
رییس سابق سازمان توسعه تجارت:

بسیاریازکشورهاریسکتجارتباایرانرانمیپذیرند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
کرد:  همه افراد ۴۲ سال به باال )متولدین ۱۳۵۸ و 
قبل( در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه 
salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را بالفاصله 
پرونده  داشتن  به  نیازی  کار،  این  برای  و  کنند  انتخاب  خود 
بهداشت نیست.براساس اعالم وزارت بهداشت، همچنین افراد 

۳۲ تا ۴۱ سال )متولدین ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸(  که ساکن استانهای 
خوزستان،  جنوبی،  خراسان  بوشهر،  ایالم،  غربی،  آذربایجان 
و  قم  کرمانشاه،  کرمان،  کردستان،  بلوچستان،  و  سیستان 
هرمزگان هستند و در پایگاه های بهداشت پرونده سالمت دارند 

می توانند از طریق همین سامانه ثبت نام کنند.
صفحه ۲

یک مقام مسئول در حوزه زنان:

الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت
 باید اجرایی شود

نقش سالمت در بازگشایی مدارس یک اصل مهم است
چند  هر   : گفت ظمی  کا ضا  علیر
واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در 
دستور کار است اما واکسیناسیون دانش آموزان 
هر  به  بلکه  نیست،  مدارس  بازگشایی  شرط 
میزان که بشود پروتکل ها را رعایت کرد، می توان مدارس 
را بازگشایی کرد. به گزارش دنیای جوانان، سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای 
معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، که با 
موضوع پروژه مهر و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، 
در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر، برگزارشد، اظهار کرد: 
علیرغم تالش های فراوان، همچنان چالش های آموزش و 
پرورش بسیار زیاد است؛ لذا زمانی می توانیم به توفیقات و 
اهداف تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم که مشکالت حل شود 

و این موضوع نیازمند حمایت ملی و تمام قد دارد.
صفحه ۲

استاندار خراسان رضوی در مراسم تودیع و معارفه شهردار مشهد؛

اولویت مشهد، تعیین و تکلیف بافت پیرامون حرم
 در راستای مطالبات مردم
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صفحه 3چالش  اصلی دولت، مهار تورم است
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حجت اهلل ایوبي: 

سیاستگذاری هنری 
یعنی رابطه دولت 

و هنر

6ورزش
مجیدی: حق ما این 

است که در خانه 
خود بازی کنیم

هنگ 7فر

هنر امری قدیمی و کهن است. در کشوری مانند ایران، با داشتن 
هنرهای چندصدساله و چندهزارساله، مزیت نسبی ما فرهنگ و 
هنر است. در فرانسه، پیش از انقالب فرانسه، هنرهایی چون 
تئاتر و نمایش و نقاشی وجود داشت و صاحبان قدرت گاهی به 

اهالی هنر سر می زدند و کمک می کردند.

سرمربی استقالل  نسبت به برگزار نشدن دیدار تیمش با 
الهالل در ایران گالیه کرد.

به گزارش دنیای جوانان، فرهاد مجیدی در نشست خبری 
قبل از دیدار با الهالل عربستان حضور یافت و صحبت هایی 

را انجام داد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان قزوین با اعالم این خبر افزود: نخستین 
کتابخانه چاپ سنگی و کتب خطی قزوین در فضای تاریخی 

خانه فرهنگ امیرکبیر راه اندازی می شود.

خیز بلند قزوین 
برای کسب عنوان 

پایتختی کتاب ایران

افراد ۴۲ سال به باال برای واکسن ثبت نام کنند جزئیات ثبت نام تسهیالت کرونایی
 برای 14 گروه شغلی

به گزارش دنیای جوانان، بر اساس این اطالعیه و مصوبه کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، فعاالن ۱۴ گروه از 
مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی ) شامل ۸۵۰ زیر رسته( می توانند 
تا پایان آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir برای 

ثبت نام تسهیالت ۱۲ درصدی اقدام کنند.
صفحه ۳

لغو  از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
رفع  گفت:  و  داد  خبر  شبانه  تردد  محدویت های 
محدودیت های تردد شبانه به این معنی نیست که 
با ترددهای غیرضروری، احتیاط های مربوط به فراگیری کرونا 

را کنار بگذاریم.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا رییسی در یک گفت 

وگوی تلویزیونی تصریح کرد: اعمال هر محدودیتی با هدف 
سالمت مردم بود و اگر منع تردد شبانه ایجاد شد برای این بود 
که دورهمی های صورت نگیرد و بدنبال آن شیوع کرونا گسترش 
نیابد.  وی گفت: باید توجه کرد که ایجاد هر محدودیتی به خاطر 

حفظ سالمت مردم بوده است.
صفحه ۲

محدودیت های تردد شبانه لغو شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

صفحه ۳

 تـداوم تعطیلی مـدارس و گذران 
سـال تحصیلـی بـا تکیـه صـرف بـه 
آمـوزش مجازی، چالش هـای نابرابری 
افزایـش  را  آموزشـی  فرصت هـای 
می دهـد. تاثیر نابرابـری در برخورداری 
و  پرورشـی  آموزشـی،  امکانـات  از 
در  دانش آمـوزان  رشـد  بـر  بهداشـتی 
ملموس تـر  مجـازی  آمـوزش  شـیوه 

. ست ا
می شـود  نیمـی  و  سـال  یـک 
کرونـا مانند بسـیاری از حوزه ها، چهره 
مدارس کشـور را هم تغییر داده اسـت. 
ایـن بیمـاری از یـک سـال و نیم پیش 
قاتـل هرگونه اجتماع کم حفاظتی شـد 
کـه دسـتورالعمل های بهداشـتی در آن 
بـه درسـتی رعایـت نمی شـد. مدارس 
از نخسـتین مراکـزی بـود در سراسـر 
دنیـا تعطیلـی را تجربـه کـرد. نگرانـی 
در خصـوص عـدم رعایـت پروتکل هـا 
از سـوی دانـش آمـوزان پرتعـداد و کم 
سـن و سـال و شـیوع بیمـاری، اگرچه 
با اتخاذ تدابیر مشـخص در کشـورهای 
مختلف جهـان کاهش یافت و متعاقب 
آن آموزش حضوری از سـر گرفته شد، 
امـا در کشـور مـا هنـوز ایـن مهـم به 

انجام نرسـیده اسـت.
کشـور   ۲۰۷ از  حاضـر  حـال  در 
جهـان، مـدارس تنهـا در ۳۰ کشـور به 
طـور کامـل تعطیل هسـتند کـه ایران 
هـم یکـی از آنهـا اسـت. در ایـن میان 
مدارس در ۱۰۷ کشـور باز اسـت و ۷۰ 
کشـور مـدارس ترکیبـی یعنـی تلفیقی 
از آمـوزش حضوری و مجازی را تجربه 

می کننـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه تکیـه 
صـرف بـر آمـوزش مجـازی و تعطیلی 
بـه  دسترسـی  فرصت هـای  مـدارس، 
عدالت آموزشـی را به صورت معناداری 

کاهـش می دهـد.
ن  یکسـا سـی  ستر د م  عـد
دانش آمـوزان بـه ابزارهـای الزم برای 
جملـه  از  مجـازی  آمـوزش  دریافـت 
سـطح  تبلـت،  یـا  هوشـمند  گوشـی 
بـر  اقتصـادی  وضعیـت  تاثیرگـذاری 
برابری آموزشـی را افزایش داده اسـت. 
وضعیـت  بـا  خانواده هـا  از  بسـیاری 
اقتصـادی ضعیـف، قـادر به تهیـه این 
ابزارهای الکترونیک نیسـتند و آموزش 
و پـرورش هـم بودجه الزم برای تامین 
ایـن پیش نیازهـا را نـدارد. در نتیجـه 
درسـال گذشـته برخـی دانش آمـوزان 
کـه تعـداد آنهـا کـم هـم نیسـت، از 
دریافـت محتـوای آمـوزش مجـازی یا 
بـه عبارتی بـه کل از دریافـت آموزش 

بازمانده انـد. مدرسـه ای 
کـه  بـود  پارسـال  مـاه  بهمـن 
جانشـین وزیـر آمـوزش و پـرورش در 
طـرح هدایـت اعـالم داشـت: بـه پنج 
میلیـون ابـزار آمـوزش الکترونیک نیاز 
اسـت چـرا کـه سـه میلیـون محصـل 
آموزشـی  ابزارهـای  از  یـک  هیـچ  از 
برخـوردار نیسـتند و از طرفـی حـدود 
۱۲ درصـد دانـش آمـوزان بـه صورت 
مسـتقل ابزار آموزشـی هوشـمند را در 

اختیـار دارنـد.
هنچنین عدم دسترسـی یکسـان 
بـه اینترنت، بـه عاملی بـرای نابرابری 
برخـی  اسـت.  شـده  بـدل  آموزشـی 
خانواده هـا قـادر بـه تامیـن هزینه های 
فرزندانشـان  بـرای  اینترنـت  سـنگین 
برخـی  یـن،  ا ز  ا گذشـته  نیسـتند. 
خانواده هـای  جملـه  از  خانواده هـا 
عشـایر بـه خاطـر جابجایی های فصلی 
و عبـور از مناطق مختلف از دسترسـی 

پایـدار بـه اینترنـت محـروم هسـتند.
سـطح سـواد دانش آمـوزان هـم 
در شـیوه مجـازی آمـوزش بیـش از 
نابرابـری  بـرای  عاملـی  بـه  پیـش 
آموزشـی بدل شـده اسـت. در سـبک 
بـه رغـم تـالش  آمـوزش،  مجـازی 
بسـیار زیـاد معلمـان، بخـش مهمـی 
از بـار آمـوزش و تکلیف خواهـی بـر 
دوش خانواده هـا افتـاده اسـت. پدر و 
مادرهایـی بـا سـطح سـواد کـم، قادر 
بـه آمـوزش و رفـع ایـراد دانش آمـوز 
معلـم  بـا  موثـر  رتبـاط  ا حتـی  یـا 
دانش آمـوز بـه منظـور رفـع مشـکل 

نیسـتند. درسـی 
فقـط  مدرسـه  در  دانش آمـوزان 
درس نمی آموزنـد. در شـیوه آمـوزش 
دریافـت  در  دانش آمـوزان  مجـازی،  
آموزه هـای اجتماعـی و بهداشـتی هـم  

تجربـه می کننـد. را  نابرابـری 
در پـروژه تحقیقاتـی بیـن المللی 

در  کـه  دهیـد«  نجـات  را  »کـودکان 
سـپتامبر ۲۰۲۰ انجـام شـده هـم بـه 
این مهم اشـاره شده اسـت. این مساله 
درمـورد انتقـال آموزه هـای اجتماعی از 
جملـه دسـتورالعمل های بهداشـتی هم 

صحـت دارد.
در شـرایط پاندمـی، دسترسـی به 
ارتباطـات بهداشـتی بـه طـور خاصـی 
حیاتی اسـت. مـدارس غالبـًا اطالعات 
مهمـی را دربـاره موضوعـات مرتبط با 
بهداشـت، ماننـد چگونگـی پیشـگیری 
و  عفونـی  بیماری هـای  کنتـرل  و 
تعطیلـی  می دهنـد.  ارائـه  بیماری هـا، 
مـدارس، دسترسـی کودکان بـه منابع 
اطالعاتـی ماننـد معلمان و دوسـتان را 
مختـل می کنـد و آن هـا را متکـی بـه 
مراقبـان مـی سـازد تـا بـه اطالعـات 
اعتمـاد  آن هـا  کوویـد-۱۹  بهداشـتی 
کننـد و ایـن در مـواردی کـه مراقبـان 
نخواهنـد یـا نتواننـد بـا فرزنـدان خود 

برقـرار  ارتبـاط  کوویـد-۱۹  مـورد  در 
کننـد، سـالمت خانـواده را در معـرض 

خطـر قـرار می دهـد.
در ایـن پـروژه آمـده اسـت: ایـن 
کـودکان همچنیـن یادگیـری در مورد 
روش های بهداشـتی کـه مدارس اغلب 
آمـوزش می دهند، از جمله شستشـوی 
منظـم دسـت را - کـه اقدامی اساسـی 
بـرای به حداقل رسـاندن خطـر انتقال 
کوویـد-۱۹ اسـت- از دسـت می دهند. 
مخصوصا کـودکان بزرگتـر که ممکن 
اسـت بـه رسـانه های اجتماعـی روی 
آورنـد کـه این امر باعـث افزایش خطر 
می شـود.  نادرسـت  اطالعـات  انتشـار 
خانوارهایـی کـه به اینترنت دسترسـی 
ندارنـد ممکـن اسـت هیـچ اطالعاتـی 
در مـورد دنیاگیـری، از جملـه این کـه 
چگونـه از خـود محافظـت کننـد، و در 
چه جاهایی در جسـتجوی مراقبت های 
بهداشـتی و مشـاوره باشـند، دریافـت 
مخاطراتـی  میـان  ایـن  .در  نکننـد 
در  کـودکان  اشـتغال  احتمـال  چـون 
خانواده هـای کم بضاعت و حتی ازدواج 
فرصـت  رفتـن  دسـت  از  و  کـودکان 
رسـیدگی و پشـتیبانی پرسـنل مدرسه 
بیـش از پیـش عدالـت آموزشـی را زیر 

سـوال می بـرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه آموزش 
افزایـش  بـا  ترکیبـی،  یـا  حضـوری 
تعامـل و ارتبـاط چهـره به چهـره معلم 
دانش آمـوزان،  بـا  مدرسـه  پرسـنل  و 
بـرای  را  متوازن تـری  فرصت هـای 
آمـوزش دانش آمـوزان فراهـم می کند 
و از بروز شـکاف های بیشتر و عمیق تر 
دانش آمـوزان  پـرورش  و  آمـوزش  در 

می کنـد. جلوگیـری 

غبار دیجیتال بر چهره عدالت آموزشی 

علی هوشمندراد

اکسـیژن  تنهـا  ایـن 
حیـات  عامـل  کـه  نیسـت 
انسـان اسـت، بلکـه اعتماد 
نیـز عامـل مهمـی در حفظ 
ر  به شـما ن  نسـا ا ی  بقـا
مـی رود. گسـتردگی و عمق 
رابطـه بیـن اعتمـاد و اقتصـاد آنقـدر زیـاد اسـت کـه 
نمی تـوان بـه سـهولت حـوزه خاصـی را بـرای مطالعـه 
 The یـا  اعتمـاد“  ”اقتصـاد  امـا  نمـود،  توصیـه  آن 
Economics of Trust بخـش مهمـی در رابطـه 

بـا مباحـث موردنظـر مـا می باشـد.
اعتماد که واژه ای مصطلح در زبان فارسـی اسـت، 
ریشـه عربـی دارد و بـه مفهوم تکیه کردن، یـا واگذاری 
انجـام کاری بـه دیگـری تعریـف شـده اسـت )۱(. در 
واژه نامه هـای انگلیسـی هـم کلمـه اعتمـاد به معنـای 
پشـت گرمی، اعتقـاد و اتکا به کار رفتـه و معادل کلماتی 
است مانند Confidence ، Reliance ، Trust و 
Dependence ، در میـان واژه های انگلیسـی، کلمه 
Trust واژه ای متـداول و هم سـو بـا فرهنـگ جوامـع 
غـرب اسـت، کـه در مکالمـات بیشـتر مـورد اسـتفاده 

می گیرد. قـرار 
پسـا  و  یک سـو،  ز  ا پست مدرنیسـم  حرکـت 
بروکراسـی از سـوی دیگـر، میـدان عمل گسـترده تری 
را بـرای نزدیک شـدن واژه اعتمـاد بـه اقتصـاد فراهـم 
کرده انـد، لـذا ”اقتصـاد اعتمـاد“ مفهومـی فراتـر از یک 
رابطـه سـاده را بیـان می کند. تقریبًا از سـال های ۱۹۸۸ 
بـه این سـو، ایـن واژه مـورد اسـتفاده گسـترده علمـای 
اقتصـاد و سـایر حوزه هـای اجتماعـی قـرار گرفتـه و 
بـه  این خصـوص  در  معتبـری  علمـی  شـخصیت های 

پرداخته انـد. کاوش 
اعتمـاد، یـک کاالی خدماتی اسـت کـه به صورت 
مکمـل، روابـط اقتصـادی ـ اجتماعـی مـا را سـامان 
می دهـد و فقـدان آن، ریسـک فعالیت هـای اقتصـادی 
از  انبوهـی  حجـم  بـا  را  مدیریـت  و  داده  افزایـش  را 
مؤثـری  به طـور  اعتمـاد،  می سـازد.  روبـه رو  قوانیـن 
توانائـی جایگزینـی با مسـئله کنترل در سـازمان را دارد 
و»داسـگپتا« هـم بـرای اولین بـار اعتمـاد را به عنـوان 
نوشـته هایش  در   )Commodity( محصـول  یـک 
مـورد توجـه قـرار می دهـد. وی بـر ایـن باور اسـت که 
اعتمـاد و کنتـرل عملکـرد مشـابهی دارند. از ایـن رو، با 
هزینه هـای کمتـر می تـوان سـازمان را متحـول نمود و 

منابـع را بهتـر بـه کار گرفت.
اقتصـاد اعتمـاد، اقتصـادی اسـت غیرمتمرکـز که 
بـا شـرایط شفاف سـازی در درآمدهـای سـرانه بـاال، به 
سـهولت می توانـد کارائی، اثربخشـی و بهـره وری را در 
بنگاه هـای اقتصـادی متحـول سـازد. بنابرایـن، اقتصاد 
 The Economics( اعتمـاد، برخـالف اقتصاد فقـر
of Poverty( عمـل می کنـد. چالش هـای موجـود 
در ایـن دو فضـای متعـارض از آنجـا شـروع می شـود 
کـه فرهنـگ سـنتی در مقابـل فرهنـگ مـدرن، محیط 

اعتمـاد را در فعالیت هـای اجتماعـی با دشـواری روبه رو 
می سـازد.

باالرفتـن نرخ بهره در بازارهای غیردولتی، کاهش 
شـاخص بـورس، فـرار سـرمایه و ده هـا پدیـده دیگـر 
اقتصـادی، محصول برآمدن ”دیـوار بی اعتمادی“ مردم 
نسـبت بـه فرآیندهـای تصمیم گیـری در سـطح کالن 
یـک  از  می تواننـد  تصمیم گیری هـا  ایـن  می باشـند. 
سـاختار دولتـی برخـوردار باشـند و برعکـس، می توانند 
متأثـر از تصمیم گیـری در بخش سـایه اقتصـاد )اقتصاد 

غیررسـمی( به شـمار آیند.
بـه  نیـز   )HRM ( انسـانی  منابـع  مدیریـت 
شـدت تحت تأثیـر اقتصـاد اعتمـاد اسـت و تورم هـای 
نابسـامانی  در  عامـل  دردسرسـازترین  افسارگسـیخته، 
سـاختار اقتصـاد اعتمـاد به شـمار می روند. سـرمایه های 
از  تأثیرپذیـر  خدمـات،  بخـش  در  به ویـژه  اجتماعـی، 
اعتمـاد نسـبت بـه محیـط هسـتند. تحقیقـات به عمـل 
آمـده در حـوزه میـزان اعتمـاد عمومـی بـه مشـاغل 
مختلـف در ایـران در سـال های اوایـل دهـه ۱۳۸۰، که 
توسـط وزارت ارشـاد صورت گرفته، نشـان می دهد که 
پائین ترین سـطح اعتماد متعلق به تجار و کسـبه اسـت. 
از ایـن رو، تـا اعتمـاد عممی نسـبت به تجار و کسـبه به 
سـطح قابـل قبولـی نرسـد، امـکان رونق گرفتن بخش 
خصوصـی و بهبـود بـازار بـورس فراهـم نخواهد شـد.

و  دارد،  همـواری  و  آرامـش  در  ریشـه  اعتمـاد، 
برعکـس، خشـونت با درشـتی و ناهمـواری و تندخوئی 
همـراه اسـت. از ایـن رو، احیاء اقتصاد اعتماد در شـرایط 
انقالبـی و آن هـم از نـوع ایدئولوژیـک، با سـختی های 
خاص خود روبه رو اسـت و نمی توان در شـرایط بحران، 

زمینـه جایگزینـی آن را فراهـم نمود.
اعتمـاد، کاالئی اسـت نرم افـزاری، کـه حوزه های 
متفاوتـی از رفتارهـای مردم را تحت تأثیـر قرار می دهد: 
از بی اعتنائـی نسـبت به رونـد افزایش قیمت هـا تا عدم 
توجـه بـه تحـوالت اداری، و در حوزه هـای کالن هـم 
کم توجهی نسـبت به تحوالت سیاسـی منطقه، از جمله 
رویدادهائی اسـت که نقش اعتماد را در واکنش نسـبت 

بـه تغییرات نشـان می دهد.
اعتمـاد، کاالئـی اسـت کـه بـرای جامعـه نقـش 

می کنـد.  بـازی  را  سـیمان 
در سـطح خانـواده به خوبـی قابـل رؤیت اسـت که 
بـا افزایـش اعتمـاد بیـن اعضاء خانـواده، رونـد افزایش 
هزینه هـا کاهـش می یابـد، و برعکـس خانواده هـا در 
شـرایط بحـران اگـر بی اعتمـاد نیـز بـر دردسرهایشـان 
بـه  اقتصادی شـان  افـزوده شـود، رونـد خسـارت های 
شـدت افزایـش می یابـد. از ایـن رو، اسـتفاده مناسـب از 
ایـن کاال )اعتمـاد( به شـرایط و موقعیـت مصرف کننده 

برمی گـردد، کـه چـه اهدافـی مـورد نظر اسـت.
برخـی بـر ایـن باورنـد کـه از طریـق قوانیـن و 
مقـررات می تـوان کاسـتی های ناشـی از فقـدان اعتماد 
را از میان برداشـت، در حالی که در عمل این جایگزینی 
چنـدان سـاده نیسـت و در برخـی از جوامـع، به ویژه در 
نتوانسـته اند  قوانیـن و مقـررات  جوامـع توسـعه نیافته، 

به گونـه ای اعتمـادزا عمـل کنند.

اقتصاد اعتماد
سرمقاله
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بررسی برای بهداشت کمیسیون در کارگروهی تشکیل
مشکالتپرستاران

شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  نایب 
پرستاران  مشکالت  بررسی  برای  کارگروهی  تشکیل  از  اسالمی 

خبر داد.
کمیسیون  گذشته  روز  جلسه  توضیح  در  میرمحمدی  جلیل 
بهداشت و درمان گفت: این جلسه با حضور مسئوالنی از وزارت 
بهداشت، سازمان  نظام پرستاری، برنامه، بودجه و سازمان استخدامی 
کشور و کارشناسانی از مرکز پژوهش های مجلس جهت بررسی 
مشکالت مرتبط با گروه پرستاران از جمله پرداخت فوق العاده خاص، 
جذب نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف استخدام ها و نیروهای طرحی 

غیرایثارگر تشکیل شد.
نمایندگانی  از  وی توضیح داد: مقرر شد کارگروهی متشکل 
از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و 
استخدامی و دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان جهت بررسی 
این مشکالت و تعیین راهکارهای اجرایی تشکیل شود. مصوبات 
به صورت مکتوب و رسمی از طرف مجلس به رئیس جمهور ارائه 
خواهد شد تا در صورت صالحدید در دستور کار دولت یا ستاد مقابله 

با کرونا قرار گیرد .

نماینده اهواز:
کار دستور در را نیروهایشرکتی وضعیت تبدیل دولت

قراردهد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی از دولت خواست 
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و شهرداری ها به ویژه ایثارگران را 

در دستورکار خود قرار دهد.
اسالمی  شورای  مجلس  علنی  نشست  در  یوسفی  مجتبی 
جدید  دولت  کار  به  شروع  ابتدای  در  گفت:  شفاهی،  تذکر  در 
هستیم، انتظاری که از وزرا داریم و جزو شروط مجلس انقالبی 
تبدیل  و  ساماندهی  تکلیف،  تعیین  است  بوده  هم  آنها  برای 
است  وزارتخانه ها  در  پیمانکاری  و  شرکتی  نیروهای  وضعیت 
معیشتی  با مشکالت  آنها  از  بسیاری  کنونی  در شرایط  که  چرا 

مواجه هستند. جدی 
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای 
اسالمی افزود: در بسیاری از وزارتخانه ها تفاوت دریافت حقوق بین 
نیروی شرکتی و رسمی که همان شغل را دارد، برخی اوقات تا ۵ 
برابر است همچنان که این وضعیت در وزارتخانه های نفت، بهداشت 

و ارتباطات مشاهده می شود.
یوسفی افزود: با توجه به مصوبه مجلس برای تبدیل وضعیت 
براساس  باید  و شرکتی شهرداری ها  پرسنل خدماتی  و  ایثارگران 

قانون سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ۳ ماه تعیین تکلیف می شدند.
نیروهای  تبدیل وضعیت  دولت  داریم  انتظار  تاکید کرد:  وی 
شرکتی در تمام وزارتخانه ها و ایثارگران و پرسنل شهرداری ها را 

به سرعت در دستور کار قرار دهد.

محدودیتهایترددشبانهلغوشد
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از لغو محدویت های تردد شبانه خبر 
داد و گفت: رفع محدودیت های تردد شبانه به این معنی نیست که با ترددهای 

غیرضروری، احتیاط های مربوط به فراگیری کرونا را کنار بگذاریم.
به گزارش دنیای جوانان، علیرضا رییسی در یک گفت وگوی تلویزیونی 
تصریح کرد: اعمال هر محدودیتی با هدف سالمت مردم بود و اگر منع تردد 
شبانه ایجاد شد برای این بود که دورهمی های صورت نگیرد و بدنبال آن 

شیوع کرونا گسترش نیابد.  
وی گفت: باید توجه کرد که ایجاد هر محدودیتی به خاطر حفظ سالمت 

مردم بوده است.
رییسی ادامه داد: با توجه به اینکه مراکز واکسیناسیون افزایش یافته 
و  مراکز شبانه روزی هم ایجاد شده است برداشتن و لغو منع تردد به این 
معنا نیست که دورهمی ها برگزار شود و خواهش ما از مردم این است که 
با برداشتن منع تردد در خیابان نچرخند و فقط برای تزریق واکسن کرونا 

از منزل خارج شوند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: نکته دیگر اینکه مردم بدانند 
با تزریق واکسن ایمنی کامل را ندارند و بر این باور نباشند که می توانند 

ماسک نزنند.
وی در پاسخ به سوال مجری با تاکید براینکه پس شما لغو منع تردد را 
اعالم می کنید، تصریح کرد: البته من یواشکی اعالم می کنم که منع تردد 
برداشته شده است، اما مردم بیرون نیایند، مگر در همان ساعات منع تردد 

برای تزریق واکسن بیرون بیایند.
همانطور که پیش از این اعالم شده، برابر تصمیم ستادملی مقابله با کرونا، 
تردد از ساعت ۲۲ تا سه بامداد در معابر تمام شهرهای کشور با هر وضعیت 
کرونایی اعم از قرمز، نارنجی، زرد و آبی ممنوع بوده و خودروهای غیرمجاز 

۲۰۰ هزار تومان جریمه می شوند.  

افراد۴۲سالبهباالبرایواکسنثبتنامکنند
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:  همه افراد ۴۲ سال 
به باال )متولدین ۱۳۵۸ و قبل( در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه 
salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را بالفاصله خود انتخاب 

کنند و برای این کار، نیازی به داشتن پرونده بهداشت نیست.
براساس اعالم وزارت بهداشت، همچنین افراد ۳۲ تا ۴۱ سال )متولدین 
۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸(  که ساکن استانهای آذربایجان غربی، ایالم، بوشهر، خراسان 
جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، قم و 
هرمزگان هستند و در پایگاه های بهداشت پرونده سالمت دارند می توانند از 

طریق همین سامانه ثبت نام کنند.
همچنین همه افرادی که قبال در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام 
کرده اما به هر دلیل هنوز واکسن دریافت نکرده اند می توانند دوباره ثبت نام 

کنند.
باال  به  سال   ۴۵ افراد  برای  کرونا  واکسن  تزریق  ثبت نام  سامانه 
 ۲۱ امروز)یکشنبه  و  شد  باز  ماه  شهریور   ۱۶ قبل(  و   ۱۳۵۵ )متولدین 
شهریور( حداقل سن ثبت نام و دریافت نوبت واکسن کرونا در کشور سه 

سال کاهش یافت.
تا کنون ۲۲ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۱۴۱ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۲ 
میلیون و ۱۰۴ هزار و ۲ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 

های تزریق شده در کشور به ۳۵ میلیون و ۴۷ هزار و ۱۴۳ ُدز رسید.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

نقشسالمتدربازگشاییمدارسیکاصلمهماست
گفت:   کاظمی  علیرضا 
دانش  واکسیناسیون  هرچند 
در  سال   ۱۸ تا   ۱۲ آموزان 
دستور کار است اما واکسیناسیون دانش 
آموزان شرط بازگشایی مدارس نیست، 
پروتکل  بشود  که  میزان  هر  به  بلکه 
ها را رعایت کرد، می توان مدارس را 

بازگشایی کرد.
به گزارش دنیای جوانان، سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی 
و  معاونان  شورای  اعضای  مشترک 
پرورش سراسر  و  آموزش  مدیران کل 
و  مهر  پروژه  موضوع  با  که  کشور، 
تحصیلی  سال  در  مدارس  بازگشایی 
تربیتی  فرهنگی  اردوگاه  در  جدید، 
کرد:  اظهار  برگزارشد،  باهنر،  شهید 
همچنان  فراوان،  های  تالش  علیرغم 
چالش های آموزش و پرورش بسیار زیاد 
است؛ لذا زمانی می توانیم به توفیقات و 
اهداف تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم 
این موضوع  که مشکالت حل شود و 

نیازمند حمایت ملی و تمام قد دارد.
کاظمی با تشریح برخی مشکالت  
آموزش و پرورش ادامه داد: تا زمانی که 
سالمت جسمی و روانی دانش آموزان را 
تامین نکنیم در حوزه دستیابی به اهداف 

تعلیم و تربیت مشکل اساسی داریم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
و  توفیقات  به  می توانیم  زمانی  گفت: 
اهداف تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم 
شود  حل  و  تامین  مشکالت  این  که 
و  ملی  حمایت  نیازمند  موضوع  این 

تمام قد دارد.
و  کمیت  در  کفایت  افزود:  وی 
صالحیت در نیروی انسانی بزرگ ترین 
عدم  است  پرورش  و  آموزش  چالش 
کفایت منابع مالی یکی دیگر از چالش 
های این دستگاه عریض و طویل است.

کاظمی با اشاره به برنامه درسی، 
ما  درسی  برنامه  ساختار  کرد:  تصریح 
و   است  محور  دانش  و  محور  حافظه 
نیازمند تحول عمیق و بنیادین در این 

حوزه هستیم تا تربیت محور باشد.
درمدیریت  ثباتی  بی  گفت:  وی 
و  آموزش  بزرگ  های  چالش  از  یکی 
پرورش است چنان که طی  ۸ سال، ۵ 
وزیر تغییر می کند و تغییر یک مدیر تا 

کف مدرسه پیش می رود این یکی از 
عوامل عدم موفقیت آموزش و پرورش 

در تحقق اهداف است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
ثبوت مدیریت را عامل موفقیت آموزش 
و پرورش دانست و اضافه کرد: نبود نظام 
ارزشیابی تربیتی مطلوب، توزیع نامتعادل 
تجهیزات و فضاهای آموزشی، از دیگر 

چالش های آموزش و پرورش است.
بر  تمرکز  بر  تأکید  با  کاظمی 
موضوعات بازگشایی مدارس خاطرنشان 
کرد: مسائل در سه بخش تقسیم بندی 
انسانی،  نیروهای  حوزه  در  می شود؛ 
خرید  نیروهای  طریق  از  تامین  بحث 
است.  مهم  التدریس  حق  و  خدمات 
قرآنی،  نیروهای  و  خدمتگزاران  بحث 
به کارگیری نیروهای دانشگاه فرهنگیان 

نیز باید بررسی شود.
و  مالی  بخش  در  افزود:  وی 
حق  پاداش،  بخش  نیز  تی  تجهیزا
باید  ویژه،  العاده  فوق  و  ها  التدریسی 
اولویت بندی شود. در حوزه تجهیزات 
در  باید  مدارس  در  تبلت  توزیع  نیز 

اولویت باشد.
و  موزش  آ رت  ا ز و سرپرست 
پرورش از تامین منابع مالی تهیه تبلت 
دانش آموزی و ابالغ آن تا هفته آینده 
سال  در  افزود:  و  داد  خبر  استان ها  به 
جدید تحصیلی نسخه جدید شبکه شاد 

راه اندازی  می شود. 
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور 
در خصوص اینترنت شاد، گفت:  اینترنت 
مورد استفاده معلمان و دانش آموزان در 

شبکه شاد رایگان خواهد بود.
بودن  صدایی  تک  بر  کاظمی 
مدارس  بازگشایی  به  مربوط  خبرهای 

فرصت  در  کرد:  عنوان  و  کرد  تاکید 
بسته  تدوین  با  مهرماه،  تا  باقیمانده 
بازگشایی مدارس و اقناع سازی افکار 
عمومی تالش کنیم این تک صدایی را 

ایجاد کنیم.
ر  د سالمت  تی  ا ذ تقدم  وی 
مهم  اصل  یک  را  مدارس  بازگشایی 
اقناع  کفایت  کرد:  تصریح  و  دانست 
جامعه و خانواده ها نیز یک اصل مهم 
تامین  در  عدالت  اصل  است،  دیگر 
رویکردهای  با  آموزشی  فرصت های 
اصل  باشد.  مدنظر  باید  نیز  اقتضایی 
انعطاف و تفاوت های جغرافیایی متناسب 
حضور  بودن  تدریجی  اصل  کرونا،  با 
و  آموزش  فضای  در  دانش آموزان 
و  نزدیک  نظارت  اصل  و  پرورش 
میدانی در قالب ایجاد یک شبکه بزرگ 
دیگر  از  نیز  مدرسه  دل  تا  مویرگی  و 

اصول مهم قابل توجه است.
و  موزش  آ رت  ا ز و سرپرست 
پرورش، اصل تمرکززدایی را یک اصل 
مهم دانست و افزود: استان ها باید مانور 
سال  آغاز  کنند.  تدوین  را  بازگشایی 
بازگشایی  و  مهرماه  اول  از  تحصیلی 
در قالب الگوی تدوین شده خواهد بود. 
توجه به واکسیناسیون مخاطبان آموزش 

و پرورش نیز باید دردستور کار باشد.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی 
بسیار  تحصیلی  سال  آغاز  زنگ  برای 
مهم است که باید در الیه های استانی، 
منطقه ای و مدرسه ای اتفاق بیافتد. در 
کنار نواختن  زنگ آغاز سال تحصیلی، 
نواختن زنگ نماز و ایثار و مقاومت نیز 

باید در دستور کار باشد.
تکریم   نهضت  همچنین  کاظمی 
مهم  را  ر  رفتا و  ر  گفتا در  معلمان 

برشمرد و تصریح کرد: بسته سیاستی 
معاونت  از سوی  اجتماعی  آسیب های 
به  و  تدوین  را  فرهنگی  و  پرورشی 
آموزشی  دوره  کردیم.  ابالغ  استان ها 
نیز  مدارس  اجرایی  نامه  آیین  برای 
برگزاری  نیازمند  که  شود  تدوین  باید 

دوره های مختلف است.
بازگشایی  لگوی  ا درباره  وی 
مدارس گفت: در این الگو سه مسیر را 
تلویزیونی  مدرسه  کرد؛  خواهیم  دنبال 
ایران به عنوان مکمل، فضای مجازی 
و شبکه شاد به عنوان مهم ترین ریل 
با پوشش حداکثری که سال تحصیلی 
حضوری  آموزش  می شود،  آغاز  آن  با 
آرام و تدریجی که به عنوان گام سوم 

مطرح است.
و  موزش  آ رت  ا ز و سرپرست 
پرورش، اضافه کرد: آموزش در مدارس 
کم جمعیت روستایی و عشایری که سال 
گذشته نیز حضوری بوده اند و دسترسی 
نیز  امسال  ندارند  مجازی  فضای  به 

حضوری خواهد بود.
وی ادامه داد:  آموزش در مدارس 
با جمعیت متوسطه به صورت ترکیبی 
نصف  آموزشی  ساعات  و  بود  خواهد 
بود.  خواهد  مجازی  نصف  و  حضوری 
اتمام  از  بعد  این موضوع ۱۵ روز  البته 

واکسیناسیون پیگیری می شود.
کاظمی تصریح کرد: در گام سوم 
مدارس با تراکم باال و پرجمعیت است 
که در صورت مهیا بودن زیرساخت ها 
با گروه بندی دانش آموزان و حضور یک 
روز در میان، و حضور حداقلی آموزش 

ها حضوری خواهد شد. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی و 
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
وی افزود:  هرچند واکسیناسیون دانش 
کار  دستور  در  سال   ۱۸ تا   ۱۲ آموزان 
آموزان  دانش  واکسیناسیون  اما  است 
شرط بازگشایی مدارس نیست بلکه به 
هر میزان که بشود پروتکل ها را رعایت 
کرد، می توان مدارس را بازگشایی کرد، 
لذا  به طور کلی بازگشایی مدارس در 
سال جدید تحصیلی با توجه به تراکم 
جمعیت و زیرساخت های بهداشتی در 
هر منطقه متفاوت خواهد بود و در این 

زمینه نیز تفویض اختیار خواهد شد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

زماناعالمنتایجنهاییکنکوربهتعویقافتاد
سازمان سنجش آموزش کشور از به تعویق افتادن زمان اعالم نتایج نهایی 

آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ خبر داد.
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطالعیه ای درخصوص زمان اعالم 
نتایج نهایی ازمون سراسری سال ۱۴۰۰ اعالم کرد: باتوجه به شرایط فراگیر کرونا 
در کشور و تعطیلی چندروزه مصوب ستاد ملی کرونا در اوائل شهریور ماه، و ایجاد 
محدودیت برای تردد بین شهرها و استان ها برگزاری آزمون عملی رشته علوم 
ورزشی و آموزش تربیت بدنی و انجام مصاحبه برای متقاضیان رشته های دارای 
)دانشگاه های شهید مطهری، شاهد، علوم قضایی، صدا و  شرایط خاص شامل 
سیمای جمهوری اسالمی ایران، علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، علوم پزشکی ارتش، 
رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، رشته مدیریت بیمه اکو دانشگاه 
)ع(- مشهد،  امام رضا  انتفاعی  غیر  رفاه،  غیرانتفاعی  دانشکده  عالمه طباطبائیی، 
دانشگاه جامع امام حسین )ع(، رشته های  تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریت 
های پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی و کدرشته های تحصیلی 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی –تهران( طبق برنامه ریزی 
این سازمان در زمان مقرر برگزار نشد که این موضوع باعث تاخیر در ارسال نتایج  

به این سازمان شده است. 
بر این اساس لذا با توجه به موارد فوق، نتایج نهایی آزمون سراسری سال 
۱۴۰۰ ، هفته اول مهرماه از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 

کشور اعالم خواهد شد.  
پیش از این دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، آخر شهریور 

ماه را به عنوان زمان اعالم نتایج کنکور سراسری اعالم کرده بود.

آخرینمهلتثبتانتقالدانشجویاندستیاریپزشکیاعالمشد
در  بالینی  تخصصی  دستیاری  دانشجویان  انتقالی  درخواست  ثبت  فرصت 

دانشگاه های علوم پزشکی جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ پایان می یابد.
بهداشت،  وزارت  دانشجویی  فرهنگی  معاونت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان دستیاری تخصصی بالینی می توانند از طریق 
سامانه نقل و انتقال درخواست خود را برای انتقالی در دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور ثبت کنند. فرصت ثبت نقل و انتقال دستیاران جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ به 
اتمام می رسد و بعد از این تاریخ تنها امکان پیگیری و رفع نقص توسط متقاضی 

وجود خواهد داشت.
تقاضای میهمان شدن در دانشگاه  های علوم پزشکی در سامانه درخواست 
میهمانی دستیاران تخصصی بالینی انجام می شود و فرصت دستیاران پزشکی برای 
ثبت میهمان شدن همچنان ادامه دارد. این گروه از دستیاران می توانند با مراجعه به 

سامانه میهمانی دستیاران، درخواست خود را ثبت کنند.
از طریق  تنها  میهمانی  و  انتقال  و  نقل  برای  دستیاران تخصصی  نام  ثبت 

الکترونیک و سامانه های مربوطه انجام می گیرد.
شرایط خاص مورد نظر در صورت موافقت شورای نقل و انتقال دانشگاه های 

مبدا و مقصد برای دستیاران
الف( تبعیت از همسر که عقد نکاح بعد از تاریخ انتخاب رشته - محل به 
پذیرش دستیار،  آزمون  تبصره: همسرانی که هر دو در یک  باشد.  پیوسته  وقوع 

شرکت و قبول شده اند.
ب( حکم کفالت مادر، پدر و یا برادر و خواهر دارای معلولیت جسمی یا روحی 

از مراجع قانونی
ج( ابتال به بیماری های صعب العالج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه
لفظ  آموزش و اطالق  به  نام و شروع  ثبت  از  انتقال صرفا پس  درخواست 
»دستیار« به فرد پذیرفته شده قابل دریافت و بررسی است. موافقت دانشگاه های 

علوم پزشکی مبداء و مقصد، شرط الزامی جهت انتقال دستیاران است.
انتقال دستیاران از سایر دانشگاه ها به دانشگاه های مستقر در شهر تهران و 
انتقال دستیاران دانشگاه های مستقر در شهر تهران به یکدیگر ممنوع است. انتقال 

در سال آخر دوره دستیاری و جابجایی دستیاران ممنوع است.

کشفبیشاز۲تُنموادمخدردرپایتخت
اجرای  در  مخدر  مواد  کیلوگرم  چهار  و  ُتن   ۲ از کشف  پایتخت  انتظامی  فرمانده 

سیزدهمین مرحله از طرح ظفر خبر داد.
از  مرحله  سیزدهمین  در  رحیمی  حسین  سردار  جوانان،  دنیای  گزارش  به   
تهران  انتظامی  فرماندهی  در  گذشته)یکشنبه(  روز  صبح  که  پایتخت  ظفر  طرح 
مرحله  چهارمین  و  ظفر  طرح  ز  ا مرحله  سیزدهمین  گفت:  شد،  ر  برگزا بزرگ 
به  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  در  همکارانم  توسط  جاری  سال  در  طرح  این 

درآمد. اجرا  مرحله 
فرمانده انتظامی پایتخت افزود: مبارزه جدی و قاطع با مواد مخدر از اولویت های 
نیروی انتظامی است و با اشراف اطالعاتی و تسلط بر باندهای مواد مخدر نتایج خوبی 

حاصل شده است که گوشه ای از آن در این طرح ها مشاهده می شود.
وی ادامه داد: در این مرحله دو ُتن و چهار کیلوگرم مواد مخدر کشف شد و 
 ۵۸ بودند. همچنین  اتباع  از  باند  المللی متالشی شد که دو  بین  باند بزرگ و  چهار 
کشف  با  و  شدند  دستگیر  نیز  نفر   ۸۰ و  شده  توقیف  قاچاقچیان  خودروی  دستگاه 
مخدر  مواد  قاچاقچیان  به  را  مهلکی  ضربه  جنگی  قشنگ   ۲۳۵ و  سالح  قبضه  سه 

زدیم. پایتخت 
سردار رحیمی ادامه داد: برخورد با خرده فروشان را هم به طور جدی در دستور کار 
قرار دادیم و چهار هزار و ۴۷۰ نفر در همین راستا دستگیر شدند. ۶۳۳ آالت و ادوات 

مرتبط با مواد مخدر نیز کشف شده است.

به گفته وی، یکی از موارد دیگری که دنبال می کنیم معتادان متجاهر هستند که 
بالغ بر ۵۰۰۰ معتاد متجاهر را در سطح پایتخت دستگیر کردیم که حدود ۶۰ درصد به 

مراکز بازپروری منتقل شدند.
سردار رحیمی اظهار کرد: بحث برخورد با افرادی که در فضای مجازی اقدام به 
تبلیغ یا فروش مواد مخدر می کنند نیز وجود دارد و پلیس با جدیت در فضای مجازی 
با آنان برخورد می کند که در این راستا نیز ۵۲ صفحه شناسایی شده و ۳۴ نفر گرداننده 
دستگیر شدند. ۲۳ نفر از رابطان این افراد نیز دستگیر شدند و مواد مخدر قابل توجهی از 

این افراد کشف شد که بیشتر آن از نوع گل است.
سردار رحیمی با اشاره به افرادی که مواد مخدر را ترانزیت می کنند، ادامه داد: به 
کشورهای اروپایی اعالم می کنیم که اگر قرار باشد از کشور ما مواد مخدر به اروپا قاچاق 
شود با جدیت با آن برخورد می کنیم. بعضا مسیر تردد برخی قاچاقچیان ایران است که 

ما این ها را شناسایی می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره زنان معتاد گفت: بحث جمع آوری این افراد به عهده 
اما باید مکانی برای  از این افراد را دستگیر کردیم؛  پلیس است. ما تعداد قابل توجهی 

بازپروری این افراد وجود داشته باشد.

دستگیریرمالکالهبردار۸۰۰میلیونتومانی!
فرمانده انتظامی بهشهر از دستگیری رمالی خبر داد که از یک شهروند بهشهری 

مبلغ هشت میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود.
روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران به نقل از سرهنگ  حسن عنایتی گنجی 
اعالم کرد که این رمال زن با سوء استفاده از اعتماد شهروند بهشهری ، طالجات وی به 

ارزش هشت میلیارد ریال را سرقت کرد.
وی افزود که متهم در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به مبلغ کالهبرداری از 

طریق رمالی و فالگیری اقرار کرد.
سرهنگ عنایتی با اشاره به تشکیل پرونده برای این متهم و تحویل وی به مرجع 
قضائی ،گفت : امروزه با توجه به این که بهترین مشاوران را در حوزه خانواده در جامعه 
این  می توانند  امر  کارشناسان  که  چرا  نیست  پیشگویی  و  رمالی  به  نیازی  دیگر  داریم، 

مشکالت را بخوبی درک و حل کنند.
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 Ti 3080 RTX رؤیت شدن کارت گرافیک
20GB در یک فروشگاه روسی

اصواًل شرکت های سازنده سعی می کنند تا حدی که ممکن است، اطالعات 
محصوالت در دست تولیدشان را از رسانه ها دور نگه دارند؛ اما چنین موضوعی در 
مورد خرده فروشان صدق نمی کند. درواقع شرکت های سازنده پیش از عرضه ی 
دستاوردهای جدیدشان به بازار، شرکت های پخش  و خرده فروشان را از محصوالت 

در دست تولید مطلع می سازند.
گاهی اوقات رخ می دهد که اطالعات محصوالت در دست تولید به صورت 
تصادفی در اختیار رسانه ها قرار بگیرد. البته موضوعی که در ادامه به آن خواهیم 
به  اقدام  روسیه  در  خرده فروشی  یک  و  نداده  رخ  تصادفی  به صورت  پرداخت 

پیش فروش کارت گرافیکی کرده که هنوز معرفی نشده است. 
انتظار  مورد  گرافیک  کارت  گیگابایتی   ۲۰ مدل  انویدیا  می رسد  نظر  به 
البته مشخص  که  است  گرفته  نظر  در  نیز  را   Ti  ۳۰۸۰  GeForce RTX
نیست چه زمانی امکان دسترسی کاربران به آن فراهم خواهد شد؛ البته اگر با 
قیمت های فعلی بازار توانایی خرید چنین GPU رده باالیی داشته باشید. نکته ی 
حائر اهمیت دیگر این است که تا رسیدن به زمانی که توان مصرفی کارت های 
بعدی  نسل  رسیدن  تا  نیست  نیاز  برسد،  وات   ۴۰۰ مرز  به  گیمینگ  گرافیک  
پردازنده های گرافیکی صبر کنیم؛ چراکه پیشنهادهای میان نسلی انویدیا از همین 

حاال داغ تر و پرمصرف تر از همیشه به نظر می رسند.
گرافیک  کارت  توانایی  بررسی  زمان  در   TechSpot از  والتون  استیو 
Ti ۳۰۸۰ GeForce RTX سؤال مهمی مطرح کرده است که به مخاطبان 
این GPU مربوط می شود. Ti ۳۰۸۰ RTX یکی از قدرتمندترین اعضای خانواده 
امپر است که در عین قابلیت های جذابی که دارد، قیمت بسیار باال و زمان معرفی 
 ۳۰۹۰ RTX آن که نصف VRAM نه چندان مناسب آن در کنار حجم حافظه
گزارش می شود، باعث شده تا ابهامات زیادی درباره اینکه این محصول مناسب 

کدام بخش از جامعه ی مخاطبان است، ایجاد شود.
شایعات مربوط به حافظه گرافیکی ۲۰ گیگابایتی کارت گرافیک رفرش شده ی 
 ۳۰۸۰ RTX ۳۰۸۰ ماه ها در رسانه ها دست به دست شد تا اینکه با معرفی RTX
Ti، طرفداران انویدیا را با حجم ۱۲ گیگابایتی VRAM یعنی کمتر از تمامی 
مدل های رده باالی سری Radeon ۶۰۰۰ ناامید کرد؛ اما ایسوس و گیگابایت 
سال گذشته با مطرح کردن مدل ۲۰ گیگابایتی Ti ۳۰۸۰ RTX دوباره امیدها 
را زنده کردند و از آن زمان منتظر این بودیم باالخره چه زمانی شاهد انتشار اخبار 

بیشتری از این مدل خاص خواهیم بود.
گرافیک  کارت  درایور  به  ظاهراً  که  فایلی  ناشناس  کاربر  یک  هفته،  این 
Ti Xtreme ۳۰۸۰ Gigabyte Aorus GeForce RTX اختصاص 
دارد در اینترنت منتشر کرده که توسط کاربر momomo_us در توییتر کشف 
تا مدل ۱۲ گیگابایتی موجود که در ماه ژوئن  پردازنده  این  شده است. آی دی 
معرفی شد، تفاوت دارد و این موضوع باعث شده است احتمال اشاره ی آن به مدل 

۲۰ گیگابایتی مورد نظر کاربران قوت بگیرد.
مدل   GDDR۶X حافظه ی  همان  از  تراشه  این  ظاهراً  این،  بر  عالوه 
معمولی با سرعت ۱۹ گیگابیت بر ثانیه در کنار یک رابط حافظه کوچک تر ۳۲۰ 
بیت برخوردار است. اگر این اطالعت درست باش، یعنی مدل جدید کارت گرافیک 
Ti ۳۰۸۰ RTX حدود ۱۷ درصد پهنای باند حافظه کمتری در مقایسه با مدل 
پردازنده  این  وات  مصرفی ۴۲۰  توان  نگران کننده تر،  مسئله ی  اما  دارد؛  موجود 
گرافیکی است که می تواند نمونه ای از گمانه زنی ها در مورد افزایش قابل  توجه 

TGP کارت گرافیک ها در آینده نزدیک باشد.
 RTX یعنی  انویدیا  محصوالت  جدید  غول  از  شایعاتی  این،  بر  عالوه 
Super ۳۰۹۰ به گوش می رسد که از این مدل نیز انتظار می رود TGP باالی 
۴۰۰ وات داشته باشد. به نظر می رسد وارد عصری شدیم که یک کارت گرافیک 
به تنهایی ۴۰۰ وات توان مصرف می کند. اینتل هم روی پردازنده های گرافیکی 
Alchemist کار می کند؛ اما هنوز زمان زیادی تا آماده شدن آن ها باقی مانده 

است. منتظر ورود اینتل به میدان رقابت تیم های سرخ و سبز باشید.

مسئول امور و زنان و خانواده مرکز 
دفاع  عالی  دانشگاه  راهبردی  مطالعات 
مبنی  قضاییه  قوه  رییس  اظهارات  درباره 
تغییر  زنان  نفع  به  باید  قوانین  اینکه  بر 
کند،  گفت: به نظرم اگر الیحه تامین امنیت 
زنان علیه خشونت اجرایی شود، شاید نیاز 
به قوانین دیگر نداشته باشیم، چراکه این 
الیحه پوشش کاملی نسبت به دیگر قوانین 

دارد و خالء سایر قوانین را پر می کند.
»مینو اصالنی« مسئول امور و زنان 
و خانواده مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه 
عالی دفاع درباره اظهارات اخیر رییس قوه 
قضاییه مبنی بر اینکه قوانین باید به نفع 
رییس  نگاه  شاید  گفت:  کند،  تغییر  زنان 
بر  باشد که  قوانینی  بر  قوه قضاییه مبنی 
زندانیان زن وجود دارد. من در بازدیدی که 
از زندان زنان داشتم، متوجه شدم بیشترین 
جرائمی که زنان مرتکب شده بودند، حمل 
صورت  به  چه  کالهبرداری  مخدر،  مواد 
و  است  شرکت ها  قالب  در  یا  اینترنتی 
بخشی نیز به دلیل معاونت و مشارکت در 

قتل در زندان هستند.
در  که  قوانینی  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان  دارد،  وجود  جرائم  خصوص 
کرد: ما جرائم خاص زنانه نداریم و زنان 
هم جرائمی مانند معاونت در قتل، حمل و 
نگهداری مواد مخدر، کالهبرداری و… را 
مرتکب می شوند اما الزم است در خصوص 
زنان به ویژه زنانی که فرزندان خردسال 
دارند و در صورت زندانی مادر بی سرپرست 
می شوند، قوانینی در جهت حمایت از مادر 

و فرزند شکل بگیرد.
مسئول امور و زنان و خانواده مرکز 
با  دفاع  عالی  دانشگاه  راهبردی  مطالعات 
اشاره به زندان زنان قرچک گفت: در این 

برای  مهدکودک  مانند  تمهیداتی  زندان 
کودکان زیر دو سال در نظر گرفته شده 
بود، اما باید این تمهیدات کامل تر شود، اما 
ما بحث نوجوانان را داریم که اگر مادرانشان 
بی سرپرست  نوجوانان  این  شوند،  زندانی 
می مانند و بنابراین باید برای این نوجوانان 

نیز تمهیداتی در نظر گرفته شود.
تمهیداتی  کرد:  خاطرنشان  اصالنی 
نظر  در  زندان ها  در  باردار  مادران  درباره 
گرفته شده که قابل قبول است، چراکه در 
خصوص رسیدگی به سالمت و بهداشت 
مادر و کودک قوانین خوبی داریم، اما باز 
هم به هر حال با تولد این فرزندان، مادران 
قطعا به یک محیط آرامش بخش احتیاج 
دارند تا بتوانند در یک محیط آرام تا یک 

سن خاصی در کنار فرزندشان باشند.
می توانیم  معتقدم  داد:  ادامه  وی 
آن ها  و  کرد  کار  شرایط  این  بهبود  برای 
را ارتقا دارد، ضمن اینکه باید بگویم وقتی 
شرایط را بررسی می کنیم نسبت به خیلی 
خوبی  شرایط  دنیا  در  دیگر  کشورهای  از 
فکری  باید  گفتم  که  همانطور  اما  است، 

در  مادرانشان  که  شود  نوجوانانی  برای 
زندان ها هستند. همچنین برای زنانی که 
به  زندان  را در  مجبور هستند فرزند خود 
باید تمهیدات خاصی در نظر  بیاورند  دنیا 

گرفته شود.
مسئول امور و زنان و خانواده مرکز 
مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع در 
واکنش به مراحل سخت و طوالنی طالق 
برای زنان گرفت، گفت: قوانین مربوط به 
طالق از قوانین عام است. ما انواع طالق ها 
را داریم، اما باید بگویم عمدتا بسیاری از 
این افرد با طالق مشکل شان حل نمی شود 

و به دنبال اهداف دیگری نیز هستند.
اصالنی ادامه داد: اگر طالق در یک 
محیط منطقی انجام نشود و سرعت باالیی 
داشته یا سرعت کندی داشته باشد، قطعا 
هر دوی این موارد آسیب زا است یعنی هم 
سرعت در طالق می تواند باعث آسیب شود 
و هم کند شدن مراحل می تواند باعث بروز 
آسیب شود. معتقدم روش میانه ای در این 
خصوص در نظر گرفته شود و اگر امکان 
صلح و سازش وجود دارد، صلح و سازش 

صورت گیرد اما طبیعی است که اگر وقتی 
جان یکی از طرفین در خطر باشد قوانین 
باید کمک کند که این افراد در کنار هم 

نباشند تا جانشان حفظ شود.
مسئول امور و زنان و خانواده مرکز 
مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع در 
از  گفت:  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش 
سوی دیگر ما یک سری قوانین در کشور 
داریم که در حمایت از زنان خیلی اجرایی 
به نظرم می طلبد  و عملیاتی نشده است. 
که این قوانین عملیاتی شود مانند قوانینی 
که در حمایت از سرپرست خانواده و حمایت 
از مادر و کودک داریم. عدم خشونت علیه 
زنان البته اخیرا الیحه آن در مجلس مطرح 

شده و در حال بررسی است.
تامین  الیحه  به  اشاره  با  اصالنی 
زنان علیه خشونت که در مجلس  امنیت 
است،  بررسی  حال  در  اسالمی  شورای 
تامین  الیحه  اگر  نظرم  به  کرد:  تصریح 
شود  اجرایی  خشونت  علیه  زنان  امنیت 
باشیم،  نداشته  دیگر  قوانین  به  نیاز  شاید 
نسبت  کاملی  پوشش  الیحه  این  چراکه 
به دیگر قوانین دارد و خالء سایر قوانین 

را پر می کند.
ویژه  به  الیحه  این  داد:  ادامه  وی 
امنیت  زنان،  اجتماعی  فعالیت  حوزه  در 
آن ها در خانواده و امنیت آن ها به عنوان 
فراگیر  بسیار  کودک  سرپرستی  و  مادر 
در  که  است  مباحثی  همه  اینها  و  است 
آن مطرح شده و می تواند به زنان کمک 
کند. در مجموع الیحه امنیت زنان در برابر 
خشونت می تواند بسیار کمک کننده باشد 
و می تواند در خصوص تغییر قوانین به نفع 
زنان پاسخگو بوده و پوشش دهی خوبی 

داشته باشد.

یک مقام مسئول در حوزه زنان:

الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت باید اجرایی شود



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1832- دوشنبه 22 شهریور 1400 اقتصاد- 

سازمان  سابق  رییس 
کرد:  اظهار  تجارت  توسعه 
نند  ما کشورها  ز  ا بسیاری 
دیگر  بسیاری  و  تایلند  تایوان،  چین، 
پیمان  اینکه عضو  کنار  در  از کشورها 
اصلی  متحدان  از  هستند  شانگهای 
تجاری آمریکا هم به شمار می روند و 
نمی خواهند که به خاطر تجارت با ایران 
قرار  آمریکا  فشارهای  تاثیر  تحت  بعدا 
بگیرد. بیشتر کشورها چنین مشکلی در 
تجارت با ایران دارند، حتی در همسایگی 
ما کشوری مانند عراق به دلیل فشارهای 
آمریکا چندان حاضر به این کار نیستند.

مورد  در  مودودی  محمدرضا 
پیمان  به  ن  یرا ا لی  حتما ا پیوستن 
هرچه  ایران  کرد:  اظهار  شانگهای 
بیشتر بتواند عضو پیمان های منطقه ای 
شود بیشتر نفع می برد. نیاز است که در 
این شرایط سهم خود را از پیمان های 
منطقه ای افزایش دهیم، امروز سهم ما 
ناچیز  بسیار  منطقه ای  پیمان های  در 
برای  بزرگی  ضعف  نقطه  که  است 
تجارت و اقتصاد ایران محسوب می شود. 
شانگهای پیمان مهمی در منطقه جنوب 
شرق آسیا است، بازار بسیار بزرگی در 
این منطقه وجود دارد و در عین حال 
کشورهای عضو این پیمان از ظرفیت 
هستند.  برخوردار  تجارت  برای  باالیی 
از این جهت این موضوع فرصت خوبی 
برای ایران است. اگرچه به نظر نمی رسد 
راه ساده ای فراروی ایران برای پیوستن 
به پیمان شانگهای نیست اما اگر بتواند 
بر مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی که 
مانع عضویت در اینگونه پیمان ها هستند 
غلبه کند، فرصت خوبی می تواند نصیب 
ظرفیت  بتوانیم  تا  شود  ایران  تجارت 

خوبی را از نظر اقتصادی ایجاد کنیم.
مهم  موانع  از  یکی  افزود:  وی 
است،  بانکی  مشکالت  کار  این  برای 
بانکی منوط به عضویت  ارتباط  برقرار 
در FATF یا داشتن شرایط عضویت در 
ما  که  آنجا  از  است.  پولی  پیمان های 
داریم،   FATF با  رابطه  در  مشکالتی 
قطعا نبود ارتباط بانکی ما مانع خواهد 
بود و برای مبادله پول یا کاال قطعا با 

مشکل مواجه می شویم. عالوه بر این 
ما  کشتی رانی  طور جدی  به  تحریم ها 
این  که  است  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
موضوع هم تبادل کاالیی ما را با این 
کشورها مشکل خواهد کرد. این مشکل 
به عنوان یک زیرساخت باید حل شود.
مشکل  به  ره  شا ا با  مودودی 
نیز  بین المللی  روابط  گفت:   تحریم ها 
و  گرفته  قرار  تحریم ها  تاثیر  تحت 
تحریم  مشمول  کاالها  ز  ا بسیاری 
آن  از  مانع  هم  موضوع  این  شده اند. 
را  مناسب  تجاری  ارتباط  که  می شود 
با هدف های تجاری خود برقرار کنیم. 
بسیاری از کشورها مانند چین، تایوان، 
در  کشورها  از  دیگر  بسیاری  و  تایلند 
از  هستند  شانگهای  عضو  اینکه  کنار 
به  هم  آمریکا  تجاری  اصلی  متحدان 
شمار می روند و نمی خواهند که به خاطر 
تجارت با ایران بعدا تحت تاثیر فشارهای 
آمریکا قرار بگیرد. بیشتر کشورها چنین 
مشکلی در تجارت با ایران دارند، حتی 
عراق  مانند  کشوری  ما  همسایگی  در 
به دلیل فشارهای آمریکا چندان حاضر 
این کشورها  برای  نیستند.  این کار  به 
و  است  مهم  آمریکا  با  تجاری  ارتباط 
نمی خواهند که مورد تحریم بانک های 

آمریکایی یا خزانه داری این کشور قرار 
بگیرند.

از  برخی  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشورهای عضو شانگهای، عضو اوراسیا 
نیز هستند. ظرفیت تجارت ایران با این 
کشورها به صورت بالقوه باال است اما 
از آنجا که در ایران ظرفیت سازی الزم 
ظرفیت  که  نمی دانیم  نشده،  انجام 
بالفعل به چه میزان می تواند باشد. چین 
خریدار بخشی از مواد اولیه تولیدی ما 
قرقیزستان  و  قزاقستان  روسیه،  است؛ 
صادراتی  سبد  که  هستند  کشورهایی 
است.  ما  شبیه  تقریبا  آنها  وارداتی  و 
البته به جز مواد کشارزی و غذایی که 
ظرفیت  اما  هستیم  آن  تولیدکننده  ما 
ایجاد  را  آن  صادرات  برای  مناسب 
نکردیم. محصوالتی که ما در این زمینه 
تولید می کنیم ظرفیت بین المللی ندارند 
و بیشتر در سطح محلی و داخلی است.
رییس سابق سازمان توسعه تجارت 
اینکه  به  با توجه  ادامه تصریح کرد:   در 
ارتباط در پیمان همکاری های شانگهای 
بیشتر حول کشورهایی است که می خواهند 
تحت نظر نفوذ آمریکا و ناتو خود را رشد 
ایران  با  را  ارتباطی  بتوانند  شاید  دهند، 
بگیرند اما بستگی به دارد که ما تا چه 

حد بتوانیم در مقیاس بین المللی تولیدات 
سال های  در  ما  متاسفانه  باشد.  داشته 
گذشته در داخل کشور در سطح بین المللی 
ظرفیت سازی نکرده ایم و تولیدات ما در 
این مورد بسیار محدود است. به استثنای 
محصوالتی مانند پتروشیمی یا فوالد و 
بعضی محصوالت معدنی که نیازی به 
ظرفیت سازی نداشته، در بقیه محصوالت 

مشکالت جدی داریم.
وی با انتقاد از عدم ظرفیت سازی 
برای کاالهای تولیدی خود در راستای 
صادرات و حضور در بازارهای بین المللی 
از  بسیاری  آنها  شاید  بنابراین  گفت: 
محصوالتی را که ما اینجا تولید داریم 
به عنوان محصول وارداتی ببینند و حتی 
دالر  میلیارد  ده  چند  از  برخی صحبت 
محصوالت  این  ما  آیا  اینکه  اما  کنند 
را در سطح صادراتی داریم، جای بحث 
اساسی دارد و نمی توان به راحتی گفت 
را  محصوالت  این  می توانیم  ما  که 
صادر کنیم. بنابراین اگر ما می خواهیم 
با  خصوص  به  برسیم  مقیاس  این  به 
مانند  بین المللی  همکاری سازمان های 
باید  شانگهای  همکاری های  سازمان 
داخل  در  را  الزم  ظرفیت سازی های 

کشور داشته باشیم.

تقویتوارتقاسطحتعاونیهاازاهدافاصلیبانکتوسعهتعاوناست
ز  ا بازدید  طی  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
شرکتهای استان البرز ، حمایت از تعاونی ها را از اهداف 

اصلی بانک برشمرد.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی 
البرز به مناسبت هفته  بازدید از شرکتهای تعاونی استان 
تعاون اظهار داشت: حمایت، تقویت و ارتقاء سطح تعاونی 
ها از اهداف اصلی این بانک به عنوان تنها بانک دولتی، 

توسعه ای و تخصصی در بخش تعاونی میباشد.
به گزارش روابط عمومی استان البرز، حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون که به همراه نجفی عضو هیئت مدیره بانک به استان البرز سفر کرده از تعاونی 

های فعال و واحدهای اقتصادی و تولیدی استان البرز بازدید نمود.
مهدیان طی این بازدید با اشاره به رسالت حمایتی بانک توسعه تعاون گفت: 
هدف اول و اصلی بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی و توسعه ای در 
بخش تعاون حمایت، تقویت و ارتقاء سطح تعاونی ها و کمک به اشتغال و تولید در 
این بنگاههای اقتصادی بوده و به طور کلی و بر اساس اهداف اساسنامه ای، ۷۰ درصد 
منابع اعتباری این بانک جهت تقویت اشتغال و تولید در اختیار تعاونی ها قرار میگیرد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی جلسه همکاری با مدیران عامل شرکتهای 
تعاونی آذین پالست فناوران آسیا، تعاونی فرابهسازی صنایع چوب البرز و شرکت آریا 
دیزل با اشاره به عملکرد بانک توسعه تعاون طی سالهای بعد از تاسیس تصریح نمود: 
هرجا که چرخ تولید کشور بچرخد قطعًا مایه خوشحالی ما بوده و بانک توسعه تعاون 
در زمینه تقویت سرعت چرخ تولید کشور از هیچ کوششی فروگذار نخواهد نمود و کلیه 
خدمات بانکی که سایر بانکهای شبکه بانکی ارائه مینمایند را با کمترین بروکراسی 

اداری در اختیار تولید کنندگان و باالخص تعاونی قرار خواهد داد.
وی در همین رابطه افزود : محصوالت بانکی و فرآیندهای بانک توسعه تعاون 
با نگاهی توسعه ای و فراتر از محاسبات متعارف ، و در راستای ایجاد اشتغال پایدار و 
مولد با محوریت و اولویت حمایت از تعاونی ها به اجرا در می آید و امید است با هم 
افزایی واحدهای تولیدی و شبکه بانکی، شاهد پیشرفت روز افزون کشور در زمینه 
خودکفایی و مقابله با تحریم های ظالمانه باشیم و در این خصوص شبکه شعب بانک 
توسعه تعاون آماده ارائه خدمات نوین بانکی به صورت یکپارچه و هماهنگ میباشند.

گفتنی است مهدیان با حضور در شرکت خودروسازی آریا دیزل که با دعوت 
و استقبال مدیران شرکت فوق صورت پذیرفت به رسم یادبود اقدام به غرس یک 

اصله درخت در محوطه شرکت نمود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به همراه عباس نجفی عضو هیات مدیره، یونس 
کالنتری رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار ، علی غیاثی مدیر شعب استان 
البرز و حجت اله شمس رئیس اداره کل حوزه مدیریت، از شعب اشتهارد و مهستان 
کرج بازدید و ضمن بررسی عملکرد شعب فوق و در خالل گفتگوی صمیمی با 

پرسنل شعب رهنمودهای الزم در زمینه پیشبرد اهداف عالیه بانک را ارائه نمود.
شایان ذکر است شرکت آریا دیزل نماینده انحصاری کامیون و کشنده های 
سنگین شرکت رنو تراکس فرانسه در ایران با ۲۲۰ نفر نیروی شاغل به صورت 
مستقیم میباشد که اخیراً تفاهم نامه ای بر مبنای ایجاد خط اعتباری ۱۲ هزار میلیارد 
ریالی توسط بانک توسعه تعاون استان البرز جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل باری 
کشور منعقد نموده ضمن آنکه شرکت تعاونی آذین پالست فناوران آسیا نیز که 
پلیمری خودرویی و سایر صنایع فعالیت دارد دارای  انواع قطعات  تولید  در زمینه 
بیش از ۳۸۵ نفر پرسنل به صورت مستقیم می باشد و تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد 
ریال تسهیالت از بانک توسعه تعاون اخذ نموده است ، همچنین شرکت تعاونی 
فرابهسازی صنایع چوب البرز که در زمینه تولید انواع پارکت و لمینت فعالیت می 
کند نیز از برندهای معتبر بازار ایران است که با بیش از ۷۰ نفر نیروی کار مستقیم 

مشغول به فعالیت میباشد.

همراهبااهدایتجهیزاتدرمانیبهبیمارستانهایکشور؛
بانک دی ۹ هزار فقره تسهیالت به کادر درمان و 

کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت کرد
کادر  ایثارگری های  پاسداشت  هدف  با  دی  بانک 
آسیب دیده  کسب وکارهای  از  حمایت  همچنین  و  درمان 
گروه  این  به  تسهیالت  فقره  هزار   ۹ از  بیش  کرونا،  از 

پرداخت کرده است.
کریمی،  برات  دی،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 

مدیرعامل بانک دی با اعالم این خبر افزود: در ادامه مجموعه اقدامات بانک دی 
در زمینه مسئولیت های اجتماعی در دوره کرونا که با هدف حمایت از تالش ها و 
ایثارگری های کادر درمانی کشور و همچنین کاهش آسیب های اقتصادی و اجتماعی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا بر زندگی اقشار و کسب وکارهای آسیب دیده انجام شده 
است، تعداد بیش از ۹ هزار فقره تسهیالت ارزان قیمت به کادر درمان و همچنین 
ادامه  بانک دی  اعطا شد.مدیرعامل  کرونا  از  آسیب دیده  صاحبان کسب وکارهای 
داد: همچنین این بانک با رویکرد حمایت از بیماران خاص نیز بیش از ۱۰۰ فقره 
تسهیالت به بیماران خاص و کودکان سرطانی و خیرین این حوزه ها اعطا کرده است.

به روند درمان  راستای کمک  بانک دی در  کریمی تصریح کرد: همچنین 
بیماران بستری شده کرونا و با هدف انجام مسئولیت های اجتماعی خود، تعداد ۱۰ 
دستگاه ونتیالتور )تهویه مصنوعی( به بیمارستان های کشور اهدا کرده است. چندی 
پیش نیز با شیوع گسترده ویروس کرونا در استان سیستان و بلوچستان، کارکنان 
بانک دی با راه اندازی کمپین »قدم های کوچک حیات بخش سیستان و بلوچستان« 
و جمع آوری کمک های نقدی تعداد سه دستگاه اکسیژن ساز برای کمک به بیماران 

کرونایی این استان خریداری کردند که تحویل بیمارستان های استان شد.
وی در پایان از اعطای تسهیالت قابل توجه بانک دی به تعدادی از بیمارستان ها 

و مراکز درمانی برای توسعه بخش های تخصصی خبر داد.

در مصاحبه ای با شبکه کردستان؛
مدیرشعباستانجزئیاتافزایشتسهیالتمسکنازمحلحساب

جوانانراتشریحنمود
و  با صدا  ای  مصاحبه  در  کردستان  استان  شعب  مدیر 
از  افزایش تسهیالت مسکن  سیمای مرکز کردستان جزئیات 

محل حساب پس انداز جوانان را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا، جالل الدین سلیمی مدیر شعب استان کردستان، به بیان 
انداز  از محل حساب پس  افزایش تسهیالت مسکن  جزییات 
تصویب  و  مسکن  بانک  پیشنهاد  با  گفت:  و  پرداخت  جوانان 

شورای پول و اعتبار و موافقت بانک مرکزی ، سقف تسهیالت از محل حساب پس انداز 
مسکن جوانان در تمامی شهرهای استان کردستان به ۷۰۰ میلیون تومان در پایان سال 

پانزدهم و ۳۰۰ میلیون تومان در پایان سال پنجم افزایش پیدا کرده است.
وی درخصوص جزییات بیشتر افزایش این تسهیالت اظهار داشت: همچنین سقف 
این تسهیالت در پایان سال پانزدهم در تهران،  یک میلیارد تومان و در   شهرهای بزرگ 
۸۵۰ و در سایر شهرها که استان کردستان شامل آن می شود، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان 
است واین سقفها در پایان سال پنجم در تهران ۴۰۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ 

۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر ها ۳۰۰ میلیون تومان است.
سلیمی همچنین درخصوص حساب جوانان و حداقل مبلغ واریزی ماهانه این حساب  
ابراز داشت: حساب جوانان بانک مسکن حسابی است که با هدف تامین آتیه فرزندان در 
حوزه مسکن ایجاد شده است تا بتواند پاسخگویی مناسب برای دغدغه های خانواده ها 
برای تامین مسکن فرزندانشان از مسیر پس انداز باشد و حداقل مبلغ واریزی ماهانه برای 

این حساب مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است.
و  ملی  اقدام  طرح  وضعیت  خصوص  در  ادامه  در  کردستان  استان  شعب  مدیر 
اجرای پروژه های این طرح در استان گفت: در استان کردستان ۲۹ هزار نفر در طرح 
اقدام ملی ثبت نام کرده اند که بعدازپاالیش متقاضیان، برای تعداد۹ هزار و ۷۲ نفر 
واجد شرایط در بانک مسکن حساب افتتاح شده است و درخصوص وضعیت پروژهای 
دیواندره  پروژه،   ۲۴ قروه  پروژه،  این طرح، در حال حاضر در شهرستان  دهگالن۱۴ 
اجراء  واحدی   ۱۴۰ و   ۲۰۰ پروژه   ۲ هم  سنندج  در  و  پروژه  کامیاران۳۲  پروژه،   ۳۷
کرد  اشاره  ساختمان  و  مسکن  مخاطبان  باشگاه  تشکیل  به  همچنین  است.وی  شده 
فناوری  و  علم  پارک  و  سنندج  بازرگانی  مسکن،اتاق  بانک  همت  به  کرد:  تصریح  و 
استان کردستان تفاهم باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان ایجاد شده است و هدف 
و  اقتصادی  رونق  جهت  در  مسکن  بخش  فعالین  ساماندهی  باشگاه  این  تشکیل  از 

باشد. توسعه بخش مسکن می 
باشگاه مخاطبان مسکن و  ایجاد  از  استقبال تمامی فعاالن بخش مسکن  از  وی 
ساختمان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به برگزاری نشستهای تخصصی با هریک از 
اصناف و دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان در اتاق بازرگانی سنندج، 
همت و استقبال عمومی فعاالن بخش مسکن و ساختمان بر تشکیل باشگاه بسیار زیاد بوده 
بطوریکه در کمترین زمان ممکن مقدمات راه اندازی باشگاه با مساعدت مدیران ارشد استان 
و دستگاههای اجرایی ذیربط فراهم شده است و در حال حاضر با اتحادیه های فلزکاران، 
مصالح فروشان، لوازم الکتریکی، مشاورین امالک و نجارن و دکوراسیون و با انجمن های 
کارگران واستادکاران ، پیمانکاران عمرانی و مجریان ذیصالح تفاهم نامه همکاری منعقد 

نموده است که اعضای این تشکلها در استان بیش از ۷۰ هزار نفر می باشد .

قراردادبهرهبرداریازبزرگترینخطلولهاتیلنجهانامضامیشود
قرارداد بهره برداری، تعمیر و نگهداری خط لوله اتیلن غرب میان شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی به  عنوان مالک خط و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت 

)اویکو( به عنوان پیمانکار امضا می شود.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قرارداد بهره برداری، 
تعمیر و نگهداری خط لوله اتیلن غرب به عنوان نخستین قرارداد در نوع  خود که شامل 
خطوط لوله و ایستگاه های تقویت فشار در صنعت نفت است به صورت یکپارچه به پیمانکار 
بخش خصوصی واگذار می شود.شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تابستان ۱۳۹۹ و پس 
از واگذاری خط لوله اتیلن غرب به این شرکت، ضمن تداوم توسعه همسو با وظایف 
حاکمیتی خود و به منظور حفظ و گسترش سرمایه های ملی و زیرساخت های صنعت 
پتروشیمی مناقصه برگزار کرد که سرانجام شرکت اویکو مردادماه امسال به عنوان پیمانکار 
بهره برداری، تعمیر و نگهداری این خط لوله ملی مشخص شد.خط لوله اتیلن غرب 
باوجود اینکه از سوی دولت احداث شد و در سال ۱۳۹۱ به بهره برداری رسید، هم زمان 

با واگذاری مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری نهادهای نظارتی و دیگر مبادی 
ذی ربط از سال ۱۳۹۷، به منظور صیانت از بیت المال، تالش کرد ضمن ایجاد رابطه 
منطقی و شفاف مالی با بخش خصوصی، وظیفه بهره برداری، تعمیر و نگهداری این 

خط لوله را به عهده گیرد.

ساختبیشاز۷۰نوعتجهیزداغنیروگاهیپرکاربرددرنیروگاهری
مدیرعامل نیروگاه ری از برنامه ریزی انجام شده به منظور تأمین قطعات یدکی 
واحدهای گازی این نیروگاه، به ویژه قطعات داغ توربین، در تعمیرات برنامه ریزی شده 

برای نیمه دوم سال جاری خبر داد.
حمید بادرستانی با اعالم این خبر گفت: تأمین قطعات یدکی واحدها به منظور حفظ 
آمادگی برای تأمین برق شبکه سراسری کشور و کمک به پایداری تولید، در تعمیرات 

برنامه ریزی شده و همچنین حوادث غیرمترقبه بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: انجام به موقع تعمیرات و بازدیدهای پیشگیرانه، کنترل و تست های 
مربوطه روی قطعات، خصوصاً برای واحدهای با طول عمر باال حاشیه امنیت بسیار خوبی 
در پیک مصرف برق ایجاد خواهد کرد.مدیرعامل نیروگاه ری، این نیروگاه به منظور 
تأمین قطعات یدکی واحدها در تعمیرات برنامه ریزی شده و نیز موارد از پیش تعیین 
نشده، به لحاظ تنوع زیاد واحدهای گازی خود، بیش از ۷۰ نوع تجهیز داغ نیروگاهی 
پر کاربرد و پرمصرف شامل پره های ثابت و متحرک توربین، قطعات محفظه احتراق و 
انواع یاتاقان را با مدیریت و نظارت متخصصان توانمند نیروگاه ری توسط شرکت های 

داخلی از نیمه دوم سال گذشته تاکنون بازسازی کرده و یا ساخته است.
وی یادآور شد: ضمن صرفه جویی ارزی قابل مالحظه ای که انجام شده، دانش 
فنی نظارت بر ساخت و بازسازی قطعات داغ توربین های این نیروگاه نیز به طور صد در 

صد توسط متخصصان و کارشناسان نیروگاه ری بومی سازی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:
درآمد۳.۷میلیارددالریخطلولهاتیلنغربتاسال۱۴۰۴

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه تا سال ۱۴۰۴ تزریق 
اتیلن به خط لوله اتیلن غرب به ۳.۵ میلیون تن در سال افزایش می یابد، گفت: ارزش 

فروش محصوالت نیز تا سال ۱۴۰۴ به ۳.۷ میلیارد دالر افزایش خواهد داشت.
بهزاد محمدی روز گذشته )یکشنبه( و در مراسم امضای قرارداد راهبری خط 
لوله انتقال اتیلن غرب کشور، با اشاره به اینکه این قرارداد قراردادی منحصر به فرد 

است، ادامه داد: نخستین بار است که این حجم به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی افزود: خط لوله اتیلن غرب، اتیلن تولیدی از عسلویه را تا تبریز منتقل می کند تا 
توسعه در غرب کشور محقق شود.محمدی تاکید کرد: زمانی که شرکت های پتروشیمی 
واگذار شد بخشی که باقی ماند، شرکت اتیلن غرب بود و خطی که دولت ساخته بود 
توسط بخش خصوصی بهره برداری و راهبری می شد.وی گفت: نهادهای نظارتی انتقاد 

می کردند که چرا خط دولتی در دست بخش خصوصی است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تالش های زیادی انجام شد 
اما به دلیل مقاومت شرکت بخش خصوصی موفق نبود.وی افزود: از سال ۹۷ حرکت 
منسجمی آغاز شد تا این حق به دولت بازگردد و در ابتدای سال ۹۹ خطی که برای 
دولت بود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شد.محمدی ادامه داد: در ماه های 
گذشته با وجود سنگینی کار و خط لوله ای ۲ هزار و  ۱۰۰ کیلومتری، اسناد مناقصه 
آماده و برنده آن مرداد امسال انتخاب شد و پس از یک دهه تالش شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی توانست مالکیت و بهره برداری از این خط را به عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه تا کنون ۱۱ میلیون تن اتیلن به خط لوله اتیلن غرب تزریق و به 
شرکت های پتروشیمی این مسیر تحویل شده است، گفت: ارزش فروش محصوالت 
این خط ۲ میلیارد دالر در سال است.محمدی اظهار داشت: در افق ۱۴۰۴ تعداد مجتمع 
های زیرمجموعه خط اتیلن غرب از ۱۳ مجتمع فعلی به ۲۱ مجتمع افزایش پیدا کرده 

و ظرفیت تزریق اتیلن به خط لوله به ۳.۵ میلیون تن می رسد.

رییس سابق سازمان توسعه تجارت:

بسیاریازکشورهاریسکتجارتباایرانرانمیپذیرند

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :
افزایش فروش نفت علیرغم شرایط 
تحریم ها نیازمند اهتمام دولت است

تهران- ایرنا-نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
نیازمند اهتمام دولت  افزایش فروش نفت علیرغم شرایط تحریم ها  اینکه 
است، گفت: از رییس جمهور می خواهم مانع استمرار توقف بورس انرژی 

برای عرضه نفت و سایر محصوالت پتروشیمی شود.
محمد رضا پورابراهیمی در جلسه علنی روز گذشته )یکشنبه( مجلس 
شورای اسالمی در تذکری با استناد به ماده ۹۲ آیین نامه داخلی گفت: طبق 
آیین نامه زمانی که تقاضای استعفا در دستور کار قرار می گیرد، فرد نماینده 
یا یکی از نمایندگان به نیابت از او می تواند در دفاع از استعفا سخنرانی کند، 
طبق این ماده نمی شود دو نفر در دفاع از استعفا صحبت کنند. در خواست 

بنده این است که آیین نامه در این موارد رعایت شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: گزارش های کمیسیون اقتصادی طبق ماده 
۴۵ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی آماده است اما تا امروز در دستور کار صحن قرار 
نگرفته و قرائت نشده است. بنده خواستار اجرای آیین نامه داخلی مبنی بر 

بررسی این گزارش هستم.
وی با بیان اینکه زمان به سرعت در حال سپری شدن است، اظهار کرد: 
افزایش فروش نفت علیرغم شرایط تحریم ها نیازمند اهتمام دولت است. از 
شخص رییس جمهوری می خواهم مانع استمرار توقف بورس انرژی برای 
عرضه نفت و سایر محصوالت پتروشیمی شود. وزیر نفت باید اولین اقدامش 
ایجاد گشایش در عرضه نفت خام باشد تا انحصار فروش نفت از ساختار 

سنتی وزارت نفت خارج شود.
با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  گفت:  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
صراحت در جلسه سران قوا این مساله را مطرح کند، کمیسیون اقتصادی 
نیز فروش نفت خام با رویکرد کامال تخصصی و عملیاتی از طریق بورس 

انرژی را پیگیری می کند.
مورد  در  پورابراهیمی گفت:  اظهارات  به  پاسخ  در  قالیباف  محمدباقر 
استعفای نمایندگان، بحث جنابعالی درست است و آیین نامه صراحت دارد 
اما چون قبال روال بوده است، این گونه تصمیم گیری شد وگرنه مقید هستیم 

که آیین نامه حتما اجرایی شود.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: رسم شده است که کمیسیون ها 
طرحی را ضمیمه گزارش ماده ۴۵ و ماده ۲۳۶ می کنند و در واقع می خواهند 
لوایح و طرح ها را دور بزنند. این موضوع را قبول نداریم. اگر  ارائه  مسیر 
را  لوایح  و  باید مسیر طرح ها  ارائه می شود  با گزارش ها  پیشنهادی همراه 

طی کند.
به گفته قالیباف گزارش کمیسیون در مورد طرح رمزارزها در دستور 

کار مجلس قرار دارد و به زودی قرائت خواهد شد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
بر
خ

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

جزئیات ثبت نام تسهیالت کرونایی
 برای 14 گروه شغلی

اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام تسهیالت ۱۲ درصد برای 
۱۴گروه شغلی و نیز تاالرداران تا پایان آذر خبر داد و جزئیات روش ثبت نام تسهیالت 

کرونایی برای ۱۴ گروه شغلی به انضمام تاالرداران را اعالم کرد.
به گزارش دنیای جوانان، بر اساس این اطالعیه و مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، فعاالن ۱۴ گروه از مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی 
) شامل ۸۵۰ زیر رسته( می توانند تا پایان آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا به نشانی 

kara.mcls.gov.ir برای ثبت نام تسهیالت ۱۲ درصدی اقدام کنند.
فهرست گروه های شغلی مشمول این تسهیالت:

۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها،طباخی ها، 
قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها

مجتمع های  آپارتمان ها،  هتل  هتل ها،  شامل  گردشگری  به  مربوط  مراکز   -۲
جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، 

مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها
۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای ریلی و دریایی

۴- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری
۵- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی

۶- تولید و توزیع پوشاک
۷- تولید و توزیع کیف و کفش

۸- مراکز توزیع آجیل خشکبار، قنادی بستنی و آبمیوه
۹- مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

۱۰- مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

۱۱- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی
۱۲- آموزشگاه های رانندگی آرایشگاه ها سالن های زیبایی و گرمابه ها

۱۳- موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و 
پاراکلینیکی  و  آزمایشگاهی  و  و تشخیصی  درمانی  در حوزه های  پزشکی که  آموزش 

فعال هستند.
۱۴- واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر مراکز تولید محصوالت گل خانه ای 
سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی
گفتنی است که مهلت این ثبت نام پیش تر تا پایان شهریور بود که سه ماه تمدید شد.
بر این اساس به تعداد کارکنان واحدهای ثبت نام شده، اعم از بیمه شده و بیمه 
نشده، ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان وام ۱۲ درصد، با باز پرداخت ۲۲ ماهه اقساط و دو ماه تنفس 
)مجموعا ۲۴ ماه( تعلق می گیرد و تاالرداران به جای سامانه کارا باید به اتحادیه مراجعه کنند.

تسهالت ویژه برای تاالرها
اتاق اصناف ایران در این اطالعیه افزوده که ستاد ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد 
اتاق اصناف ایران و به موجب خسارت سنگین تاالرداران طی ۱۹ ماهه شیوع کرونا و 
تعطیلی های مکرر این صنف، تسهیالت ویژه ای به تاالرها و باغ- تاالرها اختصاص داد 

که بر اساس متراژ آن ها تعیین و تایید خواهد شد.
تاالرداران و دارندگان باغ- تاالر با مراجعه به اتحادیه مربوط در شهرستان خود 
ثبت نام اولیه را انجام خواهد داد و پس از بازرسی اتحادیه، میزان تسهیالت از ۱۵۰ تا 
اتاق شهرستان در سایت  ۴۵۰ میلیون تومان تعیین و فهرست آن ها توسط اتحادیه و 

ایرانیان اصناف ثبت خواهد شد.
بر اساس هماهنگی به عمل آمده توسط اتاق اصناف ایران، مهلت ارسال این فهرست 
تا پایان مهر ۱۴۰۰ تمدید شده، بنابراین آن دسته از اتحادیه هایی که فهرست خود را ارسال 
کرده اما تاالر جامانده ای دارند، الزم است نسبت به ارسال فهرست تکمیلی اقدام کنند و 
آن دسته از شهرهایی که هنوز این فهرست را ارسال نکرده اند ملزم هستند تا در مهلت 
داده شده، از طریق اتاق اصناف شهرستان فایل لیست تاالرداران را مطابق نامه شماره 
۶۱۷۷/۰۹/۷ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران در سامانه ایرانیان اصناف بارگذاری کنند.

تسهیالت این دستورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله ای با نرخ ۱۲ 
درصد و اقساط ۲۲ ماهه پرداخت می شود. مدت دو ماه نیز برای بازپرداخت قسط اول این 
تسهیالت پس از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد که مجموعًا دوره اقساط و 
تنفس ۲۴ ماه خواهد بود.گفتنی است که بر اساس اعالم قبلی دبیر اتاق اصناف، سال 
گذشته تنها ۷ درصد مشموالن وام کرونا از آن استقبال کردند که دلیل آن سخت دریافت 
این وام ها از بانک، بروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وام های عادی و وام کرونایی، 
مبلغ پایین وام بود که به ازای هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و تا سقف سه کارگر به 

واحد صنفی اختصاص پیدا می کرد و نرخ این وام ۱۲ درصد بود.

معتقد  اقتصادی  کارشناس  یک 
تورم  کنترل  با  می تواند  دولت  است 
بخش مسکن و تثبیت بهای خدمات در 
مدت یک سال تورم کل را کنترل کند.

بیش از ۲ سال است که نرخ تورم 
در کشور روند صعودی را در پیش گرفته 
و مهار آن به یکی از چالش های اصلی 
دولت جدید تبدیل شده است. از آنجایی 
که تورم به طور مستقیم بر معیشت مردم 
اثر می گذارد، دولت مهار آن را اولویت 
نخست خود قرار داده و تالش دارد با 
را  کشور  در  تورم  گوناگون  ابزارهای 

کاهش دهد.
رشناس  کا نی  سبا پا لفضل  ا بو ا
بر  موثر  عوامل  درخصوص  اقتصادی 
افزایش نرخ تورم گفت: در نگاه سطحی 
به موضوع تورم، عرضه و تقاضا نقش 
مهمی در این موضوع دارند و هر آنچه 
تعادل بین عرضه و تقاضا را برهم بزند، 
واقع  در  تورم می شود.  افزایش  موجب 
بر  تقاضا  و  عرضه  و  بازار  عمل  نحوه 

میزان تورم تاثیرگذار است. 
وی ادامه داد: نحوه تدبیر امور در 
کشور از دیگر عوامل موثر بر نرخ تورم 
است؛ برای نمونه وقتی برای انجام کار 
مختلف  دستگاه های  در  اداری  ساده 
در  و  می شویم  معطل  طوالنی  زمان 
خلق  افزوده ای  ارزش  هیچ  مدت  این 
نمی شود و هزینه ها همچنان پابرجاست 

به  می توان  است،  تورم  عین  خود  که 
یقین گفت که نحوه تدبیر امور موجب 

تورم می شود. 
کاهش  با  کرد:  تصریح  پاسبانی 
صرف  افراد  زمان  اداری،  بروکراسی 
در  عرضه  و  می شود  اقتصادی  فعالیت 
اقتصاد به سمت جلو حرکت می کند. این 
موضوع به کاهش تورم منجر می شود. 
وی با اشاره به ضرورت توجه به 
قوانین و مقررات حاکم به کشور برای 
توجه  با  داشت:  اظهار  تورم،  کنترل 
قوانین  تعدد  با  کشور  در  ما  اینکه  به 
برخی  در  هستیم،  مواجه  مقررات  و 
دالالن،  جوالن  برای  فرصتی  موارد 
محتکران، قاچاقچیان و سفته بازان به 
وجود می آید و باید منافذ سوء  استفاده 

از قوانین گرفته شود. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: 
فرهنگ عمومی جامعه باید درآمدهای 
ناشی از احتکار، قاچاق و سفته بازی را 
تقبیح کند تا افراد به دنبال کسب درآمد 

با ساده ترین روش نباشند. 
بیماری  تورم  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  آن  و درمان  شناخته شده ای است 
از  باید  دولت ها  گفت:  است،  مشخص 
تورم  چقدر  ببینند  و  کنند  شروع  خود 
تزریق می کنند. دولت ها بر ای جلوگیری 
از تنش های افزایش مالیات در جامعه، 
مالیات تورمی می گیرند و از این طریق 
تامین مالی می کنند. البته بخشی از تورم 
نیز جنبه روانی دارد و باید تالش کنیم 
با اتخاذ تدابیر مناسب، انتظارات تورمی 

مردم را کنترل کنیم. 
درباره  اقتصادی  کارشناس  این 

درخصوص  جدید  دولت  به  پیشنهاد 
در  در کشور گفت: دولت  تورم  کنترل 
قدم نخست بهای خدماتی همچون آب، 
برق، گاز و موارد دیگر را برای یک سال 
ثابت نگه دارد یا اینکه به جای افزایش 
حقوق کارکنان خود به آنها سهام بدهد.

مهم  نقش  به  اشاره  با  پاسبانی 
گفت:  خانوار  مصرفی  سبد  در  مسکن 
بخش عمده ای از تورم کشور مربوط به 
بخش مسکن است و دولت به کمک 
دیگر قوا می تواند اقداماتی انجام دهد تا 
نرخ اجاره بهای مسکن و خرید و فروش 

خانه از فرمول غیرتورمی تبعیت کند.
ما  کشور  در  کرد:  تصریح  وی 
به جز  اقالم قیمت گذاری می شود  همه 
مسکن و افراد هرطور که تمایل داشته 
باشند خانه خود را می فروشند  و بسیاری 
اینکه  جای  به  را  خود  سرمایه های 
خانه  خرید  به  کنند،  تولید  بخش  وارد 
اختصاص می دهند، در نتیجه شاهد ۲.۵ 
میلیون خانه خالی هستیم که حتی اخذ 
مالیات از این خانه ها نیز نتیجه ای ندارد.

تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
نیابد،  افزایش  هزینه ها  وقتی  کرد: 
دیگر کسب و کارهای مختلف اقدام به 
افزایش قیمت محصوالت تولیدی خود 
نمی کنند و در نتیجه شاهد خواهیم بود 
که چوب الی چرخ تورم گذاشته ایم و 

مانع حرکت رو به جلوی آن شده ایم.

کارشناس اقتصادی:

چالش  اصلی دولت، مهار تورم است
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ه  د ا ز قر با سمیه 
ر  ا ند ستا ا - س مقد مشهد
خراسان رضوی گفت: موضوع 
منطقه ثامن بسیار موضوع مهمی ست 
که در چند سال گذشته با کمک همه 
از  بعد  و  رسید  تصویب  به  ها  دستگاه 
شهرسازی  عالی  شورای  در  تصویب 
رهبری  معظم  مقام  دستورات  بر  بنا 

ابالغ شد.
آیین  در  معتمدیان  صادق  محمد 
تکریم و معارفه شهردار مشهد در جمع 
و  شهری  کشوری،استانی،  مسئوالن 
ضمن  شهدا  های  خانواده  از  جمعی 
شهردار  شایسته  زحمات  از  قدردانی 
سابق اظهار کرد: ایشان در مدت کمتر 
از سه سال منشا خدمات بزرگی آن هم 
جدی  مشکالت  با  مواجهه  شرایط  در 
اقتصادی بودند و تالش ها و اقدامات 
ارزشمندی با شورای پنجم انجام دادند.

مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذشته اصالح شده و با حمایت شورای 
شهر ششم و شهردار اجرایی خواهد شد، 
عنوان کرد: همچنین در دوره پنجم نیز 
ای  شایسته  اقدامات  شهر  حاشیه  در 

انجام شده است.
بازآفرینی  طرح  کرد:  تاکید  وی 
تومان  میلیارد  هزار   ۴ با  نیز  شهری 
تصویب شد که ۱۷۰۰ میلیارد آن تامین 
اعتبار شده است تا زمینه اجرایی ۱۳۷ 

پروژه در شهر مشهد را ایجاد کند.
تصریح  رضوی  خراسان  استاندار 
کرد: طرح کمربند جنوبی شهر مشهد 
و سازهاست  ساخت  از  جلوگیری  برای 
همچنین  و  شده  اجرایی  امیدوارم  که 
به  متولی  با تالش همه دستگاه های 

تصویب برسد.
شورای ششم پیشگام در همکاری 
با سایر نهادها برای رفع مشکالت مردم

رئیس شورای شهر مشهد گفت: 
و  است  تعامل  شورای  ششم،  شورای 
مشکالت  رفع  برای  همکاری  هیچ  از 
شهروندان با دستگاه های مختلف دریغ 
نخواهد کرد.حسن موحدیان اظهارکرد: 
شورای شهر از شهردار انتظار دارد که 
کار  را سرلوحه  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
شهردار  خود  چراکه  دهد  قرار  خود 
براساس همین بیانیه انتخاب شده است.

زحمات  قدردان  افزود:  موحدیان 
شورای پنجم و همچنین شهردار سابق 
مشهد هستم، ایشان شهر را پرجنب و 

جوش اداره کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  به  اشاره  با 
انتخاب شهردار بر اساس همین سوابق 
دوم  گام  بیانیه  براساس  کرد:  تصریح 

انقالب و بررسی هایی که با دقت نظر 
بسیار انجام شد، »سید عبدا… ارجائی« 
و  انتخاب  مشهد  شهردار  به عنوان  را 
براساس شناخت کاملی که از وی دارم 
ایشان را فردی بانشاط، پرکار، انقالبی 
و باسابقه می دانم و همچنین شناخت 
شهرداری  بدنه  به  نسبت  نیز  کاملی 

مشهد دارد.
موحدیان اضافه کرد: بومی بودن 
شورای  های  گزینه  مهمترین  از  یکی 
ششم برای انتخاب شهردار بود چراکه 
و  شهر  به  نسبت  باید  مشهد  شهردار 
فرهنگ مردم و زائرپذیر بودن آن اشراف 
کامل داشته باشد؛ مشهد متفاوت از سایر 
تفاوت،  اصلی ترین  و  کالنشهرهاست 
بارگاه منور رضوی و حضور ساالنه ۲۵ 
تا ۳۰ میلیون زائر است.وی اظهار کرد: 
شهرداران و شوراهای مختلفی طی ادوار 
گوناگون در این شهر زحمت کشیده  و 
این تجربیات،  دارند؛  فراوانی  تجربیات 
اندوخته ارزشمند و عظیمی برای شهردار 
است که می تواند آنها را عملی و استفاده 
کند. و با بهره گیری از این تجربیات راه 

را سریعتر پیش ببرد.
همه  کرد:  خاطرنشان  موحدیان 
و  باشند  داشته  انتقاد  حق  باید  مردم 
بتوانند نقطه نظرات خود را بیان کنند و 

شهردار نیز پاسخگوی همه باشد.
پایان گفت: شورای شهر  وی در 
مشهد، پشتیبان شهردار است و کمک 
می کند در مسیری هموار، خدمتگذاری 

صدیق برای مردم باشد.
موحدیان در آخر جلسه ضمن قدر 
دانی از حضور سرکنسول های کشورهای 
شورای  اظهارکرد:  جلسه،  در  همسایه 
ششم و مدیریت شهری در این دوره، 

با  خوبی  ارتباطات  گذشته،  همچون 
کشورهای اطراف خواهد داشت.

مدیران  همکاری  ز  ا نی  قدردا
شهری و استانی در اجرای برنامه های 

مدیریت شهری
می  الزم  گفت:  سابق  شهردار 
فردی  که  بزرگوارانی  تمامی  از  دانم 
جوان و فاقد تجربه را الیق مدیریت و 
خدمتگزاری  شهر بزرگ مشهد دانستند، 

سپاسگزاری کنم.
و  اخالق  شهر  جهان  مشهد؛ 
گذاران  سرمایه  بهشت  به  را  معنویت 

تبدیل خواهیم کرد
میهمانان  حضور  مشهد  شهردار 
بخش  نوید  مراسم  این  در  را  خارجی 
مشهد  المللی  بین  گسترده  تعامالت 
تبدیل  از  و  دانست  آتی  در چهار سال 
مشهد به بهشت سرمایه گذاری خبر داد.
حاشیه  در  ارجائی  عبداهلل  سید 
مراسم در جمع خبرنگاران گفت: دوره 
دوره  مشهد  در  مدیریت شهری  جدید 
بود  خواهد  جهادی  و  عالمانه  مدیریت 
و انشااهلل رفتار سلیقه ای به کنار رفته 
و دوره مشارکت و خرد جمعی در شهر 

آغاز خواهد شد.
صاحبان  تمامی  از  افزود:  وی 
اندیشه و خرد و اساتید حوزه و دانشگاه 
گیری  تصمیم  در  مشارکت  جهت  به 
برای اعتالی مشهد الرضا، جهان شهر 

اخالق و معنویت دعوت می کنم.
امیداریم  کرد:  تصریح  ارجائی 
تمام  و  ایجاد  شهر  در  متوازن  توسعه 
میان  فاصله  و  پذیر  زیست  نقاط شهر 

متن و حاشیه کاهش یابد.
شهردار مشهد درباره اقدامات خود 
برای افزایش سهم مشهد در اعتبارات 

ملی، خاطرنشان کرد: اعتبارات ملی مهم 
است و سهم مشهد گرفته خواهد شد، اما 
پتانسیل مشهد آنقدر زیاد است که می 
تواند به استان های دیگر نیز کمک کند.

همتشان  کمر  شایسته  نان  جوا
را ببندند

وی در خصوص استفاده از مدیران 
دوره پنجم مدیریت شهری اضافه کرد: 
نیست  جدید  و  قبل  دوره  ما  مالک 
بلکه جوانان شایسته کمربندهایشان را 

محکم ببندند.
خانواده محوری و نشاط مومنانه از 
موضوعات اصلی سرفصل های مدیریت 

شهری در مشهد
پتانسیل  و  ظرفیت  گفت:  ارجائی 
و  محوری  خانواده  و  است  زیاد  شهر 
نشاط مومنانه از موضوعات اصلی خواهد 
چشم انداز  سرفصل  شش  در  که  بود 
تکمیلی  نظر  با  کرده ایم،  تدوین  شهر 
اندیشمندان و ذی نفعان آن را تکمیل 

و اجرا می کنیم.
وی افزود: راهبرد اصلی فرهنگی 
صفات  تسری  رو،  پیش  دوران  در  ما 
حضرت  است.  شهر  به  معصوم  امام 
علی بن موسی الرضا)ع( فلسفه ذاتی و 
وجودی شکل گیری شهر مشهد هستند 
امام  این  شاخص  بتوانیم  امیدواریم  و 
همام را در شهر جاری و ساری کنیم. 
آل  عالم  ها،  مهربانی  امام  امام هشتم 

محمد و معین الضعفا هستند.
منظومه  در  کرد:  تصریح  ارجائی 
خادم، زائر و مجاور فعالیت هایی را آغاز 
کرده ایم همچنین در حوزه کاهش متن 
از حاشیه و نیز زیست پذیر بودن تمام 
هایی  برنامه  مشهد،  شهر  جغرافیای 
کاربردی و اجتماعی تدوین و به موفع 

اطالع رسانی و اجرایی خواهد شد.
به جای  پایبند عدالت تخصیصی 

عدالت توزیعی هستیم
عدالت  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
توزیعی  عدالت  جای  به  تخصیصی 
پایبند هستیم و معتقدیم شهری موفق 
باشند.  ثروتمند  شهروندانش  که  است 
مشهد را با یاری شما و همه عزیزانی 
بزرگان  و  هستند  حضرت  دلداده  که 
دوره  چند  این  که  خارجی  و  داخلی 
حضور داشتند، به بهشت سرمایه گذاری 

تبدیل خواهیم کرد.
سید عبداهلل ارجائی در پایان افزود: 
از اعضای شورای اسالمی دوره ششم 
بی نهایت سپاسگزارم که بنده را الیق 
الیق  امیدوارم  و  دانسته  خدمتگزاری 
آقای  از  همچنین  باشم.  آنان  اعتماد 
کالئی و مدیریت و اعضای شورای دوره 

پنجم تقدیر و تشکر می کنم.

استاندار خراسان رضوی در مراسم تودیع و معارفه شهردار مشهد؛

اولویتمشهد،تعیینوتکلیفبافتپیرامونحرمدرراستایمطالباتمردم
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی:

بینایی غربالگری را مرکزی کودکان پایگاه ۱۹۰
میکنند

گفت:  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل  نوروری:  مرکزی-حامد   
با  از تنبلی چشم در ۱۹۰ پایگاه این استان  طرح غربالگری و پیشگیری 
رعایت پروتکل های بهداشتی با هدف شناسایی به موقع اختالالت بینایی 

در کودکان اجرا می شود.
»زهرا امینی« روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: انجام طرح 
غربالگری و پیشگیری از تنبلی چشم براساس اعالم جدول  رنگ  بندی 

کرونا در شهرهای تابعه استان انجام می شود.
وی توضیح داد: طرح غربالگری و پیشگیری از تنبلی چشم در شهرهایی 
که در موقعیت پرخطر کرونا و با رنگ قرمز هستند اجرایی نمی شود اما، 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  اجرا  امکان  زرد  و  نارنجی  شهرهای  در 

درحال اجرا است.
در  سال   ۶ تا  سه  کودکان  گفت:  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 

خانه بهداشت و مجتمع های بهزیستی استان غربالگری بینایی می شوند.
از  یکی  پایگاه ها،  در  والدین  تجمع  از  جلوگیری  برای  افزود:  امینی 
والدین با در دست داشتن مدارک شناسایی کودک اقدام به حضور در این 

مراکز می کند.
وی اظهار داشت: بهترین سن برای درمان تنبلی چشم زیر پنج سالگی 
است و  در صورتی که اشکال دید کودک قبل از پنج سالگی تشخیص و 
درمان شود، حتی اگر چشم در این مدت تنبل شده باشد با درمان به موقع 

بینایی کامل به دست می آید.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی  افزود: هر چه درمان چشم تنبل بیشتر 
به عقب افتد، احتمال به دست آوردن بینایی کامل کمتر است، به طوری که 

پس از ۱۰سالگی درمان تاثیر زیادی در بینایی نخواهد داشت.

مدیر کل گمرک استان ایالم  : 
زائراناربعینبهمرزمهرانمراجعهنکنند

اشاره  با  ایالم  :    مدیرکل گمرکات استان  آذر یعقوبیان   – ایالم   
به اینکه بدلیل شیوع ویروس کرونا و عدم موافقت عراق تردد زوار از مرز 
مهران ممنوع است،گفت: گمرک یکی از سازمانهای مهم و تاثیرگذار در 

برگزاری همایش بزرگ اربعین حسینی است.
بنا به  اینکه  بیان  با  روح اهلل غالمی مدیرکل گمرکات استان ایالم 
دولت  موافقت  عدم  و  کرونا  ملی  ستاد  و  اربعین  ستادمرکزی  تصمیمات 
استان  گمرکات  افزود:  است،  ممنوع  زمینی  مرزهای  از  زوار  تردد  عراق 
ایالم در سالهای گذشته با اتخاذ تمهیدات ویژه در اسرع وقت نسبت به 
خروج مواکب و همچنین اقدامات کنترلی در خصوص کاالی همراه مسافر 
اقدام نموده و بیشترین همکاری را با نهادهای ذیصالح در برگزاری مراسم 

اربعین داشته است.
وی با اشاره به اینکه امسال با توجه تمهیدات کشور مقابل خروج زائرین 
بصورت هوائی پذیرفته شده لیکن تجهیزات مواکب جهت خدمت به زوار 
اباعبداهلل الحسین )ع( با هماهنگی الزم بموقع از مرز خارج خواهد شد، اظهار 
داشت: تردد زائران در ایام اربعین در مرز مهران ممنوع است و انتظار می رود 
که زوار محترم تحت هیچ عنوانی در این ایام به مرز مهران مراجعه نکنند.

مدیرکل گمرکات استان ایالم با بیان اینکه با توجه به خروج هوائی 
زوار طبیعتا هیچ خودرو سواری جهت تردد به عراق مجوز نخواهد داشت 
مگر اینکه در این فاصله تا اربعین تمهیدات جدیدی از طرف عراق اعالم 
شود،تصریح کرد: گمرک همچون سالهای گذشته تمام مساعی خود را در 
جهت اجرای مصوبات ستاد اربعین به کار خواهد بست و از هیچ تالشی در 

جهت اجرای هرچه بهتر این همایش فروگذار نخواهد کرد .
غالمی خاطرنشان کرد: در پنج ماهه اول سال جاری مجموعا ۷۲۳ 
هزار تن به ارزش ۳۷۰ میلیون دالر از گمرکات استان ایالم به مقصد عراق 
و سایر کشورها صادر شده که از لحاظ وزن ۲۳۶ درصد و از لحاظ ارزش۱۹۰ 

درصد رشد نشان می دهد.

رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه مطرح 
کرد:

اولیه مواد تأمین در مبارکه فوالد استراتژیک نقش
صنعتلوازمخانگی

مبارکه  فوالد  رنگی شرکت  ورق  و  گالوانیزه  واحد  رئیس  مبارکه  فوالد 
نیاز  مورد  رنگی  ورق  تولیدکننده  تنها  عنوان  به  مبارکه  فوالد  شرکت  گفت: 
صنعت لوازم خانگی در کشور توانسته با ظرفیت تولید ماهانه ۶۰۰ تن ورق 
گالوانیزه ویژه برای این صنعت، عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت نهایی، 
با جلوگیری از واردات محصوالت خارجی باعث عرضه محصوالت داخلی این 

صنعت با قیمت مناسب در بازار شود.
فوالد  شرکت  رنگی  ورق  و  گالوانیزه  واحد  رئیس  گندمکار  علیرضا 
مبارکه اظهار کرد: این شرکت در حال حاضر قادر به تولید ۳ نوع ورق رنگی 
از کیفیت  لوازم خانگی است که  و ورق های مخصوص  ساختمانی، دکوراتیو 

باالیی برخوردار است.
وی با بیان این که تولید ورق های گالوانیزه رنگی برای تولید لوازم خانگی، 
افزود: شرکت فوالد  باالیی برخوردار است،   از حساسیت  بوده و  بسیار دشوار 
مبارکه در ایران تنها تولید کننده این نوع ورق بوده و یّکه تاز این عرصه است 
و در این مسیر باید با شرکت های کره ای و اروپایی رقابت کند که بیش از ۲۵ 
سال تجربه در تولید این نوع ورق های فوالدی دارند و خوشبختانه توانسته 

عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
فوالد مبارکه ماهانه ۵۰۰ تن ورق گالوانیزه ویژه برای لوازم خانگی تولید می کند 
که ورق اولیه برای تولید بیش از ۲۲ هزار دستگاه یخچال را تشکیل می دهد.

وی در ادامه اذعان داشت: این میزان تولید فوالد مبارکه در حالی است 
که ظرفیت تولید ۶۰۰ تن ورق مخصوص این صنعت در ماه با راه اندازی خط 
تکمیلی آن در آینده به ۱۰۶۰ تن افزایش خواهد یافت که می تواند به تولید ۵۸ 
هزار دستگاه یخچال یا ۱۷۵ هزار دستگاه ماشین لباسشویی تبدیل شود؛ این 
میزان تولید عالوه بر این که می تواند کشور را واردات لوازم خانگی بی نیاز کند 
بلکه می تواند زمینه ساز صادرات و ارزآوری برای کشور در این شرایط تحریمی 
را نیز فرآهم آورد. گندمکار تصریح کرد: تولیدکننده های داخلی بعضًا ممکن 
است از مواد اولیه ای استفاده کننده که مشخصات فنی مناسب را نداشته باشد. 
برای مثال رنگی که روی سطح ورق استفاده می شود یک ترکیب شیمیایی 

است که می تواند حاوی مواد خطرناکی برای افراد باشد.

مرمتتکیه»خلیلجهانبیگ«ساوهآغازشد
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس  نوروزی:  مرکزی-حامد 
صنایع  دستی شهرستان ساوه از آغاز مرمت تکیه خلیل جهان بیگ با مشارکت 

خیرین شهر خبر داد.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  از  نقل  و  ایرنا  گزارش  به 
افزود:  این خصوص،  در  روز شنبه  ایاز«  استان مرکزی، »رضا  صنایع دستی 
مرمت بنای تاریخی تکیه خلیل جهان بیگ حدود ۳۰۰ میلیون ریال بودجه 
نیاز دارد که تامین مصالح و همچنین نظارت و کارشناسی بر این پروژه به 

عهده اداره میراث فرهنگی شهرستان ساوه است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه 
آجرهای  بندکشی  و  پاکسازی  شامل  مرمتی  عملیات  این  افزود:  ادامه  در 
جداره دیوارها، مرمت ستون ها، آجر فرش کف و تعویض آجرهای فرسوده 
و آسیب دیده، پاکسازی و بندکشی آجرهای نما، تخلیه و بندکشی مجدد و 

مرمت آنها است.
ایاز گفت: عملیات اجرایی مرمت با مساعدت خیرین و همت هیات امنا 

و همکاری اداره شهرستان ساوه به زودی آغاز می شود.
وی عنوان کرد: تکیه خلیل جهان بیگ از بناهای مربوط به دوره قاجاری 
در محله ای به همین نام در ساوه واقع است و به شماره ۳۱۲۶۹ در تاریخ 

۱۴/۴/۹۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه 
تصریح کرد: این بنا بخشی از راه دسترسی درون محله است که در دوران قاجار 

به واسطه چهار ستون با پوشش های گنبدی مسقف شده است.
وی ادامه داد: این بنای تاریخی هم اکنون نیز در ایام محرم و دهه عاشورا 

و ماه صفر به عنوان تکیه مورد استفاده قرار می گیرد.

استان  شهرسازی  و  راه  ومسکن  شهری  بازآفرینی  معاون 
بوشهرخبر داد:

خریدوفروشامتیازمسکنملیممنوعاست
*معاون بازآفرینی شهری ومسکن راه و شهرسازی استان بوشهر گفت 
: بر اساس اطالعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی استان 

بوشهر واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر ممنوع است.*
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر 
سید محمود دستغیبی در این خصوص اظهار داشت : بر اساس این اطالعیه 
واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، 

غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.
دستغیبی با توجه به این اطالعیه افزود : ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی 
مسکن ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام 
در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس از بررسی 
شرایط قانونی فرد ثبت نام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به 
این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و.. فاقد هر گونه ارزش است. لذا 

خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار است.
وی بیان کرد : امتیاز این قبیل افراد باطل می شود  همچنین واگذاری و 
انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و 

ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.
معاون بازآفرینی شهری ومسکن راه و شهرسازی استان بوشهر گفت : 
در ادامه این اطالعیه آمده است: در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، 
عالوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آن ها باطل و افراد خریدار نیز 

از هیچ حقوقی بهره مند نخواهند شد.
وی ادامه داد: برگه پرینت ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش 

معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.
 

به اردبیل استان تجارت بانک شعب مدیر خبری نشست
مناسبتهفتهدولتوبانکداریاسالمی

به گزارش روابط عمومی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و بانکداری 
جامعه  از  نمایندگی  به  خبرنگاران  از  برخی  میزبان  منطقه  مدیر   ، اسالمی 

مطبوعاتی استان بود.
 وی درابتدای جلسه یاد و خاطره همکاران خدوم شبکه بانکی را که درایام 
شیوع ویروس کرونا جان عزیز خود را درراه خدمت به مردم و پایداری درجبهه 
اقتصاد میهن اسالمی ازدست دادند گرامی داشت و افزود : بانک تجارت در 
تمام ایام کرونا و علی رغم ابتال ی اکثرهمکاران در کنار مردم ، اصناف و 
واحدهای تولیدی و صنعتی بوده و کوچکترین وقفه و خللی در ارائه خدمات 

این بانک بوجود نیامده است .
وی در پاسخ به سواالت خبرنگاران ، اشتغالزایی و حمایت از تولید را از 
جمله اهداف تعیین شده بانک تجارت در استان اردبیل عنوان کرد و افزود: 
بانک تجارت اردبیل مصمم است با تقویت و توسعه ارتباطات خود با مشتریان 
نسبت به شناسایی مشکالت ومحدودیتها وبرنامه ریزی دقیق برای مانع زدایی 

از کسب و کارها به رسالت خود در رونق تولید جامه عمل بپوشاند
اسکندری در پایان نشست با تبریک هفته بانکداری و تقدیر از همکاران 
اعتبارات  گشایش   ، تسهیالت  پرداخت  زمینه  در  را  تجارت  بانک  جایگاه   ،
اسنادی داخلی و خارجی ، حوالجات ارزی و صدور ضمانت نامه ها جایگاهی 
برتر و بدون رقیب در استان اردبیل نامید و برای تمامی کارکنان شبکه بانکی 

کشور آرزوی سالمتی نمود .

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
اردبیل اعالم نمود؛

۱۸۰۰ تامین برای ایران ملی بانک مشارکت نامه تفاهم
شبکه احداث تکمیل برای الزم اعتبارمالی میلیاردریال

آبیاریسبالناستاناردبیلامضاشد
 مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
بانک  مشارکت  نامه  تفاهم  مبادله  و  امضا  از  اردبیل  استان  ای  منطقه  آب 
تکمیل  منظور  به  مالی  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۸۰۰ تامین  برای  ایران  ملی 
در  شهر  مشگین  شهرستان  سبالن  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  طرح  احداث 

استان اردبیل خبر داد.
مهندس عباس جنگی مرنی افزود: با پیگیری های انجام شده توسط 
مجلس  در  شهر  مشگین  شهرستان  شریف  مردم  نماینده  اردبیل،  استاندار 
شورای اسالمی، وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای استان اردبیل، تفاهم 
از  سبالن  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  احداث  تکمیل  مالی  منابع  تامین  نامه 
این  اخذ  قانونی  فرآیند  بقیه  و  شد  مبادله  و  امضا  داخلی  فاینانس  طریق 
فاینانس در حال انجام است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل 
با بیان اینکه این تفاهم نامه مالی به امضای مهندس قاسم تقی زاده خامسی 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل 
و دکتر محمدرضا حسین زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی 
ایران رسیده و مبادله شده است، اظهار داشت: بانک ملی ایران طبق این 
و  آبیاری  احداث شبکه  برای تکمیل  ریال  میلیارد  مبلغ ۱۸۰۰  نامه،  تفاهم 
زهکشی سبالن تامین مالی خواهد کرد و در حال حاضر نیز تا سقف مبلغ 
۶۰۰ میلیارد ریال برای احداث این شبکه آبیاری از طریق ماده ۵۶ قانون 
حال  در  اردبیل  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  دولت،  مالی  مقررات  تنظیم 
دریافت اعتبار مالی از بانک توسعه تعاون می باشد تا تکمیل احداث شبکه 

آبیاری و زهکشی سبالن انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم:
عملیاتاجراییفازنخستاحداثمسکنملیآغازشد

ایالم  - مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم گفت: طرح اقدام ملی 
مسکن که یکسال پیش در سراسر کشور و به منظور برطرف کردن مشکل 
مسکن افراد کم درآمد و فاقد مسکن اجرا شد، در استان ایالم عملیات خاک 

برداری آن در حال اجرا است.
»عبداله بهادری« اظهار داشت: سه هزار و ۲۵ نفر واجد شرایط در طرح 
اقدام مسکن ملی ثبت نام کرده اند که برای هر کدام از آن ها زمین در نظر 

گرفته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم تصریح کرد: عملیات خاک برداری 
طرح اقدام ملی مسکن در ایالم در حال اجرا است و در هفته آینده آیین کلنگ 

زنی آن اجرا خواهد شد.
از شهر  نقطه   ۸ در  ایالم  در شهر  ملی مسکن  اقدام  افزود: طرح  وی 
با  میالد  میدان  در  واقع  ماهور  پروژه  آن ها  بزرگ ترین  که  است  اجرا  قابل 

۶۳۰ واحد است.

راهداری  رئیس  جوانبخت  محمد 
و حمل و نقل جاده ای شهرستان دیلم 
بارندگی  فصل  نزدیکی  به  توجه  :با 
بیش از ۸۰ پل بزرگ و کوچک حوزه 
راههای شهرستان دیلم تنقیه و الیروبی 

شده است . 
آستانه  در  و  ساله  هر  افزود:  وی 
فصل بارندگی راهداری اقدام به تنقیه 
و الیروبی پل ها جهت دفع آب های 
سطحی و سیالب ها مینماید که امسال 
نیز همکاران پر تالش شهرستان اقدام 
و  بزرگ  پل   ۸۰ بروبی  ال  و  تنقیه  به 
کوچک با بیش از ۱۰۰ دهانه نموده اند 
تا مشکلی هنگام بارندگی برای عبور و 

مرور جاده ای بوجود نیاید.
 جوانبخت تصریح کرد: در شهریور 
ماه عالوه برتنقیه و ال یروبی بستر پلها 
آشکارسازی  جمله  از  دیگری  اقدامات 
تقاطع دانشگاه آزاد با نصب ۲۰۰ عدد 
چشم گربه ای و ۶۰ عدد استوانه  و ۳ 
عدد بشکه ایمنی انجام شده که نقش 

بسزایی درایمنی این تقاطع دارد
نقل  و  حمل  و  راهداری  رئیس   

به  همچنین  دیلم  شهرستان  ای  جاده 
پاکسازی حریم راه ها از نخاله ، درختچه 
و نیزارها اشاره کرد و گفت: در شهریور 
پاکسازی  مربع  متر   ۵۰۰ مجموعا  ماه 

کیلومتر   ۲۵، زباله  و  نخاله  از  حریم 
پاکسازی حریم از درختچه ها و نیزارها 
و ۲۰ کیلومتر نیز تسطیح بستر حریم راه 

و آبشستگی صورت گرفته است 

اقدامات صورت  با اشاره به   وی 
ایمن  برای  شهرستان  این  در  گرفته  
سازی راه های شهرستان دیلم افزود : 
ما مجموعا ۲۵۰ کیلومتر متر راه شامل 
راه  کیلومتر   ۳۸  ، بزرگراه  کیلومتر   ۳۲
 ۷۰ و  فرعی  راه  کیلومتر   ۱۱۰ اصلی 
کیلومتر راه روستایی درشهرستان دیلم 
داریم که عوامل راهداری بصورت شبانه 
روزی در تالشند این راهها همواره آماده 

تردد مردم باشند
سازی  ایمن  برای   : افزود  وی 
دیلم  شهرستان  ارتباطی  محورهای 
همچنین پاکسازی دهانه پلها و ایجاد 
عدد   ۸۰ تعداد  به  خاکی  های  هره 
بازسازی  و  تعمیر  و  گرفته  پل صورت 
گاردریل ، کردنه اسخی انجام گردیده 
از  یکی  کرد   اضافه  جوانبخت  است. 
و حمل  راهداری  دیگر  ماموریت های 
و نقل جاده ای شهرستان دیلم کنترل 
است  ناوگان عمومی  تردد  بر  ونطارت 
که در شهریور ماه مجموعا ۴۷ دستگاه 
ناوگان باری و مسافری بصورت میدانی 

کنترل و مورد بازدید قرار گرفته اند.

80 پل بزرگ و کوچک حوزه راههای دیلم تنقیه و الیروبی شده است 

حق لطفی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

سیستم سیگنالینگ متروی شهرجدید هشتگرد شهریور ماه به بهره برداری می رسد
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
سیستم  راه اندازی  به  اشاره  با  هشتگرد 
سیگنالینگ قطاربرقی شهرجدیدهشتگرد_ 
در  قطار(  حرکت  هوشمند  گلشهر)کنترل 
قطاربرقی  گفت:  جاری  سال  ماه  شهریور 
شهرجدیدهشتگرد_ گلشهر با اعتباری بالغ 
بر ۲ هزار میلیارد تومان در حال بهره برداری 
است و در زمان حاضر خطوط ریلی شمالی 
و جنوبی پروژه افتتاح و سیستم سیگنالینگ 
 ۲۲۰ با  نیز  هشتگرد  جدید  شهر  متروی 
است  تکمیل  در حال  اعتبار  تومان  میلیارد 
که تا شهریور ماه سال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید.
   مسعودحق لطفی عنوان کرد: 

شهرجدید  متروی  حاضر  زمان  در 
هشتگرد با ۱۴ سرویس قطار ساعت ۶ صبح 
الی ۳ بعد از ظهر در حال فعالیت می باشد که 
با نصب کامل تجهیزات سیگنالینگ)کنترل 
هوشمند حرکت قطار(، شمار سفرهای قطار 
افزایش  کرج  هشتگرد-  شهرجدید  شهری 

خواهد یافت.
شهر  عمران  شرکت     مدیرعامل 
ساخت سکوی  به  اشاره  با  هشتگرد  جدید 
قطار شهری ماموت توسط شرکت عمران 
شهر جدیدهشتگرد اظهارداشت:این سکو با 
اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در حال 
احداث می باشد که با راه اندازی آن، ساکنان 

مناطق بیشتری از شهرستان ساوجبالغ تحت 
هشتگرد  شهرجدید  گلشهر_  مترو  خدمت 
سهولت  بر  عالوه  و  گرفت  خواهند  قرار 
و  اطراف  کارخانجات  پرسنل  آمد  و  رفت 
ساکنین شهرهای کردان، کوهسار، گلسار و 
چهارباغ، کمک شایانی به کاهش ترافیک 

آزادراه کرج_ قزوین خواهد شد.
  حق لطفی با اشاره به تحویل ۸ هزار 
واحد مسکن مهر شهرجدید هشتگرد در سال 
گذشته اذعان کرد: در زمان حاضر تنها ۶۰۰ 
واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد در 
مرحله نازک کاری قرار دارد که با اتمام آن 
می  بسته  مهر  کاری مسکن  نازک  پرونده 
شود و همچنین حدود ۷ هزار واحد نیز در 

مراحل نهایی تحویل است.
 مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
هشتگرد بیان داشت: در زمان حاضر برای 
تکمیل مسکن مهر ۳۸۰ میلیارد تومان نیاز 
است که از این مبلغ ۸۰ میلیارد تومان تعهد 
بانک عامل و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز مردم 
تصریح  لطفی  نمایند.حق  تعهد  ایفای  باید 
از  استفاده  با  دولت  راستا  همین  کرد:در 
تمام ظرفیت ها نسبت به تکمیل پروژه های 
مسکن مهر اهتمام داشته تا هرچه سریعتر 
این پروژه ها تکمیل و تحویل مردم گردد.

ن  ا عمر کت  شر مل  عا یر مد
زمان  در  شهرجدیدهشتگردخاطرنشان شد: 

حاضر در مسکن مهر کمبود ۶ هزار کنتور 
برق و ۶ هزار کنتور آب و ۶ هزار کنتور گاز 
ادارات  با  هماهنگی  طبق  که  دارد  وجود 
الی  ماهانه ۵۰۰  خدمات رسان، مقرر شده 
۱۰۰۰ کنتور را نصب نمایند تا به امید خدا 
تا پایان سال پرونده مسکن مهر بسته شود.
حق لطفی در خصوص فروش عرصه 
عرصه  فروش  داد:  توضیح  مهر  مسکن 
مسکن مهر اجباری نبوده و اختیاری است.

حق لطفی از آمادگی مجموعه شرکت 
رایگان  زمین  تحویل  خصوص  در  عمران 
برای ساخت ادارات خدمات رسان، مجموعه 
فرهنگی، ورزشی، مذهبی، آموزشی و درمانی 
خبر داد و ابرازکرد:امیدواریم حاصل همکاری 
مرتبط،  ادارات  با  عمران  شرکت  مجموعه 
ساخت مرکز درمانی و مدرسه و … باشد.

باب   ۳۲ حاضر  زمان  در  افزود:  وی 
مدرسه در شهر جدید هشتگرد ساخته شده 
که ۲۵ باب آن توسط شرکت عمران و ۷ 
باب توسط خیرین احداث شده و ۳ باب  نیز 
توسط شرکت عمران در حال ساخت است.

یک  ساخت  به  اشاره  با  لطفی  حق 
درمانگاه با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی در 
شهرجدید هشتگرد گفت:زمینی به مساحت 
مجموعه  به  تا  شده  آماده  نیز  هکتار   ۱.۷
دانشگاه  تا  شود  وضعیت  تبدیل  درمانی 
علوم پزشکی استان البرز در این خصوص 

اقدام نماید.
شهرجدید  عمران  شرکت  مدیرعامل 
هشتگرد همچنین از واگذاری ۱۰ زمین به 
اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت مراکز 
درمانی و درمانگاه خبر داد و ابرازداشت: در 
یکهزار  گذاری  سرمایه  با  شهر  نقطه  چند 
میلیارد تومان ساخت مراکز تجاری بمنظور 
خدمات رسانی به مردم درحال انجام است.

آماده سازی ۲  به  بااشاره  لطفی  حق 
اختصاصی  زمین  با  چندمنظوره  ورزشگاه 
در  پارک   ۳ و  بدمینتون  و  ساحلی  والیبال 
فاز ۷، ساختمان ایستگاه آتش نشانی مادر 
پیشرفت  درصد   ۱۲ با  بحران  مدیریت  و 
فیزیکی بیان داشت: امیدواریم با اجرای این 
طرح ها تا پایان سالجاری، بخشی از نیازهای 

شهر و شهروندان مرتفع گردد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
هشتگرد در پایان در خصوص مسکن ملی 
در  مسکن  ملی  اقدام  کرد:طرح  اضافه  نیز 
اجرا  درحال  به خوبی  شهر جدید هشتگرد 
می باشد و متقاضیان در مرحله اول با پرداخت 
۴۹ میلیون تومان که ۹ میلیون تومان آن 
پیش پرداخت عرصه واحد می باشد در این 
طرح جانمایی می شوند و ۱۵۰ میلیون تومان 
بانکی به هر واحد مسکونی  نیز تسهیالت 
با  متناسب  الباقی  و  شد  خواهد  پرداخت 
پیشرفت پروژه از متقاضیان دریافت میگردد.
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فرصتها و چالش های گمرک منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی فرودگاه امام خمینی )ره(

بندر خشک در شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(
قسمت پایانی

زیرساخت هاي حمل و نقلي در مجاورت محل؛
شیوه هاي حمل و نقلي دردسترسو ظرفیت هاي شبکه؛

خدمات مرتبط با حمل و نقل کمکي موجود در مجاورت محل؛
کاهش احتمالي در تن- کیلومتر در حمل و نقل جاده اي، 

با معرفي بندر خشک؛
عملکردهاي جاري بندر خشک، مانند: حمل و نقل جاده اي،

گمرکي  ترخیص  خالي،  کانتینري  هاي  واگن  ي  ذخیره 
کاالهاي انتقال یافته و غیره؛

گستره توسعه ي مکان اجراي پروژه در آینده.
یکي از معیارهاي مهم برای احداث بندر خشک، دسترسی 
آسان و اتصال به خط آهن ملی درکی کشور است. از آنجایی که 
بندر خشک مجموع های از حمل و نقل دریایی، زمینی و ریلی 
است؛ بنابراین مکانی که متصل به خط آهن باشد، بهترین نقطه 

برای احداث بندر خشک است.
در واقع باید مکانی انتخاب شود که هزینه های حمل و نقل 
را به حداقل ممکن برساند. به بیان دیگر باید گفت ماهیت بندر 

خشک، کاهش هزینه حمل و نقل و ترانزیت کاال است.
بر  باید  خشک،  بندر  زمینهي  در  سنجي  امکان  مطالعهي 

شاخص هاي زیر تمرکز یابد:
تعیین یا شناسایي بهترین راه حل براساس شرایط/طراحي 

بازارموجود.
آیا ایجاد ارزش افزوده، با توسعه ي بندر خشک در منطقه 

ي مورد نظر، امکان پذیر است؟
مکانیابي بهترین گزینهها به لحاظ برخورداري از توانمندي 

هاي فني و مد نظر قراردادن قابلیت هاي توسعه ي فني.
تعیین موقعیت شرایط اداریو اقتصادي که از اجرا و توسعه 
طراحي  آورند.   مي  عمل  به  ممانعت  بندر خشک  پروژه ي  ي 
تمهیدات و اقدامات مرتبط با قوانین و مقررات دولتي، که موانع را 
از پیشروي برمي دارند. این امر، مکن است شاخص هاي زیر را در 
برگیرد: ساختار مالیاتي، کمکهاي اعطایي، بالعوض به بنادرخشک، 

مساعدت فني، معرفي ICT و غیره.
شاخص هاي بندر خشک

بنادر خشک و توسعه ي امنیت ملي کیی از موضوعات بسیار 
مهمی که در زمینه ي ایجاد بنادر خشک در سراسر دنیا رعایت 

مي شود، توسعه ي امنیت ملی است.
وقتی کاال، تنها در دو یا سه نقطه ي کشور متمرکز مي شود، 
هر اتفاقی مي تواند به راحتی روند حمل و نقل را مختل و آن 
را زمین گیر کند؛ ولی وقتی نقاط تجمع کاالها در سراسر کشور 

توزیع شده باشند، این اختالل شکل پیدا نمیکند.
بنادر خشک و توسعه اقتصادي و تجاري

بنادر به عنوان یک جایگاه ملي در عرصه ي توسعه اقتصادي 
و تجاري، نقش آفریني مي کنند. موقعیت بنادر با موقعیت کشور در 
تجارت بین المللي، رابطه تنگاتنگي دارد. براي توسعه ي فیزیکي 
بنادر، دستگاههایي مثل: گمرک، استاندارد، نیروي انتظامي و... و 
از باب غیر فیزیکي نیز، ساختارهاي حمل و نقلي، باید پاسخگو 
باشند. گیتهاي نظارتي در رویارویي با پدیده ي قاچاق، امکانات 
جاده اي و شهرهایي که در مسیر قرار دارند و مسایلي از ایندست، 

باعث شده تا دنیا به سمت احداث بنادر خشک برود.
بنادر خشک و اشتغال

یکي از کارکردهاي بسیار مهم بنادر خشک توسعه یاشتغال 
ایجاد میشود که اشتغال به صورتپایدار در  است. یعنی شرایطی 
نقاط مختلف کشور توسعه یابد و نیروهای بومی هر منطقه، بتوانند 
به عنوان کارمند، کارشناس، کارگر، ترخیص کار و راننده و اپراتور 

جرثقیل و... به کار مشغول شوند.
بنادر خشک و کاهش قیمت تمام شده

پیرامون خود جاي مي  در  را  زیادي  بنادر خشک، جمعیت 
دهند و با ایجاد کارآفریني بسیار باال، واردات، صادرات و احداث 
شرکت هاي صنعتي در آنها به راحتي قابل شکل گیري است. این 
بنادر، به طور مستقیم، باعث توسعهي راه آهن و حمل و نقل ریلي 
شده و عالوه بر آن، حمل و نقل جاده اي و لجستیک ترکیبي و 

کانتینري را توسعه مي دهند.
حمل دو سربار کانتینري، عدم معطلي کامیون ها و رانندگان 

آنها، از دیگر ویژگیهاي این نوع بنادر محسوب میشوند.
تمام  صورت  به  میتوانند  خشک،  بنادر  اندرکار  دست  افراد 
وقت، همهي کانتینرهاي ورودي و نوع آنها، خطوط حمل و نقل 
جاده اي و ریلي و مالکان شرکت هاي حمل و نقل را شناسایي 
کنند و با استعالم قیمت از آنان در امر واردات و صادرات، نهایت 

هماهنگي را به وجود آورند.
این امر، به طور مستقیم، زمینهي حمل کاال توسط وسیلهاي 
به وسیله دیگر تا بنادر هدف را ایجاد مي کند. در واقع، پس از طي 
تشریفات گمرکي، پلمپ کامیون و تهیه ي اسناد حمل مورد نیاز، 
کاال با همان کامیوني که کانتینر را آورده، حمل مي شود و با این 
برنامه ریزي و مدیریت منسجم، صرفه جویي سرشاري در هزینه 
باعث کاهش چشمگیر زمان و  اقدام،  این  آید.  به وجود مي  ها 
هزینه ي تمام شده ي کاال مي شود و مي تواند سطح این تحول 

اقتصادي را تا حد بسیار قابل توجه اي ارتقا بخشد.
عاوه بر این، هزینه هاي حق توقف )دموراژ(، به صاحب کاال 
تحمیل نمي شود و هزینه هاي انبارداري را نیز به حداقل مي رساند.

 بنادر خشک و توسعه فعالیت پایانههاي دریایي
که حمل سریع  کانتینرها،  و ظرفیت  گنجایش  به  توجه  با 
و آسا نرا در پیدارند و استفاده فزاینده یاز آ نها در حمل و نقل 
بار و کاال، کشتیراني ها در صدد هستند، زمینه ي حمل ظرفیت 
هایبیشتري از بارهاي کانتینري را ایجاد نموده و از این روش به 
نحو احسن استفاده کنند. مسلمًا ارائه هرگونه تسهیالت، منجر به 
تغییر در ماهیت کاري مي شود. تجهیزات استراتژیک و پیشرفته، 
وسعت فضاي کاري، تخلیه ي کانتینرها در مدت زمان کم، ارایه 
ي خدمات با توجه به محدود بودن بنادر از لحاظ پسکرانه اي، 
از این دست تغییرات خواهد بود. از طرف دیگر، بنادر، عالوه بر 
تخلیه و بارگیري تولید ارزش افزوده و البته نقش آفریني جدید در 
لجستیک کاال تبدیل شد ه اند. این مسایل با دو رویکرد مختلف 

روبه رو شده است: 
نگهداري  براي  انبارداري  زیاد  هاي  ظرفیت  به  نیاز  اول: 

کانتینرهایي که توسط کشتي ها وارد مي شوند
هاي  فعالیت  در  گذاري  سرمایه  جذب  شرایط  تأمین  دوم: 

درون مرزي.
و  حمل  هاي  سیستم  ي  توسعه  و  خشک  بنادر 

نقل ریلي
 همچنین موضوع قابل توجه در خصوص بنادر خشک، فراهم 
شدن زمینه افزایش نقش سیستم های حمل و نقل ریلی برای نقل 
و انتقال کاالها بین بنادر دریایی و بنادر خشک است. استفاده از راه 
آهن، مي تواند مزیت های اقتصاد ناشی از مقیاس را تبیین کند. 
در واقع در شبکه ي حمل و نقل ریلی، کاال در حجم وسیع، بین 
بندر ساحلي و بنادر خشک مبادله مي شود و از آن جا صاحبان 
کاال، مي توانند با استفاده از وسائط نقلیه جاده ای، کاالهایخود را 

در شبکه ي مویرگی بازار توزیع کنند.

کاهش  درسوخت،  جویی  صرفه  یعنی  آهن،  راه  استفادهاز 
حوادث جاده ای، تقلیل آلودگی محیط زیست و در نهایت، منفعت 

رساني به اقتصاد ملی.
بنادر خشک و حل مشکالت حمل و نقل

در حمل و نقل مدرن، نیازي نیست که بنادر در انتظار صاحبان 
کاال بمانند، بلکه شیوه اي در پیشگرفته مي شود که بار پساز مدت 
کوتاهی از بندر خارج و به امکانات پس کران هاي منتقل و در آن 
جا عملیات ترخیص در زمان مورد درخواستصاحببار انجام شود. 
بتوانند  تا  اند  آمده  پدید  تفکری  چنین  نتیجهي  در  بنادر خشک 
پاسخگوی ارتباط کاالیی در حجم وسیع بین بنادر و پسک رانهها 
باشند و در آنجا، صاحبان کاال، بتوانند نسبت به نگهداری و ترخیص 
کاالهای شان اقدام کنند. طبیعی استکه در اثر به کارگیري این 
و  ترخیص  در  تأخیر  و  توقف  ازدحام،  قربانی  بنادر  دیگر  روش، 

خروج کاالها نمي شوند.
بنادر خشک و تغییر ساختار حمل و نقلي

علت اصلي توجه ویژه یمسئوالن به موضوع بندر خشک، تغییر 
ساختار حمل و نقلیاز انباشته و فله اي CARGO GENERAL به 
کانتینري است. این امر، جهشي در صنعت حمل ونقل ایجادکرده 
است.  مشاهده  قابل  کشتیراني  و  بنادر  در  اش  اصلي  تجلي  که 
بنادر به لحاظ محدودیتهایي که در کسب فضاي مناسب براي 
عملیات کانتینري دارند و باتوجه به گراني ومحدودیت زمین، نمي 
توانند انبارهاي موردنیاز را تأمین کنند و این امر، هزینه ي تخلیه 

و بارگیري و انبارداري کانتینري را به شدت افزایش مي دهد.
بنادر خشک و مدیریت زمان

انجام  زمان  مدت  تقلیل  خشک،  بنادر  مزایاي  از  یکي 
فرآیندهاي گمرکی است. وقتی ترخیص نهایی همه ي کاالهای 
بسیارسنگینی روی  انجام شود، فشار  بندر معدود  کشور در چند 
گمرک و متصدیان امورگمرکي وارد می آید. در حالیکه وقتی از 

بنادر خشک استفاده می شود، حجم کار توزیع مي گردد.
بنادر خشک و ایجاد فرصت هاي سرمایه گذاري

مزیت قابل توجه دیگر در رابطه با بنادر خشک، ایجاد فرصت 
هاي سرمایه گذاری است. با ایجاد بنادر خشک، مي توان فرصت 
هایی را ایجاد کرد که بخش خصوصی، صرفًا به سرمایه گذاریدر 
داخل بنادر مبادرت نورزد. بلکه بخش خصوصی بتواند سرمایه ي 
خود را در مناطق ویژه اقتصادی و گمرکی، به امور پایانه سازی و 

تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز اختصاص دهد.
 بنادر خشک و مبادله ي منطقه اي کاال

مبادالت  در  نقش  ي  توسعه  موجب  میتوانند  بنادر خشک 
برای  توان  مي   بنادرخشک،  از  یعنی  شود.  کاالها  ای  منطقه 

بهبودروندعبورمحموالت منطقه اي استفاده کرد.
بنادر خشک و رفع چالش سرمایه سنگین

توسعه بنادر دریایي در بسیاریاز بنادر دنیا که توسط شهرها 
محصور هستند، گسترش بنادر، مستلزم صرف هزینههای بسیار 
سنگین است و گاهی اوقات نیز، اساسًا غیرممکن است. ایجاد بنادر 
خشک، کمک میکند که با کوتاه نمودن مدت ماندگاری محموالت 
در بنادر دریایی، بتوان کاالها را در یک فاصله ي زمانی کوتاه، از 
بنادر دریایی به بنادر خشک منتقل نمود و وارد می آید. در حالی که 
وقتی از بنادر خشک استفاده می شود، حجم کار توزیع مي گردد.
 بنادر خشک و ایجاد فرصت هاي سرمایه گذاري

مزیتقابلتوجه دیگر در رابطه با بنادر خشک، ایجاد فرصتهاي 
سرمایه گذاری است. با ایجاد بنادر خشک، مي توان فرصت هایی 
در  گذاری  سرمایه  به  بخش خصوصی، صرفًا  که  کرد  ایجاد  را 
داخل بنادر مبادرت نورزد. بلکه بخش خصوصی بتواند سرمایهي 
خودرادرمناطق ویژه اقتصادی و گمرکی، به امور پایانه سازی و 

تدارک امکانات و تجهیزاتمورد نیاز اختصاص دهد.
بنادر خشک و مبادله ي منطقه اي کاال

توانند موجب توسعهي نقش در مبادالت  بنادر خشک مي 
منطقهای کاالها شود. یعنی از بنادرخشک، مي توان برای بهبود 

روندعبورمحموالت منطقه اي استفاده کرد.

بنادر خشک و رفع چالش سرمایه سنگین
توسعه بنادر دریایي در بسیاری از بنادر دنیا که توسط شهرها 
محصور هستند، گسترش بنادر، مستلزم صرف هزینه های بسیار 
سنگین است و گاهی اوقات نیز، اساسًا غیرممکن است. ایجاد بنادر 
خشک، کمک میکند که با  وتاهنمودن مدت ماندگاری محموالت 
در بنادر دریایی، بتوان کاالها را در یک فاصله ي زمانی کوتاه، از 
بنادر دریایی به بنادر خشک منتقل نمود و به جای صرف سرمایهي 
سنگین برای گسترش محدوده اراضی بنادر از راه رفع معارض و 
احیای زمین، آن را صرف ایجاد بنادر خشک و شبکه ي اتصال 

بنادر دریایی به بنادر خشک نمود.
بنادر خشک و افزایش بهره وري

پایانه ي خشک، باعث  ایجاد  ناوگان حمل و نقل  ظرفیت 
مي شود بهترین بهره وري از ظرفیت هاي ناوگان حمل و نقلي 
مسیرهاي  در  استکه  این  مطلوب،  برداري  بهره  گردد.  ایجاد 
طوالني، کاال را به وسیله ي تجهیزات مناسب، مثل واگن، حمل 
گردد و در مسافت هاي کوتاه از کامیون استفاده شود. در غیر این 
صورت، ممکن است عملکرد تجاري انجام گیرد، اما قطعًا صرفه 

اقتصادي نخواهد داشت.
بنادر خشک و آثار زیست محیطي

حمل و نقل و ترانزیت کاال از بنادر خشک در مقایسه با شیوه 
سنتی انتقال ریلی کاال تفاوت های شاخصی دارد. با توجه به این 
که هرقطار به طور تقریبی می تواند جانشین ۴۰ کامیون شود، 
آثار زیست محیطی پیرامون جادههای منتهی به بندر ساحلی نظیر 
میزان آالینده های هوا، آلودگی صوتی و غیره نیز کاهش میی ابند.

بنادر خشک و کاربري هاي مفیدتر
در بنادر دریایي در کشورهایی که از بندر خشک برخوردارند، 
بنادر دریایی هم هستیم؛ چون فضای  شاهد کم شدن مساحت 
وسیعی برای انبار کاال مورد نیاز نیست؛ از این رو، انبارهای سابق 

را به فضاهای سیاحتی و اداری- تجاری تبدیل میکنند.
ي  حاشیه  آبرفتی  های  زمین  به  توجه  با  اغلببنادر،  در 
محدودمیک نند،  شهررا  وسازوگسترش  ساخت  امکان  که  آنها، 
کوچکشدنفضای عملیات بندری، به توسعه ي فضاهای شهری 
مي انجامد و از میزان آالیندگی نوار ساحلی هم کاسته مي شود.

توسعهي صنعتي- تجاري
در مناطق مرتبط با بنادر خشک در بعضی از کشورها، مناطقی 
که به عنوان بندر خشک در نظر گرفته مي شوند، عامل شکل گیری 
مناطق صنعتی نیز بودند؛ یعنی مواد اولیه در بنادر خشک مستقیمًا 
مناطق  ایجاد  باعث  خشک،  بنادر  میشود.وجود  تولید  خط  وارد 
صنعتی- تجاری عمده اي در اطراف آنها مي شود. با ورود کاال 
به این مناطق، با حداقل فاصله، به محل تبدیل و فرآوری حمل، 

و وارد بازار آن کشور شده یا به خارج از کشور صادر مي شود.
بنادر خشک و کاهش انتشار گازهاي

گلخانه اي از طریق تغییر شیوه حمل و نقل در جاده هر لیتر 
بنزین مي تواند ۲۵ تن کاال را در یک کیلومتر جابه جا کند و به 
طور میانگین این جابه جایي باعث انتشار ۶۲ گرم گاز co۲ در 
هر تن - کیلومتر مي باشد. این در حالي است که در خط ریلي 

هر لیتر بنزین
مي تواند ۸۵ تن کاال را در یک کیلومتر جابه جا کند و به 
طور میانگین این  جابه جایي باعث انتشار ۲۲ گرم گاز co۲ در 

هر تن - کیلومتر مي باشد.
در شهر بیرجونگ در کشور نپال، انجام عملیات حمل و نقل 
موجب  اسکاپ(  تخمین  )طبق  بندر خشک،  به  آهن  راه  توسط 
کاهش انتشار ۵۸ هزار تن گاز co۲ در مقایسه با میزان آن در 

سالهاي ۲۰۰ ۸ - ۲۰۰ ۹ بوده است.
بنادر خشک و کاهش ازدحام

وسایل نقلیه در جاده ها در کشور سوئد، ارائه خدمات روزانه 
۷۰ قطار به بندر گوتنبرگ باعث کاهش تردد ۲۴۰۰ دستگاه کامیون 
در روز از جاده هاي این کشور گردیده است. در کشور آمریکا حمل 
۲۵ % محموالت به بندر ویرجینیا از طریق قطارهاي دوبل کانتینري 

باعث کاهش روزانه ۲۰۰ دستگاه کامیون از جاده ها شده است.
بنادر خشک و کاهش میزان خطر تصادفات

کاهش  و  رانندگان  اضطراب  کاهش  طریق  از  اي  جاده 
صفهاي طوالني در بنادر در ورودي هاي بندر گوتنبرگ در زمان 
هاي اوج شلوغي، چندین ساعت صف هاي طوالني وجود دارد 
)روسو، ۲۰۰۷ ( ولي با اتصال بندر خشک به بندر گوتنبرگ ورود 
و خروج کامیون ها تنها در عرض سي دقیقه انجام مي شود که 
رانندگان در این زمان هرگز حق ترک وسایل نقلیه خود را ندارند.

بندر خشک و مزیت ها براي بازرگانان و تجار در بنادر خشک 
باری که باید در بندر سوار کشتی شود، توسط خطوط کشتیرانی 
تحویل گرفته شده و در مراکز اقتصادی به مشتری بازپس داده 
مي شود. به عبارتی دیگر در مبدأ بار گرفته شده و دغدغه های 
دیگر تجار کم می شود. این نوعی از سرویس یکپارچه است که 

اثر مستقیمی روی هزینه ي حل و نقل محصوالت دارد.
بازرگانی  باید کی سیستم  کاال  انتقال  پروسه  در  بازرگانان 
تشیکل میدادند و البته تمامی هزینه ها را نیز پوشش می دادند. 
اما با این روش یک نفر متصدی همه این کارها میشود و در عمل 

وظایف بازرگان را شخصًا بر عهده می گیرد.
وسیله  به  واردبندرشود،  اینکه  جای  کاالبه  بنادرخشک،  در 
کشتیرانیها از مراکز اقتصادی تحویل گرفته می شود و در مراکز 
اقتصادی کانتینرها را نگه می دارند و از همان جا بارنامه سراسری 

برای شان صادر می شود. 
مواردی که در باال به عنوان اثرات بنادر خشک در باال  بنا 
به مطالعات صورت گرفته برشمرده شد رد پای توسعه اقتصادی 
این  بررسی  به  ادامه  در   . است  آن  برجسته  محورهای  از  یکی 
محور در احداث بندر خشک در فرودگاه بین المللی امام خمینی 

خواهیم پرداخت .
توسعه اقتصادی ناشی از احداث بندر خشک چهاروجهی

اساسًا، در پایانه هاي باربري چهار فعالیت انجام مي شود: 
انتقال محموله؛ مونتاژ و آماده کردن بار براي انتقال؛ انبار کردن 
باري که منتظر بارگیري مي باشد؛ و تحویل و کنترل لجیستیک 
جریانات. عالوه بر کارهاي فوق الذکر، بر طبق نیازهاي مشتریان، 
خدماتي نظیر تعمیر و نگهداري کانتینرها، ترخیص کاال از گمرک، 
و دیگر خدمات مفهوم ، ارزش افزوده در بنادر خشک عرضه مي 

گردد )روسو و المسدن ۱، ۲۰۱۰(
بندر خشک بخشي از سیستم حمل و نقل چند وجهي است. در 
حالي که، خود بندرهاي ساحلي ترمینال چند وجهي درون مرزي با 
خدماتي اضافي واقع شده در درون مرز هستند. بنادر خشک به طور 
مستقیم توسط خطوط ریلي به بندر ساحلي یا در موارد مشابه به 
دو یا چند بندر ساحلي متصل شده است. در مضمون بندر خشک، 
حداکثر تعداد احتمالي حمل و نقل باري به وسیله خطوط ریلي 
بین بندر خشک و بندر ساحلي اجرا مي شود. در مرحله نهایي نیز، 
حمل و نقل شهر به شهر به وسیله حمل و نقل جادهاي به ترمینال 
بندر خشک صورت میگیرد. در اکثر موقعیت هاي مطلوب اجراي 
بندر خشک، کل حمل و نقل باري بین بندر ساحلي و بندر خشک 
به وسیله خطوط ریلي انجام میشود. از این رو، در برخي مواقع 
اجراي آن معمواًل در پي محدودیت هاي ظرفیت هاي اتصال ریلي 

و انعطاف پذیري مورد نیاز غیرممکن است.
پایانه ترکیبي داخلي متصل  بنادر خشک را به عنوان یک 
به بنادر دریایي، با میانگین ظرفیت باالي حمل و نقل و ترجیحًا 
میتوانند  مشتریان  که  میکنند  تعریف  ریلي  شبکه  از  کمک  با 
واحدهایشان را مستقیمًا به/ از بنادر دریایي ترخیص و بارگیري 
باید  خشک  بنادر  مفهوم  اگرچه  گفت،  باید  مجموع  در  نمایند. 
ارمغان  به  نقل  و  حمل  سیستم  بازیگران  براي  متعددي  منافع 
بیاورد، اما هنوز موانع اجرایي زیادي براي این کار وجو د دارد، که 
از: کاربري زمین، زیرساخت، و موانع  معمولترین آن ها عبارتند 

محیطي و سازماني . 
سترسی به شبکه حمل و نقل چندمنظوره و توافقنامه بین 
امام  فرودگاهی  شهر  متحد،  ملل  سازمان  خشک  بنادر  دولتی 

Lamsden and Roso .  1

خمینی)ره( را به یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد بندر خشک 
منطقه  کل  است.  نموده  تبدیل  تهران  کالن¬شهر  قلمرو  در 
اختصاص داده شده به بندر خشک و با مساحت ۱۵۰ هکتار در 
محدوده ی محصور گمرکی قرار خواهد گرفت و به طور مستقیم 
به سایر نواحی موجود در منطقه محصور گمرکی نظیر بخشهایی 
از پارک لجستیک و سرمایه گذاری، انبارها و منطقه ترمینال بار 
متصل خواهد شد. بندر خشک شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
شامل ۱۴۵۰ متر خط راه آهن، ترمینال کانتینری ریلی، منطقه 
بازرسی گمرکی و محوطه سی اف اس)CFS( خواهد بود. فعالیت 
این بندر خشک مختص کاالهای کانتینری خواهد بود. انواع دیگر 
کاالها در سایر بخش های شهر فرودگاهی بهره برداری خواهند 
شد. تقاضای بندر خشک در سال ۲۰۲۰ حدود TEU۲۱۳۰۰۰ بار 
ورودی پیش بینی شده است. در فاز نهایی در سال ۲۰۴۶، بندر 

خشک ظرفیت پذیرش TEU ۷۹۳۰۰۰ را خواهد داشت.
طبق نظر زیمر۲ )۱۹۹۶(یک پایانه ایده آل پیکرهاي متشکل 
از جاده هاي شوسه و گذرگاه ها نیست بلکه ازماني است متشکل 
از خدمات هماهنگ شده با واحد صنعتي تأسیساتي که نیازهاي 
یک بازار معین را برآورده مي سازد. این واحدهاي صنعتي ممکن 
است به شکل هاي مختلفي باشند که عواملي چون ویژگیه اي 
اصلي،  صنعتي  واحد  یا  دریایي  بنادر  به  ها  آن  نزدیکي  منطقه، 
موقعیت مکاني آن ها در رابطه بازیرساخت ریلي اصلي و فاصله 
شان از شبکه اتوبان کشور بر شکل آن ها مؤثرند. اینتوسعه آگاهانه 
و استراتژیک پایانه هاي میان نقلي هاي در مناطق پشت ساحلي 
به آنچه که ما »بندر خشک« مي نامیم منجر خواهد شد)به نقل 
از باگچي و  یروم۱۹۹۶،۳( همه رویکردها به بندر خشک فواید 
مشترکي را به اشتراک میگذارند. اول از همه،بندر خشک مستقل 
از طبقه بندي است. تراکم در حومه بندر ساحلي را به وسیله تغییر 
مکان معین از جاده به ریل، کاهش مي دهد. تراکم در شهرهاي 
ساحلي و جاده هاي متصل به سایر شهرها کاهش یافته، و پس 
کرانه شان به عنوان حمل و نقل جادهایي به طور قابل توجهاي 

کاهش مییابد؛ درحالیکه حمل و نقل ریلي افزایش مي یابد.
اپراتورهاي ریلي سهم بازار بیشتري بدست میآورند. چون، 
بارهاي بیشتري از این طریق حمل و نقل میشود. شرکت هاي 
کشتیراني محدوده بیشتري از خدمات لجستیک را با سپاسگذاري 
از بندرهاي خشک بدست مي آورند. یک مجموعه کامل از بندر 
توسعه  و  شغلي  هاي  فرصت  محیطي،  تأثیرات  به  قادر  خشک 
منطقه اي کمتري است. سود بهتر و مبرزتري هم از نقطه نظر 
محیطي از تغییر معین از جاده به ریل نشأت مي گیرد. عالوه بر 
خدمات پایه اي که پایانه هاي سنتي کاال در پسکرانه ارائه مي 
کانتینرهاي  از  نگهداري  کاال،  انبارسازي  نظیر  خدماتي  دهند، 
خالي، تعمیرات کانتینر، امور گمرکي و ترخیص و پشتیباني کاال 
نیز در بنادر خشک ارائه مي شوند. میزان دسترسي به بندر خشک 
و همچنین کیفیت واسطه اي جادهاي و ریلي، میزان عملکرد هر 
پایانه را مشخص میسازند. در نتیجه، این امر بسیار مهم است که 
حمل و نقل قابل اطمینان و برنامه ریزي شده میان بندر ساحلي 

و بندر خشک وجود داشته باشد.
در بنادر خشک باید با دقت و هوشیاري بیشتري نسبت به 
پایانه هاي سنتي موجود در پسکرانه، با هدف بهبود وضعیت ناشي 
با استفاده از سامانه هاي مختلف  انتقال کاال  افزایش جریان  از 
ارتباطي و اطالعاتي، و به منظور تمرکز بر ایمني و کنترل مورد 
استفاده قرار گیرند. تفاوت اصلي بنادر خشک و پایانه هاي سنتي 
در جابه جایي دروازه هاي بندر ساحلي تا بندر خشک در پسکرانه 
است؛ که از دیدگاه مراکز تولید و جذب کاال همچون واسط مناسبي 
به سوي بندر و خطوط کشتیراني است. بنابراین مفهوم بندر خشک 
فراتر از استفاده صرف از شیوه هاي حمل و نقل ریلي و رودخانه 
از ساحل  دور  نواحي  در  پرظرفیت  نقل  و  منظور حمل  به  های 

است.)مونیس۴، ۲۰۱۱(.
در مجموع احداث بندر خشک در فرودگاه امام خمینی)ره( به 
عنوان یک بندر چهار وجهی واقع در تقریبا مرکز کشور و نزدیک 
به پایتخت با قابلیت حمل و نقل ریلی، جاده ای ، هوایی و دریایی 
گزینه مناسبی برای احداث بندر خشک است که الزمه آن فراهم 
آمدن زیرساختهای الزم است که بخشی از آن در طرح احداث 
شهر فرودگاهی دیده شده است. بی شک همسو شدن این بندر 
در نزدیکی  پایتخت می تواند نقش بسزایی در اشتغال، توسعه 
تجارت جهانی و فعالیت شرکت های چند ملیتی با برخورداری از 
امکانات در سطح بینالملل در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد. 

تالیف : محمد حسین اسالمی
 دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و مدرس 
دانشگاه

منابع : 
وضعیت  مقایسه   ،  ۱۳۹۰  ، مجتبی   ، دهی  سه  سلیمانی 
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ایران 3 – هنگ کنگ 0؛ 
مربیایرانیبابردبرگشت!

تیم ملی والیبال ایران استارت مقتدرانه ای در اولین گام آسیایی داشت و سه بر 
صفر از سد هنگ کنگ گذشت.

مسابقات قهرمانی آسیا برای والیبال ایران در شرایطی آغاز شد که بعد از یک 
دهه به طور رسمی یک مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی حضور داشت و هدایت 

ملی پوشان را در دست گرفته بود. 
میالد عبادی پور )کاپیتان(، میثم صالحی، امیرحسین اسفندیار،  اسماعیل مسافر، 
جواد کریمی، علی رمضانی، صابر کاظمی، امین اسماعیل نژاد، علی اصغر مجرد،  رضا 
عابدینی،  امیرحسین توخته،  مهدی جلوه،  محمدرضا حضرت پور، ابوالفضل قلی پور 
بازیکنان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا هستند که برای تیم ملی والیبال ایران 

بازی می کنند.
ایران که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها به حساب می آید، می دانست که 
کار دشواری در برابر هنگ کنگ کم نام و نشان ندارد. نتیجه در ست اول هم نشان 

داد که تفاوت سطح والیبال ایران و هنگ کنگ چقدر است. 
ست اول: ایران ۲۵ - ۱۲ هنگ کنگ

تیم ملی والیبال ایران با هدایت بهروز عطایی در اولین ست این رقابت ها موفق 
شد به پیروزی قاطع ۲۵ بر ۱۲ دست پیدا کند. ملی پوشان در این ست عملکرد خوبی 

را از خود به جای گذاشته و توانستند اختالف خود را با حریف زیاد کنند.
ست دوم: ایران ۲۵ - ۱۸ هنگ کنگ

در ست دوم این بازی، تیم ملی والیبال ایران باز هم موفق شد به پیروزی برسد. 
بلندقامتان ایران در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ هنگ کنگ را شکست دادند. در 
اوایل بازی دو تیم پایاپای پیش رفته اما با گذشت زمان، تیم ملی والیبال ایران تیم 

برتر میدان بود و توانست این ست را به نام خود کند.
ست سوم: ایران ۲۵ - ۱۹ هنگ کنگ 

در ابتدای ست سوم این رقابتها دو تیم پایاپای پیش رفته به طوری که تیم 
ملی والیبال ایران و تیم ملی والیبال هنگ کنگ در امتیاز ۷ برابر شدند. در اواسط 
ست سوم تیم ملی والیبال ایران عملکرد بهتری داشت و توانست اختالف خود را در 
این ست حفظ کند تا نتیجه ۱۴-۱۰ به سود ایران شود. در پایان این رقابت، بازیکنان 
ایران تیم برتر میدان بودند و با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ ست سوم و بازی را به نام خود کردند.
با این نتیجه تیم ملی والیبال ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در صدر گروه 

B قرار دارد و با تیم های پاکستان، تایلند و هنگ کنگ هم گروه است. 
بلندقامتان ایران دوشنبه ۲۲ شهریور در بازی دوم خود از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت 

تهران به مصاف تایلند خواهند رفت.

سرمربی سابق تیم ملی تکواندو:
اندازهافراددرتکواندوتعریفنشدهاست

سرمربی سابق تیم ملی تکواندو بر این موضوع تاکید کرد که هیچ گونه مذاکره ای 
با فدراسیون برای هدایت تیم ملی کشورمان انجام نداده است.

به گزارش دنیای جوانان، بیژن مقانلو در خصوص اینکه گفته می شود با مسئوالن 
فدراسیون تکواندو مذاکره کرده است اظهار داشت: هیچ مذاکره و صحبتی با مسئوالن 
فدراسیون نداشتم. امیدوارم هر اتفاقی می افتد به نفع خانواده تکواندو باشد. اعتبار 

اجتماعی و هر چه ما داریم از تکواندو است و در این رشته ذینفع هستیم. 
وی در خصوص ناراحتی و واکنش بازیکنان المپیکی تکواندو ایران به صحبت های 
فدراسیون در خصوص نقش ۵۰ درصدی  فنی  سیروس رضایی سخنگوی کمیته 
ورزشکاران در ناکامی المپیک توکیو گفت: هر کسی به اندازه خودش در کسب و عدم 
کسب نتیجه تاثیرگذار است. در موفقیت ها نیز نقش هر کسی در پاداش ها و مسائل 

دیگر در نظر گرفته می شود. صحبت های آقای رضایی باید ریشه یابی شود. 
سرمربی سابق تیم ملی تکواندو در خصوص نقش عوامل بیرونی در عدم توفیق 
تکواندو عنوان کرد: عوامل بیرونی برای همه کشورها بوده و اینگونه نیست که فقط 
متعلق به ما باشد. برای موفقیت یک تیم  همه عوامل باید دست به دست هم دهند. 
از نگهبان تا اصلی ترین ارکان فدراسیون در نتیجه  تاثیرگذار هستند. این درست است 
که خروجی آن با کسب مدال به نام قهرمانی که زحمت کشیده ثبت می شود، اما اگر 

زیرساخت مناسب نباشد خروجی هم درست نخواهد بود.
مقانلو در پاسخ به این سوال که چرا در جامعه تکواندو هیچ کسی فرد دیگری را 
قبول ندارد، گفت: فکر می کنم اندازه افراد را در تکواندو خوب تعریف نکردیم. هر کسی 
در تکواندو اندازه ای دارد و اگر این تعریف انجام نشود همه خود را هم قد می دانند.  

وی در مورد احتمال همدلی دوباره در جامعه تکواندو گفت: چرا که نه، به شرطی 
که همدلی کلی به وجود بیاید و هر کسی اندازه خود را بداند. در یک خانواده وقتی 
یکی از فرزندان صحبتی انجام می دهد، پدر خانواده کنترل می کند. همه ما می دانیم در 
فرهنگ ما ایرانی ها بزرگتر خانواده مسائل خانواده را تعریف می کند. در بحث فرهنگی 
در فدراسیون تکواندو کم هزینه نکردیم، اما خروجی خوبی نداشتیم. آقای پوالدگر در 
بحث فرهنگی خیلی زحمت کشید و تکواندو یکی از فدراسیون هایی است که بیشترین 
هزینه را در بحث فرهنگی انجام می دهد، اما وقتی به نتیجه نگاه می کنیم، خروجی 

خوبی نداشتیم و باید به عوامل آن نگاه کنیم. 
سرمربی سابق تیم ملی تکواندو در خصوص شایعه حضور پوالدگر در وزارت 
ورزش و تاثیر رفتن رئیس فدراسیون تکواندو تصریح کرد: اگر یک درصد قرار است آقای 
پوالدگر برود، باید ببینیم چه شخصی در جایگاه ریاست فدراسیون تکواندو خواهد نشست 
و چه دیدگاهی خواهد داشت. برای ریاست فدراسیون، اعتبار و تجربه الزم نیاز است. 
مقانلو در پاسخ به این سوال که بررسی دالیل ناکامی تیم ملی تکواندو توسط 
کمیته فنی، کمکی خواهد کرد، یادآور شد: یک روز به بنده خدایی گفتم که آنقدر به 
خودمان دروغ گفتیم که دروغ هایمان باورمان شده است. باید واقع گرا باشیم و صحبت 
دیگری ندارم. بعد از خروج از جلسه کمیته فنی نیز صحبت دیگری انجام ندادم، چرا 

که حرف هایی که نیاز بود را زده بودم.
وی ادامه داد: صحبت هایی که باید بشنوند را به گوش دوستان رساندم. هدفم 
این بود که تجربه و آنچه به ذهن و عقلم می رسد را به نفع خانواده تکواندو بیان کنم. 
همیشه گفتم هر کسی مدعی است، این گوی و میدان و نتیجه را نشان دهد. یکسری 
مسائل هست که وقتی آخر آن را نگاه می کنیم، حسرت می شود. خیلی از جوانان ما 

به هر دلیلی در این پروسه زمانی در حال از دست رفتن هستند. 
سرمربی سابق تیم ملی تکواندو در خصوص اظهارات سخنگوی کمیته فنی که 
گفته بود »باید اجازه دهیم بعد از انتخابات و در صورت عدم حضور پوالدگر، رئیس 
بعدی در خصوص تیم ملی تصمیم گیرنده باشد،« خاطرنشان کرد: تکواندو در حرکت 
است و وقتی یک نفر بیاید برخی اصالحات را مدنظر دارد، اما نباید در این شرایط 
منتظر باشیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. من که پشت میز نشستم باید تا ثانیه آخر 
کار خود را انجام دهم و هر زمانی که مدیر جدید آمد تصمیمات و ایده های جدیدی 

خواهد داشت و آنها را اجرا می کند. نباید کار را رها کنیم. 
مقانلو در خصوص اینکه جو جلساتی که با حضور کارشناسان برگزار شد برای 
حمایت از کادرفنی تیم ملی مناسب است یا نیاز به تغییر احساس می شود، گفت: فکر 
می کنم فدراسیون از کادرفنی همه جوره حمایت می کند. یکی از وظایف فدراسیون 

بازخواست و حمایت از گزینه انتخابی خود است.

افشاگری بزرگ؛
نقشرئالمادریددرجداییلیونلمسی!

خاویر تباس، رئیس اللیگا مدعی شد امکان جلوگیری از جدایی لیونل 
مسی از بارسلونا وجود داشته است.

به گزارش دنیای جوانان در حالیکه به نظر می رسید پروسه تمدید 
قرارداد لیونل مسی با باشگاه بارسلونا نهایی شده، این بازیکن در اواخر پنجره 
تابستانی به پیشنهاد پاری سن ژرمن پاسخ مثبت داده و راهی لیگ فرانسه 
شد. خاویر تباس که در ماه های اخیر رابطه بسیار بدی با خوان الپورتا و 
فلورنتینو پرز بابت پیوستتن به پروژه سوپرلیگ پیدا کرده، در مصاحبه ای 
مفصل با نشریه اسپورت یک بار دیگر به روسای دو باشگاه بارسلونا و رئال 

مادرید حمله کرده و آنها را بابت اتفاقات اخیر مقصر جلوه داده است.
جدایی لیونل مسی از بارسلونا: لیونل مسی بزرگ ترین بازیکن تاریخ 
است و لیاقت او جدایی آنهم به این شکل از بارسا یا اللیگا نبود. من به طور 
قطع معتقدم که می شد از جدایی این بازیکن جلوگیری کرد و رفتن لیونل 
مسی از بارسلونا به دالیل مالی نبود. شاید رفتن مسی دردناک ترین  اتفاق 
بود، زیرا شخصا من او را بهترین بازیکن تاریخ می دانم و او نباید در چنین 

شرایطی بارسلونا را ترک می کرد.
من شخصا با الپورتا و هیئت مدیره بارسلونا در مورد بررسی شرایط 
حفظ مسی بحث کردم. اگر دلیل این تصمیم اقتصادی بود می شد راه حل 
های جدیدی را جستجو کرد، اما اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد که من 
دیگر نمی توانم آن را متوجه شوم. من فکر می کنم فصل آینده و با توجه به 
شرایط باشگاه بارسلونا، خواهیم دید آیا واقعا امکان حفظ مسی وجود داشت 
یا نه. اگرچه من به تصمیم باشگاه احترام می گذارم، اما شما باید همه چیز 

را همانطور که هست بیان کنید.
کریستیانو رونالدو، پپ گواردیوال، ژوزه مورینیو و ... فوتبال اسپانیا را 
ترک کردند. ما این شانس را داشتیم که دو تا  از بهترین بازیکن جهان را 
در دو تیم برتر اللیگا داشته باشیم. ما توانستیم از این موقعیت استفاده کنیم 

و رقابت های اللیگا را به اوج قدرت برسانیم.”
تاثیرگذاری رد پیشنهاد توافق با CVC و برنامه حق پخش روی جدایی 
لیونل مسی: »اگر الپورتا با مسی به توافق رسید به این دلیل بود که او 
پیشنهاد را پذیرفته بود. او بیش از یک ماه با این پیشنهاد موافق بوده و به 
همین دلیل بود که می گفت که همه چیز خوب پیش می رود. الپورتا حتی 
دو بار با من تماس گرفت تا روند توافق سریع تر پیش برود، زیرا به نظر 

لیونل مسی عصبی و نگران شده بود.
بر خالف آنچه اعالم شد، این برنامه پروژه ای به نفع جهانی به همه 
باشگاه های اللیگا بوده و با چشم اندازی میان مدت به سود باشگاه بارسلونا 
هم بود. ما به توافق رسیده بودیم و طی ۷۲ ساعت همه چیز خراب شد. من 
تصور می کنم استراتژی مورد نظظر باشگاه رئال مادرید و ارتباط نزدیک 
الپورتا با برنامه سوپرلیگ نقش مهمی در رقم خوردن این اتفاقات داشت.

این تصمیم می توانست تا حد زیادی بر آینده بارسا تاثیر بگذارد و البته 
فراموش نکنید که تنها سه تیم باقی مانده اند. از ۴۲ باشگاه حرفه ای اسپانیا، 

۳۹ باشگاه این توافق را پذیرفته اند. آیا همه آنها دیوانه هستند؟
آیا کارآفرینانی مانند فرناندو رویگ یا پیتر لیم هم اشتباه می کنند؟ 
من فکر می کنم شما باید بدانید اشتباهات در جای دیگری رقم می خورد. 
البته گرچه الپورتا به اتفاقات دنیای فوتبال اشراف دارد، اما او در سال ۲۰۱۰ 
باشگاه بارسلونا را ترک کرد. در واقع منظور من این است که شرایط فعلی 

صنعت فوتبال هیچ ارتباطی با وضعیت ده سال پیش ندارد. 
خوان الپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا به مدت یک ماه با قرارداد حق 
پخش تلویزیونی موافقت کرده بود، اما تا باشگاه رئال مادرید بیانیه داده و 
در این خصوص اعتراض کرد، نظر الپورتا نیز عوض شد و او نیز با این 

طرح مخالفت کرد.”
بارتومئو  با  »من  پخش:  حق  برنامه  مورد  در  بارتومئو  جوزپ  نظر 
رابطه پرفراز و نشیبی داشتم، اما او در سال های اخیر در کنار رئال مادرید  
با من مخالف شده بودند. تصور می کنم به نوع آدم ربایی روانی از طرف 
فلورنتینو و رئال مادرید انجام شده و مجموعه بارسلونا نیز تحت تاثیر آنها 

تصمیم می گیرد.
الپورتا به عنوان استدالل از اتفاقات در دهه ۱۹۵۰ استفاده کرد و نمی 
خواست همان اتفاق تکرار شود. اما من این را نوعی ربوده شدن باشگاه 
بارسلونا توسط پرز می دانم و این حالت در گذشته در مورد بارتومئو و حاال 

در الپورتا تکرار شده بود.
من فکر می کنم فلورنتینو  پرز مرد بسیار باهوشی است و خوزه آنخل 
سانچز نیز در کنار او قرار دارد. سانچز شیفته ترین فرد فوتبالی اروپا  از 
حیث حضور یک مقام اجرایی در یک باشگاه است. قبل از جام خوان گامپر، 
فلورنتینو پرز در ضیافت ناهار با الپورتا بودو چه کسی می توانست تصور 
کند روزی چنین اتفاقی رخ بدهد؟ این بدان معنا نیست که الپورتا و فلورنتینو 
نمی توانند رابطه خوبی داشته باشند، اما به هر حال بارسلونا ابتدا موافق این 

برنامه بود و بعد نظر خود را عوض کرد.
حتی اگر رئال مادرید تقریبا با همه چیز مخالف باشد، ما بهترین را 
برای فوتبال اسپانیا می خواهیم و می توانیم علیرغم مواضع این باشگاه نیز 

به روند رو به رشد خود ادامه دهیم.”
تصویر اخیر الپورتا، فلورنتینو و آنیلی را در حال غذا خوردن: »هنگامی 
که یکی می پرسد از سوپرلیگ چه چیزی باقی مانده، پاسخ این است که 
تنها سه باشگاه باقی مانده اند که قصد تغییر استراتژی خود را داشته و در 
بوده است.  اشتباه  اند  انجام داده  ثابت کنند همه کارهایی که قبال  واقع 
آنها متوجه نمی شوند که باشگاه های بزرگ انگلیسی دیگر در این مبارزه 
نیستند. اگر آنها تمام این مدت را صرف کارهای دیگر می کردند، شاهد 

پیشرفت بیشتری بودیم.
فلورنتینو پرز یکی از افرادی است که تصور می کند باشگاه های بزرگ 
در فوتبال حکمرانی می کنند و باید در مورد همه چیز، حتی هزینه های 
باشگاه سلتاویگو نیز تصمیم بگیرند. موضوع دیگر این است که فلورنتینو 
هرگز خودش چیزی نمی گوید و مواضعش را از طریق سخنگویان خود 
مطرح می کند، اما ما می دانیم که فلورنتینو پشت سر این داستان پنهان 
شده است. اینگونه فضا متشنج شده و فضایی برای رویاروییی مستقیم که 

ساده ترین راه حل است، ایجاد نمی شود.”
پیشنهاد ۲۰۰ میلیون یورویی رئال مادرید برای خرید کیلیان امباپه 
علیرغم مواضع پرز: »ای تناقض بزرگی است. پیش از این نیز گفته بودم 
که شرایط رئال مادرید افتضاح نیست. او همچنین گفت که جوانان دیگر 

فوتبال نمی بینند و این حرف نیز حقیقت ندارد .
از من پرسیدند شرایط بازار نقل و انتقاالت تابستانی چگونه خواهد بود 
و من گفتم که توان اقتصادی من کمتر از حد معمول است، اما هر از گاهی 
ممکن است کارهای بزرگی هم انجام شود. من گفتم که رئال مادرید می 
تواند کیلیان امباپه یا  ارلینگ هالند را جذب کند، اما این کار برای بارسلونا 

ممکن نیست.”

سرمربی استقالل  نسبت 
به برگزار نشدن دیدار تیمش با 

الهالل در ایران گالیه کرد.
فرهاد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مجیدی در نشست خبری قبل از دیدار 
با الهالل عربستان حضور یافت و صحبت 
هایی را انجام داد که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:
تشکر  الوصل  مسئوالن  **از 

می کنم
باشگاه  در  که  خوشحالم  خیلی 
بسیار  خاطرات  و  دارم  حضور  الوصل 
خوبی با این باشگاه دارم و از همه مهمتر 
با آدم های بسیار خوبی مانند راشد بهلول 
مدیر باشگاه الوصل کار کردم. از باشگاه 
الوصل تشکر ویژه می کنم زیرا در این 
یک هفته که در اینجا حضور داریم تمام 
امکانات را در اختیار ما گذاشتند و با ما 

کمال همکاری را انجام دادند.
عربستان  تیم  بهترین  **الهالل 

است
که  بگویم  باید  بازی  مورد  در 
از  داریم.  سختی  بسیار  بازی  می دانیم 
نظر من تیم الهالل بهترین تیم عربستان 
است و ما سعی کردیم در هفته گذشته 
روی تمام نقاط تیم عربستانی کار کنیم 

و امیدوارم فردا بازی خوبی انجام دهیم.
 **با کارشکنی های زیادی به این 

بازی رسیدیم
باید رو راست این نکته را بگویم که 
با مشکالت و کارشکنی های زیادی به 
این بازی رسیدیم ولی خیلی قاطعانه به 
هواداران استقالل این پیام را می دهم 

که مطمئن باشند بازیکنان این تیم با تمام 
وجود برای تیم استتقالل و هواداران آن 

بازی خواهند کرد.
به  گرفتند  تصمیم  **بازیکنان 

مشکالت فکر نکنیم
در مورد مشکالت تیم، نه تنها من، 
بلکه بازیکنان نیز تصمیم گرفتند که به 

مشکالت فکر نکنیم و تمام تمرکز روی 
بازی است. 

خودمان  خانه  در  نباید  **چرا 
بازی کنیم؟

وجود  ما  در ذهن  زیادی  سواالت 
دارد که بدون جواب است. دوره مقدماتی 
بازی ها در عربستان برگزار شد و ما در 
گروه بسیار سختی حضور داشتیم. من در 
همان جا از فدراسیون فوتبال عربستان 
بهترین شکل  به  بازی ها  کردم.  تشکر 
ممکن انجام شد و ما با زحمت بازیکنان 
به عنوان تیم اول صعود کردیم و االن 
حق ما این است که در خانه خود بازی 
کنیم؟ چرا در ایران بازی نمی کنیم؟ من 
روز  دانم. ۱۰  نمی  را  این سوال  جواب 
قبل تیم ملی سوریه در ایران بازی کرده 
است. چه تفاوتی میان بازیکنان سوریه 

و الهالل است؟ 
دبی  در  زیادی  **ایرانی های 

هستند
زیرا  کردیم  انتخاب  را  دبی  ما 
اما  دارند  ایرانی زیادی حضور  هواداران 
اگر  و  تماشاگر شد  بدون  باز هم  بازی 
برنده باشیم، مرحله بعدی مسابقات باز 
هم در عربستان است. دلیل این موضوع 

را نمی دانم.

بازیبسیارسختیداریم؛

مجیدی:حقماایناستکهدرخانهخودبازیکنیم

برای سعادت حردانی فاصله بازیکن خوب فوالد 
سوریه  مقابل  درخشش  نیمه  یک  با  ملی  بازیکن  تا 

طی شد.
به گزارش دنیای جوانان؛ حردانی که به تازگی در 
اردوی فوالد دوباره حاضر شده و به اردوی تیم ملی 
هم دعوت می شود، سوژه گفت و گوی ما است و وقتی 
با او حرف می زنیم با شوق و ذوق از تیم ملی، تجربه 
جدیدش و برخورد خوب بازیکنان بزرگتر می گوید؛ از 
همه مهم تر او برای همه کسانی که با او رقابت می کنند 
آرزوی موفقیت دارد و از بازیکنان هم پستش چه در 
نجاریان، صادق  مجتبی  یعنی  ملی  تیم  چه  و  فوالد 
این  با  او  می کند.  تعریف  سلمانی  جعفر  و  محرمی 
روحیه حرفه ای نوید یک بازیکن خوب را در سال های 

آینده به ما می دهد.
این  را شنیدی  ملی  تیم  به  *وقتی خبر دعوت 

خبر را باور کردی؟
حردانی: به من زنگ زدند و من مسافرت بودم و 
اولش باورم نمی شد ولی می دانستم یک روزی دعوت 
می شوم به تیم ملی ولی اینکه االن دعوت شوم یک 

خرده شوکه ام کرد.
ملی  تیم  به  تو  شدن  دعوت  از  هم  *صابر 

خوشحال شد؟
هم  او  کردم  صحبت  صابر  با  وقتی  *حردانی: 
تبریک گفت و خیلی خوشحال شد. موقعی که به او 
زنگ زدم اشک شوق هم ریخته بود و برایم آرزوی 

موفقیت کرد.
*با توجه به اینکه در حال استراحت بودی برای 
آماده نگه داشتن شرایط بدنی ات در فاصله شروع مینی 

کمپ چه کار کردی؟
حردانی: وقتی به من زنگ زدند در فاصله شروع 
اردو که چند روز مانده بود، فوری به رامهرمز رفتم و 
یک فامیلی داشتم که اسمش محمد نظری است و آنجا 

تمرین اختصاصی کردم تا بدنم آماده باشد.
*از اردوی مینی کمپ و شرایط خودت در آن اردو 
که آقای اسکوچیچ هم غایب بود بگو. نبود سرمربی در 

تمرین در عملکرد بازیکنان تاثیر دارد؟
بگویم  باید  هم  کمپ  مینی  به  راجع  حردانی:  
که چون اردوی اولم بود دوست داشتم خودم را نشان 
دهم و البته اگر آقای اسکوچیچ بود بهتر می شد چرا 
که در حضور سرمربی بیشتر دوست داری خودت را 

نشان دهی.
*در آن بازی آخر در مینی کمپ که بعد از آن 
بازیکن های داخلی غربال شدند چجوری بازی کردی؟ 

کامل یا تعویض شدی؟
حردانی: من دوست داشتم خود را نشان دهم و 

در آن بازی دست گرمی هم که در مینی کمپ انجام 
دادیم فیکس بودم و یک پاس گل دادم و فکر کنم 
عملکردم خوب بود. ولی این را می دانم که هرروز باید 

پیشرفت کنم تا در تیم ملی برای کشورم بازی کنم.
*از فوالد قبال نجاریان که هم تیمی و رقیبت 
است دعوت شده بود. واکنش او نسبت به خبر دعوت 

تو به اردوی تیم ملی چه بود؟
خیلی  بازیکن  و  است  رفیقم  نجاریان  حردانی: 
خوبی است. در فوالد فرقی نمی کند من بازی کنم یا 
نجاریان. وقتی دعوت شدم به تیم ملی به من پیام داد 

و روحیه داد و تبریک گفت.
آیا  کردی،  بازی  نیمه  یک  سوریه  بازی  *در 
فکرش را می کردی به زمین بروی و تاثیر گذار باشی؟ 

واکنش بزرگ ترهای تیم چه بود؟
حردانی: وقتی اسمم در لیست نهایی بود فکر 
بد  تمرینات  بوده و در  اولم  اردوی  می کردم چون 
برسد  بازی  من  به  دقیقه  چهار  سه،  نبوده ام  هم 
دقیقه   ۴۵ بخواهم  که  نمی کردم  فکر  اصال  ولی 
بازی  سوریه  مقابل  خداراشکر  ولی  کنم؛  بازی 
حضورم  اوایل  باشم.  تاثیرگذار  توانستم  و  کردم 
بهتر شدم  در زمین استرس داشتم ولی رفته رفته 
از  بعد  و  خداراشکر  باشم  ثمر  مثمر  که  توانستم  و 
گفتند  من  به  بازیکنان  و  مربی ها  همه  هم  بازی 
این  و  زدی  را  گل  تو  اصال  و  بودی  خوب  خیلی 
فرد،  انصاری  کریم  می دادند.  روحیه  من  به  طور 
به  تیم  بزرگان  همه  و  طارمی  و  کنعانی  شجاع، 
من تبریک می گفتند. خیلی خوشحال بودم که هم 

بودم. ثمر  بازی کردم و هم مثمر 
*انتقادات از جعفر سلمانی باال گرفته بود. با او 

رفیقی؟ نظر تو در مورد او چیست؟
حردانی: سلمانی رفیق و هم استانی من است و 
بازیکن خیلی خوبی است و در پرتغال بازی کرده. آن 
بازی هم صالح کادر فنی بود که در آن پست بازی 
فوتبال  استعداد  با  بازیکنان  از  یکی  نظرم  به  و  کند 

ایران است.
شد  فیکس  محرمی  صادق  عراق  با  بازی  *در 
که تجربه بیشتری از تو دارد. صادقانه بگو آیا ناراحت 

شدی؟
حردانی: صادق محرمی دوستم است و در اروپا 
بازی می کند و قبول دارم که تجربه بیشتری دارد. در 
بازی  از  هم  درصد  یک  که  می گویم  کمال صداقت 
کردن او ناراحت نشدم چون ادعایی ندارم و من سرباز 
تیم ملی هستم. در فوالد هم همین جوری بودم و هر 
موقع به زمین رفتم با تمام توان بازی کردم و اگر بازی 
هم نمی کردم مهم برد تیم مان بود. در تیم ملی هم مهم 

برد است و این را یاد گرفتم که فرقی ندارد چه کسی 
بازی می کند. تیم ملی مال من یا کس دیگری نیست 
بلکه برای هشتاد میلیون نفر است و حتما با هدایت 
آقای اسکوچیچ و دیگر مربیان همه ما تالش می کنیم؛ 
چه در تیم ملی باشیم و چه نباشیم آرزو می کنیم که 
تیم ملی به جام جهانی برود و باعث خوشحالی شود.

*جو تیم ملی برای تو که تازه واردی چطور بود؟ 
با جوان ها بیشتر هم صحبت بودی یا با بزرگ ترها هم 

رفیق شدی؟
حردانی: واقعا جو آنجا بزرگ کوچک ندارد که چه 
کسی قدیمی است و چه کسی جوان است. بلکه آنجا 
همه با هم رفیق هستند و من اصال احساس غریبی 

نکردم و همه با من خوب بودند.
احساس خوبی داشتم و همه انرژی مثبت می دادند 
چون دوست داشتیم به تیم ملی کمک کنیم و مهم تر 
این است که بتوانیم مردم را شاد کنیم و خداراشکر در 

بازی عراق هم سه گل زدیم و پیروز شدیم.
*فوالد را در فصل آینده چطور می بینی؟

حردانی: درست است ما در فوالد چند بازیکن 
از دست دادیم ولی اسکلت اصلی تیم مان حفظ شده 
آقای  و  مانده اند  همه  تقریبا  خوب مان  بازیکنان  و 
ویسی هم مربی جوان و کاربلدی است و قهرمانی 
لیگ دارد. درست است که در یکی، دو پست شاید 
اما  نیست  باز  پنجره مان  و  باشیم  داشته  بازیکن کم 
پر  را  آنها  جای  تا  کنیم  تالش  برابر  چند  بایدهمه 
خوبی  و  جوان  بازیکنان  هم  آکادمی  از  البته  کنیم. 
به ما اضافه شده اند و هم تیمی های خودم در امید و 
جوانان بوده اند و قطعا همه شان تشنه بازی هستند و 
قدر این فرصتی که دارند را می دانند و عموما حس 
به فوالد  را درک می کنم. دو سال پیش وقتی  آنها 
آمدم و آقای نکونام من را دعوت کرد چنین حسی 
هستند  کردن  بازی  تشنه  هم  آنها  حاال  و  داشتم 
لیگ  پدیده  می توانند  بدانند  را  خودشان  قدر  اگر  و 
را  پرچم  این  هم  با  همه  بتوانیم  امیدوارم  شوند. 
بلند کنیم و اسم فوالد را باال ببریم و باعث شادی 

هواداران مان شویم.
در  و صابر  تو  نظر خودت حضور همزمان  *به 

ترکیب فوالد موثر است؟
حردانی: این نظر سرمربی است ولی حتما دوست 
دارم این اتفاق بیفتد و احتماال در این فصل در یک 
سری از بازی ها رخ خواهد داد؛ ولی فرقی ندارد من 
باشم، صابر باشد، هردو باشیم یا نباشیم مهم این است 
انجام  را  بتوانیم یک کار مثبتی  باشد و  فوالد موفق 
دقیقه  نود  چه  و  کنیم  بازی  دقیقه  یک  چه  دهیم؛ 

فرصت داشته باشیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

با پدیده جدید فوتبال ایران؛

یک نیمه برای ستاره شدن کافیست!
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 معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور از برگزاری دومین سوگواره ملی شعر آیینی ایل در ماه آینده 
خبر داد و از عالقه مندان خواست اشعار خود را تا ۲۰ مهرماه به دبیرخانه 

این سوگواره ارسال کنند. 
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور سعید سعادتی روز یکشنبه گفت: دومین سوگواره 
توانمندسازی و شبکه سازی  با هدف شناسایی،  ایل  آیینی  ملی شعر 
استعدادهای هنری کانون های فرهنگی هنری مساجد در حوزه شعر، 
ترغیب هنرمندان مسجدی به تولید آثار فاخر شعر آیینی، ایجاد زمینه 
رقابت سالم با افزایش انگیزه اعضای کانون ها برای ارتقای کمی و کیفی 

حوزه شعر آیینی برگزار می شود.
وی افزود: ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های ادبی کانون 
های کشور در رواق قلم و موضوع شعر و با هدف کشف استعدادهای 
برتر در این حوزه  دومین  سوگواره ملی  شعر آیینی ایل را  به میزبانی 
ستاد هماهنگی کانون های فهما استان کهگیلویه و بویر احمد همزمان 

با ماه محرم و صفر ۱۴۰۰ برگزار می کند.
سعادتی اضافه کرد: عالقمندان می توانند آثار خود را در قالب شعر 

کالسیک آئینی، شعر سپید آئینی و مناجات نامه با موضوع پرداختن به 
سیره و روش اهل بیت و ائمه اطهار)ع( با محوریت شعر ارسال کنند؛ 
ضمن اینکه بخش ویژه این جشنواره در قالب موضوع مقاومت و بیداری 
اسالمی برگزار می شود که شرکت در این بخش محدودیت سنی ندارد و 
متقاضیان این بخش باید تعهدنامه حق چاپ و انتشار در صورت برگزیده 

شدن را در سامانه بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: بخش شعر سوگواره نیز در دو گروه سنی نوجوانان )۱۲ 
تا ۲۰( سال و جوانان )۲۰ تا ۴۰ سال( برگزار می شود و اشعار ارسالی در 
سه بخش سپید و کالسیک و مناجات نامه، ارزیابی و داوری خواهد شد. 
بنابراین هر شاعر می تواند در هر بخش ۲ اثر ارسال کند و آثار ارسالی 

نباید در مجموعه ای چاپ شده باشد. 
سعادتی افزود: مهلت ثبت نام و ارسال آثار ۲۰مهر ماه بوده و زمان 
بازبینی و داوری آثار ۲۳ مهرماه است، همچنین زمان اعالم پذیرفته 
شدگان و اختتامیه ۲۳مهرماه خواهد بود که طی آن به نفر اول در هر 
قالب شعری ۲ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه تندیس سوگواره، نفر 
دوم در  هر قالب شعری یک و نیم میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و 
نفر سوم در هر قالب شعری یک میلیون تومان به همراه لوح و به ۳ نفر 

شایسته تقدیر نیز ۵۰۰ هزار تومان اهدا می شود.

فراخوان دومین سوگواره ملی شعر آیینی ایل منتشر شد

و  هنگی  فر ن  و معا
رسانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قزوین با 
اعالم این خبر افزود: نخستین کتابخانه 
در  قزوین  خطی  کتب  و  سنگی  چاپ 
امیرکبیر  فرهنگ  خانه  تاریخی  فضای 

راه اندازی می شود.
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین 
خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگویی  در 
کتاب ایران )ایبنا( در قزوین با بیان اینکه 
حضور مفاخر ارزشمند، نویسندگان، شعرا 
و کتاب بزرگ کشور در قزوین، زندگی و 
تولد آن ها در این شهر و رشد و نموشان 
در قزوین در کنار اینکه فرهنگ و ادب 
است  بخشیده  ارتقاء  را  قزوین  مردم 
آثار ارزشمندی را از این افراد برای ما 
اذعان کرد: به نظر  یادگار گذاشت،  به 
این  از  نتوانسته ایم  به درستی  می رسد 

معارف ارزشمند بهره ببریم.
بسیاری  گفت:  رستمی  محمد 
حتی  و  نویسندگان  و  شعرا  همین  از 
خوشنویسان برجسته این استان ،کتب 
به  خود  از  گرانقدری  سنگی  و  خطی 
اختیار  در  امروز  که  گذاشته اند  یادگار 
ز  ا برخی  و  مختلف  ران  مجموعه دا
نهادهای دولتی و غیردولتی قرار دارد، 
این  از  کامل  مجموعه ای  اینکه  بدون 
نسل های  استفاده  برای  تاکنون  کتب 

بعدی جمع آوری شده باشد.
د  پیشنها ین رو  ا ز ا  : فزود ا وی 
راه اندازی موزه کتب خطی و سنگی از 
مدت ها قبل در قزوین مطرح شد و با 
برگزاری جلسات متعدد و بررسی جوانب 
مختلف اجرای این طرح ساختمان خانه 
فرهنگ امیرکبیر که یک فضای تاریخی 
مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر است برای 

این امر انتخاب شد.

هنر  و  فرهنگ  کتابخانه  تأسیس 
قزوین در دستور کار است

کتابخانه  تأسیس  گفت:  رستمی 
فرهنگ و هنر قزوین به منظور گردآوری 
و  حوزه  این  در  موجود  ارزشمند  کتب 
از مدت ها  آثار  این  از  و حراست  حفظ 
قبل در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قزوین مورد بررسی قرار گرفته است و 
در  مرتبط  مسئولین  موافقت  با  اکنون 

مرحله تجهیز داخلی قرار دارد.
در  مناسب  فضای  داد:  ادامه  وی 
اختیار این کتابخانه قرار داده  شده است 
داخلی  فعالیت های  اجرای  اتمام  با  و 

به زودی  امیدواریم  کتابخانه  عمرانی 
شاهد بهره برداری از این کتابخانه باشیم.

ی  نه ا سا ر و  فرهنگی  ون  معا
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
این  راه اندازی  گفت:  قزوین  استان 
غنای  حفظ  کنار  در  می تواند  کتابخانه 
فرهنگی قزوین مرجعی برای محققین 
و پژوهشگران برای استفاده از این آثار 
باشد و دسترسی عالقه مندان این حوزه 

را به این آثار تسهیل کند.

قزوین  در  سه گانه  طنز  جشنواره 
برگزار می شود

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین 
افزود: حضور طنزسرایان برجسته کشور 
در قزوین از دیرباز عنوان پایتخت طنز 
ایران را به قزوین داده است؛ بااین حال 
گذشته  دهه های  طی  می رسد  نظر  به 
ادبیات  در  که  ادبیات  از  سبک  این 
کهن قزوین ریشه دوانده است، رو به 
کرد:  عنوان  می رود.رستمی  فراموشی 
دهخدا، سیداشرف الدین حسینی )نسیم 
طنزپرداز  سه  زاکانی،  عبید  و  شمال( 
قزوین  خاک  در  ریشه  ایرانی  بزرگ 
دارند و به جز این افراد در تاریخ ادبیات 
طنزپردازان  از  زیادی  تعداد  نام  ایران 
بزرگ و کوچک به چشم می خورد که 
می تواند این ظرفیت فرهنگی را برای 

مردم قزوین یادآور شود.
نظر  به  ین حال  ا با گفت:  وی 
طنز  پایتخت  در  طنز  ادبیات  می رسد 
ایران چندان مورد اقبال نیست و ازاین رو 
احیاء و تالش برای حفظ این جایگاه از 
چند سال گذشته در دستور کار قرارگرفته 
است و هرساله جشنواره ها و مسابقات 
مختلفی در این زمینه اجرایی می شود.

ی  نه ا سا ر و  فرهنگی  ون  معا
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 

استان قزوین افزود: بااین حال پیشنهاد 
قزوین  برگزاری جشنواره سه گانه طنز 
به منظور تقویت این رویکرد و حمایت 
از فعالیت های ادبیات طنز و طنزپردازان 
برجسته کشور مطرح شد و در صورت 
موافقت و تامین اعتبار در آینده نزدیک 
بزرگ  رویداد  این  برگزاری  شاهد 

فرهنگی در قزوین خواهیم بود.
به  اشاره  با  همچنین  رستمی 
برگزاری سومین دوره کتاب سال قزوین 
جشنواره  برگزاری  بتوان  شاید  گفت: 
و  مهم ترین  از  را  قزوین  سال  کتاب 
اثربخش ترین رویدادهای فرهنگی قزوین 
در حوزه کتاب دانست که طی چند دوره 
از  بسیاری  توانسته  برگزارشده  گذشته 
استان  و سبک  نویسندگان صاحب نظر 
تولیدشده  آثار  و  آورد  جمع  هم  گرد  را 
توسط  یا  و  قزوین  استان  با  مرتبط 
نویسندگان قزوینی را گردآوری، داوری و 
ارزش گذاری کند. وی گفت: خوشبختانه 
طی چند سال گذشته نویسندگان قزوینی 
گرفتند  خوبی  ارتباط  جشنواره  این  با 
بزرگ  رویداد  یک  به عنوان  اکنون  و 
کتاب  حوزه  فعالین  بین  در  فرهنگی 
استان قزوین پذیرفته شده است و هرساله 
پاسداشت تعدادی از اهالی ادب و فرهنگ 
وقوع  به  جشنواره  این  قالب  در  قزوین 
رسانه ای  و  فرهنگی  معاون  می پیوندد. 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
قزوین گفت: جایزه کتاب سال  استان 
امسال با نام جایزه دکتر احسان اشراقی 
نام گذاری شده است و در کنار معرفی 
برترین آثار تولیدشده در قزوین ۵ کتاب 
خرید  مشمول  استانی  نویسندگان  از 

حمایتی خواهند بود.

کسب  برای  قزوین  جدی  خیز 
عنوان پایتختی کتاب

طی  قزوین  است:  معتقد  رستمی 

و  ترویج  حوزه  در  گذشته  سال  چند 
توسعه کتاب و کتاب خوانی فعالیت های 
ماندگاری انجام داده است که می تواند 
این استان را برای کسب عنوان پایتختی 

کتاب شایسته گرداند.
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
حمایت  کتاب خوانی،  و  کتاب  حوزه 
اجرای  و  ناشرین  و  نویسندگان  از 
در  حوزه  این  ترویجی  فعالیت های 
استان قزوین با جدیت در حال اجراست 
و در همین زمان اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان قزوین، شهرداری قزوین 
حال  در  نیز  مرتبط  نهادهای  سایر  و 
بخش  این  در  مؤثر  برنامه های  اجرای 

هستند.
ی  نه ا سا ر و  فرهنگی  ون  معا
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
استان قزوین گفت: بررسی بسیاری از 
شاخص های موجود برای کسب عنوان 
که  دارد  این  از  نشان  کتاب  پایتختی 
قزوین در حال حاضر خیز جدی برای 
با  و  است  برداشته  عنوان  این  کسب 
به  جمعی  فعالیت  و  برنامه ریزی  کمی 
امید خدا می توانیم این عنوان را برای 

استان کسب کنیم.
حاضر  حال  در  گفت:  رستمی 
 ، تبط مر ی  ه ها ر ا جشنو ی  ر ا گز بر
نی،  کتاب خوا جام های  و  بقات  مسا
و  ب  کتا فصلی  ید  خر ی  ح ها طر
نویسندگان  از  کتاب  حمایتی  خرید 
اجراست  حال  در  جدیت  با  استانی 
هماهنگی  ایجاد  با  می رود  انتظار  و 
و  اجرایی  دستگاه های  مدیران  بین 
متولی  دهای  نها بین  بیشتر  تعامل 
خبرهای  آینده  در  بتوانیم  حوزه  این 
به  ارائه  برای  زمینه  این  در  خوشی 

باشیم. داشته  مردم 
وی افزود: کسب عنوان پایتختی 
فعالیت  با  که  نیست  مسئله ای  کتاب 
یک دستگاه امکان پذیر باشد و همچنین 
نیست؛  راه  پایان  عنوان،  این  کسب 
و  رشد  مسیر  در  فرآیندی  آغاز  بلکه 
از بخش کتاب و  توسعه برای حمایت 
کتاب خوانی است که می تواند بسیاری 
از شاخص های موجود در این زمینه را 

در استان تحت تأثیر قرار دهد.
اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
امیدواریم  کرد:  بیان  پایان  در  قزوین 
همراهی مدیران دستگاه های مرتبط در 
این حوزه بتواند موجب تقویت و حمایت 

این بخش در استان باشد.

خیزبلندقزوینبرایکسبعنوانپایتختیکتابایران

کتاب»سرقرارباران«اثر»رضاحدادیان«شاعرکرمانشاهی
منتشرشد

 انتشارات »دیباچه« کتاب »سر 
قرار باران« اثر »رضا حدادیان« را که 
شامل ۵۴ رباعی است در ۵۶ صفحه 
با قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر و  و 

روانه بازار کرد.
توان  را می  این مجموعه شعر 
رباعی مدرن دانست، شعر ایشان در 
این مجموعه، پرداختن به زبانی نوین، 
استفاده از مضامین به روز و پرهیز از 
تکرار و یکنواختی استفاده از واژگان 

غیرمعمول و آرکائیک است.
در این مجموعه، نویسنده دغدغه اش زبانی سمبلیک و به نوعی فلسفی 

بوده است و سعی کرده وارد بازی های زبانی نشود.
حدادیان که سال ۵۳ در کرمانشاه متولد شده است ۲۸ سال سابقه 
فعالیت در عرصه شعر و ادبیات دارد و مجموعه های شعری »دستمالی از 
ستاره« در ژانر شعر گفتار، »ساعت، لحظه لحظه مرا پیر می کند« درقالب 
شعر سپید، »می خواهم این دنیا پس از لیال نباشد« در قالب عزل، »عاشقانه 
کرمانشاهی  سابقه  با  نویسنده  این  از  و »چهل غزل«  غزل  درقالب  ها« 

منتشر شده است.

سینما و ادبیات؛ 
پیوندی برای خلق آثاری ارجمند

»سینه فیل«ها؛  برای  خاص  روزی  سینماست؛  روز  شهریورماه،  بیست ویکم 
کسانی که نوعًا دل در گروی ادبیات نیز دارند. یادداشت پیش رو به قلم مرتضی 
هاشمی پور، سردبیر »فرهنگ بان« هم در همین باب است؛ نسبت میان سینما و 

ادبیات.
مرتضی هاشمی پور: والدیمیر ناباکوف، داستان نویس و منتقد ادبی سرشناس، 
معتقد بود خواننده نیز در فرآیند تصویرسازی و ساختن داستان با نویسنده مشارکت 
تصویرهایی  خود  خوانندگان  ذهن  در  بزرگ  نویسندگان  سخن  دیگر  به  می کند. 
می سازند که الزامًا با واژگان این رویداد رخ نمی دهد. شاید بتوان این نگاه هوشمندانه 

را به نوعی آغاز پیوند ادبیات و سینما دانست.
سینما و ادبیات همواره در رابطه ای نزدیک با هم بوده اند و این رابطه را شاید 
بتوان از سرشت روایت گر و قصه گوی این دو هنر به حساب آورد. در واقع سینما با 
مخاطبان پرشمار و تأثیرگذاری باال و ادبیات با مخاطبان کمتر و میزان تأثیرگذاری 
از طبقات مختلف جامعه  را -که  تا مخاطبان خود  روایت اند  نیازمند  محدود خود 
دو  قصه گویی  و  روایت گری  بگذارند.  تأثیر  آن ها  بر  و  دارند  نگه  راضی  هستند- 
عامل مهم پیونددهنده سینما و ادبیات است. این پیوند موجب همکاری و همراهی 
این دو هنر مهم شده است. فیلم های درخشان و ماندگاری که در تاریخ سینمای 
جهان در خاطره ها نقش بسته، همواره باعث شده مخاطبان پرشمار سینما -که به 
هر دلیل مجال مطالعه کتاب را نداشته اند- با آثار ممتاز ادبی آشنا شوند و ای بسا 

بعد از دیدن فیلم، اصل اثر ادبی را بخوانند.
و   و هملت شکسپیر ساخت  از شاه لیر  فیلم هایی که گریگوری کوزینتسف 
آرزوهای بزرگ به قلم چارلز دیکنز، ساخته دیوید لین )۱۹۴۶( و بربادرفته نوشته 
مارگارت میچل، ساخته ویکتور فلمینگ )۱۹۳۹( و موبی دیک اثر هرمان ملویل، 
ساخته جان هیوستن )۱۹۵۶( و داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگ وی، ساخته 
ارنست همینگ وی و  فیلم نامه نویس دارد:  فیلم دو  )این  هاوارد هاکس )۱۹۴۴( 
آثاری ماندگار و دیدنی اند. داستانی خواندنی و پرکشش و توانایی  ویلیام فاکنر( 
کارگردان و سایر عوامل فیلم، اثری تماشایی از آثار ذکرشده پدید آورده است. در 
ایران نیز چند فیلم با اقتباس از اثر ادبی ساخته شده است. فیلم هایی چون داش آکل 
نوشته صادق هدایت، ساخته مسعود کیمیایی )۱۳۵۰(، آرامش در حضور دیگران 
به قلم غالمحسین ساعدی، ساخته ناصر تقوایی )۱۳۵۱(، شب قوزی بر اساس 
نوشته  از هزارویک شب، ساخته فرخ غفاری )۱۳۴۳(، شوهر آهوخانم،  داستانی 
چوبک،  نوشته صادق  تنگسیر   ،)۱۳۴۷( مالپور  داوود  ساخته  افغانی،  علی محمد 
داریوش  ساخته  ترقی،  گلی  نوشته  گالبی  درخت  و   )۱۳۵۲( نادری  امیر  ساخته 
مهرجویی )۱۳۷۶( فیلم هایی بر اساس آثار نویسندگان شناخته شده ایرانی اند. البته 
می توان بر این فهرست کوتاه همچنان آثار ادبی و فیلم های ساخته شده بر اساس 
آن ها را اضافه کرد. ناصر تقوایی بر اساس داشتن و نداشتن ارنست همینگ وی 
غیرایرانی  حال وهوایی  در  داستان  اصل  هرچند  که  ساخت  را  خورشید«  »ناخدا 
می گذرد؛ ولی کارگردان با درک و تبحری ستودنی آن را با روزگار مردم جنوب 
اقتباس  اصلی  متن  از  به خوبی  اثر  این  منتقدان،  نظر  به  بنا  ایران سازگار کرد. 

شده و با فرهنگ مردم ایران سازگار شده است.
سینمای اقتباسی را معمواًل برگرفته از اثر ادبی قلمداد می کنند. اثری معروف 
با ارزش ادبی باال دست مایه فیلم نامه می شود؛ اگر فیلم نامه نویس توانا باشد، می تواند 
فیلم نامه را در حد اصل اثر باال بکشد. هرچند ممکن است یک پرونده جنایی یا خبری 
در صفحه حوادث روزنامه سرآغاز فیلم نامه ای اقتباسی شود )مانند »می خواهم زنده 
بمانم« ساخته ایرج قادری )۱۳۷۳( و »زودیاک« ساخته دیوید فینچر )۲۰۰۷((؛ اما 
اغلب می شنویم یا در نقد منتقدان می خوانیم که فالن فیلم با اثر ادبی ای که از آن 
گرفته شده خیلی فاصله دارد. این تفاوت و اختالف در ارزش های هنری بی ربط با 
آن پندار ناباکوف نیست؛ زیرا هر خواننده هنگام خواندن برای خود درک و دریافتی 

دارد که امکان انتقال آن به دیگر خوانندگان نیست.
در واقع بهره مندی از یک اثر هنری تجربه ای یگانه است که امکان بازگویی 
و انتقال آن به دیگری میسر نیست. حتی این تجربه هنری تکرارپذیر هم نیست. 
از آن لذت  پیشین  مانند تجربه  اما  بعد سال ها بخوانیم  را  ممکن است داستانی 
نبریم و حتی لب به انتقاد از آن بگشاییم. همین ناتکراری و غیرقابل انتقال بودن 
در  است  پرواضح  می آورد.  فراهم  را  متعدد  دریافت های  زمینه  هنری  تجربه 
به  بیشتر  ناکامیابی  احیانًا  و  دشواری  این  ادبی،  بزرگ  آثار  به تصویرکشیدن 
چشم می آید؛ زیرا آثار بزرگ ادبی متعلّق به همه است. هیچ فرقی هم نمی کند 
اهمیت و  دلیل  به  آثار  این  باشد.  یا در کجا منتشر شده  نوشته  زبان  به چه  که 
جهان شمول بودن حساسیت برانگیز ند و منتقدان همواره با سخت گیری به تحلیل 

و نقد آن ها می پردازند.
با این همه ارتباط میان سینما و ادبیات را باید غنیمت شمرد؛ زیرا با خلق 
فیلم بر اساس اثری ادبی بر گنجینه هنری آثار افزوده می شود. درک و شناخت 
مخاطبان نیز عیار منصفانه ای در شناخت و ارج گذاری این آفریده های هنری است. 
وقتی فیلم هایی را دیدم که بر اساس رمان »هرگز رهایم نکن« و »بازمانده روز« به 
قلم کازوئو ایشی گورو ساخته شده اند؛ هرچند احساس کردم با اصل اثر فاصله دارد؛ 
ولی هیچ انکار نمی کنم که بسیار خوشایند بود. راست این است که پیوند خجسته 
میان سینما و ادبیات موجب شناخت آثار مهم ادبی و نیز به تصویر کشیدن قهرمانان 

کمترشناخته شده در کتاب ها می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

یک لوح افتخار بین المللی برای کتاب 
»سایه  هیوال« از انتشارات کانون

ادبیات کودکان در روسیه،  از کنگره  جهانی  با دومین روز   هم زمان 
لوح افتخار کتاب های منتخب ۲۰۲۰ دفتر بین المللی کتاب نسل برای جوان 
)IBBY( به کتاب »سایه  هیوال« نوشته  عباس جهانگیریان از انتشارات 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا شد.
به گزارش دنیای جوانان از کانون پرورش فکری، در دومین روز از 
کنگره  جهانی ادبیات کودکان دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان که 
امسال به میزبانی روسیه در مسکو در حال برگزاری است، لوح های افتخار 
به آثار نویسندگان و تصویرگران کشورهای مختلف برای فهرست کتاب های 
منتخب سال ۲۰۲۰ اهدا شد که در این میان، سایه  هیوال از انتشارات کانون 

نیز در میان دریافت کنندگان این لوح افتخار بود.
در این دوره، رمان سایه ی هیوال نوشته  عباس جهانگیریان از سوی 
شورای کتاب کودک به فهرست افتخار بخش آثار تالیفی دفتر بین المللی 
کتاب نسل جوان ۲۰۲۰ دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان معرفی شد.

این رمان با تمرکز بر لزوم حفاظت از حیوانات در حال انقراض در سال 
۱۳۹۵ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده بود. این 
اثر در قالب طرح »رمان نوجوان امروز« خلق شده است و داستان دختری 
به نام مارال را روایت می کند که همراه برادر خود به پارک ملی گلستان 
می رود. در همین حین، فیلم سازی به نام افرا با آن ها آشنا می شود و از مارال 
می خواهد در فیلمی بازی کند. مارال که در ابتدای داستان مشخص می شود 
با پلنگ این جنگل از سال ها قبل دوست است این پیشنهاد را می پذیرد و از 
این جا داستان دو زندگی در کنار هم روایت می شود که رابطه  دوستی مارال 

با پلنگ و رابطه دوستی الله با ببر در ۵۰ سال قبل است.
رمان سایه ی هیوال، پیش  از این نیز نامزد جایزه  کتاب سال جمهوری 
اسالمی  ایران بوده و دریافت جایزه  هجدهمین دوره  کتاب کودک و نوجوان 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نشان نقره ای پنجمین دوره  کتاب 

سال الک پشت پرنده از دیگر افتخارهای این کتاب بوده است.
در این دوره، کمیته  جوایز شورای کتاب کودک به عنوان نماینده  این 
نهاد بین المللی، عالوه بر اثر عباس جهانگیریان در بخش تالیف، در بخش 
ترجمه همه ی آنها یک گربه دیدند، به ترجمه  کیوان عبیدی آشتیانی و در 
بخش تصویرگری چتری با پروانه های سفید، با تصاویر غزاله بیگدلو را برای 
قرار گرفتن در فهرست افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان سال 

۲۰۲۰ معرفی کرده است.
فهرست افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، از آثار برجسته، 
برگزیده و تازه منتشر شده ای است که هر دو سال یکبار به منظور تجلیل از 

نویسندگان، تصویرگران و مترجمان کشورهای عضو ارائه می شود.
سی وهفتمین کنگره  بین المللی ادبیات کودکان پیش از این قرار بود از 
۵ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ برگزار شود اما به دلیل شیوع کرونا، بعد از یک سال، 
از ۱۰ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱ )۱۹ تا ۲۱ شهریور( در سالن اصلی کتابخانه 

دولتی کودکان روسیه در شهر مسکو برگزار می شود.

شهد و شوکران در یک کتاب
به گفته محمدرضا توکلی صابری، عضو هیات علمی دانشگاه ماساچوست و 
کانزاس، بزرگترین پزشکان سنتی ما یعنی رازی و ابن سینا هیچ گاه طب خود را 
اسالمی نام گذاری نکردند. روش درمان آنها هم مانند یونانیان و هندیان بود و مسایل 

دینی و ماوراء طبیعی را وارد موضوع پزشکی نکردند.
پزشکی چونان شهد و شوکران است. همچون شهدی درمانگر و التیام آور است؛ 
وقتی برای درمان انسان ها به کار می رود و همچون شوکرانی کشنده و مرگ آور 
این میان  انسان ها به کار می رود. در  است؛ وقتی برای شکنجه و آسیب زدن به 
کاب »شهد شوکران« نوشته محمدرضا توکلی صابری اثری است که به جنبه های 

گوناگون علم پزشکی پرداخته است.
 الزم به ذکر است، مطالب این کتاب در مورد مسایل تاریخی، جامعه شناختی 
و سیاسی پزشکی در سه بخش است. در بخش پزشکی و تاریخ به وضعیت پزشکی 
و داروسازی از آغاز تاریخ تا زمان حاضر پرداخته و شخصیت های برجسته پزشکی 
ایران را معرفی می کند. همچنین در بخش پزشکی و سیاست به مسایل اخالقی 
پزشکی و تاثیر تصمیم گیری های سیاسی بر پزشکی می پردازد. استفاده از پزشکان 
منع  یا  استفاده  و  آمریکا،  بر روی سیاه پوستان  آزمایش سیفلیس  و  برای شکنجه 

محصوالت فراریخته در کشورها ازجمله این مسایل است.
در بخش پزشکی و اجتماع به روش های شبه پزشکی و بی فایده پرداخته و 
استفاده  و  اجتماع  در  پزشکی  مسایل  با  فرهنگی  عادات  تطابق  برای  شیوه هایی 
بهینه از شیوه های پزشکی با درنظرگرفتن عادات فرهنگی و عقاید دینی می پردازد.
محمدرضا توکلی صابری، عضو هیات علمی دانشگاه ماساچوست و کانزاس 
با  نویسنده کتاب »شهد و شوکران« در گفت وگو  تاریخ پزشکی و  و پژوهشگر 
همواره  گفت:  پزشکی  بر  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  تاثیر  درباره  ایبنا  خبرنگار 
با  تاثیر زیادی داشته است. در زمان خلفای عباسی  شرایط سیاسی و اجتماعی 
ترجمه کتاب های پزشکی یونانی مسلمانان و از جمله ایرانیان با این طب آشنا 
توسعه  را  یونانی  طب  سینا  ابن  و  رازی  مانند  ایرانی  برجسته  پزشکان  شدند. 
انقالب  از  دادند. هم اکنون هم پس  رواج  اسالمی  در کشورهای  را  آن  و  داده 
بعضًا  و اسالمی گرفته است-  ایرانی  یونانی -که پوشش  تاریخی  این طب  باز 

توسط دولت ترویج می شود.
توکلی صابری درباره ماهیت وجودی طب اسالمی  گفت: به طور مختصری به 
طب سنتی و اسالمی در فصل طب سنتی و زالوی طبی پرداخته ام. باید بگویم که 
طب اسالمی -بدین معنا- نه وجود داشته، نه وجود دارد و نه به وجود خواهد آمد.

بزرگترین پزشکان سنتی ما یعنی رازی و ابن سینا هیچ گاه طب خود را اسالمی 
نام گذاری نکردند. آنها از اطبای یونانی مانند بقراط و جالینوس نقل می کردند. روش 
درمان آنها هم مانند یونانیان و هندیان بود و مسایل دینی و ماورای طبیعی را وارد 
موضوع پزشکی نکردند. با آنکه در مورد مسایل دینی، فلسفی و عرفانی کتاب نوشتند؛ 

ولی این موضوعات را جدا از پزشکی نگه داشتند. 

مفقودی نورآباد

کلیه مدارک )سند وبرگ سبز(
 موتورسیکلت نامی ۲۰۰CC مدل ۱۳۹۰ `

 بنام: بهروز حیدری باباجان 
شماره شهربانی: ۸۸۱۲۷-۵۳۹

 :NBEF۰۰۰۱۷۳۳شماره موتور
 :۲۰۰F۹۰۱۶۷۱۹***NBEشماره شاسی
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت 
آقای واحد تابانی اصل دارای شناسنامه شماره ۱۱۲۹ به شرح دادخواست به 
کالسه ۰۰۰۰۶۷۰ ش ۵/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رسول تابانی اصل به شناسنامه ۲۸۶۰۱۰۹۸۳۸ 
مهاباد در تاریخ ۹۸/۱۱/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به چهار پسر، دو دختر و زوجه 
۱- رحمت تابانی اصل فرزند رسول دارای ش ش ۲۸۶۰۱۱۶۹۰۷ پسر 

متوفی 
۲- احمد تابانی اصل فرزند رسول دارای ش ش ۲۸۶۰۲۹۰۴۸۶ پسر متوفی
۳- واحد تابانی اصل فرزند رسول دارای ش ش ۲۸۷۰۹۸۴۴۵۶ پسر متوفی
۴- نعمت تابانی اصل فرزند رسول دارای ش ش ۲۸۷۲۴۵۸۹۸۰ پسر متوفی

۵- جمیله تابانی اصل فرزند رسول دارای ش ش ۱۱۲۸ دختر متوفی
۶- پری تابانی اصل فرزند رسول دارای ش ش ۲۱ دختر متوفی
۷- عایشه محمودی فرزند قادر دارای ش ش ۱۸۶ زوجه متوفی 

ماده  استناد  به  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  حسبی  امور  قانون   ۳۶۲
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراضی 
صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 

شد.  خواهد 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

مقوای  و  کاغذ  اتحادیه  رئیس  شریفان،  احمد 
تهران با اشاره به رکود بازار کاغذ در روزهای جاری، 
گفت: معتقدم نباید کاغذ را در بازار دوقیمتی کنیم، یا 
با  اینکه همه  یا  ارز دولتی وارد شود  با  همه کاغذها 
نرخ نیمایی تا قیمت ها یکدست شده و کسی منتظر 

کاغذ دولتی نباشد.
مقوای  و  کاغذ  اتحادیه  رئیس  شریفان،  احمد 
تهران در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، با 
اشاره به وضعیت بازار کاغذ در هفته های اخیر توضیح 
داد: بازار کاغذ این روزها در وضعیت رکود به سر می برد، 
این در حالی است که هم انبارها پر از کاغذ است، هم 
جنس به میزان کافی در داخل کشور است و هم در 
تعاملی که اتحادیه با تجار دارد، قیمت ها کنترل شده اند.
 وی افزود: در واقع به جایی رسیده ایم که نبض 
بازار را خودمان در دست بگیریم و با این تفاسیر قیمت 
کاغذ نسبت به قیمت جهانی آن در داخل کشور، نسبتا 

مناسب است.
 شریفان استقبال نکردن مشتریان و مخاطبان 
را دلیل اصلی رکود در بازار کاغذ اعالم کرد و گفت: 

آنالین  به صورت  است  قرار  و  است  تعطیل  مدارس 
برگزار شوند، اداره ها یک سوم شیفت کار می کنند و 
تقریبا تمام قبوض به صورت اینترنتی شده است و همه 

این ها از جمله دالیل این رکود هستند.
 وی یادآور شد: اکنون تجار با ارز نیمایی کاغذ 
وارد کشور کرده اند و ماه ها است که کاغذ دولتی برای 
استفاده به کشور وارد نشده و در بازار توزیع نشده است 
و همین موضوع سبب استقبال  محدود ناشران از کاغذ 

با نرخ نیمایی شده است.
 شریفان در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا درباره 
بازار  بر  آن  تاثیر  و  دولتی  ارز  با  کاغذ  ورود  احتمال 

برای  خوبی  اتفاق  موضوع  این  داد:  توضیح  داخلی، 
اهالی نشر و ناشران است اما باید مراقب بود که در 
این میان رانتی ایجاد نشود که عده ای آسیب ببیند و 

در مقابل عده ای سود ببرند.
 وی تاکید کرد: من معتقدم که نباید کاغذ را در 
بازار دوقیمتی کنیم، یا همه کاغذها با ارز دولتی وارد 
شود یا اینکه همه با نرخ نیمایی تا قیمت ها یکدست 

شده و کسی منتظر کاغذ دولتی نباشد.
 شریفان همچنین با پیش بینی ۱۰ روز آینده بازار 
کاغذ، گفت: با توجه به اینکه مجلس و دولت در یک 
خط حرکت می کنند، پیش بینی می کنم دست اندرکاران 
این حوزه بتوانند کنترل بازار را در دست بگیرند و شاهد 

ثبات و آرامش در نرخ ها باشیم.
 در هفته گذشته قیمت کاغذ چاپ و تحریر به 
با  ناشران  استفاده  مورد  کاغذ  پرکاربردترین  عنوان 
کاهش قیمت حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی همراه بود، 
به طوری که این روزها هر بند کاغذ تحریر ۷۰ در ۱۰۰ 
با گراماژ ۷۰ گرمی به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در بازار 

خرید و فروش می شود.

نباید کاغذ را در بازار دوقیمتی کنیم

زل
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منصور غالمی، وزیر علوم در دیدار با سیروس شمیسا
اختصاصی دنیای جوانان

جز به نظر نمی رسد
سیب درخت قامتش

سعدی

آن که هالک من همی خواهد و من سالمتش
هر چه کند ز شاهدی کس نکند مالمتش

میوه نمی دهد به کس باغ تفرج ست و بس
جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش

داروی دل نمی کنم کان که مریض عشق شد
هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش

هر که فدا نمی کند دنیی و دین و مال و سر
گو غم نیکوان مخور تا نخوری ندامتش

جنگ نمی کنم اگر دست به تیغ می برد
بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش

کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی
کان چه گناه او بود من بکشم غرامتش

هر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل
گوش مدار سعدیا بر خبر سالمتش
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سوسن پرور بهترین بازیگر تورینه

بهترین  یزه  جا پرور  سوسن 
بازیگر زن جشنواره تورینه سینه فست 
دریافت  بوتاکس،  در  بازی  برای  را 
کرد. در مراسم پایانی هشتمین دوره 
جشنواره تورینو سینه فست در ایتالیا، 
فیلم  در  بازی  برای  پرور  سوسن 

بوتاکس، جایزه بهترین بازیگر زن این رویداد 
سینمایی را از آن خود کرد. این اولین جایزه سینمایی سوسن پرور در طول 
کارنامه کاری ۲۰ ساله اش است. بوتاکس اولین تجربه بازی پرور در قالب 
یک نقش جدی و غیرکمدی است. رقبای اصلی بوتاکس در این رویداد، 
برندگان جشنواره های معتبری چون سن سباستین، ریودوژانیرو، روتردام، 
مسکو، ونیز، ورشو، کارلووی واری و شب های سیاه تالین بوده اند. الزم 
به ذکر است که این فیلم هم اکنون در سینماهای گروه هنر و تجربه 

در حال اکران است.

مجید واشقاني بازیگر بي نشان شد

فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی 
بی نشان، به کارگردانی راما قویدل با 
این  شد.  آغاز  واشقانی  مجید  بازی 
آزیتا  مشترک  نویسندگی  به  سریال 
ایرایی و مهدی حمزه و تهیه کنندگی 

مرتضی رزاق کریمی روز گذشته در منطقه 
غرب تهران جلوی دوربین رفت. با شروع 
فیلمبرداری این پروژه، مجید واشقانی و نیلوفر پارسا ۲ بازیگری بودند 

که جلوی دوربین فرشاد گل سفیدی رفتند.
 این سریال دارای چند نقش اصلی با بازی بازیگران مطرح تلویزیون 
و سینما است که به زودی آنها نیز جلوی دوربین می روند. مسعود )مجید 
واشقانی( که از خانواده ای مرفه است قصد ازدواج با ریحانه )نیلوفر پارسا( 
را که از خانواده ای فرهنگی است، دارد و درام عاشقانه ای بین این ۲ نفر 

در بی نشان در جریان است.

مهدي کوشکي در یک فیلم کوتاه

یکي دو  در  که  کوشکی  مهدی 
در  پرکار  چهره  یک  به  اخیر  سال 
تبدیل  خانگي  شبکه  و  سینما  عرصه 
شده است در تازه ترین فعالیت هنري 
شیوا  و  سیدی  هامون  کنار  در  خود 

کارگردانی  به  بلع،  کوتاه  فیلم  در  طاهری 
حسین ترک جوش و تهیه کنندگی مشترک 
شقایق عزیزی و حسین ترک جوش به ایفای نقش می پردازد. فیلم کوتاه 
بلع، تازه ترین تجربه سینمایی حسین ترک جوش به نویسندگی مشترک 
او و فاطیما اباحمزه این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد. ترک جوش 
پیش از این فیلم های کوتاه انبار، ناجی، جدایی و... را کارگردانی کرده که 
بازیگری و نویسندگی را  در فستیوال های بین المللی جایزه کارگردانی، 
از آن خود کرده است. در خالصه داستان بلع آمده: می بلعم مرگ را تا 

ذره ذره درخونم جاری شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

زاالوا برنده جایزه بهترین فیلم ونیز

به   ، ا و ال ا ز یی  سینما فیلم 
برنده  امیری  ارسالن  کارگردانی 
بخش  از  فیلم  بهترین  بزرگ  جایزه 
و  شد  ونیز  جشنواره  منتقدان  هفته 
از  هم  را  بخش  این  فیپرشی  جایزه 
آن خود کرد. زاالوا، که نخستین فیلم 

بلند کارنامه امیری است، امسال تنها نماینده 
سینمای ایران در هفتاد و هشتمین جشنواره فیلم ونیز بود. داستان فیلم 
در یک روستا می گذرد و ماجرای درگیر شدن اهالی را با یک شیطان یا 

دیو روایت می کند.
 زاالوا، عالوه بر بردن جایزه بزرگ بهترین فیلم بخش هفته منتقدان 
بین المللی، از نگاه هیات داوران انجمن جهانی منتقدان فیلم موسوم به 
فیپرشی هم بهترین لقب گرفت. نوید پورفرج، پوریا رحیمی سام و هدی 

زین العابدین نقش های اصلی این فیلم را بازی کرده اند.
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محمد حسین زاده

ز  ا نشســت  پنجمیــن 
سلســله نشســت های راهبــردی 
ــخنرانی  ــا س ــر ب ــتان هن فرهنگس
دبیــر کل کمیســیون ملی یونســکو 

ایــران برگــزار شــد.
تخصصــی  نشســت 
رویکــرد  هنــر،  سیاســتگذاری 
بومــی، نــگاه جهانــی بــا ســخنرانی 
دبیــرکل  یوبــی،  ا حجــت اهلل 
کمیســیون ملــی یونســکوی ایــران 
برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
ایــن  دبیــر  پناهــی،  اســماعیل 
سلســله نشســت ها، بــا ذکــر اینکــه 
ــن نشســت از  ــه پنجمی ــن برنام ای
سلســله نشســت های راهبــردی 
ــر  ــر اســت کــه ب فرهنگســتان هن
بحث هــای سیاســتگذاری هنــر 
متمرکــز شــده اســت، توضیــح داد: 
ــی  ــته بحث های ــات گذش در جلس
مدل هــای  و  الگوهــا  دربــاره 
هنــگ  فر ی  ر ا ســت گذ سیا
ــر از طــرف  ــی و هن به صــورت کل
ــد  ــرح ش ــف مط ــای مختل دولت ه
سیاســت گذاری ها  یــن  ا کــه 
می دهــد.  تشــکیل  را  طیفــی 
تســهیلگر  دولت هــا  از  بعضــی 
ــد و  ــگ و هنرن ــر فرهن و حمایتگ
بعضــی رویکــرد دیگــری دارنــد که 
بــه تصدی گــری و کنترل گــری 
می پردازنــد  هنــر  و  فرهنــگ 
میانه هــای  در  هــم،  بعضــی  و 
ــن دو  ــی از ای ــف، ترکیب ــن طی ای
اخیــر  دهه هــای  در  رویکردنــد. 
بــا مســئله مهــم جهانی ســازی 
ــرای  ــم و ب و جهانی شــدن مواجهی
ــت گذاری  ــث سیاس ــه مباح ورود ب
را  جهانــی  تحــوالت  ناچاریــم 
ــیاری  ــم. بس ــر بگیری ــم در نظ ه
حــوزه  جهانــی  قدرت هــای  از 
نه  رســا و  هنــر  و  فرهنــگ 
بــرای  کالن  برنامه ریزی هــای 
اثرگــذاری در تحــوالت فرهنــگ و 
ــژه  ــی، به وی ــه گاه ــد ک ــر دارن هن
ــی  ــه منازعات ــانه، ب ــه رس در عرص
هــم می رســد. بــر همیــن اســاس، 
از دولت هــا و جوامــع  بســیاری 
حــوزه  در  سیاســتگذاری  بــرای 
خــود  بومــی  هنــر  و  فرهنــگ 
ــوالت  ــه تح ــی ب ــد نگاه مجبورن
ایــن  بیندازنــد.  هــم  جهانــی 
ــرورت  ــه ض ــت، بلک ــاب نیس انتخ
همراهــی  و  همگامــی  اســت. 
بــا تحــوالت جهانــی و ایفــای 
ــوالت  ــزاری در تح ــش و اثرگ نق
اولویت هایــی  از  یکــی  جهانــی 
ــف  ــای مختل ــه دولت ه ــت ک اس
ــگ و  ــتگذاری های فرهن در سیاس
ــد.  هنــر خــود بایــد در نظــر بگیرن
ــتای  ــاس و در راس ــن اس ــر همی ب
ــر  ــه مطــرح شــد، دکت ــی ک مباحث
حوزه هــا  ایــن  در  کــه  ایوبــی 
ــی بســیار ارزشــمند هــم در  تجارب
ــی  ــطح جهان ــم در س ــران و ه ای
ــد  ــث خواهن ــرح بح ــه ط ــد ب دارن

پرداخــت.
ایــن  در  ایوبــی  حجــت اهلل 
وبینــار با ذکــر اینکه سیاســتگذاری 
فرهنــگ و هنــر موضوعــی بســیار 
بــه  نیســت،  کهــن  و  قدیمــی 
ــت:  ــت و گف ــث پرداخ ــروع بح ش

و کهــن  قدیمــی  امــری  هنــر 
ــران،  ــد ای اســت. در کشــوری مانن
بــا داشــتن هنرهــای چندصدســاله 
و چندهزارســاله، مزیــت نســبی 
مــا فرهنــگ و هنــر اســت. در 
فرانســه، پیــش از انقــالب فرانســه، 
هنرهایــی چــون تئاتــر و نمایــش و 
نقاشــی وجــود داشــت و صاحبــان 
قــدرت گاهــی بــه اهالــی هنر ســر 
می کردنــد.  کمــک  و  می زدنــد 
ولــی در هیچکــدام از ایــن دوران ها 
از سیاســت گذاری هنــری ســخنی 
بــه میــان نمی آیــد. سیاســتگذاری 
در  وقتــی  فرهنگــی  و  هنــری 
جهــان معاصــر اتفــاق می افتــد کــه 
مناســبات دولــت و هنــر به صــورت 
ــی  ــرد؛ یعن ــد شــکل می گی قانونمن
از وقتــی کــه هنــر در دســتور 
ــت و  ــرار گرف ــردان ق کار دولت م
دولت هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
بودجه هــای  از  می شــود  کــه 
عمومــی بــرای هنــر هزینــه کــرد. 
از ایــن روزگار اســت کــه می تــوان 
گفــت سیاســت گذاری هنــر شــکل 
گرفــت. فرانســوی ها مدعی انــد 
فرهنگــی  سیاســت گذاری  کــه 
را، قبــل از جنــگ جهانــی دوم، در 
ــاز  ــان، ژان زی، آغ وزارت علومش
کــرد. او از عالقمنــدان بــه فرهنگ 
و هنــر بــود و تئاترهــای خیابانــی را 
راه انــدازی کــرد و جشــنواره فیلــم 
ــی از  ــروز یک ــه ام ــز، ک ــن را نی ک
ــا  ــت، برپ ــه اس ــارات فرانس افتخ
کــرد. بســیاری دیگــر معتقدنــد که 
ــا،  ــی در دنی ــت گذاری عموم سیاس
ــال  ــدرن آن، از س ــای م ــه معن ب
ــی  ــی زمان ــد؛ یعن ــاز ش ۱۹۵۸م آغ
کــه آنــدره مالــرو بــه ژنــرال دوگل 
ــرای حضــور در  ــرط او ب ــت ش گف
دولتــش تصویــب وزراتخانــه ای 
ــا  ــت. بعده ــگ اس ــام فرهن ــه ن ب
دوگل  ژنــرال  خاطــرات  کــه 
ــه  چــاپ شــد، دوگل در نامــه ای ب
نخســت وزیرش نوشــت جایگاهــی 
تعریــف کنیــد تــا مارلــو در کابینــه 
باشــد. یعنــی آنهــا تا ســال ۱۹۵۸م 
بــه ایــن جمع بنــدی نرســیده بودند 
ــن  ــل ای ــر قاب ــگ و هن ــه فرهن ک

اســت کــه وزارت خانــه ای برایــش 
درســت شــود. بدین ترتیــب آنــدره 
ــو وزارت فرهنــگ را تأســیس  مارل
کــرد و بودجــه فرهنــگ را افزایش 
ــه  ــینما را از وزارت خان ــد و س دادن
صنعــت گرفتنــد و بــه وزارت خانــه 
و ۱۰  کردنــد  ملحــق  فرهنــگ 
ســال مهــم و درخشــان در تاریــخ 
فرهنــگ و هنــر فرانســه رقــم 
فرهنگــی  وزارت خانــه  و  خــورد 
تشــکیل شــد کــه کشــورهای 
مختلــف از روی آن الگوبــرداری 
وزارت خانــه ای  دارای  و  کردنــد 
بــه نــام فرهنــگ شــدند. از آن 
ــگ  ــر و فرهن ــه هن ــود ک ــخ ب تاری
قــرار  دولت هــا  کار  دســتور  در 
گرفــت. در کشــورهای مختلــف 
ــه بــود کــه متوجــه نســبت  اینگون
امنیــت و ارتــش و دفــاع و مســائل 
... بــا  اقتصــادی و اجتماعــی و 
ــرای  ــد و ب ــی بودن ــع عموم مناف
آنهــا از مالیــات و بودجــه عمومــی 
ــه  ــا اینک ــد، ام ــتفاده می کردن اس
بــرای  دارد کــه  اهمیتــی  چــه 
ــه  ــی از بودج ــا نقاش ــیقی ی موس
عمومــی اســتفاده شــود، ملمــوس 
و قابــل درک نبــود. زمانــی طوالنی 
ــرد کــه ایــن موضــوع جــا افتــاد  بُ
هنــر  و  موســیقی  ارزش  کــه 
ــائل  ــه مس ــر از بقی ــمی کمت تجس
نیســت و بســیاری از مســائل و 
مشــکالت را می تــوان بــا فرهنــگ 
ــه  ــن نقط ــرد و ای ــل ک ــر ح و هن
آغــاز ایــن فکــر بــود کــه هنــر بــا 
منافــع ملــی نســبتی دارد و چــون 
ــبتی دارد،  ــی نس ــع عموم ــا مناف ب
می تــوان از بودجــه عمومــی بــرای 

ــرد. ــه ک آن هزین
ملــی  کمیســیون  دبیــرکل 
یونســکوی ایــران ادامــه داد: از 
ــف  ــورهای مختل ــه ۵۰ در کش ده
حــوزه  در  دولت هــا  مداخــالت 
فرهنــگ شــکل گرفت و نــام آن را 
سیاســتگذاری فرهنگــی گذاشــتند. 
ایــن  کشــورها  از  بســیاری  در 
مداخــالت بــه دلیــل هراســی بــود 
کــه مــردان سیاســت از فرهنــگ و 
هنر داشــتند و بســیاری از کشــورها 

بــا ممیــزی و ارشــاد شــروع کردند. 
امــا آرام آرام کــه جلــو آمدنــد دیدند 
ــی  ــان خطرناک ــر جه ــان هن جه
بــرای سیاســت نیســت و می توانــد 
کمــک کنــد. اتفاقــی کــه در دهــه 
ــی بســیار مهــم  ــاد، اتفاق ــل افت قب
گذشــته های  در  کــه  اســت 
ــل اگــر  ــا دهــه قب ــود. ت ــر نب دورت
دولت هــا بــه فرهنــگ و هنــر 
بخشــی اش  می کردنــد،  کمــک 
در  کــه  بــود  کاری  دلیــل  بــه 
عرصــه اجتماعــی انجــام می دادنــد 
و یارانــه می دادنــد کــه فرهنــگ و 
هنــر بــه مســائل اجتماعــی کمــک 
کنــد و بخشــی اش هــم مربــوط به 
رقابــت بین شــهرها و شــهردارها و 
سیاســت مداران بــود. عــالوه بر آن 
در بســیاری از کشــورها هنــر دارای 
ــود.  ــم ب ــک ه ــالت ایدئولوژی رس
امــا آرام آرام هنــر قابلیــت دیگــری 
ــت  ــان داد و آن قابلی ــود نش از خ
ایجــاد شــغل پایــدار و درآمــد 
ــازار  ــا ب ــه ب ــود ک ــر ب ــازار هن و ب
هنرهــای تجســمی و ســینما آغــاز 
ــاق  ــه اتف ــی ک شــد و گــردش پول
ــد  ــر آفری ــه هن ــوقی ک ــاد و ش افت
بــه رویــدادی بی ماننــد بــدل شــد. 
بــر اســاس گزارشــی کــه اتحادیــه 
ــا هــر ســال منتشــر می کنــد،  اروپ
پیــش از شــیوع کرونــا، ســاالنه ۶ 
ــطه  ــدار به واس ــغل پای ــون ش میلی
هنــر و صنایــع خــالق ایجــاد 
ــیار  ــی بس ــه رقم ــت ک ــده اس ش
ــری  ــغل هن ــت. ش ــه اس قابل توج
ــال  ــث کم ــت و باع ــه اس خالقان
فــرد می شــود و ســرمایه کالن 
ــن شــغل  ــق ای ــرای خل ــی ب فراوان
ــال در  ــوان مث ــت. به عن الزم نیس
ــازمان  ــده در س ــور بن ــان حض زم
ســینمایی تجهیــزات راه انــدازی 
ســینماهای ســیار خریــداری شــد. 
ــیار  ــینمای س ــتگاه س ــر دس ــا ه ب
ــون تومــان  ــغ ۳۰میلی ــه مبل کــه ب
خریــداری شــده بــود، ۳ شــغل 
ایجــاد شــد کــه بســیار قابل توجــه 
اســت. امــروز هنــر پول ســاز و 
اســت.  کارآفریــن  و  شــوق افزا 
مــا بــا پدیــده ای بــه نــام مداخلــه 

دولــت روبه روییــم. مداخلــه دولــت 
ــد  ــر هوشــمندانه باشــد، می توان اگ
ــر  ــگ و هن ــالی فرهن ــث اعت باع
در کشــور شــود و اگــر هوشــمندانه 
ــودی  ــث ناب ــد باع ــد، می توان نباش
ــر شــود. در دولتــی  فرهنــگ و هن
مثــل ایــران کــه بخــش خصوصی 
و  فرهنــگ  داد  بــه  نمی توانــد 
هنــر برســد همــه چیــز بــه دولــت 
بازمی گــردد و دولــت، در کشــوری 
ماننــد ایــران کــه مزیت نســبی آن 
هنــر اســت، می توانــد پــول بریــزد 
ــود کنــد. به عنــوان  و هنــری را ناب
ــول دار  ــی پ ــت در دوران ــال دول مث
بــود و پــول در ســینما ریختــه شــد 
و تمــام مناســبات طبیعــی ســینما 
را از بیــن بردنــد. دولــت می توانــد 
ــر  ــک هن ــراغ ی ــه س ــن ب ــا رفت ب
بقیــه هنرهــا را از دســتور کار خارج 
کنــد و از بیــن ببــرد. دلیــل اینکــه 
ــینمای  ــورها س ــی از کش در بعض
ــی  ــینمای فرهنگ ــر س ــاری ب تج
پیــروز شــد، ایــن بــود کــه چــون 
ــود،  ــاز ب ــاری پول س ــینمای تج س
ــینمای  ــد و س ــت کردن آن را تقوی
فرهنگــی و هنــری را رهــا کردنــد 

ــود شــد. ــن ســینما ناب و ای
ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک او ب
هوشــمندی در مداخلــه دولت هــا به 
ایــن معناســت کــه دولت بــا دقت و 
ظرافــت بــه مداخله بپــردازد، گفت: 
دولت مــردان بایــد وقتــی وارد بــازار 
ــاری و  ــوند هنــر تج هنــر می ش
فرهنگــی را از هــم جــدا کننــد. اگر 
قــرار باشــد در ایــران فقط کســانی 
کــه در ســطح حافــظ و ســعدی و 
شــعرای بزرگ انــد حمایــت شــوند، 
حافــظ و ســعدی دیگــری بــه 
وجــود نخواهــد آمــد. به عنــوان 
حمایت هــای  از  یکــی  مثــال 
در  هنــر  از  هوشــمندانه  مالــی 
گونــه ای  بــه  کشــورها  دیگــر 
ــد،  ــیب نبین ــل آس ــر اصی ــه هن ک
ــه  ــت از هم ــه دول ــت ک ــن اس ای
هنرمندانــی کــه می خواهنــد اولیــن 
ــد،  ــزار کنن ــان را برگ نمایشگاهش
ــه ســالن  ــد و هزین ــت می کن حمای
و پوســتر و... را می دهــد و بــه 

ــد  ــک می کن ــوان کم ــد ج هنرمن
کــه نمایشــگاهش را برگــزار کنــد. 
هنرمنــد  نمایشــگاِه  دومیــن  از 
ــت  ــری حمای ــا درصــد کمت هــم ب
ــگاه  ــرای نمایش ــی ب ــد، ول می کن
ــه هنرمنــد می گویــد بایــد  ســوم ب
خــودت روی پــای خودت بایســتی. 
ــدان  ــرای هنرمن ــورها ب ــن کش ای
ــگاه  ــوت جای ــته و پیش کس برجس
قائــل  حمایتــی  و  موقعیتــی  و 
بایــد  می گوینــد  امــا  هســتند 
از هنرمنــدان آماتــور نیــز کــه 
ــری  ــد وارد عرصــه هن می خواهن
شــوند پشــتیبانی و حمایــت کــرد. 
ــم  ــی داری از ســویی دیگــر تولیدات
ــازار  ــرای ب ــد و ب ــازار ندارن ــه ب ک
هــم درســت نمی شــوند، ولــی بایــد 
ــژه در  ــئله به وی ــن مس ــند. ای باش
ــود.  ــده می ش ــن تر دی ــینما روش س
ــه  ــه ب ــورهایی ک ــا در کش دولت ه
ایــن موضــوع اهمیــت می دهنــد از 
ســینمای تجاری مالیــات می گیرند 
صندوقــی  وارد  مالیــات  ایــن  و 
می شــود کــه بــه فیلم اولی هــا 
نمونــه  یــک  می کنــد.  کمــک 
بــرای مثــال ایــن موضــوع پــروژه 
ــه  ــر و تجرب ــای هن ــران فیلم ه اک
ــروژه  ــن پ ــت. در ای ــران اس در ای
ــه  ــالن هایی را ک ــام س ــه تم هزین
فیلم هــای هنــر و تجربــه در آن 
دولــت  درمی آیــد  نمایــش  بــه 

ــد  ــام درآم ــرده و تم ــت ک پرداخ
فیلــم مــال صاحبــان فیلــم اســت. 
و  پخــش  در  دولــت  همچنیــن 
برگــزاری افتتاحیــه فیلــم هــم 
کمــک می کنــد و ایــن امــر باعــث 
ــد.  ــینما ش ــن س ــیار ای ــق بس رون
ایــن نمونــه یــک دخالت هوشــمند 
دولــت در امــر فرهنــگ و هنــر 
اســت. نکتــه دیگــر آنکــه دولت هــا 
بــا اســتفاده از اقتــدار نمادیــن خــود، 
بــی اینکــه خودشــان هزینــه کننــد، 
بــه فرهنــگ و هنــر کمک کننــد. از 
تجربــه دولــت و کشــورهای دیگــر 
کــه از اقتــدار خــود فقــط در زمینــه 
صــدور مجــوز و... اســتفاده کرده انــد 
ــم نتیجــه کار  ــم و ببینی بهــره ببری
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــه ش ــا چ آنه
عملکــرد کشــورهایی را کــه بــرای 
ــزرگ  ــی ب ــازهای عمران ساخت وس
ــد  ــد خری ــک درص ــون ی ــود قان خ
آثــار هنــری را اجــرا کرده انــد و 
ــه  ــزرگ در زمین ــی ب ــث انقالب باع
ــا  چرخــش هنــر شــدند ببینیــم و ب
اســتفاده از آن تجربیــات در کشــور 
کنیــم.  مداخلــه  و  برنامه ریــزی 
دولت هــا بایــد بــا ایــن دیــد بــرای 
ــدار  ــر از اقت ــگ و هن ــق فرهن رون
خــود اســتفاده کننــد. به عنــوان 
ــف از  ــتان های مختل ــال در اس مث
بودجه هــای عمرانی شــان بــرای 
خریــد اثــر هنــری هنرمنــدان بومی 
همــان شــهر اســتفاده کننــد و 
بــر در و دیــوار ادارات و بناهــای 
عمومــی خــود نصــب کننــد. یکــی 
از راه هایــی کــه کشــورهای دیگــر 
باعــث  و  گرفته انــد  پیــش  در 
رونــق فرهنــگ و هنــر اســت 
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــتفاده از قدرت اس
ــد.  ــاق می افت ــات اتف ــش مالی کاه
ــن  ــورها ای ــاًل در بعضــی از کش مث
ــون وجــود دارد کــه هــر کــس  قان
ــه  ــد و ب ــداری کن ــری خری ــر هن اث
ــکان  ــخصی در م ــان مش مدت زم
عمومــی بــه نمایــش بگــذارد، 
۵۰درصــد از مالیــات بــر درآمدشــان 
اگــر  بخشــیده می شــود. مثــاًل 
فــردی صاحــب درمانگاهــی باشــد 
درآمــدش  ارزش افــزوده  بــا  و 
ــد و در  ــداری کن ــری خری ــر هن اث
محیــط کار خــود بــه نمایــش 
بگــذارد، بــه مــدت پنــج ســال هــم 
۵۰درصــد مالیاتــش کســر می شــود 
و هــم ارزش تابلوهــا در ایــن مــدت 
چندبرابــر می شــود. بــا ایــن کار هم 
بیمــاران و همراهانشــان در هنــگام 

حضــور در محیــط درمانــی بــا رنگ 
و فــرم و زیبایــی مواجه می شــوند و 
هــم چــرخ اقتصــاد هنــر می چرخــد. 
ــا  ــه در انته ــه دیگــری هــم ک نکت
بایــد بــه آن اشــاره کنــم ایــن 
اســت کــه مــا در کشــورمان نگران 
ســبک زندگــی مــردم و ... هســتیم 
ــبک  ــی س ــم ایران ــت داری و دوس
زندگــی خــود را داشــته باشــد. ایــن 
ســبک زندگــی چطــور درســت می 
ــه  ــد ب ــدر می توان ــر چق ــود و هن ش
ــد؟ آنچــه در  ــر کمــک کن ــن ام ای
ــرح  ــت مط ــوان عینی ــرون به عن بی
ــو،  ــر بوردی ــر پی ی ــه تعبی اســت، ب
در طــی فراینــدی آرام آرام بخشــی 
ــی  ــود و بخش ــا می ش ــود م از وج
از زمینــه ناخــودآگاه و ناهشــیار 
ــد  ــد. درص ــکیل می ده ــا را تش م
ــن  ــا از ای ــای م ــی از رفتاره باالی
ضمیــر ناخــودآگاه اســت؛ همــه 
ــات،  ــم، ادبی ــه داری ــت هایی ک ژس
نحــوه ســخن گفتن و جــز آن از 
ــد و  ــا برمی آی ــودآگاه م ــر ناخ ضمی
ــه،  ــلیقه، ذائق ــی آن ذوق، س خروج
حــرکات و رفتــار مــا را شــکل 
می دهــد. بــرای همیــن اســت 
کــه رفتــار ایرانی هــا بــا رفتــار 
ــر  ــت. اگ ــاوت اس ــا متف اروپایی ه
مــا دائمــاً رنــگ ببینیــم، موســیقی 
ــای  ــای زیب ــنویم، بناه ــل بش اصی
ــن  ــم، ای ــی ببینی ــاری ایران ــا معم ب
ــود  ــی از وج ــا آرام آرام بخش دیداره
ــیار  ــر ناهش ــوند و ضمی ــا می ش م
ــد و ســبک  ــا را تشــکیل می دهن م
ــه  ــد و ب ــر می دهن ــی را تغیی زندگ
ســمت داشــته های فرهنگــی خــود 

می رویــم.
ایــن پژوهشــگر ســخنان خــود 
ــان  ــه پای ــری ب ــن نتیجه گی ــا ای را ب
بــرد کــه سیاســتگذاری هنــری 
یعنــی رابطــه دولــت و هنــر و ایــن 
ــر  ــت؛ اگ ــر اس ــری اجتناب ناپذی ام
ــای  ــث ارتق هوشــمندانه باشــد، باع
فرهنــگ و هنــر، و اگــر هوشــمندانه 
بین رفتــن  از  باعــث  نباشــند، 
فرهنــگ و هنــر می شــود. پیشــنهاد 
مفیــد  به هــای  تجر می کنــم 
ــتفاده  ــی و از آن اس ــی را بوم جهان
کنیــم و تجربه هــای ایرانــی خــود را 
نیــز زنــده کنیــم. اگــر می خواهیــم 
ــم،  ــوض کنی ــی را ع ــبک زندگ س
راه آن فقــط توصیــه و ارشــاد و 
نصیحــت نیســت، راهــش اســتفاده 
از ظرفیــت بی ماننــد هنــری اســت 

ــود دارد. ــران وج ــه در ای ک
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