
معاون دانشجویی دانشگاه تهران اعالم کرد؛

واکسیناسیون دانشجویان متوقف شد!
چندی پیش وزیر نفت تهاتر با کاال و سرمایه گذاری 
را از راه های فروش نفت خام ایران در شرایط تحریم اعالم 
کرد و قول وقوع اتفاق های خوب در ماه های آینده در 
حوزه فروش نفت را داد، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان چندان 
دور از ذهن نیست.به گزارش دنیای جوانان، تحریم های آمریکا سبب 
شد ایران از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون بشکه نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی محروم شود 

که منجر به وارد آمدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر خسارت در زمانی 
شد که نیازمند تأمین ضروریات کشور از جمله برای مقابله با شیوع 
کرونا بوده ایم و این در حالی است که  ایران آمادگی دارد به محض 
برطرف شدن تحریم های یکجانبه و ظالمانه دولت آمریکا، با افزایش 
تولید نفت به باالترین سطح ممکن، در جهت جبران خسارت های 
فراوان صورت گرفته در اثر تحریم های یکجانبه آمریکا حرکت کند.
صفحه 3

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

دولت نسبت به حذف 
یارانه های آشکار و پنهان اقدام کند

بازار خودرو؛ گران اما راکد!
هفته های  در  خودرو  قیمت  فزایش  ا
گذشته که هم زمان با تعطیالت پایان مردادماه 
اتفاق افتاده، بازار قفل شده خودرو را در سکونی 
عمیق تر از قبل فرو برده و کارشناسان ضمن مبهم 
خواندن آینده این بازار، حاکم شدن رکود تورمی شدید را در آن 
پیش بینی می کنند.به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، خودرو، 
کاالیی که در چند سال اخیر با دو نرخی شدن و افزایش قیمت 
از یک کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شده، این 
روزها با روند صعودی قیمت دست نیافتنی تر از همیشه برای 

اقشار ضعیف و متوسط به نظر می رسد.
دور تازه افزایش قیمت ها به ویژه در خودروهای داخلی 
از اوایل ماه محرم کلید خورد، در حالی که همه ساله به رسم 
دیرین مردم در این ماه به ویژه در ایام عزاداری محرم از خرید 
و فروش دست می کشند که این موضوع نشان دهنده فعالیت 
سفته بازان و دالالن بازار خودرو برای افزایش قیمت هاست.
صفحه 3

مدیرکل راه آهن اراک:

رشد بیش از ۳۰۰ درصدی جابه جائی مسافر
 توسط راه آهن اراک

4
در تولید واکسن داخلی، با سوء مدیریت وزارت بهداشت مواجه بودیم!

صفحه 2
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1826- دوشنبه 15  شهریور  14۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مونا فرجاد: دوست 

داشتم قدمي در 
اعتالي فرهنگ و 

ادبیات بردارم

6ورزش
دیدار

 با عراق، 
قطعا بازی سختی 

خواهد بود

هنگ 7فر

در دوران كرونا برخي از هنرمندان با بدعت هايي كه به خرج 
دادند، اتفاقات تازه و جديدي را در عرصه هنر رقم زدند. مونا 
فرجاد كه در سال هاي اخير بيشتر توان خود را در عرصه تئاتر 
گذاشته بود، مدتی است كه تک گويی های متفاوتی را در صفحه 
اينستاگرام خود با الهام از حروف الفبا به اشتراک می گذارد. 

از  پس  ايران  فوتبال  ملی  تيم  جوانان؛  دنيای  گزارش  به 
شکست سوريه در اولين گام حاال بايد روز سه شنبه در دومين 
ديدار به مصاف تيم ملی عراق برود كه خيلی از كارشناسان 
پس از كره جنوبی مصاف با اين تيم را سخت ترين مسابقه 

ايران ارزيابی می كنند.

ابوريحان وابسته به دربار غزنويان بود و در سفرهای سلطان 
اينکه  از  و پس  نيز رفت  به هند  و  بود  حاضر  نيز  محمود 
محمود برگشت او در آنجا ماند و 15 سال در هند توقف كرد 
و زبان های هندی را آموخت و چنان سانسکريت را آموخت 

كه می توانست از متون يونانی به سانسکريت ترجمه كند. 

سرنوشت ابوریحان 
بزرگترین سرمشق 

برای ما است

تهاتر نفت  تضمینی برای منافع ملی است!؟ کرونا ۶1۰ خانواده دیگر را 
به سوگ نشاند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه اعالم 
کرد:  طی ۲۴ ساعت از ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه ۶۱۰ نفر دیگر 
در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و اکنون ۷۶۸۹ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 

تحت مراقبت قرار دارند.
صفحه ۲

با اشاره به امکانات  نایب رییس شورای عالی استان ها 
سیستم جدید سامانه ۱۸۸۸ از بهبود سازو کار دریافت پیام های 
مردمی و ارائه بسته های تشویقی به شهروندان افشاکننده فساد 
اظهار  باره  این  در  دنیای جوانان، موسوی  داد.به گزارش  خبر 
دریافت  و  شده  اندازی  راه   ۱3۸۵ اردیبهشت   ۲۶ از   ۱۸۸۸ سامانه  داشت: 
کننده نقطه نظرات مردم در چهار قالب انتقاد، پیشنهاد ، شکایت و تقدیر و 
تشکر است. بازخورد و نقطه نظرات همه شهروندان تهرانی نسبت به خدمات 

شهرداری در این سامانه ثبت می شود. بخشی از موضوعات انتقادی و شکایتی 
در رابطه با عملکرد کارکنان و مدیران است که ساز و کار جداگانه ای برای آن 
در سامانه ۱۸۸۸ در نظر گرفته شده است.همچنین در راستای حفظ امنیت و 
حریم شهروندان این پیام ها به هیچ عنوان در اختیار نهادهای نظارت قرار 
نیز  باالدستی  مدیران  از  کارکنان  انتقاد  یا  شکایت  اینکه  نمی گیرد. ضمن 

دریافت می شود و تا وصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
صفحه 3

سامانه 1888 برای شهروندانی که فساد را افشا می کنند!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
دومرحله ایی -پاالیشگاه دهم )فاز 19(

نوبت اول

پاالیشگاه دهم پارس جنوبی  فاز ۱۹ درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره R۱۰/۰۱۲/۹۹تقاضای ۹۸۰۰۱۷۷  به شماره 
فراخوان در سامانه ستاد ایران: ۲۰۰۰۰۹3۴۹۸۰۰۰۲۷۲ به شرح : خرید :STUD BOLT  -الزاما« ساخت داخل  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد.
جدول زمان بندی :

تاریخاقدام ردیف

1400/06/15تاریخ انتشار مناقصه درسامانه1

1400/06/22مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه2

1400/07/07مهلت زمانی ارسال پیشنهادات3

1400/07/10زمان بازگشایی پاکتها 4
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار )پاکت الف( :

آدرس: استان بوشهر -شهرستان کنگان -کیلومتر ۲۰ جاده کنگان به عسلویه -سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -پاالیشگاه دهم -فاز ۱۹ ، 
تلفن : اداره خدمات کاالی پاالیشگاه دهم : ۰۷۷3۱۴۶۶۲۸3-۰۷۷3۱۴۶۶۲۸۷ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : ۴۱۹3۴ - ۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷۶۸
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

شناسه آگهی:۱۱۸۵۲۰۸
روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی

نامه ای  در  کشور  کل  دادستان 
کشور  کل  دادستان های  به  خطاب 
از  صادره  خودرو  سبز  برگ  تلقی  بر 
سند  عنوان  به  تولیدی  شرکت های 

مالیکت تأکید کرد.
محمد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
در  کشور  کل  دادستان  منتظری  جعفر 
کل  دادستان های  به  خطاب  ای  نامه 
کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره 
سند  عنوان  به  تولیدی  شرکت های  از 

مالیکت تأکید کرد.
»حسب  آمده است:   نامه  این  در 
گزارش های واصله و استعالمات برخی 
از دادستان ها در خصوص مناقشه ی بین 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور )کانون سردفتران( 
غیرالزامی  یا  الزامی  خصوص  در  انتظامی  نیروی  و 
رسمی  اسناد  دفاتر  در  خودرو  ثبت  معامالت  بودن 
بندهای ۲ و 3 بخشنامه شماره  به اطالع می رساند: 
سازمان  از  صادره   ۲۷/۸/۱3۹۴ مورخ   ۹۴/۱۴۷۲۰۴

ضرورت  از  حاکی  مضمونا  که  امالک  و  اسناد  ثبت 
خودرو  معامالت  ثبت  برای  معامله  طرفین  مراجعه 
به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ی شماره 
۱۸۶3 مورخ ۲/۱۲/۱3۹۹ هیات محترم دیوان عدالت 
مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت 
 ۱3۹۲ مصوب  اداری  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و 

تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۰  در  و  گردیده  ابطال 
رسمی  روزنامه  در   ۹۸۰۴۱۸۵ بشماره 

ثبت و ابالغ شده است.«
»برابر مواد مختلف قانون مذکور 
از جمله تصبره ماده ۱۴ مواد 3۴، 3۵ 
و ۴۵؛ آرا شعب دیوان عدالت اداری و 
به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه 
الزم  اداری  دستگاه های  تمامی  برای 
االجرا بوده و برای مستنکفین مجازات 
مستفاد  لذا  است.  شده  گرفته  نظر  در 
قوانین  و  مذکور  دادنامه ی  از  قطعی 
تلقی برگ سبز خودرو صادره  مربوطه 
سند  عنوان  به  تولیدی  شرکت های  از 
مالکیت بوده و نقل و انتقاالت خودرو 
با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو 
مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی 
اسناد  دفاتر  به  مراجعه  به  و ضرورتی  بوده  بالمانع 
ثبت  خواهان  متعاملین  اینکه  مگر  نمی باشد  رسمی 

آن در دفاتر مذکور باشند.«

دادستان کل کشور:

برگ سبز خودرو سند مالکیت است

صفحه ۲

ضمن  سرمایه،  بازار  کارشناس  کشاورز«  »ناصر   
تاکید بر اهمیت حذف قیمت  گذاری دستوری، در گفتگو 
با ایرنا تاکید کرد: رونق بازار سرمایه، می تواند باعث جذب 
سرمایه های راکد و شفافیت هرچه بیشتر در اقتصاد شود.
آغاز به کار دولت جدید، همراه با ارائه برنامه  ها و 
طرح  های مختلف، موضوع بحث و گفتگوی کارشناسان 
است. کارشناسان پیشنهادهای مختلفی را به دولت ارائه 
وضعیت  بهبود  برای  را  راهکارهایی  هرکدام  و  می کنند 
ورز«  کشا »ناصر  یند.  می نما طرح  کشور  قتصادی  ا
ایرنا  پژوهشگر  با  گفتگو  در  نیز  سرمایه  بازار  کارشناس 
شد:  یادآور  دولت  اقتصادی  تصمیمات  با  ارتباط  در  و 
گذاشتن  کنار  دهد،  انجام  باید  دولت  که  اقدامی  »اولین 
قیمت گذاری دستوری است. اگرچه ممکن است مشکالتی 
بر اثر این آزادسازی ایجاد شود، اما در وضعیت فعلی نیز 
مشکالت ناشی از یارانه  ها دیده می شوند. جامعه همین 
امروز در حال پرداخت هزینه  های ناشی از قیمت گذاری 
قبل  سال  دو  اگر  می گویند  بسیاری  است.  دستوری 
ایجاد  جدی  تورمی  می شد،  انجام  ها  قیمت   آزادسازی 
مواجه  جدی  تورم  با  هم  امروز  همین  ما  اما  می شد. 
و  فساد  ایجاد  حال  در  دستوری،  قیمت گذاری  هستیم. 
اجتماعی  رفاه  امروز  یارانه ها  ماحصل  است.  داللی  رواج 

بلکه فساد است«. نیست؛ 
گفت:  دستوری  ری  ا قیمت گذ نقد  ضمن  وی 
می کند.  فساد  ایجاد  جا  همه  در  دستوری  »قیمت گذاری 
این پرسش را باید مطرح کرد که چرا تولیدکنندگان خودرو 
باید  فوالد  چرا  بفروشند؟  با ضرر  و  ارزان  را  باید خودرو 
باید قیمت گذاری دستوری کرد  ارزان فروخته شود؟ چرا 
و جلوی تولید را گرفت؟ در این حالت فقط برای گروهی 

رانت خوار، رانت ایجاد می شود. قیمت گذاری دستوری در 
کننده  مصرف  برای  نهایی  قیمت  کاهش  باعث  نهایت 
نمی شود. بطور مثال مصرف کننده نهایی امروز ناچار است 
مرغ را در بازار آزاد و  با نرخ آزاد خریداری کند و هر قیمت 
دستوری که گذاشته شود، تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. باید 
که  منافعی  از  هیچکدام  که  کنیم  قبول  را  واقعیت  این 
دولت به سمت مصرف کننده نهایی و مردم می فرستد، به 
آن  ها نمی رسد و به جیب دالالن و افراد خاص می رود«.
کرد.  ایجاد  را  بورس  به  سرمایه  جذب  فضای  باید 
مختلف  اشکال  و  طیف ها  تمام  جذب  بلیت  قا بورس 
بزرگ  های  سرمایه   تا  اندک  های  سرمایه   از  سرمایه، 

را دارد.
دستوری  قیمت گذاری  که  »زمانی  افزود:  کشاورز 
حذف شود، بر بورس نیز تاثیر جدی خواهد داشت. در این 
همچون  تولیدکنندگان  از  بسیاری  سنگین  ضرر  وضعیت 
شرایطی،  چنین  با  می کند.  پیدا  کاهش  ها  خودروساز 
تولید  عدم  برای  بهانه ای  هم  خودروسازی  های  شرکت  
نخواهند داشت و بازار به ثبات می رسد. اگر هم قرار است 
این  که  است  منطقی  باشد،  داشته  وجود  سودی  حاشیه 
سود باید به تولید کننده برسد و نباید دالالن سود ببرند. 
می کنند  مصرف  مردم  و  تولید  ها  کارخانه   دنیا  همه  در 
بازار خودرو، سفته بازی و داللی دیده نمی شود. در  و در 
صنایع فوالدی نیز وضعیت به همین شکل است. باید این 
سوال را طرح کرد چرا باید فوالد قیمت گذاری دستوری 
سرمایه گذاری  موانع  رفع  و  قیمت ها  آزادسازی  با  شود؟ 
این صنعت سودآور شده و سرمایه  ها به سمت  خارجی، 

تولید حرکت خواهد کرد«.
این مدیر باسابقه بازار سرمایه در ادامه اشاره کرد: 

»در مورد بورس باید گفت که هر بورسی، ویترین کسب 
و کار آن کشور است. این را هم باید پذیرفت بورسی که 
با سرعت صعودی شود هم قابل کنترل نیست. هرچقدر 
از  و  کند  واقعی تر  را  بورس  شرایط  بتواند  جدید  دولت 
تعرفه   دستوری،  قیمت گذاری  دستوری همچون  اقدامات 
های دستوری، ایجاد موانع در صدور مجوز های گمرکی و 
غیره دست بردارد، کشورهای منطقه با ما تجارت خواهند 
کرد و قاچاق در کار نخواهد بود. در مقابل منابع به دست 
آمده حاصل از حذف قیمت گذاری دستوری، بایستی صرف 
عمران شود. ما حق نداریم از منابع نسل  های آینده بهره 
برده و آن را صرف رضایت جمعیت فعلی کنیم. ما نباید 
شرایط  باید  حال  عین  در  بفروشیم.  ارزان  را  خود  منابع 

مناسب برای جذب سرمایه خارجی را فراهم کرد«.
کشاورز به تصمیمات و برنامه  های دولت برای نحوه 
مالیات،  بحث  »در  کرد:  بیان  و  پرداخته  نیز  مالیات  اخذ 
دولت باید بر درآمد های بدون ریسک مثل اجاره مسکن، 
بانکی،  راکد حساب  های  معامالت مسکن و سپرده های 
از  را  پول خود  باید فردی  واقعی وضع کند. چرا  مالیاتی 
هیچ  تقبل  بدون  و  کرده  خارج  تولید  و  مصرف  چرخه 
ریسکی، سود دریافت کند؟ برخی بانک  ها به سپرده  های 
مشکل زا  همین  و  می دهند  پایین  بهره  با  هایی  وام   باال 
است.  گرفته  شکل  مالیاتی  فرار  فعلی،  قوانین  با  است. 
افراد  که  کرد  وضع  قوانینی  کشورها  سایر  همچون  باید 
خودشان به سمت پرداخت مالیات بروند. بطور مثال اگر 
مالیات به عنوان ضریبی برای دریافت تسهیالت در نظر 
و  کننده  تولید  کسی  چه  می شود  مشخص  شود،  گرفته 
خودشان  افراد  وضعیت  این  در  است.  محتکر  کسی  چه 

مالیات داوطلب می شوند«. پرداخت  برای 

بازار سرمایه، می تواند ریشه داللی را بخشکاند
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
دولت نسبت به حذف یارانه های آشکار و پنهان اقدام کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از پرداخت حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان 
اقشار  که  اول  و گفت: سهم دهک  داد  خبر  در سال ۹۸  افراد  به  انرژی  یارانه 
کم درآمد هستند تنها یک و دو دهم درصد و سهم دهک دهم ۲۵ درصد از کل 

یارانه پرداختی به بنزین کشور است.
به گزارش دنیای جوانان، عباس گودرزی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی در نطق میان دستور خود گفت: امروز دیگر آثار و پیامدهای مدیریت 
با کلیدواژه هایی همچون کوچک سازی، برون سپاری گسترده،  دولتی نوین که 
نیروهای کار قراردادی و امثال آن شناخته می شود بیش از هر زمان دیگری در 

نظام اداری کشور مشهود است.
به عنوان  کوچک سازی  مفهوم  افزود:  مجلس  در  بروجرد  مردم  نماینده 
مشهورترین ویژگی این رویکرد به کاهش تعداد کارکنان دولت بدون کاستن از 
حجم وظایف آنها تغییر یافته و حقیقت این است که نظام اداری در کوچک سازی 
تبدیل شده و حجم عظیم و  بروکراسی سایه  به  بوده و صرفًا  ناکام  بروکراسی 
نامعلومی از کارکنان دولت پشت بروکراسی آن پنهان شده و همین امر برآورد آمار 

دقیق از کارکنان و نظارت و پاسخگویی را دچار خدشه کرده است.
گودرزی عنوان کرد: با این همه شاید اکنون و پس از گذشت ۱۴ سال از 
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ضرورت دارد از خود بپرسیم که محصول 
این رویکرد چه بوده است؟ آیا دولت اثربخشی داشته ایم؟ آیا دولت عادالنه تر و 
آیا  آیا اعمال دولت در قبال مردم صادقانه تر شده است؟  منصفانه تری داشتیم؟ 
نبوده  نبوده که  اینچنین  اگر  بیشتر شده است؟  نگاه مردم  در  مشروعیت دولت 
است باید در جستجوی دولتی عادل تر، منصف تر و اثربخش تر باشیم. در رویکرد 
موجود کوچک سازی و کاهش هزینه اتفاق نیفتاده است بلکه فقط بستر تبعیض، 

بی عدالتی و فساد فراهم شده است.
طرحی برای کوچک سازی و کاهش هزینه ها در کمیسیون اجتماعی آماده 

شده است
از جلسات  و  پس  آماده شده  این خصوص طرحی  در  داد:  ادامه  گودرزی 
با کارشناسان، اکنون برای هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی  مکرر 
است. انتظار می رود مجلس و دولت شخص رییس جمهوری حمایت کنند تا یکبار 
برای همیشه بساط، زمینه و بستر تبعیض و بی عدالتی در نظام اداری و استخدامی 

کشور برچیده شود.
وی تصریح کرد: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۸ حدود 
۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به افراد داده شده است که سهم دهک اول 
که اقشار مستضعف و کم درآمد هستند تنها یک و دو دهم درصد و سهم دهک 
بنزین کشور است. در بخش گاز هم  به  یارانه پرداختی  از کل  دهم ۲۵ درصد 
شاهد همین وضعیت بوده و هستیم. به گونه ای که دهکده دهم ۱۵ درصد و دهک 
اول پنج درصد از کل یارانه گاز را مصرف می کند.گودرزی گفت: دولت نسبت به 
حذف یارانه های آشکار و پنهان و پرداخت به صورت مستقیم و کارت اعتباری به 
مردم اقدام کند. نه آنچنانکه بخش عظیمی از بیت المال به جیب افراد برخوردار و 

ثروتمند برود و افراد ضعیف جامعه متاسفانه کم برخوردارتر باشند.
دستگاه قضا به موضوع اعاده اموال نامشروع مسئوالن ورود کند

گودرزی خطاب به محسنی اژه ای رییس دستگاه قضا گفت: در مجلس دهم 
قانون اعاده اموال نامشروع مسئوالن را تصویب کردیم افرادی که با دست کردن 
به جیب مردم اموال نامشروع کسب کردند باید به محکمه عدالت کشانده شوند. 
ضرورت دارد دستگاه قضایی قاطعانه ورود کرده با اجرای کامل این قانون گام 

بلند و ارزشمندی برای گسترش عدالت اجتماعی بردارد.
وی گفت: دستگاه قضایی در سال های گذشته اموال مسئوالن را ثبت کرد 
افرادی که در سال های اخیر نیز مسئولیت گرفته اند براساس  شایسته است که 
قانون اموال خود را ثبت کنند و این اقدام مهم و ارزشمند مورد غفلت واقع نشود.

ادامه خواستار تصویب نهایی کردن  نماینده مردم بروجرد در مجلس  در 
مالیر،  بروجرد-  و  بروجرد-درود  راه آهن  اجرای  بروجرد،  اقتصادی  ویژه  منطقه 
تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری والیت، تکمیل احداث کمربندی جدید بروجرد، 
تکمیل ۴ خطه نهاوند، تکمیل ۴ خطه در بخش استان مرکزی، تکمیل راه های 

دسترسی روستایی و تعریض راه اصلی جاده آبسرده شد.

سامانه 1888 برای شهروندانی که فساد را افشا می کنند!
نایب رییس شورای عالی استان ها با اشاره به امکانات سیستم جدید سامانه 
۱۸۸۸ از بهبود سازو کار دریافت پیام های مردمی و ارائه بسته های تشویقی به 

شهروندان افشاکننده فساد خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، موسوی در این باره اظهار داشت: سامانه ۱۸۸۸ از 
۲۶ اردیبهشت ۱3۸۵ راه اندازی شده و دریافت کننده نقطه نظرات مردم در چهار 
قالب انتقاد، پیشنهاد ، شکایت و تقدیر و تشکر است. بازخورد و نقطه نظرات همه 
شهروندان تهرانی نسبت به خدمات شهرداری در این سامانه ثبت می شود. بخشی 
از موضوعات انتقادی و شکایتی در رابطه با عملکرد کارکنان و مدیران است که ساز 
و کار جداگانه ای برای آن در سامانه ۱۸۸۸ در نظر گرفته شده است.همچنین در 
راستای حفظ امنیت و حریم شهروندان این پیام ها به هیچ عنوان در اختیار نهادهای 
نظارت قرار نمی گیرد. ضمن اینکه شکایت یا انتقاد کارکنان از مدیران باالدستی نیز 

دریافت می شود و تا وصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
وی که در یک گفت وگویی تلویزیونی سخن می گفت، با اشاره به اهمیت حفظ 
حریم خصوصی و امنیت پیام های شهروندان گفت: بخش جدیدی که در این سامانه 
راه اندازی شده است در راستای حفظ امنیت پیام های شهروندان است. همچنین 
سیکل ویژه ای برای رسیدگی به این پیام ها در نرم افزار این سامانه طراحی شده 
است.این سیکل از نظر زمان و کیفیت پاسخگویی، به بهبود سیستم ما کمک می 
کند. همچنین ما ساز و کاری برای تقویت انگیزه افرادی که پیام هایی با مضمون 
افشاء فساد از جمله اختالس، رشوه و سوء استفاده از مقام های دولتی ارسال می 
کنند طراحی کرده ایم. اگر اقدامات مفسده انگیز در نهادهای نظارتی اثبات شود 
،مکانیزم های تشویقی برای فردی که این اقدامات را افشا کرده در نظر گرفته شده 
است. اگر این فرد از کارکنان شهرداری باشد ارتقاء درجه و اگر از شهروندان باشد 

از بسته های تشویقی مادی و معنوی بهره مند خواهد شد.

کرونا ۶1۰ خانواده دیگر را به سوگ نشاند
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه اعالم کرد:  طی ۲۴ 
ساعت از ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه ۶۱۰ نفر دیگر در کشور بر اثر کرونا جان خود 
را از دست دادند و اکنون ۷۶۸۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ نیز در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
به گزارش دنیای جوانان، از روز شنبه تا ظهر روز یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۵ هزار و ۸۷۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 

در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۴3۰ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۰۷ نفر رسید.
طی ۲۴ ساعت، ۶۱۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۱۱۰ هزار و ۶۷۴ نفر رسید.
همچنین تا کنون ۴ میلیون 3۶۲ هزار و ۸۱۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 

از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۷ هزار و ۶۸۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ نیز در بخش های مراقبت 

های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۲۹ میلیون و ۴۵۲ هزار و 3۲۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 

انجام شده است.
۱۹ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۸۵۸ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۹ میلیون و ۶۸۴ 
هزار و ۶۶۹ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 

کشور به ۲۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۲۷ ُدز رسید.
salamat.gov. سامانه  در  حتما  واکسن  تزریق  برای  شرایط  واجد  افراد 

ir ثبت نام کنند.
در حال حاضر ۲۴۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعیت نارنجی 

و ۵۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
ایران اکنون در خیز پنجم کرونا که از ابتدای تیر ماه از جنوب آغاز شد و به 

مرکز کشور رسید، به سر می برد.
تلفات کرونا در کشور ۲۸ مرداد ماه از مرز یکصد هزار نفر عبور کرد و روز 

معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور:

در تولید واکسن داخلی، با سوء مدیریت وزارت بهداشت مواجه بودیم!
پدافند  قرارگاه  معاون 
همکاران  از  و  کشور  زیستی 
گفت:  فخرا  واکسن  ساخت 
برای  و  کرد  تولید  واکسن  نمی شود 
بهداشت  وزارت  که  داشت  نگه  زمانی 

هوس کند، آن  را بخرد.
محمد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کریمی نیا معاون قرارگاه پدافند زیستی 
کشور و از همکاران ساخت واکسن فخرا 
در ارتباط با آخرین وضعیت این واکسن 
گفت: فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن 
فخرا از ۲۶ اسفند شروع شد و ۱3۵ نفر 
داوطلب در آن حضور پیدا کردند که به 
خوبی به پایان رسید و نتایج خوبی هم 
داشت. نتایج آن به سازمان غذا و دارو 
اعالم شد و مجوز فاز دوم گرفته شد. 
در فاز دوم ۵۰۰ داوطلب مورد بررسی 
قرار گرفتند و باز هم نتایج خیلی خوبی 
داشت که به سازمان غذا و دارو اعالم 
کردیم و اخیرا مجوز سازمان غذا و دارو 
را برای شروع فاز سوم دریافت کردیم.

زمان  با  ارتباط  در  ادامه  در  او 
پیش بینی شده وضعیت تولید انبوه این 
واکسن گفت: واکسن فخرا خودش را از 
قبل رسانه ای نکرد و قول علنی در سطح 
مشغول  که  دلیل  این  به  نداد.  جامعه 
آماده سازی زیرساخت ها بودند و به لطف 
خدا این کار هم درحال نهایی شدن است 
و برطبق قولی که داده بودند از مردادماه 
آمادگی تولید را دارند. منتظریم وزارت 
بهداشت مجوز واکسیناسیون اضطراری 
را بدهد که وارد بازار شود یا پیش خرید 

کند که تولید گسترش پیدا کند.
مساله  با  ارتباط  در  نیا  کریمی 
واکسن های  به  مجوزدهی  در  تاخیر 
بهداشت گفت:  از سوی وزارت  داخلی 
تاخیر از سوی وزارت بهداشت در صدور 
به عرف  تبدیل  واکسن ها عمال  مجوز 
مصرف  مجوز  که  درحالی  است.  شده 
داده  سرعت  به  خارجی  واکسن های 
داخلی  واکسن های  بررسی  می شود، 
باتاخیر بسیار صورت می گیرد و صدور 
مجوزها نیز با تاخیر همراه است. همین 
در  نارضایتی  یک  که  می شود  سبب 
وجود  داخلی  واکسن های  از  جامعه 
داشته باشد. مردم هم که شرایط پشت 
پرده را نمی دانند متاسفانه دچار سوءظن 

می شوند.
فخرا  واکسن  گفت:  ادامه  در  او 
 ۹۹ سال  شهریور  را  خود  مستندات 
است  داده  دارو  و  غذا  سازمان  تحویل 
و آخر اسفند ۹۹ مجوز کارآزمایی اش را 
گرفت؛ یعنی حدود ۶ ماه در این میان 
فاصله افتاد. اگر مجوز زودتر داده شده 
مشکل  می شد.  طی  زودتر  مسیر  بود 
دوم این است که وزارت بهداشت هیچ 
تمایلی به پیش خرید واکسن های داخلی 
ندارد. این مساله مهم است. وقتی شما 
خریدار  می کنید،  تولید  داخلی  واکسن 
دولت و وزارت بهداشت است. نمی شود 
که واکسن تولید کنیم و به بازار بدهیم. 

حتما باید وزارت بهداشت آن را بخرد.
تولید  نمی شود  افزود:  ادامه  در  او 
که  داشت  نگه  زمانی  برای  و  کرد 
وزارت بهداشت هوس کند آن را بخرد. 
به همین خاطر تمام مجموعه های داخل 
کشور در یک حالت »استندبای« نگه 
داشته می شوند. نمی توانند تولیدشان را 
پیش ببرند، به این علت که تکلیفشان 
روشن نیست. اگر از آن ها پیش خرید 
مسیر  قرارداد  قیمت  براساس  شود، 
حرکتشان مشخص است. اگر بخواهید 

پیش  که  زمانی  کنید  تولید  واکسن 
اینها  دارید،  مساله  دو  نمی شود  خرید 
باید نگه داری شوند و از طرفی برایش 
هزینه صرف می شود. این هزینه باید تا 

تولید بعدی جایگزین شود.
هم  قدر  هرچه  افزود:  نیا  کریمی 
جایی  از  بگذاریم،  اولیه  سرمایه  ما  که 
داریم  الزم  گردش  در  سرمایه  بعد  به 
وارد  کردیم  تولید  که  میزانی  بعد  که 
چرخه شود و به دنبال آن تولیدات دیگر 
خودشان را نشان بدهند. اتفاقی که هم 
برای سیناژن، هم برای رازی هم برای 
فخرا اتفاق افتاده، این است که هیچ کس 
از اینها پیش خرید نکرده است. ایران 
که  خرید  واکسن  کوواکس  از  زمانی 
هنوز فاز سوم بسیاری از آن واکسن ها 
شروع هم نشده بود. ما عضو کوواکس 
شدیم و پول هم پرداخت کردیم. زیرا 
فاز اول و دوم که پیش بالینی و مطالعه 
و  بررسی  است،  بوده  حیوان   روی  بر 
اول  فاز  است.  شده  داده  مجوز  آن  به 
به  دوم  فاز  صورت،  همین  به  دوم  به 
سوم نیز به همین شکل است. براساس 
استانداردهای خود وزارت بهداشت این 
مسیر طی شده است. االن هم فاز سوم 
است. همین االن به دو واکسن برکت و 
پاستور مجوز اضطراری داده شده است.
او در ادامه در پاسخ به این سوال 
همه  از  زودتر  برکت  واکسن  چرا  که 
دوم  فاز  در  و  داخلی  واکسن های 
مطالعاتی اش مجوز گرفت گفت: واکسن 
برکت شرایط خاصی داشت. همین االن 
قول هایی که به ما داده شد، عملی نشد 
و دچار یک چالش شد و تمرکز فراوان 

روی برکت قرار داده شد.
اجازه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
ایران  در  واکسن  چندین  برروی  کار 
به  بود که  این  ناخوشایند  اتفاق  گفت: 
دانشگاه  شرکت،  زیادی  بسیار  حجم 
بر  که  دادند  اجازه  تحقیقاتی  مراکز  و 
براساس  که  کنند  کار  واکسن  روی 
ستاد  علمی  کمیته  سابق  دبیر  گفته 
 ۱۴ از  بیش  قانعی،  دکتر  آقای  کرونا، 
واکسن بوده اند. وقتی شما این حجم را 
بعد  می فرستید که کار تحقیق کنند و 
ناخواسته  یعنی  شوند،  کارآزمایی  وارد 
واگرا  را  کشور  سرمایه های  و  ثروت 
کردید. ما این حجم از نیروی انسانی، 
هرچه  نداریم.  زیرساخت  و  تجهیزات 
قدر این ها را همگراتر شروع می کردیم 
واکسن  تنها  بهتری می گرفتیم.  نتیجه 
سیناژن  فقط  حاضر  درحال  خصوصی 
است. برکت اصطالحا غیردولتی است. 
رازی و پاستور دولتی هستند و فخرا و 
از  فخرا  مجموعه  هستند.  نظامی  نورا 
قدیم در این حوزه ها وظیفه ملی داشته 

است و از قبل هم مشغول به فعالیت بود.
کریمی نیا گفت: پیش خرید کردن 
دلیل نیست که شرایط تولید و نگه داشت 
آن  همه  با  ببیند.  آسیب  آینده  در 
منجر  محصول  اگر  گیری ها  سخت 
می شود  فسخ  قرارداد  نشود،  نتیجه  به 
هم  زیان  و  ضرر  باید  تولیدکننده  و 
حتی  پیش  هفته  دو  تا  کند.  پرداخت 
و  داشت  اضطراری  مجوز  هم  فایزر 
به تازگی مجوز دائمی گرفت. بیش از 
دو میلیارد دوز واکسن فایزر فروخته و 
تزریق شده است و تازه ظرف دو هفته 
گذشته مجوزش از اضطراری تغییر پیدا 
کرده است. ما این کار را می توانیم در 
ایران انجام بدهیم. ما نه این را درست 
پیش بردیم و راهبری کردیم، نه مسیر 
تولید  نه  و  کردیم  راهبری  را  خرید 
کننده هایمان را همگرا کرده ایم. در چند 
حوزه مختلف چالش هایی ایجاد شد که 
االن پیامدهایش نارضایتی مردم، تاخیر 
در واکسیناسیون و رکوردهای دو هفته 
به  ابتال  و  فوت  میزان  در  کشور  اخیر 

کروناست.
فخرا  واکسن  افزود:  ادامه  در  او 
سومین واکسنی بود که از سمت ایران 
بهداشت  جهانی  سازمان  لیست  در 
تحقیق  فرایندهای  تمام  و  گرفت  قرار 
حال  در  مستند  صورت  به  تولیدش  و 
بهداشت  وزارت  به  است،  آماده سازی 
تحویل داده می شود و وزارت بهداشت 
شت  بهدا نی  جها ن  ما ز سا به  هم 
سازمان  لیست  در  ما  وقتی  می فرستد. 
جهانی بهداشت از فاز کارآزمایی بالینی 
این  به  می شویم  وارد  دو  فاز  به  یک 
دالیل است. یعنی تمام مستندات تحویل 

داده می شود.
هر  گفت:  ادامه  در  نیا  کریمی 
کنیم.  طی  همزمان  باید  را  مسیر  دو 
زمینه  در  و سریع  اورژانسی  هم خیلی 
واردات واکسن باید تالش کنیم و هم 
باید همگرایی و حمایت را بیشتر کنیم 
پشتوانه  هم  داخلی  واکسن های  که 
کشور شوند. کرونا در بیست ماه گذشته 
از  مختلفی  عالئم  و  سوش ها  الگوها، 
از  کدام  هیچ  است.  داده  نشان  خود 
از  بیش  درگیری  گذشته  سوش های 
اتفاق  این  دلتا  در  اما  نداشتند،  ماه  دو 
نیاز  باید  براینکه  عالوه  ما  پس  افتاد. 
کشور را به صورت کامل تامین کنیم، 
برای  می توانیم  زیرساخت ها  تقویت  با 
آینده قدم های مناسب برداریم. ما دیگر 
هستیم.  پرچالش  مسیر  این  اواخر  در 
ساختارهایی  فقدان  و  سوءمدیریت ها 
که در مجموعه وزارت بهداشت بود و 
المللی  بین  تحریم های  تاثیر  همینطور 
در تاخیر تولیدات ما تاثیر داشت. اما این 

مسیر در مراحل آخرش است و کشور 
در آینده نزدیک به راحتی می تواند نیاز 

خودش را تامین کند.
او در واکنش به ادعای برخی مبنی 
واکسن  روی  سرمایه گذاری  براینکه 
واکسن  خرید  زمان  موجب شد  داخلی 
من  افزود:  بدهیم،  دست  از  را  خارجی 
روی  سرمایه گذاری  که  نیستم  موافق 
خرید  در  تاخیر  موجب  داخلی  واکسن 
واکسن خارجی شد. کسی که راهبری 
اگر  بشناسد.  را  مسیرش  باید  می کند 
کسی در زمینه تولید و واردات به میزانی 
ادعا می کند، آن ها باید ظرفیت شناسی 
و تایید و رد کنند و بگویند شما امکان 
برای مثال دو میلیون  واردات  یا  تولید 
دوز را ندارید. هردو مساله تولید داخل 
و واردات را گروه راهبر باید پیش ببرد. 
راهبر نباید بنشیند و ببیند که تولیدکننده 
چه نظری می دهد. نباید این طور باشد 
که گروه راهبر صبر کند و وقتی می بیند 
تولید کننده نتوانست ۵۰ میلیون دوز را 
چنین  اصال  بیفتد.  کنم  چه  به  بدهد 
به  بهداشت  وزارت  نیست.  چیزی 
هم  باید  کشور  سالمت  تولیت  عنوان 
راهبری  را  داخل  تولید  هم  و  واردات 
جدول  یک  می توانست  این  می کرد. 
زمانی داشته باشد که ما واکسن هایی را 
وارد کنیم و براساس برآورد کارشناسی 
از زمان معینی واکسن های داخلی هم 
هم  زمان  هر  می شدند.  چرخه  وارد 
مناسب  تعداد  به  خارجی  واکسن های 
می رسیدند، جایگزین می شدند. ما یک 
که  داشتیم  حوزه  این  در  سوءمدیریت 

چالش درست کرده است.
او در ارتباط با مساله کمبود واکسن 
گفت: ما یک سرمایه گذاری اولیه داریم. 
آن سرمایه گذاری اولیه را از هر مسیری 
که تامین کنیم به مرحله تولید می رسیم. 
تولیدی که االن پشت خط فروش است 
و معلوم هم نیست چه قدر باید پشت 
خط بماند. واکسن هم چیزی نیست که 
ما تولید کنیم و یک سال بعد بفروشیم. 
باید  ماه  نه  از  کمتر  در  واکسن ها  این 
یک  خودش  این  پس  شوند.  مصرف 
و  جداست  اولیه  سرمایه  است.  چالش 
بیشتر  تولید  برای  گردش  در  سرمایه 
هم جداست. االن یکی از دغدغه های 
تولید کننده های ما این شده است که 
کسی برای خرید سراغشان نمی آید و به 
جز آن دو واکسن به واکسن های دیگر 
مجوز اضطراری داده نشده است. پس 
خریدی هم در کار نیست. پیش خرید 
تولید کنندگان  این  هم نمی شود. پس 
باید چه کار کنند؟ حاال چه فخرا، نورا، 

رازی و چه سیناژن، فرقی نمی کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون دانشجویی دانشگاه تهران اعالم کرد؛
واکسیناسیون دانشجویان متوقف شد!

سه  تمامی  اینکه  بر  تاکید  با  تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
اند،  شده  واکسینه  دانشگاه  این  های  خوابگاه  ساکن  دانشجوی  هزار 
که  بودیم  کرده  شروع  را  دکتری  دانشجویان  واکسیناسیون  ما  گفت: 
این  در  جدیدی  برنامه  است  قرار  کنید  متوقف  فعال  آمد  دستوالعمل 

کنند. اعالم  رابطه 
به گزارش دنیای جوانان، دکتر سعید حبیبا، ضمن بیان این مطلب 
اظهار کرد: به دنبال شیوع بیماری کرونا و انجام واکسیناسیون بر علیه این 
بیماری مهلک پس از پیگیری های مکرر و هماهنگی های صورت گرفته 
با دانشگاه علوم پزشکی تهران و ستاد ملی مبارزه با کرونا موفق شدیم 
یک پایگاه واکسیناسیون در دانشگاه تهران راه اندازی کنیم و به این ترتیب 
تمامی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه که در سامانه ثبت نام کرده 

بودند واکسینه شدند.
هیات  اعضای  واکسیناسیون  اول  دوز  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
علمی و کارکنان دانشگاه تهران به پایان رسیده است و دوز دوم نیز در 
پایان  تا  است  بینی شده  پیش  برنامه  در  کرد:  تصریح  است،  انجام  حال 
و  علمی(  هیأت  اعضای  و  )کارمندان  دانشگاه  پرسنل  تمامی  شهریورماه 
دانشجویان  تمامی  نیز  آذرماه  پایان  تا  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

مقطع کارشناسی واکسینه شوند.
واکسیناسیون  اینکه  بیان  با  تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
حدود  گفت:  است،  رسیده  نجام  ا به  ه  بگا خوا ساکن  نشجویان  دا
ه  نشگا ا د های  ه  بگا ا خو در  تکمیلی  تحصیالت  نشجوی  دا  3۰۰۰
واکسینه  بود  متقاضی  که  دانشجویی  هر  که  هستند  ساکن  تهران 

است. شده 
دکتر حبیبا خاطر نشان کرد: در حال واکسینه کردن دانشجویان دکتری 
دانشگاه تهران بودیم که حدود یک هفته پیش دستوالعملی مبنی بر توقف 
واکسیناسیون به دست ما  رسید و اعالم کردند که قرار است این خصوص 
تصمیمات جدیدی اتخاذ و اعالم شود. بنابراین منتظر برنامه جدید ستاد 

ملی مقابله با کرونا هستیم.
حدود  تهران  دانشگاه  داد:  ادامه  تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
۴۵ هزار دانشجو دارد که هنوز بسیاری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
شهرستان ها و همچین همه دانشجویان کارشناسی این دانشگاه واکسینه 

نشده اند.
واکسیناسیون  با  رابطه  در  تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
و  دانشگاهیان  واکسیناسیون  بر  عالوه  گفت:  نیز  دانشگاه  دانشجویان 
خانواده های آنها، واکسیناسیون دانشجویان نیز برای دانشگاه بسیار حائز 
اهمیت است و در این رابطه نیز پیگیری های زیادی از مراکز مربوطه 
صورت گرفت و در نهایت موفق شدیم مجوز واکسیناسیون دانشجویان 
با اولویت دانشجویان ساکن در خوابگاه ها را کسب کنیم و دانشجویان 
ساکن در خوابگاه های شهر تهران دانشگاه می توا نستند پس از ثبت نام 
و دریافت نوبت از روز ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ با مراجعه به باشگاه دانشجویان 

نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.
دکتر حبیبا همچنین در خصوص واکسیناسیون دانشجویان دانشکده 
ها و پردیس های خارج از شهر تهران اظهار داشت: سایر دانشکده ها و 
پردیس ها خارج از شهر تهران الزم است ضمن هماهنگی با مراکز بهداشت 
آن شهر، تمهیدات الزم جهت واکسیناسیون دانشجویان براساس مصوبات 

ستاد ملی کرونا را فراهم کنند.

کالهبرداران دستگیری 
 هزار میلیارد تومانی در تهران 

با جعل  متهم که  اعالم کرد: سه  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس 
مدارک و عنوان، هزار میلیارد تومان کالهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
جلیل  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  ز  ا نان  جوا دنیای  گزارش  به 
شهروندی  از  کالهبرداری  فقره  یک  وقوع  پی  در  داشت:  اظهار  موقوفه ای 
 ۱3۴ ماموران کالنتری  کار  در دستور  به موضوع  تهران، رسیدگی  در غرب 

شهرک قدس قرار گرفت.
تالش های  و  اطالعاتی  رصدهای  با  کالنتری  ماموران  داد:  ادامه  وی 
غرب  در  را  کالهبرداری  نفره  سه  باند  یک  اعضای  نهایت  در  شبانه روزی 
معرفی  و  عنوان  و  مدارک  جعل  با  متهمان  شدند  متوجه  و  شناسایی  تهران 
تهران  غرب  در  شهروندان  از  بالصاحب،  های  زمین  و  افراد  سایر  امالک 

می کنند. کالهبرداری 
قدس  شهرک  کالنتری  ماموران  گفت:  تهران  پیشگیری  پلیس  رئیس 
پس از دریافت این اطالعات مهم و کسب مجوزهای الزم قضائی، مخفیگاه 
متهمان را شناسایی و موفق شدند پس از هماهنگی های قضائی هر سه متهم 

کنند. دستگیر  مخفیگاهشان  در  را 
3۰ فقره  به  اولیه صراحتًا  افراد در تحقیقات  این  وی خاطرنشان کرد: 
کالهبرداری در غرب پایتخت اعتراف و اظهار داشتند در تعدادی از موارد 
با جعل  کالهبرداری شده، زمین های بالصاحب و رها شده را شناسایی و 
معرفی  خریداران  به  ها  زمین  این  مالک  را  خود  هویتی،  مدارک  و  اسناد 

کردند. می 
خرید  با  کردند  اعتراف  همچنین  متهمان  اینکه  به  اشاره  با  موقوفه ای 
سندهای مسروقه از سارقان و جعل مدارک هویتی، خود را به عنوان مالکان 
این امالک به خریداران معرفی می کردند، افزود: متهمان با دریافت قسمتی از 
ثمن مورد معامله از محل متواری و دیگر پاسخگوی مال باختگان نمی شدند.
به گفته وی، کارشناسان ارزش اموال کالهبرداری شده را هزار میلیارد 
مراحل  سیر  برای  اولیه  تحقیقات  از  پس  متهمان  و  کرده اند  برآورد  تومان 

به مرجع قضائی معرفی شدند. قانونی 

کالهبرداری در سایت دیوار
 با درج آگهی فروش موبایل

عامل  دستگیری  و  شناسایی  از  تهران  استان  غرب  فتا  پلیس  رئیس 
فروش  جعلی  آگهی  درج  ترفند  با  شهروندان  حساب  از  مجاز  غیر  برداشت 

موبایل در سایت دیوار، خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ سید نظام موسوی افزود: با مراجعه 
تعدادی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری از آنان در سایت دیوار، پرونده ای 
تهران  غرب  فتا  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  و  شد  تشکیل  پلیس  این  در 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: بررسی های اولیه از شاکیان نشان داد که آنها از طریق 
آگهی درج شده در سایت دیوار قصد خرید موبایل داشته اند که پس از واریز 
مبلغی به عنوان بیعانه به شماره حساب اعالم شده، فروشنده دیگر پاسخگو 

نبوده است. تماس 
قیمت  با  آگهی  درج  با  متهم  این  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
اخذ  به  اقدام  دیوار،  سایت  در  و  آیفون  موبایل  گوشی  فروش  وسوسه انگیز 
نفر سیم کارت خود را  از چندین  از اخاذی  از قربانیان می کرد و پس  بیعانه 
است،  می کرده  آگهی  درج  به  اقدام  دیگری  مشخصات  با  مجدداً  و  تعویض 
و  فنی  اقدامات  سری  یک   انجام  از  پس  فتا  پلیس  کارشناسان  نهایت  در 
در  غافلگیرانه  عملیات  یک  طی  را  متهم  دادسرا،  با  هماهنگی  و  تخصصی 
اسم های  به  بانکی  زیادی کارت  مقدار  و  تهران دستگیر کردند  استان  غرب 

مختلف کشف و ضبط کردند.
به صحت  اطمینان  از  قبل  کرد:  توصیه  به هموطنان  موسوی  سرهنگ 
حتی االمکان  و  نکنید  وجه  واریز  به  اقدام  فروشنده،  شده  ارائه   اطالعات 
افرادی  از  انجام دهید و  را به  صورت حضوری  ارتباطات و خرید وفروش ها 
فراهم  معامله  انجام  از  پیش  آن ها  حضوری  مالقات  امکان  که  کنید  خرید 

باشد و قبل از خرید، کاال را با دقت موردبررسی قرار دهید.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه آگاهی  بخشی و پیشگیری از وقوع 
جرائم در فضای مجازی از اولویت های پلیس فتا است، به هموطنان توصیه 
کرد: ازآنجایی که همکاران بنده به صورت شبانه روز در خدمت شهروندان بوده 
و با رصد و پایش فضای مجازی به دنبال برقراری امنیت سایبری شهروندان 
فتا  پلیس  از طریق سایت  را  برنامه مشکوک  و  لذا هرگونه محتوا  می باشند، 
www.Cyberpolice.ir  لینک مرکز فوریت های سایبری با  به آدرس 

فتا در میان بگذارید. پلیس 
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اپل اجرای قابلیت های ایمنی کودک را
 به تأخیر می اندازد.

طبق اعالم اپل، ویژگی های ایمنی کودک که ماه گذشته اعالم شده بود، 
به دلیل گرفتن بازخوردهای منفی به تعویق می افتد.

اپل ماه گذشته ویژگی های جدید ایمنی کودکان را در سه حوزه شامل اسکن 
تصاویر مبتنی بر آی کالد کاربران برای شناسایی مواد سوء استفاده جنسی از کودکان 
والدین آن ها در هنگام  به کودکان و  برای هشدار  ارتباطات  ایمنی   ،CSAM
دریافت یا ارسال عکس های جنسی واضح و راهنمای CSAM گسترده در دستیار 
هوشمند سیری و بخش سرچ رونمایی کرد که از قرار معلوم، به محافظت از افراد 
زیر ۱۷ سال در برابر مجرمان، متجاوزان و محدود کردن انتشار مواد سوءاستفاده 

جنسی از کودکان کمک می کند.
حریم  استانداردهای  با  منطبق  جدید  ویژگی های  تمامی  می گوید  اپل 
می تواند  که  می کنند  حاصل  اطمینان  و  شده اند  بهینه  شرکت  این  خصوصی 
اطالعات مربوط به فعالیت مجرمانه را بدون تهدید اطالعات خصوصی کاربران 
مطیع قانون به مقامات مربوطه ارائه بدهد. ویژگی های امنیتی مذکور هم سو با 
انتشار به روزرسانی سیستم عامل های اپل در پاییز سال جاری میالدی به نمایش 
درخواهند آمد. شناسایی CSAM در حساب های آی کالد فوتوز مهم ترین بخشی 
محسوب می شود که تمرکز اصلی اپل به ارائه آن معطوف شده است؛ اما اخیراً 
این ویژگی ها با انتقاد و نگرانی برخی از صاحب نظران درباره نقض های احتمالی 

حریم خصوصی مواجه شده است.
روز گذشته اپل تأیید کرد که بازخورد مشتریان، گروه های غیر انتفاعی و 
حمایتی، محققان و دیگران در مورد این ابزارها، سبب شده است که برنامه هایش 

را برای اجرای ویژگی های مذکور به تأخیر بیندازد. اپل در بیانیه ای می  گوید:
ماه گذشته به منظور کمک به محافظت از کودکان و محدود کردن انتشار موارد 
سوء استفاده جنسی در برابر متجاوزانی که از ابزارهای ارتباطی برای به کارگیری 
و سوء استفاده از آن ها استفاده می کنند، برنامه ها و ویژگی هایی معرفی کردیم. بر 
اساس بازخورد مشتریان، گروه های حمایتی، محققان و دیگران، تصمیم گرفته ایم 
قبل از انتشار این ویژگی های بسیار مهم ایمنی کودک، در ماه های آینده زمان 

بیشتری برای جمع آوری بازخوردها و پیشرفت ها اختصاص بدهیم.
به طور کلی، ابزارهای ایمنی کودک اپل با بازخوردهای منفی مواجه شده اند 
و بسیاری از سازمان ها و شرکت هایی نظیر واتساپ، فیسبوک و اپیک گیمز از آن 
انتقاد کرده اند. نگرانی ها از این است که دولت های سرکوبگر آزادی  بیان از این 
سیستم برای منافع خود استفاده کنند و دستگاه های تمامی افراد را با استفاده از 
پوشش شرکت های خصوصی برای دور زدن حمایت های قانون اساسی به  کار 
بگیرند. البته اپل نخستین شرکتی نیست که از این ابزار و مکانیسم برای اسکن 
تصاویر سوء استفاده ی جنسی کودکان استفاده می کند و از قرار معلوم این امری 

معمول در سایر شرکت ها نظیر گوگل و توییتر است.
نوینشواندر،  اریک  نادرست عنوان کرده است و  را  انتقادات  این  بارها  اپل 
رئیس بخش حریم خصوصی این شرکت، اجرای برخی مکانیزم های این سیستم 
را شفاف سازی و در مصاحبه ی اخیرش خاطرنشان کرده است که سیستم جدید 
برای جلوگیری از تهاجم و سوء استفاده دولت ها طراحی شده. اپل همچنین اسناد 
پشتیبانی را منتشر کرده که در آن، سیستم با جزئیات بیشتر، کارکرد آن و نحوه 
داده شده است. کریگ فدریگی، مدیر  تداخل توضیح  برابر  از آن در  محافظت 
ارشد نرم افزار اپل، به تازگی اظهار داشته است که این شرکت در انتشار هم زمان 
سه ویژگی محافظتی کودک اشتباه کرده؛ زیرا منجر به ارزیابی نادرست و سوء 

تفاهم گسترده در رابطه با کارکرد این سیستم شده است.
به روزرسانی  با  که  بود  قرار  ابتدا  در  کودک  ایمنی  ویژگی های  مجموعه 
سیستم عامل های جدید اپل در ایاالت متحده آغاز به کار کند؛ جایی که برخی از 
قوانین و مصونیت های قضایی عمال هرگونه سوءاستفاده از کاربران را منع می کند 
و در صورت تخطی، می تواند شرکت ها را با چالش های بسیار بزرگی مواجه کند؛ 
اما اکنون مشخص نیست اپل چه زمانی قصد دارد ویژگی های مهم و جنجالی 

یادشده را ارائه بدهد.
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گفت:  اقتصاددان  یک 
همین  کنیم  ض  فر گر  ا
وضعیت باقی بماند و تحریم ها 
سنگین تر از این نشود، باید برای تحقق 
هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال به 
توان داخلی اتکا کنیم که در این صورت 

شرایط بسیار سخت خواهد بود.
ایجاد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
از  یکی  سال  در  شغل  میلیون  یک 
وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود 
که حاال با روی کار آمدن او به عنوان 
اقتصادی  تیم  اصلی  اهداف  از  یکی 
دولت سیزدهم مطرح است. در همین 
وزارت  نقش  بر  بارها  کار  وزیر  رابطه 
داشته  تاکید  هدف  این  تحقق  در  کار 
زنده ی  گفتگوی  در  عبدالملکی  است. 
متولی  را  کار  وزارت  خود  تلویزیونی 
این امر دانست و بیان کرد که ریاست 
برعهده ی  کشور  اشتغال  عالی  شورای 
شخص رئیس جمهور است و این وظیفه 

به وزارت کار تنفیذ شده است. 
عبدالملکی البته بر هماهنگی تیم 
تحقق  برای  سیزدهم  دولت  اقتصادی 
هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال 
را  هدف  این  به  رسیدن  و  کرد  تاکید 
امکان پذیر دانست. در خصوص امکان 
تحقق این هدف و ملزومات رسیدن به 
آن، آلبرت بغزیان )استاد اقتصاد دانشگاه 
شهید بهشتی( می گوید: برای رسیدن به 
این هدف اولین اقدام برنامه ریزی است. 
هیچ اقتصاددانی نمی تواند ادعا کند که 
برای ایجاد شغل سیاستهای پیچیده ای 
افزایش  می دانیم  ما  بلکه  دارد،  وجود 
تولید تنها مسیر تحقق این هدف است. 
برای ایجاد فرصت شغلی راهی 

جز سرمایه گذاری وجود ندارد
یک  که  زمانی  تا  داد:  ادامه  وی 
واحد تولیدی ایجاد نشود و یا توسعه ی 
تولیدی  واحد  یک  یا  و  نیابد  ظرفیت 
برنگردد،  کار  به  افتاده  کار  از  قبال  که 
که  مشاغلی  و  نمی شود  ایجاد  شغل 
غیر از این ایجاد شوند، مشاغل کاذب 
هستند. البته فعالیتهای خدماتی مولد و 
سازنده هم در این زمره قرار می گیرند، 
اما آن دسته از فعالیتهای سوداگرانه و 
دالل مآبانه را نمی توان به عنوان شغِل 

مولد به حساب آورد. 
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 
سرمایه گذاری  اهمیت  بر  تاکید  با 
باید  شغلی  فرصت  ایجاد  برای  گفت: 
سرمایه گذاری کرد و راهی جز این وجود 
باید ببینیم یک میلیون  بنابراین  ندارد. 
شغل چقدر پول و سرمایه می خواهد و 
همچنین باید مشخص کرد که در چه 
صورت  برنامه ریزی  این  باید  زمینه ای 
جدید  واحد  ایجاد  دنبال  به  آیا  بگیرد. 
یا  قبلی  مشاغل  توسعه ی  یا  هستیم 
به  ازکارافتاده  واحدهای  بازگردادن 
دنبال  است  قرار  را  کدامیک  عرصه؛ 

کنیم؟ 
بغزیان افزود: پس اجرای این طرح 
برمی گردد به اینکه ما چگونه می خواهیم 
در  البته  بدهیم.  انجام  را  کاری  چنین 
مورد افزایش ظرفیت واحدهای موجود 
باید بگویم که اینها معموال سرمایه بر و 
تکنولوژی بر هستند و نه کاربرمحور، در 
واقع در اینجا دستگاه  ها افزایش می یابند 
و یا پیشرفته می شوند و شغل چندانی 

ایجاد نمی شود. 

خصوص  در  دانشگاه  استاد  این 
برای  نیز گفت:  واحدهای جدید  ایجاد 
در  شغل  میلیون  یک  هدف  تحقق 
کرد  پیگیری  را  مسیر  این  باید  سال 
نیازمند  گفتم  قبال  که  همانطور  که 
پول است. یعنی باید ببینیم به ازای هر 
واحد اشتغال جدید چقدر سرمایه گذاری 

الزم است. 
وی ادامه داد: در واقع باید میزاِن 
سرمایه گذاری ها در یک دوره ی ۵ساله 
در  که  شود  شاغلینی  تعداد  بر  تقسیم 
البته  من  شده اند.  مشغول  واحدها  این 
اطالع دقیق از این رقم ندارم اما گفته 
این  احمدی نژاد  آقای  زمان  در  می شد 
رقم سی میلیون تومان بوده؛ یعنی در 
تومان  میلیون  سی  ازای  به  زمان  آن 
سرمایه گذاری یک شغل ایجاد می شد. 
خب این رقم االن با توجه به افزایش 
قیمت ها احتماال 3 یا ۴ برابر شده است. 
مثال اگر فرض کنیم این رقم در حال 
حاضر سیصدمیلیون تومان است پس به 
سرمایه گذاری،  تومان  صدمیلیارد  ازای 
برای حدود سیصد نفر می توان اشتغال 

ایجاد کرد. 
ایجاد یک میلیون شغل در سال 

هدف غیرقابل تصوری نیست
ایجاد  بنابراین  تاکید کرد:  بغزیان 
یک میلیون شغل در سال هدف عجیب 
پول  اما  نیست  تصوری  قابل  غیر  و 
ریالی  یا  ارزی  منابع  مثال  می خواهد. 
ما باید بیشتر شود، بانک ها باید کمک 
مشخص  کشور  ارزی  سیستم  کنند 
اقتصادی  فعال  تا  نکند  نوسان  و  شود 
باشد و  به سرمایه گذاری داشته  تمایل 
از نوسان قیمت ارز گیج نشود. در این 
از  ایرانیان خارج  است  وضعیت ممکن 
در  سرمایه گذاری  به  تمایل  هم  کشور 

داخل داشته باشند. 
برای  همچنین  داد:  ادامه  وی 
تحقق این هدف به سرمایه گذار خارجی 
نیاز داریم. پولهای بلوکه شده ی ما باید 
برای  اقتصادی هم  امنیت  و  آزاد شود 
سرمایه گذار خارجی و هم داخلی ایجاد 
شود. بورس نیز باید بتواند برای ایجاد 
به  کند  مالی  تامین  شغل  میزان  این 
از  باید  بازارسازی ها  و  احتکارها  عالوه 
بین برود. اگر این موارد تحقق یابد در 
این صورت با هماهنگی تیم اقتصادی 
دولت می توان به این هدف دست یافت. 
خصوص  در  دانشگاه  استاد  این 
نیز  دولت  اقتصادی  تیم  هماهنگی 
ستاد  ایجاد  به  خاندوزی  آقای  گفت: 

هماهنگی اشاره کردند که به نظر من 
ایشان باید ریاست آن ستاد را برعهده 
بگیرند و با همکاری و همراهی بانک 
مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
را  اقدامات  این  صمت  وزارت  و  نفت 
انجام دهند که مسلما نتیجه ی آن رشد 
اقتصادی، ثبات اقتصادی و در نهایت 
ایجاد تولید و افزایش اشتغال می شود. 

محدودیت هایی که تحریم ها 
ایجاد می کند

تحقق  مسیر  تحریم ها  وجود  با 
ایجاد یک میلیون شغل در سال سخت تر 

خواهد شد
بغزیان همچنین در پاسخ به این 
سوال که آیا با وجود تحریم ها می شود 
در  شغل  میلیون  یک  ایجاد  هدف  به 
سال رسید، گفت: ببینید تحریم  ها ما را 
در چهار زمینه محدود کرده است؛ اول 
ارزی  درآمد  تحریم ها  وجود  با  اینکه 
افزایش پیدا نمی کند، دوم آنکه در این 
شرایط امکان صادرات کاهش یافته و 
می کنیم  صادر  که  هم  مقداری  همان 
با هزینه ی باالتر به کشور برمی گردد، 
مورد سوم نگرانی سرمایه گذار خارجی 
کشور  به  سرمایه  کردن  وارد  برای 
دستیابی  امکان  اینکه  چهارم  و  است 
بسیار  تحریم ها  وجود  با  تکنولوژی  به 

کاهش یافته است. 
وجود  با  بنابراین  کرد:  تاکید  وی 
تحریم ها ما در این ۴مورد آسیب دیده ایم 
و خب این باعث می شود حرکت ما کند 
ما  برای  آنچه  وضعیت  این  در  شود. 
می ماند، طرف های تجاری ای است که با 
جرات وسط می آیند و با ایران همکاری 
پرداخت  با  هم  اینجا  در  که  می کنند 
با  این کشورها  از  برخی  از جانب  پول 
مشکل مواجه هستیم. به طور مثال کره 
جنوبی و چین پول ما را نمی دهد، پول 
روسیه جهانی نیست، برخی از کشورها 
تهاتر می کنند و برخی دیگر از کشورها 
می کنند.  پرداخت  ما  به  کمتری  پول 
 FATF همچنین ما با مشکل تصویب

مواجه هستیم. 
اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
بیان کرد: اگر فرض کنیم همین وضعیت 
باقی بماند و تحریم ها سنگین تر از این 
نشود، باید برای تحقق هدف ایجاد یک 
میلیون شغل در سال به توان داخلی اتکا 
سرمایه گذاری  به  نیاز  اینجا  در  کنیم. 
باید شرایط  آن  برای  داریم که  داخلی 
نهاده های  قیمت  ثبات  و  ارزی  ثبات 

تولید حاکم باشد. 

بغزیان افزود: اگر قرار باشد میلگرد، 
دائم  این دست  از  کاالهایی  و  سیمان 
نوسان قیمت داشته باشد، سرمایه گذار 
خود  اقتصادی  محاسبات  از  نمی تواند 
مطمئن شود و به جای تولید به سمت 
این  در  واقع  در  می رود.  سوداگری 
می دهد  ترجیح  سرمایه گذار  وضعیت 
این مواد را انبار کند تا سود بیشتری به 

دستش برسد. 
ایجاد یک میلیون شغل در سال 
در حد شعار باقی می ماند اگر…

شرایط  این  در  کرد:  تاکید  وی 
اشتغال ایجاد نمی شود و فقط انبارها ُپر 
و خالی می شود. به همین دلیل در پاسخ 
با فرض  باید بگویم که  به سوال شما 
وجود تحریم ها برای رسیدن به هدف 
باید تالش  یک میلیون شغل در سال 
تالش  این  و  بگیرد  صورت  بیشتری 

نظارت زیادی می طلبد. 
سمان  حوا ید  با گفت:  بغزیان 
است  قرار  که  ارزی ای  ذخیره ی  به 
ارز  مثل  تا  باشد  بدهیم،  تخصیص 
از  نشود.  میل  و  حیف  ۴۲۰۰تومانی 
سمت  به  باید  ما  بانکی  منابع  طرفی 
به سمت سوداگری و  نه  برود و  تولید 
این همانطور که گفتم مستلزم نظارت 
دقیق است. بانک ها باید منابع خود را 
از بخش امالک آزاد کنند و صرف وام 

دادن به بخش های تولیدی کنند. 
بهشتی  شهید  ه  نشگا ا د د  ستا ا
بخواهیم  اگر  بنابراین  کرد:  تصریح 
کار را با تاکید بر ظرفیت داخلی پیش 
می شود  سخت   بسیار  شرایط  ببریم 
که  است  آن  از  دشوارتر  بسیار  این  و 
با کشورهای دیگر به توافق  بخواهیم 
تحریم  رفع  برای  را  زمینه  و  برسیم 
زیادی  گروه  با  ما  ببینید  کنیم.  آماده 
از افرادی مواجه هستیم که آماده اند از 
هر بازاری که ایجاد می شود، برداشت 
کنند و سود خود را به جیب بزنند. در 
این  با  هم  کرونا  شیوع  شرایِط  همین 
به  عده ای  که  بودیم  مواجه  وضعیت 
این  در  خود  سود  به  رسیدن  دنبال 

شرایط بودند. 
بغزیان در پایان گفت: پس رسیدن 
به این هدف امکان پذیر است اما با وجود 
تحریم ها شرایط به شدت سخت می شود 
سیزدهم  دولت  اقتصادی  ستاد  اگر  و 
و  مرکزی  بانک  و  نباشند  هماهنگ 
هماهنگی  به  مجاب  را  بانکی  سیستم 
نکند، به نظر من این هدف در حد شعار 

باقی می ماند.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون:
 اقتصاد تعاونی به اقتصاد اسالمی نزدیک است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون به مناسبت فرا رسیدن 
هفته تعاون و بانکداری اسالمی پیام تبریکی صادر کرد.

در پیام حجت اله مهدیان آمده است: تعاون و همکاری 
پیش از هر کالم نوعی رفتار و فرهنگ واالی انسانی و نشانه 
بلوغ اجتماعی است. انسان به تجربه از دیر باز دریافت که از 
طریق مشارکت و هم افزایی می تواند بر مشکالت هر چند 

بزرگ غلبه کند؛ همچنان که در دنیای امروز شاهد ظهور نهضت تعاون و گسترش 
آن به عنوان راهکاری علمی و مؤثر برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار 
هستیم، چالشی که راهکارهای توسعه کمتر در آن موفق بوده اند. شرکت های تعاونی 
به واسطه ماهیت ساختاری خود این امکان را فراهم می آورند تا تمامی اقشار جامعه، 
حتی اقشار کمتر برخوردار، در فعالیت های اقتصادی به صورت داوطلبانه و با رأی 
برابر مشارکت کنند و از ماحصل تالش خود بهره مند شوند، نظمی که امکان کاهش 
نابرابری ها و برقراری عدالت اجتماعی را میسر می سازد. از این منظر می توان گفت 
اقتصاد تعاونی به اقتصاد اسالمی نزدیک است. از این رو در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران بخش مردمی اقتصاد تعاونی هم طراز دو بخش اقتصاد دولتی و اقتصاد 

خصوص دیده شده است.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک توسعه تعاون تنها بانک تخصصی 
ایران ضمن تبریک فرارسیدن ۱3 شهریور ماه، روز تعاون، به کلیه  بخش تعاونی 
کشور،  تعاونی  بخش  زحمتکش  فعاالن  و  مدیران  و  هم وطن  تالشگر  تعاونگران 
همچنین فرارسیدن هفته بانکداری اسالمی را، که از دیگر دستاوردهای مترقی انقالب 
اسالمی است، به تمامی همکاران حوزه بانک و اقتصاد عرض شادباش دارم و از درگاه 
خداوند متعال سالمتی و مزید توفیق همه را در خدمت به مردم شریف و بزرگوار کشور 

عزیزمان مسألت می نمایم.

دکتر شیری :
۲1/8 هزار میلیارد ریال تسهیالت در مناطق روستایی و کم برخوردار 

توسط باجه های بانکی پست بانک ایران پرداخت شد
پست بانک ایران در سال ۱3۹۷ مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
پایدار در مناظق روستایی و کم برخوردار پرداخت کرده بود که این میزان در پایان 
مرداد ماه سال جاری به ۲۱/۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و برای ۴3 هزار نفر 

فرصت شغلی در این مناطق فراهم کرده است.
دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران گفت: تا پایان مرداد ماه سال 
۱۴۰۰ توسط باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران در سراسر کشور ۱۰/۴ میلیون 
فقره حساب برای اقشار روستایی افتتاح شده است که این میزان نسبت به مرداد ماه 
سال ۱۴۰۰ رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد. مبلغ سپرده های روستایی باجه های 
بانکی نیز به ۱۹۷ هزار میلیارد در پایان مرداد ماه سال جاری رسید که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است.
دکتر شیری افزود: سرانه سپرده های باجه های بانکی روستایی پست بانک 
ایران منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال ۱3۹۹ به میزان ۶۸ درصد 
رشد داشته که نشان دهنده تمایل روستائیان به سپرده گذاری در بانک و تعمیق و 
توسعه خدمات مالی و بانکی در این مناطق است.در حال حاضر ۵ هزار و ۷۲۱ باجه 
خدمات بانکی روستایی در اقصی نقاط کشور در حال ارائه خدمات مالی و بانکی در 

این مناطق هستند.

جستاری در بهبود عملکرد مالی در بانک سرمایه
کشیده شدن ترمز قطار زیان دهی با کاهش 1۷ درصدی زیان انباشته
اگر یک شرکت زیان انباشته داشته باشد، در صورتی که طی یک سال مالی 
سود کسب کند، آن سود بسته به میزان آن، برای تسویه کل یا بخشی از زیان انباشته 

سال های گذشته مورد استفاده قرار می گیرد.
هر ساله در شرکت های مختلف برای تصویب صورت های مالی ۱۲ ماهه، 
مجمع های معمولی ساالنه برای بازبینی گزارش هیئت مدیره برگزار می شود. در 
انتهای مجمع های عادی سالیانه بازدهی سهام در طول یکسال اعالم و بررسی می 
شود. همچنین در صورت وجود سود، یک سود به عنوان سود خالص نیز اعالم می شود.

سود خالص به سودی اطالق می شود که همه هزینه ها و مالیات از آن کسر 
 EPS شده است. این سود بر تعداد کل سهام  شرکت تقسیم می شود و در قالب
یا همان درآمد به ازای هر سهم ثبت می شود. اگر سهم بازدهی مثبتی داشته باشد، 
بخشی از EPS با عنوان DPS یا همان سود تقسیمی به ازای هر سهم، میان 

سهام داران تقسیم خواهد شد.
اگر سهام شرکت در طول سال، بازدهی منفی داشته باشد، زیانی که ایجاد شده 
از سود انباشته سال های قبل آن کم می شود و اگر سهام سود انباشته ای نداشته 

باشد ضرر وارد شده به عنوان زیان انباشته محسوب می گردد.
بدین ترتیب اگر شرکتی هم در یک بازهزمانی ۱۲ ماهه توانسته باشد سود 
دهی داشته باشد اما در گذشته این شرکت زیان ده بوده باشد، سود به دست آمده از 
مجموع زیان های قبلی شرکت را جبران کرده، یا کل زیان ها و یا بخشی از آن را 

تکافی کرده و پوشش می دهد.
بنابراین اگر یک شرکت زیان انباشته داشته باشد، در صورتی که طی یک سال 
مالی سود کسب کند، آن سود بسته به میزان آن، برای تسویه کل یا بخشی از زیان 

انباشته سال های گذشته مورد استفاده قرار می گیرد.
بانک سرمایه که با شعار بانک خوب ، سرمایه است تاسیس شده و از سال 
۱3۸۴ به عنوان یکی از عمده ترین بانک های خصوصی واردعرصه بازار سرمایه شد، 
در صورتهای مالی سال ۱3۸۴ خود که به صورت شفاف در سایت کدال منتشر نمود 
اعالم کرد که برای هر سهم حدود ۱۸۱۷ تومان ضرر ثبت کرده است.تغییر مدیریت 
در این بانک که منجر به تغییر عملکرد و شیوه عملیاتی کردن مصارف و هزینه ها و 
درآمدها شد، باعث شد تا این بانک از فضای زیاندهی قبلی خود فاصله گرفته و درصدی 

از زیان انباشته خود در سال های قبل از سال ۱3۹۹ را جبران نماید.
بر این اساس و بر مبنای همان اطالعات شفاف منتشر شده در سایت کدال، 
زیان انباشته بانک سرمایه در سال ۱3۹۹ نسبت به سال ۱3۹۸ در صورت های ارائه 
شده مالی خود به ازای هر سهم ۱۴۷۵ تومان ثثبت شود که بدین ترتیب به خوبی 
نشان دهنده آن است که ترمز قطار زیان دهی بانک کشیده شده ، نه تنها روند زیان 
دهی متوقف شده که این روند رو به بهبود نهاده و توانسته درصد قابل مالحظه ای 

از زیان انباشته گذشته را هم جبران نماید.

رئیس هیئت مدیره بانک دی:
بانک ها به محل تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده اند

ریشه مشکالت اقتصاد ایران در نظام بانکی نیست، بلکه مشکالت نظام بانکی 
معلول فضای کلی اقتصاد کشور است.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، غالمرضا خلیل ارجمندی، رئیس هیئت مدیره 
بانک دی با بیان این مطلب افزود: اگر نگاهی کلی به نظام پولی داشته باشیم، در 
تمام این سال ها نظام بانکی بزرگتر از بازار سرمایه بوده و بار اصلی تأمین سرمایه بر 
عهده نظام بانکی بوده است. از سویی قوانین بانکی به روز نشده و از دیگر بخش های 

کشور عقب مانده است.
وی ادامه داد: الیحه اصالح نظام بانکی در چهار دولت معطل مانده و دلیل 

معطلی هم این است که می خواهیم اصالح را از جایی آغاز کنیم که اشتباه است.
وی افزود: بحث استقالل بانک مرکزی یا قانون بانکداری بدون ربا مشکل 
نظام بانکی کشور نیستند. ریشه ای ترین مشکل اقتصاد کشور حجم نقدینگی است 
و تورم هم بخش عمده اش محصول همین حجم نقدینگی است. وقتی کسب وکارها 
سمی  دارایی  گرفتار  تسهیالت  بازپرداخت  عدم  دلیل  به  بانک ها  دارند،  مشکل 
می شوند. مشکالت منجر به ناترازی بانک ها و ریشه آن را باید در وضعیت کالن 

اقتصادی جست وجو کرد.
رئیس هیئت مدیره بانک دی تصریح کرد: یکی از جدی ترین مشکالت نظام 
بانکی در حال حاضر مطالبات معوق است، ولی بانک محل ایجاد مطالبات معوق 
نیست. اختالل در بازگشت تسهیالت را باید در جایی جست وجو کرد که به فضای 
کسب وکار آسیب می زند. نظام نرخ دهی به شدت اشتباه است. اگر دولت جدید هم 
بخواهد دوباره با همین روش نرخ دهی ادامه دهد، هیچ کاری از پیش نخواهد برد. 
دستکاری نرخ سود بدون اصالح سایر عوامل بی فایده است. ارجمندی با بیان این که 
نمی توان بدون شناخت رابطه علمی بین نرخ بهره و تورم دستوری با این شاخص ها 
برخورد کرد، گفت: ما بی توجه به نرخ گران تجهیز منابع در شبکه بانکی به صورت 
دستوری نرخ تسهیالت را کاهش می دهیم. چنین کاری هم باعث انحراف بودجه و 

هم زیان دهی بانک ها می شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد علم است و برخورد با آن باید علمی باشد و نمی توان 
اقتصاد را با سیاسی بازی پیش برد، گفت: باید رابطه معنی داری بین درآمد و هزینه 
دولت ها باشد، کسری بودجه دولت در تمام سال های گذشته از سوی بانک ها تأمین 
شده است. در سه سال گذشته هم که تأمین کسری بودجه از محل اوراق قرضه صورت 

گرفته، این اوراق را نظام بانکی خریداری کرد.

کارشناسان پاسخ می دهند؛
تهاتر نفت 

 تضمینی برای منافع ملی است!؟
چنـدی پیـش وزیر نفـت تهاتر با کاال و سـرمایه گذاری را از راه های 
فـروش نفـت خام ایران در شـرایط تحریم اعالم کـرد و قول وقوع اتفاق 
هـای خـوب در ماه هـای آینـده در حـوزه فـروش نفـت را داد، موضوعی 

کـه به اعتقاد کارشناسـان چندان دور از ذهن نیسـت.
بـه گـزارش دنیای جوانـان، تحریم های آمریکا سـبب شـد ایران از 
آوریـل ۲۰۱۸ تـا آوریـل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشـکه 
نفـت و بیـش از ۱۰۰ میلیـارد دالر درآمـد نفتی محروم شـود که منجر به 
وارد آمـدن بیـش از ۱۰۰ میلیـارد دالر خسـارت در زمانی شـد که نیازمند 
تأمیـن ضروریـات کشـور از جملـه بـرای مقابله با شـیوع کرونـا بوده ایم 
و ایـن در حالـی اسـت کـه  ایران آمادگـی دارد به محض برطرف شـدن 
تحریم هـای یکجانبـه و ظالمانـه دولـت آمریکا، با افزایـش تولید نفت به 
باالتریـن سـطح ممکـن، در جهـت جبران خسـارت های فـراوان صورت 

گرفتـه در اثـر تحریم هـای یکجانبه آمریـکا حرکت کند.
در ایـن میـان جـواد اوجی- وزیر نفت دولـت - راهکارهایی را برای 
افزایـش فـروش نفـت در شـرایط فعلـی اعـالم کـرد و گفت: بـا ظرفیت 
موجـود در وزارت نفـت و مجموعـه شـرکت های تابعـه، وجـود نیروهای 
توانمنـد و متخصـص، اراده بـرای فـروش نفت و اسـتفاده از ظرفیت ها و 
دسـتگاه های خـارج از مجموعـه وزارت نفت، به همـراه مجوزهای خوب 
و اختیاراتـی کـه شـورای عالـی امنیـت ملـی بـه وزیـر نفت داده اسـت، 
بی شـک بـا برنامه ریـزی و اراده محکـم در کنـار حمایت هـای دولـت، 
قـول می دهیـم ان شـاءاهلل در ماه هـای آینـده اتفاق هـای خوبـی در حوزه 

فـروش نفت رقـم بخورد.
بـه گفتـه وی گرچه پس از تحریم های ظالمانـه علیه ایران، فروش 
نفـت  کاهش جدی داشـته اسـت اما ایـن توان و ظرفیـت در وزارت نفت 
وجـود دارد و از راه هـای آن هـم تهاتـر بـا کاال و سـرمایه گذاری نه تنهـا 
در حـوزه نفـت، بلکـه در دیگـر بخش هـا و صنایع اسـت کـه از آنها بهره 

می بریم.

راهکار تهاتر نفت تا چه میزان شدنی است؟
در ایـن بـاره محمد خطیبی - نماینده سـابق ایـران در اوپک گفت: 
موضـوع تهاتـر نفـت بـا کاال از گذشـته و قبـل از تحریم وجود داشـته و 
ایـن مسـاله جدیـد نیسـت، برخـی از خریدارهـا ترجیـح مـی دادنـد تا در 
عـوض پـول، کاال در اختیـار مـا قرار دهنـد که این مسـاله در زمان های 

مختلـف و بسـته به توافقـات متغیر بوده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: در شـرایطی کـه جابـه جایی پول مشـکل اسـت، 
تهاتـر بـا کاال مـی توانـد یـک راهـکار باشـد، این پدیـده در گذشـته نیز 
وجـود داشـته و مـی توان از آن بـه عنوان یک راهکار بـرای فروش نفت 
یـاد کـرد و ایـن مسـاله می تواند برخی از مشـکالت را نیـز برطرف کند.

ایـن کارشـناس ارشـد حـوزه انـرژی بـا اشـاره بـه راهکار وزیـر راه 
و شهرسـازی بـرای تهاتـر نفـت بـرای جـذب سـرمایه گذاران خارجـی و 
اسـتفاده از منابـع سـرمایه گذاران داخلـی بـرای اجـرای  مگاپروژه هـا نیز 
اظهـار کـرد: ایـن موضـوع در تحریـم های قبلـی نیز وجود داشـت بدین 
صـورت کـه بـه دلیـل اینکه دولـت نمی توانسـت بدهی های خـود را به 
طـور کامـل پرداخـت کنـد، مقـداری از بدهـی هـا را در قالـب نفـت و یا 

محصـوالت نفتـی پرداخت مـی کرد.
خطیبـی بـا بیـان اینکـه این موضـوع نیز جدید نیسـت و مـی تواند 
بـه عنـوان یکـی از راهکار هـای دولت مورد بررسـی قرار بگیـرد، گفت: 
شـرط ایـن مسـاله این اسـت کـه پیمانـکاران ایـن موضـوع را بپذیرند و 
معمـوال خـود ایـن شـرکت هـا نمی تواننـد نفت را بـه فروش برسـانند و 

از شـرکت هـای نفتـی برای این مسـاله اسـتفاده مـی کنند.
وی بـا بیـان اینکـه دولـت از ایـن طریـق بخشـی از دیـون خود را 
پرداخـت مـی کنـد کـه در گذشـته نیـز این راهـکار مـورد اسـتفاده بوده 
اسـت، تاکیـد کـرد: وضعیـت صنعـت نفـت مطلـوب نیسـت یعنـی ما در 
بخش های مختلف دچار مشـکالتی هسـتیم که باید به سـرعت برطرف 
شـود، برای برخی از مشـکالت می بایسـت به سـرعت برنامه داشـت و 

بـرای برخـی دیگـر بایـد در میـان مدت مورد بررسـی قـرار بگیرد.
وی بـا بیـان اینکـه نبایـد مشـکالت را بـه حـال خـود رهـا کـرد و 
بایـد بـرای آن هـا برنامه ریزی داشـت، گفـت: وزیر نفـت راهکارهایی را 
بـرای حـل مشـکالت فعلـی درنظـر گرفتـه اسـت که بـه نظر می رسـد 

مـی تواند راه گشـا باشـد.

با تهاتر نفت می توان پروژه ها را اجرایی کرد؟
امـا مرتضی بهروزی فر- کارشـناس ارشـد حوزه انـرژی نیز چندی 
پیـش دربـاره صحبـت هـای وزیـر راه و شـهر سـازی درخصـوص تهاتر 
نفـت بـرای اجـرای پـروژه هـا گفـت: اینکـه گمان شـود می تـوان تمام 
پـروژه هـا را بـا تهاتـر نفـت اجرایی کـرد باور غلطی اسـت، شـاید بتوان 
برخـی پـروژه هـا را در شـرایط بسـیار خـاص و مـوارد محـدود انجام داد 
امـا اینکـه پـروژه هـا و مگاپـروژه هـا را بتوانیـم از ایـن طریـق اجرایـی 

کنیـم منطقی و درسـت نیسـت.
بـه گفتـه وی اگـر بـه تاریخ و ۵۰ سـال گذشـته نگاه کنیـد متوجه 
مـی شـوید کـه در آن زمـان نیـز این طرح مورد اسـتقبال نبـود، در زمان 
شـاه کـه قـرار بود حجـم زیـادی اسـلحه و تجهیـزات نظامـی از آمریکا 
خریـداری شـود، یکـی از طـرح هایـی نظامیـان این بـود که نفـت را در 
مقابـل سـالح دریافـت کنیـم کـه در همـان زمان ایـن طرح بـا مخالفت 
شـرکت ملـی نفـت مواجـه و اعالم شـد کـه این طـرح می توانـد مبنای 

ناهماهنگـی و ایجـاد رانت شـود.
وی افـزود: اگـر نفتـی کـه قـرار اسـت تولیـد شـود به جـای اعمال 
مدیریـت از سـوی شـرکت ملـی نفـت بـه دسـت افـزاد خاصـی بیفتـد 
ناهماهنگـی زیـادی ایجـاد مـی شـود و بی شـک شـرکتی کـه در زمینه 
راه و شهرسـازی فعالیـت مـی کنـد، هیـچ اطالعـی در حوزه نفـت ندارد 
لـذا پیـدا کـردن مشـتری جدیـد بـرای ایـن شـرکت هـا فراهـم نیسـت 
بنابرایـن بـه مشـتری هـای موجـود نفـت را عرضـه مـی کنند کـه حتی 
امـکان دارد ایـن عرضـه بـا قیمـت پاییـن تـری هـم صـورت بگیـرد و 

مشـکالتی بـه وجـود آید.
این کارشـناس ارشـد حـوزه انرژی با بیان اینکه بـرای یک پیمانکار 
بـزرگ پولـی کـه امـروز دریافـت می کنـد با فردا تفـاوت دارد بـه همین 
دلیـل ممکـن اسـت نفـت را بـا قیمـت پاییـن تـر از قیمـت جهانـی بـه 
فـروش برسـاند کـه ایـن موضـوع مـی تواند روی فـروش شـرکت ملی 
نفـت تاثیـر بگـذارد، تصریـح کـرد: اینکـه تصور شـود بـا این طـرح می 

توانیـم مشـکالت کشـور را برطـرف کنیـم دور از ذهن اسـت.
بهـروزی فـر بـا اشـاره بـه تهاتر نفـت در زمانـی که کـه وزیر نفت 
فعلـی مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز بـود، اظهار کـرد: در آن زمـان برای 
واردات گازی کـه از ترکمنسـتان داشـتیم بـه دلیـل اینکه امـکان انتقال 
پـول نبـود، دولـت ایـران با دولت ترکمنسـتان بـه جمع بندی رسـید که 
بـه ازای پـول نقـد، پیمانکاران ایرانی در آنجا فعالیـت کنند و ایران هزینه 

پیمانـکاران را در داخل کشـور بپردازد.
بـه گفتـه وی ایـن کار در شـرایط خـاص انجـام شـد و اگـر اکنون 
طـرح تهاتـر نفت صـورت بگیرد قطعا شـرکت ملی نفـت در فروش نفت 
بـا مشـکل جـدی مواجـه مـی شـود و این مسـاله ای نیسـت کـه بتواند 

منافـع ملـی را تضمیـن کند.

یک اقتصاد دان:

وعده های اقتصادی با ادامه تحریم ها محقق نمی شود!
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زیر نظر: محمد امامی

مهدی شعبانی
افزایش قیمت خودرو در هفته های گذشته که هم زمان با تعطیالت پایان 
مردادماه اتفاق افتاده، بازار قفل شده خودرو را در سکونی عمیق تر از قبل فرو 
برده و کارشناسان ضمن مبهم خواندن آینده این بازار، حاکم شدن رکود تورمی 

شدید را در آن پیش بینی می کنند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، خودرو، کاالیی که در چند سال اخیر 
با دو نرخی شدن و افزایش قیمت از یک کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای 
تبدیل شده، این روزها با روند صعودی قیمت دست نیافتنی تر از همیشه برای 

نظر  به  و متوسط  اقشار ضعیف 
می رسد.

قیمت ها  افزایش  تازه  دور 
داخلی  خودروهای  در  به ویژه 
خورد،  کلید  محرم  ماه  اوایل  از 
در حالی که همه ساله به رسم 
این ماه به ویژه  دیرین مردم در 
در ایام عزاداری محرم از خرید 
که  می کشند  دست  فروش  و 
این موضوع نشان دهنده فعالیت 
سفته بازان و دالالن بازار خودرو 

برای افزایش قیمت هاست.
در فضای مجازی و سایت های خودرویی در گروه سایپا، هر دستگاه پراید 
۱۱۱ حدود ۱۵۵ میلیون تومان، پراید ۱3۱ نزدیک به ۱3۹ میلیون تومان، تیبا 
تیبا هاچ بک ۱۶۲ میلیون تومان، ساینا ۱۶۹  صندوق دار ۱۴۴ میلیون تومان، 
میلیون تومان، کوئیک دنده ای ۱۶۸ میلیون تومان و کوئیک آر ۱۷۷ میلیون 

تومان قیمت خوردند.
در گروه ایران خودرو نیز هر دستگاه پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس مدل ۹۹ 
حدود ۲۱۵ میلیون تومان، سمند ۲۷۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۵ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار 3۰۶ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک 

3۵۷ میلیون تومان و دنا پالس دنده ای ۴3۰ میلیون تومان قیمت داشتند.
در این زمینه »فربد زاوه« کارشناس صنعت خودرو افزود: افزایش قیمت های 
اخیر در بازار خودرو، به طور عمده در روزهای تعطیل پایان مردادماه رقم خورد.
وی با اشاره به فعالیت سفته بازان و دالالن بیان داشت: در حالی که به 
صورت سنتی در ایام محرم و به ویژه ۱۰ روز نخست آن خرید و فروشی انجام 
نمی شود، شاهد بودیم در دو روز یاد شده قیمت ها با افزایش مواجه شدند، این 
انتقال و جابه جایی  در حالی است که به دلیل تعطیالت اساسا امکان نقل و 

پول نیز وجود نداشت.

زاوه، به تشدید بروز رکود تورمی در صورت تداوم وضعیت کنونی رشد قیمت 
خودرو اشاره کرد و گفت: اگر افزایش قیمت ها به شیوه کنونی ادامه دار شود، با توجه 
به کاهش قدرت خرید مردم شاهد تداوم رکود بازار و نبود مشتری خواهیم بود.

تا مسووالن به اصالح مسیر فعلی خودروسازی در  وی خواستار آن شد 
کشور بپردازند که امروز با زیان انباشته باال در وضعیت نامساعدی به سر می برد.
همچنین »کورش طواحن« نمایشگاه دار و فعال بازار خودروهای خارجی 
در شمال تهران به ایرنا گفت: بازار خودرو ارتباط مستقیم با نرخ دالر دارد و در 
هفته های گذشته که شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، قیمت ها افزایش را تجربه کرد.

که  اکنون  بیان داشت:  وی 
چند روزی است کاهش نسبی نرخ 
دالر در بازار را نیز شاهدیم، بازار 
درجا  قبلی  قیمت های  در  خودرو 
نیستیم؛  شاهد  را  کاهشی  و  زده 
گویی منتظر است تا در ادامه چه 

اتفاق خواهد افتاد.
طواحن، افزایش قیمت ها در 
توصیف  غریب  و  عجیب  را  بازار 
هر  مثال  به طور  افزود:   و  کرد 
بلند  )شاسی  ن  تیگوا ه  دستگا
فولکس واگن( صفر کیلومتر مدل 
۲۰۱۷ که تا یک ماه و نیم پیش 
بین ۲.۶ تا ۲.۷ میلیارد تومان قیمت داشت، اکنون بین 3.۲ تا 3.3 میلیارد تومان، 
کیا اسپورتیج از ۱.۹ میلیارد تومان به ۲.۲ میلیارد تومان و هر دستگاه مزدا3 از 
۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.
این فعال بازار خودرو، چشم انداز این بازار را مبهم توصیف کرد که با تداوم 
وضعیت فعلی، رکود تورمی در انتظار خواهد بود، یعنی نه تنها خریداری در بازار 
نخواهد بود بلکه قیمت ها همچنان روند افزایشی در پیش خواهند گرفت، مگر 
اینکه اتفاقات مثبت سیاسی در عرصه بین الملل و اجرایی شدن برجام و نقل و 

انتقاالت پولی شاهد باشیم.
امروز همچنین در دسته خودروهای مونتاژی هر دستگاه هایما اس۷ حدود 
۸۵۵ میلیون تومان، سیتروئن سی3 مدل ۹۸ نزدیک به ۹۲۵ میلیون تومان، پژو 
۲۰۰۸ مدل ۹۹ نزدیک به ۹۹۵ میلیون تومان، جک اس۵ حدود ۷۷۰ میلیون 

تومان و جک جی۴ نیز 3۶۰ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
همچنین در دسته خارجی ها، سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۲ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و بی. ام. و سری ۷3۰i نزدیک به هفت میلیارد و 

۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.

بازار خودرو؛ گران اما راکد!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1826- دوشنبه 15 شهریور 41400 زمین ایران 

حال  در  گفت:  خلیلی 
حاضر ۶۷۸۵تعاونی در استان 
تعداد  این  از  که  دارد  وجود 
غیر  فعال، 3۶۰۰تعاونی  تعاونی   ۱۸۷۰
فعال و ۱3۱۵ تعاونی بالتکلیف هستند.

فاطمه صمدزاده- دنیای جوانان- 
باقر خلیلی، رئیس اتاق تعاون آذربایجان 
غربی در گفتگو با خبرنگاران گفت : در 
حال حاضر ۶۷۸۵تعاونی در استان وجود 
دارد که از این تعداد ۱۸۷۰ تعاونی فعال، 
3۶۰۰تعاونی غیر فعال و ۱3۱۵ تعاونی 

بالتکلیف هستند.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط 
کرونایی آموزش اعضا بصورت مجازی 
ست که تاکنون ۵۹ دوره برای ۱۵۰۰ 
سال  در  افزود:  است،  شده  برگزار  نفر 
جاری۱۵۲ فقره پرونده در مرکز داوری 

تشکیل شده که ۹۰ پرونده آن منجر به 
صلح و سازش شده است.

رغم  به    : داد  ادامه  مسئول  این 
دستور رهبری و برنامه های توسعه ای 

کمتر از ۵ درصد اقتصاد استان در بخش 
تعاون فعال بوده در حالی که این بخش 

باید به ۲۵ درصد می رسید.
بخشی  تنها  کرد:  تصریح  خلیلی 

که می تواند باعث توسعه ای استان و 
کشور شود بخش تعاون است که باید 
و  اقتصادی  فعاالن  همه  توجه  مورد 
کارآفرینان و صاحبان تولید قرار گیرد.

فعالیت  روند  انتقاد  با  این مسئول 
ادارات تعاون استان گفت : متاسفانه در 
شهرستان  از  برخی  ادارات  حاضر  حال 
های استان با سرپرست مدیریت می شود 
و انتظار می رود نهادهای نظارتی به این 
موضوع ورود کنند که یک اداره بیشتر از 
3 ماه مجاز نیست با سرپرست اداره شود.

وی تصریح کرد : در حال حاضر 
دو میلیون و ۵۸۱ هزار و ۵۸۴ نفر در 
 ۲۴ هستندو   تعاونی  ها  عضو  استان 
آذربایجان  سطح  در  تعاونی  شرکت 
آنها  از  تعدادی  فعال هستند که  غربی 

مجوز فعالیت ندارند.

رئیس اتاق تعاون استان آذربایجان غربی عنوان کرد:

فعالیت بیش از ۶ هزار تعاونی در سطح استان
کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه شرکت آبفای گیالن در ارزیابی 

فعالیت های فرهنگی و دینی
شرکت آب و فاضالب گیالن موفق به کسب »رتبه شایسته تقدیر ویژه« 
در ارزیابی فعالیت های فرهنگی و دینی شرکت های آب و فاضالب سراسر 
و  آب  شرکت  همگاني  آموزش  و  عمومي  روابط  دفتر  گزارش  شد.به  کشور 
فاضالب گیالن؛ با توجه به ارزیابی انجام شده از فعالیت های شرکت های آب 
و فاضالب در حوزه فرهنگی و دینی در سال ۹۹ ، شرکت آبفای استان گیالن 

رتبه شایسته تقدیر ویژه را کسب نمود.

علی بهارمست برای سومین بار سرپرست شهرداری رشت شد
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
رشت - در ششمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت که عصر امروز شنبه ۱3 
شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، با استعفای سید محمد احمدی موافقت شد.در این 
جلسه با ۷ رای موافق علی بهارمست که معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری رشت را بر عهده داشت، برای سومین بار به عنوان سرپرست 
شهرداری رشت انتخاب شد.شایان ذکر است، سید محمد احمدی به مدت ۱۰ 
ماه مسند شهرداری رشت را بر عهده داشت که در جلسه عصر امروز شورا با 

۷ رای استعفای ایشان مورد موافقت اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت

مدیرعامل واحد صنایع لبنی اراک:
۳۰۰ هزار دالر انواع محصوالت لبنی از اراک صادر شد

مرکزی- حامد نوروزی: مدیرعامل واحد صنایع لبنی اراک گفت: بیش از 
3۰۰ هزار دالر انواع محصوالت لبنی به وزن ۵۰۰ هزار تن امسال از این واحد 

به خارج از کشور صادر شد.
»حامد امینی مصلح آبادی« افزود: بخش عمده  محصوالت صادراتی واحد 
صنعتی لبنی اراک خامه پاستوریزه، خامه عسل و انواع آبمیوه بوده است که به 

کشورهای افغانستان و عراق صادر شده است.
تن  از ۶۲  بیش  داشت:روزانه  اظهار  اراک  لبنی  واحد صنایع  مدیرعامل 
شیرخام از نقاط مختلف استان به خصوص زرندیه و ساوه در این واحد تولیدی وارد 
شده که در قالب محصوالت مختلف لبنی فرآوری و روانه بازار مصرف می شود.
امینی بیان کرد: افزایش صادرات در سال جاری اولویت جدی در صنایع 
لبنی اراک تعریف شده است و برای تحقق این مهم حفظ و ارتقای کیفیت 
تولید بیش از پیش مورد توجه قرار دارد. صنایع لبنی اراک)صال( سال ۱3۵۵با 

نام شرکت کشت و صنعت اراک آغاز به کار کرد.
شیر پاستوریزه بطری نخستین محصوالت تولیدی این شرکت بود و اولین 
دستگاه بسته بندی شیر سه گوش استریل در این واحد صنعتی مستقر شد.بیش 
از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.

۵۰۰ میلیون دالر کاالی غیرنفتی از استان مرکزی صادر شد
 استاندار مرکزی گفت: بیش از ۵۰۰ میلیون دالر انواع کاالی غیر نفتی 
امسال از نقاط مختلف این استان به خارج از کشور صادر شد که این اتفاق مهم 

در سال های اخیر بی سابقه است.
سید »علی آقازاده« استاندار مرکزی در نشست شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: محموله های صادراتی این استان امسال 

به بیش از ۸۰ کشور جهان صادر شده است.
رشد  گذشته  سال   ۲ در  مرکزی  استان  صادرات  میزان  داد:  ادامه  وی 
چشمگیری داشته که این مهم مرهون زحمات شبانه روزی بخش خصوصی 
و هماهنگی های بخش دولتی است و باید تمام ظرفیت استان برای افزایش 

صادرات به کار گرفته شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه به دلیل خشکسالی تولید گندم استان کاهش 
چشمگیری در سال زراعی جاری داشته است، اظهار داشت: پیش بینی می شود 
امسال ۱۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود که این یک سوم سال 
گذشته و از طرفی به دلیل  پایین بودن قیمت خرید تضمینی کشاورزان چندان 

رغبتی برای فروش محصوالت خود ندارند.
وی ادامه داد: پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز بررسی 
پیشنهادات در زمینه اصالح و تکمیل طرح ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط 
کسب و کاردر استان از مهمترین وظایف شورای گفت و گو است که تا کنون 

استان مرکزی در این بخش ها موفق عمل کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این 
نشست اظهار کرد: باوجود این همه دستورالعمل و برخوردهای جزیره ای نمی توان 
در حوزه معدن پیشرفت کرد و عالوه بر دستورالعمل های موجود خودمان هم 

موضوع را برای خود پیچیده می کنیم.
ناصر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی 
افزود: با توجه به معادن متعدد ارزشمند در کشور، با وجود مشکالت مذکور 
نمی توان منتظر پیشرفت در حوزه معادن بود، در اتاق بازرگانی به دنبال مدافع 

از حقوق معادن از جمله در زمینه تامین سوخت هستیم.

افزایش ۲1 درصدی تصفیه شکر در کشت و صنعت فارابی
۲۰۸ هزار و ۵۰۰ تن شکر سفید و دارویی در نیشکر فارابی تولید شد

مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی از افزایش ۲۱ درصدی تصفیه 
شکر خام نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۰۶ هزار و ۲۰۰ تن شکر 

سفید در این شرکت تولید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نیشکر ، تورج بهادری با اعالم این خبر، 
گفت: با این میزان تولید، رکوردی جدید در تولید سالیانه شکر سفید در سطح 

شرکت های نیشکری به ثبت رسید.
وی در ادامه به تولید شکر دارویی اشاره و عنوان کرد که با پایان فصل 
بهره برداری، این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده شکر دارویی، ۲ هزار و 3۰۰ 

تن شکر دارویی مورد نیاز شرکت داروسازی ایران را تولید کرد.
مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی دستاوردهای کسب شده در تصفیه 
شکر را حاصل همت شبانه روزی پرسنل دانست و افزود: علیرغم موانع موجود 
در حوزه صنایع تولیدی، این شرکت در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها 
موفق شد با افزایش ۲۱ درصدی تولید نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش 
۱۹ درصدی نسبت به ظرفیت اسمی کارخانه، به این رکورد بی سابقه دست یابد.
بهادری در پایان اظهار امیدواری کرد که با استفاده از دانش و تخصص 
پرسنل و همچنین انجام حمایت های الزم از کشت و صنعت های نیشکری، 

بتوان در سال زراعی جاری به موفقیت های چشمگیرتری دست یافت.
کاهش 3۰ درصدی مصرف انرژی در کشت و صنعت فارابی

معاون صنعت کشت و صنعت حکیم فارابی نیز از کاهش 3۰ درصدی 
مصرف انرژی در این شرکت خبر داد و گفت: همزمان با افزایش ظرفیت تولید 
روزانه کارخانه، حدود 3۰ درصد در مصرف برق، بخار مصرفی، سوخت و آب 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته صرفه جویی شد.
شکر  تصفیه  رکورد  مهم  دستاورد  تبریک  ضمن  دورباشی زاده  علیرضا 
آینده شاهد  در  امیدواری کرد که  اظهار  پرسنل،  به همه  باالترین کیفیت  با 

موفقیت های بیشتری در این زمینه باشیم. 
کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی از واحدهای هفتگانه شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی است که در ضلع شرقی جاده اهواز – آبادان قرار دارد.

انجام  با  جوانرود  شهرستان  در  آب  رفت  هدر  از  جلوگیری 
عملیات نشت یابی

فاضالب  و  آب  امور  اجرایی  اکیپ  توسط  یابی  نشت  عملیات  انجام 
شهرستان جوانرود موجب شناسایی یک فقره شکستگی و جلوگیری از هدر 

رفت آب شد .
عزیزی نسب با اشاره به این مطلب تصریح کرد : در پی افت فشار آب در 
خیابان بازارچه شهر جوانرود اکیپ حوادث و اتفاقات شهرستان در محل حاضر 
و پس از ۴ ساعت کار بی وقفه و با انجام نشت یابی به طول 3 کیلومتر موفق 

به شناسایی یک فقره شکستگی نامرئی در شبکه توزیع آب شدند .
وی افزود : پس از شناسایی محل شکستگی همکاران امور آبفا شهرستان 
بالفاصله نسبت به تعمیر و ترمیم خط مذکور اقدام و پس از ۲ ساعت و نیم کار 
بی وقفه عملیات فوق بدون قطعی آب، با موفقیت به پایان رسید . با انجام این 
عملیات و  برطرف نمودن حادثه مشکل افت فشار آب محله مذکور مرتفع گردید .
عزیزی نسب خاطر نشان ساخت : لوله فوق به سایز ۱۰۰میلی متر و از نوع 

آزبست می باشد که آب هزار و ۷۰۰ مشترک را تأمین می کند .
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان جوانرود در پایان بر لزوم فرهنگ 
سازی صحیح مدیریت مصرف در جامعه تأکید کرد و گفت : قطعا مردم شریف 
شهرستان جوانرود می توانند با فرهنگ سازی صحیح و توجه به نحوه صحیح 
مدیریت مصرف مشکالت موجود در زمینه آب را کاهش دهند و همکاران ما 

را در راستای ارائه خدمات مطلوبتر یاری نمایند .

گفتگو مستقیم سرپرست شهرداری اهواز با مردم در سامانه 1۳۷
سرپرست شهرداری اهواز در بازدید از سامانه مدیریت شهری ۱3۷ ضمن 
گفتگو مستقیم با شهروندان گفت: سامانه ۱3۷ شهرداری یکی از مراجعی 
است که می تواند ضمن باال بردن میزان مشارکت و حس تعلق مردم به 
بررسی و تحلیل مشکالت  برای  به عنوان یک مرجع  شهر و شهرداری، 

شهر مورد استفاده قرار گیرد.
مرکز  از  پور  عالی  اهواز،  شهرداری  رسانی  اطالع  پرتال  گزارش  به 
سامانه مدیریت شهری ۱3۷ بازدید و به صورت مستقیم با مردم گفتگو کرد.

درخواست شهروندان،  و  مطالبات  پیگیری  بازدید ضمن  این  در  وی 
سامانه  از  ها  درخواست  بازخورد  وضعیت  خصوص  در  را  شهروندان  نظر 

۱3۷ جویا شد.
عالی پور هدف از این بازدید را گفتگوی مستقیم با مردم و صحبت در 
مورد مشکالت آن ها اعالم کرد و گفت: شهروندان دلسوزی داریم و پیگیری 
مسائل شهری از سوی مردم بیانگر زنده بودن روح مطالبه گری در شهر است.

وی افزود: واضح و مبرهن است که مشکالت شهری وجود داشته و 
بروز هر مشکلی در هر منطقه موجب نارضایتی مردم می شود، اما صبر و 
متانت پرسنل ۱3۷ شهرداری اهواز در پاسخگویی به مردم، جای تجلیل و 
تشکر دارد و باید توجه داشت که این برخوردهای مناسب، نتایج مثبتی را 

در روند حل مشکالت ایجاد می کند.
به پرسنل سامانه ۱3۷ شهرداری،  اهواز خطاب  سرپرست شهرداری 
عنوان کرد: برخورد صحیح و دلسوزانه شما با مردم موجب ارتقا جایگاه و 
محبوبیت مجموعه شهرداری در بین مردم شده و مشارکت مردم با شهرداری 

را افزایش می دهد.
وی ضمن اشاره بر پیگیری مطالبات مردم پس از ثبت درخواست در 
این پیگیری ها موجب آن می شود که مردم  سامانه ۱3۷، تاکید داشت: 
بدانند درخواست های آن ها ترتیب اثر داده شده و در حال پیگیری است.

عالی پور تاکید کرد: درخواست های مردم از سامانه ۱3۷ یکی از راه 
های افزایش ارتباط

کرمانشاه با یک پله صعود در رتبه چهارم خرید تضمینی گندم 
در کشور ایستاد

پرداخت کامل  از  استان کرمانشاه  بازرگانی  مدیر کل غله و خدمات 
مطالبات کشاورزان گندم کار کرمانشاهی خبر داد . 

 ماشااله ارویسی گفت : استان کرمانشاه با دارا بودن بیش از ۱ میلیون 
و چهارصد هزار تن ظرفیت ذخیره سازی استاندارد در ۲ بخش دولتی و 
خصوصی یکی از قطبهای صنعت سیلو سازی و مراکز ذخیره استراتژیک 
کشور می باشد و این دستاورد مرهون تالش و همکاری گسترده دولت ها 

با بخش خصوصی محسوب می گردد.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به اعالم پایان فصل 
خرید تضمینی گندم در استان کرمانشاه در ابتدای شهریور ماه افزود : با 
یاری خداوند متعال وهمت کشاورزان گندم کار هم استانی امسال از نمیه 
دوم اردیبهشت ماه که فصل برداشت گندم آغاز شد تا کنون بیش از ۴۲۲ 
هزار تن گندم بصورت تضمینی و توافقی از کشاورزان خریداری شده است 
که از این مقدار سهم خرید تضمینی بیش از 3۷۲ هزار تن و سهم خرید 
توافقی نیز بیش از ۵۰ هزار و هشتصد تن بوده است که با وجود  کاهش 
نزوالت جوی در فصل زراعی گذشته ، استان کرمانشاه با این مقدار خرید 
تضمینی توانست به جایگاه چهارم خرید تضمینی گندم کشور بعد از استانهای 

خوزستان ، گلستان و فارس دست پیدا نماید . 
ارویسی ارزش گندم های خریداری شده در بخش خرید تضمینی را 
بیش از ۱۸۸۴ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود : امسال گندم به ازاء هر کیلو 
گرم به مبلغ پنج هزار تومان خریداری شد که با تالش دولت این مبلغ بطور 

کامل تا ابتدای شهریور ماه به حساب  کشاورزان واریز گردید . 
وی همچنین با اشاره به کیفیت مطلوب گندمهای خریداری شده در 
سطح استان افزود : امسال به منظور رفاه حال کشاورزان گرامی و با هدف 
کاهش فاصله مزرعه تا مراکز خرید تضمینی ، ۶۱ مرکز خرید تضمینی گندم 
در سطح استان دایر گردید که از این تعداد ۷ مرکز خرید تضمینی دولتی ، ۴۱ 
مرکز خرید تضمینی بخش خصوصی ) شامل سیلو های بخش خصوصی و 
کارخانه های آرد سازی ( و همچنین ۱3 مرکز مباشرین تعاونی روستایی  ، 
در نظر گرفته شد که در هر یک از مراکز با استقرار نیروهای عامل تشخیص 
و ذیحساب و ناظرین خرید تضمینی بطور کامل بر عملیات خرید تضمینی 

طبق دستورالعمل های ابالغی نظارت صورت گرفت . 
ارویسی یکی دیگر از ماموریت های اصلی اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی استان را خرید تضمینی دانه های روغنی از جمله کلزا و آفتابگردان 
اعالم کرد و اظهار داشت : امسال خرید دانه روغنی کلزا در استان نیز به دو 
صورت تضمینی و توافقی صورت گرفت که در بخش تضمینی بیش از ۱۰3۸ 
تن کلزا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان از کشاورزان خریداری و 
۱۰۰ درصد مطالبات کلزا کاران نیز توسط بانک عامل به ایشان واریز گردید . 
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه یکی دیگر از وظایف 
این اداره کل را ذخیره سازی و توزیع کاالهای اساسی از جمله برنج و شکر 
اعالم کرد و گفت : در شش ماهه اول امسال بیش از ۶۵۷۷ تن کاالی 
اساسی شامل ۲۵۶۰ تن برنج و ۴۰۱۷ شکر از انبارهای این اداره کل و با 
هماهنگی ستاد تظیم بازار استان خارج و توسط عوامل توزیع مجاز شامل 
فروشگاههای زنجیره بزرگ ، تعاونی های مصرف کارکنان و ...... بین اقشار 

مختلف جامعه توزیع شده است . 
ارویسی در پایان با ورود به حوزه آرد و نان استان گفت : بیش از ۲۲۰۰ 
واحد خبازی در استان کرمانشاه وظیفه تامین نان مورد نیاز هم استانی های 
گرانقدر را بر عهده دارند که از این تعداد ۱۵۸۲ واحد با پخت یارانه ای نوع 

۱ و ۶۱۸ واحد نیز با پخت یارانه ای نوع ۲  مشغول فعالیت می باشند .
 این مقام مسئول  افزود : آرد مورد نیاز خبازی های استان نیز اکنون 
توسط ۱۴ کارخانه آرد سازی فعال سطح استان تامین می گردد که بر اساس 
قانون واحدهای خبازی می توانند سهمیه آرد خود را از هر یک از این کارخانه 

ها در غالب سامانه فروش آرد استان خریداری نمایند . 
وی همچنین از مردم شریف استان خواست تا در صورت مشاهده هر 
گونه مشکل در بحث تعطیلی خودسرانه  واحدهای خبازی استان و رعایت 
نکردن ساعات پخت نان با شماره تلفن 3۸۲۲۰۹۰۲۰ اداره کل غله و خدمات 

بازرگانی و ۱۲۴ بازرسی سازمان صمت  تماس حاصل فرمایند . 

از  تجهیزات  ارسال  زمان  به  گرگان  شهربازی  سورتمه  افتتاح 
چین بستگی دارد

سرپرست شهرداری گرگان با اشاره به استمرار عملیات عمرانی و ساخت 
فونداسیون مسیر ۹۲۷ متری سورتمه در شهربازی مرکز استان گفت که 
قطعات این سورتمه در شرکت چینی در حال ساخت بوده و افتتاح آن به 

زمان ارسال تجهیزات بستگی دارد.
 شهرداری گرگان و به نقل از ایرنا، شهرداری گرگان در سال ۹۸ پروژه 
ساخت و احداث مسیر سورتمه در شهر بازی گرگان را به یک شرکت چینی 
واگذار کرد و مدیران وقت وعده دادند که شاهد افتتاح آن در بهار ۱۴۰۰ باشیم.

مجید سعیدی در این رابطه اظهار داشت :  پروژه سورتمه گرگان با اعتبار 
حدود ۴۰۰ میلیارد ریالی در حال اجراست و مذاکرات ثمر بخشی با پیمانکار 

سورتمه در راستای وصول مطالبات پیمانکار انجام شده است.
وی با رد برخی شایعات در خصوص رسیدن تجهیزات سورتمه به گمرک 
گفت:  قطعات سورتمه پس از تکمیل در قالب کانتینرهایی مخصوص به 
ایران ارسال تا توسط شرکتی متخصص در گرگان نصب شود اما تاکنون 

زمان مشخصی به شهرداری اعالم نشده است.
سرپرست شهرداری گرگان در رابطه با مجموعه شهربازی مدرن گرگان 
هم گفت:  هر چند احداث این پروژه به سبب برخی مشکالت از زمان بندی 
اعالمی عقب است اما در هفته های اخیر اقدامات مناسبی برای گره گشایی 

از این پروژه انجام شده است.
سعیدی گفت: پرداخت صورت وضعیت پیمانکار از ۲ روش نقدی و 
تهاتر انجام می شود و در بخش تهاتر همه صورت وضعیت ها پرداخت شد.

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۲۶ درصد اعالم کرد و گفت:  با حذف 
برخی بروکراسی های اداری و تسهیل در امر جابجایی امالک و مستغالت 

در قالب تهاتر روند ساخت شهربازی سرعت می گیرد.

و حمل  راهداری  ایالم_مدیرکل 
از  از نصب بیش  ایالم  نقل جاده ای  و 
جاده های  در  ایمنی  عالئم  هزار  یک 

استان خبر داد.
؛ نوراهلل دلخواه با اعالم این خبر 
اظهار داشت: از ایتدای سالجاری تاکنون 
یک هزار و ۵۲۰ عدد تعمیر و نصب تابلو 
و  تردد  ایمنی  ارتقای  هدف  با  عالئم 
راههای  در  تسهیل جابجایی مسافران 
حوزه زیرپوشش این اداره کل نصب شد.

وی افزود: این عالئم شامل تابلو 
و  نما  مسیر  اطالعاتی،  اخطاری،  های 

انتظامی بوده است.
نقل  راهداری و حمل و  مدیرکل 
های  تابلو  نصب  گفت:  ایالم  جاده ای 
برخوردار  باالتری  اهمیت  از  ترافیکی 
هستند. عدم وجود این تابلوها در مسیر 
های پر پیچ و خم و جاده ها می تواند 
خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
وی اضافه کرد: همچنین در این 

این  جاده های  از  کیلومتر   ۶۹ مدت 
کیلومتر  چهار  آسفالت،  روکش  استان 
و  کیلومتر خط کشی   ۷۶۰ نیوجرسی، 
3۲ کیلومتر روشنایی راه و تونل  انجام 

شده است.
دلخواه تاکید کرد:  تأمین حداکثر 
ایمنی در جاده ها یکی از وظایف اساسی 
راه و ترابری است که در راستای تحقق 
مستمر  طور  به  و  هرساله  امر  این 
تابلو و عالیم  از جمله نصب  اقداماتی 

گاردریل،  نصب  کشی،  خط  ایمنی، 
نصب  و  تهیه  لرزاننده،  شیار  اجرای 
عوامل  توسط   .. و  ترافیکی  چراغ های 

این اداره انجام می شود.
راهداری  مدیرکل  ای  گفته  به 
استان  ایالم،  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
 ۶۷۰ بزرگراه،  کیلومتر   ۱۴۵ دارای 
راه  کیلومتر   ۸۹۱ اصلی،  راه  کیلومتر 
فرعی و یک هزار و ۶۴۸ کیلومتر راه 

است. روستایی 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد:

 نصب بیش از یک هزار عالئم ایمنی در جاده های استان ایالم

وری  فنا و طات  تبا ر ا مدیرکل 
بیش  اتصال  از  ایالم  استان  اطالعات 
ملی  شبکه  به  استان  ۱3۰خانوار  از 

اطالعات خبرداد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  اطالعات  وفناوری  ارتباطات  کل 
ارتباطات  مدیرکل  بیرامی  ایالم،عباس 
وفناوری اطالعات استان از اتصال روستای 
دلفان آباد ازتوابع شهرستان دره شهر به 
با  افزود:  و  اطالعات خبرداد  ملی  شبکه 
همکاری اپراتور همراه اول روستای دلفان 
آباد با بیش از ۱3۰خانوار و جعیتی بالغ بر 
پانصدنفر به شبکه ملی اطالعات متصل شد.

بیرامی ادامه داد:با توجه به اینکه 
یکی از نیازهای اساسی جامعه روستایی 

در  خصوص  به  اینترنت  به  اتصال  ما 
برنامه ریزی  ما  بوده،  روزهای کرونایی 
روستاهای  همه  اتصال  برای  را  الزم 
باالی ۲۰ خانوار استان تا پایان دولت 

در  تاکنون  ازابتدای سال  دادیم.  انجام 
شهرستانهای استان ۱3روستا به  شبکه 
پرسرعت  اینترنت  و  اطالعات  ملی 

متصل شدند.

فناوری  و  ارتباطات  کل  مدیر 
اطالعات استان تصریح کرد: با توجه به 
اجرای طرح تامین پوشش تلفن همراه در 
سطح روستاهای استان و همچنین طرح 
اتصال روستاهای استان به شبکه ملی 
اطالعات در سال جاری، ابراز امیدواری 
روستاهای  کلیه  آینده  ماه   ۲ کردظرف 
باالی ۲۰ خانوار استان از این سرویس 

های ارتباطی بهره مند می شوند.
این  اتصال  برای  افزود  بیرامی 
یک  اطالعات  ملی  شبکه  به  روستاها 
اعتبارات  ایجاد،و  همراه  تلفن  سایت 
توسعه  اعتبارات  از محل  ها  این طرح 
روستایی وزارت ارتباطات تأمین گردیده 

است.

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان ایالم خبرداد:
دسترسی بیش از1۳۰خانوار روستای دلفان آباد استان ایالم به شبکه ملی اطالعات

مرکزی _ حامد نوروزی :مدیرکل 
جابه جائی  میزان  گفت:  اراک  راه آهن 
جاری  سال  اول  ماهه   ۵ طی  مسافر 
3۵۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد داشته است
حمید گوگوچانی اظهار کرد: در ۵ 
ماهه سال جاری ۱۷۸ هزار و ۹۰۵ نفر 
توسط راه آهن اراک جابه جاشده اند که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد 3۵۸ درصدی داشته است.

رشد  این  علل  خصوص  در  وی 
شدن  کمتر  با  جاری  سال  در  گفت: 
پروتکل های  اعمال  و  محدودیت ها 

بهداشتی در حمل و نقل ریلی، شرایط 
سال  از  بیشتر  قطار  از  استفاده  برای 
دلیل  همین  به  و  شد  فراهم  گذشته 
سال  در  اعزامی  قطارهای  رام  تعداد 
جاری رشد چشمگیری داشت که این 
موضوع تأثیر خود را بر رشد جابه جائی 

مسافر گذاشته است.
در  گفت:  اراک  راه آهن  مدیرکل 
شرایط کرونایی و محدودیت های تردد 
بین شهری، استقبال از قطار رشد خوبی 
داشته است به طوری که ضریب اشغال 
مسیر  این  مسافری  قطارهای  صندلی 
به   ۹۹ سال  ماهه   ۵ در  درصد   ۱۷ از 

۴۱ درصد در سال جاری رسیده است.
ن  ا میز  : گفت نی  چا گو گو
نیز  کل  ه  ر ا د ا ین  ا ر  د گیری  ر با
به  نسبت  جاری  سال  ماهه   ۵ طی 
درصد   ۴۲ گذشته  سال  مشابه  مدت 

است. یافته  افزایش 
 ۸۲۱ و  هزار   ۵۴3 افزود:  وی 
اراک  راه آهن  از طریق  امسال  بار  تن 
ماهه   ۵ در  رقم  این  که  بارگیری شد 
بوده  تن   ۹۰۰ و  هزار   3۸3 قبل  سال 

است.
مدیرکل راه آهن اراک خاطرنشان 
محموالت  و  مایع  گاز  مازوت،  کرد: 

مهمترین  از  نفتی  مواد  و  پتروشیمی 
طریق  از  امسال  که  بود  کاالهایی 
مختلف  نقاط  به  منطقه  این  راه آهن 
رجائی،  شهید  بندر  جمله  از  کشور 
ماهشهر، نکا و کشورهای آسیای میانه 

و ترکیه حمل شده است.
گوگوچانی اظهار داشت: عالوه بر 
آن طی ۵ ماهه سال جاری تن کیلومتر 
مبدأ مقصدی ۴۷ درصد، بار خالص و 
 3 و   ۲ ترتیب  به  شده  حمل  ناخالص 
درصد و تن کیلومتر مرزی نیز نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 3۷ درصد 

رشد داشته  است.

مدیرکل راه آهن اراک:

رشد بیش از ۳۰۰ درصدی جابه جائی مسافر توسط راه آهن اراک

ایالم- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
از  هلیالن  و  ملکشاهی  شهرستان  دو  گفت:  ایالم 
تغییر  کرونایی  قرمز  وضعیت  به  نارنجی  وضعیت 

کردند. پیدا 
همچنین  داشت:  اظهار  زاد«  رستم  »محبوب 
به  قرمز  از وضعیت  و دره شهر  بدره  شهرستان های 

یافتند. تغییر  نارنجی 
ایالم،  شهرستان  هشت  اکنون  هم  افزود:  وی 

آبدانان، ایوان، مهران، چرداول، دهلران، ملکشاهی و 
هلیالن در وضعیت قرمز قرار دارند.

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
ادامه داد: مجموع مبتالیان استان ۵۴ هزار و ۹۴۲ نفر، 
بهبودیافتگان  ۵۲ هزار و ۶۵۰ نفر و مجموع فوتی ها 
نیز تا این لحظه ۹۶۹ نفر است.«رستم زاد« مجموع 
بستری های موجود ناشی از کرونا را در استان ایالم 

۴۱۱ نفر اعالم کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم عنوان کرد:

وضعیت قرمز کرونا در دو شهرستان دیگر استان

مرکزی- حامد نوروزی: مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
گفت: در ناحیه صنعتی پرندک برای یک 
هزار و ۵۴۲ نفر اشتغال ایجاد شده است و 
فاز توسعه این ناحیه نیز در مرحله تکمیل 

زیرساخت ها می باشد.
طیب میرزایی اظهار داشت: مساحت 
ناحیه صنعتی صنعتی پرندک ۱۴۵ هکتار 
است که ۸۷ هکتار دیگر نیز در طرح توسعه 

به این شهرک اضافه خواهد شد.
واحد   ۷۸ تاکنون  کرد:  بیان  وی 
تولیدی در این ناحیه به بهره برداری رسیده 
است که ۶۸ واحد فعال و ۱۰ واحد نیز به 

دالیل مختلف غیرفعال هستند.
به گفته مدیر شهرک شهرک های 
طرح  واگذاری  مرکزی،  استان  صنعتی 
توسعه ناحیه صنعتی پرندک از آذر امسال 
و پس از تکمیل زیرساخت های موردنیاز 

آغاز خواهد شد.
میرزایی ادامه داد: کمبود آب یکی از 
مشکالت جدی در شهرک های صنعتی 
است که امیدواریم شرکت آب منطقه ای 
استان در کوتاه مدت در این زمینه اقدامی 
دچار  تولیدی  واحدهای  تا  دهد  انجام 

مشکل نشوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ناحیه 
پرندک ۱۴ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد که 

برنامه ریزی ها الزم صورت گرفته است تا 
این مسئله برطرف شود.

شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان مرکزی با بیان اینکه استفاده 
از پساب تصفیه خانه  واحدهای تولیدی 
یکی از اولویت های جدی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی است، گفت: تامین آب پایدار 
شهرک های صنعتی از محل پساب تصفیه 

خانه ها در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:

یک هزار و ۵4۲ شغل در ناحیه صنعتی پرندک ایجاد شده است

کل  مدیر   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی گفت: اولین ورودی شهر زیرزمینی تفرش 
که در منزل قجری کشف شد، تبدیل به اقامتگاه 

بوم گردی می شود.
مصطفی مرزبان  با بیان اینکه اولین ورودی 
شهر زیرزمینی تفرش که در منزل قجری کشف 
اظهار  می شود  بوم گردی  اقامتگاه  به  تبدیل  شد، 
این شهر  اولین حفاری که منجر به کشف  کرد: 
زیرزمینی در تفرش شد در یکی از اتاق های خانه 

تاریخی مربوط به دوره قاجار بوده است.
وی با اشاره به استقبال مالک این بنای تاریخی 
نسبت به ثبت ملی و تبدیل آن به اقامتگاه بوم گردی 
گفت: باید بخش خصوصی را برای مشارکت در این 

خصوص مجاب کنیم تا حمایت همه جانبه از این موضوع 
داشته باشند و تصویب طرح حمایت از مرمت و احیای 
بافت های  تاریخی یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش 

مشارکت بخش خصوصی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

بخش  همت  به  نیاز  به  اشاره  با  مرکزی  استان 
شدن  اجرایی  برای  آن ها  مشارکت  و  خصوصی 
داد: وجود شهر زیرزمینی  ادامه  این گونه طرح ها، 
تفرش این منطقه را به قطب گردشگری استان 
تبدیل خواهد کرد و با کشف این دستکند زیرزمینی 
شهر تفرش میزبان بازدید گردشگران فراوان است و  
ایجاد تعداد بیشتر اقامتگاه بوم گردی  در این منطقه 

ضروری به نظر می رسد.
حوزه  در  تفرش  اینکه  بر  تأکید  با  مرزبان 
گردشگری حرف های زیادی برای گفتن دارد و با 
حمایت بخش خصوصی می توانیم در زمینه های مختلف 
گردشگری و به ویژه گردشگری سالمت گامی بزرگ در 
جهت جذب گردشگری ایجاد کنیم؛ گفت: آینده خوبی در 

انتظار شهر گردشگری و سالمت تفرش است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی:

شهر زیرزمینی تفرش صاحب اقامتگاه بوم گردی می شود
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قارچ سیاه ، عاملی فرصت طلب در موج دلتای کرونا

قارچ سیاه نوعی بیماری عفونی است که عامل آن نوعی قارچ تحت 
عنوان موکورمایکوز می باشد. این قارچ عمدتاً درون خاک و توده های پوسیده 
گیاهان و اجساد برخی از حیوانات وجود دارد و عمدتًا از طریق تنفس و در 
درجه دوم از طریق تماس پوستی )در شرایطی که پوست آسیب دیده باشد( 
با هاگ های قارچ انتقال می یابد.این نوع قارچ همواره در محیط زندگی 
انسان ها وجود دارد اّما سیستم ایمنی سالم از ایجاد بیماری توسط این قارچ 
محسوب  فرصت طلب  عامل  یک  قارچ  این  واقع  در  کند.  می  جلوگیری 
می شود و در بدن افراد دچار نقص ایمنی قادر به ایجاد بیماری می باشد.

باشند  می  سیاه  قارچ  به  ابتال  مستعد  دیگران  از  بیشتر  که  افرادی 
عبارتند از:

بیماران مبتال به دیابت کنترل نشده
مبتالیان به سرطان و انواع بدخیمی ها

افراد تحت پیوند مغز استخوان یا پیوند عضو
HIV مبتالیان به

افراد دچار سوء تغذیه شدید
افراد با سوختگی های شدید

با داروهای سرکوب کننده سیستم  افراد تحت درمان طوالنی مدت 
ایمنی )کورتیکواستروئیدها(

تظاهرات بالینی قارچ سیاه:
قارچ سیاه عمدتًا سبب درگیری مخاط بینی، سینوس ها، کره چشم، 
ریه ها، پوست، دستگاه گوارش و مغز می شود. در صورتی که این قارچ ریه 
را درگیر کند، تظاهرات بالینی بیماری به صورت تب، سرفه، خلط خونی، 
تنگی نفس و درد قفسه سینه بروز می یابد و در صورتی که سینوس ها 
و بینی و چشم را درگیر کند موجب ایجادعالیم سینوزیتی، ایجاد ضایعات 
سیاه رنگ روی بینی یا داخل دهان، درد و تورم چشم، تاری دید و نابینایی 
می گردد. درگیری سیستم گوارش معمواًل با عالیمی از قبیل حالت تهوع، 
استفراغ، شکم درد و خونریزی از دستگاه گوارش و درگیری پوست معمواًل 

با عالیمی مانند تاول، قرمزی و تورم همراه می باشد. 
این قارچ در صورت به موقع درمان نشدن سبب آسیب بافتی و سیاه 
شدن بافت درگیر شده می شود که در نهایت باید توسط جراح از بدن خارج 

شود تا از انتشار عفونت به مغز و مرگ جلوگیری شود.

تشخیص و درمان:
تشخیص این بیماری توسط بیوپسی و بافت برداری انجام می شود و 
با استفاده از سی تی اسکن می توان میزان گسترش بیماری را تعیین کرد.

تشخیص زودهنگام این بیماری و شروع درمان می تواند به جلوگیری 
از آسیب بافتی کمک کند.تجویز داروی آمفوتریسین B تنها راه درمان این 

بیماری می باشد.
علت شیوع این بیماری در دوران شیوع بیماری کرونا:

با   ۱۹ کووید  شدید  های  فرم  به  مبتال  بیماران  در  حاضر  حال  در 
تجویزداروهای کورتیکواستروئیدی سعی می گردد تا از میزان التهاب ریه و 
طوفان سایتوکاینی که در بدن بیمار رخ داده کاسته شود، که این امر موجب 
تضعیف سیستم دفاعی بدن و از طرفی موجب افزایش سطح قند خون می 

گردد و بدین ترتیب محیط مناسبی برای رشد قارچ ها فراهم می گردد.
بنا به گزارش های ثبت شده در کشورهند، در حال حاضر دست کم 
3۰۰۰۰ بیمار مبتال به این عفونت در این کشور شناسائی شده است. یکی 
از دالیل شیوع باالی این عفونت در این کشور تجویز بیش از حد داروهای 
استروئیدی توسط پزشکان جهت درمان بیماران کرونایی بوده است. همچنین 
نرخ ابتال به دیابت نیز در کشور هند باال می باشد. مجموع این عوامل سبب 

شده که نرخ ابتال به قارچ سیاه در کشور هند افزایش بی سابقه ای یابد.
همزمان با افزایش آمار مبتالیان در موج پنجم شیوع کرونا در ایران، 
در  سیاه  قارچ  عفونت  به  ابتال  آمار  افزایش  به  نسبت  بهداشتی  مقامات 
بیماران کرونایی در برخی استان ها از جمله تهران، مازندران، اصفهان و 

مشهد هشدار داده اند.
اقدامات پیشگیرانه:

به منظور  نیست.  واگیردار  قارچ سیاه  بیماری  به ذکر است که  الزم 
اتخاذ  ای  پیشگیرانه  اقدامات  میبایست  بیماری  این  به  ابتال  از  جلوگیری 

گردد که عبارتند از:
استفاده از ماسک N۹۵ در مناطق پر از گرد و غبار

پوشیدن دستکش، جوراب و کفش مناسب به هنگام انجام فعالیت هایی 
که با خاک یا کود در ارتباط است )مانند باغبانی(
شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون 

سمیرا امامی
کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

یسمیرا امامی
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

و  اطالعات  فن آوری  امروزه 
مهم  از  یکی  عنوان  به  ارتباطات 
ترین ابزارهای برنامه ریزی و توسعه 
کشورها مورد توجه برنامه ریزان و 
قرار  گذاران  سیاست  و  دولتمردان 
و  اطالعات  فناوری  است.  گرفته 
ارتباطات عالوه بر توسعه و ارتقای 
تاثیرات چشم گیری  انسانی،  منابع 
به  اقتصادی  و  اجتماعی  روابط  در 
که  آنجایی  از  است.  داشته  عهده 
کشورها  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
بستگی زیادی به میزان فعالیت های 
کارآفرینان دارد ، لذا مصاحبه ای با 
ایم،  داده  ترتیب   it کارآفرین  یک 
به امید آنگه کامی در جهت رشد و 
توسعه it در جامعه و شفاف شدن 
زمینه  این  در  کارآفرینان  نقش 

برداشته باشیم.
لد  متو ت  د سعا سعید 
می  قم  شهرستان   1۳۳۲
را  خود  تحصیالت  وی  باشد. 
دانشگاه  متالورژی  رشته  در 
صنعتی شریف در سال 1۳۵۵ 
به اتمام رساند. از مهم ترین 
 it آموزشی  های  فعالیت 
از  بیش  چاپ  تاکنون  وی 
 ۳۰ در  کتاب  عنوان   ۶۰۰
شاخه مدیریت ، برنامه ریزی 
ارتباطات ، آموزش های مرتبط 
با فناوری اطالعات و ارتباطات 
های سخت  زیر مجموعه  در 
 ، شبکه   ، افزار  نرم  و  افزار 
گرافیک رایانه ای و ict کودک 

و نوجوان و icdl می باشد.

کارکردن را از چه سنی شروع 
کردید؟

دلیل  به  دبیرستان  دوران  در 
دروس  به  که  زیادی  بسیار  عالقه 
موفق  هم  بسیار  و  داشتم  ریاضی 
بودم ، معموال به دانش آموزانی که 
در این دروس ضعیف بودند کمک 
آنها درس می دادم. در  کرده و به 
درس  آنها  به  که  هایی  بچه  بین 
می دادم دانش آموزی بود که ۹ تا 
جمله  از  و  اصلی  دروس  از  تجدید 
دروس ریاضی آورده بود . با برنامه 
ریزی و کمک هایی که به او کردم 
باعث  و  شد  قبول  خوبی  نمرات  با 
تعجب خانواده و دوستان خود شد. از 
همان زمان متوجه توانایی خودم در 
کار تدریس و آموزش شدم و اینکار 
تا  دنبال کردم  تر  به طور جدی  را 
جائیکه به عنوان مدرس مجرب و 
توانمندی شهرت پیدا کردم . تقریبا 
از همان زمان ها به بعد تدریس به 
عنوان یک فعالیت اقتصادی که به 
آن عالقه بسیار زیادی هم داشتم ، 
وارد زندگی من شد و قسمت مهمی 
از وقت من عالوه بر تحصیل صرف 

مطالعه و تدریس شد.

تدریس را در دوره دانشگاه نیز 
ادامه دادید؟

بله اما در دوره دانشگاه بیشتر 

به  و  کنکور  داوطلبان   ، متقاضیان 
کاری  فعالیت  زمینه  در  خصوص 
من داوطلبان کنکور برق و مکانیک 
بر  عالوه  دیگر  طرف  از   ، بودند 
ترجمه  و  تالیف  کار  به  تدریس 
کتاب هم مشغول شده بودم و در 
کتاب  اولین  دانشگاه  آخر  سالهای 
را  انتگرال  و  دیفرانسیل  حساب 
برای داوطلبان کنکور تالیف کردم. 
به این ترتیب می توان گفت که از 
آن زمان تا به حال بیش از 3۰ سال 
در زمینه آموزش به فعالیت مشغول 
بوده ام. در طی این سالها آموزش و 
تحلیل نقاط قوت و ضعف آموزش 
در ایران یکی از مهم ترین دغدغه 
های من بوده است و تقریبا روزی 
را سراغ ندارم که بدون تفکر و دل 
آموزش گذرانیده  زمینه  در  نگرانی 

باشم.

چه عاملی باعث شد که اقدام 
به تاسیس آموزشگاه علمی بنمایید؟

به  عشق  گفتم  که  همانطور 
تدریس و آموزش و شناخت توانایی 
هایم در این زمینه ، مرا بیش از پیش 
به امر آموزش عالقه مند می کرد. 
آموزش  متقاضیان  تعداد  افزایش  با 
و داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها 
بسیاری  جوابگوی  توانستم  نمی   ،
 ، باشم  داوطلبان  و  متقاضیان  از 
موسسه  که  افتادم  فکر  این  به  لذا 
آموزشی داشته باشم که هم بتوانم به 
فعالیت های آموزشی خودم بپردازم 
نیاز و حجم درخواست های  و هم 
داوطلبان را پاسخگو باشم ، به این 
ترتیب کار را با راه اندازی آموزشگاه 
کنکور برای دوره های فوق دیپلم به 
لیسانس ، که در آن زمان متقاضیان 
کردم  شروع   ، داشت  هم  فراوانی 
تجارب  از  بهتری  بسیار  نتایج  و 
 . آوردم  دست  به  خودم  آموزشی 
تجربیات  تر  وسیع  حجم  در  کار 
بهتری در زمینه آموزش نصیب من 
نیاز  از  می کرد و شناخت بیشتری 
فراهم  داوطلبان  و  متقاضیان  های 
می کرد. با افزایش حجم تدریس و 
کالسها نیاز های بیشتری احساس 
می  توسعه  کار  کم  وکم  شد  می 
یافت. کار ساده ای نبود ولی عالقه 
فراوان من به توسعه آموزش باعث 
و  ها  نیاز  شناخت  در  که  شد  می 
آن  با  مرتبط  مشکالت  تحلیل 
توسعه  های  زمینه  و  کرده  فعالیت 
فراموش  هرگز  کنم.  فراهم  را  کار 
یک  حل  برای  گاه  که  کنم  نمی 
مسئله پیچیده ریاضی ، روزها وقت 
می گذاشتم تا بتوانم آنرا با راه حلی 
که خودم می خواستم حل کنم و تا 
خودم به جواب درست نمی رسیدم 
دست بردار نبودم و به این سادگی 
ها کنار نمی کشیدم. و با رسیدن به 
جواب درست احساس رضایت وصف 
نشدنی تمام وجودم را فرا می گرفت 
و خستگی را از تنم بیرون می کرد.

سرمایه اولیه این کار را چه گونه 
فراهم کردید؟

یم  ا کرده  سعی  همواره  ما 
دعوت  همکاری  به  را  هایی  نیرو 
کنیم که اهداف و انگیزهای کاری 
مشابهی را دنبال کنند و تنها منافع 
مادی برای آنها مطرح نباشد ، هر 
چند که مسائل مالی رکن مهمی در 
فعالیت های فردی و اجتماعی می 
انگیزه  جز  به  فردی  تا  ولی  باشد 
روحیات  و  ها  انگیزه   ، مالی  های 
دیگری برای فعالیت های آموزشی 
نداشته باشد موفقیت در این زمینه 
از عوامل  فراهم نخواهد شد. یکی 
موثر در موفقیت فعالیت ما استفاده 
از نیروها و افرادی است که به جز 
و  باالتر  مسائل  مالی  های  انگیزه 
مهم تری دغدغه زندگی آنها است 
کنند.  نمی  فکر  مادیات  به  تنها  و 
استفاده از نیروهای خالق و خوش 
فکر با انگیزه های باال و دارا بودن 
روحیه کاری در زمینه های آموزشی 
از جمله مسائلی بوده است که ما در 
فعالیت های خودمان  توسعه  مسیر 

به آن توجه کرده ایم.

چه  خانواده  تشکیل  و  ازدواج 
نقشی در فعالیت های شما داشت؟

به دلیل اینکه من فعالیت های 
کاری خود را خیلی قبل تر از ازدواج 
شروع کردم ، تشکیل خانواده تاثیر 
خاصی در نوع فعالیت من نداشت. 
فعالیت  برای  اولیه  انگیزه  واقع  در 
این  در  کار  و  آموزش  زمینه  در 
آمده  وجود  به  ازدواج  از  قبل  مورد 
بود. البته من همواره سعی کرده و 
می کنم که فعالیت های کاری من 

تاثیر نامطلوبی بر روابط اجتماعی و 
من  خانوادگی  مسائل  خصوص  به 
خاطر  به  خودم  از همسر  و  نگذارد 
صبر و تحمل مشکالت و نارسایی 
به  است  ممکن  که  احتمالی  های 
باشد  آمده  وجود  به  کار  واسطه 
می  یادآوری  ولی   ، هستم  ممنون 
کنم که سعی من همواره این بوده 
روابط  بر  تاثیری  کاری  مسائل  که 

خانوادگی ام نداشته باشد.

چه عواملی باعث ثبات دوستی 
زمان  مدت  این  در  شما  وشراکت 

طوالنی شد؟
من و همکارم پیش از شروع و 
توسعه فعالیت های کاری و آموزشی 
با هم دوست بودیم و با وجود اینکه 
می  تحصیل  مختلف  رشته  دو  در 
و  عقاید  و  فکری  هم   ، کردیم 
شکل  در  هم   ، مشترک  روحیات 
گیری ارتباط و هم در دوام آن موثر 
بود. این دوستی و ارتباط به دلیل کار 
و مسائل مرتبط با آن به وجود نیامده 
بود اما نقش مهمی در به وجود آمدن 
زمینه فعالیت های کاری و آموزشی 

و توسعه آن به عهده داشت.

و  توسعه  باعث  عواملی  چه 
رونق فعالیت شما در زمینه آموزش 

کامپیوتر در کشور شد؟
ما  توجه  و  موضوع  بودن  نو 
آموزش  استاندارد  های  روش  به 
در این زمینه و در نظر گرفتن نیاز 
زمینه  این  در  آموزش  متقاضیان 
باعث شد که در برنامه ریزی ها و 
جهت گیری هایمان توجه بیشتری 
از  بکنیم.  آنها  نیاز  و  مشتریان  به 

موثر  ارتباط  برقراری  دیگر  طرف 
کشور  مطرح  آموزشی  نهادهای  با 
به  و حسن شهرت در پاسخ گویی 
می  باعث  آنها  آموزشی  های  نیاز 
رو  از پیش  به عنوان یکی  شد که 
مطرح  زمینه  این  در  آموزش  های 
های  استاندارد  به  توجه  باشیم. 
المللی  بین  های  ودوره  آموزشی 
رسمی آموزش کامپیوتر و فن آوری 
در  فعالیت  و  ارتباطات  و  اطالعات 
موفقیت  عوامل  از  نیز  زمینه  این 
در این زمینه بود. ما برای اولین بار 
با همکاری کارشناسان و  ایران  در 
همکاران صاحب نظر در زمینه فن 
موفق  ارتباطات  و  اطالعات  آوری 
در  فرد  یک  راه  نقشه  تا  شدیم 
در  تحصیل  و  ریزی  برنامه  مسیر 
را ترسیم  علوم مختلف کامپیوتری 
کنیم. سعی ما همواره توسعه کیفی 
و رعایت استاندارد های بین المللی 
در  ها  فعالیت  توسعه  و  آموزش  در 

این زمینه بوده است.

چه مشکالت و یا فراز و نشیب 
هایی در مسیر کاری داشتید؟

و  فراز  و  مشکالت  وجود  با 
و  اندازی  راه  و  شروع  در  نشیب 
توسعه هر کاری ، راههای پر فراز 
، هر چند  نداشتیم  زیادی  و نشیب 
برای  خصوص  به  مواقعی  در  که 
نیاز  توسعه آموزش ها و مراکزمان 
 ، بود  ضروری  ما  برای  ریسک  به 
به موفقیت خیلی  برای رسیدن  اما 
تالش کردیم و در طوالنی مدت به 
آن رسیدیم ، چون سرمایه گذاری 
و فعالیت در زمینه مسائل آموزشی 
به جواب  دراز مدت  در  و فرهنگی 
باعث  این موضوع  رسد. درک  می 
می شود تا در برنامه ریزی و توسعه 
کار صبر وشکیبایی به خرج دهیم و 
انتظار معجزه نداشته باشیم. شناخت 
درست هدف و برنامه ریزی و هدف 
گذاری صحیح از عواملی است که 
و  فراز  و  باعث می شود مشکالت 
شده  کمتر  کار  مسیر  های  نشیب 
توجه  شود.  برداشته  میان  از  یا  و 
به به کیفیت آموزش و حفظ آن در 
مسیر توسعه فعالیت های آموزشی 
باعث شده است که من کیفیت را 
به عنوان اصل مهم در موفقیت و 
حل مشکالت و مسائل مسیر کار سر 
لوحه کار ها قرار دهم. از آغاز فعالیت 
در زمینه آموزش روزی را سراغ ندارم 
که در ساعات کاری به جز آموزش و 
توسعه آن به فکر دیگری باشم و در 
معموال بیشترین وقت من در زمان 
کار ، حتی حاال که کار توسعه پیدا 
کرده است ، صرف توجه به کار و 

باالبردن کیفیت آن می شود.

اکنون چه ایده های دیگری را 
می خواهید دنبال کنید؟

که  مشکالتی  به  توجه  با 
جوانان ما در زمینه اشتغال دارند ، 
رو  المللی  بین  آموزش های  به  ما 

آورده ایم و معتقدیم که باید جوانان 
در آموزش ها گواهینامه بین المللی 
داشته باشند و شرایط خود شان را با 
بین المللی  سطح  در  کشورها  سایر 
از  و  شدن  جهانی  کنند.  هماهنگ 
در  جغرافیایی  مرزهای  رفتن  بین 
را  ای  زمینه  اشتغال  و  کار  زمینه 
نقاط  از  افراد  تا  است  فراهم کرده 
جای  در  باشند  قادر  دنیا  مختلف 
به  خودشان  کشور  جز  به  دیگری 
همین  و  بپردازند  کاری  فعالیت 
موضوع باعث می شود که آموزش 
یکی  به  زمینه  این  در  الزم  های 
تبدیل  ما  آموزشی  از دغدغه های 
و  ما در کار  شود. موفقیت جوانان 
فعالیت در عرصه ملی عامل مهمی 
در موفقیت کشور ما است ، چرا که 
اکثر افرادی که به دالیل مختلف به 
کشور های دیگر می روند معموال 
های  فعالیت  در  موفقیت  از  پس 
کار به کشور خود باز می گردند و 
حتی اگر این اتفاق نیافتد ، تجربه 
ما ثابت کرده است که ایرانی های 
خارج از کشور تالش های موثری 
در توسعه کشور و شفاف شدن نگاه 
دنیا نسبت به ایران انجام داده اند.

موفقیت  باعث  ملی  عوا چه 
شما شد؟

توکل برخدا . زمانی که انسان 
با یاد خدا کار ها و فعالیت هایش را 
شروع کند و همواره خود را در پناه 
او ببیند ، تمام فعالیت ها و تالش 
انجام  او  رضایت  برای  را  هایش 
می دهد و مسیر های صعب العبور 

برایش هموار خواهد شد.

چه توصیه ای برای جوانان و 
خصوصا افراد کارآفرین دارید؟

به خدا توکل داشته باشند ، و 
در کارهایشان عجول نباشند. نمی 
توان یک شبه ره صد ساله را طی 
کارهایشان  در  کنند  سعی  رفت. 
 ، بدهند  اهمیت  مردم  نیازهای  به 
چونکه رضایت مردم باعث رضایت 
عالوه  خداوند  خشنودی  و  خداوند 
گرفتن  رونق  باعث  معنوی  اجر  بر 
می  ها  راه  شدن  هموار  و  ها  کار 
شود. به گمان من قضاوت صحیح 
در زمان کار و سعی و تالش برای 
در  مهمی  عامل  کار  درست  انجام 
باید  . جوانان  موفقیت کاری است 
هایشان  هدف  به  رسیدن  برای 
و مطمئن  بکنند  زیادی  نیز تالش 
باشند که با سعی و تالش و توجه 
بر  توکل  همینطور  و  مردم  نیاز  به 
خداوند در کار ها و طلب توفیق از 
او انجام بسیاری از کارهایی که در 
نظر دیگران غیر ممکن و یا دشوار 
، راحت خواهد شد.  جلوه می کند 
شروع خالقانه و بدنبال تامین نیاز 
و کیفیت کار برای مشتریان بودن 
با عث خواهد شد که بدون تردید 
موفق شوند ، حتی اگر در این راه 

چند بار شکست بخورند.

سعید سعادت
مؤسس مجتمع فنی تهران

نیازهای مردم اهمیت بدهند
شروع خالقانه و کیفیت کار برای مشتریان
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رکوردهایی که در تاریخ المپیک بی نظیر هستند؛
تیم والیبال نشسته پرافتخارترین تیم تاریخ ورزش ایران

تیم ملی والیبال نشسته ایران از نظر افتخارات در تاریخ المپیک و پارالمپیک 
پشت سر تیم هایی همچون بسکتبال آمریکا و هاکی روی چمن هند قرار گرفته است.

به گزارش دنیای جوانان، بعد از قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال نشسته ایران 
در پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، آن هم فقط با واگذار کردن یک ست در کل مسابقات، 
خیلی ها این جرات را به خود دادند تا نه تنها از این تیم به عنوان پرافتخارترین تیم 
تاریخ ورزش ایران نام ببرند، بلکه آن را »بهترین تیم تاریخ ورزش جهان« بدانند. 
البته که برای اعطای این عنوان به تیمی که ۷ بار قهرمان پارالمپیک و دو بار نایب 

قهرمان این مسابقات شده، شاید هنوز هم کمی زود باشد.
همین یک ماه قبل بود تیم ملی بسکتبال آمریکا با وجود تمامی صحبت هایی 
که مبنی بر افت ستاره هایش و البته غیبت برخی از سوپراستارها در ترکیبش وجود 
داشت، توانست برای شانزدهمین بار قهرمانی المپیک را جشن بگیرد. این قطعا یک 
رکورد بی نظیر در تمام ورزش دنیا به شمار می رود که بسکتبالیست های آمریکایی 
با کمترین فراز و نشیب توانستند آن را به جای بگذارند. البته که بعید نیست تیم ملی 
والیبال نشسته ایران نیز در دوره های بعدی المپیک با همین روندی که پیش می 

رود، به چنین رکوردی دست پیدا کند.
بسکتبال آمریکا؛ ۱۶ طال در ۸۵ سال

از سال ۱۹3۶ که رشته بسکتبال به رشته های المپیکی اضافه شده، آمریکا 
اقتدار خود را در این رشته حسابی نشان داده. فقط به جز سه دوره در سال های ۱۹۷۲، 
۱۹۸۸ و ۲۰۰۴ که آمریکا یک نقره و دو برنز کسب کرده، در باقی دوره ها مدال طال 
بر گردن بسکتبالیست های آمریکایی بوده و این تیم اجازه خودنمایی به هیچ تیمی را 
نداده است. همین باعث شده تا تیم ملی بسکتبال آمریکا در تاریخ المپیک رکورد فوق 
العاده ۱۶ طال، یک نقره و دو برنز را از خود به جای بگذارد؛ رکوردی که به نظر می 
رسد به این زودی ها دست یافتنی نباشد.البته تیم ملی بسکتبال زنان آمریکا نیز چنین 
اقتداری را در چند دهه اخیر تجربه کرده و توانسته ۷ دوره متوالی و ۹ دوره در مجموع 

عنوان قهرمانی المپیک و مدال طالی این رویداد را از آن خود کند.
شاید بد نباشد بدانید تیم ملی هاکی روی چمن هند نیز که در دوره های ابتدایی 
المپیک قهرمان بالمنازع این رقابت ها بود و از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۶۰ مدال طال را کسب 

می کرد، یکی از تیم های پرافتخار تاریخ المپیک با ۸ مدال طال به شمار می رود.

سرمربی تیم والیبال زنان پیکان:
یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برترهستیم

فاطمه رشیدی  که در این فصل هدایت تیم والیبال بانوان پیکان را بر عهده خواهد 
داشت، تیمش را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر آماده می کند. البته او 
می گوید برخی از بازیکنان مطرح این تیم به واسطه لژیونر شدن از پیکان جدا شدند. 
رشیدی در خصوص شرایط کلی این تیم در فصل جدید رقابت ها به سایت 
باشگاه پیکان گفت: امسال طبق سیاست های باشگاه و اعتقادی که به بازیکنان جوان 
داریم با تیمی با انگیزه و مستعد پا به مسابقات خواهیم گذاشت که می تواند پشتوانه 
آینده تیم های ملی والیبال در رده بانوان باشد. تالش کردیم با قرارداد های دو یا سه 
ساله از پتانسیل این بازیکنان که قطعا در سال های آتی با تجربه تر هم خواهند شد 
استفاده کنیم و در واقع این استعدادهای درخشان سرمایه والیبال باشگاه پیکان در 

سال های آتی به شمار خواهند رفت.
وی اضافه کرد:حدود ۷۰ درصد تیم تکمیل شده و همچنان به دنبال جذب 
تا  را  تمرینات خوبی  نیاز هستیم.  مورد  در پست های  و شایسته  بازیکنان مستعد 
اینجای فصل پشت سر گذاشتیم و کم کم به مرز آمادگی نزدیک می شویم تا در 
شروع مسابقات با بهترین وضعیت آمادگی برابر حریفان قرار بگیریم. فکر می کنم 
مسابقات از نیمه دوم آبان ماه آغاز خواهد شد هرچند هنوز تعداد تیم های شرکت 

کننده در این دوره مشخص نیست.
با  بازیکنان  از  برخی  جدایی  در خصوص  پیکان  بانوان  والیبال  تیم  سرمربی 
تجربه فصل گذشته پیکان گفت:برخی از بازیکنان اصلی سال قبل ما لژیونر شده اند 
و می خواهند در خارج از ایران کار خودشان را دنبال کنند.ما تالش کردیم که جای 
خالی آنها را با استفاده از نیروهای جوان تر پر کنیم تا ضمن داشتن تیمی کم هزینه 
از انگیزه بازیکنان جدید هم استفاده کنیم. نیروی جوانی و انگیزه نقطه قوت پیکان 

در این فصل خواهد بود.
رشیدی در خصوص پیش بینی نتایج آخر فصل تیم نیز اظهار داشت:در لیگ 
امسال چهار تیم هستند که برای کسب عنوان قهرمانی هزینه قابل توجهی کرده 
اند. ما تمام تالش خود را خواهیم کرد که بتوانیم در پایان جزو تیم های برتر باشیم 
و نتیجه ای که در خور شان باشگاه بزرگ پیکان باشد کسب کنیم.مسئله مهم این 
است که مجموعه باشگاه پیکان همواره از والیبال بانوان حمایت جدی داشته اند و 
باشگاه تالش خوبی برای شکل گیری این تیم داشته که امیدواریم خروجی مطلوب 
و شایسته ای نیز به همراه داشته باشد. موضوع اصلی حمایت از تیمداری و فعالیت 
حرفه ای بانوان خصوصا در رشته والیبال است که پیکان در این زمینه همچنان اراده 

جدی دارد و به مسئولیت خودش در این حوزه پایبند است.

ستاره کره ای تاتنهام:
در مقابل عراق عملکرد ضعیفی داشتیم

سون هیونگ مین، مدعی شد که نظرش درباره این که عراق در دیدار برابر 
این تیم ضدفوتبال بازی کرد تغییر نکرده است. 

به گزارش دنیای جوانان، دو تیم عراق و کره جنوبی در اولین دور از مرحله 
گروهی مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز پنجشنبه گذشته به مصاف 
یکدیگر رفتند و این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. سون هیونگ مین 
پس از پایان بازی در گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که عراق ضد فوتبال ارائه داده 
و تمرکزش روی تلف کردن وقت بوده است. این در حالی بود که بسیاری باور داشتند 
که عراق توانسته به خوبی راه حمالت کره جنوبی را سد کند و فوتبالی که ارائه داده 
فاصله زیادی با ضد فوتبال داشته است. دیک ادووکات، سرمربی عراق، نیز به همراه 

بسیاری از هواداران کره جنوبی نسبت به اظهارات سون واکنش منفی نشان داد.
سون هیونگ مین در کنفرانس خبری پیش از دیدار دوم تیمش در گروه آ برابر 
لبنان در پاسخ به این اظهارات گفت که نظرش درباره نحوه بازی عراق تغییر نکرده 
است. ستاره ۲۹ ساله تاتنهام مدعی شد:» بازیکن عراقی که به همراه من آزمایش 
دوپینگ داد چیزهای زیادی گفت که درکش نمی کردم. این صحبت ها از منظر یک 
بازیکن به بازیکن دیگر مطرح شدند. از سوی دیگر انجام چنین کاری از سوی عراق 
منطقی به نظر می رسد. آنها احتماال به این موضوع فکر کردند که غلبه بر کره کار 
دشواری خواهد بود. آنها می خواستند هر طور شده حتی یک امتیاز کسب کنند. من 
به این دیدگاه احترام می گذارم. اما آنها حتی در شروع مجددها هم سعی در اتالف 

وقت داشتند. این خودش نوعی تاکتیک است. «
ستاره تاتنهام درباره اظهارات سرمربی عراق گفت:» دیک ادووکات که هدایت 
تیم ملی کره جنوبی را نیز بر عهده داشته می گوید که صحبت های من درباره تیمش 
بی پایه و اساس است، آیا او بازی متفاوت از آنچه من دیدم را دیده است؟ این نظر 
من است. من این نظر را مطرح نکردم تا باعث ایجاد هیاهو شوم، بلکه فقط آنچه 

حس می کردم را گفتم.«
هیونگ مین سون در ادامه کنفرانس خبری که به صورت مجازی برگزار می شد 

به دیگر سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
شما دو روز پس از بازگشت به کشور به مصاف عراق رفته و ۹۰ دقیقه در 

زمین حاضر بودید. 
من به خاطر عملکرد ضعیف بازیکنان متاسف هستم. چه دو روز و چه یک 
روز قبل به کشور آمده باشی، این که نتوانی شرایط خوب خودت را حفظ کنی فقط 

یک توجیه خواهد بود. 
تیم در بازی قبل برابر دفاع منسجم عراق به مشکل خورد. ممکن است سایر 

تیم ها نیز در آینده از همین شیوه استفاده کنند. واکنش شما چه خواهد بود؟ 
جزییات بازی بسیار مهم تر از حمله همه جانبه در حین رویارویی با دفاع منجسم 
تیمی است. این مشکل بزرگی است. شما باید فضاهای کوچکی را با پاسکاری و جلو 
بردن آرام توپ پیدا کرده و سرعت مناسب را به کار بگیرید. ما پیش از این خیلی 

روی چنین سبکی کار نکردیم.
پس از بازی با عراق، نظری درباره پست هایی که باید عملکرد بهتری داشته 

باشند ارائه دادی؟
من صحبت تاکتیکی با مربی نداشتم اما با بازیکنان درباره این که دوست دارم 
چطور بازی کنند زیاد صحبت کردم. در فوتبال مسائل زیادی در فضای کوچک و 
زمان کوتاه رخ می دهند. ما درباره این که چطور می توانیم فضاهای بیشتری ایجاد 
کنیم و دفاع حریف را از هم باز کنیم حرف زدیم. در آخر این مسائل باید از طریق 

حرکات رو به جلوی بازیکنان حل شود. 
در دور اول مسابقات گروهی در گروه آ فقط ایران پیروز شد و سایرین مساوی 
کردند. در گروه بی نیز ژاپن با یک گل برابر عمان شکست خورد. نظر تو در این 

باره چیست؟
من عالقه ای به سایر تیم های گروه از جمله ایران ندارم. به هرحال ۱۰ بازی باید 
انجام شود. نیازی به نگرانی درباره سایرین نیست. من فقط روی تیم خودمان تمرکز 

خواهم کرد. زمانی برای پرداختن به این موضوع آیا ژاپن برد یا باخت وجود ندارد.
بازی بدون  برتر به ورزشگاه برگشته اند، به نظر می رسد  هواداران در لیگ 

تماشاگر در دیدارهای ملی ناامیدکننده باشد
من همیشه به این سوال فکر می کنم که ورزش فوتبال بدون تماشاگران چه 
معنایی دارد. بازی در ورزشگاه خالی جذاب نیست و انرژی کمی در آن جریان دارد. 
من دوست دارم احساساتم را با هواداران به اشتراک بگذارم. احساس خوشحالی و 
تحسین در کنار هم در حین پیروزی و ارائه بازی خوب عالی است. بسیار دلتنگ 
این احساس هستم. ناراحت کننده است که ورزشگاه های بزرگی مانند ورزشگاه جام 
جهانی سئول خالی از صدای تماشاگران است. من در این ورزشگاه پر تماشاگر گاهی 

خندیده ام و گاهی گریه کرده ام... امیدوارم خیلی زود بار دیگر آنها را ببینم.

تیم های ملی فوتبال عراق 
و ایران باید برای سومین بار در 
خاک قطر به مصاف هم بروند.

به گزارش دنیای جوانان، دومین هفته 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در 
قاره کهن روز سه شنبه با انجام ۶ دیدار در 
۲ گروه پیگیری خواهد شد که در یکی از 
تیم های   ،B گروه  بازی های  حساس ترین 
به  دقیقه   ۲۲:3۰ ساعت  از  ایران  و  عراق 
به  دوحه  خلیفه  ورزشگاه  در  تهران  وقت 

مصاف یکدیگر خواهند رفت.
ایران در  این سومین جدال عراق و 
برسد.  انجام  به  باید  که  است  قطر  کشور 
در ۲ رویارویی قبلی یک برد برای هر یک 
نتیجه  شاهد  و  آمده  دست  به  تیم   ۲ از 

مساوی نبوده ایم.
پرده اول/ مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ 

ایاالت متحده آمریکا
ایران به سختی و به لطف تفاضل گل 
نهایی  راهی مرحله  به سوریه  نسبت  بهتر 
انتخابی جام جهانی ۱۹۹۴ شد. ۶ تیم در 
دوحه گرد هم جمع شده بودند تا به صورت 
تا در نهایت ۲  بپردازند  دوره ای به رقابت 

تیم نخست راهی آمریکا شوند.
 3۰ تاریخ  در  پروین  علی  شاگردان 
برد  رفتند.  عراق  مصاف  به   ۱3۷۲ بهمن 
با  ملی پوشان  بود.  حیاتی  تیم   ۲ هر  برای 
یک برد و یک باخت به مصاف عراِق بدون 
پیروزی آمدند. احمد راضی در دقیقه ۲۰ گل 
نخست را به ثمر رساند. ستاره عراقی ها که 
تک این تیم در جام جهانی ۱۹۸۶ را به ثمر 
مبتال  دلیل  به  گذشته  سال  و  بود  رسانده 

شدن به کرونا از دنیا رفت.

ستاره  دایی،  علی  بعد  دقیقه  یک 
به  را  کار  مسابقات  از  دوره  آن  در  ایران 
نبود  کار  پایان  این  ولی  کشاند  تساوی 
و  دوم  گل   3۷ دقیقه  در  کاظم  عال  و 
دروازه  وارد  را  عراقی ها  پیروزی بخش 
آن  با  ما  هم  تا  کرد  غالمپور  د  بهزا
دور  جهانی  جام  به  رسیدن  از  شکست 
تنها بردشان در  به  شویم و هم عراقی ها 
مسابقه  این  کنند.  پیدا  دست  مرحله  این 
رسید.  انجام  به  خلیفه دوحه  ورزشگاه  در 
 ۲۸ از  بعد  دوباره  که  ورزشگاهی  همین 

سال میزبان جدال عراق و ایران است.
م  جا گروهی  مرحله  دوم/  پرده 

ملت های ۲۰۱۱ قطر
عراق به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 

پا به قطر گذاشته بود. آنها در اولین بازی 
شهر  علی  بن  احمد  استادیوم  در  باید 
قطبی  افشین  ایراِن  روی  در  رو  الریان 
دقیقه  در  محمود  یونس  می گرفتند.  قرار 
۱۲ گل نخست را برای تیم سفیدپوش زد 
با توپ پر وارد  تا مشخص شود عراقی ها 
زمین شده اند. در ادامه اما ایران نبض بازی 
را در اختیار گرفت و غالمرضا رضایی در 
دقیقه ۴۱ در موقعیت مشکوک به آفساید 

گل تساوی را به ثمر رساند.
دنبال شد  آرام  تقریبا  ادامه  بازی در 
در  اینکه  تا  بودیم  تساوی  یک  منتظر  و 
دقیقه ۸۴ یک ضربه ایستگاهی از راه دور 
و متمایل به سمت چپ برای تیم قرمزپوش 
میدان به دست آمد. انتظار یک ارسال مواج 

از ایمان مبعلی برای بازیکنان بلندقامت تیم 
ملی می رفت اما ارسال ایمان بدون برخورد 
با بازیکنی و بعد از اصابت بر روی زمین، 
دروازه  درون  به  عراق  گلر  چشم  جلوی 
رفت و تور را بوسید تا کامبک ملی پوشان 

تکمیل شود.
بر   ۲ نتیجه  با  را  بازی  این  ایران 
قطر  خاک  در  تیم   ۲ حساب  تا  برد  یک 

بی حساب شود.
حاال بعد از حدود ۱۱ سال بار دیگر 
عراق و ایران در خاک قطر باید به مصاف 
هم بروند. این بار هم پای رسیدن به جام 
حدود  دید  باید  و  است  میان  در  جهانی 
چهارشنبه  روز  بامداد  دقیقه   3۰ ساعت 

کدام تیم خوشحال خواهد بود.

هفته دوم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی۲۰۲۲؛

ایران - عراق؛ تقابل سوم در قطر برای رسیدن به قطر!

با  عراق  است  معتقد  چراغپور  جالل 
و  رسیده  ایران  مصاف  به  بهتری  شرایط 
برای  سخت  بسیار  دیدار  یک  مسابقه  این 

ملی پوشان خواهد بود.
ملی  تیم  جوانان؛  دنیای  گزارش  به 
فوتبال ایران پس از شکست سوریه در اولین 
گام حاال باید روز سه شنبه در دومین دیدار 
خیلی  که  برود  عراق  ملی  تیم  مصاف  به 
با  مصاف  کره جنوبی  از  پس  کارشناسان  از 
این تیم را سخت ترین مسابقه ایران ارزیابی 

می کنند.
برای بررسی شرایط تیم ملی پیش از 
این مسابقه با جالل چراغپور مربی سابق تیم 
برخی  به  اشاره  با  او  و  گرفتیم  تماس  ملی 
نتیجه  سبب  است  ممکن  که  مالحظات 
نگرفتن شاگردان اسکوچیچ در مصاف با عراق 
شود، اینطور در مورد این سوال که عملکرد 
تیم ملی را در مقابل سوریه چطور دیده است، 
پاسخ داد:» خب یک سری مسائل فنی هست 
که ممکن است اشکال باشد یا می توانیم به 
به  اما  اشاره کنیم،  تیم  معایب  یا  محسنات 
دلیل اینکه بازی عراق در پیش است و به 
هر حال اطالعات تیم ها برای مسئوالن تیم 
های دیگر خیلی ارزشمند است و به شدت 
در حال جمع آوری اطالعات تیم ها هستند، 
بهتر است از ذکر کردن آنها پرهیز کنیم. اگر 
را همانطور که هست  فنی  مرجعی مسائل 
عنوان کند، این باعث می شود که حریف از 
مطالب عنوان شده سو استفاده فنی کند و کار 

را برای تیم ملی مشکل کند.«
رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال 
ادامه داد:» حتی یک کلمه هم ممکن است 
یک گشایش بزرگ در فکر مربی عراق ایجاد 
کند، چون مربی حیله گری است. یک مقدار 
مشکل داریم برای اینکه همه چیز را بگوییم 
و اگر نگوییم مصاحبه فاقد محتوای فنی می 
شود. فکر می کنم در لبه قیچی قرار گرفته 
از بازی  با سوریه تمام شده. بعد  بازی  ایم. 
عراق می توانیم جمع بندی کنیم و بگوییم 
که تیم ملی این اشکاالت را دارد، یا این نکات 
در تیم منفی است. به نظرم باید این دو بازی 
را در یک ظرف ببینیم. اگر این کار را بکنیم 
آسیبی نمی خوریم. هم به این دلیل و هم به 

این اینکه با تیم ملی زندگی می کنیم، هر نظر 
یا پیشنهادی بدهیم، این ها همه اطالعات فنی 
تیم است. به همین دلیل پیشنهاد می کنم که 
دوستان فعال از صحبت کردن در مورد شرایط 

تیم ملی دوری کنند.«
رفتار  اینکه  مورد  در  چراغپور  از 
روزها  این  در  فوتبال  اهالی  و  کارشناسان 
توصیه  آنها  به  کرد:»  عنوان  باشد،  چگونه 
می کنم که از اظهارنظر در مورد شرایط فنی 
تیم ملی دست بردارند. به هر حال این روزها 
رسانه ها صحبت های  تمام  در  که  می بینیم 
زیادی در مورد شرایط تیم ملی وجود دارد. 
این شرایط یعنی داریم به نفع تیم حریف بازی 
می کنیم. بهتر است دوستان و کارشناسان فعال 
در مورد شرایط تیم ملی اظهارنظر نکنند و 
ظرف  یک  در  بازی  دو  هر  تا  بدهند  اجازه 
دیده شود. فاصله ۵ روزه ای میان دو دیدار 
ایران وجود دارد و عمال نمی توان کار خاصی 
انجام داد. پرداختن به مسائل مختلف باعث 
و  تیم می شود  اطراف  منفی  ایجاد فضای 
مشخص است که چه تیمی از این فضا سود 
خواهد برد. پس بهتر است این عده هر چیزی 
که از فوتبال خوانده اند، شنیده اند و می دانند را 

بگذارند برای بعد  از بازی با عراق.«
بخش بعدی صحبت های ما با جالل 
چراغپور در رابطه با اهمیت دیدار برابر عراق 
اینطور  این موضوع  به  او در واکنش  و  بود 

حرف هایش را با تشریح شرایط دو تیم آغاز 
کرد:» واقعا بازی سختی خواهد بود. به چند 
دلیل این بازی سخت است. اول اینکه اگر 
بخواهیم دو تیم را از لحاظ استراتژیک کنار 
هم بگذاریم، اولین موضوع این است که عراق 
یک بازی خارج از خانه را انجام داده است و 
دوم اینکه این بازی با قوی ترین تیم گروه 
بوده که پای ثابت جام های جهانی است. نکته 
سوم اینکه از این بازی نتیجه استراتژیک مورد 
نظرش را گرفته است، و چهارم اینکه بعد از 
این بازی به آب و هوای سرزمینی خودش 
تیم ملی  اما  بازگشته است. در سوی دیگر 
داده  انجام  خانه  در  را  مسابقه  اولین  ایران 
است. دوم اینکه با تیمی بازی کردیم که از 
نظر قدرت یکی مانده به پایین جدول ۶ تیمی 
مسابقات به شمار می رود. سوم اینکه برای 
بازی بعدی از خانه بیرون رفته است و چهارم 
اینکه از آب و هوای سرزمینی دور شده است. 
حاال این دو تیم مقابل هم قرار می گیرند. آن 
چیزی که بازی را استراتژیک می کند، این 
است که تیم فوتبال ایران هیچ زمان برتری 
مطلق مقابل عراق نداشته و با در نظر گرفتن 
شرایط باال این بازی سخت تر هم می شود. 
و  ها  شد، صحبت  ذکر  که  مواردی  این  با 
انواع و اقسام انتقادات را هم در نظر بگیرید 
و بییند به چه کسی کمک می کنید. در قطر 
هوا گرم است؛ عراقی ها هم زبان شان هستند 
که  داده ایم  انجام  بازی  یک  ما   ... و  است 
ولی  است،  نشده  برآورده  فوتبالی  انتظارات 
را بگیریم و  نتیجه الزم  توانسته ایم  حداقل 

این خوب است.«
رفتار درست  با  رابطه   از چراغپور در 
اهالی فوتبال پیش از این بازی استراتژیک 
پرسیدیم و او در واکنش به این سوال بیان 
کرد:» آنها که رفتارشان را انجام داده اند. من 
به عنوان یک شهروند ایرانی، نه به عنوان 
بلکه  آموزش،  کمیته  رئیس  و  مدرس  یک 
ایرانی،  شهروند  یک  عنوان  به  دارم  تاکید 
منطق حکم می کند که در مواردی اگر هم 
حق با کارشناسان است، یک نگاه استراتژیکی 
به شرایط جدول داشته باشند و بی محابا همه 
چیز را بیان نکنند. این بی محابا بیان کردن 
باعث می شود، قسمتی از پلن تیمی آسیب 

ببیند و مشخص ترین آسیبی که این شرایط به 
تیم ملی می زند، این است که پلن بی را فاش 
می کند. این روزها همه از پلن بی حرف می 
زنند و آشکارا همه چیز را فاش می کنند. وقتی 
می گویید این بازیکن را اینجا بگذارید و فالن 
بازیکن را آنجا! یعنی مربی حریف تا همین 
حاال همه چیز را خوانده؛ آن هم از مطبوعات 
و رسانه فوتبالی ما و اگر به نظرتان درست می 
آید، ادامه بدهید. پلن بی را نابوده کرده اند. االن 
همه چیز را ترجمه کرده اند و مقابل کادر فنی 
آنها گذاشته اند. االن همه بازیکنان ما را رصد 
کرده اند و همه رفتارهای مربی ایران قابل 
پیش بینی شده است. اینکه چه بازیکنی در 
چه بخشی از زمین و در چه سیستمی بازی 
خواهد کرد و حتی اینکه چه تعویض هایی در 
چه دقایقی از بازی انجام ممکن است انجام 
شود. شاید مورد هجمه قرار بگیرم، اما من به 
عنوان یک شهروند عالقمند به فوتبال این 

حرف ها را زدم.«
سوال بعدی از چراغپور این بود که آیا 
امیدوار به شکست تیم ملی عراق هست یا 
خیر که او به این سوال با اشاره به چند نکته 
یک  فنی  نظر  از  گفت:»  و  داد  پاسخ  مهم 
توان  نمی  نشود،  تمام  تا  است که  بازی ای 
گفت چه تیمی می برد. این بازی آنچنان افت 
لحظه ممکن  و خیز خواهد داشت، که هر 
بسیار  بازی  شود.  عوض  بازی  مسیر  است 
پر افت و خیز خواهد شد. این بازی قبل از 
جنگ تاکتیکی، جنگ بدنی است. تیمی می 
تواند این بازی را دربیاورد، که در درجه اول 
دقت کند ۱۰ نفره نشود. تیمی که می خواهد 
عواطف  احساسات،  بتواند  باید  شود،  برنده 
باید یک  و  کند  کنترل  را  و هیجانات خود 
برای  سرمربی  سوی  از  مناسب  استراتژی 
طراحی  ها  بچه  جسمانی  آمادگی  مصرف 
شود. بازیکنان نباید بی جهت بدوند. بی جهت 
بزنند. بی جهت و بی موقع و  استارت  نباید 
بیش از اندازه نباید توپ را تعقیب کنند و باید 
توپ را بدوانند و یک استراتژی صرفه جویی 
در انرژی داشته باشند. ما برتری تکتیکی بر 
فوتبال عراق داریم،  ولی باید حواسمان باشد 
تا برنامه ریزی مناسبی هم برای استفاده از 

توان جسمانی تیم داشته باشیم.«
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قطعه  یک  تحدیدحدودازششدانگ  اینکه  تحدیدحدوداختصاصی،نظربه  آگهی 
بخش سه  در  واقع  مساحت  به  بزی پالک ۴۸۸۸اصلی  زمین  مشهوربه  مزروعی  زمین 
بوشهر_برازجان _واقع درروستای چاهخانی مورد درخواست خدارحم بهرام پور باید تجدید 
شودحسب درخواست مالک که تقاضای انتشاراگهی تحدیدحدوداختصاصی نموده است وقت 
تحدیدحدوددرروز ۱۴۰۰/۰۷/۱۲تعیین عملیات تحدید ی در محل شروع وبعمل خواهدامد 
اینک بوسیله این آگهی ازمتقاضی وکلیه صاحبان امال ک مجاورطبق ماده ۱۴قانون ثبت 
دعوت میشود که در وقت مقرر در محل حضوربهمرسانند واخواهی مجاورین نسبت به 
تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  ازتاریخ  ثبت  ۲۰قانون   ماده  ارتقاقی طبق  وحقوق  حدود 
تا3۰روزپذیرفته خواهدشدضمنامعترض مکلف است طبق تبصره ۲ماده واحد ه پرونده های 
معترضین ثبتی مصوب ۱3۷۷/۲/۲۵وماده۸۶ایین نامه اجرایی ظرف مدت یکماه ازتاریخ 

تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی محل تسلیم دارد
مهرداد پرنیان خوی 

رییس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۶/۱۵

م الف3۱۴

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰3۷۵۱ مورخه 
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
یکباب  به ششدانگ  فرزند صفرعلی نسبت  ابراهیم محسنی  آقای  مالکانه و بالمعارض 
ساختمان به مساحت ۱۲۰/۰۵ متر مربع از پالک شماره ۲۱۲ فرعی از ۲3۱ اصلی واقع 
در اراضی مرتضی آباد بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 

غالمرضا دانشور محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 
محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند و مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/3۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

م / الف 3۷۸۸

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰3۷۵3 مورخه 
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آقای ابوالفضل ایروانی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۷۷/۸۵ متر مربع از پالک شماره ۱۷ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در 
آقای عباس  از مالک رسمی  نیشابور خریداری  ثبت ملک  اراضی زهد بخش ۱۲ حوزه 

رضوانی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق روزنامه محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند و مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/3۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

م / الف 3۷۸۵

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
سند رسمی 

برابر رای صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات 
ملک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی 
اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۵/3۱                         تاریخ انتشار نوبت دوم 

 ۱۴۰۰/۶/۱۵ :

بخش 3: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام فریدون موالی فرزند فرج اله 
با شماره ملی 3۷3۰۴3۲۵۶۷ تحت پالک ۱۰۸  شماره شناسنامه ۲۴۹۷ صادره سنندج 
فرعی از 3۸ و ۹ فرعی از ۲۷۲۶ اصلی بخش 3 به مساحت ۴۶۵۰/۷۸ متر مربع خریداری 

شده از محل نسق عزیز و صالح 
شریعتی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای لنج آباد زمین مشهور به دشت میانه 

بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج     م الف

مفقودی
مدل  پیکان  سواری  خودرو  سبز  وبرگ  مالکیت  اسناد 
 ۱۱۱۵۸۲۰۲۸۱۸ موتور  شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   ۱3۸۲
شناسه  و  و۲۸   ۱۴۹  -۶۱ پالک  وشماره   ۰۰۸۲۴۰۰۵۷۷ وشاسی 
IRFC۸۲۱V۰VA۴۰۰۵۷۷مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 

است. مریوان

مفقودی
مجوزحمل سالح شکاری ساچمه زنی تک لول کالیبر ۱۲ ساخت 
ترکیه به شماره سالح ۹۱۴۱۲۴۱۸ به شماره مجوز ۱۰۱۷3 بنام آقای 
عبداله راوش کد ملی 3۸۲۱3۰۶۰۱۷ به شناسه ۰۰۰۱۲۲۱۸3۴۰ 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
مریوان

مفقودی
مجوزحمل سالح شکاری ساچمه زنی تک لول کالیبر ۱۲ ساخت 
ترکیه به شماره سالح ۹۱۴۱۲۴۱۸ به شماره مجوز ۱۰۱۷3 بنام آقای 
عبداله راوش کد ملی 3۸۲۱3۰۶۰۱۷ به شناسه ۰۰۰۱۲۲۱۸3۴۰ 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
مریوان

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ 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: 
ملک  ثبت  حوزه  کالرستاق  بخش  بن  انار  مزرعه  واقع  اصلی   3۸ از  فرعی   3
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  سمائی  منصور  افراسیاب  به  مربوط  چالوس 
علی  علی  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  مربع  متر   ۴۸۱3۶ مساحت  به  ساختمان 

رسمی  مالکیت  پور 
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 آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 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 نوبت و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی :۱۱۸۴۷۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
نیکنام ازوجی 

آگهی اجرای بند 3۸۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی 
بدین به اطالع می رساند شرکت شیر شیرین درخواست صدور سند مالکیت کاداستری 
پالک ثبتی ۱/۲۶ واقع در خیرآباد سلیمان قلی بخش بهنام پازوکی ورامین را نموده که 
سند مالکیت آن بدون مساحت صادر گردیده است لذا جهت تعیین مساحت و طول حدود 
اداره در تاریخ  الذکر کارشناسان این  اربعه و صدور سند مالکیت کاداستری پالک فوق 
۱۴۰۰/۷/۱۰ راس ساعت ۱۰ صبح جهت بازدید محل و تطبیق حدود و تعیین حدود و 
مساحت به محل وقوع ملک مراجعه می نمایند لذا بدینوسیله به کلیه مالکین پالکهای 
مجاور شامل ۱/3۵ و ورثه حاجی جعفر قلی و مالکین اراضی خواجه ولی و اشخاص حقیقی 
و حقوقی ذیحق در مجاورت پالک مورد تقاضا اخطار می گردد در تاریخ فوق جهت عدم 
تضییع حقوق خود در محل حاضر گردند بدیهی است عدم حضور در وقت مقرر مانع از 

عملیات تعیین مساحت و حدود نخواهد بود. 
محمود داودی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 
م / الف ۲۶۵

مربی سابق تیم ملی:

دیدار با عراق، قطعا بازی سختی خواهد بود
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رادیویی  برنامه  در  محقق  مهدی  دکتر  گرامیداشت  آیین 
فرهنگ  رادیو  در  شهریورماه   ۱۶ شنبه  سه  از  فرهنگ،  فرزانگان 
آغاز می شود و تا اواخر آبان ماه ۱۴۰۰ در رادیو ادامه خواهد داشت. 
مجتهد،  فقیه،  ادیب،  عالمه،  نویسنده،  محقق؛  مهدی 
نسخه پژوه و پژوهشگر تاریخ پزشکی اسالمی، مصحح و شارح کتب 
ادبی و فلسفی و فقهی، استاد دانشگاه تهران است. از خاندان محقق 
دامغان است و در شهر مشهد به دنیا آمد و دارای مدرک دکتری 
الهیات و معارف اسالمی از دانشگاه تهران و دکتری زبان و ادبیات 
فارسی از دانشگاه تهران است. دکتر محقق بنیان گذار دائرةالمعارف 
تشیع و عضو هیئت امنای بنیاد دائرةالمعارف اسالمی و رئیس اسبق 
اسالمی  مطالعات  مؤسسٔه  مدیر  و  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن 
فرهنگستان  پیوستٔه  عضو  و  مک گیل  دانشگاه  ـ  تهران  دانشگاه 

زبان و ادب فارسی است.
اجرای متن برنامه فرزانگان فرهنگ سال هاست که بر عهده 
بهروز رضوی است و تهیه و تالیف این گنجینه پژوهشی را محمد 
حسینی باغسنگانی برعهده دارد. عالقه مندان می توانند برنامه »با 
فرزانگان فرهنگ« را سه شنبه ها از ساعت ۱۶:3۰ از رادیو فرهنگ 
دنبال کنند همچنین این برنامه در سامانه و آرشیو زمانی رادیو در 

سراسر جهان قابل شنیدن و دریافت است. برنامه فرزانگان فرهنگ  
بر روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

نام دکتر مهدی محقق با ادب و پژوهش ادبی قرن اخیر گره 
برنامه  میهمان  ماه  سه  مدت  به  بناست  رو  همین  از  است  خورده 
و  دوستان  تا  باشد  فرهنگ  رادیو  در  فرهنگ«  »فرزانگان  قدیمی 
خانواده و شاگردان و اهل تحقیق و پژوهش از مهدی محقق این 
استاد دانشگاه های معتبری چون دانشگاه مک گیل و دانشگاه تهران 
باشد و در این برنامه از خودش و زندگی و آثارش بگویند. مولف و 
تهیه کننده این مجموعه برنامه محمدحسینی باغسنگانی در گفت گو 
با ایبنا گفت: در این مجموعه برنامه، مهمانانی از کشورهای مختلف 
و فرهنگی  ادبی  به تک نگاری شخصیت  یافت که  حضور خواهند 
دکتر محقق می پردازد، می کوشد از زوایای مختلف زندگی،  خدمات 
فرهنگی و آثار دکتر مهدی محقق را مورد بحث و واکاوی قرار دهد. 
تهیه کننده برنامه درباره زمان این برنامه نیز گفت: مجموعه 
مهدی  دکتر  استاد  گرامیداشت  آیین  در  فرهنگ  فرزانگان  برنامه 
 ۱۶ روز سه شنبه  از  این شخصیت ها  همراهی  و  با حضور  محقق 
آغاز  فرهنگ  رادیو  از  دقیقه   ۱۶:3۰ ساعت  راس  ماه  شهریور 

خواهد شد.

آیین گرامیداشت دکتر مهدی محقق در برنامه رادیویی فرزانگان فرهنگ

گفت:  تمیم داری  احمد 
اعصار،  و  قرون  در طول  معموال 
و  تقلید  یکدیگر  از  دانشمندان 
علومی  تعداد  یک  یعنی  می کنند؛  رونویسی 
داریم که تکراری هستند که برخی دانشمندان 
علومی را کشف می کنند و تکرار می شود و یک 
موقع ممکن است که حتی چند قرن تکرار ادامه 
یابد؛ اما قسمت دیگر علوم، علوم ابداعی است و 
ابوریحان یکی از کسانی است که دارای ابداع و 

کشف و اختراع است.
اندیشه های  واکاوی  علمی   نشست 
»ابوریحان بیرونی« به مناسبت ۱3 شهریورماه 
به  بیرونی،  ابوریحان  حکیم  بزرگداشت  روز 
همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای 

مجازی برگزار شد.
رئیس  بلخاری  حسن  برنامه،  این  در 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، علیم اشرف خان 
استاد ادبیات دانشگاه دهلی، احمد تمیم داری 
عضو هیات  علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی، 
حنیف قلندری عضو هیات  علمی  پژوهشکده 
یونس کرامتی  و  تهران  دانشگاه  تاریخ علم 
عضو هیات علمی  پژوهشکده تاریخ دانشگاه 

تهران سخنرانی کردند.
علمی   نشست  دراین  بلخاری   حسن 
گفت: برای سخن گفتن در برنامه امروز به 
کتاب »التفهیم« مراجعه ای داشتم که در باب 
علم نجوم است و مرحوم همایی با تصحیح و 
مقدمه خودش در سال ۱3۵۲ آن را به انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی سپرد تا چاپ شود. کتاب 
را تورق می کردم که بدانم و ببینم چه موضوع 
بکری را در باب ابوریحان می توانم برگزینم. در 
یکی از صفحات به نکته جالبی تحت عنوان 
افکار تازه و نوآورده های علمی  ابوریحان برخورد 
کردم که همایی در مقدمه آورده است. جناب 
همایی ذیل این عنوان مواردی را بالغ بر بیست 
مورد ذکر کرده که در موارد خاص ابوریحان 
آورده های جدیدی برای جهان علم داشته است. 
یکی از مواردی که اشاره می کند، عنوان اشکال 

هندسی گل ها و شکوفه ها است.
او افزود: جناب همایی می گوید از جمله 
اکتشافات و تحقیقات تازه ابوریحان استنباط 
این نکته است که در شکوفه ها و گلها دقایق 
هندسی به کار رفته و سبب اینکه شکوفه ها و 
گل ها هرگز هفت برگ یا نه برگ نمی شوند، 
بلکه مثلث و مخمس و ... می باشند آن است 
نه ضلعی  و  هفت ضلعی  شکل  ترسیم  که 
متساوی االضالع در دایره ممتنع و محال است 
و بعد اشاره کردند که این آورده نو و جدید در 
آثارالباقیه مورد بحث قرار گرفته است. آثار الباقیه 
را از کتابخانه مجلس یافتم و بعد این بحث را 

در صفحه ۲۹۷ و ۲۹۸ پیدا کردم.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: ابوریحان 
بحثی در باب اعتقادات بخشی از مسیحیت 
تحت عنوان نصاری دارد و وارد بیان و نقد بسیار 
عالمانه برخی از آثار و مراسم و سنت های اینها 
شده است که به شدت به خرافه آلوده است و 
بعد ضمن بیان این سنن غریبه و نقد آنها بحثی 
را مطرح می کند که این بحث مبنای ورودش 
به اشکال و نقوش هندسی گل ها و کواکب و 

طبیعت و اشیاء است.
او افزود: اما پیشتر باید اشاره کنم که 
کرد.  جلوه  مهم  بنده  برای  بحث  این  چرا 
چون در حوزه حکمت و فلسفه هنر و معماری 
و  مهم ترین   ، بنیادی ترین  از  اسالمی یکی 
است؛  نقوش  هندسه  بحث ها،  مبنایی ترین 
به این معنا که معتقدیم یک هندسه پنهان 
در بطن این آثار وجود دارد و مراد از هندسه 
پنهان این نیست که یک اثر را برداریم و هندسه 
طراحی آن را به دست آوریم بلکه مراد این 
است که بنابر شریفه قرآن که: »إِنَّا ُکلَّ َشْيٍء 
َخلَْقَناُه بَِقَدٍر«، که ما هر چیزی را به توازن و 
تناسب و هندسه آفریدیم، هنرمند مسلمان نیز 
با محاکات از حضرت حق، در حقیقت هندسه 
را به عنوان عامل بنیادین ظهور ایده خودش 
انتخاب می کند و کشف این هندسه یکی از 
عوامل بنیادین درک اثر است و بحث مهمی را 

در این عرصه داریم.
فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن  رئیس 
امروزه در جهان هنر و معماری  تاکید کرد: 
از تناسبات طالیی صحبت می شود و یکی از 
مفاهیم بر بنیاد اعداد فیبوناچی کشف می شود 
و این اعداد، اعدادی است که هر عدد محصول 
جمع دو عدد پیشین است و وقتی می گویید 
پنج و سه و همینطور  یعنی حاصل  هشت، 
به باال می رود. هر عددی در این سلسله اعداد 
به قبلی آن تقسیم شود به یک عدد ۱/۶۱۸ 
می رسیم که در جهان هنر و معماری به امضای 
خدا مشهور است و بحث های فوق العاده زیبایی 
در این عرصه داریم و در الهیات اینطور جلوه 
می کند که هستی متشکل از یک نظم بسیار 
زیبا است. البته اکنون نمی توانم این بحث را به 
صورت مفصل ارائه دهم اما باید توجه کرد که 
هندسه زبان هنر و معماری است و هنگامی که 
می فهمید یک فیلسوف و دانشمند برجسته 
توجه  نقوش  هندسه  اسالمی به  تمدن  در 
دارد طبیعی است که خوشحال می شوید؛ زیرا 
می فهمید که شاهکارهای عظیمی که در ساحت 
هندسه در معماری اسالمی - ایرانی و در هنر 
ظهور کرده می توانسته چنین عقبه های نظری 

نیرومندی داشته باشد.

اینکه مثال در سال 3۹۷  داد:  ادامه  او 
را  نکات  این  بیرونی  آن،  از  قبل  )و  هجری 
گفته( و اثری در معماری ساخته می شود که از 
نظر مهندسان مهندسی ترین بنای عالم است 
یعنی گنبد قابوس، متوجه می شویم که حقیقتا 
یک  است.  آمده  وجود  عظیمی به  آثار  یک 
تمدن تا در حوزه نظری و فلسفی به ادراک 
و تجربه عمیق از هندسه نرسد نمی تواند این 
آثار را خلق کند. برای ما کشف مبانی بنیادین 
ظهور  اسالمی که  تمدن  در  هندسه  نظری 
معمای  آثار  این  زیبایی شناسانه اش  تجلی  و 
بوده فوق العاده مهم است. بنابراین مهم است 
که چنین دانشمندی در باب هندسه نقوش 

صحبتی کرده باشد.
از سخنان  دیگری  بخش  در  بلخاری 
خود گفت: جناب ابوریحان دارد مسئله دیگری 
را پیش می کشد و مواردی را ذکر می کند و 
تعریضی به برخی از شبه مسلمین دارد که 
می آیند و اسم خدا و پیامبر)ص( را به برخی 
از اعضای بدن می دهند که این را رد می کند. 
سپس وارد جریان مسیحیت می شود و می گوید 
داریم که  میان نصاری  در  فرقه ای  که یک 
بردارید،  را  فاوانیا  چوپ  پوسته  اگر  معتقدند 
صلیب ظاهر می شود و اگر از این چوپ دارویی 
بسازید و آب چوبی درست کنید و عصاره آب را 
به کسی که بیماری صرع دارد بنوشانید خوب 
می شود. ابوریحان این را می آورد و نقد می کند 
که این چه حرفی است؟ آیا اینها توجه ندارند 
که خیلی قبل تر از مسیح، جالینوس در مورد آثار 
طبی این چوب صحبت کرده و گفته در صرع 
کاربرد دارد؟ پس این یک مساله علمی  است 
و چرا از این مساله علمی  مصادره به مطلوب 
مذهبی می کنید؟ آن هم با استناد به امری که 

قابل اثبات نیست.
نقادانه  رویکرد  این  کرد:  تصریح  او 
ایشان  بنده  است.  تحسین برانگیز  ابوریحان 
و ابن هیثم را جزو برجسته ترین دانشمندان 
محقق و منتقد با رویکرد انتقادی و بنیادگذار 
روش تجربی و دقیق می دانم. از همین رو ایشان 
یک بحث انتقادی جالب را شروع می کند و بعد 
وارد هندسه نقوش در طبیعت و کائنات می شود. 
بحث این است که برخی ها هستند که وقتی 
بخواهند حرف خود را مستدل کنند، در طبیعت 
می گردند و یک سری آثار طبیعی را انتخاب 
می کنند و از آنها برای اثبات حرف خود ادله 
و چیزی که  آنها  بین حرف  اگر  و  می آورند 
کشف کرده اند، تضادی باشد، به قدری مطلب 
را می پیچانند که در نهایت حرف خود را اثبات 

می کنند.
 استاد دانشگاه تهران درادامه سخنان خود 
گفت: بیرونی می گوید ایرادی ندارد؛ اما بدانند 
که به واسطه نسبت جوهری میان سنجنده و 
سنجیده شده و دال و مدلول است که حرفشان 
را می پذیریم و اگر یک نسبت منطقی میان 
دال و مدلول نباشد، این را رد می کنیم و این 
حرف بسیار مهم است و به نحوی تأویل را در 
فرهنگ ایرانی - اسالمی جهت می دهد که شما 
آزاد نیستید، هرچیزی را به نام تأویل به خورد 
مخاطب بدهید و مفاهیم خود را به صورت ذوقی 
بخواهید به مردم تزریق کنید و باید بین دال و 
مدلول نسبتی برقرار باشد. هزاروصدوپنجاه سال 
قبل ابوریحان این را ذکر می کند و می گوید اگر 
شما در طبیعت و گل ها و شکوفه ها و ... بنگرید 
شکل های دوتایی، چهارتایی و ... پیدا می کنید 
یا مثال شش ضلعی را در نحل و کندوی زنبور 
عسل پیدا می کنید. به طور خاص این در گل ها 

و شکوفه ها و جهان طبیعت نیز وجود دارد.
می گوید  ابوریحان  سپس  افزود:  او 
هرکسی می تواند برای بیان اعتقادی خودش 
از این چیزها استفاده کند و در مسائل طبیعی 
و غیره چیزهای عجیبی وجود دارد و بعد مثالی 
هم می زند. اما واقعیت این است که در جهان 
طبیعت اشکال هندسی طبیعی عظیمی داریم که 
هندسه عالم هستند و هر کسی می تواند از اینها 
برای مطالب غیرعلمی  و غیرعقلی استفاده کند 
و باید در این قلمرو مواظب بود و از او پذیرفته 
نمی شود مگر اینکه یک دلیل عقلی این را تایید 
کند وگرنه صرف اشاره به اینها نمی تواند مبنای 

اثبات مطالب غیرعلمی   باشد.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در 
پایان سخنان خود گفت: مقصود بنده دو نکته 
است؛ یکی اینکه اوال اشاره ابوریحان به هندسه 
نقوش و هندسه جاری در بطن طبیعت بسیار 
جالب است؛ چون یکی از بنیادی ترین مسائل 
ما در هنر و معماری است و دوم توجه به نقد 
عالمان، مبتنی بر عقل است. جناب ابوریحان 
در سپیده دم ظهور اندیشه فلسفی در تمدن 
اسالمی توجه و تذکار جدی دارد مبنی بر اینکه 
مبادا این مباحث مورد سوءاستفاده قرار بگیرد 
و مبنای ظهور خرافات باشد که فوق العاده عالی 
است و خواستم از این زاویه هم توجه ابوریحان 
به هندسه نقوش را به عنوان بحث نو باز کرده 
باشم و هم نگاه نقادانه ایشان را مطرح کنم که 
هر چیزی را نمی توان به عنوان یک امر تکوینی 
پذیرفت بلکه باید ادله قوی و نسبت درست بین 

دال و مدلول وجود داشته باشد.
 

»تحقیق ماللهند« بیرونی؛ دائره 
المعارفی جامع 

در ادامه علیم اشرف خان به ایراد سخن 

پرداخت و گفت: در تاریخ چندین هزاره ساله 
هند، شاهد ورود علما، منتقدین، ادبا، متفکران 
و سیاحان از مناطق مختلف جهان هستیم و 
می دانیم که هند کشوری است که در آن از 
قدیم افرادی به دنبال آب حیات بودند. نابغه 
روزگار، ابوریحان بیرونی هم به هند آمد و اینجا 
زندگی کرد و کتاب های مفیدی درباره هند به 
رشته تحریر درآورد و در تاریخ به عنوان اولین 

هندشناس مشهور شد.
 استاد ادبیات دانشگاه دهلی در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: درباره ابوریحان، 
ابوالفضل  جمله  از  میانه  قرون  نامدار  ادبای 
بیهقی، یاقوت حموی و نظامی عروضی سمر 
قندی سخن گفته اند و احوال او را ذکر کرده اند، 
در قرن نوزدهم، کتاب »آثار الباقیه« ابوریحان، 
تصحیح و چاپ شد و در آسیای مرکزی و در 
کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و حتی روسیه، 
تحقیقات گسترده ای درباره او انجام گرفت که 
بیشتر مبتنی بر نسخ خطی به جا مانده از اوست. 
همچنین کتاب »تحقیق ماللهند« ابوریحان نیز، 
واقعا به مثابه دانشنامه هند است که ۸۰ باب دارد 
و در آن فلسفه، نجوم، قوانین، ادبیات، جغرافیا، 
ریاضیات، مذاهب، علوم و اساطیر هندوان مورد 

شرح و بررسی قرار گرفته اند. 
دهم  قرن  نابغه  ابوریحان  افزود:  او 
میالدی است. او کتاب های مستند و معتبر 
را منبع تحقیقات خود قرار داده است. بیرونی 
علمی   اصطالح   ۲۵۰۰ ماللهند  تحقیق  در 
سانسکریت را کشف و آنها را در جداول مختلف 
مرتب کرده است.همانطور که می دانیم هند 
کشور شگفتی هاست و آن را از دیر باز گنجشک 
طالیی، می نامیده اند. هندی ها در علوم و فنون 
مختلف زبردست بوده اند. و پادشاهان برای 
آب حیات سفرای خود را به هند می فرستادند. 
»بیرونی« دریافته بود که هند کشوری بس 
عجیب است و در آنجا افرادی هستند که در 
علوم و ریاضیات و... پیشرفت کرده اند که باید 
از آنها بیاموزد. به همین دلیل به هند رفت و 
سال ها در آنجا زندگی کرد؛ ولی چون مسلمان 
بود، هندی ها به او توجه نمی کردند و وقتی 
به زبان هندی ها مسلط شد، توانست با آنها 

رابطه برقرار کند.
 اشرف خان در پایان سخنان خود تأکید 
کرد: آثار علمی  و تحقیقی افرادی مانند بیرونی، 
از جمله تحلیل دقیق و علمی  او از جامعه هند 
و تالش هایش در شناساندن و حفظ آیین ها و 
آداب ملل، یک الگو در جامعه شناسی است. 
و  نزدیک مشاهده کرد  از  را  ابوریحان، هند 
جامعه هندی را به چهار طبقه تقسیم کرد و 
را  اجتماعی هر کدام  و  ویژگی های اخالقی 
برشمرد. در آثار بیرونی دوازده موضوع قابل 
توجه است که عبارتند از: جغرافیا، ریاضیات 
و حساب، اسطرالب، شعاعات و مدارها، تاریخ، 
عقاید اوقات، زیج، احکام نجوم، ادب و داستان، 

علم کواکب، کیمیا و علم عروض.
 

استعداد علمِی سرشار» بیرونی« 
علمی،  نشست  این  سخنران  سومین 
احمد تمیم داری بود. او در ابتدای سخنان خود 
گفت: ابوریحان بیرونی کتب متعددی نوشته و 
در خوارزم به دنیا آمده و در غزنی فوت شده 
است. مرد بسیار دانشمندی است و به ریاضات 
نیز بسیار عالقه دارد و سعی می کند ریاضیات 
را در سایر علوم دخالت بدهد و از اولین کسانی 
است که در ریاضیات سینوس زاویه یک درجه 
را محاسبه کرده و حرکت وضعی زمین را کشف 
کرده و همچنین مساحت زمین را حساب کرده 

و جهت قبله را تعیین کرده است.
 او افزود: بنابراین کارهای مهمی  انجام 
داده و ما بنا است در باب شرح فکر او سخن 
بگوییم. شرح فکر ابوریحان با توجه به اینکه 
اکثر کتب وی هم از بین رفته بسیار دشوار 
است و آن مقدار که بنده مطرح می کنم این 
است که چنین شخصیت هایی وقتی در کارهای 
خود موفق می شوند که پشتوانه های فکری و 
پشتوانه های علمی  داشته باشند و از پشتوانه های 

مالی و حمایتی نیز برخوردار باشند.
 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی افزود: 

بود و در  ابوریحان وابسته به دربار غزنویان 
سفرهای سلطان محمود نیز حاضر بود و به 
هند نیز رفت و پس از اینکه محمود برگشت 
او در آنجا ماند و ۱۵ سال در هند توقف کرد و 
زبان های هندی را آموخت و چنان سانسکریت 
را آموخت که می توانست از متون یونانی به 
سانسکریت ترجمه کند. در قرن سوم و چهارم 
و دوره ای که مأمون عباسی بیت الحکمه را 
مد  را  یونانی  حکمای  آرای  و  کرد  تاسیس 
نظر قرار داد که این آرا ترجمه شود، یک نوع 
یونان زدگی باب شد اما ابوریحان معقتد بود که 
ریشه های علوم در هند است نه در یونان، در 
حالی که در آن زمان بسیاری از اندیشه ها به 
سمت یونان بود. بر اساس یک فرضیه آب و 
هواشناسی سرزمین های شرقی و آسیایی زمانی 
سرزمین  اروپا  می گذرانده،  را  باران  دوره  که 
یخبندان بوده است و به صورت جنگلی زندگی 
می کردند اما سرزمین های شرقی تبدیل به کویر 
می شود و علوم به سرزمین های اروپایی و از 
جمله به یونان منتقل می شود. بنابراین خیلی 
اندیشمندان را که می خوانید اینطور  از آرای 
اما  بوده  یونان  است که ریشه های علوم در 
ابوریحان می گفت بسیاری از علوم ریشه در 

هند داشته است.
 او تأکید کرد: البته در مورد ایران نیز 
این مسئله مطرح است اما بیرونی چون حدود 
۱۵ سال در هند زندگی کرده تمرکزش بیشتر 
در آنجا بوده است. البته در دوره های نخستین 
و در سال های نخست دانشمندان هندی او را 
نمی پذیرفتند؛ چون با مسلمین رابطه خوبی 
نداشتند. ارتباط زبانی و فرهنگی داشتند و به 
هم مرتبط بودند اما به عنوان دین از دوره پس 
از اسالم ارتباطی نداشتند و حتی دانشمندانی 
که اسالم را هم نمی پذیرفتند فرهنگ ایرانی 
را ارج می نهادند. این یکی از عقاید بسیار بسیار 

مهم ابوریحان است.
نکته مهم دیگر در مورد اندیشه بیرونی 
این است که معموال در طول قرون و اعصار، 
دانشمندان از یکدیگر تقلید و رونویسی می کنند؛ 
یعنی یک تعداد علومی داریم که تکراری هستند 
که برخی دانشمندان علومی را کشف می کنند و 
تکرار می شود و یک موقع ممکن است که حتی 
چند قرن تکرار ادامه یابد. اما قسمت دیگر علوم، 
علوم ابداعی است و ابوریحان یکی از کسانی 

است که دارای ابداع و کشف و اختراع است.
از  یکی  مورد  در  اما  افزود:  تمیم داری 
دانشمندان مطرح آلمانی به نام زاخائو نیز باید 
اشاره ای داشته باشم. زاخائو یکی از دانشمندان 
آلمانی که استاد زبان های شرقی در دانشگاه 
برلین بود و یکی از مترجمین کتاب تحقیق 
ماللهند نیز بود و این کتاب را به زبان آلمانی 
و انگلیسی ترجمه کرد و ارزش کارش به این 
است که اگر او این کتاب را ترجمه نکرده بود 
ممکن بود مانند سایر کتاب های بیرونی محو 
شود. از بیرونی کتب بسیاری نقل شده که فقط 
سه کتاب باقی مانده و دیگر کتب از بین رفته 
است.در اینجا باید به تاریخ علوم در اسالم نیز 
اشاره کنم. تاریخ ایران از دوره پس از اسالم یک 
تاریخ است و تاریخ پیش از اسالم یک تاریخ 
دیگری است. در دوره اسالمی، قرن اول قرن 
فتوحات و قرن دوم قرن استقرار حکومت های 
نهضت های  شروع  نیز  سوم  قرن  اسالمی و 
نیمه  و  استقالل طلبانه  نهضت های  و  ملی 
استقالل طلبانه است. در قرن چهارم دانشمندان 
بزرگی ظهور کردند که جنبه بین المللی دارند. 
البته ترجمه از قرن سوم آغاز شده و قرن سوم 
قرن ترجمه عنوان شده است و قرن چهارم نیز 
قرن تحقیق روی آثاری بوده که ترجمه شده 
بودند و در آن زمان در ایران و کشورهای دیگر 
یک عده ای دوستدار یونان و یک عده ای نیز 
یونان زده بودند. کار مهم بیرونی این بود که 
نشان دهد غیر از یونان سرزمین های دیگری 
هم هست که دائرمدار علم و دانش بوده است 
و ابوریحان بسیار عالقه مند ریاضی بوده است 
و توجه کنید که بسیار دشوار بود که به زبان و 

ادب سانسکریت ورود پیدا کند.
 او در پایان گفت: ابوریحان بیرونی به 
علت اینکه استعداد باالیی داشت توانست زبان 

احمد تمیم داری در نشست علمی واکاوی اندیشه های »ابوریحان بیرونی« :

سرنوشت ابوریحان بزرگترین سرمشق برای ما است

مجموعه دو جلدی »غایه السؤول« در قم منتشر شد

مجموعه دو جلدی »غایه السؤول )شرح کفایه االصول(« نوشته احسان 
مهرکش به همت موسسه بوستان کتاب در قم به چاپ رسید.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی موسسه بوستان کتاب، مجموعه 
دو جلدی »غایه السؤول )شرح کفایه االصول(« نوشته احسان مهرکش در 

۲ هزار و ۷۲ صفحه به همت موسسه بوستان کتاب منتشر شد.
آیت اهلل جعفر سبحانی از مراجع تقلید در مقدمه این اثر نوشته است: 
تاسیس پایه های علم اصول در میان شیعه به عصر امام محمدباقر)ع( و امام 
جعفر صادق)ع( بر می گردد. فقهای شیعه پس از ائمه اطهار)ع( بر اساس 
روشی که مورد تأیید ائمه)ع( بوده، برای به دست آوردن اصول استنباط 

تالش مستمری انجام داده اند.
در معرفی این اثر آمده است: از مهم ترین اثر اصولی که در فضای 
آخوند  االصول«  »کفایه  از  توان  می  گردید،  تحریر  روش  و  جریان  این 
مالمحمدکاظم خراسانی نام برد که محور بحث های تألیفات پس از خود 
شد. از زمان تألیف کفایه االصول تاکنون، شرح ها و حواشی زیادی پیرامون 

آن نگاشته شده است.
با مالحظه قسمت هایی از اثر حاضر مشخص شد، مؤلف در این اثر 
سعی و کوشش نموده تا مطالب کفایه را با استفاده از مجموعه آنچه که در 
دسترس است، توضیح دهد. این توضیح در دو بخش »تبیین مطالب« و 
»تبیین عبارات مشکل کفایه« انجام گرفته است و در این دو امر تا حدود 
زیادی موفق بوده و لذا شرح ایشان از شروح خوب کفایه محسوب می شود.

این اثر در دو جلد و 3۶ فصل و مجموع در ۲ هزار و ۷۴ صفحه تهیه 
و تنظیم شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

گفت وگو با مترجم کتاب »رهیافت هایی نو در ارزیابی تاثیر اجتماعی«

پژوهش های اتا را نباید به چشم 
مطالعاتی زینتی نگریست

حمید قیصری می گوید: این اثر نقد 
صریح تری را نثار رویکرد اطاعت محور به اتا 
می کند. ضعف مهم این رویکرد آن است که 
به جای تالش برای فعال کردن ظرفیت های 
دانش انتقادی صرفاً تالش می کند پاره ای 
از الزامات و بایسته های استاندارد و قانونی 
را برآورده کند و به این ترتیب در نهایت به 
جایگاه یکی از ماژول های حاشیه ای اقدام 
یا پروژه  مورد مطالعه تنزل می کند. همچنین 
نویسندگان تالش مضاعفی به خرج داده اند 
تا نشان دهند که پژوهش های اتا را نباید به 

چشم مطالعاتی زینتی یا ضمیمه ای نگریست.
پژوهش های اتا را نباید به چشم مطالعاتی زینتی نگریست/ نقدی صریح  به 

رویکرد اطاعت محور به اتا
خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( کتاب »رهیافت هایی نو در ارزیابی تاثیر اجتماعی« اثر 
فرانک ونکلی  و آنا ماریا استیوز  به ترجمه حمید قیصری به تازگی از سوی انتشارات 
همشهری منتشر شده است. این کتاب با تکیه بر سلف خود راهنمای بین المللی ارزیابی 
تاثیر اجتماعی به تشریح پیشرفت های فکری کنونی در حوزه ارزیابی تاثیر اجتماعی 
می پردازد. این کتاب هم مثل کتاب قبل عمیقا در فلسفه متبلور در اصول بین المللی 
ارزیابی تاثیر اجتماعی ریشه دارد. فهم کنونی به ما می گوید، اتا چیزی به مراتب بیشتر 
از اقدام به پیش بینی تاثیرات در بستری قانون گذارانه است. اتا اینک فرایند مدیریت 
وجوه اجتماعی توسعه است. درباره این اثر و ویژگی های آن با حمید قیصری گفت وگویی 

داشته ایم که در ادامه می خوانید:
از فرانک ونکلی و هنک بکر در ایران پیش از این کتاب دیگری هم با عنوان 
راهنمای بین المللی برآورد پیامدهای اجتماعی منتشر شده بود. این اثر ونکلی و استیوز 

چه تفاوت های مهمی با اثر پیشین دارد؟
نخست، این اثر نقد صریح تری را نثار رویکرد اطاعت محور به اتا می کند. ضعف 
مهم این رویکرد آن است که به جای تالش برای فعال کردن ظرفیت های دانش انتقادی 
صرفاً تالش می کند پاره ای از الزامات و بایسته های استاندارد و قانونی را برآورده کند 
و به این ترتیب در نهایت به جایگاه یکی از ماژول های حاشیه ای اقدام یا پروژه ی مورد 
مطالعه تنزل می کند. دومین تفاوت مهم این است که نویسندگان تالش مضاعفی به 
خرج داده اند تا نشان دهند که پژوهش های اتا را نباید به چشم مطالعاتی زینتی یا 
ضمیمه ای نگریست و باید کوشید آن ها را به جایگاه سایر بایسته های استانداردی ارتقا 
داد که در عرصه  بین المللی مورد اقبال و توجه هستند. ورود به حوزه ها و زمینه های 
مختلف، اعم از جنسیت، اخالق، فجایع طبیعی و اقلیمی، حقوق بشر و کاربری اراضی، 
با هدف نشان دادن ظرفیت های بدیع پژوهش های ارزیابی تأثیر، به این کتاب کمک 
کرده که بضاعت های علمی و پژوهشی تازه ای را به پژوهش گران فعال اتا ببخشد. 
تفاوت سوم نیز این است که کتاب به جای طفره رفتن از این واقعیت که همواره تنشی 
میان سویه های اجتماعی و مادی اقدامات توسعه ای وجود دارد، کوشیده این تنش را 
به رسمیت بشناسد و رویکرد بدیلی را عرضه کند که به پژوهش گران اجتماعی اجازه 
می دهد در عین ایفای وظیفه ی انتقادی و جامعه محور خویش، به همکاری و همزیستی 
با دیگر ارکان پروژه ها بپردازند و بدین ترتیب صدای رساتری نیز در تعدیل تأثیرات منفی 

اقدامات توسعه ای داشته باشند.
در این اثر کدام پارادایم علمی و پژوهشی مورد تأکید قرار می گیرد؟

عمل گرایانه   و  واقعی  اثرگذاری های  بر  بیشتر  تمرکز  خواهان  که  پارادایمی 
پژوهش های اتاست. این اثر یک اعتراض مفصل و البته بدیل پردازانه است به این که 
طی دهه های گذشته درباره  پژوهش های اتا بسیار سخن گفته شد، مجامع، انجمن ها، 
کارگروه ها و قاعده گذاری های متعددی در این زمینه شکل گرفت، اما در نهایت برنده  
اصلی این دامن گستری نه پژوهش گران اتا، بلکه کسانی بودند که به اتا به چشم یک 
مجوز حاضر و آماده برای اقدامات توسعه ای می نگریستند. بروس هاروی در مقدمه ی 
جالبی که بر کتاب نوشته، شرح جذابی ارائه کرده از این که چرا باید به آن خوانش از 
پژوهش های اتا پایان داد و دوره  تازه ای را آغاز کرد که این پژوهش ها را به ارکانی 
انکارناپذیر در راه سناریوپردازی برای آینده ی اقدامات توسعه ای تبدیل می کند. صدای 
پژوهش گران اجتماعی باید شنیده شود تا اقدامات توسعه ای فاجعه به بار نیاورند. در 
عین حال، باید روند تولید و فربه شدن این صدا را نیز مورد بازنگری جدی قرار داد تا 
حاوی نقدها، نکات و بینش های ارزشمند و تعیین کننده ای باشد که به سادگی نادیده 

گرفته نشوند.  
 نسبت میان اتا و توجیه تجاری و اقتصادی اقدامات توسعه ای و عمرانی چیست؟

تجاری  نیات  و  مقاصد  و  اتا  پژوهش های  نتایج  میان  تعارضی  و  اغلب تضاد 
مندرج در اقدامات توسعه ای و عمرانی به وجود می آید. بخشی از این تضاد را بی شک 
باید در راستای منافع جامعه و نه منافع کانون های خاص اقتصادی مورد تفسیر قرار 
داد. از سوی دیگر، باید به پژوهش گران اجتماعی نیز یادآور شد که حامیان اقدامات 
توسعه ای در نهایت به پاره ای از مالحظات و محاسبات اقتصادی نیاز دارند تا بتوانند 
منابع الزم برای اجرای آن اقدامات را فراهم آورند. بده بستانی پایان ناپذیر در این ماجرا 
وجود دارد که پژوهش گران اتا باید آن را مورد توجه قرار دهند. این کتاب هوادار آن 
رویکردی نیست که صرفاً پژوهش اجتماعی را به یک بیانیه ی تند اعتراضی علیه آن 
مقاصد تجاری تبدیل می کند. این گونه پژوهش ها دغدغه های مهمی را بیان می کنند، 
اما با خشونت بیشتری نیز به بایگانی های راکد تبعید می شوند. هدف باید مشارکت 
ثمربخش در امور توسعه به نفع جامعه و مصالح عمومی باشد. آن مقاصد و نیات مادی 
و تجاری را به سادگی نمی توان از صحنه ی حیات عمومی زدود، اما می توان با اجرای 
قاطع پژوهش های انتقادی اتا به جلوگیری از تسخیر عرصه های عمومی و اجتماعی 

به دست کانون های بازارمحور و منفعت گرا پرداخت.
آیا اجتماع محوری را در همه حال باید بر حامی محوری ترجیح داد؟

به  هرچه بیشتر  صدابخشی  درصدد  اتا  پژوهش گر  که  است  این  مفروض 
است  آن  زمینه  این  در  نقش مطلوب  ایفای  اما الزمه   باشد،  اجتماع محور  مطالبات 
که پژوهش گران توأمان به دنبال گشودن روزن هایی برای مفاهمه  ثمربخش میان 
حامیان اقدامات توسعه ای و ساکنان اجتماعات محلی باشند. در بسیاری از مراحل 
تصمیم گیری درباره ی چیستی و چگونگی اقدامات توسعه ای، این پژوهش گران اتا 
هستند که می توانند با فراهم آوری داده هایی اتکاپذیر، به حامیان هشدار بدهند که 
برخی از آن تصمیم گیری ها ممکن است تأثیرات مخربی در سطوح محلی و منطقه ای 
داشته باشند. از سوی دیگر، تماس با آن فرایندهای تصمیم گیری به پژوهش گران اتا 
اجازه می دهد که گریزناپذیری پاره ای از تصمیمات را به نحوی دموکراتیک – و نه 
از باال به پایین – با ساکنان اجتماعات محلی در میان بگذارند. پر واضح است که 
ایفای چنین نقشی را در صورتی می توان از پژوهش گران اتا انتظار داشت که پیشاپیش 
جایگاه کلیدی آنان در ارزیابی تأثیرات اقدام طراحی شده از سوی متولیان و حامیان 
اقدامات توسعه ای محترم شمرده شود. ما در ایران از چنین جایگاهی برخوردار نیستیم 
و هم چنان پژوهش گران اتا را عواملی مشکوک و بیگانه تلقی می کنند که از جایی 
بودجه ای مختصر دریافت می کنند تا چیزهایی بگویند که ارزش چندانی هم ندارند. این 
وضعیت باید تغییر کند. پشتیبانی پژوهش گران از برخی از حقوق و تصمیمات حامیان 

منوط به این تغییر نگرش و رویکرد است.

یونانی و سانسکریت را بیاموزد. همچنین زبان 
عربی را نیز خوب می دانست و به قدری به 
زبان سانسکریت تسلط یافت که می توانست 
کتاب های هندی را به زبان سانسکریت ترجمه 
کند. سرنوشت ابوریحان بزرگترین سرمشق 
برای ما است که باید به اکتشاف و اختراع، 
پژوهش های جدید و همچنین به دانش های 

نوین برسیم.
 

اهمیت آثار »بیرونی« در حوزه نجوم 
حنیف قلندری دیگر سخنران این برنامه 
ای  دوره  در  بیرونی  ابوریحان  گفت:  او  بود. 
زیست می کرد که از آن به عنوان عصر طالیی 
تمدن اسالمی یاد می شود. دراین باره »کوشیار 
گیالنی« در ابتدای مقاله سوم از کتاب »زیج 
جامع« تأکید کرده است ما در اینجا سراغ بخش 
نظری نجوم، شامل هیأت و برهان ها، می رویم. 
او پیشتر در دو مقاله اول درباره روش محاسبه و 
جدول ها )بخش عملی نجوم( سخن گفته بود. 
از اینرو می توان گفت ابوریحان در تمامی این 
حوزه ها آثاری را به رشته تحریر درآورده است. 
مهم ترین اثر او کتابی است متعلق به حوزه 
نظری نجوم، به نام »قانون مسعودی« که در 
دهه دوم قرن پنجم به نگارش درآمده است. 
این کتاب هم رصدی است و هم نجوم ریاضی.
تاریخ  پژوهشکده   عضو هیأت علمی  
آثار  در  مهم  نکته  داد:  ادامه  تهران  دانشگاه 
ابوریحان این است که او در مقام بیان برهان 
هندسی، سعی می کند همه تاریخچه و پیشینه 
علمی ای را که در اختیار دارد، برای ما گزارش 
بسیار  علم  تاریخ  مطالعات  برای  این  و  کند 

ارزشمند است. 
او در ادامه سخنان خود گفت: ابوریحان 
قبل از قانون مسعودی، رساله ای دارد به نام 
»مقالید علم الهیئه« که رساله ای است درباره 
مثلثات و هندسه کره که ابزار دانشمندان در 
حوزه نجوم بوده است و موضوع اصلی آن، 
فرمول بندی قضیه سینوس ها است. ابوریحان 
سعی کرده ادعاهای دانشمندان در این حوزه را 

نقد و بررسی کند.
 قلندری همچنین درباره کتب نجومی  
ابوریحان گفت: کتاب »تهدید نهایات األماکن« 
مسأله  و  گذشته  نجوم  از  بخشی  بیرونی، 
جغرافیای ریاضی بود که موضوع آن بررسی 
وضع پدیداری آسمان در نقاط مختلف زمین 
و پیدا کردن فواصل و اختالف طول و عرض 
جغرافیایی نسبت به مبدأ است. اما مهم ترین 
رساله بیرونی در باب هیأت، »التفهیم« است. 
البته در سده چهار و پنج قمری می توان به 
آثاری اشاره کرد که ترکیبی از هیأت و احکام 

اند. »التفهیم« هم همینطور است؛این اثر به 
مقاصد آموزشی نوشته شده و یکی از نخستین 

نمونه های آموزشی نجوم است.
 

دلبستگی ابوریحان بیرونی به تاریخ 
یونس  نشست  این  پایانی  سخنران 
کرامتی بود. او طی سخنانی گفت: دلبستگی 
این  است.  واضح  بسیار  تاریخ  به  ابوریحان 
از  می گیرد؛  دربر  را  وسیعی  دلبستگی طیف 
گزارشگری تاریخی گرفته تا تاریخ نگری و 
تاریخ نگاری. در حقیقت منظور از گزارشگری 
تاریخی، همان روایت تاریخی یک منطقه یا 
موضوع خاص که در آثار ابوریحان به ندرت 
دیده می شود. مقصود از تاریخ نگری آن است 
تاریخی  که در بررسی های مختلف، نگرش 
داشته باشیم و هر موضوعی را در یک بستر 
تاریخی گسترده در نظر بگیریم. این موضوع 
در همه آثار ابوریحان دیده می شود، حتی در 

مباحث ریاضیات.
تاریخ  پژوهشکده   عضو هیأت علمی  
دانشگاه تهران ادامه داد: اما تاریخ نگاری، یعنی 
به کار گرفتن روش هایی در تحقیقات تاریخی و 
انعکاس آنها در آثار و تحقیقات. در این راستا باید 
بیان کنم که دیدگاه های تاریخ نگارانه ابوریحان 
بیرونی بیشتر در کتاب »تحقیق ماللهند« و »آثار 
الباقیه« منعکس شده اند. در حقیقت »تحقیق 
ماللهند«، تکمله ای است بر »آثار الباقیه« البته 

با موضوع اختصاصی هند.
 او در بخش دیگری از سخنان خود 
فردی  را  بیرونی  بیهقی،  ابوالفضل  گفت: 
دقیق می داند که این دقت، ناشی از به کار 
آثارش  در  نگارانه  تاریخ  دیدگاه های  گیری 
است. ابوریحان گزارش هایی که به دستش 
می کرد.  تقسیم  دسته  سه  به  را  می رسید 
ارزیابی  قابل  که  گزارش هایی  اول،  دسته 
که  رویدادهایی  دوم  نبودند؛دسته  عقلی 
وقوعشان عقال محال، یا در شرایط روزگار 
از  ابوریحان در این موارد  ما ناممکن باشد. 
استدالل عقالنی حرف می زند و به نقل بسنده 
نمی کند. دسته سوم، گزارش از رویدادی است 

که در عادت جاریه، رویدادش ممکن باشد.
 در این باره، ابوریحان معتقد است که 
باید بر نقل و عقل تکیه کرد. وی همچنین 
گزارشگران،  دروغگویی  احتمال  بررسی  در 
بر می شمارد: کسانی  را  دروغ زن  دسته  چند 
زیان  و  دوستانشان  یا  خود  سود  انگیزه  که 
دشمنان را دارند، دروغ زنانی که انگیزه خاصی 
در دروغ زنی ندارند، یعنی افرادی که نهادشان 
را با دروغ سرشته اند با کسانی که از سر نادانی 

دروغ دیگران را تکرار می کنند.
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از راست شهاب فرخ یار ـ سید فرید قاسمی ـ محمد ابراهیم شریعتی ـ حسن انوشه ـ دکتر یونس 
شکرخواه و دکتر محمد سرور موالیی. نفر نشسته علی دهباشی اختصاصی دنیای جوانان

شمعم و زندگی ام
سوختن و ساختن است 

فاطمه سلیمان پور

چه خبر داری از این آتِش در جان و تنم؟!
شاید از باد، به گوَشت برسد سوختنم 

 شمعم و زندگی ام سوختن و ساختن است 
ناگزیرم که بسازم کفن از پیرهنم!

 مثل یک جوی که از پاِی ُگلی می گذرد 
می کشم یکسره تصویِر تو را بر بدنم

 تا پری وار به قصِر دِل من آمده ای 
مثل افسانه  موهوِم جهانی کهنم

 از همان روز که نامت به زبانم افتاد 
شاعران بر سِر ذوق آمده اند از سخنم

بیِم آن است که بر باد رود قصه من  
شهر را ُپر کند آوازه  عاشق شدنم 
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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تئاتر شهر و قدرداني از کادر درمان

تازه ترین بیلبورد تبلیغاتی تاالر 
قدردانی  هدف  با  شهر  تئاتر  اصلی 
فعاالن  و  مجموعه  این  کارکنان 
و  سالمت  مدافعان  از  تئاتر  حوزه 
روزهای  در  کشور  درمانی  کادر 
کرونا رونمایی شد. با هدف قدردانی 

کارکنان تئاتر شهر و تمامی فعاالن حوزه 
تئاتر از کادر درمانی کشور به پاس تالش های شبانه روزی و ایثارگرانه 
آنها در دوران کرونا، تازه ترین بیلبورد تبلیغاتی تاالر اصلی این مجموعه 
رونمایی شد. در این تصویر گرافیکی که با طراحی بهمن وخشور انجام 
ابراهیم حقیقی،  با طراحی  تئاتر شهر  گرفته، نشان گرافیگی مجموعه 
و  جابریان  مرتضی  عکاسی  با  کشور  سالمت  مدافع   3 از  تصاویری 
مخاطبان  روی  پیش  وخشور  عکاسی  با  مجموعه  ساختمان  عکس 

قرار گرفته است.

مهدي عسگرپور و ساخت سریال جدید

ت  حضر ل  یا سر لید  پیش تو
کارگردانی  به  )بابا(خان،  خان  اجل 
محمدمهدی عسگرپور و تهیه کنندگی 
تهیه کننده  شد.  آغاز  محمدی  ایرج 
خبر  این  اعالم  ضمن  سریال  این 

گفت یک هفته است که پیش تولید سریال 
حضرت اجل خان )بابا(خان آغاز شده است. 
این سریال، اثری تاریخی در ژانر ملودرام است. سریال به قلم سعید مطلبی 
است که وقایع آن از اواخر دوران قاجار آغاز می شود. گروه کارگردانی 
هم اکنون در مرحله انتخاب بازیگر است که به زودی بازیگران این سریال 
معرفی خواهند شد. علی طلوعی مجری طرح این سریال تاریخی است. 
مجموعه ۲۶ قسمتی حضرت اجل خان )بابا(خان، به سفارش گروه فیلم 
و سریال شبکه سه تولید می شود و هنوز زمان مشخصي براي پخش آن 

درنظر گرفته نشده است.

نشان درجه یک هنري به استاد عندلیبي

هنری  یک  درجه  هینامه  گوا
وزارت  موسیقی  کل  مدیر  حضور  با 
مدیر  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
عامل انجمن موسیقی ایران به استاد 
و  ز  آهنگسا عندلیبی،  محمدجلیل 

عنوان  این  شد.  اعطا  پیشکسوت  نوازنده 
هنرمندان،  ارزشیابی  شورای  سوی  از 
اهدا شده  ارزنده موسیقي کشور  استاد  به  و شاعران کشور  نویسندگان 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر  مدیرکل  اهلل یاری  محمد  است. 
و  نویسندگان  ارزشیابی هنرمندان،  دبیر شورای  احمد صدری  اسالمی، 
با  ایران  انجمن موسیقی  انزابی مدیرعامل  نیکنام  شاعران کشور، علی 
حضور در منزل استاد محمدجلیل عندلیبی درجه یک هنری را به این 
هنرمند اهدا کردند. استاد عندلیبي فعالیت خود را از ۱3 سالگي آغاز کرد 

و سالها به آهنگسازي، نوازندگي و تدریس پرداخت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

منیژه حکمت راهي گرجستان مي شود

به  بند،  بندر  یی  سینما فیلم 
عنوان  به  حکمت  منیژه  کارگردانی 
مسابقه  بخش  بلند  فیلم   ۹ از  یکی 
جشنواره باتومی در کشور گرجستان 
روی پرده می رود. این در پانزدهمین 
باتومی  هنری  فیلم های  جشنواره 

فیلم های  مسابقه  در بخش  و  دارد  حضور 
بند،  بندر  داد.  خواهد  مسابقه  دیگر  از کشورهاي  مطرح  ۸فیلم  با  بلند 
زوریخ،  تورنتو،  جشنواره های  ازجمله  سینمایی،  رویداد   ۲۵ در  تاکنون 
میل ولی، هاینان و... به نمایش درآمده و جایزه بهترین فیلم جشنواره 
دریافت  را  اولجو  کوهستانی  فیلم های  نتپک جشنواره  جایزه  و  کلکته 
کرده است. جشنواره باتومی از ۲۷ شهریور تا ۲ مهر در کشور گرجستان 
شانس  از  حکمت  منیژه  ساخته  که  مي رسد  نظر  به  و  می شود  برگزار 

باالیي در این جشنواره برخوردار است.
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تک گویي هاي خانم بازیگر در دوران کرونا

مونا فرجاد: دوست داشتم قدمي در اعتالي فرهنگ و ادبیات بردارم
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

ز  ا برخي  نا  کرو ن  ا دور در 
هنرمندان با بدعت هایي که به خرج 
در  را  جدیدي  و  تازه  اتفاقات  دادند، 
عرصه هنر رقم زدند. مونا فرجاد که 
در سال هاي اخیر بیشتر توان خود را 
مدتی  بود،  گذاشته  تئاتر  عرصه  در 
را  متفاوتی  تک گویی های  که  است 
الهام  با  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
می گذارد.  اشتراک  به  الفبا  از حروف 
ویژگی این مونولوگ ها به نوعی گره 
در رویدادهای اجتماعی این روزها دارد 
که بسیار موردتوجه قرار گرفته است. 
با او همراه شدیم تا درباره این اتفاق 

جالب بیشتر بدانیم...

گرفتید  تصمیم  که  شد  -چه 
نمایش  این  اصطالحا  یا  تک گویی 

مونولوگ دنباله دار را کار کنید؟
من  شد،  شروع  کرونا  *وقتي 
هم مثل همه فکر کردم که این یک 
تمام  که  است  جهان شمول  ماجرای 
دنیا تحت تاثیر آن هستند ٰ ولی  مردم 
در چند ماه آینده حتما برطرف می شود. 
اگر یادتان باشد اول شایعه شده بود 
که همراه با شروع فصل گرما، ویروس 
کرونا از بین خواهد رفت. کم کم زمان 
نه  ویروس  این  دیدیم  ولی  گذشت. 
گونه های  بلکه  نرفت  بین  از  تنها 
جدید آن نیز وارد شد و مسئله جدی تر 
از آن چیزی شد که ما فکر می کردیم. 
کسی  عنوان  به  من  دیگر  طرف  از 
کار  همیشه  و  هستم  دغدغه مند  که 
بوده  جدی  کار  یک  برایم  نمایش 
اخیر  سال های  در  مخصوصا  است، 
روی  بیشتری  تمرکز  کردم  سعی 
و  حال  با  که  نمایش هایی  در  بازی 
هوا و روحیه من سازگار است داشته 
باشم. دلتنگ تئاتر بودم. دلتنگ دیدن 
نمایش و اجرا بودم و فکر می کردم این 
دلتنگی را حتما خیلی های دیگر هم 
دارند. یعنی افراد دیگری هم هستند 
دوست  و  می کنند  فکر  من  مثل  که 
دارند نمایش ببینند. فکر کردم چه کار 
می توانم بکنم که یک کار فرهنگی 
انجام بدهم. طبیعتا وقتی  و نمایشی 
آدم فقط به یک نفر بازیگر فکر کند 
اولین کسی که جلوی چشمانش حاضر 
زده  ذهنش  در  که  جرقه ای  اولین  و 
است  مونولوگ  و  تک گویی  می شود 
که نیازی به فرد دیگری هم نداشته 
باشد. چون خیلی برای من مهم بود 
که پروتکل های بهداشتی رعایت شود. 
پروتکل  بندهای  مهمترین  از  یکی 
فیزیکی  فاصله  رعایت  بهداشتی، 
به  نمی شد  بنابراین  بود.  از هم  افراد 
تعداد زیادی از افراد در زیر یک سقف 
برای اجرای یک نمایش گروهی فکر 
کرد. چون تمرین در محیط پالتو که 
اغلب کوچک است و تهویه مناسبی 
هم ندارد آن هم ساعت ها و روزهای 
زیاد عمال ممکن نبود. بنابراین تصمیم 
گرفتم تک گویی و مونولوگ کار کنم.

-ورژن هاي جهاني این کار هم 
موجود است؟

ر  د دی  یا ز لوگ های  نو *مو
که  هست  جهان  کالسیک  کارهای 
بیننده های  و  حرفه ای  تئاتربین های 
خاص خودش را دارد. ولی من چون 
نگاهم این بود که افراد بیشتری جذب 
این نمایش ها بشوند، تصمیم گرفتم از 
آنها استفاده نکنم. بقیه مونولوگ هایی 
هم که در بازار ادبیات نمایشی وجود 

دفعات  به  آن که  از خوب های  دارد، 
هم  تعداد  یک  و  بود  شده  استفاده 
همخوانی  من  سلیقه  با  که  بودند 
دوستان  از  یکی  با  گپی  در  نداشتند. 
ایشان زحمت  که  قرار شد  نویسنده ، 
برای  را  مونولوگ ها  واین  بکشند 
من بنویسند. ما چون فکر می کردیم 
می خواهیم این کار ادامه دار باشد، چه 
چیزی بهتر از حروف الفبا که خودش 
3۲ حرف است. یعنی 3۲ هفته. البته 
آن زمان فکر می کردیم که قرار است 
بعد از هر حرفی یک تک گویی نوشته 
بشود، ولی بعدا فکر کردیم یک حرف 
مثل ز، که با ض و ظ، از نظر آهنگ 
صدا از یک جا بیان می شوند و کلمات 
از نظر آهنگ مثل هم هستند، اینها را 
نمی شود از هم جدا کرد. در ابتدا فکر 
 3۲ یعنی  الفبا،  حرف   3۲ می کردیم 
هفته و 3۲قصه که این تداوم رعایت 
بشود. بعد فکر کردیم خوب است که 
عالوه بر حالت نمایشی، یک آموزش 
هم در دل خودش داشته باشد. تصمیم 
فرهنگ  سراغ  برویم  که  این شد  بر 
واژگان  که  جمالزاده  آقای  عامیانه 
بازاری  کوچه  عامیانه  اصطالحات  و 
می شد  استفاده  خیلی  قدیم  در  که 
و  گرفته ایم  فاصله  آن  از  امروزه  و 
گوش  برای  و  نیست  متداول  دیگر 
استفاده  آن  از  ناآشناست،  خیلی ها 
براساس  که  بهتر  چه  گفتیم  کنیم. 
همین فرهنگ عامیانه و حروفش هر 
دفعه قصه ای نوشته  شود. به طبع کار 
حروف   تعداد  چون  می شد.  سخت تر 
کمتر می شد و خیلی دایره وسیعی را 
می دانید  بهتر  حتما  و  نمی شد  شامل 
که وقتی ما می خواهیم یک قصه ای 
بنویسیم و با دنیای واژگان در ارتباط 
را  آن  عالمه  یک  می توانیم  هستیم 

بسط بدهیم، ولی وقتی تعداد واژگان 
قصه ای  یک  باید  و  می شود  محدود 
فقط براساس آن حرف نوشته بشود، 
می شود.  محدودتر  و  سخت تر  کار 
را  قصه ای  بخواهیم  اگر  حاال  بعد 
نقطه  به  A شروع شده  نقطه  از  که 
دنبال  را هم  برسد و یک هدفی   B
و  می شود.  سخت تر  چیز  همه  کند 
وقتی متن سخت تر می شود اجرا هم 
من  اینکه  برای  می شود.  سخت تر 
مجبور هستم یکسری کلماتی را که 
از یک آوا و حروف شبیه به هم استفاده 
می شود مرتب تکرار کنم. کلماتی که 
هیچ  شاید  بشنویم،  تنهایی  به  اگر 
معنا و مفهومی نداشته باشد، یعنی به 
تنهایی مفهوم دارد ولی در یک جمله 
چیز آشنایی برای گوش ما نباشد. چون 
دیگر کمتر متداول است. حاال همین 
مونولوگ  یک  در  کلمات  و  حروف 
و  می گیرد  قرار  غیرمعمول  بیان  و 
بازیگر دو  برای من  ارائه آن  سختی  

چندان می شود.

ر  د فتید  گر تصمیم  ا  چر -
اینستاگرام منتشر کنید؟

شرایط  در  می کنم  فکر  *من 
حاضر، صفحه اینستاگرام هر شخص 
برای  که  است  رسانه  یک  به  شبیه 
که  آنچه  هر  و  فکر  فرهنگ،  ترویج 
در قلب و ذهن او می گذرد در اختیار 
اینستاگرام  آن فرد قرار دارد. صفحه 
خارج  حتی  و  ایران  اقصی نقاط  از 
و  فرهنگ  با  مخاطبانی  کشور  از 
تفکرات متفاوت دارد و برای همین، 
نویسنده ام فکر کردیم  من و دوست 
از این شبکه اجتماعی استفاده کنیم. 
و  باال  را  اینستاگرام  صفحه  آدم ها 
ثانیه،  از  پایین می کنند و در کسری 

اگر مطلبی برایشان جذاب نباشد از آن 
می گذرند. پس ما باید دقت خودمان را 
باالتر می بردیم که مخاطب به جای 
ورق زدن و گذشتن، لحظه ای بایستد، 
تفکر و تامل کند و با ما همراه شده و 
آن تک گویی را ببیند. به خاطر همین 
عموم  با  که  رفتیم  اینستاگرام  سراغ 
مردم سر و کار دارد و من هم خب 
تعدادی دنباله کننده دارم. عزیزانی که 
بازیگر  من  که  دلیل  این  به  فقط  نه 
بلکه گاهی  دارند،  مرا دوست  هستم 
اوقات برایشان جالب و سوال برانگیز 
است که حاال این آدم چه کار می کند، 
کجاها می رود و چه فعالیتی دارد انجام 
می دهد. یعنی از روی کنجکاوی من 
به عنوان  نه حتما  را دنبال می کنند، 
فکر  من  هستند.  من  طرفدار  اینکه 
افرادی  این  است  خوب  چقدر  کردم 
که همراه من در این صفحه هستند 
با این تک گویی ها و نمایش ها همراه 
بشوند و شاید اصال برای آنها هم مثل 
من جذاب باشد. و به طور غیر مستقیم 
دوستانم  به  من  ببینند.  نیز  آموزش 
می گویم که من یک ارتش یک نفره 
هستم. همه کارها را خودم یک تنه 
دوست  از  غیر  به  بدهم.  انجام  باید 
عزیز نویسنده من که خودشان اصرار 
در  نشود  برده  ایشان  از  اسمی  دارند 
تنها هستم  بخش اجرایی من کامال 
و همه کارها را خودم انجام می دهم. 
وقتی  عادی  شرایط  در  که  حالی  در 
بازیگر سرکار می روم،  به عنوان  من 
لباس  طراح  چیده،  را  صحنه  طراح، 
و گریمور  داده  مناسب  لباس  به من 
کارهای گریم مرا انجام داده و گروه 
تولید هم کارهای خودش شامل آفیش 
و هماهنگی را انجام داده  است. و من 
باید  بازیگر  به عنوان یک  کاری که 

اعضای  با  تعامل  بدهم ضمن  انجام 
ساختن  و  آوردن  وجود  به  گروه، 
کاراکتری است که کارگردان به عهده 
آن  و  بدهم  ایده   است.  گذاشته  من 
ایده ها را با تفکر و عالیق کارگردان 
و  جمع بندی  یک  به  کرده،  نزدیک 
من  حاال  اما  برسیم.  نهایی  اجرای 
خودم  تک نفره.  ارتش  یک  شده ام 
باید لباس را هماهنگ کنم، خودم را 
گریم کنم، صحنه را بچینم و شروع 
که  هم  جاهایی  یک  کنم.  اجرا  به 
خارجی کار می کردیم. مثاًل من برای 
اجرای حرف ژ به یک پاساژ رفتم و 
خودم با مسئول آنجا هماهنگ  کردم. 
حاال من نه فیلمبردار دارم، نه نورپرداز 
دارم، نه صدابردار دارم. کم کم در طول 
چند مونولوگی که انجام دادم، بیشتر 
یاد گرفتم که باید چکار کنم. تعدادی 
از دوستان و همکاران عزیز بودند که 
خیلی هم لطف داشتند و ابراز تمایل 
می کردند که در این مسیر کمک کنند 
اختیار  در  را  خودشان  استودیوی  و 
فوقش  بود.  هم  شدنی  بگذارند.  من 
این که یک هزینه ای می پرداختم و 
استودیویی را اجاره می کردم و کارها را 
ضبط می کردم تا همه چیز حرفه ای تر 
این  جذابیت  کردم  فکر  ولی  باشد. 
کار، با تمام تالش برای یک اجرای 
رسالت  و  است.  آن  حرفه ای سادگی 
پروتکل های  براساس رعایت  آن که 
است.  شده  رعایت  است  بهداشتی 
به خاطر همین تصمیم گرفتم بیشتر 
خودمان  منزل  در  یا  را  مونولوگ ها 
از  دیگر  یکی  منزل  در  یا  کنم  اجرا 
دوستانم خانم مریم مرتضوی که واقعا 
در خیلی از قسمت ها همراه و کمک 
بودن  تنها  این  خب  ولی  بودند.  من 
که یعنی تمام پروسه حرفه ای کار را 
انجام می دادم،  باید  خودم به تنهایی 
کار عجیب و پیچیده ای بود که البته 
برای  بود.  چالش برانگیز  هم  خودش 
یک  در  شود  می  متوجه  آدم  اینکه 
توانایی هایی  و  استعدادها  زمینه هایی 
دارد که شاید قبل از آن خیلی به آنها 
فکر نمی کرده است. این به این معنا 
نیست که بخواهم از خودم تعریف کنم 
غریبی  استعداد  عجب  من  بگویم  و 
این  که  است  این  منظورم  نه.  دارم. 

تجربه برای خودم ارزنده بود.

این  ز  ا هم  هنرمندان  -پس 
موضوع استقبال کردند؟

تعداد  این  که  امروز  به  *تا 
خیلی ها  است  شده  اجرا  مونولوگ ها 
کرده  تعریف  کار  از  و  داشتند  لطف 
و مرا همراهی کرده اند. خیلی ها هم 
نداشته  دوست  را  کار  است  ممکن 
مخالفین  نظر  هم  من  برای  باشند. 
موافقین.  نظر  هم  و  است  محترم 
من فکر می کنم وقتی کسی راهی را 
انتخاب می کند و در یک مسیری قدم 
برمی دارد، مهم تداوم کار و ادامه دادن 
راه براساس ایدئولوژی و تفکراتی است 
که دارد. نه یک ایدئولوژی  مخرب. من 
یک مقدار فرهنگی تر با قضیه برخورد 
کار  این  می کنم  احساس  و  می کنم 
رسالت من است که باید آن را انجام 
بدهم و خودم را نسبت به آن متعهد 
می دانم. حتی اگر به نظر خیلی ها، کار 
عبثی باشد یا حتی کار خوبی نباشد. 
فقط می دانم که من باید تمام تالش 
خودم را بکنم که با توجه به امکانات 
و توانایی هایی که دارم، بتوانم بهترین  

را انجام بدهم.

متن ها  تمرین  برای  -چقدر 

فرصت دارید؟
خیلی  که  است  این  *واقعیت 
وقت ها، خیلی از این متن ها، یک روز 
یا  است.  رسیده  من  به دست  قبلش 
شب قبل. گاهی فرصت خیلی کمی 
برای حفظ کردن آن دارم. ضمن اینکه 
باید دنبال آکسسوار و لباس و گریم 
مناسب باشم و فکر کنم که این را کجا 
فیلمبرداری کنم. همه اینها یک مقدار 

مسائل را پیچیده تر می کند.

اجرا  که  کارهایی  از  تا  -چند 
کردید همراه با موسیقی بوده است؟

*سه تا از کارها همراه با موسیقی 
بوده است. آقای امیرحسین انصافی،  
این  در  انصافی  جواد  آقای  پسر 
بوده اند.  من  کنار  ریتمیک  اجراهای 
من قبال تجربه همکاری با ایشان را 
باباسلطنه،  خان  شیرهای  نمایش   در 
هستند  خوبی  خیلی  بازیگر  داشته ام. 
و  دارند  اشراف  موسیقی  به  بسیار  و 
یک عالمه از آالت موسیقی را درجه 
یک و حرفه ای می نوازند. وقتی قرار 
است با یک یا چند ساز همراه بشوم 
و بخوانم، این نیاز به تمرین بیشتری 
دارد. در لحظه این اتفاق نمی افتد و 
باید حداقل چندین ساعت تمرین کنیم 
که این دیالوگ ها و شعرها با موسیقی 
همراه بشود. تا بتوانیم همدیگر را پیدا 
کنیم و به یک اجرای یکدست برسیم. 
یک وقتهایی هم کار خیلی پیچیده می 
شود. مثال من با امیرحسین قرار دارم 
که ساعت ۶ بعدازظهر پنجشنبه یک 
کار ضبط کنیم. نمی شود. چون ممکن 
است یک دفعه او سر فیلمبرداری باشد 
یا من خودم سر کار دیگری هستم و 
قرارمان تنظیم نمی شود. در حالی که 
کار  شب   ۹ ساعت  راس  قراراست 
وسط  این  شود.  منتشر  صفحه  روی 
که  داریم  وقت  ساعت  دو  فقط  ما 
با کار و موسیقی هماهنگ بشویم و 
نهایتا تا ساعت ۸ شب کار تمام بشود 
و ما بتوانیم از ساعت ۸ تا ۹ شب کار 

و  تیتراژ  و  موسیقی  کنیم.  مونتاژ  را 
و  کنیم  درست  را  دیگرش  چیزهای 
راس ساعت ۹ در صفحه به اشتراک 

گذاشته شود.
ما  برای  مقدار  یک  چیز  همه   
اگر  و  می شود.  عجیب تر  و  سخت تر 
کارها  این  همه  برای  بیشتری  زمان 
در  کار  از  حرفه ای تر  شاید  داشتیم 
به هر حال همه ما مسائل  آمد.  می 
و کارهایی داریم که متعهد به انجام 
آن هستیم. من فکر می کنم همراه با 
تمام تالش  داریم  نویسنده ام  دوست 
به  باتوجه  که  می کنیم  را  خودمان 
تمام محدودیت ها بهترین کار را ارائه 
بدهیم. حتما کاستی هایی وجود دارد و 
من امیدوارم و سعی می کنم در قسمت 
های بعدی این کاستی ها کمتر باشد و 

بتوانیم معایب کار را رفع کنیم.

نشان  جرا  ا در  شما  -تسلط 
می دهد که ارتباطی عمیق با تک گویی 

برقرار کرده اید...
*خودم حس خیلی خوبی دارم و 
به شدت احساس تعلق خاطر می کنم. 
از اینکه به قول قدیمی ها یک تعداد 
دارم  ثابت  و  پروپاقرص  مشتری  
به  را  پست ها  این  وقتی  خوشحالم. 
منتظر  اشتیاق  با  می گذارم،  اشتراک 
خواندن پیام ها و نظرات آنها هستم. 
این برای من خیلی دلگرم کننده است. 
خیلی ها را وقتی اسمشان را می بینم 
که برای من کامنت گذاشته اند، دیگر 
این  مثال  که  می دانم  و  می شناسم 
خانم یا آقا، هفته قبل هم کار من را 
دیده  اند و هفته های قبل هم دیده اند 
من  مجازی  آشناهای  جوری  یک  و 
هم  دوستان  ز  ا یکسری  هستند. 
دیگری  مدل  می گویند  که  هستند 
هزار  بله.  بکنید.  دیگری  کار  باشد، 
می شود  داد.  انجام  می شود  کار  نوع 
به  غریب  و  عجیب  میزانسن های 
 آن داد. ولی به نظر من ویژگی این 
یک  مثل  که  است  این  تک گویی ها 

وقتی  بشود.  برخورد  آنها  با  تئاتر 
یعنی جای  تئاتر  می گوییم مثل یک 
و  تصحیح  جای  یعنی  ندارد.  کات 
یعنی من  ندارد.  دوباره گرفتن وجود 
فکر می کنم ویژگی این کار این است 
که در یک برداشت و در یک پالن 

گرفته می شود.

-اتفاق جالبی هم در این مسیر 
برای شما پیش آمده چه بوده است؟

در  عزیزان،  از  تعدادی  *یک 
گروه های سنی مختلف، از کودکان، 
و  خانم ها  و  دانشجویان  نوجوانان،  
آقایان بزرگسال در این تک گویی ها 
به صورت خود جوش من را همراهی 
حفظ  را  مونولوگ ها  یعنی  کردند. 
ی  ر ا د فیلمبر ن  شا د خو  . می کنند
به  می فرستند.  من  برای  و  می کنند 
راستای  در  حرکت ها  این  من  نظر 
قابل  و  ارزنده  بسیار  هنر  اعتالی 
تشویق است. من این ویدئوها را در 
می گذارم.  اشتراک  به  خودم  صفحه 
و  تالش  هر  از  واقعا  اینکه  برای 
ل  خوشحا می بینم،  که  کوششی 
می شوم و فکر می کنم خدا را شکر، 
دوست  که  هستند  عزیزانی  هنوز 
بدهند  انجام  فرهنگی  فعالیت  دارند 
این  فرهنگ  توسعه  راستای  در  و 
کشور تالش  کنند. وقتی این شور و 
در همراهان خودم می بینم  را  شوق 
عزیزان  این  خاطر  به  پس  می گویم 
باید تمام تالش خودم  هم که شده 
را بکنم و بهترین و حرفه ای ترین کار 
را انجام بدهم. در کارهایی که برایم 
عجیب  استعداد  چندین  اند  فرستاده 
ام که مطمئن هستم  و غریب دیده 
آینده درخشانی خواهند داشت. و به 
تبدیل  کدامشان  هر  می توانند  نظرم 
به  بشوند.  سرشناس  بازیگر  یک  به 
خصوص یک دختر خانم کوچولویی 
اینقدر  هست که اصال غریب است، 
که این دختر بازیگر عجیب و پر از 

استعدادی است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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