
بررسی وضعیت شامخ و نظر فعاالن اقتصادی؛

ادامه رکود و حال وخیم اقتصاد ایران

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ارزش 
ضعیف  قشر  و  کارگران  سوی  از  که  افزوده ای 
کشور ایجاد می شود آبشخور تامین کسری بودجه، 

اختالس و ارتشا است.
درباره  جوانان  دنیای  با  گفت وگو  در  سامتی  مرتضی 
معیشت طبقه کارگر در شرایط عدم لغو تحریم ها و رشد نرخ 

تورم اظهار داشت: معیشت مردم ایران و به ویژه قشر کارگر 
سخت  شرایط  و  شده  ضعیف  شدت  به  اخیر  دهه های  در 
امروز مقطعی از این روند است. در این سال ها سفره مردم 
به خصوص طبقه کارگر کوچک شده و این روند بدون تغییر 

وضعیت ادامه دارد.
صفحه 3

یک کارشناس اقتصادی:

ارز 4200 تومانی
 باعث افزایش فاصله طبقاتی شد

اولویت ما، یادگیری مهارت در نظام آموزشی است 
پرورش  و  آموزش  پیشنهادی  وزیر 
گفت: نگاه شخصی من این است که باید 
برای شعار »هر دانش آموز یک مهارت« 
»هر  شعار  آن  مقدمه  و  بگذاریم  مقدمه  یک  ابتدا 
باشد. به گزارش دنیای جوانان،  معلم یک مهارت« 
“حسین باغگلی« وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
در پاسخ به این سوال که با توجه به انتقاداتی که به 
آیا شما  است،  وارد  تربیت  و  تعلیم  و  آموزشی  نظام 
برنامه ای برای تغییر این نظام دارید؟ گفت: باور من 
این است که شعار توانمندشدن برای زیست مومنانه 
و انقالبی در دنیای معاصر برای کل وزارت آموزش 
که  است  این  باورمان  است،  مطلوب  پرورش هم  و 

دنیای معاصر، دنیای پیچیده ای است. 
صفحه 2

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه:

 توزیع 6.7 میلیون لیتر نفت سفید در کردستان
 طی سال جاری

4

به بهانه تعطیلی 6 روزه کشور؛

صفحه 2تعطیلی بدون برنامه دردی را دوا نمی کند!

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1812- یکشنبه 24  مرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مجید مجیدي 

خواهان اکران 
فیلم رستاخیز شد

6ورزش
درخشان: کریم باقری 

برای فوتبال ایران 
یک نعمت است

هنگ 7فر

روزها  این  که  کشور  موفق سينماي  فيلمساز  مجيدی  مجيد 
خورشيد را بر پرده سينماها دارد و در عين حال این فيلم به 
شكل آنالین نيز در دسترس مخاطبان قرار گرفته است، در 
روزهاي متبرك ماه محرم، از محدودیت هایي که براي توليد فيلم 

با مضامين عاشورایی وجود دارد، گالیه مي کند.

گفت:  تهران،  پرسپوليس  فوتبال  تيم  پيشكسوت 
بازیكنی ضرر  هيچ  جدایی  از  کرده  ثابت  پرسپوليس 
نمی کند. جای نفراتی که می روند خيلی زود پُر می شود.

نویسنده کودك و نوجوان دربارۀ چگونگی سوژه یابی برای 
سراغ  می خواهم  وقتی  معموالً  من  گفت:  قصه  نوشتن 
پيداکردن ایده یا سوژه بروم از خودم شروع می کنم چون 
به نظر من ایده ها هميشه وجود دارند و این ما هستيم که 

باید آنها را پيدا کرده و از آنها استفاده کنيم.

برای یافتن سوژه 
معموالً اول به سراغ 

تخیل می روم

ارز 4200 تومانی باعث افزایش فاصله طبقاتی شد جزییات تعطیلی 6 روزه
 بانک های سراسر کشور

دبیر کل کانون بانک های دولتی و نیمه دولتی از تعطیلی بانک ها و 
موسسه های مالی و اعتباری از دوشنبه )2۵ مرداد( تا روز شنبه )3۰ مرداد( 
پیرو دستورالعمل ستاد ملی کرونا خبر داد. به گزارش دنیای جوانان، علیرضا 
قیطاسی اعالم کرد: بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری براساس تصمیم ستاد ملی 

کرونا از دوشنبه )2۵ مرداد( تا روز شنبه )3۰ مرداد ۱۴۰۰( تعطیل خواهند بود. 
صفحه 3

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: نگاه 
»هر  شعار  برای  باید  که  است  این  من  شخصی 
دانش آموز یک مهارت« ابتدا یک مقدمه بگذاریم 
و مقدمه آن شعار »هر معلم یک مهارت« باشد.به گزارش 
دنیای جوانان، “حسین باغگلی« وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش در پاسخ به این سوال که با توجه به انتقاداتی که به 

نظام آموزشی و تعلیم و تربیت وارد است، آیا شما برنامه ای 
برای تغییر این نظام دارید؟ گفت: باور من این است که شعار 
توانمندشدن برای زیست مومنانه و انقالبی در دنیای معاصر 
برای کل وزارت آموزش و پرورش هم مطلوب است، باورمان 

این است که دنیای معاصر، دنیای پیچیده ای است. 
صفحه 2

اولویت ما، یادگیری مهارت در نظام آموزشی است 
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صفحه 3

 ویــروس کرونــا در کشــور بــه پیــک پنجــم خــود رســیده و جــان بســیاری 
از مــردم را در هفته هــای گذشــته گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
واکسیناســیون گســترده، رعایــت پروتــکل های بهداشــتی و برخی دســتورالعمل  

هــا می تــوان ایــن ویــروس را مهــار و آن را کنتــرل کــرد.
ــی  ــانه های چین ــی رس ــدا در برخ ــا ابت ــروس کرون ــه وی ــوط ب ــار مرب اخب
ــی زمســتان ۱3۹۹ منتشــر  ــای ابتدای ــز ۱3۹۸ و ماه ه ــی پایی ــای پایان در ماه ه
ــواده  ــروس خان ــد وی ــوع جدی ــد کــه ن ــدا همــگان تصــور می کردن شــد. در ابت
کرونــا، اگرچــه ممکــن اســت ماننــد بــرادران خونــی خــود، یعنــی ویروس هــای 
موســوم بــه »ســارس« و »مــرس« صدماتــی را برجــای بگــذارد، امــا هرگــز 
تصــور آن نمی رفــت کــه تبدیــل بــه هیوالیــی افســار گســیخته شــود کــه بــه 
ســرعت پیشــرفت کــرده و کل جهــان را بــه تصــرف خــود درآورد. قطــع پــرواز 
هــا و برخــی اقدامــات اولیــه کافــی نبــود و ویــروس کرونــا ظــرف تنهــا چندمــاه 
در سراســر جهــان منتشــر شــد و آمــار ابتــال بــه آن آنقــدر افزایــش یافــت کــه 
بســیاری از کشــور ناچــار شــدند قرنطیه هــای ســفت و ســختی را اجــرا کننــد. 

بــا ایــن حــال گســترش ایــن ویــروس بــاز هــم مهــار نشــد.
ــا را  ــروس کرون ــد وی ــا پزشــکان دریابن ــود ت ــی نب ــان چندان ــه زم ــاز ب نی
نمی تــوان بــا داروهــای عــادی درمــان کــرد. اگرچــه اکنــون مشــخص شــده 
اســت کــه برخــی داروهــا دســتکم اگــر نــه بــرای درمــان، که بــرای کنتــرل این 
بیمــاری موثــر هســتند و تجویــز آن هــا می توانــد درمان بیمــاران را تســریع کند. 
بــا ایــن حــال گســترش شــدید ایــن ویــروس و پدیــد آمــدن ســویه های جدیدی 
از آن، هــر بــار کار مقابلــه بــا آن را دشــوارتر از قبــل می کنــد. تحقیقــات دربــاره 
ایــن ویــروس در صدهــا موسســه تحقیقاتــی و دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
در سراســر دنیــا ادامــه دارد و در نهایــت دســتاوردهایی نظیــر تولیــد واکســن در 
برخــی کشــورهای جهــان نیــز بــه دســت آمــده اســت؛ امــا همچنــان هــر از 
چنــد گاهــی میــزان درگیــری و ابتــال در برخــی کشــورها بــه شــدت افزایــش 
می یابــد و آمــار مــرگ و میــر بــه شــدت بــاال می رود.تاکنــون میلیون هــا نفــر 
در سراســر جهــان بــه ایــن ویــروس مبتــال شــده اند و صدهــا هــزار نفــر نیــز 
بــر اثــر ابتــالء بــه ایــن ویــروس جــان خــود را از دســت داده انــد. بــا ایــن حــال 
نبــرد بی امــان بــا ویــروس کرونــا همچنــان ادامــه دارد و واقعیــت ایــن اســت 
کــه بــدون همراهــی و همــکاری تمامــی جهانیــان، نبرد بــا این ویــروس ممکن 
نیســت. نبــردی کــه اکنــون بیــش از یکســال و نیــم از آغــاز آن می گــذرد و 

مشــخص نیســت تــا چــه زمانــی نیــز ادامــه خواهــد یافــت.

الزام رعایت پیوسته پروتکل های بهداشتی 
پرســش ایــن اســت کــه تاکنــون بشــر بــرای نبــرد بــا ویــروس کرونــا، 
چــه ابزارهایــی را بــه دســت آورده اســت؟ همانطــور کــه تمامــی متخصصــان 
متفــق القــول هســتند، اولیــن و حیاتی تریــن ابــزار بــرای مقابلــه بــا ویــروس 
ــوی  ــم شستش ــوز ه ــت. هن ــتی اس ــتورالعمل های بهداش ــت دس ــا، رعای کرون
مــداوم دســت ها، اســتفاده از ماســک اســتاندارد و مناســب، رعایــت حداکثــری 
قرنطینــه و پرهیــز از حضــور در مراکــز شــلوغ شــهری و رعایــت فاصلــه فیزیکی 
ــه  ــالء ب ــای پیشــگیری از ابت ــن و اساســی ترین راهکاره ــران مهمتری ــا دیگ ب
ویــروس کرونــا هســتند. بــا ایــن حــال هنــوز هــم شــاهد هســتیم کــه بســیاری 
از افــراد بــدون توجــه بــه ایــن اصــول، هــم جــان خــود و هــم جــان دیگــران 
ــن  ــداوم ای ــت م ــدون رعای ــه ب ــت آن اســت ک ــد. واقعی ــه خطــر می اندازن را ب
اصــول بــه صــورت گســترده، هیــچ امکانــی بــرای مهــار ویــروس کرونــا وجــود 
نــدارد. اگرچــه بســیاری از شــهروندان، از رعایــت مــداوم و طوالنــی مــدت ایــن 
دســتورالعمل ها خســته  شــده اند، امــا ایــن واقعیــت را بایــد پذیرفــت کــه هیــچ 
ــت  ــر لحظــه غفل ــدارد و ه ــود ن ــن اصــول وج ــت ای ــداوم رعای ــز ت ــی ج راه

ــدازد. ــه خطــر بیان می تــوان جــان افــراد را ب

جلوگیری از گسترش کرونا با واکسیناسیون 
دانشــمندان دریافته انــد کــه واکسیناســیون گســترده، راه قابــل اطمینــان 

ــد.  ــری کن ــروس جلوگی ــن وی ــترش ای ــوان از گس ــه می ت ــت ک ــری اس دیگ
فــارغ از بحث هایــی کــه بــر ســر کارآمــدی واکســن های مختلــف در مجامــع 
و محافــل علمــی وجــود دارد؛ امــا همــه دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــه باشــند، بطــور  ــی ک ــر نوع ــد شــده، از ه ــتفاده از واکســن های تایی ــه اس ک
ــتی  ــان بهداش ــت دارد. کارشناس ــن ها اولوی ــتفاده از واکس ــدم اس ــر ع ــم ب حت
ــد از هــر واکســنی  ــه بای ــد ک ــداوم تذکــر می دهن در سراســر جهــان بطــور م
ــی  ــرد و حت ــراد اســتفاده ک ــرای ایمنی ســازی در اف ــه در دســترس اســت ب ک
ــا نشــان داده اســت در صــورت وجــود فرصــت، اســتفاده از  برخــی آزمایش ه
چنــد واکســن مختلــف حتــی می توانــد ایمنــی بســیار بیشــتری در افــراد ایجــاد 
کنــد. تامیــن واکســن از یکســو بــر عهــده دولت هــا اســت و هــر دولتــی بایــد 
تــالش حداکثــری خــود بــرای تامیــن واکســن را بــه کار ببنــدد، امــا در کنــار 
آن شــهروندان نیــز بایســتی بــدون فــوت وقــت و بــه محــض دریافــت نوبــت، 
بــدون هرگونــه تردیــد اقــدام بــه تزریق واکســن کننــد. کارشناســان تاکیــد دارند 
اگرچــه برخــی عــوارض بــرای واکســن ها شناســایی شــده اســت، امــا بــدون 
شــک ایــن عــوارض، از عــوارض ورزش نکــردن یــا اســتفاده از دخانیــت، بســیار 
کمتــر  و قابــل چشم پوشــی اســت. مهمتــر از همــه اینکــه دریافــت واکســن، 
بــه منزلــه رهــا کــردن پروتکل هــای بهداشــتی نیســت و دســتکم تــا چنــد مــاه 
ــزان  ــوان از می بعــد و تنهــا پــس از گســترش حداکثــری واکسیناســیون، می ت

ــه پروتکل هــا کاســت. ــدی ب پایبن

پرهیز از خود درمانی و مراجعه به موقع برای درمان
ــت.  ــا اس ــروس کرون ــن وی ــدی گرفت ــم، ج ــکار مه ــومین راه ــا س ام
کارشناســان بهداشــتی و پزشــکی در یکســال و نیــم اخیــر بارهــا و بارها هشــدار 
داده انــد کــه هرگونــه عالئــم تعریــف شــده در ایــن حــوزه، بــه منزلــه کرونــا 
اســت و افــراد بایســتی بــه ســرعت بــا مراجعــه بــه مراکــز تعییــن شــده و انجام 
تســت، بــرای درمــان ایــن بیمــاری اقــدام کننــد. تذکــر جــدی پزشــکان، پرهیز 
از هرگونــه خوددرمانــی اســت. بــه یــاد داشــته باشــیم کــه اگرچــه اســتفاده از 
دمنوش هــا یــا داروهــای گیاهــی می تواننــد بــه درمــان یــک بیمــاری کمــک 
کننــد؛ امــا هرگــز جــای داروهای تخصصــی را نخواهنــد گرفــت و هرگونه تاخیر 
ــه  ــدازد. ب ــه خطــر بیان ــد جــان فــرد بیمــار را ب ــد درمــان، می توان در آغــاز رون
ویــژه بیمــاران بایســتی قرنطینــه خــود را جــدی گرفتــه و مانــع از انتقــال بیــش 
از پیــش ایــن ویــروس بــه ســایرین شــوند. متاســفانه هــر روز شــاهد هســتیم 
کــه پزشــکان در شــبکه های اجتماعــی اعــالم می کننــد کــه چطــور بیمــاران 
بــا تاخیــر انداختــن زمــان مراجعــه خــود بــه پزشــکان متخصــص، جــان خــود 
ــر شــدن اوضــاع جســمانی خــود، عمــاًل  ــا وخیم ت ــد و ب ــه خطــر می اندازن را ب
فشــار بیشــتری را بــه ظرفیت هــای درمانــی کشــور می آورنــد. شــهروندان بایــد 
ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــند کــه اگــر کرونــا همچــون ســرماخوردگی 
قابــل خوددرمانــی بــود، اکنــون کشــور بــا ده هــا هــزار مــرگ در یکســال و نیــم 
ــخ از  ــه تل ــدار، تجرب ــای داغ ــیاری از خانواده ه ــد و بس ــه نمی ش ــته مواج گذش

دســت دادن عزیــزان خــود را هرگــز لمــس نمی کردنــد. 
واقعیــت آن اســت کــه گســترش بیــش از پیــش ویــروس کرونــا در کشــور 
نشــان داده اســت بایســتی هرچــه ســریعتر اقداماتــی اساســی را بــرای مهــار این 
ویــروس صــورت داد در غیــر ایــن صــورت میــزان تلفــات ناشــی از ویــروس 
ــا وجــود  ــت در تــالش اســت ب هــر روز بیشــتر از روز قبــل خواهــد شــد. دول
آنکــه در زمــان تغییــر کابینــه قــرار دارد امــا بــا تســریع در رونــد واکسیناســیون، 
دســتکم ســرعت گســترش ایــن بیمــاری گرفتــه شــود. امــا در این میــان تمامی 
ــرد  ــن نب ــردم در ای ــاد م ــی و شــرکت های خصوصــی و آح ــازمان های دولت س
ــی تــک تــک  ــدون همــکاری همگان ــد پذیرفــت کــه ب مســوول هســتند. بای
ــر ایــن ویــروس قدرتمنــد  اعضــای جامعــه، بــه هیــچ وجــه نمی تــوان در براب
ایســتادگی کــرد. مــردم در ایــن روزهــا بایــد بیــش از پیــش از یکدیگــر حمایــت 
کننــد و بــا درک شــرایط دشــوار جامعــه و بــا کمــک و همیــاری بیشــتر، تــالش 

کننــد تــا ایــن روزهــای ســخت را پشــت ســر بگذارنــد.

سرمقاله

جدی گرفتن ویروس کرونا



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1812- یکشنبه 24 مرداد 21400 معه جا

نماینده چابهار:
اظهارات زالی خبر از یک فساد سازمان یافته دارد 

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: صحبت های اولیه آقای زالی 
بسیار تکان دهنده بود و تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت کمترین کاری است 

که در این مورد می تواند انجام شود.
فرمانده ستاد  زالی  اولیه علیرضا  درباره صحبت های  معین الدین سعیدی، 
مقابله کرونا استان تهران مبنی بر عدم واردات واکسن به کشور، گفت: در چند 
ماه اخیر نسبت به روند مشکل دار واکسیناسیون در کشور انتقاداتی داشتم و در 
صحبت هایم حتی این موضوع  را با کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارند، 

مقایسه کردم و گفتم که چقدر نسبت به آنها عقب تر هستیم.
ایشان  که  نکاتی  و  زالی  آقای  افشاگری  اینکه  بیان  با  چابهار  نماینده 
در  در صحبت هایش  زالی  آقای  داشت:  اظهار  است،  تکان دهنده  کردند  اعالم 
برای خرید رمدسیویر مطالبی مطرح کردند  مورد اختصاص ۷2۰ میلیون یورو 
واکسن  پول  همین  با  می توانستیم  ما  که  حالی  در  بود،  تکان دهنده  بسیار  که 

مورد نیاز کشور را وارد کنیم. 
وی ادامه داد: از طرفی دیگر مشاهده کردیم افرادی که شعار تولید واکسن 
داخلی می دادند و مطرح می کردند که ما می توانیم واکسن کشورهای مستضعف 

دنیا را تامین کنیم، ادعاهای شان بی اساس بود.
سعیدی خاطرنشان کرد: معتقدم در حال حاضر بحث ناکارآمدی مسئولین 
وزارت بهداشت نیست، بلکه بحث یک فساد سازمان یافته در این زمینه است 
که متاسفانه مجلس تا این لحظه به عنوان نهاد نظارتی ورودی نداشته است.

این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: من خوشحالم آقای رئیسی 
در اولین اقدام شان پیرو فرمایشات رهبری که فرمودند باید واکسن تهیه شود، 
عنوان کردند که ارز الزم به این موضوع را اختصاص خواهند داد و انشاءاهلل در 
ابتدا به وعده خودشان عمل کنند، اما این نکاتی که آقای زالی گفتند،  همین 
خبر از یک فساد سازمان یافته دارد و دیگر بحث ناکارآمدی نیست. آن هم وقتی 

همه ادعاهای آقایان وزارت بهداشت به نوعی غیرواقعی از کار درآمده است.
وی افزود: شاهد سیل اتوبوس ها به سوی ارمنستان بودیم که وجدان هر 
ایرانی را به درد می آورد و من با کمال تاسف باید بگویم نمره مجلس در این 

زمینه نمره خوبی نبود و ما باید زودتر به این مساله ورود می کردیم.
در جلسه »طرح  اسالمی گفت:  در مجلس شورای  چابهار  مردم  نماینده 
صیانت از کاربران در فضای مجازی« عرض کردم که امروز باید »طرح صیانت 

در برابر کرونا« ضرورت داشته باشد.

مردم رعایت پروتکل های بهداشتی را به شوخی گرفته اند
یک آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
نوعی خودخواهی و خشونت در شرایط فعلی است، گفت: اکنون در وضعیتی قرار 
داریم که اگر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، وارد پیک ششم هم 

خواهیم شد و این فاجعه  است.
امیرمحمود حریرچی، با بیان اینکه یکی از خشونت های جاری در جامعه 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی است، اظهار کرد: بخشی از علت عدم رعایت 
پروتکلهای بهداشتی عادی انگاری است، زیرا موضوع واکسیناسیون بحث جدی 
کشور بوده است اما نسبت به آن تعلل شد و این عادی انگاری در سطح مملکتی 

به مردم نیز منتقل شد.
وی افزود: اکنون در وضعیتی قرار داریم که اگر مردم پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نکنند، وارد پیک ششم هم خواهیم شد و این فاجعه  است.  مردم بیشتر 
از قبل باید اهمیت موضوع را درک کنند چرا که با رعایت پروتکل های بهداشتی 

هم به سالمت خود و هم به دیگران کمک می کنند.
این آسیب شناس اجتماعی ادامه داد: درست است که عادی پنداری شده و 
آنطور که الزم است نسبت به واکسیناسیون، کمک به معیشت مردم و تعطیلی ها 
توجه نشده است، اما ما باید چه کار کنیم؟ ما نیز باید این موضوعات را رها 
کنیم؟ فراموش نکنیم که مسافرت ها و دورهمی ها موج بیماری را باال می برد.

بیماری  اینکه هر لحظه می شنویم که اطرافیان درگیر  بیان  با  حریرچی 
کرونا شدند، یادآور شد: عدم رعایت پروتکل های بهداشتی نوعی خودخواهی و 
خشونت در شرایط فعلی است. مردم درک کنند که عدم رعایت پروتکل های 
رعایت  مردم  برخی  کرد:  تاکید  وی  است.   رفتاری  خشونت  نوعی  بهداشتی 
پروتکل های بهداشتی را به شوخی گرفته اند، حال آنکه رعایت این توصیه ها 
موضوع پیچیده ای نیست و فقط باید فاصله فیزیکی را رعایت کرد، در مراکز 

تجمعی حضور پیدا نکرد و تنها استفاده از ماسک کافی نیست. 

فرماندار تهران:
رعایت پروتکل های بهداشتی در عزاداری محرم الزامی است

 فرماندار تهران بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در عزاداری محرم 
به عنوان یک الزام تاکید کرد.

عیسی فرهادی ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری ماه محرم ، با اشاره 
ایام  با  آن  و همزمانی  کرونا  ویروس  گیری شیوع  و همه  به شرایط شکننده 
سوگواری حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی 
درمراسم های عزاداری محرم الزامی است و هیئت های مذهبی موظف به اجرای 
این دستورالعمل ها هستند.وی خطاب به مسئوالن برگزاری مراسم های عزاداری 
در تهران  گفت: مسئولین امر باید نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، تعداد 
شرکت کنندگان و زمان برگزاری مراسم به مدت 2 ساعت توجه داشته باشند و 
مراسم  صرفا در مکان های روباز و دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسالمی برگزار 
شود.وی ضمن تشکر از همه کسانی که در این مناسبت و مناسک مذهبی با 
رعایت کامل پروتکل ها به عزاداری سرور و ساالر شهیدان می پردازند، خاطر 
نشان کرد: از همه هیات ها، مساجد و  برگزار کنندگان  مراسم ها واقعا عاجزانه 
تقاضا می کنیم که مسائل مربوط به پروتکل های بهداشتی و ابالغیه های 

مصوب قرارگاه و ستاد ملی را حتما مراعات کنند.
فرهادی با درخواست از مردم عزیز تهران برای رعایت حداکثری پروتکل 
های بهداشتی، گفت: برخی از مجالس در داخل خانه ها برگزار می شود. خواهش 

ما این است که با مراعات این موضوعات انجام شود.
فرماندار تهران با تاکید بر اینکه شرایط کنونی کشور به لحاظ روند شیوع 
بیماری خطیر و حساس است، گفت: هرکاری را که انجام میدهیم اگر هماهنگی 

و همدلی مردم نباشد امکان موفقیت در آن نیست

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛
دانشگاه آزاد تعطیل شد

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و در جهت مدیریت خیز 
تا شنبه 3۰ مردادماه  از روز دوشنبه 2۵ مرداد  بیماری در کشور،  پنجم 
آزاد  دانشگاه  های  واحد  تمامی  و  مرکزی  سازمان  شد.  اعالم  تعطیل 
اسالمی نیز از روز دوشنبه 2۵ مرداد تا پایان ساعت کاری روز شنبه 3۰ 

مردادماه تعطیل است.
آتی،   اعمال محدودیت های جدید طی روزهای  انتشار خبر  از  پس 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی طی اطالعیه ای اعالم کرد: بر اساس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و در جهت مدیریت خیز پنجم کرونا در 
کشور، سازمان مرکزی و تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی از روز 
دوشنبه 2۵ مرداد تا پایان ساعت کاری روز شنبه 3۰ مردادماه تعطیل است.
به  آزاد اسالمی  بیمارستان ها و کادر درمان دانشگاه  فعالیت تمام 

قوت خود باقی است.
خود  فعالیت  به  السابق  کمافی  نیز  دانشگاه  این  شیفتی  کارکنان 

ادامه می دهند.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای:
۹ رشته تحصیلی به دانشگاه فنی وحرفه ای اضافه شد

رییس دانشگاه فنی وحرفه ای کشور از افزوده شدن ۹ رشته جدید 
به رشته های تحصیلی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از دانشگاه فنی وحرفه ای، ابراهیم 
صالحی عمران در حاشیه جلسه هیات رییسه دانشگاه گفت: براساس طرح 
کامپیوتری  های  شبکه  رشته  دانشگاه،  در  تحصیلی  های  رشته  آمایش 
مکانیک،  ای  حرفه  مهندسی  تحصیلی  های  رشته  کاردانی،  دوره  در 
ای  مهندسی حرفه  مکاترونیک،  ای  مهندسی حرفه  دریایی،  موتورهای 
بازرگانی  مدیریت  و  صنعتی  مدیریت  بیمه،  مدیریت  اطالعات،  فناوری 
ناپیوسته و رشته های تحصیلی مهندسی حرفه ای  در دوره کارشناسی 
کامپیوتر و حسابداری در مقطع کارشناسی پیوسته به رشته های تحصیلی 

این دانشگاه افزوده شد.
اینکه ۱۷۰ رشته محل جدید در مقطع کاردانی، ۱22  بیان  با  وی 
رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته و ۶۵ رشته محل جدید 
این  اظهار داشت:  ایجاد شده است،  دانشگاه  این  پیوسته در  کارشناسی 
دانشگاه هم اکنون 2۱۰ هزار دانشجو در 2 هزار و ۴۶۵ رشته محل در 

۱۷۹ دانشکده و آموزشکده فعال کشور را پذیرش کرده است.
دانشجو  تعداد ۱3۷ هزار و ۹۵۰  این  از  داد:  ادامه  صالحی عمران 
در دوره کاردانی و ۷2 هزار و ۴۰۰ دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته 

و پیوسته هستند.
دانشگاه  مهندسی  های  رشته  عناوین  امسال  از  اساس،  همین  بر 
فنی و حرفه ای کشور با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر 
جامع  برنامه  با  پوشانی  هم  منظور  به  المللی  بین  استانداردهای  اساس 
نظام صالحیت حرفه ای و آموزش های عالی مهارتی به مهندس حرفه 

ای تغییر یافت.
و  عنوان  این  به  بخشی  اعتبار  و  ترویج  راستای  در  همچنین 
عضویت  کامل  مزایای  از  ها  رشته  این  فارغ التحصیالن  مندی  بهره 
مشترک  جلسات  اجرا(  و  نظارت  )طراحی،  شامل  مهندسی  نظام  در 
برنامه ریزی با وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن 

شد. برگزار  کشور 

مرد همسر ُکش: دچار جنون شدم و او را کشتم
دی سال ۹۹ زنی در تماس تلفنی با پلیس مدعی شد خواهر 2۴ ساله اش در خانه به 
قتل رسیده. پس از آن مأموران به محل حادثه رفتند و جسد زهره را به پزشکی قانونی منتقل 
کردند و بالفاصله تحقیقات درباره شناسایی عامل جنایت در دستور کار پلیس قرار گرفت.
خواهر مقتول به مأموران گفت: زهره و شوهرش سهراب 3 سال قبل با هم ازدواج 
کردند و یک دختر دو ساله هم دارند. آنها از مدتی قبل باهم اختالف پیدا کرده بودند تا 
اینکه چند ساعت قبل مادرم بامن تماس گرفت و گفت زهره و سهراب با هم درگیر شده اند 
و سهراب پس از ترک خانه در خیابان تصادف کرده است. من بالفاصله به خانه خواهرم 
رفتم هرچه در زدم کسی در را باز نکرد. با کمک همسایه ها در را باز کردم و دیدم که 
زهره در حالی که خون زیادی از او رفته بود وسط آشپزخانه روی زمین افتاده و در کنار 

او یک هاون و یک کارد خونی هم افتاده که با پلیس تماس گرفتم.
خواهر قربانی در ادامه گفت: چند وقت پیش خواهرم گفت که سهراب اعتیاد دارد و 

از این موضوع خیلی ناراحت بود؛ می گفت که دیگر عالقه ای به شوهرش ندارد.
در ادامه تحقیقات مأموران پلیس عصر همان روز متوجه شدند که سهراب در یکی 
از بیمارستان های شرق تهران بستری شده است که پس از بهبودی نسبی و در نخستین 

بازجویی به قتل همسرش اعتراف کرد.
در این میان پزشکی قانونی علت مرگ زهره را فشار بر عناصر حیاتی گردن اعالم کرد 
و در تکمیل این گزارش هم آورده بود که کوفتگی های شدید و ضربات جسم سخت )هاون( 
روی بدن قربانی مشاهده شده است به طوری که جمجمه او در اثر ضربات شکسته است.
 مادر مقتول در حالی که از دامادش شکایت داشت به پلیس گفت: هفته قبل دخترم 

از خانه شوهرش قهر کرد و به خانه  ما آمد. او می گفت سهراب به حشیش معتاد شده 
و مدام او را کتک می زند. من و همسرم با او و سهراب صحبت کردیم و با وساطت ما؛ 
دخترم را به خانه شوهرش برگرداندیم. اما هرگز فکر نمی کردیم دامادم دست به چنین 

جنایتی بزند. من و همسرم از او شاکی هستیم و باید قصاص شود.
سهراب 3۰ ساله نیز در بازجویی ها گفت: من همسرم را دوست داشتم اما مدتی بود 
رفتارهای او تغییر کرده بود و عکس های بی حجابش را در فضای مجازی منتشر می کرد.

سر همین موضوع با هم درگیر شدیم. آخرین بار من و زهره در خانه تنها بودیم. نیمه شب 
بود که حشیش کشیدم اما متوجه شدم زهره با یکی از دوستانش تلفنی صحبت می کند. 
دوست نداشتم آن وقت شب او با کسی تلفنی حرف بزند. وقتی به او اعتراض کردم گفت 
به تو ربطی ندارد اگر خیلی غیرت  داری مواد نکش بعد هم لیوانی را به سمتم پرتاب کرد. 
همان موقع کنترل اعصابم را از دست دادم و با چاقو و هاون چند ضربه به سر و صورتش 
زدم. وقتی روی زمین افتاد، گلویش را فشار دادم. من در آن لحظه دچار جنون شده بودم 
و کنترلی بر رفتارم نداشتم. وقتی متوجه شدم زنم مرده است از ترس خودزنی کردم و بعد 

هم به بیمارستان رفتم و گفتم تصادف کرده ام.

دادگاهی شدن مزاحم تلفنی اورژانس!
مسئول اورژانس شهرستان جم گفت: یک مزاحم تلفنی که در یک ماه گذشته هزار 

و ۶3۷ تماس با اورژانس این شهرستان تماس گرفته بود، دادگاهی شد.
اسدی  بوشهر، سیروس  پزشکی  روابط عمومی علوم  از  دنیای جوانان  به گزارش 
مرکز  با  شبانه روز  مختلف  ساعات  در  ساله   2۵ فردی  گذشته  ماه  یک  در  کرد:  اظهار 
اورژانس جم تماس می گرفت و مزاحمت ایجاد می کرد که به مراجع قضائی معرفی و 

تشکیل پرونده داده شد.
وی ادامه داد: این فرد در دادگاه حاضر و حکم قضائی برایش صادر شد. همچنین از 

والدین او تعهد کتبی گرفته شد که از انجام دوباره این کار جلوگیری شود.
اورژانس می تواند  تلفنی  اشغال خط های  اینکه  بیان  با  اورژانس ۱۱۵ جم  مسئول 
موجب به خطر افتادن جان فردی در همان لحظه شود، افزود: از مردم می خواهیم تنها در 
مواقع ضروری با اورژانس تماس بگیرند و بر اساس شیوه نامه های ابالغی سازمان اورژانس 
کشور، کاربر اورژانس پس از تریاژ بیمار و برای موارد اورژانسی آمبوالنس اعزام می شود.
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DLSS آنتون کپالنیان، پیشتاز فناوری
 و RTX در انویدیا به اینتل پیوست

به نظر می رسد بلندپروازی های اینتل درزمینه ی تولید پردازنده های گرافیکی 
جدی تر از آنی باشد که پیش از این تصور می شد.

جذب افراد مهم و برجسته، یک ترفند برای جهش و تحول در مسیر اهداف 
است، اینتل که در سال های اخیر قصد ورود پررنگ تر به تولید پردازنده گرافیکی را 
داشته، و همچنین با ترفندهایی توانسته بود فناوری هایی مشابه DLSS انویدیا را 
برای بهبود جلوه های بصری معرفی کرد که چشمگیر و قابل اتکا نبوده، اما اخیرا اینتل 
با جذب متخصصان که سابقه ی کاری در شرکت های رقیبش داشته اند، می خواهد با 

جدیت بیشتری وارد رقابت با آن ها در ساخت پردازنده های گرافیکی شود.
آنتون کپالنیان که دکترای انتقال نور دارد و نقش کلیدی در توسعه فناوری های 
 AXG در انویدیا داشت، به عنوان معاون تحقیقات گرافیکی گروه DLSS و RTX
اینتل به این شرکت ملحق شد. بزرگ ترین تولید کننده چیپ در دنیا امیدوار است که 
بتواند با تجربه و علم این محقق، فناوری سوپر  سمپلینگ مخصوص خود را طراحی 
کند. کپالنیان در جوالی 2۰2۰ )تیر ماه ۱3۹۹(، اسنادی در مورد »سوپر سمپلینگ 

نورونی برای رندر فوری« منتشر کرد که او را در مسیر همکاری با اینتل قرار داد.
 DLSS او همچنین راهکار »ضد نویز هر نمونه به ازای پیکسل« را در فناوری
انویدیا پیاده سازی کرد که با این کار، حاال از نخستین محققانی است که شبکه های 

نورونی و فناوری های گرافیکی را ادغام کرده اند.
با توجه به صفحه ی شخصی آنتون کپالنیان در لینکدین سابقه ی کاری او 

به شرح زیر است:
 ۴( تا جوالی 2۰2۱  ژوئن 2۰۱۷  از  فیسبوک  در  علمی  تحقیقات  رهبری 

سال و دو ماه(
تحقیقات علمی در انویدیا از آوریل 2۰۱۵ تا می 2۰۱۷ )دو سال و دو ماه(

مشارکت در تأسیس و ریاست بخش فناوری شرکت Lightrig ژانویه 2۰۱۴ 
تا آوریل 2۰۱۵ )یک سال و چهار ماه( 

کار در شرکت کرایتک با عناوین برنامه نویس تحقیقات و توسعه از ژانویه 
2۰۰۸ تا نوامبر 2۰۰۸ )۱۱ ماه(، ریاست همین بخش تا سپتامبر 2۰۰۹ )۱۱ ماه( و 
سپس رهبری بخش تحقیقات از اکتبر 2۰۰۹ تا فوریه 2۰۱۱ )یک سال و پنج ماه( 

که مجموع حضور در این شرکت به سه سال و دو ماه می رسد.
برنامه نویس گرافیکی از می 2۰۰۴ تا ژوالی 2۰۰۶ )دو سال و سه ماه( و 

رهبری تیم برنامه نویسی از آگوست 2۰۰۶ تا دسامبر 2۰۰۷ )یک سال و پنج ماه(
آنتون  که  است  فناوری هایی  مهم ترین  نور  شبیه سازی  و  ماشین  یادگیری 
کپالنیان به آن ها تسلط دارد و به شکل ویژه ای رزومه او را تقویت کرده و او را به 
شخصیتی بسیار مهم و برجسته در دنیای تکنولوژی تبدیل می کند. اون کار خود را 

این گونه توصیف می کند: 
با تمرکز فعلی روی »رندر فوری« که  از پیشرفت تحقیقات گرافیکی  من 
شامل رندر نورونی و رندر ادارکی، سایه زنی و نمایش به اندازه ی »رندر تنوع گرا« 
لذت می برم، تحقیقات من در middleware، سخت افزارهای RTX، موتورهای  
 RenderMan بازی سازی )آنریل انجین ۴، یونیتی، کرای انیجین(، بازی ها و
پیکسار استفاده شده  است. دکتری من شبیه سازی نور است و همچنین توسعه دهنده 

سابق بازی های کرایتک بوده ام.
اینتل از زمان جذب راجا کدوری )معاون AMD و معمار ارشد فناوری های 
گروه رادئون( سرمایه گذاری عظیمی روی فناوری های گرافیکی کرده است. آنتون 
کپالنیان نیز پست بالگی در وب سایت اینتل منتشر کرده است که مبنی بر فعالیت 

و آینده او در این شرکت است.
اینتل می تواند با جذب افراد با تجربه و با  استعداد سال های کم فروغ خود در 
توسعه و تولید پردازنده های گرافیکی را جبران کند  و حتی غول های دیرینه  ی این 
صنعت را به چالش بکشد؛ اما انویدیا حتی پس از خروج آنتون کپالنیان توانست 
نسل بعدی DLSS را توسعه داده و مزیت رقابتی خود را حفظ و تقویت کند، یا 
AMD که با معرفی معماری RDNA 2 جهش بزرگی در کارایی سری جدید 
پردازنده های گرافیکی خود ایجاد کرد و توانست جایگاه انویدیا را به عنوان پیشتاز 

این صنعت به خطر اندازد.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
گفت: نگاه شخصی من این است که باید 
برای شعار »هر دانش آموز یک مهارت« 
آن  مقدمه  و  بگذاریم  مقدمه  یک  ابتدا 

شعار »هر معلم یک مهارت« باشد.
به گزارش دنیای جوانان، “حسین 
و  آموزش  پیشنهادی  وزیر  باغگلی« 
پرورش در پاسخ به این سوال که با توجه 
به انتقاداتی که به نظام آموزشی و تعلیم و 
تربیت وارد است، آیا شما برنامه ای برای 
تغییر این نظام دارید؟ گفت: باور من این 
است که شعار توانمندشدن برای زیست 
مومنانه و انقالبی در دنیای معاصر برای 
کل وزارت آموزش و پرورش هم مطلوب 
است، باورمان این است که دنیای معاصر، 

دنیای پیچیده ای است. 
این  برای  بچه ها  کرد:  اضافه  وی 
انقالبی  و  مومنانه  زیست  بتوانند،  که 
شش  ساحت های  در  مختلف  ابعاد  در 
گانه داشته باشند باید چیزی یاد بگیرند؛ 
جدی  پارادایم  شیفت  یک  باید  بنابراین 
به سویه مهارتی داشته  از سویه دانشی 
پرورش  و  آموزش  قبال  البته  که  باشیم 

این را شروع کرده است. 
باغگلی ادامه داد: به دلیل این که 
داشتیم،  تمرکزگرا  رویکرد  یک  پیش تر 
در  مهارت  یک  به  تبدیل  مساله  این  تا 
معلمان ما شود، زمان خواهد برد. بنابراین 
نگاه شخصی من این است که باید برای 
شعار »هر دانش آموز یک مهارت« ابتدا 
شعار  آن  مقدمه  و  بگذاریم  مقدمه  یک 

»هر معلم یک مهارت« باشد.  
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
مثال وقتی یک مدیر  به عنوان  افزود:  
سه مهارت را یاد گرفته و تجربه کرده، 
برای  دارد که  را  این  آمادگی و حوصله 
ریزی  برنامه  مدرسه اش  در  مهارت  آن 
کند، ولی وقتی درباره این موضوعات به 
خروجی  می زنیم،  حرف  تئوری  صورت 
ندارد؛ محتواها را جدید می کنیم در حالی 

از آن که محتوا مساله شماره  بیش  که 
یک باشد، توانمندی نیروی انسانی مساله 

شماره یک است.
وی اضافه کرد: یک معلم توانمند 
بدون کتاب یا با کتاب ناقص هم می تواند 
کلی کار انجام دهد، ولی یک معلم ناتوان 
با بهترین کتاب هم خیلی نمی تواند کاری 
یک  است  این  دوم  نکته  دهد.  انجام 
می کنند  فکر  و  می نشینند  هم  با  عده 
می دهند.  انجام  کار  دیگر  عده  یک  و 
می نویسیم  نامه  بخش  آن ها  برای  ما 
آن ها  هم  اقدامات  این  تا  می فرستیم  و 
اما  کنند،  حل  را  مسائل  و  دهند  انجام 
نمی دهند  انجام  که  کاری  تنها  آن ها 

بخشنامه هاست.  همان 
باغگلی گفت: ما با این رویه چنین 
گروه هایی را استاد گزارش نویسی کردیم 
و هر وقت که بگوییم به صورت شیک 
فکر  و  می دهند  گزارش  ما  به  و شکیل 
می کنیم پس کلی کار انجام شده است 
و همه فهمیدیم خیلی از این گزارش ها 

نیست.  منطقی 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کنکور  مافیای  با  شما  برخورد  نحوه 
مورد  در  گفت:  بود؟  خواهد  چگونه 
جای  ما   ، م نظر به  ر  کنکو ی  فیا ما
کنکور  فیای  ما می زنیم.  را  اشتباهی 
وقتی  مثال  عنوان  نیست.به  ما  مساله 
حرف  سنجش  سازمان  با  می خواهیم 
این نوع سنجش فالن  بزنیم و بگوییم 
آفت ها و چالش ها را دارد؛ اولین سوالی 
که  است  این  می پرسند  ما  از  آن ها  که 
نظام سنجشی  و  شما چیست  جایگزین 
شما چیست؟ آیا می توانید، تضمین کنید 

که بچه ها قوت و قدرت را دارند؟
به  مافیا  مساله  این  داد:  ادامه  او 
داشته،  وجود  قبل  از  که  مشکلی  دلیل 
که  است  این  مثل  هست.  شده  مطرح 
فرد صورتش جوش زده و می گوییم نباید 
صورتت جوش بزند و او را دعوا می کنیم. 
در حالی که اگر چربی خون این فرد را 
حل کنید صورتش دیگر جوش نمی زند، 

بنابراین در خصوص مافیا موضوع بازی 
جای دیگری است. 

این  به  وی تصریح کرد: رسیدگی 
مساله جزو قانون هم هست که در چند 
برویم  سمت  این  به  باید  آینده  سال 
اگر  دهیم.  کاهش  را  کنکور  سهم  که 
تشخیص  برای  را  ارزشیابی  نظام های 
مطلوبی  وضعیت  به  د  فرا ا نمندی  توا
برسانیم آنگاه می توانیم بگوییم شما که 
دنبال فرد توانمند هستید ما به شما آنها 

را نشان خواهیم داد. 
یک  می گویم  که  چیزی  افزود:  او 
چالش  آن  پشت  زیرا  است،  خام  ایده 
قع  ا و در  ما   . می شود د  یجا ا تربیتی 
دوره  در  را  کنکور  نظام  می خواهیم 
از  که  چالشی  اما  کنیم  پخش  آموزشی 
منظر تربیتی ایجاد می کند این است که 
یک استرس مستمر تولید خواهد کرد. از 
این رو باید یک روندهایی برای کنکور 
پیش بینی کرده تا بتوانیم آن را حل کنیم 

و ان شااهلل پیدا خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:

اولویت ما، یادگیری مهارت در نظام آموزشی است 

سیاه  آمار  که  درحالی 
زنی  رکورد  روز  هر  کرونا 
از  بیشتری  تعداد  و  کند  می 
هموطنانمان را به کام مرگ می کشاند، 
نیاز است تعطیلی ها بابرنامه و با هدف 
کاهش ترددهای درون و برون شهری 
باشد، نه فرصتی برای سفر، گشت و گذار 
و یا شرکت در انواع تجمعات و در پی آن 

ثبت رکوردهایی سیاه تر.
به گزارش دنیای جوانان، پیشنهاد 
تصویب  گذشته  روز  که  ای  تعطیلی 
شده - ۱۰ مرداد- از سوی وزیر بهداشت 
طی نامه ای به مقام معظم رهبری و در 
حالی که آمارهای قربانیان کرونا هنوز 
بود،  نرسیده  کشته   ۵۰۰ روزی   به 
 ۱۱ در  و  نامه  این  پی  در  شد.  مطرح 
نیز  انقالب اسالمی  مرداد رهبر معظم 
روحانی(   آقای   ( وقت  رئیس جمهور  از 
خواستند این موضوع در ستاد ملی کرونا 
بررسی شود و هر اقدامی که الزم است 
تحویل  و  تغییر  ایام  با  که  گیرد  انجام 

دولت همزمان شد.
وزیر  پیشنهاد  این  حال  این  با 
بهداشت هفته گذشته در ستاد ملی کرونا 
رد و اعالم شد که  با هدف بررسی دقیق 
تر و هماهنگی دستگاه های اجرایی و 
مردم فعال اجرایی نخواهد شد اما همه 

پیشنهادات اعضا اخذ شده است.
مرداد(   23 گذشته)شنبه  روز  اما 
پیشنهاد تعطیلی در ستاد کرونا بررسی و 
اعالم شد که از 2۵ تا 3۰ مرداد تعطیل 
شود؛  تعطیالتی که همچون عید قربان 
و عاشورا   تاسوعا  مناسبتی  تعطیالت  با 
همراه شده است و عدم پیش بینی تدابیر 
بسیار سختگیرانه و جریمه های بازدارند 
می تواند این تعطیلی را به سرنوشت موارد 

قبل دچار کند.
اعالم خبر تعطیلی در کنار  اجرای 
محدودیت ها از ظهر امروز در حقیقت 
بدون  که  افرادیست  به  دادن  فرصت 

قبال  ر  د جتماعی  ا مسئولیت  هیچ 
فکر   به  ن،  دیگرا و  خود  سالمت 
بسا  چه  و  هستند  خود  سفر  یا  تفریح 
حضور  برای  فرصتی  را  تعطیلی  این 
دیار  و  عزاداری شهر  های  مراسم  در 
پیشین  سالهای  در  که  نند  بدا خود 
گر  ا حتی  بود  مرسوم  غیرکرونایی 
اعالم شده باشد که برگزاری تجمعات 

در مکانهای سرپوشیده ممنوع است.
بسیاری از کارشناسان حوزه سالمت 
بارها تاکید کرده اند تعطیلی به تنهایی 
برای کنترل موج پنجم کرونا کافی نیست 
و باید شرایط کنترل و اعمال نظارت دقیق 
بر ترددها درون و بیرون شهرها اعمال 
شود و در یک کالم برای تعطیلی، برنامه 
ای با هدف صفر کردن ترددها و تعامالت 

اجتماعی داشت.
نوع دلتا از کشور هند آغاز شد و باید 
به تجربه این کشور در کنترل این ویروس 
توجه  با  تا  باشیم  داشته  دقیقی  نگاه 
تصمیمات  کشور  شرایط  و  امکانات  به 
درست اتخاذ کرد. هند حدود سه ماه با 
خیز شدید شیوع دلتا ویروس مواجه بود 
و زمانی موفق به کنترل شد که سرعت 

واکسیناسیون و اعمال محدودیت ها به 
معنای واقعی الک داون را اجرایی کرد 
حال اگر قرار است از این تجربه استفاده 
شود نباید صرفا نوعی از تعطیلی را اعمال 
کرد که در گذشته انجام شده و در این 
روزها شاهد آمار سیاه و رکودزنی های 
غمبار آن هستیم . باید با هماهنگی همه 
و  ممنوع  شهری  بین  تردد  ها  دستگاه 
تنها برای موارد بسیار ضروری و اندک 
امکان پذیر باشد تا فرصتی برای کنترل 
شیوع ویروس و شاید تنفسی برای کادر 
درمانی که ۱۸ ماه بی وقفه مشغول ارائه 
برای  فرصتی  نه  باشد  است  خدمات 
افزایش ترددها و درپی ان عزادار شدن 

هزاران خانواده دیگر.
مقرر شده بر اساس تصمیم ستاد 
ملی مقابله با کرونا برای تعطیالتی که 
از دوشنبه آغاز و تا 3۰ مردادماه ادامه دارد 
ممنوعیت تردد از ظهر امروز )یکشنبه( 
اعمال شود جدا از جدیتی که در تجربه 
های قبلی تعطیالت و محدودیت ها تردد 
دیده نشد شاید اعمال این محدودیت ها 
دیر باشد و روز گذشته افزایش ترددها را 
شاهد بودیم! شاید بهتر بود حتی قبل از 

اعالم خبر تعطیالت محدودیت های تردد 
آغاز می شد.

زالی،  علیرضا  راستا  همین  در 
فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران 
تاکید کرده: افزایش سطح واکسیناسیون 
عمومی و دو هفته الک داون، تنها راه 
قطعی برون رفت از شرایط فعلی بیماری 
کرونا در کشور است و جز آن راه دیگری 
وجود ندارد. گرچه تصمیم بسیار تلخی 
است اما برای آنکه تا حدی ترمز مرگ 
و میر بیماری در کشور و تهران کشیده 
شود، مجبور هستیم تصمیم تلخ دو هفته 
الک داون را بپذیریم. البته در این زمینه 
یعنی  کنند.  همکاری  کشور  همه  باید 
الک داون باید تصمیم حاکمیت باشد 
دستگاه.   یا  وزارتخانه  یک  تصمیم  نه 
تمام برنامه های اقتصادی مردم از قبیل 
عوارض، مالیات، پرداخت حق کارفرما و 
غیره باید در این دو هفته تعطیل شود و 
فرصت جدیدی داده شود. بنابراین تمام 
اسناد الزام آور اقتصادی برای کسبه و 
مردم عادی در این دو هفته باید متوقف 
فرآیندهای  است  الزم  همچنین  شود. 

مختلف اجتماعی کاهش یابد.

به بهانه تعطیلی 6 روزه کشور؛

تعطیلی بدون برنامه دردی را دوا نمی کند!

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۱2۰۰۰۵۶۵ هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مهدی قوزه 
ئی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۵۹ صادره از کاشمر در ششدانگ اعیان یکباب 
ساختمان به مساحت ۹۷/۶۴ متر مربع از پالک ۱۵۰ فرعی از 3۰2۶ اصلی واقع در 
بخش یک حومه کاشمر در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت ۹۷/۶۴ متر 
مربع از پالک ۱۵۰ فرعی از 3۰2۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس 
خیابان ترابی ۹ پالک 2۹ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم اداره اوقاف محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/2۴
احمد جهانگیر

قائم مقام رئیس واحد ثبتی 
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ق  تا ا که  لی  حا ر  د
بازرگانی ایران در گزارش های 
ماه های گذشته از بهبود نسبی 
شرایط  به  اقتصادی  فعاالن  دیدگاه 
از  برآوردها  اما  موجود حکایت می کرد 
به  شرایط  که  می دهد  نشان  ماه  تیر 

شدت تغییر کرده است.
وضعیت  یران  ا بازرگانی  تاق  ا
اقتصاد  خرید(  مدیران  شامخ)شاخص 
ایران را به شکل ماهانه بررسی و اعالم 
می کند. در این چارچوب، با نظرخواهی 
از فعاالن اقتصادی و صاحبان بنگاه ها 
شرایط  از  آنها  ارزیابی  می شود  تالش 
اقتصاد کشور و میزان امیدشان به آینده 

تخمین زده شود.
در ماه های گذشته تحت تاثیر آغاز 
مذاکرات وین و امید به بازگشت به برجام 
و البته ثبات نسبی، شامخ وضعیتی رو به 
بهبود پیدا کرده بود اما بررسی وضعیت تیر 
ماه نشان می دهد که این شاخص افتی 
در یک  است. شامخ  داشته  توجه  قابل 
طیف یک تا ۱۰۰ تخمین زده می شود. 
هرچه عدد از ۵۰ باالتر باشد، اقتصاد به 
سمت رونق و رشد در حال حرکت است 
و هرچه این عدد از ۵۰ کمتر شود، خطر 

رکود تشدید شده است.
شاخص  به  مربوط  اطالعات 
به شامخ  اقتصاد موسوم  مدیران خرید 
در تیرماه امسال از نامساعدی وضعیت 
اقتصاد در نظر فعاالن اقتصادی حکایت 
دارد. طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق 
ایران، شامخ کل اقتصاد در این ماه به 
۴۴.۶2 واحد که نسبت به خرداد )۵۱.2۷( 
و  می دهد  نشان  قابل توجهی  کاهش 
یکی از کمترین مقادیر از مهرسال قبل 

تاکنون به حساب می آید.
خرید  مدیران  شاخص  همچنین 
عدد  به  تیرماه  در  نیز  صنعت  بخش 

به  نسبت  که  رسیده  واحد   ۴3.۱۹
چشمگیری  کاهش   )۵۴.2۱( خردادماه 
طی  نرخ  کمترین  به طوری که  داشته 
۱۵ ماه گذشته )به جز فروردین ۱۴۰۰( 

را به ثبت رسانده است.
از  شده  انجام  نظرسنجی  طبق 
شاخص  کشور،  اقتصادی  بنگاه های 
مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای 
به  تیرماه ۴۴.۶2  ایران در  اقتصاد  کل 
دست آمده است که نسبت به خردادماه 
داشته  قابل توجهی  کاهش   )۵۱.2۷(
کمترین  از  یکی  به طوری که  است، 
ثبت  به  قبل  مهرسال  از  را  مقادیر 
همه  عدد  تیرماه  در  است.  رسانده 
میزان  به غیراز  اصلی  زیرشاخص های 
انسانی  نیروی  به کارگیری  و  استخدام 
عدد زیر ۵۰ بوده است. در این ماه فقط 
وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه 

قبل بهتر شده است.
ی  لیت ها فعا ن  ا میز خص  شا
کسب وکار در تیرماه )۴۴.۹3( نسبت به 
خردادماه کاهش داشته است و با کاهش 
تقاضای مشتریان طی ۹ ماه گذشته به 
یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است.

جدید  سفارشات  میزان  شاخص 
ر  مقدا کمترین   )33.۹۸ ( مشتریان 
)به غیراز  ابتدای شروع طرح  از  را  خود 
برای   )۹۸ سال  اسفند  و  فروردین ماه 
کل اقتصاد به ثبت رسانده است. ادامه 
از  بعد  از شرایط  ناشی  تقاضا  در  رکود 
در  تقاضا  بالتکلیفی طرف  و  انتخابات 
تصمیم برای خرید و همچنین شرایط 
قیمتی بازار و کاهش قدرت خرید است.
و  م  ا ستخد ا ن  ا میز خص  شا
 )۵۴.۸۷( انسانی  نیروی  به کارگیری 
بیشتری  شدت  با  خردادماه  به  نسبت 
این  افزایش  است.  داشته  افزایش 
بخش  در  کاهش  علی رغم  شاخص 
در  استخدام  افزایش  از  ناشی  صنعت 

بخش خدمات و کشاورزی است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا 
لوازم خریداری شده )۸۴.۰2( همچنان 
با شدت زیاد افزایش یافته و در تیرماه 
به بیشترین میزان طی ۹ ماه اخیر رسیده 
است. بر اساس آخرین اطالعات مرکز 
و  کاالها  قیمت  شاخص  از  ایران  آمار 
شاخص  این  خانوار،  مصرفی  خدمات 
در تیرماه 32۷.۴ بوده است که نسبت 

درصد   ۴ حدود   )3۱۶.2( خردادماه  به 
افزایش داشته است. این در حالی است 
که نرخ تورم ۱2 ماهه منتهی به تیرماه 

۴۴.2 درصد است.
و  کاالها  فروش  میزان  شاخص 
تیرماه )۴2.۶۷( طی ۸ ماه  خدمات در 
گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود 
در  رکود  و  کاهش  این  است.  رسیده 
بازار ناشی از کاهش تقاضای مشتریان 

و قدرت خرید آن هاست.
نظرسنجی  اساس  بر  به طورکلی 
انجام شده از فعاالن اقتصادی در تیرماه 
به غیراز بخش ساختمان، در بخش های 
صنعت و خدمات و کشاورزی فعالیت ها 
با رکود روبرو بودند، که این رکود ناشی 
ناشی  کرونا  شیوع  مجدد  افزایش  از 
برق،  گسترده  قطعی  پنجم،  موج  از 
تأثیر  تولید،  خطوط  اجباری  تعطیلی 
تصمیم گیری  برای  تردید  در  انتخابات 
مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی و 
کاهش قدرت خرید آن ها است. افزایش 
شاخص قیمت مواد اولیه و نرخ تورم که 
به بیشترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر 

رسیده است.

سقف تسهیالت قرض الحسنه در بانک توسعه تعاون به ۵۰ میلیون 
تومان رسید

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،شورای 
افزایش  بر  مبنی  مرکزی  بانک  پیشنهاد  با  اعتبار  و  پول 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال و نیز تسهیالت اعطایی 
بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی وکارگشایی امور کسب 

و کار خرد روستایی موافقت کرد.
بر این اساس افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه 

اشتغال به شعب بانک توسعه تعاون ابالغ شد. بر اساس این بخشنامه تسهیالت 
قرض الحسنه ضروری و عادی بانک ها و بانک های قرض الحسنه تا مبلغ پانصد 
میلیون ریال و همچنین سقف فردی تسهیالت قرض الحسنه اشتغال اعم از مشاغل 
خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی، ایثارگران و … 

تا مبلغ یک میلیارد ریال موافقت شده است.
همچنین در بخش تسهیالت به کارفرمایان دستگاه های حمایتی بخشنامه 
تصریح دارد که سقف تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان 
دستگاه های حمایتی 2۰ میلیارد ریال برای اشتغال حداقل ۴۰ نفر مددجو، به ازای 
هر نفر حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال می باشد. بر این اساس چنانچه کارفرمای معرفی 
شده از سوی دستگاه های حمایتی نسبت به اشتغال تعداد کمتری مددجو اقدام کند 
شعب باید به تناسب اشتغال ایجاد شده ، نسبت به اعطای تسهیالت به ازای هر 

نفر مددجو حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال اقدام کنند.
گفتنی است در حال حاضر بانک بابت موضوع خرید انشعابات، توسعه خانگی، 
کارگشایی امور کسب و کار خرد و قرض الحسنه مسکن محرومان شهری جهت 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور 

فاقد سهمیه ابالغی از سوی بانک مرکزی است.
از این در تیر ماه سال جاری در مراسمی که از سوی بانک مرکزی  پیش 
برگزار شداز اقدامات و فعالیت های بانک توسعه تعاون در بخش اشتغال زایی برای 

مددجویان نهاد های حمایتی تقدیر به عمل آمد.
بر اساس آمار های اعالم شده ، بانک توسعه تعاون بر اساس اهداف راهبردی 
خود توانسته است به چهار هزار و ۱2۷ طرح معرفی شده از سوی کمیته امداد امام 
2۸۰۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کند.همچنین تسهیالت پرداختی بانک توسعه 

تعاون برای چهار هزار و ۶2۸ نفر از مددجویان اشتغال ایجاد کرده است.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۱۱ هزار زوج 
در بانک تجارت

ری  جا ل  سا ه  ما تیر ن  یا پا ر د رت  تجا نک  با
تعداد۱۱3۶۷تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در 
راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب 
اعطای  بانک  این  ازدواج جوانان،  و تسهیل شرایط  پذیر 
اولویت های خود  در  را  ازدواج  الحسنه  تسهیالت قرض 

قرار داده و در تیرماه سال جاری به بیش از۱۱ هزار زوج تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کرده اند و۱3۸۵۴ نفر از واجدین شرایط دریافت تسهیالت قرض 
الحسنه در نوبت دریافت این تسهیالت هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین 

شده ،از سوی شعب بانک تجارت پرداخت می شود.
این بانک درپایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰نیز عملکرد شاخصی داشته و دراین 
بازه زمانی به ۱۱۵۰۱نفر از زوج های جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت 
کرد و در مجموع در سه ماهه ابتدای سال نیز به ۱۸۴3۵ نفر این تسهیالت پرداخت 

شده است.
بانک تجارت تا پایان اسفند ماه سال ۹۹ به ۸۹۶۴۹نفر از زوج های جوان بالغ 

بر ۴۷ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.

تسلیت مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت درگذشت محسن غفاری 
فالح بر اثر ابتال به کرونا

پیامی  در  مسکن  بانک  مدیرعامل  شایان  دکتر 
درگذشت محسن غفاری فالح رییس دایره خدمات بانکی 

انقالب شهریار بر اثر ابتال به کرونا را تسلیت گفت.
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، در  به گزارش 

متن این پیام آمده است:
اناهلل و انا الیه راجعون

با کمال تأسف و تاثر مطلع شدم همکار و دوست 
خوبمان آقای محسن غفاری فالح رییس دایره خدمات بانکی انقالب شهریار به 

لقااهلل پیوست.
به سوگ نشستن صبری عظیم می خواهد.  دادن عزیزان  از دست  در غم 
گرامی  همکاران  و  محترم  خانواده  خدمت  را  رفته  دست  از  عزیز  این  درگذشت 
تسلیت عرض کرده و صبر و شکیبایی رو از خداوند متعال برای خانواده محترمشان 

و همکاران مسألت دارم.
به گزارش هیبنا، آقای محسن غفاری فالح چهلمین همکارمان می باشد که 
در اثر کرونا فوت کرده است. امید است با توجه به باال رفتن آمار درگذشتگان به 
دلیل ویرس منحوس کرونا، همکاران و مشتریان عزیز پروتکل های بهداشتی را 

به طور کامل رعایت فرمایند.

به زودی؛ طلوعی نو برای بانکداری تمام دیجیتالی در کشور صورت 
می پذیرد؛

اجرای پلت فرم های جدید دیجیتالی در بانک ایران زمین
از  بسیاری  دیدگاه  از  بسیج:  خبرگزاری  از  نقل  به 
بانکداری دیجیتال  بانکی،  امور  صاحب نظران فناوری و 
میان شبکه  در  پیشرونده  برند  عنوان یک  به  امروزه  که 

بانکی داخلی نیز از آن نام برده می شود
استفاده از فناوری برای اطمینان از یکپارچگی ابتدا تا 
انتهای پردازش تراکنش ها یا عملیات بانکی،به عبارت دیگر 
عملیاتی که با درخواست مشتری آغاز می شود، حداکثر 

بهینه سازی در آن مورد دقت قرار گرفته و از یکسو برای مشتری در دسترس بودن، 
سودمندی و صرفه اقتصادی و از سوی دیگر برای بانک کاهش هزینه های عملیاتی، 

عاری از خطا و خدمات بهبود یافته را پدید خواهد آورد.
یا  بانکداری همراه  را  دیجیتال  داری  بانک  ای  دیگر گرچه عده  عبارت  به 
بانکداری آنالین تعریف می کنند اما باید دانست که همراه بودن و برخط بودن 

بانکداری دیجیتال تنها یک مزیت از مزایای بی شمار بانکداری دیجیتال است.
به عبارت بهتر باید گفت که روح حاکم و اصلی بانکداری دیجیتال، خواست 
طرف همراه بانک یعنی مشتری است. در این نوع از بانک داری، مشتری به عنوان 
سهم ویژه و ارزش افزوده بانک تلقی شده و به جای آنکه ، بانک در موقعیت سنتی 
خود از باال به او بنگرد، در کنار او نشسته با وی همراه شده و خواست های او را 

طبق نیازهایش براورده می سازد.
این بدیهی است که در بانکدرای دیجیتال به تعداد نوع مخاطب و مشتری، 
نیازهای مختلف و راهکارهای گوناگونی باید تعریف شود، تا به تناسب خواست های 

مشتری، خدمات سریع و به هنگام و مورد درخواست او به وی ارائه شود.
این نگاه به بانکداری برخالف نوع نگاه قبلی به امور بانکداری اتفاقا یکسویه و 
یک جانبه به نفع یک طرف ماجرا نبوده و باصطالح بازی دو سر برد برای مشتری 
و بانک خواهد بود و مزیت های فراوانی نیز عالوه بر آنکه برای مشتری می آفریند 

، برای بانک نیز ایجاد خواهد نمود.
مردم نیز در روزگار جدید از شبکه بانکی، مزیت های قابل ارائه نسبت به سایر 
هم قطاران بانکی را می طلبند و از اینروست که استقبال آنان از رفتارهای جدید ، 

متفاوت و جذاب تر بوده است.
بانک ایران زمین با درک این واقعیت از حدود ۵ سال گذشته تاکنون همت و 
توجه اصلی خود را به سمت دیجیتالیزه کردن کلیه خدمات بانکی متمرکز ساخته و 
اکنون در سال ۱۴۰۰ شاهد به ثمر نشستن این تالش و همت در الیه های مختلف 

ارائه خدمات از سوی این بانک هستیم.
بی شک تغییر نگرش ها ،رویکردها و حرکت به سمت برخورداری از مزیت 
های نسبی رقابت در دنیای رقابت داخلی و بین المللی اقتصادی، می تواند قدرت 
اثرگذاری در شبکه بانکی را نیز برای بانک ایران زمین تحت تاثیر قرار دهد. که 
البته بدون تردید وجه تمایز بانکداری دیجیتال با اشکال دیگر بانکداری، تمرکز آن 

بر نیازهای مشتری و داده محور بودن آن در بانک ایران زمین خواهد بود.
از اینرو است که براساس اعالم مدیران ارشد بانک ایران زمین، سال ۱۴۰۰ 
سال تولدی دیگر برای بانک ایران زمین در حوزه دیجیتالیسم بانکی معرفی شده 
و طی روزهای آتی خبرهای جذاب تری از رونمایی های جدید در اجرای این طرح 

بزرگ به اطالع عموم مردم خواهد رسید.

وزیر پیشنهادی نفت تشریح کرد؛
رفع چالش های صادرات نفت با استفاده از توان بخش 

خصوصی
وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه امروز در بخش فروش نفت 
چالش هایی وجود دارد و شرایط تحریم به مراتب سخت تر از دوره های 
گذشته است، گفت: معتقدم با پتانسیل های موجود در وزارت نفت، 
بهره مندی از توان نیروهای متخصص و متعهد، استفاده از توان بخش 

خصوصی می توان اتفاقات خوبی را در این زمینه رقم زد.
روز  اوجی  جواد  نفت،  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
گذشته)شنبه( در نشست با جمعی از مدیران و کارکنان صنعت نفت 
در مرکز  به صورت محدود  از شیوع کرونا  ناشی  به دلیل شرایط  که 
همایش های تخصصی شرکت ملی نفت ایران )کوشک( برگزار شد،  
با هدف رفع  اولویت های کاری خود  از مهمترین  بعضی  به تشریح 

چالش های پیش روی صنعت نفت پرداخت.
وی ضمن اشاره به فارغ التحصیلی اش از دانشگاه صنعت نفت 
ملی  فتح   ۷۸ دکل  روی  فارغ التحصیلی،  از  پس  را  خود  کار  گفت: 
حفاری با شست وشوی رزوه های کیسینگ آغاز کرده و به جز شرکت 
ملی حفاری ایران، در مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی و 
شرکت ملی گاز ایران فعالیت داشته و از کار کارشناسی تا مدیریتی، 
پله ها را به تدریج طی کرده است. در سال های اخیر هم با فعالیت در 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و بنیاد مستضعفان، در حوزه پیمانکاری 

صنعت نفت فعال بوده و در این حوزه نیز تجربه اندوخته است.
تداوم جهش ها در گازرسانی

در  حضورش  دوران  به  سیزدهم  دولت  نفت  پیشنهادی  وزیر 
شرکت ملی گاز ایران و پیشبرد دیپلماسی گازی در جریان قرارداد 
الحاقی دوم با ترکمنستان، عراق و پاکستان در دولت دهم اشاره کرد 
و گفت: آن زمان تحول گازرسانی آغاز شد و این روند بعدها نیز با 
تالش های مجموعه شرکت ملی گاز ایران ادامه یافت، به طوری که 

امروز بیشتر مناطق به منطقه سبز تبدیل شده اند.
اوجی در همین زمینه به تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران در 
سال ۹۰ و توقف امکان نقل و انتقاالت مالی اشاره کرد و گفت: این 
موضوع سبب انباشت دو یا سه نوبت بدهی گاز ایران به ترکمنستان 
شد که توانستیم در آن مقطع زمانی، با مذاکراتی که انجام شد، بخش 
عمده این بدهی را در قالب تهاتر کاال جبران و پرداخت کنیم. صنعت 
نفت، ساختار منجسم، نیروهای توانمند و فرصت های ارزشمندی دارد 

که با تکیه به آن می توان بسیاری از مشکالت را رفع کرد.
پشتیبانی از سرمایه انسانی

کشور  اقتصادی  توسعه  در  نفت  اینکه صنعت  بر  تاکید  با  وی 
باشد،  راهگشا  بسیار  می تواند  امنیتی  حوزه  در  و  دارد  کلیدی  نقش 
ادامه داد: یکی از امتیازهای ویژه این کشور، صنعت نفت آن است 
و پشتیبان اصلی این صنعت، سرمایه انسانی، مدیران توانمند و بدنه 
از  اتکا به آنها می توان  با  کارشناسی متعهد و تخصصی هستند که 

چالش های پیش روی صنعت نفت عبور کرد.
منابع  تکریم  اهمیت  بر  سیزدهم  دولت  نفت  پیشنهادی  وزیر 
انسانی تاکید کرد و گفت: به عنوان فردی که در بخش های مختلف 
صنعت نفت اعم از حفاری، مهندسی نفت، بهره برداری، پتروشیمی و 
... در خشکی یا دریا، روی سکو و سر چاه کار کرده ام، با سختی های 
کار در مناطق عملیاتی به خوبی آشنایی دارم. ما باید با قانع کردن 
مجلس و دولت و سران قوا، ارزش کار کارکنان صنعت نفت را جا 
بیندازیم و اجازه ندهیم این کارکنان مورد قضاوت های نادرست قرار 
گیرند. چرا باید فضا به شکلی باشد که سرمایه انسانی صنعت نفت 

از این صنعت بیرون رود و جذب شرکت های خارجی شود؟
شد:  یادآور  انسانی،  منابع  اهمیت  درباره  توصیف  این  با  اوجی 
انسانی صنعت  از سرمایه  پشتیبانی  بنده،  اصلی  برنامه های  از  یکی 

نفت است.
تحریم های سخت و چالش فروش نفت

وی با بیان اینکه با گذشت بیش از ۷۰ سال از ملی شدن صنعت 
نفت، هنوز انتظارها از این صنعت آن طور که باید محقق نشده است، 
بیان کرد: امروز در بخش فروش نفت چالش هایی وجود دارد و شرایط 
تحریم به مراتب سخت تر از دوره های گذشته است. در دوره قبلی 
تحریم، معافیت فروش نفت تا یک میلیون بشکه وجود داشت اما در 
این دوره، چنین معافیتی در کار نیست و البته معتقدم با پتانسیل های 
موجود در وزارت نفت، بهره مندی از توان نیروهای متخصص و متعهد، 
مختلف  روش های  به کارگیری  و  خصوصی  بخش  توان  از  استفاده 

می توان اتفاقات خوبی در این زمینه رقم زد.
استقبال از همکاری مدیران متخصص و فسادستیز

مدیرعامل پیشین شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در صورت 
کارآمد،  توانمند،  مدیران  و  نیروها  همکاری  از  اعتماد،  رای  اخذ 
با  افزود:  متخصص، ماهر، دلسوز و فسادستیز استفاده خواهم کرد، 
توجه به شرایط خاص فعلی، هر که در این مسیر قدم پیش بگذارید، 
یا  اجرایی  ستاد  از  نیروهایی  اوجی  گفته اند  برخی  است.  کرده  ایثار 
بنیاد مستضعفان با خود می آورد، به هیچ عنوان؛ صنعت نفت آنقدر 
نیروهای توانمند دارد که من باید در خدمت آنان کار کنم. فقط برای 
خدمت آمده ام. از خدا بخواهیم توفیق خدمت به ما بدهد تا بتوانیم 

دل مردم را شاد کنیم.
وی بر حفظ و نگهداشت تولید و اهمیت سرمایه گذاری به عنوان 
دیگر اولویت های صنعت نفت تاکید کرد و گفت: صنعت نفت برای 
به  باید  نیاز دارد،  به سرمایه  انرژی کشور،  امنیت  راه و حفظ  ادامه 
این منظور راهکارهایی عالمانه و حساب شده یافت و بر مبنای آن 

عمل کرد.
اوجی به اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی هم اشاره کرد و گفت: 
اگر قرار باشد هر آنچه تولید شود مصرف شود، راه به جایی نمی بریم. 

ابزارهای خوبی در این زمینه وجود دارد که باید استفاده شود.
وزیر نفت پیشنهادی دولت، بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی 
تکمیل  بیشتر،  ارزش افزوده  ایجاد  با هدف  ارزش  زنجیره  تکمیل  و 
روند  تداوم  میدان های مشترک،  از  بهره برداری حداکثری  و  توسعه 
و  روزآمد  دانش  از  استفاده  و  نفت  صنعت  تجهیزات  بومی سازی 
مدیران  به  اتکا  با  باید  افزود:  و  کرد  تاکید  دانش بنیان  شرکت های 
ظرفیت های  از  نفت،  صنعت  مجرب  کارکنان  و  جهادی  و  توانمند 

موجود به نحو بهینه استفاده کنیم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، اسامی کابینه 

پیشنهادی خود را در 2۰مردادماه به مجلس ارائه کرد.
در این میان جواد اوجی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت 

نفت مطرح شده است.
دانشگاه  از  نفت  مهندسی  تحصیلی  مدرک  دارای  اوجی  جواد 
از سال ۱3۶۹ در صنعت  صنعت نفت اهواز است و فعالیت خود را 

نفت آغاز کرده است.
وی که در دولت دهم، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی 
گاز ایران بوده، سابقه کار در شرکت های نفتی متعددی را نیز دارد.

بررسی وضعیت شامخ و نظر فعاالن اقتصادی؛

ادامه رکود و حال وخیم اقتصاد ایران
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زیر نظر: بهنام مومنی

بازار جهانی طال افزایشی شد
در نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز فضا دوباره مثبت شد و بعضی از 
تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران غیرحرفه ای انتظار دارند با باال ماندن 

تورم، زمان درخشش طال فرا رسیده باشد.
به گزارش دنیای جوانان، اگرچه احساسات کوتاه مدت در بازار طال بار دیگر به 
افزایش قیمت طال خوش بین شده اند اما بازار نوسانی مانده و قیمتها همچنان در 

حال احیا از ریزش اخیرشان هستند.
اوله هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک گفت: بهبود قیمت طال از 
رکورد پایین روز یکشنبه از نظر فنی، تغییر روند بلندمدت مطلوبی ایجاد کرده است. در 
حال حاضر نمی توانید تصویر فنی مثبت تر از این برای بازار طال ایجاد کنید. سرمایه 
گذاران بی صبرانه منتظرند ببینند هفته جاری چه میزان خرید را مشاهده خواهند کرد.
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۵ نفر شرکت 
کردند که از میان آنها هشت نفر معادل ۶2 درصد به افزایش قیمت طال و سه نفر 
معادل 23 درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و دو نفر معادل ۱۵ درصد نظری 
نداشتند.در این بین، ۹۱۴ نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران ُخرد 
شرکت کردند که از میان آنها ۵۱۷ نفر معادل ۵۷ درصد به افزایش قیمت طال و 

233 نفر معادل 2۵ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند در حالی که ۱۶۴ نفر 
معادل ۱۸ درصد نظری نداشتند.

سرمایه گذاران ُخرد به شکل مستمر به افزایش قیمت طال در طول تابستان 
خوش بین بوده اند اما فضا در میان تحلیلگران بازار همواره دستخوش تغییر بوده 
است. هفته گذشته هیچ تحلیلگری به افزایش قیمت طال رای نداده بود. اگرچه این 
فلز ارزشمند در ابتدای هفته افت چشمگیری را تجربه کرد اما به سمت پایان هفته 

بهبود قابل مالحظه ای یافت.
بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا 2۶ دالر و ۴۰ سنت 
معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و در ۱۷۷۸ دالر و 2۰ سنت بسته شد. قیمت طال که 
روز دوشنبه به ۱۷2۶ دالر و ۵۰ سنت سقوط کرده بود، موفق شد تا پایان معامالت 

هفته وضعیتش را تغییر دهد و برای کل هفته یک درصد رشد کرد.
جیم ویکاف، تحلیلگر فنی ارشد کیتکو گفت: بهبود قیمت طال از رکورد پایین 
روز یکشنبه، بازار را تثبیت کرد و نشان داد بازار به کف قیمت کوتاه مدت رسیده و 
قیمتها حداقل در کوتاه مدت یکنواخت خواهند ماند.آدریان دی، رییس شرکت مدیریت 
دارایی آدریان دی گفت: ریزش قیمت طال توجه جدید سرمایه گذاران به طال و نقشش 
به عنوان یک پناهگاه امن را جلب کرده است. سرمایه گذاران سرانجام این پیام را 
گرفتند که تورم چندان هم موقتی نیست و بانک مرکزی آمریکا اقدامی در این باره 

انجام نخواهد داد و این موضوع برای طال مثبت است.
با این حال همه تحلیلگران متقاعد نشده اند که طال آماده بهبود و صعود به 
رکورد باالی جدیدی است. دیوید میدن، تحلیلگر بازار شرکت اکوئیتی کپیتال به کیتکو 
نیوز گفت: نسبت به طال نظر خنثی دارد زیرا این فلز ارزشمند با سطوح مقاومتی مهم 
جدیدی روبروست و امسال سابقه بدی در شکستن مقاومت داشته است. در حال 
حاضر ۱۷۷۰ دالر مقاومتی است که باید زیر نظر داشت. اگر طال بتواند به باالی این 
سطح صعود کند، در این صورت شانس صعود دارد اما اگر موفق نشود، ممکن دوباره 

پایین مرز ۱۷۰۰ دالر را تست کند.

دبیر کل کانون بانک های دولتی 
و  بانک ها  تعطیلی  از  دولتی  نیمه  و 
موسسه های مالی و اعتباری از دوشنبه 
)2۵ مرداد( تا روز شنبه )3۰ مرداد( پیرو 

دستورالعمل ستاد ملی کرونا خبر داد.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
بانک ها  کرد:  اعالم  قیطاسی  علیرضا 
و موسسه های مالی و اعتباری براساس 
تصمیم ستاد ملی کرونا از دوشنبه )2۵ 
مرداد ۱۴۰۰(   3۰( روز شنبه  تا  مرداد( 

تعطیل خواهند بود. 
وی ادامه داد: اما بانک ها برحسب 
ضرورت و صالحدید و تصمیم مدیران 
در  کشیک  های  باجه  بانک ها  عامل 
شعب مرکزی شهرستان ها را در سطح 

غیرضروری  نیازهای  رفع  برای  کشور 
طریق  از  که  کرد  خواهند  بینی  پیش 

الزم  رسانی  اطالع  بانک ها  سایت 
انجام می شود.  

دبیر کل کانون بانک های دولتی و 
نیمه دولتی تاکید کرد: همچنین برقراری 
بانک  برعهده  پایا  و  ساتنا  سامانه های 
در  هماهنگی  هنوز  که  است  مرکزی 
تا این لحظه  انجام نشده و  این زمینه 
تغییری در عملکرد این سامانه ها اعالم 

نشده است.
با توجه به وضعیت بحرانی کشور 
جدید  محدودیت های  کرونا،  زمینه  در 
ملی  ستاد  امروز  جلسه  در  کرونایی 
مقابله با کرونا وضع شد. براین اساس 
همه اصناف و بانک ها و مشاغل دولتی 
دوشنبه  روز  از  اصناف ضروری  به جز 
2۵ مردادماه تا روز شنبه 3۰ مرداد ماه 

تعطیل شد.

جزییات تعطیلی 6 روزه بانک های سراسر کشور

اظهار  اقتصادی  کارشناس  یک 
سوی  از  که  افزوده ای  ارزش  داشت: 
ایجاد  کشور  ضعیف  قشر  و  کارگران 
تامین کسری بودجه،  می شود آبشخور 

اختالس و ارتشا است.
با  گفت وگو  در  سامتی  مرتضی 
دنیای جوانان درباره معیشت طبقه کارگر 
در شرایط عدم لغو تحریم ها و رشد نرخ 
تورم اظهار داشت: معیشت مردم ایران 
و به ویژه قشر کارگر در دهه های اخیر 
به شدت ضعیف شده و شرایط سخت 
امروز مقطعی از این روند است. در این 
طبقه  خصوص  به  مردم  سفره  سال ها 
بدون  روند  این  و  شده  کوچک  کارگر 

تغییر وضعیت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این بهمنی که 
امروز طبقه کارگر در کشور را بلعیده از 
چند دهه قبل سرازیر و بزرگ و بزرگ تر 
شد، تاکید کرد: در تاریخ در هیچ کشوری 
تورم دو رقمی و در برخی از سال ها تورم 
نزدیک به ۴۰ درصد ادامه نداشته و این 
شرایط اقتصادی خاص کشور ما است.

گفت:  اقتصادی  کارشناس  این 

از سوی  افزوده ای که  ارزش  ایران  در 
ایجاد  کشور  ضعیف  قشر  و  کارگران 
می شود تا حدود زیادی آبشخور تامین 

کسری بودجه، اختالس و ارتشا است.
اشاره  با  اصفهان  دانشگاه  استاد 
به برنامه حذف ارز ۴2۰۰ تومانی و اثر 
آن در زندگی طبقه کارگر اظهار داشت: 
قابل  تفاوت  تومانی   ۴2۰۰ ارز  حذف 
ایجاد  کارگر  طبقه  زندگی  در  توجهی 
نمی کند چراکه ارز ۴2۰۰ تومان محلی 
برای رانت خواری یک عده ای بوده و 
تا کنون کمکی به اقشار ضعیف و کارگر 
نکرده است. امروز شاهد آن هستیم که 

طبقه کارگر دیگر به اقالمی که وابسته 
اساسی  های  کاالی  و  نهاده ها  به 
ارز  بنابراین  ندارند  دسترسی  هستند، 
قشر  به  کمکی  تنها  نه  تومانی   ۴2۰۰
کارگر نکرد بلکه باعث افزایش فاصله 

طبقاتی شد.
نیازهای  وقتی  داد:  ادامه  سامتی 
اولیه قشر کارگر حذف شده، مشخص 
رفاه  به  دسترسی  طبقه  این  که  است 
و  رفاه  و  تفریح  به  دسترسی  و  ندارد 
استفاده از کاالهای غیرضروری و نیاز 
یک  کارگر  و  ضعیف  قشر  برای  اولیه 

موضوع رویایی است.

وی با تاکید بر اینکه مهم تر از 
شرایط  این  در  سالمت  موضوع  آن 
است،  کرونا  ویروس  شیوع  بحران 
گفت: اگر درآمد یک خانوار متعلق به 
تومان  میلیون   ۵ ماهیانه  کارگر  قشر 
بسیار  رقم  این  لبته  ا که  باشد  هم 
شرایط  این  در  حتی  است  خوشبینانه 
قلم  یک  خرید  قدرت  خانواده  این 
داروی کرونا را ندارد و در این شرایط 
سخت، دولت قشر کارگر را در اولویت 

نداد. قرار  واکسیناسیون 
وی با اشاره به اعتراضات کارگران 
و کارکنان در چند ماه گذشته گفت: هر 
و  دارد  آستانه ای  نقطه  یک  جریانی 
معتقدم این نقطه آستانه در این شرایط 
اقتصادی امروز نزدیک است و احتمال 
اینکه  دارد مگر  اعتراضات وجود  ادامه 

حکومت تغییر رویه داشته باشد.
اقای  امکانات  کرد:.  تاکید  وی 
رییسی به بودجه کشور بستگی دارد و  
آنقدر افزاد بانفوذ در بودجه نقش دارند 
که چیزی از آن برای معیشت مردم و 

قشر کارگر باقی نمی ماند.  

یک کارشناس اقتصادی:
ارز 4200 تومانی باعث افزایش فاصله طبقاتی شد
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معاون دریایی اداره کل 
استان  دریانوردی  و  بنادر 
بوشهر گفت: با استقرار شناور 
آتشخوار »فرهام « در بندر گناوه ظرفیت 
اطفاء حریق های دریایی در بندر گناوه 

ارتقاء یافت.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بوشهر،  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل 
محمدقاسمی در تشریح این خبر اظهار 
فعالیت حدود ۵۰۰  به  توجه  با  داشت: 
شناور سنتی در بندر گناوه در این راستا 
آتشخوار  شناور  ایمنی  ارتقا  منظور  به 

»فرهام« در بندر گناوه مستقر شد.
مذکور  شناور  کرد:  بیان  وی 
و  آبخور  متر   ۱.۵ متر،   2۴ طول  با 
سرعت ۱۵ نات از ظرفیتی قابل توجه 
احتمالی  آتش سوزی های  مهار  برای 

برخوردار است
وی ادامه داد: این شناور آتشخوار 
دارای تجهیزات پیشرفته اطفا حریق از 
جمله ظرفیت پمپ آتش نشانی به میزان 
۱۰ هزار لیتر بر دقیقه، ظرفیت ۶ هزار 
لیتر فوم در موتورخانه، ۱2 کانکشن با 
فشار ۱۰ بار برای وصل کردن لوله های 

مه  آتش، سیستم  مهار  و  نشانی  آتش 
پاش اطراف شناور و دارای کانکشنهای 
۴.۶ اینچی جهت اتصال به هیدرات های 
اسکله و با قابلیت های مانور باال است.

اسکله  اینکه  به  اشاره  با  قاسمی 
بندر گناوه از سیستم و تجهیزات ایمنی 
اظهار  است،  برخوردار  نشانی  آتش  و 
آتش  شناور  نیز  این  از  پیش  داشت: 
خوار آزادی 3 در این بندر مستقر بوده 

آتشخوار  شناور  استقرار  با  اکنون  که 
جدید تعداد این شناورها در گناوه به 2 

فروند افزایش پیدا کرد.
شناور   22 اینکه  به  اشاره  با  وی 
قابلیت آتشخواری  از  استان بوشهر  در 
سهم  شد:  یادآور  هستند،  برخوردار 
دیلم،  گناوه،  بوشهر،  بنادر  از  کدام  هر 
عسلویه، کنگان، دیر، خارگ و بوالخیر و 
عامری از شناورهای آتشخوار به ترتیب 

۶، 2، ۱، ۶، ۱، 2، ۱ و 3 فروند است. 
فراهم سازی  داد:  ادامه  قاسمی 
شرایط برای فعالیت ایمن شناورها بویژه 
اسکله های  بویژه  و  بنادر  محدوده  در 
در  مهم  اصل  یک  عنوان  به  همواره 
استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
بوشهر مورد توجه قرار دارد که تجهیز 
بنادر استان به شناورهای آتشخوار نیز 

در همین راستا صورت گرفته است.

ظرفیت اطفاء حریق های دریایی در بندر گناوه ارتقاء یافت
فعالیت ۲۲ شناور با قابلیت آتشخواری در بنادر استان بوشهر

ایالم تحت پوشش خدمات شرکت  ۹۹ درصد جمعیت روستاهای 
آبفا قرار دارند

ایالم_مدیرعامل شرکت آبفا ایالم گفت: ۹۹ درصد جمعیت روستاهای ایالم 

تحت پوشش خدمات شرکت آبفا قرار دارد.
نوراهلل تیموری ایالم با اشاره به اینکه چالش 2۰ ساله آب شرب شهر ایالم 
حل شده است اظهار داشت: هر ساله بخش هایی از  شهر ایالم با کمبود آب و 

تنش آبی مواجه بود که باعث نگرانی مردم شده بود.
وی با اشاره به خشکسالی های اخیر که طی۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده 
است گفت:  شرکت آب و فاضالب با رویکرد جهادی و انجام فعالیتهایی درسطح 

استان بخصوص شهر ایالم خدمات ارزنده ایی انجام داده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم گفت: شهر ملکشاهی از جمله شهرهای 
استان است که با تنش آبی مواجه است و جهت رفع این مشکل پروژه انتقال آب از 
سد ایالم در دستور کار قرار گرفت که به دالیل مختلف از جمله تحریم و… این 
پروژه زمان بر شده این شرکت برای رفع موقت آب این شهر تصمیم گرفت که 
یک الین اضطراری اجرا شود تا مشکل آب مردم بصورت موقت حل شود و این 
پروژه مهم  وارد مدار بهره برداری شده  و با اجرای آن تنش آبی شهر ملکشاهی، 

شهر “مهر” و روستاهای”اما”و” کلکین” برطرف می گردد.

مدیرعامل شرکت برق ایالم: 
برای پایداری شبکه رعایت الگوهای صحیح مصرف ضروری است

ایالم_   آذر یعقوبیان :  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 
گفت: برای پایداری شبکه برق نیازمند همراهی مردم با رعایت الگوهای صحیح 

مصرف هستیم.
هادی شیرخانی در کارگروه رسانه ای برق ایالم با بیان اینکه افزایش دمای 
افزایش مصرف شده است، اظهار داشت: صنعت برق به دنبال حفظ  هوا موجب 
پایداری شبکه و کاهش قطع برق است و در این راستا همراهی مردم با رعایت 
الگوهای صحیح مصرف و صرفه جویی در ساعات اوج مصرف مهم و ضروری است.

وی افزود: افزایش دمای هوا موجب شدت میزان مصرف می شود و منجر به 
خاموشی های مکرر گردیده، حال اینکه حوادث فنی و نقص نیروگاه های بر این امر 

اضافه شود خاموشی ها را تشدید و طوالنی تر خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم با بیان اینکه تا پایان ماه و گذر 
از روزهای گرم به مشارکت هم استانی ها در کاهش مصرف برق نیاز داریم، خاطر 
نشان کرد: شهروندان در ساعت های طالیی بین ساعت ۱2 تا ۱۸ و ساعت 2۰ تا 23 
شب به دلیل تقاضای مصرف برق، از بکارگیری وسایل پرمصرف مانند جاروبرقی، 
لباسشویی، ماکروویو و… اجتناب شود. همچنین کولر گازی روی درجه 2۵ وباالتر 

تنظیم گردد و کولر آبی روی دور ُکند قرار گیرد.
به  گاها  و  احتمالی هستند  اعالم شده،  خاموشی  برنامه های  داد:  ادامه  وی 
دلیل از مدار خارج شدن نیروگاه از مدار و بدون برنامه ریزی با  در سراسر کشور 

اعمال می شود.
شیرخانی در پایان یادآوری کرد: مردم استان برای اطالع از برنامه خاموشی ها 
بر روی سایت شرکت به نشانی www.bargh-ilam.ir و یا اپلیکیشن »برق 

من« مراجعه نمایید.

ایالم  استان  نظر  تجدید  های  دادگاه  قضات  اندیشی  هم  نشست  
برگزار شد

ایالم  اندیشی قضات محاکم تجدید نظر و کیفری یک استان  نشست هم 
با حضور دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان در سالن جلسات حوزه 

ریاست برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم در ابتدای این جلسه برگزاری این گونه 
نشست ها را با هدف بحث و تبادل نظر و پاسخ گویی پیرامون مسائل و ابهامات 
قضایی مطرح شده در شعب و مشورت و هماهنگی قضات استان ارزیابی کرد و 
افزود: احقاق حقوق مردم و اجرای صحیح عدالت هدف نهایی دستگاه قضایی است.

دکتر دهقانی بر دقت مضاعف در رسیدگی های حقوقی و کیفری در دادگاه 
های تجدید نظر به عنوان آخرین مرحله رسیدگی به پرونده ها تاکید کرد و افزود: 
نگاه قضات تجدید نظر در دستگاه قضایی باید یک نگاه تعدیل کننده و اصالح 
کننده مبتنی بر احقاق حق باشد که این دیدگاه منتج به دقت بیش تر در رسیدگی 

ها و اتقان آراء صادره گردد.
وی بر احصاء دقیق نواقص در دادگاه های تجدید نظر بویژه در شعب حقوقی 
و ارجاع به دادگاه های بدوی جهت اصالح و همچنین استفاده از فناوری های نوین 

و سامانه های جدید راه اندازی شده در دستگاه قضایی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم با اشاره به اهمیت کرامت محوری و تکریم 
ارباب رجوع در دستگاه قضایی، خواستار استماع دقیق درخواست های مراجعین به 
منظور روشن شدن جوانب و زوایای مختلف پرونده و جلوگیری از مراجعات مجدد 

و غیر ضرور مردم شد.
وی اضافه کرد: تالش شود تا با دقت در رسیدگی و توجه دقیق به خواسته، 

از اطاله دادرسی و افزایش پرونده ها در شعب جلوگیری کنیم.
عالی ترین مقام قضایی استان ایالم به موضوع استفاده از ظرفیت دادرسی 
الکترونیک، توجه ویژه به بخشنامه ها، دستورالعمل ها و توصیه های ریاست معظم 
قوه قضائیه، سوق دادن پرونده ها به صلح و سازش و توجه ویژه به استفاده از ظرفیت 

شورا های حل اختالف تاکید کرد.
دکتر دهقانی همچنین بر برگزاری تخصصی این نشست ها به صورت دقیق و 
منظم با محوریت موضوعات علمی و کاربردی جهت بحث و تبادل نظر و دستیابی 
از مهم ترین  آراء  اتقان  اتقان آراء در محاکم قضایی تاکید کرد و بیان داشت:  به 
برنامه ها و راهبرد های دستگاه قضایی در راستای کاهش موجودی پرونده ها و رفع 

اطاله دادرسی است.
رئیس کل دادگستری استان ایالم در پایان بر برگزاری نشست های هم اندیشی 

قضات در تمام حوزه های قضایی استان تاکید کرد.

۷۰ طرح بهسازی و ایمن سازی در روستاهای اردستان اجرا شد
انقالب اسالمی اردستان گفت: تعداد ۷۰ طرح عمرانی  بنیاد مسکن  رئیس 
شامل بهسازی، ایمن سازی و مطالعه با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طی 

یکسال گذشته در ۴۵ #روستای این شهرستان اجرا شد.
وی با بیان اینکه ۱2۰ روستا از مجموع 23۰ روستا و آبادی اردستان دارای 

سکنه است، که تاکنون برای ۹3 روستای اردستان طرح_هادی تهیه شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان  در ادامه افزود:تعداد ۶۱ روستای 
باالی 2۰ خانوار دارای طرح هادی هستند و پوشش روستاها از تهیه طرح هادی 
نسبت به روستاهای باالی 2۰ خانوار ۱۵2 درصد است؛ همچنین طرح هادی ۱۸ 

روستا بازنگری شده و ۱۸ روستای دیگر نیاز به بازنگری دارند.
 وی تصریح کرد:جمعیت بهره بردار طرح هادی روستایی در این شهرستان ۱3 
هزار و ۵۱۴ نفر در قالب چهار هزار و ۸۷۷ خانوار و نسبت جمعیت ۱۴ هزار و ۱۱۹ 

نفری روستایی به جمعیت شهرستان 33 و هفت دهم درصد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 
کمک  با  اصفهان  استان  بیمارستان های  عمده  اکسیژن  مخازن 

شرکت فوالد مبارکه تامین شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با همکاری بسیار خوبی که شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان از ابتدای اپیدمی کرونا با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشته، 
مخازن اکسیژن عمده استان اصفهان با کمک شرکت فوالد مبارکه تامین شده است. 
دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: ما درصدد 
تامین بیش از 2 هزار کپسول اکسیژن دیگر هستیم چراکه برخی از بیمارستان ها 
علی رغم داشتن مخازن اکسیژن و اکسیژن ساز، در ساعاتی از شبانه روز دچار افت 
اکسیژن می شوند و طبعًا پشتیبانی اکسیژن برای بیماران کرونایی اولین و مهم ترین 

اقدام درمانی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: از لحاظ دارو مشکلی 
نداریم و عمده داروهایی که باید در دسترس بیماران قرار بگیرد از طریق شبکه 

توزیع غذا و دارو در استان اصفهان تامین می شود.
تامین سرم  برای  اصفهان  استان  بیمارستان های  در  افزود:  پایان  در  وی 
وجود  محدودیت  داروخانه ها  برخی  در  اما  نداریم  جدی  مشکل  هم  نیاز  مورد 
سرم  تجویز  موارد  از  بسیاری  که  بگیریم  نظر  در  باید  هم  را  این  البته  و  دارد 
برای بیماران سرپایی و بستری در منزل، غیر منطقی است چراکه بیماری که 
برای  که  ندارد  دلیلی  کند،  استفاده  مایعات  می تواند  و  است  خوردن  به  قادر 

از سرم استفاده کند مایع درمانی 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در استان سمنان :

حال  در  کامل  آمادگی  و  توان  تمام  با  استان  برق  تاسیسات 
خدمت رسانی است.

برق  نیروی  توزیع  و  سمنان  ای  منطقه  برق  های  شرکت  عامل  مدیران 
استان سمنان با نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان دیدار 

و گفتگو نمودند. 
مهندس سید علی اکبر صباغ ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در 
این دیدار با تبریک انتصاب حجه االسالم و المسلمین مطیعی ، نماینده ولی فقیه 
در استان ، با تشریح شرایط و وضعیت صنعت برق در استان گفت : کمبودهای 
بوجود آمده در تابستان امسال در بخش برق و اعمال مدیریت بار اضطراری در 
سطح استان، ناشی از عدم توازن و همترازی تولید انرژی برق  و مصرف آن در 
کشور می باشد. وی با اشاره به آمادگی کامل تاسیسات صنعت برق و پرسنل 
خدوم این صنعت بیان داشت : تاسیسات برق استان با تمام توان و آمادگی در 
حال انجام وظیفه بوده و کمبود های ناشی از خاموشی ها، ارتباطی به تجهیزات و 
تاسیسات صنعت برق استان نداشته و پرسنل زحمتکش صنعت برق استان سمنان 
در بخش های تولید ، انتقال و توزیع، تمام تالش خود را در ارائه برقی مطمئن و 
پایدار و با کمترین خاموشی به کار بسته اند و روشنایی بخشی به منازل و گردش 

چرخ صنعت استان را از افتخارات خود می دانند. 
با اشاره به شروع ماه محرم و  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
برپایی هیئت ها و تکایای عزاداری حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( گفت : با توجه 
به افزایش دما در روزهای اخیر ، از همه هم استانی های فهیم تقاضا داریم با 
مصرف بهینه برق طی این چند روز، در ارائه برقی پایدار و مستمر به مشترکین 

استانی با کارکنان صنعت برق استان مشارکت و همکاری بنمایند . 
وی افزود : علیرغم اینکه تمام نیروگاه های استان سمنان با ظرفیت کامل 
انتقال و توزیع بدون وقفه در مدار می  در حال تولید هستند و تمام تاسیسات 
باشند  ، مشکالت بوجود آمده  در اعمال خاموشی ها  صرفا ناشی از کمبود تولید 
انرژی الکتریکی به خاطر شرایطی چون افزایش دما نسبت به سال گذشته ،  باال 
رفتن رشد بیش از حد مصرف برق  ، کاهش نزوالت آسمانی و به تبع آن خارج 
شدن نیروگاه های برق آبی از چرخه تولید در کشور بوده که این عوامل، خارج از 

مسئولیت همکاران من در استان سمنان می باشد.
حجه االسالم و المسلمین مطیعی ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
سمنان با قدردانی از تالش مجموعه مدیران و کارکنان صنعت برق استان اظهار 
داشت : صرفه جویی در تمامی نعمت های الهی بویژه آب و برق از وظایف شرعی و 
ملی ما می باشد که باید ابتدا خود عامل به آن بوده و دیگران را نیز متذکر بشویم.
اظهار  محرم  ماه  شروع  به  اشاره  با  سمنان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
امیدواری کرد تا با مدیریت مناسب خاموشی ها ، در برگزاری مناسب عزاداری ها 

در هیئت های حسینی خدشه ای بوجود نیاید.

افزودن بیش از 4 هزار و ۲۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز به چرخه 
فروش آب و فاضالب در شهرها و روستاهای استان

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا خوزستان از رشد 2۵۸ درصدی شناسایی 
و تبدیل وضعیت بیش از ۴2۰۰رشته انشعاب غیرمجاز در شهرها و روستاهای 
استان طی ۴ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
محسن درفشان در گفتگو باواحد خبر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
خوزستان با بیان اینکه سامان دهی انشعابات غیرمجاز طبق یک برنامه ریزی 
منسجم در حال انجام است خاطر نشان کرد: در ادامه فرآیند پیمایش و شناسایی 
انشعابات غیرمجاز۴ هزار و ۶۶۸ فقره انشعاب غیرمجاز  در استان شناسایی شدند 
که از این تعداد ۴ هزار و 2۴3 رشته انشعاب غیرمجاز تعیین تکلیف و به چرخه 

فروش آب اضافه گردید.
وی با تأکید بر اینکه تأمین  آب  در تابستان پرتنش کرونایی ۱۴۰۰ دغدغه 

سقایان آب است ابراز داشت: به رغم تأکید بر اهمیت آب و تکرار
مکرر دغدغه های تأمین آب؛  تا حس مشارکت  آحاد مردم در مصرف بهینه 

آب محقق نشود تالش ها نتیجه نمی دهد.
درفشان خاطرنشان کرد: انشعاب غیرمجاز در کنار خسارت های مالی، با هدر 
رفت حجم زیادی از آب شرب، ارائه خدمات مطلوب به مشترکین را با مشکالت 

جدی مواجه می کند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا خوزستان  افزود: کسانی که از طریق 
انشعابات غیرمجاز به شبکه وصل می شوند، عالوه بر نپرداختن حق انشعاب و 
آب بها و افزایش مصرف آب بدون درآمد، با تجاوز به حقوق دیگر مشترکان، 
شبکه را با اتصال غیراستاندارد در معرض خطر آلودگی قرار می دهند؛ به همین 

خاطر موضوع شناسایی انشعاب های غیرمجاز با حساسیت ویژه دنبال می شود.
 این مقام مسئول خاطرنشان کرد: وجود انشعابات غیرمجاز سبب شده تا 
مصرف آب شرب بیشتر از تولید آن باشد و تأمین آب را با مشکالت مواجه کند.
وی تاکید کرد: با افزایش پایش ها، پیش بینی می شود ۱2 هزار انشعاب 

غیرمجاز در نیمه اول سالجاری شناسایی شود.
درفشان افزود: در سال ۹۹ تعداد ۱۶۴3 انشعاب غیرمجاز در مناطق ۱3 گانه 

و نیز حوزه روستاهای الحاقی شناسایی و به مجاز تبدیل شد.
وجود  کرد:  تصریح  خوزستان  آبفا  درآمد  و  مشترکین  خدمات  معاون 
افزایش  را  انشعاب های غیرمجاز هزینه های جاری شرکت های آب و فاضالب 
می دهد و مهم ترین عامل هدر رفت آب و باعث تضییع حقوق مشترکین است و 
استفاده کنندگان از آن، مشمول جریمه  شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

درفشان  با بیان اینکه یکی از راهکارهای کمک به رفع مشکل کم آبی، 
شهروندان  از  است،  غیرمجاز  انشعاب های  ایجادکنندگان  با  جدی  برخورد 
درخواست کرد که در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱22 

اطالع رسانی کنند.

خروج چند نیروگاه برق آبی خوزستان از مدار
سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور گفت: با توجه به افزایش دما در 
هفته جاری و روزهای پیش رو و خروج چند نیروگاه برق آبی از مدار در هفته های 
گذشته به دلیل کاهش تراز آب پشت سدها، هفته ای حیاتی پیش روی شبکه برق 
است که نیازمند همراهی مشترکین صنعتی و خانگی در کاهش مصرف، برای 

عبور بی خطر و جلوگیری از خاموشی گسترده در شبکه است.
کیومرث زمانی بیان کرد: با توجه به پیش بینی افزایش دمای هوا تا ۵۱ 
درجه در استان خوزستان و افزایش متوسط دمای هوای کشور به 3۷.۶ درجه، 
پیش بینی شده که نیاز مصرف برق در کشور به ۶۶ هزار مگاوات برسد که این 
به معنای حداقل ۱2 هزار مگاوات کمبود تولید برق در شبکه سراسری می باشد.
وی افزود: در منطقه خوزستان نیز پیش بینی شده نیاز مصرف به هشت 
هزار و ۹۰۰ مگاوات برسد که با وجود نیروگاه های آبی باقیمانده در مدار تولید، 

با کمبود 2 هزار و ۵۰۰ مگاواتی مواجه خواهیم بود.
سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور تصریح کرد: این افزایش مصرف 
در حالی رخ داده که ذخایر برق آبی بیش از پیش کاهش یافته و نیروگاه های 
کارون ۴ و 3 و واحد دوم نیروگاه عباسپور بطور کامل از مدار تولید خارج شده 
اند. همچنین به دلیل پایین بودن سطح آب در سدهای دز و کرخه، امکان جبران 

کمبود تولید از طریق نیروگاه های برق آبی عمال میسر نمی باشد.
زمانی ادامه داد: با توجه به این شرایط در روزهای پیش رو تمامی صنایع 
تحت پوشش شبکه برق منطقه خوزستان می بایست مطابق الگوهایی که به آنها 
داده شده مصرف خود را محدود کنند و ادارات و دستگاه های دولتی نیز در ساعات 
اداری تا ۵۰ درصد و بعد از ساعت اداری اقدام به کاهش ۹۰ درصدی مصرف 

نمایند در غیر این صورت راسًا از شبکه جدا و خاموش خواهند شد.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه ناترازی تولید سبب افت شدید فرکانس 
شبکه سراسری می گردد سیستم های حفاظتی خودکار به منظور حفظ امنیت 
شبکه در زمان افزایش مصرف و به تبع کاهش فرکانس، اقدام به قطع خودکار 
مصارف به صورت تصادفی می نمایند و لذا خاموشی های ناخواسته و غیربرنامه 
کشور  غرب  جنوب  برق  دهد. سخنگوی صنعت  می  رخ  شبکه  در  شده  ریزی 
اضافه کرد: از این رو برای جلوگیری از این خاموشی ها، از مردم خوزستان تقاضا 
می کنیم در وضعیت جوالن کرونا در پیک پنجم خود، بار مصرفی به خصوص 
بارهای سرمایشی خود را کاهش داده تا با خاموشی ناخواسته و آسیب به بیماران 

و مردم عزیز در شرایط پیک بار شبکه مواجه نباشیم.
زمانی اظهار کرد: به نظر می رسد بعد از روزهای پایانی مرداد و اوایل شهریور 
به دلیل افت دما در کشور بخش زیادی از مصرف شبکه سراسری کاهش پیدا 
کند. این امر سبب می شود که شبکه سراسری بتواند در بازه مذکور به شبکه 
خوزستان )که تا پایان شهریور در وضعیت پرباری است( کمک شایانی بنماید. 
لذا یک هفته پیش رو مهم ترین و آخرین پیچ سنگین جهت عبور از پیک بار 

سال جاری می باشد.
وی تاکید کرد: بهار و تابستان امسال یکی از سخت ترین فصول پرباری شبکه 
برق کشور در تاریخ خود بوده که با همراهی صنایع، مردم عزیز و دستگاه های 
دولتی و ... در مدیریت مصرف برق، تاکنون بخوبی سپری شده است. امیدواریم 
در روزهای پیش رو که برای شبکه حیاتی است نیز این همکاری تداوم داشته تا 

بتوانیم از این پیچ تاریخی صنعت برق بدون مشکل عبور نماییم.

سنندج-خبرنگاردنیای جوانان: طي 
کامیاران  فرماندار  حضور   با  مراسمي 
منطقه  پخش  مدیران  و  مسئولین   ،
شهرستان  مدیران  ودیگر  کردستان، 
،جایگاه اختصاصی عرضه فرآورده های 
نفتی مظفریان در شهر کامیاران  به بهره 

برداری رسید.

مدیر منطقه در مراسم بهره برداری 
از این  جایگاه گفت: جایگاه عرضه فرآورده 
های نفتی مظفریان هفتمین جایگاه ناحیه 
کامیاران مي باشد که  در زمینی به مساحت 
۱۶۰۰ متر مربع با دارا بودن 2مخزن به 
ظرفیت ذخیره سازي۹۰هزار لیتر بنزین 

احداث شده است .

ارائه   ضمن   منش  گیتي  عبداهلل 
انجام  خدمات  و  عملکرد  از  گزارشی 
و  تامین  خصوص  در  شرکت  شده 
توزیع فرآورده هاي نفتي در شهرستان 
تولیدي  هاي  بخش  در  ران  میا کا
تعامل  و  همکاري  از  و...  ،کشاورزي 
منطقه  پخش  با  شهرستاني  مسولین 

کردستان تشکر و قدرداني کرد و افزود 
دارای دو سکوی عرضه  این جایگاه   :
بنزین با چهار تلمبه  دو نازله می باشد.  
صورت  اقدامات  به  منش  گیتي 
گرفته توسط منطقه در جهت جانمایي 
جهت  سوخت  عرضه  نقاط  احداث  و 
فرآورده  به  شهروندان  آسان  دسترسي 
هاي نفتي اشاره کرد و اظهار داشت: این 
جایگاه بر اساس آخرین استانداردهای 
پخش  ملی  شرکت  محیطی  زیست 
سازمان  و  ایران  نفتی  های  فرآورده 
اولین  و  شده  احداث  زیست  محیط 
جایگاه استان مي باشد که همه مراحل 
،انتقال  هدایت   ، )کاهش  کهاب  طرح 
انجام  را  بنزین(  بخارات  بازیافت  و 

داده است 
این مقام مسئول با اشاره به ایجاد 
زمینه اشتغال زایی برای ۴ نفر در این 
شهروندی  حقوق  افزود:تحقق  جایگاه 
و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان  از 
رسالت های اصلی این شرکت مي باشد 
که فعالیت ۸3 باب جایگاه عرضه فرآورده 
هاي نفتي و ۵2 باب جایگاه سي ان جي  
در نقاط مختلف استان جهت دسترسی 
آسان و سریع شهروندان به فرآورده های 

نفتی نیز در همین راستا مي باشد.

بهره برداری از هشتاد و سومین  جایگاه عرضه فرآورده های نفتی منطقه کردستان

به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر: ۱۴۰۰۰  تماس تلفنی در بخش 
و  شهری  فاضالب  و  آب  مشترکین 
روستایی استان بوشهر با مرکز سامانه 
۱22 شرکت طی تیر ماه سالجاری برقرار 
شد که رشد3۰ درصدی نسبت به سال 

گذشته داشته است.
عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل 
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
ارائه  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با 
استانی ها  هم  به  غیرحضوری  خدمات 
دولت  تحقق  راستای  در  مهم  گامی 
از کرونا  الکترونیک است که در پیش 
نیز با جدیت و اهتمام خاصی مورد توجه 
شرکت آبفا استان بوشهر واقع شده بود.

هدف  با  سامانه  این  افزود:  وی 

انتقادات  پیگیری  و  ،دریافت  ارتباط 
و  آب  مسائل  خصوص  در  شکایات  و 
امیدواریم  ایجاد شده است و  فاضالب 
این بستر بتواند ارتباط مردم را با بخش 
رضایت  و  دهد  تسهیل  مختلف  های 
دنبال  به  را  خدمت  کنندگان  دریافت 

داشته باشد.
وی بیان کرد: با این حال از زمان 
استقبال خوب  به  با توجه  شیوع کرونا 
این   ۱22 تلفنی  سامانه  از  بوشهری ها 
آب  شرکت  برعهده  سنگین  رسالت 
تا  گذاشت  بوشهر  استان  فاضالب  و 
حضوری  مراجعه  میزان  ممکن  حد 
و  آب  مسائل  با  ارتباط  در  شهروندان 

فاضالب کاهش پیدا کند.
شرکت  داشت:  اظهار  پور  حمزه 
ارائه  با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب 

در  و  حضوری  غیر  بصورت  خدمات 
بسترهای گوناگون تالش نموده است 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیز با 
و  هزینه  جویی  صرفه  گرفتن  نظر  در 
زمان از مراجعات حضوری و غیرضروری 

مشترکین پیشگیری نماید.
و  ساز  با  حال  این  با  افزود:  وی 
مشترکان  شده  بینی  پیش  که  کاری 
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
پرداخت  و  کنتور  رقم  ثبت  می توانند 
شبانه  گزارش  آنالین،  صورت  به  آن 
روزی تغییر در رنگ، طعم و بوی آب، 
دریافت نظرات مشترکان پس از در یافت 
خدمات، اعزام اکیپ های امداد و حوادث 
آب و فاضالب را از طریق سامانه تلفنی 

۱22 انجام دهند.
کلیه  ضبط  و  ثبت   : افزود  وی 

تماس های مردمی، اعالم خرابی کنتور، 
اطالع رسانی در زمینه نوبت بندی آب، 
اشکال در شبکه توزیع، پرداخت تلفنی 
و  آب  المثنی  قبض  دریافت   ، قبوض 
اعتراض نسبت به مبلغ قبض دریافتی، 
دریافت هر گونه شکواییه مردمی نسبت 
به خدمات ماموران قرائت کنتور از دیگر 
خدمات قابل ارائه در سامانه تلفنی ۱22 

شرکت آبفا استان بوشهر است.
در  جویی  صرفه  کرد:  تاکید  وی 
وقت و هزینه، تحقق منشور شهروندی، 
شبانه  و  آسان  ارتباط  برقراری  امکان 
روزی، شفافیت در پاسخگویی و افزایش 
ترددهای  کاهش  مشترکان،  رضایت 
محدودیت  به  توجه  با  شهری  درون 
مهم  اهداف  جمله  از  کرونایی  های 

سامانه تلفنی ۱22 است.

افزایش ۳0 درصدی تماس های مشترکین شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
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نان:  جوا سنندج-خبرنگاردنیای 
فرآورده های  پخش  ملی  مدیرشرکت 
نفتی منطقه کردستان گفت: در سه ماه 
اول امسال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر نفت 
سفید در سطح استان توزیع شده که ۵ 
میلیون لیتر مربوط به روستاها بوده است.

با  گفتگو  در  گیتی منش  عبداهلل 
خبرنگار مابا بیان اینکه توزیع نفت سفید 
دارد،  کاهشی  روند  ساالنه  استان  در 
عنوان کرد: با توجه به اقدمات شرکت 
به  گازرسانی   در  استان  سطح  در  گاز 
نفت سفید هم  توزیع  میزان   ، روستاها 

روند کاهشی دارد.
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
کردستان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
شورای  مصوبه  اساس  بر  کرد:  اضافه 
اقتصاد صنایع که بنا به هر دلیل در حال 
حاضر از سوخت مایع استفاده می کنند باید 
شناسایی و گازدار شوند که در این راستا 
کارگروهی تشکیل شده و گازدار کردن 
مالی  تسهیالت  اعطای  با  واحدها  این 

)مصوبه شورای اقتصاد( انجام خواهد شد.
گیتی منش با اشاره به کاهش 3۰ 
درصدی مصرف نفت سفید درسه ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزود: در این مدت ۶ میلیون و 

۷۰۰ هزار لیتر نفت سفید در سطح استان 
توزیع شده که ۵ میلیون لیتر مربوط به 

روستاها بوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش 
مناطق  در  استان  روستاهای  از  زیادی 

اول  از  معموال  دارند  قرار  صعب العبور 
سال توزیع نفت سفید با توجه به جمعیت 
روستایی در سطح استان انجام می شود.

این مقام مسئول عنوان کرد: در سه 
ماهه اخیر 2 میلیون ۸۵۰ هزار لیتر نفت 
صعب العبور  روستاهای  سطح  در  سفید 

استان توزیع شده است.
فرآورده  پخش  ملی  مدیر شرکت 
های نفتی منطقه کردستان با بیان اینکه 
سهمیه نفت روستاها روی کارت بانکی 
راستا  این  در  و  می شود  شارژ  خانوارها 
حذف  برای  آزمایی ها  راستی   ساله  هر 
طبیعی  گاز  نعمت  از  که  خانوارهایی 
بهره مند می شود صورت می گیرد، گفت: 
در حال حاضر نفت سفید بین 22 هزار 
توزیع  استان  در سطح  روستایی  خانوار 

می شود.
به گفته وی، این آمار در سال ۹۸ 
بیش از 3۰ هزار خانوار بوده که با توجه به 
گازدارشدن برخی روستاها تعداد خانوارها 

هر ساله کمتر می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه:

 توزیع 6.7 میلیون لیتر نفت سفید در کردستان طی سال جاری

سرپرست شهرداری اهواز گفت: در روزهای 
دفع  تاسیسات  پشتیبانی  »پایگاه  افتتاح  با  آینده 
آب های سطحی« ، پیش بینی می شود پشتیبانی 
مطلوب  نحو  به  دفع  های  شبکه  و  ها  پمپاژ  از 

تری انجام گیرد.
پیشگیرانه  اقدامات  جمله  از  افزود:  وی 
شهرداری اهواز در مورد دفع آب های سطحی، 

دفع  تاسیسات  پشتیبانی  پایگاه  ندازی  ا ه  را
استقرار  بر  عالوه  که  است  سطحی  های  آب 
نیروهای انسانی متخصص، تجهیزات، پمپ های 
اضطراری و امکانات پشتیبانی در این پایگاه قرار 

داده می شود.
عالی پور با اشاره به نقش مهم این پایگاه 
و  پمپاژ  های  ایستگاه  پشتیبانی  و  کنترل  در 

پایگاه  این  شبکه های دفع آب سطحی، گفت: 
مجهز به دو سوله بزرگ است، که با ۱2 پمپ 
خودمکش سیار و 2 پمپ لجن کش ثابت جهت 
ماشین  همچنین  و  شده  تجهیز  ضروری  موارد 
آالت حمل و نقل اعم از جرثقیل و خاور برای 
سرویس دهی و پشتیبانی از این پایگاه در اختیار 

آن هستند.

به زودی افتتاح می شود؛ پایگاه پشتیبانی تاسیسات دفع آبهای سطحی شهرداری اهواز
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عالقه ای  هیچ  کودکی  از  فورد  هنری 
به کار در مزرعه نداشت. مرگ مادرش وقتی 
او فقط ۱2 سال داشت، او را بسیار آشفته و 
پدرش  هنگامی که  پس ازآن  و  کرد  پریشان 
او کمک  به  کار کشاورزی  در  او خواست  از 
کند، درخواست پدر را نپذیرفت. او به کارهای 
ساعت  و  داشت  عالقه  صنعتی  و  مکانیکی 
هدیه  پدرش  از  سالگی   ۱۵ در  که  را  جیبی 
گرفته بود، بارها باز می کرد و قطعات آن را 
جدا و دوباره به هم وصل می کرد. در سن ۱۶ 
سالگی او به شهری در اطراف دیترویت رفت 
مکانیکی،  کارآموز  یک  به عنوان  سال   3 و 

کار کرد.
بااین حال هنری که می خواست با دختر 
مزرعه دار همسایه ازدواج کند، در سال ۱۸۸2 
به خانه برگشت. در آن زمان رسم بود پسران 
خانواده کار پدر خود را ادامه دهند؛ ولی هنری 
که به شدت از کشاورزی بیزار بود، تنها به ظاهر 
پیشنهاد پدرش را که می خواست او را وارث 
خود کند، پذیرفت. او بیشتر اوقات در کارگاه 
ماشین آالتی که خودش در مزرعه ساخته بود، 
به ساخت و تعمیر قطعات مکانیکی مشغول 
روی  کار  او  که  بود  کارگاه  همین  در  بود. 
قابل  حمل وستینگ هاوس  موتورهای بخار 
را شروع کرد. او هم زمان از کارگاه خود برای 
و  می کرد  استفاده  هم  الوار  فروش  و  برش 
هم  کشاورزی  ماشین های  تعمیر  به  البته 
کالج  در  دوره، هنری  در همین  می پرداخت. 
کسب وکار گلداسمیت، تحصیالت خود را در 

رشته ی تجارت ادامه داد.
 

هنری فورد در سال ۱۸۸۶ با کلرا جین 
دیگر  او  ازدواج،  از  پس  کرد.  ازدواج  برایان 
پدری  مزرعه ی  در  ماندن  برای  انگیزه ای 
به  همسرش  با  دلیل،  همین  به  و  نداشت 

دیترویت رفت.
شرکت  در   ۱۸۹۱ سال  در  فورد  هنری 
به  مشغول  تکنیسین  به عنوان  ادیسون  برق 
کار شد. تنها دو سال بعد، او به سمت مهندس 
ارشد ارتقاء پیداکرده بود و حاال پول و زمان 
شخصی اش  آزمایش های  انجام  برای  کافی 
روی موتورهای بنزینی در اختیار داشت. او با 
تکمیل این آزمایش ها در سال ۱۸۹۶، اولین 
را  آن  و  کرد  تولید  را  اسب  بدون  درشکه ی 
چهارچرخه ی فورد نامید. البته این درشکه ی 
اولیه  اتومبیل های  به  شباهتی  اسب  بدون 
نداشت، چرخ هایش شبیه چرخ های دوچرخه 

بودند و با یک اهرم هدایت می شد.
نشست  در  سال  همان  در  فورد  هنری 
کرد،  شرکت  ادیسون  شرکت  ارشد  مدیران 
معرفی  ادیسون  توماس  به  را  او  که  جایی 
کردند. ادیسون با تحسین آزمایش های هنری، 
او را به ادامه ی کارش تشویق کرد. پیرو این 
تا  کرد  ترک  را  ادیسون  شرکت  هنری  امر، 
وسیله ی نقلیه ی دوم خود را طراحی کند. در 
سال ۱۸۹۹، او شرکت خودروسازی دیترویت 

را تأسیس کرد.
 

شروع خودروسازی و 2 شکست پیاپی
پروژه ی  دیترویت،  شرکت خودروسازی 
اتومبیل های  نبود.  فورد  هنری  برای  موفقی 
هزینه ی  و  نداشتند  خوبی  کیفیت  تولیدشده 
باالیی به او تحمیل می کردند که فقط باعث 
ضرر شده بود. درنهایت شرکت ورشکسته شد 
و هنری فورد آن را در سال ۱۹۰۱ منحل کرد.
کمک  با  فورد   ،۱۹۰۱ سال  اکتبر  در 

هارولد ویلز، اتومبیلی با 2۶ اسب بخار قدرت 
اتومبیل  این  موفقیت  کرد.  تولید  و  طراحی 
باعث شد سهامداران شرکت سابق دیترویت 
بار دیگر دورهم جمع شوند و این بار شرکتی 
هرچند  کنند.  تأسیس  فورد«  »هنری  نام  به 
درگیری های مداوم هنری با سهامداران، باعث 
شد او شرکت را ترک کند. پیرو این امر، شرکت 
سابق او نام کادیالک را برای خود انتخاب کرد.

 
شرکت موتور فورد

دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۰3، هنری 
فورد سومین شرکت خود را با شراکت الکساندر 
مالکومسن و با سرمایه ای به مبلغ ۱۶۰ هزار 
فقط  سرمایه  این  هرچند  کرد.  تأسیس  دالر 
 2۸ فقط  آن ها  و  داشت  واقعیت  کاغذ  روی 
هزار دالر صرف راه اندازی شرکت کرده بودند 
که این مبلغ هم از پیش فروش سهام شرکت 
به دست  آمده بود. این بار شریک فورد بود که 
پایین  بر  مبنی  را  او  نقشه های  نمی توانست 
بپذیرد.  تولیدات  افزایش  و  قیمت  نگه داشتن 
از فورد جدا شد و فورد  مالکومسن سرانجام 
ریاست شرکت  مقام  به  او،  مالکیت سهام  با 
رسید. در این زمان فورد اتومبیلی تولید کرد 
که با سرعت ۹۱.3 مایل )۱۴۶.۹ کیلومتر( در 
را  اتومبیل روز  ساعت، رکورد پرسرعت ترین 
از آن خود کرد. این اتومبیل که کمی بعد ۹۹۹ 
نامیده شد، توسط راننده ی مسابقه ای، برنلی 
اولد فیلد، به همگان معرفی شد و نام برند فورد 

را در آمریکا به شهرت رساند.
 

صنعت  عطف  نقطه ی  اولین   ،T مدل 
خودروسازی جهان

سال  اکتبر  یک  تاریخ  در  فورد  هنری 
۱۹۰۸ اتومبیل فورد مدل T را به بازار معرفی 
کرد. در این اتومبیل ساده و ارزان، تمام موتور 
در یک جعبه قرار گرفته بود و ۴ سیلندر در یک 
قسمت ثابت قرار داشتند. فرمان این اتومبیل 
در سمت چپ ماشین بود؛ الگویی که خیلی 
زود مورد تقلید سایر تولیدکنندگان خودرو در 

آمریکا قرار گرفت.
در پی تولید مدل T، هنری فورد تبلیغات 
وسیعی در دیترویت به راه انداخت تا مطمئن 
این  تصویر  و  داستان  روزنامه ها  تمام  شود 
اتومبیل را منتشر می کنند. چیزی نگذشت که 
نمایندگان و شبکه ی فروش فورد در تمامی 
به   ،T مدل  داشتند.  حضور  آمریکا  نواحی 
ایاالت  متحده  رانندگی در  اتومبیل و  مفهوم 
خودرو  فروشندگان  حاال  داد:  دیگری  رنگ 
کلوپ های  داشتند،  حضور  شهرها  تمام  در 

موتور در حومه ی شهرها رشد کردند و مردم 
استقبالی واقعی از مالکیت خودروی شخصی 
داشتند. هنری فورد با مدل T سه سال پیاپی 
سود ۱۰۰ درصد به دست آورد. او که معتقد 
صنایع  بهبود  و  پیشرفت  باعث  اتومبیل  بود 
کشاورزی می شود، برای فروش ماشین هایش 

به کشاورزان اقدامات زیادی انجام داد.
 

در سال ۱۹۱۴، فروش مدل T از 2۵۰ 
کاهش  با  آن ها  کرد.  عبور  دستگاه  هزار 
قیمت، قدم بلندتری در راه توسعه ی شرکت 
خود برداشتند و میزان فروش را به ۴۷۰ هزار 
دستگاه رساندند. تا سال ۱۹۱۸، مدل T بیش 
را  آمریکا  اتومبیل های موجود در  از  نیمی  از 
تشکیل می داد. تمام این اتومبیل ها سیاه رنگ 
بودند. هنری فورد در جمله ی معروفی گفته 
بود:» همه ی مشتریان حق  دارند اتومبیلی به 
رنگ دلخواهشان داشته باشند، تا زمانی که این 
رنگ سیاه است!« کل تولید نهایی مدل T در 
طی ۱۹ سال به ۱۵,۰۰۷,۰3۴ دستگاه رسید.

از سال ۱۹۰3 تا ۱۹۰۸، کمپانی فورد ۹ 
موفق ترین  که  کرد  تولید  هم  دیگر  اتومبیل 
آن ها مدل N بود که به عنوان یک خودروی 

کامل لوکس شناخته شد.
نخستین   ،۱۹۱3 سال  در  فورد  هنری 
کارخانه ی مونتاژ خودرو را تأسیس کرد. این 
کارخانه که هایلندپارک نام داشت، ۱3 هزار 
کارمند را به استخدام خود درآورد و با موفقیت 

خود، هنری فورد را به اوج رساند.

 
شکست در حوزه ی سیاسی

در سال ۱۹۱۸، وودرو ویلسون از هنری 
دموکرات  حزب  طرف  از  تا  خواست  فورد 
آمریکا  پارلمان  سناتوری  کاندید  میشیگان 
را  جنگ  دوران  آمریکا  زمان،  آن  در  شود. 
سپری می کرد و اگرچه فورد خود را به عنوان 
ولی  بود،  کرده  معرفی  نامزد صلح طلب  یک 
نتوانست اعتماد سیاسی مردم را جلب کند و 
عرصه ی انتخابات را به نامزد دیگری به نام 

ترومن نیوبری واگذار کرد.
سال   2  ،۱۹۱۸ سال  مه ی  دا ا در 
اصلی  سهامداران  از  تن  دو  زاینکه  پس ا
او  اینکه  بر  مبنی  دادخواستی  فورد  شرکت 
علیه  نمی کند،  رعایت  را  سهامداران  حقوق 
خود  مقام  از  فورد  هنری  کردند،  تنظیم  او 
جای  فورد  ادسل  پسرش  و  کرد  کناره گیری 
او را گرفت. یک سال بعد، هنری فورد اعالم 
کرد که می خواهد کارخانه ی جدیدی تأسیس 
کند و مدل تکمیل شده ی T را در آن به خط 
تولید برساند. این ماجرا، باعث ترس سهامداران 
شرکت فورد شد؛ به طوری که آن ها تمام سهام 
این  که  شد  مشخص  بعداً  فروختند.  را  خود 
به  برای  فورد، صرفًا سیاستی  حرکت هنری 
بوده  فورد  شرکت  سهام  کل  آوردن  دست 
است. به این ترتیب خانواده ی فورد همه ی سهام 
این شرکت را در اختیار گرفتند و اگرچه هنوز 
ادسل ریاست شرکت را به عهده داشت، ولی 
هنری فورد بود که تصمیمات اصلی شرکت 

را اتخاذ می کرد.
پایان عصر  و  فورد  اشتباه  سیاست های 

 T مدل
در اواسط دهه ی 2۰، با ورود خودروهای 
رقیب به بازار، فروش مدل T رو به کاهش 
دیگر  و  موتورز  جنرال  شرکت  گذاشت. 
خودروسازان رقیب برای مشتریان تسهیالت 
و  می گرفتند  نظر  در  مختلفی  پرداختی 
جلوه های  و  رنگ ها  در  را  خود  اتومبیل های 
باوجود  تولید می کردند. هنری فورد  متنوعی 
هشدارهای اکسل، حاضر نبود اتومبیل هایش 
و  کند  تولید  سیاه  به جز  دیگری  رنگ  در  را 
و  کامل   T مدل  فعلی  امکانات  بود  معتقد 
کافی است. به این ترتیب جنرال موتورز توانست 
بازار خودرو را در دست بگیرد و برند فورد را 

از دور خارج کند.  
 

مدل A دومین پیروزی بزرگ فورد
در سال ۱۹2۶، هنری فورد که سرانجام 
متوجه شده بود باید به فکر تولید یک اتومبیل 
برای  را  خود  کارخانه های  باشد،  دیگر  برتر 
و  طراحی  به  را  زمانی  و  کرد  تعطیل  مدتی 
جدید  اتومبیل  تولید  مقدمات  کردن  فراهم 
خود گذراند. او پروژه ی جدید خود را با تمرکز 
زیاد بر تقویت موتور، شاسی و دیگر نیازهای 
اتومبیل شروع کرد و طراحی بدنه  مکانیکی 

را به ادسل سپرد.
نتیجه ی این عملیات، در دسامبر ۱۹2۷ 
که  شد  معرفی  بازار  به   A مدل  نام  تحت 
پذیرفت  فورد  بود. هنری  موفقیت آمیز  بسیار 
سیستم  در  مفید  تغییر  یک  هرسال،  که 
که  سیاستی  کند؛  ایجاد  خود  اتومبیل های 
جنرال موتورز پیش از او در پیش  گرفته بود 
و تا به امروز هم تولیدکنندگان اتومبیل به آن 

پایبند هستند.
در مدل A برای اولین بار از لوگوی آبی 
معروف فورد استفاده شد. به عالوه این خودرو 
اولین مدلی بود که از  مجموعه ی استاندارد 
کنترل راننده با کالچ و پدال ترمز، دریچه ی 
کنترل بنزین و اهرم دنده استفاده می کرد. یکی 
دیگر از ویژگی های مدل A استفاده از شیشه ی 

ایمنی در جلوی اتومبیل بود.
اعتقادی  حسابداران  به  فورد  هنری 
نداشت. او پس از عرضه ی مدل A به ثروت 
یک بار  حتی  اینکه  بدون  رسید؛  هنگفتی 

حسابرسان  زیردست  شرکتش  دهد  اجازه 
بررسی شود.

مدل A بعدها در چندین سبک تولید شد: 
کوپه )لوکس و استاندارد(، کوپه اسپرت، کوپه 
استاندارد(، فوردور  )لوکس و  فیتون  رودستر، 
)با 3 پنجره(، تودور سدان )لوکس و استاندارد(، 

ویکتوریا، استیشن واگن و حتی تاکسی.
 

ادامه ی فعالیت های خودروسازی
 ،A مدل  موفقیت  از  پس  فورد  هنری 
را در توسعه ی موتور و طراحی  فعالیت خود 
اتومبیل های دیگر ادامه داد. اولین قدم مهم 
به عنوان   V۸ بود.   V۸ موتور  پروژه ی  او 
موتور سال ۱۹32 شناخته شد  قدرتمندترین 
و تا 2۵ سال تولید و فروش آن ادامه داشت.

در سال ۱۹3۶، او لینکلن زفیر را تولید 
کرد، که در رده ی اتومبیل های لوکس جای 
می گرفت. هرچند در طول دوران جنگ جهانی 
سال  در  شد.  متوقف  خودرو  این  تولید  دوم، 
۱۹3۸، هنری فورد اتومبیل فورد مرکوری را 
با این هدف که فاصله ی اتومبیل های پیشین 
خود را با لینکلن لوکس و گران قیمت پر کند، 
استفاده   V۸ موتور  از  مرکوری  کرد.  تولید 
متعادلی  قیمت  و  زیبا  ظاهری  و  می کرد 
ادسل  توسط  هم  مدل  این  طراحی  داشت. 

فورد انجام  شده بود.

 
سرمایه دار  و  تاجر  فورد  هنری  چرا 

موفقی بود؟
به  ورود  ابتدای  از  فورد  هنری  هدف 
بتواند  که  بود  این  خودروسازی،  صنعت 
تولید،  مراحل  تمام  که  بسازد  کارخانه ای 
مهندسی و قطعات را بدون نیاز خارجی در خود 
کارخانه به انجام برساند. با رسیدن به همین 
هدف بود که او توانست به یکی از موفق ترین 
تبدیل شود.  و مؤثرترین خودروسازان جهان 
اولین جایگاه خط تولید  با قرار گرفتن در  او 
صنعتی، مهندسی موتور، تولید انبوه، توجه به 
دستمزد کارگران و حفظ رفاه آن ها و همچنین 
عنوان  خود،  ریسک پذیر  سرمایه گذاری های 
شایسته ترین تاجر آمریکا را به دست آورد. او 
از خطر کردن نمی ترسید و در زمانه ای مناسب، 
به عرصه های دیگر تکنولوژی ) مثل صنعت 

ساخت هواپیما( نیز روی می آورد.

 
سیاست هنری فورد در برابر کارگران

هنری فورد با اعتقاد به بازدهی باال، در 
سال ۱۹۱۴ دستمزد کارگرانش را بیش از دو 
برابر کرد و به ۵ دالر رساند. این حرکت او 
که باعث حیرت شرکت های دیگر شده بود، 
به  برای استخدام  باعث شد کارگران زیادی 
ساعات  او  به عالوه  کنند.  مراجعه  او  شرکت 
بازدهی  این سیاست ها  داد.  را کاهش  کاری 
کارگرانش را به شدت باال برد و موجب رونق 
زندگی  در  او  دخالت  بااین حال  شد.  او  کار 
خصوصی کارگران همیشه مورد بحث بود. در 
سال ۱۹22، او از برخی از باورهای پیشین خود 
دست کشید و اعالم کرد سیاست های پدرانه 

در صنعت نقشی ندارند.
کارگری  اتحادیه های  با  فورد  هنری 
به شدت مخالف بود؛ چراکه فکر می کرد این 
که  می شود  اداره  رهبرانی  توسط  اتحادیه ها 
خواستار  ظاهری،  خوب  انگیزه های  باوجود 
عامل  یک  به عنوان  بهره وری  محدودیت 

رهبران  که  بود  معتقد  او  هستند.  اشتغال زا 
تحریک  برای  منفی  نگیزه ای  ا تحادیه،  ا
راهی  به عنوان  اجتماعی  و  اقتصادی  بحران 
برای حفظ قدرت خود دارند. هنری فورد در 
اتحادیه های  فعالیت  از  جلوگیری  راستای 
نیروی  سابق  بوکسور  بنت  هری  کارگری، 
خدمات  بخش  هدایت  برای  ا  ر دریایی 
استخدام کرده بود. هری بنت از تاکتیک های 
مختلف ارعاب برای کنترل اتحادیه ها استفاده 
سال  در  تلخ  حادثه ی  معروف ترین  می کرد. 
۱۹3۷ اتفاق افتاد؛ زمانی که مأموران بنت با 
اعضای هیئت کارگری وارد درگیری و ضرب 
و شتم شدند، برخوردی که به خشونت شدید 

و آسیب های جدی انجامید.
 

دوم:  صنعتی  انقالب  و  فورد  هنری 
تولید انبوه

فرآیند  در  که  بود  معتقد  فورد  هنری 
بیشتر  بهره وری  باعث  اصل   ۷ لید،  تو
تمرکز،  و  دقت  تقویت،  و  قدرت  می شوند: 
حاکم،  سیستم  مداومت،  هزینه ها،  کاهش 

سرعت کار و تکرار.
فورد به سیستم تولید انبوه معتقد بود و 
بر این باور بود که تکنولوژی، بیش از هر چیز 
اگر  زمان  آن  در  دارد.  نیاز  ماهر  به کارگران 
می توانستند  داشتند،  خوبی  استعداد  کارگران 
در مدتی کمتر از یک ماه به تخصص کامل 
برسند. تولید انبوه با استفاده از کارگران ماهر 
هنری  و  شد  منجر  صنعتی  دوم  انقالب  به 
فورد با سیاست های خود، به نماد این انقالب 

تبدیل شد.
جنگ جهانی دوم

جنگ  به  آمریکا  ورود  با  فورد  هنری 
جهانی دوم مخالف بود. او معتقد بود که تجارت 
بین الملل باعث رونق اقتصادی می شود و رونق 
اقتصادی از جنگ جلوگیری می کند. زمانی که 
جنگ در سال ۱۹3۹ شدت گرفت، هنری فورد 
اعالم کرد که نمی خواهد با طرفین جنگ وارد 
تجارت شود. او در زمان جنگ جهانی اول، 2 
هزار آمبوالنس برای دولت آمریکا و 2 هزار 
آمبوالنس برای فرانسه تولید کرده بود. فورد 
دیگر  بسیاری  مانند  بزرگ،  رکود  دوران  در 
به دولت فرانکلین روزولت  تاجران، هرگز  از 
اعتماد نداشت و فکر می کرد روزولت سرانجام 
ایاالت  متحده را وارد جنگ می کند. بااین حال، 
فورد با آلمان نازی در ساخت وسایل جنگی 

همکاری کرد.
 

هنری فورد و حزب نازی
نشریه ای   ،۱۹۱۸ سال  در  فورد  هنری 
محلی منتشر می کرد که دیربورن ایندیپندنت 
نام   )Dearborn Independent(
یهود  ضد  مقاله ی  زیادی  تعداد  او  داشت. 
این  بعدها  رساند که  به چاپ  نشریه  این  در 
عنوان  با  کتابی  در  و  جمع آوری   مقاالت 
فورد  هرچند  شد.  منتشر  بین المللی  یهودی 
بعدها انتساب این مقاالت را به خود تکذیب 
ولی  کرد،  جمع آوری  را  مذکور  کتاب  و  کرد 
انکار  قابل   او  یهود  و ضد  نژادپرستانه  عقاید 
یهودیان،  شکایت  با   ۱۹2۷ سال  در  نبود. 
از  شد  مجبور  فورد  و  شد  تعطیل  مجله  این 
مشهور  کند.  عذرخواهی  یهودیان  جامعه ی 
است که هیتلر، عکس بزرگی از هنری فورد 
را به اتاق خود آویخته بود و در صحبت هایش 
او را مردی بزرگ و مستقل می خواند. در سال 
آلمانی  عقاب  بزرگ  صلیب  مدال  او   ،۱۹3۸
افراد  برای  نازی  باالترین مدال حزب  را که 

خارجی بود، پذیرفت.
 

درگذشت
ادسل فورد، رئیس شرکت فورد در ماه 
می ۱۹۴3 براثر سرطان درگذشت. هنری فورد 
که در این زمان سالخورده و بیمار بود و چندین 
ایست قلبی را پشت سر گذاشته بود، تصمیم 
گرفت به ریاست شرکتش برگردد. این اقدام 
با مخالفت سهامداران مواجه شد؛ چراکه او را 
قادر به مدیریت مسئولیت های سنگین شرکت 
نمی دیدند. بااین وجود او با نفوذ همیشگی خود 
پایان  تا  توانست هیئت  مدیره را قانع کند و 

جنگ در این مقام باقی بماند.
هنری فورد در ۷ آوریل ۱۹۴۷ در سن 
۸3 سالگی درگذشت و در گورستان فورد در 

دیترویت به خاک سپرده شد.

هنری فورد
تاجر و صنعتگر آمریکایی و مؤسس شرکت فورد

بینش بدون اجرا
 صرفًا توهم است

و  آمریکایی  صنعتگر  و  تاجر  فورد،  هنری 
مؤسس شرکت فورد بود که با توسعه ی خط تولید 

انبوه به نماد انقالب صنعتی دوم تبدیل شد.
در   ،1۸6۳ سال  جوالی   ۳0 در  فورد  هنری 
میشیگان  ایالت  دیترویت،  فیلد  گرین  دهکده ی 

آمریکا به دنیا آمد. او یکی از 6 فرزند ویلیام فورد 
و ماری لیتیگات بود؛ خانواده ای مهاجر و مزرعه دار. 
ویلیام فورد در ایرلند متولد شد و بعدها به همراه 
والدینش به آمریکا مهاجرت کرد و ماری، دختر یک 

زوج بلژیکی مهاجر در آمریکا بود.
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مروری بر جدید حاشیه فدراسیون وزنه برداری؛ 
وقتی همه مقصرند جز سهراب و کیانوش!

ن  ما قهر ی  تعمد ف  حذ
توکیو  المپیک  از  ایران  وزنه برداری 
با قطر این روزها به کلید  و معامله 
واژه پرتکرار برخی از رسانه ها تبدل 
ملی پوشان  نقش  از  کسی  اما  شده 
دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری ایران 

سخنی نخواهد گفت.
مدال  دارنده  مرادی  سهراب 

طال المپیک 2۰۱۶ ریو و عنوان دار جهان در دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری به خاطر 
سیستم جدید گزینشی فدراسیون بین المللی این رشته و عدم کسب امتیازات الزم از 
حضور در سومین آوردگاه المپیکی خود بازماند. اما این پایان داستان نبود بلکه بعد از 
اعالم استارت لیست دسته ۹۶ کیلوگرم هجمه هایی علیه وزارت ورزش کمیته ملی 
المپیک و فدراسیون وزنه برداری شکل گرفت و منتقدان بر حذف تعمدی این ورزشکار 
پافشاری دارند حذفی که برخی آن را معامله دانسته تا کشور قطر بتواند با فارس الباخ 

مصری نخستین مدال طال خود را در ادوار المپیک ضرب کند. 
اما فدراسیونی که اکنون متهم به معامله با قطری ها شده چگونه موجب حذف 
مرادی شد و آیا ادعای منتقدان کنونی درست است؟ برای بررسی اتفاقات دسته ۹۶ 
کیلوگرم وزنه برداری ایران نگاهی به عملکرد نهادهای ورزشی کشور در قبال سهراب 

مرادی و کیانوش رستمی خواهیم داشت.
سوال نخست در زمینه بازماندن سهراب از المپیک با این موضوع طرح خواهد 
شد که چرا مسیر نفر نخست دسته ۹۶ کیلوگرم جهان ناهموار و در نهایت وی را در 
باتالق گزینشی ها گرفتار کرد؟ برای پاسخ به این پرسش الزم است تقویم زمان را 
ورق بزنیم تا به خرداد ۹۸ برسیم. در یکی از روزهای گرم این ماه خبری در رسانه ها 
منتشر شد که شوکی به ورزش کشور بود. سهراب مرادی از ناحبه کتف دچار مصدومیت 
شد، این  مصدومیت به پاشنه آشیل  او تبدیل و بنا به گواه کارشناسان در همان روز 

رویای او برای المپیک رنگ باخت. 
 چرایی مصدومیت مرادی برای تمام ورزش دوستان ایران مشخص و نیاز به 
توضیح بیشتر نیست این مصدومیت موجب شد تا بنا به جدول ارائه شده از سوی 
کیلوگرم  دسته ۹۶  برتر  نفر  بین هشت  در  جایی  نتواند  وی  بین المللی  فدراسیون 
داشته باشد و اگر ۹۰ امتیاز رقابت های گزینشی سوییس نبود مرادی به مانند »سعید 
علی حسینی« در سال 2۰۱۹ با المپیک توکیو خداحافظی می کرد. ۹۰ امتیاز سهراب 
را در جدول نگه داشت و تعویق یکساله المپیک شانس وی را برای حضور در این 
آوردگاه بیشتر کرد. مرادی به ازبکستان اعزام شد. او باید در مسابقات قهرمانی آسیا 
امتیاز الزم برای رسیدن به عنوان برترین ورزشکار قاره را کسب می کرد اما عملکردش 
با سهراب سال 2۰۱۸ کامال متفاوت بود و در کلمبیا نیز مصدوم شد تا منتقدان امروز 

به نقل از وی تیتر بزنند »المپیک توکیو قسمت من نیست.« 
اما با وجود اعتراف صریح مرادی به ناتوانی در کسب سهمیه المپیک اکنون برخی 
از حذف تعمدی و معامله بر سر مدال این ورزشکار خبر می دهند. حال برای آنکه ثابت 
شود فدراسیون چگونه حذف تدریجی را در دستور کار قرار داده و معامله بر سر مرادی 
چگونه با قطری ها جوش خورده، نگاهی به اقدامات این نهاد ورزشی و کمیته ملی 

المپیک در قبال ملی پوش دسته ۹۶ وزنه برداری خواهیم داشت. 
و  المپیک  از سوی کمیته ملی  تقبل هزینه درمان مرادی  و  آلمان  به  اعزام 
فدراسیون، خالی کردن جدول دسته ۹۶ کیلوگرم از ملی پوشان ایرانی برای ارتقا جایگاه 
مدال طال المپیک 2۰۱۶ ریو )حذف علی میری و سید ایوب موسوی(، اعزام مرادی 
به کلمبیا برای کسب سهمیه، نامه به فدراسیون جهانی برای جایگزین امتیاز مسابقات 
کلمبیا با گزینشی سوییس، اجازه تمرین انفرادی به سهراب مرادی در 2 سال گذشته 
و اعزام به اردوهای پیش از اعزام به توکیو  در شهر رامسر، تنها بخشی از اقدامات 

فدراسیون برای نگه داشتن سهراب در جدول مسابقات بود. 
البته این اقدامات تنها برای سهراب مرادی نبود بلکه فدراسیون و کمیته ملی 
المپیک در راستای حمایت از قهرمانان ملی کیانوش رستمی را نیز تحت پوشش و 
حمایت کامل خود قرار داد. فدراسیون وزنه برداری ابتدا کیانوش رستمی را برای بورسیه 
ورزشی به کمیته بین المللی المپیک معرفی کرد و در ادامه تمام هزینه های اردوهای 

انفرادی او توسط فدراسیون، کمیته و وزارت ورزش پرداخت شد.
کیانوش که تا پیش از مسابقات قهرمانی 2۰۱۹ وزنه برداری جهان تنها در جام 
پادشاهی تایلند امتیاز الزم برای المپیک گرفته بود به عنوان جانشین سهراب مرادی 
به مسابقات قهرمانی جهان اعزام اما در آنجا در آنجا اوت کرد. فدراسیون بعد از این 
مسابقات رستمی را به قطر کاپ اعزام کرد تا در جدول گزینشی ها باقی بماند. اما با 
وجود تمام این شرایط کیانوش تنها 3 هزار و ۱۴ امتیاز کسب کرد و در جمع 3۰ نفر 

برتر دسته ۹۶ قرار نگرفت. 
اما چرا مدال دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری المپیک به ایران نرسید؟ این سوالی 
اما  المپیک می پرسند  ملی  فدراسیون و کمیته  از مدیران  را  آن  منتقدان  است که 
کارشناسانی که خود بیش از دیگران در جریان مسابقات گزینشی هستند انتقادی به 

2 ملی پوش ایرانی این دسته وارد نخواهند دانست.
چرا کسانی که امروز نهادهای ورزشی کشور را متهم به معامله خواهند کرد در 
برابر خودسری های رستمی و مرادی سکوت کردند. آیا این 2 ملی پوش اگر با کسب 
امتیاز الزم در جمع هشت نفر برتر قرار می گرفتند کسی جرات حذف آنان را داشت. 
منتقدان امروز به خوبی می دانند که کمیته ملی المپیک و فدراسیون وزنه برداری بیش 

از مرادی و رستمی به مدال طال دسته ۹۶ کیلوگرم نیاز داشتند.
چرا کسی امروز ریشه حذف سهراب مرادی را در خرداد سال ۱3۹۸ جستجو 
نمی کند. روزی که قهرمان ملی ایران به دور از چشم مربیان 2۰۰ کیلوگرم را در 
یکضرب بلند کرد تا مصدومیت کتف به پاشنه آشیل وی تبدیل شود. رویای المپیکی 

شدن مرادی در همان روز رنگ باخت. 
این کارشناسان که این روزها مدعی معامله طال دسته ۹۶ کیلوگرم هستند چرا 
ُخرده ای به کیانوش رستمی به خاطر اوت های متعدد وی نخواهند گرفت. آنان که 
پست های معنادار رستمی را بازنشر می کنند تا کنون از ملی پوش کرمانشاهی وزنه برداری 
سوال کردند که کدام مدیر موجب اوت وزنه های شما در پاتایا یا رشت شد. چرا رستمی 
در ازبکستان نتوانست مجموع ۴۰۰ کیلوگرم را ثبت کند در در جدول اصلی باقی بماند.

بی تردید مدعیان حذف تعمدی سهراب مرادی از تالش کمیته ملی المپیک و 
فدراسیون در پرداخت هزینه اعزام کیانوش رستمی به سوییس هستند. رستمی در آن 
مسابقات بدون انکه دز زمان قانونی ثبت نام کند با چراغ سبز »تاماش آیان« رییس سابق 
فدراسیون بین المللی وزنه بردرای مدعی حضور در سوییس بود تا کمیته ملی المپیک 
هزینه اعزام او را متقبل شود. هزینه ای که هیچ سودی برای وزنه برداری ایران نداشت.

پروژه جنجالی پرز جدی شد؛
رئال مادرید از فصل بعد در لیگ برتر! 

ممکن است از ابتدای فصل بعد شاهد حضور رئال مادرید در رقابت 
های لیگ برتر انگلیس باشیم.

رئال مادرید در کنار چند باشگاه بزرگ دیگر در اروپا قصد داشت با راه 
اندازی پروژه سوپرلیگ، بحران مالی شدید ناشی از شیوع ویروس کرونا را 
پشت سر بگذارد. اما در نهایت مخالفت شدید یوفا و اللیگا حداقل به صورت 
موقت در مقابل این برنامه ایستادگی کرد و حاال رئال مادرید به تنهایی قصد 
دارد برای شرکت در لیگ برتر انگلیس اقدام کند.نشریه موندو دیپورتیوو در 
گزارشی مدعی شد مدیران باشگاه رئال مادرید در هفته های اخیر در حال 

بررسی احتمال خروج از اللیگای اسپانیا بوده اند.
 آنها از مشکالت و موانعی که به نظر آنها خاویر تباس، رئیس اللیا 
برای شان ایجاد کرده خسته شده و به فکر مهاجرت به کشور دیگری هستند. 
فلورنتینو پرز تصور می کند اتحادیه فوتبال اسپانیا بی دلیل آنها را دائما تحت 
فشار قرار می دهد و به همین دلیل این باشگااه در فکر شرکت در لیگ معتبر 
دیگری در اروپا است. گزینه مورد نظر فلورنتینو پرز و همکارانش مهاجرت به 
لیگ برتر انگلیس است، اما آنها همچنین اطالعاتی در مورد گزینه پیوستن 
این  به زودی  اند و  نیز جمع کرده  آلمان  بوندسلیگای  یا  ایتالیا  آ  به سری 

الیجه به صورت جدی در هیئت مدیره رئال مادرید بررسی خواهد شد.
مخالفت خاویر تباس با برگزاری سوپرلیگ اروپا باعث افزایش اختالفات 
شده است. مدیران رئال مادرید نقش اصلی را در این پروژه نیمه تمام را ایفا 
کرده بودند و فلورنتینو پرز رهبری آن را بر عهده داشت. همچنین قرارداد 
بسته شده توسط خاویر تباس با صندوق سرمایه گذاری CVC و مخالفت 
رئال مادرید با این روش سرمایه گذاری، شرایط را بغرنج تر از قبل کرده است.
اگرچه کوچ احتمالی رئال مادرید به لیگ برتر در ابتدا بسیار جنجالی 
و خبرساز خواهد بود، اما این تصمیم با مدیریت مناسب و برقراری ارتباط 
خوب، می تواند هم برای آن لیگ مورد نظر و هم برای رئال مادرید مثبت 
باشد. پرز معتقد است رقابت شدید در لیگ برتر برای کسب موفقیت و البته 
پرداختی های هنگفت برای حق پخش، در دراز مدت شرایط رئال مادرید 

را بهتر از گذشته خواهد کرد.
البته قوانین خاص برگزیت می تواند موانعی را در سطح قانونی برای 
رئال  ورود  اینکه  تصور  اما  آورد.  وجود  به  برتر  لیگ  مادرید  رئال  انتقال 
مادرید به لیگ انگلیس باعث افزایش عالقه هواداران به این رقابت ها در 
سراسر جهان می شود چندان هم دشوار نیست. به هر حال درگیری رئال 
مادرید با مدیران اللیگا حاال از همیشه مشخص تر شده و بعید به نظر می 
رسد در صورت ادامه این روند، شرایط برای همکاری مسالمت آمیز برای 

طرفین وجود داشته باشد.
همچنین شرایط برای باشگاه بارسلونا نیز چندان با رئال مادرید متفاوت 
نیست و شرکت آنها در پروژه سوپرلیگ باعث اختالف این باشگاه هم با 
مادرید  رئال  و در صورت موفقیت  درازمدت  در  است.  مدیران اللیگا شده 
پیش  در  را  نیز همین مسیر  بارسلونا  است  برتر، ممکن  لیگ  به  انتقال  در 

گرفته و از اللیگا جدا بشود.
عدم همکاری اللیگا با بارسلونا یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت این 
باشگاه در تمدید قرارداد با لیونل مسی بود و بعید است مدیران این تیم نیز 

تمایل به ادامه همکاری در شرایط فعلی با اللیگا داشته باشند.

رکوردشکنی پوگبا در تاریخ یونایتد 

در  ای  العاده  فوق  شروع  منچستریونایتد  فرانسوی  ستاره  پوگبا،  پل 
فصل جدید داشت و در یک بازی چهار پاس گل داد.

شیاطین سرخ روز گذشته شروع درخشانی در لیگ برتر فصل جدید را 
تجربه کرده و در استادیوم اولدترافورد با نتیجه 2-۵ لیدز یونایتد را مغلوب 
بود و  یونایتد ستاره تیمش در مسابقه  فرانسوی  پوگبا، هافبک  کردند. پل 

موفق شد چهار پا گل در بازی برابر لیدز به نام خود ثبت کند.
سه تا از پاس گل های پل پوگبا را برونو فرنتندز، هافبک پرتغالی یونایتد 
تبدیل به گل کرد تا این زوج آماده خط میانی شیاطین سرخ از همان هفته 
ابتدایی برای دیگر مدعیان لیگ برتر خط و نشان بکشند. پل پوگبا گه در 
رقابت های یورو 2۰2۰ و در ترکیب تیم ملی فرانسه نیز نمایش خوبی از 
خود ارائه داده بود، امروز با این عملکرد در لیگ برتر ثابت کرد برای فصل 

جدید به خوبی آماده شده است.
بازیکن  اولین  و  برتر  لیگ  تاریخ  در  بازیکن  هفتمین  پوگبا  پل 
جالب  است.  داده  گل  پاس  چهار  بازی  یک  در  که  است  منچستریونایتد 
اینجاست این بازیکن فرانسوی فصل گذشته در مجموع 2۶ بازی در لیگ 
تنها سه پاس گل ارسال کرده بود. با این میزان آمادگی پل پوگبا و برونو 
فصل  در  قهرمانی  عنوان  کسب  به  توانند  می  یونایتد  هواداران  فرناندز، 

جدید امیدوار باشند.

میزبانی تیم ملی در انتخابی 
همکاری  گرو  در  جهانی  جام 
فوتبال  فدراسیون  با  صداوسیما 
بازی ها  تلویزیونی  پخش  حق  پرداخت  و 
به فیفا است که تاکنون نهایی نشده است.

آغاز  تا  روز   ۱۵ حدودا  فاصله  در 
انتخابی جام جهانی و دیدار ایران و سوریه 
محل  هنوز  مسابقات،  نخست  هفته  در 
تعیین  رسمی  طور  به  دیدار  این  میزبانی 
میزبان  ایران  کاغذ،  روی  است.  نشده 
سوریه است و سایت فیفا و AFC هم این 
مورد را در کنار محل مسابقه درج کرده اند 
اما مسووالن فدراسیون فوتبال خبر داده اند 
که این موضوع هنوز به تایید نرسیده است.

وضعیت  بررسی  برای  گذشته  هفته 
میزبانی ایران در این مسابقات، گروهی از 
فیفا  تبلیغات  و  بازاریابی  بخش  نمایندگان 
راهی ایران شدند تا وصعیت سخت افزاری 
در  مسابقات  پوشش  برای  افزاری  نرم  و 
ایران را ارزیابی و در نهایت رای نهایی خود 
درباره محل برگزاری مسابقه را اعالم کنند.

مسووالن  تاکنون،  زمان  آن  ز  ا
را  مختلفی  اظهارات  فوتبال  فدراسیون 
انجام  میزبانی  نشدن  تایید  چرایی  درباره 
ز  ا اعظمی  بخش  مشخصا  که  ند  ده ا دا
تلویزیونی و  موضوع به مساله حق پخش 
اختالفات صداوسیما در پوشش بازی ها با 

نهادهای بین المللی مربوط می شود.
رییس  خادم،  عزیزی  شهاب الدین 
یی  گو گفت و ر  د ل  تبا فو ن  سیو ا ر فد
را  ایران  به  میزبانی  واگذاری  تلویزیونی، 
پرداخت  در  صداوسیما  اقدامات  گرو  در 
و  دانسته  بازی ها  تلویزیونی  پخش  حق 
گفته بود: »در حال حاضر فقط بحث حق 
همانند  امیدوارم  و  است  میان  در  پخش 
حمایت های بسیار خوبی که علی عسگری، 

رییس سازمان صدا و سیما در مرحله قبلی 
را  این میزبانی  بتوانیم  از تیم ملی داشت، 

قطعی کنیم.«
سرپرست   ، نی فر ا مر کا حسن  ما  ا
دبیرکلی فدراسیون فوتبال درباره اقداماتی 
بود:  گفته  دهد،  انجام  باید  صداوسیما  که 
»تیم ملی کشورمان در یک قدمی میزبانی 
جهانی  جام  مقدماتی  در  خود  حریفان  از 
صورت  در  دارد.  قرار  آزادی  ورزشگاه  در 
مساعدت سازمان صدا و سیما برای پرداخت 
حق پخش تلویزیونی و ارائه اسناد و مدارک 
به فیفا و AFC دیگر مشکلی برای میزبانی 
ایران در مقدماتی جام جهانی وجود نخواهد 
پرداخت  با  اخیر  روزهای  «در  داشت.
فوتبال  فدراسیون  سوی  از  الزم  بودجه 
آزادی،  ورزشگاه  نور  کیفیت  بهبود  برای 
شده  رفع  فیفا  مدنظر  ایرادهای  از  یکی 
بود  کرده  اعالم  فیفا  این  از  پیش  است. 

با استفاده از  باید  که مسابقات این مرحله 
سیستم VAR )کمک داور ویدیویی( برگزار 
شود که باعث افزایش نگرانی ها شده بود 
با هماهنگی  اما کامرانی فر اعالم کرد که 
گمرک ایران، این مشکل نیز برطرف شده 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری 
مسابقات می تواند تجهیزات مورد نیاز خود 

را وارد تهران کند.
*برنامه دوم؛ میزبانی در قطر!

شدن  نزدیک  و  تفاسیر  این  تمام  با 
ایران به کسب میزبانی، فدراسیون فوتبال 
و تیم ملی نیم نگاهی هم به از دست رفتن 
میزبانی در تهران دارند؛ در واقع با توجه به 
قطعی نبودن این موضوع، دراگان اسکوچیچ 
در برنامه اعالم شده به فدراسیون فوتبال، 
برنامه  تیمش را برای میزبانی در خارج از 
کشور اعالم کرده است.مطابق این برنامه، 
اگر میزبانی در تهران قطعی نشود، اردوی 

نخواهد  برگزار  تهران  در  ملی  تیم  نهایی 
راهی قطر  به سرعت  باید  تیم ملی  و  شد 
شود و اردوی خود را در این کشور برگزار 
تعدادشان  لژیونرها هم که  نتیجه  کند. در 
به 2۰ بازیکن می رسد، به تهران نمی آیند 
و مستقیما در محل برگزاری مسابقه حاضر 
خواهند شد ولی این برنامه فعال در دستور 
کار نیست و فدراسیون فوتبال تمرکز خود 
را روی میزبانی از سوریه و سایر تیم های 
گروه در بازی های آینده در تهران منعطف 

کرده است.
باید دید صداوسیما که در این سال ها 
تلویزیونی  پخش  حق  پرداخت  با  کم تر 
جلب  برای  اقدامی  گرفته،  خو  بازی ها 
رضایت مسووالن بین المللی برای برگزاری 
بازی تیم ملی در تهران و چه بسا حمایت 
آینده  هفته های  در  ملی  تیم  از  هواداران 

انجام خواهد داد یا خیر؟

انتخابی جام جهانی و همکاری صدا و سیما؛

امکان میزبانی ایران در گرو پرداخت حق پخش تلویزیونی!

پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
از  کرده  ثابت  پرسپولیس  گفت:  تهران، 
جای  نمی کند.  ضرر  بازیکنی  هیچ  جدایی 

نفراتی که می روند خیلی زود ُپر می شود.
به گزارش دنیای جوانان، تیم فوتبال 
بیستم  لیگ  پایان  در  توانست  پرسپولیس 
مانند چهارسال قبل قهرمانی را کسب کند 
در  تیم  این  متوالی  قهرمانی های  تعداد  تا 
این  بر  برسد. عالوه   ۵ عدد  به  برتر  لیگ 
سرخپوشان در تالش هستند تا این تعداد را 
به عدد ۶ برسانند و در آسیا هم مدعی عمل 
عملکرد  با  رابطه  در  درخشان،  کنند.حمید 
حفظ  شانس  بیستم،  لیگ  در  پرسپولیس 
عملکرد  آتی،  فصل  در  قهرمانی ها  روند 
... صحبت هایی  انتقاالت و  تیم در نقل و 

انجام داد که در زیر می خوانید:
بیستم  لیگ  در  پرسپولیس  عملکرد 

چطور بود؟
واقعا تیم انقدر خوب کار کرد که باید 
مورد تجید قرار بگیرد و عملکرد پرسپولیس 
جای هیچ گونه انتقادی را باقی نگذاشت. 
واقعا حفظ تداوم روند خوب در لیگ طوالنی 

و فرسایشی کار سختی بود که کادر فنی به 
خوبی این موضوع را انجام داد و در نهایت 

هم این قهرمانی به ثبت رسید.
اما به نظر می رسید کار تیم نسبت 

به سال های قبل سخت تر بود؟
از قبل است  کار هر سال سخت تر 
اما بازیکنان توانستند با حرفه ای گری این 
روند را حفظ کنند. تیم های دیگر مدام در 
ثابت  پرسپولیس  اما  پیشرفت هستند  حال 

کرده بهترین تیم ایران است.
دید  از  ها  این موفقیت  تداوم  دلیل  

شما در چیست؟
آنقدر حرفه ای  بازیکنان و کادر فنی 
کار  حواشی  از  دور  به  بتوانند  تا  هستند 
خودشان را پیگیری کنند و نتیجه این کار 
از  متعدد.  های  قهرمانی  شود  می  خوب 
طرفی ثبات در بخش های مختلف و حفظ 
این  در  هم  اخیر  سال های  در  تیم  شالکه 

امر بی تاثیر نبوده است.
پرسپولیس نقل و انتقاالت را با جذب 

علیرضا ابراهیمی آغاز کرد.
در  لیگ  های  زخوب  ا هیمی  برا ا
شرایط  او  امیدوارم  بود.  اخیر  های  سال 
و  کند  ترک  زودتر  چه  هر  را  پرسپولیس 

بتواند برای تیم موفق ظاهر شود.
روزها  این  زادگان،  کنعانی  از  پس 
صحبت از جدایی احمد نوراللهی و شهریار 
مغانلو هم مطرح است. پرسپولیس با جدایی 

این نفرات دچار مشکل نمی شود؟
در سال های اخیر بازیکنان زیادی از 
پرسپولیس رفتند اما جایشان خیلی زود پر 
ادامه داد. پرسپولیس  را  تیم راهش  شد و 
تیمی نیست که از جدایی بازیکن ضرر کند.
پرسپولیس  در  هم  قری  با کریم 
ماندنی شد. نظر شما در این مورد چیست؟
در  زیادی  نقش  حتم  طور  به  او 
موفقیت های اخیر داشته و شایستگی هایش 
را نشان داده است. حضور او نه تنها برای 
یک  ایران  فوتبال  برای  بلکه  پرسپولیس 

نعمت است.
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آگهی ابالغ اجراییه 
مشخصات محکوم له / محکوم له

۱-مقداد بیگی فرزند جمشید  نشانی : استان ایالم – شهرستان ایالم ایالم- جانبازان 
خ. ملک الشعراء . ک. ملکی 

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم فائزه شادکانی  نشانی : مشهد خیابان ایثارگران 
امحله ایثار گران پالک ۴۴ 

بسمه تعالی 
محکوم به : 

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره    به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
و۱۴۰۰۱3۹۰۰۰۰۴۰۰22۶  محکوم علیه است به پرداخت مبلغ 32۵۰۰۰۰۰ریال با  احتساب 
کلیه خسارت قانونی به عنوان اصل خواسته مبلغ ۱۷۷۴۸۶۸ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) ۱3۹۹/۱2/2۴( لغایت زمان اجرای حکو و 

نیز ۶۰۰۰۰ ریال به عنوان هزینه اجراییه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . 
 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :

۱- ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجراگذارد ) ماده 3۴ قانون اجرایی احکام مدنی 
(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند  که  اجرای حکم و استیفا  
محکوم به از آن میسر باشد . چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی واعتباری  ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار ضمیمه دادخواست اعصار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود ) مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴  قانون 
نحوی اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴ (۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
منظورفرار  از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد حکم )ماده 3۴ قانون 
اجرایی احکام مدنی و ماده 2۰ ق . م . ا و ماده ۱۶ قانون نحوی اجرای محکومیت مالی 
۱3۹۴(۵- انتقال مال به دیگری به نحو با انگیزه فرار از از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه  شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 2۱ قانون نحوی اجرای محکومیت 
مالی ۱3۹۴ ( ۶- چنانجه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود. آزادی محکوم علیه 
از زندان منوط به موفقیت محکوم له یا تودیع وثیقه یا ومعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود. )تبصره ۱ ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴ ( 
شهرستان   اختالف  حل  شورای   ۹ شعبه  اختالف  حل  شورای  شعبه  دفتر  مسئول 

ایالم – شهین هاشم بیگی

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلی وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۵۰۴ فرعی قسمتی از پالک شماره ۴3 فرعی )به 33۹ فرعی استاندارد شده( از ۱۰ اصلی 
واقع در قریه دوجمان بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به محمد علی ملت 
خواه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 3۰۵/۵ متر مربع خریداری 

مع الواسطه از میترا ملت خواه مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 
محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 ایین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به 
اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه اگهی:۱۱۷۶۰۴2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/2۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 

نیکنام ازوجی 

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلی وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۴2۵۴ فرعی از 2 اصلی واقع در قریه آبرنگ بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به آقا نجار پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ۵۱۷/2۴ 

متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد زارع یزدی مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 ایین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه آگهی:۱۱۶۸2۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/2۴
سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 

نیکنام ازوجی 

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

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام خانم مریم قصیرانی فرزند جمیل صادره 
سنندج پالک ۷۴۱ فرعی از ۴۷2 فرعی از ۴۱ اصلی بخش ده به مساحت ۱۸۰2۴/۰۶ متر 
مربع برابر دادنامه حصر وراثت متقاضی نوه پسری مرحوم محمد باقی قیصرانی می باشد به 

آدرس سنندج روستای کانی مشکان 
2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام خانم مریم قصیرانی فرزند جمیل صادره 
سنندج پالک ۷۴2 فرعی از ۴2۶ فرعی از ۴۱ اصلی بخش ده به مساحت ۴۱۹3/۶۶ متر 
مربع برابر دادنامه حصر وراثت متقاضی نوه پسری مرحوم محمد باقی قیصرانی می باشد به 

آدرس سنندج روستای کانی مشکان 
3-ششدانگ یک قطه زمین مزروعی بنام خانم مریم قیصرانی فرزند جمیل صادره 
سنندج پالک ۷۴3 فرعی از ۴2۶ فرعی از ۴۱ اصلی بخش ده به مساحت ۷۰۶۸/۰۱ متر 
مربع برابر دادنامه حصر وراثت متقاضی نوه پسری مرحوم محمد باقی قصیرانی می باشد به 

آدرس سنندج روستای کانی مشکان 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۹ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۵/2۴ 
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج     م الف ۱۷۵۹

پرسپولیس باید مورد تجید قرار بگیرد؛

درخشان: کریم باقری برای فوتبال ایران یک نعمت است

تصمیم عجیب سرمربی؛
یحیی، تمرین پرسپولیس را لغو کرد!

بود  کرده  اعالم  پرسپولیس  باشگاه  که  شرایطی  در 
امروز آغاز خواهد  از عصر  این باشگاه  تمرین تیم فوتبال 
شد اما با تصمیم سرمربی و به خاطر مشکالت مالی این 

تمرین لغو شد.
خبر  در  پرسپولیس  ه  باشگا زظهر  بعدا پنج شنبه 
رسمی روی کانال تلگرامی خود اعالم کرد تمرینات تیم 
فوتبال پرسپولیس برای فصل جدید عصر روز شنبه آغاز 
خواهد شد. با این حال به خاطر مشکالت موجود، یحیی 
گل محمدی تصمیم گرفت آغاز تمرینات پرسپولیس را تا 

اطالع ثانوی لغو کند.
هنوز  پرسپولیس  باشگاه  است  معتقد  گل محمدی 
از  و  کند  مشخص  را  تمدیدی  بازیکنان  تکلیف  نتوانسته 
طرفی دیگر برخی بازیکنان به خاطر مطالبات شان از فصل 

گذشته حاضر در شرکت در تمرینات نیستند. به همین خاطر 
تصمیم گرفت با حضور اندک بازیکنان تمرین را آغاز نکند.

***

کریم باقری با پرسپولیس تمدید کرد
این  با  را  قراردادش  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 

تیم تمدید کرد.
باشگاه  از  نقل  به  و  نان  جوا دنیای  گزارش  به 
پرسپولیس، کریم باقری با حضور در دفتر باشگاه، قرارداد 

خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.
کریمی  اینکه  درباره  زیادی  بحث های  این  از  پیش 
باقری در جمع سرخ های تهرانی خواهد ماند یا نه در محافل 

ورزشی مطرح شده بود.
تداوم حضور مربی درسپولیس در این باشگاه در حالی 
است که فدراسیون فوتبال هم تمایل داشت از حضور باقری 
جهانی  جام  انتخابی  بازی های  در  ملی  تیم  نیمکت  روی 
2۰22 قطر بهره ببرد و حاال باید دید  این همکاری چگونه 

می تواند شکل بگیرد.

***

پیشنهاد عجیب سانتاکالرا به پرسپولیس
پرسپولیس  با  مکاتبه  ترین  تازه  در  پرتغالی  باشگاه 
پیشنهاد باورنکردنی و عجیبی را در خصوص انتقال شهریار 

مغانلو ارائه داده است.شهریار مغانلو، مهاجم فصل گذشته 
پرسپولیس که با قرارداد قرضی از سانتاکالرای پرتغال به 
بار دیگر به پرتغال برگردد و  باید  این تیم آمده بود حاال 

در اختیار تیم اصلی خود قرار دارد.
برای  سانتاکالرا  و  سپاهان  میان  توافق  اگرچه 
را سپری  پایانی خودش  مراحل  مغانلو  و  جابجایی محبی 
می کند ولی باشگاه پرسپولیس با تاکید یحیی گل محمدی 
ادامه  برای  را  پرتغالی  باشگاه  رضایت  تا  است  تالش  در 

حضور مغانلو در جمع سرخپوشان تهرانی جلب کند.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس خواستار دریافت رضایت 
نامه مغانلو شدند و این باشگاه پرتغالی در پاسخ خواستار 
مبلغ ۷۰۰ هزار دالری شده که رقم باالیی است و باشگاه 

پرپسولیس توانایی پرداخت آن را ندارد.
باشگاه  که  بزرگی  سنگ  وجود  با  و  تفاسیر  این  با 
آنها  است  بعید  انداخته  پرسپولیس  پای  جلوی  پرتغالی 

موفق شوند شهریار را در جمع بازیکنان خود نگه دارند.

چند خبر کوتاه از پرسپولیس
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 غالمرضا امیرخانی به عنوان دبیر علمی بخش ایران، فرزانه 
اعظم لطفی دبیر علمی بخش هند و مهشید برجیان دبیر اجرایی 
نخستین همایش بین المللی »میراث مشترک ایران و هند؛ نسخ 

خطی: ظرفیت ها و چالش ها« معرفی شدند.
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
و  ایران  مشترک  میراث   « المللی  بین  همایش  نخستین  ایران، 
  ،  )2۰22  ICCHI( ها«  چالش  و  ها  نسخ خطی: ظرفیت  هند؛ 
به همت معاونت پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و 
با مدیریت فاطمه جان احمدی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

ایران برگزار می شود. 
غالمرضا  امیرخانی به عنوان دبیر علمی بخش ایران، فرزانه 
اعظم لطفی به عنوان دبیر علمی بخش هند و مهشید برجیان به 

عنوان دبیر اجرایی معرفی شده اند.
هند  در  شناسی  نسخه  و  پژوهی  نسخه  پیشینۀ  بررسی 
)شیوه ها، مطالعات میان رشته ای، مطالعات دانشگاهی( از جمله 
از  اساس  بر همین  است.  المللی  بین  این همایش  اصلی  اهداف 
محققان ایرانی و غیرایرانی که به زبان های فارسی و انگلیسی 
این  در  با شرکت  شود  می  دعوت  دارند؛   هایی  پژوهش  و  آثار 

گردهمایی، آخرین نتایج مطالعات و پژوهش های خود را درباره 
و  ایران  کهن  کشور  دو  مشترک  میراث  جایگاه  در  خطی  نسخ 

هند؛ به صورت مجازی ارائه کنند.
نقد و تصحیح متون و نسخه های خطی، نسخه های خطی 
تازه یاب و نفیس، هنرهای کتاب  غیرایرانی، معرفی نسخه های 
آرایی، فهرست نویسی و حفظ و نگهداری و مرمت نسخ خطی، شیوه 
های اطالع رسانی و معرفی مفاخر و نام آوران عرصه مخطوطات؛ 

از دیگر محورهای همایش عنوان شده است.
نسخ  هند؛  و  ایران  مشترک  »میراث  المللی  بین  همایش 
خطی: ظرفیت ها و چالش ها« در روز سی ام دی ماه ۱۴۰۰ برگزار 
می شود. مهلت ارسال چکیده مقاالت تا ۱۵ مهرماه تعیین شده است 
و پژوهشگران و محققان تا 2۰ آذرماه می توانند متن کامل مقاالت 
خود را به دبیرخانه همایش به آدرس پست الکترونیکی همایش: 

iranindiamanuscript@gmail.com  ارسال کنند.
الزم به توضیح است، چکیده مقاالت ارسالی باید بین 2۵۰ تا 
3۰۰ کلمه به زبان فارسی یا انگلیسی باشد و گزیده مقاالت برتر 
همایش در قالب شماره مخصوص نشریات علمی و یا به صورت 

کتاب مستقل منتشر خواهد شد.

دبیران علمی و اجرایی همایش میراث مشترک ایران و هند معرفی شدند

و  کودک  نویسنده   
چگونگی  ۀ  ر با ر د ن  ا نوجو
نوشتن قصه  برای  سوژه یابی 
می خواهم  وقتی  معمواًل  من  گفت: 
از  بروم  سوژه  یا  ایده  پیداکردن  سراغ 
خودم شروع می کنم چون به نظر من 
ما  این  و  دارند  وجود  همیشه  ایده ها 
از  و  پیدا کرده  را  آنها  باید  هستیم که 

آنها استفاده کنیم.
 مجید راستی در نشست مجازی 
انجمن  داستان  بررسی  و  نقد  کارگروه 
گفت:  نوجوان  و  کودک  نویسندگان 
برای یافتن سوژه معمواًل اول به سراغ 
تخیل می روم و از آن زاویه به موضوعات 
نزدیکتر  آنها  به  می کنم؛  فکر  مختلف 
مشاهده  یا  مطالعه  را  آنها  می شوم؛ 
می کنم و سعی می کنم از درون آنچه 
به درد  پیدا کنم که  وجود دارد چیزی 

نوشتن قصه بخورد.
چیزی  هر  برای  من  افزود:  وی 
تعریف شخصیتی قائل می شوم؛ چرا که 
به اعتقاد من هر یک از تصاویر و واژه ها 
شخصیت دارند و این ما هستیم که باید 
سعی کنیم با خلق شخصیت های تازه 
چه از مفاهیم و چه از ظواهر به قدری 
به آنها نزدیک شویم که آن ایده و سوژه 

و فکر متعلق به خودمان شود. 
راستی دربارۀ مکانیزم عمل برای 
یادآور  ناشران،  سفارشی  سوژه های 
این  گاهی  کارکردن  سفارشی  شد: 
خودش  از  نویسنده  که  می رساند  را 
طرف  ببیند  باید  و  نمی گذارد  مایه 
من  و  می خواهد  چه  سفارش دهنده 

فکر می کنم اگر ناشر به کسی سفارش 
می دهد به این مفهوم است که بگوید 
در فالن زمینه بیشتر کار کنید و ما در 
آن زمینه با توجه به همه موضوعات و 
پیام های تکراری یک شکل و نوع تازه 
جدید  شکل  این  و  می آوریم  وجود  به 
می کند.  توجه  قابل  را  کار  که  است 
بنابراین نویسنده باید چه در زمینه هایی 
که از او می خواهند و چه در موضوعاتی 
آن  می رود،  آنها  سراغ  به  خودش  که 
به  متعلق  تازه  شخصیت  با  را  فکر 
نویسنده  دلیل  همین  به  کند.  خودش 
اول  ردیف  در  کند  سعی  همیشه  باید 
به  بتواند  تا  بنشیند  یادگیری  کالس 

پیشرفت بی پایان ادامه دهد.
کودک  نویسندگان  انجمن  عضو 
این  از  دیگری  بخش  در  نوجوان  و 

نشست با اشاره به این موضوع که هنگام 
سوژه یابی ذهن باید به آرامش و حرکت 
درونی برسد تا نویسنده را از الیه های 
تاریک ذهنی بیرون کشیده و به نقطه ای 
چنین  در  من  افزود:  برساند،  شعف  از 
مواقعی به دنیایی از قصه وارد می شوم 
که در آنها به نوعی رنگ، بو، روشنی، 
حتی  و  هست  تخیل  و  فکر  حرکت، 
گاهی با کار ساده ای مثل سؤال سازی 
این حس را تقویت می کنم. من سعی 
می کنم سؤال هایی بسازم که واگرا باشد 
نه همگرا. سؤال های همگرا سؤال هایی 
هستند که ما را به یک جواب می رسانند 
کجاست  ایران  پایتخت  اینکه  مثل  و 
می دهند.  جواب  یک  آن  به  همه  که 
جوابی  چندین  واگرای  سؤال های  اما 
بازشدن گره های ذهن می شوند  باعث 

و این کار را حتی برای انتخاب نام قصه 
باران  اگر  انجام داد. مثاَل  هم می توان 
هر  که  می افتاد؟  اتفاقی  چه  نمی بارید 

کسی برای آن یک جواب دارد.
علی  ماجراهای  مجموعۀ  خالق 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  کوچولو 
داستان  در  ایده  جایگاه  دربارۀ  خود 
تکرارند؛  عاشق  بچه ها  گفت:  کودک 
تازه  شناختی  تکراری  هر  در  چون 
بار  پیدا می کنند و هر  به قصه  نسبت 
آن  از  تازه ای  چیز  می شنوند  را  قصه 
است  دلیل  همین  به  می کنند.  کشف 
شنیدنی  قصه های  دارند  دوست  که 
مورد طبع خود را بارها و بارها بشنوند. 
بنابراین تکرار فوق العاده مهم است و 
خودش  مخاطب  رشد  در  اهمیت  این 
از  بخشی  ایده،  اما  می دهد.  نشان  را 
یک  نتواند  نویسنده  اگر  و  است  کار 
آن  کند  تبدیل  قصه  به  را  خوب  ایدۀ 
ایده جایگاه خودش را از دست می دهد.

هر  قصه  در  اگر  افزود:  راستی 
قرار  خود  جای  در  درستی  به  چیزی 
بگیرد، آن مجموعه از هر نظر دلنشین 
خواهد بود. ایده به اندازۀ زبان و زبان به 
اندازۀ بازی با کلمات و بازی با کلمات 
مهم هستند.  خلق شخصیت  اندازۀ  به 
با  بتوانیم  اگر  که  است  اولی  قدم  ایده 
مخاطب  که  کنیم  ایجاد  فضایی  آن 
شنیدن  اختیار  در  یکپارچه  را  وجودش 
قصه  گفت  می توان  دهد،  قرار  قصه 
موفق بوده است و در غیر این صورت 
ایده هم مثل هر چیز دیگری دور ریخته 

خواهد شد.

برای یافتن سوژه معمواًل اول به سراغ تخیل می روم

کتاب »اصول کشورداری از نگاه امام علی)ع(« منتشر شد
از  کشورداری  »اصول  کتاب 
توفیق  نوشته  علی)ع(«  امام  نگاه 
الفکیکی به همت موسسه بوستان 

کتاب به چاپ رسید.
 در معرفی این کتاب آمده است: 
کتاب »اصول کشورداری از نگاه امام 
الفکیکی و  علی)ع(« نوشته توفیق 
ترجمه و تحقیق سید محمد ثقفی به 
همت مؤسسه بوستان کتاب در 3۶۰ 

صفحه به چاپ رسید.
نامه امام علی)ع( به والی مصر، 
مالک اشتر، به گواه دانشمندان علم و 
سیاست و مفسران نهج البالغه چونان 
علی«  عدل  دولت  نامه  »سیاست 

نگریسته می شود که بر خالف سیاست نامه های دیگر پیرامون خدامحوری و 
تنظیم امور بر محور عدالت و تشخیص شایستگان از نااهالن سامان یافته است.

اثر حاضر ترجمه کتاب »الراعی و الرعیه« شرح عهدنامه مالک اشتر است؛ 
نویسنده همه بخش های عهدنامه را با حقوق روابط بین الملل و حقوق کشورهای 
غربی و عربی تطبیق کرده و بدین سان اصول بنیادین کشورداری را انتزاع کرده 
است. این اثر گران مایه تحسین محافل علمی، ادبی و اسالمی و خاصه علمای 
شیعه را برانگیخته که تقریظ ها و مقدمه های عالمانه عالمه سید هبه الدین 

شهرستان و عالمه کاشف الغطا گواه آن است.
در این اثر ۱۸ اصل اساسی در کشورداری، درباره مباحث همیشگی سیاست 
همچون عدالت اجتماعی، روش انتخاب کارمندان، ارتش و امنیت و تجارت و 
صنعت به صورت عینی و مشخص به بحث گذاشته شده است و این منظر 

محدود به زمان و مکان خاصی نیست.
در معرفی ساختار این اثر آمده است:  بخش اول این اثر، در باب عظمت 
امام امیرالمؤمنین علی)ع( است که در این بخش، به مباحثی از قبیل افراط و 
تفریط در وصف علی)ع(، علی)ع( از منظر فرقه های اسالمی، علی)ع( در نظر 

بیگانگان، علویات ابن ابی الحدید پرداخته شده است.
بخش دیگر این اثر به شخصیت مالک اشتر می پردازد؛ در ابتدای این 
بخش، به متن خطبه ای از ایشان پرداخته و سپس به بیان ویژگی های شخصیتی 

وی اشاره می کند.
در این اثر، برای تسهیل در مطالعه، شرح عهدنامه مالک اشتر در ۱۸ اصل 
سامان یافته است؛ اصل اول این عهدنامه، با عنوان »آغاز عهدنامه؛ شخصیت 
قاضی و ویژگی های آن« منتشر شده که در این اصل، به قانون استقالل محاکم، 
پرهیز از پذیرش تملق و چاپلوسی، نظام قضایی در کشور انگلیس و در دولت 

های اسالمی تبیین شده است.
دومین اصل از این عهدنامه به بایسته های کارگزاران اختصاص یافته است؛ 
در این اصل، مباحثی اعم از عصر طالیی اسالم، کارمندان اداری و فرهنگ 
حقوقی، آگاهی از تحول تاریخ و اجتماع، مقایسه نظام اداری و معاصر و دستورنامه 
امام)ع(، مدیریت در عهدنامه امام)ع( و قانون معاصر، عدالت از نظر حقوق دانان، 

مقایسه نظریات امام)ع( با دیدگاه های حقوق دانان و... مطرح گردیده است.
اصل سوم به کارکرد ارتشیان می پردازد و مباحثی همچون نقش ارتش 
و شرایط رهبر نظامی، رهبری نظام ارتش، سیاست اداره ارتش و تأثیر نیروهای 

معنوی در روحیه سربازان مطرح شده است.
نویسنده این اثر، اصل چهارم عهدنامه مالک اشتر را با عنوان صلح و جنگ 
در اسالم تدوین کرده که در این اصل، دیدگاه های ابن خلدون، جامعه شناسان 
و دیگر نظریه ها مطرح گردیده و در ادامه قانون جنگ در اسالم، صلح و آشتی 
)صلح در اصطالح حقوق دانان بین الملل(، معاهدات در اسالم، معاهدات دولت 

های مسلمان و... مطرح گردیده است.
در پنجمین اصل از این عهدنامه که در کتاب »اصول کشورداری از نگاه 
امام علی)ع(« آمده، »روش انتخاب کارمندان« بیان شده که در ادامه مباحثی 
در خصوص حقوق کارمندان، انتصاب ناظر و گزارشگر، تأدیب خائنان و انطباق 

دستور عهدنامه امام)ع( با مواد استخدامی کشورها تبیین شده است.
»مسئولیت کاتبان و خصایص وزیران« عنوان اصل ششم از این عهدنامه 
است که در این اصل، به مقام وزارت در تمدن اسالمی اشاره شده و سپس قوانین 
در دوره معاصر تطبیق داده شده و بر حفظ اسرار محرمانه تأکید گردیده و پس از 
بیان ویژگی های شخصیتی وزیر )مذاکره کننده(، به مسؤولیت وزیران می پردازد.

در اصل هفتم که با عنوان »همکاران بدکردار« منتشر گردیده، گفتار ابن 
خلدون و ماکیاولی مطرح شده است. همچنین، در هشتمین اصل از عهدنامه 
مالک اشتر، عوامل اعتماد اجتماعی میان ملت و دولت بیان شده و به زمینه تغییر 

فرهنگ ملت ها اشاره دارد.
مؤلف در اصل نهم تحت عنوان »تعمیم عدالت اجتماعی و کسب رضایت 
عمومی«، عدالت در فلسفه اخالق امام)ع( و اقسام عدالت در فلسفه یونانی تبیین 
شده است؛ سپس، موارد جانب داری، عدالت اجتماعی، نخبگان و ویژگی های 
آنان، ویژگی های خواص، ویژگی های عامه، ویژگی های طبقه عوام »غوغا« 
مورد اشاره قرار می گیرد.»خزانه دولت، جیب مردم است« عنوان دهمین اصل 
از عهدنامه مالک اشتر بوده که در این فصل به ثروت اندوزی از مال مردم در 
گفتار پیشینیان و تجربه دولت ساسانی پرداخته شده است و همچنین شش قاعده 

اقتصادی در علم اقتصاد و کالم امام)ع( مطرح می شود.
اصل یازدهم به تبیین تأثیر تجارت و صنعت در زندگی اقتصادی کشور می 
پردازد و جایگاه نظریه امام علی)ع( و قواعد اقتصاد جدید و همچنین راه های 
مبادله و صادرات و ضررهای احتکار تبیین می گردد.دوازدهمین فصل از عهدنامه 
مالک اشتر در خصوص ممنوعیت کم فروشی است که تحریم احتکار در شریعت 
اسالمی و روش های کنترل قیمت ارائه شده است.اصل بعد از این عهدنامه 
درباره طبقه کارگران می باشد که نظریه امام)ع( و سازمان های خیریه در عصر 
حاضر، در سطح جهانی، در شریعت اسالمی و در فقه شیعه بررسی شده است.

اصل چهاردهم عهدنامه مالک اشتر به این مسأله اشاره دارد که قوی و 
ضعیف در حق برابرند و در ادامه حسبه در اسالم تبیین می گردد.

همچنین، اصل پانزدهم با عنوان »پرده نشینی)غیبت(، اعتماد مردم را سلب 
می کند« مطرح شده و دیگر اصل های این عهدنامه به »تجاوزطلبی در بانیان 
در ایذای مردم«، »نابودی کشور با خون ریزی ناحق« و »آداب حکومت داری 

و لزوم پیروی از سنن عادله« می پردازد.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

»پراستفاده ترین متن فارسی در جهان«
شعر  ن فر  ا ضو ر تضی  مر
ا  ر نی  شا کا محتشم  یی  ا ر شو عا
در  فارسی  متن  »پراستفاده ترین 
می گوید:  و  عنوان  می کند  جهان« 
ا  عاشور وصف  در  محتشم  شعر 
که  است  فارسی  متن  فراوان ترین 
آفریقا مستند  تا شرق  آسیا  از شرق 

کرده ام.
تهیه  به  که  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  هیئت علمی  عضو  و  پژوهشگر  این 
با  ایسنا  با  برای کتیبه های فارسی در جهان مشغول است در گفت وگو  شناسنامه 
اشاره به کتاب »میراث مشترک ایران و جهان با تکیه  بر کتیبه های فارسی« که 
در فرهنگستان هنر منتشر خواهد شد، گفت: موضوع این کتاب کتیبه های فارسی 
در گستره  جهانی است و دربردارنده حوزه تاثیرگذاری فرهنگ و تمدن ایرانی است. 
چندسالی است که تالش دارم کتیبه های فارسی را در سراسر جهان شناسایی و 
مستند کنم، بنابراین به صورت میدانی به مناطق مختلف می روم و کتیبه ها را مستند 
می کنم که پس از خوانش و تهیه متن کتیبه ها، همراه با تصویر ساختمان و خود 

کتیبه، در قالب کتاب منتشر خواهد شد. 
او در ادامه بیان کرد: گستره فعالیت هایم از شرقی ترین بنادر آسیا شروع می شود 
و تا آفریقا و اروپا ادامه دارد و خوشبختانه تعداد نسبتا زیادی کتیبه فارسی در این 
گستره وجود دارد که اطمینان دارم موضوع و محتوای این کتاب برای ایران شناسان 

و ایران دوستان بسیار جذاب خواهد بود.
کتیبه های  در  کاشانی  محتشم  ترجیع بند  به  اشاره  با  همچنین  رضوان فر 
مسجد  در  اولین بار  گفت:  است،  شده  آورده  کتاب  مذهبی  بخش  در  که  فارسی 
شاه عباس صفوی در شهر دربند داغستان روسیه )شهری که خسرو انوشیروان و 
پدرش قباد ساسانی به عنوان بام تمدن ساسانی ساخته اند( مرثیه محتشم را در 
حاشیه محراب دیدم، بعد در برمه یا همان میانمار در شرق آسیا، کاظمین عراق، 
زنگبار و دارالسالم در تانزانیا و بندر مومباسا در کنیا. باید بگویم شعر محتشم در 
وصف عاشورا فراوان ترین متن فارسی است که من از شرق آسیا تا شرق آفریقا 

مستند کرده ام. 

و  گردشگری  کمیسیون  رئیس   
بازرگانی  اتاق  وابسته  کسب وکارهای 
حقوق  از  صیانت  طرح  گفت:  ایران 
موجب  مجازی،  فضای  در  کاربران 
اختالل ارتباطی گردشگران و تورگردانان 
در فرآیند بازاریابی و فروش محصوالت 
گردشگری، نگرانی گردشگران خارجی 
برای سفر به ایران و در نتیجه وارد آمدن 
خسارت به صنعت گردشگری می شود.

 طرح صیانت از حقوق کاربران و 
مجازی  فضای  کاربردی  پایه  خدمات 
نگیزترین  برا بحث  ز  ا یکی  عنوان 
طرح های سال های اخیر ایران است که 
اکنون در مجلس یازدهم بررسی می شود 
کاربران،  گسترده  واکنش  با  البته  و 
نمایندگان  برخی  حتی  و  مسووالن 

مجلس روبرو شده است.
فعالیت  ضوابط  و  شرایط  تعیین 
مهمترین  از  خارجی  پیام رسان های 
عمده  که  است  طرح  ین  ا فصول 
است  دلیل  این  به  جامعه  نگرانی های 
طرح  این  دوم  ماده  در  نمایندگان  که 
تصریح کرده اند؛ فعالیت پیام رسان های 
به  مشروط  اثرگذار  داخلی  و  خارجی 
تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد 
بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در 
کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات موظف است نسبت 
آن ها  به  دسترسی  مسدودسازی  به 

اقدام کند.
این طرح باعث بروز نگرانی برای 
ُخرد  کارهای  و  کسب  حوزه  فعاالن 
مانند  خدماتی  مشاغل  ویژه  به  نوپا،  و 
فضای  بستر  از  که  گردشگری  صنعت 
و  بازاریابی  و  تبلیغات  برای  مجازی 
جذب گردشگر استفاده می کنند، شده و 
تاکنون نیز نگرانی های خود را به شیوه 
های مختلف از طریق مراجع صنفی و 
نمایندگان مجلس  به گوش  رسانه ای 

شورای اسالمی رسانده اند.
علی اکبر عبدالملکی درباره تاثیرات 
طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی بر صنعت گردشگری، 
اظهار داشت: در شرایطی که در جنگ 
اقتصادی و همه گیری کرونا بسیاری از 
کسب وکارهای حوزه گردشگری کشور 
شده،  مواجه  گسترده ای  زیان های  با 
به  بزرگی  این طرح، خسارات  تصویب 
کسب وکارهای  و  گردشگری  بخش 

وابسته وارد می کند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
نگرانی های  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی 
فعاالن گردشگری درباره طرح صیانت از 

حقوق کاربران در فضای مجازی، افزود: 
کارشناسان،  با  را  متعددی  جلسات  ما 
فعاالن و صاحب نظران حوزه گردشگری 
برگزار و نظرات آنها را دریافت کردیم 
در  نظر  تجدید  خواستار  اتفاق  به  که 
مجلس  در  طرح  این  تصویب  روند 
فعاالن  بیشتر  اسالمی هستند؛  شورای 
حوزه،  این  کسب وکارهای  صاحبان  و 
معتقدند که اجرای این طرح عالوه بر 
خسارت های اقتصادی و اجتماعی، حس 
ناامنی برای گردشگران خارجی در ایران، 

ایجاد می کند.
اکنون  اینکه  بیان  با  عبدالملکی 
ابزار  غیربومی  اجتماعی  های  شبکه   
اند،  شده  جهان  مردم  ارتباطی  اصلی 
تصریح کرد: قطع دسترسی به شبکه های 
سامانه های  و  پیام رسان ها  اجتماعی، 
اختالل  موجب  هم  مجازی،  فضای 
در  تورگردانان  و  گردشگران  ارتباطی 
محصوالت  فروش  و  بازاریابی  فرآیند 
از سفر می شود و هم  گردشگری قبل 
نگرانی گردشگران خارجی را برای حضور 

در ایران افزایش می دهد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
به دغدغه های  اشاره  با  ایران  بازرگانی 
توضیح  الکترونیک  گردشگری  فعاالن 
درگاه  مهمترین  اینکه  به  توجه  با  داد: 
ایجاد ارتباط و معرفی در سطح بین المللی 
وب سایت ها هستند که باعث بهتر دیده 
شدن محصوالت هر صنعتی می شوند، 

 ).com قطع دامنه های مربوطه )مثال
اختالل و محدودسازی در  و همچنین 
فضای مجازی،  و  اجتماعی  شبکه های 
موجب از بین رفتن سرمایه گذاری های 
بخش  ر  د ه  یژ و به  ه  شد م  نجا ا
گردشگری الکترونیک، کسب وکارهای 
و  تولیدکنندگان  گردشگری،  ُخرد 
توزیع کنندگان محصوالت صنایع دستی 
و  محلی  جوامع  در  بوم گردی ها  و 

روستایی، می شود.
اجرای  کرد:  تصریح  عبدالملکی 
کسب وکار  به  کاربران  صیانت  طرح 
و  فعاالن  از  بزرگی  بخش  درآمد  و 

تولیدکنندگان خوراک ها و سوغاتی های 
محلی، راهنمایان گردشگری و بسیاری 
فرهنگ،  و  رویدادها  که  گروه هایی  از 
از  جدیدی  مقاصد  و  رسوم  و  آداب 
ایران را در شبکه های اجتماعی معرفی 
اصلی  ارکان  و  اجزا  از  که   - می کنند 
صنعت گردشگری هم هستند - آسیب 

جدی می زند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به دغدغه فعاالن 
بین الملل  صنعت گردشگری و تجارت 
کاربران،  از  صیانت  طرح  اجرای  از 
خاطرنشان کرد: آنها به درستی نگرانند 

رفتن  بین  از  به  منجر  طرح  این  که 
کسب وکارهای نوپا و عدم توان ورود به 
بازار بین المللی و در نتیجه کاهش اشتغال 
و تخریب انگیزه و پتانسیل نیروی جوان 
کشور می شود که به دنبال آن، نارضایتی 
جامعه و در نهایت موج مهاجرت نیروی 
متخصص و جوان کشور را ایجاد می کند.

سال های  در  اجتماعی  شبکه  های 
اخیر سهم زیادی در جذب گردشگران 
خارجی به ایران داشته و این تاثیر سال 
به سال بیشتر هم می  شود، در شرایطی 
گردشگری  کرونا صنعت  و  تحریم  که 
را با ورشکستگی مواجه کرده و اکنون 
معرفی  و  تبلیغات  نیازمند  شدت  به 
جذب  و  ایران  گردشگری  ظرفیت های 
گردشگر خارجی برای پساکرونا هستیم، 
و  اجتماعی  شبکه های  کردن  مختل 
سامانه های فضای مجازی این خسارت ها 

را عمیق تر و جبران ناپذیرتر می کند.
نمی توان  کرد:  بیان  عبدالملکی 
اطالع رسانی،  اصلی  بار  که  شد  منکر 
تبلیغات و بازاریابی مقاصد گردشگری چه 
در گردشگری داخلی چه جذب گردشگر 
اجتماعی  شبکه های  دوش  بر  خارجی 
مرجع  به  سامانه ها  این  اکنون  و  است 
بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی 
برای انتخاب مقصد سفر به ایران تبدیل 
شده اند، در این شرایط محدود کردن این 
شبکه   ها قطعا بارگذاری و تولید محتوا در 
آنها را بسیار کاهش داده و عمال درباره 

زیبایی  های طبیعت و جذابیت های تاریخ 
و فرهنگ ایران، اطالعات بسیار کمتری 
به گردشگران داخلی و خارجی می  رسد.
وی اظهار داشت: همین نوع معرفی 
در  ایران  ظرفیت های  و  جاذبه ها  از 
سال های اخیر بهترین راه مقابله با اخبار 
منفی علیه ایران بوده است؛ حجم اخباری 
که فضای ایران را ناامن، پر از قحطی و 
گرسنگی و درگیری جلوه می  داد با همین 
ایران در  تولید محتوایی که خود مردم 
انجام  کشورمان  زیبایی  های  خصوص 
و  باورپذیرترین  و  بخش ترین  اثر  دادند 

پادزهر این تبلیغات منفی بود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی ایران محدودسازی شبکه های 
اجتماعی در سال های گذشته را بی اثر 
آن  گفت:  و  دانست  بدون  نتیجه  و 
اقدامات ما را از محدود فرصت هایی که 
این شبکه ها در اختیارمان می گذاشت، 
معرفی  فرصت  عمال  و  کرد  محروم 
از  را  اجتماعی  شبکه  این  در  ایران 

ما گرفت.
حال  در  کرد:  تاکید  عبدالملکی 
کاربران  از  صیانت  طرح  اجرای  حاضر 
دسترسی  بستن  و  مجازی  فضای 
شبکه  های  سایر  به  داخلی  کاربران 
اجتماعی موجود، قطعا روند تولید محتوا 
از جاذبه  های ایران را مختل و عرصه را 
برای تبلیغات منفی خارجی بر ضد ایران 

کامال هموار می کند.

فضای  فرهنگ  آموزش  بر  تاکید 
مجازی و ارتقا سواد رسانه ای

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی ایران بر آموزش و فرهنگ سازی 
و ارتقای سواد رسانه ای در جامعه تاکید 
کرد و گفت: البته نباید از معایب فضای 
مجازی برای نوجوانان غافل شد که این 
امر نیز نیازمند فرهنگ سازی و آموزش 
و  اینترنت  از  استفاده  نحوه  در  صحیح 
گروه های  همه  برای  مجازی،  فضای 
دانش آموزان  و  نوجوانان  ویژه  به  سنی 

و حتی خانواده هاست.
و  فناوری  هر  افزود:  عبدالملکی 
این  مهم  دارد،  معایبی  و  مزایا  ابزاری 
است فرهنگ و شیوه صحیح استفاده از 
آن آموزش داده شود، نمی توان به بهانه 
یا  و  آتش  مثال  مزایای  منکر  خطرات، 
ابزار حرارتی شد و از آن استفاده نکرد، 
باید  آموزش،  و  مبنای تجارب  بر  بلکه 
استفاده کرد و  از مزیت های مثبت آن 
خطرات و آسیب های آن را به کاربران 

گوشزد کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران:

محدودسازی شبکه های اجتماعی به صنعت گردشگری خسارت وارد می کند
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تصویری قدیمی، اما دیده نشده از زنده یاد منوچهر آتشی و هرمز علی پور
اختصاصی دنیای جوانان

به بغض گفتمش امروز،
روز خوبی نیست

علی اکبر رشیدی

کلید را دم رفتن ، به قفل در انداخت
و شال آبی کمرنگ را به سر انداخت

به عمد لحظه رفتن کمی شکایت کرد
به قصد لحظه رفتن به من نظر انداخت

درون آینه شاید ... ولی مردد بود
گمان کنم که نینداخت ، وای اگر انداخت !

به بغض گفتمش امروز  ، روز خوبی نیست
همه بهانه خود را سر سفر انداخت

به ناز گفت سرت درد می کند بنشین
به ناز گفت ودلم را به دردسر انداخت 

به سکه بدلی می زند دلم ، البد
که هر کسی که برش داشت دور تر  انداخت 
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موفق  ز  فیلمسا مجیدی  مجید 
سینماي کشور که این روزها خورشید 
عین  در  و  دارد  سینماها  پرده  بر  را 
حال این فیلم به شکل آنالین نیز در 
است،  گرفته  قرار  مخاطبان  دسترس 
از  محرم،  ماه  متبرک  روزهاي  در 
فیلم  تولید  براي  که  محدودیت هایي 
رد،  دا وجود  عاشورایی  مضامین  با 

گالیه مي کند.
یت  یر مد که  ی  مجید مجید 
برای  را  عاشورایی  فیلم های  سوگواره 
دومین سال پیاپی پذیرفته تا به گفته 
فرهنگ  ترویج  جهت  در  اقدامی  خود 
عاشورایی انجام دهد در نشست خبری 
از فیلم رستاخیز، ساخته  این جشنواره 
احمدرضا درویش سخن به میان آورد 
از مسئوالن خواست زمینه  و مجیدی 
سینماها  در  فیلم  این  اکران  برای  را 

فراهم کنند.
با توجه به فقر سینمای ایران در 
عاشورا،  موضوع  با  فیلم  تولید  حوزه 
فیلمي  چرا  که  دارد  وجود  سوال  این 
و  مي شود  توقیف  هم  رستاخیز  مانند 
به  نسبت  مسئوالن  تا  کرد  باید  چه 
این حوزه منعطف تر شوند؟ مجیدي در 
این رابطه مي گوید: علمای ما در طول 
این سال ها اساسا در بحث حوزه های 

کالن فرهنگی و هنری خیلی به کمک 
اگر آمدند هم  یا  نیامدند  اصحاب هنر 
است.  نبوده  کارساز  خیلی  کارهایشان 
این  مهم  ندارد،  کاری  که  بستن  راه 
مثال،  برای  باشد.  باز  راه  که  است 
شطرنج  درباره  انقالب  اوایل  همان 
گفته نمی شد حرام است اما مجاز هم 
نبود و هیچکس جرات نداشت بگوید 
شطرنج آزاد است اما حضرت امام آمد 
و این مسیر را باز کرد. گفت که شطرنج 
هیچ اشکالی ندارد و اکنون شاهدیم که 
تبدیل به یکی از ورزش های جدی ما 
شده و فدراسیون هم دارد. در حالی که 
به همین راحتی می شد این عرصه نیز 
بسته باشد. می خواهم بگویم علمای ما 
کمی باید به مسائل روز توجه کنند و 
فقه پویایی باشد که به درد انسان امروز 
بخورد. وگرنه اینکه از دور فتوایی دهیم 
خیلی نمی تواند مسیر را باز کند. قرائتی 
که امروز از اسالم در دنیا مطرح شده، 
کوتاهی  آن  دالیل  از  یکی  نظرم  به 
وقتی  در همه حوزه هاست.  ما  علمای 
کوتاهی می شود، آنها می آیند و عرصه 
را دست می گیرند و قرائت دیگری از 
ما  می کنند.  معرفی  دنیا  به  را  اسالم 
می شود  نمونه اش  ببندیم  را  راه  اگر 
را  اکرانش  راه  آقای درویش که  فیلم 

بستند، ُخب ایشان ۶-۷ سال برای این 
فیلم زحمت کشید. ممکن است ما در 
این عرصه آزمون و خطا داشته باشیم 
تا  کنند  و کمک  بیایند  باید  علما  ولی 

راه باز شود. 
دوستانی هستند که مدام پیشنهاد 
فضیلت  اینکه  خب  می دهند،  بستن 
شما  که  است  زمانی  فضیلت  نیست. 
را  خودتان  و  بیایید  عرصه  این  به 
بتوان  و  شود  باز  مسیر  تا  کنید  خرج 
عرصه های دیگر را باز کرد و فیلمسازان 
و تهیه کنندگان دیگر راغب شوند آثاری 
در این حوزه تولید کنند. وقتی شما راه 
را می بندید این فرصت را به گروه های 
می خواهند  که  می دهید  دنیا  در  دیگر 
قرائت دیگری از اسالم را معرفی کنند. 
پیامبر،  فیلم  برای  پیش که  چند سال 
از  که  می دیدم  بودم،  رفته  اروپا  به 
کلمه اهلل اکبر هم می ترسند. این نشان  
می دهد ما چقدر در این سال ها غفلت 
فرهنگسازی  نستیم  نتوا که  کردیم 
کنیم. متاسفانه اسالم هراسی که غرب 
در این سال ها دنبال کرده بسیار موفق 
بوده است. وقتی ما این جایگاه را خالی 
می کنیم، اسالم هراسی به وجود می آید 
و آنها آثار مختلفی تولید می کنند و این 
می گویم  شفاف  است.  بزرگی  جفای 

علمایی  بحث  عرصه  این  در  بحث 
فرهنگ  عرصه  در  ما  متاسفانه  است. 
متولی درستی نداریم و در این سال ها 
حال،  هر  به  نکرده ایم.  اندیشه  تولید 
اندیشه یک مسئله بسیار مهم در همه 
خالی  محتوا  از  ما  ولی  عرصه هاست 
عرصه های  همه  برای  این  و  شده ایم 
فرهنگی و هنری کشور بسیار خطرناک 
و  اندیشه  وقتی  ترتیب،  هر  به  است. 
طبیعی  ندارد،  وجود  راهکار  و  راهبرد 
خودش  زعم  به  کسی  هر  که  است 
تالش می کند در عرصه ای راه باز کند. 
برای  را  خانگی  نمایش  شبکه 
نمونه مثال می زنم. به قدری در همه 
عرصه ها بی دروپیکر می شود که ناگهان 
صدای همه و حتی خانواده ها درمی آید. 
وجود  به  درمانی  می خواهند  تازه  بعد 
درستی  درمان  هم  درمانشان  آورند. 
نیست. می آیند سد جلوی فعاالن این 
ممکن  راه  بدترین  و  می گذارند  حوزه 
توقیف  را  آثار  و  می کنند  انتخاب  را 
راه غلط  اساسا  مي کنند! من می گویم 
است. اینکه می گویم راهبرد وجود ندارد 
کشور  در  پلتفرمی  وقتی  است.  همین 
به وجود می آید، قطعا باید اهدافی هم 
برای آن در نظر بگیرید. همینطوری که 
نمی شود. شما یک راه را باز گذاشتید و 

نگذاشتید.  آن  برای  هیچ عالمتی هم 
نگفتید  و  کردید  باز  را  جاده ای  یک 
هیچ  می رسد.  بن بست  به  آن  انتهای 

چارچوبی برای آن تعیین نکردید.
این روزها که دولت تغییر کرده، 
طبیعتا وزرا و مدیران جدیدي ارشاد و 
مي آیند  کار  سر  بر  سینمایي  سازمان 
و  درخواست ها  سینما  اهالي  طبیعتا  و 
نیز  مجیدي  مجید  دارند.  انتظاراتي 
موضوع  این  مي گوید:  رابطه  این  در 
را نه االن بلکه همیشه و در تمام این  
سال ها گفته ام... هنر عرصه ای نیست 
که در یک بازه زمانی کوتاه جواب دهد. 
وزیری  مختلف  سالیق  با  شما 
را انتخاب می کنید و آن وزیر فقط به 
دوره ۴ ساله خود فکر می کند. عرصه 
فرهنگ مثل یک نهالی است که شما 
دیگر  سال   2۰ یا   ۱۰ و  بکارید  باید 
جواب آن را ببینید. ژاپنی ها بعد از جنگ 
جهانی و بعد از ماجرای هیروشیما ۵۰ 
تمرکز  اقتصاد  حوزه  روی  فقط  سال 
سال   ۵۰ بسازند.  را  کشور  که  کردند 
بعدی را که االن ۱۸ سال است شروع 
شده به عرصه فرهنگ اختصاص دادند. 
فرهنگ  معطوف  را  سال   ۵۰ یعنی 
می کنند که تغییرات بنیادین در کشور 
به وجود بیاورند. حال حساب کنید اینجا 

می کنند.  برنامه ریزی  ساله   ۴ دولت ها 
باید  می آید  که  وزیری  آن  اینکه  اوال 
و  فرهنگی   حوزه های  به  اصال  دید 

هنری شناخت دارد؟ 
در  درستی  تسلط  هیچ  متاسفانه 
است.  نداشته  وجود  دوره ها  این  همه 
محدودی  خیلی  دوره های  در   شاید 
باشند.  کرده  کارهایی  فراد  ا برخی 
متاسفانه در بسیاری از مواقع سلیقه ای 

و در واقع جناحی تصمیم گیری می شود 
افق فرهنگی وجود  و آن نگاه ملی و 
ندارد. وقتی اندیشه و خردورزی وجود 
شبیه  فرهنگ  باشد  متوجه  که  ندارد 
 ۴ صنعت نیست که مثال شما بگویید 
سال سرمایه گذاری می کنیم تا خروجی 
آن یک خودرو شود. هنر اینطور نیست. 
و  هزینه  کنید،  تربیت  نیرو  باید  شما 
سال   ۱۰ از  بعد  اینکه  تا  کنید  تالش 

تربیت  آدم هایی  در حوزه های مختلف 
تربیت کردن مثل کارخانه  آدم  شوند. 
مه  نا بر چون  نیست،  خودروسازی 
وجود ندارد. من به شما قول می دهم 
بدانید  یقین  بیاید،  بعدی هم که  وزیر 
و  گذشت  خواهد  هم  دیگر  سال   ۴
یکسری کارهای روزمره و روتین انجام 
ویژه  اي هم  اتفاق  هیچ  و  داد  خواهند 

نخواهد افتاد.
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محمد حسین زاده

خوشـبختانه این روزها شاهد آن 
هسـتیم کـه مخاطبـان آثـار هنري به 
سـمت سـریال ها و فیلم هاي اجتماعي 
بـا موضوعـات متفـاوت روي آورده اند 
و دیگـر اینطـور نیسـت کـه فقـط و 
فقـط آثـار کمـدي موردتوجـه مـردم 
قـرار بگیـرد. ایـن روزهـا زخـم کاري، 
اسـت  آثـاري  از شـاخص ترین  یکـي 
کـه در شـبکه نمایـش خانگي در حال 
پخش اسـت و رکوردهـاي متعددي را 
در زمینـه جذب مخاطـب جابجا کرده 
اسـت. امـا فـارغ از موضـوع متفاوت، 
نکتـه قابل توجـه دربـاره ایـن سـریال 
بـازي درخشـان بازیگرانش مي باشـد. 
در ایـن بیـن تقابـل منصـوره )هانیـه 
توسـلي( و سـمیرا )رعنـا آزادي ور( از 
زخـم کاري  بخش هـاي  دیدني تریـن 
و  عجیـب  کاراکتـر   2 تقابـل  بـوده، 
بـازي  بـا  پررمـزوراز  حـال  عیـن  در 
رعنـا  و  توسـلي  نیـه  ها درخشـان 
افـزوده  آن  زیبایي هـاي  بـر  آزادي ور 

. ست ا

شـهرت  و  بازیگـري  بـه  ورود 

یجـي ر تد
هانیـه توسـلی متولـد ۱۷ خـرداد 
او  اسـت.  همـدان  شـهر  در   ۱3۵۸
ت  بیـا د ا شـته  ر لتحصیـل  غ ا ر فا
د  ا ز آ ه  نشـگا دا ز  ا مه نویسـی  فیلمنا
تهـران مي باشـد. از سـنین نوجوانـی 
وارد گـروه تئاتـری در همـدان شـد و 
در سـال ۱3۷۸ وقتـی کـه 2۰ سـاله 
قبـول  تهـران  آزاد  دانشـگاه  در  بـود 
کارش  هـم  بعـد  یک سـال  و  شـد 
فیلـم  در  کارگـردان  دسـتیاری  بـا  را 
آخـر بـازی در سـال ۷۹ شـروع کـرد. 
دوست داشـتنی،  پـدر  نمایـش  وقتـی 
بـا بـازی هانیـه توسـلي در یکـی از 
روی  تبریـز  در  تئاتـر،  جشـنواره های 
صحنـه رفـت در آنجا نصـراهلل قادری 
بـه عنـوان داور حضور داشـت و هانیه 
توسـلی را بـرای بـازی در نمایش پدر 
انتخـاب کـرد. یـک سـال بعـد از آن 
اتفـاق هـم در فیلـم کوتـاه روی جاده 
نمنـاک )مهـدی کرم پـور( و سـریال 
غریبـه )جـواد اردکانـی( بـازی کرد و 
سـرانجام هم با شـام آخر، وارد عرصه 
شـاید  البتـه  شـد.  سـینما  حرفـه ای 
جالـب باشـد بدانید که او در سـال ۸۱ 
تندیـس بهتریـن بازیگـر زن را بـراي 
فیلم شـب هاي روشـن از جشـن خانه 

سـینما دریافـت کرد ولـي محبوبیت او 
از سـریال هاي وفـا و میـوه ممنوعـه، 
آغـاز شـد. خصوصـا میـوه ممنوعـه، 
کـه نقشـي خـاص بـراي او داشـت و 
بـه  عالقمنـدان  خاطـر  در  هنوزهـم 

ایـن بازیگـر مانـده اسـت.

لـي  و به  مشـا ي  نقش هـا
ي ر ا تکـر غیر

در مـورد کارنامـه هانیـه توسـلي 
وجـود  و عجیـب  جالـب  نکتـه  یـک 
دارد. او بعـد از میـوه ممنوعـه کـه بـه 
نوعـي نقش یـک زن اغواگـر را بازي 
کـرد، سـال ها بعـد در فیلـم سـینمایي 
زندگـي خصوصي، این نقـش را تکرار 
کـرد ولـي بـا بـازي کامال متفـاوت و 
و  گیسـو  سـریال هاي  بـا  نهایـت  در 
زخـم کاري، بـار دیگر ایـن نقش را در 
قالبـي جدیـد نشـان داد تـا بـه عنوان 
یک بازیگر شـاخص و مسـتعد نشـان 
دهـد مي تـوان یـک نقش تکـراري را 

بـه شـیوه هاي مختلـف بـازي کـرد.

شـبکه  در  درخشـان  تجربیـات 
نگـي خا

شـاید بد نباشـد بدانید کـه هانیه 
توسـلي یـک چهره باتجربه در شـبکه 

نمایـش خانگـي به شـمار مـي رود. در 
حالي که بسـیاري از سـتارگان سینما، 
تلویزیون و تئاتر در دوسـه سـال اخیر 
راهـي شـبکه خانگـي شـده اند، ولـي 
هانیـه توسـلي تجربـه اي طوالنـي در 
ایـن مدیـوم دارد. او حـدود ۱۰ سـال 
پیـش در فصل سـوم قلـب یخي بازي 
کـرد. بعـد از آن در شـاهگوش و ابلـه 
نیـز حضوري متفاوت داشـت و نشـان 
داد کـه قابلیت هـاي فراوانـي در آثـار 
کمـدي دارد و در نهایـت سـریال هاي 
گیسـو و زخـم کاري تازه تریـن آثـار او 

در شـبکه نمایـش خانگي هسـتند.

سـتاره تئاتـر، سـینما، تلویزیـون 
و...

هانیـه توسـلي از جمله بازیگراني 
اسـت کـه هرگـز خـود را محـدود بـه 
اسـت.  نکـرده  خـاص  مدیـوم  یـک 
درواقع شـاید یکي از اسـرار درخشش 
مدیوم هـاي  در  کـه  باشـد  همیـن  او 
مختلـف کار کـرده و اتفاقـا در همـه 
آنهـا هـم موفـق بـوده اسـت. او کـه 
عالقمنـد بـه عکاسـی و نقاشـی نیـز 
مي باشـد، سـریال هاي شـاخصي چون 
وفـا، میـوه ممنوعـه و شـمس العماره 
فیلم هـاي  داشـته،  تلویزیـون  در  را 
سـینمایي مطرحـي چون عصـر جمعه، 
شـب هاي روشن، شـام آخر، عصر روز 
دهـم، جهـان بـا مـن برقـص، زندگي 
و  داشـته  را  سـوءتفاهم  و  خصوصـي 
تـا  فیلـم دهلیـز موفـق شـده  بـراي 
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر زن 
کـه  حـال  عیـن  در  کنـد.  کسـب  را 
سـریال هاي  هـم  خانگـي  شـبکه  در 
موفقـي داشـته، در چنـد فیلـم کوتـاه 
نیـز ایفـاي نقش کـرده و نمایش هایي 
چون پروفسـور بوبـوس، آمدیم نبودید 
رفتیـم، قـرار، خشـم و هیاهـو و... را 
در کارنامـه بازیگـري اش ثبـت کـرده 

. ست ا

دربـاره  داسـتاني  و  زخـم کاري 
طمـع

هانیـه توسـلي کـه ایـن روزهـا 
از  دوبـاره  درخششـي  زخـم کاري  بـا 
خـود نشـان داده دربـاره ایـن سـریال 
مي گویـد: ایـن سـریال دربـاره طمـع 
اسـت. طمع چیزی اسـت که ما امروز 
در زندگی همه مان در جامعه و در کل 
دیگـر  دنیـا می بینیـم، مصرف گرایـی 
ته نـدارد. دیدیـد قدیمی هـا می گویند 
کـه قدیم هـا چقـدر بهتر بـود، به دلیل 
اینکـه طمـع اینقـدر حاکـم بـر روح و 
روان مـا نبـود، شـبکه های اجتماعی و 
اطالعـات زیـاد باعـث شـده که بشـر 

دائمـا بیشـتر و بیشـتر بخواهد!

بـه  زیگـر  با نـم  خا عتـراض  ا
ر نسـو سا

سـکانس ها  از  برخـي  سانسـور 
ز  ا یکـي  پخـش  توقـف  لبتـه  ا و 
چنـد  بـراي  سـریال  قسـمت هاي 
زیـادي  حواشـي  ابجـاد  باعـث  روز 

شـد. در ایـن بیـن هانیـه توسـلی بـه 
شـدت بـه ایـن سانسـورها اعتـراض 
تمـام  گفـت:  آنهـا  دربـاره  و  داشـت 
سـکانس های من تکه تکه شـد، برخی 
عکس العمل هـا در سـکانس ها عجیب 
اسـت چـون جاهایـی مـن می خندم و 
سـوال اسـت بـرای مخاطـب کـه چرا 
خندیـد؟ چـون برخی قسـمت ها حذف 
شـده  اسـت. قسـمت هایی درآمـده که 
بازی ما هم آسـیب دیده اسـت. ما در 
جامعـه ای زندگـی می کنیم کـه مردم 
می بیننـد،  و  می داننـد  را  همه چیـز 
حتـی در فیلم هایـی کـه خودشـان در 
اینسـتاگرام منتشـر می کنند خشـونت 
می دهنـد.  نشـان  را  قمه کشـی  یـک 
ما بـا مشـکالت وحشـتناکی درگیریم 
راه حـل  سانسـور  نمی کنـم  فکـر  و 
ترویـج خشـونت و یا هر چیـز دیگری 
باشـد. چیـزی کـه مـا اجـازه داریم در 
سـریال هایمان نشـان دهیم یک صدم 
چیزی اسـت کـه در جامعـه می بینیم، 
در صورتـی که هر چـه آدم به واقعیت 
نزدیکتـر شـود می توانـد کاربـرد و اثر 
بهتـری داشـته باشـد، چـون مـا االن 
داریـم راجع به آدم هایـی قصه تعریف 
بـه لحـاظ  آنهـا  می کنیـم کـه همـه 
اخالقـی مشـکالتی دارند و حـاال باید 
ببینیـم کـه تبعـات آن چـه می شـود.

بـا  زخـم کاري  تـا  مارمولـک  از 

سـروصدا
لـد  متو کـه  ر  دي و ا ز آ عنـا  ر
هنـري  کار  مي باشـد   ۱3۶2 سـال 
خـود را بـا بـازي در فیلـم سـینمایي 
مارمولـک آغاز کـرد، فیلمـي جنجالي 
شـروع  بـراي  کـه  پرسـروصدا  و 
بازیگـري یـک جـوان تـازه کار موثـر 
بـود و جالـب اسـت که حاال ۱۸ سـال 
بعـد سـریال زخـم کاري از او در حـال 
پخـش اسـت کـه یـک کار جنجالي و 
پرسـروصداي دیگـر اسـت. البتـه این 
آزادي ور  آثـار جنجالـي  تنهـا  اثـر  دو 
نیسـتند. او سـال ۸۵ بـرای نخسـتین 
بـار با بـازی در فیلم پارک وی سـاخته 
یـک  اول  نقـش  جیرانـی،  فریـدون 
کـه  تجربـه کـرد  را  فیلـم سـینمایی 
فیلمـي در ژانر وحشـت بود و حواشـي 
متعـددي داشـت. همچنیـن در فیلـم 
تحسین شـده دربـاره الی سـاخته اصغر 
فرهـادی هـم نقش مهمي داشـت که 
حتـي بـراي آن کاندیـد دریافت جایزه 
از جشـن سـینماي ایران شـد. در سال 
۹3 نقـش اصلـی فیلـم خانـه دختر به 
را  شاه حسـینی  شـهرام  کارگردانـی 
ایفـا کـرد، فیلمـی کـه پـس از اکران 
دلیـل  بـه  فجـر  فیلـم  جشـنواره  در 
موضوع حساسـش با حواشـی فراوانی 
روبـرو و در نهایـت پـس از گذشـت 3 
سـال توقیـف، بـا حـذف بخش هایـی 
از داسـتان در سـال ۹۶ بـه صـورت 

محـدود در سـینماها اکران شـد. حاال 
او در زخـم کاري نقـش زني ترسـناک 
را بـازي مي کنـد که در عیـن قدرتمند 
بـودن، الیه هـاي مخفیانه زیادي را در 

دارد. شـخصیتش 

بـازي در نقش لیدي مکبث...!
بتـوان  شـاید  را  مکبـث؛  لیـدی 
کاراکتر هـای  پیچیده تریـن  از  یکـی 
نمایشـی در تاریـخ ادبیـات دراماتیـک 
بـه شـمار آورد کـه بـه تبـع آن ایفای 
ایـن نقـش می توانـد بـرای بازیگـران 
چالش برانگیـز باشـد و اگر خوب از آب 
درآیـد بـه شـاه نقش کارنامـه هنـری 
آن بازیگـر زن بـدل شـود. سـمیرا در 
سـریال زخـم کاری، مطابقتـی علنی و 
بی واسـطه بـا کاراکتـر لیـدی مکبـث 
بـر  مکبـث  لیـدی  رد.  دا شکسـپیر 
طبقه بنـدی  در  لگو هـا  کهن ا طبـق 
منفـی  بـال  در  البتـه  و  جنگجـو  زن 
ایـن کهن الگـو قـرار می گیـرد کـه به 
بدخواهـی، توطئه چینـی و کینه تـوزی 
در راه دسـتیابی بـه آمـال و آرزو هـای 
اصلی تریـن  اسـت.  خـورده  گـره  او 
ه طلبـی  جا کتـر  ا ر کا یـن  ا ویژگـی 
بیمارگونـه اوسـت کـه کاراکتـرش را 
بـه بی رحمی، خون خواری و خشـونت 
سـوق می دهد. در تـراژدی مکبث این 
لیـدی مکبـث اسـت کـه مکبـث را به 
و  می کنـد  تحریـک  دانکـن  کشـتِن 

مکبـث  می شـود  باعـث  کـه  اوسـت 
بدطینـت  شـخصیتی  بـه  رفته رفتـه 
لیـدی  شـود.  بـدل  شـیطان صفت  و 
مکبـث نشـانه اي از چندیـن اختـالل 
کـه  می دهـد  بـروز  را  روان پزشـکی 
منجـر  شـخصیتی  ویژگـی  همیـن 
می شـود ایفـای نقـش او بـه چالشـی 
تبدیـل  زن  بازیگـران  بـرای  دشـوار 
درونیـات  از  بـارزی  وجـوه  شـود. 
در  مکبـث  لیـدی  کاراکتـر  شـیطانی 
ایـن اقتبـاِس ایرانیزه شـده از اثـر نیـز 
رمان نویـس  درواقـع  می شـود.  دیـده 
بـا تسـلط بر تـراژدی شکسـپیر موفق 
شـده نسـخه ایرانـی شسـته رفته ای را 
بـا درنظرگرفتـن موقعیـت جغرافیایـی 
و فرهنگـی داسـتان و کاراکترهایـش 
ارائـه دهـد. سـمیرا )با بازی درخشـان 
از  بی نقصـی  تصویـر  آزادی ور(  رعنـا 
شـیطان اسـت که روی زمین آمده، به 
جلـد مالـک )جواد عزتـی( می رود و او 
را به هر سـمت و سـویی کـه بخواهد 
خـون  بـه  را  دسـتش  ند،  می کشـا
او  نگون بختـی  مقدمـات  و  می آالیـد 

را فراهـم مـی آورد.

ناصرالدیـن  همسـر  یـا  سـمیرا 
شـاه!؟

حضـور  تجربـه  آزادي ور  رعنـا 
پیـش  خانگـی  نمایـش  شـبکه  در 
بـا  حـاال  و  نداشـت  زخـم کاري  از 
ر  د ا  سـمیر نقـش  ر  د رخشـش  د
بـه صـورت همزمـان  ایـن سـریال، 
مشـغول بـازي در سـریال جیـران به 
کارگردانـي حسـن فتحـي اسـت کـه 
قـرار اسـت از چنـدي دیگـر پخـش 
آن نیـز آغـاز شـود. سـریالي تاریخي 
دربـاره مقطعـي از زندگـي ناصرالدین 
شـاه... رعنـا آزادی ور در این سـریال 
همسـر  نخسـتین  تاج الدولـه،  نقـش 
عقـدی ناصرالدیـن شـاه را برعهـده 

دارد.

از  دوري  و  بي سـروصدا  ازدواج 
حواشـي

یکـي از مهمتریـن نکات درباره 
او  کـه  اسـت  ایـن  آزادي ور  رعنـا 
بـا  بـوده و  از حواشـي دور  همـواره 
زیـادي  جنجالـي  فیلم هـاي  اینکـه 
را در سـینما کار کـرده ولـي شـخصا 
همواره از حواشـي و شـایعات دوري 
کـرده اسـت. آبان سـال گذشـته بود 
و  آزادی ور  رعنـا  ازدواج  خبـر  کـه 
مهـدی پاکدل توسـط عاطفه رضوي 
)همسـر حسـین پاکدل( منتشـر شـد 
زوج  ایـن  کـه  اسـت  جالـب  ولـي 
هرگز وارد حواشـي مرسـوم این خبر 
نشـدند و سـعي کردنـد زندگـي آرام 
خـود را درگیـر حواشـي نکننـد. آنها 
حتـي بـا دوري از هرگونـه مصاحبـه 
کـه  ندادنـد  اجـازه  حاشیه سـازي،  و 
قبلـي  ازدواج  ز  ا موجـود  حواشـي 
مهـدي پاکدل بـا بهنـوش طباطبایي 
تاثیـري  کوچکتریـن  طالقشـان،  و 

روي زندگـي جدیدشـان بگـذارد.

زخم کاري و بازیگران استثنائي

روزهاي درخشان هانیه توسلي و رعنا آزادي ور


