
هشدار رئیس سازمان توسعه تجارت؛

شهریور 1400، آخرین مهلت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات!

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون 
فناوری گفت: دانشجویان نو ورود سال تحصیلی 
کرونا  مقابل  در  بعد  به  آذرماه  از   ۱۴۰۰-۱۴۰۱

واکسینه می شوند.
علی خاکی صدیق درباره زمان واکسیناسیون دانشجویان 
ورودی جدید که از مهرماه ۱۴۰۰ وارد دانشگاه می شوند، گفت: 

وزارت بهداشت تعهدی برای واکسیناسیون دانشجویان ورودی 
جدید در ابتدای سال تحصیلی پیش رو نداده است.

از  جدید  ورودی  دانشجویان  واکسیناسیون  افزود:  وی 
آذرماه به بعد با اولویت بندی انجام می شود و ترم نخست 
تحصیلی آنها از مهرماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
صفحه2

معاون اجتماعی ناجا خبر داد؛

کشف بیش از ۸ هزار دستگاه ماینر
 استخراج رمزارز

نظریه دوستی ارسطویی
که  کند  می  استدالل  ارسطو 
دوستی ) فیلیا ( کلید سعادت انسان 
است. او ادعا می کند برای اینکه هر 
انسانی خوشبخت باشد ، او به دوستان و سایر 
افراد نزدیک خود احتیاج دارد. 7  به طور کلی 
، زندگی مشترک همیشه برتر است و ، از آنجا 
که رفاه و فعالیت اجتماعی انسان را نمی توان 
از هم جدا کرد ، بهتر است با یک دوست به 
فعالیت های عملی بپردازید تا اینکه این کار 

را به تنهایی انجام دهید. 
صفحه 2

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

برای تسریع در روند صادرات استان
خطوط حمل و نقل هوایی در استان اردبیل ایجاد می شود
4

صفحه3نارضایتی اصناف از تکرار محدودیت ها!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پویان آزاده: هدفم 

ثبت موسيقي 
كالسيك ایراني در 

جهان است

7فرهنگ
قلم زن را

 به دولت 
می رسانم...

نک 1با

زودي  به  آلمان  در  پیانو  آموزش  بینافرهنگی  کارگاه 
برگزار خواهد شد. جشنواره بین المللی هنرمندان جوان 
آلمان که قدمتی ۷۰ ساله دارد و به همت آهنگساز شهیر 
سیبلیوس در سال ۱۹۵۰ پایه گذاری شده، میزبان این 

کارگاه است. 

چهاردهم تیرماه، روز قلم بر تمامی دوستان و همکارانم در 
عالم رسانه، ُمهّنا و فرخنده.

دوشنبه چهاردهم تیرماه، در تقویم رسمی کشور، موسوم به 
»روز قلم« است و حتما تعلق به آن دسته افرادی دارد که 
به کتابت و قلمی کردن، عشق می ورزند و شب و روزشان، 

اختصاص به گرداندن قلم بر روی قرطاس دارد.

ارائه  و  تعامالت  توسعه  منظور  به  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
آموزشی،  علمی،  ظرفیت های  از  استفاده  بانکی،  و  مالی  خدمات  انوع 
خدمات حقوقی، ارتقای فرهنگ صلح و سازش، کمک به کاهش ورودی 
پرونده های قضایی و پیشگیری از آثار منفی قرارداد های ناقص اعتباری 
و تسهیل ارائه خدمات طی نشستی با رئیس مرکز وکال، کارشناسان 

رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

همکاری بانك 
صادرات ایران 
و مركز وكال و 

كارشناسان قوه قضائيه

دانشجویان نو ورود از آذر ماه واكسينه می شوند آزاد سازی قیمت حامل های انرژی؛
 راهکار کاهش خاموشی هاست!

برق،  تولید  ظرفیت  افزایش  برق،  صنعت  سندیکای  رییس  نایب 
متنوع سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید – مصرف برق، 
بهینه سازی مصرف برق، اصالح منحنی بار شبکه، نوسازی شبکه، 
بهینه سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها را از جمله راهکارهای جلوگیری از 

خاموشی ها عنوان کرد.
صفحه 3

از  یکی  است  معتقد  جم  پتروشیمی  مدیرعامل 
باید  دانشکده های مدیریت  کارهای مهم پساتحریم که 
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؟مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره پتروشیمی جم با اشاره به ارزش ریالی سوددهی پتروشیمی 
جم با احتساب تاثیر نرخ ارز گفت: سودآوری شرکت )کل گروه( در 

سال ۱3۹۸ رقمی معادل چهار میلیارد و 3۹۰ تومان بود و االن به 
حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ تومان رسیده که نشان دهنده ارتقای خوب و 
تحقق اهداف ما است. ما عالوه بر حفظ تولید و فروش، جهش خوبی 
را از حیث تولید، فروش و سودآوری در مجموعه تجربه کردیم و امروز 
پتروشیمی جم در بازار سرمایه به یکی از شرکت های جذاب در خلق 

ثروت و ارزش برای همه ذینفعان تبدیل شده است.
صفحه 3

راز پيشرفت پتروشيمی در دوره تحریم!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
ئه  را ا و  تعامالت  توسعه  منظور  به 
انوع خدمات مالی و بانکی، استفاده از 
خدمات  آموزشی،  علمی،  ظرفیت های 
و  صلح  فرهنگ  تقای  ر ا حقوقی، 
ورودی  کاهش  به  کمک  سازش، 
از  پیشگیری  و  قضایی  پرونده های 
اعتباری  ناقص  آثار منفی قرارداد های 
و تسهیل ارائه خدمات طی نشستی با 
رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم نامه 

همکاری امضا کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
در  صیدی  حجت اله  ایران،  صادرات 
با  که  تفاهم نامه  این  امضای  آئین 
رئیس  جهرمی،  بهادری  علی  حضور 
و  رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز 
برگزار  قضائیه  قوه  خانواده  مشاوران 
جنبه های  به  توجه  ضرورت  شد، 
تاثیر  و  اقتصادی  فعالیت های  حقوقی 
خاطرنشان  ا  ر معه  جا د  حا آ بر  آن 
یک  آغاز  جلسه  این  گفت:  و  کرد 
جنبه  ست.  ا مهم  ر  بسیا ری  همکا
به  دی  قتصا ا ی  لیت ها فعا قی  حقو
اهمیت  نها  آ قتصادی  ا جنبه  زه  ندا ا
دارد. به ویژه در بنگاه های بزرگ کار 
اقتصادی آثار مهمی دارد. در بانک ها 
نیز به دلیل داد و ستد پول و جریان 
نقدینگی آثار به مراتب مهم تری را در 
اقتصاد کشور، آحاد جامعه و در سطح 
اقتصاد خرد بر بنگاه ها و مدیران آنها 
می گذارد. به همین دلیل نیاز است که 

این همکاری آغاز شود.
وی با بیان اینکه ساالنه هزاران 
و  هیئت عامل  توسط  اعتباری  پرونده 
مورد  بانک  پایین تر  سطوح  مدیران 
کرد:  تاکید  می گیرد،  ر  قرا بررسی 
توسط  کالن  عتباری  ا پرونده  های 
و  بررسی  اعتباری  خبره  کارشناسان 
آثار حقوقی  به دلیل  اما  تایید می شود 
قطعًا به وکیل نیاز دارد و برای تامین 
مالی پروژه های بزرگ نیز برای رعایت 
مالحظات حقوقی، به مشاوره نیاز است.

صیدی اظهار کرد: قرارداد ناقص 
موجب بروز مشکالت می شود بنابراین، 
همکاری  از  می توانیم  شئون  همه  در 
و  رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز 
و  کنیم  استفاده  قضائیه  قوه  مشاوران 
امکان استفاده از ظرفیت آموزشی این 

مرکز اهمیت ویژه ای دارد. 
با  قوه قضائیه  اینکه  بیان  با  وی 
وجود قضات شریف و مدیران برجسته 
و فرهیخته روزهای درخشانی را پشت 
در  اقتصاد کشور  سر می گذارد، گفت: 
روزهای حساسی قرار دارد و امیدواریم 
کار  به  آغاز  با  همزمان  که  نشاطی  با 
شده،  ایجاد  جامعه  در  جدید  دولت 
شاهد  بیشتر  همراهی  و  همکاری  با 
شرایط  این  در  باشیم.  کشور  بالندگی 
و  مالی  تامین  برای  بانک  مسئولیت 

تخصیص منابع سنگین تر است.
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
تسهیالت  پرداخت  برای  همچنین 
این  مشاوران  و  کارشناسان  وکال،  به 
اظهار  و  کرد  آمادگی  اعالم  مرکز 
همکاری  این  شروع  کرد  امیدواری 
ایران و این مرکز  بین بانک صادرات 
اقتصاد  برای  برکات  و  خیرات  منشاء 

کشور باشد. 
علی بهادری جهرمی نیز در این 
تفاهم  نامه،  این  از  استقبال  با  نشست 
ایران  بانک صادرات  همکاری متقابل 

رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  و 
در  ویژه  به  قضائیه  قوه  مشاوران  و 
تاکید  مورد  را  آموزشی  حوزه های 
از  استفاده  امکان  افزود:  و  قرارداد 
و  حقوقی  و  تخصصی  ه های  حوز
صادرات  بانک  در  موجود  تجربه های 
ایران فرصت مناسبی برای کارشناسان 
و وکالی مرکز به حساب می آید. مرکز 
مشاوران  و  رسمی  کارشناسان  وکال، 
در  عضو  هزار   ۵۰ حدود  قضائیه  قوه 
هزار  شامل32  که  دارد  کشور  سراسر 
استان  هر  در  هیئت مدیره  دو  وکیل، 
)٦2 هیئت مدیره در کل کشور(، ۱۴هزار 
کارشناس رسمی و سایر مشاوران عضو 

مرکز است.
وی افزود: در عرصه حقوق عامه 
این مرکز بار مسئولیت مهمی بر دوش 
دارد. طی دو سال اخیر همکاری های 
مهمی در این مرکز با نهادهای بزرگ 
و  ساماندهی  برای  عمومی  و  دولتی 
کارشناسی  خدمات  کردن  نظام مند 
صورت گرفته و برای ارجاع پرونده ها 
خدمات  تا  شد  طراحی  نه ای  ما سا
بیشتری  سرعت  و  دقت  با  حقوقی 
ارائه شود. در مجموعه هایی که زیان 
آنها  سود  و  مردم  عموم  زیان  آنها 
سود عموم مردم است، همکاری هایی 
به  حقوقی  عرصه  در  تا  شده  تعریف 

مردم کمک کنیم. 
کارشناسان  وکال،  مرکز  رئیس 
دیوان  قضائیه  قوه  مشاوران  و  رسمی 
داوری را از جمله ظرفیت های مناسب 
این مرکز عنوان کرد و افزود: توصیه 
ی  ها د ا د ر ا قر می  تما ر  د می کنیم 
سپرده گذاری  تسهیالت،  استخدامی، 
و ... در بخشی از قرارداد، این مرکز به 
عنوان مرجع داوری ثالث و بی طرف در 
نظر گرفته شود. این داوری توسط وکال 
و کارشناسان خبره و برجسته در سراسر 
کشور به صورت سازمانی انجام، نظارت 

و هدایت خواهد شد. این مرکز امکان 
سرعت و دقت بیشتر و برقراری صلح 
و حل و فصل موارد را به نحو مطلوبی 
فراهم کرده است و برای ارائه خدمات 

آمادگی کامل دارد.
وی از وجود یک سیستم نظارتی 
شده  ارائه  خدمات  همه  پایش  برای 
توسط این مرکز خبر داد و گفت: همه 
کارها به صورت متمرکز توسط سامانه 
انجام می شود و تحت نظارت است و 
یک  تایید  از  پس  کارشناسی  نظرات 
در طول  تحویل می شود.  ویژه  کمیته 
سال گذشته با وجود انجام بیش از ۱۰ 
هزار کار کارشناسی، یک مورد تخلف 

گزارش نشده است.
مه  هم نا تفا نشست  ین  ا ر  د
همکاری بانک صادرات ایران و مرکز 
مشاوران  و  رسمی  کارشناسان  وکال، 
حجت اله  توسط  قضائیه  قوه  خانواده 
به  جهرمی  بهادری  علی  و  صیدی 
تفاهم نامه  این  اساس  بر  رسید.  امضا 
رعایت  ضمن  ایران  صادرات  بانک 
بررسی های  و  اعتباری  سیاست های 
عتبارسنجی  ا و  کارشناسی  متداول 
خرید  تسهیالت  پرداخت  به  نسبت 
ریال  میلیارد   3۰ مبلغ  به  کار  دفتر 
میلیارد   2۰ کالنشهرها،  و  تهران  در 
ریال در مراکز استان ها و ۱۵ میلیارد 
وکال،  به  شهرستان ها  سایر  در  ریال 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
این مرکز اقدام خواهد کرد. همچنین 
خرید  منظور  به  تسهیالت  پرداخت 
وکال،  مصرفی  د  ا مو و  ت  ا تجهیز
در  مشاوران  و  رسمی  کارشناسان 
قالب عقد مرابحه خرد و اعطای کارت 
اداری  کارمندان  به  مرابحه  اعتباری 
بازپرداخت  با  استانی  دفاتر  و  مرکز 
مصوب  نرخ  اساس  بر  و  ماهه   3٦
کار  دستور  در  اعتبار  و  پول  شورای 
انواع  ارائه  گرفت.  خواهد  قرار  بانک 
خدمات بانکداری الکترونیک، نصب و 
راه اندازی دستگاه های پایانه فروش و 
طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت 
یگر  د ز  ا نیز  متمرکز  ی  حساب ها
خدمات بانک به این مرکز خواهد بود.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه 
بانک می تواند برای کارشناسی امالک، 
آنها،  تهاتر  و  فروش  و  خرید  اجاره، 
داوری های  و  ساخت  در  مشارکت 
ن  سا شنا ر کا ت  خدما ز  ا تخصصی 
این مرکز در 3۱ استان کشور  رسمی 
صالحیت  هزار  از  بیش  دارابودن  با 
کارشناسی در حدود ۸۰ رشته تخصصی 

بهره مند شود.

صفحه3

با امضای تفاهم نامه توسط حجت اله صیدی و علی بهادری جهرمی رقم خورد

همکاری بانک صادرات ایران و مرکز وکال و کارشناسان قوه قضائیه
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قالیباف: فاصله گرفتن از دغدغه های مردم
 گناه نابخشودنی است!

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دوره جدیدی از حکمرانی و 
اداره کشور آغاز شده، گفت: فاصله گرفتن از دغدغه های مردم گناه نابخشودنی 

است و کام مردم را تلخ می کند و آنها هرگز این را از ما قبول نمی کنند.
محمدباقر قالیباف در مراسم تکریم روسای قوه قضائیه گفت: با شناختی 
که از جناب آقای محسنی اژه ای دارم و شناخت عمیق و دقیق ایشان از 
قوه قضاییه، حرکتی که در دوران آقای رئیسی با تالش مضاعف آغاز شده با 

شتاب بیشتری به پیش خواهد رفت.
وی افزود: واقعیت تلخ این است که امروز کشور در شرایط سختی به 
سر می برد و شرایط برای مردم خصوصًا محرومین و مستضعفین سخت تر 
از همیشه است، هم از بعد مسائل اقتصادی چه در حوزه سرمایه گذاران و چه 
بخش محروم، هر دو طرف در آسیب هستند و هم در حوزه مسائل اجتماعی 
که سرمایه های اجتماعی ما رو به کاهش است و بزرگ ترین آن اعتماد مردم 

است که از این جهت در شرایط خوبی نیستیم و این واقعیت تلخی است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه یادآور شد: خدا را شاکریم که 
دوره جدیدی از حکمرانی و اداره کشور آغاز شده و ما در آستانه شروع به کار 
و مسئولیت پذیری در یک دوره جدید هستیم که فرصت بسیار کم نظیری 
است. مردم هیچ بهانه ای را از ما نخواهند پذیرفت و این وظیفه بر دوش همه 
ماست. هیچ بهانه ای برای عدم موفقیت نیست. همه ما ملزم به کارآمدی و 
پاسخگویی در مقابل مردم، مقام معظم رهبری و در پیشگاه خداوند هستیم. 
ما مکلف به اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه هستیم، ملزم به این هستیم 
که با کارآمدی یک زندگی خوب را با اولویت محرومین و مستضعفین رقم 
بزنیم و مکلف هستیم با کارآمدی و پاسخگویی، ثبات اقتصادی، امید و نشاط 

را در جامعه افزایش دهیم.
وی ادامه داد: روشن است که بار اصلی این مسئولیت بر عهده دولت 
دولت  اختیار  در  کشور  ظرفیت های  اساس  که  چرا  است  آینده  در  محترم 
و قوه مجریه است، اما روشن و مشخص است که دو قوه دیگر باید این 
فعالیت ها را تکمیل کنند چرا که نقش کلیدی در این همکاری، همدلی و 
هم افزایی و کارآمدی و پاسخگویی دارند و امروز باید این همدلی، همکاری 
آخرین رده های سطوح  تا  بلکه  قوه  تنها در حد سران سه  نه  و هم افزایی 
مسئولیت از بخشداری و فرمانداری تا همه سطوح در ارتباط وسیع و عمیق 

با مردم دیده شود.
و  کارآمدی  برای  سیستم ها  سازی  هوشمند  ضرورت  بر  قالیباف 
یادآور  و  تاکید کرد  فعالیت ها  و شفاف کردن  و مردمی کردن  پاسخگویی 
گناه  مردم  دغدغه های  از  گرفتن  فاصله  و  حاشیه سازی  حاشیه روی،  شد: 
از ما قبول  آنها این را هرگز  نابخشودنی است و کام مردم را تلخ می کند 
و  نکنیم  توجه  قوا  استقالل  به  ما  که  نیست  این  معنایش  البته  نمی کنند. 
بلکه  نباشد  اختالف سلیقه  بررسی های تخصصی  و  در جلسات کارشناسی 
استقالل قوا طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و همه مکلف به 
رعایت آن هستیم اختالف سلیقه هم حتما وجود دارد و امری طبیعی است 
ولی مهم این است که تعامل بین قوا با تدبیر و همدلی به خروجی یکپارچه 
به نفع مردم منجر شود و ما تبلور رضایت خدا را در رضایت مردم با همه 

وجود حس کنیم و مردم هم به آن صحه بگذارند.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: ما باید به سنت های الهی 
باور و ایمان داشته باشیم و هدف و نیت مان برای خدا و برای مردم باشد جنس 
کارهای ما باید از جنس کارهای جهادی و پرتالش باشد هم خوب کار کنیم 
و هم کار خوب کنیم و اثربخشی آن را در جامعه ببینیم، چرا که مشروعیت 
ما مسئوالن وابسته به نقش مان در زمینه ی عدالت و عدالت گستری است و 
امیدوارم در این مسیر حرکت کنیم. جوانگرایی و انقالب گرایی هم در این 
چارچوب تعریف می شود ان شاءاهلل گام جدی برداریم و با همراهی و دعای 

خیر مردم انجام وظیفه کنیم.

معاون اجتماعی ناجا خبر داد؛
کشف بیش از ۸ هزار دستگاه ماینر 

استخراج رمزارز
معاون اجتماعی ناجا از شناسایی و کشف و ضبط بیش از ۸ هزار 
دستگاه استخراج رمزارز که به صورت غیرمجاز فعالیت می کردند، در 

سال گذشته خبر داد.
درباره  ناجا  اجتماعی  معاون  و  حاجیان« سخنگو  سردار »مهدی 
اقدامات پلیس در برخورد با مزرعه های استخراج رمز ارز گفت: پلیس 
بر حسب وظایف خود با رمزارزهای غیرمجاز که مبنای قانونی ندارند، 

قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین جمع آوری دستگاه های ماینر که به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود، در دستور کار پلیس قرار دارد و پلیس در 

برخورد قانونی با این موضوع مصمم است.
سخنگوی ناجا با اشاره به اقدامات انجام شده در این بخش گفت: 
ارز در سال گذشته  آغاز شناسایی دستگاه های استخراج رمز  از زمان 

بیش از ۸ هزار دستگاه ماینر کشف و ضبط شده است.
سردار حاجیان خاطرنشان کرد: این دستگاه ها به صورت غیرمجاز 
و قاچاق فعالیت می کنند. ورود نیروی انتظامی به این حوزه باعث شد 
افرادی که در حوزه رمز ارزها به صورت غیرمجاز فعالیت می کردند تا 
هر  با  است  مصمم  انتظامی  نیروی  کنند.  تعطیل  را  کارشان  حدودی 

مزرعه ای که مجوز نداشته باشد، برخورد قانونی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با فعالیت دستگاه های دولتی که 
در زمینه رمزارز فعالیت می کنند، برخورد می شود، بیان کرد: هر مرزعه ای 
که مجوز فعالیت نداشته باشد. حتما پلیس نسبت به پلمب آن با همکاری 
دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد و پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و 

به دستگاه قضایی داللت داده خواهد شد.
معاون اجتماعی ناجا در بخش دیگری از صحبت های خود درباره 
تزریق واکسن به ماموران نیروی انتظامی گفت: با توجه به اینکه ماموران 
نیروی انتظامی بیشترین ارتباط را با مردم دارند، ما نیز تالش کردیم 
تا بتوانیم واکسن را برای نیروهای مان تامین کنیم، اما در عین حال ما 

مردم را در اولویت می دانیم تا ماموران نیروی انتظامی.
سردار حاجیان تصریح کرد: ما نیز مانند سایر اقشار مردم صبر 
خواهیم کرد تا براساس سیاست ها به ما هم واکسن دهند تا بتوانیم 
تا  دهیم  انجام  نیز  را  انتظامی  نیروی  عزیز  ماموران  واکسیناسیون 
ماموران ما نیز در مقابل بیماری کرونا در امان باشند. نیروی انتظامی 
من  همکاران  همه  در  ایثارگری  روحیه  و  است  ایثارگر  نیروی  یک 
وجود دارد و هر موقع که به ما واکسن دهند ما در این زمینه اقدام 

خواهیم کرد.
باعث  خاموشی ها  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
بروز تصادفات شود با دستگاه های مسئول برخورد خواهد شد، گفت: ما 
باید در این خصوص علل تصادفات را بررسی کنیم. اگر علل تصادفی 
خاموشی و تاریکی بوده باشد، قطعا نیروی انتظامی به عنوان نیرویی که 
همیشه از طرف مردم از سازمان ها مطالبه گری می کند و نیروی مرجع و 
سخنگوی مردم است اگر حقی از مردم ضایع شده باشد، براساس وظایف 

قانونی خود در این زمینه مطالبه گری خواهد کرد.
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ثبت نام دانشجو بدون آزمون دانشگاه آزاد ۲۲ تیر پایان می یابد
ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی 
در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهرماه ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی تا 22 

تیرماه ادامه دارد.
براساس اطالعیه دانشگاه آزاد، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته 
از رشته های تحصیلی این دانشگاه که در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیم 
سال اول پذیرش آنها به صورت صرفًا براساس سوابق تحصیلی است تا 

روز سه شنبه 22 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
مرکز  سامانه  به  مراجعه  با  توانند  داوطلبان می  اطالعیه،  این  طبق 
  www.azmoon.org   سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی
ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، 
در صورت تمایل و داشتن شرایط با  تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام 

و انتخاب رشته اقدام کنند.
انتخاب رشته پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی  ثبت نام و 
دوره کارشناسی ناپیوسته مهرماه دانشگاه آزاد از ۱۰ تیرماه آغاز شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم:
دانشجویان نو ورود مهرماه 1400 از آذر ماه واکسینه می شوند

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویان نو 
ورود سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از آذرماه به بعد در مقابل کرونا واکسینه 

می شوند.
علی خاکی صدیق درباره زمان واکسیناسیون دانشجویان ورودی جدید 
که از مهرماه ۱۴۰۰ وارد دانشگاه می شوند، گفت: وزارت بهداشت تعهدی 
تحصیلی  سال  ابتدای  در  جدید  ورودی  دانشجویان  واکسیناسیون  برای 

پیش رو نداده است.
وی افزود: واکسیناسیون دانشجویان ورودی جدید از آذرماه به بعد 
با اولویت بندی انجام می شود و ترم نخست تحصیلی آنها از مهرماه به 

صورت مجازی برگزار خواهد شد.
این  زمان شروع کالس های حضوری  وزیر علوم،  آموزشی  معاون 
دانشجویان را در صورت انجام واکسیناسیون از نیمسال دوم سال تحصیلی 

آینده اعالم کرد.
خاکی صدیق درباره نوع واکسنی که به دانشجویان تزریق می شوند، 

گفت: نوع واکسن را وزارت بهداشت اعالم می کند.
معاون وزیر علوم درباره آموزش های الکترونیکی ترم جدید مهرماه 
خاطرنشان کرد: اگر واکسیناسیون تا مهر ماه انجام نشود، ۵۰ درصد آموزش 

ها بر اساس نظام نامه آموزش الکترونیکی باید مجازی باشد.
نظام نامه آموزش الکترونیکی دانشگاه ها سال گذشته از سوی معاونت 
آموزشی وزارت علوم ابالغ شد که بر اساس آن، تا چهار سال آینده، سهم 

آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها ۵۰ درصد است.
سال  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  که  کرد  اعالم  صدیق  خاکی 

تحصیلی ۹۸ و ما قبل آن تا مهرماه واکسینه می شوند.
همچنین غالمرضا غفاری، سرپرست سازمان امور دانشجویان پیش 
از این اعالم کرده بود که دانشجویان در محل سکونت خود واکسن کرونا 

را دریافت می کنند.
آموزش های الکترونیکی دانشگاه ها از اسفندماه ۹۸ به دلیل شیوع 
ویروس کرونا مجازی شده است، اما بعد از سه ترم برگزاری غیرحضوری 
کالس ها، وزارت علوم بر آن است آموزش های حضوری دانشگاه ها را از 

مهر ماه ۱۴۰۰ دوباره فعال کند.

بازداشت پزشک جراح پالستیک قالبی
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کرد: پزشکی قالبی که با مدرک 
دکترای مدیریت ٦۰ عمل جراحی زیبایی در محله »مرزداران« انجام داده بود، 

به همراه همدستش دستگیر و تعدادی مهر جعلی از مخفیگاه او کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »علیرضا لطفی« در تشریح این خبر 
بیان داشت: از اوایل خرداد امسال چهار پرونده مشابه در پلیس آگاهی تهران با 
موضوع »پزشکی قالبی« طرح و بررسی موضوع در اختیار تیمی از کارآگاهان 

پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
وی افزود: طبق اظهارات شاکیان که چند خانم و آقا بودند، مردی به نام 
»اشکان« با جعل عنوان پزشکی، خود را متخصص ارولوژی به مراجعه کنندگان 
به کلینیک معرفی و با جراحی پالستیک گوش، بینی، کاشت مو و ابرو منجر به 

خونریزی نامتعارف و شدید در محل جراحی می شده است.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارآگاهان پایگاه یکم این پلیس، کلینیک 
متهم را تحت مراقبت قرار دادند، ابراز داشت: پس از هماهنگی های قضائی متهم 

که قصد جراحی بیماری را در محل کلینیک را داشت، بازداشت شد.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: در تحقیقات پلیسی مشخص شد جراح 
قالبی دارای سه سابقه کیفری در خصوص جعل و کالهبرداری دارد و تاکنون 

٦۰ عمل جراحی انجام داده است.
لطفی با اشاره به اینکه متهم 3۴ ساله دارای مدرک دکترای مدیریت بوده 
و از سال گذشته جراحی هایش را در محله »مرزداران« آغاز کرده است، افزود: 

در ادامه بررسی های پلیسی همدست متهم نیز شناسایی و دستگیر شد.
وی تصریح کرد: در بازرسی از کلینک متهم ۹۴ مهر قالبی مربوط به دانشگاه 
شهید بهشتی، قوه قضائیه، نظام پزشکی و یک قبضه اسلحه و هشت تیر جنگی 
نیز کشف شد.به گفته این مقام انتظامی، تحقیقات از سوی کارآگاهان پایگاه یکم 

پلیس آگاهی برای کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

دو کشته در انفجار خمپاره در کرمانشاه 
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به وقوع انفجار یک قبضه خمپاره 
باقی مانده از دوران دفاع مقدس در یکی از محالت شهر گفت: در این حادثه 2 

نفر که از معتادان بی خانمان بودند جان خود را از دست دادند.
سرهنگ علیرضا دلیری اظهار داشت: این حادثه حوالی ساعت 2۰ شب گذشته 
در حوالی شهرک جاللیه رخ داد و متعاقب آن بالفاصله ماموران کالنتری 2۵ 
دولت آباد به محل اعزام شدند.وی افزود: پس از حضور ماموران مشخص شد 2 
تن از معتادان و افراد بی خانمان مشغول جمع آوری ضایعات بوده اند که ناگهان 

با خمپاره برخورد و باعث انفجار آن می شوند.
سرهنگ دلیری تصریح کرد: یکی از آنها که جوانی 3۸ ساله بوده در همان 
صحنه انفجار جان خود را از دست می دهد و نفر دوم هم که مردی ۵۴ ساله 

بوده پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.
رییس پلیس شهرستان کرمانشاه همچنین از حضور تیم چک و خنثی در 

محل حادثه به منظور پیشگیری از وقوع حادثه مشابه خبر داد.
چند روز پیش نیز یک گلوله کاتیوشا بازمانده از دوران دفاع مقدس توسط یکی 
از پاکبانان شهرداری و ماموران انتظامی کرمانشاه در شهرک تعاون کشف شده بود.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹٦(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱٦2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸٦ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸٦ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7٦۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

نظریه دوستی ارسطویی
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 دوم

ارسطو استدالل می کند که دوستی ) فیلیا ( کلید 
سعادت انسان است. او ادعا می کند برای اینکه هر 
انسانی خوشبخت باشد ، او به دوستان و سایر افراد 
زندگی   ، کلی  طور  به    7 دارد.  احتیاج  خود  نزدیک 
مشترک همیشه برتر است و ، از آنجا که رفاه و فعالیت 
بهتر   ، از هم جدا کرد  توان  را نمی  انسان  اجتماعی 
است با یک دوست به فعالیت های عملی بپردازید تا 

اینکه این کار را به تنهایی انجام دهید. 
ای  رابطه  ارسطو  برای  دوستی  پارادایمی  مورد 
بین دو  است که به طور متقابل شناخته می شود و 
بزرگسال که از یک نظر مساوی هستند ، برقرار می 
شود. در حالی که تمام روابط دیگر از این رابطه پائین 
غیر  افراد  بین  روابط  که  است  موافق  ارسطو   ، ترند 
بافضیلت را نیز می توان دوستی نامید ، اما نوع آن کمتر 
است ، همانطور که در باال اشاره شد. مهمترین جنبه 
دوستی گذراندن اوقات با هم است ، ترجیحًا شرکت 
در تئوری زیرا این ویژگی بارز دوستی خوب است. ۸  
به طور کلی دوستی به ما کمک می کند تا رشد 
و فضیلت بیشتری داشته باشیم زیرا دوستانمان به ما 
الهام می گیرند و به ما کمک می کنند. هر دو طرف به 
شناخت شخصی دست می یابند ، »ما قادر به مشاهده 
همسایگان خود بیش از خود هستیم و اقدامات بیش 
از اقدامات خود را مشاهده می کنیم.« ۹  عالوه بر آن 
، کوپر می نویسد که ، »فرض این است که حتی یک 
دوست صمیمی نیز به اندازه کافی متمایز است تا بتواند 
مورد مطالعه عینی قرار گیرد. اما از آنجا که شخص 
به طور شهودي مي داند که اساسًا از نظر شخصیت 
همان است ، از طریق او دیدگاهي عیني نسبت به خود 
حاصل مي شود. ۱۰  بنابراین با تماشای دوست خود ، 
»خود دیگر« خود ، خود را کشف می کنیم. قابل توجه 
است ، این یک روند مداوم است: ما هنگام گذراندن 
زندگی تغییر می کنیم و بنابراین باید دوستی خود را 
حفظ کنیم تا رد خود را از دست ندهیم. همانطور که 
شرمن به طور خالصه می گوید ، »دوستی زمینه یا 
عرصه ای برای ابراز فضیلت و در نهایت خوشبختی 

ایجاد می کند«. ۱۱  
دوستان خوب و واقعی کارهایی را برای یکدیگر 
انجام می دهند و اگرچه ممکن است در مورد شمارش و 
نوبت کاری نباشد اما وجود تعادلی کلی که هر دو طرف 
از آن آگاه هستند بسیار حیاتی است. اما کاری که شما 
برای دوست خود انجام می دهید برای تأمین مزایای 
خود انجام نمی شود ، این کار صرفًا به این دلیل انجام 
می شود که دوست خود را به عنوان خود دیگری می 
بینید. دوست شما از این نظر ادامه دارد که خوشبختی 
شما تا حدی به او وابسته است و بنابراین ، بخشی از 

سرنوشت شما در دست دوست )های( شماست.
تعریف جامع مفهوم ارسطو از فیلیا این است که 
»مبادله حسن نیت و محبت متقابل پذیرفته شده و 
بر اساس  افرادی وجود دارد که  متقابل که در میان 
فضیلت ، لذت یا مطلوبیت به یکدیگر عالقه دارند«. 
۱2 عالوه بر انجمن های داوطلبانه از این دست ، ارسطو 

روابط دوستانه و مراقبت انتخاب نشده ای را نیز که در 
بین اعضای خانواده و همشهریان وجود دارد در میان 

دوستی ها گنجانده است. ۱3   
ارسطو   ، فیلیا  از  الذکر  فوق  تعریف  اساس  بر 
استدالل می کند که سه ویژگی اصلی وجود دارد که 
تعیین می کند فردی صالحیت دوست بودن را داشته 
باشد: برتری ، خوشایی و سودمندی. او سپس ادامه می 
دهد و می گوید که اینها به سه نوع دوستی تبدیل می 

شود که اغلب با هم همپوشانی دارند. ۱۴ 
۱- دوستی مبتنی بر تحسین متقابل

2- دوستی مبتنی بر لذت متقابل
3- دوستی بر اساس مزیت متقابل

ارسطو ادعا می کند که نوع دوستی برتر از دو 
نوع دیگر برتری دارد زیرا مبتنی بر تعالی است. آنچه 
این دو دوست تحسین می کنند فضیلت دیگری است. 
بنابراین با خصوصیات درونی یک شخص سروکار دارد. 
در این شرایط ما دوست خود را به دالیل ذاتی دوست 
داریم و نه فقط به عنوان راهی برای لذت و سودمندی. 
شما نباید دوست خود را انتخاب کنید زیرا او شما را 
بخنداند یا برای شما شکالت های گران قیمت بخرد 

یا اتصاالت مناسبی برای تأمین بهترین صندلی ها در 
شب های آغاز اپرا داشته باشد. وقتی فقط دوست داشته 
باشید که چیز مفید و دلپذیری باشد ، دوست شما در 
تأمین امنیت آن کاالها برای شما نقش اساسی دارد. ۱۵

بدیهی است که چنین رفتاری برای فاعل فاضل 
هستند  پایدار  ذاتی  خصوصیات  این  نیست.  مناسب 
)برخالف شهرت ، زیبایی و ثروت( بنابراین حتی اگر 
دوست با فضیلت شما در روزهای سختی سقوط کند 
، باز هم از آن خصوصیات شخصی برخوردار است که 
شما آنها را تحسین و دوست دارید. پایه های چنین 
دوستی بدون صالحیت خوب است. دوست و دوست 
شما یکدیگر را دوست دارند ، ارزشهای اساسی را با 
هم دارند و به دالیل درست یکدیگر را تحسین می 
کنید. شما فضیلت را در یکدیگر می بینید و به سوی 
آن کشیده می شوید و فقط به خاطر خیرخواهی برای 

همدیگر آرزو می کنید. ۱٦
اگرچه سه نوع دوستی با هم همپوشانی دارند ، 
اما همیشه باید اینگونه باشد که دوست خود را مفید 
و دلپذیر بدانید زیرا او را دوست دارید و نه برعکس. 
۱7  که گفته شد ، ارسطو همچنین تشخیص می دهد 

که دوستان به عنوان ابزار خوشبختی مهم هستند. 
کاالهای  به  آشکارا  ، »خوشبختانه  نویسد  می  وی 
، همانطور که  اضافه شوند  تا  دارد  نیاز  نیز  خارجی 
گفتیم ، در صورت کمبود منابع ، نمی توانیم یا به 
راحتی نمی توانیم اقدامات خوبی انجام دهیم. اول 
دوستان  مانند  ما  اقدامات  از  بسیاری  در   ، همه  از 
خود ، از ثروت و قدرت سیاسی استفاده می کنیم. 
۱۸  عالوه بر این ، دوستان نیز ذاتی و مولفه های 

به  دافعه  کاماًل  اگر  »زیرا  هستند:  شادی  ضروری 
باشیم  فرزند  یا بی  ، منزوی  زاده  بد  یا  برسیم  نظر 
اگر  حتی  و  نداریم.  خوشبختی  شخصیت  کل  در   ،
خوب  یا   ، باشند  بد  کاماًل  دوستانمان  یا  فرزندان 
باشند اما درگذشته باشند ، حتی کمتر هم داریم. ۱۹  
در بسیاری از موارد ، مردم از هر دو جهت دوست 
هستند ، زیرا حتی بهترین دوستی ها از جنبه های 
لذت و سودمندی برخوردار است و به هیچ وجه آنها 

را آزار نمی دهد.     
 philia شایان تأکید است که اصطالح یونانی
تمایل دارد که ارسطو و دیگران از معنای وسیع تری 
از اصطالح انگلیسی »دوستی« استفاده کنند. نظریه 
پیرامون  افراد  با  که  را  روابطی  تمام  ارسطو  دوستی 
خود داریم ، از خانواده گرفته تا سایر دولتمردان ، در 
بر می گیرد. عالوه بر مفهوم مدرن ما از دوستی ، این 
بخش عمده ای از اعضای دیگر جامعه را شامل می 
شود ، به عنوان مثال پینه دوز محلی  2۰  و ارتباطات 
سیاسی یا تجاری شخص. 2۱  در واقع ، ارسطو می 
نویسد که ما حتی یک فیلیای خاص با همه بشریت 
داریم و یک عنصر مراقبت بسیار کوچک در میان همه 

انسانها وجود دارد. 22      
ارسطو  که  آنجا  »از   ، کند  می  ادعا  پاکالوک 
منتظر  ای که  برای هر عاطفه  را   ] فیلیا   [ اصطالح 
دارد و می  انتظار  را  متقابل  یا   ، باشد  متقابل  تالفی 
یابد ، هر چقدر این محبت را گسترش داده و یا آن 
را ضعیف کند ، آن را بسیار گسترده اعمال می کند: 

برای خانواده ها ، باشگاه ها ، اقوام و حتی به محبتهای 
بین شهروندان.  در  پرستی  میهن  و  وفاداری  متقابل 
توان  می  را  تر  کارانه  محافظه  کمی  رویکردی    23

در پرایس ، واکر و کوپر مشاهده کرد که همگی )در 
درجات مختلف( اظهار داشتند که انواع کمتر دوستی 
و روابط مناسب دوستی نیستند. 2۴  ما در پایان این 
مقاله به این ایده درباره انواع دوستی ها و مفاهیم آن 

برای دوستی مجازی خواهیم پرداخت.  
از  اعتراض کرد که  بتوان  این مرحله شاید  در 
از فیلیا به معنای وسیع آن استفاده  آنجا که ارسطو 
وی  دوستی  نظریه  که  رسد  می  نظر  به   ، کند  می 
به معنای صمیمیت خاصی نیست. اگر درست باشد 
باشد  ما  ادعای  نوبه خود خالف  به  تواند  این می   ،
به عنوان  نیست.  که دوستی مجازی دوستی اصیل 
گسترده  معنای  به  تجاری  های  تماس  اگر   ، مثال 
ارسطویی به عنوان دوست محسوب شوند ، ادعا اینکه 
واقعی  دوستی  عنوان  به  تواند  نمی  دوستی مجازی 
محسوب شود ، عجیب به نظر می رسد. پاسخ ما به 
این اعتراض این است که نظریه دوستی ارسطویی 
بر اهمیت تحسین و عشق متقابل در میان دوستان 
آنالین  دوستی  در  عمده  مشکل  یک   . دارد  تأکید 
این است که اغلب اینگونه نیست. هر دو طرف باید 
از رابطه آگاه، هر دو آنها باید پناه احساسات مشابه 
داشته  وجود  کلی  تعادل  یک  باید  و  یکدیگر  برای 
باشد. 2۵  این یکی از دالیل مهم مسئله ساز بودن 
دوستی مجازی است. همانطور که در بخش بعدی 
از  اطمینان  اینترنت  برای کاربر   ، توضیح می دهیم 
متقابل بودن عشق و تحسین اغلب دشوارتر است.     

پی نوشتها: 
.۱۱٦۹b۱۰-۱۵ NE .7
.۱۱۵7b۱۹-2۴ NE .۸
.۱۱٦۹b33-3۵ NE .۹

۱۰. کوپر ) ۱۹77 ، ص 322(
۱۱. شرمن ) ۱۹۸۹ : ۱2۸(.

.2.VIII NE .۱2
 ، ۱2 .VIII ، NE VIII.۹ ۱3. رجوع کنید به
نهم ٦. همچنین به شرمن مراجعه کنید ) ۱۹۸۹ : ۱2۴(.

.۱۱۵٦a٦-۸ NE .۱۴
.۱۱۵٦a۱۴-۱۹ NE .۱۵

.3-٦.VIII NE .۱٦
 ۱۱۵٦b۱۸-2۴ NE  ،  ۱۱3۸a3-۸ NE  .۱7
 NE ۱23٦ وb27-32 NE ، ۱۱7۰a۵-٦ NE ،

.۱237a2٦-33
.۱۰۹۹a3۱-۱۰۹۹b2 NE .۱۸

.NE۱۰۹۹b2-٦ .۱۹
.۱۱٦3b3۵ NE .2۰
.۱۱۵۸a2۸ NE .2۱

22. به کتاب ۸.۱ از NE مراجعه کنید.
23. به Pakaluk ) ۱۹۹۸ : 2٦۴( مراجعه کنید.

) ۱۹77 ، ص 3۱٦(  مثال کوپر  به عنوان   .2۴
را ببینید.

 .۵b2٦-۵٦a۵۱۱۵ NE .2۵



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1781- سه شنبه 15 تیر 1400 اقتصاد- 

ی  گفته ها ساس  ا بر 
تهران،  اصناف  اتاق  رئیس 
تعطیلی  ادامه  از  نارضایتی 
صنوف بسیار باالست و صاحبان صنوف 
همراه  باید  که  دارند  تاکید  بازاریان  و 
از  ارگان هایی  و  سازمان ها  اصناف، 
جمله بانک ها، سازمان های امور مالیاتی 
و... نیز همگام با اصناف تعطیل شوند.

از  کرونا،  پنجم  موج  آغاز  پی  در 
شغلی  گروه  تنها  گذشته  یکشنبه  روز 
فعالیت  امکان  قرمز  شهرهای  در  یک 
 ،2 گروه های  فعالیت مشاغل  و  دارند 

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

خارج شود، خبر داد.
در این شرایط قاسم نوده فراهانی، 
رئیس اتاق اصناف تهران در نامه ای به 
تهران،  استان  استاندار  بندپی،  محسن 
اقتصادی  »شرایط  اینکه  به  اشاره  با 
آنها،  خانواده های  و  صنوف  صاحبان 
آسیب های  و  بحران  از  مرحله ای  به 
امکان  دیگر  که  است  رسیده  مختلف 
تعطیلی واحدهای صنفی برای فعاالن 
اقتصادی ممکن نیست« گفته: از سوی 
آستانه  روانی  و  روحی  فشارهای  دیگر 
نگذاشته  باقی  صنوف  برای  تحملی 

است. بنابراین با توجه به وضعیت بسیار 
بد فعاالن اقتصادی به دلیل تعطیلی 
پی در پی آنها از سوی ستاد ملی کرونا 
جمله  از  صنوف  هزینه های  افزایش  و 
حامل های انرژی، مالیات، هزینه پرسنلی، 
پسماند  عوارض  صنفی،  واحد  اجاره 
شهرداری و ده ها معضل و مشکل دیگر، 
وضعیت را به سمتی هدایت کرده و در 
این شرایط مدیریت و کنترل صنوف را 

غیرقابل پیش بینی کرده است.
تصریح  نامه  این  در  همچنین  او 
کرده که طبق گزارشات واصله نارضایتی 
از ادامه تعطیلی صنوف بسیار باالست و 
صاحبان صنوف و بازاریان تاکید دارند 
»همراه اصناف، سازمان ها و ارگان هایی 

بانک ها،  جمله  از  اصناف  حوزه  با  که 
سازمان های امور مالیاتی و... نیز همگام 
با اصناف باید تعطیل شوند« و نباید بار 
ویروس  آسیب های  و  مشکالت  همه 

کرونا به دوش اصناف قرار گیرد.
اصناف،  تاق  ا رئیس  گفته  به 
قرار  اگر  دارند  تاکید  صنوف  صاحبان 
باشد تعطیلی طبق روال گذشته صرفا 
برای حوزه اصناف اعمال شود، امکان 
پذیرش  و  رعایت  از  صنوف  نافرمانی 
و  باالست  بسیار  دستورهای صادرشده 
ممکن است همراه چالش های خیابانی 

و اعتراضات صنفی همراه شود.
گفتنی است که اعمال محدودیت ها 
موج  سهمگین ترین  که  قبلی  موج  در 

و   3  ،2 گروه  مشاغل  و  بود  کرونایی 
انتقادات  تعطیل کرد،  را چهار هفته   ۴
به  صنفی  مسئوالن  سوی  از  زیادی 
همراه داشت و در نهایت اتاق اصناف به 
ستاد ملی کرونا پیشنهاد داد که  مشاغل 
بیشترین واحدهای صنفی  گروه 2 که 
را شامل می شود، در شرایط قرمز نیز با 
تشدید پروتکل ها مجاز به فعالیت باشند 

که این پیشنهاد اجرا شد.
صنفی،  مسئوالن  اعالم  طبق 
حدود 3۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی 
اجاره ای هستند و نقش صنوف از شیوع 
ویروس کرونا کمتر از ۱۵ درصد است و 
سهم حمل و نقل عمومی در گسترش 

بیماری خیلی بیشتر است.

مدیرعامل بانک سپه خبر داد:
پرداخت بیش از 18 هزار میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی و جبران 

خسارت کرونا در سه ماه نخست سال 1400
این  مؤثر  اقدامات  تشریح  به  سپه  بانک  مدیرعامل 
بانک در سه ماه نخست سال جاری با محوریت اعتباری 
حمایت از اشخاص و واحدهای آسیب دیده ناشی از ویروس 

کرونا پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: محمدکاظم 
چقازردی با بیان اینکه بیش از ۱۸ 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.
* پرداخت نزدیک به 3 هزار فقره تسهیالت به مسکن روستایی

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، ۸۰۰  میلیارد ریال به حوادث قهری، ۵۵۰ میلیارد ریال تسهیالت 
خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا )بنیاد شهید(، 3۵۰  میلیارد 
ریال تسهیالت بهسازی، نوسازی و سرمایه در گردش واحدهای نانوایی،  ۵۵ 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.
* پرداخت نزدیک به ۱۱ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج

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 ۹ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج به 
بیش از ۱۰.۵۰۰ 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.
* اختصاص بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور تأمین مالی بنگاه های 

کوچک و متوسط
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 2۱۸ فقره تسهیالت را در قالب بیش از ۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت به واجدین 

شرایط طی سه ماهه نخست سال پرداخت کرد.
* پرداخت بیش از ٦٦۰ میلیارد ریال تسهیالت خوداشتغالی

با هدف  بانک سپه تصریح کرد: تسهیالت خوداشتغالی  رئیس هیأت مدیره 
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 ٦٦۰  میلیارد ریال اختصاص دهد.

* اختصاص اعتبار به صنوف و اقشار آسیب دیده ناشی از کرونا
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.
وی ادامه داد: صاحبان کسب و کارهای؛ تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، 
تولید و توزیع غذاهای آماده، حمل و نقل عمومی برون شهری و درون شهری، دفاتر 
خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی، مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری 
و رسانه ای، باشگاه های ورزشی و تفریحی، آموزشگاه ها و سالن ها، موسسات خصوصی، 
دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت که در حوزه های درمانی و تشخیصی اعم 
از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند، واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر 
گوشتی، مراکز تولید محصوالت گلخانه ای و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و 
عرضه گیاهان زینتی و ماهیان زینتی از تسهیالت اعطایی این بخش بهره مند شدند.

چقازردی در پایان تأکید کرد: دریافت اعتبار و تسهیالت اختصاص یافته به 
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، مشروط به معرفی از طریق سامانه 
کارا )سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( بوده که درخواست های واصله واحدهای 

معرفی شده پس از احراز شرایط به ایشان پرداخت شده است.

 اعطای تسهیالت به مستاجرین در موسسه اعتباری ملل:
 به منظور رفاه حال مستأجرین محترم تسهیالت حمایتی تامین 

مخارج مستاجرین در موسسه اعتباری ملل پرداخت می شود.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این 
موسسه در راستای حمایت از مستاجرین تسهیالت حمایتی 
کشور  سراسر  کلیه شعب  در  را  مستاجرین  مخارج  تامین 
پرداخت می نماید. مستاجرین محترم برای بهره مندی از 
این تسهیالت می بایست از طریق سامانه طرح اقدام ملی 
مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام به عمل آورده و پس از 
معرفی به شعب موسسه اعتباری تسهیالت را دریافت نمایند.

 این تسهیالت در قالب عقد مرابحه و با نرخ سود تسهیالت ۱2 درصد پرداخت 
می گردد.

 این گزارش می افزاید در شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، 
اهواز و کرمانشاه مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال و تهران 7۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها 

مبلغ 2۵۰ میلیون ریال به مستاجرین تسهیالت پرداخت می شود.
گفتنی است در سال ۱3۹۹ موسسه اعتباری ملل با پرداخت تسهیالت به ۴۱22 

نفر از مستاجرین حمایت کرد.

رونمایی از تسهیالت مرابحه با اقساط نامساوی
مراسم رونمایی از محصول جدید بانک کارآفرین با 
حضور مدیرعامل محترم و اعضای هیات مدیره برگزار شد.

صبح  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
از محصول  تیرماه، جلسه رونمایی  روز یکشنبه سیزدهم 
»تسهیالت مرابحه با اقساط نامساوی« با حضور مدیرعامل 
مدیران  و  معاونان  از  جمعی  و  مدیره  هیات  اعضای  و 
برگزار شد. در ابتدای این مراسم، دکتر محمدرضا فرزین، 

مدیرعامل محترم با تاکید بر اینکه محصوالت جدید بانک کارآفرین با هدف ارائه 
برنامه  تمام  اینکه  به  تهیه شده است، گفت: »با توجه  به مشتریان  بهتر  خدمات 
باید محصوالت جدید در زمان مقرر و  ریزی ها به طور دقیق انجام شده است، 
بدون اتالف وقت به مشتریان محترم عرضه شود.« دکتر فرزین بر لزوم پیگیری 
مداوم برنامه ها تاکید کرد و افزود: »برای پیشبرد هرچه بهتر محصوالت رونمایی 
شده نیاز است تا همکاران به طور پیوسته تحوالت و تاثیرات آنها را مورد بررسی و 
پیگیری قرار دهند تا هم نقاط قوت آشکارتر شود و هم نواقص احتمالی مشخص 
و برطرف گردد.« مدیرعامل بانک کارآفرین در پایان سخنانش بر لزوم رونمایی 

منظم از محصوالت جدید در هر ماه تاکید کرد. 
رونمایی از تسهیالت مرابحه

بانک کارآفرین  اعتباری  برنامه ریزی و نظارت  امور  ادامه مراسم، مدیر  در 
ضمن ارائه توضیحاتی درباره برنامه های تدوین شده برای ارائه محصوالت متنوع 
در سال جاری، گفت: »در مراسم امروز )یکشنبه( از محصول تسهیالت مرابحه با 
اقساط نامساوی رونمایی می شود که مزیت های قابل توجهی نسبت به تسهیالت 
مشارکتی دارد.« سید مصطفی نوری درباره این مزیت ها گفت: »در تسهیالت با 
اقساط مساوی، مشتری موظف است براساس فرمولی که وجود دارد در سررسیدها 
نسبت به پرداخت مبلغ قسط مشخص اقدام کند و امکان تغییر در میزان آن را ندارد 
اما در محصول جدید، اقساط نامساوی دیده شده به نحوی که سهم بازپرداختی از 
اصل تسهیالت، براساس میزان توان بازپرداخت مشتری تعیین می شود. همچنین 
دیگر نیازی به عقد قراردادهای مکرر در سررسیدها نیست و فقط یک فقره قرارداد 

ساالنه با مشتری بسته می شود.«
در پایان این مراسم، دکتر زهرا اسالمی، مدیر امور طرح و توسعه از برنامه ریزی 
ها برای رونمایی از محصوالت متنوع دیگر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: »این 
محصوالت همگی در راستای بهبود ارائه کیفیت خدمات به مشتریان تهیه شده و به 

زودی به مرحله رونمایی و اجرا خواهد رسید.«

راز پیشرفت پتروشیمی در دوره تحریم!
بخش دوم و پایانی

مدیرعامل پتروشیمی جم معتقد است یکی از کارهای مهم 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؟
مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشیمی جم با اشاره به ارزش ریالی سوددهی 
پتروشیمی جم با احتساب تاثیر نرخ ارز گفت: سودآوری شرکت )کل گروه( در سال 
۱3۹۸ رقمی معادل چهار میلیارد و 3۹۰ تومان بود و االن به حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ 
تومان رسیده که نشان دهنده ارتقای خوب و تحقق اهداف ما است. ما عالوه بر حفظ 
تولید و فروش، جهش خوبی را از حیث تولید، فروش و سودآوری در مجموعه تجربه 
کردیم و امروز پتروشیمی جم در بازار سرمایه به یکی از شرکت های جذاب در خلق 

ثروت و ارزش برای همه ذینفعان تبدیل شده است.
افزایش چهار برابری مناقصه های پتروشیمی جم در دوران تحریم

به گفته ی سعیدی، در حالی که ما تحت بدترین جنگ اقتصادی در طول تاریخ 
کشورمان مواجه بودیم، باید مناقصه ها و مزایده ها متوقف می شد اما به جرات می توانم 
بگویم که در همین شرایط تعداد مناقصه هایی که پتروشیمی جم برگزار کرده چهار 
برابر شرایط نرمال شده است. اول اینکه مجموع محیط ما شرایط مانند بخار دائمًا 
در حال تغییر است؛ دوم اینکه عدم قطعیت در اقدامات بسیار باال بوده است؛ سوم 
اینکه محیط ما پیچیدگی  بسیاری داشته است و چهارم ابهام باالی محیط به قول 
معروف همه عناصر VUCA  )نوسان، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام( را در حد 
اعال داشته ایم. مثاًل در داستان کرونا بعضی اوقات گویی در تاریکی حرکت می کردیم 
و با در کنار هم گذاشتن جمیع شرایط فکر می کنم که تحت رهبری دسته جمعی 
پتروشیمی جم و با اتکا به نیروهای خدوم و متخصص توانستیم بر محیط وصف 

شده تسلط داشته باشیم.
وی در خصوص مکانیزم های افزایش صادرات و فروش و محل کاهش هزینه ها 
گفت: روزی که وارد این مجموعه شدم، گفتم دو وظیفه اصلی مدیر یک بنگاه، 
کاهش هزینه  و افزایش درآمد مبتنی بر برنامه است. یکی از کارهای مهمی که در 
پتروشیمی جم انجام شد، برنامه ریزی بوده که درباره آن صحبت خواهیم کرد. پس 

وظیفه اصلی مدیر یک بنگاه تخصیص بهینه منابع است.
مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به درصد صادرات محصوالت این شرکت 
گفت: در شرکت سه نوع فروش داریم؛ اول بین مجتمعی که پتروشیمی جم تولید 
می کند و در اختیار مجتمع های دیگر قرار می دهد؛ یعنی جم به عنوان تامین کننده 
خوراک و مواد اولیه بعضی مجتمع ها، دوم فروش پلیمرهای ما در بازار داخلی که به 
صورت زمینی برای شرکت های داخلی حمل می شود و سوم فروش صادراتی پلیمرها 
و محصوالت پتروشیمی جم از طریق دریا و زمین که در این حوزه حدود 3۰ درصد 

همه پلیمرهای ما به بازارهای جهانی صادر شده است.
کاهش هزینه  را از مسیر کم کردن هزینه نیروی انسانی دنبال نکردیم

افزود: در بدو ورود به جم و در زمان تصمیم گیری برای مدیریت  سعیدی 
هزینه ها گفتم ما به همه هزینه ها وارد می شویم به جز هزینه نیروی انسانی؛ لذا نه تنها 
هزینه های نیروی انسانی را کاهش ندادیم بلکه افزایش های خیلی خوبی نیز رخ داد.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشیمی جم بیان کرد: به عنوان یک متخصص 
در حوزه کسب وکارهای بین المللی می گویم کاری که ما تحت تحریم انجام دادیم، 
در هیچ یک از قوانین و کتاب های ادبیات مربوطه وجود ندارد و ما اساساً باید فصل 
جدیدی از تجربه ها و قابلیت های جدید در عملکرد محیط بین المللی و نحوه فعالیت 
در این حوزه بنویسیم. تحریم باعث شد تجربه های جدیدی را کسب کنیم و اینکه 
چگونه در این شرایط کسب وکارمان را مدیریت کرده و با کمترین خطا و ریسک 

بازگشت منابع مالی را انجام دهیم.
راز پیشرفت در شرایط تحریم

سعیدی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم پساتحریم که دانشکده های مدیریت 
باید به آن بپردازند، این است که علی رغم افزایش هزینه های مبادله، شرکت ها چگونه 
توانستند نه تنها رکوردهای قبلی خود را حفظ کنند بلکه دستاوردهای جدیدی پیدا 
کنند. به عقیده من بخشی از این موضوع به انگیزه های ایجاد شده برای مبارزه در 
شرایط جنگ اقتصادی بر می گردد. همه افرادی که در مجتمع و یا خط فروش و 
تامین کار می کردند احساس می کردند رزمنده هایی در ایام جنگ اقتصادی هستند.

وی تاکید کرد: به هر حال ما در بازگرداندن منابع شرکت مجبور به انجام اقداماتی 
بودیم. مثاًل در حوزه حمل و نقل کسی حاضر نمی شد با ما کار کند ولی ما تمام 
محموله های خود را رساندیم. همانطور که گفته شد تنها کشور چین، تحت شرایط 
تحریم هشت کشتی ما را نگه داشت ولی با پیگیری ها و در یک کلمه با شبکه ساز 
ی و مدیریت شبکه توانستیم این شرایط را مدیریت و کنترل کرده و بر شرایط 
غلبه کنیم. منتها هرگز شرایط تحریم را برای مدیریت کسب وکار توصیه نمی کنم 
و امیدوارم مسئوالن ما بتوانند شرایطی را فراهم کنند که بتوانیم در شرایط نرمال با 
بزرگ ترین های جهان رقابت کنیم. ما باید به این سمت برویم که با بزرگان جهان، 
در بازارهای جهانی رقابت کرده و در شبکه کسب  و کارهای جهانی حضور پیدا کنیم.

رفتار پتروشیمی جم در بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم درباره وضعیت فعلی سهام جم در بازار سرمایه 
و پیش بینی خود از آینده این سهم گفت: پتروشیمی جم نه در گردونه فرازهای 
رادیکال افتاده و نه در فرودهای بسیار شدید. می توانم به جرأت بگویم در بین۵۰۰ 
شرکت  اصلی در بازار سرمایه، پتروشیمی جم جزو لیست شرکت های تراز اول است.

ارتقاء  نیز  مالی  اضافه کرد: همچنین جم در شاخص های مختلف  سعیدی 
یافته که این از منظر بازار سرمایه حائز اهمیت است. این پایداری در بازار سرمایه 
بزرگ ترین ثروت پتروشیمی جم است. امسال با اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ را 2٦ هزار 
میلیارد در نظر گرفتیم، در سه ماهه اول ۱۰ هزار میلیارد تومان پاس کردیم؛ به این 
معنی که اگر با همین روند پیش برویم به فروش های باالی 3٦ تا ۴۰ هزار میلیارد 
تومان دسترسی پیدا خواهیم کرد؛ بنابراین ضمن اینکه در سال های گذشته رکوردهای 
مختلفی داشته ایم، در سال ۱۴۰۰ نیز رکوردهای جدیدی را به ثبت خواهیم رساند و 

برای این موضوع برنامه ریزی کرده ایم.
وی درباره رتبه اعتباری جم با توجه به عملکرد سال گذشته گفت: یکی از 
دیدگاه هایی که از ابتدا دنبال کردیم، بهره مندی ازنوآوری های کسب و کار مالی در 
شرکت بوده است. بر این اساس پروژه رتبه بندی اعتباری )Credit rating( با 
هدف ارزیابی سالمت مالی و قابلیت اتکا در دستور کار قرار گرفت. همان طور که 
می دانید رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه ایران علی رغم سابقه طوالنی در دنیا، 
پدیده ای جدید به حساب می آید که می تواند ضمن ارزیابی وضعیت اعتباری و مالی 

شرکت ها، و هزینه تامین مالی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در همین راستا پس از برگزاری مناقصه میان سه شرکت رتبه بندی 
اعتباری دارای مجوز، فرآیند رتبه بندی اعتباری شرکت آغاز و در نهایت رتبه اعتباری 
بلندمدت A به شرکت پتروشیمی جم تخصیص داده شد. بر این اساس و با توجه 
به رتبه اخذ شده، پتروشیمی جم از این پس می تواند بدون نیاز به ضامن از بازار 

سرمایه تأمین مالی کند.
برنامه ریزی برای تحقق چشم انداز ترجیح مشتریان

از  اقدام اظهار کرد: یکی  اشاره به وضعیت پروژه های در دست  با  سعیدی 
ABS/ جاهایی که گفته می شد پتروشیمی جم دچار وابستگی به مسیر است پروژه ی

RUBBER است؛ که در حال حاضر با سازماندهی یک تیم جدید در این پروژه، 
پیمانکار جدیدی به کار گرفته شده است، با بهره برداری از این مجموعه حداقل ۵۰ 
هزار تن بوتادین به این واحد پایین دستی منتقل می شود که موجب مصرف بوتادین 

مازاد، ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه بازار فروش بهتر خواهد شد.
ارتقای سهم فروش با رخنه بیشتر در بازار

توسعه  موجود،  بازار  در  ما  پتانسیل  کرد:  اظهار  جم  پتروشیمی  مدیرعامل 
محصوالت جدید است. پس استراتژی  دیگر ما کار کردن روی گریدهای جدید 
است که تحقیق و توسعه )R&D( زمینه تولید گریدهای جدید روی پلت فرم موجود 
را فراهم می کند. این کار با دو هدف افزایش درآمد و غلبه بر ریسک های آتی انجام 
می شود، زیرا باید محصوالتی را به بازار عرضه کنیم که در آینده ریسک محصوالت 

فعلی را پوشش دهد.
سعیدی تاکید کرد: استراتژی اول رخنه در بازار، حفظ وضعیت موجود و ارتقای 
فروش و کاهش هزینه ها و استراتژی دوم توسعه محصول روی پلتفرم موجود در 
بازار فعلی و استراتژی سوم توسعه بازارها به معنای وارد کردن محصوالت فعلی 
شرکت عالوه بر بازارهای موجود در بازارهای جدید است. امسال در صورت رفع 
تحریم ها هدف پتروشیمی جم ورود به بازارهای اروپایی است. استراتژی چهارم نیز 

تنوع سازی است.
استراتژی های ورود به بازارهای جهانی و اصالح ساختار شرکتی

مدیرعامل پتروشیمی جم با مروری بر برنامه هایی که از سال ۱3۹۸ تاکنون 
تدوین و اجرا شده است، گفت: زمانی که به اینجا آمدم یک شرکت و همزمان یک 
نمایندگی در استانبول وجود داشت. یکی از اقداماتی که هیئت مدیره انجام داد، هرس 
کردن شرکت های از این دست  بود. جالب است که پس از جمع کردن این شرکت 

در ترکیه میزان صادرات به این کشور افزایش یافت.

بانک ها و سازمان  امور مالیاتی را هم تعطیل کنید؛

نارضایتی اصناف از تکرار محدودیت ها!
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زیر نظر: بهنام مومنی

نایب رییس سندیکای صنعت برق:
آزاد سازی قیمت حامل های انرژی؛ راهکار 

کاهش خاموشی هاست!
نایــب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق، افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق، 
ــد – مصــرف  ــدل کســب و کار تولی ــر م ــبد عرضــه و تغیی ــازی س متنوع س
ــار شــبکه، نوســازی  ــی ب ــرق، اصــالح منحن ــرق، بهینه ســازی مصــرف ب ب
شــبکه، بهینه ســازی مصــرف و توســعه تجدیدپذیرهــا را از جملــه راهکارهــای 

ــوان کــرد. ــری از خاموشــی ها عن جلوگی
ــع،  ــود مناب ــث کمب ــزود: بح ــری اف ــتی خب ــری« در نشس ــام باق »پی
صنعــت بــرق را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده و بــر همیــن اســاس بایــد 
ــرد. ــرار گی ــر ق ــورد توجــه جدی ت ــرژی م آزاد ســازی قیمــت حامل هــای ان

وی قیمت گــذاری دســتوری را از مهم تریــن مشــکالت بخــش صنعــت 
بــه طــور کلــی و صنعــت برق بــه طور مشــخص برشــمرد و گفت: آزادســازی 

قیمــت حامل هــای انــرژی بــه کاهــش مشــکالت خواهــد انجامید.
گفــت:  باقــری 
ــوع  ــه موض ــواره س هم
ــاختار  ــم اصــالح س مه
ــرق، اصــالح  اقتصــاد ب
و  قــراردادی  نظــام 
اصــالح نظــام حقوقــی 
حاکــم بــر صنعــت برق 
ــت  ــث حمای ــز بح و نی
جــدی از ســاخت داخل 
ــات  ــوان مطالب ــه عن ب
مــورد  صنعــت  ایــن 
ــوده و هســت. ــد ب تاکی

ح  صــال ا ی  و  
ــرق  ــاد ب ــاختار اقتص س
جــدی  مطالبــه ای  را 
برشــمرد و خاطرنشــان 
ســاخت: یکــی از دالیل 
خاموشــی ها،  اصلــی 
بحــث ســرمایه گذاری 

ــت. ــت اس ــن صنع در ای
نایــب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق ادامــه داد: نبــود ســرمایه گذاری 
جدیــد در ایــن صنعــت بــه دلیــل ســاختار معیــوب اقتصــاد آن و نیــز انباشــت 

مطالبــات بــه مشــکالت ایــن صنعــت دامــن زده اســت.
ــت  ــر صنع ــم ب ــی حاک ــراردادی و حقوق ــام ق ــکل نظ ــه مش ــری ب باق
بــرق اشــاره کــرد و گفــت: اصــالح ایــن نظــام، مشــکالتی کــه بــه صنعــت 
بــرق تحمیــل کــرده را کاهــش خواهــد داد و صنعــت بــرق بهتــر می توانــد 
عمــل کند.نایــب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق مولدســازی دارایی هــای 
راکــد صنعــت بــرق را یکــی از ضروریاتــی برشــمرد کــه مــی توانــد بــه حــل 

مشــکالت کمــک کنــد.
ــه و  ــبد عرض ــازی س ــرق، متنوع س ــد ب ــت تولی ــش ظرفی ــری افزای باق
تغییــر مــدل کســب و کار تولیــد – مصــرف بــرق، بهینه ســازی مصــرف بــرق، 
اصــالح منحنــی بــار شــبکه، نوســازی شــبکه، بهینه ســازی مصــرف و توســعه 
تجدیدپذیرهــا را از جملــه راهکارهــای جلوگیــری از خاموشــی ها عنــوان کــرد.

وی بــه انتظــارات صنعــت بــرق از دولــت ســیزدهم پرداخــت و گفــت: 
اصــالح نظــام قیمت گــذاری، تشــکیل نهــاد تنظیــم مقــررات بخشــی بــرق، 
تخصیــص تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــرای تامیــن بخشــی از ســرمایه 
ــه  ــرق از جمل طرح هــای زیربنایــی، مولدســازی دارایی هــای راکــد صنعــت ب

ایــن انتظــارات اســت.
»مهــدی مســائلی« عضــو و منشــی هیات مدیــره ســندیکای صنعت برق 
ــه موضوع هــای پیرامــون فهرســت بهــای  ــا اشــاره ب نیــز در ایــن نشســت ب
پایــه توزیــع، گفــت: عــدم اســتفاده از فهرســت بهــای پایــه توزیــع نیــروی 
بــرق در مناقصــات و قراردادهــای حــوزه توزیــع توســط شــرکت های توزیــع 
نیــروی بــرق، موجــب شــکل گیــری مشــکالت قــراردادی و افزایــش تعــداد 

قراردادهــای متوقــف در ایــن حــوزه شــده اســت.
مســائلی افــزود: ایجــاد وحــدت رویــه در شــرکت هــای توزیــع سراســر 
کشــور در اســتفاده از فهرســت بهــای پایــه توزیــع نیازمنــد الــزام شــرکت های 
ــت  ــا توســط معاون ــن فهرســت به ــه اســتفاده از ای ــع سراســر کشــور ب توزی

هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر اســت.
عضــو و منشــی هیــات مدیــره ســندیکا صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه عــدم 
تامیــن منابــع مالــی بــه منظــور پرداخــت مطالبــات شــرکت هــای تولیــدی و 
پیمانــکار حــوزه توزیــع نیــروی بــرق، گفــت: شــرکت هــای توزیع نیــروی برق 
بــا توجــه بــه مشــکالت 
ــه  ــدام ب ــود اق ــی خ مال
ت  لبــا مطا خــت  ا د پر
ــدی  ــای تولی ــرکت ه ش
و پیمانــکار  بــه روش 
تهاتــر مطالبــات بــا کاال) 
ــل، ترانــس  ســیمان، کاب
کــه  انــد،  کــرده  و...( 
ایــن امــر موجــب ضــرر 
الــی 3۰ درصــدی   ۱۵
شــرکت هــای خصوصی 

ــت. ــده اس ش
ــا اشــاره  مســائلی ب
اجــرای  عــدم  بــه  
بخشــنامه هــای جبرانــی 
ــوم(  ــت دوم و س ارز )نوب
توســط  شــده  ابــالغ 
و  مــه  نا بر ن  ما ز ســا
ــت  بودجــه توســط معاون
هماهنگــی توزیــع توانیــر، گفــت: بــا توجــه بــه الزم االجــرا بــودن بخشــنامه 
»جبــران آثــار ناشــی از افزایــش نــرخ ارز در قــرارداد هــای فاقــد تعدیــل نوبت 
دوم و ســوم ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور« و نیــاز شــرکت هــای تولیــدی 
و پیمانــکار بــه اســتفاده از بخشــنامه هــای مذکــور در شــرایط اقتصــادی حــال 
ــه اجــرای بخشــنامه هــای مذکــور  ــرق، اقدامــی نســبت ب حاضــر صنعــت ب
توســط شــرکت هــای توزیــع سراســر کشــور نشــده اســت و همچنیــن نــگاه 
دوگانــه معاونــت هماهنگــی توزیــع توانیــر نســبت بــه ابــالغ بخشــنامه هــای 
مذکــور بــه شــرکت هــای توزیــع سراســر کشــور و ابطــال آن موجــب تشــدید 

ــت. ــده اس ــود ش ــت موج وضعی

می گوید  تجارت  توسعه  سازمان 
مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به کشور به دیگر 

تمدید نخواهد شد.
از بهار سال ۱3۹7 و همزمان با از 
آمریکا  اقتصادی  تحریم های  سرگیری 
علیه ایران، دولت اعالم کرد به منظور 
تامین  و  کشور  ارزی  منابع  مدیریت 
صادرکنندگان  برای  وارداتی،  نیازهای 
به  و  می کند  برقرار  ارزی  تعهد  یک 
وسیله آن، صادرکنندگان باید در قالب 
روش های مورد تایید بانک مرکزی، ارز 

خود را به کشور بازگردانند.
هرچند در سال های گذشته بارها 
شیوه های  و  ارز  این  بازگشت  نحوه 
اعالمی بانک مرکزی به ایجاد اختالف 
نظر میان دولت و بخش خصوصی منجر 
شده اما سرانجام در دو سال گذشته روند 
بازگشت ارز به کشور سرعت بیشتری 
کرونا  ویروس  کرد، هرچند شیوع  پیدا 
و محدود شدن سفرها، خود به عاملی 
در  مشکل  آمدن  وجود  به  برای  جدید 

این حوزه بدل شد.
ق  تا ا ی  عضا ا نکه  آ د  وجو با 
شده  خته  شنا فعاالن  و  نی  گا ر ز با
که  ند  ه ا د کر م  عال ا ی  د قتصا ا
ارز  یا  دار  شناسنامه  صادرکنندگان 
یا  ند  نده ا بازگردا کشور  به  را  خود 
مانعی در کار بوده که شرایط را توجیه 
همچنان  می رسد  نظر  به  اما  می کند 
محل  کشور  به  ارز  بازگشت  موضوع 
بحث باقی مانده و دیگر دولت قصدی 
ارزهای  بازگشت  زمان  تمدید  برای 

حاصل از صادرات به ایران ندارد.

 – زادبوم  حمید  اعالم  اساس  بر 
رئیس سازمان توسعه تجارت - آخرین 
صادرات  ارزی  تعهدات  ایفای  مهلت 
سال ۱3۹۸سی و یکم تیرماه و آخرین 
مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 
۱3۹۹، پایان شهریورماه سالجاری بوده 

و این مهلت تمدید نخواهد شد.
صادرکنندگان  داده:  توضیح  او 
سال ۱3۹۸ فارغ از مدت ۴ماهه ایفای 
صادرکنندگان  و  ارزی2۸ماه  تعهدات 
سال ۱3۹۹،   نیز به مدت ۱۸ ماه فرصت 
ضمن  داشته اند،  ارزی  تعهدات  ایفای 

بازگشت  روش های  در  انعطاف  آنکه 
عمل  آزادی  و  صادرات  از  حاصل  ارز 
ارزی  تعهدات  ایفای  در  صادرکنندگان 
خود، موجبات تسریع در ایفای تعهدات 

ارزی را فراهم کرده است.  
افزود:  ارزی  اقدام  کمیته  رئیس 
صادرکنندگان سال ۱3۹7 نیز تا پایان 
تیرماه سال جاری فرصت دارند نسبت 
به مراجعه به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی 
و تشکیل پرونده در خصوص احراز ارز 
پس  تا  کرده  اقدام  از صادرات  حاصل 
2بخش  بند  ذیل  کمیته  در  بررسی  از 
الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل 
از صادرات سال های ۱۴۰۰-۱3۹7 در 
خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی 
این گروه از صادرکنندگان تصمیم گیری 

شود.
کرد:  تاکید  یان  پا در  دبوم  زا
صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت 
به ایفای کامل تعهدات ارزی خود اقدام 
مندرج  محدودیت های  مشمول  نکنند، 

در بسته سیاستی خواهند شد.

هشدار رئیس سازمان توسعه تجارت؛

شهریور 1400،آخرین مهلت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات!
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کوچک  صنایع  معاون 
شرکت شهرک های صنعتی 
برای  گفت:  اردبیل  استان 
هوایی  نقل  و  حمل  خطوط  ایجاد 
در فرودگاه اردبیل در حال مذاکره با 
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران هستیم که خوشبختانه این کار 
با روند مثبتی در حال پیگیری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
خبر  این  اعالم  مهدوی ضمن  بهزاد 
گفت: راههای مختلفی برای جابه جایی 
بار در دنیا وجود دارد که هر کدام از این 
روش¬ها مزایا و معایب خاص خود را 
دارند و در این بین استفاده از خطوط 
حمل و نقل هوایی »کارگو«، بهترین 
و سریعترین راه ممکن برای صادرات 
ارزش  با  و  پذیر  فساد  محصوالت 
در  داد:  ادامه  وی  است.  باال  افزوده 
نشست مشترکی که با مدیرکل شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و با 
همراهی واحدهای صنعتی صادرات گرا 
انجام شد، راه اندازی حمل و نقل هوایی 
محصوالت تولیدی استان به کشورهای 
همجوار پیشنهاد گردید که این موضوع 

مورد موافقت اولیه شرکت هواپیمایی 
هما قرار گرفت.

در  را  امر  این  تحقق  مهدوی 
مهم  بسیار  استان  صادرات  تسریع 
برشمرد و افزود: با استقرار پروازهای 

باری در فرودگاه اردبیل، ضمن افزایش 
صادرات استان به کشورهای همجوار 
از روند ضایع شدن محصوالت فساد 

پذیر جلوگیری خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: تالش 

آن  بر  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
حمایتی  های  بسته  ارائه  با  تا  است 
و کمک به روند تولید، گامی مهم در 
افزایش تولید و صادرات محصوالت 

تولیدی استان انجام داد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

برای تسریع در روند صادرات استان
خطوط حمل و نقل هوایی در استان اردبیل ایجاد می شود

از بروز حوادث  ایمنی برای جلوگیری  رعایت نکات 
توسط مشترکین الزامی است

ایالم_    آذر یعقوبیان :  مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: 
رعایت نکات و الزامات ایمنی در مصرف گاز برای مشترکین در تمام 

طول سال الزامی است.
عباس شمس الهی اظهار داشت: در سال گذشته ۱2 حادثه برای 
مشترکین گاز در اقصی نقاط استان ایالم به وقوع پیوست که از این 

تعداد ۵ مورد آن، حادثه منجر به فوت بوده  است.
روشهای  از  سازی  فرهنگ  و  رسانی  اطالع  علیرغم  افزود:  وی 
مختلف به شهروندان و اعالم هشدارهای فراوان شرکت گاز استان مبنی 
بر عدم استفاده از وسایل غیر استاندارد و رعایت نکات ایمنی، متأسفانه 

برخی از مشترکین به این موضوع مّهم توجه نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه از این ۵ مورد حادثه منجر به فوت، ۴ مورد 
آتش سوزی ناشی از نشست گاز در داخل منزل و یک مورد نیز گاز 
گرفتگی بدلیل مسدود بودن خروجی دودکش آبگرمکن بوده است، اظهار 
داشت: در برخی موارد پرندگان در مسیر دودکش النه سازی می کنند و 
این موضوع باعث مسدود شدن دهانه خروجی دودکش می شود، انتظار 
میرود که مشترکین این مهم را همواره در طول سال مد نظر داشته و 
دودکش ها را بصورت متناوب بررسی کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

و  اشاره  گاز  به عوامل نشت  ایالم  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
تصریح کرد: استفاده از بخاری گاز سوز غیر استاندارد، نشت از شیلنگ 
گاز بدلیل پاره گی، عدم نصب درپوش در خروجی لوله ها و شیرهای گاز، 
نقص در عملکرد بست یا استفاده از بست های غیر استاندارد و سیمی 
در محل اتصال شیلنگ، از عوامل مهم نشت گاز در منازل مسکونی، 

تجاری و صنعتی می باشد.
وی از افزایش ۵ برابری تعداد متوفّیات ناشی از حوادث گاز در سال 
۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد و خاطرنشان کرد: تأثیر گذاری شیوع کرونا 
بر آموزش های حضوری کارشناسان شرکت گاز برای مشترکین از قبیل 
کاهش حضور در مدارس، مساجد، ادارات و غیره یکی از عوامل افزایش 

فوتی مشترکین در طول سال گذشته بوده است.
در  حوادث  دهنده  کاهش  عوامل  اینکه  به  اشاره  با  الهی  شمس 
اختیار شرکت های گاز استانی نیست، ادامه داد: شرایط اقتصادی جامعه، 
میزان تعهد و مسئولیت پذیری سازندگان ابنیه در کیفیت ساخت و ساز، 
عدم الزام بازرسی توسط ناظرین سازمان نظام مهندسی از سیستم لوله 
کشی گاز در حین خرید، فروش و اجاره اماکن، فرهنگ عمومی و میزان 
آگاهی شهروندان و مصرف کنندگان گاز طبیعی در عدم توّجه به توصیه 

های ایمنی از جمله عوامل مّهم در بروز حوادث ناشی از گاز هستند.
وی گفت: شرکت  گاز استان ایالم در کنترل این گونه شاخص ها 
هیچگونه نقشی ندارد و منحصراً پایش و تزریق ماده بودار کننده مرکاپتان 
برای تشخیص بوی نشت گاز را بر عهده دارد که فراتر از الزامات قانونی 
نسبت به پایش این شاخص ها اقدام نموده است و در آینده نیز در دستور 

کار کارکنان شرکت خواهد بود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان :
ارزهای رمزنگاری شده برق مشترکان  را می بلعند

مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت 
توزیع برق اصفهان به شرایط برق در روزهای آینده اشاره کرد و گفت 
:امسال نیروگاه برق آبی به دلیل نبود بارش ۵۰ درصدنسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با کمبود روبرو بوده است وهمچنین با افزایش دو 
تا سه درجه ای دمای هوا نسبت به سال گذشته و مصرف برق توسط 
بار  درصدی   ۱۵ رشد  موجب  مجموع  در  مجاز  ماینرغیر  دستگاههای 

نسبت به سال گذشته شده است 
مرسل صالحی توصیه هایی را نیز برای مشترکین خانگی مطرح 
کرد  و گفت کمپینی تحت عنوان »2 درجه »برگزار شده است که 
:یکی  پرداخته است  اندازه 2 درجه  به  بر کاهش مصرف حتی  در آن 
از راهکارها برای کاهش برق مصرفی مشترکین خانگی این است که 
کولرهای آبی بر دور کم قرار گیرد که مصرف نصف می شود همچنین 
کولرهای گازی در دمای 2٦ درجه به باال قرارگیرد وروزها از نور آفتاب 
برای روشنایی منزل استفاده شود و المپ های اضافی خاموش شود 
و از وسایل خانگی پر مصرف درساعات پیک استفاده نکنند واستفاده 

ازاین وسایل را به ساعات کم باری منتقل کنند .
وی در خصوص مشترکین صنعتی گفت :در بخش صنعت از ساعت 
تا ۱۵  از ساعت ۱3   ، تا ۱3 شهرک های صنعتی شرق اصفهان   ۱۱
شهرک صنعتی امیر کبیر و مشترکین باالی یک مگاوات و از ساعت 
۱۵ تا ۱7 مشترکین حاضر در شهرک صنعتی محمود آباد باید مدیریت 
بار داشته باشند واگر از میزان مشخص شده افزایش برق داشته باشند 

به طور قطع برق آنها قطع خواهد شد 
وی بااشاره به وجود ۱۵۰۰ اداره در شهرستان اصفهان گفت :تا 
کنون به 2۰ درصد ادارات اصفهان که مدیریت مصرف برق نداشته اند 
اخطار داده ایم و همچنین نسبت به قطع برق 2۰ اداره از ابتدا تا انتهای 

ساعت پیک اقدام کرده ایم 
وی در پایان از مردم خواست که با توجه به اینکه بیشترین میزان 
مصرف در بخش خانگی است اگر مردم همراهی داشته باشند می توانیم 

به بهترین نحو پیک تابستان را پشت سر بگذاریم

رئیس علوم پزشکی گلستان:
نگرانی از گسترش کرونای دلتا در گلستان

از  ابزار نگرانی  با  گرگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
گسترش کرونای دلتا در استان، گفت: چهار گلستانی در روز گذشته بر 

اثر ابتال به کرونا فوت کردند.
به گزارش عبدالرضا فاضل بعدازظهر شنبه در جلسه پیشگیری و 
مقابله با کرونای استان اظهارکرد: در حال حاضر 37۱ بیمار کرونایی 
در مراکز درمانی سطح استان بستری هستند که از این تعداد 7۱ بیمار 
در بخش مراقبت های ویژه بستری بوده و 3٦ نفر آنها هم به دستگاه 
ونتیالتور متصل هستند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: با 
آبادکتول،  علی  گنبدکاووس،  شهرستان های  بستری ها،  تعداد  افزایش 
قرار گرفته و گرگان، آق قال،  آزادشهر در وضعیت قرمز  مینودشت و 
بندرترکمن، کردکوی، رامیان، گالیکش و کالله در وضعیت نارنجی و 

سایر شهرستان های زرد هستند.
وی ادامه داد: چهار گلستانی در روز گذشته بر اثر کرونا فوت کرده 

و میانگین فوتی های طی دو هفته گذشته دو بیمار در روز بوده است.
فاضل با اشاره به ورود ویروس جهش یافته از نوع دلتا و هندی، 
گفت: روند ابتالء به این سویه جهش یافته در استان خفیف اما نگران 

کننده است و در روزهای آتی امکان افزایش فوتی ها وجود دارد.

کســب رتبــه دوم دادگســتری کل اســتان ایــالم 
ــی ــی الکترونیک در دادرس

بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری اســتان ایــالم، بنــا بــر 
ــه، دادگســتری  ــوه قضائی ــاوری اطالعــات ق ــار و فن اعــالم مرکــز آم
کل اســتان ایــالم در ارزیابــی هــای ســالیانه ایــن مرکــز حائــز رتبــه 
دوم دادرســی الکترونیــک در کشــور شــد و از ســوی معــاون اول قــوه 
ــر  ــورد تقدی ــات م ــاوری اطالع ــار و فن ــز آم ــس مرک ــه و رئی قضائی

قــرار گرفــت.
بنــا بــر ایــن گــزارش، بــا همــت رئیــس کل دادگســتری اســتان 
ــژه  ــتان بوی ــی و اداری اس ــان قضای ــران و کارکن ــه مدی ــالم، کلی ای
ــگر  ــان تالش ــزی و کارکن ــه ری ــات و برنام ــاوری اطالع ــت فن معاون
فنــاوری اطالعــات واحدهــای قضایــی و ســتادی و همــکاری بســیار 
خــوب مســئولین و کارشناســان زنــدان هــا، اســتان ایــالم موفــق بــه 
کســب رتبــه دوم کشــور در برگــزاری جلســات غیرحضــوری دادرســی 

الکترونیــک شــد.
گفتنــی اســت در جلســات دادرســی الکترونیــک، بــدون نیــاز بــه 
حضــور زندانــی در محــل دادگاه و دادســرا، ارتبــاط مســتقیم الکترونیک 
ــت  ــا مشــاهده و دریاف ــده و ب ــرار ش ــده برق ــا قاضــی پرون ــی ب زندان
صــوت و تصویــر طرفیــن، جلســات دادرســی بــه صــورت غیرحضوری 

ــود. ــام می ش انج
در برگــزاری جلســات غیرحضــوری دادرســی، بســیاری از هزینــه 
هــای جــاری از جملــه تامیــن نیــروی انســانی بــرای جــا بــه جایــی 
زندانیــان از زنــدان تــا محــل دادگاه و بســیاری از خطــرات احتمالــی 

بــا حفــظ امنیــت فیزیکــی و الکترونیکــی حــذف شــده اســت.
بهــره منــدی طــرح از بســترهای داخلــی قــوه قضائیــه، صرفــه 
جویــی در هزینــه هــای اعــزام و مراقبــت از زندانیــان اعزامــی، تســریع 
ــات  ــد اوق ــش تجدی ــی و کاه ــه دادرس ــش اطال ــیدگی و کاه در رس

رســیدگی از مزایــای دادرســی الکترونیــک بــه شــمار مــی رود.

در شهرستان گرمسار صورت پذیرفت؛
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــی گازرس ــات اجرای عملی
جوادآبــاد، مندولــک و امامــزاده ســرباز آغــاز 

شــد
کلنــگ آغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه گازرســانی بــه روســتاهای 
ــع شهرســتان گرمســار  ــاد، مندولــک و امامــزاده ســرباز از تواب جوادآب
بــا حضــور علیرضــا شــریفی نــژاد معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــه زمیــن  اســتانداری و جمعــی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی  ب

زده شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی؛ علیرضــا اعوانــی مدیرعامل شــرکت 
گاز اســتان ســمنان در حاشــیه ایــن مراســم اظهــار داشــت؛ بــا افتتــاح 
ایــن طــرح ۱۰۰ درصــد روســتاهای حوزه شهرســتان گرمســار از نعمت 

گاز طبیعــی برخــوردار می شــوند.
ــه 3  ــروژه شــامل گازرســانی ب ــن پ ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب وی ب
روســتا و 22 واحــد صنعتــی و تولیــدی اســت، گفــت: ایــن طــرح بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 33 میلیــارد ریــال و ظــرف مــدت 7 مــاه اجرایــی 

خواهــد شــد.
اعوانــی بــا اشــاره به ارزش افــزوده اســتفاده از انرژی پــاک گاز به 
جــای ســایر ســوختهای فســیلی خطــاب بــه اهالــی حاضــر در مراســم 
گفــت: بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی انجــام شــده توســط شــرکت گاز 
جهــت ایجــاد زیرســاخت انــرژی در ایــن منطقــه، شایســته اســت مردم 
و مســئوالن شهرســتان از هــم اکنــون بســتر بهــره بــرداری مناســب 
ــق اقتصــادی  ــه منظــور توســعه و رون ــن فرصــت ارزشــمند را ب از ای

فراهــم آورنــد.
اعوانــی در پایــان، همــکاری و تعامــل کلیه دســتگاه هــای ذیربط 
را در اجــرای مناســب پــروژه ضــروری دانســت و ابراز امیــدواری کرد و 
گفــت؛ ضریــب برخــورداری از روســتاهای اســتان از نعمــت گاز طبیعی، 
۹۱ درصــد اســت؛ بــه فضــل الهی بــا همکاری مســئوالن و در شــرایط 
مناســب بــا اجــرای پــروژه طبــق برنامــه زمانبنــدی تعریــف شــده، در 
آینــده نزدیــک شــاهد ســبز شــدن کامــل شهرســتان گرمســار از لحاظ 

برخــورداری گاز طبیعــی خواهیــم بود.

ــای  ــتگاه ه ــازی دس ــب س ــرای مناس ــدم اج ع
ــازی  ــب س ــتاد مناس ــن س ــر ذره بی ــی زی اجرای

ــاوجبالغ ــتان س شهرس
ســومین جلســه کمیتــه فنــی و تخصصــی ســتاد مناســب ســازی 
ــی  ــر فن ــئول دفت ــر مس ــدس پالیزگی ــور مهن ــا حض ــتان  ب شهرس
فرمانــداری شهرســتان ، مهنــدس انعامــی کارشــناس مســئول ســتاد 
مناســب ســازی فرمانداری شهرســتان و ســایر اعضای ســتاد در محل 

فرمانــداری شهرســتان ســاوجبالغ برگــزار گردیــد.
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــی ضم ــدس انعام ــه مهن ــدای جلس در ابت
حاضریــن  در خصــوص دســتور جلســه  و اجــرای منظم صورتجلســات  
ــوان  ــی را عن ــاری مطالب ــال ج ــتگاه ها در س ــرد مناســب دس و عملک
نمودند.در ادامه مســئولین مناســب ســازی شــهرداری های شهرســتان 
و ادارات گاز ، کتابخانــه هــای عمومــی ، آمــوزش و پــرورش ، بــرق 
، ورزش و جوانــان ، نظــام مهندســی ، شــرکت عمــران شــهر جدیــد 
ــعید  ــاران س ــان و دهی ــت و درم ــکن، بهداش ــاد مس ــتگرد ، بنی هش
ــه عنــوان  ــو صحــرا از بخــش چنــدار ب ــاد از بخــش مرکــزی و بان آب
روســتاهای پایلــوت بــه بیــان اقدامــات و برنامــه هــای خــود در ســال 

ــد . ۱۴۰۰ پرداختن
 مهنــدس انعامــی در ادامــه در خصــوص اجــرای  منظــم 
ــتگاه  ــط دس ــت توس ــرع وق ــات در اس ــخ مکاتب ــات و پاس صورتجلس
هــا طبــق وظایــف محولــه مطالبــی را عنــوان و اظهــار داشــتند عــدم 
اجــرای مصوبــات و اجــرای اقدامــات مناســب ســازی از ســوی برخــی 
از دســتگاه ها از ســوی ســتاد مناســب ســازی شهرســتان رصــد و بــا 
ــط برخــورد  ــق ضواب ــد طب ــر قصــور میکنن ــن ام ــه در ای ــی ک مدیران

خواهــد شــد .
 وی افــزود طبــق ضابطــه 2۴٦ ابالغــی ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور هیــچ پــروژه ای بــدون تاییــد ســتاد مناســب ســازی شهرســتان 
ــکر از  ــن تش ــان ضم ــر در پای ــدس پالیزگی ــی گردد.مهن ــاح نم افتت
همراهــی اعضــای ســتاد در اجــرای برنامــه هــا بیــان داشــتند بــازوی 
اجرایــی ســتاد مناســب ســازی ، کمیتــه فنــی مــی باشــد و اعضــای 

حاضــر نماینــدگان ســتاد در دســتگاه هــا مــی باشــند  . 
مســئول دفتــر فنــی فرمانــداری شهرســتان اظهار داشــت مســائل 
مناســب ســازی نیازمنــد پیگیــری مــی باشــد و ســتاد مناســب ســازی 
ــدس  ــد. مهن ــی ده ــام م ــای الزم را انج ــت ه ــه حمای ــن زمین در ای
ــی  ــتاد م ــه س ــوان دبیرخان ــه عن ــتی ب ــزود اداره بهزیس ــر اف پالیزگی
ــت  ــری و فعالی ــات پیگی ــرای مصوب ــری اج ــه پیگی ــتی در زمین بایس

ــد .  هایــش را بیشــتر نمای
ایشــان لــزوم توجــه بــه مســائل آموزشــی و فرهنــگ ســازی  در 
ایــن زمینــه را نســبت بــه اجــرای پــروژه هــا مهمتــر دانســتند و اظهــار 
داشــتند دســتگاه هــای متولــی آمــوزش و فرهنــگ ســازی بایــد تالش 
هایشــان در پیشــبرد برنامــه هــا افــزون تــر نماینــد و پیشــبرد اهــداف 

ســتاد نیازمنــد نظــم و تــالش اســت .
 وی در پایــان افــزود بــا توجــه بــه تعطیلــی باشــگاه های ورزشــی 
و مــدارس ایــن فرصــت مناســبی اســت تــا نســبت به مناســب ســازی 

اماکــن فــوق و رفــع ایــرادات پرداخت.

اصفهان،  بفای  آ عامل  مدیر 
تجهیز و ارتقاء تصفیه خانه فاضالب 
ء  تقا ر ا جب  مو ن  صفها ا ب  جنو
مطابق  شده  تصفیه  پساب  کیفیت 
محیطی  زیست  ردهای  ندا ستا ا با 

شده است.
هاشم امینی در بازدید از تصفیه 
خانه فاضالب جنوب اصفهان با اشاره 
به ارتقای تجهیزات این تصفیه خانه 
به  تبدیل هوادهی سطحی  با  گفت: 
مخازن  بازسازی  و  تخلیه  عمقی، 
و  متان  گاز  استحصال  لجن،  هضم 
تعمیر  و  مشعل  توسط  آن  سوزاندن 
تصفیه  فرایند  لجن،  سانتریفیوژهای 
استانداردهای  با   مطابق  فاضالب 

زیست محیطی انجام می شود.
وی ارتقاء تجهیزات تصفیه خانه 
افزایش  در  موثر  بسیار  را  فاضالب 
و  برشمرد  خروجی  پساپ  کیفیت 
حجم  حاضر  حال  در  کرد:  اعالم 
خروجی تصفیه خانه فاضالب جنوب 
۱2۰۰ لیتر درثانیه است که از لحاظ 
ذیصالح   نهادهای  تایید  مورد  کیفی 
زیست  استانداردهای  با  مطابق  و 

محیطی است. 
تجهیزات  ارتقای  افزود:  امینی 
در  تنها  نه  فاضالب  خانه  تصفیه 
کاهش آالینده های زیست محیطی 
موثر  بسیار  نامطبوع  بوی  کاهش  و 
بوده  بلکه تاثیر به سزایی در افزایش 

کیفیت پساب خروجی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشاره به محدودیت 
پساب  از  مجدد  استفاده  آبی،  منابع 
و  برشمرد  اهمیت  حائز  را  خروجی 
گفت: اصالح کیفیت پساب، مهمترین 
فاضالب  تصفیه  و  جمع آوری  هدف 
مجدد  مصرف  که  نحوی  به  است، 
یا  و  شده  تصفیه  فاضالب  پساب 
دفع آن در محیط زیست، تغییری در 

اکوسیستم محیط ایجاد نکند.
این که فاضالب  بیان  با  امینی 

شهری پس از جمع آوری و انتقال به 
مختلف  های  فرایند  در  تصفیه خانه، 
لوژیکی  بیو و  یی  شیمیا فیزیکی، 
هم  داشت:  اظهار  می شود،  تصفیه 
اکنون پساب فاضالب 7 تصفیه خانه 
فعال  لجن  روش  با  اصفهان  استان 
شیوه  با  تصفیه خانه   ۱۴ پیشرفته، 
خانه  تصفیه   7 و  بی هوازی  الگون 
هم با فرایند برکه های تثبیت تصفیه  

می شوند .  
ن  صفها ا ی  بفا آ مل  عا یر مد
پساب  ز  ا بهره  برداری  بیشترین 

استان  فاضالب  های  نه   تصفیه خا
اصفهان را برای آبیاری فضای سبز 

و صنعت دانست.
خانه  تصفیه  شود:  می  اضافه   
فاضالب جنوب شهر اصفهان قدیمی 
ترین تصفیه خانه فاضالب کشور به 
 ۱3۴٦ سال  در  که  رود  می  شمار 
تصفیه  ظرفیت  با  شمسی  هجری 
فاضالب جمعیتی معادل ۹۰ هزار نفر 
به بهره برداری رسید و هم اکنون با 
هزار   ۸۹۰ فاضالب  تصفیه  ظرفیت 

نفر به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

 کیفیت پساب تصفیه خانه فاضالب جنوب
، مطابق با استانداردهای زیست محیطی است 

باقرزاده- سمیه  مشهدمقدس 
تحفه گر از صادرات بیش از ششصد 
میلیارد ریال فراورده های چاپی در این 

استان خبر داد.
افشین تحفه گر معاون فرهنگی 
و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی اظهار داشت : 
در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ مجموعا 
ریالی مجوز چاپ و صادرات  نظر  از 
ششصد و یک میلیارد و 3٦۰ میلیون 
ریال محصوالت و فرآورده های چاپی 
و بسته بندی از استان خراسان رضوی 
به خارج از کشور صادر گردیده است.

برهمین اساس محصوالت چاپی 
خالی  کارتن  انواع  شامل:  صادرشده 
چاپ)کیک، آبمیوه، تخم مرغ، صابون، 
شکالت، آدامس، پفک، ویفر، بیسکوئیت 
چاپی)جعبه  مقوایی  جعبه  و…(، 
لیبل،  لفاف،پاکت،  سلفون،  شیرینی(، 
برچسب،پاکت آبمیوه و..، پاکت مقوایی، 
انواع کفی کارتن، کیسه خالی سیمان 
و نیز  درب بطری آب و نوشابه بوده 
است. وی ادامه داد: محصوالت چاپی 
یادشده به کشورهای آسیای میانه ازجمله 
قرقیزستان،  تاجیکستان،  افغانستان، 

و  عراق  نیز  و  ترکمنستان  ازبکستان، 
صادرشده  اروپایی  ازکشورهای  برخی 

است.
بتدای  ا ز  ا داشت:  بیان  وی 
فروردین ماه سال جاری تا پایان خرداد 
ماه نیز  از این استان محصوالت چاپی 
شامل انواع سلفون، لفاف پاکت، لیبل، 
برچسب، پاکت آبمیوه و غیره به ارزش 

حجمی هشتصد و 2۵ هزار کیلوگرم 
و ارزش ریالی چهارصد و ۱۸  میلیارد 
و 3٦۰ میلیون ریال صادرشده است.

وی درپایان اظهار امیدواری کرد 
با توجه به نامگذاری سال باعنوان ” 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها ” 
واستقبال  رهبری  معظم  مقام  توسط 
درکشورهای  تجاری  های  طرف 

ظالمانه  های  تهدیدتحریم  همسایه” 
بتوانیم  را به فرصت تبدیل کنیم” و 
جدید  بازارهای  به   ۱۴۰۰ درسال 
دست یافته و ضمن افزایش صادرات 
ظرفیت واحدهای غیر فعال چاپی را 
فعالتر از گذشته نموده و مشهد را به 
درمنطقه  چاپی  محصوالت  بارانداز 

تبدیل نماییم.

معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی؛

صادرات بیش از ۶00 میلیارد ریال فراورده های چاپی در خراسان رضوی

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اعوانی  علیرضا 
سمنان به منظور بررسی مشکالت و ارائه راهکارهای 
و  آرادان  گرمسار،  گاز  اداره  همکاران  با  موانع  رفع 

ایوانکی دیدار نمود.
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
برداری،  بهره  معاونت  همراه  به  عامل  مدیر  سمنان؛ 
مشاور و رئیس دفتر حوزه مسئولیت خود با حضور در 
ادارات گاز شهرستان گرمسار و توابع آن ضمن تقدیر 
به  را  و زحمات همکاران فرصتی  از تالش  و تشکر 
منظور بیان مشکالت و رفع موانع کاری فراهم آورد. 

علیرضا اعوانی در این نشست به تحقق اهداف 
در  مهم  این  افزود:  و  کرد  اشاره  گاز  شرکت  کالن 
سایه  تالش و همکاری همه ارکان شرکت از گازبانی 
تا مدیریت ارشد محقق شده است و مسئولیت سنگین  
استمرار، توسعه و بروز رسانی اهداف در سالهای آتی 
از برنامه های الینفک این شرکت می باشد.وی توان 
و پتانسیل کارکنان ادارات گاز را بسیار ارزشمند دانست 
و گفت: یکی از اهداف ما در فرآیند رشد و یادگیری؛ 
پرورش همکارانی تحلیل گر است که واکاوی و تحلیل 
موضوعات را جایگزین توضیح و توجیه ِصرف مسائل 

کاری نمایند.
اعوانی  پرداختن به دغدغه ها و تالش در مسیر 
اولویت  دارای  موضوعات  از  را  کارکنان  مسائل  حل 
به  اهمیت  افزود:  و  کرد  اعالم  خود  مدیریتی  حوزه 
سرمایه های انسانی و  تکریم کارکنان باید در تمامی 

الیه های مختلف شرکت نهادینه شود.
در پایان مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با 
جمع بندی مشکالت و مسائل مرتبط با نواحی عملیاتی، 
اتخاذ راهکارهای مناسب را در تصمیمات آتی به منظور 

رفع مسائل مطروحه مد نظر قرار داد. 

با هدف رفع مشکالت صورت گرفت:
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با کارکنان اداره گاز شهرستان گرمسار

 و توابع به صورت حضوری مالقات کرد
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آب  مدیرعامل شرکت 
بوشهر  استان  فاضالب  و 
مسئوالن  با  نشست  ر  د
بوشهر  استان  شهرستان های  آبفای 
سختی  سال  امسال  اینکه  بیان  با 
با  قیاس  در  آشامیدنی  آب  تأمین  در 
تالش  افزود:  است  قبل  سال های 
و  آب  شرکت  کارکنان  شبانه روزی 
روستاهای  و  شهرها  در  فاضالب 
استان بوشهر ستودنی است که در هر 
مشکالت  نیازهای  پاسخگوی  زمان 

مشترکان هستند.
و  انسجام  حمزه پور  عبدالحمید 
شرکت  مدیران  و  کارکنان  همدلی 
آب و فاضالب استان بوشهر با مردم 
و مسئوالن را عامل موفقیت در گذر 
از بحران تأمین آب آشامیدنی دانست 
و تأکید کرد: آرامش و رضایت مندی 
مردم مورد توجه ویژه قرار دارد و در 
این راستا از هیچ کوششی فروگذاری 

نمی شود.
وی همکاری شهرداران، دهیاران 
و  شهرها  در  اسالمی  شوراهای  و 
آبرسانی  پروژه های  اجرا  در  روستاها 
را مورد ستایش قرار داد و بیان کرد: 
برای مدیریت مصرف آب باید از همه 
بخش ها کمک گرفته شود که در این 
بخش ائمه جمعه و جماعات در شهرها 
نقش مهم و ویژه ای در تبیین اهمیت 

صرفه جویی آب دارند.
حمزه پور با بیان اینکه خشکسالی 
بسیاری از منابع تأمین آب تحت تأثیر 
گذر  راه  تنها  گفت:  است  داده  قرار 
کرونایی  شرایط  در  گرم  تابستان  از 
اداری  همکاری مردم و دستگاه های 
و اجرایی در مدیریت مصرف آب است.

طرح های  اجرا  به  اشاره  با  وی 
شیرین سازی آب دریا به عنوان منابع 
استان  آشامیدنی  آب  تأمین  جدید 
کنون  ا کرد:  نشان  خاطر  بوشهر 
پروژه های آب شیرین کن در شهرهای 
بوشهر، کنگان و روستای نوار ساحلی 
شهرستان دشتی وارد مدار تولید است 
استان  مصرفی  آب  از  درصد   ۸ که 

بوشهر را تأمین می کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با بیان اینکه پروژه های 
آب شیرین کن توسط بخش خصوصی 

اجرا و آب تولیدی به صورت تضمینی 
از آنها خریداری می شود و در اختیار 
مردم قرار می گیرد افزود: هر مترمکعب 
 ۱۵ بین  پروژه ها  این  از  تولیدی  آب 
دارد  هزینه  تومان  هزار   ۱٦ تا  هزار 
اختیار  در  اندکی  بسیار  قیمت  با  که 
مردم قرار می گیرد و مابقی هزینه آب 
به صورت یارانه دولت پرداخت می کند.

حمزه پور بیان کرد: ساالنه افزون 
یارانه  تومان  تا ۱٦۰ میلیارد  بر ۱۵۰ 
با  که  می شود  پرداخت  آب  خرید 
دیگر  پروژه های  شدن  مدار  وارد 
این  بوشهر  استان  در  آب شیرین کن 

رقم افزایش چشمگیری می یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شدن  مدار  وارد  از  بوشهر  استان 
ظرفیت  به  آب شیرین کن  پروژه های 
۵۰ هزار مترمکعب در بوشهر خبر داد 
و تصریح کرد: فاز نخست پروژه های 
هزار   ۱7 و  هزار   3۵ آب شیرین کن 
مترمکعب بوشهر تا بزودی وارد مدار 

تولید می شود که جوابگوی بخشی از 
مشکالت است.

هزینه  اینکه  بیان  با  حمزه پور 
پروژه های  از  آب  تولید  شده  تمام 
تأمین  با  قیاس  قابل  آب شیرین کن 
نیست  سد  و  چشمه  چاه،  از  آب 
گفت: با توجه به تولید و تأمین آب با 
هزینه های باال باید فرهنگ مدیریت 
مصرف در برنامه و سبد خانوارها در 
بگیرد که در  قرار  و روستاها  شهرها 
این راستا نقش اصحاب رسانه و روابط 

عمومی ها قابل توجه است.
وی سامانه ۱22 را درگاه اصلی 
فاضالب  و  آب  مسئوالن  رتباط  ا
استان بوشهر با مردم دانست و تأکید 
سامانه  و  اطالع رسانی  مرکز  کرد: 
مردم  اختیار  در  شبانه روز  در   ۱22
مطالبات  و  خواسته ها  انعکاس  برای 
است و باید مسئوالن آب و فاضالب 
استان  مختلف  شهرستان  های  در 
بوشهر در همه شبانه روزی پاسخگوی 

مشکالت و مطالبات مردم باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر تاکید کرد: تالش های 
افزایش  برای  شرکت  عمومی  روابط 
با  آب  تامین  نحو  در  مردم  آگاهی 
توجه  مورد  باید  مشقت  و  مشکالت 

قرار بگیرد.
تامین  بر  تاکید  با  حمزه  پور 
درآمدهای شرکت گفت: شرکت آب 
درآمد  هزینه  صورت  به  فاضالب  و 
اداره می شود که پرداخت آب مصرفی 
قشرهای  و  دستگاه ها  ادارات،  در 

مختلف باید مورد توجه قرار بگیرد.
آب  انشعابات  با  برخورد  بر  وی 
آب  گفت:  و  کرد  تاکید  غیرمجاز 
در  مردم  مصرف  برای  تنها  تولیدی 
آبیاری  و  است  روستاها  و  شهرها 
طریق  از  دام  آب  تامین  و  درختان 
با  و  نیست  یز  جا برسانی  آ شبکه 
استفاده کنندگان غیرمجاز آب شرب 

برخورد می شود.

همکاری مردم در مدیریت مصرف تنها راه گذر از تابستان گرم 
در شرایط کرونایی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:
اقدامات اضطراری برای تامین آب شرب گرگان 

حسینی  محسن  سید  مهندس  گلستان،  ای  منطقه  آب  شرکت   
اظهار کرد: از مرداد ۹۹ که مسئولیت شرکت آب منطقه ای را بر عهده 
گرفتم بررسی های متعددی برای وضعیت آبرسانی به گرگان انجام شد 
و متوجه شدم برای آب شرب گرگان حدود ۴۵۰ لیتر بر ثانیه در پیک 
مصرف ، کمبود داریم که اگر بخواهد فقط با تامین آب چاه مدیریت 
شود و با شبکه و مخزن و پرت آب کاری نداشته باشیم ، حدود 3۰ 

حلقه چاه برای گرگان نیاز است.
با  متعددی  های  پیگیری  و  ها  رایزنی  راستا،  این  در  افزود:  وی 
وزارت نیرو، نمایندگان  شهرستان گرگان،  استاندار و سازمان برنامه و 
بودجه انجام شد که در خرداد ماه امسال ٦۰ میلیارد تومان برای تامین 
شرب گرگان ابالغ کردند. البته امیدواریم تخصیص هم داده شود. یعنی 
در مجموع طی ۴ سال گذشته 2٦ میلیارد تومان برای شرب گرگان 
تخصیص وجود داشته است  که اعتبار ناچیزی بود بوده است و اعتبار 

ابالغی سال جاری حدود ۴ برابر اعتبار سال های گذشته بوده است.
حسینی بیان کرد: در مهر ماه  سال گذشته در زمینه شرب گرگان،  
با وزیر نیرو در مجلس جلسه ای برگزار شد که مقرر شد شرکت آب و 

فاضالب ۱۰ حلقه چاه برای شرب گرگان احداث کند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تصریح کرد: تاکنون شرکت آب 
و فاضالب مجوز 7 حلقه را گرفته و دو حلقه نیز در حال حفاری است .

وی در خاتمه گفت : برخی چاه های آب کشاورزی و ادارات دولتی 
را نیز قانع کردیم که آب چاه خود را اضطراری به آّب و فاضالب تحویل 
دهند که با مجموعه اقدامات اضطراری آب تزریقی به شبکه شرب گرگان 

در حال اضافه شدن است.

مدیرعامل آب و فاضالب استان مازندران: با کمبود 
جویی  صرفه  آب  درمصرف  لطفا  هستیم  مواجه  آب 

کنید 
مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به وجود تنش آبی در این استان 
گفت:  با کمبود آب مواجه هستیم، از مردم تقاضا داریم تنها با  ۱۵تا 2۰ 

درصد صرفه جویی، در گذر از این تنش به ما کمک کنند.
 به گزارش روابط عمومی آب وفاضالب استان مازندران، مهندس 
بهزاد برارزاده با اشاره به اینکه این استان نیز همچون سایر استانهای 
کشور با پدیده کمبود آب مواجه است افزود: کاهش نزوالت جوی و 
گرمای هوا باعث افت ذخایر منابع آبی، ایجاد پدیده خشکسالی و کمبود 

آب در برخی از شهرها و روستاهای مازندران  شده است. 
وی ادامه داد: عالوه بر تالش همکاران ما در تامین آب شرب، از 
مشترکین محترم تقاضا داریم در این شرایط خاص، آب را بیهوده هدر 
ندهند و از مصارف غیرضروری همچون شست وشوی جلوی درب منازل 
و مغازه ها، خودرو و آبیاری باغات و باغچه ها با آب شرب خودداری 
کنند و با استفاده از شیرآالت کاهنده در مصرف آب صرفه جویی نمایند.

 مدیرعامل آبفامازندران با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف و صرفه 
جویی به معنای عدم استفاده از آب نیست، خاطرنشان کرد: هم استانی 
های عزیز تقاضا می کنیم تنها با ۱۵ تا 2۰ درصد صرفه جویی در مصرف 

آب همکاران ما را در گذر از تنش آبی یاری  رسانند. 
وی، تصریح کرد: صرفه جویی کار سخت و پیچیده ای نیست و به 
راحتی در امورات روزمره قابل اجراست. مهندس برارزاده با بیان اینکه در 
ایام تعطیل و تابستان  در شهرهای ساحلی و برخی روستاهای استان با 
افزایش مسافر و جمعیت سیار مواجه هستیم که تامین آب شرب این 

افراد نیز بر عهده شرکت آب وفاضالب  است.
وی افزود: آب شرب سالم و بهداشتی به سختی  و هزینه بسیار 
بدست می آید و دراختیار مشترکین قرار می گیرد بنابراین انتظار می 
رود به پاس تالشهای همکاران ما، مردم عزیز آب را بیهوده هدر ندهند 
و از آن به عنوان کاالی بارارزش که جایگزینی ندارد ، استفاده کنند. 

تحت  روستا   ۱٦7۸ و  شهر   ۵۸ اینکه  بیان  با  برارزاده،  مهندس 
پوشش خدمات آبرسانی این شرکت قرار دارد، گفت: مصرف باالی آب 
در پیک مصرف باعث کمبود و یا قطع آب در برخی از شهرها می شود. 
مدیرعامل آبفامازندران در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: مشترکین 
می توانند موارد شکستگی و یا هدر رفت آب را به سامانه ۱22 اطالع 

دهند تا همکاران ما برای بررسی علت و رفع آن اقدم نمایند.

مهر  مسکن  واحد  هزار   14 حدود  امسال  نخست  ماه  سه 
فروش اقساطی شد

و  میلیون  اقساطی 2  از فروش  بانک  مسکن  عضو هیات  مدیره 
۱2۰ هزار و ۵ واحد مسکن مهر از ابتدای اجرای طرح تاکنون خبر داد 
و سهم واحدهای مسکونی مهر فروش اقساطی شده امسال را ۱3 هزار 

و ۹۴7 واحد برشمرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه 
بانک مسکن،  هیات مدیره  عضو  علمداری  محمدحسن  شهرسازی،  و 

تازه ترین وضعیت فروش اقساطی مسکن مهر را توضیح داد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به اینکه در مجموع 2 میلیون 
و ۱2۰ هزار و ۵ واحد مسکن مهر ، فروش اقساطی و تعیین تکلیف شدند، 
گفت: در سال جاری و در سه ماه نخست امسال،  ۱3 هزار و ۹۴7 واحد 

مسکن مهر ، فروش اقساطی شد.
گفتنی است، بر اساس اعالم محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، 
هم اکنون کمتر از 3۸ هزار واحد مسکن مهر در کشور باقی مانده است 
که در ماه های آتی و قبل از اتمام دولت تکمیل شده و به بهره برداری 
می رسد. طرح مسکن مهر طرحی است که از دولت نهم برنامه ریزی 
شد و طی دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم به اجرا درآمد و هم اکنون 

در مراحل پایانی قرار دارد.

صندوق گنجینه الماس بیمه دی رتبه نخست را کسب کرد
صندوق گنجینه الماس بیمه دی با درآمد ثابت ۵۸٪، رتبه نخست 

بین ۸۰ صندوق کشور را در سال ۱3۹۹ کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه  دی؛ صندوق گنجینه الماس 
بیمه دی که در سال ۹۸ نیز در رده ۱۰ صندوق برتر کشور جای گرفت، 
امسال نیز با کسب رتبه نخست در میان صندوق های کشور، پربازده 

ترین صندوق نام گرفت.
ذخایر  گذاری  با هدف سرمایه  را  این صندوق  بیمه دی  شرکت 
ریاضی بیمه های زندگی راه اندازی کرده است و توانسته سود حاصل 

از این مشارکت را به بیمه گذاران خود پرداخت نماید.

ایالم- مدیرکل ثبت احوال ایالم 
گفت: میزان والدت در این استان در 
سه ماه نخست امسال نسبت به مدت 
کاهش  درصد   ۸.٦ قبل  سال  مشابه 

داشته است.
»سید محمدعلی تقوی« اظهار 
سال  نخست  ماهه  سه  در  داشت: 
گذشته یک هزار و ۸۹٦ واقعه والدت 
در استان ثبت شد که این میزان در 
مدت مشابه امسال به یک هزار و 733 

مورد کاهش یافت.
وی افزود: تعداد والدت شهری 
در سه ماهه اول امسال برابر با هزار 
و 2۴٦ رویداد و تعداد والدت روستایی 

برابر با ۴۸7 رویداد است.
مدیرکل ثبت احوال ایالم ادامه 
ثبت  از  حاصل  جنسی  نسبت  داد: 
والدت در سه ماهه اول امسال برابر با 
۱۰۹.۸ است که این شاخص در مدت 
بوده  واقعه   ۱۱3.3 قبل  سال  مشابه 

واقعه  مقابل هر ۱۰۰  در  یعنی  است 
دختر ۱۰۹.۸ پسر به ثبت رسیده است.

»تقوی« یادآور شد: همچنین در 
سه ماهه اول امسال تعداد ۵3 والدت 

حاصل چندقلوزایی به ثبت رسیده که 
یک  و  دوقلو  واقعه   2۵ تعداد  این  از 

مورد سه قلو است.
وی به واقعه فوت در استان اشاره 
کرد و افزود: در سه ماهه نخست سال 
گذشته ٦۹2 واقعه فوت در استان ثبت 
مشابه  مدت  در  میزان  این  که  شده 

امسال به 7۸۴ واقعه رسیده است.
مدیرکل ثبت احوال ایالم اضافه 
کرد: در سه ماهه اول امسال به ازای 
هر ۵.۸ واقعه ازدواج یک طالق رخ 
مدت  در  نسبت  این  که  است  داده 
مشابه سال قبل 7.۸ مورد بوده است.

ازدواج  اینکه  بیان  با  »تقوی« 
یافته  افزایش  درصد   3.2 استان  در 
نخست  ماهه  سه  در  گفت:  است، 
سال گذشته  یک هزار و 2٦۰ واقعه 
در  میزان  این  که  شده  ثبت  ازدواج 
و  هزار  به  یک  امسال  مشابه  مدت 

3۰۰ واقعه افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال عنوان کرد؛

کاهش ۸.۶ درصدی والدت در ایالم

اعطای تسهیالت به مستاجرین در موسسه اعتباری ملل
تامین  حمایتی  تسهیالت  محترم  مستأجرین  حال  رفاه  منظور  به 

مخارج مستاجرین در موسسه اعتباری ملل پرداخت می شود.
در  موسسه  این  ملل:  اعتباری  موسسه  روابط عمومی  گزارش  به 
راستای حمایت از مستاجرین تسهیالت حمایتی تامین مخارج مستاجرین 
را در کلیه شعب سراسر کشور پرداخت می نماید. مستاجرین محترم برای 
بهره مندی از این تسهیالت می بایست از طریق سامانه طرح اقدام ملی 
مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام به عمل آورده و پس از معرفی 
به شعب موسسه اعتباری تسهیالت را دریافت نمایند.این تسهیالت در 
قالب عقد مرابحه و با نرخ سود تسهیالت ۱2 درصد پرداخت می گردد.

این گزارش می افزاید در شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، 
تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال و تهران 7۰۰ میلیون 
به مستاجرین تسهیالت  ریال  میلیون  مبلغ 2۵۰  و سایر شهرها  ریال 
پرداخت می شود.گفتنی است در سال ۱3۹۹ موسسه اعتباری ملل با 

پرداخت تسهیالت به ۴۱22 نفر از مستاجرین حمایت کرد.

فناوری  حوزه  در  متخصص  نیروی  کارگران  رفاه  بانک 
اطالعات استخدام می کند

پایداری  ارتقاء  و  پذیری  راستای دسترس  رفاه کارگران در  بانک 
سامانه های بانکی، نیروی تخصصی در حوزه فناوری اطالعات استخدام 

می کند.
بانک در نظر  این  بانک رفاه کارگران،  به گزارش روابط عمومی 
دارد به منظور تامین بخشی از نیروی تخصصی خود در زمینه فناوری 
و  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  با  شرایط  واجد  افراد  میان  از  اطالعات 
کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر و مهندسی 
فناوری اطالعات در تمامی گرایش ها، در چارچوب قوانین و مقررات 

جاری خود دعوت به همکاری کند.
متقاضیانی که دارای شرایط عمومی و تخصصی مطابق با شرایط 
www. اعالم شده هستند می توانند با مراجعه به پورتال بانک به نشانی

refah-bank.ir در قسمت اطالع رسانی نسبت به بارگذاری رزومه 
)فردی، تحصیلی و شغلی( خود اقدام کنند.شایان ذکر است که از افراد 
به عمل  انجام مصاحبه تخصصی دعوت  برای  واجد شرایط همکاری 

خواهد 

مدیرعامل بانک مهر ایران:
بانکداری الکترونیکی یک الزام است، نه انتخاب

بانک در استان  با کارکنان  ایران، در دیدار  بانک مهر  مدیرعامل 
قزوین بر ضرورت حرکت در مسیر بانکداری الکترونیکی تأکید کرد.

به گزارش از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر 
مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک در سفر به استان قزوین از ستاد و 
تعدادی از شعب بانک بازدید کرد. وی در این بازدیدها نکاتی را برای 

بهبود روند فعالیت کارکنان مورد تأکید قرار داد.
اکبری در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان، خبر داد: در در حال 
حاضر معوقات بانک قرض الحسنه مهر ایران کمتر از یک درصد است؛ 
یعنی ۹۹ درصد آحاد جامعه و گیرندگان تسهیالت این بانک، سر وقت 
اقساط خود را پرداخت کرده اند و فقط یک درصد مشتریان ما تسهیالت 
را با تأخیر جزئی پرداخت می کنند که در نظام بانکی بین الملل بی نظیر 
است. استاندارد بین المللی این موضوع، 2 درصد است که پایین بودن آن 
در بانک مهر ایران موجب شده، سرعت گردش مالی بانک و پرداخت 

تسهیالت آن باال برود.
وی اظهار کرد: در پنج سال گذشته منابع بانک بالغ بر حدود ٦۰ 
درصد به طور میانگین افزایش یافته و به تبع آن تسهیالت بانک نیز 
در هر سال ٦۰ درصد رشد یافته است. در سال ۱3۹۵ بالغ بر حدود پنج 
هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر پرداخت کرده ایم 
که در سال ۱3۹۹ این عدد به 32 هزار میلیارد تومان و برای 2 میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر رسیده است. بخش زیادی از رشد پرداخت تسهیالت بانک 
به دلیل سرعت باالی وصول اقساط بوده که موجب پرداخت تسهیالت 
شده است.اکبری همچنین در دیدار با کارکنان بانک در استان قزوین با 
اشاره به تغییرات جوامع و لزوم حرکت متناسب با آن بیان داشت: امروزه 
بانکداری الکترونیکی یک الزام است، نه یک انتخاب. وی افزایش استفاده 
از موبایل های هوشمند و ضریب نفوذ اینترنت در جامعه را هم فرصت 
و هم در عین حال تهدید دانست و گفت: خارج شدن از انتخاب های 
مشتری اولین نتیجه عدم حرکت در مسیر تغییرات است و افزایش نفوذ 
در میان مشتریان فرصتی است که این روند پیش روی سازمان ها، به 

ویژه سازمان های خدمات محور نظیر بانک قرار می دهد.
وی همچنین بر رضایت مشتری به عنوان اصل بقا در فضای رقابتی 
کنونی اشاره کرد و گفت: هر زمان که رضایت مشتری افزایش یافته، 
نتیجه آن در آمارهای بانک به طور مشهود منعکس شده و بالعکس. 
اکبری با اشاره به طرح تسهیالت بدون ضامن، بیان داشت: طبق بررسی 
بیش از ۹۹ درصد مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر 
اقدام کرده اند و بر همین اساس سعی کرده ایم با این طرح رضایت این 
مشتریان را افزایش دهیم.در دیدار صمیمانه مدیرعامل با کارکنان استان 
در رده های مختلف سازمانی بی واسطه گفتگو کرد و دیدگاه های آن ها را 
در امور مختلف بانک شنید.گفتنی است اکبری عالوه بر ساختمان مدیریت 
شعب استان قزوین، از شعب آبیک، محمدیه، ولی عصر نیز بازدید کرد.

در این سفر مجید وکیل مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل حوزه 
مدیریت و یوسف نجدی مدیر امور استان ها اکبری را همراهی کردند.

افزایش سرمایه بیمه سینا ثبت شد
افزایش سرمایه 2۹2 درصدی بیمه سینا از رقم ۱۵۰ میلیارد تومان 

به حدود ۵۸۸ میلیارد تومان در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
از محل  افزایش که  این  با  بیمه سینا،  روابط عمومی  به گزارش 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت گرفته، بیمه سینا ضمن گسترش 
فعالیت های بیمه گری و توسعه بازار، به جمع شرکت های بزرگ صنعت 
بیمه پیوسته و در جایگاه هشتمین شرکت بیمه به لحاظ سرمایه ثبت 
اخذ  از  پس  سینا  بیمه  سرمایه  افزایش  است،  گرفت.گفتنی  قرار  شده 
بهادار طی  اوراق  و  بورس  بیمه مرکزی و سازمان  از  مجوزهای الزم 
مجمع فوق العاده صاحبان سهام در اردیبهشت ماه سال جاری با موافقت 

اعضا به تصویب رسید.
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ستان  ا کل  زرس  با اصالنی 
ایالم به همراه بهادری مدیرکل راه 
و شهرسازی استان ضمن بازدید از 
آخرین  بررسی  به  کوه  کبیر  تونل 
لی  ریا فیزیکی،  پیشرفت  وضعیت 
ه  کو کبیر نل  تو ی  ا جر ا کیفیت  و

پرداختند.
تباطات  ر ا ه  ر ا د ا رش  گزا به 
شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و 
این دستگاه  ، مدیرکل  ایالم  استان 
تونل  بازدیدگفت:  این  در  اجرایی 
عملیات  حجم  لحاظ  به  کوه  کبیر 
اجرایی تا کنون نزدیک به 7۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که برای این 
تومان  میلیارد   2٦۰ عملیات  میزان 

هزینه شده است.
این  افزود:  بهادری  مهندس 
بهای  فهرست  طبق  هزینه  میزان 
و  شده  پرداخت  گذشته  لهای  سا
حاضر  حال  در  تونل  این  تکمیل 
نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

نیاز خواهد داشت.
طول  کرد:  نشان  خاطر  وی 
متر   ۴7۵۰ کوه  کبیر  اصلی  تونل 
است که حفاری و کف برداری آن 
به پایان رسیده و هم اکنون پیمانکار 
پوشش  الینینگ) ی  جرا ا مشغول 

باشد  می  دیوارها(  و  سقف  بتونی 
که ٦۰۰ متر از الینینگ نیز درحال 
سمت  از  است،  گرفته  حاضرانجام 
ی  ا بر نیز  شهر  ه  ر د ن  ستا شهر
کوه  کبیر  اصلی  تونل  به  دسترسی 
در  سازی  جاده  کیلومتر  نیم  و   ٦
نیم  و   ٦ این  در  است،  انجام  حال 
دیگرجمعًا  تونل  دستگاه   ۸ کیلومتر 
و  شده  حفاری  متر   ۱۸۵۰ طول  به 
قسمت  پیمانکاردراین  اکنون  هم 

نل  تو الینینگ  ت  عملیا مشغول 
ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تونل  این  احداث  اهمیت  دربحث 
لحاظ  چند  از  کبیرکوه  تونل  گفت: 
چه سطح استان و چه در سطح ملی 
است،  خوردار  بر  باالیی  اهمیت  از 
کبیر  گذر  سخت  گردنه  تونل  این 
و  شهر  دره  شهرستانهای  بین  کوه 
و  پیچ   ۱۸۰ نزدیک  که  را  آبدانان 

نموده  دارد حذف  را  پرحادثه  قوص 
شمال  نهای  شهرستا دسترسی  و 
با  درآینده  حتی  و  استان  جنوب  و 
چون  هایی  طرح  از  برداری  بهره 
سایر  و  بدره  سیروان-  ارتباطی  راه 
تردد  دیگر  سازی  راه  های  پروژه 
بین استانهای کرمانشاه به خوزستان 
و  کند  می  تر  کوتاه  و  تسهیل  را 
عمود  راه  یک  عنوان  به  همچنین 
دسترسی  دیگر  موازی  راههای  بر 
ی  ها ز مر به  کزی  مر ی  نها ستا ا
امکان  را  چیالت  مرز  نظیر  غربی 

پذیر می سازد.
بازدید  در  استان  کل  بازرس 
کل  ره  دا ا گفت:  کوه  کبیر  تونل 
تونل  پروژه  احداث  استان  بازرسی 
ها  پروژه  سایر  مانند  را  کوه  کبیر 
فنی،  مباحث  جمله  از  جنبه  چند  از 
میزان و نحوه پرداختها، مدت زمان 
بررسی  و  بحث  مورد   . . . و  اجرا 
باشد  الزم  که  جا  هر  و  داده  قرار 
های  زمینه  در  الزم  راهکارهای 
ئه  را ا یی  اجرا ه  دستگا به  مختلف 
خواهد شد و در مجموع هدف همه 
با  استاندارد و  ما احداث یک پروژه 
استان و کشور  توسعه  برای  کیفیت 

آینده است. و استفاده نسلهای 

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی وکیفیت اجرای تونل کبیرکوه در 
بازدید بازرس کل استان ایالم به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان
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بازیکن خط خورده تیم ملی والیبال ایران:
در تیم ملی مافیا وجود دارد!

در خصوص  قائمی  های  صحبت 
را  هایی  حاشیه  ایران  والیبال  ملی  تیم 
فدراسیون  باید  که  است  کرده  ایجاد 

والیبال آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.
به  هفته  سه  از  کمتر  که  درحالی 
مانده  باقی  المپیک  رقابتهای  شروع 
از  پس  قائمی  فرهاد  اظهارات  است، 
وارد  را  والیبال  ملی  تیم  خوردن،  خط 

حاشیه کرد.
با  که  یران  ا لیبال  وا ملی  تیم 
خود  کار  روس  آلکنو  والدیمیر  هدایت 

را در لیگ ملتهای والیبال آغاز کرد شروع خوبی از خود نشان نداد و پس از نتیجه 
های ضعیف در لیگ ملت های والیبال، رئیس فدراسیون از مردم عذرخواهی کرد 
و در پیامی از حضور فرهاد قائمی در تیم ملی والیبال خبر داد؛ حضور قائمی در تیم 
ملی والیبال درحالی بود که این بازیکن قبل از شروع لیگ ملت های والیبال از تیم 

ملی خداحافظی کرده بود.
پس از بازگشت ملی پوشان والیبال به ایران و استراحت کوتاه، از شنبه )۱2 
تیر ماه( تمرین تیم ملی با حضور ۱۹ بازیکن آغاز شد. آلکنو می بایست از این ۱۹ 
بازیکن تنها ۱2 والیبالیست را با خود به المپیک ببرد. در این لیست ۱۹ نفره منتشر 

شده نام فرهاد قائمی ملی پوش ایران هم دیده می شد.
آلکنو پس از حضور در تمرین تیم ملی والیبال بر روی نام سه بازیکن خط 
قرمز کشید که فرهاد قائمی هم جزو بازیکنان خارج شده از اردوی تیم ملی والیبال 
بود. پس از خارج کردن نام این ملی پوش از لیست تیم ملی، او در مصاحبه ای از 
خجالت بسیاری در فدراسیون والیبال درآمد و صحبت های شائبه انگیز و ادعاهای 

مختلفی را مطرح کرد.
قائمی اظهار داشت: »حرفی که داورزنی )رئیس فدراسیون والیبال( روز اول 
با من زد این بود که ۱۰۰ درصد در تیم حضور خواهم داشت و تایید کادر فنی را 
هم گرفته است. دلیلش هم این بود که تیم ملی در دریافت مشکالتی دارد و حضور 

من می تواند به تیم ملی کمک کند.”
این صحبت های قائمی درحالی بوده که آلکنو بالفاصله پس از حضور در 
تیم ملی او را کنار گذاشته است. سوالی که ایجاد می شود این است که چگونه 
این بازیکن به تایید کادر فنی رسیده اما بالفاصله پس از حضور سرمربی او از تیم 

ملی خط می خورد؟
شاید برای والیبال دوستان که اخالق آلکنو برایشان شناخته شده باشد روشن 
است که این مربی اصال توصیه پذیر نیست و اجازه دخالت به دیگران را در کارهای 
خودش نمی دهد. او حتی پیش از اعزام تیم ملی والیبال ایران صراحتا اعالم کرد 

که هیچ شخصی اجازه ندارد در تصمیماتش دخالت کند.
اما سوالی که مطرح است چرا باید داورزنی چنین صحبتی را با قائمی داشته 

باشد؟ مگر رئیس فدراسیون والیبال به اخالقیات آلکنو آشنا نیست؟
آلکنو مربی بسیار جدی و بدون تعارفی است که کارنامه درخشان خود را با 
این حرفها خراب نمی کند. او به قدری جدی است که حتی بازیکنان باتجربه از 
بهترین عملکرد  نبوده و مجبور هستند که  توکیو مطمئن  المپیک  حضورشان در 

خود را نشان دهند.
امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال در مورد دعوت میرزاجانپور و قائمی 
گفت: توتولو با تایید آلکنو به ما اعالم کرد که باید این دو بازیکن در تمرین حضور 

داشته باشند تا مجددا آلکنو آنها را زیر نظر بگیرد.
فدراسیون  از  تنها  ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی  که  دهد  می  نشان  این 
درخواست کرده که این دو بازیکن در تیم ملی حضور داشته باشند و صحبتی از 

حضور قطعی آنان در ترکیب اصلی تیم ملی نشده است.
قائمی در ادامه صحبت های خود ادعا کرده است: »واقعًا در روزهای گذشته 
حرف های پیمان اکبری را کامل درک نکردم تا اینکه خودم با این شرایط روبرو 
شدم. مافیایی در تیم ملی وجود دارد که برای تمام اتفاقات برنامه ریزی می کند. 
برای  والیبالی حضور داشتم، پس  تورنمنت های  تمام  را دیده ام و در  المپیک  من 
برگشت به تیم ملی دنبال سفر نبودم. ضمن اینکه من بازیکن سفارشی نیستم و 
دلیل برگشتم به تیم ملی فقط کمک کردن بود. من باید جواب مردمی که در همه 
ساعات شبانه روز والیبال را تماشا می کنند و حاال برایشان سوال پیش آمده چرا 

خط خورده ام را بدهم “
درحالی صحبت از مافیا در تیم ملی شده که این بازیکن هیچ اشاره ای به 
معرفی آنها نکرده است. ابهامی که ایجاد می شود این بوده که اگر مافیا در تیم 
ملی والیبال ایران وجود دارد بسیاری از این بازیکنان از جمله قائمی با دستور همین 
مافیا سالها در ترکیب اصلی تیم ملی والیبال توپ زده اند و به نوعی باید بازیکنان 

مدیون این مافیا باشند!
قائمی یکی از چهره های محبوب تیم ملی والیبال ایران بوده که در بسیار از 
مسابقات به کمک تیم ملی آمده است اما با این صحبت های مطرح شده در فاصله 
کوتاه مانده تا المپیک، تیم ملی والیبال ایران درگیر حاشیه شد. انتظار می رود باتوجه 
به صحبت های این ملی پوش، قائمی اسامی مافیای والیبال را اعالم کند تا شر 
چنین افرادی از سر والیبال کم شود. با این کار، قائمی خدمت بزرگی را به جامعه 
والیبال خواهد کرد چرا که می تواند یک نسل جدید را از وجود چنین افرادی نجات 
دهد. اما از طرف دیگر اگر انتشار اسامی افرادی که در کار فدراسیون دخالت کرده 
و مافیای این رشته حساب می شوند توسط قائمی منتشر نشود، می توان نتیجه 
گرفت که این صحبت ها برپایه و اساس درستی زده نشده و باید فدراسیون والیبال 
به خاطر ایجاد حاشیه آنهم در زمان مهم المپیک برخورد جدی با این بازیکن داشته 

باشد تا دیگر چنین رفتارهایی در تیم ملی والیبال دیده نشود.

جمهوری چک، حریف سوم بسکتبال ایران در المپیک 
با  بسکتبال جمهوری چک  تیم 
قهرمانی در تورنمنت انتخابی المپیک، 
حریف سوم ایران در بازی های المپیک 

توکیو شد.
نتخابی  ا بازی های  یان  پا در 
نی  با میز به  که  ل  بسکتبا لمپیک  ا
کانادا برگزار شد، تیم ملی جمهوری 
چک در فینال این تورنمنت با نتیجه 
داد  را شکست  یونان  تیم   72  - ۹7

ایران در گروه  المپیک 2۰2۰ توکیو را به دست آورد تا حریف سوم  و سهمیه 
A مشخص شود.

چک در دور مقدماتی با تیم های ترکیه و اروگوئه هم گروه بود، که توانست 
با یک برد مقابل اروگوئه و یک شکست برابر ترکیه به دور حذفی صعود کند که 
در دور حذفی به مصاف کانادای میزبان رفت و در یک دیدار پایاپای تنها با دو 
اختالف و نتیجه ۱۰3 -۱۰۱ از سد کانادا بگذرد و به دیدار فینال صعود کند و در 
فینال نیز همانطور که اشاره شد از سد تیم پرقدرت یونان بگذرد و جواز حضور در 

المپیک را به دست بیاورد.
به این ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران که قرار بود در دیدار افتتاحیه بازی های 
المپیک به میدان برود، در این مسابقه باید با تیم جمهوری چک دیدار کند.عالوه 
بر چک تیم ملی بسکتبال ایران با تیم های فرانسه و امریکا در گروه A رقابت های 

المپیک هم گروه است.
 2۰۱ راس  گارد  ساتورانسکی،  توماس  به  اتکا  با  چک  بسکتبال  ملی  تیم 
سانتی متری خودش که از سال 2۰۱۹ در شیکاگو بولز امریکا بازی می کند توانست 
دست به کار بزرگی بزند. او با میانگین ۱۵.۵ امتیاز در هر بازی بیشترین نقش را 
در قهرمانی چک در این رقابت ها ایفا کرد. این بازیکن 2۹ ساله همچنین به طور 

میانگین در این ۴ بازی 33 دقیقه در هر بازی حضورداشته است. 
عالوه براین بازیکن، سنتر توانای این تیم، اندره بالوین 2۱7 سانتی متری که 
در لیگ اسپانیا بازی میکند نیز با توانست با میانگین ۸.۴ ریباند در هر بازی بیشترین 

آمار را در بین بازیکنان این تیم به نام خود ثبت کند.
الزم به ذکر است که در گروه دیگر که با شرکت تیم های آلمان، مکزیک، 
روسیه، برزیل، کرواسی و تونس برگزار شد دو تیم آلمان و برزیل در فینال به مصاف 
هم رفتند که آلمان موفق شد با نتیجه 7۵-٦۴ بازی را به سود خود به پایان ببرد و 

به این ترتیب تیم ملی بسکتبال برزیل نیز از صعود به المپیک جا ماند.
این در حالی است که طی چند روز گذشته ترکیب ۱2 نفر تیم ملی برای حضور 
در رقابت های المپیک توسط مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی اعالم شده است.

تیم ملی بسکتبال ایران در حال حاضر جهت آمادگی هر چه بیشتر هم اکنون 
در کشور اسپانیا به سر می برد و روز گذشته در دیداری تدارکاتی به نتیجه ۸۸ بر 
٦۱ مغلوب تیم ملی اسپانیا، یکی از ۱2 تیم حاضر در رقابت های المپیک شد، که با 

تیم های آرژانتین، ژاپن و اسلوونی هم گروه است.

بارسلونا روی هوا؛ 
نه تمدید با مسی، نه ثبت  خریدهای جدید!

بارسلونا نه تنها قادر به تمدید با لیونل مسی نیست که حتی نمی 
تواند نام ۴ خرید جدید خود را به فهرست اضافه کند. بارسا محکوم به 

فروش بازیکنانش است.
ماجرای تمدید قرارداد بارسلونا با لیونل مسی به درازا کشیده شده و 
هفته گذشته قرارداد این فوق ستاره رسما به اتمام رسید. مسی حاال دیگر 
تعهدی به بارسا ندارد ولی هدف او ماندنی شدن است هرچند در این راه 

مشکالت زیادی وجود دارد.
دستمزد 7۵ میلیون یورویی مسی به قدری باالست که بارسلونا برای 
تمدید با او باید چند بازیکن خود را بفروشد یا از دستمزد دیگر بازیکنانش به 
میزان قابل توجهی کسر کند. سقف تعیین شده برای بودجه دستمزدهای 
بارسا از سوی اللیگا بسیار کاهش یافته و در صورت تمدید با مسی، بارسا 

از این سقف عبور خواهد کرد.
از فردا تمرینات پیش فصل بارسا شروع خواهد شد ولی این باشگاه 
نه تنها نتوانسته با لیونل مسی تمدید کند که حتی قادر به اضافه کردن 

۴ خرید جدید خود به فهرست هم نیست.
به  اخیرا  دیپای  ممفیس  و  امرسون  گارسیا،  اریک  آگوئرو،  سرخیو 
بارسا ملحق شده اند ولی مشکالت مربوط به فیرپلی مالی مانع از ثبت 

نام شان شده است.
طبق گزارش رادیو راک ۱ که یکشنبه شب گذشته اعالم شد، سقف 
بودجه تعیین شده برای بارسا از سوی اتحادیه اللیگا از 3۴7 میلیون یوروی 
فصل گذشته به ۱٦۰ میلیون یورو کاهش یافته است. دلیل این کاهش ۱۸7 
میلیون یورویی، ضرر مالی 3۵۰ میلیون یورویی بارسا در فصل گذشته بود.

بارسا برای کاهش این رقم بزرگ چاره ای جز فروش بازیکنانش و 
نیز کاهش دستمزد بازیکنان ندارد، در غیر این صورت تمدید با مسی و 

ثبت نام خریدهای جدید غیرممکن خواهد بود.
را به وولوز قرض داد.  بارسا به همین منظور فرانسیسکو ترینکائو 
به اومتیتی و میرالم پیانیچ برگه جدایی داده شده و فیلیپ کوتینیو، نتو، 
بازیکنانی  نیز  فیرپو  جونیور  و  گریزمان  آنتوان  دمبله،  عثمان  برایثویت، 

هستند که باشگاه به فروش شان فکر می کند.
همچنین مذاکراتی برای کاهش دستمزد کاپیتان های بارسا شروع 
شده است. با جرارد پیکه همه چیز خوب پیش رفته ولی مذاکره با جوردی 

آلبا، سرجی روبرتو و سرخیو بوسکتس همچنان ادامه دارد.

چهار تیم مرحله نیمه نهایی یورو ۲0۲0 در محاصره اعداد

آغاز  امروز  از  حالی  در   2۰2۰ یورو  رقابت های  نیمه نهایی  مرحله 
می شود که تیم های حاضر در این مرحله رکوردهای جالبی را به نام خود 

ثبت کرده اند.
دیدار  با  امشب  اروپا،  ملت های  جام  رقابت های  نیمه نهایی  مرحله 
تیم های ایتالیا و اسپانیا از ساعت 23:3۰ دقیقه به وقت تهران آغاز می شود و 
چهارشنبه نیز در همان ساعت شاهد پیکار انگلیس و دانمارک خواهیم بود.

*از بین چهار تیم صعودکننده به این مرحله، هیچ یک در یورو 2۰۱٦ 
جزو تیم های حاضر در نیمه نهایی نبودند و تنها ایتالیا بود که به یک چهارم 

نهایی صعود کرده بود.
*انگلیس، تنها تیم مرحله نیمه نهایی به شمار می رود که هنوز در 
یورو به مقام قهرمانی دست پیدا نکرده است. تیم ملی دانمارک در یورو 
۹2 جام را باالی سر برد. اسپانیا در سال های ۱۹٦۴، 2۰۰۸ و 2۰۱2 به 

عنوان نخست دست پیدا کرده و ایتالیا هم فاتح یورو ۱۹٦۸ است.
تنهایی  به  *اسپانیا در صورت رسیدن به عنوان قهرمانی می تواند 
با چهار جام، پرافتخارترین تیم تاریخ یورو شود و از آلمان سبقت بگیرد. 

الروخا آخرین بار در سال 2۰۱2 قهرمان این مسابقات شد.
*انگلیس و ایتالیا در قامت تیم نخست و تیم های اسپانیا و دانمارک 
به عنوان تیم دوم تا به اینجا پیشروی کرده اند و خبری از سه تیم سومی 
نیست و همگی در یک  نهایی شگفتی سازی کردند  که در یک هشتم 

چهارم حذف شدند.
*ایتالیا تنها تیم حاضر در این مرحله است که تمام بازی های قبلی 
خود را با برد به اتمام رسانده و آمار ۱۰۰ درصد پیروزی دارد. انگلیس تا 
به اینجا چهار پیروزی و یک تساوی داشته است. اسپانیا با سه برد و 2 
مساوی پا به این دیدار گذاشته و دانمارک هم سه برد و 2 باخت را در 

کارنامه خود داشته است.
*تیم تحت هدایت کسپر هیولمند، تنها تیم باقیمانده در جام است 
که طعم شکست را چشیده و 2 بار این اتفاق برایش رخ داده است. سه 

تیم دیگر یعنی انگلیس، اسپانیا و ایتالیا باختی را تا به اینجا نداشته اند.
*انگلیس با صفر گل خورده رکورددار یورو از لحاظ گل خورده و 
تعداد کلین شیت تا به اینجا است. ایتالیای مانچینی 2 گل دریافت کرده 
است. اسپانیا هم پنج بار تا به حال تور دروازه اش لرزیده و دانمارک هم 

به همین اندازه دروازه اش باز شده است.
*ایتالیا ۱۱ گل، اسپانیا ۱2 گل، دانمارک ۱۱ گل و انگلیس هشت 
گل. این تعداد گل هایی است که تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی یورو 

تا به اینجا به ثمر رسانده اند.
*اسپانیا هر 2 دیدار دور حذفی اش به وقت های اضافه کشیده شد 
و یک بار هم کارش به ضربات پنالتی رسید. ایتالیا نیز در مقابل اتریش، 
در ۱2۰ دقیقه برد را از آن خود کرد ولی 2 تیم دیگر یعنی دانمارک و 
انگلیس تا به حال کارشان به وقت اضافه و ضربات پنالتی کشیده نشده 

و تمام دیدارهای حذفی شان در ۹۰ دقیقه تمام شد.
*هر چهار تیم حاضر در این مرحله در دور گروهی سه بازی خود 
را میزبان بوده اند و انگلیس در یک هشتم نهایی و همچنین دیدارهای 
نیمه نهایی و احتماال فینال هم از چنین امتیازی برخوردار است. آنها فقط 

در دور یک چهارم نهایی از کشورشان خارج شدند.
*تا به حال در یورو 2۰2۰ تعداد ۴۸ بازی برگزار شده و تنها سه مسابقه 
تا پایان جام شانزدهم باقی مانده است. ۱3۵ بار توپ از خط دروازه ها عبور 

کرده و میانگین 2.۸۱ در هر دیدار به ثبت رسیده است.

در صورت تکرار عملکرد 
پایانی  هفته  پنج  در  تیم ها 
نیم فصل اول در بازه مشابه در 
نیم فصل دوم، جدول لیگ دچار تغییرات 

جالب توجهی خواهد شد.
رقابت های  ششم  و  بیست  هفته 
روز گذشته  از  ایران  فوتبال  برتر  لیگ 
تا  هفته  پنج  فقط  حاال  و  آغاز  شد 
باقی مانده   ۱3۹۹-۱۴۰۰ فصل  پایان 
پرفراز و نشیب که هنوز  است. فصلی 
را در ذهن  عالمت سوال های فراوانی 
عالقمندانش نگه داشته و باید در این 

پنج هفته به آنها پاسخ دهد.
با این وجود همیشه فوتبالدوستان، 
به پیش بینی عالقه داشته اند و خودشان 
انجام  از  پیش  تا  این هستند  دنبال  به 
شدن مسابقات و پاسخ فوتبال، پاسخی 
احتمالی برای ابهام ها پیدا کنند. در این 
ارقام  و  اعداد  و  تجربه  نشانه ها،  میان 
نقش مهمی را ایفا می کنند. اعدادی که 
گاه شما را در مسیر درستی قرار می دهند 
و گاه، آنها هم اسیر غیر قابل پیش بینی 

بودن فوتبال می شوند.
عملکرد  به  ابتدا  گزارش  این  در 
پنج هفته آخر ۱٦ تیم حاضر در لیگ، در 
بازه مشابه در نیم فصل اول می پردازیم 
و سپس عملکردشان در نیم فصل دوم 
را مورد ارزیابی قرار می دهیم تا بتوانیم 
لیگ  قهرمان  تیم  کدام  بزنیم  حدس 
سهمیه  کسب  تیم هایی  چه  می شود؛ 
یک  لیگ  به  تیم   2 کدام  و  می کنند 
سقوط خواهند کرد. با ما همراه باشید.

۱٦ تیم لیگ در پنج هفته پایانی 
لیگ بیستم چند امتیاز دشت کردند؟

مس رفسنجان: ۱3 امتیاز
پرسپولیس: ۱2 امتیاز

سپاهان: ۱2 امتیاز
آلومینیوم: ۱۱ امتیاز

فوالد: ۸ امتیاز
گل گهر سیرجان: ۸ امتیاز

استقالل: 7 امتیاز
سایپا: 7 امتیاز

نفت مسجدسلیمان: ٦ امتیاز
تراکتور: ٦ امتیاز

پدیده: ٦ امتیاز
صنعت نفت: ۵ امتیاز

ذوب آهن: ۴ امتیاز
ماشین سازی: ۴ امتیاز

پیکان: 2 امتیاز
نساجی: ۰ امتیاز

با این اوصاف و در صورت تکرار 
این عملکرد، وضعیت نهایی جدول بدین 

ترتیب خواهد بود:
یک(پرسپولیس ٦٦

دو(سپاهان ٦۴
سه(استقالل ۵۱

چهار(آلومینیوم ۴۸
پنج(مس رفسنجان ۴۴

شش(فوالد ۴3
هفت(گل گهر ۴3
هشت(تراکتور ۴2

نه(پدیده ۴۰
ده(صنعت نفت 37

یازده(پیکان 3٦
دوازده(نفت 3۴
سیزده(سایپا 2۹

چهارده(ذوب آهن 2٦
پانزده(نساجی 2۵

شانزده(ماشین سازی ۱۵
تیم  کردید  مشاهده  که  همانطور 
پایانی  هفته  پنج  در  رفسنجان  مس 
نیم فصل اول بهترین عملکرد را داشت 
و بیشترین امتیاز را جمع آوری کرد. در 
تمام  مازندران  نساجی  مقابل  طرف 
در  آنها  بود.  باخته  را  خود  دیدار  پنج 
لیگ  به  نتایجی  چنین  تکرار  صورت 
ماجرای  در  کرد.  خواهند  سقوط  یک 
قهرمانی پرسپولیس و سپاهان شبیه به 
یعنی سرخپوشان  این  و  نتیجه گرفتند 
تهرانی با حفظ فاصله 2 امتیازی فاتح 
لیگ بیستم می شوند. استقالل هم اگر 
کند  تکرار  را  نیم فصل  ضعیف  نتایج 
داشت.  خواهد  را  سومی اش  همچنان 
قرار  اراک  آلومینیوم  اما  رده چهارم  در 
می گیرد و تیم های فوالد و تراکتور در 
رده های ششم و هشتم جای می گیرند.

در  تیم ها  عملکرد  سراغ  به  حال 
دهم  هفته  پایان  تا  و  دوم  نیم فصل 

می رویم. در اینجا هم رقابت تنگاتنگی 
بین پرسپولیس و سپاهان برای قهرمانی 
وجود دارد. طالیی پوشان با تفاضل بهتر 
فعال صدرنشین نیم فصل دوم هستند اما 
این برای رسیدن به قهرمانی در پایان 
فصل کافی نیست. استقالل با فاصله ٦ 
امتیازی تیم سوم جدول است. آنها در 
با  امتیازی   ۱۰ و  فاصله ای هشت  کل 

رتبه دوم و اول دارند.
که  داریم  امتیازی   ۱٦ تیم  سه 
است.  بوده  توجه  قابل  نساجی  نمایش 
آنها در کل نیم فصل اول ۹ امتیاز داشتند 
و حاال در ۱۰ هفته نیم فصل دوم، هفت 
امتیاز بیشتر جمع آوری کرده اند. در قعر 
جدول ماشین سازی و سایپا هستند که 
قرار  به  منجر  ضعیفشان  نتایج  همین 
گرفتن در رده های پانزدهم و شانزدهم 
از  دور  رفسنجان هم  است. مس  شده 
 2 امتیازاتش  هنوز  و  کرده  کار  انتظار 
امتیازی   ۱2 فوالد  است.  نشده  رقمی 
و تراکتور ۱۴ امتیازی دیگر تیم های نا 

آماده نیم فصل دوم بوده اند.
نیم فصل دوم:

یک(سپاهان: 2۴ امتیاز
دو(پرسپولیس: 2۴ امتیاز
سه(استقالل: ۱۸ امتیاز
چهار(پدیده: ۱٦ امتیاز
پنج(پیکان: ۱٦ امتیاز

شش(نساجی: ۱٦ امتیاز
هفت(آلومینیوم: ۱۵ امتیاز
هشت(تراکتور: ۱۴ امتیاز

نه(گل گهر: ۱3 امتیاز
ده(فوالد: ۱2 امتیاز

یازده(ذوب آهن: ۱۱ امتیاز
 ۱۰ مسجدسلیمان:  دوازده(نفت 

امتیاز
سیزده(صنعت نفت: ۹ امتیاز

چهارده(مس رفسنجان: ۹ امتیاز
پانزده(سایپا: ۵ امتیاز

شانزده(ماشین سازی: 3 امتیاز
و  نشست  نتظار  ا به  باید  حال 
چه  بیستم  لیگ  م  نجا سرا که  دید 
گرفته  صورت  پیش بینی  با  شباهتی 

خواهد داشت.

پیش بینی پایاِن لیگ؛

 پرسپولیس قهرمان می شود و بقیه همان همیشگی!

فوتبال  فدراسیون  اسبق  رئیس 
و  ویلموتس  با  قرارداد  تمدید  مورد  در 
صحبت  فدراسیون  عملکرد  همچنین 

کرد.
خصوص  در  مصطفوی  داریوش 
و  جهانی  جام  نتخابی  ا قرعه کشی 
شدند  همگروه  ایران  با  که  حریفانی 
بحث  با  همیشه  من  داشت:  اظهار 
مخالف  مسائل  این  مورد  در  کردن 
و  آسان  قرعه  و  سخت  قرعه  و  بودم 
این مسخره بازی ها را قبول ندارم. تیم 
ملی ایران داعیه صعود از مرحله گروهی 
جام جهانی را دارد و تحت هر شرایطی 
آسیا  از  که  باشد  تیمی   ۴ از  یکی  باید 
مستقیم به جام جهانی صعود می کنند 
بنشینیم حساب و  نباید  برای همین  و 
کتاب کنیم که کدام گروه سخت است 
و کدام گروه آسان. ما در این گروه باید 
هر ۴ تیم دیگر را شکست دهیم و یک 
که  می کند  تعیین  جنوبی  کره  با  بازی 

سرگروه باال برویم یا تیم دوم.
تیم  این  آیا  اینکه  مورد  در  وی 
را  جنوبی  کره  دادن  شکست  پتانسیل 
دارد یا نه، گفت: با این همه بازیکن با 

کیفیت و خوب چرا نداشته باشد؟ ما در 
حال حاضر یکی از بهترین تیم های تاریخ 
فوتبال ایران را در اختیار داریم. مگر زمان 
ما چه امکاناتی در اختیارمان بود که همین 

کره جنوبی را با ٦ گل شکست دادیم؟
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در 
مورد تمدید قرارداد فدراسیون فوتبال با 
اسکوچیچ توضیح داد: اواًل این را بگویم 
که هیچ تمدید قراردادی صورت نگرفته 
قرارداد داشت.  ما  با  است و اسکوچیچ 
صورت  به  قراردادش  می گویند  اینکه 
هر  از  بعد  که  شده  تنظیم  پارت  پارت 

مرحله برای تمدید آن باید مذاکره شود 
بعید می دانم مورد پذیرش فیفا باشد و 
این  تهش  می کردیم  برکنار  را  او  اگر 
می شد که در فیفا و CAS ما را محکوم 

می کردند و از ما غرامت می گرفتند.
وقتی  گفت:  ادامه  در  مصطفوی 
کسب  خوبی  این  به  نتایج  اسکوچیچ 
می خواستند  منطقی  چه  با  اصاًل  کرده 
او را کنار بگذارند؟ به نظرم حتی بحث 
اینکه با او ادامه همکاری داده شود یا 
نه را هم نباید مطرح می کردند چرا که 
منفی  اثر  ملی  تیم  سرمربی  روحیه  در 

می گذارد و باید به جای این کار قاطعانه 
از او حمایت می کردند. ما باید از گذشته 
درس بگیریم و اشتباهات قبل را تکرار 
نکنیم. ما چه زمانی در اختیار داشتیم که 

بخواهیم سرمربی عوض کنیم؟
وی در مورد عملکرد عزیزی خادم 
ریاست  مسند  بر  که  ماهی   ۵-۴ در 
فدراسیون فوتبال بوده هم توضیح داد: 
عملکرد  مورد  در  نظردادن  برای  فعاًل 
عزیزی خادم زود است و باید حداقل یک 
سال از حضورش روی صندلی ریاست 
فدراسیون بگذرد تا نتایج تصمیماتش و 
مدیریتش مشخص شود و تا اینجا بیشتر 
وارث تصمیمات مدیران و روئسای قبلی 
بوده است و هنوز زود است بخواهیم در 

مورد عملکردش قضاوت کنیم.
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در 
 ۵ در  سلطانی فر  مسعود  عملکرد  مورد 
ورزش  وزیر  عنوان  به  حضورش  سال 
با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره 
دولت، گفت: تمایل ندارم زیاد وارد این 
در مجموع عملکرد  ولی  موضوع شوم 
فر  سلطانی  از  سال   ۵ این  در  مثبتی 

ندیدم.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

عملکرد مثبتی در این 5 سال از سلطانی فر ندیدم؛

مصطفوی: یکی از بهترین تیم های تاریخ فوتبال ایران را داریم

 معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس 
گفت: با اینکه تمام شرط های رادوشوویچ 
را پذیرفتیم اما هنوز خبری از بازگشت 

این بازیکن نیست.
با اشاره به عدم  ابراهیم شکوری 
دروازه بان  رادوشوویچ  بوژیدار  بازگشت 
اظهار  تهران،  به  سرخپوشان  کروات 
داشت: در تمام این مدت تالش کردیم 
قرار  خود  کار  سرلوحه  را  آرامش  تا 
دنبال  به  انگار  بازیکن  این  اما  دهیم 
سواستفاده از سکوت ماست. برای روشن 
رادوشوویچ  بگویم  باید  موضوع  شدن 
بازگشتش تعیین کرد  شرط هایی برای 
که بسیار عجیب بود اما باشگاه همه این 

شروط را پذیرفت.
ما موافقت کردیم که  افزود:  وی 
در زمان بازگشت این بازیکن، 7۰ هزار 
یورو به عالوه 2۰ هزاریورو آپشن این 
فصل که هنوز تمام نشده و همچنین 
بازیکن  این  وکیل  پول  یورو  هزار   2۰
چنین  باشگاه،  کدام  کنیم.  پرداخت  را 
شرط هایی را می پذیرد؟ ما برای آرامش 
رادو،  بازگرداندن  و  تیم  به  بخشیدن 
اعالم کردیم حاضر به پرداخت هستیم 
و جدا از نامه های رسمی که برای رادو 
ارسال شد، از طریق رسانه رسمی باشگاه 
هم خبر دادیم که این بازیکن در زمان 
بازگشت و در حضور خبرنگاران، مبلغ 

یادشده را دریافت خواهد کرد.
باشگاه  ورزشی  و  اجرایی  معاون 
و  بازیکن  این  داد:  ادامه  پرسپولیس 
به  مهدی زاده  آقای  مدیربرنامه  هایش 
همراه وکیل کروات که همزمان وکالت 

بازیکن تیم رقیب را برعهده دارد و در 
پرونده های  برخی  داور  تعجب،  عین 
در  پرسپولیس  باشگاه  علیه  حقوقی 
فیفاست، طوری رفتار می کنند که به نظر 
می رسد به دنبال باج گرفتن از باشگاه 
چهار  قرارداد  دلیل  به  هم  آن  هستند! 
ساله ای که در گذشته با یک دروازه بان 

ذخیره و 32 ساله منعقد شده است.
عرف  به  ه  ر شا ا با  شکوری 
عقدقرارداد با بازیکنان در دنیای فوتبال، 
تصریح کرد: در همه جای دنیا، زمانی که 
سن بازیکن باال می رود، رقم قراردادش 
کاهش پیدا می کند. این یک رویه کامال 
قرارداد  در  اما  است  طبیعی  و  منطقی 

رادوشوویچ با باشگاه پرسپولیس، شکل 
معکوسی را می بینیم زیرا رقم ۱۹۰ هزار 
دالری به یک باره به یورو تبدیل شده 
و هر ساله نیز افزایش چشمگیری دارد! 
از سوی دیگر، رادوشوویچ، مدیرنامه ها 
کلیدواژه  یک  از  وکیلش  همچنین  و 
استفاده  »بی احترامی«  یعنی  مشترک 
مصداقی  هرگز  که  حالی  در  می کنند؛ 
و  نکرده اند  ارائه  بی احترامی  مورد  در 
بیشتر  پول  به  رسیدن  برای  مشخصا 
با  بازی  مشغول  غیرقانونی،  البته  و 
در  و  هستند  ما  هواداران  احساسات 
خواستار   ، خود  خواسته  جدیدترین 
چهار  به  سال  سه  از  قراداد  افزایش 

سال هستند.
لیس  پرسپو ه  شگا با سخنگوی 
همچنین گفت: مردم ما، بخش بزرگی از 
حقایق را نمی دانند؛ در شرایطی که اکثر 
بازیکنان پرسپولیس تا به حال حدود ٦۰ 
رادوشوویچ  داشته اند،  دریافتی  درصد 
درخواست دریافت صددرصد پول خود 
به همراه مبالغی خارج از قرارداد را کرده 
است. او به هیچ عنوان شرایط اقتصادی 
تعویق  و  کرونا  دوران  در  باشگاه ها 
مسابقات را در نظر نگرفته و با فشار روی 
باشگاه از طریق فضای مجازی و انجام 
مصاحبه های تحریک آمیز و موهن، به 
دنبال دریافت مبالغ مربوط به وکیل و 
مدیربرنامه خود است که کامال خالف 

قوانین و عرف است.
شکوری در نهایت عنوان کرد: این 
با  و مدیربرنامه هایش  و وکیل  بازیکن 
شناختی که از جامعه هواداری در ایران 
دارند، به دنبال سواستفاده از احساسات 
هواداران برای رسیدن به خواسته های 
اعالم  ایشان  هستند.  خود  غیرمنطقی 
کرده که بنده به خانواده اش بی احترامی 
کرده ام. واقعا نمی دانم این ماجرا چطور 
شکل گرفته من کجا خانواده ایشان را 
دیده ام ، موضوعاتی مثل زیاده خواهی 
باشگاه  از  بازیکن  یک  باج خواهی  و 
بزرگی مثل پرسپولیس در درست نیست 
رفتارهای او نشانی از تعصب ندارد وگرنه 
به عنوان گران ترین بازیکن پرسپولیس 
اتمام  به  تیم  با  را  لیگ  و  برمی گشت 
می رساند، سپس تصمیم گیری در مورد 

آینده اش می کرد.

شروطش را پذیرفتیم اما نمی آید؛

شکوری: رادوشویچ به دنبال سواستفاده از سکوت ماست
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آئین پایانی نوزدهمین جایزه قلم زرین دوشنبه ۱۴ تیرماه 
همزمان با روز قلم و از ساعت ۱۵ برگزار می شود.

در  زرین  قلم  اختتامیه 
کتابخانه پارک شهر

به گزارش دنیای جوانان 
ایران،  از انجمن قلم  به نقل 
آئین پایانی نوزدهمین جایزه 
امروز، دوشنبه ۱۴  زرین  قلم 

تیرماه برگزار می شود.
که  مراسم  ین  ا در 
در  قلم  روز  با  همزمان  روز 
پا  بر پارک شهر  نه  بخا کتا
می شود، منتخبین بخش های 

شعر کودک و نوجوان، بخش داستان کودک و نوجوان، بخش 
ادبی  پژوهش  و  نقد  بزرگسال،  بزرگسال، بخش شعر  داستان 

معرفی می شوند.

قبل،  دوره های  از  دوره  این  مراسم  خاص  ویژگی 
محدود بودن تعداد مدعوین و رعایت شدیدتر پروتکل های 
اعالم  دلیل  به  بهداشتی 
وضعیت قرمز کرونایی شهر 

است. تهران 
تالش  دلیل  همین  به 
شده است این مراسم در نهایت 
مراقبت های بهداشتی و ایمنی 
میهمان  تعداد  کم ترین  با  و 

برگزار شود.
شبکه  شرایط،  این  در 
رادیویی فرهنگ پخش صدا 
و نیز تصویر مراسم را تقبل 
طریق  از  نیز  و  وسیله  این  به  جشنواره  اخبار  تا  است  کرده 
فضای مجازی و رسانه ها به اطالع مخاطبین هنر دوست و 

نویسندگان برسد.

اختتامیه قلم زرین در کتابخانه پارک شهر

چهاردهم تیرماه، روز قلم 
بر تمامی دوستان و همکارانم 
در عالم رسانه، ُمّهنا و فرخنده.

نصراهلل حدادیـ  دوشنبه چهاردهم 
تیرماه، در تقویم رسمی کشور، موسوم 
به  تعلق  حتما  و  است  قلم«  »روز  به 
و  به کتابت  دارد که  افرادی  آن دسته 
شب  و  می ورزند  عشق  کردن،  قلمی 
قلم  گرداندن  به  اختصاص  روزشان،  و 
خاص  عالمی  دارد.  قرطاس  روی  بر 
برای آنانی که در این دیار دل در گرو 
و  دارند  زمین  ایران  تاریخ  و  فرهنگ 
عاشقانه می نویسند و در این وادی گام 
می زنند و خاطرات و مخاطراتش را نیز 

به جان خریدارند.

زنده یاد جعفر شهری ـ که سی ام 
هفتمین  و  یکصد  ل،  مسا ا ه  ما تیر
سالگشت تولد اوست ـ در کتاب قند و 
نمک، ضرب المثل جالبی را درباره قلم، 
بر صفحه کاغذ جاری ساخته و پیرامون 

آن توضیحاتی داده است:
جهانم                  شاِه  من  که  گفتا  »قلم 

قلم زن را به دولت می رسانم
در  بچه ها،  به  بزرگ ترها  حرف 

فایده سواد:
فن  از  نتیجه گیری  در  شاعر  اما 
قلم زنی دچار خلط مبحث گردیده، که 
ناموس  ردیف...  در  فروش،  قلم  باید 
فروش،  عقیده  فروش،  وطن  فروش، 
می آورده،  فروش  دین  فروش،  شرف 
از  که  زدن  قلم  و  زن  قلم  که  آن  از 
و   بی نظری  و  واقع گویی  شرایط شان 
آزادگی باشد، در اینجا سابقه  دولتمندی 
نداشته، بلکه تا بوده از بی دولت ترین و 
پرمحنت ترین بوده که مگر دولت را قلم 
یا از سرزمین های  زن در خواب دیده، 
دیگران حرف زده، یا می خواسته ثناخوان 
را بگوید به دولت می رساند، قلم زن را 

گفته است!«.
)قند و نمک، انتشارات معین، چاپ 

اول، ۱37۸، تهران(.
که  قلم هایی  صاحب  نبودند  کم 
شد:  آنان  گریبان  گیر  قلم زدن،  دردسِر 
از دهخدا تا بهار، از میرزاده عشقی، تا 
فاطمی،  حسین  دکتر  از  یزدی،  فرخی 
تا  روح القدس،  از  شیرازی،  کریم پور  تا 

محمد مسعود و بسیاری دیگر.
یکی از اشخاص معروف در مبارزه 
و  اول،  پهلوی  دوره  در  مطبوعات  با 
نام آشنایی  اواخر دهه پنجاه،  تا  تقریبًا 
است، موسوم به محرمعلی خان زینعلی. 
عین  در  و  شهربانی،  اداره  سانسورچی 
حال دوست با بسیاری از روزنامه نگاران، 
به گونه ای که کمتر روزنامه نگاری در 
آن روزگار، از او بد گفته و نوشته است.

مرحوم دکتر علی بهزادی در:
 ۸۱٦ اول،  جلد  خاطرات،  شبه 
انتشارات  سوم،  چاپ  وزیری،  صفحه 

زرین، بهار ۱37٦، تهران.
درباره او می نویسد: »محرمعلی خان 
معروف ترین نام در تاریخ سانسور مطبوعات 
ایران است. به سبب طوالنی بودن مدت 
خدمتش، که 37 سال به طول انجامید 
و به سبب شرایط خاص زمان خدمتش 
)قبل از شهریور ۱32۰، بعد از شهریور 2۰، 
دوران اشغال کشور به وسیله متفقین، زمان 
ماجرای پیشه وری در آذربایجان و قدرت 
حزب توده، دوران ملی کردن صنعت نفت 
و حوادث قبل از 2۸ مرداد و وقایع بعد از 
2۸ مرداد، دوران آزادی محدود حکومت 
خرداد،   ۱۵ حوادث  هنگام  امینی  دکتر 
دوره انقالب سفید شاه و دولت مستعجل 
منصور، و سرانجام دولت طوالنی هویدا 
و قدرت مطلقه شاه او باالخره به علت 
هوش، زیرکی و خدمات محرمعلی خان 

به دستگاه سانسور.
در  زمان مرگ محرمعلی خان  تا 
حوادث  ما  کشور   ،۱3۵۴ بهمن[   2۰[
دولت های  گذارند.  سر  از  را  بسیاری 
زیادی  نشریات  رفتند،  و  آمدند  زیادی 
کردند  پیدا  محبوبیت  و  تیراژ  شهرت، 
تعطیل  توقیف شدند،  از چندی  و پس 
شدند.  فراموش  خاطره ها  از  و  شدند 
نفر  یک  طوالنی  مدت  این  تمام  در 
در  را  نقش  مهم ترین  همواره  که  بود 
سرنوشت مطبوعات کشور بازی می کرد: 

محرمعلی خان.

 ۱2۸۹ سال  در  محرمعلی خان 

روستاهای  ز  ا یکی  در  خورشیدی 
گشود.  جهان  به  چشم  آذربایجان 
خواندن  حد  در  مختصری  تحصیالت 
و نوشتن داشت که بعدها کامل ترش 
کرد. در سال ۱3۰7 به عنوان عضو دون 
نظمیه  خدمت  وارد  پایه  دون  یا  اِشل 
)شهربانی( شد از سال ۱3۱7 در قسمت 
اطالعات )کارآگاهی( به کار پرداخت. در 
آن زمان سانسور کتاب و مطبوعات در 

دست شخصی به نام شمیم بود.
اندام  بر  لرزه  نامش  که  کسی 
زمان  روزنامه نویس های  و  نویسنده ها 
رضاشاه می انداخت. زیرا مهر »روا« در 
اختیار او بود و تا ُمهِر »روا« و امضای 
»شمیم« نبود، یک ورق کاغذ چاپی از 
شمیم  نمی شد.  خارج  چاپخانه ای  هیچ 
محرمعلی خان  استعداد  متوجه  وقتی 
اداره خودش منتقل کرد.  شد. او را به 
معادل  مدتی  از  پس  خان  محرمعلی 
 ۱32۰ شهریور  از  بعد  شد.  شمیم 
مطبوعات شدیداً به شمیم حمله کردند. 
او مانند بسیاری از پایه گذاران دیکتاتوری 
از کار بر کنار شد. محرمعلی خان جانشین 
زمانه دیگری شده  اما  استاد خود شد، 
وظیفه  مهم ترین  دوره  این  در  بود. 
متفقین  حال  رعایت  سانسور  مأموران 
و  آنها  علیه  چیزی  مطبوعات  تا  بود 
به سود ]دِوّل[ محور ]= ژاپن، آلمان و 

ایتالیا[ ننویسند.
افکار عمومی در آن زمان به آلمان 
از  قرن  یک  که  ملتی  داشت.  گرایش 
سوی دو همسایه نیرومند خودـ  روس و 
انگلیسـ  تحت فشار قرار داشت، طبیعی 
بود که نسبت به همه، به سود متحدین و 
به ضرر متفقین بود درک کرد. متفقین 
نسبت به این مسئله حساسیت داشتند و 
با کوچک ترین انتقادی به دولت شکایت 
می کردند. دولت ها هم برای آن که پای 
را  اعتراضات  نیاید،  میان  به  خودشان 
می شد.  شروع  سانسور  و  می پذیرفتند 
از  بعد  مطبوعات  بگذریم،  که  اینها  از 
علیه  خبر  و  مفاد  نوشتن  در  شهریور 
علیه  وزیران،  نخست  علیه  رضاشاه، 
امیران،  علیه  وکیالن،  علیه  وزیران، 
جدیدی،  شاه  علیه  اندازه ای  تا  حتی 
آزادی داشتند، اما با این حال هر وقت 
که دولت قدرت پیدا می کرد ـ مثاًل در 
دولت قوام  السلطنه ـ دستگاه سانسور با 

شدت وارد عمل می شد.
رزم آرا  نخست وزیری  زمان  در 
مبارزه مأموران سانسور با روزنامه نگاران 
وقتی سپهبد  مرحله جدیدی شد.  وارد 
شایعه  رسید،  نخست وزیری  به  رزم آرا 
دهن ها  به  دیکتاتوری  مجدد  بازگشت 
افتاد. رزم آرا برای آن که این اندیشه را 
به ویژه روزنامه نویس ها  از ذهن مردم 
دور کند، روش کجدار و مریز را در پیش 
گرفت. به این ترتیب که سانسور و بگیر 
و ببند بود، ولی مطبوعات می توانستند 
مبارزه  نوع  این  ـ  کنند  مقابله  آن  با 
دیکتاتوری های  شرایط  در  فقط  که 
خودش  برای  است،  امکان پذیر  نیم بند 

لذتی داشت.
نیاورد.  دوام  زیاد  وضع  این  اما 
که  روزی  تا  گشت  و  گشت  روزگار 
گلوله خلیل طهماسبی از کاسکت سپهبد 
دمکرات نما گذاشت و مغز ماجراجویش 
ورق  گلوله،  این  با  کرد.  متالشی  را 
نخست وزیر  مصدق  دکتر  برگشت. 
ر  روزنامه نگا فاطمی  حسین  و  شد 
بی باک به عنوان معاون نخست وزیر و 
سخنگوی دولت مشغول به کار شد. از 
جمله کارهای دکتر مصدق لغو سانسور 
مطبوعات بود. محرمعلی خان متصدی 
سانسور مطبوعات، بیکار شد، ولی این 
کافی نبود. او سعی می کرد هرگز با دکتر 
فاطمی روبه رو نشود، و از انتقام جویی او 
می ترسید. در حکومت دکتر مصدق دوره 
جدیدی از زندگی محرمعلی خان شروع 

شد، دوره ای که او بیشتر نظاره گر بود، تا 
فعال، و شاید هم مشغول تجربه اندوزی 

بود«. )ص ۵ ـ ۵2۴(.
دکتر بهزادی از برخورد جالب توجه 
او در روزهای یکشنبه 2۵ مرداد ۱332 و 
پنج شنبه 2۹ مرداد ۱332، با مطبوعات 
دکتر  از سوی  که  مجله ای  جمله  از  و 
بهزادی چاپ می شد، می گوید: او در روز 
2۵ مرداد، به چاپخانه می رود و می گوید 
علیه دولت مصدق مطلبی را ننویسند و 
شنیدی  رادیو  از  حتمًا  می کند:  تاکید 
طوری  به  شده؟  خبر  چه  دیشب  که 
که به ما خبر رسیده، سرلشکر زاهدی 
دکتر  که  کرده  منتشر  اعالمیه هایی 
مصدق معزول شده و من نخست وزیر 
این حرف ها.  از  و  منصوب شاه هستم 
عوامل او هم راه افتاده اند به چاپخانه ها 
می روند تا اعالمیه هایی به نفع او چاپ 
آنها  چاپ  برای  هم  خوبی  پول  کنند. 
این  اهل  شما  می دانم  من  می دهند. 
حرف ها نیستند، ولی می خواستم بگویم 
اگر این اعالمیه ها را اینجا آوردند، چاپ 

نکنید، بیکار که نیستید، بیکارید؟«
چهار روز بعد، این امر را با تاکید 
بر این نکته که نباید علیه دولت زاهدی 
آمدند  اگر  می کند:  تاکید  دهند،  انجام 
نکنید،  چاپ  آوردند  اعالمیه ها  این  از 
نیستید،  که  بیکار  دارد،  دردسر  برایتان 

بیکارید؟« )ص ۵ ـ ۵۱۴(

مرحوم محمدعلی سفری در:
قلم و سیاست، از استعفای رضاشاه 
 ۹٦۰ نامک،  نشر  مصّدق،  سقوط  تا 
صفحه وزیری، چاپ اول، بهار ۱37۱، 

تهران.
خان  محرمعلی  برخورد  درباره 
شناخته  روزنامه نگاران  و  مطبوعات  با 
شده، روایت جالبی را به دست می دهد. 
کوتاه مدت  حکومت  »در  می نویسد:  او 
مطبوعاتی ها،  نظر  از  رزم آرا،  سپهبد 
خاطراتی  دارد.  وجود  فراوانی  خاطرات 
اکثراً تلخ و ناگوار! چون روزی نبود که 
به دستور رزم آرا و همکارانش مأمورین 
شهربانی و نظامیان به چاپخانه ها هجوم 
اشغال  را  روزنامه ها  دفاتر  یا  و  نبرند 
از  پیش  سال ها  و  زمان  آن  در  نکنند. 
به  تهاجم  این  سرشناس  مأمور  آن، 
محرمعلی  نام  به  بود  فردی  مطبوعات 
خان، که از نظر مطبوعاتی گفته می شد 
معروف ترین جالد مطبوعات است. ولی 
این شخص که معتاد هم بود به مرور 
زمان با مدیران مطبوعات روابطی پیدا 
کرد که اکثراً پیش از آن که با نظامیان 
آن  مدیر  یا  و  روزنامه   توقیف  برای 
به کسانی که  به وسایلی  حرکت کند، 
ناقرار  باید توقیف شوند، اطالع می داد 
کنند، البته این خدمت بدون پاداش هم 
نبود و مطبوعاتی ها به دفعات شاهد این 
صحنه بودند که محرمعلی را، مدیران 
کمک های  نویسندگان،  و  مطبوعات 
به  نیز  گاهی  ولی  می کردند.  مالی 
خصوص از سوی گروه های چپ مورد 
ایذاء و اذیت قرار می گرفت، در یک مورد 
اگر نویسنده دیرتر رسیده بود، شاید جان 

محرمعلی خان به خطر می افتاد.
در  که  بود  ترتیب  بدین  ماجرا 
چاپخانه  تابان واقع در خیابان ناصرخسرو 
»باختر امروز« و به سوی آینده، چاپ 
می شد که اکثر کارگران چاپخانه ها در 
آن زمان گرایش به حزب توده داشتند. 
از پله های حروف چینی  یک روز وقتی 
چاپخانه  تابان باال می رفتم از توالت که 
در پاگرد راهرو بود، صدای ناله خفیفی 
دِر  دیدم  رفتم،  صدا  طرف  به  شنیدم، 
در  وقتی  است.  بسته  بیرون  از  توالت 
حالتی  با  خان  محرمعلی  کردم،  باز  را 
و  بود  افتاده  گوشه ای  در  نگران کننده 
کمک  با  فوری  می کرد.  ضعیفی  ناله 
آوردیم  بیرون  را  او  چاپخانه  کارکنان 

سوابق  از  چون  بردیم.  آبدارخانه  به  و 
او آگاهی داشتم، از جلیقه اش مقداری 
تریاک برداشتم و در آب حل کردیم و 
در دهانش ریختیم. معلوم شد دوستان 
از  برای جلوگیری  در چاپخانه  توده ای 
ساعت هاست  آینده،  سوی  به  توقیف 
صورت  این  به  را  خان  محرمعلی  که 

توقیف کرده اند!
خالصه او را از مرگ نجات دادیم و 
این موضوع را محرمعلی خان سال های 
سال در نظر داشت و بعدها نیز به کرات 
به نویسنده سخت گیری زیادی نمی کرد و 
همواره سعی داشت که گرفتار نشوم. کما 
این که یک بار که روزنامه باختر امروز در 
چاپخانه مطبوعات در خیابان ناصرخسرو 
آن صادر  توقیف  دستور  و  چاپ می شد 
گردید بود، محرمعلی خان یا مجال نیافت 
در  و  بدهد  اطالعات  که  نخواست  یا  و 
نتیجه ناگهان سربازان چاپخانه را حاصره 
کردند و نویسنده که با همکاران در قسمت 
صفحات  بستن  مشغول  حروف چینی 
روزنامه بودیم، به محاصره افتادیم، من 
فوری دست و صورتم را با مرکب آغشته 
از  هم  کارگری  روپوش  یک  و  کردم 
جالباسی برداشتم و پوشیدم و با یک صفحه 
روزنامه بسته شده به طرف ماشین خانه 
حرکت کردم، به طوری که برای نظامیان 
اما  هستم.  کارگر  که  نمی ماند  شکی 
همین که خواستم از پله های چوبی بین 
حروف چینی و ماشین خانه پایین بیایم، 
چشم محرمعلی خان به من افتاد و با لبخند 
و لهجه آذری خود به طعنه گفت: روزگار 
چه کارها که به دست آدم نمی دهد، و از 
جلوی من رد شد و طبعاً نظامیان هم به 
من کاری نداشتند. به ماشین خانه آمدم، 
صفحه حروف را روی ماشین گذاردم، ولی 

بیرون رفتن از چاپخانه مشکل بود.
خروج  ه  ز جا ا می ها  نظا چون 
غربی  قسمت  منتهای  در  نمی دادند. 
چاپخانه  به  متصل  مغازه  دو  چاپخانه 
بود که مدیر چاپخانه آن را به صورت 
کتاب فروشی درآورده بود و این دو مغازه 
یک در هم به حیاط چاپخانه داشت، از 
از  پس  و  شدم  کتابخانه  وارد  در  آن 
پاک کردن دست و صورت به خیابان 
روزنامه  دفتر  به  و  آمدم  ناصرخسرو 

رفتم«. )ص ۴ ـ ۴22(.
شدن  سانسور  جالب،  نکته  اما 
محرمعلی خان از سوی ادارات تابعه ای 
به عنوان سانسورچی،  بود که 37 سال 
شهربانی  و  بود  کرده  خدمت  آنها  به 
و سازمان اطالعات جهانگردی حاضر 
نشدند، زیرا آگهی ختم او را امضا کنند 
و تنها منسوبین ولی، با برگزاری ختم 
»خادم  عنوان  به  و  مجد  مسجد  در 
ـ  یاد کردند. )ص 7  او  از  مطبوعات« 

۵3٦ شبه خاطرات(.
حکایت جالبی بود و اصواًل کار در 
عالم رسانه، تبعات خاص خود را دارد و اگر 
کسی می خواهد دچار آن نشود، می تواند از 
این کار دوری جوید، و اگر خواست پا در 
این عالم نهد، باید بداند عالیق و سالیق، 
دگرگونی های سیاسی بسیار و پرشتاب، 
و  گروهی  و  شخصی  نظرهای  اعمال 
حزبی، و مشکالتی از این دست، می تواند 

گریبان گیر آنها شود.
عالم نوشتن و قلمی کردن، دنیای 
»هول و تکان« است و بسیار پرتنش و 
این امر در تمام رسانه ها، اعم از شنیداری 
و دیداری، و مکتوب، حاکم است و نویسنده 
می باید شرایط زمان و مکان را دریابد و 
»هنر نوشتن« داشته باشد، به این معنا 
باعث  نه  و  کند  لوث  را  مطلب  نه  که 
برافروخته شدن مخالفان مقاله و مطلبش 
شود و اگر همواره مستند بنویسند و بگوید، 
قاعدتاً تبعات آن کمتر گریبانگیر او می شود.

سریع  رسانه،  عالم  آنقدر  امروزه، 
و  بسط  و  شده  تحول  و  تغییر  دچار 
توسعه می یابد که تقریبا دسترسی آسان 
و  نیست  سخت  چندان  اطالعات،  به 
باید جامعه را در برابر اخبار آلوده و زرد، 
واکسینه کرد و اجازه داد، مردم خود سره 
را از ناسره تشخیص دهند و بهترین راه، 
برگزیدن صداقت، صراحت، صمیمیت و 
صبوری است که جامعه در قبال آن ها 
احساس آرامش کرده و اخبار درست را 
دریافت می دارد و از این راه، هرگز آب 
گل آلود نمی شود، تا دشمنان این آب و 

خاک بتوانند از آن بهره برداری کنند.
و  دوستان  تمامی  بر  قلم  روز 
همکارانم در عالم رسانه، ُمّهنا و فرخنده.

قلم زن را به دولت می رسانم...

»ناانسانی« بازنشر شد/لیوتار و بازنویسی تزهای نظریه انتقادی
چاپ  سومین  مولی  نشر 
ترجمه کتاب »ناانسانی: تأمالتی 
ژان  اثر  زمان«  فلسفه  باب  در 

فرانسوا لیوتار را منتشر کرد.
چاپ  سومین  مولی  نشر   
کتاب »ناانسانی: تأمالتی در باب 
فرانسوا  ژان  اثر  زمان«  فلسفه 
لیوتار و ترجمه محمدعلی جعفری 
را  صدرآرا  روزبه  ویراستاری  و 
 2۹2 نسخه،   ۵2۰ شمارگان  با 
صفحه و بهای ۱۱۰ هزار تومان 

منتشر کرد.
چاپ نخست این کتاب سال 
۱3۹3 با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و 

بهای 23 هزار تومان منتشر شده بود. دومین چاپ آن نیز سال ۹۸ با شمارگان 
۱۱۰ نسخه و بهای ٦۵ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

»نا انسانی« ۱٦ فصل دارد که هرکدام از آنها شامل یک مقاله یا یک 
سخنرانی در مفهوم زمان و مفاهیم مرتبط با آن است. عناوین این فصول به 
ترتیب عبارتند از »آیا تفکر می تواند بدون بدن ادامه یابد؟«، »بازنویسی مدرنیته«، 
»ماده و زمان«، »لوگوس و تخنه، یا دورنویسی«، »زمان امروز«، »نیوتون: 
لحظه«، »امر واال و آوانگارد«، »چیزی شبیه: »ارتباط... بدون ارتباط«، »بازنمایی، 
نمایش، نمایش ناپذیر«، »عکس گفتار«، »پس از امر واال، وضع زیباشناسی«، 
»حفاظت و رنگ«، »خدا و عروسک«، »فرمان بری«،  »Scapeland« و 

»دوموس و کالن شهر.«
لیوتار در مقدمه این کتاب به بحث درباره انسان و نقد تفکرات اومانیستی 
می پردازد. بخشی از این مقدمه به این شرح است: »ارزش چیست؟ قطعیت 
چیست؟ انسان چیست؟ این پرسش ها خطرناک به شمار می آیند و به تندی 
کنار گذاشته می شوند. گفته می شود این پرسش ها راه را بر »هر چه باداباد«، 
»همه چیز ممکن است« و »همه چیز بی ارزش است« می گشایند. نگاه کنید 
بر سر آنها که قصد گذار از این مرز را داشتند چه آمد: نیچه به اسارت اسطوره 

شناسی فاشیستی در آمد، هایدگر نازی شد و...«
»نا انسانی« یکی از مجلدات مجموعه »بازنوشت نظریه« نشر مولی است 
که با دبیری و سرویراستاری روزبه صدرآرا رنگ انتشار را به خود دید. در این 
مجموعه قرار بود متونی از لیوتار که ویژگی های خاصی دارند ترجمه و منتشر 

شوند، اما کار ادامه پیدا نکرد.
لیوتار با کتاب »وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش« شناخته 
می شود. خود او نوشته است که وضعیت پست مدرن جنجالی ترین اثرش 
است اما مهم ترین کتابش نیست. او از این کتاب دلزده شده بود و در دهه 
۸۰ هرگاه از پست مدرنیسم بحث می کرد، می گفت که منظورم آن پست 
مدرن کذایی نیست، اما شهرت این کتاب هیچگاه لیوتار را رها نکرد و باعث 

مشکالتی برای او شد.
از طیف مارکسیست ها به  اما  لیوتار هرچند خواستگاهی چپ داشت، 
دالیلی رانده شد. به باور آنها لیوتار به آرمان های چپ خیانت کرده بود. لیوتار 
حتی از سوی لیبرال ها و محافظه کاران نیز متهم به بسط نوعی نسبیت باوری 
بازیگوش پسامدرن که می خواهد امر مدرن را از نظر فلسفی به فراموشی 

تاریخ برساند، شد.
ویراستار این کتاب و دبیرمجموعه »بازنوشت نظریه« در جایی اشاره کرده 
که جنبه های مهمی از تفکر لیوتار دچار بدفهمی شده است. به باور صدرآرا بررسی 
لیوتار از دو جنبه ضرورت دارد: نخست اینکه او یکی از خوانشگران بی نظیر کانت 

و ایده آلیسم آلمانی است.
لیوتار در متونش سعی می کرد کانت مدرنیست را بدل به کانت پسامدرن 
کند. در مقاله پاسخی به پرسش پسامدرن چیست که علیه هابرماس بود به این 
مساله می پردازد. یکی از جذاب ترین جدال های فلسفی متاخر، جدال لیوتار و 
هابرماس است. جنبه دوم بیشتر از وجه اول مورد غفلت قرار گرفته است و آن 

بازخوانی لیوتار به مثابه بازنویسنده سنت نظریه انتقادی است.
لیوتار از نخستین اندیشمندانی بود که در جامعه فرانسوی زبان فلسفه 
قاره ای شروع کرد به خوانش و مواجهه با آرا تئودور آدورنو، والتر بنیامین و 
ارنست بلوخ. در همین کتاب »نا انسانی« یکسری از فرمول ها و تزهای نظریه 

انتقادی را بازنویسی می کند.

هفت مطالعه موردی درباره برخی از رویدادهای مهم علمی
هفت  شامل  کتاب  این 
از  برخی  درباره  موردی  مطالعه 
و  است  علمی  مهم  رویدادهای 
مشکالت اساسی این دیدگاه را که 
علم بر بنیان مطمئنی از مشاهده 
و آزمایش استوار است و نیز اینکه 
نوعی شیوه استنتاج وجود دارد که 
به مدد آن می توان به نحو مقتضی 
نظریه های علمی را از ان بنیان اخذ 

کرد، مشخص و آشکار می کند.
هفت مطالعه موردی درباره 

برخی از رویدادهای مهم علمی
به گزارش خبرگزاری کتاب 
»چگونگی  کتاب  )ایبنا(،  ایران 
علم؛ آنچه باید درباره علم بدانید« 

اثر هری کالینز و ترور پینچ است با ترجمه مرتضی هادی جابری مقدم به همت 
سازمان سمت در ۱۹۵ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت 23 هزار 

تومان منتشر شد.
کتاب حاضر به عنوان یکی از منابع قابل استفاده برای دروس »فلسفه علم«، 
»تاریخ علم«، و »جامعه شناسی علم« برای دانشجویان رشته های فلسفه در مقاطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد ترجمه شده است. نیز این کتاب به عنوان یکی از 
منابع قابل استفاده برای درس »روش تحقیق« برای دانشجویان کلیه رشته های 

علوم اجتماعی و علوم انسانی در مقاطع تحصیالت تکمیلی پیشنهاد می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

مرحوم »سپیده کاشانی«
 دنبال رستاخیر ادبی بود

تهران- ایرنا- مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از زنده یاد »سپیده کاشانی«، به 
عنوان شاعری انقالبی یاد کرد که دنبال نوعی رستاخیر ادبی بود تا شعرای معاصر ارزش ها 

را فراموش نکنند و به زبان روز سخن بگویند.
حجت االسالم حمیدرضا ارباب سلیمانی امروز )دوشنبه، ۱۴ تیر( در مراسم بزرگداشت 
و رونمایی از کتاب گزیده مقاالت زنده یاد سپیده کاشانی )۱3۱۵ تا ۱372( با تقدیر از انجمن 
مفاخر برای بزرگداشت بزرگان ادب و فرهنگ گفت: کاری که انجمن مفاخر دنبال می کند 
ریشه در فرهنگ قرآن دارد. خدا به پیامبرش سفارش می کند مردان و زنان خدا را یاد کن 
و نگذار، گذر زمان، گرد فراموشی را بر آنان بنشاند. بر همین اساس کار انجمن یک پیوست 
قرآنی دارد و همه کسانی که در این مجموعه کار می کنند کار مقدسی انجام می دهند.

وی در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد، افزود: سپیده کاشانی در سال 
۱3۱۹ در خانواده ای مذهبی در کاشان به دنیا آمد. مادرش انس عجیبی با قرآن داشت 
و پدرش با آثار بزرگانی همچون حافظ و سعدی و موالنا مانوس بود و سپیده در چنین 

فضایی رشد کرد.
سلیمانی ادامه داد: او دوران تحصیل را در کاشان سپری کرد و به خاطر تشکیل 
خانواده به تهران هجرت کرد. چون با آن مرحومه قرابت فامیلی داشتم، به همین دلیل 

رفت و آمد ما با خانواده سپیده زیاد بود. 
وی افزود: این شخصیت را از دو منظر مورد توجه قرار می دهم؛ یکی منظر 
خویشاوندی بود که در بین نزدیکان بسیار مورد تجلیل بود و در حوزه شعر و ادب نیز 

رشد قابل توجهی داشت. 

سپیده از امام خمینی )ره( الهام گرفت
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: دفاتری که از وی به جا مانده نشان 
می دهد از امام خمینی )ره( الهام گرفته و زمانی که به اشعار وی به ویژه شعرهای ۱3۴2 
تا زمان انقالب توجه می شود، می بینیم اشعار وی صبغه مبارزه علیه رژیم ستمشاهی 

دارد و با زیرکی در اشعار خود پیام هایی را منتقل می کند.
او نام اولین دفتر را پروانه های شب گذاشت. در این اثر بسیاری نکاتی را که در 
دوران اختناق وجود داشت به نحوی در قالب شعر منتقل کرد و پیام خود را رساند. بعد از 
انقالب نیز شخصیت وی برای بسیاری شناخته شد؛ به گونه ای که  حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی و صدا و سیما از وی دعوت می کردند تا گفت و گوهایی داشته باشند و 
از اشعار وی استفاده می کردند.  وی در دفتر شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حضور 

داشت و توانست آثار ارزشمندی را از اشعار انقالب شناسایی کند.
سلیمانی ادامه داد: شعرهای سپیده کاشانی در کتاب های درسی نیز راه پیدا کرد و 
سپیده به دنبال یک نوع رستاخیر ادبی بود تا شعرای معاصر ما ارزش ها را فراموش نکنند 

و به زبان روز سخن بگویند.

حضور سپیده در دفاع مقدس
وی افزود: سپیده کاشانی عالوه بر همراهی با انقالب در دوران دفاع مقدس نیز نقش 
جدی داشت. شاید برای بانوان جالب باشد که سپیده در بسیاری از عملیات های مهم در 
جبهه حاضر می شد. مثال در هویزه و سوسنگرد و بستان و دشت عباس حضور داشت. 
در عملیات خرمشهر که برمی گشتیم و برای مرحله دوم آماده می شدیم او را در قرارگاه 

دیدیم که در جمع رزمندگان صحبت می کرد و آنان را تشویق می کرد. 
مشاور وزیر فرهنگ افزود: در همان ساعت ها بمباران هایی از سوی رژیم بعثی عراق 
صورت می گرفت که ما باید خودمان را به سنگر می رساندیم و زمانی که از او گالیه 
کردم چرا وارد چنین منطقه ای می شود، گفت من به جبهه می ایم تا ایثار رزمندگان را 

ببینم و آن گاه شعر بگویم. درباره خرمشهر نمی توان ندیده شعر سرود.
وی اضافه کرد: در سال 7۱ به دلیل بیماری و برای درمان به انگلستان منتقل 
شد چون در آن زمان درمان وی در ایران ممکن نبود ولی بعد از عمل جراحی در 22 
بهمن به رحمت الهی پیوست. البته او وصیت کرد کنار شهدا به خاک سپرده شود و در 

کنار شهدا دفن شد.
مشاور وزیر فرهنگ افزود: شعرهای سپیده خواندنی و ماندنی است و حاوی پیام 
بیداری و پایداری است. او با کسوت زنانه به میدان آمد ولی مردانه پای ارزش ها ایستاد 

و از امام و ا نقالب دفاع می کرد.
وی افزود: ما وظیفه داریم انسان های ممتاز را شناسایی و معرفی کنیم که زمینه 
هدایت جامعه است و اگر الگوسازی کنیم نسل امروز و فردای ما راه را پیدا خواهد کرد و 

از بسیاری آفات در امان خواهد ماند.

سپیده کاشانی از تجلیات فرهنگ است
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز در این نشست گفت: وجود سپیده کاشانی 
در گستره ادبیات ما بیانگر یک مفهوم تمدنی است. وجود برگزیدگان بانوان درحوزه علم 
و فرهنگ و ادبیات نشانگر این است که تفکر مبنی بر اینکه زنان درحوزه فرهنگ و تمدن 

در حاشیه قرار دارند، مطلقا نادرست است. 
حسن بلخاری افزود: حقیقت این است که پیش از ظهور اسالم در ایران و تکمیل 
فرهنگ با ظهور اسالم، زنان در جایگاه بایسته و شایسته خود قرار گرفتند. البته منکر 
برخی کج فهمی ها نمی شوم ولی این متفاوت است با این که بنیاد یک فرهنگ یا تمدن 
بر نوعی نادیده گرفتن ارزش زنان باشد. در متن فرهنگ ایران پیش و پس از اسالم 
قطعا درحوزه ایده ها، معانی، مفاهیم، اصول و فرهنگ جوهره حاکم بر تمدن بزرگداشت 

وتکریم زن را داشتیم.
زنان بزرگواری درحوزه سیاست، فرهنگ، اجتهاد و علوم تجربی و ریاضی شکوفا 
شدند. امثال سپیده کاشانی یکی از تجلیات و ظهورات فرهنگ به بار نشسته ای است که 

مجال ظهور استعدادها و معانی مکنون درجان انسان ها را می دهد.
وی اضافه کرد: هنگامی که اشعار سپیده کاشانی مانند این شعر ای نام تو 
طلیعه آغاز وی یاد تو نهایت پرواز... را می خوانیم، یک نکته در آن ظاهر است و 
آن هماهنگی وسیع مفهوم و قالب است که در جان ادیب و شاعر نشسته است. به 
عبارت دیگر اول باید شعر در جان شاعر ملکه شده باشد و هیچ اثر بزرگ هنری و 
ادبی ظاهر نمی شود مگر این که معنا یا محتوا و قالب در جان صاحب آن به نوعی 

هماهنگی رسیده باشد.
بلخاری افزود: معنا ساختار خود را می یابد و ساختار انسی با معنا پیدا می کند و 
آنگاه متون ادبی زیبا و داستان ها و رمان های زیبا می آفریند. اگر بین اینها هماهنگی 

نباشد یقینا اثر هنری در ظهور خود دچار لکنت خواهد شد.
رئیس انجمن مفاخر اضافه کرد: هنگامی که قصد کردم مقدمه ای بر کتاب سپیده 
کاشانی بنویسم و دیدگاه خودم را بیان کنم با تامل بر اشعار او این نکته را دریافتم و چون 
دانشجوی زیبایی شناسی در هنر و ادب هستم برایم جالب بود همچون تمام شعرای 

بزرگ ما در جان سپیده نیز ابتدا حکمت جا گرفته و آنگاه این اشعار زیبا را آفریده است.
سپیده کاشانی مادر شعر انقالب بود

فاطمه راکعی شاعر و پژوهشگر ادبی نیز گفت: تواضع، متانت و عمق مهربانی سپیده 
را می توانستیم نسبت به شاعران جوان به ویژه در کنار شاعران پیشکسوت ببینیم و در 
سفرها مخصوصا دختران و زنانی که وارد عرصه شعر می شدند، عالقه خاصی به وی 

داشتند. به همین دلیل به مادر شعر انقالب معروف بود.
وی افزود: در سال ۵2 دفتر شعری با نام پروانه های شب از وی منتشر شد که 
موضوع آن عاطفی و نقد جامعه آن روز بود. او بعد از پیروزی انقالب شعرهای ماندگاری 
سرود و روحیه وی در این شعرها روحیه امیدواری و شور و هیجان انقالبی بود که امید 

بسیار به آینده روشن داشت. 
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از راست: محمود معتقدي،  اسد اهلل امرایي رضوان ابوترابی
اختصاصی دنیای جوانان

دلم شکسته و 
اوضاع درهمی دارد

فرامرزعرب عامری

دلم شکسته و اوضاع درهمی دارد
و سال هاست برای خودش غمی دارد

تو در کنار خودت نیستی نمی دانی
که در کنار تو بودن چه عالمی دارد

نه وصل دیده ام این روزها نه هجرانت
بدا به عشق که دنیای مبهمی دارد

بهشت می طلبم از کسی که جانکاه است
کسی که در دل تنگش جهنمی دارد

گذر کن از من و بار دگر به چشمانم
بگو ببار اگر باز هم نمی دارد

دلم خوش است در این کارزار هر بیتی
برای خویش مقام معظمی دارد

برام مرگ رقم می زنی به لبخندت
که خندٔه تو چه حق مسلمی دارد
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مریم سعادت و جشنواره آموزشي

نخستین  مدیر  کاظمی،  مریم 
پنجمک  تر  تئا آموزشی  ره  جشنوا
هنرمند   2 جداگانه  نامه های  طی 
و  کودک  تئاتر  و  تئاتر  پیشکسوت 
نوجوان را به عنوان دبیران افتخاری 
این دوره معرفی کرد. مریم سعادت 

بازیگر، عروسک گردان و کارگردان سینما و 
تئاتر که از سال های ابتدایی دهه ٦۰ فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده و 
محبوبیت ویژه اي در این زمینه دارد در کنار اصغر همت بازیگر سینما و 
تئاتر که از سال ۵7 تاکنون فعالیت مستمر و حرفه ای خود را در این عرصه 
ادامه داده، به عنوان دبیران افتخاری، جشنواره آموزشی تئاتر پنجمک را 
همراهی می کنند. اولین جشنواره آموزشی تئاتر پنجمک با مدیریت مریم 
کاظمی و مشارکت پردیس تئاتر تهران در مرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

کوروش تهامي هم وارد کوزوو شد

کورش تهامی، روشنک گرامی، 
شاهی  هومن  و  چراغی پور  سیاوش 
از بازیگرانی هستند که به تازگي به 
گروه بازیگران فیلم سینمایی کوزوو، 
به کارگردانی میثم هاشمی طبا اضافه 

شده اند.  فیلم سینمایی کوزوو به کارگردانی 
حسن  تهیه کنندگی  و  طبا  هاشمی  میثم 
ژانر  در  پیش  میثم هاشمی طبا چندی  از  فیلمنامه ای  اساس  بر  کالمی 

کمدی ساخته شد.
 فرهاد آییش و بهاره کیان افشار نیز پیش از این به عنوان بازیگران 
اصلي این فیلم معرفی شده بودند. در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
معدن چیا میگن: هرچی بیشتر دنبال الماس بگردی، کمتر پیداش میکنی. 
به عقیده اونا، الماسه که آدمشو پیدا میکنه. اونه که تصمیم میگیره دست 

کی بیوفته و رو انگشت کی بشینه!

انتشار اولین آلبوم امیر عظیمي

امیرعظیمی،  رسمی  آلبوم  اولین 
نوزدهم  روز  پاپ  موسیقی  خواننده 
و  متفاوت  قطعه   22 قالب  در  تیرماه 
کمتر تجربه شده پیش روی مخاطبان 
قرار می گیرد. امیر عظیمی روز نوزدهم 

تیرماه اولین آلبوم رسمی خود با نام سیب 
به  شرقی  نه  ترا شرکت  در  را  هوس، 

تهیه کنندگی محسن رجب پور دردسترس شنوندگان قرار خواهد داد. 
این  سال حضور   ۱3 از  پس  که  هوس  سیب  آلبوم  پیش فروش 
در  می گیرد،  قرار  مخاطبان  روی  پیش  موسیقی  عرصه  در  خواننده 
قالب 22 قطعه به 2 صورت فیزیکی و  دیجیتالی برای داخل و خارج 
کشور آغاز شده و از روز شنبه ۱۹ تیرماه نیز در دسترس عالقمندان 
اثر  این  از  خوبي  استقبال  که  مي رسد  نظر  به  و  بود  خواهد  موسیقی 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

پایان شبگردي هاي امیر آقایي!

به   ، د شبگر یی  سینما فیلم 
کارگردانی فرزاد موتمن پس از حدود 
یک  ماه به پایان راه فیلمبرداری رسید. 
حدود  از  پس  فیلم  این  فیلمبرداری 
و  کرونایی  شرایط  در  تولید  یک ماه 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، روز 

گذشته در تهران به پایان رسید. این فیلم 
بالفاصله پس از فیلمبرداری وارد مراحل تدوین و فنی می شود تا برای 
حضور در جشنواره های داخلی و خارجی و اکران در سینماهای کشور آماده 
شود. امیر آقایی، روشنک گرامی، احسان امانی، مهشید افشارزاده، یاسر 
جعفری، نازنین صلح جو، بهناز پورفالح، حسین امیدی، شبیر پرستار، شیوا 
کریمی با حضور پیام احمدی نیا و هنرمندی امیرحسین فتحی، بازیگرانی 
هستند که در این اثر سینمایی مقابل دوربین رفته اند. مرتضي شایسته 

تهیه این فیلم را برعهده دارد.
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از عکاسي و دستیاري مسعود کیمیایي تا مدیریت خانه سینما

همایون اسعدیان: بسته شدن و بازشدن خانه سینما 
در تاریخ سیاسی ایران یک استثناست
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محمد حسین زاده

ادامه  در  ایران  سینمای  موزه 
گفتگوهای تاریخ شفاهی خود با همایون 
فیلمنامه نویس  و  کارگردان  اسعدیان، 
ر  کشو سینماي  محبوب  و  موفق 
که  ست  ا ه  د ا د م  نجا ا یی  گفتگو
اختیار  در  را  گفتگو  این  از  بخش هایي 

رسانه ها قرار داده است.
همایون اسعدیان با بیان اینکه در 
است،  آمده  دنیا  به  اصفهان  احمدآباد 
اصفهان  در  سالگی   7 سن  تا  گفت: 
زندگی کردم اما بعد از آن به دلیل اینکه 
تهران  به  اصفهان  از  بود  کارمند  پدرم 
آمدیم و بقیه عمرم را در تهران گذراندم.

وی با بیان اینکه هیچ وقت تصور 
نمی کرده وارد سینما شود، افزود: کالس 
دوم دبیرستان بودم دوستی داشتم که 
بعد از زنگ مدرسه به کتابخانه کانون 
فیلمسازی  کالس  به  فکری  پرورش 
وارد  با  و  شدم  همراه  او  با  می رفت 
شدن به این کتابخانه، مسیر زندگی ام 

عوض شد.
با  همکاری اش  درباره  اسعدیان 
مسعود کیمیایی توضیح داد: یادم می آید 
کیمیایی  مسعود  تابستان  یک  در  در 
بسازد  را  فیلم سفر سنگ،  می خواست 
پرورش  کانون  در  منفردزاده  اسفندیار 
بود  فیلمسازی  بخش  رئیس  فکری 
او  به  بودم.  زمان هنرجو  آن  و من در 
گفتم من را سر فیلم کیمیایی ببرد و او 

گفت فردا بیا دفتر آریانا فیلم و در آنجا 
با امیرفرخ تهرانی که طراح صحنه فیلم 
بود آشنا و دستیار طراح صحنه و لباس 
فیلم کیمیایی شدم. یادم می آید زمانی که 
فیلمبرداری شروع شد با امیرفرخ تهرانی 
بحثم شد و به او گفتم دیگر کار نمی کنم 
و می روم، او هم قبول کرد. به دستیار 
موضوع  این  کیمیایی هم  مسعود  یک 
را گفتم. مسعود کیمیایی شنید و از من 
به  من  نهایت  در  شد.  جویا  را  مشکل 
گروه او پیوستم و دستیار سوم کیمیایی 
کریمی  نصرت  زیردست  یعنی  شدم 
بسیار  آدم های  که  تراب نیا  محمد  و 

شریفی بودند.
حوزه  در  فعالیتش  درباره  وی 
عکاسی نیز توضیح داد: بنیاد سینمایی 
فارابی آرشیو عکسی از هنرمندان جمع 
داشتم  آنجا  در  دوستی  من  و  می کرد 
که از من خواست تا عکس هنرمندان 
را بگیرم. ناصر براهیمی عکاس بسیار 
خوبی بود و عکاسی فیلم انجام می داد 
که از دوستان بسیار خوب من بود هرجا 
برای عکاسی فیلم می رفتم با اینکه از 
عکس هایم خوششان می آمد و تعریف 
سابقه عکاسی  می گفتند  اما  می کردند 
دبیرستان،  فیلم  برای  رم.  ندا فیلم 
همکاری  پیشنهاد  براهیمی  ناصر  به 
برای عکاسی داده بودند و او به خاطر 
و  نپذیرفت  بود،  شلوغ  سرش  اینکه 
ایران  دفتر  به  کرد.  معرفی  را  من 
که  رفتم  دبیرستان  فیلم  برای  میالد 

فریدون  صدرعاملی،  رسول  آنجا  در 
امینی  احمد  و  امکانیان  بیژن  جیرانی، 
)دستیار کارگردان( و علی اکبر صادقی 
نیز  فیلم  کارگردان  نیز  )کارگردان( 
عکس های  آلبوم  آنها  داشت.  حضور 
من را دیدند و خوششان آمد اما گفتند 
به  ما  و  می کند  فرق  فیلم  عکاسی 
شما  با  ابراهیمی  آقای  تضمین  خاطر 
کار می کنیم. بدین شکل عکاس فیلم 
فیلمبرداری  برای  شدم.  دبیرستان 
روز   ۴-3 بودیم  رفته  ساری  به  فیلم 
از فیلم گذشته بود که فریدون جیرانی 
از من خواست برای چاپ چند عکس 
به تهران بروم، می دانستم می خواهند 
به  کنند.  ارزیابی  را  من  عکس های 
چاپ  بزرگ  را  عکس ها  آمدم  تهران 
دیدند  را  عکس ها  زمانی که  و  کردم 

خیال شان راحت شد.
وی در ادامه بیان داشت: زمانیکه 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  در 
نوجوانان بودیم تصور می کردیم نسل ما 
قرار است سینمای ایران را متحول کند 
و فکر می کردیم قبلی ها باید بروند و ما 
وارد شویم. سال ها طول کشید تا متوجه 
ندارد و  شدم که در سینما کات وجود 
بعدی  نسل  تا  نمی شوند  قطع  نسل ها 
بیاید بلکه داخل هم ادغام می شوند و 

به نسل بعدی می پیوندند.
مرد  فیلمنامه  اینکه  بیان  با  وی 
نوشته  جبلی  حمید  با  همراه  را  آفتابی 
در  حضور  از  عبدی  اکبر  گفت:  است، 

این فیلم با توجه به حضور حمید جبلی 
بسیار استقبال کرد و فاطمه معتمدآریا 
هم که از کودکی با جبلی دوست بودند 
و یک  پذیرفت  را  فیلم  این  در  حضور 
تا  شدند  جمع  هم  دور  صمیمی  گروه 
فیلم مرد آفتابی در سنگاپور ساخته شود. 
مرد آفتابی فیلم مفرح خوبی بود و باعث 
شد تا مسیر من در سینما از نیش جدا 
شود و کسی دیگر به من نگفت فیلمی 
مانند نیش بسازم.اسعدیان درباره فیلم 
از  یکی  فیلم  این  نیز گفت:  بازی  آخر 
به  و  فیلم های خوبی است که ساختم 
شدت آن را دوست دارم زیرا فیلمی بود 
ساخته  اطرافم  دوستان  از  برگرفته  که 
بودم و حرف و حسش، حرف خودم بود. 
یادم می آید فیلم در ۱۱ رشته کاندید شد 
اما همراه با فیلم هایی مثل سگ کشی و 
باران بود به همین دلیل طبیعی بود که 

شانس کمتری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه 
تهیه کنندگی  با  بسازم  سینمایی  فیلم 
منوچهر محمدی ۵ مستند برای شبکه 
اطراف  شهدای  خانواده  درباره  شاهد 
روستاهای اصفهان ساختیم. با منوچهر 
محمدی سوار یک آمبوالنس می شدیم 
با ٦۰ خانواده  به روستاها می رفتیم.  و 
شهدا گفتگو کردیم از بین آنها ۵خانواده 
مستند  فیلم   ۵ و  کردیم  انتخاب  را 

داستانی درباره آنها ساختم.
اسعدیان درباره فیلم طال و مس 
فروش  گیشه  در  فیلم  این  گفت:  نیز 

پرفروش ترین  از  یکی  و  داشت  خوبی 
فیلم ها در شبکه نمایش خانگی بود. یادم 
می آید زمانی که این فیلم در جشنواره 
ونکوور کانادا نمایش داده شد در یک 
ربع اول نمایش فیلم در سالن احساس 
می کردم که شاید به خاطر طلبه بودن 
مورد نقد قرار بگیریم اما وقتی 2۰ دقیقه 
از نمایش فیلم گذشت تصورها بر این 
شد که دارند فیلمی عاشقانه می بینند و 

باعث خوشحالی من بود.
وی با اشاره به داشتن مشاور برای 
نقش طلبه فیلم طال و مس بیان داشت: 
دوست بسیار عزیزی را از قم که آقای 
رضاداد به من معرفی کرده بود که برای 
بدهد.  مشاوره  من  به  طلبه ها  مسائل 
رضا  سید  خانه  که  زمانی  می آید  یادم 
را می خواستیم بسازیم به طراح صحنه 
دوست  از  و  بچیند  را  خانه  بودم  گفته 
خواستم  می آمد  قم  از  که  طلبه مان 
طلبه  یک  خانه  به  هرچه  و  کند  نگاه 
شباهت ندارد را بگوید که او به خوبی 
صحنه  طراح  به  کرد.  راهنمایی  را  ما 
هم گفته بودم هیچ مخالفتی با او نکند 
و هرچه او می گوید، انجام بدهد. تمام 
نیروهای مان را به کار گرفته بودیم تا 
یک تصویر واقعی سالم ایرانی را نشان 
دهیم که نتیحه خوبی به دنبال داشت.

اسعدیان ادامه داد: بوسیدن روی 
من  که  است  فیلمی  سخت ترین  ماه، 
ساختم و به مراتب از طال و مس هم 
خیلي  برایم  حال  این  با  بود  سخت تر 

لذت بخش بود.
خانه  شدن  بسته  درباره  اسعدیان 
سینما نیز خاطرنشان کرد: بسته شدن 
و بازشدن خانه سینما در تاریخ سیاسی 
ایران یک استثنا است که آن را ببندند 
و  اعضا  همه  با  مدنی  نهاد  یک  و 
پشت  آنچنان  سینما  اهالی  از  انبوهی 
در  بعد  سال   2 که  بایستند  قضیه  این 
سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
۱3۹2 حداقل ۴ کاندید ریاست جمهوری 
شعار تبلیغاتی شان بازشدن خانه سینما 
در  بگویم  می توانم  افتخار  با  باشد. 
بودم  کسانی  از  صنفی ام  فعالیت های 

من  داشتم.  سهم  تالش  این  در  که 
معتقدم ما تا زمانی می توانیم کار کنیم 
که بتوانیم به روز باشیم و با زمانه مان 
و  نداریم  بازنشستگی  ما  باشیم.  همراه 
بازنشستگی مان زمانی است که ذهنمان 

از زمانه مان عقب بیافتد.
اسعدیان در پایان یادآور شد: وقتی 
نسل جوان خالق باسواد که بیشتر از من 
فیلم می بیند می آید من یا باید بروم یا 
باید خودم را به روز نگه دارم. هر سال در 
جشنواره فیلم فجر چند کارگردان جوان 
معرفی می کنیم. نمی گویم هر سال یکی 
مثل اصغر فرهادی یا سعید روستایی پیدا 

می کنیم اما کارگردان های بسیار خوبی 
هر سال معرفی می شوند که آثار خوبی 

از خود به یادگار گذاشتند.
یادآور می شود، موزه سینمای ایران 
به عنوان مجموعه ای فرهنگی و تاریخی 
که راوی سیر تاریخ و تحوالت سینمای 
ایران است خود را موظف می داند نظرات 
بازیگران  و  سینماگران  دیدگاه های  و 
باتجربه و پیشکسوت را جمع آوری کرده 
تا نسل های آینده با نگاه و مسیر زندگی 
حرفه ای و نحوه خلق وشکل گیری آثار 
سینما  هنر  صاحب نظران  و  هنرمندان 

آشنا شوند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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پیانو  آموزش  بینافرهنگی  کارگاه 
در آلمان به زودي برگزار خواهد شد. 
جوان  هنرمندان  بین المللی  جشنواره 
به  و  دارد  ساله   7۰ قدمتی  که  آلمان 
در  سیبلیوس  شهیر  آهنگساز  همت 
میزبان  شده،  پایه گذاری   ۱۹۵۰ سال 
این کارگاه است. در این پروژه مدرسان 
روش های  به  جهان  از  پیانو  جوان 
خود  کشور  در  پیانو  آموزش  تدریس 

ز  ا قطعاتی  پایان  در  و  زند  می پردا
آهنگسازان کشور خود را که برای پیانو 

ساخته شده، اجرا می کنند.
)۱۱ سال  پروژه سال 2۰۱۰  این 
پیش( در جشنواره بین المللی هنرمندان 
آزاده  پویان  همت  به  آلمان  جوان 
دانشگاه  علم  شب  در  و  پایه گذاری 
مارتین لوتر آلمان و دیگر دانشگاه های 
)نوازنده  آزاده  پویان  شد.  اجرا  جهان 

پیانو( درباره این رویداد توضیح داد: سال 
2۰۱۰ )۱۱ سال پیش( این پروژه را به 
تا  می کند  بررسی  که  پروژه ای  عنوان 
متوجه شود پیانو در فرهنگ های مختلف 
و متفاوت چگونه رشد کرده، آغاز کردم. 
همانطور که می دانید پیانو سازی است 
که اصالت آن به سنتور مربوط می شود. 
در واقع موسیقی شناس های اروپایی این 
موضوع که پیانو به نوعی ریشه ایرانی 

بدیهی  اصل  یک  عنوان  به  را  دارد 
ایرانی  سنتور  از  پیانو  چراکه  می دانند. 
یا شرقی گرفته شده است. در حقیقت 
این ساز به اروپا رفته و تکنولوژی اروپا 
تا چنین مکانیزمی  به آن کمک کرده 
که  مکانیزم  این  شود.  پیاده  آن  روی 
این ساز را شکل داده، حدود 3۰۰ سال 
قدمت دارد. ولی قدمت سنتور بیشتر از 
این ها است. برای این ساز در کشورها 
و فرهنگ های مختلف، قطعاتی ساخته 
شده و به شکل های متفاوت رشد کرده 
است. غیر از پیانو کالسیک اروپایی که 
برای  پیانیست ها  کرده،  رشد  اروپا  در 
مثل  دیگری  فرهنگ های  در  پیانو 
مثل  غربی  و  مرکزی  اروپای  و  چین 
دیگری  ادبیات  یک  رومانی،  و  اسپانیا 
باید  که  آنچنان  که  آوردند  وجود  به 
شناخته نشده است. به همین دلیل در 
بررسی  را  موضوع  این  ورکشاپ  این 
می کنیم که اوال پیانو در فرهنگ های 
و  داده می شود  آموزش  مختلف چطور 
دوما شرکت کننده ها که معلم های جوان 
پیانو هستند را با قطعات مختلفی که در 
نقاط مختلف برای این ساز ساخته شده، 

آشنا می کنیم.
این نوازنده پیانو همچنین درباره 
آموزشی  ورکشاپ  این  که  رویکردی 
دنبال می کند، توضیح داد: متاسفانه در 
تمام دنیا یک مونولوگ پیانیستیک به 
وجود آمده و طبق آن، پیانو به عنوان 
شده  شناخته  اروپایی  کالسیک  پیانو 
رسانه ها  واسطه  به  هم  این  است. 
تاریخ  طول  در  بعضا  اما  است  بوده 
برای  متفاوت  فرهنگ های  بطن  از 
مده  آ وجود  به  یی  رها شاهکا نو  پیا
ما  ا است.  رزشمند  ا ده  لعا فوق ا که 
فرهنگی  سیطره  ین  ا در  نه  متاسفا
داشته،  اروپایی  کالسیک  پیانو  که 
گم شده و دیده نشده است. در واقع 
این پروژه اولین پروژه ای است که به 
بین المللی  نهاد  یک  در  مفصل  شکل 

کارگاه بینافرهنگی آموزش پیانو 

پویان آزاده: هدفم ثبت موسیقي کالسیک ایراني در جهان است
ن  ا مند هنر نی  جها ه  ر ا جشنو مثل 
شده  پیگیری  و  بنیانگذاری  لمان  آ
و  مهم  این  به  رسیدگی  حال  در  و 

کشف آن است.
این  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پیانویی  خرده فرهنگ های  به  کارگاه 
که خودشان قابلیت جهانی شدن دارند 
که  همانطور  گفت:  می شود  پرداخته 
خودمان  ایرانی  کالسیک  پیانو  در  ما 
خان محجوبی  مرتضی  مثل  افرادی 
ادبیات  که  داشتیم  را  معروفی  جواد  و 
به  ایران  در  ساز  این  برای  را  خاصی 
وجود آوردند، در کشورها و فرهنگ های 
دیگر هم بعضا این اتفاق رخ داده ولی 

از  هدف  است.  نشده  دیده  متاسفانه 
این پروژه این است که این رپرتوار یا 
ادبیات عظیم پیانویی شناسایی و راجع 
آموزشش صحبت شود  نحوه  و  آن  به 
بشناسانیم.  دنیا  به  را  آن  نحوی  به  و 
فستیوال  این  واسطه  به  اکنون  چراکه 
به  مهم  این  برای  جهانی  بستر  یک 
وجود آمده است. همانطور که می دانید 
ایرانی  کالسیک  پیانو  نوازندگی  شیوه 
که شیوه مرتضی خان محجوبی و جواد 
معروفی است و شیوه نت نویسی پیانوی 
ایرانی در فهرست آثار ناملموس ملی در 
خطر ایران ثبت ملی شده است. شخصا 
پرونده های این موضوع را پیگیر بودم 

سال  در  نت نویسی  شیوه  می دانم  و 
سال  آن  از  بعد  و  شد  ثبت   ۹۱ یا   ۹۰
به  ایرانی  کالسیک  پیانو  مکتب   ۹٦
نوازندگی  شیوه  همچنین  رسید.  ثبت 
محجوبی و نت نوشته های این شیوه که 
قدیمی ترین آن هم مربوط به بهترین و 
قدیمی ترین شاگرد محجوبی یعنی خانم 
آذر میدخت ملک منصور بوده در حافظه 
جهانی جمهوری اسالمی که وابسته به 
کتابخانه  زیرمجموعه  و  بوده  یونسکو 
شده  ثبت   ۹٦ سال  همان  است،  ملی 
من  به  که  آماری  آخرین  طبق  است. 
اطالع داده شده، تاکنون از هنگ کنگ، 
آمریکا، روسیه، چین، اسپانیا، آذربایجان 

برنامه  این  در  شرکت کننده هایی  و... 
ثبت نام  مهلت  البته  کرده اند.  ثبت نام  
۱۰ روز دیگر تمدید شده و کماکان از 
کشورهای دیگری نیز می توانند در این 

برنامه حضور داشته باشند.
وی در پایان درباره دلیل وقفه ۱۱ 
ساله ای که برای برگزاری این رویداد به 
ابتدا  وجود آمده، بیان کرد: این برنامه 
که  شود  انجام   ۹۸ تابستان  بود  قرار 
طبق دالیلی خواستند سال ۹۹ برگزار 
شود اما ناگهان با شیوع کرونا در جهان 
مواجه شدیم که مانع برگزاری شد. اما 
به هر ترتیب امسال قرار است به شکل 

آنالین برگزار شود.


