
شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت است؛

وزیر نفت: تغییر قیمت حامل های انرژی هزینه های اجتماعی  زیادی دارد!

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در 
دشواری  به  نسبت  آمده  پیش  حواشی  به  واکنش 
سواالت کنکور گفت: هر مشکلی که در پرسش ها 
وجود داشته و حق با داوطلب باشد،  بررسی و در نهایت آن پرسش 
از کلید سواالت اصالح خواهد شد. فاطمه زرین آمیزی سخنگوی 
سازمان سنجش آموزش کشور، در واکنش به دشواری سواالت 

کنکور ریاضی ۱۴۰۰ و طراحی برخی سواالت که خارج از کتب 
درسی بوده اند، گفت: این سواالت توسط کمیته های تخصصی 
هر رشته، دوباره بازنگری و دشواری سواالت استخراج می شود، 
از کلید  باشد،  داشته  بعد هر مشکلی که در پرسش ها وجود 

سواالت اصالح خواهد شد.
صفحه 2

نماینده زاهدان:

بیشتر مرگ و میرها 
مربوط به جوانان است

دوستی مجازی؛ اماها ...اگرها
نظریه  از  مدرن  قرائت  اساس  بر 
که  کنیم  می  استدالل   ، ارسطو  دوستی 
اصیل  دوستی  صالحیت  مجازی  دوستی 
را ندارد. منظور از »دوستی مجازی« نوعی از دوستی 
با  یا هرگز  اینترنت وجود دارد و بندرت  است که در 
تعامل زندگی واقعی ترکیب نمی شود. در مقابل ، یک 
»دوستی سنتی« نوعی از دوستی است که شامل تعامل 
قابل مالحظه ای در زندگی واقعی است ، و ادعا می 
»دوستی  برچسب  تواند  می  نوع  این  فقط  که  کنیم 
واقعی« را داشته باشد و بنابراین از نظر اخالقی ارزشمند 
است. در نتیجه دوستی مجازی همان چیزی است که 
ارسطو ممکن است آن را شکلی کم ارزش و کمتر از 

تبادل اجتماعی توصیف کرده باشد.
صفحه 2

شهردار شاهرود:

حمایت شهرداری از هنرمندان 
با ایجاد امکانات و فضاهای مناسب
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صفحه 3فروشگاه متخلفین پلمب می شود!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
از سال هاي 

اوج خوانندگي 
تا راه اندازي 

تلویزیون خصوصي

6ورزش
سعید معروف 

پرطرفدارترین 
والیبالیست دنیا!

نک 1با

که  گونه ای است  به  اخیر  پاپ در سال های  شرایط موسیقی 
فعاالن این حوزه نسبت به از دست دادن بیش از پیش مخاطبان 
حرفه ای موسیقی هشدار می دهند. داشتن نگاه صرفا تجاری 
و حمایت از خوانندگان تازه کار و بستن قراردادهای یکطرفه و 

ناعادالنه با آنها از مهمترین مسائلی است

گزاف نیست اگر بگوییم که والیبال طی سال های اخیر به پر 
طرفدارترین ورزش ایران بعد از فوتبال تبدیل شده است؛ 
درخشش سرو قامتان تیم ملی در عرصه های مختلف اقبال 
عمومی را برای این ورزش در پی داشته و حاال والیبال در 

ایران دارای محبوبیت ویژه ای است.

نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: به دنبال 
به ساده ترین  اجرایی  و  به صورت عملیاتی  تا  این هستیم 
روش دغدغه تأمین مالی، توسعه خطوط تولید، فروش اعتباری 
و  تولیدی  واحدهای  و دستمزد  حقوق  موقع  به  پرداخت  و 
اقتصادی را از طریق اعتبارات اسنادی ریالی داخلی و زنجیره 

تأمین مالی توسط بانک صادرات ایران مرتفع کنیم.

بانک صادرات ایران 
به دنبال رفع دغدغه 

تولید

سواالت دوباره بازنگری می شود!  راز پیشرفت پتروشیمی 
در دوره تحریم!

از کارهای مهم  معتقد است یکی  پتروشیمی جم  مدیرعامل 
پساتحریم که دانشکده های مدیریت باید به آن بپردازند، این است 
که علی رغم افزایش هزینه های مبادله، شرکت های ایرانی چگونه 
توانستند نه تنها رکوردهای قبلی خود را حفظ کنند بلکه دستاوردهای جدیدی 

پیدا کنند؟
صفحه 3

علی محمد زنگانه درباره بیشترین آسیبی که دانش 
آموزان با آن درگیر هستند و میزان آن در سامانه نماد قابل 
توجه است، گفت: بیشترین اختاللی که دانش آموزان با آن 
مواجه هستند، اختالالت اضطرابی و ُخلقی است، زیرا نظام آموزشی ما 
خود عامل استرس است.مدیرکل دفتر زنان و امور خانواده قوه قضائیه، 
درباره اقدامات انجام شده در طرح نماد برای شناسایی دانش آموزانی 

که درگیر  آسیب هایی اجتماعی شده اند، گفت: ما در طرح نماد یک 
نظام شناسایی فعال را مستقر کردیم که هدف اصلی آن شناسایی 
دانش آموزان در معرض خطر یا پرخطر در مواجه با آسیب ها در سنین 
متوسطه اول و دوم، بر اساس فرمت ها و پرسشنامه های استاندارد و 

هم از طریق والدین و مربیان است.
صفحه 2

نظام آموزشی  کشور، استرس زاست!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
مناقصه عمومی
دو مرحله ای 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری 
مناقصات و آیین نامه معامالت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای 

از بین تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند خریداری نماید. 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای  الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

موضوع مناقصه: خرید انواع تابلوهای فشار ضعیف ایستاده )توزیع اندازه گیری( 

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( 

تاریخ توزیع 
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات 

بازگشایی 
اسناد ارزیابی 

کیفی 

ساعت 
بازگشایی 

پاکت ارزیابی 
کیفی 

بازگشایی 
پاکات الف، 

ب و ج 

مبلغ ضمانت نامه 
)ریال( 

متعاقبا اعالم 8 صبح 2۰۰۰۰۰۱2۱۱۰۰۰۰۱9۱۴۰۰/۰۴/۱۴۱۴۰۰/۰۴/2۰۱۴۰۰/۰۴/3۱۱۴۰۰/۰5/۰2
۱/۱65/۰۰۰/۰۰۰می گردد 

 http://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/3۱ در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد 
فیزیکی )پاکت الف – ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهار باغ عباسی – خیابان عباس آباد – ساختمان ستاد شماره 
یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 

بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
جهت کسب اطالعات بازرگانی ب شماره تلفن 3۴۱2۱۴86-۰3۱ واحد مناقصات و خرید – آقای کاظمی و جهت 
آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 3۴۱2۱۴۴8-۰3۱ دفتر مهندسی 

تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱93۴-۰2۱ دفتر ثبت نام: 88969737- ۰2۱ و ۰2۱-85۱93768 

تماس حاصل فرمائید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر این 

صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 
- پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

- پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
- به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطالقا ترتیب 

اصر داده نخواهد شد. 
- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در ر یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

بانـک  هیئت مدیـره  نائب رئیـس 
صـادرات ایـران گفـت: بـه دنبـال این 
و  عملیاتـی  صـورت  بـه  تـا  هسـتیم 
اجرایـی بـه سـاده ترین روش دغدغـه 
تأمیـن مالـی، توسـعه خطـوط تولیـد، 
فـروش اعتبـاری و پرداخـت بـه موقع 
حقوق و دسـتمزد واحدهـای تولیدی و 
اقتصادی را از طریق اعتبارات اسـنادی 
ریالـی داخلـی و زنجیـره تأمیـن مالـی 
توسـط بانـک صـادرات ایـران مرتفـع 

. کنیم
بـه گـزارش روابط عمومـی بانک 
در  یوسـفیان  امیـر  ایـران،  صـادرات 
مدیـران  از  تجلیـل  ملـی  همایـش 
ایـران  اقتصـاد  رهبـران  و  شایسـته 
۱۴۰۰ کـه همزمـان بـا روز صنعـت و 
معـدن در دانشـگاه الزهـرا )س( برگزار 
برنامه هـای  تشـریح  بـه  بـود،  شـده 
بانـک صـادرات ایران بـرای حمایت از 
اسـتمرار تولیـد و اشـتغال در واحدهای 
تولیـدی و اقتصـادی پرداخـت و ارائـه 
خدمـات بهتـر توسـط ایـن بانـک بـا 
اسـتفاده از طرح های طـراوت »تولید« 
و »توسـعه«، طـرح »اعتبار در حسـاب 
جـاری« و طـرح »همیـان سـپهر« را 
شـرایط  از  گـذر  بـرای  آسـان  راهـی 

سـخت اقتصـادی عنـوان کـرد.
وی دو مشـکل اساسـی تحریـم 
و تـورم در کشـور را خاطرنشـان کـرد 
و افـزود: تحریم باعث شـده تا شـرایط 
انتقـال و مبادلـه پـول بـا کشـورهای 
خارجـی ماننـد یوزانـس، ریفاینانـس و 
اعتبارات اسـنادی )LC( دشـوار شـده 
و قیمـت تمام شـده کاال افزایـش یابد. 
تـورم نیـز باعـث شـده تـا بـا از میـان 
رفتـن اعتبار در داد و سـتدهای داخلی، 
فروش اعتباری و نسـیه فروشـی حذف 
شـود. در واقـع در دوران تورمی کسـی 
کاالیـش را بـا چک نمی فروشـد. خرید 
و فـروش داخلـی کاهش یافتـه و توان 
خریـد نیـز کـم شـده اسـت. ایـن در 
حالی اسـت کـه نرخ تسـهیالت بانکی 
نصـف میزان تورم اسـت و تقاضا برای 
دریافت تسـهیالت به مراتب بیشـتر از 

قبل شـده اسـت.
بانـک  هیئت مدیـره  نائب رئیـس 
صـادرات ایـران اظهـار کـرد: یکـی از 
شـدید  افزایـش  موجـود،  مشـکالت 
تقاضا برای تسـهیالت اسـت به نحوی 
کـه نیـاز اغلب شـرکت ها بـه نقدینگی 

2۰۰ درصـد رشـد کـرده اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه بـا توجـه به رشـد 
محـدود منابع بانکی، در بانک صادرات 
ایـران بـرای رفـع نیـاز این شـرکت ها 
قالـب طرح هـای  در  ویـژه ای  تمرکـز 
طراوت »تولید« و »توسـعه« از ابتدای 

سـال 98 بـه کار گرفته شـده اسـت.
یوسـفیان بـا بیـان اینکـه بانـک 
صـادرات ایـران نسـبت بـه مشـکالت 
واحدهـای تولیـدی بی تفـاوت نبوده و 
تـالش کـرده  تا شـرایط ادامـه فعالیت 
برای مشـتریان و تولیدکنندگان فراهم 
شـود، تاکید کرد: بانـک صادرات ایران 
بـرای حمایـت از واحدهـای تولیـدی، 
اعتبـارات اسـنادی ریالـی را جایگزیـن 
و  کـرده  خارجـی  اسـنادی  اعتبـارت 
تالش شـده تـا اسـتفاده از تسـهیالت 
بانـک صادرات ایـران برای مشـتریان 

شود. تسـهیل 
وی افـزود: بـر اسـاس ایـن طرح 
ریالـی  اسـنادی  اعتبـارات  ذی نفعـان 
بانک صـادرات ایـران و دارندگان کاال 
می توانـد کاالی خود را نسـیه بفروشـد 
و بـا مراجعـه بـه بانـک بـدون وثیقـه 
بانـک  ایـن  تسـهیالت  از  ضامـن  و 

اسـتفاده کننـد.
نائب رئیـس هیئت مدیـره  بانـک 
صـادرات ایـران گفت: بـرای دارندگان 
کاال کـه می خواهنـد کاالهـای خود را 
بـا چک به صورت نسـیه بفروشـند نیز 
در بانـک صـادرات ایـران برنامه هـای 
بـه  نظـر گرفتـه سشـده  در  حمایتـی 
نحـوی کـه در قالـب طـرح »اعتبـار 
از  دیگـر  یکـی  جـاری«  حسـاب  در 
برطـرف  را  صنعتگـران  دغدغه هـای 
کرده ایـم و در صـورت واگـذار کـردن 

در  فـروش  ز  ا حاصـل  چک هـای 
بانـک  ایـن  ایـران،  صـادرات  بانـک 
چـک  موجـودی  کاهـش  در صـورت 
اعتبـار  اسـاس  بـر  فروشـنده  صـادره 
کسـری  میـزان  بانـک،  نـزد  موجـود 
موجـودی را تامیـن می کنـد. در ایـن 
مـدل هزینـه مالـی واحدهـای تولیدی 
و فروشـنده های کاال کاهـش می یابـد.

وی همچنیـن دغدغـه پرداخـت 
بـه موقع حقـوق کارمنـدان و کارکنان  
شـرکت ها و واحدهـای تولیدی را مورد 
توجـه قرار داد و افـزود: بانک صادرات 
ایـران بـرای حـل ایـن مشـکل طـرح 
»همیان سـپهر« را در دسـتور کار خود 
قـرار داده اسـت. هـر شـرکتی بخواهد 
حقـوق کارگر خود را بـه موقع پرداخت 
کنـد، در صـورت تمرکـز حسـاب واریز 
و دریافـت حقـوق در بانـک صـادرات 
ایـران، ایـن بانـک بـا نـرخ ترجیحـی 
بـه مدت سـه مـاه تسـهیالت پرداخت 
حقـوق کارکنـان به واحدهـای تولیدی 

پرداخـت می کنـد.
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  یوسـفیان 
و  لیـد«  »تو وت  ا طـر طرح هـای 
»توسـعه«، طـرح »اعتبـار در حسـاب 
سـپهر«  »همیـان  طـرح  و  جـاری« 
بـه منظـور مشـتری مداری و تسـهیل 
همـکاری مجموعه هـای اقتصـادی بـا 
بانک صـادرات ایـران دنبال می شـود، 
اظهـار کـرد: نتیجـه ایـن رویکـرد در 
بانـک صـادرات ایـران ایـن بـوده کـه 
طـی یک سـال گذشـته، بالغ بـر ۴5۰ 
هـزار میلیـارد ریـال اعتبارات اسـنادی 
ریالـی توسـط ایـن بانـک صادر شـده 
اسـنادی  اعتبـارات  احیـای  بـا  اسـت. 
ریالی و اعتبار در حسـاب جاری، منش 

نسـیه فروشی و فروش اعتباری مجددا 
در بیـن واحدهـای تولیدی و بـازار احیا 
شـد. بـا ایـن کار تولیـد رونـق یافتـه 
خواهـد  افزایـش  و  حفـظ  اشـتغال  و 
یافـت و اعتبـارات ارزی جانشـین پیـدا 

اسـت. کرده 
بانـک  هیئت مدیـره  نائب رئیـس 
صـادرات ایـران تاکیـد کـرد: بـا ایـن 
طـرح امـکان خریـد نسـیه مـواد اولیه 
همـه  کـه  نحـوی  بـه  شـده  فراهـم 
مـواد  می تواننـد  صنعتـی  واحدهـای 
اولیـه خـود را با ال سـی ریالـی بانک 
نسـیه  صـورت  بـه  ایـران  صـادرات 
یـک سـاله خریـداری کنند. فروشـنده 
کاال نیـز می توانـد، اعتبارات اسـنادی 
ریالی صادر شـده را در بانک صادرات 
را  آن  وجـه  و  کـرده  تنزیـل  ایـران 
نقـداً دریافـت کنـد در ایـن حالـت در 
واقـع خریـدار نسـیه یکسـاله خریـده 
در حالـی کـه فروشـنده نقـد فروختـه 
اسـت البتـه می توانـد ایـن اعتبـارات 
اسـنادی ریالـی را نیز به عنـوان وثیقه 
دریافـت تسـهیالت دیگر بـرای خرید 
از تولیدکننده های باالدسـتی قرار داده 
و بـه نفـع آنها ال سـی ریالـی دیگری 
از بانـک صـادرات ایـران دریافت کند 
کـه بـه ایـن ترتیـب بـا یـک واحـد 
تسـهیالت ریالـی می تـوان واحدهای 
بیشـتری را بـه گـردش درآورد. نکتـه 
مهـم اینکـه کسـی کـه کاالی خود را 
با ال سـی ریالی بانـک صادرات ایران 
بفروشـد، بـرای دریافت تسـهیالت از 
بانـک نـه ضامـن نیاز دارد نـه وثیقه و 

اعتبارسـنجی. نه 
یوسـفیان افـزود: کاهـش هزینـه 
هنـگام  در  ریسـک  نداشـتن  و  مالـی 
فروش نسـیه کاال به مشـتری از دیگر 
مزایـای این طرح اسـت بـه  نحوی که 
بانک به جای فروشـنده اعتبار سـنجی 
مشـتری را انجـام داده و اعتبـار آن را 
تأییـد کـرده اسـت. مهمتریـن چیـزی 
کـه بـه دنبـال آن هسـتیم ایـن اسـت 
کـه ایـن اعتبـارات اسـنادی ریالـی به 
 )BACK TO BACK( صـورت
شـرایط تهیـه مواد اولیـه و فروش کاال 
از تولیدکننـده تـا مصـرف کننده نهایی 
را بـه صـورت زنجیـره ای فراهم کند تا 
بتـوان بـا یک واحـد تسـهیالت ریالی، 
گـردش مالـی در چنـد واحـد را تأمین 

کـرد و زنجیـره تأمیـن رقـم بخورد.

 امیر یوسفیان در همایش ملی تجلیل از مدیران شایسته و رهبران اقتصاد ایران 1400عنوان کرد:

بانک صادرات ایران به دنبال رفع دغدغه تولید
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نماینده زاهدان:
بیشتر مرگ و میرها مربوط به جوانان است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر همه مملکت 
به خاطر توجهی که به استان سیستان و بلوچستان می شود، برای رفع مشکالت 

این استان بسیج شده اند.
حسینعلی شهریاری، درباره آخرین وضعیت استان سیستان و بلوچستان در 
خصوص وضعیت تامین آب گفت: مشکل آب به صورت جدی در استان وجود 
دارد؛ در شهر زاهدان 3۰ درصد مردم آب ندارند و مشکالت زیادی در رابطه بی آبی 
وجود  دارد، مخصوصًا امسال که هم خشکسالی شدید است و هم اینکه متاسفانه 

افغانستان سهمیه آب سیستان را نداده است.
وی یادآور شد: یک مقداری از آب استان سیستان و بلوچستان از افغانستان 
می آید که آن هم جلویش را گرفته اند، بنابراین هنگامی که به خود زابل آب نیاید 

نمی شود به زاهدان آب بدهند چراکه اولویت با مردم سیستان است.
با  رابطه  در  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  ئیس  ر
آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان سیستان و بلوچستان که گفته می شود در 
شهرهای قرمز پیک پنجم وارد شده است، اظهار داشت: خیرین وارد عمل شده اند، 
آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام کمک های خوبی را فرستاده اند، وزارت 
بهداشت و درمان اعالم کرده است هر نیازی الزم باشد اعم از تجهیزات و دارو 
در اسرع وقت خواهند فرستاد و وزیر بهداشت هم یک نماینده ویژه فرستاده است 
که تا پایان فروکش کردن این پیک در استان سیستان و بلوچستان مستقر شود.

وی درباره اینکه گفته می شود تجهیزات پزشکی در استان با کمبود مواجه 
است، اظهار داشت: با همین وضعیت فعلی خداراشکر می توان کارهایی انجام داد اما  
اگر تعداد بیماران  افزایش پیدا کند و چند برابر شوند، قطعا مشکل خواهیم داشت.

شهریاری ادامه داد: آمادگی هایی اعالم شده است که اگر احتیاج به تخت 
اضافه باشد، تامین خواهد شد. یک بیمارستان 32۰ تختخوابی علی بن ابیطالب 
در زاهدان آماده است تا اگر نیاز باشد فوری تجهیز شود و نیروی انتظامی اعالم 
کرده است اگر الزم باشد یک بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی آماده می کند؛ سپاه، بسیج 

و ارتش همه اعالم آمادگی کردند البته ان شااهلل احتیاج نشود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر همه مملکت به خاطر توجهی که به استان 
سیستان و بلوچستان شده است، بسیج شدند و امیدواریم با رعایت پروتکل ها آن 

مشکل برطرف شود.
نماینده زاهدان خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت اصلی ما این بود که در 
این مدت تردد در مرز مدیریت نشد، من در تاریخ 6 اردیبهشت به رئیس جمهور 

نامه نوشتم که مرزها به طور جدی بسته شود ولی این اتفاق نیفتاد. 
وی با بیان اینکه متاسفانه پروتکل ها به طور جدی رعایت نمی شود، عنوان 
کرد: حدود ۴۰ درصد از مردم از ماسک استفاده می کنند که شاید یکی از علت هایش 
این باشد که مردم ما مستضعف هستند و توان خرید ماسک ندارند البته بعضی 
هم اعتقادی به ماسکی ندارند، فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند و شستشوی 

مرتب دست ها را انجام نمی دهند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:  
نه  را  اگر ما بخواهیم مشکل  این است که  بر  اعتقاد کلی  یعنی در حال حاضر 
فقط در استان سیستان و بلوچستان بلکه در کشور برطرف کنیم، راهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی است، عمال غیر از این باشد مشکل است. مخصوصًا با کرونا 

دلتا که متاسفانه سرایت بسیار شدیدی دارد.
و  سیستان  استان  در  میر  و  مرگ  تعداد  می شود  گفته  اینکه  درباره  ی  و
بلوچستان از کشور پاکستان با یک جمعیت چند صد میلیونی بیشتر است؛ گفت: 
اخباری منتشر می شود که درست نیست، پاکستان یک کشور است و این کشور 
کجا آمار ارائه داده است؟ متاسفانه در برخی موارد یکسری بی انصافی ها می شود.

که  هنگامی  و  است  هندوستان  کنار  پاکستان  نماینده مجلس گفت:  ین  ا
ویروس هندی می آید، قطعًا در پاکستان هم وجود دارد اما آن ها اصاًل آمار ارائه 
نمی دهند، ملت می میرند فوری دفع می شوند. شهریاری بیان کرد: شاید تنها کشوری 
که در منطقه آمار را روزانه و به طور دقیق اعالم می کند جمهوری اسالمی است 
و اینکه بگویند میزان مرگ و میر در استان سیستان و بلوچستان از پاکستان به 
بیشتر است، به هیچ عنوان درست  با جمعیت 2۰۰ میلیونی،  عنوان یک کشور 

نیست؛ و اصال هم مقایسه یک استان با یک کشور درست نیست.

مدیرکل دفتر زنان و امور خانواده قوه قضائیه:
نظام آموزشی  کشور، استرس زاست!

علی محمد زنگانه درباره بیشترین آسیبی که دانش آموزان با آن درگیر هستند 
و میزان آن در سامانه نماد قابل توجه است، گفت: بیشترین اختاللی که دانش آموزان 
با آن مواجه هستند، اختالالت اضطرابی و ُخلقی است، زیرا نظام آموزشی ما خود 

عامل استرس است.
مدیرکل دفتر زنان و امور خانواده قوه قضائیه، درباره اقدامات انجام شده در 
طرح نماد برای شناسایی دانش آموزانی که درگیر  آسیب هایی اجتماعی شده اند، 
گفت: ما در طرح نماد یک نظام شناسایی فعال را مستقر کردیم که هدف اصلی 
آن شناسایی دانش آموزان در معرض خطر یا پرخطر در مواجه با آسیب ها در سنین 
متوسطه اول و دوم، بر اساس فرمت ها و پرسشنامه های استاندارد و هم از طریق 

والدین و مربیان است.
وی ادامه داد: از این طریق همچنین تالش داریم افرادی را پیدا کنیم که 
اختالل سلوک یا سایکوسوشیال دارند که بعدها در سنین باالتر موجب بروز مشکالت 
بیشتری خواهد شد. به طور کلی این نظام غربالگری افراد در معرض خطر و پرخطر 

را شناسایی می کند.
مدیرکل دفتر زنان و امور خانواده قوه قضائیه در خصوص اجرای پایلوت این 
پایلوت  این طرح، یک شهر در هر استان به عنوان  بیان کرد: برای اجرای  طرح 
انتخاب شده است تا طرح شناسایی اجرایی شود. پایلوت جامعه ابتدایی ما به صورت 
تهران چهار  در  انجام شد. همچنین  البرز  استان  آباد  نظر  در شهرستان  زمایشی  آ
منطقه را انتخاب کردیم که بعدها بتوانیم جامعیت بهتر و مناسبی را از آسیب های 

شناسایی شده ارائه دهیم.
زنگانه بیان کرد: قرار بر این بوده است که تا آخر برنامه ششم توسعه کل ۱۰5 
هزار مدرسه کشور تحت پوشش نظام معاونت اجتماعی دانش آموزان )نماد( قرار بگیرد.

وی در خصوص انواع آسیب های که در برخی دانش آموزان وجود دارد، گفت: 
عمدتا اختالالت اضطرابی، افسردگی، نقص در انجام تکالیف و مواردی از قبیل سوء 

استفاده های روحی- روانی در برخی دانش آموزان وجود دارد.
که  افرادی  حتی  کرد:  بیان  قضائیه  قوه  خانواده  امور  و  زنان  دفتر  دیرکل  م
نیازمند حمایت  های اقتصادی هستند و در خانواده هایی قرار دارند که وضعیت مالی 
ضعیفی دارند، یا دارای بیماری ها و اختالالتی هستند که تحت پوشش درمانی قرار 

نمی گیرند را هم شناسایی می کنیم.
زنگانه در ادامه افزود: نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در یک سند ائتالفی 
میان وزارتخانه های ذی ربط مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت،  وزارت 
دفاع و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام،  کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، نیروی 

انتظامی و سایر بخش هایی که عضو ائتالف هستند، به امضا رسیده است.
وی بیان کرد: این سند مورد تایید شورای عالی رفاه در کشور قرار گرفته است. 
ما موارد شناسایی شده را که در سیستم آموزش و پرورش امکان ارائه خدمت به آنها 
وجود ندارد، به دستگاه  عضو ائتالف در قالب یک سیستم فناورانه فعال، با فوریت 

ارجاع می دهیم تا مورد پیگیری قرار بگیرد.
برخی  اعتیاد  به  واکنش  در  قضائیه  قوه  خانواده  امور  و  زنان  دفتر  دیرکل  م
دانش آموزان به فضای مجازی با توجه به تعطیلی آموزش حضوری بیان کرد: یکی 
از اختالاللی که اکنون در حال شناسایی آن هستیم، آسیب های حوزه فضای مجازی 
است.تمام مشکالت و آسیب هایی که دانش آموزان درگیر آن هستند، هر لحظه توسط 
اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و 
پرورش رصد می شوند. در ادامه در هر استان ارجاعات هدفمند صورت می گیرد و 

سپس موارد مورد پیگیری قرار می گیرند.
زنگانه درباره بیشترین آسیبی که دانش آموزان با آن درگیر هستند و میزان 
آن در سامانه نماد قابل توجه است، گفت: بیشترین اختاللی که دانش آموزان با آن 
مواجه هستند، اختالالت اضطرابی و مربوط به موارد اختالالت ُخلقی است که روی 
هم حجم قابل توجهی را شامل می شود، زیرا به نظر می رسد که نظام آموزشی ما 
خودش به عنوان یک عامل استرس زا عمل می کند. در همه مقاطع اولین آمار متعلق 

به مجموع عوامل اضطرابی و اختالالت خلقی است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

واکنش سازمان سنجش به دشواری سواالت کنکور 1400؛
سواالت دوباره بازنگری می شود! 

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به حواشی 
پیش آمده نسبت به دشواری سواالت کنکور گفت: هر مشکلی که در 
پرسش ها وجود داشته و حق با داوطلب باشد،  بررسی و در نهایت آن 

پرسش از کلید سواالت اصالح خواهد شد.
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی  زرین آمیزی  اطمه  ف
در واکنش به دشواری سواالت کنکور ریاضی ۱۴۰۰ و طراحی برخی 
توسط  این سواالت  بوده اند، گفت:  از کتب درسی  خارج  سواالت که 
سواالت  دشواری  و  بازنگری  دوباره  رشته،  هر  تخصصی  میته های  ک
استخراج می شود، بعد هر مشکلی که در پرسش ها وجود داشته باشد، 

از کلید سواالت اصالح خواهد شد.
وی بیان کرد: اگر سختی وجود داشته باشد، برای همه داوطلبان 
است، بنابراین با تراز کردن نمرات خام داوطلبان، مشکل سختی سواالت 
حل خواهد شد. در هر صورت برای اینکه ما بتوانیم یک تحلیل گسترده 
ارائه دهیم، باید منتظر نتایج مرحله اولیه آزمون باشیم. طبق این نتیجه 
ما گزارش های تحلیلی خود را ارائه می دهیم، ولی در کل جای هیچ 

نگرانی وجود ندارد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به این سوال 
از آزمون سراسری است،  بعد  بازنگری سواالت  اینکه  به  با توجه  که 
این اقدام چه کمکی به داوطلبان خواهد کرد؟ گفت: به عنوان مثال اگر 
سوالی اشتباه شده باشد، آن سوال از مجموعه سواالت حذف می شود.

وی در واکنش به انتقاد داوطلبان از عدم اشراف طراحان سوال به 
محتوای درسی گفت: سواالت خارج از محتوای کتب درسی نبوده و 
همه سواالت از سرفصل های کتب  که وزارت آموزش و پرورش مصوب 

کرده و به سازمان سنجش ارائه داده، طراحی شده است.
در  که  افرادی  از  کثیری  تعداد  گفت:  باره  این  در  رین آمیزی  ز
همکاری  سنجش  سازمان  با  سراسری  آزمون  پرسش های  راحی  ط
می کنند، معلمان آموزش و پرورش هستند. مگر می شود معلمی سوالی 
طراحی کند که آن سوال در کتب درسی نبوده باشد. سواالت بر اساس 
سرفصل هایی که آموزش و پرورش به ما اعالم کرده طراحی می شود 

و هیچ مبحثی خارج از کتاب نبوده است.
وی تاکید کرد: اگر مشکلی در سواالت بوده که حق با داوطلب 
باشد بعد از بازنگری، از طریق روش های سنجش و اندازه گیری که در 
مرحله اول نتایج انجام می شود، آن سواالت حذف خواهد شد. به عنوان 
مثال ما سال گذشته در خصوص درس شیمی با این مساله مواجه بودیم.

توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سنجش  سازمان  سخنگوی 
به پاندمی کرونا و آموزشی مجازی دانش آموزان چرا سطح سواالت 
جهت مساعدت با داوطلبان، ساده تر طراحی نشد؟ گفت: سرفصلی که 
در دروس کنکور از آن استفاده می کنیم، سرفصلی است که آموزش و 

پرورش به ما ارائه داده است.
زرین آمیزی تاکید کرد: آموزش و پرورش نیز خود مجری این امر 
است، اگر هر تغییراتی در مواد درسی صورت بگیرد، باید از سمت آموزش 
و پرورش باشد. طراحی سوال ها از موادی است که آموزش و پرورش 
به ما اعالم می کند، آن ها اعالم می کنند دانش آموزان چه مطالبی را 

آموزش دیده و مطالعه کرده اند.

بازداشت کالهبردار اینستاگرامی مدعی 
فروش گوشی ارزان قیمت

رئیــس پلیــس فضــا تولیــد و تبــادل اطالعــات پایتخــت از شناســایی و 
دســتگیری یــک چهــره اینســتاگرامی کــه بــا عنــوان فــروش گوشــی های 

ارزان قیمــت اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کــرد، خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا، ســرهنگ داود معظمی 
گــودرزی افــزود: شــخصی بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه کــرد و مدعــی 
شــد افــرادی ناشــناس از طریــق یــک صفحــه اینســتاگرامی فــروش تلفــن 

هــای همــراه ارزان قیمــت از بنــده کالهبــرداری کــرده انــد.
رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت افــزود: شــاکی در ادامــه اظهــار داشــت در 
فضــای مجــازی بــه دنبــال خریــد یــک تلفــن همــراه بــرای خــود بــودم که 
در صفحــه اینســتاگرامی یکــی از چهــره های معــروف اینســتاگرام تبلیغی از 
تلفــن هــای همــراه بــا قیمــت هــای مناســب مشــاهده کــردم و باتوجــه بــه 
اینکــه ایــن شــخص در جامعــه شــناخته شــده بــود بــدون بررســی هویــت 
گرداننــدگان صفحــه مذکــور وارد صفحــه ای کــه وی معرفــی کــرده بــود 
شــدم و مبلغــی جهــت خریــد یــک تلفــن همــراه بــرای آنهــا واریــز کــردم 
امــا بالفاصلــه پــس از واریــز وجــه مــن را بــالک کردنــد و دیگــر پاســخی 

از آنهــا دریافــت نکــردم.
معظمــی گــودرزی گفــت: کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را 
آغــاز کردنــد و ضمــن احضــار ایــن شــخص بــه پلیــس فتــا پایتخــت، در 
اظهــارات اولیــه وی مدعــی شــد بــدون اطــالع از نیــت ایــن فــرد تبلیغــات 
وی را در صفحــه خــود منتشــر کــرده اســت، در ادامــه اقدامــات پــس از 
تشــریفات قضایــی مجــرم در یکــی از مناطــق شــمالی تهــران دســتگیر و 

بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد.
ــردم  ــال از م ــارد ری ــج میلی ــش از پن ــم بی ــه مته ــان اینک ــا بی وی ب
کالهبــرداری کــرده بــود، ادامــه داد: مجــرم پــس از حضــور در پلیــس فتــا 
اظهــار داشــت بــا راه انــدازی یــک صفحــه اینســتاگرامی و تبلیغــات ایــن 
صفحــه توســط شــخصی کــه مــردم بــه آن اعتمــاد دارنــد بــه بهانــه فروش 
تلفــن هــای همــراه بــا قیمت بســیار مناســب مراجعــه کننــدگان را بــا ترفند 
فــروش فــوری ترغیــب بــه پرداخــت مبلــغ قبــل از ارســال کــرده و پــس از 

واریــز وجــه دیگــر پاســخگوی تلفــن نبــودم.
ــرد:  ــه ک ــهروندان توصی ــه ش ــزرگ ب ــران ب ــا ته ــس فت ــس پلی رئی
فریــب ظاهــر زیبــا و پــر رنــگ و لعــاب صفحــات اینســتاگرامی را نخوریــد 
و خریــد هــای خــود را فقــط از فروشــگاه هــای معتبــر و دارای مجــوز و یــا 
ســایت و بســترهای رســمی آنهــا در فضــای مجــازی انجــام دهیــد و بــه 

هیــچ عنــوان قبــل از دریافــت کاال مبلغــی تحــت عنــوان بیعانــه پرداخــت 
ــی مناســب جهــت انجــام  ــراد ســودجو ایــن فضــا را مکان ــرا اف ــد زی نکنی
اعمــال مجرمانــه خــود میداننــد و از ســاده لوحــی برخــی از کاربــران پلــی 
مــی ســازند بــرای رســیدن بــه مقاصــد مالــی نامشــروع خــود، شــهروندان 
همچنیــن مــی تواننــد در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک، موضــوع را از 
www.cyberpolice.  طریــق ۱۱۰ یــا  ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس

ir بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش کننــد.

بازداشت مدعیان فروش سواالت کنکور 
ــر از کســانی  ــش از 2۰ نف ــا از دســتگیری بی ــا ناج ــس فت ــس پلی رئی
کــه اقــدام بــه فــروش ســواالت کنکــور سراســری ســال ۱۴۰۰ در فضــای 

ــر داد. ــد، خب ــازی می کردن مج
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس، ســردار وحیــد مجیــد در تشــریح 
ایــن خبــر افــزود: در رصــد پیش دســتانه فضــای ســایبر، در بیــش از ۱۰۰ 
کارگــروه اســتانی و شهرســتانی طــی ایــام منتهــی بــه برگــزاری کنکــور 
ــه  ــدام ب ــه اق ــا ک ــادی ســایت و تارنم ــداد زی سراســری ســال ۱۴۰۰، تع
فعالیــت مجرمانــه در ایــن خصــوص مــی کردنــد، مــورد شناســایی قــرار 

گرفتنــد.
وی از شناســایی و دســتگیری بیــش از 2۰ نفــر از مجرمــان در 
کشــور کــه بــا تبلیغــات دروغیــن و کاذب مدعــی فــروش ســواالت کنکــور 
ــار  ــر داد و اظه ــد، خب ــزاری آن بودن ــش از برگ ــال ۱۴۰۰ پی ــری س سراس
ــن  ــز در ای ــر نی ــان دیگ ــدادی از مجرم ــه تع ــی علی ــدام قضائ ــت: اق داش

ــان اســت. ــوزه در جری ح
رئیــس پلیــس فتــا ناجــا افــزود: در تحقیقــات فنــی و بررســی هــای 
بــه عمــل آمــده از مجرمــان دســتگیر شــده مشــخص گردیــد تعــدادی از 
داوطلبــان کنکــور بــا ایــن ترفنــد مبالــغ زیــادی تحــت عنــوان بیعانــه بــه 
ایــن کالهبــرداران پرداخــت کردنــد کــه ضمــن مســدود کــردن حســاب 
ــه  ــرای اســترداد وجــوه ب ــی ب ــن مجرمــان اقدامــات  نهای ــی ای هــای مال

فریــب خــوردگان صــورت گرفتــه اســت.
وی اظهارداشــت: بــا توجــه بــه هشــدارهای متعــدد ایــن پلیس و ســایر 
مســئوالن ســازمان ســنجش، متاســفانه بــاز هــم شــاهد فریــب تعــدادی 
از متقاضیــان بودیــم ولیکــن بــا تجزیــه و تحلیــل پرونــده هــای قضائــی 
ســال ۱۴۰۰ در مقایســه بــا ادوار گذشــته، شــکوائیه هــای قضائــی در ایــن 

حــوزه کاهــش نســبتا خوبــی پیــدا کــرده اســت.
ــا ســاعت  ــور ت ــه ســواالت کنک ــه هم ــان اینک ــا بی ــد ب ــردار مجی س
ــرار مــی  ــه و پلمــب ق ــن آزمــون در قرنطین ــی برگــزاری ای و دقیقــه نهای
گیرنــد، خاطــر نشــان کــرد: هموطنــان بــه هیــچ عنــوان هویــت کاربــری 
خودشــان را در اختیــار موسســات آموزشــی غیــر مجــاز قــرار ندهنــد تــا در 

آینــده ســوء اســتفاده ای از آن هــا صــورت نگیــرد.
رئیــس پلیــس فتــا ناجــا بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد: در صــورت 
اطــالع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی موضــوع را بــرای 
رســیدگی هــر چــه ســریع تــر بــه ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس اینترنتــی 

ــد. www.cyberpolice.ir  گــزارش کنن
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کوالکام به دنبال ساخت تراشه ای برای 
رقابت با M1 اپل است

مدیرعامل جدید کوالکام به سیاست های این شرکت در آینده پرداخته 
و گفته است کوالکام برای ساخت رقیب تراشه ی M۱ اپل آماده می شود.

یکی از مهم ترین رویدادهای اخیر را می توان معرفی پردازنده ی M۱ اپل 
دانست؛ تراشه ای که توانسته در بنچمارک های مختلف بدرخشد و به محصوالت 
مورد استفاده توان پردازشی قابل توجهی بدهد. همین امر سبب شده است 
شرکت های مختلف که در زمینه ی تولید تراشه فعالیت دارند به دنبال معرفی 
محصول قادر به رقابت با M۱ اپل باشند. یکی از این شرکت ها کوالکام است.

کریستیانو آمون، مدیرعامل جدید کوالکام، گویا چنین برنامه ای برای 
آینده ی شرکت آمریکایی در نظر گرفته است. وی در مصاحبه ای با رویترز 
گفت کوالکام برای تولید تراشه ای قادر به رقابت با M۱ اپل آماده می شود و 
می خواهد سهم بیشتری از بازار لپ تاپ  و کامپیوتر قابل حمل به دست آورد. 
این تراشه ی کوالکام به صورت کامل توسط این شرکت طراحی می شود و 
از معماری آرم استفاده نخواهد کرد. ArsTechnica گزارش می دهد که 
تراشه ی مورد نظر عالوه بر برخورداری از پردازنده ی مرکزی، شامل مودم 

5G خواهد بود. آمون در مصاحبه گفت:
ما به تراشه ای نیاز داریم که بهترین توان پردازشی را در دستگاه های قابل 
حمل )نیازمند به باتری( ارائه بدهد. اگر آرم که شریک تجاری ما محسوب 
می شود، بتواند پردازنده ای توانمندتر از آنچه قادر به تولید آن هستیم، معرفی 
کند، به دنبال همکاری دیگری با آرم خواهیم رفت و از پردازنده ی آن ها در 

تراشه ی جدیدمان استفاده خواهیم کرد.
 )Nuvia( چندی پیش خبری منتشر شد که کوالکام، استارتاپی به نام نویا
را به ارزش ۴/۱ میلیارد دالر خریداری کرده است. نویا توسط افرادی تأسیس 
شده که در گذشته برای اپل کار می کردند و وظیفه ی تولید تراشه های این 
شرکت را به عهده داشتند. به نظر می رسد کوالکام به قدری در زمینه ی تولید 
پردازنده ای توانمند مطمئن شده است که می خواهد بدون همکاری با آرم به 

رقابت با تراشه ی M۱ اپل برود.
این  از  گفت  و  کرد  اشاره  نویا  اعضای  نقش  به  مصاحبه  ر  د ن  و م آ
تا در محصوالتی  استفاده خواهد شد  تراشه های جدید  تولید  رای  ب شرکت 
مانند لپ تاپ  و گجت های قابل حمل به کار گرفته شوند. البته ورود کوالکام 
به بازار تراشه ی لپ تاپ  به معنی تولید تراشه و پردازنده برای دیتاسنترها یا 

پردازش ابری نخواهد بود.
نویا با اپل رابطه ی خوبی ندارد. درواقع اپل پس از جدا شدن مؤسسان 
نویا از این شرکت دست به طرح شکایتی زد و اعضای ارشد نویا را متهم 
به سرقت اطالعات و همچنین متقاعد ساختن مهندسان اپل برای ترک این 
شرکت و پیوستن به نویا کرد؛ اما به نظر می رسد خرید نویا توسط کوالکام، 
برگ تازه ای برای این استارتاپ است و به فعالیت گسترده تر در بازار قطعات 

نیمه رسانا کمک شایانی خواهد کرد.
مؤسسان نویا اعالم کردند که هدفشان از ترک اپل، تأسیس شرکتی 
 AMD بوده است که بتوانند پردازنده هایی برای رقابت با محصوالت اینتل و

تولید کنند. باید دید در این زمینه تا چه حد موفق خواهند شد.
پوشیدنی ها  برای  گوگل  از سیستم عامل جدید  تراشه  پشتیبانی  ته  ب ل ا
کافی نیست تا محصولی آپدیت نسخه ی سوم WearOS را دریافت کند 
و عوامل دیگر برای مثال سیاست های داخلی و خارجی شرکت های سازنده 
می توانند روی انتشار آپدیت سیستم عامل برای محصوالتشان تأثیر بسزایی 
تأیید کنند که چه محصوالتی  یا کوالکام  اگر گوگل  باشند.  حتی  شته  دا
قادر به دریافت WearOS جدید خواهند بود، انتشار آپدیت به شرکت های 

سازنده بازمی گردد.

جامعه  های  سایت   ، گذشته  ال  س د  ن چ ر  د
از  هایوز  و   MSN  ، بوک  فیس  مانند  جتماعی  ا
هدایت توسط گروه های عالقه خاص تبدیل به 
نیازهای اساسی زندگی روزمره شده اند. اگر آنالین 
نیستید ، به راحتی »وجود« ندارید. یک کاربر متوسط 
فیس بوک در اروپا ۱39 دوست دارد و داشتن دو 
یا حتی سیصد دوست آنالین غیرمعمول نیست. ۱ 
حریم  رعایت  عدم  مورد  در  هایی  گرانی  ن گرچه  ا

بالقوه  فرصت  و  کردن  ، هک  خصوصی 
وسوسه انگیز ارائه دهندگان خدمات برای 
استفاده از اطالعات ذخیره شده در سایت 
های خود برای اهداف تجاری مطرح شده 
است ، اما به نظر می رسد بسیاری از مردم 
از ادامه زندگی اجتماعی خود در اینترنت 

خوشحال هستند. 
در این مقاله استدالل می کنیم که 
سایت های جامعه اجتماعی برخالف تصور 
ز کاربران ، کلیدی برای روابط  ا بسیاری 
اجتماعی معنادار نیستند. به عبارت دقیق 
تر ، نتیجه می گیریم که اگر مفهوم دوستی 
را به روشی کاماًل ارسطویی درک کنیم ، 

دوستی مجازی صالحیت دوستی اصیل را ندارد. 
دوستی مجازی همان چیزی است که ارسطو 
ممکن است آن را شکلی کم ارزش و کمتر از تبادل 
اجتماعی توصیف کرده باشد. عالوه بر این ، استدالل 
 ، اشکال خاصی  با  مجازی  دوستی  که  یم  کن می 
مشکوک ، از داروهای جایگزین مشابه است: سایت 
های جامعه اجتماعی به طور بالقوه مضر هستند ، 
زیرا آنچه که به عنوان راهی برای موفقیت اجتماعی 
توصیف می شود ، در واقع ممکن است یک ماده 
سمی باشد که منجر به انزوا ، همانطور که برخی از 
مواد جایگزین پزشکی بیش از آنکه بیمار را درمان 
کنند ، آسیب می رسانند. بعالوه ، با انتخاب »داروی« 
جایگزین ، فرد ممکن است از روشهای اثبات شده و 
عملکردی برای دستیابی به تعامل اجتماعی معنی 
دار چشم پوشی کند. به عبارت دیگر ، آنچه بعنوان 
درگیری  و  اجتماعی  معنادار  روابط  ی  ا ر ب ع  ی سر
اجتماعی مطرح می شود ، در واقع یک توهم است 
زیرا این روابط ، هر نوع دیگری که باشند ، شامل 

اجزای الزم برای دوستی واقعی نیستند.
کوکینگ و متیوز در مقاله »زودهنگام و جلب 
توجه در مورد دوستی مجازی« ، استدالل می کنند 
که »در یک زمینه کاماًل مجازی ، برقراری دوستی 
غیرممکن  سادگی  به  روانشناسی  نظر  ز  ا زدیک  ن
است«. Cocking 2 بعداً این ادعا را بیشتر توسعه 
داد و استدالل کرد که ، »برخی ویژگی های متن 
آنالین مبتنی بر متن ، تا حد زیادی توسعه دوستی 
های نزدیک را به طور انحصاری در آن زمینه ها 

Briggle در   ، این وجود  با   3 منتفی می کند«. 
 Cocking اظهار نظری درباره مقاله اصلی توسط
and Matthews ادعا کرد که “Cocking و 
Matthews در مورد احتمال دوستی اشتباه می 
تعریف  آنها  معیارهای  که طبق  همانطور   - د  ن کن
شده است - که کاماًل آنالین شکوفا می شود«. ۴ 
 Cocking در تقابل با ، Briggle نتیجه گیری
و Matthews است که ، »]او[ افزایش مسافت و 

سرعت آهسته روابط اینترنتی می تواند باعث ایجاد 
دوستی نزدیک یا بیشتر از روابط موجود در دنیای 

آفالین شود.« 5   
اگرچه ما با بسیاری از نظرات ارائه شده توسط 
Cocking و Matthews و همچنین برخی 
تقادات Briggle موافقیم ، اما تفاوت های  ن ا ز  ا
مهمی نیز بین ادعاهایی که در این مقاله ارائه می 
دهیم و نظرات آنها وجود دارد. اول از همه ، برخالف 
Cocking و Matthews ، ما استدالل نمی 
کنیم که دوستی مجازی غیرممکن است . ادعای 
ما ادعای دقیق تری در مورد ارزش اخالقی دوستی 
مجازی است. ما سوال نمی کنیم که دوستی مجازی 
نوعی دوستی محسوب می شود. تمام آنچه ما می 
خواهیم نشان دهیم این است که از دیدگاه ارسطویی 
، دوستی مجازی از سایر روابط دوستی ارزش کمتری 
دارد. این مسئله همچنین تفاوت مهمی را بین دیدگاه 
ما و بریگل برجسته می کند : اگرچه او معتقد است 
که دوستی های مجازی صرفًا امکان پذیر نیستند ، 
اما اغلب از نظر اخالقی از ارزش بیشتری برخوردار 
هستند ، البته ما این ارزیابی مثبت را انکار می کنیم. 
با این حال ، تفاوت اصلی بین موقعیت ما و 
موارد ذکر شده در باال این است که ما نتیجه گیری 
هنجاری خود را به صراحت با نظریه ارسطو مرتبط 
می کنیم همانطور که در اخالق نیکوماخیه ارائه شده 
است ، و این کار را در سطح نسبتًا مفصلی انجام می 
دهیم.6  کوکینگ و متیوز به طور خالصه به نظریه 
دوستی ارسطو اشاره می کنند ، اما نگرانی اصلی 

روابط دوستی  انواع  از  تحلیل های خودشان  ها  ن آ
است. بنابراین نقطه عزیمت ما با آنها متفاوت است 
، و همچنین دامنه نتیجه گیری ما: همه آنچه ما 
به  با توجه  این است که  معتقدیم نشان می دهد 
چارچوب نظری ارسطو ، دوستی مجازی ، همانطور 
واقعی  به عنوان دوستی   ، تعریف شد  باال  که در 

واجد شرایط نیست. 
بر اساس تحلیل ارسطویی ، برای اینکه یک 
دوستی از نظر اخالقی ارزشمند به حساب 
آید و از این رو فضیلتمندانه باشد ، باید شامل 
عناصر زیر باشد: باید به طور متقابل شناخته 
شود ، دوستان باید به تئوری بپردازند )یعنی 
تعمقی که بین عوامل فاضل اتفاق می افتد( 
، و عشق و تحسین آنها نسبت به یکدیگر باید 
بر اساس فضیلت باشد. تز اصلی ما این است 
که از آنجا که دوستی مجازی نمی تواند به 
طور کامل از این معیارها برخوردار باشد ، به 
عنوان دوستی اصیل شناخته نمی شود. منظور 
ما از »دوستی مجازی« نوعی از دوستی است 
که در اینترنت وجود دارد و بندرت یا هرگز با 
تعامل زندگی واقعی ترکیب نمی شود. برای 
مقایسه این ، ما اصطالح »دوستی سنتی« را برای نوع 
دوستی که شامل تعامل قابل مالحظه ای در زندگی 
واقعی است ، حفظ می کنیم. دومی تنها نوعی است 
که ما ادعا می کنیم برچسب »دوستی واقعی« را دارند 

و بنابراین از نظر اخالقی ارزشمند هستند.  
ما به هیچ وجه مخالف شروع یا حفظ دوستی 
و  نیستیم.  اجتماعی  جامعه  های  سایت  ز طریق  ا
های  سایت  درباره  کلی  نگرانی  هیچ  ن  ی چن هم
جامعه اجتماعی به همین ترتیب نداریم. تعامل در 
این سایت ها به معنای واقعی می تواند ارزشمند 
باشد. به عنوان مثال در مورد دوستی ، افرادی که 
برای اولین بار بصورت آنالین مالقات می کنید بعداً 
می توانند به معنای سنتی به دوستان واقعی یا حتی 
شریک زندگی تبدیل شوند. حرف ما این است که 
برای داشتن یک رابطه دوستانه واقعی یک رابطه 
دنیای  آنچه در  نیست.  آنالین کافی  تعامل  ًا  صرف
مجازی جریان دارد باید همیشه با عنصر اساسی 

تعامل زندگی واقعی تکمیل شود.

پی نوشت ها:
۱. مترو ، هلند ، ۱ دسامبر 2۰۱۰.

2. کوکینگ و متیوز ) 2۰۰۰ : 22۴(.
3. کاکینگ ) 2۰۰8 : ۱2۴(.

۴. بریگل ) 2۰۰8 : 72(.
5. همان ، ص 73.

6. ما ادعا نمی کنیم که دیدگاه ما تحلیل تفسیری »درست« 
یا »درست« از موقعیت ارسطو است. آنچه ما ادعا می کنیم این 
است که این یک خوانش ممکن است که با ساختار کلی نظریه او 

مطابقت داشته باشد.  

دوستی مجازی؛ اماها ...اگرها
مقاله

بر اساس قرائت مدرن از نظریه دوستی ارسطو ، استدالل می کنیم که دوستی مجازی صالحیت دوستی 
اصیل را ندارد. منظور از »دوستی مجازی« نوعی از دوستی است که در اینترنت وجود دارد و بندرت یا 
هرگز با تعامل زندگی واقعی ترکیب نمی شود. در مقابل ، یک »دوستی سنتی« نوعی از دوستی است که 
شامل تعامل قابل مالحظه ای در زندگی واقعی است ، و ادعا می کنیم که فقط این نوع می تواند برچسب 
»دوستی واقعی« را داشته باشد و بنابراین از نظر اخالقی ارزشمند است. در نتیجه دوستی مجازی همان 
چیزی است که ارسطو ممکن است آن را شکلی کم ارزش و کمتر از تبادل اجتماعی توصیف کرده باشد.

علی هوشمندراد
قسمت اول
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وزیر نفت با اشاره به اینکه 
در  افرادی  گذشته  سال   ۴3 ر  د
داخل و دشمنانی در خارج اجازه 
ندادند تولید نفت ایران به ۴ میلیون بشکه در 
روز برسد، گفت: ما به راحتی می توانیم روزانه 
6 میلیون بشکه تولید نفت داشته باشیم که 
به معنای 2 هزار میلیارد دالر درآمد جدید 

برای کشور است.
صد و هشتاد و یکمین نشست اوپک، 
اگرچه نام نشست عادی را به دوش می کشید 
اما فضایی برای خداحافظی با پرسابقه ترین 
وزیر نفتی بود که تا امروز در این سازمان 

حضور داشته است.
آذرماه  بار  نخستین  که  زنگنه  یژن  ب
سال 76، در نشست صد و سوم اوپک در 
حاضر  ایران  نفت  وزیر  عنوان  به  اکارتا،  ج
شده بود، حاال جلسه صد و هشتاد و یکم 
آخرین آوردگاه وی در اوپک بود. اوپک به 
همین مناسبت، نماهنگی آماده کرده بود که 
در آن به ۱6 سال حضور زنگنه به عنوان 
وزیر نفت ایران و شرکت در جلسات اوپک 

اشاره داشت.
نکته مهم در این بین، مهر تایید وزرای 
نفت سایر کشورهای عضو اوپک بر ذکاوت و 
هوش زنگنه بود و حتی وزیر نفت عربستان 
نیز از دوستی با وی گفت و خواست که این 

دوستی تا پایان عمر ادامه دار باشد.
سی  شنا ر کا جلسه  ن  نی شد ال و ط
روزهای  به  آن  تعویق  و  وپک پالس  ا
آینده اما این فرصت را فراهم کرد تا کمی 
غیررسمی تر با بیژن زنگنه که حدود 3۰ سال 
سابقه وزارت از جهاد سازندگی تا نفت را دارد 

به گفت و گو بنشینیم.
در این گفت و گو زنگنه از روزهای 
سخت چانه زنی در وین تا مخالفت با تصمیم 
برای افزایش قیمت بنزین گفت. وی آرزو 
کرد که ایران به جایگاه واقعی خود در جهان 
و منطقه برسد و تاکید کرد که همه عمر خود 
متن  است.  کرده  موضوع  همین  ا صرف  ر
کامل این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

سابقه  سال   ۱6 شما  وزیر!  آقای   -
حضور در جلسات محتلف اوپک را داشته اید. 
به نظر شما بهترین و بدترین جلسات برای 
شما، در این سال ها کدام جلسات بوده است؟

خیلی  سال ها،  این  تمام  در  نگنه:   ز
سختی داشتیم. عجیب اینکه در هر دورانی 
انتخاب شده ام، همواره  وزیر  عنوان  به  که 
دوران هایی بوده که بازار نفت دچار تالطم 
به  نفت  بازار  تعادل  برای  باید  ما  و  می شد 
بسیار  توافق ها  این  که  می رسیدیم  وافق  ت

سخت بود.
یک مرحله بسیار سخت هم بازگشت 
نفت ایران به بازار، در سال 9۴-95 بعد از 
تحریم ها بود که بسیار مشکل بود. در این 
رابطه جلسه بسیار سختی در الجزایر داشتیم 
که آنجا به چارچوب توافق رسیدیم و بعد از 
آن نیز جلسه سختی در وین برگزار شد و 
در نهایت ایران توانست به سهمیه قبلی خود 
بازگردد. بهترین جلسات نیز زمانی بود که 
به توافق می رسیدیم و تاثیر آن را در بهبود 

زندگی مردم می دیدیم.
از  اوپک  جلسات  در  حضور  ختی  س
آن جهت است که  وقتی به عنوان مسئول 
را  این حس  می کنم،  جلسه ای شرکت  ر  د

دارد که بار سنگین خواست های یک ملت 
85 میلیونی روی دوشم است و این کار را 
سخت تر می کند.  اینکه چه طور این بار را 
به نتیجه برسانم زیرا چشم امید یک ملت 
چه رسمی و چه غیررسمی به این جلسات 
است و نوسان دو دالری قیمت نفت معنایش 
این است که دو میلیارد دالر درآمد کشور 

کم و زیاد شود.
البته اینکه تصمیمات را چطور بگیریم 
تا منافع حداکثری ایجاد شود، در هر اجالس 
متفاوت بوده است. در مواردی به بن بست 
رساندن مذاکرات می تواند موثر باشد اما به 
بن بست رساندن نیز برای کوتاه مدت راهبرد 
به شمار می رود و نمی توان در طوالنی مدت 
از آن استفاده کرد. ضمن اینکه دیگران هم 

بیکار نمی نشینند.
- اگر به عقب بازگردید کدام تصمیم 

را نمی گیرید؟
زنگنه: وزیر نمی شوم.

وزیر  بزرگی  آرزوی  تحقق  برای  من 
باال  را  کشور  گاز  و  نفت  تولید  تا  شدم 
صرف  اهرم،  عنوان  به  آن  درآمد  و  برم  ب
سرمایه گذاری و توسعه کشور شود اما عده ای 
در داخل و دشمنان در خارج اجازه ندادند تا 
تولید نفت ایران در ۴3 سال گذشته حتی به 

۴ میلیون بشکه در روز برسد.
آرزویی که برای کشورم داشتم همان 
بود که در سند چشم انداز ذکر شده است که 
همانا رسیدن ایران به جایگاه اول اقتصادی 

و فنی در منطقه است.
داشته  دلم می خواست کشوری  من 
و  بخورند  را  ما  دیگران حسرت  که  اشیم  ب
تمام زندگیم را برای این هدف گذاشتم. ما 
به راحتی می توانیم روزانه 6 میلیون بشکه 
نفت تولید کنیم و درآمد آن به جای سرریز 
در بودجه و یا صادرات نفت خام، می تواند 
در صنایع پایین دستی هزینه شده و درآمد 

عظیمی برای کشور ایجاد کند.  
 3۰ نزدیک  بیافتد،  اتفاق  این  گر  ا
تا  می توان  بیشتری  نفت  بشکه  یلیارد  م
هزار   2 معنای  به  که  فروخت  سال ۱۴2۰ 
میلیارد دالر درآمد جدید برای کشور است 
و  بدبختی  فقر،  چهره  تمام  می تواند  ه  ک
تغییر دهد و کشور  را  یکاری و عدم رشد  ب
را از نظر تکنولوژی وارد دوران جدید کرده 
و  دهد  افزایش  را  داخلی  ناخالص  تولید  و
درآمد سرانه باال برود. در این شرایط مردم 
و  بود  خواهد  خودشان  جیب  در  ستشان  د

راحت تر زندگی می کنند.
-  سهم خودتان را از وضعیت فعلی 

چقدر  گذشته  سال   ۴۰ طول  در  شور  ک
می دانید؟

زنگنه: من خودم را از ابتدای انقالب 
تاکنون در همه چیز مسئول می دانم. اینگونه 
نیست که بگویم من نبودم بلکه هر جا بودم، 

خودم را مسئول می دانم.
رفع  با  تا  است  تالش  در  ایران   -
تحریم ها صادرات نفت خود را افزایش داده 
چه  بازگردد.  جهان  انرژی  بازارهای  به  و 
توصیه ای در این زمینه به وزیر نفت دولت 

سیزدهم می کنید؟
زنگنه: من مدیر سیاسی ارشد کشور 
هستم و هر تجربه ای که در این زمینه دارم 
با استدالل به دولت آینده ارائه خواهم داد. 
حتی گزارش این جلسه اوپک و استدالل 
هر  با  می دهم.  رئیسی  آقای  به  را  ودم  خ
فردی نیز که وزیر شود صادقانه یا به وی 
کنند،  تعیین  رئیسی  آقای  تیمی که  ا هر  ی
همکاری خواهم کرد اما تصمیم با خودشان 
استفاده  چگونه  تجربیات  این  از  که  ست  ا
کنند.البته به نظر من، بازگشت به بازارهای 
جهانی نفت کار سختی نیست. هرچند که 
فشار زیادی بر وزارت نفت ایجاد خواهد شد 
اما این گونه نیست که قابل تحمل و گذار 
نباشد.  دلم می خواست در دوران خودم این 
تفاق بیافتد تا اینکار سخت را انجام دهم  ا
زیرا تجربه اینکار را داشتم و می دانستم چه 
مسیری را انتخاب کنم اما باز هم همه اینها 
را هر کسی که به وزارت نفت بیاید -اگر 

بخواهند- منتقل خواهم کرد.
ریزه کاری ها و مسائل را خواهم گفت. 
نفع  به  هم  تا  کنند  عمل  خوب  شاهلل  ن  ا
به  آسیبی  هم  و  باشد  اسالمی  جمهوری 

کل بازار نرسد.
- به وزیر آینده نفت توصیه می کنید 

قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد؟
زمانی  تا  واقع  در  اصال.  نه  نگنه:  ز
آماده  آن  سیاسی  و  اجتماعی  زمینه  ه  ک
نشود هر کاری که انجام دهیم هزینه های 
اجتماعی اش آنقدر زیاد است که ارزش ندارد.  
در حال حاضر اصال فضایی مناسبی 
برای تغییر قیمت ها نیست و هر کاری که 
بخواهد انجام شود، باید زمینه سازی مناسبی 
از  می برد.  زمان  سال  چند  که  شده  یجاد  ا
کس  هیچ  آینده  سال  چند  تا  رو  مین  ه

نمی تواند وارد بحث قیمت ها شود.
سال های  در  شما  وزیر!  آقای   -
کردید  اعالم  یکبار  یازدهم  دولت  بتدایی  ا
که شب هایی که باید پول یارانه به حساب 
سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شد، 

از استرس و نگرانی نمی خوابیدید. اکنون که 
اضافه شده،  یارانه ها  به  نیز  ارانه معیشتی  ی

شرایط چگونه است؟
زنگنه: ساز و کار پرداخت پول یارانه 
به دولت تغییر کرده است و قرار شد سازمان 
برنامه و بودجه و بانک مرکزی تمام پول های 
نفت را بگیرند و گفتند مستقیم به آنها بدهیم 
و از همین رو دیگر الزم نیست منابع پرداخت 
یارانه را از مجموعه های وزارت نفت تامین 
حساب  به  مستقیم  را  حاصل  درآمد  نیم.  ک

آنها می ریزیم.
- با توجه به اینکه دولت آینده در حال 
چیدن وزرا برای گرفتن رای اعتماد از مجلس 
است، آیا گزینه ای برای وزارت نفت به آقای 

رییسی پیشنهاد داده اید؟
زنگنه: نه اصال قرار نبوده و نیست و 
وظیفه ای هم ندارم که گزینه ای برای وزارت 
نفت اعالم کنم. همچنین اصال اینکار درست 

هم نیست.
خودشان  تسلط  و  آگاهی  با  یشان  ا
مشورتی  هر  من  از  و  می گیرند  صمیم  ت
هیچ  اما  هستم  خدمتشان  در  خواهند  ب

پیشنهادی برای هیچ انتصابی نمی دهم.
نیز  اصالحات  دولت  پایان  از  پس   
چیزی نگفتم و در دولت نهم و دهم برنامه 
این بود که هیچ همکاری و مشورتی ندهم، 

زیرا ایشان را از ابتدا قبول نداشتم.
و  کمک  هر  رییسی  آقای  دولت  ما  ا
و  پست  اما  می دهم  بخواهند  که  مشورتی 
به خاطر  نیز  را  اینکار  گیریم.  نمی  حکمی 
ایران انجام می دهم زیرا شرایط کشور اکنون 
فوق العاده سخت است هر دولتی که بیاید 
با شرایط فوق العاده سختی رو به رو است.

بر عکس اینکه برخی فکر می کنند با 
کارهای سریع و راه حل های سریع موفق 
می شوند من فکر می کنم راه حل سریع 
وجود ندارد و شرایط خیلی سخت است همه 
باید کمک کنیم تا فشاری که به مردم می 

آید تا حد امکان کم شود.
کننده  تولید  کشورهای  برخی   -
افزایش  با  بازار  شکنندگی  نگران  فت  ن
بازگشت  آیا  هستند.  ایران  نفت  صادرات 
رهای  زا با به  شوک  باعث  یران  ا فت  ن

می شود؟ هانی  ج
شوکی  ایران،  نفت  بازگشت  نگنه:  ز
قیمتی به بازار منتقل نمی کند زیرا اوپک به 
اندازه کافی عاقل است. اوپک پالس نیز با 
اوپک کار می کند و اعضای آن نیز تصمیمات 
عاقالنه ای می گیرند و حتما برگشت ایران را 

به خوبی درک و هضم می کنند.
از  یکی  که  کردید  اعالم  شما   -
مهمترین اقدامات وزیر نفت دولت سیزدهم 
باید بازگرداندن ایران به بازار نفت باشد. در 

عرصه داخلی اولویت با کدام اقدام است؟
برگشتن  وزیر،  کار  مهمترین  نگنه:  ز
داخلی  در بحث  است.  بازارهای جهانی  ه  ب
مانند  مردم  تامین سوخت  مواظب  باید  یز  ن
زمستان  در  ویژه  به  و  گازوئیل  و  نزین  ب

تامین گاز باشد.
طرح های  نفت  مورد  در  همچنین 
شدن  برداشته  با  که  کردیم  اجرا  یادی  ز
تحریم ها، تولید نفت در فاصله بسیار کوتاهی 
به پیش از تحریم ها برسد اما باالخره اینها 

باید پیگیری شود.

رونق کسب و کار اصناف با تسهیالت موسسه اعتباری ملل
 به منظور رونق کسب و کار اصناف تسهیالت 
در قالب طرح افق اشخاص حقیقی )ویژه اصناف( در 
کلیه شعب موسسه اعتباری ملل پرداخت می گردد.

اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
اصناف  از  حمایت  منظور  به  موسسه  این  لل:  م
افق  طرح  قالب  در  تسهیالت  پرداخت  به  سبت  ن
نماید. می  اقدام  ملل  اعتباری  موسسه  شعب  ر   د

و  تعمیر  گردش،  در  سرمایه  تامین  جهت  توانند  می  محترم  متقاضیان   
بازسازی محل فعالیت و خرید کاالهای سرمایه ای )خرید ماشین آالت و 
تجهیزات( در قالب عقد مرابحه از مبلغ دو میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 
با بازپرداخت یک ساله تا ۴ ساله تسهیالت دریافت نمایند صاحبان صنوف 
از  اعتباری ملل  توانند ضمن مراجعه به شعب سراسر کشور موسسه  می 

مزایای این طرح بهره مند شوند.

خبراول
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن در گفتگو با هیبنا:
سهمیه بانک مسکن برای وام مسکن روستایی مشخص شد

مدیـرکل مسـکن روسـتایی بنیـاد مسـکن گفـت: سـهمیه بانـک ها 
بـرای تسـهیالت مسـکن روسـتایی مشـخص و پرداخت تسـهیالت ۱۰۰ 

میلیونـی مسـکن روسـتایی آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبری بانک مسـکن_ هیبنـا، ۱2 خرداد 
مـاه امسـال بـود کـه جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـور افزایش وام 
مسـکن روسـتایی بـه ۱۰۰ میلیـون تومـان را بـه وزارت راه و شهرسـازی 
و بنیـاد مسـکن ابـالغ کـرد. تفـاوت ایـن ابالغیـه بـا ابالغیـه سـال های 
قبـل عـالوه بـر افزایـش 5۰ میلیـون تومانـی سـقف تسـهیالت، افزایش 
تعـداد بانـک هـا در پرداخت تسـهیالت از 7 بانـک عامل بـه 8 بانک بود.

وام مسـکن روسـتایی کـه بـا هـدف تسـریع در نوسـازی واحدهـای 
مسـکونی روسـتایی همـه سـاله از سـوی دولت بـه بنیاد مسـکن و وزارت 
راه و شهرسـازی ابـالغ مـی شـود امسـال با توجه به رشـد قیمـت مصالح 
سـاختمانی و نهـاده هـای تولیـد افزایش قابل مالحظه ای داشـت و از 5۰ 

میلیـون تومـان بـه ۱۰۰ میلیون تومان رسـید.
»حمیدرضـا سـهرابی« مدیـر کل مسـکن روسـتایی بنیـاد مسـکن 
در گفتگـو بـا خبرنـگار هیبنـا در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا پرداخت 
تسـهیالت مسـکن روسـتایی از سـوی بانک ها آغاز شـده اسـت یا خیر؟ 
گفـت: یکـی از تفـاوت هایـی کـه تسـهیالت مسـکن روسـتایی در سـال 
جـاری بـا سـال گذشـته دارد افزایـش تعداد بانـک های عامـل از 7 بانک 
بـه 8 بانـک بـوده اسـت. امسـال بانـک کشـاورزی در کنـار سـایر بانـک 
هـای عامـل به پرداخت تسـهیالت مسـکن روسـتایی کمـک خواهد کرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه تفاوت دیگری که امسـال داشـته اسـت این 
اسـت کـه افـرادی کـه در شـهرهای کمتـر از 25 هـزار نفـر دارای خانـه 
فرسـوده و آسـیب پذیر هسـتند و کسـانی که زمین با کاربری مسـکونی در 
اختیـار دارنـد، می تواننـد از این وام اسـتفاده کنند اظهار داشـت: با توجه به 
رشـد قیمـت مصالح سـاختمانی و نهـاده های تولید مسـکن)آهن و فوالد( 
در ماههای گذشـته سـقف وام مسـکن روسـتایی بر اسـاس مصوبه دولت 
افزایـش خوبـی پیـدا کـرد و بـه سـقف ۱۰۰ میلیـون تومـان رسـید. نکته 
ای کـه حائـز اهمیـت اسـت این اسـت که این رشـد سـقف وام مـی تواند 
روند و سـرعت سـاخت و سـاز و نوسـازی در روسـتاها و شـهرهای زیر 25 

هـزار نفـر را به شـکل قابـل توجهی بـاال ببرد.
وی ادامـه داد: افـرادی کـه مطابـق طرح هـای هـادی در روسـتاها و 
شـهرهای زیـر 25 هزار نفـر از شـهرداری پروانه سـاخت دریافت می کنند 
و تاکنـون از تسـهیالت بنیـاد مسـکن اسـتفاده نکرده انـد، مشـمول ایـن 

وام هستند.
سـهرابی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر سـهمیه بانک ها مشـخص 
شـده و بانـک هـای کشـاورزی و تجـارت در اولیـن روز کاری خـود ) 9 
تیـر مـاه( سـهمیه هـای خـود را به اسـتانها ابالغ کـرده اند تاکیـد کرد: در 
میـان 8 بانـک عامـل سـهمیه بانک مسـکن و بانـک ملی بـرای پرداخت 
2۰۰ هـزار فقـره تسـهیالت، باالتر از سـایر بانک ها اسـت بـه طوریکه در 
ایـن ابالغیـه سـهم بانـک ملـی 32 هـزار فقره و سـهم بانک مسـکن 3۰ 

هـزار فقره تسـهیالت خواهـد بود.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا پیـش بینـی شـده اسـت که 
تـا سـال ۱۴۰5 چـه میزان از واحدهای مسـکونی روسـتایی مقاوم سـازی 
خواهد شـد؟ گفت: در حال حاضر پنج میلیون و 67۰ هزار واحد مسـکونی 
روسـتایی در کشـور وجود دارد که مقرر شـده اسـت تا پایان سـال ۱۴۰5 
حـدود 7۰ درصـد ایـن واحدهـای مسـکونی بـا اعطـای تسـهیالت بانکی 

مقاوم سـازی شوند.

گامی دیگر در جهت ایفای تعهدات بیمه ای؛
پنگوئن۲  شرکت  به  خسارت  تومان  ارد  ی ل می  ۱ ۱ ا  ن ا د ه  یم ب

پرداخت کرد
ــوزی  ــی آتش س ــارد تومان ــارت ۱۱ میلی ــا خس ــه دان ــرکت بیم ش

ــرد. ــت ک ــن2 را پرداخ ــرکت پنگوئ ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه دانــا، منصــور حســینی، معــاون 
فنــی بیمه هــای امــوال و مســوولیت ایــن شــرکت اظهــار داشــت: شــرکت 
پنگوئــن2 روز دوم اســفند مــاه ســال گذشــته بــه دلیــل اتصــال جریــان 
ــان و  ــه کارشناس ــه بالفاصل ــد ک ــوزی ش ــش س ــه آت ــار حادث ــرق دچ ب
ارزیابــان خســارت از طــرف ایــن شــرکت در چندیــن نوبــت بــا مراجعــه 
بــه محــل حادثــه، بــه بــرآورد میــزان خســارت وارد شــده بــه ســاختمان، 
ــودی ســاختمان بــه صــورت  ــا و موج تجهیــزات، امــوال و دارایی ه

جداگانــه پرداختنــد.
وی افــزود: پــس از بررســی و ارزیابــی نهایــی، در تاریــخ ششــم تیــر 
مــاه جــاری، چــک خســارت ۱۱ میلیــارد تومانــی توســط دکتــر کاردگــر، 
ــن2  ــرکت پنگوئ ــل ش ــوی مدیرعام ــه خواج ــا ب ــه دان ــل بیم مدیرعام

تحویــل شــد.
ایــن شــرکت بــه تولیــد ورق و ظــروف یکبــار مصــرف می پــردازد. 
بیمــه نامــه آتش ســوزی شــرکت پنگوئــن2 نیــز توســط شــعبه وحــدت 

بیمــه دانــا صــادر شــده اســت.
گفتنــی اســت: در مراســم پرداخــت چــک خســارت، دکتــر کاردگــر 
نایــب رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل، عبدالحســین پهلــوان رئیــس 
ــره، منصــور حســینی  ــات مدی ــر عضــو هی ــره، فرامــرز خجی ــات مدی هی
ــس  ــوال و مســوولیت و غــالم حســینی رئی ــای ام ــی بیمه ه ــاون فن مع

شــعبه وحــدت بیمــه دانــا حضــور داشــتند.

راز پیشرفت پتروشیمی 
در دوره تحریم!

بخش اول

مدیرعامل پتروشیمی جم معتقد است یکی از کارهای مهم پساتحریم 
این است که علی رغم  بپردازند،  به آن  باید  نشکده های مدیریت  دا که 
ایرانی چگونه توانستند نه تنها  فزایش هزینه های مبادله، شرکت های  ا
رکوردهای قبلی خود را حفظ کنند بلکه دستاوردهای جدیدی پیدا کنند؟

محمدرضا سعیدی، با بیان اینکه بیش از 8۰ درصد مواد شیمیایی ما 
که بوتادین است به کشورهای دیگر صادر می شود، اظهار کرد: یک اتفاق 
خوب دیگر در سال ۱399 این بود که ما وابستگی به بازار چین نسبت 
به سال ۱398 را کاهش داده  و با استفاده از ظرفیت بازارهای ترکیه، 
کشورهای همسایه و کشورهای CIS و در راستای توسعه بازار ریسک 
وابستگی به یک بازار را کاهش دادیم؛ هر چند نسبت به وضعیت مطلوب 
فاصله زیادی داریم اما این هم یکی از اتفاقات خوب سال ۱399 بوده است.

تاسیس کمیته هایی برای کاهش ریسک
و  بزرگ  چالش  جم  پتروشیمی  به  ورود  بدو  در  کرد:  ر  ظها ا وی 
مناسبات پیچیده ای میان این پتروشیمی و مجتمع های دیگروجود داشت، 
لذا با تاسیس کمیته بین مجتمعی و عضویت بخش های مختلف سازمان به 
طور مرتب مناسبات بین مجتمعی را رصد کرده و با مطرح کردن در آن 
کمیته تصمیمات مربوطه اتخاذ می شد. این مصداق رهبری دسته جمعی 
است. مثال مدیریت مناسبات بین مجتمعی ما به لحاظ مالی، حقوقی، 
مسائل فی مابین، تکنولوژیکی و نظایر آن موضوعات مهمی هستند که 
در این کمیته نیز عمدتًا مسائل اقتصادی و حقوقی مورد بحث و بررسی 

قرار می گیرد.
مدیرعامل پتروشیمی جم افزود: همچنین برای کاهش هزینه، کمیته 
قیمت تمام شده را در پتروشیمی جم تاسیس کردم که به طور منظم هر 
دو هفته یک بار با حضور افراد مختلف از واحدهای مالی، بازار، عملیات 
و ... تشکیل شده و با هم در مورد آخرین قیمت ها، وضعیت قیمت تمام 
شده، میزان مواد مصرفی، سربارها و مولفه ها وهزینه های حمل و نقل 
بحث شده و در آنجا تصمیم می گرفتیم کدام محصول را تولیدکنیم که 
به نفع پتروشیمی جم باشد. این تصمیمات به شکل پویا اخذ می شد و 

ما در مسیر مشخص و برنامه ریزی شده حرکت می کردیم.
سعیدی در ارزیابی خود از دستاوردها و فعالیت های دو سال اخیر 
گفت: باید ابتدا ببینیم پتروشیمی جم کجاست و در ذیل چه محیطی در 
حال فعالیت است. پتروشیمی جم یک مجموعه بزرگ الفین و پلی الفین ساز 
کشور است و بعضًا در الفین به عنوان یکی از بزرگترین های دنیا با حدود 
35۰۰ تا ۴۰۰۰ نیرو در شرکت های تابع خود فعالیت دارد. در این دو سال 
و اندی که حاال دیگر وارد سه سال شده ایم، سعی کردیم روی دو سازه 
افزایش درآمد و کاهش هزینه کار کنیم؛ چرا که برای هر بنگاه دو فاکتور 
مهم وجود دارد که یکی افزایش درآمد پایدار و دوم کاهش هزینه ها است.

وی افزود: من همیشه می گویم که سودآوری معادل است با درآمد 
کل منهای هزینه کل. در حقیقت هدف مدیر یک بنگاه اقتصادی کار 
از سوی  از یک سو و کاهش هزینه  افزایش درآمد  کردن روی سازه 
دیگر است. به جرأت می توان گفت طی دوسال گذشته محیط ما یکی 
از خشن ترین و بدترین مدل های کسب و کار تاکنون بوده؛ یعنی هیچ 
نیز  ما  و  نگرفته  قرار  تحریم ها  ایران تحت سخت ترین  انند  م کشوری 
با مشتریان،  لذا رابطه پتروشیمی جم در این محیط  نبوده ایم؛  مستثنی 
تامین کنندگان و ذی نفعان خارجی اش تحت تاثیر این دشواری قرار گرفته 
و با مشکالت عدیده ای مواجه شده است؛ لذا این مجموعه می بایست از 

طریق واسطه ها به فعالیت های مختلف اقدام کند.
از اثرات تحریم تا آرامکو و کرونا

چندین  اخیر  سال های  در  کرد:  اظهار  جم  پتروشیمی  مل  رعا مدی
مشکل  با  را  ما  مدل کسب وکار  که  تحریم  اول  داشتیم.  مهم  ن  ا بحر
به  کرونا  بحران   ۱398 سال  از  بعد  و  دوم  است؛  کرده  اجه  مو لش  چا
ویژه که این بحران در 6-5 ماه اول بسیار ناشناخته بود و ما در یک 
و  نفت  قیمت  ناگهانی  کاهش  سوم  می کردیم؛  حرکت  هم  ب م ی  ا ض ف
چهارم تحوالت منطقه مانند حوادث آرامکو و شهادت سردار سلیمانی 
موثر  ما  کار  و  در کسب  اتفاقات  این  و همه  داشت  ثرات مهمی  ا که 
بوده و با اثرات جدی موجب افزایش ریسک ما می شد. با این وجود 
اتفاق همکاران تمرکز را بر این گذاشتیم که  ما در پتروشیمی جم به 

درآمدهایمان نبایدکاهش یابد.
سعیدی با بیان اینکه سال ۱398 رونق تولید نام گرفت و ما برای 
اینکه به رونق تولید برسیم رکوردهای تولید را از بدو تولد پتروشیمی جم 
تا انتهای سال ۱398 جابجا کرده و موفق به خلق رکوردهای جدیدی 
شدیم، گفت: برای مثال در سال ۱398 به یک میلیون و ۱59 هزار تن 
تولید اتیلن رسیدیم که این نسبت به سال های قبل بی سابقه بود. در تولید 
بوتادین و پلیمرها نیز همین اتفاق افتاد و در HD برای اولین بار با عبور 

از مرز 3۰۰ هزار تن، به تولید 3۰9 هزار تن دست یافتیم.
تجربه 2۰۰ میلیون دالر سودآوری بیشتر

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱399 توسط رهبر معظم انقالب 
به عنوان سال جهش تولید، گفت: اینجا دو مسئولیت وجود داشت؛ اول 
حفظ رکوردهای گذشته و دوم خلق ارزش جدید که مجداً و با برنامه ریزی 
انجام شده در تولید اتیلن از یک میلیون و ۱59 هزار تن در سال ۱398 
به یک میلیون و 222 هزار تن ارتقاء یافتیم و دوباره رکورد زدیم. در 
بوتادین نیز برای اولین بار با عبور از مرز ۱۰۰ هزار تن، از رکورد 89 
هزار تن در سال ۱398 به رکورد ۱۰5 هزار تن در سال ۱399 رسیده و 

در سال ۱۴۰۰ نیز به ظرفیت کامل دست خواهیم یافت.
مدیرعامل پتروشیمی جم ادامه داد: سال ۱398 در واحد HD  با 
عبور از تولید 3۰۰ هزار تن و در سال ۱399 روی سکوی 3۴5 هزار تن 
ایستادیم و در PE که در سال ۱398 با 322 هزار تن رکورد شکسته بودیم، 
در سال ۱399 به 385 هزار تن ارتقاء پیدا کردیم. این نشان می دهد ما 
درآمد کل را از طریق ارتقای حجم تولید افزایش دادیم که این افزایش 
سبب رشد درآمدهای ما می شود. از سوی دیگر برای کاهش هزینه ها 
ترکیب خوراک دریافتی و  این کار مدیریت  برای  امه ریزی شد که  رن ب
مدیریت ترکیب کوره ها را به عنوان یک موضوع مهم و اساسی به طور 

دائم و پیوسته پیگیری کردیم.
به گفته سعیدی، در آن واحد به طور پویا با مدیریت ترکیب خوراک 
دریافتی و ترکیب کوره های گاز مایع سعی کردیم حداکثر سود را داشته 
باشیم و هزینه های خود را کاهش دهیم و به حول و قوه الهی شرکت 
پتروشیمی جم در سال ۱399 نسبت به سال ۱398 بیش از ۱5۰ میلیون 

دالر سودآوری بیشتر ایجاد کرد.
خلق ارزش و رشد صادرات با رهبری دسته جمعی

وی خاطرنشان کرد: در کنار ماموریت اصلی خلق ارزش، سال ۱398 
حدود ۴۱5 میلیون دالر صادرات داشتیم و در سال ۱399 که شرایط 
سنگین تر و سخت تری حاکم بود ۴76 میلیون دالر صادرات انجام دادیم. 
این در حالی بود که تنها کشور چین، هشت کشتی بار محصوالت ما و 
شرکت های دیگر را به مدت شش تا هفت ماه بلوکه کرده بود. پس ما 
تحت چنین شرایطی کار کردیم و این موفقیت حاصل نمی شد مگر با 
رهبری دسته جمعی؛ به این معنی که پتروشیمی جم در اتخاذ تصمیمات 
خود در کمیته ها و مجموعه های مختلف تصمیم گیری، اقدام و حرکت 

جمعی انجام داده است.

شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت است؛

وزیر نفت: تغییر قیمت حامل های انرژی هزینه های اجتماعی  زیادی دارد!
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زیر نظر: بهنام مومنی

اطالعیه اتاق اصناف ایران در مورد تعطیلی چندباره مشاغل؛

فروشگاه متخلفین پلمب می شود!
اساس  بر  و  کرونا  شیوع  پنجم  موج  و  ابتال  افزایش  پی  در  ایران  اصناف  ق  ا ت ا
آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا طی اطالعیه ای اعالم کرد که تنها گروه شغلی یک در 
شهرهای قرمز امکان فعالیت دارند و فعالیت مشاغل گروه های 2، 3 و ۴ در شهرهای 

قرمز ممنوع است.
در این اطالعیه، اتاق اصناف ایران از »خانواده بزرگ اصناف« خواسته با افزایش 
مسئولیت پذیری اجتماعی در رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش آن به سطح بیش 

از 9۰ درصد، موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس در جامعه شوند.
واحدهای  با  قاطع  برخورد  و  نظارت  بازرسی،  تشدید  از  همچنین  اصناف  ق  ا ت ا
اندک خاطی از سوی اتاقها و اتحادیه های صنفی خبر داده و گفته که این بازرسی ها 
موجب ضمانت در اجرای بیش از پیش رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی 

خواهند بود.
بر اساس اعالم اتاق اصناف، از ۱3 تیر تا اطالع بعدی، در شهرهای قرمز فقط 

مشاغل گروه ۱ که لیست آن ها در ادامه می آید مجاز به فعالیت هستند.
گروه شغلی ۱:

۱- داروخانه ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیالت، 
کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی

مدیریت  گاز،  برق،  آب،  توزیع  و  تامین  مراکز  حیاتی،  و  زیر ساختی  مراکز   -2
پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت

3- حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برونشهری شامل ریلی، هوایی، جادهای 
و دریایی

۴- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی
5- مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی

و  ها  فروشی  میوه  ها،  زنجیرهای، سوپرمارکت  مواد غذایی،  فروشگاههای   -6
سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار

7- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته
8- مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(

9- مراکز بهداشتی، درمانی، اورژانس و تامین آمبوالنس دولتی و خصوصی و 
مشاغل مشابه

و  عطاری  دارو،  پخش  دامپزشکی،  فروشگاههای  و  مراکز  ها،  داروخانه   -۱ ۰
داروهای سنتی و بذر

بر  بیرون  آماده و صرفا  تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی  ۱۱- مراکز تهیه، 
)شامل تمام گروه های غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی و آبمیوه، خشکبار، شیرینی 

و مشاغل مشابه(
۱2- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت های پستی

۱3- شرکت های خدمات اینترنتی )اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه های 
اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی بر اینترنت(

۱۴- رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه
۱5- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراکز توانبخشی و 

مراقبتی و آسایشگاه ها
۱6- تعمیرگاه های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، 

تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش
۱7- فروشگاه های انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، 

کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد نیاز تولید
۱8- فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ، سیمان، سرامیک، لوله و 

اتصاالت(، محصوالت فوالدی )آهن و آلومینیوم( و پاساژهای تخصصی نظیر الستیک، 
قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر )به استثناء پوشاک، کیف، کفش و موبایل(

۱9- کارگاه های صنعتی و ساختمانی )مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(
2۰- چاپخانه ها، لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر آگهی تبلیغاتی 

فروشندگان کاغد و مقوا
2۱- خشکشویی ها

22- مراکز فروش عینک های طبی
23- فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی و مواد اولیه کشاورزی، باغبانی و دامداری

2۴- فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی
25- سینما خودر/ تئاتر خودرو

26- مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمانپذیر، پانسیون و مشاغل مشابه(
27- فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی

28- فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف
29- غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی

مشاغل گروه 2 نیز که فعالیت آن ها ممنوع اعالم شده شامل بوستان ها و مراکز 
تفریحی؛ پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ و 
بازارهای موقت )بازارهای روز و محلی؛  فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه؛  مراکز شماره 
گذاری اتومبیل؛  آرایشگاه های مردانه و زنانه؛  مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی؛  
مراکز فروش فرش و موکت، کف پوش ها، لوازم خانگی، تشک، پتو و رو انداز، حوله و 
ملحفه، پارچه پرده، مبلمان و ملزومات مرتبط )اداری- منزل( لوستر و چراغ، کابینت، در 
و پنجره، تهویه، صنایع دستی، تزئینات داخلی ساختمان؛  مراکز فروش کادویی، اسباب 
بازی و سرگرمی لوازم التحریر، ظروف )چینی، کریستال، پالستیک، بلورجات، مالمین( 
لوازم التحریر، کتاب و مجله، محصوالت فرهنگی و کمک آموزشی تجهیزات مهندسی 
و نقشه برداری؛  مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، چرم و مصنوعات چرمی، 
خرازی و خیاطی؛  آتلیه و عکاسی و خدمات فیلمبرداری؛  آژانس مشاور امالک؛  مراکز 
با پذیرش مشتری )شامل تمام  تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی، خوراکی کافی شاپ، 
گروه های مواد غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی، آبمیوه، خشکبار، شیرینی(؛  ظروف 
یکبار مصرفی؛  فروشندگان پرنده و ماهی های تزئینی؛  وسایل ابزار و ملزومات شکار 
و صیادی؛ فروشگاه های ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشی؛  فروشندگان طال، 
جواهر، نقره، سنگهای قیمتی، بدلیجات و ساعت؛  رنگ ساختماتی، صنعتی و خودرو؛  
ظروف، صندلی، میز و سایر ملزومات کرایه ای؛  ابزار و یراق، قفل و لوال و وسایل توزین؛  

فروش کاالهای دست دوم و سمساری؛  آموزشگاه های رانندگی است.
پذیرایی،  تاالرهای  و ۴ شامل  فعالیت مشاغل گروه 3  تیر  از ۱3  اساس  این  ر  ب
استخرهای سرپوشیده و باشگاه های ورزشی، چایخانه ها و قهوه خانه ها بدون عرضه مواد 
دخانی، آموزشگاه های موسیقی و زبان با حضور ۱۰ نفر، موزه ها، سینماها، تئاترها و مهدهای 
کودک، باغ وحش ها و شهرهای بازی، مراکز تفریحی آبی و گیم نت ها نیز تعطیل است.

وضعیت فعالیت مشاغل در تهران
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز از تعطیلی فعالیت صنوف گروه های 
شغلی 2، 3 و ۴، از جمله بازار بزرگ تهران از روز یکشنبه ۱3 تیرماه، تا زمانی که شهر 

تهران از وضعیت قرمز خارج شود، خبر داد.  
او از صنوف گروه شغلی 2،  3 و ۴ مشمول محدودیت ها و تعطیلی ها درخواست 
از سوی  بازگشایی  اعالم  تا  و  کنند  اقدام  خود  واحد صنفی  تعطیلی  به  نسبت  ه  کرد
مراجع ذی صالح فعالیت های خود را متوقف کنند، چرا که عدم رعایت محدودیت ها و 
پروتکل های بهداشتی باعث ادامه روند تعطیلی ها خواهد شد و اصناف آسیب بیشتری 

خواهند خورد.
به گفته وی بازرسان اتاق اصناف، سازمان صمت، وزارت بهداشت و پلیس نظارت 
بر اماکن عمومی بر اجرای مصوبات ابالغی نظارت می کنند و در صورت مشاهده تخلف 

واحدهای صنفی به مدت دو هفته پلمب خواهد شد.
گفتنی است که اعمال محدودیت ها در موج قبلی که سهمگین ترین موج کرونایی 
بود و مشاغل گروه 2، 3 و ۴ را چهار هفته تعطیل کرد، انتقادات زیادی از سوی مسئوالن 
صنفی به همراه داشت و در نهایت اتاق اصناف به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داد که  مشاغل 
گروه 2 که بیشترین واحدهای صنفی را شامل می شود، در شرایط قرمز نیز با تشدید 

پروتکل ها مجاز به فعالیت باشند که این پیشنهاد اجرا شد.
طبق اعالم مسئوالن صنفی، حدود 35 تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره ای هستند 
و نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر از ۱5 درصد است و سهم حمل و نقل عمومی 

در گسترش بیماری خیلی بیشتر است.
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با  شاهرود  شهردار   
اشاره به حمایت شهرداری از 
هنرمندان با ایجاد امکانات و 
فضاهای مناسب، گفت: تداوم حمایت 
ضرورت  از  هنرمندان  از  شهرداری 

ها است .
به  علی  محمد  حاجی  لیرضا  ع
لزوم مشارکت هنرمندان در مدیریت 
در  افزود:  و  داشت  تاکید  شهری 
تالشیم با رویکردی جدید از ظرفیت 
هنرمندان بهره مند شویم و در راستای 
از گذشته  از هنرمندان بیش  حمایت 

تالش نماییم.
این مطلب که  بیان  وی ضمن 
شهر گالری هنرمندان خواهد شد، ابراز 
داشت: اولین گالری روباز در مساحت 
3کیلومتر در پیست دوچرخه سواری 

البرز شرقی با همکاری شرکت معادن 
البرز شرقی رقم خواهد خورد.

شهردار شاهرود از تغییر کاربری 
به  قدیم  شهرداری  اداری  اختمان  س
فضای سبز خبر داد و اعالم داشت: 

ارائه جدیترین  برای  اغ شهر محلی  ب
ایجاد بستر مناسب  ثار هنرمندان و  آ
فستیوال های هنری  برگزاری  رای  ب
خیابانی،  روباز شهری)تئاتر  استیج  و 

موسیقی خیابانی و...( خواهد بود.

ز  ا استفاده  علی  محمد  اج  ح
فضا  در  را  شهر  هنری  رفیتهای  ظ
شهری  مدیریت  ساختمان  ازی  س
این  داشت:  عنوان  و  شد  واستار  خ
ظرفیت می تواند گامی بلند در راستای 
به  نهادن  ارج  و  هنرمندان  عرفی  م

فرهنگ و هنر شهرستان باشد.
اینکه  بیان  با  پایان  در  ی  و
محوطه باغ ایرانی در اختیار هنرمندان 
قرار دارد تا با استفاده بهینه از محوطه 
نمایشگاههای  بتوانند  مجموعه  ین  ا
ورکشاپ  برگزاری  و  هنری  تعدد  م
با  داشت:  ابراز  بزنند،  رقم  را  ای  ه
با  توانسیم  مضاعف  تالش  و  همت 
استفاده از ظرفیت هنری شهرستان در 
راستای بکارگیری تعدادی از زندانیان 

اقدام نماییم.

شهردار شاهرود:

حمایت شهرداری از هنرمندان با ایجاد امکانات و فضاهای مناسب
سهم بوشهر ها در وزارتخانه های دولت جدید 

استان  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون  رئیس  پوربهی  مختار 
پایتخت  استانمان  و  گذرد  می  انقالب  از  که  هاست  وشهرگفت:سال  ب

انرژی ایران است 
درآمد اصلی کشور ازاین خاک به طرف مرکز سرازیر می شود ولی 

در حسرت داشتن یک وزیر بومی یا استاندار فعال هستیم 
مردم  و مشارکت  به سمت همفکری  دولت جدید  حال که عزم 
در انتخاب مدیران کارآمد و انقالبی است بجا است که با عزم جدی 
خواستار سهم خواهی در انتخاب وزیری از استان زر خیز بوشهر باشیم 

نمایندگان محترم مجلس ،
یکی از ظرفیت های استان بهره مندی از مدیران خوش فکر و 

الیق پست مدیریتی در استان و مرکز می باشد 
با جدیت پی گیری مطالبه بحق  داریم  تقاضا  نمایندگان  از شما 
بومی  تا دیگر شاهد بی مهری مسئولین غیر  باشند  استان  این  مردم 

در این استان نباشیم .

خدمت  بهبود  راهکار  مهمترین  ظرفیتها،  افزائی  هم 
رسانی به ایثارگران است

مدیر کل بنیاد سمنان در نشست با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
و  دستگاهی  بین   امکانات  تجمیع  گفت:  استان  کشاورزی  و  معادن 
به  رسانی  بهبود سطح خدمات  راهکار  مهمترین  افزائی ظرفیتها،  هم 

ایثارگران است.
به گزارش ایثار واحد سمنان، محمد یزدانی، مدیر کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان سمنان به اتفاق مشاور بنیاد روز شنبه ۱2 تیرماه 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  با جمعه ای، رئیس   ۱۴۰۰

استان دیدار و گفت و گو کرد.
در این نشست تعاملی، مدیر کل بنیاد استان طی بیاناتی با اشاره به 
وجود انواع زمینه ها، ظرفیتها و امکانات استانی بویژه توانمندی ایثارگران، 
همکاری و هم افزائی در کمک به حل و فصل مسائل و مشکالت حوزه 
ایثارگری و بهبود خدمت رسانی به یادگاران معظم دوران دفاع مقدس 
بویژه مساعدت در جذب و استخدام جامعه هدف در راستای تحقق مفاد 

تفاهم نامه های بنیاد و استانداری را خواستار شد.
جمعه ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
نیز با اشاره به انواع زمینه های کاری برای ایجاد فرصت های شغلی 
ارتقاء  و  بنیاد  با  برای همکاری  را  جانبه خود  آمادگی همه  ایثارگران، 

جایگاه ارزشی ایثارگران اعالم کرد.  

با  بیشتر  آشنایی  برای  فرصتی  مردمی  های  مالقات 
مشکالت جامعه است 

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه مالقاتهای مردمی فرصتی برای 
آشنایی هر چه بیشتر با مشکالت جامعه است، گفت: حفظ حقوق عمومی 

مردم یکی از وظایف ما است.
علیرضا حاجی محمد علی در جلسه مالقات مردمی که با حضور 
معاونین و برخی از کارشناسان شهرداری با رعایت کامل پروتکل های 
حل  بر  عالوه  مردمی  مالقاتهای  اینکه  بیان  با  شد،  انجام  بهداشتی 
مشکالت مردم، انگیزه و امید را در جامعه افزایش می دهد، افزود: در 
مالقاتهای مردمی تالش می شود در چهار چوب قانون و در حد توان 
و امکانات ، مشکالت مراجعه کنندگان رفع و به درخواست های آنان 

پاسخ مناسب داده می شود.
وی ضمن بیان این مطلب که رضایت مردم اولویت اول ماست و 
در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد، ابراز داشت: در این 
مالقاتها سعی می شود دسترسی راحت مردم به مسئوالن در راستای 
رسیدگی به درخواست ها، مسائل و مشکالت آنان راحت صورت گیرد.

شرکت توزیع برق اصفهان در آزمون سراسری نمره قبولی 
گرفت

برق رسانی پایدار در تمام حوزه های امتحانی کنکور 
سراسری محقق شد

حمید رضا آقایی معاون بهره برداری شرکت توزیع برق اصفهان 
از برق پایدار و مطمئن در روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه ،جمعه و شنبه 
9 تا ۱2 تیرماه برای  برگزاری کنکور در ۴6 حوزه امتحانی خبر داد و 
گفت : تمهیدات الزم برای تامین برق مطمئن و پایدار همه حوزه های 
امتحانی آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
صورت گرفته است و سعی شده است که هیچ کدام از حوزه ها با مشکل 

برق مواجه نشوند 
وی به برنامه ها و تمهیدات صورت گرفته پرداخت و  در ادامه گفت 
: بازدید از محل های برگزاری آزمون و مسیر تغذیه حوزه ها در روزهای 

قبل از آزمون را از برنامه های این شرکت مطرح کرد 
وی تصریح کرد : کنترل و پایش شبکه و  آماده به کار بودن مولد 
های اضطرای  که از قبل بررسی شده اند و همچنین اعزام گروهها به 
مناطق مختلف برگزاری آزمون ها از برنامه های این شرکت می باشد 
وی گفت در مانوری که نزدیک به یک ماه گذشته برگزار شد دیزل 
های دانشگاه اصفهان در مدار قرار گرفت که این امر پشتیبانی مناسبی 

برای برگزاری کنکور را به همراه داشته است 
آقایی ابراز داشت  همه نیروها با حفظ نظم و انضباط همواره تمامی 
موازین ایمنی و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت خواهند کرد و با توجه 
به حساسیت های مورد نظر، تمام تالش ما بر این است که هیچگونه 
نیایدوی عنوان  به وجود  آزمون  برق حوزه های  تأمین  برای  مشکلی 
کرد:۱8 گروه عملیاتی در محل های مختلف آزمون حضور داشتند که 
در صورت بروز حادثه در حداقل زمان به رفع مشکل بپردازند و عمل 
برق رسانی را انجام دهند و همچنین ۴ دستگاه دیزل ژنراتور سیار نیز 
به منظور برق رسانی مطمئن در حوزه های اصلی استقرار یافتندوی در 
ادامه به مشترکان برق خاطر نشان کرد و گفت در کمپینی که شرکت 
توزیع برای مدیریت مصرف در سطح شهر برگزار کرده است با مفهوم  
» دو درجه »  بیانگر این موضوع است که اگر خانواده ها ،صنایع ،ادارات 
وکشاورزان  تنها به اندازه دو درجه در مصرف برق صرفه جویی کنند 
روزهای بدون خاموشی را شاهد هستیم به طور مثال اگر درجه کولر گازی 
را بر روی درجه 26 به باال بگذارند هم از وسیله سرمایشی استفاده می 
کنند و هم اینکه صنعت برق را برای برق رسانی پایدار یاری می کنند .

در نشست پلیس آگاهی و آبفا انجام شد:
بررسی راه های پیشگیری از سرقت و تخریب تاسیسات آبفا

در نشستی با حضور دست اندرکاران شرکت آب و فاضالب، نیروی 
انتظامی و بسیج راهکارهای جلوگیری از سرقت و تخریب تاسیسات آب 

و فاضالب در استان هرمزگان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در این نشست، گزارشی از میزان سرقت های صورت گرفته 
در سطح استان ارائه و راهکارهای شناسایی عوامل تخریب و سرقت 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
جواد منصوری معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در این نشست با بیان اینکه سارقان در سه ماهه ابتدایی امسال 
۱2 میلیارد و 89۰ میلیون ریال به شرکت آب و فاضالب خسارت وارد 
کردند، افزود: عمده اقالم سرقتی شامل درب منهول، درب حوضچه، شیر 
آالت، ترانس، کابل و تابلوی برق است که ضمن وارد آمدن خسارت به 

اموال آبفا، شده  تا مردم نیز دچار قطعی آب شوند.
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
ادامه داد، آب و فاضالب به منظور کاهش سرقت اقداماتی را انجام داده 
است که  از جمله آن می توان به جایگزینی کابل آلومینیومی بجای 
مسی، جایگزینی درب حوضچه ها و منهول های چدنی به کامپوزیت، 

ایجاد حصار و ... اشاره کرد.
وی در عین حال اضافه کرد، به دلیل پراکندگی مناطق روستایی و 
تعدد تاسیسات امکان افزایش ایمنی در فرصت اندک امکان پذیر نیست، 

ولی روند باال بردن ضریب ایمنی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه این نشست امید معصومی سرپرست معاونت بهره برداری 
آبفا  پیشنهادات  به  نیز  فاضالب هرمزگان  و  آب  آب شرکت  توسعه  و 
در این زمینه اشاره کرد و خواستار تشکیل کمیته پیشگیری از سرقت 
متشکل از نیروی انتظامی، شوراها، دهیاران و بسیج در سطح شهرستان 

های هرمزگان شد.
بازدید دوره ای از انبارهای خرید ضایعات، شناسایی و تشکیل پرونده 
برای خریداران ضایعات سرقتی، همکاری مشترک آبفا و نیروی انتظامی 
برای حفاظت از تاسیسات و شناسایی افراد متجاوز به اموال آبفا، استفاده 
از ظرفیت کارگروه های تحول محالت از جمله پیشنهاداتی بود که وی 
ارائه کرد.معصومی، اموال در اختیار آبفا را جزئی از بیت المال دانست 

که باید از آن مراقبت کرد.
در ادامه این جلسه سرهنگ عبدالمجید کرمی رئیس پلیس آگاهی 
در  آبفا  با  همکاری  برای  آمادگی  اعالم  ضمن  نیز  هرمزگان  استان 
راستای شناسایی سارقان و جلوگیری از سرقت و تخریب تاسیسات آب 
و فاضالب گفت: پلیس در این زمینه تمام توان خود را به کار خواهد 
گرفت تا زمینه کاهش سرقت اموال شرکت آب و فاضالب را در مناطق 

شهری و روستایی را فراهم آورد.
از آبفا خواست، گزارش جامعی از محل و نوع سرقت ها به  وی 

نیروی انتظامی اعالم تا بطور ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
امام  سپاه  عملیات  معاون  بنارویی  نشست سرهنگ  این  ادامه  در 
سجاد)ع( از آمادگی بسیج برای مشارکت با آبفا خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد، همکاری طرفین بتواند جلوی سرقت و تخریب تاسیسات آبفا را 
بگیرد.وی استفاده از ظرفیت کارگروه تحول محالت را فرصت مناسبی 

برای مقابله با سرقت عنوان کرد.

تاثیر فرهنگ سازی و ترویج مشاوره پیش از ازدواج 
در تحکیم بنیان خانواده

وبینار آموزشی تحکیم بنیان خانواده و ارتقا روابط زوجین با اصول 
روانشناختي، توسط فاطمه فروزنده کارشناس مسئول سالمت روان مرکز 
بهداشت شهرستان بندرعباس با حضور کارکنان شرکت برق منطقه ای 
به صورت وبینار با توجه به اهمیت موضوع ازدواج و بهبود کیفیت زندگی 

زناشویی، برگزار شد.
فاطمه فروزنده گفت : با توجه به افزایش روز افزون طالق در سطح 
جوامع و اینکه افراد بعد از ازدواج ،بعد از مدتی بر اثر برخی مشکالت 
به وجود آمده در زندگی دچار اختالفات زناشویی، بحث و مشاجره و در 
بعضی مواقع درگیری فیزیکی با یکدیگر می شوند که این امر موجب از 

هم پاشیده شدن زندگی زوجین از هم می شود.
فروزنده افزود: یکی از دالیل اصلی طالق در ایران می توان به عدم 
شناخت زوجین نسبت به یکدیگر، توانایی نداشتن ارتباط موثر و سازگار 
نبودن )عدم تفاهم(، مشکالت جنسی افراد، اعتیاد و بیکاری اشاره کرد.

مسئول سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با بیان 
اینکه طالق زوجین به خصوص در 5 سال اول زندگی مشترک، اتفاق 
می افتد؛ اظهار کرد: به همین دلیل است که بحث نیاز جدی به مشاوره 

قبل از ازدواج برای زوج های جوان مطرح می شود.
فروزنده ابراز کرد: انسان برای ورود به هر دوره جدیدی از زندگی 
نیازمند آموزش است اگر زندگی زناشویی را جدی ترین دوره رشد هر 
انسان تلقی کنیم باور اینکه در این دوره رشد نیازمند راهنمایی هستیم 
عجیب نیست. همان طور که زوجین قبل از ازدواج نیاز به آموزش و 
افزایش  و  مشاوره  و  آموزش  نیازمند  نیز  ازدواج  از  بعد  دارند  مشاوره 
مهارتهای زندگی )از جمله مهارتهای ارتباطی زوجین، توانایی حل مسئله 

و گفت و گو ( را دارند تا رضایت از زندگی در بین آنان افزایش یابد.
وی گفت: فرهنگ سازی و ترویج اهمیت مشاوره پیش از ازدواج 
از طریق بسترهای مناسب اجتماعی – فرهنگی و علمی و راه اندازی 
کلینیک های تخصصی خانواده در تحکیم بنیان خانواده تاثیر گذار است 

و به میزان قابل توجهی از آمار طالق می کاهد.

سرپرست جدید بازرسی و پاسخگویی به شکایت مناطق 
نفتخیز جنوب معرفی شد

شکایات  به  پاسخگویی  و  بازرسی  جدید  سرپرست  معارفه  آیین 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب روز شنبه ۱2 تیرماه ۱۴۰۰برگزار شد.

با  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل  مراسم  این  در 
قدردانی از تالش های مهندس فالح فرج اهلل چعب در مدت تصدی این 
و  بازرسی  سرپرست  عنوان  به  را  حمادی  عبداهلل  مهندس  مسئولیت، 

پاسخگویی به شکایت این شرکت معرفی کرد.
 مهندس احمد محمدی با اشاره به وظایف این اداره اظهار داشت:  
بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاههای اجرایی بر اساس قانون و 
دستورالعمل های موجود، حلقه واسط بین دستگاه های اجرایی با سازمان 
بازرسی کشور هستند که می توانند با اجرای دقیق وظایف خود، حجم 

ورودی موضوعات به سازمان بازرسی کل کشور را کاهش دهند.
وی افزود: از وظایف مهم بازرسی و پاسخگویی به شکایات مناطق 
نفتخیز جنوب، که مبتنی بر استراتژی ها و سیاست های شرکت می باشد، 

صیانت حداکثری از حقوق شرکت و کارکنان است.
به  نسبت  باید  شکایات  به  پاسخگویی  زمینه  در  کرد:  تاکید  وی 
حقوق نیروی انسانی، امانتداری و حفظ شأن و منزلت افراد بر اساس 
اخالق و موازین اسالمی اهتمام ویژه ای داشته باشد.مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب در پایان از مدیران عامل شرکت های تابعه و 
مدیران و روسای ستادی خواست با سرپرست جدید بازرسی و پاسخگویی 

به شکایات در راستای تحقق اهداف شرکت همکاری کنند.
در ادامه مهندس حمادی سرپرست جدید بازرسی و پاسخگویی به 
شکایات با تشکر از ُحسن اعتماد مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب گفت: 
امیدوارم در ایفای این مسئولیت با همکاری و مساعدت سایر همکاران 
بتوانیم با رعایت انصاف، امانتداری و حفظ حریم خصوصی در راستای 

ماموریت های محوله سربلند شویم.

 مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
اعزام  ز  ا سمنان  استان  جاده ای 
حمل  برای  استان  این  کامیون های 
بندرامام  مبدأ  از  اساسی  کاالهای 

خمینی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
سمنان احسان منصور کیایی در جلسه 
هماهنگی اعزام نهاده های دامی افزود:  
کاالهای  تامین  اهمیت  به  توجه  با 
ویژه  و  حساس  شرایط  در  اساسی 
کنونی و ضرورت تسریع در اعزام این 
ناوگان و براساس هماهنگی بعمل آمده 
استان  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  با 
اعزام  جاده ای  حمل ونقل  صنوف  و 
و  محموالت  حمل  برای  کامیون ها 
بندرامام  مبدأ  از  اساسی  کاالهای 

خمینی سرعت می گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
گفت:   مه  دا ا در  ستان  ا ده ای  جا
براساس تصمیمات ابالغی از سوی 
نقل  حمل و و  ری  هدا ا ر ن  ما ز سا
افزایش  به منظور  و  کشور  جاده ای 
کاالها  حمل  تسهیل  برای  انگیزه 

ر  صدو ن  مکا ا نوی  ثا طالع  ا تا 
ی  شرکت ها کلیه  ی  ا بر مه  نا ر با
به استثنای  استان  کاالی  حمل ونقل 
سیمان  حوزه  در  فعال  شرکت های 
از  ترافیکی  و  نفتی  فرآورده های  و 
نقاط  سایر  به  امام خمینی  بندر  مبدا 

اساسی  کاالهای  حمل  برای  کشور 
کنجاله سویا ذرت و جو فراهم شده و 
این شرکت ها می توانند با هماهنگی 
از  بارنامه  انجام شده نسبت به صدور 
نقاط  به سایر  استان خوزستان  مبدا 

کشور اقدام کنند .
احسان منصورکیایی با اشاره به 
این که از ابتدای خرداد ماه سالجاری 
تاکنون 79 دستگاه کامیون برای حمل 
مبداء  به  دامی  نهاده های  محموالت 
بنادر جنوبی اعزام شده افزود : ۴6۰۰ 
نفر راننده و 32۰۰ دستگاه انواع ناوگان 
باری در حوزه حمل و نقل جاده ای 
در استان فعال هستند و این صنوف 
همواره با حضور موثر  در تمام شرایط 
برای  را  خود  آمادگی  کشور  حساس 
اعالم  میهنان   هم  به  خدمات  ارائه 

می دارند.

اعزام کامیون ها برای حمل کاالهای اساسی از مبدأ بنادر جنوبی

هی  ند ما فر سی  ر ز با ییس  ر
انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: 
تماس  تاکنون  سالجاری  ابتدای  از 
مردم با سامانه دفتر نظارت همگانی 
درصد   9 استان  در  پلیس   )۱97 (

افزایش داشت.
جمع  در  نجفی  خسرو  سرهنگ 
ماه  سه  در  افزود:  استان  خبرنگاران 
نخست امسال هشت هزار 2۱9 تماس 
و پیام در قالب تماسهای قابل رسیدگی، 
سوی  از  تلفنی  مزاحمت  و  مشاوره 
شهروندان در خصوص انتقاد یا تقدیر 
از عملکرد پلیس و درخواست و پیشنهاد 

به سامانه ۱97 ارسال شده است. 
و  تماس  د  ا تعد گفت:  وی 
پلیس  عملکرد  از  انتقادی  پیام های 
پیام های  تعداد  و  کاهش  33درصد 

تقدیر 3۰ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه پارسال 3۱ 
هزار و ۱5۰ پیام به این سامانه ارسال 
در  مردمی  گزارش های  افزود:  شده، 
بهبود عملکرد پلیس نقش مهم دارد.

اظهارداشت:  نجفی  سرهنگ 
مرکز نظارت همگانی ناجا در راستای 
تحقق اصل هشتم قانون نظارت مردم 
سازمان های  و  دستگاه های  کار  بر 
دستور  با   ۱379 سال  ز  ا دولتی 

فرماندهی ناجا در تابعیت بازرسی کل 
ناجا تشکیل شده است .

شدن  فعال  با  وی،  گفته  به 
روز  شبانه  صورت  به  مرکز  این 
در  مردمی  تماس های  دریافت  آماده 
درخواست ها،  مشکالت،  خصوص 
نیروی  ز  ا تقدیرها  و   شکایت ها 
از شیوع کرونا  قبل  و  است  انتظامی 
انتظامی  فرمانده  یکبار  هفته ای  نیز 
استان  پلیس  معاونان  و  روساء  و 
و  می شدند  حاضر  سامانه  این  در 
را  مردم  پیشنهادات  و  درخواست 

رسیدگی می کردند.
نجفی افزود: تمام مردم می توانند 
هرگونه   ۱97 شماره  با  تماس  در 
نظرات و پیشنهاد خود را با مسووالن 

انتظامی در میان بگذارند.

تماس با سامانه 1۹۷ پلیس در چهارمحال و بختیاری ۹ درصد افزایش داشت

رئیــس اداره ایمنــی و حفاظــت 
دریایــی اداره کل بنــادر و دریانوردی 
ــت  ــام موفقی ــهراز انج ــتان بوش اس
نجــات  و  امــداد  عملیــات  آمیــز 
ــه  ــاری و شــش خدم ــج ب ــور لن موت
آن از خطــر غــرق شــدن ، خبــر داد.

ــی،  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حجــت خســروی رئیــس اداره ایمنــی 
و حفاظــت دریایــی اداره کل بنــادر و 
دریانــوردی اســتان بوشــهر دراین باره 
گفــت: درپــی اعــالم اضطــرار موتــور 
ــه  ــاری کــه در مســیر دبــی ب لنــج ب
ــه  ــود ب ــردد ب ــال ت ــم  در ح بندردیل
مرکزفرعی جســتجو و نجــات دریایی 
ــر آبگرفتگــی شــدید  ــی ب ــم مبن دیل
و احتمــال غــرق شــدن،بالفاصله 
هماهنگــی الزم بعمــل آمــدو شــناور 

ناجــی 2بــه منطقــه اعــزام گردیــد.
ــیدن  ــا رس ــزود: ب ــروی اف خس
ناجــی 2 بــه موقعیــت اعــالم شــده 
بالفاصلــه عملیــات تخلیــه اب از 

ــد  ــام ش ــر انج ــج مضط ــور لن موت
ــدن  ــرل درآم ــت کنت ــس از تح و پ

آبگرفتگــی و اطمینــان از رفــع خطر، 
ــش در  ــرف پایگاه ــه ط ــی 2 ب ناج

ــکله  ــت و در اس ــم بازگش ــدر دیل بن
ــت. ــو گرف ــدر پهل ــن بن ای

عملیات امداد و نجات موتور لنج باری از خطر غرق شدن در نزدیکی بندر دیلم  

معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهرداری 
فردیس از نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی 
گزارش  داد.به  خبر  شهر  این  های  تقاطع  در 
معاون  فرشاد  فرزین   ، شهرداری  خبری  پایگاه 
امور زیر بنایی و حمل و نقل شهرداری فردیس 
در خصوص نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی 
اظهار داشت : با هدف ارتقای فرهنگ ترافیکی و 
آن  از  ناشی  و همچنین کاهش حوادث  رانندگی 
ترافیک شهرداری، چراغ های  با مصوبه شورای 

شهر  سطح  های  تقاطع  در  )زماندار(  فرماندهی 
میشود. نصب 

تقاطع های  از  برخی   : افزود  فرشاد  مهندس 
شهر از جمله تقاطع  آالله واقع در بلوار بیات شرقی 
فاقد پایه چراغ فرماندهی )زمان دار( بوده  و موجب 
بروز مشکالت ترافیکی در محل  شده بود که طی 
مصوبه شورای ترافیک و با پیگیری و همت سازمان 
مدیریت حمل و نقل شهرداری و کارشناسی پلیس 
بردن  باال  و  بخشیدن  نظم  برای  راهور شهرستان 

ضریب ایمنی شهروندان ،چراغ  های فرماندهی و 
عابر پیاده  نصب شد.

امور  معاونت   : کرد  تصریح  پایان  در  فرشاد 
زیربنایی و حمل و نقل شهرداری فردیس از ابتدای 
سال تاکنون طرح های ترافیکی متعددی از جمله 
معابر،  کشی  خط  جانبازان،  و  معلولین  های  رمپ 
نصب  هندسی،  های  اصالح  گیر،  سرعت  نصب 
عالیم راهنمایی و رانندگی و… را در سطح شهر 

فردیس اجرا کرده است.

نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی در تقاطع های شهر فردیس

 مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای گیالن از ادامه برنامه نوبت بندی 
آب کشاورزی بصورت دقیق و منظم 
تا پایان تیر ماه درسالجاری بر اساس 

تقویم زراعی خبر داد .
آب  عمومی  روابط  گزارش  به   
با  خّرمی  وحید  ؛  گیالن  ای  منطقه 

به  توجه  با   : گفت  خبر  این  اعالم 
سطح  در  ها  بارش  شدید  کاهش 
کشور و همچنین استان ، اجرای طرح 
نوبت بندی آب کشاورزی در گیالن 
در راستای سازگاری با کم آبی امری  

ضروری است 
وی با اشاره به انجام پنج مرحله 

در  کشاورزی  های  کانال  آبگذاری 
شبکه سفید رود تا کنون ، اعالم داشت 
: ششمین مرحله آبگذاری کانال راست 
شرق  شالیزارهای  اراضی   ( سنگر 
گیالن( از صبح روز سیزدهم تیر ماه 
به مدت 8 روز آغاز و سپس به مدت 
5 روز آب این کانال قطع خواهد شد .

لزوم  بر  تأکید  ضمن  خّرمی 
بر  کشاورزی  های  فعالیت  رعایت 
داشت:  اظهار  آبیاری  تقویم  اساس 
نی  گیال حمتکش  ز ن  ا ز ر و کشا
به  آبرسانی  امر  در  تسهیل  جهت 
شالیزارهایشان اقدام به الیروبی انهار 

بین مزارع نمایند.

برنامه نوبت بندی آب کشاورزی در گیالن بصورت منظم در حال اجرا است
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 ایالم_   آذر یعقوبیان 
کشوری  شهید  گذر  زیر    :
شهر ایالم با حضور مهدی 
جمالی نژاد، رییس سازمان شهرداری 
ها و دهیاری های کشور، امیر سرتیپ 
دوم یوسف قربانی، فرمانده هوانیروز 
و  کشوری  شهید  خانواده  ارتش، 
مسووالن ارشد استان ایالم به بهره 

برداری رسید.
افتتاح  آیین  در  ایالم  شهردار 
زیرگذر شهید کشوری ایالم گفت: این 
طرح مهم عمرانی با اعتبار بیش از۱6۰ 
داخلی  منابع  محل  از  ریال  میلیارد 
با  استانی  عمرانی  ومنابع  شهرداری 
طول  به  ماگما  ساختمانی  مشارکت 
۴۰۰متر و در مدت ۱8ماه افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
سرانه  افزایش  به  اشاره  با  وی 
خودرویی در استان، گفت: معضالت 
سنوات  در  ترافیکی  های  گره  و 
عامل  ایالم  شهر  سطح  در  گذشته 
مهم عدم مدیریت زمان بود. زیرا این 
موضوع عالوه بر الودگی های زیست 
مصرف  افزایش  به  منجر  محیطی 

سوخت نیز شد.
شد:  دآور  یا صادقیان  طالب 
در  مزاحم  االینده  مشاغل  نتقال  ا
مهم  اقدامات  دیگر  از  شهر  سطح 
باشد، همچنین  ایالم می  شهرداری 
کار انتقال نمایشگاه های اتومبیل در 
دستور کار قرار دارد که امیدوریم با 
همراهی مسووالن این امر مهم نیز 

به زودی محقق شود.
چند  طول  در  داد:  ادامه  وی 
ونقل  حمل  ناوگان  نیز  گذشته  سال 
عمومی تجهیز و بروز رسانی شده که 
این موضوع مهم نیز در نوع خود بی 

نظیر است.
با  کرد:  اضافه  ایالم  شهردار 
گره  ولین  ا شده  نجام  ا لعات  مطا
ترافیکی درچهار راه رسالت شهر ایالم 
غیرهمسطح  قاطع  افتتاح  و  بااحداث 
رسالت  راه  چهار   – حیدری  آیت اهلل 

در این منطقه برطرف شد.
وجود  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
پالک  هرارخودرو  هشت  از  بیش 
گذاری شده در شهر ایالم گفت: این 
موضوع نشان از تمایل مردم به خودرو 
شخصی و عامل مهم افرایش ترافیک 

در شهر است.
ین  ا ر  د نیز  یالم  ا ر  ا ند ستا ا
آیین گفت: ورود به مسائل شهری 
هش  کا ( عی  جتما ا حث  مبا و 
همچنین  و  اجتماعی(  آسیب های 
توسعه مفاهیم شهری و به موازات 
قرار  کار  دستور  در  عمرانی  توسعه 
مات  قدا ا ستا  را ین  ا در  و  گرفته 

شد. انجام  مناسبی 
وی افزود: ساالنه 8 میلیون زائر 
عالیات  عتبات  راهی  مهران  مرز  از 
کشور عراق می شود که ایالم جهت 
توجه  زمند  نیا توسعه  و  پیشرفت 

کشوری  مسئوالن  توسط  بیشتری 
است.

نوذری بیان داشت: با مقدمات و 
برنامه ریزی های انجام شده کنگره 
ملی سرداران و سه هزار شهید استان 
برگزار  سالجاری  ماه  آذر  در  ایالم 

می شود.
امور  توسعه  و  عمران  معاون 
نیز  کشور  وزیر  روستایی  و  شهری 
در این آیین گفت: در دولت تدبیر و 
امید حدود ۱8 هزار پروژه عمرانی در 
سطح کشور افتتاح و به بهره برداری 
رسیده که 3۰ هزار این طرح ها در دهه 

مبارک فجر انجام شده است.
وی افزود: با توجه به انجام پروژه 
های عمرانی، ایالم در بحث سرمایه 
هایی اجتماعی جز استان های اول و 

متفاوت کشور است.
شد:  یادآور  نژاد  جمالی  مهدی 
از  نشان  انتخابات  در  باال  مشارکت 
مرزی  استان  این  مردم  والیتمداری 

به نظام است.
وی بیان داشت: در دوران دفاع 
مقدس با وجود ضعیف بودن زیرساخت 
ها اعتماد مردم به نظام باال بود، اما 

امروز با وجود زیرساخت های فراوان 
این اعتماد کمتر از گذشته شده است 
موضوع  این  حل  برای  باید  بنابراین 

مهم تالش شود.
خلبان  فرزند  کشوری”  “علی   
شهید “احمد کشوری” نیز در این آیین 
گفت: خون تک تک شهدا است که 
این مرز و بوم را حفظ کرده و باعث 

اتحاد شده است.
وی افزود: روح پدرم ایالم است، 
هر چند که همه جا هست، اینجا جایی 
است که انسان بخواهد باری به آسمان 
ببرد، هر دفعه که به ایالم می آیم این 

حس را دارم.
کشوری یادآور شد: وقتی پدرم در 
سال 59 به ایالم آمد، و خانواده ش را 
در شهر ایالم مستقر کرد، به خانواده 
ش گفتند من می خواهم شما اینجا 
باشند،  دلگرم  اینجا  مردم  که  باشید 
چه  اینجا  مردم  که  ببینید  و  باشید 

می کشند.
وی گفت: یاد و خاطره آزادسازی 
از  و  می دارم  گرامی  را  مهران  شهر 
کسانی که برای این پروژه ملی زحمت 

کشیدند تشکر می کنم

باحضور معاون وزیر کشور: زیر گذر شهید کشوری شهر ایالم افتتاح شد استفاده از مدل استخدامی پتروشیمی بندرامام در جذب 
های آینده پتروشیمی، بااولویت بخشی به جذب جوانان 

بومی شهرستان
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با حضور در 
دانشگاه امیرکبیر شهرستان ماهشهر از محل برگزاری مصاحبه قبول 

شدگان آزمون کتبی استخدامی پتروشیمی بازدید کرد.
مدیرعامل این سازمان ضمن حضور در پردیس دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر بندر ماهشهر، از نزدیک، فرایند مصاحبه و استخدام کارکنان 

جدید شرکت پتروشیمی بندرامام را مورد بازدید قرار داد.
سید امید شهیدی نیا پس از بازدید میدانی از پنل های مصاحبه و 
گفتگو با عوامل اجرایی و رییس دانشگاه، گزارش مبسوطی از روند اجرایی 

آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی بندرامام دریافت کرد.
وی در پایان این جلسه گفت: تمام فرایند استخدام در دو بخش 
آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی، به صورت دقیق برنامه ریزی و اجرا 

شده است.
شهیدی نیا افزود؛ خوشبختانه شرایط برگزاری آزمون به شکلی بوده 
است که از طریق ضریب ۱,۴ یعنی کمک چهل درصدی برای نیروهای 
بومی شهرستان و ضریب ۱.۱5 برای بومیان استان خوزستان در آزمون 

کتبی، ظرفیت خوبی برای جذب متقاضیان بومی لحاظ شده است.
اقتصادی  ویژه  منطقه  راهبردی  شورای  رییس  و  مدیرعامل 
پتروشیمی اظهار کرد؛ که در آینده نزدیک آزمونهای استخدامی دیگری 
برای طرح های در دست اجرا در منطقه خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم 
از تجربه موفق برگزاری این آزمون، در استخدام های آتی استفاده کنیم.

وی دانشگاه را یکی از شاخصه های توسعه در هر منطقه دانست 
و خاطر نشان کرد: وجود دانشگاه امیرکبیر قابلیت های فنی، علمی و 
آموزشی منطقه را باال برده است و از این نظر بسیار حائز اهمیت است.

شهیدی نیا، افزود: به جهت بهره گیری بیشتر از دانش علمی و 
تخصصی فارغ التحصیالن دانشگاه امیرکبیر ماهشهر، امیدورایم که با 
برنامه ریزی مناسب و با هماهنگی دانشگاه و مسئولین شهرستان بتوانیم 
بخشی از فارغ التحصیالن این دانشگاه را که از بومیان شهرستان هستند 

در صنعت جذب و بکارگیری نمائیم.

شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس  تبریک  پیام 
شهرکهای صنعتی استان گیالن به مناسبت روزملی صنعت 

و معدن
به مناسبت روز ملی صنعت و معدن مدیرعامل شرکت شهرکهای 
و  صنعتگران  به  را  روز  این  پیامی  انتشار  با  گیالن  استان  صنعتی 

تولیدکنندگان استان تبریک و از تالشهای آنها تقدیرکرد.
۱۰ تیر روز ملی صنعت و معدن روز نقش آفرینی پر ارزش واحد 
های صنعتی و تولیدی استان در تامین و تولید شبانه روزی نیازهای 
اساسی هم استانی های عزیز در شرایط بحرانی ناشی از تکانه های 
اضطراب آور روزهای همه گیری کرونا شایسته ستایش و نکوداشت 

ویژه و مضاعف است.
اهتمام بخش تولید در روزهای سخت کرونایی که البته کماکان 
هم با پایمردی کامل ادامه دارد در کنار مسئولیت پذیری اجتماعی خیره 
کننده اصحاب صنعت که بسیاری از آنان با تغییر خطوط کارخانجات 
خود اقالم ضروری و بهداشتی را تولید کردند و یا کمک های مالی و 
انساندوستانه را همگام با رزمایش همدلی و کمک مومنانه صورت دادند، 

نقطه عطف تاریخ اجتماعی صنعت این مرز و بوم می باشد.
و  کارگران  خودگذشتگی  از  صنعت  صاحبان  همگامی  کنار  در 
صنعتگران که دوشادوش جامعه فداکار درمانی و مدافعان سالمت در 
صف تامین و تولید مایحتاج ضروری و بهداشتی مردم کشورمان حماسه 
آفریدند، پرده دیگری از این نمایش غرور آمیز و همدالنه بوده و هست.

اینجانب صمیمانه ترین مراتب تبریک قلبی خود را در روز ملی 
بر  معدن که عالوه  و  به اصحاب صنعت  معدن  و  بزرگداشت صنعت 
بین  قواعد  های خالف  وتحریم  اقتصادی  جنگ  از  ناشی  دشوارهای 
المللی و یکجانبه امریکا در این ایام بر دشواری های مضاعف شرایط 
بحرانی کرونا نیز با پایمردی و همت صادقانه فایق آمدند، ابراز نمایم.

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مجالی است تا در پرتو منویات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی (،سیاست های اقتصاد مقاومتی را چراغ 
راه خویش قرار داده و با همکاری و همراهی بخش دولتی و خصوصی 

گام در توسعه روز افزون ایران اسالمی برداریم.

۱۲ هزار ۳۵۰ متر مربع از اراضی دولتی استان مرکزی 
رفع تصرف شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: ۱2 هزار 35۰ متر 
امسال  ریال  میلیارد  ارزش 8۰۰  به  استان  این  دولتی  اراضی  از  مربع 

رفع تصرف شد.
 »احمد مرزبان« مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: 
این اراضی در قالب هفت پرونده با اجرای احکام رفع تصرف فوری و 
اجرای احکام قطعی صادر شده از سوی مراجع قضایی رفع تصرف شد.

حفاظت  یگان  گشت  مورد   36۰ در  اراضی  این  داد:  ادامه  وی 
خودرویی و موتورسیکلت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در 

عملیات های جداگانه رفع تصرف شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: شهرستان ساوه 
با 9 هزار و 85۰ متر مربع بیشترین رفع تصرف اراضی دولتی از نظر 
مساحت در این مدت را به خود اختصاص داد و شهرستان شازند با 2 

هزار و 5۰۰ متر مربع در رتبه بعدی قرار دارد.
مرزبان بیان داشت: ارزش ریالی بیشترین آمار رفع تصرفات استان 
مرکزی مربوط به شهرستان ساوه  به ارزش ۴55 میلیارد ریال بود و 

شهرستان شازند نیز با 325 میلیارد ریال در رتبه دوم قرار دارد.
6 هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در 
استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن راه های روستایی 
است و  روزانه حدود ۴9۰ هزار وسیله نقلیه از  جاده های این استان 

تردد می کنند

حاجی محمدی سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط 
زیست شهرداری کالنشهرکرج:

با اقدامات زیباسازی شهرداری مهر ۱۴۰۰ مدارس زیبا 
هستند

شهرداری  زیست  محیط  و  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
کالنشهرکرج با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی طرح 
معاونین خدمات شهر مناطق دهگانه و  با حضور  از مهر که  استقبال 
دیگر مسئوالن برگزار شد، ضمن بررسی مشکالت و مسائل مربوطه 
به هم اندیشی و راهکارهای مناسب جهت ارائه هر چه بیشتر خدمات 
پرداخت و گفت:این  ایام  این  آموزان در  به ویژه دانش  به شهروندان 
جلسه به منظور ارائه خدمات رفاهی در سطح شهر و همچنین همکاری 
و هماهنگی با مدارس سطح منطقه برای خدمات مطلوب تر صورت 
گرفته است.ناصر حاجی محمدی به اهداف و رویکردهای این طرح اشاره 
کرد و اظهارداشت:ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات به محصالن از 

موضوعاتی است که در این طرح به جد پرداخته می شود.
سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج 
حیاط  سبز  فضای  به  رسیدگی  همچنین  زیباسازی  اقدامات  پایان  در 
و  فیزیکی،پاکسازی  زوائد  حذف  نماها،  پاکسازی  و  مدارس،شستشو 
رنگ آمیزی دیوارها و جداره های مدارس و را از اقداماتی برشمرد که 

در این طرح اجرا می شود.

زیباسازی  پروژه  اول  ایالم_فاز 
ورودی شهر ایالم با حضور معاون امور 
عمرانی وزیر کشور ، استاندار و جمعی از 

مسوالن استانی کلنگ زنی شد.
این  حاشیه  در  ایالم  ر  شهردا
حد  پروژه  این  کرد:  اظهار  کلنگ زنی، 
فاصل میدان امام حسن )ع( تا ورودی 
هفت چشمه است و در آن ساماندهی 
ورودی غربی شهر ایالم در دستور کار 

قرار می گیرد.
پروژه  این  افزود:  طالب صادقیان 
غربی  ورودی  از  کیلومتر  یک  شامل 
شهر ایالم با احداث و ایجاد 5۰۰۰ متر 
مربع کف  متر  هزار   25 و  سبز  فضای 

سازی آماده خواهد شد.
در  پروژه  این  شد:  یادآور  وی 
افزون بر 5۰  اعتباری  با  مدت سه ماه 
میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید.

فاز اول پروژه زیباسازی ورودی شهر ایالم کلنگ زنی شد

مدیر عامل شرکت گاز اردبیل:

اردبیلی ها  ۷۶0 میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
متر  میلیون   762 مصرف  از  اردبیل 
مکعب گاز طبیعی طی سالجاری در 

اردبیل خبرداد.
سردار اسماعیلی از مصرف 762 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی طی 3 
ماهه ابتدایی سالجاری در استان خبر 
در  گاز  مصرف  داشت:  اظهار  و  داد 
به  توجه  با  اخیر  در سال های  استان 
و جذب مشترکین  گاز  توسعه شبکه 
جدید، افزایش داشته و هرسال نیز به 
میزان مصرف به ویژه در فصول سرد 

سال افزوده می شود.
مهم  ین  ا کرد:  تصریح  وی 
بایستی با ارایه الگوهای بهینه مصرف، 
گاز  از  ایمن  استفاده  فرهنگسازی 
طبیعی، مدیریت شود تا بتوانیم به نحو 
احسن از فرصت ایجاد شده در راستای 
تحقق شعار سال جدید بهره بگیریم.

اردبیل  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ابتدایی  ماهه  سه  در  اینکه  بیان  با 
خانگی،  های  بخش  در   ۱۴۰۰ سال 
تجاری و صنعتی استان 762 میلیون 
است،  شده  مصرف  گاز  مترمکعب 

در  شده  مصرف  گاز  کل  از  افزود: 
مکعب  متر  میلیون   366 استان، 
صنعتی  و  خانگی  مصرف  به  مربوط 
و 396 میلیون متر مکعب گاز نیز از 
اردبیل  ترکیبی  نیروگاه سیکل  سوی 

مصرف شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: این میزان 
مصرف گاز طبیعی در استان ۱3 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
داشته که بخش خانگی و صنعتی با 
6۱ میلیون متر مکعب کاهش مصرف 
و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل 

با ۱۴7 میلیون متر مکعب رشد مصرف 
مواجه  گذشته  سال  به  نسبت  گاز 

بوده است.
مصارف  در  جویی  صرفه  وی 
را چشمگیر عنوان  استان  در  خانگی 
افزایش  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
روزافزون دمای هوا و مصارف بیش از 
اندازه برق در کشور از عموم مشترکین 
با  خواهشمندیم  طبیعی  گاز  عزیز 
صرفه جویی در مصرف گاز و رعایت 
الگوهای مصرف موجبات تامین پایدار 

سوخت نیروگاهها را فراهم کنند.

مدیرعامل بانک سپه خبر داد:
پرداخت بیش از ۱8 هزار میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی و جبران 

خسارت کرونا در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰
سپه؛  بانک  اطالع رسانی  پایگاه 
مدیرعامل بانک سپه به تشریح اقدامات 
مؤثر این بانک در سه ماه نخست سال 
جاری با محوریت اعتباری حمایت از 
اشخاص و واحدهای آسیب دیده ناشی 

از ویروس کرونا پرداخت.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
با  چقازردی  محمدکاظم  سپه:  بانک 
بیان اینکه بیش از ۱8 هزار میلیارد ریال 
در قالب بیش از 2۰ هزار فقره پرونده 

تسهیالت تکلیفی و جبران خسارت کرونا طی سه ماه نخست سال جاری در 
شعب این بانک پرداخت شده است، اظهار داشت: بانک سپه در راستای همراهی 
با سیاست های اقتصادی کشور، اجرای برنامه جامع عملیاتی در سال ۱۴۰۰ که 
»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شده و لزوم حمایت از آسیب دیدگان 
ناشی از ویروس کرونا و حوادث قهری، بسته حمایتی خود را با إتکا بر منابع داخلی 
به بهبود فضای کسب وکار و تقویت بخش های پیشران اقتصادی و زنجیره تولید، 

اختصاص داده است.
محمدکاظم چقازردی با اشاره به اینکه تسهیالت تکلیفی بانک سپه در ۱2 
بخش ارائه می شود، اظهار داشت: نزدیک به یک هزار و پانصد میلیارد ریال آن به 
مسکن روستایی، 8۰۰  میلیارد ریال به حوادث قهری، 55۰ میلیارد ریال تسهیالت 
خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا )بنیاد شهید(، 35۰  میلیارد 
ریال تسهیالت بهسازی، نوسازی و سرمایه در گردش واحدهای نانوایی،  55 
میلیارد ریال به اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، 
۴7 میلیارد ریال تسهیالت خرید یا ساخت مسکن قضات قوه قضاییه، نخبگان و 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج که از جمله 
تکالیف ابالغی بانک مرکزی است، طی پنج سال اخیر روند صعودی در این بانک 
داشته است، گفت: اختصاص بیش از 9 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج 
به بیش از ۱۰,5۰۰ فقره پرونده تسهیالت در این حوزه برای کمک به تسهیل 
ازدواج جوانان در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ نشان از هم راستایی برنامه های این 

بانک با سیاست های دولت دارد.
چقازردی همچنین درخصوص اقدامات بانک سپه در زمینه تسهیالت 
پرداخت شده با هدف تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط گفت: این بخش 
از تسهیالت با هدف حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از کرونا پرداخت 
شده است، بانک سپه 2۱8 فقره تسهیالت را در قالب بیش از 5 هزار میلیارد ریال 

تسهیالت به واجدین شرایط طی سه ماهه نخست سال پرداخت کرد.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه تصریح کرد: تسهیالت خوداشتغالی با هدف 
خوداتکائی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی و ضرورت حمایت بانک های کشور از اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه 
در شرایط اقتصادی فعلی، پرداخت می شود و بانک سپه توانست طی سه ماه 
نخست سال به ۱۴۰۰ فقره پرونده تسهیالتی واجد شرایط این بخش، بیش از 

66۰  میلیارد ریال اختصاص دهد.
مدیرعامل بانک سپه با تأکید بر ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و تحقق 
اهداف ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا، پرداخت ۱۴ ردیف تسهیالتی به صنوف و اقشار 
آسیب دیده ناشی از کرونا طی سه ماه نخست سال جاری را از جمله اقدامات مؤثر 
این بانک عنوان کرد و افزود: بانک سپه در راستای اقدامات مؤثر و تسهیل کننده  
پرداخت تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیدگان  ناشی از شیوع کرونا، به 

شعب خود در سراسر کشور اختیارات ویژه داده است.

فرهنگ سازی بیمه رازی برای صنعت بیمه
مدیر عامل بیمه رازی ؛ میهمان ویژه هشتمین جلسه سه شنبه 

های پاسخگویی
هشتمین جلسه »سه شنبه های پاسخگویی« بیمه رازی با حضور دکتر 
علی جباری مدیرعامل بیمه رازی و به صورت آنالین از اینستاگرام رسمی این 

شرکت ۱5تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱5 برگزار می شود.
جلسات پاسخگویی بیمه رازی در حالی به هشتمین جلسه خود رسیده است 

که این بدعت ، تبدیل به فرهنگ سازی در صنعت بیمه شده است.
دوشنبه هفتم تیرماه اولین جلسه پاسخگویی بیمه مرکزی با عنوان »دوشنبه 
های پاسخگویی« با حدوداً  “۱5۰” بازدید کننده، برگزار و از اینستاگرام بیمه 
مرکزی اکران شد؛ پاسخگویی مقوله بسیار ارزشمندی است که اگر به صورت 
فرهنگی فراگیر درسازمانهای دولتی و خصوصی به آن توجه شود باعث مرتفع شدن 
بسیاری از مشکالت و افزایش انگیزه پرسنل ونگرش مثبت مخاطبان خواهد شد.

در نشست های پاسخگویی ، حضور مدیران ارشد و علی الخصوص مقام 
اول هرسازمان موجب تثبیت این رویکرد و تقویت جایگاه پاسخگویی در سازمان 
می گردد و بدین منظور دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی برای دومین بار 

در نشست پاسخگویی بیمه رازی حضور پیدا می کند.
جلسات پاسخگویی بیمه رازی هر سه شنبه ، به صورت آنالین و از طریق 
اینستاگرام بیمه رازی با حضور مدیران ارشد بیمه رازی  برگزار میگردد ؛اولین 
جلسه »سه شنبه های پاسخگویی « 25 فروردین ماه ۱۴۰۰ و با حضور دکتر 

جباری ، مدیرعامل بیمه رازی برگزار شد.
در آخرین رکوردی که سه شنبه های پاسخگویی بیمه رازی بر جای گذاشته 
بیش از ۱5۰۰ نفر در یک برنامه زنده شرکت کردند که در نوع خود در صنعت 

بیمه بی سابقه بوده است.
روابط عمومی بیمه رازی این برنامه ها را در استودیویی اختصاصی ضبط 
می کند که چندی پیش در محل شرکت بیمه رازی با حضور دبیرکل سندیکای 

بیمه گران افتتاح شد.

برای سومین سال متوالی
شرکت بیمه کوثر سرمایه خود را افزایش می  دهد

مبلغ  به  شرکت  سرمایه  افزایش  کوثر  بیمه  شرکت  مدیره  هیات  
۱6هزارو855میلیارد و 3۱میلیون ریال را تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه کوثر، 
با توجه به گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت، سرانجام افزایش ۱6۰درصدی 

سرمایه بیمه کوثر به تصویب رسید.
نوید خاندوزی با اظهار رضایت از افزایش سرمایه بیمه کوثر به صورت پلکانی 
و معقول در طی سه سال اخیر، گفت: بیمه گران با افزایش سرمایه، امکان رقابت و 
دریافت مجوز فعالیت در بخش های مختلف بیمه گری را برای خود فراهم می کنند. 
به همین علت، ما در بیمه کوثر سعی کرده ایم افزایش سرمایه را به صورت واقعی و 
در هر سال به صورت مرتب انجام دهیم. تا عالوه بر افزایش فعالیت های عملیاتی 

برای افزایش واقعی ثروت سهام داران نیز گام برداریم.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب شرکت در عرصه بیمه گری و سرمایه گذاری 
که به افزایش سوداوری شرکت منجر شده است، خاطرنشان کرد: مجمع فوق العاده 
افزایش سرمایه پس از برگزاری مجمع عادی و دریافت مجوز از سازمان بورس 

و بیمه مرکزی برگزار می شود.
این  پی  در  اینکه  اعالم  با  کوثر  بیمه  و سرمایه گذاری  اقتصادی  مدیر 
مصوبه، سرمایه اسمی شرکت از 6هزارو۴85میلیاردو3۱میلیون ریال به مبلغ 
۱6هزارو855میلیارد و 3۱میلیون ریال افزایش می یابد، تصریح کرد: این افزایش 
سرمایه بر جنبه های مختلف کارکرد شرکت از جمله افزایش ظرفیت نگهداری 
شرکت در قبول ریسک، حفظ و حتی افزایش نسبت توانگری مالی، تامین شرایط 
الزم به منظور دستیابی به اهداف و برنامه ها، حضور شایسته و پرتوان در بازار 
سرمایه کشور، اصالح ساختار مالی و نیز برقراری تناسب بین سرمایه شرکت، 

حق بیمه صادر شده و ذخایر فنی تاثیر مثبت خواهد داشت.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

تک  خون  گفت:  کشوری  علی 
تک شهدا است که این مرز و بوم را 
حفظ کرده و باعث اتحاد شده است.

خلبان  فرزند  کشوری«  علی   «
مراسم  در  کشوری«  »احمد  شهید 
افتتاح زیرگذر شهید کشوری در شهر 
ایالم، اظهار کرد: گر چه ما و مردم 
هزار   25۰ اما  داریم،  هایی  گالیه 
شهیدی که برای این نظام و مرز و 
راه  اییم، تضمین کننده ی  داده  بوم 

انقالب است
وی با بیان اینکه مردم ایالم با 
جان و دل شهید کشوری را دوست 
به  گفت:  است،  عجیب  برایم  دارند 
جرات می توانم بگویم و در مازندران 
هم گفته ام این تعصبی که در ایالم 
در  است  کشوری  شهید  به  نسبت 
دیده  است  زادگاهش  که  مازندران 

نمی شود.

کشوری تصریح کرد: روح پدرم 
اینجاست، هر چند که همه جا هست، 
بخواهد  انسان  که  است  جایی  اینجا 
باری به آسمان ببرد، هر دفعه که به 

ایالم می آیم این حس را دارم.
حمد  »ا شهید  ن  خلبا ند  ز فر
در  پدرم  وقتی  کرد:  ابراز  کشوری« 

سال 59 به ایالم آمد، و خانواده ش 
را در شهر ایالم مستقر کرد، به خانواده 
ش گفتند من می خواهم شما اینجا 
باشند،  دلگرم  اینجا  مردم  که  باشید 
چه  اینجا  مردم  که  ببینید  و  باشید 

می کشند
وی خاطرنشان کرد: یاد و خاطره 

ی آزاد سازی شهر مهران را گرامی 
این  برای  که  کسانی  از  و  دارم  می 
پروژه ی ملی زحمت کشیدند تشکر 

می کنم.
گفتنی است، طرح زیرگذر شهید 
کشوری شهر ایالم با حضور »مهدی 
جمالی نژاد« رئیس سازمان شهرداری 
معاون  و  کشور  های  دهیاری  و  ها 
شهید  خانواده  کشور،  وزیر  عمرانی 
استان  ارشد  مسئوالن  و  کشوری 
بهره  به  تیر(  امروز)۱2  صبح  ایالم 

برداری رسید.
احمد  امیر سرتیپ خلبان  شهید 
آذر ماه ۱359 در حالی  کشوری ۱8 
که از مأموریتی بسیار دشوار پیروز باز 
می گشت، در منطقه عملیاتی میمک 
از توابع استان ایالم، هدف حمله یک 
به  و  گرفت  قرار  عراقی  میراژ  فروند 

مقام رفیع شهادت نائل شد.

فرزند شهید کشوری:

خون شهدا مایه وحدت در کشور است

آگهی حصر وراثت 
آقای هیوا محمودی دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به 
کالسه ۰۰۰۰۴3۰/۱۴۰۰ ش5/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بایزید محمودی به شناسنامه 39۰ 
مهاباد در تاریخ ۱۴۰۰/3/9 اقامتکاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 

مرحوم / مرحومه منحصر است به سه پسر، یک زوجه 
۱- هیوا محمودی فرزند بایزید دارای ش ش 37 پسر متوفی 

2- بیژن محمودی فرزند بایزید دارای ش ش 3۴2 پسر متوفی 

3- امید محمودی فرزند بایزید دارای ش ش ۱66 پسر متوفی 
۴- عظیمه چاوشینی اگریقاش فرزند محمد امین دارای ش ش ۱9۱6 

زوجه متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 
قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1780- دوشنبه 14 تیر 61400 ورزش دنیای 

دختر المپیکی وزنه برداری ایران: 
حضور در المپیک افتخار بزرگی است

پریسا جهانفکریان با بیان اینکه کسب سهمیه وزنه برداری افتخار بزرگی در ورزش 
زنان است گفت: افتخارات کسب شده دختران ایرانی در سه سال گذشته مصداق بارز 

توانمندی این قشر در وزنه برداری است.
دختر المپیکی وزنه برداری زنان ایران با بیان اینکه حضور در المپیک برای زنان 
وزنه بردار ایرانی افتخار بزرگی به شمار می رود، اظهار داشت: نمی توانم حسم را از این 
موفقیت بزرگ توصیف کنم. افتخاری که کسب شده آغاز یک راه بزرگ است. هر 
ورزشکاری آرزو دارد روزی در آوردگاه المپیک حضور پیدا کند زیرا این بازی ها جایی 
برای قدرتنمایی بهترین ها به شمار می رود. خوشحالم که نماینده زنان وزنه بردار ایران 

در توکیو هستم.
از مصدومیتش  ناشی  اشاره به مشکالت  با  ایران  المپیکی وزنه برداری  دختر 
افزود: قبل از مسابقات قهرمانی آسیا من دچار یک مصدومیت شدم که تمریناتم را با 
مشکل مواجه کرد. این تمرین میزان آمادگیم را کاهش داد و در نهایت نیز از اعزام 
به مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان بازماندم. بعد از آن بود که کسی تصور کسب 
سهمیه من را نداشت اما خدا را شکر می کنم که این اتفاق تاریخی برای وزنه برداری 

زنان ایران و من رخ داد.
ملی پوش وزنه برداری زنان ایران این را هم گفت:  حضور من در المپیک توکیو 
شاید با نتیجه دلخواه همراه نباشد اما آغاز راهی است که نشان می دهد زنان ایرانی در 
رشته وزنه برداری توانایی حضور در میادین بزرگ و کسب افتخار را دارند. کسب مدال 
یکتا جمالی و کسب سهمیه المپیک نشان داد دختران ایرانی در وزنه برداری توانمند 
هستند و آینده این رشته می تواند درخشان باشد. این افتخارات در حالی کسب شد 

که کمتر از چهار سال از آغاز به کار وزنه برداری زنان ایران می گذرد. 
جهانفکریان با اشاره به میزان آمادگی خود برای رسیدن به المپیک عنوان کرد: 
مصدومیت من را از تمرینات دور کرده بود اما با تدبیر فدراسیون و تالش کادر فنی در 
تالش هستم تا بتوانم خود را به سطح مطلوبی از آمادگی برسم. البته در کنار کادرفنی 
را برای رسیدن من به  نیز تمام تالش خود  و مسووالن فدراسیون، کادر پزشکی 
آمادگی انجام خواهم داد و امید دارم نماینده شایسته ای برای زنان ایران اسالمی باشم.

پس از کسب مدال برنز »یکتا جمالی« در مسابقات وزنه برداری جوانان جهان 
در ازبکستان، دومین اتفاق مهم و تاریخی در وزنه برداری زنان ایران رخ داد و »پریسا 
جهانفکریان« به نخستین دختر ایرانی تبدیل شد که موفق به کسب سهمیه المپیک 
در  ایران  زنان  تعداد سهمیه  جهانفکریان  با سهمیه  وزنه برداری می شود.  رشته  در 
المپیک توکیو به عدد ۱۱ می رسد که  تعداد حضور زنان ورزشکار ایران در بازی های 

المپیک بی سابقه است.

گزارش جالب FIVB؛
سعید معروف پرطرفدارترین والیبالیست دنیا!

فدراسیون جهانی والیبال لیستی از 
محبوب ترین والیبالیست های دنیا در 

اینستاگرام منتشر کرده است.
که  بگوییم  اگر  نیست  گزاف 
پر  به  اخیر  های  سال  طی  والیبال 
طرفدارترین ورزش ایران بعد از فوتبال 
تبدیل شده است؛ درخشش سرو قامتان 
تیم ملی در عرصه های مختلف اقبال 
عمومی را برای این ورزش در پی داشته 
و حاال والیبال در ایران دارای محبوبیت 

ویژه ای است.
نسل  های  ستاره  بین  این  در 
افزایش  در  ایران  لیبال  وا طالیی 

محبوبیت این رشته تاثیر بسزایی داشته اند؛ به طور قطع یک نمونه از مهم ترین آن 
ها نابغه والیبال ایران و دنیا یعنی سعید معروف بوده است.

حاال بسیاری در دنیا والیبال ایران را با پاسور چیره دستی به نام سعید معروف 
می شناسند؛ اما معروف در بین ایرانی ها نیز از محبوبیت خاصی برخوردار است؛ گواه 
این مسئله هم در گزارش جدید FIVB یا همان فدراسیون جهانی والیبال به وضوح 

قابل مشاهده است.
در همین ارتباط یک میلیونی شدن تعداد دنبال کننده های یک والیبالیست زن 
تایلندی به نام نوتسارا تومکوم باعث شده که FIVB در گزارشی به پرطرفدارترین 
ستاره های والیبال دنیا در این رسانه اجتماعی بپردازد که در نوع خود اتفاقی قابل 

توجه به نظر می رسد.
در جدول منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی والیبال از سعید معروف با ۱,9 
میلیون دنبال کننده به عنوان محبوب ترین والیبالیست دنیا نام برده شده است. نکته 
قابل توجه این  که بعد از معروف یک والیبالیست زن فیلیپینی به نام آلیسا والدز با ۱,3 

دنبال کننده در جایگاه بعدی قرار دارد.
محبوبیت ستاره های والیبال ایران به همین جا ختم نمی شود چرا که سرعتی 
زن تیم ملی والیبال ایران یعنی سید محمد موسوی نیز با  ۱,۱ میلیون فالوور در جایگاه 
ششم این لیست حضور دارد.)قرار گرفتن موسوی در رتبه ای پایین تر از دیگر والیبالیست 

های ۱,۱ میلیون فالووری با توجه به تعداد دقیق دنبال کننده ها لحاظ شده است.(
اما در میان والیبالیست های مشهور و غیر ایرانی دنیا نام برونو رزنده، پاسور 
و  معروف  از  بعد  او  که  جایی  است؛  مشاهده  قابل  لیست  این  در  برزیل  تیم ملی 
اینستاگرام  در  دنیا  محبوب  والیبالیست  سومین  کننده  دنبال  میلیون   ۱,۱ با  والدز 

محسوب می شود.
با  بار دیگر فاصله قابل تامل فوتبال  نیز یک  این لیست  اما در عین حال 
را به وضوح نشان می دهد؛ جایی که پر طرفدارترین  سایر رشته های ورزشی 
فوتبالیست در اینستاگرام یعنی کریستیانو رونالدو در حال حاضر 3۰9 دنبال کننده 
دارد، به این معنا که فاصله بین محبوب ترین فوتبالیست و والیبالیست بیش از 

3۰7 میلیون فالوور است.

آنها می خواهند مارادونا و باجو باشند؛
فریاد متعصبانه ایتالیایی ها!

تنظیم: کیوان ایزدی

بازیکنان  توسط  ملی  سرود  بلند.خواندن  فریادهای  و  برانگیخته  صورت های 
اتفاقات  همپای  ملی  فوتبال  بازگشت  از  نشانه ای  منحصربفرد،  شیوه  این  به  ایتالیا 

سیاسی دنیاست.
در حالی که همین چندی پیش تاسیس سوپرلیگ اروپا با همکاری باشگاه های 
بزرگ اروپایی چالش بزرگی را در باالترین سطح فوتبال دنیا ایجاد کرد، حاال مسابقات 
یورو 2۰2۰ که به وضوح با شدت و حرارت بیشتری نسبت به قبل در حال برگزاری 

است می تواند پاسخی به آن ایده ی عجیب سرمایه داران فوتبالی باشد.
 آنچه در این دوره از مسابقات مشاهده می شود بیشتر اهمیت یافتن مسابقات 
که  حالی  در  است.  ملی  تیم های  هواداران  بین  در  و هم  بازیکنان  نزد  در  ملی هم 
سرمایه داران فوتبالی هر از چندگاهی با ایده هایی نظیر برگزاری سوپرلیگ و جدا کردن 
تیم های بزرگ از لیگ های محلی و یا برگزاری دو ساله ی جام جهانی یا راه اندازی 
لیگ ملت های اروپا به دنبال کسب بیشتر درآمد از فوتبال هستند و قصد فدا کردن 
جذابیت آن به پای درآمد بیشتر را دارند، این فریاد بازیکنان ایتالیا در هنگام خواندن 
سرود ملی است که نشان می دهد ایده هایی که بخواهند محلیت و ملیت را از فوتبال 
بگیرند جواب نمی دهد. همانطور که پس از یک دوره چرخیدن سیاست دنیا بر محور 
ایده جهانی سازی، افزایش اقبال به سیاستمداران ملی گرا در کشورهای پیشرفته در 

سال های اخیر نشان از قوی بودن بنیان دولت-ملت ها در باور عمومی جوامع دارد.
راه اندازی  بر  مبنی  را  خود  تصمیم  اروپایی  متمول  باشگاه های  سران  وقتی 
را  خود  هواداران  سوی  از  هم  آن  اعتراض  از  حجم  این  انتظار  گرفتند  سوپرلیگ 
نداشتند. در تصور آنها این بود که فروش فوتبال جذاب تر با حضور ستاره های نامدار 
و فوتبالی با سطح باالتر، طرفداران زیادی پیدا خواهد کرد. اما هواداران همان تیم ها 
با اعتراض خود به سران باشگاهی که قانونا مالک باشگاه هستند اما می دانند بدون 
رضایت هوادار درآمدشان کاهش خواهد یافت، نشان دادند که برای آنها یک جدال 
محلی در آخر هفته ها با تیمی ضعیف از کشور خود اهمیتی باالتر از جدال با تیم های 
بزرگ دارد. اعتراضی که نشان دهنده وابستگی پدیده ای به نام فوتبال به فرهنگ و 

تاریخ یک شهر، قوم و کشور است.
 آن چیزی که باعث می شود هوادار منچستریونایتد ترجیح می دهد آخر هفته ها 
اینکه  تا  باشد  یا شفیلدونزدی  برومویچ  تیمی همچون وست  میزبان  اولدترافورد  در 
همیشه میزبان رئال مادرید و بارسلونا باشد، تاریخی است که پشت این آیین هفتگی 
ابتدا در  باشگاه  تاریخ و فرهنگی که باعث شده هویت هر  لیگ داخلی وجود دارد. 
محل خود و در مرزهای تعریف شده سنتی همچون محله و شهر و ایالت و کشور 

تعریف شود و سپس در جایی فراتر از مرزها.
ایده »جهانی سازی« که زمانی باعث شد تا مرزهای اروپایی و سپس جهانی با 
قانون بوسمن در جذب بازیکنان غیربومی در فوتبال اروپا برداشته شود تمام تالش خود 
را برای دوشیدن فوتبال و درآمدزایی از آن از طریق کمرنگ کردن مرزها کرده است. 
همچنان باشگاه ها به عنوان بنگاه های اقتصادی، فوتبال ملی و بازی کردن ستاره ها 
و کارگران فوتبالی خود را مخلی بر سر راه پیش تاختن خود می دانند. باشگاه هایی که 
تمام تالش خود را برای گرفتن ملیت از عنوان بازیکنان خود می کنند و اگر قوانین 

فیفا نباشد ابایی از تحویل ندادن بازیکن به تیم های ملی ندارند.
 این دیدگاه که گاه با طرح هایی همچون سوپرلیگ در پی تبدیل کردن فوتبال 
به یک نمایش پر طرفدار است چنانچه سدی در برابر خود نبینند ابایی از تبدیل کردن 
رقابت های فوتبالی به نمایشی همچون کشتی کج آمریکایی ندارد! همه چیز در قالب 
با بازی ستارگانی که مردم آنها و بازی شان را دوست  یک سناریوی نوشته شده و 
دارند. اما آنچه جدا از واکنش مردم و هواداران فوتبالی به این ایده ها اهمیت دارد، 
القای این حس ملی گرایی و محلیت و فرهنگ فوتبال به بازیکنان نیز بوده است. چه 
بسیار ستاره هایی که در سال های اخیر از سوی مردم کشور خود متهم به کم کاری 

در پیراهن تیم های ملی شده اند.
زمانی پله، کرایف، مارادونا و باجو و .  .. بیش از آنکه به واسطه بازی در تیم های 
باشگاهی خود مطرح شوند با بازی در تیم های ملی خود چهره می شدند و نامی به 
دست می آوردند. مگر می شود مارادونا را فارغ از آن پیراهن راه راه آبی و سفید آرژانتین 
به یاد آورد یا پله را با آن لباس زرد خوشرنگ برزیل؟ اما مسی بیشتر با لباس آبی 
و اناری بارسلونا هویت یافته تا لباس آرژانتین. نه اینکه عدم توفیق او در تیم ملی 
آرژانتین باعث این اتفاق شده اما همین عدم توفیق هم خود می تواند به دلیل اولویت 
چقدر  هر  برزیلی  رونالدو  باشد.  اخیر  سال های  در  ملی  فوتبال  بر  باشگاهی  فوتبال 
هم در فوتبال باشگاهی اروپا درخشیده باشد باز هوادار برزیل یادش نمی رود که او 
چگونه در شب بازی با فرانسه در جام جهانی 2۰۰6 در زمین قدم می زد. چه بسا این 
ستاره های فوتبال در کشور خود محبوبیت کمتری نسبت به کشورهای دیگر داشته 
باشند و چه بسا همین موضوع باعث شده تا اکنون برای این ستاره ها جلب رضایت 

هموطن شان مهم شود.
هر چقدر هم که فوتبال باشگاهی در سه دهه اخیر سلطه خود را بر فوتبال ملی 
اعمال کرده باشد باز در ذهن مردم و هواداران، فوتبال به دوره های بازی های ملی 
و تورنمت هایی همچون جام جهانی و جام ملت های هر قاره تقسیم بندی می شود. 
آنجایی که تاریخ فوتبال مرور می شود این رقابت های ملی و تورنمنت های مهم آن 

است که ابتدا به ذهن مردم می آید.
هر چقدر تالش هایی پنهان از سوی رسانه ها در نوع پوشش اخبار فوتبال ملی 
و باشگاهی صورت گرفته و سعی شده تا حساسیت فوتبال ملی را به تورنمت هایی 
که بازیکنان بی انگیزه و خسته از یک فصل رقابت باشگاهی را به اجبار به یک رقابت 
چند هفته ای می کشاند تقلیل دهند و اینگونه وانمود شود که انگار این ستاره ها به 
دنبال هر چه زودتر تمام شدن این تورنمنت و رفتن به تعطیالت هستند باز مردم دور 
از چشم سیاستمداران غالب که خواستار از بین رفتن مرزهای اقتصادی و سیاسی و 

فرهنگی بوده اند، به این رقابت ها به چشم یک جدال حیثیتی و ملی نگاه کرده اند.
آنچه این روزها در یورو رخ داده نزدیک شدن دیدگاه ستاره های حرفه ای به 
این خواست و نگاه مردم کشورشان است. انگار که همپای پررنگ شدن خواست های 
ملی گرایانه در عالم سیاست که در سیستم دموکراسی برخاسته از نظر مردم است، 
بازیکنان نیز تاثیرپذیرفته از این خواست و فرهنگ عمومی، اهمیت بازی های ملی 
را بیش از پیش درک کرده اند. حاال برای آنها درخشش در پیراهن تیم ملی و کسب 
افتخار مهم تر از قبل شده چون می دانند اگرچه ممکن است پول کمتری نسبت به 
یک بازی باشگاهی برای بازی در یک جدال ملی دریافت کنند اما اعتباری که فوتبال 

ملی به آنها می دهد فراتر از اعتبارشان در فوتبال باشگاهی است.
 حاال آنها پرشورتر برای تیم ملی خود می جنگند و دیگر کمتر نگران ساق های 
خود هستند. انگار که نمی خواهند تنها سوپراستار فیلم های پرفروش اما غیرماندگار باشند 
که می خواهند در فیلم های هنری و ماندگار ایفای نقش کنند. نقش هایی که ماندگارتر 
از هر نقش آنها در فوتبال باشگاهی است. همانطور که مارادونا قبل از هر جادویش 
با توپ در ناپولی با جادویش در مکزیک و با اشک هایش در فینال جام جهانی 9۰ 
شناخته می شود. همانطور که تصویر باجو حتی پس از هدر دادن پنالتی آخر ایتالیا در 
فینال جام جهانی از همه تصاویرش در پیراهن یوونتوس و میالن و ... ماندگارتر شده.

درخشش با یک پیراهن با یک تیم که یک ملت با همه تاریخ و فرهنگش پشت 
آن ایستاده به مراتب ارزشمندتر و ماندگارتر از درخشش در پیراهن هایی است که هر 
چند سال عوض می شود و هر چند سال با یک تبلیغ روی آن تغییر شکل می دهد. 
حال با مشاهده این شور و تعصب در بین بازیکنان حرفه ای و ستاره های ملی پوش 
قطر  به جام جهانی  که  بدبینی هایی  علیرغم همه  یورو 2۰2۰، می توان  در  اروپایی 
وجود دارد به انتظار جامی نشست که اگرچه در کشوری فاقد هویت فوتبالی برگزار 
می شود اما می دانیم که با مشتاق ترین و متعصب ترین ستاره های فوتبالی بیست سال 

اخیر جذاب خواهد شد.

بازیکنان خارجی  مربیان و 
که  دادند  نشان  اخیر  اتفاقات  در 
بی اطالعی  از  می توانند  چقدر 
مدیران ایرانی در هنگام عقد قرارداد و عمل 
اینکه  بدون  و  ببرند  سود  خود  تعهدات  به 
دستمزدشان  بزنند،  سفید  و  سیاه  به  دست 

را دریافت کنند.
سابق  سرمربی  استراماچونی،  آندره آ 
استقالل بعد از گذشت حدود یک سال و نیم 
از زمان جدایی از آبی پوشان پایتخت، هدایت 
تیمی را کیلومترها پایین تر از ایران در کشور 
قطر برعهده گرفت و از شروع فصل جدید، 

کار خود را آغاز خواهد کرد.
عقد  از  بعد  سال  دو  دقیقا  اتفاق  این 
گرفت،  صورت  استقالل  با  رسمی  قرارداد 
با توجه به شکایت  ایتالیایی  یعنی سرمربی 
از استقالل در فیفا و درخواست غرامت برای 
این دو سال، قرارداد جدیدی منعقد نکرد تا 
تمام و کمال  استقاللی ها  از  را  طلب خود 

دریافت کند.
با تیمی  این  از  اگر استراماچونی قبل 
قرارداد می بست، فیفا مبلغ قرارداد جدید او 
او  تا  استقالل کسر می کرد  از  از طلبش  را 
در یک زمان، از دو جا حقوق نگیرد. نگاهی 
و  قطر  الغرافه  با  او  جدید  قرارداد  مبلغ  به 
قراردادش با استقالل به این معنی است که 
در این صورت، استراماچونی پولی بابت دوران 

حضور در استقالل نمی گرفت.
او برای همکاری با استقالل، ۱ میلیون 
و 3۰۰ هزار یورو می گیرد که این دوران را 
به علت فسخ قرارداد در استراحت به سر برد 
و حاال از االن ساالنه 2 میلیون و 2۰۰ هزار 
یورو از الغرافه قطر می گیرد. استراماچونی اگر 
دلتنگ مربیگری بود، می توانست پیش از این 
پیشنهادهای خود را قبول کند اما او تصمیم 
گرفت که تا جای ممکن از استراحت خود لذت 
ببرد و بعد از اتمام زمان قرادادش با استقالل، 

به سراغ گزینه های جدید برود.
طبق قوانین فیفا و نهادهای بین المللی 
ورزش، وقتی مربی یا بازیکنی بابت پرداخت 

نشدن قراردادشان شکایت و اقدام به فسخ 
می کنند، فیفا با این فرض تمام مبلغ دستمزد 
سال  سه  )مثال  قرارداد  قانونی  زمان  تا  را 
که  می کند  تعیین  غرامت  عنوان  به  آینده( 
آن ها با تیم دیگری وارد همکاری نشوند اما 
به محض این که قرارداد جدید آن ها با قرارداد 
قدیمی از نظر زمانی تقارن داشته باشد، فیفا 
و نهادهای قضایی دستمزد فعلی آن ها را از 

دستمزد قرارداد قبلی کسر می کنند.
در نتیجه اگر استراماچونی سال گذشته 
با الغرافه به توافق می رسید، فیفا مبلغ این یک 
سال را از غرامت استقالل به استراماچونی 
اطالع  با  ایتالیایی  و سرمربی  می کرد  کسر 

از این موضوع، چنین کاری را مرتکب نشد.
مشابه این اتفاق برای مارک ویلموتس 
هم رخ داده است. این سرمربی بلژیکی بعد 
فوتبال،  فدراسیون  با  خود  قرارداد  فسخ  از 
بابت  یورویی  میلیون  حکم محکومیت 6.2 
به  و  است  گرفته  تا سال 2۰22  قراردادش 
همین دلیل در این مدت هیچ پیشنهادی را 
قبول نکرده و احتماال تا جام جهانی 2۰22 
قطر هم بیکار می ماند تا یک سنت هم از 

غرامت ایران به این مربی کم نشود.
قرارداد  ماجرا،  این  مصادیق  دیگر  از 
ماریو بودیمیر با پرسپولس بود که بعد از جدایی 
از این تیم و رفتن به لیگ کرواسی، قرارداد 
کرواسی  در  جدیدش  تیم  با  ناچیزی  بسیار 
منعقد کرد تا عمال چیزی از غرامت دریافتی از 
پرسپولیس کسر نشود و در عوض در کشورش 

تقریبا رایگان بازی می کند.
استفاده  و  ایرانی  مدیران  بی اطالعی 
نکردن از حقوقدان های ورزشی هنگام عقد 
قرارداد بازیکنان و مربیان و از همه مهم تر 
بدعهدی در پرداخت تعهدات، از مهم ترین 
بهترین  به  را  یران  ا که  است  عواملی 
از  بعد  تا  کرده  بدل  خارجی ها  برای  گزینه 
نکردن  دریافت  به علت  و  ماه حضور  چند 
کنند  فیفا شکایت  به  راحتی  به  حقوقشان، 
غرامت هنگفتی  به  استراحت،  دوران  در  و 

دست پیدا کنند.

بیداد ضعف مدیریت ورزشی؛ 

استراماچونی و ویلموتس و دالرهای باد آورده!

کمیته  حکم  ف  ستینا ا کمیته 
را  پیکان  و  بازی سایپا  درباره  انضباطی 

برگرداند.
از یکماه قبل بود که کمیته  بیش 
رسیدگی  با  فوتبال  فدراسیون  انضباطی 
به  پیکان  از  سایپا  شکایت  پرونده  به 
تعویضی  بازیکن  از شش  استفاده  خاطر 
در جریان مسابقه دو تیم حکم سنگین 3 

بر صفر را صادر کرد.
آن زمان حکم کمیته انضباطی سر و 
صدای زیادی به پا کرد. عالوه بر اعتراض 
تند نساجی و ذوب اهن به عنوان دو رقیب 
سایپا برای بقا در لیگ برتر، پیکان هم به 
طور رسمی اعتراض خود به حکم را نشان 

داد تا پرونده به کمیته استیناف برود.
قوس  و  کش  از  بعد  و  نهایت  در 
های فراوان استیناف حکم خود را در این 
خصوص صادر و ضمن رد شکایت باشگاه 
سایپا نتیجه بازی را به همان پیروزی دو 

بر یک پیکان در مسابقه برگرداند.
کافی  دالیل  استیناف  حکم  در 
برای رد حکم کمیته انضباطی مبنی بر 
که  آمده  البته  و  شده  ذکر  نتیجه  تغییر 
برای خاطیان این اتفاق )تعویض ششم( 

تنبیهاتی در نظر گرفته خواهد شد.
استیناف  کمیته  مفصل  حکم  متن 
شرح  به  پیکان  و  سایپا  بازی  درباره 

ذیل است:
تجدیدنظرخواهی  با  رابطه  “در 
موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو ) 
پیکان ( نسبت به رای صادره از کمیته 
محترم انضباطی فدراسیون که به موجب 
تخلف  بابت  تجدیدنظرخواه  باشگاه  آن 
استفاده از تعویض ششم در بازی رسمی 
برابر تیم فوتبال سایپا از سری مسابقات 
لیگ برتر ) تعویض مازاد ( به استناد بند 
ب ماده 22 و بند الف از فراز چهارم ماده 
۴6 مقررات انضباطی فیفا با ارجاع ماده 
۱۱9 مقررات انضباطی فوتبال به پرداخت 
نقدی  جریمه  ریال  میلیون  پانصد  مبلغ 
محکوم شد و نتیجه بازی سه بر صفر به 
نفع تیم فوتبال سایپا اعالم شد. با دقت 
جریان  مبنای  بر  پرونده  محتویات  در 
ماجرا، وقایع، ادله و مستندات دو طرف و 
استدالل مورد نظر این کمیته در نهایت 
منطوق و نتیجه دادگری در این مناقشه 

تشریح می شود:
الف ( جریان ماجرا

و   ) میزبان   ( سایپا  تیم  دو  بازی 
پیکان )میهمان( در تاریخ26 اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۰ دور برگشت لیگ برتر فصل 
این  نتیجه  شد.  برگزار   )۱۴۰۰-۱399
مسابقه یک بر صفر به نفع پیکان خاتمه 
یافت. در دقیقه 97/۰2، رضا حبیب زاده 
تعویض  با  همزمان   9۰ شماره  بازیکن 
پنجم وارد زمین می شود و یک دقیقه 
پایان  سوت  بعد  ثانیه  هفت  و  پنجاه  و 
بازی به صدا در آمد. نتیجه مسابقه نیز 
برنده  پیکان  فوتبال  تیم  و  ماند  پابرجا 
بازی و حائز سه امتیاز می شود . باشگاه 
شرایط  در  تعویض  پنج  لحاظ  با  سایپا 

شیوع ویروس کووید ۱9 حضور بازیکن 
تعویضی ششم را بازیکن غیرمجاز فاقد 
صالحیت توصیف نمود و خواستار تعیین 
نتیجه سه بر صفر و مجازات تیم فوتبال 
پیکان و عوامل این تخلف می شود که 
این گزارش منجر به رای مورد اعتراض 

می شود .
Facts ب ( وقایع

رعایت  با  تیم  دو  بین  مسابقه   -۱
بدون  و  مقرر  موعد  در  الزم  تشریفات 
از  استفاده  بحث  از  خارج  خاص  اتفاق 
بازیکن مازاد انجام شده است . در بروز 
این رخداد و انجام تعویض مازاد مناقشه 

ای وجود ندارد.
شده  ایجاد  مشکل  پیدایی  در   -2
برگزاری  عوامل  مازاد  تعویض  انجام  و 
پیکان دخالت  باشگاه  و کادر سرپرستی 
انضباطی  محترم  کمیته  که  اند  داشته 
تعقیب و تنبیه ایشان را به قطعیت رای 
در بخش اعمال تنبیه تیمی برای باشگاه 
باور  به  هرچند   . نمود  موکول  پیکان 
موضوع  به  رسیدگی  کمیته  این  قضات 
عوامل  به  نسبت  قضایی  اظهارنظر  و 
برگزاری و مدیریت داخل زمین باشگاه 
علیه  رای  صدور  و  پذیر  امکان  پیکان 

ایشان میسر بوده است.
به  سو  یک  از  مناقشه  اصل   -3
اعمال  در  دیدگاهها  تعارض  سببیت 
صرف مقررات داخلی و توجه به مقررات 
و کدهای انضباطی فیفا وفق ماده ۱۱9 
مقررات انضباطی و از دیگر سو برخورد 
با موضوع به شیوه ای قهرآمیز و تخلف 
توصیف نمودن تعویض ششم و یا برخورد 
با اعمال مراتب انصاف و توجه به غفلت 
مدت  تاثیری  بی  و  برگزاری  عوامل 
موجب  تعویضی،  بازیکن  حضور  اندک 
پیرامون  ها  برداشت  تضاد  و  پیچیدگی 

موضوع شده است .
۴- کمیته استیناف توجه دارد که از 
یک سو در پرتو احکام قطعی انضباطی، 
ناظر  مقررات  از  مراقبت  از عدالت،  باید 
رقابت  در  شرافتمندانه  رفتار  و  بازی  بر 
 integrity of competition
صیانت نماید وانگهی از سوء استفاده هر 
باشگاه یا شخص حقیقی در نارسایی و 
به  و مصادره  فرآیند مسابقات  در  نقص 
تعادل  و  توازن  برهم خوردن  و  مطلوب 

جایگاه تیم ها جلوگیری نماید . در این 
ره گشت آنچه مناط اعتبار و مالک عمل 
برداشت  و  ماجرا  درست  واکاوی  است 

عدالت محور از قواعد حاکم است.
ج ( ادله و مستندات دو سوی دعوا

به  استناد  با  یپا  سا باشگاه   -۱
بازیکن  ز  ا استفاده  موجود،  قعیت  وا
انجام  در  محدودیت  و  تعویضی  ششم 
صالحیت  فقدان  تعویضی،  بازیکن  پنج 
بی  و   ineligible تعویضی  بازیکن 
فقدان  با  آفرینی  نقش  موضوع  تاثیری 
نتیجه  و  روند  در  بازیکن  این  نقش 
نهایی، ایجاد هرج و مرج در مسابقات در 
صورت عدم برخورد قاطع با موضوع و ... 
درخواست اعمال مجازات طرف مقابل و 
در این مقام تایید رای مورد اعتراض را 
می نماید. در بحث مستندات حکمی به 
سکوت مقررات انضباطی و الزام به رعایت 
مقررات انضباطی فیفا بر پایه ماده ۱۱9 

مقررات اشاره می نماید.
2- باشگاه پیکان به طور خالصه به 
عدم شمول ماده 6۱ مقررات انضباطی در 
بیان مصادیق بازیکن غیرمجاز به بازیکن 
تعویضی، عدم امکان استناد به مقررات 
انضباطی فیفا به جهت دگرگونی آگاهانه 
مقررات حاکم فعلی، اصل تفسیر اصولی 
 the principle of stick قوانین 
بی   ،  interpretation of rul
تاثیری بازیکن تعویضی در مدت حضور 
کمتر از دو دقیقه در بازی، حفظ یکپارچگی 
و جایگاه تیم ها، اصل صحت و اعتبار نتایج 
حاصله در مسابقات، اصل رعایت تناسب 
بین تنبیه و تخلف، سهل انگاری و نقش 
آفرینی مهم تر عوامل مسابقه، عدم رعایت 
تشریفات الزم در رجوع به منابع و قواعد 
از  نظر  و کسب  استعالم  عدم   ( خارجی 
رویه   ،) فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات 
قضایی موجود در لیگ های معتبر اروپایی 
و نزاکت غالب حاکم بر این موضوع استناد 
نموده و در نتیجه شکایت باشگاه سایپا را 
واهی و رای صادره را ناعادالنه و در خور 

نقض تحلیل نموده است.
د( استدالل و منطوق حکم کمیته 

استیناف
جریان  و  مذکور  شرح  به  توجه  با 
مناقشه و ادله هریک از طرفین نظر به 
اینکه اوال مقررات انضباطی فوتبال فاقد 

نص روشن در اعمال تنبیه به نوع مقرر در 
حکم مورد اعتراض برای بازیکن مازاد در 
تعویض می باشد و به طور مشخص مواد 
5 و 6۱ و ۱۱9 تصریحی به این موضوع 
در  مازاد  تعویضی  بازیکن  ثانیا  ندارد 
مصادیق بازیکن غیرمجاز برابر ماده 6۱ 
مقررات انضباطی قرار نگرفته است. ثالثا 
استناد به مقررات انضباطی فیفا در صورت 
است  داخلی  مقررات  در  اجمال  و  ابهام 
نظر  است  الزم  فرآیند  این  در  وانگهی 
و دیدگاه هیات رئیسه فدراسیون مطالبه 
شود و کمیته محترم انضباطی تشریفات 
و لوازم رجوع به قواعد بین المللی را در 
پرتو ماده مرقوم مرعی نداشته است. رابعة 
اعمال تنبیه تیمی و نتیجه سه بر صفر 
که از سخت گیرانه ترین احکام انضباطی 
است هیچ مناسبت و تطابقی با نارسایی و 
نقص ایجاد شده در روند مسابقه نداشته 
و از این رو رای مورد اعتراض آشکارا با 
 principle اصل تناسب تخلف و تنبیه
of proportionality مغایرت دارد. 
خامسا در فرضی که بازیکن تعویضی در 
تعریف بازیکن فاقد صالحیت قرار گیرد، 
فیفا  انضباطی  مقررات   22 ماده  اعمال 
است  شرایطی  و  قیود  رعایت  مستلزم 
لحاظ  المللی  بین  این سند مهم  در  که 
بازیکن  این  که  ویژه  به   . است  شده 
هیچ  حضور  دقیقه  دو  از  کمتر  طی  در 
زدن گل، گرفتن  از  اعم   ( تاثیر خاصی 
گل،  پاس  حریف،  حمله  قطع  پنالتی، 
حریف  از  گلزنی  محرز  موقعیت  گرفتن 
 . است  نداشته  مسابقه  روند  در   )... و 
جایگاه  و  مسابقات  جدول  حفظ  سادسا 
تیم ها در جریان کل مسابقات لیگ از 
الزامات قانونی و اخالقی مراجع فوتبالی 
از جمله رکن قضایی است و حکم مورد 
اعتراض در مقام اجرا موجب لطمه جدی 
به اصل یکپارچگی و صیانت از موقعیت 
تیم های حاضر در لیگ برتر شده و به 
حقوق اشخاص ثالث بدون مبنای صحیح 
ضرر فاحش وارد می سازد و سابعا رخداد 
ناخوشایند حاصل محصول بی توجهی و 
سرپرست  و  مربیان  کادر  انگاری  سهل 
برگزاری  عوامل  و  پیکان  فوتبال  تیم 
نقش  جمع  این  در  که  بوده  مسابقه 
عوامل برگزاری مسابقه قوی تر و غالب 
بر تخلف عوامل تیم پیکان بوده است و 
از این منظر نیز تنبیه سخت گیرانه علیه 
تیم فوتبال پیکان ناعادالنه جلوه می کند 
بنابرمراتب و توجه به اصل قانونی بودن 
تخلفات و تنبیهات و استناد به ماده ۱۰6 
مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن 
نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به رد 
شکایت باشگاه سایپا از حیث تغییر نتیجه 
اعالم  و  صادر  نقدی  جریمه  و  مسابقه 
می شود این رای قطعی است . از حیث 
)تعقیب و تنبیه عوامل اشخاص حقیقی( 
حصول این رخداد با توجه به مفتوح بودن 
پرونده پس از رسیدگی و اظهارنظر کمیته 
محترم انضباطی در مقام رسیدگی بعدی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.«
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱2 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات )غ -ی - ر- م - و- ا - ت( اعالم نموده است، لذا با توجه عدم دسترسی 
به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ 7۰/۱۱/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره 

اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

 شماره
رآی

مساحتمحل وقوعتاریخنوعیت
)مترمربع(

پالک ثبتی
yxنقاط

3902768.84684005.911

3902687.29684054.522

 واقع درقسمتی از پالک82۰۰.82سنندج )دوشان(1400/4/5غیر موات1615
ثبتی2718اصلی

3902633.65683993.303

3902733.66683940.474

 شماره
رآی

نوعیت
تاریخ

مساحتمحل وقوع
پالک ثبتی)متر مربع(

yxنقاط

3903002.52683787.611

3902824.52683868.632

 واقع درقسمتی ازپالک776۴.99سنندج)دوشان(1400/4/5غیرموات1616
ثبتی2718 اصلی

3902809.38683826.573

3902996.95683753.444

 هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف ۱667     
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۴/23

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
 - -ی  )غ  موات  غیر  ذیل  جدول  در  مندرج  نظریه  موجب  به  کردستان  استان  در  شهری  زمین  قانون   ۱2 ماده  موضوع  تشخیص  کمسیون 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   7۰ /۱۱ /23 مورخ  مصوبه  استناد  وبه  مالکین  به  دسترسی  عدم  توجه  با  لذا  است،  نموده  اعالم  ت(   - ا  و-  ر- 
خود  اعتراض  صادره  نظریه  به  اعتراض  در صورت  رساند.  می  قانونی  حقوق  وصاحبان  مالکین  اطالع  به  روز  ده  فاصله  وبه  نوبت  دو  در  مراتب 
زمانی  فرجه  در  اعتراض  عدم  صورت  در  دارند  تقدیم  قضایی  صالحه  مراجع  به  آگهی  آخرین  انتشار  تاریخ  از  ماه  سه  مدت  ظرف  حداکثر  را 

است. قطعی  صادره  نظریه  شده  یاد 

 شماره
مساحتمحل وقوعتاریخنوعیترآی

پالک ثبتی)مترمربع(

yxنقاط
3902309.06684126.02۱
3902212.85684113.132

 سنندج5/۴/۱۴۰۰غیر موات۱6۱7
32۴۴.۱۱)دوشان(

 واقع در قسمتی از
 پالک ثبتی 2۷18

اصلی

3902236.58684076.583

3902322.39684098.22۴
هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف ۱668     
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۴/23

خط و نشان کمیته استیناف برای مقصران؛

رای دیدار جنجالی سایپا و پیکان برگشت!
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کرونایی،  قرمز  شهرهای  افزایش  با 
قرار  گروه 2  مشاغل  جزء  که  کتاب فروشی ها 

دارند، باز هم تعطیل شدند.
با توجه به اوج گیری دوباره شیوع ویروس 
کرونا در بیشتر مناطق کشور و افزایش قابل توجه 
رئیسی،  علیرضا  کرونایی،  قرمز  شهرهای 
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، اعالم کرد: از روز 
یکشنبه )۱3 تیرماه( در شهرهای قرمز از جمله 
تهران فقط مشاغل گروه یک اجازه فعالیت دارند 
و سایر گروه های شغلی تعطیل هستند.         

براین اساس این خبر، کتاب فروشی ها  که 
جزء مشاغل گروه 2 هستند در شهرهای قرمز 
تعطیل می شوند و اجازه فعالیت و پذیرش مشتری 
نخواهند داشت.  با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
بسیاری از صنایع فرهنگی و صنوف فعال این 
عرصه ازجمله کتاب فروشان دچار رکود شدید و 

توقف فعالیت شده اند.   

کرونا باز هم کتابفروشی ها را تعطیل کرد

مسلمان  بزرگ  فیلسوفان 
ارسطو  آموزه های  تاثیر  تحت 

بوده اند
فیلسوفان  ناصر مهدوی گفت: عموم 
و  شرح  در  سینا  ابن  مانند  مسلمان  بزرگ 
تبیین موضوع معرفت و نیز چگونگی شناخت 
انسان و جهان تحت تاثیر آموزه های بزرگترین 

فیلسوف جهان یعنی ارسطو بوده اند.
عه  مجمو ز  ا نشست  همین  هفد
با عنوان  بوعلی سینا  درباره   درس گفتارهایی 
ابن سینا  از نگاه  »تاملی در مفهوم معرفت 
و موالنا« با سخنرانی دکتر ناصر مهدوی به 

صورت مجازی پخش شد. 
عموم فیلسوفان بزرگ مسلمان در شرح 
و تبیین موضوع معرفت و نیز چگونگی شناخت 
انسان و جهان تحت تاثیر آموزه های بزرگترین 
فیلسوف جهان یعنی ارسطویی بوده اند. در این 
میان ابن سینا؛ با نبوغی حیرت انگیز و شرحی 
عمیق بر اندیشه  های ارسطو، نقش بی بدیلی 
در هدف یاد شده داشته که نیاز به تامل بسیار 
موالنا،  شد  تالش  درس گفتار  این  در  دارد. 
دیگر شخصیت بزرگ جهان اسالم، با اینکه 
با معرفت عرفانی شناخته شده است ولی ابیاتی 
در مثنوی اش می توان یافت که نشان می دهد 
موضوع معرفت نظری برای او نیز از اهمیت 
بسیار برخوردار بوده و برخالف ابن سینا که در 
مشرب ارسطویی سیر می کرده ؛ حال وهوایی 
سقراطی داشته و به معرفت شناسی زمانه ما 

نیز نزدیک تر بوده است.
مهدوی با اشاره به این که ابن سینا با 
نبوغی حیرت انگیز و شرحی عمیق بر اندیشه 
 های ارسطو، نقش بی بدیلی در مفهوم معرفت 
دارد، گفت:  مفهوم معرفت سابقه بسیار طوالنی 
دارد هم در اخبار رباعی و هم در متون دینی. 
دانش کالم از قرن دوم شکل می گیرد و ما 
در قرن چهارم شاهد حضور شخصیت های 
فارابی  کندی،  مثل  تاثیرگذاری  و  بزرگ 
این  تمام  شاهکار  سینا  ابن  تا  هستیم  و... 
کالم  دانش  بیاید.  میدان  به  شخصیت ها 
همواره در ذهن متفکران ما بوده است و از 
دوران افالطون همچنان جریان داشته است 
که چیستی معرفت چیست و از چه ماهیتی 
برخوردار است؟ و چه وضعیتی در ما به وجود 
می آورد؟ شاید دانش کالم در دوران ارسطو 
اوج گرفته است و سپس دوران رواقی و حتی 
از قرن شانزدهم  در دوران قرون وسطی و 
در تاریخ تمدن غرب مجدا اوج گرفته است.

وی بیان کرد: ذهن نقش اول را بازی 
کرده و معرفت نقش اساسی و جدی را بازی 
کرده است. در دورانی که بحث کالم مطرح است 
خودشناخت خیلی مطرح نیست که آیا در جهان 
بیرون از ذهن، جهان واقعی را می توان شناخت؟ 
زمانی که ترجمه های بزرگ در بیت الحکمه رخ 
می دهد اوج تمدن فکری ایرانی اسالمی ماست 
و این شاهکار انسانی و فکری مثل ابن سینا به 
میان می آید و در بحث نفس یعنی بحثی که در 
کتاب شفا می بینید گوشه هایی از الهیات و در نمط 
هفتم اشارات و تنبهیات آرام آرام مساله شناخت 
جدی می شود که این جهان بیرون از ذهن ما 
قابل شناسایی است که می تواند نحوه زیستن ما 
را تحت تاثیر قرار دهد و مناسبات ما را با جهان، 

خداوند، انسان ها، طبیعت و با موضوعی به نام 
آگاهی شکل بدهد.

 
ذهن ما لبریز از حقیقت است

پرداختن  افزود:  فلسفه  پژوهشگر  این 
به موضوع معرفت مهم است. فلسفه معرفت 
و چیستی معرفت با دقت تمام و بحث های 
دقیق به میان آمده است و عمدتا در فضاهای 
آکادمیک باقی مانده و در میان ما جاری و 
این  چون  است  ممکن  است.  نشده  ساری 
زندگی  وارد عرصه  به طور جدی  را  مساله 
نکردیم با او رفتار روبه رو و جدی چهره به 
چهره نداشته باشیم و مساله اساسی برای ما 
نبوده است. ما از راهی نزدیک لطمه خوردیم 
که  بشویم  متوجه  بی آنکه  دیدیم،  آسیب  و 
شاید علت این کج روی ما آسیب های ذهنی 
و روانی ناشی از نوع فکر کردن ما باشد و یا 
چیزی که جزمیت داشته است و ساده لوحانه 
به شکل ارزان و آسان تصور کنیم که ما را 
به واقعیت دوخته است و واقعیت رام ما شده 
و ذهن ما لبریز از حقیقت است و آنچه از سر 

توهم معرفت می انگاشتیم توهمی بیش نبوده 
و ما بیراهه رفتیم.

مهدوی بیان کرد: فیلسوفان بزرگ ما 
امروز معرفت را تعریف می کنند و می گویند 
معرفت از چند ضلع تشکیل شده است. وقتی 
نسبت به یک پدیده ای مثل طبیعت و خدا 
معرفت وجود دارد چه اتفاقی در دستگاه ذهنی 
انسان رخ می دهد؟ چه چیزی رخنه می کند و 
وجود انسان را برمی گیرد. یک ضلع معرفت 
نوعی باور و اذعان و تعلق روحی است، این 
باور صادق و راست است یعنی بالواقع اکنون 
است و بیرون از ذهن یک رویداد فیزیکال رخ 
داده است که با ذهن ارتباط دارد و باور کنار 
صدق قرار می گیرد. حکمای مسلمان ما نظریه 
معرفت را درحد انطباق ذهن با جهان واقع 
می دانند. وقتی ذهن با واقعیت سرسازگاری 
وجود  ذهن  در  که  محتوایی  و  باشد  داشته 
بدهد و  واقعی  این جهان  از  داشته حکایت 
باشد  این حکایت صادق و صداقت درست 
به این حقیقت می گویند. فیلسوفان مسلمان 
تا این حد پیش می آمدند و می گفتند شناخت 
یعنی چه و در پاسخ می گفتند جایی که ذهن 
با جهان بیرون انطباق پیدا می کند و ذهن با 

عالم بیرون نوعی تطابق می یابد.
وی افزود: بعدها در فلسفه مدرن یک 
آن ضلع  که  آوردند  وجود  به  دیگری  ضلع 

را روشن  تعریف  این  از کاستی های  بعضی 
می کرد و متاسفانه در فلسفه اسالمی ضلع 
سوم وجود نداشت یعنی مثلث  گویی دو ضلع 
دارد. اما بعدها ضلع سوم جدی گرفته شد و 
معلوم شد نبودن آن در تعریف معرفت نوعی 
کاستی برای ما به وجود می آورد. فیلسوفان ما 
تا این حد آمدند و بعد پرسش جدی به وجود 
با  من  ذهن  که  بدانم  کجا  از  من  که  آمد 
یعنی  حقیقت  دارد.  انطباق  بیرون  جهان 
پرده داری درست از واقعیت و امر بیرونی و 
بود  خارجی. ضلع سوم همان توجیه کردن 

که بسیارمهم است.
مهدوی گفت: فیلسوفان مسلمان عمدتا 
به چند نکته توجه می کردند و معتقد بودند 
که ما وقتی ذهنمان با جهان خارج انطباق 
پیدا می کند به حقیقت دست پیدا می کنیم. 
فیلسوفان برخی از مسائل را مطرح می کردند 
که شما مشکالت بزرگی در اندیشه فارابی 
می بینید و هم روح باشکوه و بزرگ و تاثیرگذار 
مثل ابن سینا را می بینید و وقتی به مالصدرا 
می رسید انطباق ذهنمان با جهان خارج تقریبا 

مشوش می شود. شما در ذهن ابن سینا این 
شاهکار بزرگ بشری شفافیت بسیار باالیی 
را می بینید. اگر ابن سینا نبود تمدن غرب که 
اکنون طلوع کرده هرگز طلوع نمی کرد. شما 
شرح و تبیین و نکته سنجی های بسیار عمیق 
در اشارات و شفای ابن سینا درباره اندیشه های 
ارسطو و مابعدالطبیعه می بینید، اگر ابن سینا 
و  نمی شد  برمال  حقیقت  این  هرگز  نبود، 

رازهای خود را منتشر نمی کرد.
صلیبی  جنگ های  اثر  در  افزود:  وی 
رازهای فلسفی ما در قرن چهارم شکل گرفت 
و در قرن پنجم ادامه پیدا کرد و به اروپا رفت. 
اندیشمندانی در  تازه فهمیدند چه  اروپاییان 
دوره باستان داشته اند و چه حقایق نابی در 
ذهن و زبان و روان آن ها بوده است که معلم 
و شارح و تبیین کننده آن ها ابن سینا بوده است 
و گاهی در مقابل ابن سینا وقتی به نکات مهم 
درباره نفس مرگ و مابعدالطبیعه جوهر و حتی 
مفاهیم شگفت انگیزی درباره علیت می رسند 
این  شکوه  مقابل  در  می آید  بند  نفس شان 
شخصیت، درباره نحوه رشد عقل و به دست 
آوردن معقوالت بزرگ عقالنی نیز ابن سینا 
سخنان بسیار مهمی دارد. در کنار این اهمیتی 
که او به مثابه سیلی روا و نوری گسترده و 
پران در ذهن و زبان خود جاری کرد و امروز 
این میراث بزرگ برای جهانیان مغتنم است.

 
ابن  دستاوردهای  به  اندیشمندان  چرا 

سینا توجه نکردند؟
به  وقتی  گفت:  فلسفه  پژوهشگر  این 
ابن سینا عشق می ورزم به او توجه می کنم 
اگر زمان بیشتری از دوران زندگی ابن سینا 
می گذشت و در قرن های بعدی ابن سینا متولد 
می شد اطمینان دارم سخنانی را مطرح می کرد 
درست مثل افالطون و ارسطو که تاریخ بشری 
را تحت تاثیر قرار دهد ابن سینا هم می توانست 
همان نقش را ایفا کند که امروز هم می توانیم 
به او ببالیم و افتخار کنیم که در حوزه های 
مختلف برای بشر میراث جاودانه به بار آورده 
و حرف های بسیار عمیق بنا کرده است. بدون 
ابن سینا نمی توانستیم قدم های بعدی را در 
این حوزه برداریم و به پله های درخشان که او 
ترسیم کرد و ما را به سطح باالی تفکر برد، 
بایستیم. هزار افسوس و بدشانسی که ابن سینا 
در تمدنی ظهور و شکوفا کرد و اوج گرفت که 
اندیشمندانی پروژه او را دنبال نکردند و آن را 
جدی نگرفتند و به نقد و بررسی دستاوردهای 
ابن سینا توجه نکردند وگرنه اگر ابن سینا در 
یک تمدن عقالنی قرار می گرفت می توانست 
مبدا و منشا خیرات بسیار بسیار گسترده ای باشد.

وی افزود: ما از سر عشق به اندیشه ابن 
سینا توجه می کنیم و میراثی که بعدها ادامه 
دادند. برخی مانند فخر رازی هوشمندانه گاهی 
در مقابل این پدیده ها سر تسلیم فرود نمی آورد 
و در اندیشه ابن سینا معرفت گویی به سادگی 
اتفاق می افتد گویی ذهن ما یک طرف و یک 
پنجره و دیوار صاف و روشن و منفعل در طرف 
دیگر است، گویی جهان بازیگر اصلی است و 
جهان نقش واقعی را دارد و پدیده های بیرونی 
فعال هستند و اصل قصه را مطرح می کنند. 
کافی است این ذهن در مقابل واقعیت بیرونی 
قرار بگیرد آنچه بر او می تابد تو گویی خود 
حقیقت است و این همان نکته ای است که 
آسانی  به  این که  شود.  بررسی  و  نقد  باید 
واقعیت  به  و  زد  چنگ  حقیقت  به  می توان 
دست درازی کرد گاهی خود ابن سینا را آزار 
می داد. جاهایی به نظر می رسد در اشارات و 
به شیء فی نفسه گویا دسترسی نداریم و به 
کنه واقعیت از دسترس ما دور است، همان 
چیزی که در قرن ۱8 کانت آن را دریافت و 
ذهن ما آنقدر قوت نداشت که ذات اشیا را به 

دست بیاورد.
 

درک مفهوم صالبت و کثرت و وحدت 
در اندیشه ابن سینا

مهدوی گفت: اندیشه ابن سینا گاهی 
دچار  اینکه  برای  و  می شود  تردید  دچار 
شکاکیت نشویم این پروژه را طی می کند؛ 
است  معتقد  و  معقول  و  عاقل  اتحاد  بحث 
با  صندلی  تصویر  مثل  بیرونی  شی  اگر 
ذهن ما آمیخته می شود ذهن ما با آن یکی 
می شود و معلوم می شود یک شی بیرونی با 
عالم اتحاد پیدا می کند و در اینجا در میان 
فیلسوفان مسلمان ابهامی وجود دارد و تحت 
تاثیر افالطون، مسلمانان عقل اول را مطرح 
می کنند که بیرون از ذهن ماست و درست 
چیزی شبیه ُمُثل افالطونی است و ابن سینا 

اگر ابن سینا نبود، تمدن غرب هرگز طلوع نمی کرد

چند کتاب روانشناسی منتشر شد

»پروتکل  بزرگسالی«،  توجه/بیش فعالی  نقص  اختالل  بر  »غلبه  کتاب 
یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختالالت هیجانی«، »درمان های رفتاری 

برای اختالالت خواب« و »کودک دلبسته« راهی بازار کتاب شده اند.
 »غلبه بر اختالل نقص توجه/ بیش فعالی بزرگسالی« )کتاب کار( برنامه 
شناختی- رفتاری نوشته استیون سافرن، سوزان اسپریچ، کارول پرلمان و مایکل 
اوتو با ترجمه حمیدرضا کشاورز در ۱۴۴ صفحه و با قیمت 35 هزار تومان در 

انتشارات ارجمند راهی بازار کتاب شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: اختالل نقص توجه / بیش فعالی 
بزرگساالن در ۱ تا 5 درصد مردم دنیا شیوع دارد و باعث ایجاد مشکالتی جدی 
در یادگیری، کار و درآمد، و مهارت های بین فردی و روابط می شود. این کتاب 
 )CBT( به نحوه درمان این اختالل با استفاده از روش درمان شناختی-رفتاری
 CBT می پردازد. نویسندگان کتاب که تحقیقات جامعی در زمینه استفاده از
درمانگران  ویژه  کتاب  یک  داده اند  انجام  بزرگساالن   ADHD درمان  در 

ADHD بزرگساالن هم نوشته اند که همراه این کتاب است.
دکتر استیون سافرن، نویسنده اول کتاب، استاد روان شناسی دانشگاه میامی 
است و مسئول چند پژوهش، از جمله تحقیقی پنج ساله در این زمینه بوده است.

دکتر سوزان اسپریچ، استادیار روان شناسی دانشگاه هاروارد، دکتر کارول 
پرلمان، درمانگر رفتاری-شناختی، و دکتر مایکل اوتو، استاد علوم روان شناسی 

و مغزی در دانشگاه بوستون مولفان دیگر کتاب هستند.
 همچنین کتاب »پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختالالت 
هیجانی: راهنمای درمانگر« نوشته بارلو، فارچیون، سائوور- زاواال، التین، االرد، 
بولیس، بنتلی، بوتچر و کاسلو- رابینز با ترجمه  فرشته مؤمنی و محمد سعید 

در ۱76 صفحه و با قیمت ۴2 هزار تومان در نشر یادشده عرضه شده است.
در معرفی این کتاب عنوان شده است: مطالعات آسیب شناختی نشان داده اند 
که اشتراکات بسیاری در سبب شناسی و سازوکارهای نهفته در میان بسیاری 
از طبقات تشخیصی اختالالت روان شناختی وجود دارد. واقعیت آن است که 
بیشتر افراد تشخیص داده شده با یک اختالل یا مشکل، معموال مشکالت و 
یا اختالالتی دیگر از همان طبقه تشخیصی را نیز دارند و این مسئله در میان 
اختالالت هیجانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. درمان  های فراتشخیصی 
بدین منظور طراحی شده اند تا برای تمام اختالالت در آن طبقه موثر باشند نه 
آن  که فقط برای اختالل خاصی کاربرد داشته باشند. پروتکل یکپارچه بر مبنای 
رویکرد فراتشخیصی برای مدیریت اختالالت هیجانی طراحی شده است که 
ویژگی مشترک آن  ها واکنش هیجانی بیش از اندازه نامناسب همراه با احساس 
عدم کنترل هیجانات در فرد است. تدوین پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی 
در اختالالت هیجانی از ترکیب اصول پایه  ای درمان های شناختی رفتار سنتی 
که از نظر تجربی به اثبات رسیده همراه با پیشرفت های حاصل از مطالعات بر 
روی تنظیم هیجان و بدتنظیمی های هیجان به دست آمده است و به اصول 
اساسی درمان های شناختی رفتاری نظیر مواجهه رفتاری، هیجانی و جسمانی، 
از  جلوگیری  طریق  از  خاموشی  و  ناسازگار  شناخت  های  اصالح  و  شناسایی 
راهبردهای اجتناب شناختی و رفتاری متعهد است. امید است مطالعه این کتاب 
توسط متخصصین سالمت روانی بتواند در جهت پیاده سازی درمان  های موثرتر 

و به روزتر راهگشا باشد.
به  ارجمند  انتشارات  سایت  در  تخفیف  درصد   ۱۰ با  یادشده  کتاب های 

نشانی https://www.arjmandpub.com/ قابل دسترس است.
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پروانه رسولی خوشبخت

»شاخه های طوبی«؛ شعرهایی اندرزی و 
اندکی عاشقانه

بشیر علوی، نویسنده، پژوهشگار و منتقد ادبی بوشهری در یادداشتی برای 
ایبنا درباره مجموعه  شعر »شاخه های طوبی« سروده محبوبه هاشمی زاده، نوشت: 
این مجموعه، عالوه بر اینکه مذهبی و آیینی است، از آرکائیسم رویگردانی کرده و 

تصاویر زیبا و دلنشینی را با عاطفه اشعار مذهبی و انقالبی ارائه داده است.
 بشیر علوی: مجموعه شعر »شاخه های طوبی« سروده سید محبوبه  هاشمی زاده، 
شاعر خورموجی به همت نشر »بید« با یک مقدمه و کاروانی از غزل، دوبیتی، رباعی 

و شعر سپید اوایل سال ۱۴۰۰ راهی بازار کتاب شد.
رویکرد این مجموعه  شعر، مذهبی و با موضوع عاشورا و زبانی عاشورایی است 
که واژه ها و ترکیبات همگی با این موضوع همراه هستند. هر چند به دلیل قالب سنتی 
و کالسیک متن، وجه غالب فرم سنتی است، ولی شاعر تالش کرده با نو کردن زبان 
و آوردن واژه هایی که کارکرد امروزی دارند تا اندازه ای خود را از سنت جدا کند. 

شروع این مجموعه با همین رویکرد مذهبی صورت گرفته است:
»عاشق و دلبسته  ام بر جلوه  ی روی حسین

تشنه یک قطره ام از زمزم کوی حسین
کربال گلگون شده از چشمه  ی خون خدا

باغ جّنت جان گرفت از غطر خوشبوی حسین
خود دلی بشکسته دارد از گلوی اصغرش

هر دل بشکست ه ای دارد نظر سوی حسین« )هاشمی زاده، ۱۴۰۰ :۴(
این مجموعه در عرصه محور فرهنگی موفق عمل کرده است. حضور متفاوت و 
متنوع منبع پشتوانه ی فرهنگی که اسالمی و ایرانی است، تنوع خوانش را که به وجود 
آورده، عالوه بر آن سطح خوبی هم برای متن تولید کرده است. این مجموعه  شعر، 
عالوه بر اینکه مذهبی و آیینی است، از آرکائیسم رویگردانی کرده و تصاویر زیبا و 
دلنشینی را با عاطفه  اشعار مذهبی و انقالبی ارائه داده است. این قدرت شاعر است 

که بتواند واژگان و تعابیر نو و امروزی با عاطفه آیینی همراه کند.
 هاشمی زاده در شعر »اندوه یأس بارانی« ثابت کرده که توانایی توصیف را در 
حد اعالی خود دارد و با قافیه قرار دادن واژه  هایی مانند پنهانی، پریشانی، زمستانی، 
پیشانی، ویرانی، سوزانی، حیرانی، بارانی، به زیبایی توانسته است لحظه  های مورد نظر 
خود را که عالم اندوه حضرت فاطمه )ع( است، مورد پردازش قرار دهد. این واژه  ها عالوه 

بر اینکه در تصویرسازی  ها خوب عمل کرده  اند، پویایی را نیز محصول متن کرده  اند.
»چرا ای آفتاب من به پشت ابر پنهانی

نگو! در ماتم زهرا! سیه پوش و پریشانی؟
گل الله ز هجرش سینه  ای آتشفشان دارد

شرار داغ او بنگر در این فصل زمستانی
که دیده فخر عالم را میان یک در چوبی؟

که از حسرت دل شیدا نََهد داغش به پیشانی
پس از او درد و رنجش را به کوه بیستون دادند

سحرگاهان به خود ارزید و شد یک تل ویرانی« )همان:29(
 شما و جنم رباعیات این مجموعه، اندرزی و تا اندازه  ای نیز عاشقانه است. 
هرچند که این مجموعه هشت رباعی بیشتر ندارد؛ ولی قدرت زبان و توانایی شاعر 

در این هشت رباعی گویای توانایی وی در سرودن رباعی است.
»یا اهل ادب تو یار باشی بهتر

آرام دل نگار باشی بهتر
هر چند که پاییز دو چشمت زیباست

در زندگی ات بهار باشی بهتر« )همان:72(
یا

»ای در دل من زالل عشقت جاری
با غربت من چه آشنایی داری
باران بهاری و ُپر از احساسی

نم نم به کویر تشنه می  باری« )همان:7۴(
این مجموعه حدود ۱5 دوبیتی نیز دارد که از دشتیاتی ترین دوبیتی  های این 

سرزمین است که بوی مذهب و رویکرد اعتقادی نیز در خود جای داده است.

زل
ل ع

ص
ف

از راست هوشنگ آزادی ور و هوشنگ چالنگی
اختصاصی دنیای جوانان

اگر دیدی به خاک افتادن 
گل های سوری را

کاوه جبران

تو را از آب می گیرم تو را از بین ماهی ها
اگر این گریه بگذارد، اگر این بی پناهی ها

به حال مرد نابینا چه گونه سود خواهد داشت؟
چراغ کوچکی روشن بسازد، در سیاهی ها

نترس از گم شدن مریم! سراغم آمدی هرگاه
تنم را توته توته می گذارم، بر دو راهی ها

بنازم دست نقاشی، که بر رغم پشیمانی
دل خونین آدم را ، کشیده بر صراحی ها

خطر پشت خطر یک سو، سر طاس و سفر یک سو
من و این فصل تابستان، من و این بی کالهی ها

اگر دیدی به خاک افتادن گل های سوری را
به یاد آور، خزان در ذات خود دارد تباهی ها

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۰6۰2۱۰۰۰35۰ هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شوکت 
رمضان نژاد فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۱ صادره از بردسکن در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۱/۰5 متر مربع قسمتی از پالک ۱58۴ فرعی از ۴ 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک 
رسمی آقای علی طاهری احدی از ورثه ابوطالب طاهری محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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: ۱۴۰۰/۰3/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

غالمرضا گنج بخش 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای الهوردی قربانی میر قلعه به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده دفتر اسناد رسمی 238 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت منزل 
در آمده به مساحت 2۴9 متر مربع به شماره پالک 22۰59 فرعی از ۱75- اصلی 
بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه 5۴2 دفتر 257 با شماره 5۱7۰6 به نام آقای مهدی 
رجبی جاغرق ثبت و سند مالکیت با شماره 3۴5۰32 بنامش صادر و تسلیم گردیده 
انتقال قطعی ۱5۰7 مورخ ۱38۴/۱2/2۴ دفتر اسناد  سپس مع الواسطه برابر سند 
رسمی ۱۰8 مشهد ششدانگ مورد ثبت به نام آقای الهوردی قربانی میر قلعه منتقل 
و ذیل ثبت و صفحه اولیه به نامش ثبت گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و 
سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 

کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خاهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
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آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمد رضا رویین تن برابر سند وکالت شماره 63۴ مورخ 
۱385/۱۱/۱9 دفتر اسناد رسمی ۱39 مشهد به عنوان وکیل آقای محمدرضا نمازی 
به استناد 2 برگ استشهاد گواهی امضا شده دفتر اسناد رسمی 9۱ مشهد منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی 
سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک 
واحد آپارتمان به مساحت 56/72 متر مربع به شماره پالک 6۱557 فرعی از ۱75- 
اصلی بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱3982۰3۰6267۰33۴97 
ثبت و سند مالکیت المثتی نوبت اول به شماره ۰76388/ب98 به نام آقای محمدرضا 
مورخ   63۱ شماره  رهنی  سند  برابر  و سپس  گردیده  تسلیم  و  و صادر  ثبت  نمازی 
۱385/۱۱/۱9 دفتر اسناد رسمی ۱39 مشهد در بانک تجارت قرار گرفته که نسبت 
به سند رهنی مذکور اجراییه صادر گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خاهد شد. 
محمد مقدسی 
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دادنامه
نمایندگی  با  زاده  فریدون حاجی  نمایندگی  به  مهراقتصاد  بانک   : خواهان 
شعب  امور  اداره  انصاری  شهید  بلوار  رشت  آدرس  به  ثابت  رضایی  عبدالرضا 

استان گیالن خواندگان:۱-محمد روح نواز فرزند علیرضا به آدرس رشت خیابان 
مطهری گذرفرخ بن بست شیخ جواد پالک 2۱۰ -2- داریوش گل شکن فرزند 
منوچهر به آدرس رشت خیابان سه راه فلسطین پشت قنادی گلستان کوچه5 پ 
۱۴ 3- فرهاد طلوعی فرد فرزند علی محمد به آدرس رشت نیروی دریایی پادگان 
آموزش تخصصهای دریایی مهمان سرای پوش بخواسته تقاضای صدورحکم به 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک 
به شماره 368579 به مبلغ ۱68/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه تا 
زمان اجرای حکم و خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی بتاریخ مورخه 95/۱2/۱2 
پرونده کالسه 95۰8۴8 در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شعبه 2۰ 
رشت به تصدی قاضی امضا کننده ذیل تشکیل تحت نظر است و با جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای محترم مبادرت به صدور رای می 
نمایندگی  به  مهراقتصاد  بانک  خواهان  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  نماید. 
فریدون حاجی زاده نمایندگی عبدالرضا رضایی ثابت بطرفیت خواندگان۱- محمد 
روح نواز فرزند علیرضا 2-داریوش گل شکن فرزند منوچهر3-فرهاد طلوعی فرد 
فرزند علی محمد بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک به شماره 368579۰  
5۴/ح بتاریخ 9۴/۱۱/۱8 به شماره حساب جاری ۱7۰6۱7۰68۰۰۰9۰2۰2 در وجه 
موسسه قرض الحسنه مهر)بسیجیان( عهده بانک سپه به مبلغ ۱68/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای کامل دادنامه 
وهزینه دادرسی با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در آن نظر به 
اینکه اوال چک ابرازی ممضی به امضا خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده چک 
آن را دارد ثانیا سند تجاری چک در ید دارنده حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده 
و ضامنین ظهر چک را تائید نموده اند را دارد ثالثا با توجه به اینکه گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه حکایت از عدم پرداخت چک سررسید را دارد و رابعا با 
توجه به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی با توجه به قرارداد مشارکت بانک 
محال علیه به کد شماره A5/۴۱-FR-CR در بند 2۱ ماده آن قرارداد اقامتگاه 
خواندگان به همان آدرس صادر شده ابالغ به نامبردگان اعالم گردیده است لذا 
بانظر به ابالغ قانونی خواندگان نسبت به دعوی مطروحه از ناحیه خواهان دلیلی 
و یا الیحه دفاعیه مبنی بر عدم اشتغال ذمه خود اقامه ننموده اند بنابراین بنا به 
مراتب فوق دعوی خواهان محمول به صحت تشخیص داده مستندا به مادتین 
3۱۰ و3۱2 و3۱3 و ۴۰۴ قانون تجارت و مواد ۱۰ و بند 3 ماده ۱258 و۱28۴ و 
۱286و ۱288و۱۰۱۰ قانون مدنی ومواد ۱98 و 5۱9 و 522 قانون ائین دادرسی 
مدنی ومواد 9 و۱6 و۱8 و ۱9 و25و27 قنون شوراهای حل اختالف مصوب ۱39۴ 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 3/755/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسید چک 9۴/۱۱/۱8 لغایت اجرای حکم صادر و اعالم میدارد رای صادره 
غیابی بوده و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 

2۰ روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی رشت می باشد.
قاضی شورای حل اختالف رشت-افشین طهماسبی

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ  یکتا ۱۴۰۰8۰۰۰۱۱۱8۰۰۰۱96  به شماره  مالکین  درخواست  به  بنا 
۱۴۰۰/2/۱9 مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلم دو 
برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 27۰۰8 موره 97/8/27 در دفترخانه 
اسناد رسمی ۱3 ورامین به ضمیمه درخواست مالک ۱۴۰۰856۰۰۰3896 مورخ 
۱۴۰۰/3/۱۱ که تقاضای صد ور سند مالکیت لمثنی نموده است مراتب در اجرای 

ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: منصور و مسعود زنجانی 

2- میزان مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 22۰ 
متر مربع تحت پالک 896 فرعی از 8 اصلی مفروز و مجزی شده از ۱96 فرعی 
واقع در جعفرآباد بخش بهنام پازوکی ورامین به شماره چاپی 9۰8۰۱ در دفتر ۴2۱ 
ص 67 ذیل ثبت ۱229۰۱ به نام اعظم سیلسیور ثبت و صادر شده است که برابر 
سند قطعی ۴5953 مورخ 9۱/3/2 دفتر ۱3 ورامین تماما به آقایان منصور و مسعود 
زنجانی بالسویه انتقال قطعی یافته است که سهم یکی ذیال و سهم دیگری در سند 
اولیه مستقر و معتبر می باشد سپس نامبردگان درخواست سند المثنی نموده اند.

3- علت از بین رفتن: مفقودی 
۴- بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
فوق  مالکیت ملک  فقدان سند  به  توجه  با  لذا  است  نگرفته  ای صورت  معامله 
الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاص نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر 

و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 
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محمد حسین زاده

شرایط موسیقی پاپ در سال های 
این  فعاالن  که  است  گونه ای  به  اخیر 
حوزه نسبت به از دست دادن بیش از 
پیش مخاطبان حرفه ای موسیقی هشدار 
و  تجاری  نگاه صرفا  داشتن  می دهند. 
بستن  و  تازه کار  خوانندگان  از  حمایت 
قراردادهای یکطرفه و ناعادالنه با آنها 
از مهمترین مسائلی است که موسیقی 
پاپ را با چالش های جدی مواجه کرده 
است. گردش مالی این هنر صنعت به 
جای اینکه برای ارتقای آن هزینه شود، 
تهیه کننده  و  دالل  چند  نصیب  تنها 
شاهد  دیگر  طرف  از  می شود.  خاص 
در  موسیقیایي  آثار  و کمي  کیفي  افت 
خوانندگي،  چه  هستیم،  زمینه ها  همه 
چه آهنگسازي و چه ترانه سرایي و همه 
اینها به شدت سطح شنیداري مخاطب 
را هم تنزل داده است. خشایار اعتمادی 
از اولین خوانندگان موسیقی پاپ بعد از 
انقالب است که در اعتراض به شرایط 
حرفه موسیقی، 2سال قبل از خوانندگی 
حرفه ای خداحافظی کرد ولي حاال خبر از 
راه اندازي تلویزیوني خصوصي توسط او 
باعث شده تا بار دیگر نگاه ها معطوف او 
شود. پیرامون شرایط امروز موسیقی پاپ 
ایران و فعالیت های تازه این هنرمند با او 

گفتگو کرده ایم...

خوانندگی  از  پیش  2سال  -شما 
حرفه ای خداحافظی کردید! با توجه به 
اینکه در روزهای آتی دولت جدیدی سر 
کار می آید، آیا فکر می کنید شرایط به 
سمتی می رود که شما مجددا به سمت 

این حرفه برگردید؟
بوده  شخصی  بحث  من،  *بحث 
 3۰ ندارد.  دولت ها  تغییر  به  ربطی  و 
سال زندگی ام را در خوانندگی حرفه ای 
حرفه  این  گذاشتن  کنار  و  گذرانده ام 
دالیل  ولی  بوده  سخت  خودم  برای 
بسیار زیادی برای این کار دارم. یکی 
از دالیلم به این برمی گردد که موسیقی 
نیست.  من  مطلوب  موسیقی  رایج، 
تولیدکنندگان و منتشرکنندگان روندی 
را پی گرفته بودند که باعث شد موسیقی 
روند نزولی وحشتناکی را طی کند. در 
واقع ما در حال از دست دادن مخاطب 
این  همه  شاید  البته  بودیم.  حرفه ای 
اقبال  با  من  آثار  و  بود  اشتباه  موارد 
بگویم  باید  نمی شد.  مواجه  عمومی 
تحمل  را  آزاردهنده  شرایط  نه  شخصا 
می کنم نه خودم را تحمیل می کنم که 
وقتی  اصوال  باشم.  آزاردهنده  بخواهم 
را  چیز  همه  ابتدا  می گیرم  تصمیمی 
سنگین  و  سبک  مختلف  جنبه های  از 
می کنم. وقتی وارد این حرفه شدم، 23 
سالم بود و ورود بسیار سخت بود. آن 
موقع می دانستم می توانم این سوء تفاهم 
را بردارم. من اولین نفری بودم که برای 
باز شدن مسیر موسیقی پاپ به صورت 
رسمی در ایران تالش و دوندگی کردم. 
در خانه من جمع  بچه ها شب ها  سایر 
دوندگی های  نتیجه  ببینند  تا  می شدند 
بودم  کسی  اولین  است.  شده  چه  من 
در  من  از  قبل  کردم.  منتشر  آلبوم  که 
تلویزیون تلفیق پاپ و کالسیک و پاپ و 
سنتی وجود داشت ولی پاپ جدی وجود 
نداشت. شرایط امروز نسبت به آن دوره 

تغییرات زیادی کرده است.

و  دارید  موسیقی  دغدغه  -هنوز 
برای اعتالی آن تالش می کنید؟

*در حال حاضر تصمیم دارم یک 
سطح  در  هنری  و  فرهنگی  هلدینگ 
 VOD باال راه اندازی  کنم. مجوز یک
روی  آن  فعالیت  مرکز  که  گرفته ام  را 
که  است  این  واقعیت  است.  موسیقی 
تلویزیون یک خرد جمعی می خواهد و 
من به تنهایی نمی توانم این فعالیت را 
انجام بدهم. یکی از بزرگترین مشکالت 
است.  تهیه کننده  تربیت  و  رسانه  ما، 
شما اگر یک تهیه کننده خوب گزینش 
برای  می تواند  تهیه کننده  آن  کنید، 
بنابراین  کند.  تالش  موسیقی  اعتالی 
تلویزیونی که عرض کردم فقط متعلق 
به من نیست، بلکه متعلق به همه است 
کنند.  پیدا  حضور  آن  در  باید  همه  و 
من مجوز این تلویزیون را برای خودم 
نگرفته ام. چرا که یک صفحه اینستاگرام 
هم از سرم زیاد است، چون دیگر فعالیتی 
این  راه اندازی  و  ایجاد  از  ندارم. هدفم 
دوباره  بخشیدن  شأنیت  تلویزیون، 
به  دوباره  باید  ما  است.  موسیقی  به 
تا  برگردیم   ۱37۴ و   ۱373 سال های 

بستری ایجاد و کارهای خوب و بامحتوا 
ساخته شود. از پوشش، جوشش، گویش 
نوع  تا  گرفته  آرتیست  یک  پویش  و 
ساختار موزیکال آن تعلیم داده شود. ما 
در این مملکت اعجوبه های خوبی داریم 
که در انزوا قرار می گیرند و این شرایط، 
موجب افسردگی آنها می شود. بنابراین 
همه باید حضور داشته باشند و کمک 
کنند. رسانه های جدی و خوشفکر باید 
به  متعلق  تلویزیون  این  که  کنند  فکر 
خودشان است و تهیه کنندگان هم باید 
بیایند یک خط فکری جدید بگذارند. ما 
یاری  با  حاال  و  داشتیم  رسانه  مشکل 
برطرف  را  مشکل  این  می توانیم  همه 
با  همیشه  صداوسیما  سازمان  کنیم. 
نشان دادن ساز مشکل داشته است. البته 
برای این موضوع همیشه نمی توان افراد 
یا مدیرانی را که در صدا و سیما حضور 
در  قوانینی  چون  برد،  سوال  زیر  دارند 
آنجا وجود دارد که دست آن ها را برای 
تصمیم گیری باز نمی گذارد. گاهی برخی 
از  ولی  کرده اند  حمایت  واقعًا  مدیران 
آن ها  دست  دیگر  بعد  به  جایی  یک 
نبوده است. حاال به تلویزیون خصوصی 
مجوز داده اند و امیدوارم این تلویزیون 
با همدلی و همبستگی و بدون هر بغض 
و کینه ای که بزرگ ترین آفت بین اهالی 
تلویزیون  یک  بتواند  است،  موسیقی 
موفق در حوزه موسیقی باشد. امیدوارم 
نگاه دولت جدید هم یک نگاه مثبت و 

خوبی نسبت به موسیقی فاخر باشد.

-شما چه زمانی که مجوز موسیقی 
اولین آلبوم پاپ را گرفته اید و چه االن 
در  پلتفرم  یک  راه اندازی  حال  در  که 
سعی  همواره  هستید،  موسیقی  حوزه 
هر  به  ولی  باشید  جریان ساز  کردید 
با  سال ها  این  در  موسیقی  ترتیب، 
مشکالتی مواجه شده و سطح آن تغییر 
کرده و به سمت دیگری رفته است. در 
صورت ایجاد چه شرایطی امکان دارد 

دوباره به حرفه خوانندگی بازگردید؟
 5 موسیقی  حرفه  در  *اکنون 
از هنرجو  فعال هستند که  نفر  میلیون 
تا خواننده شامل می شود. اما خوانندگی 
 5 این  برای  جریان سازی  دلیل  من 
میلیون نفر در این عرصه نبوده است. 
آن مجوزها، تعامل ها و گمانه زنی هایی 
برای  نهایی  به صدور مجوز  که منجر 
به  منجر  بود،  پاپ  موسیقی  فعالیت 

این قضیه شد که آن هم به خلقیات و 
روحیه تعاملی و شهامت و جسارت من 
برمی گشت. من صرفا خواننده نیستم و 
تهیه کننده هم بودم. من در دوره آنالوگ، 
۱۰ آلبوم موسیقی تولید کردم. 23 سالم 
بود که آلبوم دلشوره را با حضور افراد 
نامدار تولید کردم. قبل از آن ۴ کار در 
صدا و سیما خوانده بودم. سال 72 به 
صدا و سیما مراجعه کردم و پس از 2 
سال جنگیدن، سال 7۴ کارم پخش شد. 
پس از آن هم 9 آلبوم دیگر تولید کردم. 
درآوردن  پول  فکر  به  همه  که  زمانی 
بودند تا خانه بخرند، من خانه می فروختم 
از جیب خودم  آلبوم تولید کنم. من  تا 
موسیقی  تولید  برای  و  کردم  هزینه 
شما  سوال  به  بخواهم  اگر  گذاشتم. 
برگردم و آن را جواب بدهم، باید بگویم 
با وجود فراز و نشیب های زیادی که در 
آن برایم به وجود آمد، تاثیرگذار بودم. در 
داخل کشور کم لطفی های زیادی به من 
شد که دل من را می شکست. همیشه 
جریان محور بودم و دنبال این نبودم که 
از  کدام  هر  من  از  بعد  بردارم.  سهمی 
بچه ها که آمدند، خدا را شکر می کردم 
که موسیقی دوباره شکل گرفت. نگاهم 
به این بود که من به تنهایی نمی توانم 
سیبل همه جریانات باشم. امیدوارم تعداد 
بیشتر از این باشد و ما بتوانیم به صورت 
زنجیر کنار هم قرار بگیریم تا بادبادکی 
به نام موسیقی پاپ آن باال پرواز کند. 
برگشتن من به عنوان خواننده نمی تواند 
به این جریان کمکی کند. شاید برگشتن 
من به عنوان یک تهیه کننده بتواند بیشتر 
پرتاب  برای  سکوهایی  تا  کند  کمک 
سعی  همه  کنم.  ایجاد  موثر  آدم های 
از  ُپر  و  نگاه شخص محوری  که  کنند 
اکنون مجوز  کنار گذاشته شود.  منیت 
فرهنگی  ه  چندمنظور موسسه  یک 
که  گرفته ام  ارشاد  وزارت  از  را  هنری 
آن  پروانه است و چهارتای  شامل ۱3 
از  یکی  می شود.  مربوط  موسیقی  به 
تلویزیون  در  ما  که  بزرگی  معضالت 
نمایش  اجازه  ساز  که  بود  این  داشتیم 
نداشت. حال چه اشکالی دارد که ما در 
تلویزیون خودمان موسیقی بدون کالم 
و اجراهای ارکستر سمفونیک را داشته 
انجام  می خواهیم  ما  که  کاری  باشیم. 
کار  اصواًل  است.  سنگینی  کار  دهیم 
شبکه داری کار سنگینی است. ما قطعًا 
به لحاظ رعایت موازین هم مشکالتی 

خواهیم داشت چون این طور نیست که 
نهایت  در  نکنند.  نظارت  ما  کار  روی 

امیدوارم اتفاقاتی خوبی رخ دهد.

موسیقی  قطعات  روزانه  -اکنون 
قطعه هایی  تنها  ولی  منتشر  بسیاری 
برخی  حمایت  با  که  می شود  شنیده 
رای  ا د نفوذ  صاحب  تهیه کنندگان 
تبلیغات باال در فضای مجازی و شهری 
قراردادهای  تهیه کنندگان  این  است. 
طوالنی مدت با خواننده دارند که خواننده 
در آن تنها درصدی از فروش کارهایش 
را می گیرد. ستاره شدن در دوره شما با 

اآلن چه تفاوت هایی داشت؟
کال  که  بودیم  زمانی  در  *ما 
نه فقط حوزه  سوپراستار نمی خواستند. 
سیاست، بلکه هیچ حوزه ای نمی خواست 
پیشکسوتانی  شویم.  ستار  سوپرا ما 
ا  ر ین  ا هم  می کردند  لیت  فعا که 
من  صدای  اینکه  نمی خواستند. ضمن 
به خواننده ای شباهت داشت که خیلی 
مورد عالقه خود من و مردم بود و آن 
زمان همه فکر می کردند حکومت دارد 
خواننده  آن  مقابل  را  خواننده ای  یک 
قرار می دهد. در حالی که قضیه کامال 
به  وقت  سیستم  اتفاقا  و  بود  متفاوت 
صدای  با  من  صدای  شباهت  خاطر 
آن خواننده 2 سال به من مجوز نداد. 
به اعتقاد خودم صدای من اصال شبیه 
یک  من  صدای  نبود.  ایشان  صدای 
چون  و  بود  گرفته  بم خش دار  صدای 
کمتر صدایی از این جنس وجود داشت 
بعضی ها فکر می کردند صدای من شبیه 
من  که  حالی  در  است.  ایشان  صدای 
اصال  که  می شنوم  را  صداهایی  امروز 
ایرانی  دهم  تشخیص  نمی توانم  خودم 
هجمه اش  اما  لس آنجلسی!  یا  است 
افشار و  قاسم  آمد. در مورد  سراغ من 
حرف هایی  چنین  هم  عقیلی  شادمهر 
خاص  مشکالت  ما  زمان  می زدند. 
ما  کنسرت های  در  داشت.  را  خودش 
می گفتند  و  می ایستادند  صحنه  پشت 
را  آن  اگر  چون  نخوان  را  ترانه  فالن 
بخوانی ممکن است مردم وسط دست 
یک  هیجان  خاطر  به  زدن هایشان 
رابطه  بیایند! می گفتند در  اطواری هم 
با دست زدن ها و نشستن روی صندلی 
تذکر بده. هر کدام از این ها می توانست 
مانع سوپراستار شدن ما شود. یادم است 
شادمهر یک ترانه ای را اجرا کرد و آن 

که  مسئوالنی  و  آورد  تلویزیون  به  را 
آنجا بودند کار را خیلی بی دلیل پخش 
نکردند. چرا که یک سری از همکاران 
برقرار  مراوده  مسئوالن  با  ما  خود 
کرده و از حضور بقیه بد می گفتند. در 
مواجهه با آهنگ شادمهر هم دو نفر از 
آهنگسازانی که شناخته شده هم هستند 
خیلی  شادمهر  کار  این  گفتند  ناگهان 
فالن  آهنگ  شبیه  و  است  رقاصی 
وارد  شادمهر  وقتی  است.  زن  خواننده 
اتاق شد آن مسئول عین همین حرف ها 
را به شادمهر گفت. من این صحنه را 
دیدم و حالم بد شد. شادمهر هم گفت 
این  همه  با  رفت.  و  نمی خوانم  اصاًل 
تفاسیر ما در آن زمان واقعا سوپراستار 
بودیم. حتی قدرت یک خواننده از یک 
این طور  بود ولی اآلن  بیشتر  هنرپیشه 
نیست. در حال حاضر بین خواننده ها یک 
نفر مثل نوید محمدزاده را نداریم که به 
تا  می گیرم  فالن قدر  بگوید  تلویزیون 
دو سال فقط با تو باشم، در حالی که آن 
دوره چنین افرادی را داشتیم. آن موقع 
احترام زیادی برای ما قائل بودند. سال 
۱376 یک خواننده برای یک تیتراژ ۱5۰ 
هزار تومان می گرفت ولی یک  دفعه من 
گفتم یک  میلیون تومان می گیرم. یعنی 
آقای الچینی  برابر کردم.  را ده  قیمت 
که آهنگساز بود از شنیدن این پیشنهاد 
من دلخور شد، چون می گفت من برای 
موسیقی کل فیلم دارم دو میلیون تومان 
می گیرم ولی تو برای خواندن آن فقط 
در  می خواهی؟  تومان  میلیون  یک 
نهایت تهیه کننده آن قدر معرفت داشت 
که دنبال من آمد. برای عوامل سینما 
خیلی مهم بود که این تهیه کننده دنبال 
را  نظرش  حال  هر  به  و  رفته  خواننده 

جلب کرده است.

-اشاره کردید که در شروع دوران 
دشواری  وضعیت  با  حرفه ای  فعالیت 
آیا االن این سختی ها و  مواجه بودید. 

دشواری ها رفع شده است؟
*االن هم به خاطر حجم کارهایی 
که تولید و پخش می شود و انرژی های 
نیست  معلوم  که  غریبی  و  عجیب 
منبع شان کجاست، کار کردن در زمینه 
شما  دارد.  را  خودش  سختی  موسیقی 
دنبال کننده های  با  صفحاتی  می بینید 
زیاد در فضای مجازی وجود دارند که 
پول های هنگفتی از خواننده ها می گیرند 
تبلیغات  این  تبلیغ می کنند.  را  آن ها  و 
وحشتناک باعث می شود بعضی وقت ها 
می کنم  فکر  نباشد.  شایسته ساالری 
باید یک تلویزیون باشد که همه کارها 
کند  باز  همه  برای  را  راه  و  پخش  را 
نکند.  عنادورزی  و  دسته بندی  واقعًا  و 
حرف من این است که جایگاه ها را بر 
مبنای شایسته ساالری مشخص کنیم. 
برخی  شاهد  مختلف  موقعیت های  در 
اذیت  واقعا  و  بوده ام  غرض ورزی ها 
شده ام. یادم هست در گروه داوری جایزه 
جشنواره فجر، حدود 5 نفر از دوستان 
آقای  قشنگ  بسیار  آثار  از  یکی  از 
محسن چاوشی ایراد گرفتند و من واقعًا 
تعجب کردم. البته آقای چاوشی با این 
اظهارنظرها زمین نمی خورد چون مردم 
را داشت ولی به هر حال انتظار این است 
ایراد  ایراد می گیریم حداقل  که ما اگر 
فنی بگیریم نه اینکه بگوییم از صدای 
من  نمی آید.  خوش مان  خواننده  فالن 
همان جا ایستادم و گفتم این کار آقای 
چاوشی بسیار کار قشنگی است. بهروز 
صفاریان هم در آن جمع بود و از نظر 
من حمایت کرد. یکبار هم از آقای مازیار 
قطعه حمایت کردم  بابت یک  فالحی 
که چند ساعت بعد برخی از همکارانم 
تماس گرفتند و گفتند چرا از این قطعه 
دفاع کردی!؟ این واکنش دوستان برایم 
خیلی عجیب بود. من برای احقاق حق 
و  خودم  حق  از  همیشه  و  می جنگم 
کسانی که فکر می کنم شایسته هستند 

به صراحت دفاع می کنم.

کارهاي  همه  تهیه کننده  -شما 
اجرایی  مسئولیت  و  بودید  خودتان 
اما  است.  داشته  عهده  بر  نیز  را  آنها 
االن می شنویم که یک تهیه کننده در 
خواننده  فالن  می گوید  خبری  نشست 
این  در  و  دارد  قرارداد  با من  ۱۰ سال 
باید بگوید چشم.  مدت هر چه بگویم 
به  ورود  راه  اکنون  می گویند  بسیاری 
بستن  قرارداد  پاپ  خوانندگی  عرصه 
این  نظرتان در  افرادی است.  با چنین 

مورد چیست؟
قدم  ما  که  است  این  *واقعیت 
تعداد شغل  برداشتیم، یک  را که  اول 

آمد،  وجود  به  تهیه کنندگی  جمله  از 
در  از آن فقط  قبل  اینها  در حالی که 
آن  و  طرف  این  و  تکثیر  نوار  الله زار 
طرف می بردند. یعنی نه کنسرتی وجود 
داشت نه کنسرت گذاری. من سال 73 
آلبومم  برای  تومان  میلیون   7 حدود 
هزینه کردم که این رقم برابر با پول 
خیابان  در  متری   ۱۰۰ آپارتمان  یک 
جردن بود. این همه هزینه کردم و بعد 
خودم کارهای مجوز آلبوم را انجام دادم 
موقع  آن  کردم.  انتشار  آماده  را  آن  و 
موسیقی  آثار  تهیه   شرکت  تعداد  یک 
آثار وجود  تعداد شرکت پخش  و یک 
داشتند ولی من تولید و تهیه آلبوم را 
خودم انجام دادم. کسانی که امروز با 
تحت  خواننده های  به  راجع  لحن  این 
مطمئن  می زنند  حرف  خود  حمایت 
 . ند د نبو ن  تهیه کنندگا و  جز شید  با
بسیار  تهیه کنندگان  زمان  آن  ما  البته 
مثل  باشخصیتی  و  باشرف  محترم، 
اکبر سلطانی، آقای غالمشاهی، غالم 
ترابی، برادران عظیمی و آقای آزادی را 
داشتیم که در کار تهیه یا پخش بودند 
بسیار  داشتند.  خوبی  فرهنگی  نگاه   و 
متاسفم که امروز برخی در حضور خود 
خواننده با این لحن در مورد مقامی مثل 
خواننده صحبت می کنند. این حرف ها 
آدم ها  این  است.  تأسف  و  باعث شرم 
گذشته  در  که  هستند  کسانی  همان 
تجربه  و  بودند  پخش  کار  در  فقط 
نداشتند.  آثار  تولید  کار  در  سنگینی 
این ها از پخش به سمت تهیه کنندگی 
را  بیزینسی خود  نگاه  و  کشیده شدند 
کردند،  تهیه کنندگی  عرصه  وارد  هم 
نگاه  هنر صرفا  به  وقتی  که  حالی  در 
نیتجه اش  باشد  داشته  وجود  بیزینسی 
می شود همین منجالبی که امروز همه 
و  خوانندگان  حتی  شده اند.  درگیرش 
آهنگسازان خوب هم درگیرش شده اند. 
رفتند  بین  از  تهیه کنندگان  متأسفانه 
همان  هم  تولید  تصمیم گیرندگان  و 
نگاهشان  که  شدند  پخش کنندگان 

فقط کاسبی است.

اکثر  دامن  اکنون  معضل  -این 
هنرمندان موسیقی را گرفته است!

در  که  بود  بزرگی  آفت  *این 
ترکشش  اولین  و  شد  ایجاد  موسیقی 
هم به من خورد چون من کسی بودم 
اولین  یا  تشویق ها  اولین  معمواًل  که 
انجام  موردم  در  تخریب ها  و  انتقادها 
به  »خاتون«  آلبوم  سر  من  می شد. 
گفتم  و  کردم  نتقاد  ا پخش  سیستم 
کنید  ارائه  باالتری  کیفیت  با  را  کار 
و  برای ضبط  جدید  فناوری های  از  و 

کنید  استفاده  به مخاطب  ارائه کاست 
که به  شان برخورد و گفتند شما در این 
موضوع  همین  نکنید.  دخالت  قضیه 
 ۱۰۰ حدود   78 سال  در  تا  شد  سبب 
میلیون برای آلبوم خاتون متعهد شدم 
که رقم خیلی زیادی بود. ۱5 میلیون 
چون  شد  آلبوم  تولید  هزینه  تومان 
کامال آکوستیک بود و 6۴ میلیون هم 
باکیفیت  برای خریدن کاست و ضبط 
تومان  میلیون   ۱۰ و  آلبوم  حرفه ای  و 
هزینه  خیابانی  بیلبوردهای  برای  هم 
آن  برای  سنگینی  خیلی  رقم  کردم. 
زمان بود. به هر حال آن زمان با من 
سرشاخ شدند و یک روزنامه نگار که با 
من مصاحبه کرده بود، از صحبت های 
من که گفته بودم پخش آلبوم خاتون 
از الله زار نیست، شیطنت کرد و نوشت 
بعد  و  نیست  الله زاری  خاتون،  آلبوم 
تمام الله زار جلوی من ایستاد. در حالی 
و  حرفه ای  خواسته  چند  فقط  من  که 
عاقالنه از پخش کننده ها داشتم و دنبال 
سرشاخ شدن نبودم. متاسفانه آن موقع 
هیچ کس کنار من نایستاد و نگفت که 
من درست می گویم. همکارانم ساکت 
و  شود  کله  اعتمادی  خشایار  تا  شدند 
اما متوجه نبودند که  یک رقیب کمتر 
من رقیب آن ها نبودم. من کسی بودم 
که به نفع همه داشتم حرف می زدم و 

شکست من شکست همه بود.

-شاید اگر خشایار اعتمادی امروز 
عرصه  در  را  لیتش  فعا می خواست 
آن  چندبرابر  باید  کند  شروع  موسیقی 
کارش  یک  تا  می کرد  هزینه  زمان 
وجود  رقبایی  االن  چون  شود  شنیده 
دارند که هزینه های آنچنانی می کنند و 
تهیه کننده ها هم به هر نحوی می کوشند 
آن ها را باال بکشند. خودتان چطور فکر 

می کنید؟
*آن موقع هم هزینه های خودش 
را داشت. مشکالت همیشه وجود داشته 
می کند جنس  تغییر  که  چیزی  تنها  و 
مشکالت است. در دهه 7۰ مشکالت 
و فشارهای اجتماعی سیاسی بسیار زیاد 
بود.  سوءتفاهم  دچار  فکرها  چون  بود 
به خاطر سیاه انگاری هایی که نسبت به 
این سبک موسیقی شده بود، هر کس 
به هر  می خواست یک کاری کند که 
محسوب  خطر  بیاید،  چشم  به  شکلی 
می شد و چون شناختی از سبقه آن آدم 
نگران  شدنش  شناخته  بابت  نداشتند 
در  که  می کنم  شکر  را  خدا  بودند. 
دورانی که آن همه سخت گیری وجود 
و  بخوانم  مردم  برای  توانستم  داشت 
داشته  دوست  را  کارهایم  هم  مردم 

باشند. این باعث افتخار من است که 
شما  و  مردم  همچنان  سال ها  از  بعد 
دارید.  لطف  من  به  عزیز  خبرنگاران 
االن 2 سال است که به قول شما از 
موسیقی خداحافظی کرده ام اما دوستان 
به  اخیراً  دارند.  لطف  من  به  همچنان 
تشییع  مراسم  در  احترام  و  ادب  رسم 
حضور  مرادخانی  علی  زنده یاد  پیکر 
به  آنجا  در  دوستان  و  و  کردم  پیدا 
جهت لطفی که همواره به من دارند از 
من درخواست کردند صحبت کنم. این 
که  برمی گردد  این  به  محبت  و  لطف 
من در دوره ای که صاحب شهرت شدم 
درست زندگی کرده ام. اگر کار درست 
انجام بدهی و درست زندگی کنی هر 
چقدر امواج بخواهند تو را زیر آب ببرند، 
خواننده  یک  رفت .  نخواهی  آب  زیر 
آهنگساز  یک  و  خوب  صدای  فقط 
نمی خواهد.  خوب  آهنگسازی  فقط 
خوانندگان،  ما  که  است  خوب  چقدر 
شاعران و آهنگسازانی داشته باشیم که 
به لحاظ طرز تفکر فقط هنری نباشند. 
یعنی فرهنگ هر چیزی را داشته باشند. 
جهان بینی خاصی داشته باشند و تمیز 
است  دلیل  همین  به  باشند.  شفاف  و 
 5۰ یا   ۴۰ با  را  مهراد  فرهاد  شما  که 
آهنگ هنوز می شنوید. در حالی که ما 
خواننده داریم که 5۰۰ ترانه خوانده و 
مخاطبان فقط می گویند صدایش خوب 

است. همین.

-شما در دهه 8۰ در یک جشنواره 
معتبر اروپایی حائز رتبه شدید و جایزه ای 
ارزشمند هم به شما تعلق گرفت. این 
تا  می کنم  فکر  که  است  موضوعی 
نکرده اید.  صحبت  آن  درباره  حال  به 
می خواهم ماجرای موفقیت در آن رویداد 

را توضیح دهید؟
ه  ر ا جشنو ر  د  ۱38۴ ل  *سا
روپایی  ا کشورهای  پاپ  لمللی  بین ا
شرکت کردم و عنوان اول را به دست 
رای  هزار   9 جشنواره  آن  در  آوردم. 
مردمی جمع آوری می شد و ۱6 نفر هم 
داشتند  حضور  داوری  هیات  به عنوان 
و اگر شما جزو 5 عضو هیات داوری 
تا  می شدید  معرفی  می گرفتید  قرار 
بدهند.  رای  شما  به  نفر  هزار   9 آن 
از  و  شدم  مردمی  رای  اول  نفر  من 
یا  رتبه سوم  داوران هم  هیات  سوی 
این  جایزه ام  کردم.  کسب  را  چهارم 
سارایوو  سمفونیک  ارکستر  با  که  بود 
کشور   3 در  نوهانویچ  امر  رهبری  به 
شد  باعث  همین  و  بدهم  کنسرت 
برای من مدرک درجه یک هنری را 

کنند. ارسال 
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