پاالیشگاه و پتروشیمی در خرم آباد خبر داد.

مرتضی محمودوند در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در 
طول یک سال از دوران نمایندگی تمام تالش خود را برای حل مردم این 
دیار به کار گرفته ایم که نمونه آن اخذ دو مجوز مهم ساخت پاالیشگاه و 
پتروشیمی برای مردم لرستان است.وی گفت: پیرو پیگیری های مستمر 
انجام شده، مجوز ساخت و پاالیشگاه و پتروشیمی در این شهرستان اخذ 

و در کوتاه ترین زمان احداث خواهد شد.
محمودوند بیان کرد: این پاالیشگاه و پتروشیمی در باالترین سطح 
ساخته خواهد شد و در حال حاضر مجوزها صادر شده و در حال عملیاتی 
کردن آن هستیم.نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی 
یادآور شد: به طور مستمر پیگیر ساخت این پروژه هستیم و در اولین فرصت 

باید یک نشست با استاندار داشته باشیم، تا این مجوزها عملیاتی شود.
محمودوند بزرگترین کار خود در طول یکسال نمایندگی مردم خرم 
آباد در مجلس شورای اسالمی را تصویب و اجرایی کردن طرح راهبردی 
در مقابل دشمن برای تحریم اقتصادی و فشار معیشتی دانست و با اشاره 
به اینکه ابن طرح در ۹ بند ارائه شد، ادامه داد: اگر امروز برگ برنده ای 
در دست تیم مذاکره کننده وجود دارد برگرفته از طرح راهبردی در مقابل 

دشمن برای تحریم اقتصادی است.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: این طرح 
برگ برنده جمهوری اسالمی در محافل بین المللی شد و ثمره آن را در 

مذاکرات می بینیم.

هشدار یک صاحب منصب سابق؛
پرداخت وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی غیر عملی است

رئیس سابق کمیسیون پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقالب 
فرهنگی با اشاره به وعده های اجتماعی و فرهنگی نامزدهای سیزدهمین 
میلیون   ۵۰۰ ازدواج  وام  پرداخت  وعده  نظیر  جمهوری  ریاست  نتخابات  ا
تومانی،افزایش یارانه مستقیم، دادن حقوق به زنان خانه دار و ... گفت: مسائل 
اجتماعی و فرهنگی کشور نظیر مساله ازدواج با شعارهای انتخاباتی و در 
ازدواج ۵۰۰ میلیونی  ایده ای نظیر پرداخت وام  کوتاه مدت حل نمی شود. 
راه حل مساله ازدواج جوانان نیست بلکه ُمَسِکن آسیب زایی  است که تنها 

کارکرد آن جمع آوری رای است.
حسن بنیانیان، اظهار کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی نظیر ازدواج با 
اقدامات فوری و فوتی حل نمی شود، بلکه پس از شکل گیری دولت باید 
ریشه های اصلی این مسائل شناسایی شده و با اولویت به آنها پرداخته شود. 
وی افزود: با توجه به وضعیت مالی دولت و وجود کسری بودجه، تجربه 
ثابت کرده پرداخت وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی غیر عملی است و اگر 
هم اجرا شود تنها امکان پرداخت آن به تعداد محدودی فراهم  خواهد بود و 
بطور طبیعی به«نورچشمی«ها تعلق خواهد گرفت. شعاری برخورد کردن 
با مسائل پیچیده  اجتماعی و فرهنگی، اگر در متن یک برنامه جامع نباشد 

حل مشکل را پیچیده تر خواهد کرد.
با تاکید بر اینکه مسائل  این کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی 
فرهنگی و اجتماعی با شعارهای انتخاباتی که انتظار حل سریع مسائل  در 
آن مستتر است حل نمی شوند، ادامه داد: علیرغم اینکه بسیاری از جوانان 
به دریافت وام ازدواج احتیاج دارند اما شروع زندگی مشترک آن هم با وام 
ازدواج ۵۰۰ میلیونی که جوان باید اقساط آن را بازگرداند خود معضالت 
بسیاری را ایجاد می کند چراکه محل تامین این منابع از تولید واقعی نیست 
و پس از پرداخت مابه ازای آن کاالیی وجود ندارد و در نهایت منجر به 

تورم و گرانی می شود.
وعده انتخاباتی پرداخت حقوق به زنان خانه دار برای جلب آراء!

بنیانیان در بخش دیگر سخنان خود، وعده های انتخاباتی نظیر پرداخت 
حقوق به زنان خانه دار را در کوتاه مدت و در چنین اقتصاد مشکل داری، 
تنها وعده هایی برای جلب آراء دانست و گفت: وعده پرداخت حقوق به زنان 
خانه دار حرف اشتباهی است که ممکن است زنان خانه دار را خوشحال کند اما 
نه قابلیت اجرا دارد و نه پرداخت آن صحیح است. ماهیت پرداخت مستقیم 
پول از دولت به ملت اشتباه است. این وعده ها هم اکنون در روابط زن و 

شوهرها  معضل ایجاد می کند.
وی خطاب به کاندیداهایی که چنین وعده هایی می دهند، تصریح کرد: 
اگر منابعی سراغ دارید باید با آن مشکالت ریشه ای آموزش وپرورش را حل 
امکانات مذهبی، ورزشی در دل محالت فقیر و مجتمع های  کرد. کمبود 
مسکن مهر را حل کرد و مهمتر از همه اینها نا کارآمدی محصول دانشگاه ها 

را برطرف و برای اشتغال نخبگان فراری از کشور فکری کرد.

حکایت جنس خوب و رفیق ناباب ادامه دارد؛

افزایش گرایش جوانان به سیگار، قلیان و مواد مخدر سبک
مشاوره  دفتر  سرپرست 
مور  ا زمان  سا سالمت  و 
به  واکنش  در  انشجویان  د
مصرف سیگار در میان جوانان به ویژه 
نشان  مطالعات  کرد:  بیان  انشجویان  د
و سیگار  دخانیات  در مصرف  اده که  د
 3۰ و  است  مهم  بسیار  دوستان  قش  ن
را  سیگار  بار  اولین  که  افرادی  رصد  د
دوستانشان  جمع  در  کردند  مصرف 

بوده است.
کل  مدیر  نیا   صفاری  جید  م
امور  سازمان  سالمت  و  مشاوره  فتر  د
دانشجویان، درباره اقدامات این سازمان 
در  نیات  دخا مصرف  کاهش  رای  ب
دانشگاه ها بیان کرد: برتری سمپوزیوم ها 
نسبت به کنگره ها و همایش ها این است 
که می تواند خروجی های خوبی داشته 
برگزاری  خروجی ها   از  یکی  اشد.  ب
جلسات گروهی و گروه درمانی با هدف 
قلیان  و  از مصرف دخانیات  پیشگیری 
است که جزییات آن برای تمام مراکز 
ارسال  دانشگاه ها  بهداشت  و  شاوره  م

شده است. 
وی اضافه کرد: مصرف سیگار و 
یعنی  است،  نگرشی  مولفه  یک  لیان  ق
موجب  که  است  نگرشی  دارای  رد  ف
می شود سیگار یا قلیان مصرف کند. این 
نگرش ها دارای سه مولفه هستند؛ یک 
مولفه شناختی است به این صورت که 
فرد از اثرات منفی این ماده آگاه می شود. 
اگر به همه جوانان نه فقط دانشجویان 
این اطالع رسانی را بدهیم که در قلیان 
چهارهزار ماده سمی وجود دارد، یا ۹۰ 
درصد کسانی که سرطان ریه داشته اند 
مصرف  سیگار  خود  زندگی  طول  ر  د
بستن  موجب  سیگار  حتی  و  رده اند  ک
به  نسبت  افراد  باور  می شود،  روق  ع
خطرناک بودن این مواد بیشتر می شود. 
سالمت  و  مشاوره  دفتر  دیرکل  م
مولفه  گفت:  دانشجویان  امور  ازمان  س
دوم بحث »عاطفه« است یعنی شخص 
باید به مصرف سیگار، قلیان و هرگونه 
باشد.  مواد مخدر سبک عالقه نداشته 
اگر قرار باشد به این بُعد بپردازیم باید 

روی ابعاد عاطفی نیز کار کنیم. 
کاری  باید  ما  افزود:  نیا  صفاری 
انجام دهیم که دانشجو نگرش منفی 
نسبت به این مواد داشته باشد و مصرف 
آنها را منفی ببیند. می توان با استفاده 
را  سیگار  به  عالقه مندی  مدل ها  ز  ا
علی  مانند  سمبل هایی  یا  برد  بین  ز  ا
دایی، علی کریمی و ... را نشان دهیم 
که در طول عمر خود سیگار و قلیان 
یا  بعدی »رفتاری«  مولفه  نکشیده اند. 
تمایل به عمل است، به این صورت که 
اگر یک جوان یا دانشجویی در معرض 
استفاده از سیگار قرار بگیرد از کشیدن 

آن امتناع می کند. 
مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت 
کرد:  بیان  دانشجویان  امور  ازمان  س
سیگار  محور  حول  فقط  ما  وضوع  م
را  محورها  ز  ا بسیاری  ما  یست،  ن
نوع  یک  و  داده ایم  قرار  هدف  ورد  م
تسهیل گری انجام می دهیم تا دانشجو 
خصوص  در  را  خود  پیام  و  صحبت ها 
واقع  در  کند.  بیان  دخانیات  و  یگار  س
آن  در  افراد  که  داریم  گروه هایی  ا  م
در  را  خود  منفی  و  مثبت  جربه های  ت
خصوص مصرف سیگار یا هر نوع مواد 
دیگری مطرح می کنند و به نوعی جنبه 
یک  گروه  این  در  دارد.  درمانی  روه  گ
را  موارد  که  دارد  حضور  نیز  رمانگر  د

جمع بندی می کند. 
وی در پاسخ به این سوال که ربط 
دخانیات  از  استفاده  به  روان  سالمت 

چیست؟ گفت: عوامل متعددی می تواند 
بین جوانان  به مصرف سیگار در  میل 
عنوان  به  ببرد،  باال  را  دانشجویان  و 
مثال یکی از دالیل این است که افراد 
سیگار  کشیدن  با  می کنند  حساس  ا
هویت و عزت نفس به دست می آورند 
چه  گرفتن ها  ژست  این  نمی دانند  ما  ا
بهای سنگینی برای آن ها خواهد داشت. 
دالیل  بررسی  با  نیا  فاری  ص
دانشجویان  و  جوانان  تمایل  ختلف  م
به سیگار گفت: طبیعتا در خانواده های 
بیشتر  نیز  سیگاری  فرزندان  یگاری  س
خانواده ای  در  همچنین  شد.  واهند  خ
که فرزندان عزت نفس باال نداشته یا 
افراد  احتمااًل  ندارند،  گفتن  نه  وانایی  ت
همچنین  بود.  خواهد  بیشتر  یگاری  س
عوامل  از  یکی  افسردگی  و  ضطراب  ا
ند  می توا زیرا  است  سیگار  صرف  م
مقطعی  صورت  به  را  افراد  ضطراب  ا

کم کند. 
وی بیان کرد: مطالعات نشان داده 
که در مصرف دخانیات و سیگار نقش 
دوستان بسیار مهم است و 3۰ درصد 
افرادی که اولین بار سیگار را مصرف 
کردند در جمع دوستانشان بوده است. 
دانشجویان  به  مربوط  صرفا  آمار  ین  ا
نیست بلکه به طور کلی گفته شده است 
که در میان جوانان، دوستان نقش بسیار 

مهمی در مصرف سیگار دارند. 
سالمت  و  مشاوره  دفتر  دیرکل  م
به  پاسخ  در  دانشجویان  امور  ازمان  س

این سوال که مصرف گل، قرص و سایر 
دانشجویان  میان  در  مواد مخدر چقدر 
شایع شده است؟ گفت: آمار دقیقی در 
ندارم ولی چیزی که وجود  زمینه  ین  ا
به نظر  این است که خوشبختانه  دارد 
سمت  به  دانشجویان  گرایش  ی رسد  م
بوده  و…(  گل  )سیگار،  سبک  واد  م
نه سنگین ولی باید روی همین میزان 
البته  هم کار کنیم تا به حداقل برسد. 
در برخی از کشورها مصرف مواد سبک 

یک پدیده عادی است. 
وی خاطر نشان کرد: در عین حال 
تالش می کنیم خط تلفن ترک سیگار 
اندازی  راه  کشوری  به شکل  قلیان  و 
را  الزم  مشاوره  زمینه  این  در  تا  شود 

ارائه دهند. 
صفاری نیا در پاسخ به این سوال 
که مصرف مواد در میان دانشگاه های 
دولتی کشور بیشتر مشاهده شده است 
یا دانشگاه های شهریه پرداز و آزاد؟ گفت: 
نور و  پیام  تفاقات دانشگاه هایی مانند  ا
دارند.  کمتری  آسیب های  رهنگیان  ف
همچنین یک مقداری در دانشگاه هایی 
هستند  شاغل  آن  دانشجوهای  ه  ک
در  اما  بوده  کمتر  گرایش ها  نوع  ین  ا
دانشگاه های شهریه پرداز امکان افزایش 

این گرایش ها بیشتر است. 
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت 
پایان  در  دانشجویان  امور  ازمان  س
از  دوری  موضوع  با  دانشجو  فت:  گ
خانواده و انتقال از یک شهر به شهر 
دیگر رو به رو است، همچنین برخی 
استفاده  خوابگاه  از  دانشجویان  ز  ا
منزلی  خوابگاه  از  بیرون  و  می کنند  ن
زیرا خوابگاه ها  اختیار می گیرند  ا در  ر
اغلب  در  هستند.  کنترل  در  اماًل  ک
و  مددکاری  خدمات  ما  وابگاه های  خ
آنجا  در  ما  و  می شود  ارائه  شاوره  م
به  داریم.  معین  مددکار  و  شاوره  م
طور کلی در خوابگاه های ما امنیت و 
کنترل وجود دارد اما ما کنترلی روی 
غیر  دانشگاه های  در  که  انشجویانی  د
دولتی هستند و دانشجویان  خودشان 

نداریم. اجاره می کنند  جداگانه خانه 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

از مهرماه صورت می گیرد؛
آموزش مجازی در کنار حضور دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه در سال تحصیلی جدید 
از تجربه و زیرساخت آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری  استفاده می کند.

برای  داده شده  به وعده های  با توجه  امیدواریم  افزود:  احمد معتمدی  سید 
واکسیناسیون دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه ها توقف آموزش حضوری 

مراکز آموزش عالی تا مهرماه حل شود.
وی ادامه داد: تداوم آموزش مجازی بیش از این جایز نیست، هرچند در این 
تا حد بسیاری  یادگیری  مدت شیوع ویروس کرونا سعی شده کیفیت تدریس و 

حفظ شود.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآورشد: دانشجویان عالوه بر دروس نظری، 
بخش های عملی و پروژه  نیز دارند که در آموزش مجازی به آنها لطمه وارد می شود.

معتمدی خاطرنشان کرد: همچنین فارغ التحصیلی دانشجویان با تحصیالت 
تکمیلی در آموزش صرف مجازی به مشکل بر می خورد و از این رو برنامه ریزی 

ها به گونه ای صورت گرفته که از مهرماه آموزش به صورت حضوری دایر شود.
وی با بیان این که زیرساخت های مناسبی برای آموزش مجازی ایجاد شده 
است، گفت: از مهرماه در کنار حضور استادان و دانشجویان و برگزاری کالس های 
درس به صورت حضوری از مزیت آموزش مجازی و تجربه کسب شده در این 
زمینه نیز استفاده می شود.رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین درباره بازگشایی 
خوابگاه های دانشجویی از مهرماه  اظهار داشت: خوابگاه های دانشجویی در حال 
حاضر نیز فعال هستند و به اقتضای شرایط بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نفر برای انجام امور 

اضطراری مانند دفاع از پایان نامه حضور دارند.
معتمدی با بیان این که افزایش ظرفیت مناسبی در بحث خوابگاه ها صورت 
گرفته است، تصریح کرد: اگر بحث واکسیناسیون به درستی انجام شود و کالس های 

درس از مهرماه به صورت حضوری دایر باشد، می توانیم خوابگاه ها را باز کنیم.
به  تاکنون  اسفندماه سال ۹۸  ابتدای  از  آموزش عالی  و مراکز  دانشگاه ها 
دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند و پس از آن آموزش ها به صورت مجازی 

تداوم یافت.
است  قرار  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  اعالم  به  توجه  با  حاضر  حال  ر  د
واکسیناسیون دانشجویان و استادان در تابستان صورت گیرد و در نهایت مراکز 

آموزشی از مهرماه فعالیت خود را به صورت حضوری ادامه دهند.

قویم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اعالم شد
این   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تحصیلی  سال  آموزشی  تقویم  مدرس  تربیت  انشگاه  د

دانشگاه را اعالم کرد.
اخذ  زمان  مدرس،  تربیت  دانشگاه  شده  اعالم  پیشنهادی  تقویم  اساس  ر  ب
برنامه های درسی و تاریخ امتحانات از گروه های آموزشی و ثبت اطالعات کامل 
دروس در سامانه گلستان از یکم تا ۲۰ تیرماه در نیمسال اول و یکم تا ۲۰ آذر ماه 

در نیمسال دوم اعالم شده است.
تا ۱۰  انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، از شش  همچنین، 

شهریور در نیمسال اول و ۱۱ تا ۱۵ دی ماه در نیمسال دوم انجام خواهد شد.
زمان شروع کالس های این دانشگاه نیز از ۲۷ شهریور ماه در نیمسال اول و 
۱۶ بهمن ماه در نیمسال دوم خواهد بود. پایان کالس های نیمسال اول نیز ۱۶ دی 
ماه سال جاری و پایان کالس های نیمسال دوم ۱۹ خرداد ماه سال آتی خواهد بود. 
برای  دروس  تعویض  و  حذف  زمان  کرد:  اعالم  مدرس  تربیت  انشگاه  د
نیمسال اول در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ مهر ماه و برای نیمسال دوم در تاریخ های ۱ 

و ۲ اسفند ماه خواهد بود.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس می توانند در بازه زمانی ۴ تا ۱۶ دی ماه در 
نیمسال اول و ۷ تا ۱۹ خرداد در نیمسال دوم، ارزشیابی دروس خود را انجام دهند.

زمان برگزاری امتحانات دروس مدرسی و دروس تخصصی دانشجویان نیز 
به ترتیب ۱۸ تا ۲3 دی ماه و ۲۵ دی تا ۷ بهمن ماه در نیمسال اول  خواهد بود. 

برای نیمسال دوم نیز، زمان برگزاری دروس مدرسی و دروس متخصصی در 
تاریخ های ۲۱ تا ۲۶ خرداد و ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ماه انجام می شود.

یک کشته در برخورد ۲ خودروی سواری در قم 
سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: در حادثه 
برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری با یکدیگر در محور کهک - قم یک تَن فوت 

نمود و ۹ تَن نیز مصدوم شدند.
به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی قم، مهدی فراهانی با اشاره به اعزام 
سه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اظهار داشت: در ساعت ۱۷:۱۱ روز شنبه 
با سمند در محور کهک )پردیسان-ورجان(  پراید  گذشته در تصادف خودروی 

به سمت قم متاسفانه یک زن ۲۰ ساله جان خود را از دست داد.
 وی افزود: در این حادثه ۹ تن نیز مصدوم که تمامی مصدومان به مرکز 

درمانی سطح شهر منتقل شدند.
رئیس اورژانس قم تصریح کرد: چهار تَن از مصدومان منتقل شده مشکل 
خاصی نداشته و مرخص شدند و پنج مصدوم دیگر نیز جهت بررسی بیشتر و 

تکمیل فرایند درمانی در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.
نکته های  نکردن  رعایت  به دلیل  روزها  دراین  متاسفانه  داشت:  بیان  وی 
ایمنی و مقررات رانندگی شاهد باال بودن حوادث ترافیکی درسطح استان به ویژه 
در مسیرهای جاده ای هستیم که از هموطنان و همشهریان درخواست می شود 

جهت رعایت حال و سالمت خود و خانواده بیشتر مراعات کنند.

۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف محور زابل به زاهدان 
جمعه ۱۴خرداد ماه جاری، در پی برخورد یک دستگاه خودروی پژو با یک 
دستگاه کامیون در شهرستان هامون محور زابل به زاهدان حد فاصل شیله و سه 

راهی دشتک، 3 نفر مصدوم و ۷ نفر فوت شدند.
حادثه  این  وقوع  پی  در  کشور،  اورژانس  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب

پیام فوریت های  به مرکز  ۱۰:۱۶ روز شنبه  با ساعت  واعالم موضوع مقارن 
اورژانس  پایگاههای  نزدیکترین  از  امدادی  تیم   3 بالفاصله  زابل،  زشکی  پ
 ۷ از  کمتر  زمان  مدت  در  امدادی  تیم  اولین  و  شدند  اعزام  حادثه  محل  ه  ب
دقیقه بر بالین مصدومین حاضر و پس از تریاژ اقدامات درمانی اولیه جهت 

مصدومین را آغاز کردند. 
براساس این گزارش، ۲ نفر از مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات 
درمانی جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و۱ نفر هم بصورت سرپایی 
در محل حادثه از خدمات فوریت های پزشکی بهره مند شدند و علیرغم توصیه 
پرسنل اورژانس از رفتن به بیمارستان خودداری کرد، متاسفانه بعلت شدت حادثه 

۷ نفر هم قبل از رسیدن آمبوالنس فوت گردیدند.

مرگ یک جوان در سد کشاورزی
 سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از مرگ یک جوان افغانستانی 

درپی غرق شدن در یک سد کشاورزی خبر داد.
این  جزییات  درباره  نشانی،  آتش  سازمان  سخنگوی  ملکی،  جالل   
۸:۲۸ صبح روز شنبه گذشته همکاران آتش نشان  حادثه گفت: در ساعت 
تهران  آتش نشانی  با  باد  آ شریف  و  پاکدشت  نشانی  آتش   سازمان  ر  د
درخواست  کوچک  سد  یک  در  جستجو  عملیات  برای  و  گرفته  ماس  ت

کردند.   کمک 
از  ایمنی،  عملیات  معاونت  و  فرماندهی  ستاد  موافقت  با  داد:  ادامه  وی 
غواصان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به محل حادثه 

اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: با حضور عوامل آتش نشانی 
تهران در محل مشخص شد که روز گذشته چهار جوان برای آب تنی به سدی 
کوچک که برای آبیاری مزارع مورد استفاده قرار می گیرد، رفته و مشغول به آبتنی 

شده اند که دو نفر از این افراد دچار حادثه شدند.
ملکی با بیان اینکه نفر اول از سوی آتش نشانان پاکدشت نجات داده شد، 
گفت: جستجوها برای یافتن نفر دوم بی نتیجه مانده بود و به همین دلیل نیز از 
آتش نشانی تهران درخواست کمک شد که غواصان سازمان با جستجو در این 
محل پیکر نفر دوم را که یک جوان ۲۵ ساله افغانستانی بود کشف و خارج کردند 

که به تایید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده بود.
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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 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   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 x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  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. 
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رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا:

پیک پنجم کووید 19 در راه است!
رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا ضمن تشریح شرایط بیماری کرونا 
پوشش  افزایش  تا  بیماری  بعدی  پیک های  بروز  استعداد  تاکید کرد:  در کشور، 
واکسیناسیون و عدم گسترش پروتکل های بهداشتی همچنان هست، بویژه آنکه 

هنوز نگرانی درباره واریانت های جدید بیماری وجود دارد.
دکتر حمید سوری، با اشاره 
کرونا،  چهارم  پیک  کاهش  ه  ب
گفت: مدیریت ما اپیدمی در پیک 
چهارم کرونا نسبت به کشورهایی 
بریتانیایی  واریانت  درگیر  ه  ک
بودند موفق تر بوده است. درست 
است که حتی یک مورد مرگ 
ناشی از کرونا هم برای ما زیاد 
کشورهایی  به  نسبت  اما  ست  ا
که مرگ بیش از ۱۰۰۰ نفر در 
روز را به خاطر واریانت انگلیسی 
تجربه کردند سهم مرگ خیلی 
این  علت  داشتیم.  ایین تری  پ

توفیق در مدیریت اول به دلیل افزایش تجربه کادر درمان و دوم به دلیل تاکید 
بیشتر بر رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است.

اکنون  کرد:  اظهار  آتی،  روزهای  در  بیماری  شرایط  پیش بینی  درباره  وی 
شرایط اپیدمی تابع چند نکته مهم است. بخشی از آن بستگی به سیاست گذاری ها 

و ساده انگاری در رعایت برخی از آنها همچون آزاد گذاشتن سفرها، عدم رعایت 
پروتکل ها، افزایش پوشش واکسیناسیون، شنایایی طغیان های جدید بیماری با 
رفتار مردم  به  وابسته  نیز مستقیما  دارد و بخشی دیگر  و...  واریانت های جدید 
است. نباید فراموش کنیم تعداد مرگ های روزانه ناشی از کرونا چقدر است و 
باید بدانیم حتی اگر واکسن تزریق کرده باشیم به معنای عدم ابتال به بیماری 
نیست بلکه احتمال مرگ و بستری درصورت ابتال کاهش می یابد بنابراین؛ باید 

رعایت ها ادامه داشته باشد.
ریاست  انتخابات  به  منتهی  روزهای  در  بیماری  وضعیت  درباره  سوری 
جمهوری و پس از آن، تصریح کرد: طبیعتا اگر موارد بهداشتی نظیر فاصله گذاری 
اجتماعی، رعایت پروتکل های بهداشتی و ... صورت نگیرد احتمال اینکه شاهد 
طغیان بیماری باشیم وجود دارد. همه چیز وابسته به رفتار ما است؛ به طور کلی 
هر تجمعی می تواند خطرناک باشد ولی هدف از رعایت نکات بهداشتی به حداقل 

رساندن خطرات است.
وی درباره زمان تغییر سوش غالب کشور از بریتانیایی به سایر جهش ها، بیان 
کرد: موارد جهش جدید بیماری 
مرزی  مناطق  در  عمدتا  چون 
این  به  بستگی  است  داده  خ  ر
دارد که سرعت انتشار بیماری با 
توجه به اقدامات بومی استان ها و 
سرعت عمل مدیریت آنها چقدر 
باشد. باید بتوانیم سرعت انتشار 
بیماری را از کانون های آلودگی 
کافی  فرصت  تا  دهیم  اهش  ک
ایجاد  جهش ها  با  مقابله  رای  ب
شود و برنامه ریزی ها توسط همه 
نهادهای استانی اجرایی شود تا 
ویروس های  با  بیماری  کثیر  ت
جهش یافته کندتر رخ دهد. این اپیدمیولوژیست درباره احتمال بروز پیک پنجم 
کرونا، ادامه داد: استعداد بروز پیک های بعدی تا افزایش پوشش واکسیناسیون و 
عدم گسترش پروتکل های بهداشتی همچنان وجود دارد بویژه آنکه نگرانی درباره 

واریانت های جدید بیماری همچنان وجود دارد.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1756- دوشنبه 17 خرداد 1400 قتصاد-  ا

تبلیغات  شروع  لیرغم  ع
جمهوری  ریاست  امزدهای  ن
ی  ر ا گز بر همچنین  و 
اقتصادی،  بخش  در  انتخاباتی  ناظره  م
هنوز  ینکه  ا به  نسبت  ارشناسان  ک
استداللی  با  و  کارشناسی  اهکارهای  ر
از سوی این افراد مطرح نشده و فقط 
وعده هایی بدون عنوان شدن چگونگی 
کدام  از  استفاده  با  و  آن  به  سیدن  ر
گالیه  شده،  داده  منابع  و  یرساخت  ز
است  سوال  جای  میان  این  در  ارند.  د
که مردم تاکنون توانسته اند نامزد برتر 
خود در بخش اقتصاد را انتخاب کنند؟ 
به  آیا  گذشته  روز  مناظره  برگزاری  و 
سطح آگاهی مردم در زمینه دیدگاه های 

اقتصادی کاندیداها کمک کرد؟
مناظره  اولین  گذشته  جمعه  وز  ر
انتخابات  دوره  سیزدهمین  نتخاباتی  ا
ریاست جمهوری برگزار شد که یکی از 
انتقادات وارد به آن، غفلت و بی توجهی 
چالش های  و  موضوعات  بسیاری  ز  ا
اقتصادی مهم چون بورس، اصالح نظام 
بانکی و مالیاتی، بازار ارز و درآمدهای 

ارزی، تورمی دو رقمی و ... است.
ن  سا رشنا کا برخی  گفته  به   
موضوعات  به  پرداختن  در  قتصادی،  ا
مطرح شده نیز صرفا به وعده های بدون 
پشتوانه مالی و کارشناسی اقتصادی و 
دور از استدالل بسنده شد که نه تنها 
اقتصادی  موضع  از  واضحی  مای  ن
بلکه  نکرد،  ارائه  انتخاباتی  امزدهای  ن
فرصت پرداختن به موضوعات اساسی 

را نیز سوزاند.
طرح  ضعف  ز  ا نتقادات  ا ین  ا
ت،  عا موضو ب  نتخا ا   ، رسش ها پ
پاسخ های بی ربط نامزدها و ... حکایت 
اقتصاددانان  زمینه  این  در  که  ی کند  م
بود یک سوال مشخص  بهتر  معتقدند 
از تمام نامزدها پرسیده می شد که بهتر 
شد  آشنا  مختلف  دیدگاه های  با  توان  ب
یا در صورت دریافت پاسخ های به جا، 
به یک جمع بندی درباره یک موضوع 
اقتصادی دست یافت، نه اینکه صرفا با 

شنیدن بدیهیات مواجه شد. 
انتقادات،  این  شدن  واضح  رای  ب
در  شده  مطرح  موضوعات  به  گاهی  ن
اولین مناظره انتخاباتی نشان می دهد که 
تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی 
را  مردم  آن سفره  تغییرات  قتصاد که  ا
تحت تاثیر قرار می دهد، جایگاه مناسبی 
نه در سواالت و نه در برنامه های نامزدها 

برای اداره امور اقتصادی نداشت.
 به گونه ای که تنها از یک نامزد 
- سید ابراهیم رئیسی - درباره کنترل 
تورم سوال شد و وی راهکار مهار تورم 
را در ثبات بازارها با عدم دخالت دولت در 
روند آن ها و تک نرخی شدن ارز دانست. 
اما و اگرهای وعده رسیدن به تورم 

زیر ۵ درصد
همچنین، قاضی زاده هاشمی یک 
نامزد انتخاباتی دیگر نگاهی به تورم در 

برنامه های خود داشت و وعده رساندن 
تورم به زیر پنج درصد را مطرح کرد.

این در حالی است که این نامزد 
تاکنون  جمهوری  ریاست  نتخابات  ا
توضیحاتی درباره چگونگی رسیدن به 
این نرخ تورم را مطرح نکرده و تنها در 

حد یک شعار باقی مانده است.
با وجود اینکه، سال گذشته بانک 
مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی برنامه 
ریزی کرد و ابزارهای چون نرخ ارز، نرخ 
بانکی و مقدار ریال را مورد  بهره بین 
نرسید  نتیجه  به  اما  داد،  قرار  ستفاده  ا
ناکامی  این  دلیل  ارزی  شوک های  و 
ذهن  در  سوال  این  اکنون  عالم شد،  ا
مطرح می شود که چطور می توان بدون 
برنامه و استدالل از تورم زیر پنج درصد 

سخن گرفت؟
از سوی دیگر، قاضی زاده هاشمی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  نها  ت
در اولین مناظره بود که دو بار، هم در 
برای  هم  و  خود  اقتصادی  رنامه های  ب
تقویت ارزش پول ملی، کنترل قیمت ها 
و رفع کسری بودجه از تورم سخن گفت 
که طبق گفته وی، اگر تورم کنترل شود، 

ارزش پول ملی نیز تقویت می شود. 
که  است  معتقد  وی  مچنین،  ه
رفع  تورم  با  بودجه  کسری  از  خشی  ب
از  که  است  مالیاتی  تورم  و  ی شود  م
جامعه  مرفه  طبقات  و  دولت  به  ردم  م
این  در  موثر  راهکار  که  می شود  اده  د
بودجه، گسترش  زمینه اصالح ساختار 
به  نقدینگی  هدایت  و  تولید  تقویت  و 

سمت تولید است.
یاست  ر مزدهای  نا قشه های  ن

جمهوری برای نقدینگی 
یکی از متغیرهایی که بر پایه پولی 
تاثیر می گذارد و این تاثیر موجب افزایش 
مردم  سفره  شدن  کوچک تر  و  ورم  ت
می شود، رشد نقدینگی است که موتور 
اعتقاد  به  و  است  روشن  همچنان  ن  آ
کارشناسان به خلق پول توسط بانک ها 
و عدم نظارت بانک مرکزی بر آن ها و 

یا استقراض دولت از بانک مرکزی برای 
تامین مالی برمی گردد. 

مناظره  لین  و ا ر  د ینکه  ا ما  ا
انتخابات  دوره  سیزدهمین  نتخاباتی  ا
به نقدینگی و  ریاست جمهوری چقدر 
آن  کنترل  برای  نامزدها  اهکارهای  ر
می دهد  نشان  بررسی ها  شد،  رداخته  پ
درباره  جمله  پرتکرارترین  از  یکی  ه  ک
این متغییر هدایت آن به تولید بود اما 
راهکار  خال  از  اقتصادی  مشکل  ین  ا
از  یکی  و  برد  رنج  شده  ریزی  رنامه  ب
کاندیداهای ریاست جمهوری به اتصال 
یکدیگر  به  آن ها  اطالعات  و  انک ها  ب
و انتقال آن اطالعات به سازمان امور 
مالیاتی به عنوان راهکاری برای هدایت 

نقدینگی به تولید اشاره کرد.
سعید جلیلی، یک نامزد انتخاباتی 
هدایت  برای  خود  راهکار  هم  یگر  د
نقدینگی به تولید را در بستن راه های  
فرار مالیاتی و اعطای منابع حاصل شده 
در این زمینه به بانک ها برای تزریق به 

تولید اعالم کرد.
همچنین، قاضی زاده هاشمی در 
مهار  برای  خود  برنامه  اعالم  استای  ر
ساختارهای  اصالح  به  تنها  قدینگی  ن
معیوب بودجه ریزی و نظام بانکی بسنده 

کرد و راهکاری ارائه نداد.
کنترل نقدینگی، برنامه می خواهد 

نه شعار!
همتی  عبدالناصر  دیگر،  ز سوی  ا
دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
از  یکی  را  نقدینگی  خود،  سخنان  ر  د
تاکید  و  دانست  بازار  تنظیم  مشکالت 
کرد که دولت باید نقدینگی کنترل کند 
اما درباره اینکه چگونه باید این متغیر 
این  سوی  از  توضیحی  شود،  نترل  ک

کاندیدا ارائه نشد.
 در زمینه هدایت نقدینگی به تولید 
این ابهام و سوال از نامزدها وجود دارد 
به  را  نقدینگی  می خواهند  چگونه  ه  ک
تولید هدایت کنند و چه تضمینی برای 
زیرا،  دارد؟  وجود  تولید  به  آن  زریق  ت

پارسال زمانی که بازار سرمایه با استقبال 
مردم و ورود حجم زیادی نقدینگی روبرو 
شد، خیلی ها این فرصت را برای هدایت 
نقدینگی به تولید غنیمت شمردند اما با 
دخالت های بی جا و سیاست های غلط، 
نقدینگی موجود در این بازار برای حفظ 
ارزش خود وارد سفته بازی و داللی شد 

و از مسیر تولید دور افتاد. 
از سوی دیگر، زمانی که کاندیداها 
بر کنترل نقدینگی تاکید می کنند این را 
باید در نظر گرفت که در سال گذشته 
تورم  کنترل  بر  تاکید  با  مرکزی  انک  ب
مختلفی چون  برنامه های  نقدینگی،  و 
برای  ایجاد  بانک ها،  ترازنامه  نترل  ک
بدهی  اوراق  فروش  و  عرضه  ستر  ب
دولتی، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، 
پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و 
بانکی  سپرده های  سود  نرخ  فزایش  ا
و  نشد  واقع  ثمر  مثمر  اما  اجرا کرد  ا  ر
میزان  که  است  این  از  حاکی  مارها  آ
رشد نقدینگی در سال گذشته باالترین 
نرخ رشد نقدینگی طی ۴3 سال اخیر را 

ثبت کرده است.
خلق روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد 
تومان نقدینگی در سال گذشته، بیانگر 
برنامه برای  ین است که تنها داشتن  ا
به  بلکه  نیست،  کافی  نقدینگی  هار  م
یک عزم و نظارت جدی بر بانک ها در 

زمینه خلق پول نیاز است. 
بنابراین، نه تنها در اولین مناظره 
انتخابات  دوره  سیزدهمین  نتخاباتی  ا
آغاز  زمان  از  بلکه  جمهوری  یاست  ر
و  مه  نا بر آن ها   ، مزدها نا بلیغات  ت
تورم  مهار  برای  مستدلی  اهکارهای  ر
و نقدینگی به عنوان دو متغیر کلیدی 
اقتصاد و سایر مولفه ها مطرح نکردند و 
صرفا به بیان بدیهیاتی چون رسیدن به 
و  نقدینگی  کنترل  و  رقمی  تک  ورم  ت
هدایت آن به تولید بسنده کرده اند که 
به  نیز چگونگی رسیدن  موارد  این  در 
از کدام زیرساخت ها  اهداف و استفاده 

و منابع عنوان نشد.

تسهیالت ویژه برای زیرساخت های پردیس و پرند
از  مسکن،  بانک  دیرعامل  م
اختصاص تسهیالتی بالغ بر ۱۲ هزار 
تکمیل  برای  ریال  میلیارد   3۰۰ و 
زیرساخت های مسکن مهر پردیس 

و پرندخبر داد.
مدیرعامل بانک مسکن اعالم 
کرد: تاکنون اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار 
تکمیل  برای  ریال  میلیارد   3۰۰ و 
زیرساخت های مسکن مهر پردیس 

و پرند از سوی بانک مسکن و در قالب پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی 
جهت تکمیل و توسعه زیرساخت های شهری در این دو شهر جدید تامین 

اعتبار شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این اعتبار مربوط به شهر جدید پردیس و 
بخشی دیگر مربوط به پرند بوده است، گفت: از این میزان ۱۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت مشارکت مدنی جهت تکمیل و توسعه زیرساخت های شهری 
مسکن مهر پردیس و ۲ هزار و 3۰۰ میلیارد ریال برای همین منظور به 

شهر جدید پرند پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: تسهیالت پرداختی به منظور احداث جاده و راه، 
آماده سازی زمین، خرید ماشین آالت و تجهیزات شهری مانند ماشین آالت 

آتش نشانی و … صورت پذیرفته است.
این مقام مسوول با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رقم 
تسهیالت ۱۲ هزار و 3۰۰ میلیارد ریالی به این دو شهر جدید پرداخت شده 
اما  این تسهیالت منعقد شده است  است، گفت: قراردادها برای پرداخت 
چون در قالب پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی است به صورت مرحله 

ای، تسهیالت پرداخت می شود.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین از امکان ارائه درخواست برای استفاده 
از تسهیالت مشارکت مدنی به منظور تکمیل زیرساخت های شهری سایر 
شهرهای جدید خبر داد و گفت: سایر شهرهای جدید نیز در صورت ارائه 
گزارش و طرح توجیهی و پذیرش طرح از سوی بانک مسکن می توانند از 
این تسهیالت استفاده کنند اما تاکنون تنها پردیس و پرند درخواست خود 
را در این زمینه ارائه کرده اند. به تازگی شهر جدید هشتگرد نیز درخواستی 
در این زمینه به بانک مسکن ارائه کرده است که این درخواست از سوی 

کارشناسان بانک در دست بررسی قرار دارد.
سریعتر  چه  هر  تکمیل  به  کمک  تسهیالت،  این  پرداخت  از  هدف 
زیرساخت های شهری شهرهای جدید به منظور افزایش کیفیت زندگی 

ساکنان این شهرها است.

سالروز  مناسبت  به  کارگران  رفاه  بانک  عامل  مدیر  یام  پ
رحلت حضرت امام خمینی )ره( و گرامیداشت قیام مردمی 

1۵ خرداد
اسماعیل هلل گانی مدیر عامل 
فرا  پیامی  در  کارگران  رفاه  انک  ب
رسیدن سالروز رحلت ملکوتی رهبر 
کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( 
را به همه هموطنان گرامی تسلیت 
را  خرداد   ۱۵ قیام  سالگرد  و  فت  گ

گرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، متن پیام به شرح زیر 

است:
فرا رسیدن چهاردهم خرداد سالروز رحلت جانگذار معمار کبیر انقالب 
اسالمی امام خمینی)ره( را خدمت شما هم میهنان گرامی تسلیت و تعزیت 

می گویم.
امام خمینی )ره( در عصر و زمانه ای زیست و پرچم مبارزات دینی 
را برافراشت که کمتر کسی تصور به بار نشستن درخت انقالب را داشت. 
انقالبی که به  عنوان یک پدیده سیاسی، اجتماعی و مذهبی و با رهبری این 
پیر فرزانه به عنوان آخرین انقالب قرن، تمامی متفکران غرب و شرق را 
نیز به حیرت واداشت و معادالت جهانی را تحت تأثیر خود قرار داد. همین 
حیرت و شگفت زدگی در ارتحال جانسوز آن عزیز سفر کرده نیز بار دیگر 
تکرار شد و مردم دوستدار والیت همچون بهمن ۵۷ که استقبال تاریخی 
و  امام  از  نظیری  بی  بدرقه  نیز  در چهاردهم خرداد  داشتند  پرشکوهی  و 

مقتدای خود به جا آوردند.
۱۵ خرداد نیز از دیگر روزهای بزرگ و سرنوشت سازی است که یادآور 
حرکت و جنبش آزادیخواهان و دیندارانی بود که با رهبری امام راحل و 
با ایثار و از جان گذشتگی، در تاریخ جاودانه شدند و افتخار و سربلندی را 

برای این ملت به ارمغان آوردند.
بار دیگر رحلت ملکوتی امام خمینی )ره( را تسلیت و تعزیت می گویم 
و یاد و خاطره شهدای سبکبار ۱۵ خرداد را گرامی می داریم. راهشان پر 

رهرو باد.

تقدیر استاندار ایالم از بانک مهر ایران

استاندار ایالم از بانک مهر ایران به علت پرداخت تسهیالت ایجاد 
اشتغال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( تقدیر کرد.

متن  در  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
تقدیرنامه نوذری آمده است:

»احترامًا بر خود الزم می دانم به پاس تجلیل از همکاری، همراهی 
و تالش مضاعف و جهادی مدیریت و مجموعه همکاران خدوم آن بانک 
و سایر عوامل اجرایی در راستای جذب و پرداخت تسهیالت تکلیفی بند 
»ب« تبصره ۱۶ سال ۱3۹۹ در جهت ایجاد اشتغال مددجویان تحت حمایت 

کمیته امداد خمینی)ره( تقدیر و تشکر نمایم.
امید است در سال جاری که به تدبیر مقام معظم رهبری سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است، با تالش مضاعف، توجه 
به مسئولیت اجتماعی و درک شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه، 
علی الخصوص مددجویان تحت حمایت شاهد جذب و پرداخت ۱۰۰ درصدی 
اعتبارات موصوف در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای این 

عزیزان باشیم.«
بانک مهر ایران همواره توجه به اقشار کمتربرخودار و محروم را در 
برنامه خود داشته و در چارچوب تفاهم نامه با نهادهای حمایتی مختلف از 
جمله کمیته امداد خمینی)ره( تسهیالت مختلفی را برای این اقشار در نظر 
گرفته است. عمده تسهیالت پرداخت شده در این حوزه صرف ایجاد اشتغال 

و درآمد پایدار برای این قشر شده است.

قیمت نفت رکورد دو ساله زد
قیمت نفت به روند افزایشی در معامالت روز جمعه ادامه دارد و نفت برنت 
برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ به باالی ۷۲ دالر در هر بشکه صعود کرد.

افزایش قیمتها تحت تاثیر ادامه محدودیت عرضه اوپک پالس و بهبود 
تقاضا روی داده که موانع موجود در روند واکسیناسیون کووید ۱۹ در سراسر 

جهان را تحت الشعاع خود قرار داده اند.
وزیران اوپک و متحدانشان شامل روسیه سه شنبه هفته گذشته اعالم 
کردند به محدودیتهای عرضه توافق شده پایبند می مانند. الکساندر نواک، 
معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه اعالم کرد نرخ پایبندی روسیه به توافق 
کاهش تولید ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده که بسیار باالتر از نرخ 

۹۱ درصد در آوریل بوده است.
پنج  آمریکا در روز  نفتی  گزارش هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های 
شنبه نشان داد ذخایر نفت خام این کشور هفته گذشته کاهش بیش از حد 

انتظاری داشته است.
گزارش اشتغال ماهانه بخش غیرکشاورزی آمریکا که روز جمعه منتشر 
شد و نشان داد رشد اشتغال در ماه میالدی گذشته کمتر از حد مطلوب بوده 
است، از روند صعودی قیمتها پشتیبانی کرد. ارزش دالر پس از انتشار این 

گزارش ضعیف شد و نفت را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر کرد.
بهای معامالت نفت برنت ۵۸ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت و 
در ۷۱ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که اواسط معامالت 

تا مرز ۷۲ دالر و ۱۷ سنت پیش رفته بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۱ سنت معادل ۱.۲ 
درصد افزایش، در ۶۹ دالر و ۶۲ سنت در هر بشکه بسته شد و در اواسط 
معامالت تا مرز ۶۹ دالر و ۷۶ سنت پیش رفت که باالترین قیمت از اکتبر 

سال ۲۰۱۸ بود.
گزارش روز جمعه شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای 
نرژی آمریکایی هفته گذشته شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی را  ا
برای نخستین بار در شش هفته اخیر کاهش داده اند. این آمار از قیمتهای 

نفت پشتیبانی کرد.
استفن برنوک، کارگزار نفت شرکت پی وی ام در این باره گفت: به نظر 
می رسد نفت برنت در باالی مرز ۷۰ دالر خانه جدیدی پیدا کرده است. تابستان 
و بازگشایی اقتصاد جهانی برای تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال مثبت است.

نفت برنت حدود سه درصد و نفت آمریکا حدود پنج درصد رشد هفتگی 
داشت که دومین رشد هفتگی متوالی هر دو شاخص بود.

عامل دیگری که از افزایش قیمتها پشتیبانی کرد، طوالنی شدن روند 
مذاکرات میان آمریکا و ایران برای احیای توافق هسته ای بود.

در این بین، انتظار می رود تولید نفت آمریکا آهسته تر از حد انتظار رشد 
کند زیرا تولیدکنندگان نفت شیل شمار محدودی دکل برای افزایش تولید 
اضافه کرده اند و ترجیح داده اند قیمتها باالتر برود و سود بیشتری داشته باشند.

سریع  روند  و  رشد  به  رو  تقاضای  اگرچه  رویترز،  گزارش  اساس  ر  ب
واکسیناسیون در کشورهایی مانند آمریکا از قیمت نفت پشتیبانی کرده اما 
روند کندتر واکسیناسیون و آمار ابتالی باال در کشورهایی نظیر برزیل و هند 

به تقاضا در بازارهای نفت برخوردار از رشد پرشتاب لطمه زده است.

وزیر نفت خواستار بررسی علل آتش سوزی پاالیشگاه تهران 
شد

خواستار  خود  توئیتر  کاربری  حساب  در  مطلبی  انتشار  با  نفت  زیر  و
بررسی دالیل حادثه آتش سوزی مخازن پاالیشگاه نفت تهران، مستندسازی 

و جلوگیری از تکرار این قبیل حوادث شد.
بیژن زنگنه، شامگاه جمعه پس از خاموش شدن آتش مخازن پاالیشگاه 
نفت تهران و ازسرگیری تولید در این مجموعه پاالیشی در حساب کاربری 
توئیتر خود نوشت: »آتش سوزی در مخزن ضایعات نفتی  پاالیشگاه تهران با 

موفقیت مهار شد و این پاالیشگاه به مدار تولید بازگشت.
شغل آتش نشانی سراسر از خودگذشتگی، ایثار و فداکاریست از تالش 
دست اندرکاران این عملیات به خصوص آتش نشان های فداکار تشکر می کنم.

همکاران  و  پخش  و  پاالیش  شرکت  مدیران  موثر  نقش  از  دارد  ا  ج
پاالیشگاه تهران  که در این حادثه به خوبی به انجام  وظایف خود پرداختند و  
نیز از همکاران انتظامی، امنیتی و قضایی که فضای مناسبی را در شرایط 

آتش سوزی برای مسئوالن فراهم کردند نیز صمیمانه تشکر کنم.
باید در اسرع وقت علل این حادثه بررسی و مستندسازی و از تکرار این 

قبیل حوادث جلوگیری شود.«

اقتصاد ایران؛ اولین موضوع مناظره نامزدهای ریاست جمهوری؛

وعده های قشنگ؛ بدون منبع، بدون برنامه!
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زیر نظر: محمد امامی

بزرگتریت تولید کننده نفت روسیه:
جهان به زودی با کمبود عرضه نفت 

مواجه خواهد شد
رییس بزرگترین شرکت نفتی روسیه اعالم کرد به دلیل سرمایه گذاری 
اندک در بحبوحه حرکت به سمت انرژی جایگزین، جهان در بلندمدت با 

کمبود حاد عرضه نفت روبروست.
روسیه که به شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز متکی 
است، وعده داده است انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد اما در زمینه 
توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و هیدروژن از 

بسیاری از کشورها عقب مانده است.
از  پس  جهان  در  نفت  تولیدکننده  بزرگ  شرکت  دومین  وس نفت  ر
تولید  نفت  روز  در  بشکه  میلیون  از چهار  بیش  و  است  رامکوی سعودی  آ

می کند.
ایگور سچین، مدیرعامل روس نفت که متحد نزدیک والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه به شمار می رود، در یک جلسه آنالین مجموع اقتصادی 
سن پترزبورگ اظهار کرد پیش بینی این که چه زمانی اقتصاد جهانی از 
پاندمی کووید ۱۹ بهبود پیدا می کند به دلیل ابهامات زیاد و کندی روند 
برنامه های واکسیناسیون در بعضی از مناطق دشوار است. ثبات بلندمدت 

عرضه نفت به دلیل سرمایه گذاری اندک در خطر است.
وی در ادامه افزود: یکی از دالیل سرمایه گذاری کمتر، تالش غولهای 
انرژی برای افزایش درآمد سهامدار از طریق بازخرید سهام و افزایش سود 

نقدی است.
سچین پیش بینی کرد بخشی از این کمبود در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ 
نمود پیدا می کند و هشدار داد یارانه ها و تخفیفهای مالیاتی جدید دولت 
بار باالتری بر دوش بودجه های دولتی  برای کربن زدایی سریع اقتصاد، 

خواهد گذاشت و انرژی جایگزین را گران می کند.
مدیرعامل روس نفت گفت: دستور دادگاه هلندی به شرکت رویال داچ 
برای  از ریسک  انتشار آالیندگی، شکل جدیدی  برای کاهش میزان  شل 

غولهای نفتی است.
یک دادگاه هلندی ماه میالدی گذشته به این شرکت انگلیسی-هلندی 
دستور داد میزان انتشار گازهای گلخانه ای جهانی را که در سال ۲۰۱۹ 
معادل حدود ۱.۶ میلیارد تن دی اکسید کربن بود، به میزان ۴۵ درصد تا 

سال ۲۰3۰ کاهش دهد.
انرژی تگزاس  بر اساس گزارش رویترز، سچین همچنین به بحران 
در فوریه اشاره کرد که مثال دیگری از اتکای بیش از حد به منابع انرژی 

جایگزین بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

هشدار رییس سازمان هواپیمایی کشوری؛

جریمه های سنگین تر 
درانتظار تکرار تخلف ایرالین ها

در شرایطی که برخی از ایرالین ها با وجود برخورد و جریمه بازهم تخلفات 
کرونایی خود را تکرار می کنند، مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کردند 
که تکلیف این ایرالین ها به زودی مشخص شده و جرایم سنگین تری برای 

آن ها در نظر گرفته شده است.
از نیمه سال گذشته پروتکل های بهداشتی سختگیرانه تری برای بخش های 
مختلف اقتصادی و صنایع تصویب و به آن ها اعالم شد. در حوزه پروازهای 
مسافری نیز ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد که ایرالین های داخلی ضمن 
رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی گذشته از ابتدای مهر ماه سال 
گذشته موظف هستند که محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر را در همه 

راستای  در  داخلی  روازهای  پ
رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت کنند اما در این مدت 
به  نسبت  ایرالین ها  از  رخی  ب
اجرای این پروتکل بی توجهی 
کرده و بارها مردم کلیپ هایی 
منتشر  مجازی  فضای  در  ا  ر
کردند که نشان می داد خبری 
محدودیت  این  رعایت  ز  ا
کرونایی نیست و کابین پرواز 

پر از مسافر شده است.
اینکه  وجود  با  و  اال  ح
لغو  برای  ایرالین ها  عتراض  ا
این پروتکل به جایی نرسیده 
ن  ما ز سا مسئوالن  ست،  ا
اعالم  کشوری  پیمایی  وا ه

کردند که همه پروتکل های بهداشتی تا زمانی متولیان آن یعنی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا تشخیص دهد برای همه 
ایرالین های داخلی الزم االجراست و در این راستا نظارت را برای اجرای صحیح 

آن ها تشدید خواهند کرد و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
تکرار  را  تخلفات  این  بارها  و  بارها  ایرالین ها  برخی  میان  این  در  لبته  ا

کرده اند و گویا از برخورد و جریمه اعمال شده درسی نگرفتند.
تورج دهقان زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی کشوری- اخیرا در این باره 
گفت: که تا زمانی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی ضروری بداند، همه 
پروتکل های بهداشتی از جمله اعمال محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر 

در پروازهای داخلی رعایت خواهد شد.
وی افزود: شرایط و وضعیت کشور را از نظر بهداشتی و درمانی، وزارت 
شرکت های  بنابراین  و  می کند  مشخص  پزشکی  آموزش  و  درمان  هداشت،  ب
نظر شیوع  از  زمانی که کشور  تا  ملزم هستند  هواپیمایی و صنعت هوانوردی 
ویروس کرونا به وضعیت تعادلی نرسیده و متولیان بهداشت کشور تشخیص 

بدهند، همه پروتکل های بهداشتی ابالغ شده رعایت خواهد شد.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: مسلما سالمت مردم در اولویت 
همه است و بنابراین شرکت های هواپیمایی باید پروتکل های بهداشتی از جمله 

محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر را رعایت کنند.
تخلفات  که  ایرالین هایی  با  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نگنه  ز
کرونایی شان را تکرار کرده و محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر را رعایت 
نمی کنند چه برخوردی خواهد شد؟ تاکید کرد: در گذشته جرایم بسیاری برای 
شرکت های هواپیمایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کردند در نظر 
می گرفتیم و به عنوان مثال مسیرهای پروازی شان را لغو می کردیم اما با توجه 
به اینکه برخی شرکت های هواپیمایی، تخلفاتشان در این زمینه مانند پذیرش 
مسافر باالتر از سقف تعیین شده را تکرار کردند، جرایم شان را سنگین تر خواهیم 
کرد. در جلسه های پیش رو کمیته هوانوردی در سازمان هواپیمایی کشوری در 
صددیم تا جرایم دیگری برای این شرکت ها در نظر بگیریم و به زودی آن را 

اعالم خواهیم کرد.
–سخنگوی سازمان هواپیمایی  این محمد حسن ذیبخش  از  لبته پیش  ا
کشوری – نیز در این باره گفته بود که شرکت های هواپیمایی که تخلف های 
کرونایی شان را تکرار می کنند با جریمه های سنگین تری مواجه شدند و چندین 
مسیر پروازی برخی از آن ها لغو 
یا تعلیق شد که زیان سنگینی 

به آن ها وارد کرد.
این  از  برخی  افزود:  ی  و
ایرالین ها بر اساس گزارش های 
دریافت شده تخلفات شان را در 
خصوص پروتکل های بهداشتی 
از سوی ستاد ملی  بالغ شده  ا
کرده اند  تکرار  کرونا  با  قابله  م
در  آن ها  برندهای  نام   بارها  و 
اما  است  شده  تکرار  سانه ها  ر
مسلما درباره آن ها تصمیم گیری 
خواهد شد و قطعا جریمه های 
سنگین تری در انتظار آن هاست.

 : د کر عالم  ا یبخش  ذ
درصورت بروز تخلف از سوی 
ایرالین ها در وهله نخست تذکر شفاهی و اخطار به آن ها داده خواهد شد. پس 
از آن برخی مسیرهای پروازی داخلی آن ها لغو خواهد شد و نهایتا این لغو مجوز 
اعمال خواهد  این شرکت های هواپیمایی  برای  پروازی خارجی  در مسیرهای 
اما  ندارد.  تعارف  با هیچ شرکت و شخصی  شد و سازمان هواپیمایی کشوری 
جریمه های ما صوری نیست و ایرالین ها ضرر و زیان بسیاری از همین جریمه 

ها متحمل شدند.
با توجه به این اظهارات باید دید چه جرایمی در انتظار ایرالین های مختلف 
کرونایی است که بارها تخلفات شان را تکرار کرده اند و مردم نسبت به آن ها 

بارها اعتراض کرده اند.
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رئیــس  نشســت  ر  د
همگانــی   آمــوزش  داره  ا
آبفــای  اســتان اصفهــان با 
رابطــان خانــه کارگــر، بــر همــکاری 
و تعامــل ایــن تشــکل مردمــی 
ــوص  ــان در خص ــای اصفه ــا آبف ب

ــد. ــد ش ــه آب تاکی ــرف بهین مص
ــه ای  ــفیعا در جلس ــن ش محس
کــه بــا حضــور ۶۰ نفــر از رابطــان و 
تشــکل هــای خانــه کارگــر برگــزار 
شــد،گفت: انتظــار           مــی 
ــر در  ــه کارگ ــای خان رود تشــکل ه
انعــکاس و انتشــار محتــوا هــای 
ــت  ــت مدیری ــا محوری ــی ب آموزش
مصــرف آب در فضــای مجــازی  بــا 
ــکاری  ــان هم ــتان اصفه ــای اس آبف

ــد. کنن
وی رابطــان خانــه کارگــر را 
ــفیران آب در ادارات  ــا س ــان ی حامی
نامیــد و اظهــار داشــت: حضــور 
رابطــان خانــه کارگــر در ادارات مــی 
ــگ  ــری در فرهن ــش موث ــد نق توان
ســازی مصــرف درســت آب در میان 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــان دس کارکن
ــد.در ادمــه ایــن نشســت  ایفــا نماین
رئیــس امــور اعضــای خانــه کارگــر 

اصفهــان گفــت: خانــه کارگر اســتان 
ــا و  ــداد اعض ــاظ تع ــان از لح اصفه
ــور  ــی در کش ــات آموزش ــه خدم ارائ

ــت. ــه اول را داراس رتب
محمــود امانــی پــور افــزود: بــا 
توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی در 
کشــور و اســتان یکــی از مهمتریــن 

برنامــه هــای آموزشــی کــه امســال 
خانــه کارگــر در اصفهان بــرای اعضا 
ــرف  ــوزش مص ــه آم ــر گرفت در نظ

ــه آب اســت. بهین
وی اظهــار داشــت:  خانــه 
ــه  ــان در زمین ــتان اصفه ــر اس کارگ
فرهنــگ ســازی مصــرف بهینــه آب 

ــا  ــکاری را ب ــت هم ــه نهای در جامع
ــان در دســتور  ــای اســتان اصفه آبف

ــد. ــی ده ــرار م کار ق
اضافــه مــی شــود در پایــان این 
ــان  ــر از رابط ــج نف ــه پن ــت ب نشس
ــده  ــوازم کاهن ــه، ل ــر در جلس حاض

مصــرف اهــدا شــد.

تعامل رابطان خانه کارگر و آبفای اصفهان
 با محوریت مدیریت مصرف آب

درمانگاه دوم  تامین اجتماعی در شهر بوشهر حق بیمه 
شدگان است 

ضــرورت ایجــاد دومیــن درمانــگاه تخصصــی بــا تمامــی امکانات 
در شــهر بوشــهر در دیــدار دکتــر فــو الدی مدیــرکل درمــان مســتقیم 
ــا مختــار پــو بهــی رئیــس کانــون بازنشســتگان  تامیــن اجتماعــی ب

تامیــن اجتماعــی بوشــهر مطــرح شــد 
ــه تخصصــی در  ــگاه نیم ــا در درمان ــت تنه ــار پوربهــی گف مخت
ــام مبعــث کــه از ســال ۱3۷۲ افتتــاح گردیــده کفــاف  ــه ن بوشــهر ب
ــرای ۷۰در صــد جمعیــت بیمــه شــده بوشــهر  مــردم نمــی دهــد وب

کافــی نیســت 
ــت در فضــای بیمارســتان ســلمان فارســی  ــوالدی گف ــر ف دکت
ــاز  ــات آن آغ ــزودی عملی ــده و ب ــذ ش ــگاه اخ ــن درمان ــوز دومی مج

خواهــد شــد 
ــون بازنشســتگان خواســتار ایجــاد  ــس کان ــار پوربهــی رئی مخت
درمانــگاه تخصصــی بــا تمــام امکانــات درمانــی یــا توســعه درمانــگاه 

مبعــث شــد.

۷۰ درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش خدمات 
شبکه جمع آوری فاضالب

سرپرســت معاونــت بهره بــرداری و توســعه فاضــالب شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان مرکــزی گفــت: ۷۰ درصد جمعیت شــهری اســتان 

تحــت پوشــش خدمات شــبکه جمــع آوری فاضــالب قــرار دارند.
»جمشــید حســن بیگی« سرپرســت معاونــت بهره بــرداری و 
توســعه فاضــالب شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی  افــزود: 
یــک میلیــون و ۱۰۰  هــزار نفــر از جمعیــت اســتان در شــهرها ســاکن 
ــات شــبکه جمــع آوری  ــان از خدم ــر آن هســتند کــه  ۷۷۸ هــزار نف

ــد. ــتفاده می کنن ــالب اس فاض
ــع آوری  ــبکه جم ــش ش ــر پوش ــه زی ــتان ک ــهرهای اس وی، ش
فاضــالب هســتند را شــامل اراک، خمیــن، دلیجــان، ســاوه، محــالت، 

مهاجــران، تفــرش و آشــتیان عنــوان کــرد.
ــرکت  ــالب ش ــعه فاض ــرداری و توس ــت بهره ب ــت معاون سرپرس
ــن،  ــهرهای اراک، خمی ــت: ش ــزی گف ــتان مرک ــالب اس آب و فاض
ــت  ــتیان هش ــرش و آش ــران، تف ــالت، مهاج ــاوه، مح ــان، س دلیج
ــع آوری  ــبکه جم ــش ش ــر پوش ــه زی ــت ک ــتان اس ــتان اس شهرس

ــد. ــرار دارن ــالب ق فاض
ــه  ــه خان ــاب تصفی ــهرها ۱۱ ب ــن ش ــزود:در ای ــی اف حســن بیگ
فاضــالب در مجمــوع بــه ظرفیــت ۱۰۵ هــزار متــر مکعــب در مــدار 

بهره بــرداری قــرار دارد.
ــع  ــبکه جم ــال و ش ــوط انتق ــر خط ــرای  ۷۷کیلومت ــه اج وی، ب
آوری فاضــالب در شــهرهای شــازند و آســتانه اشــاره کــرد و اظهــار 
ــد  ــا ۸۰ درص ــتان ب ــن ۲شهرس ــالب ای ــه فاض ــت:  تصفیه خان داش
پیشــرفت فیزیکــی در بخــش ابنیــه و همچنیــن ۲ بــاب تصفیــه خانــه 
فاضــالب بــرای شــهرهای اراک و خمین نیز در دســت ســاخت اســت.

ــرکت  ــالب ش ــعه فاض ــرداری و توس ــت بهره ب ــت معاون سرپرس
ــای  ــت تصفیه خانه ه ــت: ظرفی ــزی گف ــتان مرک ــالب اس آب و فاض
ــبانه روز  ــب در ش ــر مکع ــزار و ۷۵۰ مت ــاخت را 33 ه ــت س در دس

اعــالم کــرد.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف آب
 در مخابرات اصفهان

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان ، دوره 
آموزشــی مدیریــت مصــرف آب بــا هــدف  ترویــج فرهنــگ مصــرف 

بهینــه آب، در مخابــرات منطقــه اصفهــان برگــزار مــی شــود.
ــع آب  ــدید مناب ــش ش ــه کاه ــه ب ــا توج ــی، ب ــن دوره آموزش ای
ــه ســازی  ــی در آن و  در جهــت ضــرورت بهین ــه جوی ــزوم صرف و ل
میــزان مصــرف آب از دو بعــد اقتصادی و زیســت محیطی،در راســتای 
مســئولیت های اجتماعی ســازمان تشــکیل خواهد شــد و محتوای آن 
در قالــب فیلــم هــای آموزشــی توســط شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهــان تهیــه و از طریــق ســامانه آمــوزش هــای مجــازی شــرکت 

قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
گفتنــی اســت ایــن دوره آزمــون پایانــی نداشــته و بــرای 
همکارانــی کــه بــا اســتفاده از کــد کاربــری شــخصی خود وارد ســامانه 
شــده و از محتــوا اســتفاده نماینــد )بــه شــرط شــرکت در نظــر ســنجی 

دوره(، ۶ ســاعت آموزشــی ثبــت خواهــد شــد.
ــکاران  ــرای هم ــه، دوره ب ــن مرحل ــت در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــکاران  ــار هم ــا در اختی ــده و متعاقب ــزار ش ــراردادی برگ ــمی و ق رس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــز ق ــی نی ــش خصوص بخ
ــم  ــه ه ــای ب ــه ای از فعالیته ــامل مجموع ــت مصــرف ش مدیری
پیوســته بیــن صنعــت آب و مشــترکین آن بــا هــدف حفــظ منابــع آبی 
کشــور و بــه منظــور توزیــع عادالنــه آب بــا فشــار و دبــی متناســب 
بــه مشــترکین تحــت پوشــش شــرکت هــای آب  منطقــه ای  اســت 
تــا بتــوان بــا کارآیــی بیشــتر و هزینــه کمتــر بــه مطلوبیــت یکســانی 

در زمینــه مصــرف دســت یافــت.
هــدف مدیریــت مصــرف عبــارت اســت از برنامه ریــزی، اجــراء 
ــا تامیــن و توزیــع  ــر آن قســمت از فعالیتهــای مرتبــط ب و نظــارت  ب
آب کــه بــر میــزان مصــرف آب تأثیــر می گــذارد و ســبب بــه وجــود  
آمــدن تغییــرات مطلــوب در شــکل الگــوی مصــرف آب، الگویزمانــی 

ــردد. ــزان مصــرف آب می گ مصــرف و می
از منافــع حاصــل از مدیریــت مصــرف آب مــی تــوان بــه :کاهش 
ــرل  ــق کنت ــرف از طری ــک مص ــاعات پی ــرف آب در س ــزان مص می
مصــرف، نرخهــای تعرفــه تصاعــدی و مبتنــی  برفصلهــا و زمانهــای 
ــود  ــش بهب ــا افزای ــن  ب ــه تامی ــف و ذخیره ســازی،کاهش هزین مختل
ــا،  ــه ه ــه خان ــا و تصفی ــاه ه ــر چ ــه حف ــاز ب ــدون نی ــت آب ب کیفی
تخصیــص بهینــه منابــع در بلنــد مــدت بــا ایجــاد تــوازن بیــن عرضــه 
و تقاضا،اتخــاذ سیاســتهای مناســب در جهــت حفــظ محیــط زیســت و 
کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی، اتخــاذ سیاســتهای مناســب 
ــه صنایــع در جهــت کاهــش هزینــه تولیــد و  در صنایــع و کمــک ب
ــی  ــش کارآی ــور افزای ــه منظ ــت آب ب ــرمایه های صنع ــازی س آزادس

ــرد. ــاره ک ــده اش ــاه مصرف کنن ــت رف جه

سلیم نژادرئیس شورای اسالمی کالنشهرکرج:
رسـیدگی به مناطق کم  برخوردار تاکید همیشـگی 

شـورای پنجم بود
رئیس شـورای اسـالمی کالنشـهر کرج گفت: شـورای دوره پنجم 
در مناطـق کـم  برخـوردار اقدامـات مثمرثمری داشـته کـه از مهم ترین 
آنـان توسـعه فضای سـبز، آسـفالت و بهسـازی معابر  اسـت کـه اگر از 
ایـن مناطـق حمایـت صـورت نگیرد بـه لحـاظ اقتصـادی، اجتماعی و 

فرهنگـی بسـیار ضربه پذیر اسـت.
اکبر سـلیم نژاد به راه اندازی سـرای محله اسـالم آباد اشـاره کرد 
و اظهـار داشـت: سـرای محالت در مناطق کم برخـوردار، نقش موثری 
در فرهنگ سـازی و مشـارکت شـهروندان در تصمیم گیری ها و ارتقای 
جایـگاه فرهنگـی و اجتماعـی ایفا می کنند، بر همین اسـاس راه اندازی 
سـرای محلـه در مناطـق کم برخوردار در دوره پنجم شـورای شـهر در 
دسـتور کار سـازمان فرهنگی شـهرداری کالنشـهرکرج قرار گرفت که 

سـرای محله اسـالم آباد راه اندازی شـد.
رئیـس شـورای اسـالمی کالنشـهر کـرج تصریـح کـرد: هـدف 
مجموعـه مدیریـت شـهری و در ذیـل آن سـازمان فرهنگـی اجتماعی 
ورزشـی شـهرداری کرج این اسـت که بتوانیم در تمام محالت حداقل 
یک سـرای محله که قطب فرهنگی، هنری، آموزشـی و مذهبی باشـد 
احـداث کنیـم و قطعـا این هدف بـا حمایت های مجموعـه های ذیربط 

محقق خواهد شـد.
وی از  رنـگ آمیـزی دیـواره هـای خیابـان هـای اسـالم آبـاد به 
جهـت زیباسـازی معابـر خبـر داد و افـزود: در راسـتای بهبـود وضعیت 
سـیمای بصـری شـهری در محدوده اسـالم آبـاد، این حوزه بر آن شـد 
تا با هدف پاکسـازی ، زیباسـازی ، امحا دیوار نویسـی و حذف پوسـتر 
هـای تبلیغاتـی کـه باعـث بهـم ریختگی چهره شـهر و تشـویش افکار 
شـهروندان شـده بود اقدام به رنگ آمیزی دیوارها و جداره های سـطح 
منطقـه نمایـد، هـدف از اجـرای این اقـدام حذف آلودگی هـای بصری 
، آراسـتگی منظـر شـهر و ارتقـای زیبایی نمای شـهری بوده اسـت که 
بـه امیـد خـدا، انشـااهلل در گام هـای آتی نسـبت به رنگ آمیـزی نقاط 

بیشـتری از سـطح منطقه اقدام خواهد شـد.
سـلیم نـژاد بـه نصـب ۷۰ تابلـو معـرف خیابـان ها و کوچـه های 
فاقـد نـام اشـاره کـرد و یـادآور شـد: خیابـان هـا و کوچـه هـای فاقـد 
تابلـو در سـطح منطقـه مزیـن به نام شـهدا شـدند،  نام گـذاری خیابان 
هـای سـطح شـهر بـه یـاد شـهدای گرانقـدر، ضمـن تجدیـد خاطرات 
آنهـا در اذهـان شـهروندان باعـث دلگرمـی خانـواده هـای آن عزیزان 

نیـز می باشـد.
رئیـس شـورای اسـالمی کالنشـهر کـرج در بخـش دیگـری از 
سـخنانش بـه توسـعه عرصـه فضاهـای سـبز در نقـاط پـر تـردد ایـن 
منطقـه اشـاره کـرد و گفت:پروژه بهسـازی و بازسـازی لچکـی ابتدای 
بلـوار شـورا که یکی از ورودی های مهم شـهر و لچکـی ابتدای خیابان 
چالـوس کـه از نقاط پرتردد شـهر بشـمار میرود به همـت نیروهای این 
حـوزه بهسـازی شـد و بـا کاشـت گونه هـای گیاهی ظاهری شـکیل و 

در خـور بـه خـود گرفت.
 سـلیم نـژاد درپایـان سـاماندهی بافـت فرسـوده تپه اسـالم آباد ، 
احـداث رینـگ 3۰ متری ، جمع آوری دکه هـای غیر قانونی و ضایعات 
فروشـی هـا ، هدایـت آبهـای سـطحی بـا ایجـاد نهـر ، اتمـام عملیات 
پیـاده روسـازی ، بهسـازی و سـاخت پلـه ، آسـفالت ، الیروبی مسـتمر 
جـوی هـا و منهـول های سـطح منطقه یـک را از اقدامات انجام شـده 

در سـطح منطقـه یک عنـوان کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج :
هوشمندسازی 1۰ تقاطع پر تردد کرج 

تا پایان امسال
معـاون حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری کرج گفت: تا پایان سـال 
جـاری ۱۰ تقاطـع پرتـردد کرج هوشـمند سـازی می شـود.کرج – اکبر 

حیدری 
محمدرضـا احمدی نـژاد گفـت: بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت، 
سـفرهای  روزافـزون  افزایـش  و  ترافیـک  نقلیـه،  وسـایل  ـش  ی ا ز ف ا
درون شـهری از دسـت دادن زمـان در پشـت چراغ هـای فرماندهـی 
می آیـد  شـمار  بـه  کالن شـهرها  در  شـهری  معضـل  ن  ـ ی ر ت رگ  ز ب
کـه نصـب چراغ هـای فرماندهـی هوشـمند جهـت نظـارت و اتخـاذ 
تصمیم هـای لحظـه ای بـر جریـان ترافیک یکـی از راه حل هـای بهبود 

ایـن مشـکالت اسـت.
تدوین سـند طرح جامع توسـعه سیسـتم های هوشـمند حمل ونقل 

تـا افق ۱۴۰۴
وی ضمـن تشـریح اقدامـات صـورت گرفته در راسـتای هوشـمند 
سـازی تقاطعات این کالن شـهر، مهم ترین نقیصه هوشـمند سازی کرج 
را نداشـتن برنامـه ای مـدون جهت پیشـبرد اهـداف مدنظر در راسـتای 
نیـل بـه اهـداف عالـی موردنظـر طـی سـنوات اخیـر دانسـت و گفـت: 
معاونـت حمل ونقـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری کرج پیـرو همین امر 
و در قـدم اول نسـبت بـه تدوین سـند طرح جامع توسـعه سیسـتم های 

هوشـمند حمل ونقـل تا افـق ۱۴۰۴ اقـدام کرد.
معـاون حمل ونقل و ترافیک شـهرداری کرج افزود: همگام سـازی 
امکانـات نرم افـزاری و سـخت افزاری بـر اسـاس نیـاز ترافیکی شـهر از 

مهم تریـن اقدامـات صـورت گرفتـه طی دو سـال اخیر بوده اسـت.
احمدی نـژاد یـادآور شـد: به همـت کارکنان این مجموعـه و برای 
نخسـتین بـار طـی دو دهـه اخیـر طـرح هوشـمند سـازی چراغ هـای 
فرماندهـی بـا اسـتفاده از جدیدترین تکنولوژی های کشـور در تقاطعات 
پرتـردد کـرج در حالـی اجـرا شـد کـه کنترلرهـای استفاده شـده در این 
سیسـتم کاماًل بومی، با باالترین قابلیت ها و سـاخت کشـور بوده اسـت.

تـا پایـان سـال جـاری ۱۰ تقاطـع پرتـردد کرج هوشـمند سـازی 
می شـود

وی انجـام بیـش از ۶ مـاه مطالعـات تخصصـی و برنامه ریـزی 
مـدون پیرامـون طراحـی ایـن کنترلـر را از مهم تریـن اقدامـات صورت 
گرفتـه بـرای اجـرای طرحـی دقیـق بـا کمتریـن میـزان خطـا عنـوان 
کـرد و گفـت: بـر اسـاس برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه تـا پایـان 
سـال جـاری و درمجمـوع ۱۰ تقاطـع پرتـردد کـرج هوشـمند سـازی 
خواهـد شـد کـه ایـن رقم حـدود یک پنجـم از مجمـوع تقاطعـات این 
کالن شـهر را شـامل می شـود. معاون حمل ونقل و ترافیک شـهرداری 
کـرج همچنیـن یادآور شـد: در حـال حاضر شـش تقاطـع »هفت تیر«، 
»مصبـاح«، میـدان »امـام حسـین«، »مـادر«، »نبوت« و »گلـزار« در 

کرج هوشـمند سـازی شـده اسـت.
احمدی نـژاد بـا تأکیـد بـر اینکـه تـاب آوری چراغ هـای فرماندهی 
هوشـمند در مخاطـرات محیـط شـهری به منظور ارائـه خدمات مطلوب 
ترافیکـی از دیگر مسـائلی اسـت که موردتوجه واقع شـده اسـت، گفت: 
چراغ هـای فرماندهـی هوشـمند کـرج در زمـان بـروز مشـکالتی چون 
قطعی برق، سـرقت و خرابی؛ ایمن و قابل کنترل اسـت.وی بهینه سازی 
امکانـات، یکپارچه سـازی ادوات ترافیکـی هوشـمند، صرفه جویـی در 
زمـان و منابـع مـادی افزایش بهره وری و کاهـش هزینه های نگهداری 

تجهیـزات را از مهم تریـن مزایـای اجـرای ایـن طرح عنـوان کرد.
معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری کرج ارتباط بـا صنعت و 
صنعتـی سـازی قطعـات و ادوات ترافیکی هوشـمند را زمینه سـاز ایجاد 
اشـتغال، ارتقـای دانـش و خودبـاوری جوانـان در ایـن حوزه دانسـت و 
گفـت: محصـوالت تولیدشـده در شـرکت های دانش بنیـان قابل قیاس 

بـا نمونه هـای خارجـی و بی نظیـر در خاورمیانه اسـت.

و  آب  مــل شــرکت  رعا مدی
فاضــالب اســتان ایــالم گفــت: 
ــفید  ــمه س ــازی چش ــات بهس عملی
ملکشــاهی بــا 3۰ درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی در حــال اجــرا اســت.
نورالــه تیمــوری در بازدیــد 
از پروژهــای ابرســانی شهرســتان 
ــان  ــه چشــمه می ملکشــاهی از جمل
تنــگ و طــرح بهســازی چشــمه 
ســفید ضمــن ابــراز رضایــت از 
ــر  ــه، ب فعالیــت هــای صــورت گرفت
ــظ  ــا و حف ــرای کاره ــریع در اج تس
منابــع آبی تاکیــد کرد.وی افــزود: در 
راســتای افزایــش ایمنی، بهداشــت و 
ســالمت آب و نیــز بــاال بــردن دبــی 
آب چشــمه، نســبت بــه ترمیــم، 
ــفید  ــمه س ــت چش ــازی و مرم بهس

ــت. ــده اس ــدام ش ــاهی اق ملکش
ــا ایــالم گفــت:  مدیرعامــل آبف

ــا  ــفید ب ــمه س ــازی چش ــرح بهس ط
اعتبار۵۰۰۰میلیــون ریــال شــامل 
عملیــات خاکبــرداری و الیروبــی 

ــف و  ــه ک ــن ب ــق بت ــمه، تزری چش
ــت. ــره اس ــمه و غی ــای چش دیوار ه

وی یــادآور شــد: همچنیــن 

یــی پاکســازی و  عملیــات اجرا
بهســازی کانــال انتقــال آب چشــمه 
ماهــی باالدســت بــه چشــمه قلعــه 

ــت. ــده اس ــاز ش ــز آغ ــوق نی ج
ــال  ــه از اتص ــوری در ادام تیم
خــط انتقــال بــرق آبرســانی به شــهر 
ملکشــاهی بــه پســت ۶3 کیلــو وات 
خبــر داد و بیــان داشــت: خــط انتقال 
مذکــور در ســال ۹۷ اجــرا و عملیــات 
ــا  ــی ب ــت اصل ــه پس ــال آن ب اتص
اعتبــار 3۵۰۰۰میلیــون ریــال انجــام 

شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا ایــالم 
تصریــح کرد: در راســتای تســریع در 
ــال آب  انجــام طــرح اضطــرای انتق
بــه شــهر ملکشــاهی بــا خــط انتقال 
ــت  ــه پس ــر ب ــول 3۴ کیلومت ــه ط ب
۶3 کیلــووات بــرق ایــن شهرســتان 
وصــل و آمــاده بهــره بــرداری شــد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم :

عملیات بهسازی چشمه سفید ملکشاهی باپیشرفت ۳۰ درصدی در حال اجراست

دادســتان مرکــز اســتان ایــالم 
در بازدیــد و دیــداری چنــد ســاعته، 
از آخریــن وضعیــت و شــرایط بخش 
هــای مختلــف مجتمــع بــزرگ 
پتروشــیمی ایــالم و طرح هــای 
ــن دســتی  ــع پایی توســعه ای و صنای

ــت. ــالع یاف ــرکت اط ــن ش ای
»دکترافشــار خســروی زاد« 
پــس از بازدیــد از بخــش هــای 
 ،HDPE یلــن ســنگین  ت ا لــی  پ
SRU، الفیــن،  شــیرین ســازی 
واحــد تصفیــه خانــه پســاب و بخش 
ــع  ــدی؛ در جم ــف تولی ــای مختل ه
ــن  ــف ای ــای مختل ــران واحده مدی
شــرکت، گفــت: اســتان ایــالم دارای 
مردمانــی غیــور و شــریف اســت و در 
زمــان دفــاع مقــدس برغــم بــا خاک 
ــرزی  ــهرهای م ــدن ش ــان ش یکس
آن، همچــون مهــران و دهلــران 
ــتان و  ــز اس ــدد مرک ــاران متع و بمب
ســایر شهرســتانها؛ بــاری را بر دوش 
نظــام تحمیــل نکردنــد و مــرزداران 
ــدس  ــاک مق ــن آب و خ ــجاع ای ش
بودنــد و بیــش از ســه هــزار شــهید 
را تقدیــم انقــالب کــرده انــد و االن 
کــه اســتان ایــالم بیــش از ۹۵درصد 
ــر نفــت و گاز غــرب کشــور را  ذخای
داراســت و از طرفــی پتروشــیمی 
ــه  ــواد اولی ــده م ــد کنن ــالم تولی ای
صنایــع پاییــن دســتی اســت، انتظــار 
مــی رود پــارک پلــی پروپیلــن کــه 
ظرفیــت اشــتغالزایی مســتقیم بــرای 
۵۰۰۰ نفــر را دارد، هرچه ســریعتر راه 

ــدازی شــود. ان
وی اظهــار داشــت: ایــن مــردم 
صبــور و نجیــب ۸ ســال را زیــر 
چادرهــا و در دامنــه کوههای اطراف 
شــهر زندگــی کردنــد و ۸ ســال 
بعــد هــم  درگیــر بازســازی خرابــی 
ــذا  ــد، ل ــی بودن هــای جنــگ تحمیل
ــت  ــی فرص ــی برخ ــورت طبیع بص
هــای ســرمایه گــذاری را از دســت 
داده انــد و اکنــون  بــا معضــل  
بیــکاری و عقــب افتادگــی از توســعه 

ــتند. ــه هس مواج
دادســتان مرکــز اســتان ایــالم 
خطــاب بــه »مهندس حســن نجفی 
ســمنانی« مدیرعامــل شــرکت 
پتروشــیمی ایــالم یــادآور شــد: 
ــه  ــران باتجرب ــما مدی ــار از ش انتظ
عرصــه صنعــت ایــن هســت از تمــام 

ظرفیــت هــای ممکــن اســتفاده 
کنیــد و بــا جلــب نظــر ســرمایه گذار 
ــارس  ــج ف ــگ خلی ــت هلدین و حمای
ــارک  ــاخت پ ــر س ــرول، مهیاگ و پت
پلــی پروپیلــن و دیگــر طــرح هــای 
پائیــن دســتی ایــن صنعــت مهــم و 

ــید. ــد باش مول
 » د ا ز ی  و ر ـ سـ خ ر  ـ ـ ت ک د «
خاطرنشــان ســاخت: بــه هــر مقــدار 
ــتان  ــعه ای در اس ــای توس ــرح ه ط
ــع  ــه تب ــود ب ــداث ش ــت و اح تقوی
آســیب هــای اجتماعــی هــم پاییــن 

ــد. ــد آم خواه
وی بــا بیــان ایــن کــه مــا 
ــیمی را  ــکالت پتروش ــرایط و مش ش
درک مــی کنیــم و الحمــدهلل  امنیت 
بــرای  ســرمایه گذاری فراهم اســت، 
تصریــح کــرد: مــی طلبــد کــه شــما 
هــم بــرای تکمیــل چرخــه زنجیــره 
ــدازی کارخانــه هــای  تولیــد و راه ان
وابســته در پــارک pp عــزم جــدی 

ــری داشــته باشــید. ت
دادســتان مرکــز اســتان ایــالم 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جدید 

از ســوی رهبــر فرزانــه انقــالب 
ــتیبانی  ــد، پش ــال» تولی ــوان س بعن
هــا ومانــع زدایــی هــا « تاکیــد 
کــرد: تمــام تــالش دســتگاه قضایی 
اســتان ایــالم رفــع موانــع  تولیــد و 
ــه چرخــه توســعه صنعــت  کمــک ب

ــت. ــتان اس در اس
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی 
ایــالم در ابتــداء ایــن دیــدار ضمــن 
قدردانــی از نــوع نــگاه ســازنده 
ــات  ــتان و قض ــز اس ــتان مرک دادس
ــرای  ــالش ب ــالم در ت ــتانی ای دادس
تقویــت عالمانــه حــوزه صنعــت 
و باالخــص شــرکت پتروشــیمی 
ایــالم گفــت: بــا ایــن حجــم 
مددرســانی هــا و ابــراز محبــت 
ــه؛  ــئوالن منطق ــردم و مس ــای م ه
ــا را  ــن قدمه ــد موثرتری ــن بدانی یقی
در راه اعتــالی نــام ایــالم ســربلند و 
مــردم ســرافرازآن برخواهیم داشــت.

نجفــی  »مهنــدس حســن 
ســمنانی« اظهــار داشــت: همانگونه 
کــه در ســال جهــش تولیــد بــا 
ــنل  ــه پرس ــه هم ــالش جهادگون ت

و مســئوالن ملــی و اســتانی؛ راه 
ــدازی الفیــن ســیزدهم در اســتان  ان
جامــه عمــل پوشــانیده شــد، تــالش 
خواهیــم کــرد در ســال جــاری  
ــمت  ــد بس ــداری در تولی ــن پای ضم
توســعه صنایــع وابســته حرکــت 

ــم. کنی
مجموعــه   : د و ز ـ ـ ف ا ی  و
پتروشــیمی هــای کشــور بــه عنــوان 
ــم  ــازی تحری ــی س ــداران خنث پرچم
هــای ظالمانــه و توطئــه هــای نظــام 
ســلطه عمــل کردنــد و حتمــًا بــرای 
توســعه چرخــه ایــن صنعــت مهــم و 
تولیــد و اشــتغال در اســتان هــم گام 

ــت. ــم داش ــدی برخواهی ــای بلن ه
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی 
ایــالم در پایــان تصریــح کــرد: 
اســتان ایــالم برغــم کوچک بــودن، 
بــه انــدازه یــک کشــور منابــع عظیم 
خــدادادی دارد و ظرفیت هــا و 
پتانســیل های فــوق العــاده ای بــرای 
ــود دارد  ــذاری درآن وج ــرمایه گ س
کــه بایــد بــا عــزم همگانــی در ابعــاد 
ــم. ــف، توســعه را محقــق کنی مختل

دادستان مرکز استان در بازدید از پتروشیمی ایالم تاکید کرد:

حمایت همه جانبه از تولید کنندگان و سرمایه گذاران
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شرکت  مل  عا دیر  م
از  ایالم  برق  نیروی  وزیع  ت
قطع برق ۴۰ اداره و سازمان 
دولتی بخاطر عدم رعایت مصرف در 

استان خبر داد.
کارگروه  در  شیرخانی   ادی  ه
داشت:  اظهار  ایالم  برق  ای  سانه  ر
در  دولت  هیات  مصوبه  راستای  ر  د
گام اول و بعد مصوبات ستاد مدیریت 
بحران استان و تاکید استاندار محترم 
دولتی  دستگاه  تعداد  این  برق  یالم  ا
که غالبا پرمصرف بوده و کولر گازی 
داشتند  مدار  در  روشنایی  سیستم  و 

قطع شدند.
از  اخیر  روزهای  در  افزود:  وی 
به  بازدید  ادارات  و  ها  سازمان  مام  ت

عمل آوردیم و موارد الزم را حضوری 
و حتی در فضای مجازی برای همه 
توجیه و تشریح نموده که همه دوائر 
رعایت  به  ملزم  خصوصی  و  ولتی  د

مصرف برق هستند.
برق  نیروی  توزیع  عامل  دیر  م
قصد  کار  این  با  شد:  یادآور  یالم  ا
منازل  از  را  خاموشی  بار  که  اریم  د

از مردم شریف  مردم کم کنیم ولی 
درخواست  ایالم  استان  بزرگوار  و 
مصرف  الگوی  رعایت  که  اریم  د
برق را فراموش نکنند و در مصرف 
برق صرفه جویی کنیم تا بتوانیم از 
همگان  رضایتمندی  به  مرحله  ین  ا

عبور کنیم.
رعایت  عدم  گفت:  یرخانی  ش
دستگاه  و  مردم  توسط  برق  مصرف 
های دولتی و غیر دولتی باعث شیفت 
سطح  در  برق  قطع  و  مجدد  ندی  ب
همکاری  و  شد  خواهد  ایالم  ستان  ا
و همراهی همه مردم در این موضوع 
باعث خواهد شد که قطعی برق نداشته 
باشیم، در غیر این صورت ناگزیر به 

قطعی برق خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت :

برق ۴۰ اداره ایالم بدلیل عدم رعایت مصرف قطع شد
اجرای۲8۰۰متر مکعب پروژه آبخیزداری سنگ و مالت 

در آبگرم شهرستان سرخه 
محمد راستین رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه 
از اجرای پروژه سنگ و مالت آبگرم در حوزه این شهرستان خبر داد و 
گفت: حجم کل پروژه ۲۸۰۰ متر مکعب بوده که تا کنون حدود ۱۰۰۰ 

متر مکعب از آن اجرا گردیده است.
ایشان ابراز داشتند: با توجه به مزایا و محاسن طرح های آبخیزداری 
نظیر جلوگیری از خسارات سیالب اجرای این اقدامات در زمره طرح های 

منابع طبیعی و آبخیزداری گنجانده شده است.
محمد راستین با بیان اینکه زمین برای بقا خود از دست ها و اندیشه ها 
و اراده های راسخ ما بی نیاز نیست، تصریح کرد: کنترل و مهار سیالب ها در 
حوزه های فوق الذکر و جلوگیری از خسارات در پایین دست و نیز حفاظت از 
خاک ، آب و تقویت سفره های آب زیرزمینی مزیت این طرح ها خواهد بود.

وی افزود: تجربه اجرای طرح های آبخیزداری در بارش های بهار سال 
جاری و سال قبل به خوبی نشان داد که این طرح ها چقدر می توانند برای 
ساکنان حاشیه این حوزه ها مؤثر باشند لذا از بروز سیل و خسارت به این 

مناطق جلوگیری شده است

آغاز احداث مدرسه ۳ کالسه فرزندان میهن 9۴ در 
جعفرآباد اردبیل

آغاز احداث مدرسه 3 کالسه فرزندان میهن ۹۴ در روستای ولی 
ممیلو به همت خیرین گروه صنعتی میهن و باحضور مهندس تاتالری 
مدیر مسئولیت های اجتماعی صنایع میهن، مهندس لطفی مدیرکل و 
فتحی معاونت توسعه وپشتیبانی نوسازی مدارس استان، مهندس شیرزاد 
نماینده سازمان نوسازی کشور، مهندس برزگر معاونت پژوهش وتوسعه 
مدیریت اداره کل ،دکتر مکارمی مدیر عامل مجمع خیرین استان وجمعی 

از مسئولین شهرستانی و معتمدین محلی در جعفرآباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل، 
در این مراسم مهندس لطفی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اردبیل با قدردانی از نمایندگان شرکت گروه صنعتی میهن در این 
امر خداپسندانه به مجهز شدن مدارس عشایری این منطقه از بخاری 
های هرمتیک اشاره کرد وافزود: با تالش همکاران وپیگیری رئیس اداره 
آموزش وپرورش کلیه مدارس به بخاری های هوشمند مجهز شده است .

دولت لطفی به اعتبارات این پروژه که با مشارکت شرکت هلدینگ 
میهن ونوسازی مدارس استان انجام می گیرد اشاره کرد و افزود: برای 
تکمیل این پروژه ما از محل اعتبارات دولتی هفت میلیارد و 3۰۰ میلیون 
ریال در نظر گرفتیم که به محض اتمام تعهدات شما ، ما با سرعت وارد 
عمل شده و در کمترین زمان ممکن پروژه را به مرحله بهره برداری برسانیم.

وی گفت برای اتمام این پروژه 3 کالسه ما به طور کلی۱۲ میلیارد 
ریال هزینه خواهیم کرد و باید عرض کنم شرکت هلدینگ میهن ۵ مدرسه 
را در سطح استان احداث خواهند کرد و به طور کلی در شهرستان بیله 
سوار تا کنون ۱۲ مدرسه خیری با ۲۸ کالس درس احداث شده است که 

این مدرسه سیزدهمین مدرسه خواهد بود.   
این  با ذکر  نیز  ادامه تاتالری، نماینده شرکت هلدینگ میهن  در 
جمله که بنده به نمایندگی از حاج آقا پایدار و فرزندان ایشان از طرف 
گروه میهن به اینجا آمده ام در ادامه این گونه بیان داشت: ما در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی قصد داریم  نودوچهارمین مدرسه ای به نام 
)فرزندان مهین (در روستای ولی ممیلو این منطقه احداث کنیم و امیدواریم 
که در این مدرسه انسان های شریف و پدر و مادرهای خوب تربیت و به 

جامعه تحویل داده شوند.
وی با اشاره مختصر به زندگینامه بنیانگذار شرکت هلدینگ میهن، رمز 
موفقیت ایشان را لطف خدا، دعای والدین و تالش شبانه روزی برشمرد و 
خطاب به دانش آموزان افزود: شرکت هلدینگ میهن با بسط گسترش و 
توسعه کارخانجات خود تالش دارد مهندسان فعال در این شرکت جذب 
واستخدام نماید. وی همچنین عالوه بر ساختمان مدرسه، در زمینه  تمهید 
کتابخانه مجهز، خرید وسایل آزمایشگاه برای درس علوم تجربی و ایجاد 
فضای شاد برای محیط آموزشگاه قول مساعد داد.در این مراسم، قبادی 
فرماندار محترم شهرستان بیله سوارنیز ضمن خیرمقدم گویی به میهمانان 
و اهالی شریف ولی ممیلو ، از اقدام ارزنده و شایسته شرکت هلدینگ میهن 

درجهت امر مدرسه سازی تشکر و قدردانی نمود.
وی خاطرنشان کرد: معلمان افرادی دلسوز و متعهد در راه توسعه 
و اعتالی جامعه هستند و هیچ  مقامی باالتر از مقام معلم نیست وجامعه 

مدیون خدمات معلمان است.

اساسی در  انواع کاالی  تن  میلیون  نیم  از  بیش  تخلیه 
بندرشهید رجایی 

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از تخلیه بیش از ۵۰۰ هزار 
تن انواع کاالهای اساسی غیر کانتینری از طریق ۱3 فروند کشتی تا نیمه 

خردادماه سال جاری خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »علی 
رضا محمدی کرجی ران«  با بیان اینکه از ابتدای سال تا ۱۴ خردادماه بیش 
از نیم میلیون تن انواع کاالی اساسی وارد بندر شهید رجایی شده است اظهار 

داشت: این میزان بدون احتساب کاالهای اساسی کانتینری بوده است.
وی ادامه داد: کاالهای اساسی یاد شده از طریق ۱3 فروند کشتی 

فله بر وارد بندر و پس از سیر مراحل قانونی به بازار تزریق شده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی کاالها اساسی تخلیه شده 
دربندر شهید رجایی را شامل روغن، برنج، شکر، گندم و کود شمیایی عنوان 
کرد و گفت: تخلیه کاالهای اساسی بعنوان نیاز اول معیشت هموطنان 
ارجح امور بوده و این اداره کل با ترسیم راهبردها و تشکیل کارگروهی 
تخصصی، ضمن اجرای دقیق شاخصها و افزایش نرم عملیاتی، با اجرای 
مکانیزم های نظارتی، عواملی که زمینه کندی وطوالنی شدن فراینده تخلیه 
کاالهای یاد شده را فراهم می نمود   بشکل چشمگیری  کاهش داده است.

به گفته محمدی کرجی ران ۱۵ خردادماه یک فروند کشتی با ظرفیت 
۶۶ هزار تن حامل شکر خام در اسکله شماره ۱۵  بندر شهید رجایی پهلو 

دهی شده و در حا ل تخلیه می باشد .

با روش مهندسی مجدد  ثانیه آب  بر  لیتر  افزایش 1۰ 
تأسیسات آبرسانی

در راستای کاهش تنش آبی انجام شد؛ افزایش ۱۰ لیتر بر ثانیه آب 
با روش مهندسی مجدد تأسیسات آبرسانی شهر توپ آغاج و روستاهای 

حومه شهرستان بیجار
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بیجار از مهندس مجدد تاسیسات 
آبرسانی شهر توپ آغاج و هشت روستای تابعه این شهرستان به منظور 
کاهش تنش آبی خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
کردستان  بهزاد مرادی گفت: در راستای اجرای این پروژه، اصالح و افزایش 
قطر لوله آبدهی چاه ،تعویض الکتروپمپ چاه، تعویض تابلو برق و همچنین 
کاربرد  فیتینگ مناسب شامل اتصاالت پیچ، مهره و فلنج اورینگ در عمق 

باالی لوله گذاری صورت گرفته است.  
وی خاطرنشان کرد: با انجام این عملیات دبی آب تولیدی به میزان 
۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش پیدا کرده است .مدیر آب و فاضالب شهرستان 
بیجار تصریح کرد: هزینه مهندسی مجدد تاسیسات شهر توپ آغاج با 
استفاده از اعتبارات جاری به منظور پایداری فشار آب و آمادگی همه جانبه 

در خصوص افزایش مصرف درروزهای گرم سال صورت گرفته است.
مرادی یادآور شد: در حال حاضر ۱۵۰۰ مشترک در شهر توپ آغاج 
و ۸ روستای تابعه این شهرستان از طریق تاسیسات مجتمع توپ آغاج از 

نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردارند.

 مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
در  لرســتان  اســتان  بخیــزداری  آ
ــی ادارات  ــورای هماهنگ ــه ش جلس
آبخیــزداری  و  طبیعــی  بــع  نا م
دورود،  و  ازنــا  هــای  شهرســتان 
ــای  ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــت: ط گف
مصــوب دو شهرســتان و برنامــه 
ــه  ــتی ب ــی ۱۴۰۰ بایس ــای اجرای ه

موقــع اجــرا شــوند.
از  هــدف  نجفــی  اد  ز ر ی ـ شـ  
ــن  ــه را، تبیی ــن جلس ــزاری ای برگ
برنامــه هــا و وظایــف ادارات منابــع 
ــا و  ــای ازن ــتان ه ــی شهرس طبیع
دورود در ســال ۱۴۰۰ و بررســی 
ــن دو  ــکالت ای ــا و مش ــش ه چال
ــان  ــت و خاطرنش ــتان دانس شهرس
ــاماندهی،  ــر س ــائلی نظی ــرد: مس ک
تولیــد نهــال در نهالســتان، مراقبــت 

ــای  ــکاری ه ــداری از جنگل و نگه
ســنواتی، بررســی وضعیــت ذخیــره 
ــروژه  ــام پ ــی، اتم ــای جنگل گاهه
هــای کاداســتر اراضــی ملــی و 
دولتــی، ســاماندهی نیروهــای یگان 
حفاظــت، تقویــت گشــت هــای 
حفاظتــی، جنــگل گردشــی، برنامــه 
ــوع  ــزی جهــت پیشــگیری از وق ری
ــوب،  ــت چ ــق، زراع ــاء حری و اطف
ــزداری  ــای آبخی ــروژه ه ــرای پ اج
ــتند. ــت هس ــز اهمی ــیار حائ و... بس

وی نظــم و انضبــاط اداری، 
ــالش  ــگاری، ت ــهل ان ــز از س پرهی
ــورات  ــری ام ــت پیگی ــدی جه ج
ــده  ــا و ای ــه راهکاره ــه، ارائ محول
هــای نــو در پیشــبرد اهــداف 
ــمرد  ــم برش ــیار مه ــازمان را بس س
ــح و  ــت صحی ــا مدیری ــزود: ب و اف

ــتی،  ــت پاکدس ــت، رعای ــا صداق ب
ســالمت اداری، عمــل بــه وظایــف 
ــوی  ــاد ج ــی، ایج ــف قانون و تکالی
و  رت  نظــا  ، و همفکــر همــدل 
رســیدگی روزانــه بــه عملکــرد 
ــئولیت  ــر، مس ــت ام ــای تح نیروه
پذیــری، توجــه جــدی بــه جایــگاه 
نــت  همیــت حفاظــت و صیا ا و 
ـت  ـ ی ا ع ر و  ی  ـ ـ ع ی ب ط ع  ـ ـ ب ا ن م ز  ا
مه  ا بخشــن و  هــا  عمل  ل ا ر دســتو
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگله ــای س ه
آبخیــزداری کشــور، جهــت تحقــق 
ــزی  ــه ری ــدات، برنام ــام تعه و انج

ــرد. ــورت گی ــای الزم ص ه
 نجفی خواســتار تدویــن برنامه 
جــدی جهــت پیشــگیری و کاهــش 
ــه  ــوزی در عرص ــش س ــطح آت س
ــن دو  ــی در ای ــع طبیع ــای مناب ه

ــرد:  ــح ک ــد و تصری ــتان ش شهرس
ــه،  ــه جمع ــا ائم ــتمر ب ــاط مس ارتب
فرمانــدار، دهیــاری هــا و شــوراهای 
روســتا در دســتور کار قــرار گیــرد و 
اجــرای تعهــدات ســازمان جنگلهــا 
ــر  ــد نظ ــز بایســتی م و اداره کل نی

ــع شــود. واق
در  ه  ـ ـ ک ت  ـ ـ س ا ی  ـ ـ ن ت ف گ  
ایــن جلســه، حجــت االســالم 
والمســلمین حیــات الغیــب مســوول 
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در 
اداره کل منابــع طبیعــی اســتان، 
ــع  ــت مناب ــاون حفاظ ــد مع دریکون
طبیعــی، میردریکونــدی رئیس اداره 
حراســت منابــع طبیعــی اســتان، 
ــع  ــر کل مناب ــاور مدی ــیفی مش س
ــان ادارات  ــا و کارکن ــی، روس طبیع

ازنــا و دورود حضــور داشــتند.

در جلسه شورای هماهنگی ادارات منابع طبیعی شهرستان های ازنا و دورود مطرح شد:

اجرای به موقع طرح ها و برنامه های 14۰۰ بایستی در دستور کار قرار گیرد

تولیت آستان قدس رضوی:

اعتماد به نفس ملی و خودباوری جوانان
 از دستاوردهای انقالب اسالمی است

ان  ت ــری شهرســ گــروه خب
مشــهد فاطمــه صدقی-تولیــت 
آســتان قــدس رضــوی گفــت: 
اعتمــاد به نفــس ملــی و خودبــاوری 
ــتاوردهای  ــرکات و دس ــان از ب جوان

انقــالب اســالمی اســت.
 حجــت االســالم والمســلمین 
ــاء  ــم امض ــروی در مراس ــد م احم
تفاهــم نامــه ایجــاد خانــه خالقیــت 
ــوی  ــت رض ــاد کرام ــوآوری بنی و ن
ــی و  ــاون علم ــور مع ــا حض ــه ب ک
فنــاوری ریاســت جمهــوری در تاالر 
ــه  ــوی ب ــر رض ــرم مطه ــت ح والی
امضــا رســید، بــه تأکیــدات حضــرت 
امــام خمینــی)ره( نســبت بــه ایجــاد 
اعتمــاد بــه نفــس در جوانــان اشــاره 
و اظهــار کــرد: از نکاتــی کــه امــام 
راحــل عظیــم الشــأن در ســال های 
ابتدایــی انقــالب نســبت بــه آن 
بســیار تأکیــد داشــتند موضــوع 
ــه نفــس در  ــاوری و اعتمــاد ب خودب

ــود. نســل جــوان ب
د  عتمــا ا و  ــاوری  وی خودب
به نفــس ملــی را از دســتاوردها و 
بــرکات انقــالب اســالمی دانســت و 
ابــراز کــرد: پیــش  از انقــالب، هیــچ 
ــور  ــاوری در کش ــم و فن ــد عل تولی
وجــود نداشــت، کشــور دچــار از 
خودبیگانگــي و مقهــور علــم و دانش 
غــرب و اوج هــدف کشــورما آموختن 
ــه  ــروز ب ــا ام ــود، ام ــرب ب ــوم غ عل
ــن  ــالمی آموخت ــالب اس ــت انق برک
دســتآوردهای علمــی غــرب ابتدا کار 
اســت و هــدف مــا رقابــت علمــی بــا 

ــت. ــرب اس غ

ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
ــا اشــاره ســابقه درخشــان  مــروی ب
ــراز  ــم و تمــدن، اب مســلمانان در عل
کــرد: مســلمانان پایــه گــذاران 
ــتند و  ــا هس ــوم دنی ــیاری از عل بس
بســیاری از دانشــمندان غربــی در 
کشــفیات علمــی خــود تحــت تأثیــر 
دانشــمندان مســلمان بودند، آشــنایی 
ــه  ــا ایــن حقایــق ب ــان ب نســل جوان
ــک  ــا کم ــس آن ه ــه نف ــاد ب اعتم

می کنــد.
وی هوش و اســتعداد ایرانیان را 
در دنیا ســرآمد خوانــد و تصریح کرد: 
بایــد شــرایط ظهور و بروز اســتعداد و 
توانایــی جوانــان بــا اســتعداد ایرانــی 
ــت  ــود و معاون ــم ش ــور فراه در کش
ــاوری ریاســت جمهــوری  علمــی فن

ــرای  ــا ب ــن بخش ه ــی از بهتری یک
ــری از  ــم و جلوگی ــن مه ــق ای تحق
خــارج شــدن جوانــان بــا اســتعداد از 

کشــور اســت.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
ــی  ــر اقدام ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــتوانه  ــد از پش ــدس بای ــتان ق در آس
ــوردار باشــد،  ــی برخ علمــی و منطق
ابــراز کــرد: ســاالنه حــدود 3۰ 
ــا،  ــا، نژاده ــر از ملیت ه ــون زائ میلی
ــال های  ــن و س ــا س ــا و ب قومیت ه
ــر رضــوی  ــرم مطه ــه ح ــف ب مختل
مشــرف می شــوند، لــذا آســتان 
قــدس بیــش از هــر دســتگاه دیگری 
ــف  ــائل مختل ــت در مس ــزاورا اس س
اقدامــات خــود را بــا پشــتوانه علمــی 

انجــام دهــد.

وی افــزود: آســتان قــدس 
ــرکت  ــت ش ــی و تقوی ــه کار علم ب
ــاد دارد و  ــاد اعتق ــش بنی ــای دان ه
می خواهــد در عمــل اعتمــاد بــه 
ــات  ــی را اثب ــوان گرای ــان و ج جوان
کنــد و در همیــن راســتا قائــم مقــام 
آســتان قــدس از میــان جوانــان 

ــد. ــاب ش انتخ
ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
مــروی بــا بیــان اینکــه آســتان 
ــود  ــاز خ ــت نی ــوی دس ــدس رض ق
ــه ســوی مراکــز علمــی کشــور  را ب
ــام  ــرد: تم ــوان ک ــد، عن دراز می کن
اقدامــات و تصمیمــات بــزرگ و 
کوچــک در آســتان قــدس بایــد 
هدفمنــد و از پشــتوانه علمــی و 

ــد. ــوردار باش ــی برخ منطق

معاون توسعه بازار و فروش بیمه رازی ؛
بازارسازی و بازارشناسی در دستور کار شبکه فروش باشد

مهنــدس ســعادت فراقــی معــاون توســعه بــازار و فــروش بیمــه 
ــه  ــداد ســه شــنبه هــای پاســخگویی کــه ب رازی ، در چهارمیــن روی
ــه_رازی پخــش شــد از  ــده از صفحــه اینســتاگرام #بیم صــورت زن
راه انــدازی ســامانه ای بــرای شناســایی و ارائــه خدمــات خــاص بــه 

ــر داد. ــژه) VIP ( خب مشــتریان وی
ــه رازی  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه رازی ب ــروش شــرکت بیم ــازار و ف ــاون توســعه ب ؛مع
ایــن کــه در کنــار بازاریابــی، بایــد بازارســازی و بازارشناســی نیــز در 
دســتور کار شــبکه فروش باشــد، گفت: خوشــبختانه توســعه زیرســاخت 
هــای آموزشــی و اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال ماننــد ســامانه همراز 
در بیمــه رازی توانســته شــرایط مطلوبــی را بــرای فعالیــت حرفــه ای 

شــبکه فــروش ایجــاد کنــد.
فراقــی در چهارمیــن رویــداد ســه شــنبه هــای پاســخگویی کــه 
بــه صــورت زنــده از صفحــه اینســتاگرام بیمــه رازی پخــش شــد ، بــه 
لــزوم ورود بــه حــوزه شــرکت هــای بخــش خصوصــی کــه علیرغــم 
حجــم ســازمانی کوچک،پتانســیل مالــی قابــل توجهــی دارنــد اشــاره 
کــرد و گفــت: ایــن گونــه شــرکت هــا، بیمــه گــر خــود را از طریــق 
مناقصــه انتخــاب نمــی کننــد، بلکــه بــا اســتعالم قیمت از چند شــرکت 

محــدود ، قراردادهــای خــود را واگــذار مــی نماینــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در شــرایطی کــه هــر روز تعــداد مناقصــات 
مشــخص شــده و حــق بیمــه هــای پیشــنهادی شــیب نزولــی بــه خود 
گرفتــه، مشــارکت در ایــن گونــه رویدادهــا مقــرون بــه صرفــه نبــوده 
و شــبکه فــروش بایــد از ظرفیــت مذاکــره بــرای انعقــاد قراردادهــای 
خــارج از ســامانه مناقصــات اســتفاده کننــد، چراکــه بــه طــور معمــول 
ــروش  ــه ف ــز ب ــی نی ــای تبع ــه ه ــه نام ــا، بیم ــن قرارداده ــی ای در پ

مــی رســد.

امام  ارتحال  مناسبت سالروز  به  سینا  بیمه  دیرعامل  ام م ی پ
خمینی)ره( و قیام 1۵ خرداد

دکتر رضا جعفری، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه سینا 
با صدور پیامی، سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی)ره( و قیام ۱۵خرداد 

را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، متن پیام وی به شرح زیر است:

امام خمینی)ره( به عنوان شخصیتی الهی و سیاسی، آموزه های 
مکتب انسان ساز اسالم و  نهضت حسینی را سرلوحه حرکت عظیم و 
جوشش انقالبی خود قرار داد و با مبارزه همه جانبه برای احقاق حق 
ستم دیدگان در برابر مستبدین به الگویی کامل برای همه آزادی خواهان 
و ظلم ستیزان در جهان تبدیل شد به نحوی که امروز نیز با گذشت بیش 
از سه دهه همچنان اخالق، ایمان، شجاعت و اندیشه ی الهی ایشان، 

چراغ راه حق جویان عالم است.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد ارتحال معمار کبیر 
انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( و شهادت یاران باوفای ایشان 
در قیام خونین ۱۵ خرداد ۱3۴۲ خدمت مردم شریف ایران و همکاران 
محترم بیمه سینا، توفیق روزافزون نظام مقدس جمهوری اسالمی را در 

سایه والیت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( خواستارم.

گام پنجم مانع زدایی و پشتیبانی
بیمه کوثر متعهد و حافظ منافع ذی نفعان

شرکت بیمه کوثر با عضویت در کنسرسیوم نفت و انرژی شرکت های 
بیمه، به منظور حفظ منافع ذی نفعان در شرایط بحرانی، به اندازه سهم خود، 
خسارت های وارد شده به سرمایه های کشور از جمله پاالیشگاه تهران را 
با خالص سهم نگهداری ۱.۵۴درصدی از این بیمه نامه پرداخت می کند 
و این امر تاثیر زیادی در صورت های مالی و سود و زیان شرکت ندارد.

تندگویان  پاالیشگاه شهید  کوثر،  بیمه  روابط عمومی  رش  گزا ه  ب
تهران تحت پوشش بیمه نامه تمام خطر اموال کنسرسیومی شرکت های 
بیمه است. تمامی خسارت های وارد شده به آن بر اثر حادثه آتش سوزی 
اخیر توسط شرکت های بیمه عضو کنسرسیوم جبران خواهد شد و درصد 

مشارکت شرکت بیمه کوثر از این خسارت زیاد نبوده است.
سهم این شرکت از این بیمه نامه 3.۷۷درصد است که ۲.۲3درصد 

آن به صورت اجباری و اختیاری واگذاری اتکایی شده است.

انتصاب مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه دی
مدیرعامل بیمه دی با صدور حکمی مدیر بیمه های درمان شرکت 

بیمه دی را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی واطالع رسانی؛ محمدرضا کشاورز طی 
این حکم مجتبی عابد را در این سمت منصوب کرد، در بخشی از متن 

این حکم آمده است:
» نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این 
حکم به سمت سرپرست مدیریت بیمه های درمان منصوب می شوید.

امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و سرلوحه قرار دادن راهبردها، 
برنامه ها و اصول تبیین شده شرکت شامل “سالمت”، “حرفه ای گری” 
و “انسجام سازمانی” و نیز بهره گیری از نیروهای کاردان و استفاده بهینه 
از کلیه امکانات و منابع دراختیار، در پیشبرد امور محوله و تحقق اهداف 
موفق و سربلند باشید«روابط عمومی شرکت بیمه دی این انتصاب را به 

ایشان تبریک می گوید.

معاون بازاریابی و توسعه شبکه فروش بیمه دانا:
ضریب نفوذ بیمه با کار جمعی افزایش می یابد

معاون بازاریابی و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه دانا، افزایش 
ضریب نفوذ بیمه را حاصل کار جمعی شعب و شبکه فروش دانست.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، عباس عمران پور در نشست 
هم اندیشی مدیران این شرکت، بزرگترین سرمایه صنعت بیمه را نیروی 
انسانی توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته را با اتفاقات 
خوب و امیدوار کننده ای به پایان رساندیم که این اتفاقات در دو بخش 
به  خسارت  پرداخت  نیز  و  نظر  مورد  پرتفوی  کسب  و  دجه  و ب حقق  ت
بیمه گذاران رخ داد.وی، اقدامات مثبت انجام شده را حاصل کار گروهی 
کارکنان این شرکت عنوان و تاکید کرد: انتظار ما از شعب و شبکه فروش 
این است که شعب، خود را همانند یک شرکت استانی تلقی کرده و با 
برگزاری جلسات ماهانه منظم، عملکرد خود را بررسی و گزارش کنند.

معاون بازاریابی و توسعه شبکه فروش بیمه دانا، همدلی، تعامل 
و همکاری صمیمانه را گام مهمی در عبور از شرایط دشوار خواند و از 
مدیران ارشد خواست برای تحقق بودجه و رسیدن به پرتفوی پیش بینی 
شده تا پایان سال جاری، همانند گذشته به حمایت از شعب و شبکه 

فروش ادامه دهند.
عمران پور، حمایت از شبکه فروش را در بازار رقابت کنونی مهم و 
تاثیرگذار خواند و با اشاره به اینکه سرمایه بیمه دانا، وجود نیروی انسانی 
ابراز امیدواری کرد: با ادامه تعامل، و همفکری  نمند و زبده است،  توا

کارکنان ستاد و صف شاهد تحقق برنامه ها تا پایان سال باشیم.
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گــروه خبری شهرســتان مشــهد 
ــر منطقــه چهــار  زهــره صدقی-مدی
عملیــات انتقــال گاز گفــت: در یــک 
حرکــت ابتــکاری بــا تأمیــن گاز 
ــهد از گاز  ــهر مش ــي از گاز ش بخش
ــه ۱۶  ــط لول ــده در خ ــوس ش محب
ــچ کالت- ــي و ۱۶ این ــچ نمزدای این

درگــز، گام بزرگــی در راســتای 
پایــداری گاز در حــوزه ســرزمینی 

ــد. ــته ش ــه برداش ــن منطق ای
محمــد کامــل بــا اعــالم ایــن 
خبــر افــزود: انتقــال پایــدار گاز بــه 
عنــوان یکــی از اولیت هــای اساســی 
فعالیــت در مناطــق عملیاتــی مطرح 
می باشــد کــه از ایــن رو ایــن 
منطقــه نیــز بــا اجــرای برنامه هــاي 
مختلــف و بعضــًا ابتــکاری ســعی در 
ایجــاد محیطــی امــن و ایمــن برای 
هموطنــان در گســتره ســرزمینی 

خــود دارد.
وي ادامــه داد: ایــن منطقــه 
ــر  ــن در س ــرار گرفت ــاظ ق ــه لح ب
ــودن  ــا دارا ب ــد و ب ــاخه های تولی ش

ــون مشــترک در  در حــدود 3.۵ میلی
۵ اســتان خراســان شــمالی، رضوی، 
ــي از ســمنان و  ــی و بخش های جنوب
گــرگان، بــرای انتقــال پایــدار و عدم 
قطعــی گاز ســناریوهای متفاوتــی را 
ــه  ــاز ب ــزی و در صــورت نی برنامه ری

اجــرا در مــی آورد.
ا  ـ ـ ب ر  ا ـ ـ چه ه  ـ ـ طق ن م ر  ـ ـ ی د م
ــن  ــی از ای ــه یک ــه این ک ــاره ب اش
ســناریوهای پیشــنهادی اســتفاده از 

گاز محبــوس شــده در خطــوط 
اســت، تصریــح کــرد: در ســال هاي 
گذشــته کــه فشــار گاز شــرکت 
پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد 
در حــال کاهــش بــود و از گاز 
ــن  ــراي تأمی ــا ب ــي جمالي نی نمزدای
د  ه ـ شـ م ر  ه ـ شـ ز  ا گ ز  ا ي  ت م ـ سـ ق
ــد؛ بخشــي از گاز  اســتفاده مي گردی
ــالي  ــگاه )گاز ارس ــي پاالیش خروج
ــگاه(  ــچ پاالیش ــوط 3۶ این ــه خط ب

بــه خــط ۱۶ اینــچ نمزدایــي منتقــل 
ــل گاز  ــن دلی ــه همی ــد ب مي گردی
ــه ۱۶  ــط لول ــده در خ ــوس ش محب
ــچ کالت  ــي و ۱۶ این ــچ نمزدای این

ــود. ــتفاده نب ــل اس ــاًل قاب عم
ــن رو  ــت: از ای ــار داش وی اظه
در حرکتــی ابتــکاری و بــا پیشــنهاد 
دیســپچینگ منطقــه چهــار عملیــات 
انتقــال گاز و اخــذ موافقت هــاي 
ــن گاز در محــدوده  ــراي تأمی الزم ب
شــهر مشــهد، بــا همــکاري شــرکت 
پاالیــش گاز شــهید هاشــمي نژاد، 
آرایــش ولوهــا در ابتــداي خــط 
لولــه ۱۶ اینــچ نمزدایــي به گونــه اي 
تغییــر یافــت کــه بــراي اولیــن بــار 
منحصــراً گاز تولیــد شــده از منبع گاز 
ــه  ــا ب ــي جمالي نی شــیرین در نمزدای
همــراه گاز محبــوس شــده در خــط 
لولــه ۱۶ اینــچ نمزدایــي و ۱۶ اینــچ 
ــاز کــردن  کالت-درگــز از طریــق ب
ــچ  ــه ۱۶ این ــط لول ــاي خ ــیر انته ش
نمزدایــي بــه رینــگ شــهر مشــهد، 

اســتفاده شــد.

 با انجام یک عملیات ابتکاری،

افزایش پایداری انتقال گاز در منطقه چهار عملیات انتقال گاز
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والدیمیر آلکنو؛ هدیه کرونا به ایران!

شاید اگر المپیک توکیو به تعویق نمی افتاد، هیچ وقت آلکنو سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران نمی شد.

والدیمیر آلکنو با کوله باری از مدال و افتخار در ۵۴ سالگی خودش را به ایران 
رسانده تا یک بار بدون روسیه هم حضور در المپیک را تجربه کند. این مرد اخمو 
و با دیسیپلین که یک برنز و یک طالی المپیک و چندین و چند مدال در سطح 
لیگ روسیه، اروپا و جهان را در کارنامه مربیگری خود دارد، در شرایطی با ایران 
به توافق رسید که اگر کرونا وجود نداشت و المپیک به تعویق نمی افتاد، قرار بود 

والیبال ایران با مربیگری ایگور کوالکوویچ در المپیک به میدان برود. 
تیم  فنی  مسئولیت  تمام  کرد  اعالم  اخیر  ماه  دو  یکی،  در  بارها  که  لکنو  آ
نام چند  و روی  انتخاب کرد  لیگ ملت ها  برای  را  بازیکن  ا خودش است، ۱۷  ب
بازیکنی که در سال های قبل در لیست کوالکوویچ جای داشتند، خط قرمز کشید. 
این سرمربی روس که لیگ ملت ها را محلی برای ارزیابی تیم و بازیکنان جهت 
حضور قدرتمند در المپیک می داند، این رویداد را با یک شکست شوکه کننده برابر 
ژاپن آغاز کرد. باخت 3-۰ مقابل یک تیم آسیایی اتفاقی بود که عالقه مندان به 
والیبال در ایران در سال های اخیر اصال به آن عادت نداشتند. باخت به روسیه که 
آلکنو سال ها سرمربیگری اش را هم برعهده داشت، در گام دوم نتیجه کار تیم 

ملی والیبال ایران بود. 
در حالی که انتقادات در حال افزایش بود، موتور تیم والدیمیر آلکنو از بازی با 
هلند در دیدار سوم روشن شد. با پیروزی 3-۰ مقابل هلند، ایران به استقبال هفته دوم 
لیگ ملت ها رفت و کسب سه پیروزی برابر کانادا، ایتالیا و بلغارستان یک سورپرایز 
بزرگ برای والیبال دوستان ایرانی بود. حاال تیم ملی والیبال ایران نه تنها در جدول 
لیگ ملت های ۲۰۲۱ به رده ششم صعود کرده، بلکه برای اولین بار در تاریخ نیز 
در رده ششم رنکینگ جهانی ایستاده تا امیدها به تیم آلکنو روز به روز بیشتر شود.

اعتماد کامل آلکنو به جوان های ایران
شاید ایگور کوالکوویچ در سال های اخیر به تعدادی از بازیکنان جوان اعتماد 
کرد و نام آن ها را بر سر زبان ها انداخت، اما همواره منتقدان او اعتقاد داشتند این 
جوانگرایی در ترکیب تیم ملی در حد حرف بوده و همچنان بازیکنان باتجربه هستند 
که در اکثر بازی ها به صورت ثابت به میدان می روند. آلکنو اما توجه چندانی به 
میزان سابقه و نام بازیکنان ندارد. او نشان داده که به خوبی از جوان ها هم بازی 
می گیرد و نمونه اش هم همین بازی با بلغارستان بود که بردیا سعادت با اعتماد 
آلکنو در ترکیب ثابت قرار گرفت و امتیازآورترین بازیکن زمین شد. بردیا با ۱۹ سال 
سن قبل از آلکنو سابقه حضور در ترکیب تیم ملی را نداشت و حاال حتی یکی از 
گزینه های حضور در المپیک به شمار می رود. از سوی دیگر امیرحسین اسفندیار 
به یک مهره ثابت تبدیل شده و میثم صالحی نیز کامال در نقش یک دریافت کننده 
مطمئن در زمین ظاهر می شود. همچنین صابر کاظمی را هم نباید از یاد برد که در 

بازی های اخیر مثل یک ستاره ایفای نقش کرده است. 
از ترکیب ثابت خبری نیست

یکی از مواردی که در سال های گذشته مورد انتقاد قرار می گرفت، استفاده 
از یکسری بازیکنان ثابت در زمین بود. در واقع ترکیب ثابت تیم ملی در هر بازی 
از لیگ ملت ها که به صورت فشرده هم برگزار می شد، با کمترین تغییر در هر 
بازی از قبل مشخص بود. با ورود آلکنو اما شرایط کامال تغییر کرده و تاکنون هر 
۱۷ بازیکنی که به ریمینی ایتالیا رفته اند، توانستند دقایقی را در زمین حضور پیدا 
کنند. در شش بازی اخیر حتی یک ترکیب تکراری هم از سوی آلکنو دیده نشده 
و او از این کار با پیروزی های متوالی اخیر نتیجه هم گرفته است. در واقع دیگر 

نیمکت نشینی سعید معروف هم برای کسی اتفاق عجیبی نیست. 
به خاطر تعویض و تایم اوت حرص نمی خوریم!

اما تفاوت بزرگ بین کوالکوویچ و آلکنو، در روند بازی ایران کامال واضح است. 
کافی است اتفاقاتی که در اواخر ست دوم بازی با بلغارستان رخ داد را یک بار دیگر 
تماشا کنید. ایران ۲3 بر ۲۰ عقب بود و کمتر کسی تصور می کرد که تیم آلکنو 
توانایی جبران نتیجه را داشته باشد. سعید معروف و صابر کاظمی به جای وادی و 
سعادت وارد زمین شد. وقتی ایران یک امتیاز گرفت، اسفندیار هم که چند دقیقه 
قبل شدیدا از سوی آلکنو مورد انتقاد قرار گرفت و به بیرون رفته بود، به جای خود 
بازگشت تا در خط سرویس قرار بگیرد. این سه تغییر در ترکیب ایران کافی بود تا 
بازی در امتیاز ۲۴ برابر شود. رالی بین دو تیم ادامه داشت تا ایران در نهایت 33 بر 
3۱ به برتری رسید. این اوج کار هنر والدیمیر آلکنو بود؛ تعویض های به موقعی 
که باعث پیروزی ایران شد. البته در گرفتن تایم اوت و حتی درخواست ویدیوچک 
نیز تجربه آلکنو به یاری او می آید و باعث تغییر روند بازی به سود ایران می شود. 
اما یادمان نرفته که کوالکوویچ به خاطر دیر اقدام کردن در تعویض و گرفتن تایم 

اوت چقدر مورد انتقاد قرار می گرفت. 
با آلکنو، مدال المپیک می خواهیم

والدیمیر آلکنو در سه دوره المپیک سرمربی روسیه بوده و این بار با ایران 
قرار است به المپیک توکیو پای بگذارد. حاصل کار آلکنو هم یک برنز و یک طالی 
المپیک بوده و او نشان داده هیچ وقت یک مربی از پیش باخته نیست. تغییرات 
مثبتی که با آلکنو در روند کاری تیم ملی رخ داده، همه را به آینده امیدوار کرده. 
لبته هنوز برای قضاوت زود است و چند بازی سخت مثل رویارویی با برزیل و  ا
فرانسه می تواند بیش از قبل عیار تیم آلکنو را نشان دهد. با این حال حضور آلکنو 
روی نیمکت ایران یک وزنه سنگین به حساب می آید که ایران را به مدال تاریخی 

المپیک نزدیک تر می کند.

برگزاری اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان از ۲۴ خرداد

اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان از ۲۴ خرداد تا ۴ تیر برگزار می شود.
طبق برنامه های اعالم شده کادر فنی، اردوی تیم ملی تنیس روی میز زنان با 
حضور چهار بازیکن و از روزهای ۲۴ خرداد تا ۴ تیرماه در آکادمی امیر احتشام زاده 

مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار می شود.
 حمیده ایرانمنش، سرمربی تیم ملی زنان از چهار بازیکنی که در رقابت های 
اردو  این  تا در  را به دست آورده اند، دعوت کرد  نتخابی جواز حضور در تیم ملی  ا

حضور داشته باشند.
مهشید اشتری، شیما صفایی، ندا شهسواری و مریم فرعی بازیکنان دعوت  
شده به اردوی تیم ملی هستند که منصوره رضایی، مربی تیم ملی در کنار ایرانمنش 
در این اردو حضور خواهد داشت. محمد رضا میر الماسی، مدیر تیم های ملی نیز 

ناظر اردو و تمرینات تیم ملی خواهد بود.
رقابت های  در  باید  تا هیجدهم شهریور  روزهای دهم  ایران  زنان  تیم ملی   

قهرمانی بزرگساالن آسیا که در دوحه قطر برگزار می شود، شرکت کنند.

بررسی گروه اول یورو2۰2۰؛
جنگ در جمع خوب ها!

ایتالیا، ترکیه، ولز و سوئیس در گروه اول یورو ۲۰۲۰ رقابت فشرده ای برای 
صعود خواهند داشت.

گروه اول یورو ۲۰۲۰ یکی از پیچیده ترین گروه هاست. در این گروه ایتالیا 
به عنوان سرشناس ترین تیم، با ترکیه، ولز و سوئیس همگروه است، تیم هایی 
که همگی برای خود شانس صعود قائل هستند و این کار را برای ایتالیا هم سخت 
می کند چرا که پیش بینی رقابتی تنگاتنگ در این گروه می شود؛ رقابتی که تک 

امتیازها می تواند سرنوشت تیم ها را تعیین کند.
در ادامه تیم های گروه اول یورو ۲۰۲۰ را مورد بررسی قرار داده ایم:

ایتالیا:
ایتالیا سرانجام بعد از سال ها، جانشین مطمئنی برای جان لوئیجی بوفون 
افسانه ای پیدا کرده است؛ جان لوئیجی دوناروما، دروازه بان جوان تیم آث میالن 
در یورو دروازه بان ایتالیا خواهد بود، او علی رغم سن کم )۲۲ سال( از تجربه 
باالیی برخوردار است و تا کنون ۲۵ بازی ملی انجام داده است؛ دروازه بان جوان 
ایتالیایی ها البته می تواند در یورو ۲۰۲۰ به دو مدافع باتجربه ایتالیا یعنی جورجیو 
کیه لینی و لئوناردو بونوچی نیز تکیه کند؛ دو مدافعی که در کنار دوناروما، یک دژ 

تسخیر ناپذیر را در بخش دفاعی ایتالیا به وجود آورده اند.
ایتالیا در کنار هافبک های باتجربه و شناخته شده ای چون وراتی )پاری 
سن ژرمن( و جورجینیو )چلسی( یک هافبک جوان به نام نیکو بارال دارد؛ او با ۲۴ 
سال سن، یکی از بهترین هافبک های میانی در زمینه مالکیت توپ است که در 
این فصل نمایش چشم نوازی برای اینترمیالن، قهرمان ایتالیا به نمایش گذاشت. 
در کنار خط دفاعی و میانی، آتزوری ها همچنین گزینه های خوبی هم برای خط 
حمله دارند. لورنزو اینسینیه بعد از فصل درخشانی که از نظر فردی در ناپولی پشت 
سر گذاشت، پای به یورو می گذارد. او در کنار خود فدریکو برناردسکی یا کیه¬زا 
را خواهد داشت. ایتالیایی ها همچنین مهاجمانی دیگری چون ایموبیله از التزیو 

و آندره آ بلوتی از تورینو را هم در یورو با خود به همراه دارند.
یک نکته مهم:

روبرتو مانچینی پس از ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ ، ایتالیا را بار 
دیگر احیا کرده و با رقم زدن طوالنی ترین دوره شکست ناپذیری برای الجوردی 
پوشان، رکورد صد در صد پیروزی را در مرحله مقدماتی یورو ۲۰۲۰ همراه با این 

تیم به جای گذاشت.
پیش بینی:

ایتالیایی ها با توجه به نتایجی که با مانچینی کسب کرده اند با یک اعتماد به 
نفس باال به دنبال پاک کردن خاطره تحقیر آمیز ناکامی در صعود به جام جهانی 
روسیه هستند. آنها یک مجموعه قدرتمند هستند که البته نقاط ضعفی هم دارند 
ولی با این حال به نظر نمی رسد که برای صعود از گروه شان به مشکلی بخورند. 
در صورتی که نتایج دور گروهی در گروه های دیگر به نفع ایتالیا رقم بخورد، این 

تیم تا نیمه نهایی می تواند به آسانی پیش برود.
ترکیه:

ترکیه صاحب یک زوج دفاعی بسیار قدرتمند است؛ مریح دمیرال و چاالر 
سویونجو دژ مستحکم ترک ها در این پست هستند که عملکرد بسیار خوبی در 
دور انتخابی یورو داشتند. یک خط جلوتر و در پست هافبک نیز در کنار هم قرار 
گرفتن هاکان چالهان اوغلو و اوزان توفان یک زوج قدرتمند دیگر را در ترکیب 
تیم ملی ترکیه تشکیل داده است. ترکیه در خط حمله با حضور بوراک ییلمازی 
که فصلی رویایی را همراه با لیل پشت سر گذاشته و فاتح لوشامپیونه شد، خیال 
راحتی از بابت باز کردن دروازه حریفانش خواهد داشت؛ بوراک در بازی های ملی 

اخیر خود به هیچ حریفی رحم نکرده و کامال آماده یک تورنمنت رویایی است.
یک نکته مهم:

ترکیه با تنها یک شکست و کسب چهار امتیاز از تیم فرانسه )قهرمان جام 
جهانی(، صعود چشمگیری به یورو داشت. این تیم اما با سقوط به دسته سوم ، 
لیگ ملت های ناامید کننده ای را پشت سر گذاشت. آنها رقابت های مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ را با پیروزی های چشمگیر برابر هلند و نروژ آغاز کردند و اینک 

امیدوار به یک یوروی هیجان انگیز هستند.
پیش بینی:

اگر روز، روِز ترکیه باشد، این تیم توانایی شکست دادن هر حریفی را دارد؛ 
ترکیه اخیرا این امر را با شکست دادن هلند و فرانسه بار دیگر به اثبات رسانده 
است. اما لغزش این تیم مقابل حریفانی چون لتونی نگران کننده بوده و نشان داده 
که می  توان انتظار اتفاقاتی دیگر را هم در بازی های آسان از این تیم داشت. امید 
اول آنها ییلماز در خط حمله است ولی فشردگی بازی ها برای این مهاجم 3۵ ساله 
می تواند دردسر ساز باشد، هر چند که او طی چند سال اخیر خستگی ناپذیر نشان 
داده است. به نظر می رسد که ترکیه برای رتبه دوم، رقابت تنگاتنگی با سوئیس 
داشته باشد هر چند که این تیم می تواند به عنوان یکی از تیم های برتر صاحب 

رتبه سوم به مرحله حذفی صعود کند.
سوئیس:

سوئیس یک تیم باتجربه دارد که یان سامر با 3۲ سال سن، مسن ترین 
بازیکن آن است. آنها با حضور مانوئل آکانجی و نیکو الودی در دفاع وسط، خط 
دفاعی خوبی دارند. فصل نه چندان خوبی که گرانیت ژاکا پشت سر گذاشت و 
از نگرانی های  تعداد بازی های باشگاهی کم شمار شکیری در فصل گذشته، 
بزرگ سوئیسی هاست؛ البته هر دو بازیکن همواره نشان داده اند که در تیم ملی 
کشورشان به مراتب نمایش بهتری نسبت به تیم های باشگاهی شان دارند. در 
خط حمله، سوئیس هریس سفروویچ را دارد؛ مهاجمی که از فرم خوبی برخوردار 
بوده و در حال تبدیل شدن به بازیکنی است که می تواند سال های سال به عنوان 

مهره ثابت خط حمله سوئیس به میدان برود.
یک نکته مهم:

سوئیس با صعود به نیمه نهایی فصل افتتاحیه لیگ ملت های اروپا، شگفتی 
ساز شد اما سال بعد نتوانست این موفقیت را تکرار کند. البته این تیم با صعود به 
یورو ۲۰۲۰ به عنوان صدرنشین گروه چهارم، نشان داد که تیم سرسختی است و 

شکست دادنش کار ساده ای نیست.
پیش بینی:

با وجود صعود به نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا در فصل نخست، حذف 
پتکوویچ  والدیمیر  دغدغه  بزرگترین  متوالی،  تورنمنت  سه  گروهی  مرحله  ز  ا
است که باید شاگردانش را از نظر روانی آماده رقابتی سخت در گروه اول یورو 
۲۰۲۰ کند؛ جایی که به نظر می رسد رقابت داغی برای رتبه دوم بین آنها و 

ترکیه شاهد باشیم.
ولز:

دو  اروپا همچنان حول محور  ملت های  جام  قبل  دور  تیم شگفتی ساز 
ستاره به نام های آرون رمزی و گرت بیل می چرخد؛ البته آنها این بار دو مهره 
تهاجمی بسیار خطرناک دیگر هم دارند؛ هری ویلسون و دنی جیمز دو بازیکنی 
هستند که ولزی ها امید زیادی به درخشش آنها در یورو دارند. در غیاب اشلی 
ویلیامِز مصدوم، جو رادون )تاتنهام – ۲3 ساله( و نکو ویلیامز )لیورپول – ۲۰ 
ساله( زوج خط دفاعی ولز را تشکیل خواهند داد؛ البته یورو ۲۰۲۰ را می توانیم 
یک منحنی یادگیری برای دو مدافع ولزی بدانیم که هنوز راه زیادی در دوران 

بازی شان پیش رو دارند.
یک نکته مهم:

بعد از درخشش در یورو ۲۰۱۶ ولز دوران موفقی را در حال سپری کردن بود 
و حتی موفق به صعود به سطح اول لیگ ملت های اروپا نیز شد اما با محرومیت 
غیر منتظره رایان گیگز، رابرت پیج، دستیار او، هدایت تیم را در یورو به عهده 

خواهد داشت.
پیش بینی:

اتفاقی که برای رایان گیگز افتاد، ضربه بدی به تیم ملی ولز در یک مقطع 
حساس وارد کرد. البته آنها هنوز ستاره ای چون بیل را دارند که می تواند در 
مقابل خط  کار سختی  دفاعی  در خط  ولی   کند  لحظات حساس کمک شان 
موجود، صعود  شرایط  به  توجه  با  داشت.  خواهند  اروپایی  قدرتمند  های  حمله 
از گروه اول برای ولز کار دشواری به نظر می رسد مگر این که تک ستاره ها 

به کمک این تیم بیایند.

تی  عا مطبو شست  ن
فوتبال  ملی  تیم  رمربی  س
ایران برگزار شد که اسکوچیچ 
سواالت  پاسخگوی  کنفرانس  این  ر  د

خبرنگاران بود.
تیم  سرمربی  اسکوچیچ،  راگان  د
برای  تیمش  آمادگی  از  فوتبال  لی  م
دیدار مقابل بحرین خبر داد و در جمع 
این  حقانیت  درباره  گفت:  برنگاران  خ
نیست.  بیشتری  صحبت  جای  ازی  ب
رقابت امروز بسیار هیجانی و حیاتی بوده 
و از اهمیت باال برخوردار است. بحرین 
تیم خوبی است و برای این تیم ارزش 
قائل هستیم. این تیم سازماندهی خوبی 
دارد، اما ما همه تالش خود را به کار می 
گیریم تا نتیجه مناسبی را کسب کنیم.

وی در ادامه در خصوص روند آماده 
سازی تیم ملی فوتبال ایران گفت: در 
بگویم که  باید  تیم  آمادگی  مورد روند 
بازسازی، ریکاوری و تمرینات تاکتیکی 
صورت گرفته و تیم ایران کامال آماده 
است. در خصوص بازی قبل باید بگویم 
همه چیز را درباره آن بازی کنار گذاشته 
ایم. پرونده دیدار برابر هنگ کنگ بسته 
این  با  ارتباطی  دیدار هیچ  این  و  شده 
بازی نخواهد داشت. تمامی کارهایی که 
الزم بوده را انجام داده ایم. خوشبختانه 

تیم از لحاظ جسمانی در شرایط خوبی 
است و همانطور که اشاره کردم آماده 

بازی برابر بحرین هستیم.
اسکوچیچ در پاسخ به این سوال که 
آیا بازی قبلی ایران و بحرین را دیده اید 
و به نظر شما آیا مسابقه  امروز متفاوت 
فرفی  هیچ  گفت:  خیر؟  یا  بود  خواهد 
نمی کند بازی در کجا باشد. چه در تهران 
و چه در بحرین، برای ما شرایط مشابه 
است و برای برد می آییم. شرایط عادی 
این بود که میزبانی در ایران باشد و بازی 

را آنجا برگزار می کردیم. بر خالف همه 
اتفاقاتی که افتاده، مطمئنم نتیجه خوبی 
اگر  کردیم.  خواهیم  کسب  مسابقه  در 
منظورتان از تفاوت بازی با قبل باشد، 
می بایست در سه مسابقه مقدماتی ما 
بقیه  برخالف  اما  بودیم.  می  میزبان 
بازی در شرایط سخت آب  تیم ها، ۴ 
و هوایی انجام می دهیم. بله باید بگویم 

که شرایط متفاوت است.
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
ادامه داد: باز هم تاکید می کنم که احترام 

زیادی برای تیم بحرین قائل هستیم، اما 
در عین حال تیم ایران بسیار آماده است 

تا با این تیم مواجه شود.
وی در خصوص اینکه آیا در مورد 
نقاط  و  دارید  کافی  اطالعات  بحرین 
شناسایی  را  تیم  این  قوت  و  ضعف 
کرده اید یا خیر؟ بیان کرد: من تیم شما 
)بحرین( را مانند تیم خودم، مثل کف 

دستم می شناسم.
این سوال  به  پاسخ  اسکوچیچ در 
که تیم عراق صدرنشین گروه است و 
شما رقیب جدی خود را بحرین می دانید 
یا عراق، گفت: ما االن تمرکزمان روی 
بازی بحرین است. کاری به صدر نشین 
و تیم دوم گروه نداریم. تمام تمرکز خود 

را بر روی بازی بحرین گذاشته ایم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در 
ایران  بازی  آیا  پاسخ به این سوال که 
و بحرین را در دور رفت دیده اید و آیا 
اشتباهاتی که توسط تیم ایران در دیدار 
می  انجام  دوباره  را  شد  انجام   گذشته 
کامال  ایران  تیم  شرایط  گفت:  دهید، 
جدید،  بازی  سبک  است.  کرده  فرق 
بازیکنان جدید به این  مربیان جدید و 
تیم اضافه شده اند. بازی فردا در حالی 
برگزار می شود که این دیدار ربطی به 

مسابقه قبل ایران و بحرین ندارد.

بحرین را مثل کف دستم می شناسم؛

اسکوچیچ: فرقی ندارد بازی در کجا باشد، ما برای برد می آییم!

تیـم ملـی فوتبـال ایـران تاکنون 
در خـاک بحریـن موفـق بـه شکسـت 
ایـن تیـم نشـده اسـت و بایـد دیـد که 
آیـا اسـکوچیچ توانایی طلسـم شـکنی 

یـا خیر. دارد 
در  ایـران  فوتبـال  ملـی  تیـم 
ششـمین بـازی خـود در چارچـوب دور 
دوم انتخابـی رقابت هـای جـام جهانی 
۲۰۲۲ قطـر و جـام ملت هـای ۲۰۲3 
از سـاعت  بایـد دوشـنبه شـب  چیـن 
۲۱ امشـب دوشـنبه، در شـهر الرفـاع 
بـه مصـاف میزبـان خود بحریـن برود.

شـاگردان دراگان اسکوچیچ برای 
اینکـه همچنـان امیـدوار به صعـود به 
دور نهایـی باشـند بایـد از سـد حریـف 
سرسـخت خـود بگذرنـد. اتفاقی که در 
بـازی رفـت رخ نـداد و ایـران بـا یـک 

گل بـه حریـف خـود باخت.
و  ایـران  جـدال  هفتمیـن  ایـن 
بحریـن در خـاک بحریـن اسـت. در ۶ 
رویارویـی قبلـی ایـران هیچوقـت بـه 
برتـری نرسـیده و چهار شکسـت و دو 
تسـاوی عایدمان شـده اسـت. مـا باید 

در بازی پیش رو طلسـم شـکنی کنیم 
و بـرای اولیـن بـار بحریـن را در خانـه 

اش از پیـش رو برداریـم.
در  و   ۱3۸۰ سـال  مهرمـاه   ۲۹
تیـم   ۲۰۲۲ جهانـی  جـام  مقدماتـی 
ملـی فوتبـال ایـران در برابـر بحرین با 
نتیجـه سـه بـر یـک باخـت تـا رویای 
رسیدن به جام جهانی ۲۰۰۲ در مرحله 
گروهـی از بیـن بـرود و کار مـا به پلی 
آف کشـیده شـود. درنهایـت هـم تیـم 
بالژویـچ بـه جام کـره و ژاپن نرسـید.

۲۱ بهمـن مـاه ۱3۸3، دو تیم در 

مقدماتـی جـام جـام جهانـی ۲۰۰۶ در 
خـاک بحریـن بـه مصـاف هـم رفتند 
کـه در پایـان تسـاوی بـدون گل رقـم 
خـورد. در آن دیـدار برانکـو ایوانکوویچ 

سـرمربی تیـم ملـی ایـران بود.
 ۱3۸۷ مـاه  فروردیـن  دوم  در 
تیـم تحـت هدایـت علـی دایـی برای 
برگـزاری بـازی دوسـتانه بـا بحریـن 
عـازم منامـه شـد و بـا یـک گل بـه 
میزبـان خـود باخـت. سـال بعـد تیـم 
افشـین قطبـی هـم راهی بحرین شـد 
تـا یـک دیـدار تدارکاتـی را بـا بحرین 

داشـته باشـد امـا ایـن بـازی کـه در 
بـه   ۱3۸۸ شـهریورماه  نهـم  تاریـخ 
انجـام رسـید بـا برتری چهار بـر ۲ تیم 
میزبـان همـراه شـد. هـر ۲ گل ایـران 
توسـط فریـدون زنـدی از روی نقطـه 

پنالتـی بـه ثمـر رسـید.
پنجمیـن جـدال دو تیـم در خاک 
بحرین بـه مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ 
مربـوط می شـود. شـاگردان کارلـوس 
کـی روش تـا دقیقـه ۹3 از میزبان خود 
بـا یـک گل عقـب بودند ولـی مجتبی 
جبـاری مـا را از شکسـت نجـات داد 
و بـازی بـا نتیجـه یـک بـر یـک بـه 

رسـید. اتمام 
نهایتـا بـه بازی ۲3 مهرماه سـال 
۱3۹۸ می رسـیم؛ جایـی کـه تیم تحت 
هدایت مـارک ویلموتس با یک گل به 
بحریـن باخـت و ماجـرای صعـود ما از 
همانجـا پیچیده شـد. باید دیـد این بار 
اسـکوچیچ می تواند طلسـم شکنی کند 
و اولین سـرمربی تیم ملی ایران باشـد 
کـه می توانـد در خـاک بحرین از سـد 
تیـم ملـی این کشـور بگذرد یـا خیر؟!.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰3۵۹ هیات اول موضوع قانون تعیین وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال خانی فرزند ولی اهلل به شماره شناسنامه ۹۴۶ 
صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۶۴ متر مربع از 
پالک شماره ۷۵۴ فرعی از ۸ اصلی واقع در جعفرآباد اخوان بخش حوزه ثبت ملک ورامین از 
مالکیت محمد کدخدایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می تواند 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: ۴۰۰/3/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴۰۰/3/۱۷
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م  / الف ۶۸ 

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آگهی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. 

امالک متقاضیان واقع در قریه مری پالک ۲۲ اصلی بخش ۰۴ 
۲۱۶ فرعی به نام موقوفه امامزاده عبداله کاظم مری به تولیت اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان قائم شهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۱۱۹۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۴۱۲۲ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

طریق استشهادیه محلی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی رای 
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 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 مجل 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی ۱۱۴3۸۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰3/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر 

طلسم را بشکنید؛

بحرین، شکسن ناپذیر در خانه!

دو دهه از شب تلخ و فراموش نشدنی نبرد 
ایران در بحرین در مهرماه سال ۸۰ می گذرد، شبی 
که خواب را بر مردم ایران خراب کرد تا عربستان به 

جای ایران به جام جهانی ۲۰۰۲صعود کند.
۲۰ سال از شب تلخ و تاریک منامه می گذرد، 
شبی که فوتبال ایران در یک قدمی رسیدن به جام 
جهانی ۲۰۰۲کره و ژاپن در منامه مغلوب بحرین شد 
تا بازیکنان این تیم پرچم به دوش جشن خوشحالی 
بگیرند، پرچمی که متعلق به کشور عربستان بود و 
جشنی که برای صعود کشور همیشه رقیب ایران 
در فوتبال بر پا شده بود. آن شب برای فوتبال ایران 
طوالنی ترین شب سال بود ، تیم ملی بالزویج در 
و  بحرین  در  جهانی  جام  به  رسیدن  قدمی  یک 
دررقابتی غیر قابل باور با نتیجه سه بریک مغلوب 
بحرین شد تا عربستان و چین به همراه کره و ژاپن 

میزبان نمایندگان ایران در جام جهانی شوند و ایران به پلی 
آف برود و بعد از دو برد برابر امارات و زدن چهار گل به این 
تیم در گام آخر مغلوب ایرلند جنوبی شود تا  جام جهانی در 

قاره آسیا ایران بزرگ را غایب ببیند.
بعد از آن بازی بحرین را در تهران و با گل محمدنصرتی 
در راه  جام جهانی ۲۰۰۶ بردیم و به جام جهانی ۲۰۰۶آلمان 
رسیدیم، در حالی که دیدار رفت را در منامه با نتیجه بدون 
گل به پایان برده بودیم. ایران دو بار دیگر برابر بحرین در 
دیدارهای مقدماتی جام جهانی همگروه بوده و در هیچکدام 
نتوانست بحرین را در خاک این کشور شکست بدهد. در راه 
جام جهانی ۲۰۱۴برزیل در حالی که با شش گل بحرین را 
در تهران شکست داده بودیم برابر این تیم در منامه با گل 
دقیقه ۹۵ مجتبی جباری مساوی کردیم و در این دوره از 
دیدارهای مقدماتی باز هم در برابر بحرین و در خاک این 

کشوربا یک گل شکست خورده ایم و  برای بازی برگشت 
هم با تصمیمات غیر قابل باور کنفدراسیون فوتبال آسیا باید 
در بحرین به مصاف این تیم برویم. دیداری که می توانست 
در تهران و در ورزشگاه آزادی برگزار شود به منامه منتقل 
شده است تا ایران دوباره به منطقه ای از آسیا برود که در 
آن سابقه پیروزی در رقابت های مقدماتی جام جهانی نداشته 
است .ما همه کشورهای صاحب فوتبال درمنطقه غرب  آسیا 
را در راه جام جهانی و درخاک خودشان شکست داده ایم 
.کویت و عربستان در راه جام جهانی ۱۹۷۸،عراق  و امارات 
در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲،اردن و قطر در راه جام جهانی 
۲۰۰۶آلمان همگی برابر ایران در خاک کشورشان زمین گیر 
شده اند و حاال نوبت بحرین فرا رسیده است . بحرینی که 
وقتی ۲۰ سال قبل خواب از چشمان پدران و مادران این 
نسل فوتبالی ما ربود آنها در دوران کودکی و یا نوجوانی بودند.

۲۰ سال از آن شب لعنتی گذشته است و حدود ۲۰ ماه 

از آن باخت بد با ویلموتس به بحرین در دیدار رفت 
می گذرد و بازی برگشت فرا رسیده است تا نسلی 
که یکی از بهترین نسل های تاریخ فوتبال ایران 
هستند نماینده ۸۰ میلیون ایرانی در خاک بحرین 
باشند. برای این بازی اصال به داشتن بهترین بازیکن 
لیگ روسیه و یا داشتن بهترین پاسور لیگ پرتغال 
و یا آقای گل های این دو لیگ و یا ستارگان دیگر 
دل نمی بندیم . برای این بازی به ۱۱ ایرانی چشم 
امید داریم  که آمدند انتقام آن شب لعنتی را بگیرند.

بدون تعارف از خود ۲3 نفر منتخب در فهرست 
نهایی دیدار با بحرین می پرسیم ؟ اگر قرار باشد 
نسلی این جبران را برای ما انجام بدهد از این نسل 
فوتبالی قویتر خواهد بود؟ آیا داشتن مهدی طارمی 
ستاره پورتو و سردار آزمون مرد بی همتای لیگ 
روسیه برای بردن بحرین و خوشحال کردن مردم 
ایران بس نیست ؟سامان قدوس ، جهانبخش ،قلی زاده ،ترابی 
،قایدی و بقیه همگی ستاره های فوتبال ایران هستند که 

برای بردن بحرین به آنها دل بسته ایم.
همه می دانیم و بهتر از خود شما هم می دانیم برای 
آماده سازی این تیم تالشهای زیادی نشده است ، برای این 
شب مهم و تاریخی روزها و ساعتهای مهمی را به بطاللت 
مادران نسل  پدران و  برای   ، ما  برای  گذراندیم. ولی شما 
قدیم و برای لبخند مردان و زنانی که زیر بار فشار مشکالت 
اقتصادی این روزها تاب و توان بریده اند به میدان بروید و 
شکست بحرین را کادو پیچ کنید و از منامه به درب منازل 
تک تک خانواده های ایرانی بفرستید. این روزها ، فوتبال نه 
،جامعه به این برد احتیاج دارد. یادمان باشد یا االن یا هیچ 
وقت دیگه، پس برای دل این مردم از دقیقه یک بجنگید 

تا سر حد مرگ.

یادداشت

روز انتقام؛
بجنگید تا سر حد مرگ!
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فردا )۱۷ خردادماه ۱۴۰۰(  از   »بهارانه کتاب ۱۴۰۰« 
با حضور ۸۶۰ کتابفروشی از سراسر کشور، کار خود را آغاز 

خواهد کرد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از روابط عمومی خانه 
کتاب و ادبیات ایران، در »بهارانه کتاب ۱۴۰۰« سقف مجاز 
خریداران  و  است  ریال  میلیون  دو  خریدار  هر  برای  خرید 
می توانند از ۱۷ تا ۲3 خردادماه با مراجعه به کتابفروشی های 
عضو طرح ، کتاب های عمومی، کودک و نوجوان و دانشگاهی 

را با یارانه ۲۰درصدی خریداری کنند.
بهارانه کتاب  از مجموع  ۸۶۰ کتابفروشی عضو طرح 
۱۴۰۰، ۱۲۴ کتابفروشی در استان تهران و ۷3۶ کتابفروشی 

در سایر استان ها هستند.
 اسامی و مشخصات کتابفروشی های عضو طرح بهارانه 
کتاب ۱۴۰۰، به تفکیک هر استان، روی سایت طرح های 

فصلی کتاب  قابل مشاهده است.
ترویج  و  کتاب  بازار  به  بخشیدن  رونق  منظور  به 
کتابخوانی، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

از  کتاب  خرید  یارانه  قالب  در  را  تسهیالتی   ۱3۹۴ سال  از 
طریق کتابفروشی های سراسر کشور، مستقیمًا به خریداران 

کتاب پرداخت می کند. 
را دارا  این طرح کتابفروشی هایی که شرایط الزم  در 
باشند، پس از ثبت نام، می توانند کتاب های خود را که با 
شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند.

این طرح که از آن با عنوان طرح های فصلی فروش کتاب 
وجود  کتابفروشان  که  است  امکاناتی  جمله  از  شود  می  یاد 
 ۱۹ کووید  همه گیری  در  کتاب  فروش  رکود  ایام  در  را  آن 

ضروری می دانند.
در  جاری  دماه  خردا  ۱۷ ز  ا کتاب  نه  را بها طرح 
هفته  یک  مدت  به  و  آغاز  کشور  سراسر  کتابفروشی های 

ادامه خواهد داشت.
این طرح هفدهمین دوره از برگزاری طرح های فصلی 
بود،  کتاب ۱3۹۹  زمستانه  که  دوره  آخرین  در  است،  کتاب 
مشارکت  طرح  این  در  کشور  سراسر  از  کتابفروشی   ۹3۶

فعال داشته اند.

»بهارانه کتاب 14۰۰« از فردا آغاز می شود

 ۴۲ خـرداد   ۱۵ قیـام   
بـزرگ،  رخـدادی  سـرآغاز 
در  اسـالمی  انقـالب  یعنـی 
کـه  رویـدادی  اسـت؛  ایـران  تاریـخ 
نویسـندگان عدیـده ای را بر آن داشـت 
شـفاهی  و  کتبـی  اسـناد  اسـتناد  بـه 
ابعـاد آن اعـم از خاسـتگاه، چگونگـی 
در  را  پیامدهـا  و  نتایـج  شـکل گیری، 
کننـد. تاریـخ  ثبـت  کتـاب  صفحـات 

 محمود صنم زاده نویسـنده کتاب 
خاسـتگاه، نتایـج و پیامدهـای قیام ۱۵ 
خاسـتگاه  نویسـد:  ۱3۴۲مـی  خـرداد 
سیاسـی قیـام ۱۵ خـرداد بـه روحانیت 
بـاز مـی گشـت. هـر چنـد روحانیت از 
دوره مشـروطیت در سطوح متفاوت در 
حوادث مختلفی چون مشـروطه، جنگ 
هـای جهانـی، درگیـری با رضا شـاه و 
جریان ملی شـدن صنعـت نفت، ایفای 
نقـش نموده بـود، هیچگاه همچون ۱۵ 

خـرداد، در رأس رهبـری نبود.
ایـن امـر نه تنها بـه خاطر ماهیت 
قیـام، کـه به دلیل شـم سیاسـی رهبر 
انقـالب، یعنـی آیـت اهلل خمینـی )ره( 
صـورت مـی گرفـت؛ زیـرا ایشـان که 
العظمـی  اهلل  آیـت  حیـات  زمـان  در 
بروجردی بیشـتر به تحقیـق و تدریس 
مشـغول بودند، پس از درگذشت مرجع 
بـزرگ شـیعیان بـه از خـود بیگانگـی 
سیاسـی جامعه، خاتمه داد و با دشـمن 
قلمـداد نمـودن رژیـم شـاه و دولـت، 
زمینـه را بـرای درگیری سیاسـی مردم 

و مأمـوران شـاه فراهـم نمود.
قیـام ۱۵ خـرداد از معـدود قیـام 
هایـی بود کـه با واکنش منفـی آمریکا 
و شـوروی روبـرو شـد. ایـن قیـام از 
و  شـرق  بلـوک  دو  متفکـران  سـوی 
غـرب، قیامـی مرتجعانـه قلمـداد شـد 
و هریـک کوشـیدند کـه ریشـه هـای 
آن را بـا توجـه بـه پیـش زمینـه هـای 
فکـری خـود تفسـیر کننـد. خطابه هـا 
و اعالمیـه هـای رهبـر قیـام کـه انبوه 
تحصیـل کـردگان و اقشـار شـهری و 
روسـتایی را مخاطـب قـرار داده بودند، 
با لحن میهن دوسـتانه، ضد استعماری 
و ضـد صهیونیسـتی، آنـان را بـه رهـا 
کـردن فرهنـگ و ارزش هـای غربی و 
مقابلـه با سیاسـت های فرهنگی شـاه 
دعـوت مـی کردند، ایشـان بـا تأکید بر 
اسـالم با عنوان پشـتوانه کشـور ایران، 
سیاسـت های معارضه جویانـه خاندان 
پهلـوی با روحانیت را ناقض اسـتقالل 

کشـور تلقـی مـی کردند.

بنابرایـن، امـام خمینـی )ره( بـه 
منظـور بازگشـت بـه سـوی فرهنـگ 
خـودی مـردم را راهنمایـی بـه نفـی 
ارزش هـای ضـد دینـی و ضـد ایرانی 
کـرده و این سـخنان مصداق »سـخن 
کـز دل برآیـد، الجـرم بر دل نشـیند« 
بـرای  الزم،  فرهنگـی  هـای  انگیـزه 
مقابلـه با فرهنگ غیـر خودی را فراهم 

سـاخت. می 
مـردم کـه سـالیان دراز شـاهد از 
فرهنگـی  و  سیاسـی  بیگانگـی  خـود 
خـود بودند اکنون بازگشـت به فرهنگ 
خـودی را درمـان دردهـای خـود تلقی 
مـی کردنـد. بنابرایـن فرهنـگ جامعه 
ایـران، منشـأ و خاسـتگاه فرهنگ قیام 
پانـزده خرداد اسـت کـه فرهنگ ناب و 
اصیـل ایرانی و اسـالمی بود. تهاجم به 
ایـن فرهنـگ و از بین رفتـن آن برای 
نیروهـای سیاسـی ... فرهنگـی مـردم 
ایـران قابـل تحمـل نبـود و جامعـه ی 
روحانیـت به رهبـری امـام خمینی)ره( 
انگیـزش فرهنگی مردم در قیام مذکور 

را بـر عهده داشـت.
پـردازان  نظریـه  برخـی  هرچنـد 
را  خـرداد   ۱۵ قیـام  کوشـیدند  چـپ 
حرکتی یکسـونگرانه از سوی مذهبیون 
نیـرو  حرکـت  انگیـزه  و  برشـمارند 
هـای مذهبـی را در بـه خطـر افتـادن 
موقعیـت مالـکان و مصالـح روحانیـت 
قلمـداد نماینـد؛ واقعیـت ایـن بـود که 
رهبـر قیـام، یعنـی آیـت اهلل خمینـی 
)ره( خـود را رهبـر یـک قشـر خـاص 
اجتماعـی نمی دانسـت و حتـی عمومًا 
در سـخنرانی هایـش به وضعیـت فقرا 
توجـه خاصـی داشـت، به همیـن دلیل 
در  بایـد  را  قیـام  اجتماعـی  خاسـتگاه 
وجود همه اقشـار جامعه جسـتجو نمود 

و نگاهی به اسـامی شهدا، مجروحان و 
دسـتگیر شـدگان قیام ۱۵ خرداد نشان 
می دهد از همه اقشـار اعم از دانشـجو 
تـا کارگـر و روحانـی تا بـازاری در این 

قیام شـرکت داشـتند.
بررسـی همـه جانبـه رخدادهـای 
دهـد  مـی  نشـان  اسـالمی  انقـالب 
بـر  مـردم  پیـروزی  و  انقـالب ۱3۵۷ 
رژیم شـاه، به راسـتی مدیـون قیام ۱۵ 

خـرداد بـوده اسـت.
در خـالل اصالحـات شـاه و اوج 
آن،  بـا  روحانیـت  مخالفـت  گیـری 
شـرق و غـرب اختالفـات خـود را کنار 
نهضـت  ایـن  بـا  دو  هـر  و  گذاشـته 
مذهبـی بـه مخالفـت پرداختنـد. ایـن 
غربـی  تبلیغـات  آن  متعاقـب  و  امـر 
از شـناخت  باعـث شـد جهانیـان  هـا 
چهـره واقعـی اسـالم محـروم بماننـد. 
از طرفـی سـرکوب قیـام و حکومـت 
نظامـی باعـث سـرخوردگی نیروهـای 
انقالبی در نخسـتین سـال های پس از 
سـال ۱3۴3 شـد. رهبران قیـام، و پیرو 
آن فعالیـت هـای سیاسـی و اجتماعـی 
محـدود گردیـد و تندروهـا در حکومت 
شـاه قدرت گرفتنـد و در نتیجـه زمینه 
بـرای شـدت عمل در زنـدان ها فراهم 
آمـد و در مقابـل جنبـش مسـلحانه نیز 
رشـد کـرد کـه این امر را نیـز می توان 

از پیامدهـای ۱۵ خـرداد دانسـت.
امـا اگـر قیـام ۱۵ خـرداد رخ نمی 
داد، اواًل آگاهـی و تفکـر انقالبـی در 
مردم آنگونه رشـد نمی کرد و از سویی 
روحانیـت و بـه ویـژه امـام خمینی)ره( 
در مرکزیـت نیروهـای متعـارض رژیم 
قـرار نمـی گرفـت و همراه با تشـکیل 
سـازمان هـا و گـروه هـای اسـالمی، 
چهـره واقعـی شـاه و عمـال او بـرای 

مـردم آشـکار نمـی گردید.
در یـک جمـع بنـدی، مـی تـوان 
گفـت، هرچنـد پـس از قیـام ۱۵ خرداد 
فرهنـگ نویـن مبـارزه، حـول وحـور 
روحانیـت و باالخـص آیـت اهلل خمینی 
)ره( پـا گرفت، اما بیشـترین پیامدهای 
مثبـت این قیام، پیامدهای سیاسـی آن 

محسـوب می شـود.

این پیامدها عبارتند از:
۱. افزایش رشـد سیاسی روحانیت 
و حـوزه هـای علمیـه و ورود به صحنه 

های سیاسـت کشور.
۲. الگـو قـرار گرفتن مذهب برای 
مبـارزه و رویکرد بیشـتر نیروهای مبارز 

مذهب. به 
3. رشـد و آگاهی توده های مردم 

و تکامل مبارزات سیاسـی آن ها.
۴. افشـای چهـره ریاکارانـه شـاه 
و ماهیـت رژیـم وی بـرای تـوده های 

مردم.
۵. بـی اعتبـاری شـرق و غـرب 
در بیـن مـردم و پایـه گـذاری اصل نه 
شـرقی و نـه غربـی، بـه دلیـل موضـع 
گیـری هـای منفـی آمریکا و شـوروی 

در مقابـل قیـام مـردم.
۶. تثبیـت مرجعیت و رهبری امام 
خمینـی )ره( بـا تأییـد مراجـع، علمـا، 

حمایـت و پشـتیبانی مردم.
۷. روشـن شـدن ماهیـت گـروه 
های سیاسـی وابسـته و لیبـرال و محو 
شـدن جاذبـه گـروه های سیاسـی غیر 

مذهبی.

۸. نتیجـه گیـری برخـی مبارزان 
بـرای توسـل بـه مبـارزه ی قهـر آمیز 
بـا رژیـم شـاه بـا این اسـتدالل کـه با 
اشـکال مسـالمت آمیـز نمـی تـوان به 
اهداف خویش رسـید، بنابراین بایسـتی 
شـیوه مبـارزه را تغییـر داد و بـه مبارزه 

قهـر آمیـز پرداخت.
۹. احسـاس ضرورت تشکل برای 

مبارزه. ادامه 
و باالخـره در یـک کالم قیام ۱۵ 
خـرداد ۴۲، عـالوه بـر افزایـش آگاهی 
سیاسـی مردم و تعیین و تثبیت رهبری 
آن، گـروه های سیاسـی غیر مذهبی و 

ملـی را به حاشـیه راند.
کتـاب های دیگـری نیز به همین 
ترتیـب ابعـاد گوناگـون ایـن رویـداد را 
مـورد بررسـی و تشـریح قـرار داده اند 
توسـط انتشـارات مرکـز اسـناد انقالب 

اسـالمی منتشر شـده است.

کاش همه نویسندگان خود را ژانرنویس ندانند

حسین عباسیان، افتخار قاسم زاده 

آشنایی  ضرورت  مروزه  ا
عوامل اداری و آموزشی مدارس، 
با مشکالت و تنگناهای تحصیلی 
است.  مشهود  پیش  ز  ا بیش 
با  بتوانند  اینکه  برای  معلمان 
موفقیت به امر آموزش و پرورش 
نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت  بپردازند؛ 
یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار 
کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و 
تعامل عوامل گوناگون صرفًا با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ 
بوده؛  توجه  مورد  بشر  پیدایش  بدو  از  انسان  تربیت  و  تعلیم  است.  یافته  پایان 
اما اهمیت آن در قرون اخیر به طور فزاینده ای آشکار شده است. در حال حاضر 
آموزش و پرورش، کلید توسعه جوامع محسوب می گردد؛ و موفقیت و سعادت 
ملت ها به کیفیت تعلیم و تربیت بستگی دارد، بدون تردید آینده هر کشوری را 

می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت کرد.
از آموزش و پرورش عمومی است که  اولین دوره  ابتدایی،  نظام آموزش 
کودکان با ورود به این دوره وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین 
روبه رو می شوند،  اجتماعی  واقعیات  با  را تجربه کرده  از خانه  بار محیط خارج 
راه  این  از  را  اجتماعی  روابط  و  کار  مسئولیت،  اجتماعی،  نقش  مفهوم  کودک 
درک می کند؛ و با همین تجربیات و ادراک ها شخصیت خود را شکل می دهد.

جامعه  می باشد؛  افراد  استعدادهای  شکوفایی  مسئول  پرورش،  و  آموزش 
شناسان آن را وسیله ی اداره و کنترل جامعه تعریف نموده اند و آن را مترادف 

جامعه پذیری دانسته اند. به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
برای توسعه نظام های آموزشی و برای رسیدن به آینده بهتر، سازوکار یک 
نظام ارزیابی می تواند نقش یک آینه را برای نظام آموزشی بازی کند؛ تا تصمیم 
گیران و برنامه ریزان بتوانند تصویری از چگونگی وضع فعالیت ها به دست آورند 
و با استفاده از آن تصمیم های الزم را جهت بهبود و پیشرفت فعالیت ها برای 

رسیدن به بازده مورد نظر اتخاذ کنند.
از آنجائی که متولیان آموزش و پرورش، مسئول ساخت شخصیت، منش 
این  از  است؛  گرفته  قرار  آنان  عهده  بر  عظیمی  رسالت  و  انسانی اند  سلوک  و 
نظر این نهاد جایگاه ویژه ای در بین سازمان های دیگر دارد و سالمتی و تعادل 

انسان ها تا حدود زیادی بستگی به کیفیت آموزش دارد.
مناطق محروم کشور همواره زیر تیغ بی عدالتی آموزشی قرار داشته و دارند، 
امکانات  با کمترین  و عشایری همواره  روستایی  مناطق محروم،  دانش آموزان 
آموزشی در کالس های درس مشغول تحصیل اند، از تحصیل زیر چادر و کانکس 
تا در بهترین حالت، درس خواندن در کالس های مسقفی که هیچ امکاناتی ندارند. 
از دایره عدالت آموزشی  باز هم  اما  اینکه در داخل مدرسه درس می خوانند  با 
خارج هستند، اگرچه این روزها صحبت از هوشمند سازی مدارس، ورود تبلت 
و اجرای ورزش های تخصصی در مدارس می شود اما انگار دانش آموزان مناطق 
محروم از حیطه برنامه ریزی مسئوالن خارج هستند چرا که وجود کامپیوتر در 
کالس درس یا حتی زنگ ورزش برای دانش آموزان این مناطق بیشتر به یک 
نرم می کنند چرا  با مشکالت جدی تری دست وپنجه  آن ها  افسانه شبیه است، 

که حداقل استانداردهای الزم برای تحصیل را ندارند که در بسیاری از مواقع 
کمبود امکانات آموزشی از جمله نبود مدرسه در پایه های تحصیلی باالتر منجر 

به ترک تحصیل این دانش آموزان می شود.
معلمانی که در مدارس محروم کشور تدریس می کنند نیز مسائل و مشکالت 
خاص خود را دارند، چند سال است در بدترین روستاها و محروم ترین مناطق 
زمانی که  تا  روبه رو شده ایم  متعددی  با مشکالت  تدریس هستیم که  مشغول 
برای  انگیزه ای  نشود  مسائل حل  بقیه  و  لحاظ حقوق  به  معلم  مشکالت یک 
مناطق محروم کشور  دانش آموزان  نرود  یادمان  نخواهد داشت،  تدریس خوب 
بخشی از جامعه دانش آموزی هستند که شاید یکی از اصلی ترین خواسته های 

آن ها تحقق عدالت آموزشی و تحصیل در آرامش باشد.
معلمان روستای دینور شهرستان خداآفرین از برگزاری کالس های درس 
و  کرونا  شیوع  با  نشود.  متوقف  دانش آموزان  آموزش  جریان  تا  می دهند  خبر 
تعطیلی مدارس برنامه های آموزشی از رسانه ملی آغاز شد و برخی از دانش آموزان 
توانستند پا به پای برنامه ها پیش رفته و  از آموزش الزم بهره مند شوند. متأسفانه 
در این شهرستان بسیاری از والدین سواد استفاده از تلویزیون و چگونگی دریافت 
برنامه های آموزشی از شبکه هایی همچون شبکه آموزش را ندارند لذا اکثر دانش 

آموزان نمی توانستند از آموزش های تلویزیونی استفاده کنند.
در این شرایط روش  حضوری را برای آموزش دانش آموزان خود انتخاب 
کرده ایم؛ دانش آموزانی که هیچ گونه دسترسی به تلویزیون، اینترنت و گوشی 
هوشمند ندارند، بنابراین تصمیم گرفتیم تا کالس درس را برای این دانش آموزان 

با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ادامه دهیم.
این کار برای برقراری عدالت آموزشی بسیار مهم است چرا که دانش آموزان 
زیادی هستند که به خاطر فقر دانشی و اقتصادی خانواده امکان استفاده از رسانه 

ملی و یا فضای مجازی را ندارند.

برگزاری کالس  برای  کوهستانی  و  مسافت طوالنی  پیمودن 
درس حضوری

 معلمان دبستان دینور که به عشق دانش آموزان خود، مسافت طوالنی و 
مسیر کوهستانی را طی می کند تا مبادا صفحات کتاب درسی دانش آموزان با 
گذشت روزها ورق نخورد و از درس عقب بمانند؛ یک مسیر طوالنی که عشق 
و عالقه آن را کوتاه تر می کند و دانش آموزان نیز به صورت دو نفری و سه 
نفری، با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی سر کالس درس در 

مدرسه حاضر می کنند.

کالس ها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود
دانش  و  است  یافته  توسعه  کمتر  و  دورافتاده  روستایی  دینور،  روستای   
آموزان در مدرسه کانکسی، تحصیل می کنند؛ در این مدرسه تلفن و گاز وجود 
ندارند.  تلویزیونی دسترسی  اینترنت و شبکه های  به  نیز  آموزان  ندارد و دانش 
از  آموزان  دانش  اینکه  برای  تلویزیونی،  اینترنت و شبکه های  نبود  به  توجه  با 
دروس خود عقب نمانند با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، کالس درس دانش 

آموزان به صورت تعداد کمتر در کالس برگزار می شود.

نوبتی برای دانش آموزان تدریس می کنیم
 این دبستان ۶ پایه تحصیلی دارد تعداد دانش آموزان ۲۸ نفر می باشد و 

اینکه دانش آموزان از همدیگر فاصله  به دلیل فاصله گذاری اجتماعی و برای 
داشته باشند، تدریس آن ها به صورت پایه انجام می گیرد و نوبتی برای آن ها 
تدریس می کنیم؛ همه مدارس روستاهای شهرستان خداآفرین فعال بوده و تمام 
معلمان این شهرستان در این روزها با عشق و عالقه و ایثار در مدارس حضور 
داشته و به وضعیت تحصیلی و حتی تربیتی دانش آموزان خود رسیدگی می کنند.

فصل زمستان و مشقت هایی که وجود دارد
این روستا خاکی و  راه  نیز مشقت است،  آمد  باشد رفت و  راه که خاکی 
تحمل  را  آمد  رفت  برای  بسیاری  مشقت  زمستان  فصل  در  است  کوهستانی 
می کنیم؛ روزهای سرد و برفی در روستای دینور شیرین ترین خاطره ها را برای 
معلمان این روستا رقم می زند؛ بارش برف سنگین و ماندن در راه، شیرین ترین 
خاطره ای است که به زبان می آوریم چرا که به خاطر تدریس و عشق و عالقه 
آموزان خود  به دانش  را  این سختی  و  ماندیم  راه  آموزان در  این دانش  برای 

بروز ندادیم.
این  در  تدریس  اما  دارد  وجود  بسیاری  تدریس  روش های  معتقدیم 
اما  است  سخت  قدری  دارند  وجود  پایه ای  چند  آموزان  دانش  که  مدرسه 
آموزان  دانش  گاهی  و  باشد  محور  دانش آموز  تدریس،  که  می کنیم  سعی 
گاهی  می کنند.  نیز کمک  پایین تر  پایه های  دانش آموزان  به  باالتر  پایه های 
برخی از دانش آموزان روحیه خوبی ندارند و متوجه این می شویم که شاید 
دانش  که  می کنیم  سعی  و  باشد  داشته  وجود  آن ها  خانواده  در  مشکالتی 
تا  بدهیم  روحیه  آنان  به  مناسب  برخورد  و  رفتار  با  و  را درک کرده  آموزان 

نکنند. احساس  تنها  مدرسه  در  را  خود 
رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی و عدم تردد از توصیه هایی است که 
در این روزها که شیوع ویروس کرونا جهان را درگیر خود کرده، پیشنهاد می کنیم 
و معتقد هستیم که ماندن در خانه بهترین روش برای پیشگیری از این ویروس 
است اما زمانی که خود و دانش آموزان در کالس درس حاضر می شوند موارد 
بهداشتی را رعایت کرده و استفاده از محلول ضدعفونی و رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی از مواردی است که در این کالس درسی انجام می گیرد.

 لزوم وجود کانکس نو و مجهز و ساخت مدرسه
 معلمان این روستا که همراه با دانش آموزان، طعم مشکالت را می چشند 
دوست دارند کانکس این مدرسه نو و مجهز باشد و یا مدرسه ای در این روستا 
ساخته شود تا مشکالت دانش آموزان نیز حل شود، چراکه سرمایش، گرمایش 
و حتی روشنایی کانکس قدری مشکل است. هر روز صدای الفبای زندگی در 
البه الی سرمشق  نیز  مشکالت  اما  می رسد،  گوش  به  دورافتاده  روستای  این 
دانش آموزان، سطر به سطر با آنان خو می گیرد. در این روزها که شیوع ویروس 
افرادی  فداکاری  و  اما وجدان  است،  زده  بر هم  را  زندگی  عادی  روال  کرونا، 
طی  با  که  معلمانی  است؛  نباخته  رنگ  منطقه  فداکار  و  دلسوز  معلم  همچون 
مسیر طوالنی و کوهستانی خود را به دانش آموزان می رساند تا درس ایثار و 

فداکاری را ماندگار کنند.
در پایان، این فرصت را نیز غنیمت می شماریم که از تدابیر و راهکارهای 
ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان خداآفرین که در جهت پیشبرد اهداف 
آموزشی و تربیتی دانش آموزان منطقه با جان و دل مایه می گذارند و هم چنین از 
زحمات معاونت آموزشی و کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان نیز تشکر  کنیم.

خاطرات تلخ و شیرین معلمان دینور

موانع و راهکارهای آموزش در مدارس کم تر توسعه یافته

تاریخ قیام 1۵ خرداد به روایت 
اسناد

پانـزده  قیـام  تاریـخ  مجموعـه 
خـرداد بـه روایـت اسـناد نوشـته جواد 
منصـوری در دو جلد منتشـر شـد. جلد 
اول شـامل سـه بخـش کلی اسـت. در 
تحـوالت  بـه  دوم  و  اول  بخش هـای 
ایـران در سـال های ۱33۲ تا فروردین 

۱3۴۲ پرداختـه شـده اسـت.
بخـش سـوم بـه بررسـی واقعـه 
فیضیـه و توطئـه رژیـم پهلـوی علیـه 
اشـاره می پـردازد.  روحانیـت  و  حـوزه 
در ایـن بخـش بـه وقایـع محرم سـال 
۱3۸3 قمری )خردادماه ۱3۴۲شمسـی( 
مبـارزات انقالبی ملت ایـران و متقابال 
مقابلـه رژیـم پهلـوی بـا این مبـارزات 

اشـاراتی شـده است.
جلـد دوم در دو بخـش به انضمام 
اسـناد، بـه طـور تفصیلی بـه واقعه ۱۵ 
خرداد پرداخته اسـت. بررسی چگونگی 
امـام  دسـتگیری  قیـام،  شـکل گیری 
خمینـی )ره(، قیام مـردم در واکنش به 
بازداشـت امـام، نتایـج قیـام ۱۵ خرداد 
و... بخشـی از سـرفصل های جلـد دوم 

ایـن مجموعه اسـت.
در مجموعـه مذکـور بیش از ۹۰۰ 
بـرگ سـند در رابطه با قیـام ۱۵ خرداد 

منتشر شـده است.
سـه سـال سـتیز مرجعیت شـیعه 

در ایـران
کتـاب سـه سـال سـتیز مرجعیت 
شـیعه در ایران نوشـته حجت االسـالم 
روح اهلل حسـینیان شـامل چهـار بخش 
کلـی اسـت کـه بـه بررسـی دوره سـه 
سـاله مبـارزات مرجعیت شـیعه با رژیم 
 )۱3۴3 تـا   ۱3۴۱ سـال  )از  پهلـوی 

پرداخته.
بخـش اول کتـاب درباره سـاختار 
آن  و سـلطه جهانـی  آمریـکا  داخلـی 
ادامـه بـه  کشـور برجهـان اسـت. در 

رونـد سـلطه آمریکا در ایـران و عوامل 
پیاده سـازی سیاسـت های امپریالیستی 

آن اشـاره شـده است.
مبـارزات  بـه  دوم  بخـش  در 
روحانیـون بـه رهبـری امـام خمینـی 
)ره( بـا سیاسـت های آمریـکا و رژیـم 
مسـائل  در  پهلـوی  نشـانده  دسـت 

اسـت. شـده  پرداختـه  مختلـف 
بـا  علمـا  ی  لفت هـا مخا
سیاسـت های ضددینـی رژیـم پهلـوی 
در موضوعاتی چـون اصالحات ارضی، 
الیحـه انجمن هـای ایالتـی والیتـی و 
انقـالب سـفید از جملـه مباحـث ایـن 

اسـت. بخـش 
تقابـل  بـه  کتـاب  سـوم  بخـش 
پهلـوی  رژیـم  بـا  شـیعه  مرجعیـت 
پرداختـه و مصادیـق ایـن تقابـل یعنی 
مـاه  در  درگیری هـا  فیضیـه،  فاجعـه 
امـام  دسـتگیری  آخـر  در  و  محـرم 
خمینی )ره( و قیام ۱۵ خرداد را بررسی 

کـرده اسـت.
و  روحانیـت  رویارویـی  تشـدید 
رژیـم پهلوی و سـلطه آمریـکا، عنوان 
درگیری هـای  اسـت.  چهـارم  بخـش 

رژیـم پهلـوی بـا روحانیـت، موضـوع 
تبعیـد  و  کاپیتوالسـیون و دسـتگیری 
امـام خمینـی )ره( در این بخش مطرح 

شـده اسـت.
نقش بازار در قیام 1۵ خرداد 

کتاب
کتـاب نقـش بـازار در قیـام ۱۵ 
خـرداد نوشـته رحیـم روحبخـش سـه 
آن  اول  بخـش  اسـت؛  کلـی  بخـش 
دربـاره تاریخچـه بـازار و پیونـد آن بـا 
مذهـب و وقایعـی چون جنبـش تنباکو 
و نهضـت ملـی صنعـت نفـت اسـت.

بخـش دوم بـه سـیر تاریخـی و 
روزشـمار فعالیت هـای بازار تهـران در 
قیـام ۱۵ خرداد اختصاص دارد. از جمله 
مهم تریـن فعالیت های بـازار تظاهرات 
عاشـورا و واکنـش بـه دسـتگیری امام 

خمینـی )ره( بوده اسـت.
در بخـش سـوم به نقش بـازار در 
شهرسـتان ها و قیـام ۱۵ خـرداد اشـاره 
صـورت  بـه  آن  در  کـه  اسـت  شـده 
فهرسـت وار از ۱۸ شـهر یاد شده است.

در پایـان فهرسـتی از اسـناد بـه 
صـورت تفصیلـی موجـود اسـت.

نقش روحانیت در قیام 1۵ 
خرداد

کتـاب نقـش روحانیـت در قیـام 
۱۵ خرداد نوشـته فریبـا جعفری دارای 
۵ فصـل اسـت؛ فصـل اول آن دربـاره 
نقـش روحانیت در تاریـخ معاصر ایران 
نهضـت  چـون  خاصـی  دوره هـای  و 

مشـروطه و دوران رضاخـان اسـت.
فصـل دوم به بررسـی زمینه های 
قیـام و اوضاع اجتماعی سیاسـی ایران 
پرداختـه  قیـام ۱۵ خـرداد  آسـتانه  در 
موضـوع  بـه  سـوم  فصـل  اسـت.در 
دسـتگیری امـام خمینـی )ره( و وقـوع 
قیـام ۱۵ خـرداد ۱3۴۲ و واکنش هـای 
مختلـف نسـبت بـه آن پرداختـه شـده 
پنجـم  و  چهـارم  اسـت.فصل های 
نیـز بـه بررسـی نقـش روحانیـون در 
شهرسـتان ها و واکنش هـای مختلـف 
در محافـل و مطبوعات نسـبت به قیام 

۱۵خـرداد اختصـاص دارد.
قیـام  و  آمریکایـی  اصالحـات 

خـرداد  ۱۵
کتـاب اصالحات آمریکایی و قیام 
۱۵ خرداد نوشـته عبـاس خلجی دارای 

سـه بخش کلی اسـت و بـه اصالحات 
مـورد نظـر آمریـکا کـه توسـط رژیـم 
پهلـوی اعمـال می شـد اشـاره کـرده 

است.
رابطـه  در  کتـاب  اول  بخـش 
پهلـوی،  دوران  سیاسـی  فضـای  بـا 
اصالحـات ارضی، الیحـه انجمن های 
ایالتی والیتی و انقالب سـفید، مجموعا 
منشـا و انگیـزه و ماهیـت و نتایـج آن 

اسـت. پرداختـه  برنامه هـا 
 ۱۵ قیـام  دربـاره  دوم  بخـش 
و  فراینـد  ماهیـت،  و   ۱3۴۲ خـرداد 
نتایـج سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی و 

اسـت. آن  فرهنگـی 
بخـش سـوم کتـاب در رابطـه با 
اصالحـات دوره ۱33۹-۱3۴۲ و قیـام 
آن  وقایـع  تاثیـر  و  خـرداد ۱3۴۲   ۱۵

دوران بـر یکدیگـر اسـت.
بهار بیداری

ایـن کتاب را نشـر رسـول آفتاب، 
وابسـته بـه موسسـه فرهنگـی هنـری 
رسـول آفتاب به انتشـار رسانده است و 
موضـوع آن، قیام پانـزده خرداد، ۱3۴۲ 
به همـراه بخش هایـی از تاریخ پهلوی 

و جنبش هـای و قیام هاسـت.
ایـن کتـاب ۲۲۸ صفحـه ای کـه 
اولیـن بـار در سـال گذشـته بـه چـاپ 
خاطـرات  از  بخشـی  تنهـا  رسـیده، 
شـاهدان خیـزش انقالبی مردم دشـت 
ورامین در ۱۵ خرداد ۱3۴۲ است. دشت 
بـزرگ ورامین، شـامل شهرسـتان های 
ورامیـن، پیشـوا، پاکدشـت و قرچـک 
اسـت، مهـد شـیرمردان والیتمـداری 
و شـجاعت  دینـی  بـوده کـه غیـرت 
از  حمایـت  صـرف  را  خـود  انقالبـی 
کردنـد.  والیـت  و  مرجعیـت  حریـم 
حرکـت کفن پوشـان پیشـوا و ورامیـن 
بـه سـمت تهـران در ۱۵ خـرداد ۴۲ 
در باقرآبـاد قرچـک منجر به شـهادت، 
مـردم  از  عـده ای  اسـارت  و  جراحـت 
انقالبـی شـد کـه در این کتـاب روایت 

آن روزهـا آمـده اسـت.
1۵ خرداد 42 چرا و چگونه؟

همانطـور کـه از نـام ایـن کتـاب 
برمی آیـد، مولفان علیرضـا مهدی زاده 
و فاطمـه قره چایـی سـعی کرده انـد در 
آن، بـه ریشـه یابی و انعکاس واقعه ۱۴ 

خرداد سـال ۴۲ دسـت یابند.
از سـوی نشـر  ایـن کتـاب کـه 
امـروز و فـردا و در ۲۵۶ صفحه تدارک 
دیده شـده، در سـال ۹۲ به چاپ رسیده 
اسـت، در هفـت فصل تدوین شـده که 
سـه فصـل نخسـت بـه شـرح وقایـع 
پیـش از قیـام، از سـال ۱3۴۰ تا سـال 
۱3۴۲ شمسی اختصاص دارد. در فصل 
چهـارم، بـه طـور ویـژه به مقطـع قیام 
مربـوط  جریانـات  و  خـرداد  پانزدهـم 
بـه آن پرداخته شـده و فصـل پنجـم، 
دربردارنـده بیانـات امـام خمینـی )ره(، 
در مـورد قیـام تاریخـی پانـزده خـرداد 
اسـت. در فصـل ششـم، بیانـات مقـام 
قیـام  ایـن  مـورد  در  رهبـری  معظـم 
درج شـده و فصـل پایانـی، مربـوط بـه 

مسـابقه کتاب خوانـی اسـت.
نگاهی به قیام خونین 1۵ 

خرداد 1۳42
دیگـر کتـاب منتشـر شـده حول 
کتـاب  خـرداد،  پانـزده  قیـام  محـور 
نگاهـی بـه قیـام خونیـن ۱۵ خـرداد 
۱3۴۲ اسـت. ایـن کتـاب را انتشـارات 
کتـاب سـبز بـه انتشـار رسـانده کـه از 
سـبز«  »کتـاب  کتابچه هـای  سـری 
اسـت و در آن بـا رویکـردی تاریخـی، 
بـه بررسـی نحـوه شـکل گیری قیـام 
پانزده خـرداد ۱3۴۲ پرداخته می شـود.

در ایـن بررسـی، نحـوه تشـکیل 
نهضـت آزادی علیـه اصالحات انقالب 
شـاه و نحوه شکل گیری انقالب سفید، 
طرحـی آمریکایـی که درصـدد آن بود 
تـا زنـان مسـلمان را بـه بی بندوبـاری 
سـوق دهـد، در راسـتای قیـام پانـزده 
خـرداد مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.

زل
ل ع

ص
ف

تصویری دیده نشده از لیلی گلستان و زنده یاد عباس کیارستمی
اختصاصی دنیای جوانان

این فصل سبز 
رنگ زمستان گرفته است

محمدرضا احمدی فر

دست مرا بگیر که توفان گرفته است
با من بمان که غربت من جان گرفته است

شالی برای سوز پریشانی ام بباف
این فصل سبز رنگ زمستان گرفته است

آواره نگاه تو مانده است سال ها
این دل که راه کوه و بیابان گرفته است

یک عمر زیر سقف نگاه تو بوده ایم
امشب خبر رسید که باران گرفته است

باورمکن اگرچه ببینی به چشم خویش 
دل - دوره گرد چشم تو- سامان گرفته است

این آسمان که تکیه به لبخند داده است 
از ما ستاره های فراوان گرفته است

جاری ست خون رگ رگ من در رگ غزل 
این بودن من است که پایان گرفته است
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

اجرای پروژه شهر و روستای بدون دخانیات در مازندران
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم 
دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم 
زده و با ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی که 
می خوانید مخاطرات مصرف کنندگان دخانیات در مواجهه با کرونا را مورد بررسی قرار داده ایم.  روز جهانی 
بدون دخانیات ) World No Tobacco Day( عنوان روزی است مصادف با 3۱ ماه مه هر سال که 
در سراسر جهان برای جلب توجه و تشویق افراد در راستای ترک محصوالت دخانی، خواستار اجرای عدم 
مصرف این محصوالت در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته می باشد، این روز برای جلب توجه نسبت به شیوع 
گسترده تأثیرات دخانیات بر سالمت انسان در نظر گرفته شده که در حال حاضر منجر به مرگ و میری 
بالغ بر ۸ میلیون نفر در سال می شود و در کنار این معضل، حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر مرگ غیرمستقیم تنها به 
دلیل استنشاق دود سیگار افراد سیگاری)دود دست دوم( حاصل می گردد.کشورهای عضو سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( در سال ۱۹۸۷ میالدی روز جهانی بدون دخانیات را ایجاد کردند، در طول  سال های 
گذشته تاکنون، این روز برگزیده، باعث رویارویی و بعضاً مقاومت هایی در سراسر جهان از جانب دولت ها، 
سازمان های بهداشت عمومی، افراد سیگاری، تولیدکنندگان محصوالت دخانی و صنعت دخانیات گردیده. 
شعار امسال سازمان جهانی بهداشت” تعهدی برای ترک” )commit in quit( انتخاب شده است.

در ایران  به جای روز بدون دخانیات هفته ملی مبارزه با دخانیات برگزار می شود که در سال 
۱۴۰۰ این هفته همزمان بار روز جهانی بدون دخانیات مصادف با  روز سه شنبه ۴ خرداد ماه است و 
تا روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ادامه خواهد داشت که شعار آن “تعهد من ترک قلیان” از سوی معاونت 

بهداشت وزارت بهداشت اعالم شده است.

*خسارت۷۰  تا 9۰ هزار میلیارد تومانی به کشور
علیرضا رییسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همین ارتباط گفت که هزینه های 
مستقیم بخش سالمت ساالنه ۴۰ هزار میلیارد تومان است و اگر بخواهیم هزینه های غیرمستقیم مانند 
از کارافتادگی و بیماری هایی که دخانیات ایجاد می کند را در نظر بگیریم، ۷۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان 
خسارت به کشور وارد می شود، در مجموع دخانیات ۱3۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به کشور ضرر 
می زند. وی با بیان اینکه مصرف این ماده دخانی میان زنان ایرانی باال است، اظهار داشت: یکی از علل 
افزایش گرایش زنان بویژه جوانان برای اشتیاق به مصرف قلیان وجود تنباکو های معطر است که بسیار 
خطرناک بوده و جای تاسف دارد، الزم است برای جلوگیری از این مساله برنامه هایی در دست اجرا باشد.

*دخانیات خطرناک تر از کرونا
بیماری کرونا در یک و سال نیم گذشته، جان بیش از سه میلیون نفر را گرفت، اما دخانیات ساالنه 
هشت میلیون نفر را به کام مرگ می فرستد و هنوز مافیای دخانیات به کار خود مشغول بوده و خسارت های 

زیادی را از لحاظ مادی و جانی به جامعه وارد می کنند.
معاون وزیر بهداشت، در آمد ساالنه حاصل از دخانیات را در کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان دانست 
و تصریح کرد: ساالنه ۵۹ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید و ۵۵ میلیارد نخ سیگار مصرف می شود و این 

ماده دخانی تنها محصولی است که ارزان بوده و صف هم ندارد.

*دخانیات عامل خطر برای عفونت های تنفسی
مصرف دخانیات به عنوان یک عامل خطر برای هرگونه عفونت دستگاه تنفسی به شمار می رود و 
ویروسی که بیماری کووید - ۱۹ را ایجاد می کند نیز در درجه اول سیستم تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
بنابراین مصرف کنندگان دخانیات در معرض خطر شدید عوارض ناشی از ابتالء به ویروس کرونا هستند.

*وجود  ۴۳ نوع ماده سرطانزا در سیگار
سیگار ساالنه جان ۶ میلیون نفر در جهان را می گیرد و مصرف روزانه سیگار در مازندران بین 
گروه های سنی پسران ۱۸ تا ۲۴ سال  درشهر و روستا و مردان شهری ۵۵ تا ۶۴ سال بیشتر و مصرف 

تنباکو در پسران ۲۵ تا 3۴ سال شهری و مردان ۴۵ تا ۵۴ سال روستایی بیشتر است.
درسیگار ۴3 نوع ماده سرطانزا وجود دارد، سیگار در ابتال به سرطان های ریه، گلو، لب و دهان، 

افزایش سن و  با  و  دارد  لوزالمعده، معده و دهانه رحم نقش  مثانه،  حلق، 
استعمال دخانیات خطر ابتال به بیماری های گوناگون در افراد بیشتر می شود.

مواد موجود در سیگار، ضربان قلب و فشار خون را باال می برد و خطر 
سکته های قلبی و مغزی را بیشتر می کند.

ابتال به انواع بیماری ها در افراد سیگاری مبتال به دیابت بیشتر از سایر 
افراد است. افراد سیگاری مبتال به برونشیت مزمن در معرض خطر ابتال به 
بیماری مزمن انسدادی ریه قرار دارند و براین اساس باید هر چه سریع تر 

اقدام به ترک این عادت کنند.

*قلیان خطرناکتر از سیگار
بر خالف بسیاری عقاید و باورهای سنتی، دود منتشرشده از قلیان حاوی 
مقادیر بی شماری مواد سمی است، این مواد به عنوان عوامل بروزفشار خون 
باال، سرطان ریه، بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری ها شناخته شده 
اند که نیکوتین موجود در دود حاصل از مصرف قلیان همانند سایر مواد دخانی 

اعتیادآور است و مصرف متناوب آن ایجاد وابستگی می کند.
میزان گاز مونوکسید کربن، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سرطان 
زا منتشرشده از احتراق ذغال یا مواد ایجاد کننده حرارت در قلیان در مقایسه 

باسیگار، به مراتب بیشتر و آثار سوء آن نیز چه برای مصرف کنندگان و چه برای افراد در معرض دود 
تحمیلی فراتر است.

*انتقال بیماری هنگام استفاده از قلیان مشترک
احتمال ابتال به بیماری های منتقله از طریق دهان و دستان آلوده در اثر استفاده مشترک از قلیان 
همچون سل و هپاتیت نیز دور از ذهن نیست، استفاده از مواد معطر شیمیایی در تنباکوهای به اصطالح 
میوه ای با دارابودن مقادیرباالیی از مواد آروماتیک حلقوی سرطانزا نظیر بنزن در کنار انواع سموم شیمیایی، 
باکتری وقارچ های بیماریزا و همچنین فلزات سنگین، خطرات مصرف قلیان را صد چندان کرده است.

مصرف قلیان در محیط های عمومی به علت استفاده مشترک موجب خطر انتقال ویروس کرونا 
در محیط های اجتماعی می شود و از طرفی عبور دود قلیان از مسیر مشترکی که در ساختار قلیان وجود 
دارد شامل قسمت دهانی، شلنگ و جام موجب بقا و انتقال میکروارگانیسم های منتقل شده از افراد 

مصرف کننده در این قطعات می شود.
مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود دست دوم و تأثیر آن به ابتالء به بیماری های قلبی 
و عروقی بر کسی پوشیده نیست. طبق شواهد موجود ویروسی که باعث بیماری کووید - ۱۹ می شود 
هم با ایجاد آسیب های قلبی عروقی حاد و مزمن همراه است. بنابراین مصرف دخانیات یک عامل خطر 
برای پیشرفت کووید - ۱۹ است و میزان بروز عالئم شدید بیماری و نیاز به دستگاه تهویه مکانیکی و 

بستری در بخش مراقبت های ویژه یا مرگ را افزایش می دهد.

*سیگاری ها به درمان شدید نیاز دارند
براساس مطالعات اولیه سازمان بهداشت جهانی افراد مصرف کننده مواد دخانی ۱۴ برابر بیشتر از افراد 
غیر سیگاری به درمان شدید نیاز دارند، دو برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری جان خود را از دست می دهند.

ایران یکی از بیست کشور برتر جهان در انجام مداخالت پیشگیرانه کنترل عوامل خطر بیمارهای 
غیر واگیر از جمله مصرف دخانیات توسط سازمان بهداشت جهانی شناخته شده است. بسیار حائز اهمیت 
است که کنترل استعمال دخانیات به خصوص قلیان در این زمان حساس رسماً و در یک رویکرد جامع، 
با توجه به تعهدات کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی شامل 
ممنوعیت مصرف همه نوع مواد دخانی از جمله قلیان در تمام اماکن عمومی 
)مانند قهوه خانه ها و سفره خانه ها و رستوران ها( توسط مسئوالن امر مورد توجه 
ویژه قرار گیرد چرا که چنین ممنوعیت هایی می تواند به پیشگیری از افزایش 

خطر انتقال کرونا ویروس کمک کند.

* دخانیات، خطر ابتال به کرونا را افزایش می دهد
پس از مبارزه جهانی با موج های جدید کروناویروس، هنوز هم خبر های 
ضد و نقیض درباره بیماری -COVID۱۹ بسیار است. یکی از این موارد ارتباط 
دخانیات به خصوص سیگار با این بیماری است. آنچه اغلب می شنویم و یا شاید 
انتظار داریم بشنویم، این است که استفاده کنندگان از این محصوالت، در معرض 
خطر بیشتری از سوی این بیماری هستند. اما آیا واقعاً استعمال دخانیات، خطر 
ابتال به را افزایش می دهد و یا باعث تشدید این بیماری می شود؟ سال گذشته 
بود که نشریه آنالین Slate طی گزارشی به بررسی آخرین یافته ها در این 
زمینه پرداخت. آیا احتمال ابتالی افراد سیگاری به کووید-۱۹، بیشتر از افراد غیر 
سیگاری است؟ اگه به اخباری که در این زمینه در رسانه منتشر می شود دقت 
 ،Wired ،کنیم، پاسخ این پرسش، »بله« است. روزنامه های نیویورک تایمز

سی ان ان، بلومبرگ و بسیاری از نشریات دیگر، گزارش هایی را  از ابتدای شیوع کرونا تا کنون منتشر 
کرده اند که هشدار می دهد سیگاری ها در معرض خطر بیشتری هستند.

*خطرات سیگارهای الکترونیکی
ابتدای شیوع  کرونا، به عنوان فرصتی برای محدود کردن عرضه  از  گروه های ضد دخانیات 
محصوالت نیکوتین دار، از سیگار های الکترونیکی گرفته تا ممنوعیت کامل سیگار، استفاده می کنند. در 
آمریکا، یک سناتور به نام »ریچارد بلومنتال«، بیماری کرونا را توجیهی برای ممنوعیت ملی سیگار های 
طعم دهنده الکترونیکی عنوان کرده بود. در سال گذشته دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا نیز 
از سازمان غذا و داروی این کشور خواستند که به طور موقت سیگار های الکترونیکی را ممنوع اعالم 
کند. در میان همه این هشدارها، به یک مسئله توجه نسبتاً کمی شده است: آخرین شواهد در خصوص 
ارتباط استعمال دخانیات و بیماری کووید-۱۹ کاماًل مبهم هستند و در مورد سیگار های الکترونیکی 

تقریباً هیچ چیزی وجود ندارد.

*تخریب سیستم ایمنی با دخانیات
در واقع کمتر کسی شک می کند که شواهد قانع کننده ای وجود 
ندارد که ثابت کند استعمال دخانیات یک عامل خطرناک برای ابتال به 
COVID-۱۹ است. تأکید شده است که سیگار کشیدن، ظرفیت سیستم 
ایمنی بدن را برای مقابله با عفونت، تضعیف می کند و انتظار می رود که 
افراد سیگاری به ویژه در معرض بیماری تنفسی جدید باشند. یک بررسی 
منتشر شده در ۲۰ مارس، با استفاده از مطالعاتی که در بیمارستان ها در 
چین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتیجه گرفت که »سیگار کشیدن 
به احتمال زیاد با پیشرفت و پیامد های منفی COVID-۱۹ مرتبط است«. 
استعمال دخانیات همچنین با سایر شرایط از جمله دیابت همراه است که 
ممکن است وضعیت COVID-۱۹ را بدتر کند. بنابراین، در ابتدا یک 
انتظار منطقی وجود داشت که استعمال سیگار ممکن است یک عامل 

خطر قابل توجه باشد.
 

*سیگارآسیب رسان به ایمنی بدن
خوب با این توصیف آیا االن زمان بیرون کشیدن سیگار ها است؟ در واقع نه! هنوز سیگار یک 
وسیله آسیب رسان به سیستم ایمنی بدن و خطرناک برای سالمتی ماست. از طرف دیگر اگر چه برخی 
از پژوهش ها نشان مید هد که افراد سیگاری ممکن است کمتر در معرض کروناویروس جدید قرار گیرند، 
اما این مطالعات در مراحل اولیه و غیر قطعی خود هستند. داده های متناقض می توانند در هر زمان ظاهر 
شوند. همچنین هنوز مشخص نیست که سیگار کشیدن با چه مکانیزمی خطر ابتال به کروناویروس 

جدید را کاهش می دهد.

*مصرف دخانیات عادتی مخرب
در واقع، سیگار کشیدن صرف نظر از ارتباط آن با COVID-۱۹ یک عادت مخرب است. 
»سارا واتل« از انستیتوی بهداشت عمومی نروژ که سال گذشته سیگار کشیدن را از لیست عوامل 
خطرناک COVID-۱۹ حذف کرده بود می گوید:»به خوبی مشخص شده است که استعمال سیگار 
خطرناک است و عوارض ناخوشایندی بر سالمتی انسان می گذارد؛ بنابراین جدای از عملکرد آن در 
بیماری کرونا، کنارگذاشتن آن همیشه یک ایده خوب برای حفظ سالمتی است«. همچنین پژوهش 
های سال گذشته محققان یونان و ایاالت متحده نشان می دهد که اگرچه فعل و انفعال استعمال 
دخانیات و بیماری کرونا هنوز هم ناشناخته است، اما »توصیه کلی برای ترک سیگار به عنوان اقدامی 
برای حفظ سالمتی، کماکان معتبر است«. در واقع صرف نظر از چگونگی بررسی تحقیقات در مورد 
اثرات نیکوتین بر COVID-۱۹، دانشمندان قصد ندارند چندین دهه تحقیقات مبنی بر اثرات مخرب 
سیگار بر سالمتی بدن را به یکباره برعکس کنند. بازگشت به عمومیت سیگار کشیدن در این شرایط، 

راه مناسبی برای مبارزه با کروناویروس جدید نیست.

*توصیه ها
 ترک مصرف مواد دخانی در هر زمان فرصتی عظیم برای بهبود 

امید به زندگی افراد است.
شواهد معتبری وجود دارد که نشان می دهد قطع مصرف مواد 

دخانی منجر به فواید سالمتی قابل توجهی در بدن انسان می شود.
توصیه ما به جوانان این است که به سمت مصرف مواد دخانی 
نروند .مصرف سیگار کم کم تبدیل به عادت مخربی می شود که ترک 

کردن آن گاهی سخت است.
به دلیل تاثیر مصرف انواع تنباکو بر تشدید تولید بزاق دهان و 
دفع بزاق در محیط های عمومی موجب می شود که در صورت مبتال 
بودن فرد به بیماری کووید۱۹، این بیماری به شدت انتقال یابد. البته 
در کشور ایران تولید و مصرف انواع سیگارهای الکترونیکی و تنباکوهای 

بدون دود ممنوع است.
بیماری کووید-۱۹ به ریه ها حمله می کند، ممکن است  کسانی 
که سیگار می کشند  در معرض جدی خطر ابتال به این بیماری قرار 

داشته باشند.

هنگامی که ریه های فردی که سیگار  استعمال می کنند در معرض آنفلوانزا یا عفونت های دیگر 
قرار بگیرد نسبت به افرادی که سیگار نمی کشند بسیار بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد و تخریب می شود 

زیرا سیگار تاثیر جدی بر روی ریه های این افراد دارد.
احتمال اینکه یک فرد به بیماری کووید-۱۹ حاد مبتال شود و در شدیدترین حالت فوت شود در 

بین افرادی که سیگار استعمال می کنند  ۱۴ برابر بیشتر است.
احتمال ابتال به عفونت کرونایی در مصرف کنندگان دخانیات که ترک کرده اند، کمتر است؛ زیرا 

عدم مصرف دخانیات به کاهش لمس دهان توسط انگشتان کمک می کند.
این امکان وجود دارد که افراد سیگاری در حال ترک  در صورت آلوده شدن شرایط را بهتر مدیریت 
کنند، زیرا ترک مصرف دخانیات تأثیر مثبت فوری بر افزایش عملکرد ریه و قلب و عروق دارد و این 

پیشرفت ها تنها با گذشت زمان افزایش می یابد.
مصرف کنندگان دخانیات می توانند ناقلین بالقوه بیماری کرونا باشند و بعضا تشخیص بیماری 
را جدی  سرفه،  جمله  از  بیماری  عالئم  به  فرد  نکردن  توجه  دلیل  به  افراد  این  در  کروناویروس 
بزرگی به سالمت  به ترک مصرف دخانیات کمک  اقدام  نگیرند  

فرد و جامعه می کند.
مردم می توانند با متوقف کردن استعمال دخانیات، در حمایت 
از خود در برابر ویروس کرونا سهم بسزایی داشته باشند – حتی اگر 

این بیماری همه گیر به راحتی سپری شود
اگر با بعضی از افراد سیگاری زندگی می کنید، تحت تاثیر سیگار  
 قرار می گیرید. ترک سیگار و یا دور شدن از آن محیط، به شما در 
محافظت از خود، اطرافیان و به طور بالقوه به کاهش فشار به نظام 

سالمت و بهداشت نیز کمک خواهد کرد.
افرادی که به طور منظم و سالها سیگار می کشند، احتمااًل فشار 
خون باال، بیماری ایسکمیک قلب، مشکالت گردش خون و بیماری 
مزمن ریه )آسیب ریه و کاهش ظرفیت ریه( بیشتری دارند، که همه 

آنها خود عوامل خطر زا برای کووید-۱۹ هستند.”
کاهش نرخ سیگار کشیدن در سطح کشور می تواند تأثیر بسیار 
مثبتی بر سالمت عمومی داشته باشد. اکنون لحظه ی خوبی است 
که هر چیزی را ترک کنید و افراد سیگاری ممکن است پذیرش بیشتری در زمان حال داشته باشند!

گروه های “آسیب پذیر”، یعنی افرادی که شرایط جسمانی مانند بیماری های قلبی عروقی، تنفسی 
و دیابت دارند، به احتمال زیاد سیگاری یا سیگاری سابق هستند. این ممکن است نشان دهد که افراد 

سیگاری در معرض خطر ابتال به واکنش های شدید به ویروس کرونا قرار دارند.
از آنجا که استعمال دخانیات بیشتر باعث افزایش آسیب پذیری می شود، الزم است که از افراد 

سیگاری باردار برای ترک سیگار حمایت شود.
 خدمات ترک سیگار کشیدن، می تواند به زنان باردار در طول دوران بارداری کمک کند و مشاوره 

های از راه دور و همچنین درمان جایگزین نیکوتین را ارائه دهد.
این نگرانی وجود دارد زمانی که افراد در خانه خود ایزوله می شوند، کودکان و افراد غیر سیگاری 
در صورت داشتن فرد سیگاری در خانه، در معرض خطر دود دست دوم باشند. قرار گرفتن در معرض دود 

دست دوم خطر قابل توجهی برای سالمتی دارد.
انتظار می رود به دلیل اینکه افراد سیگاری از قبل احتمال ابتال به بیماری های قلبی و عروقی و 

تنفسی را دارند، سیگار کشیدن یک عامل خطر زا برای ابتال به این بیماری باشد.
خطر واقعی در ریه و سیستم های تخریبی نهفته ای است که کووید-۱۹ مسبب آن است و به ریه 
آسیب می رسانند. این امر باعث می شود افراد در برابر عفونت های باکتریایی و ویروسی ثانویه، آسیب 
پذیر شوند. مشخص است که آسیب ریه چنین کاری می کند. آنگاه مقاومت آنتی بیوتیکی موثر خواهد بود.

اجرای پروژه شهر و روستای بدون دخانیات در استان مازندران
بمناسبت گرامیداشت هفته ملی بدون دخانیات با شعار جهانی » تعهد من ترک دخانیات « و شعار 
ملی » تعهد من، ترک قلیان « پروژه ایجاد شهر و روستای بدون دخانیات در روستای یالبندان شهر 

کالرآباد شهرستان عباس آباد کلید خورد.
در  دخانیات  بدون  روستای  و  شهر  ایجاد  پروژه  اجرای 
روستای یالبندان شهر کالرآباد شهرستان عباس آباد با نظارت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  محیط  گروه سالمت 
مازندران و کارشناسان برنامه کنترل مصرف دخانیات استان و 
سالمت محیط شهرستان عباس آّباد و شهر کالرآباد با همکاری 
اعضای شورای اسالمی ، دهیار و بهورز خانه بهداشت روستای 

یالبندان برگزار شد .
برآورد جمعیت مصرف کننده دخانیات در شهر کالرآباد 
و روستای یالبندان و ارائه راه کارها و برنامه ریزی برای ترک 
سازمان  مشارکت  جلب  بخشی،  بین  ادارات  تعامل  مصرف،  
جامع  قانون  رعایت   ، منطقه  ساکنین  و  نهاد  مردم  های 
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در مراکز میهمانپذیر و تهیه 
و  پوشش  تحت  عمومی  اماکن  سایر  و  غذایی  مواد  توزیع  و 
اطالع رسانی به مسافرین ، توریست ها و میمهانان مراجعه 
و  بحث  منطقه   این  توریستی  و  تفریحی   مراکز  به  کننده 

تبادل نظر شد.

تخریب سیستم ایمنی با دخانیات
دخانیات خطر ابتال به کرونا را افزایش می دهد

محمد حسین زاده

به  دیگر  آنالین  پلتفرم هاي  روزها  این 
بسنده  سینمایي  فیلم هاي  و  سریال هاي  پخش 
نکرده و حاال شاهد پخش مستندها و تله ـئاترها 
هم هستیم که کاري بسیار ارزشمند است و باعث 
رشد و شکوفایي این دو مدیوم مهم در عرصه هنر 
مستندسازان  و  مستند  خصوصا  مي شود  کشور 
همواره نیاز به حمایت داشته تا شاهد شکوفایي 
استعدادهاي جدید در این عرصه باشیم. مژگان 
خالقی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینماست که 
مردنت  مشغول  تو  چون  نمایش هایی  تاکنون 
روی  به  را  شیری  راه  کهکشان  و  بودی، کالغ 
در  کارگردانی  بر  عالوه  او  است.  برده  صحنه 
نمایش های پرسه های موازی،»نوشتن در تاریکی، 
پلکان و فیلم سینمایی چ نقش آفرینی کرده است. 
این روزها مستند خنده در تاریکی، به کارگردانی 
مژگان خالقی که موضوع اصلی آن تئاتر اصفهان 
است و فرازوفرود آن از ورود ارامنه به اصفهان تا 
به امروز را روایت می کند در قالب اکران آنالین 
این مستند  این کارگردان در  عرضه شده است. 
ممنون،  پرویز  پرفسور  همچون  چهره هایی  با 
علی  دکتر  صدر،  ارحام  رضا  وحدت،  نصرت اهلل 
رفیعی و کیومرث پوراحمد همکاری داشته است.

-مستند خنده در تاریکی، تغییر و تحوالت 
تاریخی تئاتر اصفهان را از سال ۱۲۶۷ تا امروز 
اینکه  با توجه به  مورد بررسی قرار داده است... 
شما هم تحصیلکرده تئاتر هستید و هم اصفهانی، 
از انگیزه تان برای ساخت این مستند و ایده آن 

بگویید؟
*اصالتا اهل اصفهان هستم. درست است 
که از ۱۸ سالگی دیگر در اصفهان زندگی نمی کنم 
ولی همیشه ارتباطم را با این شهر حفظ کرده ام. تا 
به حال ۵ فیلم ساخته ام که تمامی آنها یا راجع به 
اصفهان بوده و یا در این شهر ساخته شده است. 
طبیعتا  است.  ترتیب  همین  به  هم  جدیدم  فیلم 
دغدغه اش  که  مسائلی  مورد  در  بیشتر  هرکسی 
هست صحبت و کار می کند. در حال حاضر فقط 
مستندهای پرتره و پژوهشی برایم حائز اهمیت 
هستند و خیلی به مستند اجتماعی عالقه ای ندارم 
به این خاطر که فکر می کنم به آن معنا نمی توانم 
به آن ژانر کمکی بکنم. چون وقایع اجتماعی در 
روزنامه ها، تلویزیون و در اینترنت وجود دارد که 
البته اصال قصد ندارم ردش کنم. حقیقتا یکی از 
دالیل ساخت خنده در تاریکی، برایم این پرسش 
بود که چرا اصفهان همیشه تا اوج می گیرد سریعا 
سقوط می کند؟ به این خاطر که خیلی تاریخ را 

بوده ام.  اتفاق  این  شاهد  کرات  به  دارم،  دوست 
ایران  تئاتر  پایتخت  روزی  اصفهانی که  آن هم 
از هم پاشیده شدنش موضوع  بوده و به یکباره 

دردناکی است.

پژوهشی  مستند  این  اینکه  به  توجه  -با 
و  تحقیق  شیوه  درخصوص  است،  تاریخی  و 

پژوهش هایتان برای ما بگویید؟
*درحال حاضر مطالعه مدرن یک مطالعه 
ارجاعی است. به این شکل که در حین پژوهش 
به نکته ای برمی خورید که آن شما را وادار می کند 
در خصوص موضوع دیگری هم اطالعات کسب 
کنید و دوباره برگردید به محور اصلی خودتان. این 
شیوه ای بود که من برای ساخت مستندم انتخاب 
کردم. معموال ما در کار پژوهشی رویکردمان به 
این شکل است که سراغ افراد شاخص آن رشته 
می رویم اما من عالوه بر صحبت کردن با افراد 
شاخص، گمشده های این رشته را هم که بسیارند 
جستجو کردم. در نتیجه هر اسمی را که می شنیدم 
فورا پیگیری می کردم تا آن آدم را پیدا کنم. برای 
تئاتر  به جوان پوش  اتراک، که  مثال سراغ علی 
اصفهان شهره بود و رل های اول تئاترهای ارحام 
صدر و تئاتر سپاهان را بازی می کرد رفتم. یعنی 
می خواهم بگویم هم با کسانی که دستی در تئاتر 
داشتند، هم کسانی که پژوهشگر تئاتر بودند و هم 
با مخاطبان آن صحبت کردم. نکته دیگری که 

در  ساخت این مستند در نظر گرفتم این بود که 
چگونه می توانم پژوهش  را به فیلم تبدیل کنم. چرا 
که نمی خواستم فیلمم خسته کننده و کتابخانه ای 
باشد. خیلی برایم اهمیت داشت که این حجم از 
اطالعات تبدیل به زبان سینما شود. این تبدیل 
کردن نیاز به فیلمنامه داشت و اینکه من تصمیم 
بگیرم این روایت به چه شیوه ای باشد. خوشبختانه 
فکر می کنم یکی از دالیل ارتباط مخاطب با خنده 
در تاریکی این بود که این مستند فقط در مورد 
را  آدم ها  بلکه سرگذشت  نمی کرد  تئاتر صحبت 
دهه به دهه به نمایش می گذاشت. مخاطب در 
این اثر افرادی را می دید که این حرفه را از جایی 
شروع کردند، و در این راه یا موفق شده اند و یا 
به تباهی رسیده اند که این اصال ربطی به تئاتر 
ندارد چون ما در هر صنفی می توانیم شاهد چنین 

موضوعاتی باشیم.

-ساخت این مستند از سال ۹۲ تا ۹۷ زمان 
برد! دلیل طوالنی شدن آن چه بود؟

تصمیم  مستند  این  ساخت  ابتدای  *در 
اصفهان  تئاتر  فعلی  شرایط  مورد  در  که  داشتم 
صحبت کنم ولی پس از مشورت با آقای بهرام 
عظیم پور که مشاور این کار بودند تصمیم گرفتم 
فاز  اولین   ۹۲ سال  دهم.  انجام  جامع تری  کار 
فیلمبرداری  بار   ۷ ما  شد.  شروع  فیلمبرداری 
کردیم. زمانی که ۵۰درصد کار تمام شد پروسه 

تدوین را آغاز کردیم. در پروسه تدوین همچنان 
کار پژوهش ادامه داشت و مجددا مصاحبه ها به 
بقیه کار اضافه می شدند. می توان گفت یکی از 
دالیل طوالنی شدن این پروسه مربوط به افرادی 
می شد که راضی کردنشان کار سختی بود. از جمله 
آقای نصرت اهلل وحدت و خانم ژاله رجائی. من ۲ 
سال سماجت کردم تا آقای وحدت حاضر شوند 
مقابل دوربین حرف بزنند. ایشان می گفتند مشکلی 
ندارم تو بیایی حرف بزنم و یادداشت کنی ولی 
مقابل دوربین نه. در این ۲ سال اعتمادشان جلب 
شد زمانی که حاضر شدند مقابل دوربین ما قرار 
که  طوری  به  زدند  حرف  مفصل  خیلی  بگیرند 
راش  ایشان  از  پرتره  یک  ساخت  اندازه  به  من 
دارم که در مورد سینما و تئاتر صحبت کرده اند. 
همچنین خانم ژاله رجائی، اگر در تماشای مستند 
دقت کرده باشید ایشان خیلی از فضای اصفهان 
ناراضی بودند به همین دلیل مایل به حضور مقابل 
دوربین نمی شدند. اما زمانی که اخباری از خنده در 
تاریکی منتشر شد و ایشان متوجه شدند افرادی 
مثل دکتر ممنوع، دکتر رفیع و دیگران در مستند 
حضور دارند پسرشان تماس گرفتند و گفتند که 

ما رضایت دارند.

-با چه مشکالت و سختی هایی در ساخت 
این اثر روبرو شدید؟

*عالوه بر چیزهایی که گفتم مسئله دیگر 

این بود که این مستند را من به سفارش کسی 
و یا برای جایی نمی ساختم در نتیجه حامی مالی 
در این کار وجود نداشت. دلیل عمده آن هم این 
بود که کسی که حامی مالی می شود دخالت هایی 
می کند. از آنجا که این مستند، هم مربوط به قبل 
از انقالب و هم بعد از انقالب بود نگرانی داشتم 
را  با دخالت هایش آن  مبادا حامی مالی بخواهد 
جهت دار و نگاه شخصی اش را وارد مستند کند. 
به همین دلیل مجبور شدم با هزینه شخصی ام 
فیلم را بسازم که این یکی از مهمترین مشکالت 
که  هست  خاطرم  حتی  بود.  مسیر  این  در  من 
یکبار در حین تدوین و انجام کارهای پژوهشی 
به خودم گفتم این کار هیچ وقت تمام نمی شود. 
به هر حال طبیعی است که هر انسانی در حین 
انجام یک کار مهم گاهی در خلوتش به ناامیدی 
این  و  نمیرم  من  امیدوارم  که  جمله   این  برسد. 
فیلم تمام شود، را بارها در حین کار تکرار کرده 
بودم چون می دانستم با همه کسانی که صحبت 
کرده بودم گنجینه فرهنگی این مملکت هستند 
و نباید این فیلم ناتمام و نصفه نیمه باقی بماند 
که خوشبختانه با وجود یک گروه حرفه ای توانستم 

آن را به سرانجام برسانم.

-آیا با سانسور هم مواجه شدید؟
*با پدیده سانسور که عنوان ارزش یابی و 
نظارت روی آن گذاشته اند، مشکل دارم. اساسا ما 
یک کلمه تولید می کنیم تا با آن به یک مفهوم 
که عجیب و غریب است هویت دهیم. خودم از 
آن دسته آدم هایی هستم که خودسانسوری ندارم. 
در مرحله مجوزگیری مستند خنده در تاریکی، چند 
قسمت از کار سانسور شد. حقیقتا یکی از مهمترین 
مسائل این مستند، مربوط به تئاتر بعد از انقالب 
و تصفیه هنرمندان است که تا به حال هرگز به 
پرداخته  این موضوع  به  صورت کامل و مفصل 
نشده بود. البته در فیلم بسیار خوب آقای وحید 
حسینی بزم رزم در حد چند ثانیه در بریده هایی 
از روزنامه به تصفیه هنرمندان اشاره می شود ولی 
اینکه کسی بیاید با رضایت خودش جلوی دوربین 
اعتراف کند برای دیگران قابل قبول نبود. اما من 
خیلی سماجت کردم. تقریبا همه معتقد بودند که 
فیلم  اما  نمی گیرد.  اکران  فیلم هرگز مجوز  این 
با همان کسی که مسئول بخش نظارت بود  را 
ببینید این ها وقایع تاریخی  تماشا کردم و گفتم 
که  کردند  آن ها کمک  و  افتاده  اتفاق  که  است 
کمترین سانسور برای مستندم اتفاق بیفتد. اما اگر 
بخواهم به شکل ملموس بگویم چه چیزی حذف 
شده باید بگویم هیچ جمله  ای حذف نشده فقط 
ما صحنه هایی از رقص با آتراکسیون از مهوش 
داشتیم که آن را برای نجات فیلم حذف کردیم 

و به جایش آتراکسیون دیگری گذاشتیم که مرد 
باشد. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که در 
این بین مدیریت هنر و تجربه خیلی کمک کردند و 
فیلم ما را مورد حمایت خودشان قرار دادند. حقیقتا 
خیلی خوشحالم که مستندم در گروه هنر و تجربه 

اکران شده است.

-جایی در این مستند به ممنوعیت حضور 
زنان در صحنه، مردان زن پوش و مشخصا این 
مگر  نمی آمد  صحنه  روی  زنی  هیچ  که  جمله 
اینکه مرد باشد، اشاره شد. مایلم کمی راجع به 
آن  در  زنان  که  جایگاهی  و  تئاتر  امروز  فضای 

دارند صحبت کنیم؟
*مسئله زن پوشی لزوما ربطی به مسائل 
وسطی  قرون  در  البته  است.  نداشته  مذهبی 
اجازه  کلیسا  و  می گیرد  اوج  خیلی  موضوع  این 
نمی دهد هیچ زنی روی صحنه برود. در کشور 
مذهبی  چاشنی  بر  عالوه  موضوع  این  هم  ما 
عرف جامعه بوده است. اما در کل باید بگوییم 
که این پدیده یک پدیده تاریخی است که هم 
در سنت های نمایشی ما )تعزیه( هم در سنت های 
در  بدانید  است  است. جالب  داشته  غربی وجود 
داشتیم  ما خانه هایی  طی ۷۰-۸۰ سال گذشته 
که بنگاه شادمانی بودند و زن ها را برای مجالس 
خصوصی تربیت می کردند . در اصفهان هم آقای 
دلیل طوالنی شدن  به  ولی  داشتیم  را  مکسبی 
گفت.  فیلم  در  را  اطالعات  این  نمی شد  فیلم 
در  و چه  ارامنه  زمان  در  ایران چه  در  بنابراین 
روی سن  زنان  آمادگی  حضور  دیگر  زمان های 
وجود نداشته است چرا که این کار قبح اجتماعی 
می رود  بین  از  مسئله  این  مرور  به  اما  داشته. 
برایشان  می کنند،  پیدا  را  جایگاهشان  زن ها 
نقش هایی نوشته می شود و به کمک ترجمه  ی 
برایشان  فضا  رسانه ها،  و  خوب  نمایشنامه های 
باز تر می شود. متاسفانه نمی دانم که چرا پس از 
ابتذال  به  زیادی  میل  همچنان  سال ها  گذشت 
در تئاتر ما وجود دارد. بسیاری سعی می کنند به 
هر قیمتی که شده تماشاگر را بخندانند و برای 
این کار از ابزار زنانگی استفاده می کنند که من 
بارها در تهران و جاهای دیگر شاهدش بوده ام. 
مثال آقای بازیگر در نمایشی با ریش و سبیل و 
آرایش روی صحنه می رود و صدایش را نازک 
می کند تا مخاطب را بخنداند. که البته این فقط 

بخشی از تئاتر است و همه آن نیست.

-خیلی از کارشناسان حوزه نمایش در ایران 
معتقدند تئاتر از منظر دولت هیچگاه حرفه شمرده 

نشده، نگاه شما به این قضیه چیست؟
شکی  است  طفیلی  فرهنگ  اینکه  *در 

هستیم  سوم  جهان  کشور  نمی گویم  نیست. 
اول  بیضایی معتقدم جهان  استاد  به قول  چون 
کجاست، که جهان دوم چی باشد، که ما جهان 
آنجایی  از  بگویم  می توانم  اما  باشیم.  سومش 
که ما کشور در حال توسعه ای هستیم، طبیعی 
است به جای فرهنگ اولویت هایمان شهرسازی، 
جاده سازی، بیمارستان سازی و.... باشد. متاسفانه 
ما هزاران فارغ التحصیل رشته تئاتر داریم که یا 
می فروشند.  سی دی  یا  می کنند  کار  کافه ها  در 
همه این ها تباهی است چرا که آن جوان باید تا 
آخر عمر در حسرت چیزی باشد که آن را ندارد. 
کارگردانی  و  تئاتر  کار  سال هاست  من  خود 
)تجربی(  اکسپریمنتال  کار  به  خیلی  می کنم 
من  به  همیشه  رسانه  بچه های  دارم.  عالقه 
لطف دارند و پیگیر کارهایم هستند. اما از سویی 
باورم این است که متاسفانه برخی رسانه ها، زرد 
با مسائل فرهنگی برخورد می کنند. برای مثال 
که  داشتم  ایرانشهر  تئاتر  سالن  در  کاری  من 
خانم میترا حجار و ترالن پروانه بازی می کردند. 
از  نمی دانم  گذاشتم  که  را  تمرین  جلسه  اولین 
کجا فهمیدند اما خیلی ها با من تماس گرفتند. 

مطرح  ستاره   ۲ آوردن  که  بگویم  می خواهم 
سینما به صحنه تئاتر کال فضا را تغییر می دهد 
پس با این موضوع باید عمیق تر برخورد کرد. در 
کل معتقدم که مخاطبان تئاتر از آن حالت کم 
تئاتر  به  از قبل  بیشتر  و خاص خارج شده  اند و 
زندگی  کشوری  در  ما  حقیقتا  می کنند.  توجه 
می کنیم که فرهنگش به مدد مردم رشد کرده  
است و هر نوع حمایت فرهنگی باید در ابتدا از 
جانب خود مردم باشد. فقط می توانم بگویم که 

من به آینده خوشبینم.

و  کارها  چه  مشغول  حاضر  حال  -در 
فعالیت هایی هستید؟

مستند  پرتره  یک  ساخت  حال  *در 
شده  تمام  آن  یی  بتدا ا پژوهش  که  هستم 
را  آن  فیلمبرداری  اول  فاز  کرونا  از  بعد  و 
هم  را  بلندم  فیلم  فیلمنامه ی  می کنم.  آغاز 
آن  نتوانستم  کرونا  دالیل  به  ولی  نوشته ام 
نمایشنامه   ۲ تئاتر هم  ببرم. در حوزه  را پیش 
دارم که قرار است منتشر شود و یک کار در 

شهر. تئاتر  اجرای  نوبت 

خنده در تاریکي

مژگان خالقي: فرهنگ در کشورمان هرگز اولویت نبوده است!


