
رییس سازمان بهزیستی:

آسیب های اجتماعی با یک دستور و بخشنامه قابل رفع نیست

ارسال  با  سالمت  بیمه  عالی  شورای   دبیرخانه 
تشخیصی  تست  نشیز  ا فر شدن  ن  یگا ا ر ی،  مه ا نا
کشور  تشخیصی  و  درمانی  مراکز  به  را   ۱۹ کووید 
اعالم کرد.به گزارش دنیای جوانان، بنابر اعالم روابط عمومی 
بیمه  عالی  شورای   دبیرخانه  نامه  در  سالمت،  بیمه  سازمان 
سالمت آمده است:» به  منظور کاهش پرداخت از جیب مردم و 
با عنایت   ۱۹ افراد مشکوک مبتال به کووید  شناسایی به  موقع 

به   )فرانشیز(  پرداخت  خود  رهبری،  معظم  مقام   فرمایشات  به 
کووید  زمایشگاهی  آ تشخیص  گلوبال  تست  دریافت  منظور 
در  سالمت،  خدمات  نسبی  ارزش  کتاب   ۸۰۵۱۱۹ کد  با   ۱۹
بخش  تعرفه  سقف  تا  ذیل  شرایط  رعایت  با  سرپایی  بخش 
بیمه گر  سازمان های  توسط  کامل  طور  به   و  رایگان  دولتی 

شد. خواهد  پرداخت 
صفحه 2

یک کارشناس اقتصادی:

کسری بودجه 
منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد

تصمیم گیری های سیاسی دلیل افزایش قیمت خودرو 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران معتقد است مانند تجربه سال های 
افزایش قیمت در روزهای گذشته  اخیر، 

نیز از بیرون به این صنعت تحمیل شده است.
در  خودرو  قیمت  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بازار تا تابستان سال گذشته روندی صعودی همراه 
تجربه  را  پی  در  پی  قیمتی  رکوردشکنی های  با 
در  بایدن  جو  پیروزی  با  اما  وجود  این  با  می کرد، 
از  بسیاری  آمریکا،  انتخابات  در  گذشته  سال  آبان 
امید گشایش در حوزه تحریم ها و  بازار به  فعاالن 
بازگشت آمریکا به برجام به انتظار نشستند و همین 
پایانی  موضوع به کاهش نسبی قیمت ها در ماه ها 

سال قبل انجامید.
صفحه 3

سرپرست شهرداری اهواز:

پرسنل شهرداری تسریع در رسیدگی
 به درخواستهای شهروندان را در اولویت قرار دهند

4
فعال تصمیمی برای بازگشایی حضوری مدارس گرفته نشده است 

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1819- یکشنبه 7  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نرگس آبیار: 

سینما نیاز به نگاه 
و موضوعات زنانه 

دارد

6ورزش
رستمی

 صیاد نخستین
 مدال طالی 
کاروان ایران

4ایران زمین

ايران  آبيار يكي از فيلمسازان موفق سينماي  نرگس 
در سال هاي اخير بوده كه با تمام اين مسائل جنگيده و 
آثاري توليد كرده كه به شدت موفق بوده و حاال عالوه 
بر درخشش در سينماي كشور به چهره اي بين المللي 

تبديل شده است.

 ۸۰ منهای  دسته  رقابت های  جوانان،  دنيای  گزارش  به 
پاراوزنه برداری مردان عصر روز گذشته )شنبه(  كيلوگرم 
روح اهلل  و  شد  برگزار  توكيو  فروم  وزنه برداری  سالن  در 
مصاف  به  دسته  اين  در  ايران  نماينده  به عنوان  رستمی 

حريفان خود رفت.

مديرعامل شركت گاز استان ايالم از گازدارشدن ۴ روستا از 
توابع شهرستان ملكشاهی به مناسبت هفته دولت خبرداد 
و گفت: ۴ روستای دهستان شوهان شهرستان ملكشاهی 
شامل نادرآباد ،) توت،گراب،دول كبود( خوشادول به شبكه 

گازرسانی متصل شدند.

۴ روستای ملکشاهی 
به شبکه گازرسانی 

متصل شدند

فرانشیز تست تشخیص کرونا رایگان شد مدیریت کرونا
 اولویت اول کشوراست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی ضمن تشکر  
از حسن اعتماد رییس جمهور و نمایندگان مجلس، از تمامی 
ذینفعان حوزه سالمت درخواست کرد در مدیریت کرونا با این 

وزارتخانه همراهی کنند.
صفحه 2

فزایش  ا دیجیتالی  مهم  رزهای  ا ارزش 
محسوسی را تجربه کرد.

ز  ا نقل  به  نان  ا جو نیای  د رش  گزا به 
سی ان بی سی، بانک مرکزی چین یک بار دیگر علیه ارزهای 
دیجیتالی موضع گرفته و با صدور بیانیه ای از شهروندان این 
کشور خواسته است تا از بازار رمزارزها دوری کنند. این نهاد 

با تاکید مجدد بر غیرقانونی بودن رمزارزها در این کشور گفته 
است هیچ حمایت قانونی از کسانی که در این بازار دچار ضرر 
بانک مرکزی چین،  گفته  به  نخواهد گرفت.  شوند، صورت 
بیتکوین و سایر رمزارزها دارای ارزش ذاتی نیستند و قیمت 

آن ها حباب است.
صفحه 3

جان تازه در رگ های ارزهای دیجیتالی!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مسـئولیت اجتماعی یکی از اصول اخالقی تاثیرگذار در کسـب و کار یک سـازمان اسـت. هر سـازمان عالوه بر فعالیت های اقتصادی و معیشـتی موظف 
بـه اجـرای ایـن مهـم در حـوزه اجتماعـی اسـت. در یـک کالم مـی تـوان مسـئولیت اجتماعـی در سـازمان را بـه وظایف و تعهدات سـازمان در راسـتای حفظ، 
مراقبـت و کمـک بـه جامعـه ای کـه در آن فعالیـت می کنـد، اطـالق کـرد. یکـی از اقدامـات مهـم و موثـر بانـک ایـران زمیـن در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی 

حمایت از نظام سـالمت کشـور، کمک به بیمارسـتان ها، نهادهای بهداشـتی و ... از ابتدای شـیوع ویروس کرونا بوده اسـت. 

 مشارکت در راه اندازی مرکز تجمیعی واکسن کرونا در باغ موزه دفاع مقدس
مرکـز تجمیعـی واکسـن کرونـا طالقانـی بـا حضـور دکتـر شـهریاری رئیـس کمیسـیون بهداشـت مجلس شـورای اسـالمی، دکتـر زالی فرمانده سـتاد مقابله 

بـا کرونـا در اسـتان تهـران و مدیـران ارشـد بانـک ایـران زمیـن افتتاح شـد.
عبدالمجیـد پورسـعید مدیرعامـل بانـک ایـران زمیـن بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام گرفتـه در حوزه مسـئولیت اجتماعی اظهار داشـت: انجام مسـئولیت های 
اجتماعـی توسـط نهادهـای مالـی در امـور عام المنفعـه از اقداماتـی اسـت کـه بانـک ایـران زمیـن بـر آن تاکیـد ویـژه ای دارد. از زمـان شـیوع بیمـاری کرونـا 
مـا اقدامـات زیـادی را در راسـتای کمـک بـه بیمارسـتان ها، نهادهـای بهداشـتی و… انجـام داده ایـم و سـعی کرده ایـم بـا برگـزاری کمپین هـای اطالع رسـانی 

ضمـن آگاه سـازی مشـتریان، از شـیوع ایـن بیمـاری در شـعب خـود نیز جلوگیـری کنیم.
سـید حسـن سـلطانی فیـروز ریاسـت هیـات مدیـره بانـک ایـران زمیـن ایـن بانـک را یکـی از حامیـان پیگیـر در حوزه نظام سـالمت کشـور دانسـت و کمک 
مالـی و خریـد اقـالم بهداشـتی جهـت بیمارسـتان هـا، نهادهـای بهداشـتی، کادر درمـان و ... را از جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط بانک از زمان شـیوع 

ویـروس کرونا اعـالم کرد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه بانـک ایـران زمیـن تـالش مـی کنـد در حـد امکانـات خـود به حوزه سـالمت کشـور کمک کند، اظهار داشـت: در شـرایط 

کنونـی ایـن موضـوع یکـی از وظایـف بنـگاه هـای اقتصادی در حوزه مسـئولیت اجتماعی اسـت.
این مرکز با همکاری بانک ایران زمین، مرکز بهداشت شمال تهران، باغ موزه دفاع مقدس و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شده است.

  افزایش خدمات بانکداری مجازی
بـا شـیوع کرونـا از اواخـر سـال 98، نیـاز بـه الکترونیکـی بـودن نظـام بانکـداری کشـور بـه شـدت احسـاس شـد. با ممنوعیـت حضور مـردم در اماکن عمومی 
و شـروع قرنطینـه، بانک هایـی کـه بسـتر الکترونیکـی شـدن را فراهـم کـرده بودنـد بـه آسـانی توانسـتند خدمـات خـود را بـه قـوت قبـل به مشـتریان شـان 

ارائه دهند. 
بانـک ایـران زمیـن یکـی از بانک هایـی اسـت کـه پیـش از ایـن اقدامـات گسـترده و ارزنـده ای در زمینـه بانکـداری مجـازی انجـام داده اسـت و ایـن امـکان را 
بـرای مشـتریان خـود فراهـم کـرده اسـت کـه بـا آمـاده کـردن زیرسـاخت های الزم و ارائـه خدمـات دیجیتال سـریع و آسـان مشـتریان را از مراجعه حضوری 

بـه شـعب بی نیـاز کند.

 ارائه دستگاه های ساخت واکسن در راه اندازی خط تولید واکسن کووبرکت
بـا توجـه بـه  شـرایط کنونـی در خصـوص پاندمـی کرونـا همـه ارکان کشـور بایـد تـالش کننـد کـه مـردم بـا کمتریـن مشـکل از این شـرایط عبـور کنند. بر 
همیـن اسـاس بانـک ایـران زمیـن بـه منظـور تسـریع در فرآینـد تولیـد واکسـن و پیشـگیری ابتـال و نجـات جـان مـردم کشـور، تجهیـزات راه انـدازی خـط 

تولیـد واکسـن کرونـا را در اختیـار مجموعـه دارویـی برکـت قـرارداد تـا نیازهـای فعلـی بـا واکسـن ایرانی تامین شـود. 

 امهال تسهیالت صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
در راسـتای اجـرای تکالیـف ابالغـی از سـوی بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران و بـا هـدف مسـاعدت و حمایـت بانـک ایـران زمیـن، طـرح »انتقـال 
پرداخت اقسـاط تسـهیالت 4 ماهه اول سـال 1400 به انتهای دوره تقسـیط« برای صاحبان مشـاغل وکسـب وکارهاي به شـدت آسـیب دیده از کرونا که 
موعـد بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت دریافتـی آن هـا درچهارماهـه اول سـال1400 بـوده و در ایـن بـازه زمانـی پرداخـت نشـده باشـد در این بانک اجرا شـد. 

 تهیه اقالم بهداشتی کرونا برای بیمارستان ها 
بانـک ایـران زمیـن در راسـتای ارائـه خدمـات درمانـی بهتـر بیمارسـتان هـا بـه بیمـاران مبتـال بـه ویـروس کرونـا، طـرح تهیـه و تامین اقالم بهداشـتی مورد 

نیاز بیمارسـتان ها را در سراسـر کشـور  اجرا کرده اسـت.

 برگزاری پویش پیشگیری از کرونا
در پویـش »هیچ جـا خونـه ی خـوِد آدم نمیشـه« محتـوای آموزشـی و اثرگـذار در حـوزه پیشـگیری از ویـروس کرونـا، ضـرورت در خانـه مانـدن، چگونگـی 
گـذران وقـت، برنامه ریـزی بـرای انجـام اقدامـات سـودمند اقتصـادی و اجتماعـی در خانـه و تشـویق و جلـب همـکاری مـردم بـرای مانـدن و ایجـاد محیطی 
جـذاب و تاثیرگـذار در خانـه در اختیـار گروه هـای مردمـی قـرار داده اسـت. همچنیـن ارائـه بسـته های پیشـنهادی در حـوزه گـذران سـودمند وقـت در خانه 

نیـز از اهـداف ایـن  پویش اسـت.

بانک ایران زمین حامی نظام سالمت کشور

صفحه 3
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واکنش به تصاویر منتشر شده از زندان اوین؛
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از زندان اوین بازدید می کنند

سخنگوی  کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی از ورود این 
کمیسیون به تصاویر منتشر شده از زندان اوین خبر داد و گفت: هیاتی از 

کمیسیون اصل نود مجلس از زندان اوین بازدید می کند.
به گزارش دنیای جوانان، علی خضریان با اعالم این خبر اظهار کرد: 
به دنبال ماموریت رییس مجلس به کمیسیون اصل نود برای پیگیری 
اتفاقات زندان اوین و تصاویر منتشر شده از آن، کمیته قضایی کمیسیون 
اصل نود در حال پیگیری این موضوع است. سخنگوی کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس ادامه داد: در روزهای آتی اعضای کمیسیون ضمن برگزاری 
جلسه با مسئوالن قضایی و سازمان زندان ها، بازدیدی از زندان اوین انجام 
خواهند داد.محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه 
روز چهارشنبه مجلس در پاسخ به تذکر ابراهیم رضایی نماینده دشتستان 
اعالم کرد: کمیسیون اصل ۹۰، با هماهنگی دادستان کل، موضوع مربوط 

به زندان اوین را پیگیری می کند و اطالع رسانی خواهد شد.
طی روزهای اخیر حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
هم در توییتر نوشت: »شاهد اتفاقات تلخی در زندان اوین بودیم. کمیسیون 
اصل نود به موضوع رسیدگی خواهد کرد. با خاطیان باید برخورد شود«.

 وی اضافه کرد: »دستور ریاست قوۀ قضائیه و برنامه های اصالحی 
در سازمان زندان ها باید دنبال شود، اما اصالحات ساختاری برای تضمین 

شفافیت و پاسخ گویی در این سازمان ضروری است«.

یک نماینده مجلس:
 ترکیب کابینه برای »رقم زدن تحول«، امیدآفرین است

تخصصی  دانش  همزمان  وجود  گفت:  مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
به همراه تجاربی که در حوزه  اقتصادی یا فضاهای مشترک و مشابه در میان 
اعضای کابینه موجود است، این امید را ایجاد می کند که شاهد اتفاقات مناسبی 

در این دوره باشیم.
سید کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، درباره شروع به کار دولت سیزدهم و همچنین 
کابینه  گفت:  دارد،  وجود  دولت  این  به  نسبت  اقتصاد  حوزه  در  که  انتظاراتی 
از  توانمند است و ترکیبی  دولت سیزدهم در یک نگاه کلی، یک کابینه قدر و 
افراد با سابقه را در خود دارد. همچنین شاخصه مهمی در میان اعضای کابینه 
وجود دارد که می توان به علم، مهارت و آگاهی اعضای کابینه نسبت به حوزه 

وزارتخانه ای شان اشاره کرد.
وی افزود: وجود همزمان این ویژگی دانش تخصصی به همراه تجاربی که 
در این حوزه  یا فضاهای مشترک و مشابه داشته اند، این امید را ایجاد می کند که 

شاهد اتفاقات مناسبی در این دوره باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به »جوان« بودن کابینه 
تصریح کرد: جوان بودن کابینه و تاکید بر اینکه جوان هایی که در کابینه حضور 
دارند، از تخصص و تسلط الزم در حوزه وزارتخانه ای خود برخودار باشند، فضای 

امیدوار کننده ای را ایجاد کرده است.
حسینی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون ارزیابی  از تیم اقتصادی کابینه 
بیان کرد: درخصوص تیم اقتصادی، این مجموعه ای که ما می بینیم به ویژه دو 
سه نفری که در کابینه حضور دارند و آن هایی که فراوزارتخانه ای هستند، به نظر 

می رسد که می توانند یک تیم خوب را تشکیل دهند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت ما در کشور متاسفانه عدم هماهنگی 
انتخابی  با  اما  است  بوده  یکدیگر  با  دولت ها  اقتصادی  تیم  اعضای  میان  الزم 
که اکنون صورت گرفته پیش بینی می کنیم که در این حوزه وضعیت بهتری را 

خواهیم داشت.
اول  معاون  مخبر  محمد  نقش  با  رابطه  در  باوی  و  اهواز  نماینده 
رئیس جمهور در چینش کابینه، گفت: خب قطعا با سوابق و تجاربی که آقای 
به نظر می رسد که  دارد،  با رئیس جمهور  مخبر داشت و هماهنگی خوبی که 
ایشان نقش موثری در کابینه ایفا کند. همچنین دیدیم که آقای رئیس جمهور 
در صحبت های دفاع اول خود از کابینه درخصوص ورود ایشان به دولت مطالبی 
را مطرح کردند و بعد از آن آقای مخبر را برای ایجاد همگرایی و هماهنگی 
تیم  هماهنگی  مسئول  عنوان  به  دولت  اقتصادی  تیم  اعضای  میان  بیشتر 

کردند. معرفی  اقتصادی 
وی افزود: در مجموع با توجه به سوابق کاری و عملکردی ایشان در حوزه های 
اقتصادی و مرتبط با مشکالتی که در کشور وجود دارد، پیش بینی می شود که آقای 

مخبر بتواند نقش خوبی در این راستا ایفا کند.

رییس سازمان غذا و دارو:
معتبر نبودن واکسن سینوفارم شایعه است

وارداتی  نبودن واکسن  با رد شایعه معتبر  دارو  رییس سازمان غذا و 
سینوفارم به کشور گفت: تمام واکسن های وارداتی به کشور حتما باید عالوه 
بر کشور سازنده، در چند کشور معتبر دیگر هم سابقه مصرف داشته باشند.

به گزارش دنیای جوانان، محمد رضا شانه ساز با رد اظهاراتی مبنی بر 
معتبر نبودن واکسن سینوفارم وارداتی به ایران افزود: در عین حال نشریه ای 
که این شایعه را پخش کرده، اگر ظرف ۴۸ ساعت آینده مدارک مستدل و 

مستند به ما ارائه ندهد، یقینا شکایت خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: تمام واکسن های وارداتی به کشور حتما باید عالوه 
بر کشور سازنده، در چند کشور معتبر دیگر هم سابقه مصرف داشته باشد، 
بر همین اساس به هموطنانم اطمینان می دهم که به این شایعات به هیچ 

وجه توجه نکنند، ما ۱۰۰ درصد این اظهارات را تکذیب می کنیم.
شانه  ساز تصریح کرد: از آنجایی که حفظ آرامش روانی یکی از وظایف 
مهم وزارت بهداشت به ویژه در این شرایط سخت کرونایی است، اگر ظرف 
۴۸ ساعت آینده نشریه ای که این ادعا را انجام داده و این شایعه را پخش 
کرده، مدارک مستدل و مستند به ما ارائه ندهد، یقینا در مراجع ذی صالح 

پیگیر خواهیم شد و شکایت خواهیم کرد.

فرانشیز تست تشخیص کرونا رایگان شد
رایگان شدن  نامه ای،  ارسال  با  بیمه سالمت  دبیرخانه شورای  عالی 
فرانشیز تست تشخیصی کووید ۱۹ را به مراکز درمانی و تشخیصی کشور 

اعالم کرد.
بیمه  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
سالمت، در نامه دبیرخانه شورای  عالی بیمه سالمت آمده است:» به  منظور 
مبتال  افراد مشکوک  به  موقع  شناسایی  و  مردم  از جیب  پرداخت  کاهش 
پرداخت  خود  رهبری،  معظم  مقام   فرمایشات  به  عنایت  با   ۱۹ کووید  به 
کووید  آزمایشگاهی  تشخیص  گلوبال  تست  دریافت  منظور  به   )فرانشیز( 
۱۹ با کد ۸۰۵۱۱۹ کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت، در بخش سرپایی 
با رعایت شرایط ذیل تا سقف تعرفه بخش دولتی رایگان و به  طور کامل 

توسط سازمان های بیمه گر پرداخت خواهد شد.
اول: صرفًا در مراکز مجاز ارائه خدمت طبق اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی آزمایشگاه 

مرجع سالمت در مرکز ارائه دهنده خدمت
بهداشت،  وزارت  ابالغی  پروتکل های  و  اندیکاسیون  رعایت  دوم: 
دبیرخانه شورای   ابالغی  آموزش پزشکی و دستورالعمل مصوب  درمان و 

عالی بیمه سالمت کشور
یک  سطح  الکترونیک  پرونده  سامانه های  در  اطالعات  ثبت  سوم: 
تبادل اطالعات و در سامانه پرونده الکترونیک ایرانیان )سپاس( سطح دو«

رییس سازمان بهزیستی:

آسیب های اجتماعی با یک دستور و بخشنامه قابل رفع نیست
تهیه و تنظیم: 

احمد جاوید
بهزیستی  سازمان  رییس 
کشور گفت: جوامعی که در آن 
دارد  ویژه ای  جایگاه  اجتماعی  مسئولیت 
میزان بروز آسیب های اجتماعی کمتر است 
به  اجتماعی  و همچنین کنترل آسیب های 

راحتی صورت می گیرد.
جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
بهزیستی  سازمان  رییس  دانا  قبادی  وحید 
کشور در پاسخ به این سوال که در دولت های 
آسیب های  حوزه  در  ماتی  قدا ا مختلف 
اجتماعی انجام شده است، اما شاهد هستیم 
که آسیب های اجتماعی نه تنها کاهش پیدا 
بروز  مختلفی  شکل های  به  بلکه  نکرده، 
پیدا کرده است. با توجه به بروز آسیب های 
نوظهور پیش بینی شما از آینده آسیب های 
متعددی  عوامل  گفت:  چیست؟  اجتماعی 
جامعه  در  اجتماعی  سالمت  موضوع  در 
تاثیر دارد؛ عواملی مانند اقتصادی، سیاسی، 
در  و…  بین المللی  اجتماعی،  فرهنگی، 
فاکتورهای  اجتماعی  درسالمت  حقیقت 

مختلفی اثرگذار است.
یک  از  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  وی 
منظر محدود به این موضوع نگاه کنیم ما 
آسیب های  می کند.  اشتباه  و  خطا  دچار  را 
عملکردی  در  اختالل  نتیجه  نیز  اجتماعی 
است که در حوزه های مختلف وجود دارد و 
بروز  اجتماعی  را به شکل آسیب های  خود 
و ظهور می دهد مانند بحث اعتیاد که یکی 
است.  اجتماعی  آسیب های  مهمترین  از 
مسئله  به  محدود  را  اعتیاد  موضوع  ما  اگر 
اختالل سوء مصرف مواد کنیم و موضوعات 
اجتماعی که باعث این اختالل می شود را در 
نظر نگیریم و همچنین آثار و تبعاتی که بر 
اثر اعتیاد در جامعه ایجاد می شود را نادیده 

بگیریم راه را به خطا رفتیم.
وی ادامه داد: آن چیزی که می تواند 
بر سالمت اجتماعی تاثیرگذار باشد بنیان ها 
در  که  است  جتماعی  ا ساختارهای  و 
سایر  و  خانواده  از  اعم  دارد  وجود  جامعه 
صورت  اجتماع  در  که  نهادسازی هایی 
به  رو  جامعه  یک  کارکردهای  و  می گیرد 

توسعه را تشکیل می دهد. از مسائلی است 
که باید حتمًا در کاهش آسیب های اجتماعی 
مد نظر قرار داده شود مسائل اقتصادی است. 
موضوع بیکاری از موضوعاتی است که حتمًا 
در بروز آسیب های اجتماعی تاثیرگذار است. 
خانواده ای که به لحاظ اقتصادی در تامین 
حداقل های معیشتی دچار مشکل است، یا 
انجام  امکان  آن  سرپرست  که  خانواده ای 
فراهم  او  برای  شرافتمندانه  شغل  یک 
نیست یا شغلش یک شغل پایدار نیست و 
تامین حداقل های هزینه های زندگی  برای 
معرض  در  است؛ همیشه  مواجه  با مشکل 

آسیب قرار دارد.
با  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
بر  که  موضوعاتی  از  دیگر  یکی  به  اشاره 
گفت:  است،  تاثیرگذار  اجتماعی  سالمت 
بهبود  به  نسبت  امیدواری  و  آینده  به  امید 
شرایط نیز یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار در 
حوزه سالمت اجتماعی است. در جامعه ای 
ناامیدی به  ندارد قطعًا  آینده  به  امیدی  که 
عنوان یک ضربه مهلک است که می تواند 
مسائل مختلف را در جامعه تحت تأثیر قرار 
یکی  نیز  اجتماعی  سرمایه  موضوع  دهد. 
که  است  مهمی  بسیار  موضوعات  از  دیگر 
در سالمت اجتماعی تاثیرگذار است میزان 
اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر و نسبت 
به افرادی که مسئولیت های مختلفی را بر 
عهده دارند؛ بسیار مهم است. سلب اعتماد 
افراد قطعًا به سالمت اجتماعی آسیب وارد 
اجتماعی موجب  و کاهش سرمایه  می کند 

آسیب رسیدن به سالمت اجتماعی و بروز 
هرگونه  شد.  خواهد  اجتماعی  آسیب های 
بروز  ایجاد و  باعث  این مسائل  اختالل در 
شد،  خواهد  اجتماعی  آسیب های  تشدید  و 
نیست  بسته  ما یک جامعه  بنابراین جامعه 
می شود  باعث  آن  در  گذار  تاثیر  عوامل  و 
در  آب  از  درست  بعد  ما  پیش بینی های  تا 

نمی آید.
فقر  وقتی  اینکه  بیان  با  دانا  قبادی 
در جامعه گسترش پیدا می کند پیش بینی 
بروز انواع آسیب های اجتماعی در آن جامعه 
کامال صحیح است، تصریح کرد: در موضوع 
صورت  کردن  پاک  اجتماعی  آسیب های 
مسائلی  از  یکی  آسیب ها  ندیدن  و  مسئله 
مواجه  آن  با  گذشته  سنوات  در  که  است 
بودیم در حالی که فهم یک آسیب و در نظر 
گرفتن و شناخت آن آسیب می تواند بسیار در 
کنترل آن آسیب موثر باشد.عادی انگاری و 
بزرگ نمایی هم به میزانی که نادیده گرفتن 
اضافه  بر شدت آسیب ها  آسیب ها می تواند 

کند؛ می تواند تاثیرگذار باشد.
از  وی خاطرنشان کرد: درکی که ما 
آسیب های اجتماعی داریم و دورنما و هدفی 
اجتماعی  آسیب های  با  مواجهه  برای  که 
تعیین کرده ایم، بسیار مهم است؛ اینکه فکر 
می کنیم یک آسیب اجتماعی با یک دستور 
و بخشنامه قابل رفع است و یا با یک طرح 
ضربتی و اقدام خشن و برخورد سریع قابل 
است.  اشتباهی  درک  است؛  شدن  جمع 
باید  اجتماعی  آسیب های  درصد  همچنین 

معموال  بگیرد.  علمی صورت  و  درستی  به 
بررسی های ما در سطح ملی و شهرستانی 
استانی است در حالی که رصد آسیب های 
خانواده  و  محله  سطح  در  باید  اجتماعی 
صورت بگیرد؛ با توجه به اینکه جنس آسیب 
در مناطق و محله های مختلف در سنوات 
مختلف متفاوت است و با توجه به شرایط 
کشور  در  که  اجتماعی  تغییرات  سرعت  و 
اجتماعی  آسیب های  تغییر  سرعت  داریم 
زیاد است و اگر ما برآورد صحیح و دقیقی 
صورت  به  اجتماعی  آسیب های  رصد  از 
نداشته  کدپستی  به  پستی  کد  و  محله ای 
باشیم دچار اشتباه و خطا می شویم. به طور 
مثال جنس یک آسیب مانند خودکشی در 
محله نیاوران تهران با جنس خودکشی در 
منطقه دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد 

متفاوت است.
رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه 
عوامل محافظت کننده از آسیب در هر منطقه 
متفاوت است، تصریح کرد: اگر ما بخواهیم 
مداخله ای برای کنترل این آسیب ها داشته 
باشیم طبیعتًا راه حل های متفاوتی باید برای 
هر منطقه در نظر بگیریم اما نگاه صحیح 
در ارتباط با موضوع سالمت اجتماعی حفظ 
و ارتقاء سالمت اجتماعی است که آن هم 
با عوامل متعددی در ارتباط است به عنوان 
نشاط  یا  اجتماعی  اقتصادی،  مسائل  مثال 
این  در  که  است  موضوعاتی  از  اجتماعی  
زمینه بسیار تاثیرگذار است.قطعًا ورزش های 
همگانی یک نقش پیشگیرانه در سطح اول را 
در بروز آسیب های اجتماعی و همچنین حفظ 

و ارتقای سالمت اجتماعی دارد.
موضوع  براینکه  تاکید  با  دانا  قبادی 
مسئولیت پذیری اجتماعی نیز از موضوعاتی 
ز  ا پیشگیری  یک  سطح  در  که  است 
باشد،  موثر  می تواند  اجتماعی  آسیب های 
که  جوامعی  می دهد  نشان  مطالعات  گفت: 
ویژه ای  جایگاه  اجتماعی  مسئولیت  آن  در 
دارد میزان بروز آسیب های اجتماعی کمتر 
است و همچنین کنترل آسیب های اجتماعی 
ما  اگر  بنابراین  راحتی صورت می گیرد.  به 
را  اجتماعی  آسیب های  موضوع  بخواهیم 

محدود کنیم، راه به جایی نخواهیم برد.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

جزییات آزمون های دانشنامه پزشکی اعالم شد
جزییات مراحل کتبی و شفاهی شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه 
تخصصی پزشکی و سی و پنجمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی 

پزشکی سال ۱۴۰۰ اعالم شد.
وزارت  دانشجویی  فرهنگی  معاونت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون 

باید در زمان های مقرر در مراکز تعیین شده حضور یابند.
ساعت دقیق آزمون و آدرس حوزه های امتحانی در زمان توزیع کارت 
ورود به جلسه  آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به 

نشانی www.sanjeshp.ir اطالع رسانی خواهد شد.
آزمون شفاهی برای رشته تخصصی روانپزشکی و رشته های فوق 
تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان ، جراحی عروق و جراحی قلب و 
عروق عالوه بر آزمون الکترونیک شامل آزمون عملی و مصاحبه است که 
در مراکز تعیین شده برگزار خواهد شد و تمام داوطلبان باید در زمان مقرر 

در حوزه تعیین شده حضور یابند.
***

تربیت  دانشگاه  دکتری  جدید  ورودی  دانشجویان  ثبت نام  جزییات 
مدرس

برنامه زمانی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دکتری دانشگاه تربیت 
مدرس و زمان شروع کالس های آموزشی این دانشجویان اعالم شد.

دانشگاه تربیت مدرس در اطالعیه ای تاکید کرد: پذیرفته شدگان دوره 
دکتری دانشگاه تربیت مدرس از ۱3 تا ۱۷ شهریور می توانند برای ثبت نام 

غیرحضوری خود اقدام کنند.
براساس این اطالعیه عملیات ثبت نام غیرحضوری از طریق سامانه 
http://golestan.modares. نشانی  به  گلستان  دانشگاهی  جامع 

ac.ir انجام می شود.
تصویر تمام صفحات شناسنامه دانشجو )ایرانی( / گذرنامه )غیر ایرانی(، 
تصویر کارت ملی، تصویر مدرک نظام وظیفه یا فرم مشمولین نظام وظیفه، 
فرم درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبل/ توضیحات، تصویر 
مدرک کارشناسی یا فرم جایگزین، تصویر مدرک کارشناسی ارشد یا فرم 
پذیرفته شدگان  تعهد جایگزین،  فرم  یا  انگلیسی  زبان  جایگزین، مدرک 
ثبت نام  برای  نیاز  مورد  مدارک  از جمله  تعهدات تحصیل  فرم  و  آزمونی 

غیرحضوری دانشجویان است.
بر اساس تاکید دانشگاه تربیت مدرس، از آنجایی که در شرایط فعلی 
حفظ سالمت دانشجویان در اولویت است بنابراین تا اطالع ثانوی ثبت نام 

حضوری وجود ندارد.
طبق این اطالعیه، پس از تکمیل ثبت نام غیرحضوری و انجام انتخاب 
واحد، شروع کالس های دانشجویان نوورود به صورت مجازی از تاریخ 2۷ 

شهریور خواهد بود!

دستگیریر شرور مسلح محله »خاک سفید« در غرب کشور!
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری شرور مسلح و فراری توسط مأموران 
پایگاه چهارم این پلیس خبر داد و گفت: متهم پس از شرارت در محله »خاک سفید«به 

شهرستان های غربی کشور گریخته بود.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ »پیام کاویانی« در تشریح جزئیات این خبر 
ایجاد  بر  مبنی  دریافت شکایت های مردمی  در پی  تیرماه سال  و دوم  بیست  گفت: 
رعب و وحشت، اخالل در نظم و امنیت عمومی و همچنین تیراندازی منجر به جرح 
و قطع عضو احدی از شهروندان توسط یکی از اراذل و اوباش شرق تهران، بالفاصله 
در  را  موضوع  بررسی  تهران  عمومی  امنیت  پلیس  چهارم  پایگاه  ماموران   از  تیمی 

دستو کار قرار دادند. 
های  شهرستان  از  یکی  به   قانون  از  فرار  برای  متهم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
غربی کشور گریخته بود، افزود :ماموران پلیس با انجام گسترده اقدامات اطالعاتی در 
نهایت مخفیگاه این فرد شرور را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، وی را 
از  جنگی  مهمات  مقادیری  و  ممنوعه  سرد  تعدادی سالح  و  دستگیر  مخفیگاهش  در 

مخفیگاه وی کشف شد.
رئیس  پلیس امنیت عمومی تهران به سابقه دار بودن متهم اشاره کرد و  بیان داشت: 
با بررسی سوابق متهم جرایمی از قبیل: اخالل در نظم عمومی، تیراندازی، تیراندازی منجر 
به جرح و قطع عضو، حمل و نگهداری سالح غیر مجاز و ممنوعه و نزاع و درگیری در 

سوابق وی به چشم می خورد.

این مقام انتظامی ضمن بیان این مطلب که متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع 
قضائی معرفی شد ، یادآور شد : با توجه به اینکه یکی از وظایف ذاتی پلیس ایجاد امنیت 
و آرامش روانی در جامعه است، نیروی انتظامی به هیچ وجه اجازه جوالن دادن به مخلین 

نظم و امنیت را نخواهد داد.

کشف بقایای ۲ جسد در تانکر یک شرکت معدنی سیرجان
دادستان سیرجان اعالم کرد: براساس اعالم پلیس آگاهی بقایای جسد زن و مردی 
میانسال در تانکر آب یکی از شرکت های پیمانکاری معدن گهرزمین وابسته به گل گهر 

این شهرستان کشف شده است.
محسن نیک ورز در گفت وگو با دنیای جوانان اظهارداشت: کارگران متصدی هنگام 

تنظیف اسکلت دو جسد را داخل تانکر مشاهده کردند.
وی توضیح داد: بر اساس گفته مسئوالن یکی از شرکت های پیمانکار گهرزمین، 
این تانکر بتازگی برای انتقال آب امور معدن خریداری شده بود که هنگام تنظیف داخل 
آن، کارگران متصدی، 2 جسد اسکلتی با لباس را داخل این تانکر مشاهده می کنند و به 

مسئوالن شرکت خبر می دهند.
نیک ورز گفت: با توجه به اینکه اجساد کشف شده لباس زمستانی به تن داشتند 
و زمان فوتشان هم معلوم نیست احتمال گذشت یکسال از زمان فوت آنان وجود دارد؛ 

اجساد پوسیده بوده و بوی گندیدگی هم نداشته است.
فوت  دقیق  تاریخ  اجساد،  هویت  تشخیص  اینکه  بیان  با  قضایی  مسئول  این 
میانسالی  و مرد  اجساد زن  داد:  ادامه  دارد  زمان  و  فنی  بررسی  به  نیاز  و علت فوت 
مصرف  یا  شدید  سرمای  اثر  بر  و  اند  بوده  معتاد  ظاهرا  که  اند  شده  داده  تشخیص 

مواد مخدر فوت شده اند.
دادستان سیرجان گفت: در بررسی های اولیه مشخص شده موضوع جنایی نیست 
و حتی طی مدت ها نیز در حوزه ما اعالم مفقودی نبوده است که بتوانیم راحت تر اجساد 

را شناسایی کنیم و شناخت هویت شان در دست بررسی است.
سرهنگ مجتبی جهانشاهی رئیس پلیس آگاهی سیرجان نیز در گفت و گوی تلفنی با 
خبرنگار ایرنا گفت: تالش ها برای تشخیص هویت این افراد وجود دارد و احتمال غیربومی 

بودن افراد جانباخته در تانکر وجود دارد.
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اینستاگرام سیستم جستجوی اپلیکیشن
 خود را بهبود می بخشد

که  است  قابلیت جدیدی  روی  کار  در حال  کرد  اعالم  اینستاگرام 
این شبکه  یافتن فیلم و تصویر در بخش جستجوی  امکان  به کاربران 

اجتماعی می دهد.
اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی حال حاضر است 
که افراد بسیاری به طور روزانه از آن استفاده می کنند. توسعه دهندگان این 
شرکت همیشه به دنبال توسعه پلتفرم خود هستند و تغییرات مختلفی روی 
آن اعمال می کنند. به تازگی خبری در فضای مجازی منتشر شده است که 
نشان می دهد قرار است بخش جستجوی این شبکه اجتماعی بهبود یابد.

به عنوان مثال تصور کنید که قصد دارید در اینستاگرام به جستجوی 
موضوع خاصی نظیر “فوتبال” بپردازید. با جستجوی این عبارت، لیست 
این  به  نهایتا  و  می شود  نمایان  موضوع  این  با  مرتبط  اخیر  پست های 
صورت شما می توانید به لیست عظیمی از عکس های و ویدیوهای مرتبط 

با موضوع مد نظرتان دسترسی پیدا کنید.
همانطور که در بخش فوق اشاره داشتیم، اینستاگرام به منظور ارائه 
در  را  خاصی  مورد  از جستجو  پس  شده  داده  نمایش  پست های  لیست 
نظر می گیرد. برخی از اصلی ترین این موارد، الیک های شما و عملکرد 
فالویینگ های اکانت تان هستند. بنابراین نتیجه جستجویی که برای یک 
ارائه می شود می تواند  اینستاگرام  اکانت های مختلف  در  یکسان  عبارت 

متفاوت باشد.
به گزارش ۹to۵mac، اینستاگرام روز چهارشنبه سیستم جستجوی 
جدیدی برای اپ تلفن  همراه خود معرفی کرد که به جای حساب کاربری، 
هشتگ و لوکیشن، به کاربر پیشنهاد هایی برای عکس و فیلم نشان می دهد. 
این ویژگی یافتن پست های جدیدی که فرد به دنبال آن ها است آسان تر 
البته قابلیت مشابهی را می توان در تیک تاک مشاهده کرد که  می کند. 

مدت زمان بیشتری است این امکان را به کاربران خود ارائه می دهد.
جزئیات تغییرات آینده سیستم جستجوی اینستاگرام در وبالگ رسمی 
این شرکت به اشتراک گذاشته شده که در آن، نحوه عملکرد بخش مذکور 
دارد  آینده  در  آن  بهبود  برای  این شرکت  که  ایده ای  و  در حال حاضر 
توضیح داده شده است. اکنون اگر چیزی را در اینستاگرام جستجو کنید، 
یا هشتگ های مرتبط مشاهده خواهید  پروفایل ها  فقط فهرستی حاوی 

کرد؛ اما محتوای عکس یا فیلم نمایش داده نمی شود.
آنچه اینستاگرام می خواهد این است که عکس ها و فیلم های مرتبط 
با عبارتی که کاربر جستجو کرده است به او نمایش داده شود؛ این سیستم 
می تواند به افراد اجازه بدهد محتواهای بیشتری که ممکن است به آن ها 
صفحه  از  نیز  اسکرین شاتی  کنند.  کشف  آسان تر  باشند،  داشته  عالقه 
قابلیت  این  می دهد  نشان  که  است  شده  منتشر  اینستاگرام  جستجوی 

جدید چگونه کار می کند. 
اینستاگرام در این باره می گوید:

ما همچنین در حال بهتر کردن سیستم جستجو برای بهبود کاوش 
عبارت  کردن  جستجو  مثال،  به عنوان  هستیم.  خود  اجتماعی  شبکه  در 
»فضا« به شما عکس ها و فیلم های مربوط به فضا را نشان می دهد. این 
امر به ویژه زمانی مفید است که هنگام جستجو برای یک موضوع خاص، 

نام کاربری یا هشتگ دقیقی در ذهن ندارید.
اگر قابلیت جدید اینستاگرام برای شما آشنا به نظر می رسد، اشتباه 
نمی کنید؛ زیرا تیک تاک دقیقا از همین سیستم جستجو استفاده می کند. 
در آن پلتفرم نیازی نیست نام  کاربری خاصی را جستجو کنید. کاربران 
سپس  و  کنند  جستجو  دارند  دوست  که  موضوعی  به سادگی  می توانند 
به  توجه  با  البته  می دهد.  نشان  را  آن ها  با  مرتبط  فیلم های  تیک تاک 
محبوبیت روزافزون تیک تاک، جای تعجب نیست که اینستاگرام می خواهد 
از همان مسیری برود که رقیب آن در پیش گرفته است. هنوز اطالعاتی 
درباره زمان دقیق فعال شدن این قابلیت برای همه کاربران اینستاگرام 
منتشر نشده است؛ اما این شرکت می گوید احتماال ابتدا این سیستم جدید 

جستجو برای زبان انگلیسی در دسترس قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت 
آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس گفت: 
مهرماه  در  که  بگوییم  می توانیم  قطعیت  با 
آموزش، حضوری نیست، اما اینکه وضعیت 
آبان چطور باشد، بستگی به وضعیت ویروس 
کرونا و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد.

دفتر  مدیرکل  بیگی  محسن  محمد 
سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش 
در گفت وگو با خبرنگار دنیای جوانان در پاسخ 
به سوالی درباره زمان بازگشایی مدارس بیان 
کرد: هنوز جزئیات کار از سوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا اعالم نشده است، با توجه به وضعیت 
فعلی بیماری فعال تصمیمی برای بازگشایی 

حضوری گرفته نشده است. 
وی در ادامه گفت: سال تحصیلی از اول 
مهر آغاز خواهد شد، اما آموزش ها به صورت 
این  وضعیت  اینکه  تا  هستند،  غیرحضوری 
ویروس به ما اجازه بدهند با نظر و تایید ستاد 
ملی مقابله با کرونا یک زمان مشخص جهت 
آموزش حضوری در نظر گرفته شود. به نظر 
می آید با وضعیت فعلی حداقل در مهر ماه، 

آموزش حضوری نخواهیم داشت. اگر شرایط 
مناسب تر شود ممکن است از آبان سال ۱۴۰۰ 
به شکل مدیریت شده مدارس برای کالس 
حضوری بازگشایی شود، اما اگر باز هم مشکل 
داشته باشیم، امکان تأخیر مجدد نیز وجود دارد. 
با  اکنون  هم  افزود:  بیگی  محسن 
مهرماه  در  که  بگوییم  می توانیم  قطعیت 
وضعیت  اینکه  اما  نیست،  آموزش حضوری 

آبان چطور باشد بستگی به وضعیت ویروس 
کرونا و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد. 
در  آیا  این سوال که  به  پاسخ  در  وی 
دوران کرونا بیماری های دانش آموزان توسط 
معاونت سالمت آموزش و پرورش مورد رصد 
قرار گرفت؟ گفت: البته از آمار و ارقام اطالعات 
چندانی نداریم، زیرا این مدت دسترسی دقیقی 
به دانش آموزان نداشته ایم، اما واقعیت این است 

که خیلی از فعالیت ها در حوزه مسائل بهداشتی 
با شیوع کرونا تحت شعاع قرار گرفته است. 

مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد: به عنوان مثال قبال 
مواردی که در بحث مکمل یاری از جمله قرص 
آهن و ویتامین دی برای دانش آموزان دختر 
انجام می شد، از زمان کرونا تاکنون تامین نشده 
است، زیرا هم مدارس تعطیل بوده و هم وزارت 
بهداشت نتوانست آن ها را تامین کند پس قطعا 

این بخش هم آسیب دیده است. 
از خدمات  خیلی  افزود: همچنین  وی 
دندانپزشکی که در حوزه دانش آموزان انجام 
این  تعطیلی مدارس  به  با توجه  شده است، 
اقدامات هم به گونه ای تعطیل شدند. در حال 
حاضر ما بیشتر کارهای آموزشی در کانال شبکه 
دانش آموزی شاد را انجام می دهیم به عنوان 
مثال در بحث تغذیه، بهداشت و مراقبت فردی 
مطالبی در شاد بارگذاری شده است. اما چون 
به شکل حضوری به دانش آموزان دسترسی 
نداریم بنابراین این اقدامات به گونه ای تحت 

تاثیر قرار گرفته اند. 

یک مقام عالی در وزارت آموزش و پرورش:

فعال تصمیمی برای بازگشایی حضوری مدارس گرفته نشده است 
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

وزیر بهداشت: مدیریت کرونا، اولویت اول 
کشوراست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی ضمن تشکر از حسن اعتماد رییس 
جمهور و نمایندگان مجلس، از تمامی ذینفعان حوزه سالمت درخواست کرد در مدیریت 

کرونا با این وزارتخانه همراهی کنند.
به گزارش دنیای جوانان، متن پیام وزیر بهداشت به شرح زیر است:

“باسالم و درود به روح پر فتوح حضرت امام خمینی )ره( و روح مطهر شهدای هشت 
سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سالمت و آرزوی صحت و سالمتی 

برای مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی(
در ابتدا ضروری میدانم از حسن اعتماد رییس جمهور محترم و نیز نمایندگان شریف 
ایران صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. شرایط حاکم در دنیا و به تبع آن  ملت بزرگوار 
کشور اسالمی مان در مواجهه با بیماری کرونا مسئولیت خطیر و سنگین تالشگران حوزه 
سالمت را دو چندان نموده است، به ویژه آنکه تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و تأثیر 

با این  آن بر شئونات مختلف نظام سالمت کشور مدیریت بیماری را دشوار می نماید. 
وجود تجربه گذشته به ویژه دوران دفاع مقدس نشان از این واقعیت دارد که هرگاه مردم 

عزیزمان اراده نموده اند به مدد الهی بر سختی های عظیمی فائق آمده ایم.
امروز نیز در شروع دولت سیزدهم و عزم جدی رییس جمهور محترم برای مرتفع 
نمودن مشکالت فرارو و تاکید بر مدیریت بیماری کرونا به عنوان اولویت اول کشور بدون 
انتظار داشت که در پرتو عنایات حضرت حق تعالی و در سایه همدلی و  تردید میتوان 
همراهی ملت عظیم الشأن ایران اسالمی و نیز مدافعان حوزه سالمت خواهیم توانست گام 

های موثری را در انجام این مهم برداریم.
اینک با استعانت از پرودگار متعال و جلب همراهی تمام ذینفعان حوزه سالمت اعم 
ارائه کنندگان خدمات در سطوح مختلف، کارشناسان، مدیران،  نیز  از مردم عزیزمان و 
معاونین، سیاستگذاران و همچنین سایر بخشهای دولت که به نحوی در تامین سالمت 
جامعه سهیم هستند، از امروز اولین گامها برای عملیاتی شدن برنامه ارائه شده با محوریت 

حکمرانی پاسخگو در سطوح مختلف به صورت رسمی آغاز میشود.
ریل گذاری های صورت گرفته در بخش های مختلف از جمله سالمت که در قالب 
سیاست های کلی سالمت در سال ۱3۹3 به عنوان مهم ترین سند راهبردی این بخش از 
سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ابالغ شده، تکلیف نقش آفرینان عرصه اجرایی 

نظام سالمت را به خوبی مشخص نموده است.
اینجانب تاکید می نمایم در ۴ سال آینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به عنوان تولیت نظام سالمت، در کوتاه مدت ضمن تقویت مدیریت بیماری کرونا از طریق؛ 
اتمام واکسیناسیون جامعه هدف تعیین شده تا 22 بهمن ماه سال جاری به عنوان مطالبه 
اصلی رییس جمهور محترم، روزآمد کردن پروتکل های پیشگیرانه و جلب همراهی جامعه 
برای اجرای موثر آنها، مسائل موجود در بخشهای بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش 

پزشکی را به گونه ای شناسایی و مرتفع نماید تا اهداف مندرج در برنامه محقق گردد.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1819- یکشنبه 7 شهریور 1400 اقتصاد- 

نمایندگان  هیئت  عضو 
معتقد  تهران  بازرگانی  اتاق 
سال های  تجربه  مانند  است 
اخیر، افزایش قیمت در روزهای گذشته 
تحمیل  صنعت  این  به  بیرون  از  نیز 

شده است.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
تابستان  تا  ر  بازا در  خودرو  قیمت 
همراه  صعودی  روندی  گذشته  سال 
پی  در  پی  قیمتی  رکوردشکنی های  با 
با  اما  وجود  این  با  می کرد،  تجربه  را 
پیروزی جو بایدن در آبان سال گذشته 
در انتخابات آمریکا، بسیاری از فعاالن 
بازار به امید گشایش در حوزه تحریم ها 
انتظار  به  برجام  به  آمریکا  بازگشت  و 
کاهش  به  موضوع  همین  و  نشستند 
سال  پایانی  ماه ها  در  قیمت ها  نسبی 

قبل انجامید.
از اسفند سال گذشته تا چند هفته 
قبل نیز با توجه به آغاز مذاکرات وین 
و افزایش امیدها به رفع تحریم ها، بازار 
همین  و  شد  دچار  جدید  رکودی  به 

به  بازار  در  را  انتظاری  رکودی  امر، 
با  گذشته  هفته های  در  آورد.  وجود 
نامشخص  و  برجام  مذاکرات  توقف 
دیگر  بار  اما  تحریم ها  سرنوشت  بودن 
قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار 
افزایشی شده، موضوعی که محمدرضا 
بازرگانی  اتاق  عضو   – منش  نجفی 
تهران – علتش را در بیرون از صنعت 

خودرو جست و جو می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
بازار  در  قیمت ها  ناگهانی  دلیل جهش 

دوباره  افزایش  را  داخلی  خودروهای 
نرخ دالر در بازار آزاد می داند. به گفته 
تمام  قیمت  نجفی منش،  محمدرضا 
ایران، چسبندگی  در  و خدمات  کاالها 
معنی داری با نرخ دالر در بازار آزاد دارد 
و خودرو ساخت داخل نیز از این قاعده 

مستثنی نیست.
قیمت   ، نجفی منش گفته  به 
کشور،  داخل  در  خودروها  کارخانه 
در مقایسه با آنچه که در بازار معامله 
از  و  است  پایین  مراتب  به  می شود، 

و  ضرر  با  خودروسازها  امروز  رو،  این 
طوری  به  هستند  تولید  حال  در  زیان 
در  بازار  و  کارخانه  قیمت  تفاوت  که 
تا   ۵۰ به  داخل  ساخت  خودروهای 
۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. او در 
که خودروسازها  می کند  تصریح  ادامه 
خودرو،  بازار  در  قیمت ها  افزایش  از 
زیان  با  حالی  در  و  نمی برند  منفعتی 
تولید  به  توجه  قابل  و  و ضرر مشهود 
مشغول هستند که پرداخت بدهی آنها 

به قطعه سازها نیز امکان پذیر نیست.
همگن  یع  صنا نجمن  ا ئیس  ر
قطعه سازی به سایت اتاق تهران توضیح 
داد: تا هر زمان که قیمت ارز در بازار 
آزاد افزایش یابد، قیمت خودرو نیز در 
بازار صعودی است و این تصور نیز که با 
کاهش قیمت ارز، می توان منتظر سقوط 
به  نه،  یا  بود  خودرو  بازار  در  قیمت ها 
دلیل ماهیت چسبندگی قیمت ها که در 
اقتصاد ایران ریشه دوانیده، نباید انتظار 
شوکه آوری از کاهش قیمت  خودرو در 

مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود.

طی امضای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت
تامین مالی احداث بزرگراه اردبیل– سرچم توسط بانک صادرات 

ایران
 مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با هفته دولت برای 
تامین مالی احداث بزرگراه اردبیل– سرچم به مبلغ ۴ هزار میلیارد 
ریال با معاون وزیر راه و شهرسازی در استانداری اردبیل تفاهم نامه 
امضا کرد و برای سرمایه گذاری در سایر طرح های صنعتی از 

جمله پروژه های آب و فاضالب این استان اعالم آمادگی کرد.
ایران،حجت اله  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب

صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در مراسم امضا این تفاهم نامه که با حضور 
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسالمی، خیرالهی خادمی معاون وزیر راه و 
شهرسازی، استاندار اردبیل و نمایندگان استان در مجلس برگزار شد، گفت: ۴ هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای پروژه بزرگراهی اردبیل- سرچم در قالب تسهیالت منابع تأمین 

می کنیم تا شاهد تکمیل و بهره برداری از این پروژه باشیم.
وی اظهار کرد: عالوه بر این پروژه، بانک صادرات ایران آمادگی دارد در پروژه های 
آب و فاضالب استان و طرح های صنعتی نیز سرمایه گذاری الزم را انجام دهد تا با 
پرداخت تسهیالت مورد نیاز شرایط مطلوب برای توسعه متوازن استان اردبیل فراهم آید.

صیدی خاطرنشان کرد: اعتباری به میزان ۴ هزار میلیارد ریال برای طرح محور 
اردبیل- سرچم با استفاده از تسهیالت ماده ۵۶، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و با استناد به موافقت اولیه سازمان برنامه و بودجه کشور 
از طریق مشارکت با بانک صادرات ایران تأمین می شود. این تسهیالت در مدت دو سال 
برای تکمیل این پروژه پرداخت می شود تا با اجرای بزرگراه اردبیل- سرچم هموطنان 

مسیر کوتاهی را در سفرهای خود به مرکز کشور طی کنند.
وی تصریح کرد: قرار است این تسهیالت در مدت دو سال برای تکمیل محور 
اردبیل- سرچم تأمین شود و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور متعهد شده پس از صدور مصوبه اعتباری از سوی بانک صادرات ایران و 
تنظیم جدول بازپرداخت اقساط تسهیالت یاد شده نسبت به پیگیری های الزم برای 

اخذ تضمین نامه از سازمان برنامه و بودجه به نفع بانک اقدام کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: استانداری اردبیل برای سرعت بخشیدن 
به عملیات اجرایی پروژه های مرتبط با این تفاهمنامه متعهد شد که همکاری های 
الزم را در خصوص صدور مجوزهای مورد نیاز برای پیشبرد پروژه ها انجام دهد که 
عملیاتی شدن اعتبار یاد شده در چارچوب مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
اکبر بهنام جو استاندار اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت زیرساخت ها 
به ویژه تکمیل محور اردبیل- سرچم به طول ۱۷۸ کیلومتر اظهار کرد: این پروژه در 
هفت قطعه طراحی شده که اجرای قطعات پنجگانه در حال انجام است و امیدواریم 
با برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی و تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق منابع ملی و 

فاینانس بانک صادرات ایران، سرعت اجرای این پروژه را شاهد باشیم.
وی با قدردانی از مدیرعامل بانک صادرات ایران در سفر به استان برای مشارکت 
۴ هزار میلیارد ریالی در پروژه اردبیل- سرچم و تعریض این مسیر در تبدیل به بزرگراه، 
تصریح کرد: با تأمین این منابع مالی در مدت دو سال سرعت اجرای پروژه را به شکل 

مطلوب و مناسب شاهد خواهیم بود تا تردد ایمن در این مسیر اتفاق بیفتد. 

پیش بینی بانک مسکن برای مدیریت نوسانات قیمتی بازار مسکن 
در آینده

بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه ای 
به دنبال آن است که برای عامه مردم امکاناتی در بحث تامین 

مالی ایجاد کند که بتوانند صاحب خانه شوند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن 
در مسیر راه اندازی بانکداری مجازی طرح های مختلفی همچون 
ویدئو بانک را طراحی و پیاده سازی کرده است اما در این مسیر 

قراراست گام های تکمیلی دیگری در حوزه های مختلف همچون مدیریت دارایی، 
مدیریت نوسانات قیمت مسکن و حتی تعدیل و تنظیم قیمت انجام شود.

در این راستا نیز بانک مسکن موفق شده ادبیات مربوط به شاخص قیمت مسکن 
را برای اولین بار در ایران پیاده کند.

بررسی ها نشان می دهد: ابزارهای متکی به شاخص به همه مردم کمک می 
کند ارزش دارایی های خود را نسبت به مسکن مطلوب حفظ کنند یعنی در شرایط 
نوسانات قیمت مسکن، مردم می توانند این ابزار را خریداری کنند و با نوسانات ارزش 
آن را تغییر دهند. عالوه بر این می توانند بحث سرمایه گذاری بلندمدت که در کشور 
انجام می دهند را مدیریت کنند. به عنوان مثال اگر فردی بنا دارد که در 2۰ سال 
آینده خانه ای را برای فرزند خود خریداری کند اما نمی داند با چه شرایطی پس انداز 
کند که به هدف خود در انتهای 2۰ سال برسد، می تواند با استفاده از ابزارهای متکی 
به شاخص که بانک مسکن طراحی کرده است این اطمینان را داشته باشد که می 

تواند در پایان 2۰ سال به هدف خود دست یابد.
آنطور که مشخص است در سال های اخیر نیز بانک مرکزی برای به کارگیری 
این ابزار، موافقت خود را اعالم کرده است از همین رو  این اقدام یک تحول جدی است.

بنابراین این نوید به مشتریان بانک مسکن وجود دارد که با استقرار این ابزارها 
کمک جدی در حفظ ارزش دارایی های آنها نسبت به نوسانات قیمت مسکن خواهد 
شد. به این معناکه مشتریان برای اینکه ارزش پول خود را نسبت به قیمت مسکن 
حفظ کنند الزم نیست حتما مسکن خریداری کنند بلکه می توانند ابزاری را خریداری 
کنند که عالوه بر نقدشوندگی بهتر، اهداف بلندمدت سرمایه گذاری در حوزه مسکن را 
از طریق این ابزارها به راحتی دنبال کنند. در عین حال بانک مسکن به دنبال آن است 
که با پیاده سازی مسکن در استطاعت، باتوجه به توان نقدینگی مشتری این امکان 
را برای وی ایجاد کند که در انتهای یک دوره خاص از داشتن مسکن آسوده خاطر 
باشد. در نتیجه در آینده نقشی که بانک مسکن می تواند در بحث مدیریت نوسانات 
قیمت در بازار مسکن برای مردم داشته باشد از نقش تسهیالت دهنده باالتر است. 
چراکه در بانک مسکن ابزارهایی طراحی شده که می توان به مردم این اطمینان را 

دهد که نوسانات قیمت در بازارها را راحت پشت سر بگذارنند.

صدور کارت اعتباری خرید لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال 
در شعب بانک اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین با معرفی »کارت اعتباری انتخاب نوین«، 
شرایط خرید اقساطی کاالی لوازم خانگی با نرخ سود و شرایط 

بازپرداخت ویژه را برای مشتریان خود فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این بانک در 
راستای حمایت از مصرف کنندگان، افزایش قدرت خرید هم وطنان 
گرامی و حمایت از تولیدات شرکت های داخلی، در تفاهم نامه ای با 

»گروه صنعتی انتخاب الکترونیک )اسنوا(« تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال کارت اعتباری، با 
نرخ ۱۵ درصد و بازپرداخت 3۶ قسط ماهانه به مشتریان خود ارائه می کند.

متقاضیان واجد شرایط، برای بهره مندی از مزایای این طرح می توانند به یکی از 
نمایندگی های مجاز اسنوا در سراسر کشور مراجعه و پس از دریافت پیش فاکتور معتبر 
)ممهور به مهر نمایندگی مربوطه( به هر یک از شعب بانک اقتصادنوین مراجعه کنند.

گفتنی است، گروه صنعتی انتخاب در حوزه تولید لوازم خانگی مانند یخچال و 
 فریزر، صوتی و تصویری، اجاق گاز، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، فعال بوده و 
با دارا بودن بیش از ۱۰۰۰ فروشگاه زنجیره ای و نمایندگی فروش در سراسر کشور، به 
عرضه لوازم خانگی می پردازد.مشتریان ارجمند می توانند برای آگاهی از محصوالت و 
نمایندگی های فروش اسنوا، به سایت این شرکت به آدرس snowa.ir مراجعه کنند.

همچنین شعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور و کارشناسان مرکز 2۴ ساعته 
ارتباط با مشتریان بانک به شماره ۴۸۰3۱۰۰۰-۰2۱ آماده راهنمایی مشتریان گرامی 

برای دریافت این تسهیالت ویژه هستند.

هشدار درباره فیشینگ و روش های جدید کالهبرداران اینترنتی
بانک ملت هشدار داد کالهبرداران اینترنتی و فیشرها هر 
روز به دنبال شگردهای جدیدی برای سوءاستفاده از اطالعات 

حساب های بانکی افراد هستند.
این بانک تاکید کرد فیشرها در طراحی صفحات جعلی 
سامانه بانکداری اینترنتی سازوکاری طراحی کرده اند که قربانی 
به محض کلیک بر روی لینک جعلی با تلفن همراه خود و قبل 

از ورود نام کاربری و رمز عبور؛ با پیغام نیاز به دسترسی به برخی اطالعات گوشی 
)همانند برخی اپلیکیشن ها( مواجه خواهد شد. به محض تایید این دسترسی توسط 
کاربر، فیشر با خوانش پیامک های ارسالی به صندوق پیامک تلفن همراه؛ به یکبار 

رمزهای قربانی دست یافته و اقدام به فیشینگ می کند.
برخی قربانیان با نصب اپلیکیشن های غیراصیل که در ظاهر با پوشش ارائه 
خدماتی مانند پیام رسان بدون فیلتر، دوست یابی، همسریابی و… تولید شده، اما در 
حقیقت یک بدافزار با قابلیت دستیابی به محتوای تلفن همراه )به ویژه پیامک ها( 

است، در تله فیشینگ گرفتار می شوند.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد؛
سهم ۸۲.۵ درصدی بنزین از صادرات 

فرآورده های نفتی در سال ۹۹
نشان  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  آمارهای 
می دهد که در سال ۹۹ در مجموع ۸.۵ میلیون تن فرآورده نفتی صادر 
شده که هفت میلیون تن آن مربوط به بنزین بوده که نشان دهنده سهم 

۸2.۵ درصدی بنزین از صادرات فرآورده های نفتی است.
به گزارش دنیای جوانان، زمانی بنزین پاشنه آشیل اقتصاد ایران بود 
با توجه به  ایران معطوف بود.  بر  بنزین  تا آنجا که تحریم ها بر فروش 
اهمیت تامین این سوخت، طرح های پاالیشی و بهبود کیفیت و همچنین 
افزایش ظرفیت پاالیشگاه های قدیمی کشور در دستور کار قرار گرفت 
و ایران توانست در سال ۹۷ از واردات بنزین بی نیاز شده و در سال ۹۸، 

مجوز صادرات فرآورده های نفتی را دریافت کند.
از  نفتی، بخشی  ایران به جمع صادرکنندگان فرآورده های  با ورود 
درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم ها از دسترس ایران خارج شده بود، 

از این محل جبران شد.
اگرچه ایران از سال ۹۸، صادرات فرآورده های نفتی از جمله بنزین 
و گازوئیل را آغاز کرد اما سال ۹۹، بیشترین حجم صادرات به ثبت رسید.

آمارهای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی که به تازگی 
منتشر شده، نشان می دهد در سال ۹۹، این شرکت در مجموع توانسته 

۸.۵ میلیون تن فرآورده نفتی را صادر کند.
این عدد البته فارغ از صادرات دریایی فرآورده های نفتی مانند نفت 

کوره است که توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.
صادرات ۸.۵ میلیون تن فرآورده نفتی در حالی به ثبت رسیده که 

سهم بنزین از آن ۷ میلیون تن معادل ۸2.۵ درصد بوده است.
در مجموع صادرات فرآورده های نفتی درآمدی ۵۷ هزار میلیارد تومانی 
را برای کشور به همراه داشته که در عبور از تحریم ها و همچنین مقابله با 

کرونا نقش مهمی بازی کرده است.
حجم باالی صادرات فرآورده های نفتی در سال گذشته، آن هم در 
شرایط تحریم در حالی انجام شد که به طور متوسط روزانه ۱۱۰ میلیون 
لیتر بنزین در کشور تولید شده و میانگین مصرف بنزین در سال ۹۹، معادل 
۷۴ میلیون لیتر در روز بوده و این مازاد 3۶ میلیون تنی فرصت بی نظیر 

صادرات را برای ایران فراهم آورده است.
کیفیت  و  قیمت  و  مناسب  زیرساخت های  وجود  مجموع،  در 
فرآورده های نفتی ایران باعث شد تا کشور بتواند به جایگاه ویژه  ای بین 

کشورهای صادرکننده فرآورده های نفتی در جهان و منطقه برسد.
اگرچه بیشترین صادرات ایران به کشورهای همسایه شامل کردستان 
ازبکستان،  آذربایجان،  جمهوری  ارمنستان،  پاکستان،  افغانستان،  عراق، 
... بوده اما تنها محدود به منطقه جغرافیایی نبوده و ایران به  امارات و 
بنزین  نیز  ونزوئال  و حتی  آفریقایی، سنگاپور  و  برخی کشورهای عربی 

صادر کرده است.
رکورد  ثبت  و  جاری  سال  در  بنزین  مصرف  افزایش  حال  بااین 
مصرف باالی ۱۰۰ میلیون لیتر در روز در تیرماه، نگرانی ها را نسبت به 
ایران  نفتی  فرآورده های  تداوم صادرات  و  بازارهای صادراتی  این  حفظ 

بیشتر کرده است.
مصرف،  مدیریت  با  اگر  درآمده  به صدا  امروز  که  خطر  زنگ  این 
سوخت های  جایگزینی  آن،  شدت  کنترل  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
پاالیشی  ظرفیت  تدریجی  افزایش  برای  برنامه ریزی  و  گاز  مانند  دیگر 
کشور همراه نباشد می تواند در آینده ای نه چندان دور نه تنها ایران را از 
جمع صادرکنندگان فرآورده های نفتی خارج کند بلکه دوباره واردات این 

محصوالت به کشور را شاهد باشیم.
اکنون  نفتی  فرآورده های  می دهد صادرات  نشان  ایرنا  بررسی های 
به دلیل همین مصرف باال در کشور متوقف است و تالش می شود تا با 
قطع صادرات، مخازن ذخیره سازی برای روزهای پرمصرف آماده شوند. 
قطع صادرات می تواند جایگاه ایران را در بازارهای صادراتی تضعیف کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد؛

تصمیم گیری های سیاسی دلیل افزایش قیمت خودرو 
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زیر نظر: بهراد مومنی

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:
ارزش ذخایر نفتی مناطق نفت خیز جنوب 11۵ 

میلیارد دالر افزایش یافت
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به نتایج مطالعات 
کارشناسی در پهنه مخازن هیدروکربنی این شرکت گفت:بررسی های 2 سال 
اخیر نشان دهنده افزایش ۱۱۵ میلیارد دالری ارزش ذخایر قابل تولید نفت 

در گستره فعالیت مناطق نفت خیز جنوب است.
احمد محمدی در گفت وگوی با خبرنگار دنیای جوانان، به مناسبت هفته 
دولت با اشاره به جزئیات نتایج مطالعات صورت گرفته در شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب برای برآورد منابع نفتی در مخازن موجود این شرکت بیان 
داشت: نتایج مطالعات 2 سال گذشته کارشناسان این شرکت نشان می دهد 
که حجم نفت درجای موجود در ۶ میدان- مخزن رامشیر آسماری، کوپال 
آسماری، کوپال بنگستان، منصوری بنگستان، نرگسی آسماری- جهرم و 
قلعه نار آسماری ۹ میلیارد بشکه بیشتر از برآوردهای قبلی است که این به 
معنای افزوده شدن یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون بشکه به حجم ذخایر قابل 

تولید این شرکت با احتساب ضریب بازیافت مخازن یادشده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خاطرنشان کرد: بر اساس 
قیمت موجود هر بشکه نفت به ارزش تقریبی۷۰ دالر، درآمد حاصل از فروش 
این حجم نفت از مخازن هیدروکربنی، افزون بر ۱۱۵ میلیارد دالر برآورد 
می شود که البته در طول سالهای بهره برداری قابل استحصال خواهد بود.

وی یادآورشد: حجم اضافه شده به ذخایر درجای مخازن هیدروکربنی 
در اختیار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بدون محاسبه و پیش بینی 
اکتشاف میدانهای جدید نفتی است و از طریق شناسایی الیحه های نفتی و 
مطالعات و محاسبات فنی بر روی اطالعات کسب شده از مخازن هیدروکربنی 

موجود شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اضافه شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با تاکید بر اینکه تمامی 
منابع نفتی در مخازن قابل برداشت نیست گفت: به واسطه فناوری های 
دردسترس، ضریب بازیافت در گستره فعالیت این شرکت به طور متوسط 
حدود 2۸ درصد است، اما با تکنولوژیهای روز و انجام اقدامات EOR این 

میزان قابلیت افزایش خواهد داشت.
وی بیان داشت: باید توجه داشت که عالوه بر بحث تکنولوژی، میزان 

استخراج نفت از مخازن به ویژگیهای طبیعی هر مخزن نیز بستگی دارد.
شرکت ملی  مناطق نفت خیز جنوب به عنوان بزرگ ترین شرکت تابع 
شرکت ملی نفت ایران با ۴۵ میدان نفتی در گسترهای افزون بر ۷۰ هزار 
کیلومتر مربع در محدوده ۵ استان جنوب و جنوب غرب کشور، حدود ۸۰ 
درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز کشور را تولید می کند. در این قلمرو وسیع 
نفتی میدانهای بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، کرنج و 

پارسی و بی بی حکیمه قرار دارند.
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زیر نظر: شاهیم جالل وندی

با وجود هشدار بانک مرکزی چین صورت گرفت؛ 
جان تازه در رگ های ارزهای دیجیتالی!

ارزش ارزهای مهم دیجیتالی افزایش محسوسی را تجربه کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از سی ان بی سی، بانک مرکزی چین یک 
بار دیگر علیه ارزهای دیجیتالی موضع گرفته و با صدور بیانیه ای از شهروندان 
این کشور خواسته است تا از بازار رمزارزها دوری کنند. این نهاد با تاکید مجدد 
بر غیرقانونی بودن رمزارزها در این کشور گفته است هیچ حمایت قانونی از 
کسانی که در این بازار دچار ضرر شوند، صورت نخواهد گرفت. به گفته بانک 
مرکزی چین، بیتکوین و سایر رمزارزها دارای ارزش ذاتی نیستند و قیمت آن 

ها حباب است.
تحلیل های درون شبکه توسط موسسه گلس ند نشان می دهد میزان 
فعالیت شبکه بیتکوین از زمان ریزش بازار در ماه می تاکنون نتوانسته است به 
قله جدیدی برسد حتی با وجود آنکه بیتکوین در 3۰ روز اخیر بیش از ۴۵ درصد 
رشد قیمت را تجربه کرد. این مساله نشان می دهد تمایل معامله گران به ویژه 
معامله گران با دید کوتاه مدت نسبت به بیتکوین بدبینانه تر و تمایل آن ها به 

سایر رمزارزها بیشتر شده است.  
شرکت ارایه خدمات پی پال به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
پرداخت جهان اعالم کرد از این پس امکان نگهداری و خرید و فروش ارزهای 
دیجیتالی برای مشتریان این شرکت که ساکن انگلیس هستند فراهم شده است. 
شهروندان انگلیسی برای انجام مبادالت ارزهای دیجیتالی خود می توانند هم از 
وبسایت و هم از اپلیکیشن پی پال استفاده کنند. البته پی پال تاکید کرده در این 
زمینه تابع قوانین و مقررات نهادهای ناظر انگلیسی خواهد بود.مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 2۰۸۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این 
رقم نسبت به روز قبل 3.۸۵ درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۷ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. 
بیت  کوین ۱2 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین 

ایجاد شد و از سال 2۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 
موضوعی که می تواند اهداف بازار اوراق را 
محقق کند فراهم کردن زیرساخت ها است 
نرخ گذاری  در  آن مهمتر عدم دخالت  از  و 
بازار  به  دستوری  نرخ  اگر  و  است  اوراق 
تحمیل شود طبیعتا بازار نمی تواند کار کند. 
یعنی بحث سیاست گذاری در رابطه با نرخ 

بهره مهم است.
به گزراش دنیای جوانان، کامران ندری 
درباره ادامه روند افزایش تورم و استفاده از 
ابزار اوراق برای کنترل نرخ تورم در اقتصاد 
هزینه های  که  شرایطی  در  داشت:  اظهار 
اگر  گرفته  پیشی  آن  درآمدهای  از  دولت 
کردن  پولی  راه،  تنها  نشود  فروخته  اوراق 
کسری بودجه است یعنی دولت ناچار می شود 
از طریق چاپ پول، هزینه ها را تامین کند 
نرخ  اوج گیری  به  منجر  قطع  طور  به  که 

تورم می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم 
کسری  اگر  و  است  باال  ایران  اقتصاد  در 
بودجه ادامه پیدا کند می تواند نرخ تورم را 

باالتر هم ببرد.
به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناسی  این 
کنترل  برای  اوراق  ابزار  از  استفاده  اهمیت 
نرخ تورم گفت: در شرایط فعلی پس از حل 
کردن موضوع تحریم ها و احیای درآمدهای 
نفتی و رفع مشکل تحریم های بانکی، فروش 
اوراق تنها گزینه ای است که دولت دارد و 
طبیعتا باید در راستای عملیاتی کردن این 

برنامه اقدام کند.
ندری در پاسخ به این سوال که عده ای 
می گویند بازار از اوراق اشباع شده و اوراق 
بازار  معتقدم  داشت:  بیان  ندارد،  خریداری 
اوراق در اقتصاد ما اساسا رشدی نداشته و 
بازار بکری است و ظرفیت برای فروش اوراق 
در سررسیدهای مختلف به ویژه اوراق دولتی 
نبود  ما،  اوراق  بازار  مسئله  اما  دارد  وجود 
زیرساخت ها و بحث مهم تعیین نرخ است.

می تواند  که  موضوعی  افزود:  وی 
اهداف بازار اوراق را محقق کند فراهم کردن 

زیرساخت ها است و از آن مهمتر عدم دخالت 
در نرخ گذاری اوراق است و اگر نرخ دستوری 
به بازار تحمیل شود طبیعتا بازار نمی تواند کار 
کند. یعنی بحث سیاست گذاری در رابطه با 

نرخ بهره مهم است.
بیان  با  اقتصادی  کارشناسی  این 
زمانی  فاصله  در  اوراق  فروش  برای  اینکه 
ایجاد  مبحث  دو  قبول،  قابل  حجم  و  کم 
زیرساخت ها و نرخ گذاری بسیار اهمیت دارد، 
گفت: باید توجه داشته باشیم بازار فقط به 
دنبال خرید یک نوع اوراق نیست و باید تنوع 
در اوراق به وجود بیاوریم که در این رابطه 

بحث اوراق کوتاه مدت بسیار مهم است.
ندری با تاکید بر اینکه اوراق کوتاه مدت 
پایه خرید و فروش اوراق بلندمدت و تعیین 
کرد:  خاطرنشان  می شود،  محسوب  نرخ 
در  کوتاه مدت  اوراق  وقتی  حاضر  حال  در 
بازار نداریم قطعا به سختی می توان اوراق 

بلندمدت فروخت.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این است 
که عمده نهادهای مالی ما به دلیل شکل 
تعهداتی که دارند باید دارایی های کوتاه مدت 
اما  کنند  خریداری  مشخص  بهره  نرخ  با 
نه  بانک ها،  نه  مالی  نهادهای  از  هیچیک 
و  بازنشستگی  صندوق های  نه  و  بیمه ها 
تامین اجتماعی این اقدام را انجام نمی دهند 
عمده  دیگر  کشورهای  در  که  حالی  در 

شرکت های  بانک ها،  اوراق،  خریداران 
بیمه ای و صندوق های بازنشستگی هستند.

در  افزود:  اقتصادی  کارشناسی  این 
نگهداری  اوراق  مالی،  نهادهای  ایران 
و  دارد  ایراد  آنها  ساختار  چراکه  نمی کنند 
مداخالتی که در معماری این نهادها شده 
حل  مشکالت  این  اگر  اما  است  نادرست 
اوراق  برای  تقاضا  شود،  اصالح  ساختار  و 
افزایش  این  که  می یابد  افزایش  شدت  به 
تقاضا منجر به رشد قیمت اوراق می شود و 

نرخ بهره را پایین می آورد.
قابل  ظرفیت  اینکه  بیان  با  ندری 
مالحظه ای در بازار اوراق وجود دارد، یادآور 
بازار  عملیات  حوزه  در  مرکزی  بانک  شد: 
اینها در حوزه  باید فعال تر شود و تمام  باز 
اصالحات زیرساخت است و در نهایت گام 
تورم  نرخ  با  نرخ گذاری متناسب  از آن  بعد 
است و باید با توجه به نرخ تورم برای اوراق 

نرخ معقول و منطقی در نظر گرفت.
از  بسیاری  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشورهای موفق در مهار نرخ تورم، از اوراق 
است،  استفاده شده  کنترلی  ابزار  عنوان  به 
زیرساخت ها  ایجاد  شرط  به  داشت:  اظهار 
و شفافیت در اوراق و سررسید و همچنین 
ایفای تعهدات دولت، این ابزار در ایران هم 
کند.  کمک  تورم  نرخ  کنترل  به  می تواند 
ساختارمند  متشکل،  بازار  که  کشورهایی 

تورم  در کنترل  دارند  اوراق  برای  و عمیق 
مدل های  و  داشته اند  موفق تری  عملکرد 

موفق برای ایران محسوب می شوند.
داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناسی  این 
در کشورهایی با سیاست های پولی مستقل 
مهمترین متغیر، نرخ بهره است و نرخ بهره 
را می توان از طریق بازار بین بانکی و بازار 
بازار  این کانال  و  اوراق بدهی کنترل کرد 
کل  بر  که  است  بدهی  اوراق  و  بین بانکی 

اقتصاد تاثیر می گذارد. 
ندری تاکید کرد: البته باید توجه داشته 
باشیم که مسئله تورم در دنیا حل شده است 
و کمتر از ۱۰ کشور تورم باال دارند و مابقی 
کشورها یا سیاست گذار مستقل پولی بودند 
و یا ارزشی برابر پول خود را به کشورهای 
میخکوب  پولی  سیاست گذاری  در  موفق 
اتحادیه  کشورها  این  مهمترین  که  کردند 
اروپا و آمریکا هستند. برای مثال عربستان 
با  اما  ندارد  مستقل  پولی  سیاست  سعودی 
دالر،  به  خود  کشور  پول  کردن  میخکوب 
ارزش پول خود را در برابر کاال و خدمات 
با  برابر  تورم عربستان  امروز  و  حفظ کرده 
تورم آمریکا است. در کشورهایی که سیاست 
پولی مستقل دارند از کانال نرخ بهره تورم را 

کنترل می کنند.
وی افزود: ایران به دلیل مختصات و 
شرایط ویژه ای که دارد و همچنین نوع تفکر 
مدیران و تصمیم سازان کشور نمی تواند پول 
خود را به کشورهای موفق در سیاست پولی 
میخکوب کند هرچند که در برخی از مقاطع 
که نرخ تورم کمتری داشتیم از همین روش 
استفاده کردیم اما به طور کلی ایران به دلیل 
نوع تقابلی که با دنیا دارد نمی تواند این روش 

را دنبال کند.
البته  اقتصادی گفت:  کارشناسی  این 
ظرفیت  این  انسانی  نیروی  لحاظ  از  امروز 
در اقتصاد وجود دارد که بتوانیم از ابزارها و 
روش هایی مانند اوراق نرخ تورم را کنترل 
باید دید تیم جدید چه رویکردی  اما  کنیم 
دارد و آیا از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.

یک کارشناس اقتصادی:

کسری بودجه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد

تاق  ا نرژی  ا کمیسیون  رئیس 
شرایط  در  می گوید  ایران  بازرگانی 
دشوار فعلی باید تمام فعاالن اقتصادی 
و کارشناسان توان خود را برای کمک 
و  تحریم ها  عبور  برای  دولت  به 

محدودیت های فعلی بسیج کنند.
کرد:  اظهار  صالحی  حمیدرضا 
صنعت  خاص  طور  به  و  ایران  اقتصاد 
با  گذشته  سال  سه  طول  در  نفت 
مواجه  آمریکا  جانبه  یک  تحریم های 
بوده و همین مسئله دسترسی ما به منابع 
درآمدی نفت را به شدت کاهش داده 
است. عدم حضور طوالنی مدت ایران در 
بازار نفت، باعث شده تعدادی از رقبای 
بازارهای  در  را  ایران  جای  منطقه ای 
هدف بگیرند و این موضوع نیز برای ما 

دشواری هایی خلق خواهد کرد.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از 
شده  فروخته  سال ها  این  در  که  نفتی 
کشور  به  فراوان  اگرهای  و  اما  با  نیز 
قابل  منابع  امروز  داد:  توضیح  رسیده، 
توجهی از پول نفت ایران در چند کشور 
موضوع  همین  و  شده  بلوکه  خارجی 
کرده  بیشتر  را  اقتصادی  دشواری های 

پیوستن  عدم  تحریم،  کنار  در  است. 
ایران به اف ای تی اف و محدودیت های 
بانکی نیز مزید بر علت شده تا نقل و 

انتقال پول به کشور دشوار شود.
ق  تا ا نرژی  ا کمسیون  ئیس  ر
از  یکی  داد:  ادامه  ایران  بازرگانی 
اصلی ترین مشکالتی که تحریم برای 
ما به وجود می آورد، افزایش قابل توجه 
با  بتوانیم  ما  شاید  یعنی  هزینه هاست. 
دور زدن تحریم یا پیدا کردن مسیری 
جدید کاالی خود را بفروشیم و پولش 
را نیز به کشور بیاوریم اما همین تبادل 
تبادل  یک  از  بیشتر  بسیار  هزینه ای 

برای  تحریم  رو  این  از  و  دارد  عادی 
کشور بسیار هزینه زاست و ما امیدواریم 
دولت جدید راهی برای برون رفت از 

آن پیدا کند.
به صحبت های  اشاره  با  صالحی 
وزیر نفت درباره کمک گرفتن از بخش 
تحریم ها،  زدن  دور  برای  خصوصی 
بیان کرد: بخش خصوصی در سال های 
گذشته نیز تمام تالش خود را کرده تا 
کشور  اقتصاد  برای  سختی ها  این  در 
آورده جدید تولید کند و از این پس نیز 
با همین شیوه کار خود را ادامه خواهد 
با تمام قوا  داد. قطعا فعاالن اقتصادی 

به عنوان یک وظیفه ملی در جایی که 
دولت از آنها بخواهد ورود کرده و تالش 

می کنند مشکالت را حل کنند.
حضور  به  نسبت  هشدار  با  وی 
زدن  دور  فرایند  در  سودجویان  برخی 
بخش  ینکه  ا د:  دا توضیح  تحریم، 
کارنامه  با  دارد  شناسنامه  خصوصی 
روشن و مشخص به دولت کمک کند 
خیلی متفاوت است با برخی سودجویانی 
ادعاهای  کجا  از  نیست  مشخص  که 
نفت  می توانیم  ما  که  می کنند  بزرگی 
بفروشیم و وقتی نمی توانند نتیجه کار 
از  زنجانی می شود.  بابک  چیزی شبیه 
استفاده  لزوم  بر  تاکید  ضمن  رو  این 
برای  بخش ها  همه  توان  از  حداکثری 
کنار  و  اقتصادی  فشارهای  کاهش 
رفتن تحریم ها، باید مراقب بود که در 
صنعت نفت ناگهان یک بابک زنجانی 

جدید متولد نشود.
گذشته  سال  سه  حدود  در  ایران 
 ، یکا مر آ ی  یم ها تحر ثیر  تا تحت 
نفت  فروش  در  زیادی  محدودیت 
آن  از  حاصل  ارز  بازگرداندن  و  خود 

داشته است.

افزایش قابل توجه هزینه های کشور؛

کارشناس اقتصاد: دولت راهی برای برون رفت از تحریم ها پیدا کند!
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و  مدیره  هیئت  رئیس   
منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  حضور  با  اردبیل  استان  ای 
بازدید  از مخزن سد یامچی  نیر  شهرستان 
و آخرین وضعیت منابع و مصارف آب سد 
مخزنی یامچی و شرایط کیفی آب مخزن 
این سد برای تامین پایدار آب شرب مرکز 
وقوع  به  توجه  با  آتی،  ماههای  در  استان 
خشکسالی شدید در حوضه آبریز سد مخزنی 

یامچی را مورد بررسی قرار داد.
مهندس عباس جنگی مرنی در این 
با اشاره به وقوع خشکسالی شدید  بازدید 
یامچی  سد  آبریز  حوضه  در  سالجاری 
شرب  آب  تامین  اولویت  دلیل  به  افزود: 
استان  در  عزیز  شهروندان  برای  پایدار 
سد  مخزن  یریت  مد ل  مسا ا بیل،  د ر ا
شدید  خشکسالی  وقوع  خاطر  به  یامچی 
چشم  کاهش  و  سد  این  آبریز  حوضه  در 
گیر آوردها، با محوریت تامین پایدار و با 
شد  انجام  استان  مرکز  شرب  آب  کیفیت 
و سایر مصارف پایین دست ناچارا کاهش 
یافت و برج تازه احداث آبگیر سد یامچی 
به صورت اضطراری به بهره برداری رسید 
و اگر این تمهیدات انجام نمی شد و عدم 
نظارت دقیق در منابع و مصارف آب نبود، 
قطعا در تامین آب شرب در تابستان و پاییز 
با مشکل و تنش آبی بسیار زیادتری هم 
در کیفیت آب شرب و هم در کمیت آن 
مواجه می شدیم و با این تمهیدات، مسائل 

آب شرب به حداقل ممکن رسید.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 

استان اردبیل برای تامین و تخصیص آب 
شرب با کیفیت برای مراکز جمعیتی در استان 
اردبیل، علیرغم افزایش بی سابقه دمای هوا 
و کاهش بارشها در سال جاری و در نتیجه 
خشک شدن رودخانه ها و کاهش آب ورودی 
سدها، تالش شبانه روزی و بدون حتی یک 
روز اعمال تعطیلی در سال آبی جاری توسط 
کارکنان شرکت آب منطقه ای استان اردبیل 
و شرکتهای بهره برداری و گشت و بازرسی 
منابع آب انجام شد  عنوان کرد و افزود: با 
اندازی پمپهای شناور در سطح مخزن  راه 
سد یامچی و بهره برداری اضطراری از برج 
عمده  امسال  سد،  این  احداث  تازه  آبگیر 
از  سال  گرم  فصل  در  شرب  برداشتی  آب 
سطوح فوقانی مخزن سد یامچی انجام شد 
که قاعدتا کیفیتی بهتری نسبت به سطوح 
پایین مخزن دارد و این کار تا کاهش دمای 

هوای نسبی منطقه و بهبود پارامترهای کیفی 
تداوم خواهد یافت. 

رئیس  مرنی  جنگی  عباس  مهندس 
آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
منطقه ای استان اردبیل با اشاره به افزایش 
به  نسبت  شرب  آب  مصرف  درصدی   ۱۰
سال گذشته، از عموم شهروندان درخواست 
کرد تا با صرفه جویی بیشتر و مصرف بهینه 
از شرایط  ای جهت گذر  ویژه  اهتمام  آب، 
خشکسالی شدید  و کمبود آب در سالجاری 
استان  ای  منطقه  آب  شرکت  و  نموده 
مطلوب  رسانی  خدمت  انجام  در  را  اردبیل 
به شهروندان یاری نمایند.رئیس اداره بهره 
یامچی  مخزنی  سد  نگهداری  و  برداری 
شرکت آب منطقه ای استان اردبیل نیز در 
این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت منابع و 
مصارف آب سد یامچی، وضعیت کیفیت الیه 

های مختلف مخزن  و ذخیره آب در مخزن 
و پیش بینی و برنامه منابع و مصارف آب 

سد تا آخر سال جاری را ارائه کرد.
تصریح  زاده  حبیب  هادی  مهندس 
ابتدای سال جاری  از  آمار  اساس  بر  کرد: 
میلیون   ۱۷ حدود  شهریور  پنجم  تاکنون 
متر مکعب آب ورودی به سد یامچی ثبت 
به  نسبت  متاسفانه  میزان  این  که  گردیده 
مدت مشابه سال گذشته ۴2 درصد کاهش 
دارد و به دلیل وقوع خشکسالی شدید در 
ظرفیت  درصد    ۸۰ به  قریب  حاضر  حال 
باشد  می  آب  از  خالی  یامچی  سد  مخزن 
آبگیری  فصل  شروع  تا  تالشیم  در  ولی 
با  شرب  آب  درصدی  صد  تامین  مخزن، 
اعمال مدیریت فعلی مخزن سد در شرایط 
خشکسالی انجام شود و آب مورد نیاز شرب 

مرکز استان را تامین نماییم.

اولویت اصلی شرکت آب منطقه ای استان اردبیل در شرایط خشکسالی امسال می باشد

تامین آب شرب پایدار و با کیفیت مرکز استان
به مناسبت هفته دولت:

۴ روستای ملکشاهی به شبکه گازرسانی متصل شدند

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از گازدارشدن ۴ روستا از توابع شهرستان 
شوهان  دهستان  روستای   ۴ گفت:  و  خبرداد  دولت  هفته  مناسبت  به  ملکشاهی 
به شبکه  ،) توت،گراب،دول کبود( خوشادول  نادرآباد  شهرستان ملکشاهی شامل 

گازرسانی متصل شدند.
عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم افزود: با اتصال این 

روستاها به شبکه گاز بیش از 2۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
وی اظهار داشت: تاکنون سه شهر ارکواز، مهر و دلگشا و 2۱ روستا از 2۷ 
روستای شهرستان ملکشاهی به شبکه گازرسانی متصل شده اند که تالش می شود 

سایر روستاها نیز در آینده نزدیک با رفع موانع قانونی گازدار شوند.
این روستاها در مجموع  به  برای گازرسانی  اینکه  به  اشاره  با  اللهی  شمس 
انشعاب  اجرا و ۱۵۰  اتیلن  پلی  تغذیه، ۱2 کیلومتر شبکه  حدود ۴۵ کیلومتر خط 
علمک و نیز  2 ایستگاه TBS نصب و راه اندازی شده است افزود: به استثنای 
هزینه اجرای خط تغذیه، در مجموع بیش از ۱۵ میلیارد ریال برای گازرسانی به 

این روستاها هزینه شده است.
شهرستان  راهداری  مدیر  و  فرماندارسابق  از  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 

ملکشاهی برای رفع معارضین و تسریع در اجرای پروژه تشکر کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:
اصفهان یکی از پنج استان برتر باسواد کشور است

محمد اعتدادی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: روش های 
سنتی سواد آموزی جوابگو نیست و استفاده از روش های نو در فرآیند سوادآموزی 
ضروری است و با توجه به چالش مهاجر پذیر بودن اصفهان باید تالش شود تا 
درصد باسوادی در جامعه هدف بطور کامل تا رسیدن به نقطه ریشه کنی بیسوادی 

محقق شود.
وی افزود: سواد آموزی از جمله مهمترین نیاز ها برای پیشرفت هر کشوری 
است و برای رسیدن به نقطه مطلوب در فعالیت های سواد آموزی باید روحیه جهادی 

میان فعاالن این حوزه تقویت و از هرگونه تشریفات اداری پرهیز شود.
اعتدادی یادآور شد: نتیجه ارزیابی عملکرد معاونت سوادآموزی این اداره کل 
نشان می دهد بر اساس محور های 2۵ گانه شاخص و ارزیابی معاونت سوادآموزی 

کشور اصفهان در۱۴ شاخص رتبه اول تا سوم کشوری کسب کرده است.
وی ادامه داد: عالوه بر این استان اصفهان در پنج شاخص خالقیت و نوآوری، 
سامانه سواد آموزی، نشست کتابخوانی، آموزش رایانه و طرح خواندن با خانواده 

با کسب رتبه های ۴ الی ۱۰، در جایگاهی باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: سواد یک مهارت 
اجتماعی است و سه کارکرد مهم توانمندسازی، آگاه سازی و اصالح رفتار در زندگی 
مخاطبان دارد و بیسوادی زمینه آسیب پذیری و آسیب رسانی در افراد را تقویت 
می کند و استان اصفهان با ۹۷.۷ درصد باسوادی جزو پنج استان برتر با سواد کشور 

است و از جایگاه مطلوبی در سواد آموزی برخوردار است.
وی تاکید کرد: از جمله ماموریت اداره کل آموزش و پرورش استان در حوزه 
سوادآموزی شناسایی، جذب و آموزش بزرگساالن بی سواد و کم سواد است و الزمه 
آن افزایش دقت در ثبت نام، ارتقاء کیفیت آموزشی و کسب اطمینان از نتایج است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: گسترش آموزش های 
سوادآموزی از طریق توسعه و تقویت مراکز یادگیری محلی سریعتر صورت می گیرد.

در دومین روز از هفته دولت:
با حضور  گاز در شهرستان سرخه  پروژه های شرکت 
ویدئو کنفرانسی استاندار سمنان به بهره برداری رسید
بهره برداری از پروژه گازرسانی به ۱۸ واحد صنعتی در محور سمنان/سرخه 
انجام  و عملیات اجرایی گازرسانی به 23 واحد صنعتی و کشاورزی در شهرستان 

سرخه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛ همزمان با بهره برداری 
از پروژه گازرسانی به ۱۸ واحد صنعتی در محور سمنان - سرخه ، آغاز عملیات 
اجرایی گازرسانی به مرغداری های محور السجرد تا عبدل آباد و محور روستایی 
ایج/جوین با حضور ویدیو کنفرانسی استاندار سمنان و جمعی از مسئولین استانی و 

شهرستانی در شهرستان سرخه اعالم گردید.
در این مراسم علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان مزیتهای 
رقابتی گاز در مقایسه با سایر سوختهای فسیلی و نقش آن در افزایش بهره وری 
را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: خوشبختانه با توجه به زیرساخت های فراهم 
شده پایداری جریان گاز در سراسر استان از ضریب اطمینان بسیار باالیی برخوردار 
است و شرکت گاز استان در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از پذیرش 
متقاضیان بخش تولید و صنعت و جایگزینی سوخت واحدهای کشاورزی و صنعتی 

فعال استقبال می نماید.
وی با اشاره به تخصیص اعتباری بالغ بر 33 میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان 
برای اجرای این طرح ها گفت: بهره برداری از این پروژه ها عالوه بر ارتقای سطح 
رفاه، منجر به ایجاد رونق بخش تولید و کشاورزی این منطقه می گردد؛ در این 
طرح ها ۱۱۵ کیلومتر خط تغذیه و شبکه، چهار باب ایستگاه تقلیل فشار گاز احداث 

و اجرا شده است.
اعوانی در پایان گفت: شرکت گاز رسالت خود را که همان ایجاد دسترسی به 
زیرساخت انرژی پاک گاز است انجام داده؛ امیدواریم ظرفیت تأمین انرژی ایجاد 

شده، زمینه توسعه صنعت و رونق تولید منطقه را فراهم سازد.

کاالی  تُن  هزار   ۳۹ ایالم:  استاندارد  مدیرکل 
استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

کاالی  ُتن  هزار   3۹ جاری  سال  در  گفت:  ایالم  استاندارد  ایالم_مدیرکل 
استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شده است.

مهناز همتی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، 3۹ هزار و ۱۵۷ تن 
کاال ارزیابی و با صدور گواهی انطباق از مرز مهران به عراق صادر شده است.

کارشناسان  توسط  آنها  بر  نظارت  بازرسی،  از  پس  کاالها  این  افزود:  وی 
استاندارد، از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر شده است.

از مرز  مدیرکل استاندارد ایالم گفت: بیشترین کاالی استاندارد صادر شده 
مهران مربوط به مصالح ساختمانی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در طی این مدت برای تعداد ۵۴۸ فقره پرونده صادراتی 
بر اساس پروانه استاندارد آنها، مجوز صادرات صادر شده است.

ماهیت،  تعیین  آزمون  فقره   ۴۴۶ مدت  این  در  همچنین  شد:  یادآور  همتی 
در آزمایشگاه اداره استاندارد مهران انجام شد که بیشترین آن مربوط به آهک و 

کربنات سدیم بود.

رئیس شورای شهر اردبیل:
تکمیل الک پشتی پل قدس قابل قبول نیست

اقدام پیمانکار در تکمیل الک پشتی پل  رئیس شورای شهر اردبیل گفت: 
این  با  قرارداد  ادامه  در  این وضعیت  تداوم  در صورت  و  نیست  قبول  قبل  قدس 

پیمانکار به مشکل برمی خوریم.
جواد انصاری در در جریان بازدید اعضای شورای شهر اردبیل از پروژه های 
عمران شهری در اردبیل اظهار کرد: در اولین روزهای کاری دوره ششم با تاکید 
اعضای شورای شهر تصمیم گرفتیم تا از پروژه های نیمه تمام بازدید کرده تا در 

جریان روند اجرای آن و مشکالت احتمالی قرار گیریم.
وی مقصد اول این بازدید را پل قدس اعالم و خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه اعضای شورای شهر در موسم انتخابات برای شهروندان قول مساعد داده اند 
تا پل قدس را به سرعت تکمیل کنند از کارگاه فعال این پروژه بازدید کردیم و با 
توضیحات پیمانکار و ناظر پروژه در جریان آخرین وضعیت پل قدس قرار گرفتیم.

تیر ورق  بودن ۱۴  ناقص  به  توجه  با  داد:  ادامه  اردبیل  رئیس شورای شهر 
عرشه اصلی مقرر شد تا پیمانکار به سرعت این تجهیزات و امکانات را در تکمیل 
عرشه اصلی در اختیار کارگاه پل قدس قرار دهد تا عرشه اصلی آماده بهره برداری 

تا دو ماه آینده قرار گیرد.
انصاری پیشرفت فیزیکی پروژه را ۸۱ درصد در عرشه اصلی اعالم کرد و گفت:  
چنانچه در موعد مقرر پروژه همچنان روند الک پشتی داشته باشد قطعا با پیمانکار 
برخورد خواهد شد تا طوالنی شدن اجرای این پروژه به گله مندی مردم منجر نشود.

 ۱۹ اخیر  ماه  چهار  در  کرونایی  بیماران  سرپایی  پذیرش 
هزار و ۸۵۴ نفر بود

در  مدیریت  این  گفت:  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
سرپایی  صورت  به  را  کرونایی  بیمار   ۸۵۴ و  هزار   ۱۹ اخیر  ماه  چهار 
پذیرش کرده که نسبت به کل پذیرشدگان سال گذشته هشت هزار نفر 

افزایش داشته است.
بوشهر_فاطمه کرمپورنبا : ، سید جواد رکاب پور روز سه شنبه در جمع 
اجتماعی  تامین  بوشهر  استان  در  کرونا  شیوع  بدو  از  افزود:  خبرنگاران 
براساس رسالت خود همگام با دانشگاه علوم پزشکی اقدام به ارائه خدمت 
کرده که مهم ترین آن نیز برداشتن بار قابل توجهی از دوش بیمارستان 
به  بیشتر  برای کمک  زمینه  این طریق  از  تا  است  فارس  خلیج  شهدای 

درمان بیماران کرونایی فراهم شود.
رکاب پور ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در استان بوشهر سه مرکز 
درمانی بستری شامل سلمان فارسی، مهر برازجان و نبی اکرم عسلویه دارد.

وی اظهار داشت: بیمارستان مهر برازجان به دلیل شرایط ویژه ای که 
داشت همواره به عنوان بیمارستان تخصصی زنان و زایمان فعالیت داشت 
اما در مدتی که کرونا شیوع پیدا کرد، درمان بیماران غیر کرونایی عهده 
دار شد که با این رویکرد بار درمان بیماران غیرکرونایی را از بیمارستان 

شهید گنحی برازجان برداشته است.
رکاب پور ادامه داد: در پیک اخیر بیمارستان مهر برازجان نیز از هیچ 
تالشی برای درمان بیماران سرپایی کوتاهی نکرد و روزانه بیش از ۵۰ 

بیمار به صورت سرپایی درمان می کند.
برای  ۱۶ تخت  نیز  اکرم عسلویه  نبی  بیمارستان  کرد:  تصریح  وی 
بستری دائم بیماران کرونایی و 2۵ تخت نیز برای بستری موقت بیماران 

کرونایی دارد.
رکاب  پور ادامه داد: در سال گذشته آمار کل بستری بیماران کرونایی 
پذیرش شده در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر سه هزار و ۱۰ نفر بود که 
این میزان در پنج ماه ابتدایی امسال 2هزار و ۷۷ مورد گزارش شده است.

به  کرونا  سرپایی  بیماران  مراجعه  میزان   ۹۹ سال  در  گفت:  وی 
در  میزان  این  که  بود  بیمار   ۵۵۷ و  هزار   ۱۱ فارسی  سلمان  بیمارستان 

چهار ماه ابتدایی امسال به ۱۸ هزار و ۶3۴ نفر رسیده است.
رکاب  پور اظهار داشت: این افزایش پذیرش در حالی صورت گرفته 
اضافه  این حال  با  اما  نداشته  افزایشی  و کادر درمانی  که شمار تخت  ها 
بار تحمیلی با تالش همه جانبه و خستگی ناپذیر در راستای ارئه خدمت 
کمبودهایی  بدون شک  کار  این حجم  با  و  استانی  ها محقق شد  به هم 

نیز وجود خواهد داشت.
مدیر درمان تامین اجتماعی در استان بوشهر گفت: برای قدرشناسی از 
کادر درمان باید شرایطی فراهم شود که عالوه بر دیدن خدمات انجام شده 
در مورد خدماتی که با تمام دشواری ها ارائه شده ناسپاسی صورت نگیرد.
تامین رمدسیویر به عنوان  افزود: مبلغی که سال گذشته برای  وی 
داروی بیمارن کرونایی استان بوشهر هزینه شد یک میلیارد تومان بود که 

این میزان در پنج ماه امسال 2 برابر مجموع سال گذشته است.
رکاب پور عنوان کرد: در بخش درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 
برای بیماران کرونایی ظرفیت پذیرش روزانه ۱۰۰ تخت بستری دائم و 

۸۰ تخت بستری موقت است.
وی اظهار داشت: در بیمارستان سلمان فارسی یک آمبوالنس ویژه 
آموزش  انسانی  نیروی  و  اختصاصی  تجهیزات  با  کرونایی  بیماران  برای 
روند  در  بخشی  سرعت  برای  موثر  اقدامی  که  شده  نظرگرفته  در  دیده 

درمان بیماران به شمار می  رود.
کارکنان  از  نفر   22۰ مجموع  در  گذشته  سال  شد:  یادآور  رکاب  پور 
کووید  بیماری  به  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  بخش 
مورد   ۱2۹ تاکنون  ابتدای سال جاری  از  میزان  این  مبتال شدند که   ۱۹

گزارش شده است.
استان  این  مزمن  بیمار  2۴هزار  کرد:  اظهار  دیگری  بخش  در  وی 
برای دریافت رایگان داروهای ضروری درب منزل زیر پوشش طرح نسیم 

۱۹ قرار گرفتند.
برازجان،  بوشهر،  شهرهای  در  بیماران  این  داشت:  اظهار  رکاب پور 
آن می  شود که  تحویل  منزل  آنها درب  داروی  گناوه  و  عسلویه، کنگان 
عمده مزیت طرح کاهش مراجعه حضوری با هدف کمک به قطع زنجیره 

ویروس کرونا است.

انجام  اقتصادی  به رفع مشکالت فعاالن   در راستای کمک 
می شود: 

و  صدا  و  اصفهان  بازرگانی  اتاق  مشترک  کارگروه  تشکیل 
سیما 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،رئیس اتاق بازرگانی 
با مدیرکل،قائم مقام و معاونین صدا وسیمای مرکز  اصفهان در نشست 
اصفهان گفت: اقدامات مستقیم وموثر صدا و سیما در راستای کمک به بهبود 

شاخص های محیط کسب و کار استان قابل تقدیر است. 
مسعود گلشیرازی در این جلسه که باحضور جمعی از اعضای هیئت 
نمایندگان و مدیران اجرایی اتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد، با تاکید بر 
تبدیل  اقتصادی درجامعه، تحقق  فعاالن  ضرورت رعایت حقوق مردم و 

این حق به ارزش را تنها دربستر رسانه امکانپذیر دانست.
وی ارتقاء ۱2 رتبه ای شاخص فضای کسب و کار استان را مرهون 
اطالع رسانی دقیق بسترها و پتانسیل های موجود در استان برای کمک 
به رفع مشکالت صاحبان کسب و کار و حمایت های استاندار، رئیس کل 
اجرایی  های  دستگاه  روسای  و  دادستان  ایشان،  معاونان  و  دادگستری 

استان دانست. 
از  یکی  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
منسجم ترین تیم های اقتصادی استان در پارلمان بخش خصوصی اصفهان 
مشغول خدمتگزاری است تصریح کرد: در این دوره سعی شده نیروهای 
جوان و نخبه درکنار خبرگان، بدنه ای پاسخگو به فعاالن  اقتصادی را 

تشکیل دهند.
 گلشیرازی بر امیدآفرینی در بین مردم از طریق معرفی پروژه های 
یافته موثردر وضعیت کسب و کار و معیشت مردم،  اتمام  درحال اجرا و 
افزود:بخش  تاکید کرد. وی  ابزارهای مختلف  با  از طریق اطالع رسانی 
خصوصی اصفهان نگاه توسعه محور را دررأس برنامه های خود قرارداده 
تعریف  مختلف  های  دستگاه  با  مشارکتی  های  پروژه  زمینه  این  در  و 

کرده است. 
و  صدا  در  شده  تهیه  برنامه های  مناسب  رسانی  اطالع  گلشیرازی 
کار  و  کسب  محیط  های  شاخص  ارتقاء  به  منجر  که  اصفهان  سیمای 
استان شده است را الگوی مطلوبی برای سایر استان های کشور دانست. 
اصفهان  مرکز  صداوسیمای  مدیرکل  عبدالحسینی،  بهرام  ادامه  در 
نهم  دوره  میان  خوب  تعامل  تر  مطلوب  نتایج  بر  امیدواری  ابراز  ضمن 
پارلمان بخش خصوصی اصفهان و صدا و سیما گفت: فرهنگ و اقتصاد 
تاثیر مستقیمی بریکدیگر داشته و در صورت بهتر شدن شرایط هر یک 
گرفته  شکل  تعامل  شد.   خواهد  متاثر  نیز  دیگر  حوزه  ها،  حوزه  این  از 
میان اتاق و صدا و سیما می تواند نتایج مطلوبی برای جامعه داشته باشد. 
از  اصفهان،حمایت  شمار  بی  ظرفیت های  به  اشاره  با  عبدالحسینی 
سرمایه های اقتصادی استان که با وجود مشکالت زیاد در حال ادامه فعالیت 

و حفظ اشتغال می باشند را بسیارحایز اهمیت دانست.  
وی محور اصلی فعالیت های صدا و سیما را کمک به بخش اقتصاد 
عنوان و تصریح کرد: ما به دنبال کمک به رفع مشکالت فعاالن اقتصادی 
هستیم و در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد. . بهنام ابراهیمی، 
پیرامون  گزارشی  ارائه  به  نیز  اصفهان  بازرگانی  اتاق  دبیرکل  جانشین 
درزمینه  سیما  و  و صدا  اصفهان  بخش خصوصی  پارلمان  همکاری های 
پشتیبانی از تولید و کمک به بهبود شاخص های کسب و کار استان پرداخت. 
وی پخش ۹۸ برنامه  رهیافت با هدف تبیین فعالیت ها و دستاوردهای 
اتاق نسل سوم، 3۷ برنامه گفت وگوی ویژه خبری به منظور مطالبه گری، 
طرح و پیگیری مشکالت فعاالن اقتصادی و حوزه های محتلف کسب و 
کارو برنامه ¬هایی مانند مستند بنگاه شرافت، انارو ایران من را از جمله 

اقدامات مشارکتی اتاق اصفهان در این زمینه نام برد.  . 

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان 
هفته  در  رسانی  برق  پروژه   2۰۹ افتتاح  از 
مبارک دولت با اعتباری بالغ بر ۷۴ میلیارد 
و ۴3۰ میلیون تومان در شهرستان اصفهان 

خبر داد .
مهندس  حمید رضا  پیرپیران افزود 
در  جدید  انشعابات  برای  ظرفیت  :ایجاد 
شهرها و روستاهای شهرستان های کوهپایه 
های  شبکه  جرقویه،تبدیل  و  ،ورزنه  ،هرند 
در  و  برق  تلفات  ،کاهش  زمینی  به  هوایی 
نهایت کاهش خاموشی ها در هفته دولت 

اجرایی و عملیاتی می شود.
حاضر  حال  :در  کرد  تصریح  وی 
اتوماسیون  تجهیزات  به  شبکه  ۵۸۶نقطه 
ونزدیک به 3۰ هزار انشعاب نیز به کنتورهای 
فهام مجهز شد که تمام رفتارهای فنی شبکه 

را پایش و مدیریت می کنند د
،متعادل  بار  تنظیم  :فرایند  افزود  وی 
براساس  شرکت  های  شبکه  بار  سازی 
نرم افزارهای منطبق با GISتا حدود ۹۰ 
درصد به صورت خودکار و اتوماتیک انجام 
می شود و تنها ۱۰ درصد به عملیات میدانی 

متکی است. 
مهندس پیرپیران با اشاره به احداث 
و  نصب  و  جدید  شبکه  کیلومتر   ۱۷۸
زمینی  و  تجهیز2۵۵ دستگاه پست هوایی 
انشعابات  برای  سازی  کرد:ظرفیت   تاکید 

برق برای سال آینده و پایداری شبکه  در 
یاد  های  پروژه  اهداف  از  تابستان  پیک 

شده است .
وی به مهمترین پروژه های عملیاتی 
شده در هفته دولت اشاره کرد و گفت: ۱۸ 
ضعیف  فشار  شبکه  سازي  بهینه  کیلومتر 
کابل  به  مسي  شبکه  تبدیل   ( یي  هوا
-کاشانی  جهاد  خیابانهای  خودنگهدار(- 
صمدیه   سروش-  آبادی-  شمالی-شمس 
که کاهش خاموشی ها و رفع حریم و ایجاد 
،۵ کیلومتر  نموده است  را میسر  بار  تعادل 
درخیابان  بهسازي ساختار شبکه  و  اصالح 
باغ توت)فاز ۱ و  2(، 3  آپادانا دوم کوچه 
، ۵ کیلومتر  بلوار  کیلومتر احداث روشنایی 
فلزي  پایه  با  معابر  روشنایي  شبکه  احداث 

همسطح  غیر  تقاطع  قند  کارخانه  جنب 
شهید سردار سلیماني نمونه ای از پروژه های 
صورت گرفته است و در کل نزدیک به 2۰۰ 
کیلومتر احداث شبکه روشنایی ،تجهیز پست 
فرسوده  ،بهینه سازی شبکه های  وترانس 
،کابل کشی فشار متوسط و ضعیف زمینی 
و هوایی ،رفع حریم شبکه و.....در این ایام 

مبارک به بهره برداری می رسد.
وی ابراز داشت :کاهش خاموشی های 
ناشی از خطاهای گذرا و دائم در شبکه های 
توزیع ،کاهش خطر آتش سوزی در مناطق 
مشجر و جلوگیری از تخریب محیط زیست 
است  نگهدار  خود  های  کابل  مزایای  از 
های  کیفیت  به گسترش  توجه  عبارتی  به 
سبزو  مدیریت  توسعه  و  محیطی  زیست 

کاهش خطرات ناشی از چالش های حریم 
خطوط به با استفاده از کابل های خود نگهدار 

ارتقا می یابد.
وی به افزایش تعداد مشترکین اشاره 
کرد و گفت: تعداد 223۵۷ مشترک خانگی 
مشترک   2۷۱، عمومی  مشترک   ۱۱۹۷،
 ۷۵۷۵ و  صنعتی  مشترک  کشاورزی،۴۷ 
سال  دولت  ازهفته  سایرمصارف  مشترک 
گذشته تا کنون اضافه شده است وبه عبارتی 
سال  یک  مدت  در  انشعاب  3۱۴۴۷ جذب 
به  نزدیک  کنون  تا  و  است  گرفته  صورت 
۹۵ درصد از خدمات به مشترکین به صورت 

غیرحضوری ارائه شده است.
روشنایی   : گفت  مسئول  مقام  این 
صنعت  توسعه  های  شاخصه  دیگر  معابراز 
برق است و در این راستا شرکت توزیع برق 
اصفهان به منظور تامین مناسب و مطلوب 
روشنایی معابر ۴3۹۸ دستگاه چراغ پربازده 
کم مصرف و ۱۵۸۹ پایه و نزدیک به ۷۰ 

کیلومتر شبکه را احداث نمود. 
وی ابراز داشت :در راستای هوشمند 
سازی شبکه های توزیع برق ،رضایتمندی 
به  بهتر  خدمات  ارائه  در  تسهیل  و  مردم 
مشترکین از فن آوری های روز دنیا مانند 
گرم  ؛خط  شبکه  توماسیون  ا تجهیزات 
فهام  طرح  و  دور  راه  از  قرائت  ،سیستم 

استفاده شده است .

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان  ازبهره برداری از  ۲0۹ پروژه بزرگ برق رسانی 
در هفته دولت خبر داد

سرپرست    : یعقوبیان  آذر  ایالم_  
به وضعیت  با توجه  ایالم گفت:  شهرداری 
حاد کرونایی و شرایط همه گیری ویروس 
کرونا و آمار باالی شیوع این بیماری مسری 
و خطرناک، مردم از ورود به آرامستان شهر 

ایالم خودداری نمایند.
خالق منصوری با اعالم این خبر اظهار 
توصیه  و  هشدارها  تمام  علیرغم  داشت: 
بهداشتی،  پروتکلهای  رعایت  بر  مبنی  ها 
متاسفانه بعلت سهل انگاری و رعایت نکردن 
مبتالیان  افزایش  شاهد  روز  به  روز  افراد، 
شدن  بستری  و  منحوس  ویروس  این  به 
عزیز  مردم  طلبد  می  که  هستیم  بیماران 
استان خاصه شهروندان ایالمی از ازدحام بی 
رویه در مناطق شهری و همچنین حضور در 
ارامستانها خودداری و نهایت همکاری را با 

ماموران شهرداری ایالم بعمل آورند.
ای  قبیله  و  قومی  بافت  افزود:  وی 

از  کسی  وقتی  که  است  شده  سبب  ایالم 
دنیا می رود اکثریت قریب به اتفاق فامیل 
و اقوام دور و نزدیک و اینکه مبادا موجبات 
گالیه شود به بهانه های مختلف در مراسم 
ترحیم و تدفین حضور می یابند که این باعث 
تجمع بی رویه در آرامستانها شده که این 

به نوبه خود شرایط کرونایی را حاد کرده و 
آمار بستری ها و مرگ و میرها را افزایش 
به  را  جامعه  افراد  متعاقبا سالمت  که  داده 

مخاطره انداخته است.
سرپرست شهرداری ایالم اضافه کرد: 
هدف ما و همه عوامل ستاد استانی مبارزه با 

کرونا حفظ سالمت مردم و همکاری با کادر 
درمان است و از همگان میخواهیم در این 
زمینه با ماموران شهرداری همکاری داشته 
باشند و از حضور در آرامستانها اجتناب کنند 
و فقط تعداد معدودی جهت تدفین و تغسیل 
متوفی به آرامستان مراجعه نمایند، در غیر 
اینصورت ما مجبوریم طبق دستور استاندار 
از  به دستورات ستاد کرونا  محترم و عمل 
ورود افراد به آرامستان بهشت رضای شهر 

ایالم خودداری کنیم.
همه  از  گفت:  پایان  در  منصوری 
انتظار  خاضعانه  ایالمی  فهیم  شهروندان 
آرامستانها و عمل  با عدم حضور در  داریم 
پروتکلها  رعایت  و  بهداشتی  دستورات  به 
فرهنگ  ین  ا کردن  نهادینه  به  نسبت 
مبادرت ورزیم تا ان شاء اهلل هر چه زودتر 
روند این بیماری را کنترل و از همه گیری 

آن جلوگیری نماییم.

شهدار ایالم: مردم از مراجعه به آرامستان ها خودداری کنند

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
استان  گفت:  اردبیل  استان  صنعتی 
استان  از  که   ۱3۷3 سال  در  اردبیل 
استان  به  و  منفک  شرقی  آذربایجان 
شهرک  یک  دارای  تنها  شد  تبدیل 
صنعتی اردبیل)۱( بود ولی اینک به لطف 
استان شدن اردبیل و همچنین اقدامات 
توسعه ای مسئوالن، این استان دارای 
و  دولتی  صنعتی  ناحیه  و  شهرک   2۸

غیردولتی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
محمد اهلی در جریان بازدید از شهرک 

این  اعالم  ضمن  اردبیل)2(  صنعتي 
مطلب گفت: با تامین اراضی و زیرساخت 
های انجام شده، مساحت شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان از ۵۰ هکتار سال 
۱3۷3 به بیش از ۱۶۰۰ هکتار افزایش 
بین  این  از  داد:  ادامه  است.وی  یافته 
از مساحت شهرک های  ۱۴۰۰ هکتار 
صنعتی استان مربوط به شهرک های 
 2۰ را  مساحت  این  که  است  دولتی 
شهرک و ناحیه صنعتی شامل می شود.
اهلی افزود: در حدود 2۰۰ هکتار هم از 
اراضی شهرک های صنعتی مربوط به 
که  است  غیردولتی  ۸ شهرک صنعتی 

از این حیث هم از افزایش فوق العاده 
ای برخوردار بوده ایم چونکه در زمان 
تاسیس استان اردبیل، این استان دارای 
صنعتی  ناحیه  یا  و  شهرک  هیچگونه 
شهرک  اکثر  البته  که  نبود  خصوصی 
های غیردولتی در طول این چند سال 

اخیر ایجاد گردیده است. 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل ایجاد شهرک ها 
جای  جای  در  جدید  صنعتی  نواحی  و 
نقاط استان را زمینه ساز توسعه صنعت 
و ایجاد اشتغال در این مناطق دانست و 
افزود: با احداث و توسعه شهرک های 

گذاران  سرمایه  حضور  جدید،  صنعتی 
شد  خواهد  فراهم  استان  سطح  در 
بایستی  مهم  امر  این  تحقق  برای  که 
راس  در  صنعتی  های  شهرک  توسعه 

امور مسئوالن استانی قرار گیرد.
وی یکی از مشکالت حال حاضر 
در بخش سرمایه گذاری در شهرک های 
صنعتی استان را کمبود زمین در برخی از 
مناطق استان برشمرد و ابراز امیدواری 
نمود تا با توسعه و احداث شهرک ها و 
نواحی صنعتی جدید مشکل کمبود زمین 
در این نقاط با توجه به استقبال سرمایه 

گذاران برطرف گردد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

روند سریع توسعه اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان اردبیل

های  خواست  در  به  رسیدگی  بررسی  جلسه 
شهروندی ثبت شده در سامانه ۱3۷ با حضور معاونین 
مربوطه مدیران مناطق و سازمان های شهرداری، بعد 
جلسات  سالن  در  ماه  شهریور   3 چهارشنبه  ظهر  از 

شهرداری اهواز برگزار شد.
سرپرست شهرداری اهواز در این جلسه با تاکید 
بر تسریع در رسیدگی به در خواست های شهروندان 
کرونایی، گفت  در شرایط  نیروهای خدماتی  نقش  و 
شهرداری  پرسنل  کلیه  و  شهری  خدمات  نیروهای 
خود را در صف مقدم مبارزه با کرونا بدانند ، چرا که 
پاکیزگی شهر، و حفظ نشاط و سرزندگی شهر در این 

شرایط بر عهده آنان است.
نخاله های  ساماندهی  طرح  بر  تأکید  با  ایشان 
ساختمانی و آغاز به کار طرح ترمیم آسفالت مناطق 
تا  دارند  به جهش  نیاز  خدماتی  های  گفت، شاخص 
مردم خدمات ملموس تری را درک کنند وی با تاکید 

بر اینکه گفتمان شهرداری می بایست به سمت شهروند 
محوری و نظارت همگانی حرکت کند، افزود همدلی 
پرسنل شهرداری و مردم می تواند نجات بخش شهر 

از وضعیت فعلی باشد
علیرضا عالی پور در خصوص روند حل مشکالتی 
که مردم از طریق سامانه ۱3۷ اعالم می کنند، اظهار 
صورت  به  ها  مجموعه  در  مسائل  برخی  باید  کرد: 
بیجا و  موانع  برخی  زمانی که  تا  و  بیفتد،  درست جا 
رویه ها اصالح نشود، شاهد کندی حرکت و اتالف 
کرد  اضافه  بود وی  خواهیم  مردم  نارضایتی  و  وقت 
مقام معظم رهبری هم تأکیدشان بر مانع زدایی و  کار 
جهادی است، و تا وقت و انرژی مضاعف در امور به 
نمی شود و رضایت  برطرف  موانع  کار گرفته نشود، 

مردم حاصل نمی گردد.
عالی پور با اشاره به معضل نخاله های ساختمانی 
در سطح شهر گفت: نصب مخزن های مخصوص نخاله 

در محل های ساخت وساز، بازدید و بررسی مرتب اکیپ 
های اجراییات و خدمات شهری از نقاطی که آلوده به 
 GPS نخاله ریزی هستند و همچنین نصب سیستم
بر روی خودروهای حمل نخاله، از راه های مقابله با 

معضل نخاله های ساختمانی است.
ناشی  را  مناطق  برخی  مشکالت  پور  عالی 
آموزهای  و  شهرداری  نیروهای  آموزش  کمبود  از 
اما  ها  کمبود  وجود  با  گفت:  و  دانست  شهروندی 
که  شهرداری  اموال  که  شود  می  مشاهده  بسیار 
نگهداشت  عدم  دلیل  به   ، است  مردم  به  متعلق 

صحیح تخریب می شود.
عالی پور در پایان، به پایش و ارزیابی عملکرد 
ها بر اساس گزارشات مردمی در سامانه ۱3۷ اشاره 
از  خصوص  این  در  که  مشکالتی  گفت:  و  کرد 
اولویت  رعایت  با  باید  شود  می  اعالم  مردم  سوی 

فورا انجام شود.

سرپرست شهرداری اهواز:
پرسنل شهرداری تسریع در رسیدگی به درخواستهای شهروندان را در اولویت قرار دهند
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مذاکره چیست ؟ 
برای ورود به مبحث شایسته است با ارائه تعاریفی، 
مفهوم مذاکره را برای خواننده گرامی توضیح دهیم . 
در اینجا نخست چند تعریف ارائه شده در فصل اول از 
کتاب هنر و فن مذاکره تالیف آقای اصغر گرشاسبی 
در مورد مذاکره را نقل می کنیم و سپس تعریف خود 

را ارائه می دهیم . 
• فرهنگ مارین وبستر مذاکره را » عمل 	

یا فرایند گفتگو با دیگری جهت دستیابی به توافق بر 
سر مساله ای «  تعریف نموده است. 

• مذاکره 	 هریتیج  امریکن  فرهنگ  در 
دیگران  با  گو  و  گفت  فرایند  یا  عمل  صورت»  به 
جهت دستیابی به توافق یا یک موافقت نامه« تعریف 

گردیده است. 
در این دو تعریف بر دو عنصر گفت و گو و توافق 
تاکید شده است . در تعاریف تخصصی تر و حرفه ای تر 
از مذاکره،  یکی از مهم ترین عناصری که در تعریف 
مذاکره آورده می شود " فرایند بودن " مذاکره است که 
در تعریف های فرهنگ نامه ای و عمومی به آن اشاره 
نشده است . به عبارت دیگر مذاکره یک اتفاق منفرد 
و تک مرحله ای نیست بلکه زنجیره ای از فعالیت ها 
و اقدامات مختلف است که برخی از آنها حتی پیش از 

آغاز گفت و گو انجام می شوند.  
آقای گرشاسبی در صفحه 22 از کتاب خود تعریف 
المعارف ویکی پدیا  از دایره  از مذاکره را  جامع تری 
آورده اند . مطابق این تعریف » مذاکره عبارت است 
از فرایندی که طی آن طرف های ذی نفع اختالفات 
خود را حل می کنند، بر سر رویه های کاری توافق 
یا جمعی چانه  نفع شخصی  برای کسب  نمایند،  می 
زنی می کنند و در راه حصول نتایجی که منافع مقابل 

را تامین می نماید تالش می کنند« . 
      به نظر تهیه کنندگان  مقاله حاضر در تعریفی 
و  »گفت  را  مذاکره  توانیم   می  کاربردی  اما  ساده  
شنود« بین دو یا چند نفر بدانیم که  به منظور رسیدن 
به هدف خاصی انجام می شود. در این تعریف ساده از 
روی عمد ، از ترکیب » گفت و شنود« بجای ترکیب 
» گفت و گو« استفاده کرده ایم . تفاوت »گفت و گو« 
و » گفت و شنود« در فعل شنیدن است . به اعتقاد ما 
زمانی که از ترکیب گفت و گو استفاده می شود این 
تصور در ذهن به وجود می آید که در مذاکره هم مثل 
یک صحبت عادی بین دوستان و آشنایان ، طرفین 
برای وقت گذراندن با هم مشغول صحبت هستند و 
حرف هایی را به هم می گویند  یا مثال در دعوا  که 
طرفین کاری به حرف هایی که طرف دیگر می زند 
ندارد و فقط می خواهد صدای خود را هرچه بلند تر 
و بدون شنیدن حرف های طرف مقابل  بر سر طرف 

دیگر بکوبند.   
با        ما معتقدیم که مذاکره بطور داوطلبانه 
طرف یا طرفین وارد گفت و شنود شدن است که در 
انتهای جریان  و فرایند مذاکره  ما و طرف های دیگر 
به نتایج و  دست آوردهای مورد نظرمان برسیم و در 
این بین شنیدن حرف های گفته شده و بویژه حرف 
است.  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  نشده  گفته  های 
است  هایی  حرف  نشده  گفته  های  حرف  از  منظور 
که باید با چشمان مان آنها را ببینیم ، حرف هایی که 
توسط چشم ها، دست ها، پاها و سایر قسمت های بدن 
زده می شوند ، چیزی که در متون تخصصی مذاکره و 
 body  ( مدیریت مذاکرات از آن با عنوان زبان بدن

language ( یا می کنند .   
مذاکره کننده کیست ؟ 

که  باشد  این  تواند  می  پاسخ  ترین  ساده  شاید 
مذاکره کننده کسی است که صالحیت مذاکره را دارد، 
و صالحیت مذاکره را برخورداری از نگرش، دانش، و 
مهارت های الزم و کافی برای مذاکره بدانیم.  اهمیت 
دانش و مهارت های تخصصی مذاکره زمانی برای ما 
نمایان تر می شود که بدانیم که با تسلط به آنها از 
مراجعه کننده عادی به شعبه مان می توانیم  مشتری 
، از مشتری عادی شعبه مان مشتری وفادار  و  راضی 
، از مشتری وفادار و راضی شعبه مان بازاریاب و مبلغ 
این  با   . بسازیم  مان  بانک  برای  و  مان  شعبه  برای 
نگرش و رویکرد است که  هم خودمان و هم شعبه 

مان در روند رشد قرار می گیرد. 
        حال اگر  با نگاه آسیب شناسی به موضوع 
نگاه کنیم،  می توانیم به راحتی متوجه شویم که به 
دلیل نداشتن دانش و مهارت های مذاکره چه فرصت 
هایی را در زندگی شخصی و در روابط کاری مان با 
همکاران و مشتریان  از دست داده ایم. چه فرصت 
هایی داشته ایم که با فرزندان مان در مورد آینده و 
منافع شان صحبت کنیم و آنها را در رسیدن به نتایج 
بهتر تشویق کنیم و نتوانسته ایم به خوبی استفاده کنیم 
، چه فرصت هایی داشته ایم که به مراجعه کنندگان به 
شعبه مان در مورد مزیت های  محصوالت و خدمات 
بانک مان توضیح بدهیم و از آنها مشتریان دائمی با 
روابط کاری سود آور برای شعبه و بانک بسازیم  و 
افزوده  ارزش  با  ایجاد روابط  مراجعه کننده ها بدون 

باال از شعبه ما رفته اند. 

نگرش مذاکره چیست ؟
صالحیت  خصوص  در  که  موضوعی  اولین 
شود،  می  مطرح  ای  حرفه  کننده  مذاکره  و  مذاکره 
حوزه  در  را  مذاکره  نگرش  است.   مذاکره  نگرش 
های اقتصادی و کسب و کار می توانیم داشتن این 
دیدگاه بدانیم : » هر چیزی قابل مذاکره است «. در 
کسب و کار و حوزه های اقتصادی همانطور که در 

با  تریسی  برایان  تالیف  مذاکره  کتاب  یازده  صفحه 
ترجمه آقای ژان بقوسیان و خانم بنفشه عطر سائی 
 . بیاندیشیم  باید مانند یک مذاکره کننده  آمده است 
باید باور داشته باشیم که قیمت یا شرایط هر چیزی 
ثابت نیست، حتی اگر مکتوب یا چاپ شده باشد باید 
بپذیریم که حتی زمانی که قیمت ها و شرایط ثابت و 
بی انعطاف به نظر برسند، باید به یاد داشته باشیم که 
هر چیزی قابل مذاکره است. وظیفه ما موقع مذاکره 
بانکی با مراجعه کنندگان و مشتریان صرفا این است 
که ببینیم کجا و چگونه می توانیم مذاکره مفیدتر انجام 
دهیم، قرارداد های بهتری برای بانک منعقد کنیم و با 
در نظر داشتن  صرفه و صالح بانک منافع و مصالح 

آن را افزایش دهیم.
عنوان  با  کتاب  همین  دوم  فصل  ابتدای  در 
کلید   ، است  آمده  کنید"   غلبه  مذاکره  ترس  بر   "
انجام مذاکره بهتر ساده است، درخواست کنید. برای 
اصالحات و تغییرات در هر نوع تفاهم نامه، توافقتنامه 
کنیم.   مذاکره  بخواهیم  و  کنیم  درخواست  قراداد  و 
روزانه مراجعات متعددی به شعبه های بانک می شود 
و هر کدام از مراجعین درخواست هایی از شعبه و بانک 
دارند که ممکن است در نگاه اول شاید نتوانند چندان 
منافع و مصالح شعبه و بانک مان را تامین نمایند، اما 
بعنوان مذاکره کننده حرفه ای بانک باید این نکته را در 
خاطرداشته باشیم که " همه چیز قابل مذاکره است" و 
ما هستیم که با بررسی همه جانبه درخواست مراجعین 
و مشتریان، اشراف به همه خدمات و محصوالت و 
امکانات بانک، شناخت سوابق مراجعه کننده و مشتری 
در بانک خودمان و سایر بانک ها ، شناسایی اهلیت، 
شخصیت و ظرفیت ها و بررسی 3۶۰ درجه وی شرایط 
و راهکارهایی را پیشنهاد کنیم که هم بانک برنده باشد 
و هم مشتری و هم سایر ذینفعان و به یک نتیجه » 

برد-برد-برد« برسیم .
امروزه  هم در مذاکره های بانکی و حرفه ای 
ابعاد زندگی داشتن  و هم در مذاکرات مان در سایر 
نگرش مشتری مداری و تسلط بر دانش و مهارت های 
مذاکره فواید متعددی می تواند برایمان در بر داشته 
باشد. مثال در زندگی شخصی خودمان، زمانی که با 
فرزند مان در مورد آینده اش صحبت می کنیم و می 
برایش تشریح  را  خواهیم مزیت های درس خواندن 
گفتگوی  درحال  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  کنیم 
والد- فرزند برای وقت گذراندن و سرگرم بودن نیستیم 
، بلکه داریم با او مذاکره می کنیم  تا نظرات و دیدگاه 
های مان را نسبت به او و آینده اش به او ارائه بدهیم 
و بفروشیم. زمانی که با همسایه های مان در مورد 
مسائل مجتمع محل زندگی مان صحبت می کنیم و 
می خواهیم نظر مثبت آنها را در مورد انجام تعمیرات 
کلی ساختمان جلب کنیم در حال مذاکرات هدفمند 
هستیم . همینطور هم زمانی که در حال گفتگو با روسا 
، همکاران و کارکنان مان در مورد مسائل شعبه هستیم 
و می خواهیم نظرات آنها را در مورد انجام امور کاری 
به نحوی که منافع شعبه و بانک را تامین نماییم هم 

در حال مذاکره خواهیم بود .     

دانش مذاکره 
 دومین جزء از صالحیت مذاکره  داشتن دانش 
به  تسلط  نیازمند  مذاکره  در  موفقیت  برای   . است 
که  ای  زمینه  در  اختصاصی  دانش  و  عمومی  دانش 
می خواهیم مذاکره کنیم هستیم.  در جایگاه نماینده ، 
مدیر و کارمند شعبه و بانک الزم است از دانش های 
عمومی اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی 
و همچنین دانش های تخصصی مالی، پولی و بانکی 
بهره مند باشیم و بخش ها و حوزه های اقتصادی و 
کسب و کارها را بشناسیم و به  نحوه تحلیل شرایط 
آنها  بویژه تجزیه و تحلیل صورت های مالی مسلط 
باشیم. هر قدر میزان آشنایی ما با مفاهیم، نظریات، 
آمارها و شیوه های تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی ها 

بیشتر باشد، بهتر می توانیم مذاکره کنیم. 
      شناخت راهبرد یا استراتژی های مذاکره و 
دانستن شیوه های آن ، یکی از نکاتی است که می تواند 
ما را در انجام موفقیت آمیز مذاکره کمک کند. معموال 
زمانی که از رویکرد ، راهبرد و شیوه ها در مذاکرات 
صحبت می شود از رویکرد ها، راهبرد ها و شیوه های 
» برد-برد « یا »برنده- برنده«  ، » برد-برد-برد« ، » 
برد- باخت « یا » برنده- بازنده« و » باخت -باخت« 

یا » بازنده- بازنده « صحبت می شود . 
        زمانی که طرفین در نتیجه روند مذاکرات 
دست  دهند  می  آنچه  از  بیشتر  دستاوردی  به  خود 

و  اند  بوده  برنده  طرق  دو  هر  که  گوئیم  می  بیایند 
نتیجه مذاکره »برد-برد« است مثل زمانی که یکی 
با شعبه آغاز  اعتباری شعبه مذاکراتی را  از مشتریان 
اندازی یک طرح  راه  برای  را  تسهیالتی  و  کند  می 
تولیدی دریافت می کند و در زمان تعیین شده طرح 
و  اصل  طرح  عواید  محل  از  و  شود  می  اندازی  راه 
متفرعات تسهیالت را برمی گرداند می توانیم بگوییم 

که نتیجه مذاکرات »برد-برد« بوده است . 
        زمانی که در نتیجه مذاکرت بین طرفین 
هم خود آنها دستاورد های بیشتری بدست آورده اند و 
هم دیگران از نتایج مذاکرات آنها بهره مند می شوند 
می توانیم از نتیجه » برد-برد-برد« صحبت کنیم ، 
مثل زمانی که در نتیجه مذاکرات و دریافت تسهیالت 
توسط مشتری اعتباری شعبه طرحی در یکی از مناطق 
کمتر برخوردار کشور راه اندازی می شود و در نتیجه 
تعدادی از افراد آماده کار را جذب می کند و برایشان 
اشتغال پایدار ایجاد می کند و در نتیجه زندگی آنها 

تامین می شود و سطح رفاه آنها باالتر می رود .  
       زمانی که روابط بلند مدت بین طرفین مد 
نظر نیت  و هرکدام از طرفین یک بار و برای همیشه 
با هم مذاکره می کنند و فقط می خواهند در همان 
یک بار بشترین سود و منفعت را ببرند از با رویکرد و 
راهبرد »برد-باخت« وارد مذاکره می شوند. این حالت 
را می توان مثال در فروش وخرید ملک مالحظه نمود 
. در این حالت هرکدام فروشنده می خواهد ملک  را 
به گرانترین قیمت بفروشد و خریدار هم می خواهد 
ملک را به ارزانترین قیمت ممکن بخرد و به همین 
دلیل شیوه های مذاکره هم با زمان مذاکره برای داشتن 

روابط بلند مدت فرق خواهد داشت .
        اما زمانی که طرفین روند مذاکراتی را 
آغاز می کنند و پس از مدتی مذاکره چه کوتاه و چه 
بلند هیچ کدام از طرفین به نتیجه ای که مد نظر و 
برای  برسند که  نتیجه ای  به  برسند و فقط  مطلوب 
هیچ کدام ارزش افزوده یا مطلوبیت نداشته باشد و به 
عبارت دیگر به حداقل ها رضایت بدهند و در نتیجه 
حس کنند که هر دو طرف بازنده  شده اند، از نتیجه 
که  زمانی  مثل   ، استفاده می شود  باخت-باخت«   «
اندازی  راه  برای  بانک درخواست تسهیالت  مشتری 
طرحی را دارد که توجیه اقتصادی چندانی ندارد و بازار 
آن اشباع شده یا به زودی اشباع خواهد شد یا محصول 
آن از جذابیت و مطلوبیت و بازار  پسندی خواهد افتاد 
، در نتیجه بانک یا با آن تسهیالت موافقت نمی کند 
و یا اگر هم موافقت کند ریسک بسیار باالیی دارد و 
همواره مسئول اعتباری و مدیران شعبه دچار استرس 

خواهند بود .  
زمانی که با طرف )های( مذاکره روابط طوالنی 
برقرار  مدتی  بلند  روابط  خواهیم  می  یا  داریم  مدتی 
برد-برد«   « استراتژی  یا  راهبرد  از  معموال   ، نماییم 

معموال  برد«  برد-  راهبرد»  در   . کنیم  می  استفاده 
طرفین نرمش بیشتری در خصوص مواضع و منافع از 
خود نشان می دهند. بطور مثال در روابط بلند مدت 
بین بانک و مشتری های خوب اعتباری، زمانی که 
مشتری به دالیلی خارج از اختیار خودش دچار بحران 
گرفتن  برای  مذاکرات  در  بانک  و  است  شده  مالی 
یا  کند  می  مماشات  مشتری  با  پرداخت  باز  فرصت 
مثال زمانی که انبار کاالی مشتری دچار حریق جدی 
می شود و کاالهای او از بین می رود و برای مدتی 
امکان پرداخت اقساط ندارد یا در زمان بحرانی شیوع 
بیماری کرونا چند قسط عقب افتاده مشتری را به آخر 

دوره پرداخت منتقل می کنند. 
از سوی مقام معظم  نیز که      در سال جدید 
رهبری با دیدگاهی راهبردی و حمایتی " سال تولید، 
پشتیبانی ، رفع موانع" نام گذاری شده است و در حالی 
که بسیاری از صاحبان کسب و کارها دچار بحران شده 
اند و بانک نیز از این راهبرد حمایتی در روابط خود 
با مشتریان تبعیت می کند و پشتیبانی های الزم را 
از صنایع تولیدی به عمل می آورد، لحاظ کردن این 
دیدگاه بانک در روابط با مشتریان حائز اهمیت است.  

مهارت های مذاکره
مذاکره نیز مانند هر کار حرفه ای و تخصصی 
برخورداری  به  نیاز  دانش  از  برخورداری  بر  عالوه 
است  بهتر  به  و  دارد  ها  مهارت  از  ای  مجموعه  از 
بدانیم که مهارت های عمومی و حرفه ای مذاکره ،  
آموختنی هستند. برای آشنایی با مهارت های مذاکره 
و تسلط بر آنها ، روش های مذاکره کنندگان حرفه 
ای را باید مطالعه کرد و آنها را تمرین کرد. در کتاب 
ترجمه  با  اونسون  بادن  نوشته  مذاکره  های  مهارت 
دکتر محمد ابراهیم گوهریان به مهارت های مذاکره 
به صورت مفصلی پرداخته شده است و ما در اینجا به 
دلیل فضای کم مقاله از پرداختن به همه آنها معذوریم 
و خواننده گرامی عالقمند می تواند مطالب را مربوطه 
را به تفصیل در کتاب مذکور مطالعه نماید.  در اینجا 
به خالصه مطالبی که در  فصل های پنجم الی هفتم 
در خصوص مهارت های شنیدن ، پرسیدن و متقاعد 

سازی آورده شده است اشاره می کنیم. 
      در بخش مهارت های شنیدن اشاره شده 
است که در مذاکرات باید شنونده ای فعال باشیم و در 
توضیح آن نوشته شده است که دنیای خارج از بدن 
را می توان به ماشین اطالعاتی غول پیکری تشبیه 
نمود که همواره با ارسال اطالعات بسیار متنوع ، ما 
را د ر احاطه خود دارد و ما در مقام مذاکره کننده  و 
در جلسه مذاکره باید اطالعات ارائه شده را غربالگری 
ارائه شده و حتی اطالعات  کنیم و اطالعات مرتبط 
ارائه نشده را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار بدهیم. 
در مورد مهارت های دیداری نیز همین اصل برقرار 
توانیم  می  نیاز  مورد  اطالعات  کسب  برای   . است 
سواالت متفاوتی را از طرف مقابل بپرسیم .در مورد 
انواع سواالتی که می توان در جلسات مذاکره پرسید 
در صفحات ۵۸ و ۵۹ کتاب به سواالت و پرسش های 

زیر اشاره شده است :
 سواالت کنکاشی ساده و قابل فهم 	
 سواالت باز 	
 سواالت بسته 	
 سواالت معیار عینی 	
 سواالت آزمایشی 	
 سواالت درهم شکننده مقاومت 	
 سواالت فرضی 	
 سواالت انعکاسی 	
 سواالت نفوذی 	
 سواالت بدون انتظار جواب 	
 پرسش های ساده لوحانه	
 تمجید زیرکانه 	

 به موضوع اصلی پرداختن 	
 ارائه دو راه حل واقعی 	

        با توجه به چیدمان سواالت ارائه شده فوق 
فرایند  در  ماهر  کننده  مذاکره  که  شویم  می  متوجه 
مذاکره روند خاصی را در نظر می گیرد و با پرسیدن 
انواع و اقسام سواالت ، آرام آرام و بطحی مراحل مذاکره 
را  طی می کند تا هم طرف مذاکره را به خوبی بشناسد 
و هم به اهداف و نیات و اغراض وی واقف شود و 
براساس شناختی که از طرف مذاکره پیدا می کند در 
مراحل مختلف  مذاکره  بتدریج اطالعات خود را تکمیل 
نماید و بتواند پیشنهادات  و  راه کارهایی را ارائه بدهد 
که طرف مقابل را به پذیرش منافع مشترک و منافع 

و مصالح خود و سازمان متبوع خود راضی نماید . 
     پس از پرسیدن سواالت و کسب اطالعات  و 
جمع بندی نمودن آنها نوبت می رسد به متقاعد سازی 
طرف مقابل به پذیرش نظرات مان . عناوین برخی 
از استراتژی های ترغیب و متقاعد سازی افراد را از 
صفحه ۶۴ و ۶۵ کتاب مهارت های مذاکره در اینجا 
نقل می کنیم و مجددا  به دلیل محدودیت فضا در 
مقاله حاضر خواننده گرامی را به خواندن اصل کتاب 
ارجاع می دهیم . برخی از اهم فنون اقناع عبارتند از:   

 متقاعد ساختن خود 	
 درک دیدگاه طرف مقابل 	
 یافتن زمینه های مشترک 	
 استفاده از روش مقایسه 	
 استفاده از توصیه نامه ها 	
 نمایش طرز کار محصوالت و خدمات 	
 خبرهای خوبی بدهید 	
 استفاده نکردن از عبارت » بله ...، اما ... 	

« که می تواند نشانه مخالفت تلقی شود . بجای آن 
می توان گفت » بله حق با شماست ... و ... نظر ما 
هم این است که ... « و نظر خود را بعد از »و« گفتن 

که نشانه تایید و همراهی است . 
بازی ماهرانه نقش های مذاکره کننده حرفه ای 
 اگر انجام مذاکره حرفه ای را با بازی حرفه ای 
فوتبال مقایسه کنیم، می توانیم بگوئیم  مذاکره حرفه 
ای هم  همانند بازی حرفه ای فوتبال یک هنر است 
و هر هنرمندی باید بتواند نقش هایی را در زمین خود 
بازی کند تا بتواند با موفقیت  یک بازی خوب و تمام 
عیار ارائه بدهد . مذاکره کننده حرفه ای هم باید توانایی 
های چندی را در خودش تقویت کند و در موقع نیاز 
ماهرانه و هنرمندانه آنها را ارائه نمایدکه بطور نمونه 
به چند مورد آن اشاره می کنیم . برای مذاکره کننده 
حرفه ا ی بودن بویژه الزم است از مهارت های زیر 

برخوردار بود: 
• شنونده حرفه ای 	
• بیننده حرفه ای 	
• کارشناس و تحلیل گر حرفه ای 	
• مدیر و تصمیم گیرنده حرفه ای 	

هفت نکات کلیدی  و کاربردی ؛
که در مذاکره با مشتریان  شعبه الزم است در 

نظر داشته باشیم 
۱ . . مذاکره  برای  کامل  آمادگی  داشتن 

آمادگی نشانه واقعی یک فرد حرفه ای است . هشتاد 
درصد موفقیت مذاکره، حتی بیشتر از آن ، به آمادگی 

کامل پیش از شروع نخستین گفتگو بستگی دارد.
در . 2 تر  مفید  و  تر  موثر  حضوری  برای 

سرمایه  اقتصادی،  دانش  تقویت  به  نسبت  مذاکرات 
گذاری، بانکی و مالی خودمان تالش کنیم.  تسلط ما 
به مفاهیم ، نظرات،  اصطالحات و ادبیات اقتصادی، 
دهنده  نشان  هم  مالی  و  بانکی  گذاری،  سرمایه 
شخصیت حرفه ای ما در مقام مذاکره کننده است و 

هم نشان دهنده شان بانک . 
در . 3 که  جایگاهی  بانک،  قدرت  شناخت 

روابط اقتصادی و اجتماعی دارد و برداشتی که مشتری 
از این قدرت دارد . در جایگاه و مقام نماینده بانک در 
مذاکرات همواره باید بدانیم بانکی که ما به نمایندگی 
از آن در مذاکرات حضور داریم از چه جایگاه و منزلتی 
برخوردار است، از چه قدرت ها، امکانات و توانایی هایی 
برخوردار است و چه کارهایی را می تواند انجام بدهد و 

چه کارهایی را مجاز نیست انجام بدهد.  
نوع برخورد ما به عنوان نماینده بانک در . ۴

مذاکرات همواره باید در شان بانک مان باشد. همواره 
به یاد داشته باشیم افرادی که از طرف و به نمایندگی 
طرف مقابل در مذاکرات شرکت می کنند نیز افرادی 
با هوش و کاردان هستند و هر گونه گفتار و  بسیار 
رفتار ما را با دقت در نظر دارند و تجزیه و تحلیل می 

نمایند و آنها را به حساب بانک می گذارند.    
در مذاکرات مان با مشتریان بانک الزم . ۵

است آشنایی  همه جانبه و 3۶۰ درجه  به همه ظرفیت 
ها، امکانات، خدمات و محصوالت بانک داشته باشیم و 
در ارائه به موقع، به جای و به اندازه آنها تسلط داشته 
باشیم . از نمایندگان  هر کدام از طرفین شرکت کننده 
در مذاکرات انتظار می رود که سازمان و شرکت خود 
و توانایی ها و ضعف های آن ، منافع و مصالح آن و 
همچنین محصوالت و خدمات آن را کامال بشناسند 
و بتواند برای حفظ منافع و مصالح  سازمان متبوع خود 

مناسب ترین و بهترین تصمیم ها را بگیرد. 
شناسایی  و اشراف کامل به وضعیت و . ۶

شرایط مشتری.  یکی از هنرهای مذاکره کننده طراز 
اول و حرفه ای این است که طرف مذاکره خود را کامال 
بشناسد، چیزی که امروزه در ادبیات مذاکرات بانکی 
 Know (   KYC و بین بانکی  ها از آن با عنوان
شناخت  یعنی  شود،  می  یاد   )Customer  Your
کامل مشتری . شناخت شخصیت مشتری، نوع روابط 
او برای حفظ  او، طرفین مراودات و معامالت  کاری 
بان از خطرات و ریسک های مختلف اعم از ریسک 
تامین  و  پولشویی  به  شدن  متهم  ریسک   ، شهرت 
مالی تروریسم و سایر جرایم مالی و غیر مالی . هر 
قدر شرایط اقتصادی و مالی مشتری و طرف مذاکره 
کننده مان را بهتر بشناسیم ، بیشتر می توانیم بانک 
را از ریسک ها مصون داشته و حافظ و مدافع منافع 

و مصالح آن باشیم .
در نظر داشتن همزمان منافع بلند مدت . ۷

ارائه  ، میان مدت و کوتاه مدت بانک و مشتری در 
پیشنهادات. فراموش نکنیم که بانک ما یکی از اعضای 
جامعه اقتصادی کشور است و از قضا یکی از سازمان 
های دولتی است که نقش تعیین کننده های در پیاده 
سازی راهبردها  و سیاست های کالن ملی و کشوری 
دارد که از طرف مقامات عالی و دولت دارد. بر همین 
اساس ما هم در جایگاه نماینده مذاکره کننده بانک 
باید تمامی تالش مان را در پشتیبانی از تولید و رفع 

موانع به انجام برسانیم.  
 پیشنهادات : 

تقویت  برای  پیشنهاد  چند  مقاله   انتهای  در 
روزافزون توانایی های مذاکره همکاران محترم ارائه 

می شود . 

• مطالعه مستمر، آشنایی و تسلط به  دانش 	
های عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دانش 
های تخصص در حوزه های اقتصادی، سرمایه گذاری، 

مالی و بانکی 
•  مطالعه و تسلط بر مهارت های عمومی 	

و حرفه ای  مذاکره، تمرین  و استفاده از آنها در  روابط 
روزانه شخصی و کاری 

• آموختن دانش و مهارت هایی که داریم 	
گسترش  و  تعمیق  های  شیوه  از  یکی   . دیگران  به 
به  را  آنها  که  است  این  هایمان  مهارت  و  دانش 

دیگران بیاموزیم. 
• تهیه کتاب های عمومی و تخصصی در 	

زمینه مذاکره و مطالعه آنها . هر چه بیشتر مفاهیم و 
دانش مذاکره  را مطالعه کنیم بهتر در خاطرمان می 
ماند و متخصص آن می شویم. در انتها چند نمونه از 

کتاب های مفید برای مطالعه بیشتر :

۱ . « های  کتاب  سری  از  ذاکره  کتاب 
ترجمه  با  تریسی  برایان  نوشته   » موفقیت  کتابخانه 
آقای ژان بقوسیان و خانم بنفشه عطر سائی - انتشارات 

برقعی 
نوشته 2.  مذاکره،  دانش  و  هنر  کتاب   

مارک شوئنفیلد و ریک شوئنفیلد با ترجمه آقای علی 
مستاجران و آقای مسعود راجی-  نشر نی

کاربردها . 3 اصول،  مذاکره،  فنون  کتاب 
– موسسه  تالیف محمدرضا شعبانعلی  ترفندها -   و 

علمی فرهنگی نص
آقای . ۴ نوشته  مذاکره  فن  و  هنر  کتاب 

تاجیک  محمدرضا  دکتر  مقدمه  با  گرشاسبی  اصغر 
– نشر مهاجر

راجر . ۵ تالیف  مذاکره  فنون  و  اصول 
مسعود  دکتر  اقای  ترجمه  با  یوری  ویلیام   – فیشر 

حیدری – انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 
روش بحث و مذاکره ، بر اساس مطالعه . ۶

تاثیر و تاثر متقابل در گروه – تالیف دکتر سید مهدی 
ثریا – انتشارات رشد

بادن . ۷ نوشته   – مذاکره  های  مهارت 
با  گوهریان  ابراهیم  محمد  دکتر  ترجمه  با  اونسون 
انتشارات  موسسه   – محسنی  میترا  خانم  همکاری 

امیر کبیر

مذاکره بانکی و الزامات آن 
ضرورت آشنایی و تسلط بر مفاهیم ، دانش و فنون مذاکره برای کارکنان شعب بانک ها در ایجاد روابط کاری با مراجعین جدید و توسعه روابط کاری با مشتریان دائمی 

مقدمه
      مشتریان برای ادامه حیات همه سازمان ها و شرکت ها بخصوص 
شرکت های خدماتی از اهمیت باالیی برخوردارند ، زیرا محصول این 
شرکت ها و سازمانها  کاالهایی نیستند که مشتری ها از روی قفسه های 
فروشگاه ها بردارند و خود محصول معرف خودش باشد . محصول این 
شرکت ها و سازمانها خدماتی است که کارکنان به صورت مستقیم یا 

غیر مستقیم و از طریق سامانه ها و سیستم ها و اپلیکیشن ها  به مشتری 
ارائه می دهند و نحوه برخورد کارکنان صف و کارکنان واحد های پشتیبان 
ستادی با مشتریان و مراجعه کنندگان در میزان رضایتمندی و احساس 

خوب ناشی از استفاده از  خدمات بسیار مهم است . 
     حضور مشتریان در بانک موجب سرازیر شدن جریان های 
درآمدی به صورت کارمزد خدمات و  تسهیالت است و اگر این جریان 

های درآمدی قطع شود به فرموده سعدی علیه الرحمه :  » اگر باران 
به کوهستان نبارد ؛ به سالی دجله گردد خشک رودی « درآمد های 
شعبه و بانک خشک می شوند .  این گفته سعدی میزان اهمیت جریان 
های درآمدی را برای بانک و سایر شرکت ها بخصوص شرکت های 
خدماتی نشان می دهد که در صورت عدم مراجعه مشتریان بنا به هر 
دلیلی جریان درآمدی شرکت های خدماتی بتدریج ضعیف و در نهایت 

قطع می شود. 
      یکی از ضرورت های حرفه ای بسیار 
دهنده  ارائه  کارکنان  برای  کاربردی  و  مهم 
خدمات در شعب و بازار یاب  هایی با مشتریان 

خرد و کالن بانک مذاکره می کنند  برخوردار بودن از صالحیت های دانشی 
و  مهارتی مذاکره حرفه ای است. 

 تهیه کنندگان :
 پرویز مقدادی زنجانی- کارشناس بازاریابی 
مهدی رودگر- کارشناس ارتباطات و  اقتصادی 
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گالیه های ورزشکار حاضر در توکیو؛
در انتخابی ها به ما احترام نمی گذارند و اعتمادی ندارند! 

نماینده پارادومیدانی ایران با اشاره به انگیزه هایش برای توکیو، امیدوار به کسب 
طال این رقابت هاست.

امیر خسروانی نماینده پارادومیدانی کشورمان در رقابت های پارالمپیک توکیو 
در گفتگو با خبرنگار اعزامی دنیای جوانان به توکیو درباره شرایطش گفت: خداراشکر 
از لحاظ روحی و جسمی شرایط خیلی خوبی دارم، مراسم افتتاحیه به خوبی برگزار شد 
و کشور میزبان تاکنون خیلی خوب پذیرای ورزشکاران بوده است. تاریخ مسابقه ام ۸ام 

شهریور ماه است ساعت ۹صبح به وقت توکیو هست. 
خسروانی در خصوص تمریناتش با وجود کرونا بیان داشت: خیلی شرایط سختی 
را پشت سر گذاشتیم که فقط سالم به توکیو برسیم. با رعایت تمام پروتکل ها و شرایط 
تمرینی که داشتم یک لحظه غفلت موجب مثبت شدن تست کرونا می شد و تمام 

زحماتمان به باد می رفت. حدود دوماه تمریناتم را قرنطینه و شرایط سخت گذراندم.
وی درباره مسابقات انتخابی اش گفت: خیلی اذیت شدم، همیشه می خواهند از 
تو رکورد بگیرند که ببینند تو این رکورد را میزنی! به ما احترام نمی گذارند و اعتمادی 
ندارند، فکر می کنند ما تمرین نمی کنیم و بخور بخواب داریم اما خداراشکر با همه این 
شرایط سخت که بخش اعظمش مشکالت مالی است، توانستم دوماه و نیم گذشته 
در انتخابی که در تهران برگزار شد، در ماده پرش طول سهمیه را کسب کنم. رکوردم 

رنک دو جهان است.
قهرمان پارادومیدانی کشورمان در مورد حمایت ها توضیح داد: تقریبا ده سال 
ورزش حرفه ایی می کنم و در این ۱۰ سال حتی یک بیمه ساده نیستم. سال گذشته 
دو مرتبه آشیل پایم کش آمد و تمام هزینه ها را خودم  پرداخت کردم. درآمدم از 
جایزه بازی های آسیایی بود. مدال برنز گرفتم قرار بود ۴۰ سکه به من بدهند و بعد از 
۱۰ماه معادل هر سکه 3 میلیون تومان دادند و ۱2۰ میلیون تومان را در دوسال و نیم 
خرج کردم. چند وام گرفتم و پول قرض کردم تا هزینه ورزشم را تامین کنم. همانطور 
که می دانید در بندر گناوه پیست تارتان وجود ندارد و مجبور شدم به شیراز بروم دوری 
از خانواده، هزینه های باال و امسال هزینه هایم به روزی ۸۰۰ هزارتومان هم رسید.

وی در ادامه صحبت هایش افزود: هزینه ورزشم باال است! برنامه غذایی، مکمل، 
فیزیوتراپ، کفش و لباس تخصصی، رفت و آمد و دستمزد مربی ام که خیلی باالست 
اما با حمایت الزم همراه نمی شود. دوسال هزینه مربی  و فیزیوتراپ را پرداخت نکرده ام 
چون در توانم نبوده است. امیدوارم دست پر برگردم و بتوانم زحمات شان را جبران کنم.
رقیب  تنها  می گوید:  رقابت ها  این  در  حریفانش  از  شناخت  درباره  خسروانی 
اصلی ام ازبکستانی است که قهرمان جهان و پارالمپیک هست. کامال شناخت دارم. با 
رکوردی که به ثبت رسانده ام مدال نقره ام قطعی است و تمام فکرم این است بهترین 
رکورد را بزنم و طال کسب کنم. در ۱۰ سال ورزش حرفه ای که انجام می دهم شغل 
و درآمد دیگری ندارم. تمام فکر و ذهنم طی این سالها معطوف به هدفم بوده و با 
هزینه شخصی ام آمده ام. طی این دوسال 2۵۰ میلیون تومان هزینه ورزش من بوده 
است که مطمئنم با دستیابی به مدال آن را جبران خواهم کرد و امیدوارم هم وطنانم 
بهترین آرزوها را برای من داشته باشند. هیچ حمایتی از من نشده. طی 3 ماه گذشته 
بعد از کسب ورودی پارلمپیک حقوقی که برای من در نظر گرفته اند 2میلیون و ۷۰۰ 
هزارتومان بوده است که مالیاتش کم می شود و این حقوق نصف هزینه کتانی ام هم 
نمی شود. طی چند سال گذشته  حتی یک بار مسئولی از کمیته ملی پارالمپیک با من 
تماس نگرفته است. مصدوم که می شوم تمام هزینه ها با خودم است و چون بیمه 

نیستم. امیدوارم نگاه بهتری به ورزش و ورزشکاران کشور داشته باشند.

بازی های پارالمپیک توکیو؛
رستمی، صیاد نخستین مدال طالی کاروان ایران

برداری  پاراوزنه  ملی پوش 
ایران با مهار وزنه 23۴ کیلوگرمی 
طالی  مدال  نخستین  شد  موفق 
کاروان اعزامی ایران به بازی های 
پارالمپیک را به نام خود ضرب کند.

جوانان،  دنیای  گزارش  به 
 ۸۰ منهای  دسته  رقابت های 
مردان  پاراوزنه برداری  کیلوگرم 
عصر روز گذشته )شنبه( در سالن 

وزنه برداری فروم توکیو برگزار شد و روح اهلل رستمی به عنوان نماینده ایران در این 
دسته به مصاف حریفان خود رفت. رستمی در این دسته با ورزشکارانی از چین، اوکراین، 

یونان، گرجستان، کلمبیا، ایتالیا و برزیل رقابت کرد.
طبق اعالم مسووالن مسابقات رکورد جهانی دسته منهای ۸۹ کیلوگرم در اختیار 
روح اهلل رستمی است. وی سال 2۰2۱ توانست در مسابقات بین المللی توانست وزنه 
2۴۱ کیلوگرمی را مهار کند. رکورد پارالمپیک این دسته نیز در اختیار یک ایرانی دیگر 
است. »مجید فرزین« با مهار وزنه 2۴۰ کیلوگرمی در پارالمپیک 2۰۱۶ ریو، ضمن 

کسب مدال طال این رکورد را به نام خود ثبت کرد.
وی که عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد در این رقابت ابتدا موفق به مهار 
وزنه 22۵  کیلوگرمی شد و در ادامه کادر فنی برای وی وزنه 22۸ کیلوگرمی را درخواست 

دادند. دارنده مدال نقره پارالمپیک لندن برای مهار این وزنه نیز مشکلی نداشت.
رستمی که پیش از این توانسته بود با مهار وزنه 2۴۱ کیلوگرمی رکورد جهانی 
این دسته را به نام خود کند برای حرکت سوم پشت وزنه 23۴ کیلوگرمی قرار گرفت 
و برای مهار آن مشکلی نداشت. با مهار این وزنه نخستین مدال طالی ایران در 

پارالمپیک توکیو به نام روح اهلل رستمی ضرب شد.
با توجه به قهرمانی رستمی وی درخواست رکوردشکنی داد اما در مهار وزنه 

2۴2 کیلوگرمی ناموفق بود.
جیائو فی از چین با مهار 2۱۵ کیلوگرم به مدال نقره رسید و محمد الفت مصری 

با مهار 2۱2 کیلوگرم نیز صاحب  گردن آویز برنز شد.
»مرتضی رحمانی موحد« سفیر ایران در ژاپن در زمان وزنه زدن رستمی در سالن 

حضور داشت و به تشویق وی پرداخت.

بازی های پارالمپیک توکیو؛
آقاکوچکی: پیش بینی این نتیجه مقابل الجزایر را نداشتیم

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
ایران گفت: می دانستیم الجزایر را شکست 

می دهیم ولی نه با این نتیجه.
به گزارش خبرنگار اعزامی دنیا جوانان 
به توکیو، عباس آقاکوچکی بعد از برد تیم 
ملی بسکتبال با ویلچر ایران برابر الجزایر در 
پارالمپیک توکیو گفت: از ابتدا می دانستیم 
گروه سختی داریم. پیش بینی برد الجزایر 

را داشتیم ولی نه با این قدرت و زیبایی.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
ادامه داد: بعد از مسابقه با استرالیا و آمریکا، 
امروز هم خوب بازی کردیم. در نیمه دوم 

بازی با آمریکا تنها با سه امتیاز شکست خوردیم.
آقاکوچکی خاطرنشان کرد: روند رو به رشد تیم ایران در بازی با الجزایر خودش 
را کامل نشان داد و با قدرت پیروز شدیم. پیش بینی ما هم همین بود که الجزایر 

را شکست بدهیم.
وی با بیان اینکه پیش بینی صعود از گروه دوم بازی های پارالمپیک سخت 
است، یادآور شد: آلمان یکی از گزینه هایی است که در پیش بینی اولیه می توانیم 
شکست بدهیم ولی آنها بریتانیا را شکست داده و با اختالف کم به آمریکا باخته اند. 

این نتایج یک مقدار کار را سخت می کند.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر تصریح کرد: نتیجه بازی بریتانیا با الجزایر 
شبیه به نتیجه بازی با ما بود. اگر بتوانیم بریتانیا را شکست بدهیم به صعود امیدوار 
می شویم. البته همه می دانند بریتانیا تیم بسیار خوبی است. به هر حال اگر بریتانیا 

امروز به آمریکا ببازد شرایط برای ما بهتر است.

عجیب اما واقعی؛
ستاره پرتغالی دوباره در منچستر!

سن و سال و دستمزد هنگفت 
کریستیانو رونالدو باعث شد کمتر 
تیمی تمایل به جذب او داشته باشد.
جوانان،  دنیای  گزارش  به 
از ابتدای پنجره تابستانی بود که 
جدایی  احتمال  مورد  در  شایعاتی 
و  یوونتوس  از  رونالدو  کریستیانو 

عدم تمایل این بازیکن به ماندن در تورین منتشر شد. ستاره 3۶ ساله و 
پرتغالی مستاصل از ناکامی های بیانکونری در لیگ قهرمانان و عدم توفیق 
در کسب جوایز فردی، به دنبال انتقال به تیم جدیدی بود و در نهایت این 
منچستریونایتد بود که برای قراردادی دو ساله به اضافه سال سوم با ستاره 

سابق خود به توافق رسید.
اما ژرژ مندس، مدیر برنامه مشهور کریستیانو رونالدو در این چند وقت 
تالش زیادی برای توافق با تیم های بزرگ اروپایی برای انتقال موکلش می 
کرد که به نتیجه نمی رسید. دستمزد 2۸ میلیون پوندی کریستیانو رونالدو 
و البته 3۶ ساله بودن این بازیکن باعث شده بود در این شرایط اقتصادی 
کمتر تیمی خواهان جذب او باشد و در روزهای پایانی بازار تابستانی شیاطین 
سرخ پرداخت دستمزد 2۵ میلیون پوندی را پذیرفته و کریستیانو رونالدو را 

جذب کردند.
ابتدا اخباری در مورد تمایل کریستیانو رونالدو به بازگشت به رئال مادرید 
مطرح شد و ادو آگیره، خبرنگار مشهور و دوست صمیمی این بازیکن اعالم 

کرد ستاره پرتغالی دوباره لباس کهکشانی ها را به تن خواهد کرد.
اما در نهایت همان روز کارلو آنچلوتی در توئیتر خود به این اخبار واکنش 
نشان داده و ضمن تمجید از کریستیانو رونالدو مدعی شد رئال مادرید در 
این تابستان اقدامی برای خرید این بازیکن نداشته است. به نظر می رسید 
فلورنتینو پرز مخالف اصلی بازگشت رونالدو بوده و تمرکز خود را روی جذب 

کیلیان امباپه از پاری سن ژرمن گذاشته است.
در ادامه شایعاتی در برخی نشریات در مورد احتمال انتقال کریستیانو 
رونالدو به پاری سن ژرمن مطرح شد و توئیت های برادر امیر قطر نیز به 
این اخبار دامن زد. شایعات حاکی از آن بود که تیم متمول فرانسوی قصد 
دارد در صورت جدایی کیلیان امباپه برای خرید رونالدو اقدام کند، اما در 
نهایت این اتفاق رخ نداد و پاری سن ژرمن اقدامی رسمی برای خرید این 
بازیکن انجام داد. برخی هواداران فوتبال رویای هم تیمی شدن کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی را در سر داشتند، اما در نهایت این اتفاق عملی نشد.

اما فابریتزیو رومانو امروز مدعی شد ژرژ مندس، مدیر برنامه کریستیانو 
رونالدو این بازیکن را در ۴۸ ساعت اخیر به چلسی نیز پیشنهاد داده بود. اما 
آبی های لندن که همین اخیرا با انتقالی ۹۸ میلیون پوندی روملو لوکاکو 
از اینتر را به خدمت گرفته بودند، تمایلی به جذب کریستیانو رونالدو نشان 

نداده و شانس خرید این ستاره پرتغالی را رد کردند.
همچنین منچسترسیتی نیز که تا دیروز صبح جدی ترین مشتری ستاره 
پرتغال بود نیز با ورود منچستریونایتد به جریان مذاکرات دیگر خود را چندان 
جدی و راغب نشان نداد و در نهایت این شیاطین سرخ بودند که عصر دیروز 
برای عقد قراردادی دو ساله به اضافه سال سوم به صورت اختیاری، موفق 

به جذب کریستیانو رونالدو شدند.

پاسخ PSG به یوونتوس؛
ایکاردی فروشی نیست!

پاری سن ژرمن فعال تمایلی 
به فروش مائورو ایکاردی، ستاره 
آرژانتینی خود به یوونتوس نشان 

نداده است.
جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مائورو ایکاردی در سومین فصل 
حضور در ترکیب پاری سن ژرمن 
شروعی موفق داشت و در دو هفته 
اول لیگ فرانسه موفق به گلزنی 
شد. اما یک مصدومیت غیرمنتظره 
و عجیب از ناحیه شانه باعث شد 

مائوریتو حدود سه الی چهار هفته بازی های تیمش را از دست بدهد و حاال 
باشگاه یوونتوس که به تازگی کریستیانو رونالدو را از دست داده، برای خرید 

این مهاجم جنجالی و آرژانتینی اقدام کرده است.
اما اسکای اسپورتس مدعی شد پاری سن ژرمن فعال تمایلی به فروش 
مائورو ایکاردی به بیانکونری نشان نداده و پیشنهاد اولیه این تیم را رد کرده 
است. در واقع مدیران باشگاه فرانسوی در انتظار روشن شدن تکلیف کیلیان 
امباپه هستند. در صورت قطعی شدن انتقال این بازیکن به رئال مادرید، 
مدیران پاری سن ژرمن خواهان جذب مائورو ایکاردی بوده و نمی خواهند 

دو مهاجم خود را در اواخر تابستان و در عرض چند روز از دست بدهند.
اما در صورت منتفی شدن انتقال کیلیان امباپه به رئال مادرید، باشگاه 
فرانسوی برای فروش مائوریتو وارد مذاکره خواهد شد. همچنین یوونتوس 
خواهان انتقال قرضی مائورو ایکاردی با گزینه خرید برای تابستان سال قعد 
شده که چندان مورد توجه پاری سن ژرمن قرار نگرفته و آنها تمایلی به 
فروش این بازیکن با این فرمول ندارند. البته هرگاه تکلیف کیلیان امباپه 
روشن شود، پاری سن ژرمن در مورد آینده مائورو ایکاردی به صورت قطعی 

تصمیم خواهد گرفت.

اینزاگی: کوره آ اینتر را کامل خواهد کرد

سیمونه اینزاگی معتقد است خواکین کوره آ باعث تکمیل اینتر خواهد 
شد و این در حالی است که آنها برای اولین بار از ترکیب ادین ژکو و الئوتارو 

مارتینز در دیدار برابر ورونا استفاده کردند. 
اینتر جمعه شب با درخشش ستاره جدید خود خواکین کوره آ و ورود این 
بازیکن در نیمه دوم به میدان موفق به کسب پیروزی در دومین دیدار برابر 
ورونا شده و در دومین هفته فصل شش امتیازی شد. سیمونه اینزاگی پس 
از برگزاری دیدار برابر ورونا به اسکای اسپرت ایتالیا گفت: »ما به خوبی برای 
این بازی آماده شده بودیم و با این که ورونا در اولین دیدار فصل شکست 
خورد اما آنها شایسته نتیجه متفاوتی بودند و این برای ما دشوار خواهد بود. 
ما زمان زیادی برای تمرین ژکو و مارتینز در کنار هم نداشتیم اما مارتینز به 

خوبی ریکاوری کرد و عملکرد خوبی دارد.” 
کوره آ، خرید جدید این تیم، این هفته با مبلغ 3۱ میلیون یورو از التزیو 
به خدمت گرفته شد و در بازی جمعه شب گذشته روی نیمکت قرار داشت. 
اینزاگی درباره بازیکن جدیدش گفت: »کوره آ، ماریانو ساتریانو و استفانو 
سنسی همگی آماده هستند تا از روی نیمکت وارد زمین شوند. من واقعا 
کوره آ را دوست دارم و به خوبی او را می شناسم، او باعث تکمیل تیم ما 

خواهد شد و کیفیت بسیاری را به اینتر اضافه می کند.”

فهرست  در  پرسپولیس 
جای   2 خود  بزرگساالن 
این  سرمربی  و  دارد  خالی 
را  خریدهایی  می تواند  همچنان  تیم 

انجام دهد.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
سرخپوشان پایتخت حضور نسبتا فعالی 
خرید  با  و  داشتند  انتقاالت  و  نقل  در 
مهره   ۴ با  قرارداد  تمدید  و  بازیکن   ۴
خود، بخش بزرگی از نیازهای کادرفنی 
میان،  این  در  البته  کردند.  برطرف  را 
نوراللهی  احمد  مغانلو،  شهریار  جدایی 
سبب  کنعانی زادگان،  محمدحسین  و 
شد تا ثبات سرخپوشان به خطر بیفتد و 
مدیران باشگاه با انتقاد از سوی هواداران 

مواجه شوند.
سازمان  قانون  طبق  پرسپولیس 
را  بزرگسال  بازیکن  لیگ می تواند 2۰ 
در فهرست خود داشته باشد و همچنین 
دو بازیکن که در یک سال اخیر عضویت 
این تیم را داشته اند را نیز در فهرست 
زیر 2۵ سال قرار دهد. همچنین لیست 
امید و جوانان هم در اختیار کادرفنی این 

تیم خواهد بود.
ن  سرخپوشا ینکه  ا مهم  نکته 
بزرگسال  بازیکن   ۱۸ اکنون  پایتخت 
دارند و از سه سهمیه زیر 2۵ سال نیز 
استفاده کرده اند و به عبارتی دو مهره 
یحیی  تیم  فهرست  به  می تواند  دیگر 

گل محمدی اضافه شود.
باالی سی سال در  بازیکن   ۸ *

پرسپولیس
قرمزها در حالی به استقبال فصل 
جدید می روند که بیشترین تعداد بازیکن 
اخیر  فصول  در  را  سال  سی  باالی 

سیدجالل  لک،  حامد  دارند.  اختیار  در 
حسینی، علیرضا ابراهیمی، وحید امیری، 
رادوشویچ،  بوژیدار  کامیابی نیا،  کمال 
مهدی شیری و عیسی آل کثیر بازیکنانی 
سرخپوشان  سنی  میانگین  که  هستند 
نیز  عالیشاه  امید  می دهند.  افزایش  را 
اضافه  جمع  این  به  فصل  طول  در 

خواهد شد.
* خوش شانسی بزرگ برای علی 

شجاعی
الزم  مشخصه  دو  شجاعی  علی 
زیر 2۵ سال  فهرست  در  برای حضور 
را که یک سال بازی برای تیم است، 
دارد و به خاطر چند روز، می تواند جزو 
این سهمیه قرار بگیرد. شجاعی متولد 
۸ بهمن ۱3۷۵ است و باتوجه به اینکه 
 ۱۱ سال،   2۵ زیر  انتخاب  برای  مبدا 
دی ۱3۷۵ خواهد بود، این بازیکن نیز 
در این جایگاه قرار می گیرد؛ به همراه 
مهدیخانی 2۴ ساله و عبدی 22 ساله.

جوانترین  اسدی؛  و  دهقانی   *
بزرگساالن

تیم  سال   23 باالی  لیست  در 
زیادی  باتجربه  بازیکنان  پرسپولیس 
مسابقات  در  یک  هر  که  دارند  حضور 
این حال  با  رفته اند.  میدان  به  مختلف 
رضا  و  شجاعی  علی  دهقانی،  علیرضا 
جوان ترین ها  عنوان  به  را  خود  اسدی 
مطرح کرده اند. دهقانی 23 ساله است 
و باتوجه به اینکه پس از ۱۱ دی ۱3۷۶ 
زیر  آینده  آمده، می تواند فصل  دنیا  به 
بیست و پنج سال باشد. رضا اسدی نیز 
2۵ ساله است و البته نیروی جوانی او 
شاید در آینده به کار پرسپولیس نیاید چرا 
که این بازیکن با قراردادی یک ساله به 

پرسپولیس ملحق شده است.
* مهدی عبدی و خروج از جمع 

امیدها
ساله   22 مهاجم  عبدی  مهدی 
است  آذر ۱3۷۷  متولد  پرسپولیس  تیم 
و به خاطر 32 روز نمی تواند در لیست 
امیدها باشد. با این حال پرسپولیس دو 
بازیکن  این  تا  سال دیگر فرصت دارد 
را به عنوان زیر 2۵ سال قرار دهد و از 

سهمیه بزرگساالن استفاده نکند.
کسی  چه  به  خالی  جای  دو   *

می رسد؟
روز گذشته و همزمان با جذب رضا 
اسدی، ابراهیم شکوری اعالم کرد که 
پرسپولیس به دنبال خرید یک مهاجم 
خواهد بود. نکته مهم اینکه سرخپوشان 
پایتخت می توانند بازیکنی دیگر را هم 
جذب کنند که البته فعال برنامه خاصی 
برای آن وجود ندارد و باید دید تصمیم 

کادرفنی چه خواهد بود.
ند  می توا چگونه  پرسپولیس   *

خارجی بخرد؟
خرید  در  سرخپوشان  کامی  نا
قاسمی نژاد و شهباززاده و حفظ مغانلو، 
سبب شده تا بسیاری از هواداران این تیم 
درخواست خرید بازیکن خارجی را داشته 
از سوی هیئت  باشند که چندی پیش 
پرسپولیس  شد.  آزاد  فدراسیون  رییسه 
در  شاغل  خارجی  بازیکن  خرید  برای 
در  بدهی هایش  ابتدا  باید  برتر،  لیگ 
تسویه  را  اوساگوآنا(  و  )کالدرون  فیفا 
کند و بعد ضمانت نامه ای معادل قرارداد 
بازیکنش به فدراسیون بدهد. برای خرید 
این  هم  برتر  لیگ  خارج  از  بازیکن 

ضوابط را باید رعایت کنند.
* احتمال تغییر در قوانین لیگ برتر

استفاده  مورد  که  دی   ۱۱ مبدا 
قرار گرفته، در سالهای گذشته از سوی 
سازمان لیگ به کار گرفته شد و حاال 
پاییز  از  برتر  لیگ  که  این  به  باتوجه 
آغاز خواهد شد، باید دید که این تاریخ 
آن،  تغییر  با  خیر.  یا  می کند  تغییر  نیز 
بزرگساالن  فهرست  به  شجاعی  علی 

منتقل می شود.

بررسی حضور پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت؛

جمع ستاره ها، جمع می شود!

باشگاه  مسووالن  و  فنی  کادر 
انتخاب مهاجم جدید  پرسپولیس برای 
خود عجله ای ندارند تا بهترین تصمیم 

را در این زمینه بگیرند.
و  نقل  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
روزها  این  ایران  باشگاه های  انتقاالت 
در حالی پیگیری می شود که نگاه ها به 
باشگاه پرسپولیس با توجه به جدایی سه 

ستاره اش بیشتر از قبل است.
محمدحسین کنعانی زادگان، احمد 
نوراللهی و شهریار مغانلو جدا شده های 
پرسپولیس هستند و در مقابل علیرضا 
ابراهیمی و علی نعمتی در خط دفاعی 
و رضا دهقانی به تیم اضافه شدند و از 
طرفی در خط میانی هم رضا اسدی به 

جمع سرخپوشان اضافه شد.

این در حالی است که با توجه به 
گفته شد  در خط حمله،  مغانلو  جدایی 
که سجاد شهباززاده و امین قاسمی نژاد 
قرار  پرسپولیس  فنی  کادر  فهرست  در 
تمدید  سپاهان  با  شهباززاده  اما  دارند 
رقیب  تیم  به  نیز  نژاد  قاسمی  و  کرد 

یعنی استقالل پیوست.
البته نام بازیکنانی چون کی روش 
پرسپولیس  به  پیوستن  برای  استنلی 
پرسپولیس  باشگاه  اما  می شود  مطرح 
ندارد.  مهاجم  جذب  برای  عجله ای 
پرسپولیس صبر کرده تا بهترین گزینه 

ممکن را جذب کند.
بدین ترتیب ممکن است اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد پرونده نقل و انتقاالت 
با همین بازیکنان و  به احتمال فراون 

جذب یک مهاجم بسته می شود.
به  که  بود  یطی  ا شر در  ین  ا
تی  ا د نتقا ا لیس  سپو پر ی  ها ید خر
اینکه  با توجه به  مطرح می شود که 
بازیکنانی که ستاره بودند از تیم جدا 
با  نفرات  این  جای  کردن  پر  شدند، 
بازیکنان جذب شده اند کار سختی به 
پرسپولیس  باشگاه  اما  رسد  می  نظر 
برای  فنی  کادر  فهرست  به  توجه  با 
و سعی  برداشته  گام  انتقاالت  و  نقل 
بازیکن  تیم  نیازهای  حسب  بر  کرده 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرسپولیس عجله ای برای جذب مهاجم ندارد!

می گوید  ایران  ملی  تیم  هافبک 
به  و صعود  بحرین  در  موفقیت  از  بعد 
مرحله سوم انتخابی جام جهانی هر کجا 
که می رفتند، به آن ها بابت صعود به جام 

جهانی تبریک می گفتند!
وحید  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
امیری، هافبک تیم ملی ایران که این 
روزها در اردوی این تیم برای بازی با 
درباره  می شود،  آماده  عراق  و  سوریه 
وضعیت این تیم گفت: مسلم است  که 
می دانیم بازی های این مرحله سخت تر 
منسجم تری  تمرینات  نیازمند  و  است 
است. شرایط تا به حال خوب بوده و هر 
کسی که لباس تیم ملی را می پوشد، به 
خود افتخار می کند و به سرعت خودش 
را با این شرایط وفق می دهد. امیدوارم 
در نهایت اردوی خوبی را داشته باشیم و 
در راستای موفقیت تیم ملی گام برداریم.

او با بیان این که کم تر کسی فکر 
می کرد ایران هر چهار بازی خود را در 
بگذارد،  سر  پشت  پیروزی  با  بحرین 
گفت: خوشبینانه ترین شکل این بود که 
با سه برد و یک تساوی به مرحله بعد 
می رویم. با این حال کادرفنی و مدیریتی 
خیلی تالش کردند و بازیکنان که از خود 
گذشتگی کردند. روبه روی عراق دیدیم 
که بازیکنان با تمام وجود تالش کردند 
که از نام ایران دفاع کنند و اتفاقات دور 
تیم  بگویند که  و  را جبران کنند  رفت 
آسیا  اول  تیم  و  زنده  هنوز  ایران  ملی 
یکسری  شاید  اینکه  علی رغم  است. 
به  توانستیم  شد،  ایران  با  نامهربانی ها 

عنوان تیم اول صعود کنیم.
به  اشاره  با  ملی  تیم  هافبک 
حمایت ها فدراسیون فوتبال خاطرنشان 
بازیکنان حاضر  نداریم که  کرد: شکی 
در تیم ملی در تیم های باشگاهی خود 
می کنند.  کار  ممکن  شکل  بهترین  به 
همه تالش می کنند. می دانستیم که از 
لحاظ فوتبالی از تیم هایی که رو به روی 
ما بودند خیلی بهتر هستیم. ولی فوتبال 
است و مانند برخی اتفاقات دور رفت یک 
موفق  نتوانستیم  که  بود  ایرادها  سری 
شویم. ما در دور برگشت خودباوری را 
داشتیم و با حمایت فدراسیون و انجسام 
کادرفنی توانستیم این چهار بازی را با 

برد پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: در چهار دیداری که 
در بحرین بودیم، رییس فدراسیون فوتبال 
خیلی پیگیر بود و تالش شبانه روزی انجام 
داد. در جزیره کیش هم وزیر ورزش و 

نمایندگان مجلس را آوردند. ما از فدراسیون 
فوتبال می خواهیم خودش را جزئی از ما 
بداند و این اتفاق با حضور عزیز خادم و 
کادر مدیریتی رخ داد و در اردو لحظه به 
لحظه کنار ما بودند. همین که ما میزبانی 
بازی با سوریه را بگیریم، اتفاق خوبی بود. 
قراردادی که با شرکت هواپیمایی زاگرس 
بسته شد، اتفاقات مثبتی بود. امیدوارم این 
این  شرایط  باشد.  داشته  تداوم  اتفاقات 
مرحله از مسابقات مقدماتی جام جهانی به 
مراتب سخت تر و پیچیده تر است. نیازمند 
این هستیم که اتفاقات مثبتی برای ما رخ 
اگر  که  دارد  را  ملی شرایطی  تیم  دهد. 
نتیجه نگیرد، گویا چهار سال فوتبالی ما 

هدر رفته است.
امیری درباره وضعیت تیم ملی و 
صعود  مسیر  در  تیم  این  از  حمایت ها 
همه  االن  کرد:  اظهار  جهانی  جام  به 
چیز عالی نیست اما رو به صعود است 
و  است  پیشرفت  مسیر  در  اتفاقات  و 
به  می شود.  بهتر  وضعیت  روز  به  روز 
راحتی می توانستیم میزبانی را از دست 
بدهیم اما فدراسیون فوتبال کار بزرگی 
نخست،  گام  در  پیروزی  کسب  کرد. 
اهمیت بیشتری در مسیر صعود به جام 

جهانی دارد.
او با اشاره به رقبای تیم ملی در این 
مرحله گفت: تیم هایی که به مرحله سوم 
خوبی  تیم های  کردند،  صعود  انتخابی 
هستند و نمی توان گفت تیم های دست 
به دوره های  اگر  بسته ای هستند.  پا  و 
گذشته نگاه کنیم، لبنان توانسته ایران 
را شکست دهد. در سال 2۰۱۴ شرایط 

که  بود  نیاز  و  بود  شده  سخت  واقعا 
نشان  موضوع  این  ببریم.  را  بازی ها 
می دهد که تیم هایی که در این مرحله 
هستند.  قدرتمندی  تیم های  هستند، 
سوریه و عراق در دوره های قبل نشان 
را  ما  را می کنند  دادند که تالش خود 
گل  دو  قبل  دوره  در  ما  کنند.  متوقف 
این موضوع  دریافت کردیم.  از سوریه 
بسته  پا  و  دست  که  می دهد  نشان 
نیستند. لبنان، امارات و سایرین روز به 
روز پیشرفت می کنند. نیاز است که با 
تمام قوا راهی مسابقات شویم. در این 
که قدرتمند و بازیکنان خوبی هستیم، 
که  است  این  نیازمند  اما  نیست  شکی 
اتحاد و همدلی وجود داشته باشد و با 

انسجام وارد زمین شویم.
به  اشاره  با  ملی  تیم  هافبک 
اهمیت فوتبال در جامعه و تاثیرگذاری 
جامعه  مختلف  اقشار  روی  رشته  این 
که  کجا  هر  به  قبل،  مرحله  در  گفت: 
در  سر می زدیم، شور و شوق جدیدی 
پیگیر  همه  و  بود  افتاده  اتفاق  جامعه 
پیروزی های  از  حدی  به  مردم  بودند. 
می کردند  فکر  که  بودند  خوشحال  ما 
به جام جهانی صعود کردیم! این نشان 
این مسابقات،  در  می دهد که موفقیت 
هر  و  دارد  جامعه  برای  زیادی  اهمیت 
چقدر روی این موضوع سرمایه گذاری 
درصد  و  نمی رود  دوری  جای  کنیم، 
عالقه مندی مردم به این ورزش بیش تر 
می شود و حتی اقشار مختلف مردم برای 

چند هفته عالقه مند می شوند.
این بازیکن تیم ملی اضافه کرد: هر 

کسی که تیم ملی را می پوشد، می تواند 
یک معلم باشد؛ معلمی که در هر زمینه ای 
از او الگوبرداری می شود و کسانی را که 
زیاد  بسیار  می کنند،  ترغیب  ورزش  به 
است. این موضوع مسوولیت ما را سخت 
می کند. ولی امیدوارم که الگوهای خوبی 

برای جوانان کشور باشیم.
امیری درباره بازیکنان دعوت شده به 
مینی کمپ تیم ملی و خط خوردن برخی 
از بازیکنان در پایان این اردو اظهار کرد: 
هر بازیکنی که به اردوی تیم ملی دعوت 
می شود، کیفیت باالیی دارد. بازیکنانی که 
در تیم ملی هستند، اول از هر چیزی باید 
از نظر شخصیتی خود را به سطح تیم ملی 
برسانند. الحمداهلل بازیکنانی که به تیم ملی 
دعوت شدند، نشان دادند که روح بزرگ 
و انرژی خوبی دارند و با انگیزه هستند. 
خیلی  من  برای  به شخصه  مساله  این 
مهم است. هر کسی در شروع تمرینات 
یک  در  کسی  هر  شاید  دارد.  نوساناتی 
اردو دعوت و در یک اردو دعوت نشود اما 
بازیکن باز هم باید تالش کند و خودش 

را به تیم ملی برساند.
او تیم ملی را خانه همه بازیکنان 
ایرانی دانست و گفت: بازیکنان تیم ملی 
تجربه باالیی دارند و ما سعی می کنیم 
با هم ارتباط داشته باشیم. در واقع تیم 
ملی خانه همه بازیکنان ایرانی است و 
کسی  هر  نیست.  نفر  چند  مخصوص 
مهم  اما  می پوشد  را  لباس  این  مدتی 
این است که با عشق، تالش و زحمت 
برای پرچم کشورش بجنگد تا جایگاهی 
که دارد باالتر برود. واقعا این را در چهره 
از  بازیکنان می بینم. جا دارد  تک تک 
آن ها به خاطر دلگرمی و انرژی مثبت 
خود تشکر کنم. ما وقتی این لباس را 
می پوشیم، ۵۰ نفر نیستیم بلکه همان 
هستیم  کشورمان  جمعیت  میلیون   ۸2
که گام به گام و قدم به قدم در راستای 
ما  می دارند.  بر  گام  ملی  تیم  موفقیت 
این انرژی مثبت را از مردم می گیریم. 
امیدوارم به عنوان نماینده مردم در این 

مرحله موفق شویم.
هافبک تیم ملی درباره نتایج دیدار 
با سوریه و عراق نیز گفت: من خوشبین 
هستم. شروع کارمان بسیار مهم است. 
مخصوصا این دو بازی واقعا مهم هستند 
شروع  موقع  هر  دادیم  نشان  چون 
با قدرت  خوبی داشته باشیم می توانیم 
بازی های بعدی را پشت سر بگذاریم. 

امیدوارم نتیجه دلخواه مان را بگیریم.

بازی های این مرحله سخت تر است؛

وحید امیری: تیم ملی خانه همه بازیکنان ایرانی است
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

نبرد خاموش میان کتابفروشان 
و بساط گستران 

حل  ی  برا ن،  بفروشا کتا  
مخاطبان  به  امید  چشم  بساط گستران،  مشکل 
نیز  ناشران  و  دارند  فرهنگی  مدیران  و  کتاب 
از دادگسترانی طلب  را  پایمال شده خود  حقوق 
می کنند که باید بساط گستران را با حقوق دیگران 
آشنا کنند، موضوعی که هرگز برایشان اهمیتی 

نداشته است.

فرهنگی  خبرنگار  شنبه  روز  گزارش  به 
نی،  ا بخو کتا مهم  مشکالت  ز  ا یکی   ، نا یر ا
شهر  می رسد  نظر  به  که  هیاهویی  هیاهوست، 
در  که  صدایی  است،  کرده  عادت  آن  به  دیگر 
تعطیالت کرونایی نیز به گوش می رسید، صدای 
بساط گسترانی که کتاب هایشان را بی هیچ پرده 
کتاب،  بازار  می کنند.  عرضه  مخاطب  به  پوشی 
با  از کرونا دیده است،  جز همه آسیب هایی که 
کتاب  بساط گستران  نام  به  همیشگی  مساله ای 

روبرو است.

کتاب های غیرقانونی و قیمت های 
دروغین؛ نقطه اتصال همه 

بساط گستری ها 
ه  ند و پر ر  د نچه  آ ک  مشتر جه  و
نیز  مصاحبه ها  در  و  بررسی  بساط گستری ها 
کتاب های  است،  شده  اشاره  آن  به  وضوح  به 
و  نادرست  قیمت های  که  است  نونی  غیرقا
دروغینی نیز دارند،  بخش مهمی از کتاب هایی 
که دست فروشان بازار کتاب به مخاطب عرضه 
می کنند، کتاب هایی است که غیرقانونی منتشر 
شده اند، بخش دیگری از این کتاب های قاچاق، 
عرضه  کتاب سازی  قالب  در  که  هستند  آثاری 
 ۵۰۰ کتاب  یک  کردن  کوچک  با  و  می شوند 
کرده  منتشر  صفحه   2۰۰ در  را  آن  صفحه ای، 
برخی  دیگر  سوی  از  می رسانند.  فروش  به 
سودجویانه  روشی  با  که  غیرحرفه ای  ناشران 
و  تبدیل  دیگری  نام  به  را  اصلی  مترجمان  نام 
بدون زحمت ترجمه مجدد، دست به اقدامی به 
نام کتاب سازی می زنند، از این فروشنده ها برای 
فروختن کتاب های جعلی خود استفاده می کنند. 
ناشران،  اتحادیه  هومان حسن پور، رییس 
در گفت وگویی که با عنوان بساط گستران؛ زخم 
کهنه بازار کتاب، با ایرنا داشت، با اشاره به این 
که هر کتابخوان حرفه ای می داند یک کتاب خوب 
را نمی توان با تخفیف باال خرید، گفت: »نوعی 
از تقلب را داریم که ناشر یک کتاب را ۷۰ هزار 
تومان می فروشد، برخی از این فروشنده ها کتاب 
را ۱۷۰ هزار تومان قیمت می گذارند و با اعالم 
بیش از ۵۰ درصد تخفیف از قیمت اصلی فروشنده 
هم، گرانتر می فروشند. از آن طرف ما می خواهیم 
در کشور  کتابخوانی  که مشکل  بیابیم  را  راهی 
حل شود اما ضربه ها را از همین جا می خوریم.«

قیمت های ناشران واقعی، حد تعادل را تا 
حدی حفظ می کند تا مخاطب بتواند قیمت آن 
برای  رنجی  تقلبی چون  ناشران  اما   بپردازد  را 
تهیه و تولید کتاب ها متحمل نشده اند، هر قیمتی 
که کتاب را بفروشند، برایشان سودآور محسوب 
می شود چون سرمایه خود را در خطر نمی بینند 
و به سادگی فروش یک کتاب را کنار گذاشته و 

کتاب دیگری را منتشر می کنند. 
و  صاحب نام  ناشری  که  آموزگار  محمود 
نایب رییس اتحادیه ناشران است، در گفت وگویی 
با ایرنا با عنوان کتاب سازی، مهم ترین عامل رشد 
بساط گستران است، به شرح این مسئله پرداخت 
و  دروغین  »قیمت گذاری های  داشت:  اظهار  و 
تخفیف های به ظاهر زیاد را به گونه ای در میان 
مردم مرسوم کرده اند که مثل یک شعار یا لوگو 

در خیابان، در ایستگاه های مترو در فروشگاه های 
بزرگ و دیگر مکان ها، دیده می شود اما مخاطبی 
که آگاه باشد وقتی قیمت کتاب را متوجه شود، می 
داند با قیمت نسخه اصلی تفاوت خیلی کمی دارد 

و در نهایت تخفیفی در کار نیست.«
بر اساس نظر آموزگار و حسن پور، بازبینی 
مجوز انتشار کتاب ها و مجوز فعالیت ناشرانی را 
موارد  از  یکی  نمی کنند،  منتشر  موجه  آثار  که 
مهم در جلوگیری از رشد بی رویه بساط گستران 
است. نکته دیگر رسیدگی به مساله کاغذ است؛ 
چگونه در شرایطی که بسیاری از ناشران رسمی 
به سهمیه قانونی خود دسترسی ندارند، این کاال 

به دست ناشران غیررسمی می رسد؟
مسئله  ندن  ا خو ر  ا ریشه د با  ر  موزگا آ
نکته  کرد:  اضافه  کاغذ،  موضوع  و  کتاب سازی 
اصلی افزایش بساط گستران، صدور بی رویه پروانه 
نشر است. خانه کتاب بارها اعالم کرده ۵ هزار 
ناشر سالی یک کتاب چاپ و منتشر می کنند اما 
می توانم بگویم ناشران واقعی و حرفه ای حدود 
دو هزار مجموعه در سراسر کشور هستند. برخی 
و  نشان  از  و  می کنند  برندسازی  تنها  ناشران 
اکنون  استفاده های دیگری می برند.  مجوز خود 
کتاب  از  متفاوت  ترجمه   ۱۵۰ از  بیش  بازار  در 
شازده کوچولو )سنت اگزوپری( و بیش از ۱۰۰ 
در دست  اورول(  )جرج  قلعه حیوانات  از  ترجمه 
است؛ اما همه آنها رونویسی هایی از یک ترجمه 
خوب و پرمخاطب هستند و در نتیجه برای ناشران 

حرفه ای مشکل ایجاد می کنند.
حفاظت از حق انتشار )کپی رایت( کتاب ها 
از یک سو و حمایت از کتابفروشی ها و خریداران 
ادامه  از  جلوگیری  برای  دیگر،  سوی  از  کتاب 
شود  واقع  مفید  می تواند  غیرقانونی  روند  این 
می تواند  قضایی  نهادهای  اقدام  که  همچنان 
فرصتی برای پیگرد جدی وضعیت بساط گستران 
و سازندگان کتاب های غیرقانونی را فراهم کنند. 
کنار  در  کتاب  حوزه  در  قانونی  نهادهای  همه 
برای  درست  پاسخی  توانست  خواهند  یکدیگر، 
مسئله  بساط گستران بیابند، در حالی که اگر هر 
یک به تنهایی اقدام کنند، این مشکل به گونه 
دیگر و از جای دیگر سربرخواهد آورد و اژدهای 
هفت سر قاچاق کتاب، خود را به گونه دیگری 

نمایان خواهد کرد.

بساط گستران، نباید رسمیت پیدا کنند!
اندیشه هایی که درباره  از مهم ترین  یکی 
برخورد با دستفروشان وجود دارد، این نکته است 
که آن ها نیازمند هستند و از روی ناچاری دست 
به این کار زده اند، جمع شدن مغازه یا ورشکست 
ممکن  که  است  از دالیلی  یکی  تولیدی،  شدن 
است یک فروشنده، دستفروشی کند اما این مساله 
ناشر  هیچ  ندارد.  ارتباطی  کتاب  دستفروشی  به 
خیابان  در  ورشکستگی،  وجود  با  کتابفروشی  یا 

بساط کتاب خود را به راه نمی اندازد، چون کار 
او، محاسبات مشخصی دارد و نمی تواند این گونه 

بدهی های خود را بپردازد.
گفت:  وضعیت  این  تشریح  با  حسن پور، 
»در راسته انقالب، یکی دو دست فروش قدیمی 
داریم که مجموعا چهار کتاب دارند و همه آنها 
کرده  سفید  مو  کار  این  در  و  شناسند  می  را 
کتاب  و  نیستند  دید  در  کلی  طور  به  آنها  اند. 
هایشان نیز دست و دوم و مستعمل است. باقی 
اگر  حتی  کنند،  می  چاپ  کتاب  سیستمی  آنها 
شما  برای  بخواهید،  نسخه   ۵۰ کتاب  یک  از 
کتاب  کنید،  نگاه  آنها  بساط  به  اگر  می آورند. 
و  است  یکدیگر  به  شبیه  و  تکراری  هایشان 
یک عنوان را شامل می شود. جالب است بدانید 
می شوند،  تغذیه  نفر  دو  یکی  توسط  اینها  همه 
ناشر  که  شوید  می  متوجه  آنها  ادبیات  از  شما 
یشان  صحبت ها پشت  نشی  دا چون  نیستند، 
کمک  بساط گستران،  از  حمایت  معنی  نیست، 

نیست.« تنگ دستان  به 
به دلیل همین عملکرد هماهنگ است که 
اکنون انبارهایی از کتاب های غیرقانونی به آسانی 
و  می گیرد  قرار  خریدار  و  فروشنده  دسترس  در 
مهم ترین  و  شهر  خیابان های  اصلی ترین  در 
میدان گاه ها خود را معرفی می کند. بساط گستران، 
در حال تبدیل شدن به صدایی رسمی هستند که 
برابرشان  در  روشنی  موضع  قانون گذار  و  قانون 
ندارد. بساط گستران در حال تثبیت جایگاه خود 
هستند و عبور ضابط قانونی برایشان هراس آور 
روز  با چند  بار جمع آوری  هر  از   و پس  نیست 
از شهر به  پنهان شدن، می توانند جای دیگری 

کار خود را ادامه بدهند. 
هم  اندازه  هر  است:  معتقد  نیز  آموزگار 
که برخورد تند و قهری صورت بگیرد، فایده ای 
ندارد. جمع آوری بساط گستران، نتیجه همکاری 
میان نهادهای مختلف بود اما چاره کار نیست، 
باید ریشه هایی که به این انحراف در بازار کتاب 

انجامیده است، زده شود.

کنار در بسته هر کتابفروشی، 
بساط گستری کمین کرده است

کتاب  مطالعه  کرونا،  همه گیری  آغاز  از 
یام  ا گذران  برای  گزینه ها  بهترین  از  یکی 
شدن  بسته  با  اما  است  شده  معرفی  قرنطینه 
قرنطینه  دوران  های  کتاب  کتاب فروشی ها، 
در  که  کنند  می  تامین  بساط گسترانی  را  مردم 
مورد مخدوش و غیرقانونی بودن کتاب هایشان 
در  هر  کنار  است،  شده  داده  هشدارهایی  بارها 
بسته و چراغ خاموش یک کتابفروشی، بساطی 
دیگر روی زمین پهن می شود و ماجرایی دیگر 

آغاز خواهد شد.
نکته مهم تر آنکه یک کتابفروشی که همه 
شرایط بهداشتی  و شیوه نامه ها را رعایت می کند، 

بسیار کمتر باعث انتقال ویروس خواهد بود اما 
دستفروشان و بساط گستران کتاب، با کتاب هایی 
که در روزهای اوج آلودگی ویروسی شهر روی 
زمین پهن شده اند و مدام در دست افراد مختلف 
گرفته می شود در روزهای تعطیلی کتابفروشی ها 

سود خوبی می کنند.
با  کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه  رئیس 
بیان این که در دوران کرونا، در برابر در بسته هر 
کتابفروشی، یک بساط گستر، نشسته است، اضافه 
کرد: از نظر بهداشتی در پیاده رویی که مسیر رفت 
و آمد مردم است، اگر ۵۰ نفر می خواستند کتاب 
باالی  می شدند،  کتابفروشی   ۵۰ وارد  و  بخرند 
سر یک بساط گستر می ایستند و شرایط رعایت 

شیوه نامه های کرونایی نیز فراهم نیست.
آموزگار نیز در پاسخ به این سوال که چرا 
بساط گستران  تعداد  قرنطینه کرونایی،  زمان  در 
سراسر  در  کتابفروشی ها  گفت:  یافته،  افزایش 
نیستند  رستوران  یا  لباس فروشی  مثل  جهان، 
کتابفروشی ها  شوند.  مواجه  افراد  هجوم  با  که 
خلوت هستند و به ویژه کتابفروشی های محلی 
پاتوق فرهنگی به حساب می آیند. کتابفروشی ها 
بلکه  نیستند  آسیب زا  تنها  نه  کرونا  زمان  در 
امیدبخش نیز به شمار می روند. اگر به کشورهای 
دیگر نگاه کنیم، در قرنطینه اول کتابفروشی ها 
را بستند و بعد از آن، در دوره های بعدی اجازه 
باز بودن به آنها دادند چون زمانی که مردم را 
تشویق می کنیم در خانه بمانند، به کتابفروشی ها 
را  ماندن  خانه  در  بتوانند شرایط  که  داریم  نیاز 

آسان کنند.
این ناشر و کتابفروش ادامه داد: در ایران 
توجهی به این ماجرا نشد و همه تالش های ما 
در اتحادیه برای روشن شدن این مساله بی نتیجه 
از نهادهای ضعیف  باقی ماند. کتابفروشی یکی 
اقتصاد ماست و این تعطیلی های مکرر، صدمات 
خود را دارد. از سوی دیگر هم در زمان قرنطینه 
با بساط گستران برخورد نمی شود، همه این موراد 
موجب شکل گرفتن پدیده ایست که بسیار به دور 

از قانون پیش رفته است.
فرهنگ  سابق  وزیر  صالحی،  سیدعباس 
از  گزارشی  ماه ۱۴۰۰  تیر  در  اسالمی،  ارشاد  و 
و  فرهنگ  به  کرونا  میلیاردی  هزار   ۹ خسارت 
هنر ایران، ارایه کرده است، بازار کتاب نیز بخش 
زمان  در  اما  است  دیده  را  آسیب  این  از  مهمی 
اوج گیری کرونا که بیشتر کتابفروشان می توانند، 
باید درها  باشند،  بهتر در خدمت مردم  بیشتر و 
را ببندند و منتظر سفارش تلفنی و آنالین شود.

نیز  بروز کرونا  از   کتابفروشانی که پیش 
همه  با  و  بودند  مواجه  متعدد  مالی  مسائل  با 
کرده  مبارزه  فرهنگی  کار  و  کسب  سختی های 
اند اکنون در عمل با خطر بساط گسترانی مواجه 
کارها،  و  کسب  تعطیلی  زمان  در  که  هستند 
همچنان سفره کتاب هایشان پهن است. آسیبی 

که هر روز بزرگتر و زیانبارتر می شود.

این گفته و بسته شد دهانم، باقی تو 
بگو اگر توانی

از  که  گزارش هایی  مجموعه  پایان  در 
بساط گستران تهیه شد، خالءهای قانونی و رسمی 
ناخوشایند  پدیده  این  به  که  جزییاتی  کنار  در 
شدند،  تحلیل  و  بررسی  می زند،  دامن  فرهنگی 
و  کتاب  مخاطبان  به  امید  چشم  کتابفروشان، 
مدیران فرهنگی دارند و ناشران نیز حقوق پایمال 
شده خود را از دادگسترانی طلب می کنند که باید 
کنند،  آشنا  دیگران  حقوق  با  را  گستران  بساط 
موضوعی که هرگز برایشان اهمیتی نداشته است. 
آنچه گفته شد همه مواردی بود که در حواشی 
بساط گستران دیده و شنیده شده است اما هنوز 

این مسئله به پایان نرسیده است.

 بساط گستران،مشکل همیشگی کتابفروشان

کتاب بررسی نقد مستندات قرآنی جریان انحرافی احمد 
اسماعیل منتشر شد

قرآنی  مستندات  نقد  »بررسی  کتاب   
ثر  ا عیل«  سما ا حمد  ا فی  ا نحر ا ن  یا جر
اسحاقیان  جواد  والمسلمین  حجت االسالم 
آینده  و  مهدویت  پژوهشکده  همت  به  درچه 
اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  پژوهی 

در قم منتشر شد.
تبلیغات  دفتر  شنبه  روز  گزارش  به 
آمده  کتاب  این  متن  از  بخشی  در  اسالمی، 
است: مهدویت یکی از ارکان اصلی و آموزه های 
مهم اسالمی است که مبتنی بر بحث هدف 
خلقت و فلسفه بعثت انبیاء و نیز نظام امامت 
و هدایت باطنی و معنوی و سیاسی اجتماعی 
جوامع  و  ها  انسان  تمامی  و  اسالمی  امت 

است و بر این اساس، آیات قرآنی و روایات متواتر و قطعی و دالیل عقلی آن را 
پشتیبانی می نماید.

در ادامه آمده است: همین امر باعث شده این امر اصیل و جهانی، مورد سوء 
بهره برداری برخی نیز قرار بگیرد؛ مدعیان دروغین مهدویت و امامت از گذشته تا 
کنون با ابزارهای متعدد وارد شده اند، در این میان یکی از مدعیان موسوم به احمد 
الحسن)احمد اسماعیل بصری( مدعی یمانی گری در دهه های اخیر عالوه بر ابزار 
دیگر، به قرآن و تفسیر خاص آن توجه داشته است.  بهره برداری این جریان از قرآن 
تنها به بحث آخرالزمان و عالئم ظهور منتهی نمی شود بلکه حتی در برخی موارد 
از معارف قرآنی قرآن که در مورد حجج الهی است سوء استفاده می کند و سعی در 

تطبیق جریان خود به عنوان یک حجت و فرستاده الهی، دارد.
جریان احمد اسماعیل بصری با انحراف در قواعد و روش های تفسیری قرآن، 
دعاوی باطل خود در مورد مهدویت و ظهور را به قرآن نسبت داده است. استفاده 
از مفهوم رویا، استخاره  و تحلیل شبه علمی آیات قرآن، برخی از ترفندهای این 
جریان برای اثبات ادعای عصمت، امامت و علم غیب برای خود است، در این تحقیق 
با روش توصیفی تحلیلی به نقد مستندات قرآنی مدعی پرداخته شده و مهم ترین 
نیز  تفسیری  آموزه های  و  ادعاها  در  بصری  احمد  ادعایی  مبانی  از  عبارتند  نتایج 
مخدوش است؛ زیرا اواًل دچار تناقض است، ثانیًا ادعاهای مطرح شده وی از جانب 

قران و روایات رد می شود.

را  انتقالی«  تمهیدات  هنر  صحنه:  دو  فاصله  »در  فارابی 
منتشر کرد

از مسعود  با ترجمه ای  انتقالی«  کتاب »در فاصله دو صحنه: هنر تمهیدات 
مدنی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، کتاب 
در فاصله دو صحنه: هنر تمهیدات انتقالی نوشته جفری مایکل بِیز توسط انتشارات 
بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.این کتاب با عنوان کامل در فاصله دو صحنه: هنر 
تمهیدات انتقالی آنچه فیلمنامه نویسان، کارگردانان و تدوینگران باید درباره تمهیدات 
ساله  نویسنده ۴3  و  کارگردان  بِیز  مایکل  نوشته جفری  بدانند،  در سینما  انتقالی 
آمریکایی است که مسعود مدنی آن را ترجمه کرده است.جفری مایکل بِیز 2 کتاب 
دیگر را نیز درباره شیوه های فیلمسازی آلفرد هیچکاک به رشته تحریر درآورده است.
در معرفی این کتاب به قلم مترجم آمده است: »نویسنده می خواهد به این 
موضوع بپردازد که ترکیب انواع صحنه ها با محتوا و ضرباهنگ های گوناگون در 
فیلم تنوع ایجاد می کند و از این رو مقوله ای مهم است«. او ترجمه این کتاب را به 

پرویز شفا مترجم سینما و استاد فقید تقدیم کرده است.
مریم رهبر مدیر اجرایی، مهرک ملک مرزبان ویراستار و حمید کریلی طراح جلد 

و صفحه آرای کتاب در فاصله دو صحنه: هنر تمهیدات انتقالی هستند.
چاپ اول این کتاب توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی در ۱۰ بخش و 223 

صفحه به قیمت چهل هزار تومان منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

قانون دسترسی آزاد به اطالعات، منشا تحولی 
بزرگ در فعالیت خبرنگاران است

نویسنده کتاب »حقوق آزادی اطالعات« در ایران معتقد است قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات عالوه بر احیا و گسترش حقوق مردم می تواند منشا 
تحولی عظیم در فعالیت حرفه ای خبرنگاران و ارتقای شأن و کارکرد رسانه ها باشد.
حضور  با  مرداد  هجدهم  ایران  در  اطالعات  آزادی  حقوق  دوجلدی  کتاب 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و برخی مدیران این وزارتخانه در نشست تبیین و 
تشریح گزارش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رونمایی شد. قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب ۱3۸۷ با 3 آیین نامه اجرایی و ۱۱ شیوه نامه 
موضوعی مهمترین قانون برای تحقق شفافیت موسسات عمومی و دسترسی مردم 

به اطالعات آنها محسوب می شود.
محسن اسماعیلی نویسنده کتاب حقوق آزادی اطالعات در ایران در مقدمه 
کتاب نوشت: اصطالح حق دسترسی و انتشار آزاد اطالعات به عنوان یکی از حقوق 
اساسی شهروندان برای اولین بار در کشور سوئد مطرح شد؛ هنگامی که در سال 
۱۷۷۶ میالدی قانون اساسی و به ضمیمه آن قانون مطبوعات این کشور به تصویب 
می رسید، آزادی اطالعات به عنوان نشانه ای از وجود مردم ساالری به رسمیت شناخته 
شد و پس از تصویب این قانون و استقبال جامعه جهانی از آن، به تدریج شناسایی 
آزادی اطالعات در قوانین داخلی کشورهای دیگر نیز رایج و مرسوم شد تا آنجا که 
تصریح و تأکید بر آن امروزه یکی از معیارها و نشانه های تامین دیگر حقوق و آزادی 

های سیاسی و اجتماعی در هر کشور به شمار می رود.
وی افزود: کشور ما نیز از نیمه دوم دهه هفتاد شاهد رواج گفتمانی مبنی بر 
ضرورت تدوین قانون خاصی برای آزادی اطالعات بوده است. به همین منظور با 
تشکیل کارگروه های تخصصی در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری 
در  تغییراتی  از  پس  سرانجام  که  شد  تهیه  قانون  این  برای  مفصلی  نویس  پیش 
آخرین روزهای استقرار دولت هشتم تقدیم مجلس شورای اسالمی شد اما بررسی و 
تصویب این الیحه به دلیل تغییر رویکرد دولت و مجلس، دچار ابهام و کندی شد تا 
اینکه پس از دو بار رفت و آمد در شورای نگهبان با عنوان قانون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات در 3۱ مرداد ۸۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این قانون مانند هر قانون دیگری، 
واجد نقاط ضعف و قوت فراوان است اما در مجموع پایه بسیار خوبی برای آغاز و 
تقویت این گفتمان است که عالوه بر احیا و گسترش حقوق مردم می تواند منشا 
تحولی عظیم در فعالیت حرفه ای خبرنگاران و ارتقای شأن و کارکرد رسانه ها باشد. 
جای تاسف است که این قانون به رغم اهمیت فوق العاده مفید و آثار فراوانی که 
استقبال  باشد، مورد توجه و  آزاد اطالعات در کشور داشته  برای گردش  می تواند 
شایسته حتی از سوی جامعه خبری واقع نشد تا آنجا که کمتر کسانی از مفاد این 
قانون آگاهند و بر اجرای آن اصرار ورزیدند. بررسی دالیل این ناآگاهی و بی انگیزگی 
می تواند درس های مهمی برای جامعه حقوقی و نیز ارتباطی کشور در پی داشته باشد.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: نگارنده که از ابتدا 
تاکنون همواره در جریان شکل گیری و اجرای این قانون، مشارکت فعال و گاهی 
نقش اساسی داشته است، ارائه شرح و تفسیر کاربردی قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات را گامی مهم و موثر در تقویت ادبیات حقوق آزادی اطالعات و تبدیل 

آن به فرهنگ عمومی می داند.
وی اضافه کرد: جلد نخست مجموعه حقوق آزادی اطالعات به همین امر 
اختصاص یافته است اما از سوی دیگر باید دانست که تصویب این قانون، چندان 
آسان و شتابان نبود؛ از مخالفت هایی که با اصل تصویب آن صورت می گرفت تا 
سنگ اندازی هایی که در راه اجرایی شدن آن می شد، سال ها طول کشید تا ایران 

عزیز ما بتواند به حداقل های تقنینی برای تامین آزادی اطالعات دست یابد.
اسماعیلی افزود: ثبت تاریخ تدوین و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات و سرگذشت آن دست کم از دو منظر سودمند است؛ نخست آنکه نشانه 
ای از حق شناسی است؛ حق شناسی از آنان که سهمی در به سرانجام رسیدن این 
اقدام نیک داشته اند و معمواًل در گذر زمان فراموش می شوند. دیگر آنکه داستان 
شکل گیری قوانین از بهترین و گویاترین راهنماها برای درک مقصود اصلی واضعان 

و تفسیر قوانین به هنگام نیاز است.
وی ادامه داد: قانون با همه احترام و ارزشی که دارد، با الفاظ بی جانی بیان 
می شود که در روند اجرای خود با نارسایی ها، ابهام ها و نقص های خواسته یا ناخواسته 
روبرو می شود. در چنین زمان هایی، تبیین و تفسیر چاره ساز است و مطالعه سیر 
تصویب یا مشروح مذاکرات نهادهای تصویب کننده می تواند ما را به مقصود اصلی 
واضعان نزدیکتر کند. با چنین دیدگاه و انگیزه ای است که آگاهی از سیر تدوین و 
تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات نیز ضرورت می یابد. جلد دوم این 
مجموعه تحت عنوان مراحل، مستندات و مدارک پشتیبان تصویب قانون دسترسی 

و انتشار آزاد اطالعات عهده دار انجام این کار پژوهشی است.
این حقوقدان افزود: موضوع این دو جلد، مکمل یکدیگرند اما یکی عمومی 
و دیگری تخصصی است. به همین دلیل جداگانه به دست چاپ سپرده می شوند 
تا هر یک به تنهایی بتواند مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این نیز کتاب هایی در 
به  این  بر  افزون  نگارنده منتشر شده است.  از  ارتباطات و رسانه ها  زمینه حقوق 
زودی کتابی درباره مبانی حقوقی و فقهی آزادی اطالعات روانه بازار نشر خواهد شد.

وی تاکید کرد: در شرح و تفسیر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
ضمن حفظ معیارهای علمی و حقوقی تالش شده است تا مطالب آن برای همگان 
قابل مطالعه و استفاده باشد. یعنی گرچه تا حد ممکن از کاربرد اصطالحات فنی و 
تخصصی اجتناب شده ولی از اصول و ضوابط تفسیر حقوقی هیچ گاه عدول نشده است.
در جلد اول این کتاب در 2۴۰ صفحه مطالبی درباره آیین دسترسی به اطالعات، 
ترویج شفافیت،  استثنائات دسترسی به اطالعات، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات و مسئولیت های مدنی و کیفری بیان شده و جلد دوم شامل مطالبی با 
عنوان هفت خان تصویب قانون دسترسی و انتشار آزاد اطالعات و گزارش های مرکز 
پژوهش های مجلس در ارتباط با تصویب قانون دسترسی و انتشار آزاد اطالعات 

در 33۱ صفحه منتشر شده است.
این کتاب از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با همکاری جهاد دانشگاهی در هزار نسخه به چاپ رسیده است. 

آقای کیکاوس قربانی زاد به شماره ملی ۱3۸3۰۱3232۸احتراما" به اطالع 
می رساند همسرشما خانم آرزو قربانی با ارائه دادنامه به شماره بایگانی ۹۹۰۰۴۵۶ 
صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده کامیاران تقاضای اجرای طالق وثبت نمودند لذا 
به شما اخطار می گردد که طی مدت 2۰ روز پس از این ابالغ به این دفتر خانه 
مراجعه نمایید. در غیر اینصورت طالق غیابی بین شما وهمسرتان اجرا وبه ثبت 

خواهد رسید. م الف ۵۴
سر دفتر ازدواج وطالق ۱3- ۱2۶ کامیاران – امیر فاضلی

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه ندیمی قاضیانی به شماره شناسنامه ۷۴ به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره ۰۰۰۰3۵۹ تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان احمد ندیمی قاضیانی به شناسنامه 
شماره ۷۴ در تاریخ ۱3۹۸/۶/2۱  در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از : ۱-فاطمه ندیمی قاضیانی به ش ش ۶۵3۹۶۶۴۸۰۱ فرزند 
احمد نسبت فرزند2-خدیجه ندیمی قاضیانی به ش ش ۶۵3۹۶۵2۷۴۶ فرزند 
فرزند  به ش ش ۶۵3۹۶۵2۷۵۵  قاضیانی  ندیمی  فرزند 3-بمانی  نسبت  احمد 
ندیمی قاضیانی به ش ش ۶۵3۹۸۷2۷2۰ فرزند  احمد نسبت فرزند ۴-کبری 
احمد نسبت فرزند ۵-زهرا ندیمی قاضیانی به ش ش ۶۵3۹۶۶۰۷۵۸ فرزند احمد 
نسبت فرزند ۶-طاهره ندیمی قاضیانی به ش ش ۶۵3۹۸۷۷۷۸۱ فرزند احمد 
احمد  فرزند  به ش ش ۶۵3۹۶۴2۱2۱  قاضیانی  ندیمی  فرزند۷-صدیقه  نسبت 
نسبت فرزند۸-لیال پوراسماعیلی مقدم قاضیانی به ش ش ۶۵3۹۶33۰۶۸ فرزند 
علی اکبر نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد پس از انجانم 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه 
یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و 
مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره    سرانجام درتاریخ  /۱۴۰۰/۶  وقت 
فوق العاده شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سنگر به تصدی امضا کننده 
زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته 
منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد 

پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی  که برترکه تعلق می گیرد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

آگهي حصروراثت
خانم راحله پوررجبی طالمی به شماره شناسنامه ۶۵3۹22322۶  به استناد 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره ۰۰۰۰3۶۰ 
گله  رجبی  منور  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم 

دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ ۱۴۰۰/۵/2  در  به شناسنامه شماره 2۴  پردسری 
در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱-سهیال پوررجبی طالمی به ش 
ش ۶۵3۹2232۱۸ فرزند حسن نسبت فرزند 2-سحر پوررجبی طالمی به ش 
ش ۶۵3۹23۱2۵3 فرزند حسن نسبت فرزند 3-فرهاد پوررجبی طالمی به ش 
ش ۵۱۸۹۴۰۶3۰۱ فرزند حسن نسبت فرزند ۴-مهرداد پوررجبی طالمی به ش 
ش ۶۵3۹22323۴ فرزند حسن نسبت فرزند ۵-رضا پوررجبی طالمی به ش ش 
۵۱۸۹۴۰۶3۱۸ فرزند حسن نسبت فرزند ۶- راحله پوررجبی طالمی به ش ش 
۶۵3۹22322۶ فرزند حسن نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد پس از انجانم تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی 
متصدی مربوط و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره    سرانجام درتاریخ 
/۱۴۰۰/۶   وقت فوق العاده شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سنگر به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که 
ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و 
دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی  که برترکه تعلق می گیرد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/2۰ 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  با ساختمان  به محمد علی ملت خواه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
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 این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات  الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عمومی می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت  فاقد 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید. شناسه آگهی : ۱۱۷۶۰۴2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس-نیکنام ازوجی
آگهی دعوت به افراز 

مالکین مشاعی پالک 33  از  احدی  نورانی  ابوالفضل  آقای  اینکه  به  نظر 
فرعی از 3۰- اصلی بخش ۱۱ ثبت محمود آباد برابر درخواست وارده به شماره 
۱۴۰۰/۷۵۰۸ مورخه ۱۴۰۰/۵/۱3 تقاضای افراز حصه و سهمی مالکیتی ملک 
خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور از این اداره نموده و از اعالم آدرس و 
محل سکونت دیگر مالمین مشاعی پالگ فوق اظهار بی اطالعی و عجز نموده 
است لذا به استناد ماده ۱۸- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به 
۱- قدرت اهلل طاهریان 2- زهرا قلی زاده 3- احمد علی طاهر افشار ۴- شعبان 
محمودی کیا ۵- افشین ثمره سندی ۶- منوچهر سرخه دیبا ۷- محمد علی زاده 
۸- یحیی تیموری ۹- عذرا موسوی طالقانی ۱۰- پریناز یونسیان ۱۱- کامیار 
هاشمی ۱2- حسین عسگری حاتم آبادی فراهانی ۱3- زهرا منانی ۱۴- حسین 
لیال زمهرآبادی ۱۵- الهه عباسی ۱۶- شکوفه کیاورز مقدم ۱۷- محمود نسیمی 
علی  احمد  آبادی 2۰-  نراقی ۱۹- سیمین مسلحی مسلح  باقری  فرشته   -۱۸
سیروس 2۱- پیمان یونسیان 22- محسن خیازی 23- بتول عرفانی 2۴- علی 
با شروط  بیات 2۷- شهره حکیمی  تیموری 2۶- حمیده  اوضاعی 2۵- یحیی 
ضمن العقد برای فروشنده 2۸ – نجیبه ولی 2۹- فتانه حمزوی اخطار و ابالغ می 
گردد جهت انجام عملیات افرازی که راس ساعت ۱2 روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/2۱ 
توسط نماینده و نقشه ردار این اداره صورت میگیرد در محل وقوع ملک حضور 
بهم رسانید. بدیهی است عدم حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود. 

مرتضی خواجوی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک محمود آباد 
شناسه آگهی : ۱۱۸۱2۹۱

زل
ل ع

ص
ف

از راست: بیژن ترقی،معینی کرمانشاهی، تورج نگهبان
اختصاصی دنیای جوانان

تیر عشق است که 
فریاد مرا کرده بلند

حیدر یغما نیشابوری

عطر گیسوی تواَم کرده معّطر ، نه گالب
مستم از بادۀ عشق تو ، نه از جام شراب

تیر عشق است که فریاد مرا کرده بلند
هجر یار است که در جان من افکنده عذاب

این که برخیزدم از سینه ، شرار است، نه آه
وین سرشک است که می ریزدم از دیده ، نه آب

رشته عهد تو بسته است مرا پای، نَه چرخ
این مالل است که بفشرده مرا تنگ ، نه خواب

این خروش است که از دل َرَودم، نی فریاد
این دل است آنچه از او دود برآید ، نه کباب

شعر از سینه  یغما تََرود ، نی ز قلم
مطلب از نادِی الهام بُود، نی ز کتاب



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
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چاپ: گل آذین
667۹1۲6۵-66

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

۲0000۹34۹۸0001۹6 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای M-۹7400۲0-MD مناقصه شماره ۹۹/117  شماره مناقصه و تقاضا 

GASKET موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

1/400/000/000 ریال )یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال( مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱23۴۰2/
ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

۲۸/000/000/000 ریال )بیست و هشت میلیارد ریال( مبلغ برآوردي مناقصه

۱۰ روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه 
ستاد ارسال می گردد.  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-فاز ۲ و 3- ساختمان 
اداری مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید مکانیک عمومي-اتاق ۲17 آدرس مناقصه گزار

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: RI.NARIDATES.WWW انجام 
می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های۷۷22-۰222۱3۱3۷۷۰ -۸۱22۱3۱3۷۷۰تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
م الف:-۱

شناسه آگهی :۱۱۷۸۹۴۸

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد؛

بهره برداری از ۲۳ طرح آبرسانی شهری و روستایی در هفته دولت

فهرست ۲3 پروژه آبرسانی آماده افتتاح آبفای استان اصفهان در هفته دولت 1400
هزینه اجرااقدامات انجام شدهعنوان پروژهردیف

)میلیون ریال(

حوزه شهری

1.۹00.000لوله گذاری خط انتقال آب با قطر 1400 میلیمتر به طول 1۲300 مترخط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ۱
 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 1۸000 متر، احداث ۵ باب مخزن ذخیره آب با مجموعآبرسانی به باغ بهادران و باغشاد و روستاهای واقع در مسیر2

3۹0.000ظرفیت 6۵00 مترمکعب، احداث یک ایستگاه پمپاژ آب

 آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آب در شهرستان های3
اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، شاهین شهر و فاضالب سده لنجان

1۵7.000احداث و تجهیز ۵ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب

۵60.000لوله گذاری خط انتقال آب به طول 44000 متر، احداث یک ایستگاه پمپاژ آبآبرسانی به مورچه خورت۴

حوزه روستایی
 آبرسانی به 36 روستا در 10 شهرستان اصفهان، بویین میاندشت،۵

 چادگان، خوانسار، شاهین شهر، فریدن، فالورجان، کوهپایه، نطنز،
ورزنه

 لوله گذاری خط انتقال آب به طول 37600 متر،  اصالح و توسعه شبکه توزیع آب به
 طول 16۹00 متر، احداث 3 باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 1۸۵0 مترمکعب،

احداث ۲ ایستگاه پمپاژ آب، اجرای سامانه تله متری در دو مجتمع آبرسانی روستایی
17۸.000

مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان از بهــره بــرداری 
همزمــان23 طــرح آبرســانی شــهری و روســتایی در هفتــه 

دولــت خبــر داد.
 هاشــم امینــی گفــت: ایــن طــرح هــا را شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان اصفهــان بــا صــرف هزینــه ای بالــغ 
بــر 3۱۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان در ۹ شــهر و 3۶ 
روســتای شهرســتان هــای اصفهــان، بوئیــن و میاندشــت، 
ــدن، فالورجــان،  چــادگان، خوانســار، شــاهین شــهر، فری
لنجــان، نطنــز، ورزنــه، کوهپایــه، نجــف آبــاد و گلپایــگان 

اجــرا کــرده اســت.
وی افــزود: طــرح هــای یــاد شــده شــامل اجــرای ۸3 
ــط  ــر خ ــهری و 3۸ کیلومت ــال آب ش ــط انتق ــر خ کیلومت
انتقــال آب روســتایی، اصــالح و توســعه ۱۷ کیلومتــر 
شــبکه توزیــع آب روســتایی، احــداث ۱۱ مخــزن زمینــی 
بــا ظرفیــت ۱۰ هــزار و 3۵۰ مترمکعــب، احداث ۶ ایســتگاه 
پمپــاژ آب، احــداث و تجهیــز مجموعــه آزمایشــگاه هــای 
فیزیکــو شــیمیایی و میکروبیولــوژی آب چــاه هــای فلمــن، 
نجــف آبــاد، گلپایــگان و شــاهین شــهر، آزمایشــگاه 
فاضــالب تصفیــه خانــه ســده لنجــان  و اجــرای طــرح تله 

متــری در دو مجتمــع آبرســانی روســتایی اســت.
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: از جملــه 
ــن  ــان ای ــالش کارکن ــا ت ــه ب ــی ک ــرح های ــن ط مهمتری
شــرکت اجــرا شــده و در هفتــه دولــت امســال بــه بهــره 
بــرداری مــی رســد مــی تــوان بــه اجــرای خــط آبرســانی 
اضطــراری بــه اصفهــان بــزرگ بــه طــول ۱2/3 کیلومتــر 

ــاد و  ــهرهای باغش ــه ش ــانی ب ــط آبرس ــر، خ ــر ۱۴۰۰ میلیمت و قط
باغبهــادران و روســتاهای مســیر از تصفیــه خانــه باباشــیخعلی بــه 
طــول ۱۸ کیلومتــر و قطــر 2۰۰ و ۵۰۰ میلیمتــر و خــط انتقــال آب 
ــر 2۰۰ و 3۰۰  ــر و قط ــول ۴۴ کیلومت ــه ط ــورت ب ــه خ ــه مورچ ب

میلیمتــر اشــاره کــرد.
ــرد و  ــاره ک ــز اش ــتایی نی ــانی روس ــای آبرس ــرح ه ــه ط وی ب
گفــت: بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا، آبرســانی ســیار بــه 2۵ 
روســتا حــذف و در مجمــوع آب شــرب پایــدار بــرای 3۶ روســتا از 
جملــه مجتمــع روســتایی قلعــه زنبــور چــادگان شــامل ۱۵ روســتا 
و مجتمــع روســتایی گلســار خوانســار شــامل ۶ روســتا تامیــن مــی 

شــود. 

ــای در  ــرح ه ــه ط ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــی در بخ امین
حــال اجــرای بخــش فاضــالب نیــز اشــاره کــرد و گفــت: مراحــل 
ــا قطرهــای  اجــرای ۱۹۰ کیلومتــر شــبکه جمــع آوری فاضــالب ب
2۰۰ تــا ۱۴۰۰ میلیمتــر در نقــاط مختلــف اســتان بــا هزینــه 3۸۰ 
ــای  ــتان ه ــاژ در شهرس ــتگاه پمپ ــداث ۷ ایس ــان، اح ــارد توم میلی
اصفهــان، فالورجــان، مبارکــه و لنجــان و همچنیــن احــداث تصفیه 
خانــه هــای فاضــالب چــادگان، بوییــن میاندشــت، تیــران، نطنــز و 
فوالدشــهر در مجمــوع بــه ظرفیــت تصفیــه ۱۱ هــزار و ۵۸۰ متــر 
مکعــب فاضــالب در شــبانه روز بــه مراحــل پایانــی خــود نزدیــک 
مــی شــود کــه امیدواریــم تعــدادی از آن هــا در دهــه مبــارک فجــر 

امســال بــه طــور رســمی بــه بهــره بــرداری برســد.

محمد حسین زاده

فیلمسازان زن  در سینماي کشور همواره 
تعداد  متاسفانه  ولي  داشته اند  درخشان  حضوري 
آنها بسیار کم بوده و بعضا شاهد این هستیم که 
شرایط براي فیلمسازي آنها مهیا نبوده و مجبور 
هستند.  بیکاري  مدتها  بعضا  یا  و  کم کاري  به 
سینماي  موفق  فیلمسازان  از  یکي  آبیار  نرگس 
این  تمام  با  که  بوده  اخیر  سال هاي  در  ایران 
مسائل جنگیده و آثاري تولید کرده که به شدت 
موفق بوده و حاال عالوه بر درخشش در سینماي 
کشور به چهره اي بین المللي تبدیل شده است. او 
در مصاحبه اختصاصی با تینا یونک کریستینسن 
)خبرنگار و منتقد سینمایی وب سایت جوایز گلدن 
گلوب( و عضو انجمن مطبوعات خارجی هالیوود 

به گفتگو پرداخت.
نرگس آبیار در این مصاحبه در مورد تاثیر 
همیشه  زنان  گفت:  خود  اطراف  جهان  بر  زنان 
وفق  خود  پیرامون  جهان  با  را  خود  آموخته اند، 
است  زنان  در  که  مادرانگی  آن  واقع  در  دهند. 
به  آرامش است و همچنین  و  به  دنبال صلح  و 
به  است.  پیرامون  جهان  با  خود  تطبیق   دنبال 
دنیا  امور  زمام  زنان،  اگر  دارم  اعتقاد  شخصه 
در مدیریت های کالن سیاسی و اجتماعی را به 
 دست گیرند، جهان بیشتر روی صلح و آشتی را 
می بیند. در بعضی مناطق ایران که خشونت بیشتر 
رواج داشت، برای مدتی فرمانداران و شهرداران 
زن را به کار گرفتند و تجربه نشان داد به نحو 
چشمگیری از خشونت آن مناطق کاسته شد. به 
شخصه اعتقاد دارم، در تمام دنیا و طی سالیان 
دراز، در حق زنان بی عدالتی صورت گرفته است و 
این موضوع را می توان از تعداد نابرابر زنان در اخذ 
مدیریت کالن سیاسی و اجتماعی دریافت. این 
مردان بوده اند که همیشه، همه پست های مدیریتی 
و  اقتصادی  عرصه های  در  و  کرده اند  اشغال  را 
فرهنگی نیز دست زنان را اغلب از موضوع کوتاه 
کرده اند. اگر چه من شاهد این نابرابری در جهان 
هستم و نمی توانم آن را انکار کنم. در کشور من 
هم به دلیل زیرساخت سنتی و فرهنگی که در 
آن وجود دارد، این نابرابری بین زن و مرد وجود 
دارد. زنان اغلب برای اثبات خود و جلب توجه و 
اعتماد دیگران چندین برابر یک مرد باید تالش 
کنند و دست آخر ممکن است ناکام بمانند. فیلم 

آخر من، ابلق، به این موضوع اشاره دارد.
این کارگردان سینما در مورد اهمیت روایت 
زنان  داستان  روایت  گفت:  زنانه  داستان های 
برای من مهم است، چون زن هستم و شناخت 
بیشتری از زنان دارم و تبعات زن بودن در جامعه 
مردساالر را تحمل کرده ام. به  ویژه اعتقاد دارم، 

سینما به شدت احتیاج به نگاه و زاویه دید زنانه 
دارد. فیلم های فراوانی در دنیا در مورد زنان توسط 
کارگردانان مرد ساخته شده است. اما آنها نگاهی 
مردانه به موضوع زن و یا هر موضوع دیگر در 
دنیا دارند. سینما نیاز به نگاه زنانه دارد، حتی در 
مردانه ترین موضوعات مثل جنگ )اگرچه به این 
خط کشی و مرزبندی جنسیتی اعتقاد ندارم( اما در 
زاویه دید زنانه به موضوعات و داستان ها، نرمش 
و آرامش و صلح و جزئیات بیش تری وجود دارد.

از  حمایت  و  توجه  مورد  در  آبیار  نرگس 
گفت:  دیگر کشورها  و  ایران  در  زن  فیلمسازان 
مراکز  و  فستیوال ها  در  اخیر،  سال های  در 
توجه  می رسد  نظر  به  فیلم ها،  سرمایه گذاری 
بیشتری به فیلمسازان زن شده است. در کشور 
من هم تعداد بیشتری از فیلمسازان زن نسبت به 
گذشته مشغول ساخت و فعالیت هستند. اگرچه 
وجود  فیلمسازی  در  زنان  به  بی اعتمادی  هنوز 
باید گاه ۱۰برابر یک مرد  دارد و زنان فیلمساز، 
تالش کنند تا توانمندی  خود را در حرفه شان به 
دیگران اثبات کنند. مشکل آن است که یک زن 
به  عنوان فیلمساز، باید روند فرساینده ای را طی 
نظراتش  پذیرفتن  به  متقاعد  را  دیگران  تا  کند 
مشکل  این  اخیرم  فیلم های  در  من  البته  کند. 
و  من  بین  بیشتری  اعتماد  و  داشته ام  کمتر  را 
عوامل فیلم و سرمایه گذاران و مردم بوده است. 
من به مسیرم در فیلمسازی با تمام فراز و نشیب 
و مشکالت آن کماکان ادامه می دهم. امیدوارم 
از نظر اخالقیات درونی آنقدر قوی باشم تا بتوانم 

فیلم هایی تاثیرگذار بسازم.   
داستان  انتخاب  مورد  در  فیلمساز  این 
این  فیلمنامه  نوشتن  و  شد  کامل  ماه  که  شبی 
از  جهان،  که  سال هاست  گفت:  سینمایی  اثر 
افراط گرایی دینی رنج می برد. جنگ های زیادی 
اتفاق افتاده است و رادیکالیسم دینی در هر شکل 

آن، مسبب ظلم به انسان ها و رنج آنها شده است. 
در خاورمیانه مدت هاست که مردم از افراط گرایی 
مهمی  موضوع  نظرم  به  می خورند.  لطمه  دینی 
است و من می خواستم فیلمی در مورد آن بسازم. 
در واقع برایم مهم بود که نشان دهم که چطور 
تفکرات دینی افراطی می توانند تنها دارایی انسان 
یعنی عشق را نابود کنند و چگونه یک مرد عاشق 
می شود.  کشتار  ماشین  یک  به  تبدیل  خانواده، 
افراط گرایی  چطور  که  دهم  نشان  می خواستم 
توهمات  و  باورها  به  وجودآمدن  باعث  دینی 
ماجرای  که  آنجا  از  می شود.  انسان  در  نابودگر 
افتاده بود، به نظرم  فیلم، در کشور خودم اتفاق 
تماشاگر، بهتر می توانست با آن ارتباط برقرار کند. 
مهمترین شخصیت های این داستان، زنان هستند 
و این موضوع به من کمک می کرد تا با شناخت و 
تسلط بیشتری فیلم را بسازم. براي فیلمنامه این 
اثر به مدت ۹ ماه تحقیق کردم. کتاب های فراوانی 
خواندم. فیلم های مستند زیادی در مورد آنان دیدم. 
به منطقه ای که ماجرا در آن اتفاق افتاده بود، بارها 
سفر کردم و تحقیقات میدانی زیادی داشتم. به 
پاکستان سفر کردم، چون گروه جنداهلل اغلب در 
خاک پاکستان فعالیت می کرد. عبدالحمید ریگي از 
ابتدا عقاید متفاوتی با برادر خود عبدالمالک ریگي 
دارد. عبدالحمید سختگیری دینی برادرش را ندارد. 
او درگیر عشق دختری شده است و با او ازدواج 
می کند. در حالی که عبدالمالک برادرش، کامال با 
او مخالف است. عبدالحمید، مایل است در آرامش 
زندگی کند. او به  دنبال صلح در خانواده است و 
با کارهای برادرش مخالف است اما وقتی برای 
تحت تاثیر  کم کم  می رود،  پاکستان  به  مهاجرت 
خانه ای  می گیرد.  قرار  او  کاریزمای  و  قدرت 
بزرگ در اختیارش قرار می گیرد و برادرش به او 
قول می دهد که برای مهاجرت به او کمک کند. 
دارد  طرفدارانی  برادرش  که  می بیند  عبدالحمید 
و امکانات و ثروت زیادی در اختیار دارد. قدرت 
قرار می دهد. کم کم  را تحت  تاثیر  او  عبدالمالک 
در عملیات ها، با او همکاری می کند. وقتی افراد 
خود را در این عملیات از دست می دهند، تحریک 
می شود که انتقام بگیرد. وقتی برادر کوچکش در 
یک عملیات کشته می شود، او بیشتر تحت تاثیر 
قرار می گیرد. او تحت تاثیر کاریزمای عبدالمالک 
جانشینی  مقام  وقتی  نهایت،  در  می گیرد  قرار 
قبال  در  را  خود  می شود،  داده  او  به  عبدالمالک 
اهداف گروه جهادی مسئول می داند. اتفاقی که 
در گروه های جهادی می افتد این است که اغلب 
افرادی که  در ارتباط  هستند به تدریج تحت  تاثیر 
به  و  گرفته  قرار  گروه  رهبر  کردار  و  سخنان 

اصطالح، شستشوی مغزی می شوند.
نرگس آبیار در بخش دیگري از این گفتگو 

در مورد موضوع فیلم سینمایی نفس، گفت: فیلم 
نفس، براساس رمانی به همین اسم ساخته شده 
است. رمان هم به قلم خودم است. من بیش از 
3۰ جلد کتاب در حوزه داستان و رمان نوشته ام. 
فیلم در مورد تخیالت ناب کودکی است و این 
فیلم رویاها و تخیالت متعلق به نسل من است. 
نسلی که درگیر انقالب و جنگ شد. بخشی از آن 
به تجربیات خود من و بخشی به تجربیات آدم های 
در  نفس،  فیلم  واقع،  در  برمی گردد.  من  اطراف 
تقدیس معصومانه کودکی است و این که جنگ 
چقدر می تواند مهلک باشد. دخترکی که می تواند 
با رویاهایش، خود را با جهان پیرامون خود وفق 
بدهد، فقر و بی پولی و کتک های مادربزرگش را 
تحمل کند، و در واقع، تخیالتش و کتاب ها، جهان 
را برایش زیبا و قابل تامل کند، فقط و فقط جنگ 

می تواند او را نابود کند.
نورموسی(  )ساره  بهار  مورد  در  وی 
شخصیت اصلی فیلم سینمایی نفس گفت: بهار، 
با جهانی که  دختری است که می تواند خود را 
از نظر بزرگترها رنج آور است، وفق دهد. چون 
دوست داشتنی  برایش  را  جهان  این  رویاهایش 
که  مادربزرگش  از  بارها  و  بارها  او  اما  می کند. 
پسر  او  اگر  که  می شنود  دارد،  سنتی  تفکری 
این  بود.  بهتر  خانواده  و  خودش  برای  بود، 
به  ایران  در  پیش  ۴۰سال  که  است  تفکری 
ایران  در  خانواده ای  و هر  بود  موردتوجه  شدت 
برای داشتن پسر، خوشنودی بیشتری داشت تا 
داشتن دختر. در واقع، داشتن پسر بیشتر باعث 
افتخار و قدرت خانواده بود. هنوز هم این تفکر 
در جوامع روستایی ایران متاسفانه حاکم است. 
مورد  در  دائما  باعث می شد، دختران،  نگاه  این 
نفس  به   اعتماد  عدم  و  دچار سرخوردگی  خود، 
پسر  اگر  من  نظر  از  بهار  خیالی  دنیای  باشند. 
بود، لطف کمتری داشت. ما کامال از نگاه او و 
و  بسیار  جزئیات  با  می بینیم  را  جهان  دخترانه، 
بسیار معصومانه. پسران معموال کلی تر به جهان 

پیرامون خود می نگرند.
فیلمنامه  اقتباس  مورد  در  آبیار  نرگس 
شیار۱۴3 از کتاب چشم سوم به قلم خودش گفت: 
فیلمنامه شیار۱۴3 براساس رمانی نوشته شده که 
من ۹ ماه بابت نوشتن آن تحقیق کرده ام و بسیار 
با موضوع و حال و هوای آن آشنا بوده ام. بهترین 
موضوعاتی  سراغ  به  که  بود  آن  من  برای  کار 
بروم که با آنها آشنایی کاملی دارم. در نتیجه، از 
رمانی که خودم نوشته بودم، اقتباس کردم. اگرچه 
همیشه دشوار است که یک نویسنده، فیلمنامه ای 
را از رمان خودش اقتباس کند. چون حذف زوائد 
رمان برای تبدیل شدنش به فیلمنامه، کار بسیار 
هم رفته  روی  است.  آن  نویسنده  برای  دشواری 

اعتقاد دارم در ایران، علیرغم رمان های عمیق و 
اثرگذاری که نوشته شده و در تاریخ ادبیات ایران 
ماندگار است، به ندرت اقتباسی اتفاق افتاده است 
و به نظرم سینمای ما احتیاج دارد که به ادبیات 

ایرانی تکیه کند.
و  شیار۱۴3  فیلم  موضوع  مورد  در  وی 
بازگشت  برای  زارعی(  )مریال  مادری  انتظار 
پسرش از جنگ ۸ ساله با عراق در دهه ۱۹۸۰ 
باشد،  نماد  می تواند  شیار۱۴3  داستان  گفت: 
که  باشد  مادرانی  تمام  از  نمونه ای  می تواند 
پسرانشان به جنگ رفته اند و هرگز باز نگشته اند. 
شعری از مایاکوفسکی است که می گوید غمگینم 
از  برگشته  سرباز  آخرین  که  مادری  همچون 
من،  فیلم های  تمام  در  نیست.  پسرش  جنگ، 
عناصر نمادین به چشم می خورند. در شیار ۱۴3 

قالی و نردبان و معدن، کارکردی نمادین دارند. 
در فیلم نفس قایق در دستان بهار، در شبی که 
فیلم آخرم  آیینه ها و ذره بین، در  ماه کامل شد 
که ابلق نام دارد و هنوز به نمایش عمومی در 
نیامده است، در مورد زنانی حرف می زنم که در 
جامعه پیچیده سنتی، چنان در تنگنا و فشار قرار 
می گیرند که حقیقت خود را انکار می کنند. در این 
فیلم نیز، از موش ها و عناصری دیگر به صورت 
نمادین استفاده کرده ام. البته چیزی که به نام نماد 
از آن یاد می کنیم، از نظر من باید بسیار از جنس 
خود فیلم باشد و تنها یک تفسیرگر متبحر فیلم 
از آن به عنوان نماد نام ببرد و نه یک تماشاگر 
معمولی. در غیر اینصورت کارکرد خودش را به  

عنوان نماد کم رنگ می کند.
نرگس آبیار در پایان این گفتگو در مورد 

تمرکز بر جنگ در فیلم هایش و چگونگی تجربه 
و تاثیرات ناگوار آن گفت: من سال های کودکی 
گذراندم.  جنگ  دوران  در  را  خودم  نوجوانی  و 
پدرم راننده کامیونی بود که مواد غذایی برای 
سربازان جنگ حمل می کرد و به مناطق جنگی 
به  داشت  سال   ۱۶ وقتی  تنها  برادرم  می برد. 
هر  چه  اگر  رفت،  جنگ  به  رزمنده  عنوان 
برگشتند،  زنده  جنگ،  از  نهایت  در  آنها  دوی 
را  جنگ  تبعات  و  رنج  بار  دائم  ما  خانواده  اما 
از  خبری  که  نبود  روزی  می کشید.  دوش  به 
کشته  شدن مرد جوانی در جنگ میان دوستان 
جنگ  درگیر  روزها  آن  نباشد.  آشناهایمان  و 
داخلی هم بودیم و این، اوضاع را بدتر می کرد. 
می خوابیدیم  هوایی  حمالت  کابوس  با  شب ها 
و هرگز وحشتی که آن آژیر خطر حمله هوایی 

در دل ما ایجاد می کرد را از یاد نمی برم. مردم 
ما  که  جنگی  بودند،  جنگ  درگیر  سال   ۸ ما 
نبودیم و طوالنی ترین جنگ در  آغازکننده آن 
۱۰۰ سال اخیر دنیا بود. در واقع مردم ما خود 
قربانی جنگ بودند. من سعی کردم در فیلم هایم 
چهره خشن و منفور جنگ را نشان بدهم چون 
روی  البته جنگ  و  بودم  دیده  آسیب  آن  بابت 
دیگری هم دارد. در جنگ وقتی انسان ها دائم 
زندگی  می کنند،  نرم  پنجه  و  دست  مرگ  با 
و  می کند  پیدا  ژرفی  و  عمیق  مفهوم  ناگهان، 
آدم ها از زوایای جدید، به معنا و مفهوم زندگی 
اتفاق  این  عادی  حالت  در  که  می کنند  نگاه 
باعث  جنگ  رنج  واقع،  در  می افتد.  به  ندرت 
و  کنیم  درک  بیشتر  را  زندگی  ارزش  می شود، 
بیشتر در لحظه زندگی کنیم و از آن لذت ببریم.


