
وزیر صنعت تکلیف همه را روشن کرد؛ 

برنامه ای برای واردات خودرو نداریم!

بر اساس گفته های معاون امور صنایع وزارت 
مصوبه  طبق  )صمت(،  تجارت  و  معدن  صنعت، 
سال  در  قوه  سه  سران  هماهنگی  شورای  اولیه 
۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان 
سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع 
تصمیم گیری می شود.در پی انتشار اخباری از احتمال ترخیص 

محموله بوش، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معاون امور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت  )صمت( و معاون فنی امور گمرک 
برای بررسی ضرورت حمایت از تولید لوازم خانگی داخلی در 

برنامه گفت وگوی ویژه خبری حاضر شدند.

یک جامعه شناس و پژوهشگر مطرح کرد؛

وقوع ۷۵ درصد خودکشی ها 
در خانواده های فقیر و متوسط

قفل شدن گوشی در کشورهای تحریمی متوقف شد
این  که  کرد  اعالم  شیائومی  سخنگوی 
گوشی های  از  برخی  موقت،  به صورت  شرکت 
احتمال  درباره  تا  بود  کرده  قفل  را  هوشمند 
قاچاق این کاالها در بازار خاکستری تحقیقاتی 
صورت دهد و اکنون که تحقیقات کامل شده، می توان قفل 
دستگاه ها را باز کرد.به گزارش دنیای جوانان، پس از آنکه 
و  کوبا  در  شیائومی  گوشی های  قفل شدن  مبنی بر  اخباری 
به دنبال آن در کشورهای تحریم شده توسط آمریکا منتشر 
شد، سخنگوی این کمپانی چینی این خبر را تلویحا تکذیب 
و به گلوبال تایمز اعالم کرد که گزارش ها مبنی بر قفل شدن 
گوشی های شیائومی در کشورها و سرزمین هایی از جمله کوبا، 
ایران، سوریه، کره شمالی، سودان و کریمه، بازار خاصی را 
بلکه یک سیاست منطقه ای است که  قرار نمی دهد،  هدف 
هدف آن جلوگیری از قاچاق از طریق بازار خاکستری و حفظ 

امنیت داده کاربران است.
صفحه ۳

مدیر کل استاندارد استان اردبیل :

انجام بیش از  1400 مورد بازرسی 
از واحد های صنفی استان اردبیل

4
 تیم ملی با برداشتن گام های درست به پیش می رود

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1833-  سه شنبه 23  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جالل الدین 

معیریان: تولد 
فرزندانم را ندیدم 
چون سر کار بودم!

6ورزش
گل محمدی: ما 

پرسپولیس هستیم و 
همیشه برای برد و 
افتخار می جنگیم

هنگ 7فر

به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست های تاریخ 
شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک هفته هر روز گفتگوی تفضیلی 
با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای ایران را  منتشر می کند. روز 
گذشته و در آستانه زادروز جالل الدین معیریان، از پیشکسوتان و 
چهره های ماندگار و نامدار چهره پرداری سینمای ایران، صحبت هاي 

جذابي از این استاد ارجمند منتشر شده است.

به گزارش دنیای جوانان، یحیی گل محمدی در نشست خبری 
پیش از دیدار تیمش برابر استقالل تاجیکستان در مرحله 
یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: 
قبل از هر چیز بهتر است از مهمان نوازی مردم تاجیکستان 

تشکر کنم. آنها ما را مورد محبت خود قرار دادند.

بنا  »خاتم«  در جشنواره  این که  بیان  با  محمدرضا سنگری، 
ممکن  گفت:  دهیم،  انجام  قصه ها  در  بازنویسی  نیست 
است محور داستان، شخصی باشد که کنش وی سبب بروز 
تداعی کننده  خصوصیت،  این  که  باشد  شده  خصوصیتی 
رفتار پیامبر)ص( است؛ بنابراین در ظرف داستان مدرن هم 

می توانیم به این موضوع بپردازیم.

»خاتم« در پی 
تداعی رفتار پیامبر 

در ظرف داستان 
مدرن است

ممنوعیت ورود لوازم خانگی تمدید شد! طرح اولیه مجلس درباره کاربران فضای مجازی 
تغییرات اساسی کرده است

طرح  اینکه  بیان  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس درباره کاربران فضای مجازی تغییرات اساسی داشته است، 
در  مندرج  پیشنهادهای  از  بسیاری  و حذف  بازبینی  احتمال  گفت: 
طرح اولیه در بررسی های کمیسیون مشترک، از سوی کارشناسان این حوزه 

و نمایندگان وجود دارد.
صفحه 2

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
شرایط بخشش غیبت سنواتی سربازان حین خدمت 
را تشریح کرد.به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری 
پلیس، سردار تقی مهری در مورد نحوه بخشش غیبت سنواتی 
سربازان حین خدمت افزود: برابر ابالغیه  ستاد کل نیروهای 
مسلح مشموالن غایبی که به خدمت اعزام می شوند در صورتی 

که حین خدمت سربازی، از وضعیت انضباطی خوبی برخوردار 
بوده و دارای حسن اخالق، رفتار وجدیت در انجام وظایف محوله 
باشند، همچنین درصورت ابراز شجاعت و فداکاری درعملیات 
جنگی با تایید فرماندهان و روسای مربوطه یگان خدمتی، تمام 

یا بخشی از اضافه خدمت آن ها بخشیده می شود.
صفحه 2

شرایط بخشش غیبت سنواتی سربازان حین خدمت
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آگهي تجدید مناقصه عمومي
 یك مرحله اي با ارزیابي ساده

نوبت اول
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابي ساده مدیریت و تامین خدمات خودروهاي استیجاري  در سال ۱۴۰۰ به 
شماره فراخوان 2۰۰۰۰۹22۴۷۰۰۰۰۰۳را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي 
پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است کلیه مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهي دیجیتال الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/2۳ مي باشد. مضافًا اینکه محل برگزاري جلسه 

توجیهي سالن جلسات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي واقع درکردستان- سنندج- میدان آزادي- ابتداي خیابان کشاورز، تلفن تماس  ۳۳2۴۱۳۳۷-۰8۷ مي باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
فرایند ارجاع کار )ریال(

مهلت دریافت اسناد 
از سامانه

مهلت بارگذاري و 
ارسال پاکات نرخ 
پیشنهادي در سامانه

تاریخ بازگشایي  
پاکات نرخ 

پیشنهادي )الف- 
ب و ج(

زمان جلسه توجیهي

خودروهاي استیجاري 
۱۱,۴۷۹,6۷8,۰۰۰5۷۳,۹8۳,۹۰۰منطقه کردستان

از ساعت ۱۰ روز 
سه شنبه تاریخ 

۱۴۰۰/۰6/2۳ لغایت 
ساعت ۱۹روز یکشنبه 
بتاریخ  ۱۴۰۰/۰6/28

تا ساعت ۱۹  روز 
پنجشنبه تاریخ 
۱۴۰۰/۰۷/۰8

ساعت ۱۱ روز 
شنبه تاریخ 
۱۴۰۰/۰۷/۱۰

ساعت ۱۱ روز 
چهار شنبه بتاریخ 

۱۴۰۰/۰6/۳۱

شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز:  
۱-بارگذاري و ارائه تصویر برابر با اصل کلیه مدارک مرتبط شرکت خدماتي شامل اساسنامه –آگهي ثبت شرکت به همراهآخرین تغییرات روزنامه جهت شرکت هاي حقوقي 

2-بارگذاري و ارائه تصویر برابر با اصل گواهینامه صالحیت کارمعتبر از اداره کارو امور اجتماعي جهت شرکت هاي حقوقي
۳-بارگذاري و ارائه تصویر برابر با اصل  گواهینامه تایید صالحیت ایمنیمعتبر از اداره کار و تعاون جهت شرکت هاي حقوقي
۴-بارگذاري و ارائه جواز آژانس و یا مجوز فعالیت معتبر در امور حمل و نقل از سوي اداره کار و امور اجتماعي جهت آژانس

5-بر اساس بند )الف( ماده 22 آیین نامه اجرایي بند )ج( ماده ۱2 قانون برگزاري  مناقصات، ارزیابي مناقصه گران به صورت ساده انجام مي پذیرد؛ لذا تاکید مي گردد پیشنهاد 
قیمت مناقصه گراني که مستندات فوق را ارائه ننمایند ناگشوده مسترد مي گردد. ضمنًا متن آگهي در سایت www.shana.ir  نیز درج شده است.

6-بارگذاري گواهي امضاي صاحبان مجاز از دفاتر ثبت اسناد رسمي
۷-با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه، پاکات نرخ پیشنهادي بازگشایي خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار( آدرس : سنندج- میدان 
آزادي ابتداي خیابان کشاورز- شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان تلفن تماس  ۰8۷-۳۳2۴۱۳۳۷  

اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰2۱-۴۱۹۳۴

دفتر تماس: 85۱۹۳۷68 و 88۹6۹۷۳۷ 
ضمنًا متن آگهي در سایت www.shana.ir  نیز درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت سوم: ۱۴۰۰/۰6/2۳
تاریخ انتشار نوبت چهارم:۱۴۰۰/۰6/2۷

روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي
 منطقه کردستان

شناسه آگهی :1188426

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: یکي از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتي  و به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد) در صورت واریز وجه نقد به شماره حساب 
سییا  ۹2۰۰۰25۳۹5 بانک ملت با شناسه واریز  ۳۱2۰۰۰۰۰۰۳2.(

صفحه ۳

صفحه ۳

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار 
داشت: توافقاتی در مورد پول های بلوکه شده ایران در 
عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از 
همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست 

و توسعه روابط دو کشور مهم تر از این مسئله است.
یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
دنیای جوانان در مورد سفر نخست وزیر عراق به ایران 
اظهار کرد: سفر نخست وزیر عراق به ایران با ۷ وزیر، 
نشان از اهمیت این سفر دارد. نخست وزیر عراق اولین 
شخصیت سیاسی خارجی است که در دولت جدید به 
ایران سفر می کند و حتمًا در این مورد خروجی های 

خوبی خواهیم داشت.
بر  مبتنی  عراق  و  ایران  روابط  افزود:  وی 
دو  این  مبادالت  است. حجم  بلندمدت  و  استراتژی 
کشور در گذشته بین ۳ تا ۷ میلیارد دالر بوده که در 

آینده می تواند به 2۰ تا ۳۰ میلیارد دالر نیز برسد. در 
موارد مختلفی همچون صادرات کاالهای غیرنفتی، 
امکان  غیره  و  عمرانی  پروژه های  نفتی،  صادرات 
بینی  پیش  دارد.  وجود  کشور  دو  بین  روابط  توسعه 
توسعه ای  پروژه های  مورد  در  تعامالتی  که  می شود 

در این کشور انجام شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح 
کرد: در این سفر در مورد مسائل سیاسی و امنیتی نیز 
می توانیم مسائل مهمی را حل و فصل کنیم. در مجموع 

این سفر فرصت خوبی برای ایران و عراق است.
وی در مورد پول های بلوکه شده ایران در عراق 
امکان  نیز  شده  بلوکه  پول های  مورد  در  کرد:  بیان 
پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر 
بخش  و  است  نیرو  و  نفتی  بخش های  به  مربوط 
خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است. 

توافقاتی در مورد پول های بلوکه شده صورت گرفته و 
تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای 
نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط 

دو کشور مهم تر از این مسئله است.
به  عراق  بدهی  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در 
را  مهندسی  و  فنی  پروژه های  که  ایرانی  پیمانکاران 
در این کشور پیش می برند گفت: در مورد پروژه هایی 
که پیمانکاران ایرانی در عراق به انجام رسانده اند در 
مقاطعی به دلیل مشکالت مالی این کشور مشکالتی 
در پرداخت به وجود آمده و پیمانکاران ما طلبکار هستند 
اما مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد. بازگشت 
با مانع خاصی مواجه نیست و  پول بخش خصوصی 
سوخت نخواهد داشت. عراقی ها بدهی را در این مورد 
تا  دارد  نیاز  را  دولت  پشتیبانی  کمی  اما  دارند  قبول 

رایزنی های الزم انجام شود.

رئیس اتاق ایران و عراق خبر داد؛

توافق ایران و عراق در مورد پول های بلوکه شده

و  آمــوزش  کارشــناس  یــک 
یادگیــری  ضــرورت  بــر  پــرورش 
ــی  ــی و ارتباط ــای اجتماع ــارت ه مه
کرونــا  دوران  در  آمــوزان  دانــش 
تاکیــد کــرد و گفــت: مدرســه تعطیــل 
اســت، ولــی زندگــی اجتماعــی و 
ــی  ــای اجتماع ــارت ه ــری مه فراگی

ــود. ــل ش ــد تعطی نبای
محمــد داوری در این بــاره اظهار 
کــرد: وقتــی از مهارت هــای اجتماعــی 
ابعــاد  از  یکــی  ســخن می گوییــم 
ــم. مهارتهــای  ــت را مدنظــر داری تربی
ــاد  ــن ابع ــی از مهمتری ــی یک اجتماع

تربیتــی اســت.
وی افــزود: ســاحت هــای شــش 
ــن  ــند تحــول بنیادی ــی س ــه تربیت گان
عبارتنــد از تربیتــی اعتقــادی، عبــادی 
و اخالقــی، تربیــت اقتصــادی و حرفــه  
ای، تربیــت علمــی و فنــاوری، تربیــت 
اجتماعــی و سیاســی، تربیــت زیســتی 
زیبایی شــناختی  تربیــت  و  بدنــی  و 
و هنــری؛ در ایــن میــان ســاحت 
تربیــت اجتماعــی حائــز اهمیت اســت. 
ــا در  ــا در دوران کرون ــوزان م دانش آم
اکثــر ایــن ابعــاد بــه ویــژه در ســاحت 
تربیــت اجتماعــی و تربیــت بدنــی 

ــد. آســیب دیدن
ایــن کارشــناس حــوزه آمــوزش 
و پــرورش بــا بیــان اینکــه شــاید 

ــری،  ــت هن ــاحت های تربی ــوان س بت
طریــق  از  را  اخالقــی  و  شــناختی 
مجــازی تــا حــدودی پوشــش داد، امــا 
ابعــاد مختلــف تربیــت اعــم از روانــی، 
ــی  ــه راحت ــی را ب ــی و اجتماع عاطف
ــب فضــای مجــازی  ــوان در قال نمی ت
ــی و  ــت: دوره کودک ــرد گف ــال ک دنب
نوجوانــی یعنــی ۱2 ســالی کــه بچه هــا 
در اختیــار مدرســه هســتند و مهمترین 
زمــان بــرای رشــد و بلــوغ اجتماعــی 
محســوب مــی شــود. بلــوغ اجتماعــی 
دارای ظرافت هــا و ابعــاد مختلفــی 
اســت کــه هــدف آن تامیــن ســالمت 
مهارت هــای  کســب  و  اجتماعــی 

ــی اســت. ــی اجتماع زندگ
ــه داد: همانطــور کــه  داوری ادام
گفتــه شــد در ایــن بعــد از تربیــت در 
دوران آمــوزش مجــازی بــا مشــکالت 
شــده ایم،  مواجــه  توجهــی  قابــل 
ضمــن آنکــه چالش هایــی نیــز در 
بیــن اعضــای خانــواده و میــان والدین 
و فرزنــدان بــه علــت مانــدن طوالنــی 
مــدت در خانــه ایجــاد شــده کــه بــه 
ایــن بعــد از تربیــت  آســیب وارد 
کــرده اســت اظهــار کــرد: بــه ویــژه در 
شــرایط کنونــی کــه مــدارس تعطیــل 
مســئولیت  بــار  ســنگینی  هســتند 
ــواده  ــر دوش خان ــی ب ــت اجتماع تربی

ــاده اســت. افت

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خانــواده هــا بایــد در ایــن زمینــه 
ــوان  ــه عن ــرده و ب ــل ک ــر عم فعال ت
و  خانــه  در  مســئولیت هایی  مثــال 
در روابــط اجتماعــی بــا اطرافیــان بــه 
ــت  ــت: وضعی ــد گف ــان بدهن کودکش
ــه  ــی در جامع ــای  اجتماع ــیب ه آس
مناســب نیســت و ایــن آســیبها خودش 
پاییــن  ماننــد  شــاخص هایی  در  را 
ــی  ــاد اجتماع ــرمایه و اعتم ــودن س ب
نشــان می دهــد کــه ریشــه آن را 
بایــد در ضعف هــای تربیــت اجتماعــی 
جســت. وقتــی کــه مــا یــک معاونــت 
تحــت عنــوان تعــاون در وزات تعــاون، 
ــی از  ــم ول ــی داری ــاه اجتماع کار و رف
ــری  ــکاری خب ــاون و هم ــگ تع فرهن
ــت  ــای بس ــه از پ ــی خان ــت یعن نیس

ــت. ــران اس وی
ایــن کارشــناس حــوزه آمــوزش 
ــالوه  ــه ع ــان اینک ــا بی ــرورش ب و پ
ــه خصــوص  ــواده، رســانه ها ب ــر خان ب
صداوســیما بایــد بــه موضــوع آمــوزش 
مهارت هــای اجتماعــی ورود جــدی 
داشــته باشــند گفــت: شــکافی در 
ــم.  ــی داری ــت اجتماع ــش و تربی دان
بچــه هــا دانــش اجتماعــی دارنــد، امــا 
در کســب مهــارت و تربیــت اجتماعــی 
دچــار چالــش هســتند بــه همیــن علت 
جامعــه بــه بلــوغ اجتماعــی نمی رســد 

ــم  ــادی رق ــی زی ــالالت اجتماع و اخت
مــی خــورد.

ــه  ــوزش ب ــرورت آم ــر ض وی ب
ــت  ــی تربی ــاره چگونگ ــا درب خانواده ه
مهــارت هــای اجتماعــی تاکیــد کــرد 
و گفــت: ایــن مهــم برعهــده خانــواده 
ــود  ــه دوم ب ــال مدرســه خان اســت؛ قب
ــه مدرســه اول شــده  ــاال خان ــی ح ول
اســت و والدیــن بایــد نقــش مدیریتــی 
و مربــی گــری داشــته باشــند. والدیــن 
ــد  ــا بای ــم باشــند ام ــد معل نمــی توانن
مادرمربــی و پدرمربــی باشــند و نقــش 
پدرومــادری را بــا مربی گیــری ترکیب 
کننــد و مهــارت هــای اجتماعــی را بــه 

فرزنــدان خــود آمــوزش دهنــد.
داوری افــزود: آمــوزش مهارتهای 
ــی و  ــای کالم ــردی، مهارته ــن ف بی
غیرکالمــی، مفاهیــم زندگــی اجتماعی 
چــون مســئولیت پذیــری، تقســیم کار، 
همدلــی، همــکاری و بســیاری مــوارد 

دیگــر از ایــن جملــه اســت.
وی بــه نقــش مدرســه در آموزش 
مهارتهــای اجتماعــی نیــز اشــاره کرد و 
گفــت: مدرســه بایــد تربیــت اجتماعــی 
را بــه عنــوان مســئولیت مشــترک همه 
ــرای  دبیــران تلقــی کنــد و پیوســتی ب
دبیــران تعریــف کنــد کــه ایــن موضوع 
را در آمــوزش مجــازی لحــاظ کننــد و 
برنامه هایــی چــون مثــال گــروه بنــدی 
و تعییــن ســرگروه بــرای آمــوزش کار 
جمعــی و گروهــی را در فعالیــت هــای 

ــی بگنجانند. کالس
ایــن کارشــناس حــوزه آمــوزش 
ــه  ــه مدرس ــرد ک ــد ک ــرورش تاکی و پ
تعطیــل اســت، ولــی زندگــی اجتماعی 
ــری مهــارت هــای اجتماعــی  و فراگی
ــم  ــه ه ــود. مدرس ــل ش ــد تعطی نبای
مــی توانــد تکالیفــی را درنظــر بگیــرد 
ــت  ــه پیوس ــد ک ــان بخواه و از معلم
ــث  ــن مثل ــا ای ــد. ب ــان کنن تدریسش
والدیــن، رســانه و مدرســه قــدری 
می تــوان ایــن خــالء را پــر کــرد. 
ــر حضــوری  ــدارس زودت ــم م امیدواری
ــم  ــا ه ــل از کرون ــد قب ــوند. هرچن ش
تربیــت اجتماعــی چنــدان بهایــی 

ــود. ــوری ب ــت و ص نداش

مدرسه تعطیل است؛

 کسب مهارتهای اجتماعی را تعطیل نکنید

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها 
سرعت  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
ساله  هشت  های  بهانه  وجود  با  واکسن  وارادات 
داخل  در  اصلی  مشکل  که  دهد  می  نشان  گذشته 

کشور بوده است.

ساوجبالغ،  طالقان،  مردم  نماینده  حدادی  علی 
نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسالمی در صفحه 

شخصی خود در توئیتر، نوشت:
توجه  قابل  سرعت  حالی  در  واردات  واکسن   «
نه  رسیده،  نتیجه  به  مذاکره ای  نه  که  است  گرفته 

تحریمی برداشته شده و نه ایران FATF را پذیرفته!
توجیه  برای  سال  هشت  که  واهی  بهانه های 
کاستی ها و ترک فعل ها مطرح می شد؛ ولی اکنون 
خارج  نه  بود  داخل  در  اصلی  مشکل  شده  مشخص 

مرزها!«

علت سرعت واردات واکسن از نگاه یک نماینده مجلس
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سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح اولیه مجلس درباره کاربران فضای مجازی تغییرات اساسی 

کرده است
درباره  مجلس  اینکه طرح  بیان  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
کاربران فضای مجازی تغییرات اساسی داشته است، گفت: احتمال بازبینی و حذف 
بسیاری از پیشنهادهای مندرج در طرح اولیه در بررسی های کمیسیون مشترک، از 

سوی کارشناسان این حوزه و نمایندگان وجود دارد.
مجید انصاری، با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس گفت: فضایی که درباره 
این طرح ایجاد شده به دو موضوع سابقه و موارد مطرح شده در این طرح که قبال 

تحت عنوان صیانت بود، برمی گردد.
وی یادآورشد: عنوان طرح از »صیانت« به »حمایت از حقوق کاربران« تغییر 

کرده که این دو واژه از نظر مفهومی تفاوت زیادی دارند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تغییرات اساسی در این 
طرح ایجاد شده است، گفت: ممکن است بسیاری از پیشنهادهای طرح اولیه در 
بررسی های کمسیون مشترک، از سوی کارشناسان این حوزه و نمایندگان بازبینی 

و حتی حذف شود.
نماینده مردم ممسنی و رستم خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مندرج در این 
طرح به منزله قانون نیست و این طرح پس از بررسی در جلسات مختلف از سوی 
اعضای کمیسیون مشترک و اعالم نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود.
قانونی کردن  به دنبال نظام مند کردن و  این طرح  اینکه  بیان  با  انصاری 
فضای مجازی است، گفت: اگر چه بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلفی از سوی 
شورای عالی فضای مجازی در این زمینه وجود دارد، اما این دستورالعمل ها اجرایی 
و عملیاتی نشده است.نظام مند کردن دستورالعمل ها و پوشاندن لباس قانون به 
آنها باعث می شود در جایگاه برتر قرار بگیرند و دستگاه های ذی ربط خود را ملزم 

به اجرایی کردن این بخش نامه و آیین نامه ها بدانند.
 سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآورشد: برخی بر این باورند که 
این طرح به محدود سازی فضایی کسب و کارمنجر می شود در حالی که اتفاقا 
در این طرح تالش شده که این فضا اهمیت بیشتری پیدا کند و حتی ظرفیت 

اشتغال بیشتری فراهم کند.
نماینده مردم ممسنی و رستم با بیان اینکه در پاره ای از مواقع ممکن است 
حقوق کاربران یا حقوق کسانی که در فضای مجازی به کسب و کار مشغول اند 
مورد تضییع قرار گیرد، گفت: قانونگذار در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای 
مجازی در پی حمایت از حقوق کاربران و کسانی است که در این فضا به کسب 
و کار مشغول هستند. این طرح تکالیفی را برای پلتفرم هایی که در این فضا فعال 
هستند مشخص می کند و  اینگونه نیست که سهم ایجاد کنندگان و کار آفرینان 

نادیده گرفته شود.
انصاری با بیان اینکه نگاه طرح حمایت به فضای مجازی مثبت است، گفت: 
باید منتظر بررسی و تصمیم کمیسیون مشترک در مورد این طرح باشیم، نخبگان، 
صاحب نظران، منتقدین و حتی مخالفین این طرح که احساس می کنند جاهایی 
از این طرح در تعارض با حقوق کاربران است و یا محدودیتی ایجاد خواهد کرد و 
چنین برداشتی را از این طرح دارند فرصت خوبی است تا در کمیسیون مشترک 

حضور یافته و نظرات خود را بیان کنند.
نماینده مردم ممسنی و رستم با اشاره به فرصت ایجاد شده برای منتقدان طرح 
در کمیسیون مشترک اظهار کرد: بر خالف صحن که غیر از نمایندگان و نماینده 
دولت کسی نمی تواند در صحن حضور پیدا کند، در کمیسیون ها فرصت  خوبی 
برای صاحب نظران، کارشناسان، نخبگان و منتقدین فراهم شده که استدالل های 
خود را بیان کنند چه بسا این نوع حضور و نظرات منطقی منتقدین به اصالح یا 

حتی حذف یک ماده از طرح منجر شود.
قوانین تصویب شده  اینکه  بیان  با  اجتماعی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
کمیسیون مشترک آزمایشی است، گفت: قوانین مصوب در صحن دائمی هستند، 
تصویب  آزمایشی  زمان   مدت  برای  مشترک  کمیسیون  مصوبات  که  حالی  در 
می شوند و مانند سایر مصوبات مجلس، نیازمند تایید شورای نگهبان هم هستند.

نماینده مردم رستم و ممسنی اظهار داشت: وقتی مصوبات در صحن بررسی 
ندارد در  ریز کارشناسی وجود  بررسی موارد  برای  می شود زمان و وقت کافی 
حالی که در کمیسیون مشترک موضوعات با فرصت و فراغ بال بررسی می شود.

وزیر بهداشت:
با واردات فراوان، واکسیناسیون در حال انجام است

وزیر بهداشت با بیان اینکه با واردات فراوان، واکسیناسیون به سرعت در کشور 
درحال انجام است، در عین حال گفت: با افتخار اعالم می کنیم که بهترین واکسن را 
در کشور تولید می کنیم و با افزایش تولیدات و صنعتی کردن آنها در آینده دیگر نیازی 

به واردات واکسن نخواهیم داشت.
مرحله سوم  آغاز  مراسم  در  بهرام عین اللهی  دکتر  دنیای جوانان،  گزارش  به 
کارآزمایی بالینی واکسن فخرا، گفت: سالمت مردم در مسئله کرونا عمدتا با واکسیناسیون 
انجام می گیرد. در تمام دنیا، مطالعات و کشور خودمان ثابت شده است که تنها راهی که 

ما می توانیم در رابطه با ویروس ها مقابله کنیم واکسیناسیون است.
وی افزود: در برهه ای به دلیل ضرورتی که داریم و برای تسریع در واکسیناسیون 
با واردات فراوان، واکسیناسیون به  امروزه  مردم مجبور به واردات واکسن شدیم و 
سرعت در کشور درحال انجام است و همزمان تولیدات داخلی ما در 5 مرکز انستیتو 
پاستور، انستیتو رازی، سیناژن، برکت و فخرا این اطمینان را به ما می دهد که در آینده 

اتفاقات خوبی رخ دهد.
از  یکی  فخرا  واکسن  که  می دهم  اطمینان  امروز  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
واکسن های خوب و با کیفیت بسیار باال است و با اطمینان دوستان ما کار می کنند و 
ممنونم از معاونت غذا و دارو که با دلسوزی شبانه روزی همگام با مراکز تولید واکسن ما 
کنترل کیفی انجام می دهند تا امروزه با خیال راحت به واکسن های داخلی اطمینان داریم.

او تاکید کرد: همه شاهد بودیم که مقام معظم رهبری از واکسن ایرانی استفاده 
کردند و این برای ما افتخار بزرگی است که باالترین مقام کشور ما از واکسن ایرانی 
استفاده کردند بنابراین؛ با اطمینانی که ایشان به وزارت بهداشت و دانشمندان ایرانی دارند 
با افتخار امروز اعالم می کنیم که بهترین واکسن را در کشور تولید می کنیم و با افزایش 
تولیدات و صنعتی کردن آنها در آینده دیگر نیازی به واردات واکسن نخواهیم داشت.

شرایط بخشش غیبت سنواتی سربازان حین خدمت
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی شرایط بخشش غیبت سنواتی 

سربازان حین خدمت را تشریح کرد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، سردار تقی مهری در مورد نحوه 
بخشش غیبت سنواتی سربازان حین خدمت افزود: برابر ابالغیه  ستاد کل نیروهای 
مسلح مشموالن غایبی که به خدمت اعزام می شوند در صورتی که حین خدمت 
سربازی، از وضعیت انضباطی خوبی برخوردار بوده و دارای حسن اخالق، رفتار وجدیت 
در انجام وظایف محوله باشند، همچنین درصورت ابراز شجاعت و فداکاری درعملیات 
جنگی با تایید فرماندهان و روسای مربوطه یگان خدمتی، تمام یا بخشی از اضافه 

خدمت آن ها بخشیده می شود.
وی با بیان اینکه شرایط بخشش اضافه خدمت سربازان حین خدمت شامل 2۹ 
بند است، گفت: کارکنان وظیفه ای که در عین رعایت نظم و انضباط، در طول خدمت 
موفق به ثبت ابتکار منجر به تولید محصول، تولید مقاله علمی مهم و معتبر قبل از 
ورود به خدمت و یا حین خدمت شده باشند، می توانند از این بخشودگی استفاده کنند.

سردار مهری اضافه کرد:کارکنان وظیفه حافظ حداقل یک جزء قرآن، فعاالن 
در امورفرهنگی، نفرات برگزیده مسابقات فرهنگی، ورزشی، علوم قرآنی و علمی در 
سطح نیروهای مسلح و یا استانی نیز می توانند با تایید فرماندهان و روسای مربوطه 
از این بخشش بهره مند شوند.وی افزود: سربازان دارای شرایطی اعم فرزند ایثارگر، 
تاهل، پدر درحبس مشروط به اینکه محکومیت امنیتی نباشد، فوت اعضای درجه یک 
خانواده در طول خدمت، سرباز تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی نیز می 

توانند از این بخشش اضافه خدمت بهره مند شوند.
سردار مهری عنوان داشت:کارکنان وظیفه ای که حداقل به مدت ۱2 ماه از مدت 
خدمت سربازی خود را  در مناطقی با مسافت بیش از ۳۰۰ کیلومتر خارج از محل 
سکونت خود خدمت کنند، می تواننداز بخشش فوق بهره مند شوند.این مقام ارشد 
انتظامی خاطرنشان کرد: مشموالن و خانواده های آنان برای اطالع از ابالغیه کامل 
مربوط به بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان می توانند به پایگاه اطالع رسانی 

سازمان وظیفه عمومی به نشانی wwww.vazifeh.poilce.ir  مراجعه کنند.

یک جامعه شناس و پژوهشگر مطرح کرد؛

وقوع ۷۵ درصد خودکشی ها در خانواده های فقیر و متوسط
رئیس بهزیستی قرچک 
با بیان اینکه نقش رسانه ها در 
انتشار اخبار خودکشی ویرانگر 
غرب  از  خودکشی  کانون  گفت:  است، 
حال  در  مناطق  سایر  و  مرکز  به  ایران 

تغییر است.
»اردشیر بهرامی« رئیس بهزیستی 
و  پژوهشگر  و  جامعه شناس  قرچک، 
و  توسعه  »فرهنگ،  کتاب  نویسنده 
اینکه  بیان  با  ایران  خودکشی در غرب 
مسائل  از  سری  یک  تابع  خودکشی 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
در جامعه است، گفت: همه افراد جامعه 
تحت  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به 
آن  از  ناشی  مشکالت  و  کرونا  تاثیر 
قرار گرفته اند. گاهی اوقات در این میان 
را  آسیب  بیشتر  سالمندان  یا  کودکان 
می بینند، البته این آسیب ها متفاوت است، 
از  اثرات روحی روانی ناشی  اما معتقدم 
کرونا مانند خودکشی تازه در حال شروع 

شدن است.
وی ادامه داد: اگرچه در طول مدت 
روی  کرونا  گذشته،  نیم  و  سال  یک 
مشکالت روحی و روانی مانند افزایش 
خشونت  اجتماعی،  انزوای  خشونت ها، 
خانگی و خودکشی تاثیر داشته است، اما 
مانند خیلی از رخدادهای دیگر مانند زلزله 
که در دوره بحران، انسجام اجتماعی شکل 
می گیرد در این دوره نیز در کوتاه مدت این 
انسجام شکل گرفته و شاید تصور کنیم 
در این شرایط جامعه زنده است و همه به 
یکدیگر کمک می کنند اما کرونا نه تنها 
یک بیماری بلکه یک بحران اجتماعی 
پس  زندگی  در  را  آن  تاثیرات  و  است 
از گذراندن بحران باتوجه به اینکه نظم 
جامعه از بین رفته و معاش خیلی از افراد 
دچار اختالل شده و روابط و مناسبت های 
اجتماعی از بین رفته است، خواهیم دید.

جامعه شناس و پژوهشگر و نویسنده 
کتاب »فرهنگ، توسعه و خودکشی در 
غرب ایران با بیان اینکه میزان تاب آوری 
افراد در جامعه در حال کم شدن است و 
افراد  اجتماعی  مدارای  و  تحمل  سطح 
کرد:  تصریح  است،  کرده  پیدا  کاهش 
البته باید این موضوع را در نظر بگیریم که 
کرونا به تنهایی تاثیرگذار نیست و باعث 
افزایش خشونت و خودکشی نمی شود، 
بلکه مشکالت اقتصادی، تورم و بیکاری 

نیز در این فرآیندها تاثیرگذار است.
در  کرونا  متعدد  پیک های  تاثیر 

افزایش خودکشی در سال ۹۹
بهرامی با بیان اینکه بررسی آمارها 
به  را  رشد  به  رو  روند  زمینه  این  در 
 ۹۹ سال  در  گفت:  می دهد،  نشان  ما 
نسبت به ۹8 میزان مرگ و میر به دلیل 
خودکشی افزایش پیدا کرده است و این 
نشان می دهد پیک های متعدد کرونا در 
این زمینه چه میزان تاثیر داشته است. در 
اورژانس اجتماعی نیز در این مدت ما بنابر 
افزایش  شاهد  شده،  گرفته  تماس های 
خشونت ها هستیم و این نشانگر این است 
که آستانه تحمل جامعه پایین تر آمده و 
انسان هایی که زمینه بروز خودکشی دارند 
در شرایط پاندمی کرونا زودتر به کام مرگ 

و سمت خودکشی می روند.
تاثیرات کرونا تازه در حال بروز  است

وی با تاکید براینکه معتقدم تاثیرات 
کرونا تازه در حال بروز است، خاطرنشان 
کرد: اگر سیاست های دولت نتواند راهی 
پیدا  کرونا  فروخورده  خشم  این  برای 
مواجه  بسیاری  مشکالت  با  قطعا  کند، 
از  خواهیم شد، چراکه مرگ های ناشی 
بیماری کرونا مرگ های طبیعی نیست، 
شرایط  که  است  مرگی  نوع  یک  بلکه 
اقتصادی، سیاسی و شرایط دولت در آن 
دخیل بوده است. با توجه به اینکه کرونا 
در تمام کشورهای دنیا رخ داده و همه 
توانمندی  میزان  است،  کرده  درگیر  را 
مقابله با بیماری در کشورها ممکن است 
از سوی افراد یک جامعه مورد سنجش 
قرار گیرد و بنابراین مرگ های ناشی از 
کرونا در دوران شیوع این بیماری، باعث 

نارضایتی مردم شد.

آسیب های  دبیرخانه  سابق  رییس 
اجتماعی استان تهران درباره کانون های 
خودکشی گفت: ما کانون های خودکشی 
مثال  طور  به  می گوییم  اگر  و  داریم 
خودکشی در برخی استان های غربی زیاد 
است به این منظور نیست که همه استان 
با این آسیب مواجه است در چند شهرستان 
این آسیب وجود دارد، اما آن چیزی که 
آخرین  در  که  است  این  دارد  اهمیت 
بررسی ها مشخص شده کانون خودکشی 
از غرب ایران به مرکز و سایر مناطق کشور 
از جمله استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
بندرعباس، استان مرکزی، گیالن، تهران 
و سایر مناطق مانند خراسان شمالی در 

حال تغییر است.
هنوز  البته  اینکه  بیان  با  بهرامی 
آمار  ایالم  مانند  غربی  استان های  در 
خودکشی باالست، تصریح کرد: اما این 
دارد،  تدریجی  کاهشی  روند  یک  آمار 
البته این روند خیلی قابل توجه نیست، 
اما در یک سری از مناطق دیگر کشور 
وضعیت خودکشی در حال شیوع است و 
این موضوع نگران کننده است و اگر در 
گذشته برخی از مناطق غربی این آسیب 
از  بسیاری  در حال حاضر  داشت  وجود 
مناطق کشور درگیر این آسیب هستند. و 
ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم 
که خودکشی نیز مانند سایر موضوعات 
اینکه  به  توجه  با  و  دارد  شیوع  قدرت 
ما در یک کشوری زندگی می کنیم که 
عالی  و  خوب  بسیار  را  خودکشی  اخبار 
بدون نقص منتشر می کنیم و جامعه این 
را می پذیرد که خودکشی نیز مانند سایر 

مرگ ها یک نوع مرگ طبیعی است.
اخبار  انتشار  در  رسانه ها  نقش 

خودکشی بسیار ویرانگر است
در  رسانه ها  نقش  به  اشاره  با  وی 
متاسفانه  گفت:  خودکشی  اخبار  انتشار 
نقش رسانه ها در انتشار اخبار خودکشی 
بسیار ویرانگر است، چراکه اصول حرفه ای 
در انتشار اخبار خودکشی رعایت نمی شود 
و تیتر خودکشی در سر تیتر خبرها قرار 
دختران  خودکشی  خبر  مانند  می گیرد 
اصفهان، در حالی که نمود خودکشی در 
اصفهان بسیار کم است، اما وقتی رسانه ها 
چنین اخباری را منتشر می کنند و اعالم 
می کنند که در پلی در اصفهان فردی اقدام 
را  این  به خودکشی کرده است، جامعه 
می پذیرد که اصفهان نیز کانون خودکشی 
رفتار  یک  عنوان  به  رفتار  این  و  است 
برای مواجه با مشکالت زندگی روزمره 
تلقی می شود. بنابراین سیاست ها باید به 
نوعی باشد که تدبیری برای پیشگیری 

از خودکشی در آن ها وجود داشته باشد.
زنان ایرانی نسبت به سایر زنان دنیا 

بیشتر خودکشی می کنند
جامعه شناس و پژوهشگر و نویسنده 
کتاب »فرهنگ، توسعه و خودکشی در 
غرب ایران با اشاره به خودکشی در بین 
مردان و زنان گفت: در بین زنان تقریبا 
۷۱ درصد قربانیان خودکشی زیر ۴۰ سال 
هستند و در بین مردان 8۰ درصد زیر ۴۰ 
سال هستند. بنابراین این آمارها مشخص 
می کند که خودکشی خاص قشر جوان 
در جامعه ما است که از سنین ۱5 تا ۴۰ 
سال را شامل می شود. در ایران نیز مانند 
سایر دنیا مردان بیشتر از زنان خودکشی 
می کنند اما در مقایسه با سایر کشورها در 

ایران زنان نسبت به سایر زنان دنیا بیشتر 
خودکشی می کنند.

بهرامی با بیان اینکه در مورد مناطق 
غرب ایران اگرچه زنان قربانی می شوند، 
زنان  از  بیشتر  همچنان  مردان  آمار  اما 
کتاب  در  من  کرد:  خاطرنشان  است، 
فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران 
درباره تغییرات از جهان سنت به مدرن و 
میدانی  بررسی های  جوامع  بر  آن  تاثیر 
انجام داده ام و باید بگویم در کل جامعه 
ما آمار خودکشی روند رو به رشدی دارد 
و این روند در طی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ 
داشته  قبل  سال های  از  بیشتری  رشد 
است؛ سیاست های ما اگرچه علمی است، 
اما نتواسته در قبال این رشد کارآمد باشد. 
اگر برنامه های جامع و کاملی در سطوح 
مختلف در خانواده، مدرسه، رسانه، فضای 
شهری، محیط کار و…اجرا نشود، قطعا 
روند رو به رشد ادامه خواهد داشت، چراکه 
با شرایط امروز ما بسیار ارتباط دارد و ما 
نتواسته ایم این مرگ ها که قابل پیشگیری 

و پیش بینی است را کنترل کنیم.
5۷ درصد خودکشی ها با حلق آویز 

کردن است
وی ادامه داد: 5۷ درصد مرگ های 
بر اثر خودکشی به دلیل حلق آویز کردن 
است. مسمویت با قرص ها و سموم نیز 
تقریبا 2۰ درصد است. خودسوزی مابقی 
است.  خودکشی  از  ناشی  مرگ های 
درگیر  جواِن  به  نسبت  خانواده  آگاهی 
بحران خودکشی بسیار مهم است، گاهی 
اوقات خانواده نمی داند که فرد می خواهد 
را  او  با  برخورد  روش  و  کند  خودکشی 
بلد نیست و نمی داند که از چه سازمان 
اجتماعی  اورژانس  مانند  نهادی  چه  و 

کمک بگیرد.
رییس بهزیستی قرچک تصریح کرد: 
گاهی اوقات بیشتر افرادی که خودکشی 
می کنند و خودکشی آن ها منجر به مرگ 
می شود، بارها بارها قبل از این خودکشی 
اما  می کشم  را  خودم  که  می زند  فریاد 
متاسفانه گوش شنوایی در خانواده وجود 
ندارد و توجه نمی کنند، چرا که مشکالت 
شرایط  عبارتی  به  و  است  زیاد  خانواده 
اساس  بر  است.  دیده  آسیب  خانواده 
مطالعات میدانی بنده در کتاب »فرهنگ، 
توسعه و خودکشی در غرب ایران« ۷5 
فقیر  خانواده های  در  درصدخودکشی ها 
کسانی  یعنی  می افتد،  اتفاق  متوسط  و 
و  هستند  اقتصادی  مشکالت  دچار  که 
اختالالت روحی و روانی دارند. بنابراین 
خیلی از خانواده ها می دانند که فرد قصد 
خودکشی دارد اما بلد نیستند کمک کنند 
مدارس،  رسانه،  نمی کنند.  و کمک هم 
را  موارد  این  باید  سازمان ها  و  دانشگاه 
آموزش دهند اما متاسفانه رسانه ها در این 
قضیه ناخواسته بحران ایجاد می کنند. در 
واقع رسانه ای کردن موارد خودکشی نه 
تنها به کاهش خودکشی کمک نمی کند 
بلکه برای افرادی که درگیر افکار خودکشی 

هستند، سم کشنده است.
رخنه خودکشی از طبقات پایین به 

طبقات اجتماعی دارای تخصص  علمی
بهرامی در پاسخ به این سوال که 
در  چقدر  اقتصادی  و  سیاسی  عوامل 
است،  گذار  تاثیر  خودکشی ها  افزایش 
تصریح کرد: خودکشی از طبقات پایین 
و  روحی  مشکالت  دچار  که  جامعه 

دارای  اجتماعی  به طبقات  بودند  روانی 
این  و  کرده  رخنه  علمی  تخصص های 
و  است  جامعه  در  بحران  از یک  نشان 
برای جامعه خطرناک است چراکه  این 
این افراد الگو و مرجع در جامعه هستند و 
این موارد باعث افزایش ناامیدی و یاس 

و مرِگ نشاط اجتماعی می شود.
در  راحتی  به  خودکشی  ادوات 

دسترس است
ممنوعیت  درباره  همچنین  وی 
فروش ادوات خودکشی گفت: همانطور 
که مواد مخدر وجود دارد، ادوات خودکشی 
هم به راحتی در دسترس همه افراد است و 
مهم این است که سطح سالمت اجتماعی 
و سالمت روان در جامعه باال باشد. باید 
نوجوانان و کودکان و افرادی که در دوره 
بحران هستند به گونه ای سالمت شان را 
خودکشی  افکار  درگیر  که  کنیم  تامین 
نشوند و خانواده آگاهی داشته باشد که اگر 
فرزند وی درگیر افکار خودکشی شده و 
سرنخ های کالمی و رفتاری نشان می دهد 
بداند که در معرض بحران خودکشی است 

و بتواند مصونیت برای وی ایجاد کند.
جامعه شناس و پژوهشگر و نویسنده 
کتاب »فرهنگ، توسعه و خودکشی در 
غرب ایران با بیان اینکه انسان ها در هر 
شرایط موقعیت اقتصادی و اجتماعی که 
در یک سلسله  است  دارند ممکن  قرار 
شرایط نابرابر اقتصادی و اجتماعی باشند، 
موضوعات  از  سری  یک  کرد:  تصریح 
است که می تواند چه در بین طبقات فقیر 
و چه طبقات متوسط و مرفه جامعه وجود 
داشته باشد و آن موضوعات این است که 
ممکن است به افراد توجه نشود و نگاه 
اوقات  گاهی  شود  آن ها  به  غیرانسانی 
انسان می خواهد خود را به عنوان یک 
انسان در کل دنیا بازتعریف کند و بخاطر 
درد معاش یا به دلیل بیکاری خودش و 
دردی  بلکه  نیست  اقتصادی  مشکالت 
باعث  این  و  دارد  خودش  درد  از  فراتر 

خودکشی فرد می شود.
بهرامی تاکید کرد: خودکشی یک 
کنش اعتراضی است در حقیقت فردی که 
اقدام به خودکشی می کند ممکن است به 
مرِگ معنا رسیده باشد. معتقدم انسانی که 
در طبقه مرفه خودکشی می کند، تفاوتی با 
فردی که در طبقه فقیر خودکشی می کند 
ندارد، چراکه ممکن است آن فرد در طبقه 
فقیر یا متوسط درگیر یک سری نارضایتی 
در مسائل خرد خانواده باشد و نگاه انسانی 
به او نشود و مورد خشونت باشد، اما فرد 
تعمیم  خشونت  به  نسبت  مرفه  طبقه 
پیرامونی خود  یافته به جهان هستی و 
اعتراض داشته باشد و اقدام به خودکشی 
کند. بنابراین نباید تصور کنیم که تفاوت 
پایین  طبقه  در  خودکشی  بین  بنیادین 
مرفه  افراد  بین  در  خودکشی  و  جامعه 

جامعه وجود دارد.
فساد در سیستم های مالی و اداری 
نقش زیادی در ناامیدی و خودکشی دارند

وی درباره افکار خودکشی تصریح 
کرد: فساد در سیستم های مالی و اداری 
نقش زیادی در ناامیدی و در نهایت افکار 
خودکشی دارند، جایی که امید می میرد 
خودکشی ایجاد می شود. جایی که احساس 
خوب، انسان دوستی و حمایتگری می میرد 
خودکشی جایگزین می شود. هدف علوم 
پیشگیری از آسیب نیز باید شناخت عوامل 
تنوع  به  بسته  باشد.  کننده  محافظت 
عوامل  مهمترین  اجتماعی  و  فرهنگی 
حفاظت کننده، حمایت های اجتماعی و 
توجه واقعی به خواسته ها و جایگاه انسانی 
افراد و افزایش تحمل و تاب آوری است. 
نیز  فرد  از  خودکشی  ادوات  کردن  دور 
نقش مهمی در پیشگیری از خودکشی 
دارد، اما مهمترین عنصر این است فردی 
که در شرایط بحرانی قرار دارد بداند که 
این  از دیگران کمک بگیرد و  می تواند 
همچنین  کند.  طی  را  بحرانی  شرایط 
فعاالن اجتماعی، رسانه ها و خبرنگاران 
و  باشند  متعهد  حرفه ای  اصول  به  باید 
باید به خانواده ها این آموزش داده شود که 
در شرایط بحران، یکدیگر را حفظ کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

یک مشائر تحصیلی:
آموزش حضوری بر غیرحضوری برتری دارد

روانشناس و مشاور تحصیلی با برشمردن محورهای تعیین کننده رفتار و 
تصمیم گیری در دانش آموزان گفت: محیط آموزشی و مدرسه بهترین فضا برای 

ارائه این محورها به صورت کنترل شده و هدفمند است.
محمد کاظم زاده با تاکید بر اینکه مهمترین و اساسی ترین محور تعیین 
کننده رفتار و تصمیم گیری نوجوانان و جوانان در رده سنی ۷ تا ۱8 سال، روابط 
و محیط های  داشت: مدرسه  اظهار  است،  با گروه همساالن  آنان  فردی  میان 
های  کارگاه  و  مراکز  و  ها  آموزشگاه  شامل  که  دائمی  نیمه  و  دائمی  آموزشی 
آموزشی است مهمترین و موثرترین مراکز و مجموعه ای هستند که می توانند 
این روابط میان فردی را در بستر کنترل و نظارت و به صورت هدفمند تامین کند.
وی افزود: البته محیط های دیگری مانند محیط های همساالن در میان 
هم  فرهنگسراها  و  ها  پارک  مساجد،  مانند  مراکزی  یا  محله  یا  اقوام  و  فامیل 
تامین کننده این فضا هستند اما مدرسه اصلی ترین بستر برای این مورد است.

این روانشناس با یادآوری اینکه پس نخستین موردی که در بحث مدرسه 
دانش  فردی  میان  روابط  افزایش  بحث  است  مهم  حضوری  صورت  به  رفتن 
آموزان است که تعیین کننده ترین عامل رفتار و تصمیم گیری های آنان است، 
های  گیری  تصمیم  و  رفتار  عامل  کننده  تعیین  محور  دومین  کرد:  خاطرنشان 
دانش آموزان، یادگیری های مشاهده ای است چنانچه عنوان می شود نوجوانان 
مهمترین مسایل زندگی خود را به صورت یادگیری مشاهده ای رقم می زنند.  

دانش  یعنی  ای  مشاهده  یادگیری  داد:  توضیح  مورد  این  در  زاده  کاظم 
آموزان به همساالن و اطرافیان خود نگاه می کنند که چه کاری انجام می دهند 
با شرایط، محاسبه می کنند  انطباق  سپس آن را برای خود حالجی و بسته به 

و انجام می دهند.
ای  یادگیری مشاهده  ساز  زمینه  مدرسه  در  اینکه حضور  به  اشاره  با  وی 
از  دیگر  یکی  بخش  انگیزه  و  هیجانی  همراهی  داشت:  اظهار  است،  مطلوب 
دانش  معنا که  این  به  آموزان است؛  دانش  رفتار  تعیین کننده عامل  محورهای 
را  کاری  درسی  و  آموزشی  ورزشی،  فرهنگی،  زمینه  در  بخواهند  وقتی  آموزان 
انجام دهند خیلی مهم است که با همساالن همراه باشند و این همراهی باعث 

می شود انگیزه بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه از نظر علمی هم ثابت شده کسانی که در یک گروه 
فعالیتی را انجام می دهند نسبت به کسانی که انفرادی کاری را انجام می دهند 
از مهمترین  انگیزه هم یکی  انگیزه تر هستند، تصریح کرد: پس  با  موفق تر و 

عناصری است که در حضور واقعی در مدرسه بیشتر نمود می کند.
چهارمین عامل تعیین کننده رفتار دانش آموزان از نگاه کاظم زاده، ارتباط 
مستقیم و همه جانبه با عوامل آموزشی است که این عوامل ممکن است درسی، 
با عوامل  ارتباط مستقیم  مسوالن اجرایی مدرسه یا محیط آموزش باشند؛ پس 

آموزش در رشد افراد بسیار تعیین کننده است.
محیط  هندسی  عناصر  بر  تمرکز  اینکه  یادآوری  با  تحصیلی  مشاور  این 
داد:  آموزان است، توضیح  تعیین کننده رفتار دانش  از دیگر محورهای  آموزش 
یا  رایانه  خانه پشت سیستم  در  وقتی  باشند  که  رده سنی  در هر  آموزان  دانش 
موبایل آموزش را دریافت می کند هیچگاه فاکتورهای محیطی همگن و همراه با 
آموزش نخواهند داشت چرا که محیط، محیط خانگی است. اما در محیط آموزشی 
تمامی عناصر از صندلی، در، تخته، آبخوری، حیاط، راهرو، نمازخانه، کتابخانه و 
همه چیز دیگر، همگن و متمرکز بر آموزش است و این عناصر دست در دست 
هم میزان تمرکز دانش آموز در یادگیری را باال می برند.وی خاطرنشان کرد: از 
نظر علمی هم ثابت شده است وقتی در همان محیطی که افراد چیزی را یاد می 
گیرند از آنان امتحان گرفته شود بهتر جواب می دهند تا اینکه به محیطی دیگر 
منتقل شوند. لذا ثابت شده اگر محیط آموزشی متمرکز به عناصر آموزشی باشد 

در یادگیری و انگیزه بخشی آموزش فوق العاده تاثیر گذار است.
کاظم زاده تاکید کرد: ضرورت وجود مجموع این عناصر، دانش آموزان و 
والدین را برای بازگشایی مدارس مجاب می کنند البته باید شرایط بهداشتی و 

رعایت شیوه نامه های آن بسیار مدنظر قرار گیرد و رعایت شود.

قتل پسر 1۷ ساله توسط 2 زورگیر معتاد!
زورگیران تهرانی که در جریان سرقت گوشی یک نوجوان ۱۷ ساله او را به قتل رساندند در 

دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستادند.
زورگیران قاتل، ابوالفضل ۱۷ ساله را به قتل رساندند.قتل ابوالفضل یوسفی ۱۷ ساله به دست 
زورگیران قاتل در خیابان خانی آباد اتفاق افتاد.زورگیران قاتل که قصد داشتند گوشی ابوالفضل را سرقت 
کنند او را با ضربه چاقو به قلبش به قتل رساندند.زورگیران قاتل پای میز محاکمه ایستادند.رای پرونده 

زورگیران قاتل به زودی صادر می شود.
۱۳ آبان سال ۹8 رسیدگی به پرونده قتل نوجوان ۱۷ ساله ای به نام ابوالفضل یوسفی در خیابان 

خانی آباد تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت.
در حالی که تحقیقات اولیه ماموران پلیس حکایت از آن داشت که ابوالفضل در جریان زور گیری 
با اصابت چاقو به قلبش جان خود را از دست داده است، متهمان با ردیابی ماموران پلیس بالفاصله 

شناسایی و دستگیر شدند.
با اعتراف دو متهم به زورگیری منجر به قتل و شکایت اولیای دم،پرونده برای رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و عامالن قتل ابوالفضل ۱۷ ساله پای میز محاکمه رفتند.

اعتراف زورگیر قاتل به قتل ابوالفضل ۱۷ ساله
در ابتدای جلسه رسیدگی، کیفر خواست صادر شده از داداسرای جنایی قرائت شد،سپس پدر و 

مادر ابوالفضل به عنوان اولیای دم شکایت خود را مطرح کرده و تقاضای قصاص کردند.
مادر مقتول در حالی که به شدت گریه و بی تابی می کرد در طرح شکایت خود گفت:»پسر 
من فقط ۱۷ سال داشت اما پا به پای پدرش کار می کرد.آن روز به همراه پدرش از محل کار برگشته 

بود.مقابل در خانه به پدرش گفته بود از سوپرمارکت سر کوچه شارژ تلفن می خرد و بعد به خانه می 
آید.تاخیر او باعث نگرانی همسرم شد و از پنجره سر کوچه را نگاه کرد و ازدحام جمعیت را دید.همان 
موقع صاحب سوپرمارکت که مثل بقیه اهالی محل ما را می شناخت با همسرم تماس گرفت و گفت 

به ابوالفضل چاقو زده اند.«
ولی دم در ادامه گفت:»پسر من بیگناه و مظلومانه،فقط به خاطر یک گوشی به دست دو معتاد 
کشته شد و برای همین امکان ندارد از قصاص قاتل فرزندم بگذرم چون آنها تمام زندگی ما را نابود 

کردند و تا آخر عمر داغدارم کردند.«
سپس متهم ردیف اول پای میز محاکمه قرار گرفت.قاضی زالی،رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری 
یک استان تهران، به او تفهیم اتهام کرد و گفت: اتهام شما مباشرت در قتل عمدی،مباشرت در سرقت 

مسلحانه و سرقت اموال مقتول است.اتهامات خود را قبول داری؟
متهم : بله قبول دارم.

سپس متهم در توضیح گفت:»۳۰ سال سن دارم و قبل از دستگیری در بلورسازی کار می کردم.
دو سابقه کیفری به خاطر حمل و نگهداری موادمخدر دارم.روز حادثه قرص خورده بودم و حال خوبی 
نداشتم.دوستم به نام مجید برای اینکه کمی حالم بهتر شود پیشنهاد کرد با موتور در خیابان دور بزنیم.
از محل زندگی خودمان یعنی اسالمشهر تا خانی آباد آمدیم.یکدفعه مجید چشمش به پسری افتاد که 
داشت به آرامی در کوچه قدم می زد و گوشی موبایلش دستش بود و انگار داشت بازی می کرد.مجید 
گفت گوشی اش را بزنیم و با موتور نزدیک او رفتیم.من می خواستم گوشی را از دستش بکشم اما 
او مقاومت می کرد،نفهمیدم چه شد که از جیبم چاقو برداشتم و به او چند ضربه زدم.بعد هم گوشی 

سامسونگ جی ۷ را برداشتیم و فرار کردیم.«
قاتل زورگیر تصمیم به خودکشی داشت

قاضی: چرا برای تسلیم کردن مقتول چاقو را درست به قلب او زدی؟
متهم : من قرص خورده بودم و حالم دست خودم نبود.تلو تلو می خوردم.ناراحتی اعصاب دارم 
و آن روز می خواستم خودکشی کنم چون از اختالف و درگیری با خانواده خودم خسته شده بودم.

اصال نفهمیدم چه شد.
قاضی : اگر حال تو این قدر بد بود چطور توانستی پشت موتور بنشینی؟

متهم : حالم بد بود اما متوجه بودم دارم چه کار می کنم.شایداگر آن روز با مجید همراه نمی 
شدم این اتفاق نمی افتاد.گوشی قاپی پیشنهاد مجید بود.او هم مثل من با خانواده اش اختالف زیادی 

داشت و برای همین مدتی بود در خانه ما زندگی می کرد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/88 دربرابر 2/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5,۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5,2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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ی  گفته ها ساس  ا بر 
وزارت  صنایع  امور  معاون 
رت  تجا و  معدن  صنعت، 
شورای  اولیه  مصوبه  طبق  )صمت(، 
هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ 
لوازم  واردات  ممنوعیت  آن،  تمدید  و 
خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد 
و بعد از آن مجددا درباره این موضوع 

تصمیم گیری می شود.
احتمال  از  اخباری  انتشار  پی  در 
سخنگوی  بوش،  محموله  ترخیص 
خانگی،  لوازم  تولیدکنندگان  انجمن 
مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
امور  فنی  معاون  و  )صمت(  تجارت   و 
حمایت  ضرورت  بررسی  برای  گمرک 
برنامه  لوازم خانگی داخلی در  از تولید 

گفت وگوی ویژه خبری حاضر شدند.
غزنوی،  حمیدرضا  برنامه  این  در 
لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
باید  دولت  اینکه  به  اشاره  با  خانگی، 
دهد  مردم  به  قیمت  ارزان  تسهیالت 
گفت:  باشد  داشته  مولد  اثر  تقاضا  تا 
فکری  رابطه  این  در  دولت  امیدواریم 
باید  کند زیرا مردم در مضیقه هستند. 
از لوازم خانگی حمایت کرد. اگر بانک 
شرایط  بدهد،  قیمت  ارزان  تسهیالت 

برای مردم مهیا می شود.
وی با بیان اینکه تولید کننده باید 
در فضای رقابتی اقدام به افزایش کیفیت 
کند، تصریح کرد: باید برای حق انتخاب 
مردم احترام قائل شویم. نظریه دیگری 
هم وجود دارد که باید جلوی واردات را 
بگیریم تا از تولید داخل حمایت کنیم و 
بتوانیم به کشوری صنعتی تبدیل شویم. 
دنیا خیلی جلوتر از ماست و االن باید به 

فکر تولید باشیم.
غزنوی با اشاره به اینکه تا قبل از 
سال ۱۳۹۷ رقابت در کاالهای خارجی 

تولیدکنندگان  اما  گفت:  داشت،  وجود 
لوازم خانگی کشور ضعیف و ضعیف تر 
شدند و نهایتًا واردات تحریم شد و لوازم 
خانگی خارجی از کشور رفتند؛ بنابراین 
این تجربه هیچ دستاوردی نداشت. در 
این بخش  نفر در  سه سال ده ها هزار 
مردم  نیاز  مورد  و کاالی  شاغل شدند 
صادرات  فکر  به  باید  البته  شد.  تامین 
باشیم و از امسال شرایط برای صادرات 

کاالی لوازم خانگی فراهم است.
وی همچنین با بیان اینکه سامانه 
بهین یاب مشکل دارد، تاکید کرد که 
در بحث ورق های فوالدی مکانیزم ها 
فرآیندها  بر  باید  و  است  مشکل  دچار 

نظارت شود.
غزنوی درباره حضور خارجی ها در 
صنعت لوازم خانگی نیز گفت: ما موافق 
حضور سرمایه گذار خارجی هستیم، اما 
سرمایه گذار خارجی باید در حوزه هایی 
ورود  نشده  سرمایه گذاری  تاکنون  که 
مالی  توان  که  بخشی  در  اگر  یا  کند 
ورود  نداریم  را  مربوطه  تکنولوژی  یا 
اساسی  کاالهای  برای  نباید  کند.  پیدا 
که  خانگی  لوازم  تکمیلی  صنایع  یا 
سرمایه گذار  داریم  را  آن  تولید  امکان 

خارجی بیاوریم.
لوازم  واردات  موقت  ممنوعیت 

خانگی تا پایان امسال ادامه دارد
صادقی  مهدی  برنامه  ادامه  در 
نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت 
واردات  ممنوعیت  اینکه  به  اشاره  با 
کرد:  اظهار  است،  موقت  خانگی  لوازم 
دائمی  احکام  طبق  واردات  ممنوعیت 
امکان پذیر نیست. دولت فقط می تواند 
در راستای حمایت از تولید داخل فقط 
داشته  فنی  ضوابط  و  ای  تعرفه  موانع 

باشد.
ممنوعیت  وی  گفته  به  بنابراین 
لوازم  جمله  از  کاالها  برخی  واردات 
شورای  اولیه  مصوبه  براساس  خانگی 
سال  در  قوه  سه  سران  هماهنگی 
۱۳۹۷ ابالغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ 
چیزی  آن  اما  دارد  تداوم  ممنوعیت 
تکلیف  تعیین  حاضر  حال  در  باید  که 
حوزه  در  صنعت  این  از  حمایت  شود، 

قانونی است.
وزارت صمت  امور صنایع  معاون 
پلتفرم  کاال  بورس  اینکه  به  اشاره  با 
آن  در  که  هرکسی  و  دارد  شفافی 
خرید انجام دهد مشخص است که چه 

مقدار خرید انجام داده، گفت: ورق های 
فوالدی صنعت لوازم خانگی به صورت 
خانگی  لوازم  برای  اختصاصی  عرضه 
اختصاص داده شده که صرفا مختص 

تولیدکنندگان لوازم خانگی است.
به  ه  ر شا ا با  رکی  نیا دقی  صا
ظرفیت تولید 2۰ میلیون دستگاه لوازم 
خانگی در کشور، گفت:  طی چهارماهه 
با سال  درمقایسه  جاری  ابتدای سال 
صنعت  این  در  تولید  میزان  گذشته 
و  بوده  همراه  درصدی   ۴2 رشدی  با 
رشد  صنعت  نیزاین  گذشته  سال  در 
سال  است.  زده  رقم  را  درصدی   ۷۰
۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹8 رشد ۷۰ 
درصدی داشتیم و همچنین نسبت به 
۳2 درصدی داریم.  سال ۱۳۹6 رشد 
و  میلیون   ۱6 ما  تولید  برنامه  امسال 
5۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی بزرگ 

و کوچک است.
ایسنا  به  پیش تر  نیارکی  صادقی 
برای  تاکنون  که  چیزی  که  بود  گفته 
کرده  ایجاد  الزام  واردات  ممنوعیت 
مجوز شورای هماهنگی سران قوا بوده 
خواسته  کارشناس  یک  عنوان  به  و  
زمانی  تا  بلکه  بلندمدت،  برای  نه  بود 
انجام  در حال  گذاری های  که سرمایه 
به نتیجه برسد، یعنی یک دوره حدود 
چهار سال بهتر هست از صنعت لوازم 
خانگی صیانت شود و البته در قبال این 
تولیدکنندگان تضمین هایی  از  حمایت، 

تضمین خواسته شود.
سال  بتدای  ا که  است  گفتنی 
کاالهای  واردات  ممنوعیت  جاری 
غیرضروری برای حمایت از تولید داخل 
برای یک سال  لوازم خانگی  از جمله 
دیگر از سوی شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا تمدید شده و برای 
رابطه  این  در  مجددا  باید  بعد  سال 

تصمیم گیری شود.

رشد ۶۰ درصدی درآمد ساالنه موسسه »ملل«
بیشترین میزان پرداختی طی دوره یک ماهه در اختیار 
 ۷6۷ و  هزار   2 با  یک ساله«  بلندمدت  »سپرده های  بخش 
میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته 8 درصد افزایش 

پرداختی را به همراه داشت.
در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰ 
میزان درآمد تسهیالت اعطایی طی دوره یک ماهه را برابر با ۴ 
هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال به ثبت رسانده و از ابتدای سال مالی 

تا پایان مردادماه نیز مجموع درآمد های حاصل شده طی این زمان سپری شده بالغ بر 
2۱ هزار و ۳2۷ میلیارد ریال اعالم شده، میزان سرمایه ثبت شده ۱۰ هزار میلیارد ریال 
ارائه شده، همچنین میزان پرداختی سود سپرده های سرمایه گذاری این شرکت بالغ بر ۴ 

هزار و 8۱۳ میلیارد ریال اعالم شده است.
درآمدی که اعتباری ملل در مردادماه سال جاری از تسهیالت اعطایی به ثبت 
رسانده نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز رشد 6۰ درصدی را شاهد بوده، بیشترین 
درآمد شناسایی شده »وملل« در مردادماه ۱۴۰۰ از بخش »مشارکت مدنی« با ۳ هزار 
و 566 میلیارد ریال بوده و تسهیالت وصولی نیز بالغ بر ۱8 هزار و ۴65 میلیارد ریال 

گزارش شده است.
بر پایه این گزارش، مقدار سود پرداختی بابت سپرده های سرمایه گذاری اعتباری ملل 
در پنجمین ماه از سال جاری نسبت به ماه گذشته با افزایش ۹ درصدی مواجه بوده و در 
مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۳۴ درصد افزایش پرداختی را به ثبت رسانده است.

بیشترین میزان پرداختی طی دوره یک ماهه در اختیار بخش »سپرده های بلندمدت 
یک ساله« با 2 هزار و ۷6۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته 8 درصد افزایش 
پرداختی را به همراه داشته، همچنین میزان سپرده های تسویه شده طی دوره مردادماه 

سال جاری برابر با ۱86 هزار و ۱65 میلیارد ریال گزارش شده است

فرمانده  حضور  با  ملت  بانك   1۹ کووید  واکسیناسیون  مرکز  افتتاح 
عملیات مدیریت کرونا استان تهران

حضور  با  ملت  بانک   ۱۹ کووید  واکسیناسیون  مرکز 
و  تهران  استان  در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 

مدیرعامل این بانک به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر علیرضا زالی 
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در استان تهران در این 
مراسم با قدردانی از دست اندرکاران بانک ملت بابت راه اندازی 
مرکز واکسیناسیون کرونا به شتاب فزاینده فرآیند واکسیناسیون 

در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز بانک ملت نیز پس از چند روز واکسیناسیون داخلی 
بانک، به یک مرکز عمومی واکسیناسیون تبدیل خواهد شد و شهروندان تهرانی می 
توانند با انتخاب نام این مرکز در سامانه الکترونیک سالمت وزارت بهداشت و اخذ نوبت، 

نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.
وی با بیان این نکته که بانک ها یکی از پرریسک ترین مراکز در بحث مواجهه 
کارکنان با ویروس کرونا هستند تاکید کرد: بانک ها پس از کادر درمان، دومین گروه از 

نظر تعداد ابتال به این ویروس بوده اند.
دکتر زالی خاطرنشان کرد: افتتاح مرکز واکسیناسیون بانک ملت را به فال نیک 
می گیریم و امیدواریم که با فعالیت شبانه روزی مراکز تزریق واکسن کرونا، به زودی 

تمامی ملت ایران در مقابل این ویروس واکسینه شوند.
با  افتتاح این مرکز که  دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت هم در آیین 
حضور مرتضی نجف رییس هیات مدیره، زهره محمدی اطهری و علی اکبر صابریان 
پایگاه  اداره کل رفاه و جبران خدمت، نخعی فرمانده  براتی رییس  امور، داود  مدیران 
مقاومت بسیج بانک ملت، یوسف میرزایی مدیرعامل مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح 
و تعدادی از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، افتتاح این 
مرکز را در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی بانک ملت و در قالب طرح شهید 
سلیمانی عنوان کرد و اظهار داشت: تا سه روز آینده کارکنان شرکت های زیرمجموعه 
بانک و سپس خانواده های کارکنان در این مرکز واکسینه خواهند شد و پس از آن با 
قرار گرفتن نام مرکز در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت، عموم مردم قادر به تزریق 

واکسن در این مرکز خواهند بود.
وی با اشاره به این نکته که مرکز واکسیناسیون بانک ملت در دو شیفت کاری و 
از ساعت 8 صبح تا ۱۹ عصر آماده خدمات دهی به مردم خواهد بود از آمادگی این مرکز 

برای فعالیت شبانه روزی در راستای تسریع در بحث واکسیناسیون هموطنان خبر داد.
مدیرعامل بانک ملت به دایربودن ۴ ایستگاه تزریق واکسن در این مرکز اشاره 
کرد و ادامه داد: ظرفیت روزانه مرکز واکسیناسیون بانک ملت تزریق 8۰۰ دوز واکسن 

کرونا بر اساس موجودی واکسن وزارت بهداشت خواهد بود.
وی با تاکید بر این نکته که این مرکز با هدف تسریع در فرآیند واکسیناسیون 
هموطنان و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهوری آغاز به کار کرده 
است تصریح کرد: محدودیتی برای مردم برای مراجعه به این مرکز وجود ندارد و پس 
از اعالم نام مرکز بانک ملت در سامانه ویژه وزارت بهداشت، مردم می توانند نسبت به 

اخذ نوبت و واکسینه کردن خود اقدام کنند.
مرتضی نجف، رییس هیات مدیره بانک ملت هم در این مراسم اقدامات این بانک 

را برای مقابله با بیماری کرونا تشریح کرد.

بنگاه های  برای  ایران  صادرات  بانك  »کارا«  طرح  کم بهره  تسهیالت 
کوچك و متوسط

بانک صادرات ایران طرح تسهیالتی مرابحه »کارا« با 
هدف تامین تا سقف 2۰ میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و 
سرمایه ثابت واحدهای کوچک و متوسط با نرخ سود ترجیحی 

۷ درصدی را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بنگاه های 
کوچک و متوسط فعال برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه 
ثابت خود می توانند تا سقف 2۰ میلیارد ریال از تسهیالت بانک 

صادرات ایران در قالب طرح »کارا« استفاده کنند. نرخ سود تسهیالت در قالب طرح 
»کارا« ۷ درصد و مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت برای بنگاه های مذکور 2۴ ماهه 
است و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با کمتر از ۱۰۰ نیروی کار که در زمره واحدهای 
تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط قرار می گیرند، شرایط بهره مندی از تسهیالت این 
خدمت جدید بانک صادرات ایران را دارند.داشتن مجوز فعالیت، دارا بودن حساب جاری 
بدون دسته  چک نزد بانک صادرات ایران، فعال بودن واحد تولیدی، عدم شمولیت ماده 
۱۴۱ قانون تجارت و احراز اهلیت توان بازپرداخت متقاضی با توجه به درآمد حاصل از 
فعالیت، از جمله شرایط دریافت این تسهیالت عنوان شده و صاحبان بنگاه های مذکور 
می توانند از این خدمت نوین بانک استفاده کنند.بیش از ۷۰ درصد اشتغال کشور توسط 
بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد شده و بانک صادرات ایران برای حمایت از استمرار 
تولید و افزایش سطح اشتغال در این بنگاه ها، خدمت جدید»کارا« را به منظور تامین 
سرمایه در گردش برای حل مشکالت جاری و تامین سرمایه ثابت برای عملیاتی کردن 

پروژه های توسعه خطوط تولید و توسعه محصول این بنگاه ها ارائه کرده است.

مدیر عامل بانک سینا در بازدید از شعب گراش و الر تاکید کرد:
حضور موثر و کارآمد بانك سینا در جنوب استان فارس

شعب  همکاران  با  دیدار  سینا ضمن  بانک  مدیرعامل 
گراش و الر در استان فارس با اشاره به اهمیت اقتصادی و 
تجاری این شهرها که عامل رشد و توسعه بخشی از مسیر 
صنعتی و تجاری کشور است، بر حضور موثر و کارآمد بانک 

سینا در این منطقه تاکید کرد.
دکتر ایمانی با اشاره به پیشینه و قدمت بانک سینا در 
نظام بانکی، حمایت از طرح های اشتغالزایی و تولیدی و کسب 

و کارها را مایه مباهات و افتخار این مجموعه دانست و عنوان کرد: بانک سینا همواره 
کوشیده است ارائه خدمات را به بهترین نحو با بهره گیری از فناوری های نوین، در 

کمترین زمان به مشتریان و هموطنان گرامی ارائه نماید.
وی با اشاره به لزوم توجه به دستورالعمل ها و ضوابط بانک مرکزی، بانک سینا 
را جزو بانک های استاندارد از لحاظ کفایت سرمایه برشمرد و خاطرنشان کرد: این مهم 
در حالی محقق شده که بانک سینا، اقدامی جهشی را در پرداخت تسهیالت طی سال 

گذشته شاهد بود.
مدیرعامل بانک سینا به موضوع قرض الحسنه نیز اشاره داشت و گفت: پنجمین 
جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک در حال برگزاری است و فرصت 
مناسبی است تا همکاران از طریق تعامل با مشتریان و تبیین ابعاد سنت نیکوی قرض 
الحسنه زمینه حمایت بیش از پیش بانک از اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار را فراهم آورند.

دکتر ایمانی با بیان آن که بانک سینا اهداف مهمی برای نقش آفرینی در رونق 
اقتصاد با ارائه تسهیالت به بنگاه های خرد و کالن کشور دارد، گفت: با حمایت و بهره 
گیری از پتانسیل باالی این بنگا ه ها می توان به اشتغالزایی و توسعه و رونق تولید 

داخلی کمک موثری را ایفا نمود.
دکتر ایمانی بر توسعه سهم بازار در این منطقه که قلب تپنده جنوب استان فارس 
است تاکید کرد و گفت: این منطقه از دیر باز محل رفت و آمد تجار از شهرهای مختلف 
ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و مسیرهای ترانزیتی آن در چرخه توسعه 
اقتصادی کشور نقش موثری ایفا کرده است. به همین دلیل حضور موثر و کارآمد بانک 
سینا می تواند باعث دسترسی به بازار های هدف در داخل و خارج از کشور و بهره گیری 

از فعالیت های تجاری در این منطقه باشد.
گفتنی است معاون شعب و مناطق و مدیران امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، 

بازرسی، بانکداری اسالمی در این سفر حضور داشتند.

تحلیلگر حوزه انرژی مطرح کرد؛
۳ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی و صنعت نفت بی پول

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر قرار باشد سرمایه 
خارجی جذب شود ابتدا باید برجام و FATF به سرانجام برسد تا امکان مبادالت پولی 
و جذب سرمایه گذاری فراهم شود، گفت: ما در صنعت نفت امکان تامین ۷۰ درصد 
تجهیزات را از داخل داریم و ۳۰ درصد باید وارد شود که کسی به ما نمی فروشد.
رضا پدیدار، درباره انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت 
نفت اظهار داشت: به دلیل ملتهب بودن اوضاع آینده روشنی برای جذب منابع 
مالی از طریق اوراق مشارکت نمی بینم، زیرا شدت کاهش ارزش پول به حدی 
باال است که کسی روی بازگشت پول و یا سود آن نمی تواند روی آن حساب کند.
وی با بیان اینکه اکنون در شرایط غیرمتعارفی برای انجام سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت نفت هستیم، افزود:  کسانی که پول دارند قدم جلو نمی گذارند و 
طرح ها و پیشهادات کسانی هم که متقاضی هستند با روند تورمی روزانه اقتصاد 
ملی ایران همخوانی ندارد، یعنی هر کسی سرمایه ای دارد مردد است که پول خود 

را وارد پروژه کند و ترجیح می دهد که در بانک سرمایه گذاری کند. 
رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد: اکنون همه در یک بالتکلیفی 
بسر می برند، ما در حوزه نفت منتظریم که وزیر نفت پیشنهادات خود را در زمینه 
مشارکت بخش خصوصی در توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت ارائه دهد تا 

بتوان اظهارنظر و یا تصمیم گرفت.
اینکه اگر برجام به سرانجام نرسد سرمایه گذاری خارجی هم  بیان  با  وی 
نخواهیم داشت، گفت: وقتی جابجایی پول مقدور نیست، سرمایه چگونه وارد کشور 
شود؟ بنابراین موضوع سرمایه گذاری خارجی کال منتفی است، اگر قرار باشد سرمایه 
خارجی جذب شود ابتدا باید برجام و FATF به سرانجام برسد تا امکان مبادالت 
پولی و جذب سرمایه گذاری فراهم شود، فرض کنیم کشور و یا شرکتی تصمیم 
می گیرد که در ایران سرمایه گذاری کند پول را از چه مسیری و با کدام بانک و 
قانون وارد کند؟ وقتی همه مبادی و شیوه ها منع شده اند، هیچگاه شرکت های 
سرمایه گذار بزرگ حاضر به ریسک نیستند، چون امکان جابجایی پول وجود ندارد. 
پدیدار با بیان اینکه مردم هم منابع مالی خود را زمانی وارد پروژه های نفتی 
می کنند که تضمین آن با دولت باشد، یادآور شد: اکنون پول سرگردان در کشور 
تومان یعنی یک رقم نجومی  نقدینگی ۳ هزار هزار میلیارد  زیاد است، گردش 
است، اما نیاز به تجهیزاتی داریم که باید از خارج از کشور تهیه شود، ما در صنعت 
نفت امکان تامین ۷۰ درصد تجهیزات را از داخل داریم و ۳۰ درصد باید وارد شود 
که کسی به ما نمی فروشد، بنابراین پروژه هایی که صددرصد ایرانی و داخلی باشد 

و امکان تامین مالی هم فراهم شود، بسیار کم است.
پیش تر محمد چگینی نیز در این خصوص گفته بود: تعریف پروژه ها در قالب 
شرکت های سهامی عام پروژه و پذیرش آسان آنها در بازار سرمایه که حداقل ۴۹ 
درصد سهام شان در همان ابتدای تشکیل به مردم عرضه شود. همچنین افزایش 
شناوری سهام تا سطح حداقل 5۰ درصد و صرف منابع حاصل از آن پروژه ها در 

بازار سرمایه از جمله روش ها هستند.
وی پذیرش شرکت ملی نفت در بورس و عرضه اولیه 5 درصد آن، کشف 
قیمت و سپس بتدریج عرضه 28 درصد بقیه در زمان هایی که بازار سرمایه کشش 
آن را داشته باشد و صرف منابع حاصل در پروژه های توسعه ای را دیگر روش 
برشمرده و افزود: اگر درست عمل شود، پیش بینی بنده این است که حدود ۹۰ تا 

۱5۰ میلیارد دالر از این طریق جذب شود.
این تحلیلگر حوزه انرژی همچنین صرف سهام از طریق سلب حق تقدم 
توسعه ای  طرح های  به  آن  منابع  اختصاص  و  بخش  این  در  فعال  شرکت های 
اولویت دار را نیز از دیگر روشهای تامین مالی عنوان و بیان کرده بود: روش تامین 
مالی )آف تیک( offtake پیش فروش محصول نیز می تواند در کنار روش های 
و  غیرمولد  دارائی های  واگذاری  اینکه  گیرد. ضمن  قرار  بهره برداری  مورد  فوق 
راکد و یا مازاد دولت با هدف تامین سرمایه این پروژه ها در بورس نیز از جمله 

راهکارها می تواند تلقی شود.

ممنوعیت ورود لوازم خانگی تمدید شد!
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تمهیدات شرکت گاز 
برای ورود به فصل سرما

مصرف،  مدیریت  گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
شده  اندوخته  تجربه  از  استفاده  نیز  و  مضاعف  تالش  مناسب،  برنامه ریزی 
در شرکت ملی گاز ایران، تأمین پایدار انرژی کشور در آستانه ورود به فصل 

امکان پذیر می سازد. را  سرما 
محمدرضا جوالیی اظهار کرد: برای آنکه بتوانیم گاز مورد نیاز صنایع 
و نیروگاه ها را تأمین کنیم، نیازمند صرفه جویی در مصرف انرژی هستیم و 
برای  تولید، مجوزی  بدانیم که رکورد در میزان  به خوبی  را  نکته  این  باید 

نیست. بی رویه  مصرف 
یی  سا شنا ن،  مستا ز فصل  ی  برا ما  پیش بینی   : د ا د مه  ا د ا وی 
رفع  برای  راهکارهایی  ارایه  و  انرژی  تأمین  برای  موجود  محدودیت های 
این محدودیت ها در جلسات کمیته سوخت اضطراری است که این مهم با 
انجام می شود  پاالیش و پخش  نیرو و شرکت  وزارت  همراهی و همکاری 

تا بتوانیم مصرف انرژی کشور را بصورت پایدار و مطمئن تأمین کنیم.
جوالیی با بیان این که اولویت ما تأمین انرژی بخش تجاری و خانگی 
نیروگاه ها  مایع، مصرف  از سوخت  استفاده  با  تا  داریم  تالش  افزود:  است، 
و صنایع را هم تأمین کنیم؛ هرچند بخش عمده کار با مدیریت مصرف در 

دو بخش خانگی و تجاری است.
بر مدیریت مصرف  دیگر  بار  ایران  گاز  ملی  مدیر دیسپچینگ شرکت 
انرژی برق و گاز تأکید کرد و گفت: تنها در این صورت است که می توانیم 
و  داشته  را  مستمر  و  پایدار  صورت  به  گاز  انتقال  سال،  دوم  ماهه   6 در 

را تجربه کنیم. آرام  زمستانی 
این که  برای  از سخنان خود، خاطرنشان کرد:  وی در بخش دیگری 
بتوانیم تولید پایداری در زمستان داشته باشیم، تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، 
حال  در  را  پاالیشگاه   ۴ هم اکنون  دادیم؛  انجام  را  تأسیسات  و  ایستگاه ها 
و  انتقال  خطوط  کلیه  تعمیرات  مهرماه،  آخر  تا  ولی  داریم  تعمیرات  انجام 
قرار خواهیم  مدار  در  توان  با حداکثر  و  اتمام می رسد  به  ما  پاالیشگاه های 

گرفت تا بتوانیم انرژی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
آبان  انتهای  از  را  برای شروع فصل سرد سال  معمول  جوالیی عرف 
ماه  آبان  از  که  است  این  ما  پیش بینی  گفت:  و  کرد  اعالم  آذرماه  اوایل  و 
تأمین  در  فازبندی  همین  برای  داشت،  خواهیم  را  مصرف  افزایش  احتمااًل 
گاز و میزان تولید و مصرف را باید انجام دهیم و به این ترتیب، به استقبال 
این بخش،  8۰ درصد مصرف گاز در  برویم؛ چراکه حدود  ماه آخر سال   5
مصارف  می توانیم  بخش،  این  مصرف  روی  از  تنها  ما  و  می گیرد  صورت 

تأمین کنیم. را  سایر بخش ها 
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: خوشبختانه روند 
ارزیابی می شود.  بسیار خوب  و سراجه،  میدان شوریجه  دو  در  ذخیره سازی 
در سراجه فشار گاز باال و مطلوب است و در شوریجه نیز تا اواسط آبان ماه 

روند تزریق گاز را ادامه می دهیم تا کامل شود.
وی در خصوص میزان مصرف خانگی، اظهار کرد: با توجه به پیش بینی 
و  شمال  از  غیر  به  هوایی  و  آب  وضعیت  آینده،  ماه   5 برای  هواشناسی 
بنابراین  است،  گذشته  سال  در  زمانی  بازه  همین  مثل  تقریبًا  شمال شرق، 
و  قبل  سال  مانند  مصرف  باشند،  حال  کمک  زمینه،  این  در  هم  مردم  اگر 
حتی کمتر خواهد شد. جوالیی در پایان، بهینه مصرف کردن انرژی، هم در 
مورد گاز و هم برق را که در حال حاضر، نسبت مستقیم با هم دارند، ازجمله 
الزاماتی دانست که همیاری و همکاری همه مردم را می طلبد و توضیح داد: 
تنها با کمک این همدلی و همیاری، می توانیم زمستانی آرام و بدون دغدغه 
به  یابد،  افزایش  برق  مصرف  میزان  هرچقدر  چراکه  بگذاریم؛  سر  پشت  را 

همان نسبت میزان مصرف گاز نیز شدت می گیرد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر صنعت تکلیف همه را روشن کرد؛ 
برنامه ای برای واردات خودرو نداریم!

برای  برنامه ریزی ها  به  توجه  با  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
برای  برنامه ای  حاضر  حال  در  دولت  خودروسازی،  صنعت  داخلی  تولیدات 

واردات خودرو ندارد.
با  جلسه  خاتمه  در  فاطمی امین«  »سیدرضا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش خودروسازی کشور دو برنامه 

6 ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.
وی با اشاره به اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال 
آغاز می شود، تصریح کرد: برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین 

شده تا پایان سال ترسیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و 
کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف این وزارتخانه برشمرد 
و خاطرنشان کرد: رسیدن به تولید ساالنه سه میلیون خودرو برای افق چهار 

ساله خودروسازی کشور برنامه ریزی شده است.
وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاست های آن موضوعی وسیع و مهم 

است که بیشتر در مورد آن اطالع رسانی خواهد شد.
صادرات در نیمه دوم امسال 5 میلیارد دالر افزایش می یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی ها، میزان 
صادرات غیرنفتی در نیمه دوم امسال پنج میلیارد دالر افزایش خواهد داشت، 

فوالد،  همچون  مسائلی  درخصوص  مجلس  با  امروز  جلسه  در  کرد:  تصریح 
پتروشیمی، قیمت سیمان و کاالهای اساسی و اعزام رایزنان بازرگانی، با اعضای 

کمیسیون تبادل اطالعات انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد از این پس به صورت موضوعی و تخصصی 
درخصوص موارد مدنظر نمایندگان ورود کرده و به بحث و تبادل نظر بپردازیم.

فاطمی امین با اشاره به برنامه های ارائه شده از سوی خود در جلسه رای 
اعتماد به وزاری دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: امروز این برنامه ها در حوزه های 
خودرو، نظام توزیع و غیره و نحوه اجرایی کردن آنها به صورت مشروح بیان شد 

و در هر مورد به پرسش ها و ابهامات نمایندگان پاسخ داده شد.
بررسی برنامه پیشنهادی »سیدرضا فاطمی امین« وزیر پیشنهادی رئیس 
پیشنهاد ۱۰  از  تجارت حاکی  و  وزارت صنعت، معدن  برای تصدی  جمهوری 
راهبرد برای تغییر وضعیت موجود به مطلوب در این وزارتخانه عریض و طویل 

اقتصادی است
اقتصاد  بر  تاکید  با  تجارت  و  تولید  ساختار  اصالح  گزارش،  این  برپایه 
دانش بنیان، توانمندسازی بخش خصوصی به ویژه بنگاه های توسعه گر و ارتقای 
تامین،  زنجیره های  مدیریت  تقویت  و  گسترش  بین بنگاهی،  همکاری های 
مشارکت در اصالح ساز و کارهای تامین مالی با تاکید بر ابزارهای نوین، اصالح 
سازوکارهای بازار و تنظیم قیمت و اصالح ترکیب پایه های مالیاتی در راستای 
تقویت فعالیت های اقتصادی مولد، بخشی از راهبردهای وزیر پیشنهادی صنعت، 

معدن و تجارت است.
همچنین فاطمی امین، پیشرفت متوازن منطقه ای بر اساس آمایش سرزمین، 
بین المللی  تعامالت  گسترش  و  برون نگری  اقتصادی،  دیپلماسی  فعال سازی 
به ویژه با کشورهای همسایه و هم سو، استفاده از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها 
در تصمیم سازی و نظارت، اصالح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و 
را  اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت  بر نقش  تاکید  با  تجارت 
به عنوان بخش دیگری از راهبردهای ۱۰ گانه خود برای بهبود وضعیت موجود 

اعالم کرده است.
این راهبردها در قالب برنامه های کوتاه مدت، نقشه راه میان مدت )شامل 
پروژه ها و اقدامات عملیاتی مشخص(، برنامه های استانی و شهرستانی، بخشی 

و بین المللی اجرا می شوند.

سخنگوی شیائومی اعالم کرد که 
از  برخی  به صورت موقت،  این شرکت 
بود  کرده  قفل  را  گوشی های هوشمند 
تا درباره احتمال قاچاق این کاالها در 
بازار خاکستری تحقیقاتی صورت دهد و 
اکنون که تحقیقات کامل شده، می توان 

قفل دستگاه ها را باز کرد.
پس  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
شدن  قفل  مبنی بر  اخباری  آنکه  از 
گوشی های شیائومی در کوبا و به دنبال 
توسط  تحریم شده  کشورهای  در  آن 
آمریکا منتشر شد، سخنگوی این کمپانی 
به  و  تلویحا تکذیب  را  این خبر  چینی 
گزارش ها  که  کرد  اعالم  گلوبال تایمز 
مبنی بر قفل شدن گوشی های شیائومی 

جمله  از  سرزمین هایی  و  کشورها  در 
کوبا، ایران، سوریه، کره شمالی، سودان 
قرار  هدف  را  خاصی  بازار  کریمه،  و 
بلکه یک سیاست منطقه ای  نمی دهد، 
است که هدف آن جلوگیری از قاچاق 
از طریق بازار خاکستری و حفظ امنیت 

داده کاربران است.
این بیانیه در حالی منتشر می شود 
که برخی از رسانه ها در روزهای گذشته 
تولیدکننده  این  که  کردند  گزارش 
را در  چینی، گوشی های هوشمند خود 
کشورهای مذکور که در آنجا نمایندگی 
رسمی ندارد، قفل کرده است. سیاست 
صادرات شیائومی به مشتریان خود اجازه 
نمی دهد محصوالت این شرکت را به 

با  کنند،  صادر  تحریم شده  کشورهای 
وجود این، در سال های اخیر، یک بازار 
خاکستری ایجاد شده و شایع است که 
شیائومی  دستگاه های  مشتریان  برخی 
را در یک منطقه خریداری کرده و در 

منطقه ای دیگر استفاده کنند.
برخی رسانه ها، این اقدام شیائومی 
به  را  گوشی هایش  کردن  قفل  برای 
و  داده اند  نسبت  آمریکا  سیاست های 
واشنگتن  که  کردند  عنوان  ینطور  ا
تا  آورده  فشار  چینی  شرکت  این  به 
گوشی ها را در این کشورها و مناطق 
سخنگوی   . کند قفل   ، ه یم شد تحر
شیائومی درباره این موضوع نیز پاسخ 
موقت،  به صورت  شرکت  این  که  داد 

قفل  را  هوشمند  گوشی های  از  برخی 
کرده تا از احتمال قاچاق که به امنیت 
کاربران و حقوق مصرف کنندگان آسیب  
آن  درباره  و  کند  جلوگیری  می رساند، 
که  اکنون  و  دهد  صورت  تحقیقاتی 
قفل  می توان  شده،  کامل  تحقیقات 

دستگاه ها را باز کرد.
در نیمه دوم سال 2۰2۱، شیائومی 
توانست رتبه دوم را در فروش جهانی 
گوشی های هوشمند کسب کند؛ اتفاقی 
رشد  به واسطه  و  بار  اولین  برای  که 
در  شرکت  این  موبایل های  گسترده 
داد.  رخ  از کشور چین  بازارهای خارج 
شیائومی همچنین سهمی ۱5 درصدی 
در بازار گوشی های هوشمند کوبا دارد.

سخنگوی شرکت شیائومی:

قفل شدن گوشی در کشورهای تحریمی متوقف شد
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روابط  اداره  گزارش  به 
فرهنگی  مور  ا و  عمومی 
مین  تا ن  ما ر د یت  یر مد
دوشنبه  روز  اردبیل  استان  اجتماعی 
رحیم  سردار   ،۱۴۰۰ شهریورماه   ۱5
نوعی اقدم از افتخارات دفاع مقدس و 
توانمند مدافعان حرم در  از فرماندهان 
کشور سوریه، به همراه دکتر برجی مدیر 
درمان تامین اجتماعی استان اردبیل از 
بخش های مختلف بیمارستان سبالن 

اردبیل بازدید کرد.
سردار نوعی اقدم در جریان بازدید 
از پروژه ها با اشاره به اقدام جهادی و 
ارزشمند مسئوالن مدیریت درمان استان 
برای پیشرفت و توسعه فضای درمانی 
که نقطه عطفی برای خدمتگزاری برای 
مردم است، عنوان کرد: در زمان بازدید 
این پروژه ها روح مطهر شهدای گرانقدر 
را در کنارم احساس می کردم که این 
همه پیشرفت و امنیت را مدیون خون 

شهدا هستیم. 
وی با بیان اینکه مالک شایستگی 
خالصانه  خدمتگزاری  میزان  مدیران، 

آنان برای مردم است افزود بعنوان یک 
بسیجی برای کمک به توسعه و عمران 
مراکز درمانی استان در کنار نمایندگان 
مردم شریف استان و سایر مسئوالن از 

هیچ تالشی دریغ نخواهم کرد. 
سردار نوعی اقدم از آمادگی خود 
برای مذاکره حضوری با مسئوالن عالی 
اعتبارات  جذب  جهت  در  نظام  رتبه 
عمرانی و توسعه ای مراکز درمانی استان 

خبر داد. فرمانده قرارگاه حضرت زینب 
)س( از تالش های ارزشمند مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان، رئیس بیمارستان 
سبالن و کلیه کارکنان مدیریت درمان 
تامین اجتماعی به ویژه کادر درمان که 
بیماری  شیوع  سخت  شرایط  این  در 
ارائه  درمانی  خدمات  ایثارگرانه  کرونا 

می کنند قدردانی کرد. 
درمان  مدیر  برجی  قادر  دکتر 

نیز  ردبیل  ا استان  اجتماعی  تامین 
ارزشمند  حضور  از  نی  قدردا ضمن 
سردار گرانقدر سالهای جبهه و جنگ، 
عنوان کرد : حضور یار دیرین سردار 
در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
لگرمی  د باعث  سبالن  رستان  بیما
بیشتر و قوت قلب کارکنان مجموعه 
در  که  شده  استان  درمان  مدیریت 
ادامه کار با روحیه ای مضاعف انجام 

کرد. خواهیم  وظیفه 
های  مساعدت  به  اشاره  با  وی   
همه جانبه مسئوالن از جمله نمایندگان 
برای  مجلس  در  استان  شریف  مردم 
پیشبرد پروژه ها خاطرنشان کرد: برخی 
از پروژه ها از جمله افزایش تعداد طبقات 
سبالن  تخصصی  و  عمومی  درمانگاه 
 2 شماره  درمانگاه  خرید  طبقه،   5 به 
گرمی،  درمانگاه  کردن  نهائی  اردبیل، 
تخت   25۰ برای  ویژه  اعتبار  اخذ  و 
خوابی کردن بیمارستان سبالن و ۱۰۰ 
تختخوابی کردن بیمارستان ارس پارس 
... به مساعدت و پیگیری های  آباد و 

ویژه ای نیاز دارد.

در بازدید سردار نوعی اقدم از فرماندهان ارشد دفاع مقدس از پروژه های بیمارستان سبالن عنوان شد

مالک شایستگی مدیران، میزان خدمتگزاری آنان برای مردم است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایالم عنوان کرد:

خرید سیمان برای واحدهای بزرگ تنها از طریق بورس

بر اساس  ایالم گفت:  ایالم- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
بورس  طریق  از  تاتنها  بزرگ  واحدهای  برای  سیمان  خرید  جدید  ابالغیه 

امکان پذیر است.
واحدهای  کلیه  به  ای  ابالغیه  طی  داشت:  بیان  رحیمی  محمد  رضا 
تولیدکننده سیمان، مصرف کننده، بتن آماده ، قطعات بتنی، بلوک زنی، عاملین 
مصرف، پروژه های تولیدی و صنعتی بزرگ در حال اجرا و همچنین مالکان 
واحدهای مسکونی در دست ساخت دو هفته فرصت داده شده است تا برای 

خرید سیمان از طریق بورس و تنها با کد بورسی اقدام کنند. 
وی گفت: با توجه به حضور کارخانه سیمان ایالم در بورس ثبت نام از 

طریق کد بورسی شروع شده است.
زمینه  در  شفافیت  باعث  طرح  این  اجرای  کرد:  مطرح  رحیمی  محمد 

عرضه سیمان می شود.
وی از همه واحدها و مصرف کنندگان سیمان خواست که برای تامین 

سیمان مورد نیاز خود از طریق بازار بورس اقدام کنند. 
محمد رحیمی اظهار کرد کرد: بر اساس اعالم وزارت، در حوزه معامالت 
سیمان نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا خریداران واقعی حضور پیدا کنند 
و مشتریان خرد نیز امکان خرید داشته باشند و  موضوع کلیدی در این زمینه 
شفافیت آماری معامالت بورس است که به بسیاری از نابسامانی های مبادالت 

سنتی پایان می دهد.

طرح اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه ها توسط شرکت 
گاز ایالم در حال اجراست

و  اصالح  ملّی  گفت: طرح  ایالم  استان  گاز  ایالم_مدیرعامل شرکت 
گاز  شرکت  توسط  اداری  و  مسکونی  موتورخانه های  رایگان  سازی  بهینه 

استان ایالم در حال اجراست.
طرح  اجرای  پیمانکاران  و  مجریان  با  جلسه  در  اللهی  شمس  عباس 
اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها، خواستار تسریع در اتمام عملیات اجرایی 
بهینه سازی موتورخانه  های مسکونی، تجاری و اداری ثبت نام شده استان شد.
وی افزود: اصالح و ترمیم عایق کاری موتورخانه، تنظیم مشعل و نصب 
رسوب گیر آب، سبب صرفه جویی در مصرف گاز مشترکین شده و به تبع آن 

کاهش هزینه گاز بهای آنها نیز فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه با اجرای این طرح گاز مصرفی 
واحد ها ۱۰ تا ۱5 درصد کاهش می یابد، تصریح کرد: از ابتدای شروع این طرح 
تاکنون، ۹۷ مشترک در سامانه ثبت نام کرده اند که تاکنون اجرای 6۹ مورد از 
بهینه سازی به صورت کامل انجام شده و 28 مورد در دست اقدام و اجرا است.

وی به برنامه های آتی این شرکت برای اجرای اصالح و بهینه سازی 
اجرای  به  توجه  با  و تصریح کرد:  اشاره  اداری  و  موتورخانه های مسکونی 
مرحله دوم این طرح ملّی که موتورخانه واحد های اداری را شامل شده است، 
انتظار می رود که ادارات دولتی که دارای موتورخانه فرسوده یا راندمان پایین 
می باشند و مصرف گاز بیش از استاندارد دارند، قبل از شروع فصل سرما در 
سامانه https://goc.nigc.ir ثبت نام کرده و از مزایای این طرح ملّی 

بصورت رایگان بهره مند شوند.
شمس اللهی تصریح کرد: با اجرای این موضوع مهم عالوه بر کاهش 
هزینه گاز بهای ادارات، گامی در صرفه جویی و کاهش مصرف گاز در فصل 

سرما برداشته خواهد شد.

اتصال ۷۰۰خانوار استان ایالم به شبکه ملی اطالعات
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان ایالم از اتصال ۷۰۰ خانوار 

این استان به شبکه ملی اطالعات خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات وفناوری اطالعات استان 
ایالم،عباس بیرامی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ایالم  با اعالم 
این خبر گفت: هشت روستای شهرستانهای ملگشاهی،آبدانان و دهلران با 

جمعیتی بالغ بر سه هزار نفربه شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
تلفن  روستاها چهار سایت  این  اتصال  برای  اینکه  به  اشاره  با  بیرامی 
همراه ارتقاء تکنولوژی انجام شده است ، افزود: روستاهای شهرک وحدت 
و عین خوش دهلران ، میان تنگ ملگشاهی،آبطاف علیا،آبطاف سفلی ، تپه 
حمام علیا،تپه حمام سفلی،تپه حمام وسطی آبدانان به اینترنت پرسرعت مجهز 
و اعتبارات این طرح ها از محل اعتبارات توسعه روستایی وزارت ارتباطات 

تأمین گردیده است.
وی به برنامه وزارت ارتباطات برای اتصال روستاهای باالی 2۰ خانوار 
۹۰درصد  اتصال  اظهارکرد:تاکنون  و  اشاره  اطالعات  ملی  شبکه  به  استان 
و  یافته  پایان  اطالعات  ملی  شبکه  به  استان  خانوار   2۰ باالی  روستاهای 

پوشش۹6 درصدی جمعیت استان محقق شده است.
بیرامی بیان کرد: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون بیش از ۱۱ هزار و 6۰۰ 
خانوار روستایی استان با جمعیت بیش از ۴۳ هزار نفر از محل جذب اعتبارات 
و همچنین همکاری  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  روستایی  توسعه 
شرکت مخابرات در برگردان شبکه همراه استان به شبکه ملی اطالعات و 

اینترنت پرسرعت متصل شدند.
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان از اتصال روستای دلفان آباد 
شهرستان دره شهر در هفته گذشته خبردادو اضافه کرد:نصب تجهیزات سایت 
جدید با تکنولوژی ۴G در روستای لرینی شهرستان سیروان آغاز شده است و 
با اتمام نصب تجهیرات این روستا نیز به شبکه ملی اطالعات متصل می شود.

اجرای حکم قضایی رفع تصرف بیش از ۶ هکتار از اراضی 
ملی استان مازندران

 معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران از 
اجرای حکم قضایی برای رفع تصرف بیش از 6 هکتار از اراضی ملی این استان 
و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد.

استان  شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به   
مازندران، مهندس جابر حسن زاده با اشاره به اقدامات انجام یافته در رفع 
تصرف اراضی ملی این استان، اظهار کرد: با تالش های بعمل آمده ضمن 
تشدید در حفاظت اراضی و پیشگیری از وقوع تصرفات، نسبت به اجرای احکام 

قضایی از اراضی ملی اقدام و به بیت المال بازگردانده شد.
از  اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران پس  اینکه  بیان  با   وی 
شناسایی تعرض به اراضی ملی این استان، اقدام به تنظیم شکواییه کرد گفت: 
احکام قضایی برای رفع تصرف 6۰۳۹8 مترمربع از اراضی دولتی اجرا شد 
و براین اساس ساخت و سازهای غیرمجاز در آن تخریب و نسبت به امحا 

آثار تصرف اقدام شد. 
معاون امالک و حقوقی راه و شهرسازی استان مازندران ارزش این اراضی 
پایش  به دنبال  این حکم  افزود:  بیان کرد و  میلیارد ریال  بر ۳۰۰۰  بالغ  را 
مستمر اراضی دولتی و در راستای تثبیت حقوق عمومی، ممانعت از تعرض به 
اراضی دولتی و بیت المال و جلوگیری از تخریب اراضی ملی صادر و اجرا شد. 
وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع زمین خواری یکی از اولویت های 
این اداره است اذعان داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در 
راستای برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی به سرعت 

عملیات قلع و قمع و رفع تصرف را با قاطعیت انجام می دهد. 
مهندس حسن زاده عنوان کرد: از مردم خواسته شده تا قبل از هرگونه 
تا  کنند  دریافت  ذی صالح  دستگاه های  از  الزم  استعالم های  ساخت و ساز، 
این  که  چرا  نکنند  تجاوز  ملی  اراضی  به  عمدی  به  صورت  یا  و  ناخواسته 
موضوع ضمن تشکیل پرونده های قضایی و تخریب بنا های احداثی، آن ها 

را متحمل زیان میکند.

  

حمایت قاطع رئیس کل محترم دستگاه قضایي جهت تسریع در تعیین 
تکلیف زمینها و واحدهای راکد شهرکها و نواحي صنعتي مازندران 
 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري مازندران بمنظور اجراي منویات مقام 
معظم رهبري در راستاي حمایت قاطع از واحدهاي صنعتي و تولیدي فعال استان 

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، حجت االسالم 
اکبري در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان که با حضور مسئولین دستگاههاي نظارتي 
برگزار شد، بر تعیین تکلیف زمینهای راکد در شهرکهای صنعتی استان در راستای 
حمایت از واحدهای تولیدی فعال تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید به بخشهای 
مختلفی تقسیم شده و اتالف سرمایه، بویژه زمین، که با محدودیتهای گسترده ای 
در استان مواجه است، یکی از نمونه های بارز اخالل در نظام تولید استان خواهد بود. 
رئیس کل دادگستری استان با برشمردن ضرورت شناسایی زمین های راکد 
در شهرکها و نواحی صنعتی، دقت در انعقاد قراردادهای واگذاری و نظارت دقیق بر 
مراحل ساخت و فعالیت واحدهای تولیدی بیان داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی استان با 
همکاری و همآهنگی دستگاه هاي اجرایي ذیربط نسبت به اقدامات قانونی جهت تعیین 
تکلیف این زمین ها بمنظور حمایت قاطع از واحدهای تولیدی فعال اقدام خواهد کرد. 
با تأکید بر لزوم بررسی دقیق صالحیت  رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
سرمایه گذاران خاطرنشان کرد: در مراحل صدور و ارائه مجوز واحدهای تولیدی توسط 
سازمانهای مربوط، باید تمام جوانب امر نظیر توانمندی و شایستگی شخص حقیقی 
و حقوقی سرمایه گذار تأئید، سپس اجازه فعالیت و پشتیبانی الزم صورت پذیرد و 
هر طرح صنعتی و تولیدی باید پیوست های محیط زیستی، بهداشتی و سایر الزامات 

قانونی را داشته تا در این مسیر، حقی از حقوق عمومی و بیت المال تضیع نگردد.
 مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران نیز با ارائه گزارش عملکرد شرکت 
و انجام اقدامات الزم بمنظور شناسایی زمینها و واحدهای راکد گفت: در سالی که به 
فرموده مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری شده، 
باید تمام تالش خود را بکار بندیم تا گامها و اقدامات مؤثری جهت رشد و اعتالی 
صنعت و اشتغال استان برداریم و این امر با همکاری دستگاههای ذیربط خصوصًا 

دادگستری استان محقق می گردد.
 امینی با اشاره به رصد کامل از وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان بیان 
داشت: با توجه به محدودیت زمین در مازندران و درخواست فراوان متقاضیان سرمایه 
گذاری در شهرکها و نواحی صنعتي استان، الزم است شرکت شهرکهاي صنعتي با 
حمایت دستگاه قضاء در راستاي تسریع تعیین تکلیف زمین های راکد گامهای موثری 
در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری بمنظور رشد و اعتالی صنعت، اشتغال 

و تولید استان بردارد. 
وي تصریح کرد: تنها راه برون  رفت از وضعیت موجود، اجرای سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی و تقویت و حمایت از تولید داخلی است و باید کارهای خوب و مناسبی در 
جهت حل و فصل مشکالت صنعتگران و سرمایه گذاران، در ستاد اقتصاد مقاومتی 

استان صورت گیرد.

برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در شاهرود
سهیال دهقانی: به همت گروه پدافند هوایی ۱۰ محرم شاهرود ، یادواره شهدای 
مدافع حرم به ویژه شهید حسین تابسته و احمد دارمحمدی با حضور ابوطالب جاللی 
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود، حجت االسالم والمسلمین امینی 
امام جمعه شاهرود و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان شاهرود در جوار 

گلزار شهدای شهر شاهرود برگزار شد.
در این مراسم محسن مریدیان از رزمندگان و جانبازان مدافع حرم به مدیحه سرانی 

پرداخت و خاطراتی از دالورمردی های رزمندگان جبهه مقاومت بیان کرد.
در پایان از خانواده معظم شهیدان تابسته و دارمحمدی و جمعی از جانبازان 

مدافع حرم شهر شاهرود تجلیل بعمل آمد.

رئیس گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان اردبیـل

کاهش ترافیك در ورودی اردبیل با اجرای تقاطع غیرهمسطح نیایش
رئیس گروه تخصصی ترافیک سازمان مهندسی ساختمان استان اردبیل از اجرای 
پل غیرهمسطح نظام مهندسی)نیایش( با هدف حل مشکالت ترافیکی در ورودی 

شهر اردبیل از سمت سرعین خبر داد.
کاهش  راستای  در  را  غیرهمسطح  های  تقاطع  اجرای  میرمحمدی  وحید 
مشکالت ترافیکی مهم دانست و گفت: مطالعه و اجرای تقاطع های غیرهمسطح 
در نقاط ترافیکی شهر می تواند با جداسازی فیزیکی مسیرها به طور چشمگیری در 

کاهش بار ترافیک موثر باشد.
وی افزود: ایجاد جریان ترافیک پیوسته و کاهش زمان تأخیر و افزایش ظرفیت 
تقاطعات و کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی هوا از سایر مزایای 

مهم اجرای تقاطعات غیرهم سطح است.
اردبیل در  استان  ترافیک سازمان مهندسی ساختمان  رئیس گروه تخصصی 
از اجرای آن به خبرنگار  با پل غیرهمسطح نظام مهندسی)نیایش( و هدف  رابطه 
ایلنا گفت: این پل با هدف حل مشکالت ترافیکی در ورودی شهر اردبیل از سمت 

سرعین در حال اجرا است.
طراح ترافیکی تقاطع غیرهم سطح نیایش اردبیل به آغاز طراحی ترافیکی تقاطع 
غیرهم سطح نظام مهندسی )نیایش( در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اجرای این 
تقاطع غیرهمسطح در اواخر سال ۹۹ در شورای هماهنگی ترافیک استان مصوب و 

جهت عقد قرارداد و طراحی سازه آن به شهرداری اردبیل ابالغ شد.
میرمحمدی در تشریح دیگر مزایای پل غیرهمسطح نظام مهندسی)نیایش( بیان 
کرد: در این طرح تمامی دوازده جهت حرکت لحاظ شده و دسترسی های سمت جنوب 
و شمال شهر که در حال حاضر به سختی و از طریق میدان بسیج و شریان های منتهی 

به این میدان انجام می گرفت، تسهیل شده است.
وی افزود: با احداث این تقاطع و لحاظ دسترسی های مختلف در آن دیگر نیازی 
به ورود وسایل نقلیه به داخل شهر نخواهد بود که این امر نقش مهمی در کاهش بار 

ترافیکی میدان بسیج و شریان های همجوار آن خواهد داشت.
طراح ترافیکی تقاطع غیرهم سطح نیایش اردبیل به طراحی یک میدان در تراز 
صفر ـ صفر در این تقاطع نیز اشاره کرد و گفت: اجرای این میدان باعث خواهد شد 

تا دسترسی های غیرمستقیم نیز از این طریق تامین شود.
میرمحمدی در تشریح مسیرهای این تقاطع نیز بیان کرد: مسیرهای اصلی 
تسهیل شده و رانندگانی که قصد مسافرت از سرعین به اردبیل و بالعکس را خواهند 

داشت از زیرگذر استفاده خواهند کرد.
رئیس گروه تخصصی ترافیک سازمان مهندسی ساختمان استان اردبیل  ادامه 
داد: رانندگانی که قصد تردد به مسکن مهر شام اسبی، شهرک نیایش، شهرک کوثر، 
شهرک های اطراف و شهرستان های کوثر و خلخال را دارند نیز از میدان طراحی شده 

در این تقاطع استفاده خواهند کرد.
میرمحمدی تشریح کرد: مسئله مهم این است که به سبب نوع طراحی و به 
کارگیری تمامی جوانب آن، تملک اراضی به حداقل رسیده و از لحاظ اقتصادی برای 

شهرداری مقرون به صرفه است.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل :
انجام بیش از  14۰۰ مورد بازرسی از واحد های صنفی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارداستان اردبیل ، هاشم عالیی 
کل   اداره  که  است  وظایفی  از  یکی   ، فروش  و  عرضه  مراکز  بر  نظارت  گفت: 
محل  در  کاالها  بر  نظارت  و  تولید  خطوط  کنترل  موازات  به  استان  استاندارد 

تولید ، اجرا می کند.
عالیی  ضمن بیان این مطب که اداره کل استاندارد اردبیل در راستای نظارت 
مستمر بر عرضه کنندگان کاالهای مشمول استاندارد اجباری، از ابتدای  سال جاری 
و حتی در ایام تعطیلی و کاهش ساعات کاری، انجام عملیات بازرسی و نظارت بر 
اصناف را دنبال نموده است افزود: از اول سال جاری  با همکاری شرکت بازرسی 
تائید صالحیت شده استان بازرسی ها از واحد های صنفی در تمامی شهرستان های 
استان صورت گرفته که اطالعات آن درسامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد، 

بار گزاری شده است.
وی افزود: در این راستا  تعداد ۱۴۱۰ واحد از و مراکز توزیع وعرضه استان مورد 

بازرسی قرارگرفته است  .
مدیر کل استاندارد استان اردبیل با اشاره به این مطلب که در مجموع ۳۳ مورد 
کاالی فاقد نشان استاندارد در زمینه های شیمیایی ،غذایی و کشاورزی ،مکانیک 
وفلز شناسی و برچسب انرژی  و 5 مورد کاالی مظنون به جعل نشان استاندارد در 
زمینه های غذایی و کشاورزی ،نصب برچسب معیار مصرف انرژی، طی بازرسی های 
به عمل آورده، مشاهده شده است افزود: عالوه بر اقدام قانونی و برخورد با عرضه 
کنندکاال  فاقد نشان استاندارد یا مظنون به جعل عالمت استاندارد، با استان تولید 
کننده، و اتاق اصناف استان جهت جلوگیری از توزیع و خرید و فروش این کاالها نیز 

هماهنگی الزم به عمل آمد.
وی اظهار داشت: در این مدت اداره کل استاندارد استان اردبیل ،۱۱۳ نمونه از 
محصوالت تولیدات سایر استانها از سطح بازار و مراکز عرضه وفروش استان نمونه 
برداری و در آزمایشگاه های تائید صالحیت شده ، مورد آزمون قرار داده است که 
بررسی نتایج نمونه های آزمون شده حاکی از انطباق۹۱ مورد و مغایرت  22 مورد از 
آن ها با استاندارد های ملی در زمینه های مذکور بوده است .عالیی در پایان به هم 
استانی های عزیز یادآور شد در صورت مشاهده موارد مغایر با استاندارد در بازار، می 
توانند موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱5۱۷ و یا با ارسال پیامک رایگان حاوی کد 
استاندارد  درج شده در زیر عالمت استاندارد به شماره ۱۰۰۰۱5۱۷، از اعتبار و اصالت 

کاال اطالع حاصل نمایند.

عبدالکریم گراوند در بررسی روند 
بوشهر  آب شیرین کن  پروژه های  اجرا 
پروژه های  از  بازدید  اینکه  به  اشاره  با 
خارج  از  پس  زیرساختی  و  عمرانی 
قرمز  وضعیت  از  بوشهر  استان  شدن 
آغاز شده است اظهار داشت: تأمین آب 
شرب بوشهر یکی از اولویت ها در اجرا 
طرح ها است که در این راستا چند پروژه 

مهم اجرایی شده است.
تأمین ۹۰ درصد  به  اشاره  با  وی 
بوشهر  استان  آشامیدنی  آب  منابع 
از  یکی  کرد:  تصریح  استان  خارج  از 
استان  توسعه  منابع  و  مشکالت جدی 
بوشهر، آب شرب است که خوشبختانه 
شهرها  در  آب شیرین کن  پروژه های 
اجرایی  بوشهر  استان  روستاهای  و 

شده است.
اجرا  به  اشاره  با  بوشهر  استاندار 
پروژه آب شیرین کن با ظرفیت ۳5 هزار 
مترمکعب در شبانه روز خاطر نشان کرد: 
این پروژه روند اجرایی مطلوبی دارد که 
بحث منابع مالی، ارزی، افزایش قیمت ها 
و هزینه ها از موانع جدی سرعت در اجرا 
پروژه آب شیرین کن ۳5 هزار مترمکعب 
بوشهر و به موقع به بهره  برداری نرسیدن 

آن است.
گمرکی  مشکالت  حل  از  گراوند 
پروژه در ترخیص تجهیزات مورد  این 
نیاز آن خبر داد و بیان کرد: پیش بینی 
می شود ماه های آینده مرحله نخست آن 
به ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب وارد مدار 

تولید و اتصال به شبکه آبرسانی شود.
استاندار بوشهر افزود: با توجه به 
اینکه هواشناسی پاییز خشک پیش بینی 
کرده است امید می رود با افتتاح مرحله 
این پروژه به کمک منابع آب  نخست 

شرب استان بوشهر بیاید.
آب  تأمین  دوم  پروژه  گراوند 
آشامیدنی شهر بوشهر را به ظرفیت ۱۷ 
هزار مترمکعب دانست و تصریح کرد: 
است  خوب  خیلی  پروژه  این  پیشرفت 
عملیات  قبل  سال  فجر  دهه  چراکه 
این  در  اکنون  و  شد  آغاز  آن  اجرایی 
شرایط سخت اقتصادی و با کمک های 
انجام شده، مجری پروژه قول داده که 
مرحله نخست آن به ظرفیت 5 تا 6 هزار 
مترمکعب ماه آینده وارد مدار تولید شود.

تولید  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 
آب از این پروژه تا 5۰ هزار مترمکعب 
ارزیابی می شود خاطر نشان کرد: اکنون 
در مرکز استان بوشهر 22 هزار و 5۰۰ 

آب شیرین کن  پروژه  از  آب  مترمکعب 
 ۱۷ پروژه  افتتاح  با  که  می شود  تولید 
هزار   ۴۰ به  آب  تولید  مترمکعب  هزار 
مترمکعب در شبانه روز افزایش می یابد 
که با توجه به وجود زیرساخت های الزم 

قابل توسعه است.
استاندار بوشهر با اظهار امیدواری 
پروژه های  تکمیل  پیگیری،  برای 
آینده  مدیریت  توسط  آب شیرین کن 
با  می رود  امید  گفت:  بوشهر  استان 
آب شیرین کن،  ه های  پروژ تکمیل 
منابع  از  بوشهر  استان  آشامیدنی  آب 
شیرین سازی آب دریا به وضعیت پایدار 
تأمین  راه  تنها  برسد.گراوند  مطمئن  و 
شیرین سازی  طریق  از  آشامیدنی  آب 
آب دریا دانست و تأکید کرد: تا حد توان 
این پروژه ها اجرا شده و روند پیشرفت 
خوبی دارد که امید می رود با مدیریت 
پروژه ها  اینگونه  بوشهر،  استان  آینده 
اجرا ، تکمیل و به بهر ه برداری برسد تا 
سال آینده استان بوشهر دغدغه زیادی 

در تأمین آب نداشته باشد.
پروژه های  اجرا  به  اشاره  با  وی 

بوشهر  استان  مرکز  در  آب شیرین کن 
ر  هزا  ۳5 و  ر  هزا  ۱۷ ظرفیت  به 
پیش  در  که  روند  با  گفت:  مترمکعب 
 52 پروژه های  این  نخست  فاز  است 
هزار   ۱6 ظرفیت  به  مترمکعب  هزار 
مترمکعب آن نیمه دوم امسال وارد مدار 
بهره برداری می شود.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به 
اینکه در حال گذر از سال آبی خشک 
و بی سابقه ای هستیم خاطر نشان کرد: 
شده  پیش بینی  که  است  درحالی  این 
و  باشد  کم بارش  امسال  پاییز  فصل 
آب  منابع   تحلیل  به سبب  روز  به  روز 
برداشت های که  با  زیرمینی مشکالت 

شده بیشتر می شود.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه 
بوشهر  استان  آشامیدنی  آب  منابع 
وابستگی شدید ۹۰ درصدی به خارج از 
استان دارد افزود: راهبرد و استراتژیک 
استان  آب  مشکالت  حل  برای  خوبی 
ظرفیت  از  که  شده  تدوین  بوشهر 
استفاده  دریا  و  شور  آب  شیرین سازی 

شود.

مترمکعب  هزار   ۴۰ تولید  از  وی 
آب از پروژه های آب شیرین کن در استان 
بر  کرد: عالوه  بیان  و  داد  بوشهر خبر 
این، پروژه های آب شیرین کن در استان 
بوشهر به ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب 

در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر به سرمایه گذاری یک هزار 
میلیارد تومانی در اجرا 2 پروژه بزرگ 
استان  مرکز  در  دریا  آب  شیرین سازی 
بوشهر تصریح کرد: آب شیرین کن ۳5 
از  بوشهر  مترمکعب  هزار   ۱۷ و  هزار 
است  استان  بزرگ  و  مهم  پروژه های 
نقاطی که  در  است که  این درحالی  و 
و  شهرها  سطح  در  است  امکان پذیر 
روستاها این پروژه ها در حال اجرا است.

افتتاح مرحله نخست  از  حمزه پور 
مکعب  متر  هزار   ۱۷ آب شیرین کن 
مترمکعب  هزار   ۷ ظرفیت  به  بوشهر 
خبر داد و بیان کرد: آب شیرین کن ۳5 
هزار مترمکعب هم مرحله نخست آن 
امسال  مترمکعب  هزار   ۱۰ ظرفیت  به 

وارد مدار بهره برداری می شود.

استاندار بوشهر از ۳ پروژه های آب شیرین کن ۳۵ هزار، 1۷ هزار بوشهر
 و 1000 مترمکعبی جزیره شیف بازدید کرد

سهیال دهقانی: پنجمین کنگره ملی 
زغال سنگ ایران با نگرش ویژه به ارتقا 
کیفیت و توان رقابت پذیری زغالسنگ 
ایران ۹ و ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد.

از آنجایی که ماده معدنی زغال سنگ 
در اعماق مختلف و با ساختار الیه ای با 
ضخامت های متفاوت تشکیل می شود؛ 
مجموعه  و  دانشگاهیان  ورود  ضرورت 
های علمی و پژوهشی کشور را بیش از 
پیش در مراحل مختلف معدنکاری یعنی 
از زمین شناسی و اکتشاف، استخراج و 
همچنین  و  ارزش  با  ماده  این  فرآوری 
ایمنی و محیط زیست دو چندان کرده 
با  ایران  است. کنگره ملی زغال سنگ 
تشخیص چنین نیازشی در جامعه معدنی 
زغالسنگ برای ارائه دستاوردهای جدید 
به صورت دوره ای هر 2  این حوزه؛  در 
در صورت  برگزار می شود.  سال یک بار 
برگزاری صحیح کنگره ملی زغال سنگ 
و  نشر  تولید،  فرآیند  از  مهمی  بخش 
زغال سنگ  صنعت  در  دانش  مدیریت 

انجام خواهد شد.
تاریخچه این کنگره ملی در سالهای 

اخیر به شرح زیر بوده است:
در  زغال سنگ  ملی  کنگره  اولین 
دانشگاه  همکاری  با   ۱۳۹۱ شهریورماه 
زغال سنگ  شرکت  و  شاهرود  صنعتی 

البرز شرقی

دومین کنگره ملی زغال سنگ در 
دانشگاه  همکاری  با   ۱۳۹۳ شهریورماه 
زغال سنگ  شرکت  و  شاهرود  صنعتی 

کرمان
سومین کنگره ملی زغال سنگ در 
دانشگاه  همکاری  با   ۱۳۹5 شهریورماه 
زغال سنگ  شرکت  و  شاهرود  صنعتی 

البرز شرقی
چهارمین کنگره ملی زغال سنگ در 
با همکاری دانشگاه  فروردین ماه ۱۳۹۷ 
زغال سنگ  شرکت  و  شاهرود  صنعتی 

پروده طبس 
علمی  دبیر  عطائی  محمد  دکتر   
ایران  زغال سنگ  ملی  کنگره  پنجمین 
ماه  شهریور   ۹ شنبه  سه  روز  صبح 
کنگره،  این  مجازی  افتتاحیه  در  جاری 
به  توجه  با  علمي  محورهاي  تدوین 
اهداف و برنامه  های مذکور را به نحوی 
زمینه هاي علمي،  کلیه  نمود که  مطرح 
کاربردي و مدیریتي قابل  بحث در صنعت 

زغال سنگ را پوشش دهد.

بین  این  در  افزود:  ادامه  در  وی 
کمیته هاي علمي و اجرایي شکل گرفت 
و  دانشگاه ها  برای  مقاله  فراخوان  و 
مؤسسات تحقیقاتی ارسال شد و خدا را 
شکر گذار هستیم که استقبال خوبی از 
کنگره به عمل آمد و پس از انجام مراحل 
داوری توسط کمیته محترم داوران، ۳۱ 
مقاله به صورت ارائه شفاهی و 52 مقاله 
پذیرش  مورد  پوستری  ارائه  صورت  به 

قرار گرفت.
ملی  کنگره  پنجمین  علمی  دبیر 
و  ارزشمند  حضور  ایران  زغال سنگ 
افتخارآمیز اساتید از نقاط مختلف کشور 
همراه  به  مقاالت،  داوری  فرآیند  در 
فرهیخته  اساتید  تقدیر  شایان  مشارکت 
و پیشکسوت در این امر را موجب ارتقاء 
سطح کیفی و دقت افزایی داوری مقاالت، 
حضور و مشارکت چند وجهی دانشجویان، 
اساتید و دست اندرکاران مباحث مربوط به 
زغال سنگ از نقاط مختلف کشور دانست.

دکتر عطایی در پایان تاکید نمود: 

خالصه مقاالت در این کتابچه و مقاالت 
منتشر شده  فشرده  لوح  قالب  در  کامل 
است. انتشار مجموعه مقاالت کنگره این 
امکان را فراهم می نماید تا هم حاضرین 
در کنگره و دیگراني که فرصت حضور 
در کنگره را نداشته اند با مطالعه این منبع، 
بهره مندی بیشتري از مباحث مطرح شده 

داشته باشند.
شایان ذکر است به گفته ایشان، با 
رایزنی به عمل آمده بین دبیرخانه کنگره 
 Journal ofو هیئت تحریریه مجله
 Mining and Environment
 Web of پایگاه  در  که   ))JME
 Thomson سایت  و   Science
مقاالت  است،  شده  Reutersنمایه 
برتر و سخنرانی های کلیدی این کنگره 
چاپ  نشریه  این  از  ویژه ای  شماره  در 

خواهد شد.
رئیس  فاتح  مهدی  محمد  دکتر 
دانشگاه صنعتی شاهرود در افتتاحیه این 
کنگره ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر 
با  مقابله  واسطه  به  پزشکی  جامعه  از 
بیماری کرونا، برپایی موفق چنین کنگره 
هایی را با همکاری مستمر عزیزانی چون 
دکتر عطایی و دکتر سرشکی دبیر علمی 
و اجرایی کنگره عنوان نمود و از اعضای 
مشارکت  و  علمی  اجرایی،  های  کمیته 

شرکت های مرتبط تقدیر کرد.

پنجمین کنگره ملی زغال سنگ ایران به صورت مجازی برگزار شد
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مقدمه
شــواهد تاریخــی و معاصــر نشــان می دهــد، بــرای 
ــد، توســعه  ــاوری عقــب مانده ان کشــورهایی کــه از لحــاظ فن
ــن رکــن آن  ــه تعرفه هــا مهمتری ــت تجــاری )ک ــدون حمای ب
ــیار  ــد، بس ــن نباش ــر غیرممک ــا، اگ ــدون یارانه ه ــت( و ب اس
ــازی  ــد آزادس ــان می ده ــواهد نش ــود و ش ــد ب ــوار خواه دش
ــی کار می کنــد کــه تدریجــی  ــه خوب ــی ب تجــاری تنهــا زمان
ــدت،  ــدن بلندم ــی ش ــات صنعت ــی از سیاس ــوان بخش و به عن
گزینــش شــده باشــد )chang, ۱۳۹۰(. تقریبــًا تمامــی 
کشــورهای توســعه یافته امــروز، اقتصادهــای خــود را بــا 
ــم و  ــرون نوزده ــی ق ــا ط ــا و یارانه ه ــری از تعرفه ه بهره گی
بیســتم ســامان داده انــد و پــس از ســال ها تــالش و پیگیــری 
مســتمر کشــورهای در حــال توســعه جهــت تعدیــل نابرابــری 
اقتصــادی شــکل گرفتــه و به ویــژه با طــرح موضــوع در نهادها 
و مجامــع وابســته بــه ســازمان ملل متحــد، منجملــه کنفرانس 
تجــارت و توســعه ســازمان ملــل متحــد )آنکتــاد،( مقــرر گردید 
کــه کشــورهای صنعتــی جهــان بــه منظــور کاهــش تبعیــض 
ــد  ــه رش ــودن زمین ــم نم ــز فراه ــی و نی ــارت بین الملل در تج
ــان در  ــهم آن ــش س ــل و افزای ــایر مل ــی س ــارت خارج تج
مبــادالت بازرگانــی، نســبت بــه کاالها و محصــوالت صادراتی 
کشــورهای در حــال توســعه و کمتــر توســعه یافته، امتیازاتــی 
فراتــر از امتیــازات دو جانبــه و متقابــل در دور دوحــه بگیرنــد و 
از ایــن طریــق تســهیالتی بــرای جهــان رو بــه توســعه فراهــم 
شــود تــا این کشــورها بتواننــد کاالهــا و محصــوالت صادراتی 
ــازار کشــورهای  ــه ب ــان تر ب ــرایط بالنســبه آس ــا ش ــود را ب خ
 :۱۹۹6 ,behnam mojtahedi(. صنعتــی عرضه نماینــد
ــاد  ــد، ایج ــته ش ــه برداش ــن زمین ــه در ای ــی ک ــن قدم 6(اولی
ــکاری و  ــا هم ــه ب ــی ترجیحــات« می باشــد ک »نظــام عموم
ــده اســت. در چارچــوب  ــرار گردی ــاد برق تحــت حمایــت آنکت
این گونــه ترتیبــات، اکثــر کشــورهای صنعتــی ازجملــه اعضای 
اتحادیــه اروپــا، بــرای بســیاری از کاالهــا و محصــوالت تولیــد 
شــده در کشــورهای در حــال توســعه تعرفه هــای ترجیحــی۱ 
ــه  ــرخ این گون ــدند )tarem sari, 2۰۰۷: ۱۱2(ن ــل ش قائ
ــوداد اســت  ــای کامله ال ــر از تعرفه ه ــواًل پایین ت ــا معم تعرفه ه
ــی از کاالهــای  ــات گروه های ــن ترتیب و به عــالوه براســاس ای
ــرفته  ــورهای پیش ــازار کش ــعه در ب ــال توس ــورهای در ح کش
از تــوان رقابتــی بهتــری برخــوردار می گردنــد و مضافــًا 
واردکننــدگان ایــن کشــورها ترغیــب می شــوند کــه در شــرایط 
ــال  ــورهای در ح ــود را از کش ــی خ ــای واردات ــاوی نیازه مس
توســعه تأمیــن نماینــد و ایــن یعنــی، ایجــاد شــرایط رقابــت و 
 Jean-Pierre Chauffour(ــادی ــری اقتص انعطاف پذی
ایــن   .)۳۰  :2۰۱۱,and Jean-Christophe Maur
ــت در  ــای کیفی ــد و ارتق ــازی تولی ــت توانمندس ــدام جه اق
کشــورهای در حــال توســعه، دارای اهدافی در نظــام ترجیحات 
از ســازمان تجــارت جهانــی بــه شــرح ادامــه می باشــد 

:)۳۱-۳۰ :2۰۰۰ ,Pakdaman(
ــال  ــورهای در ح ــی کش ــای صادرات ــه درآمده ــک ب کم
ــورها و  ــن کش ــدن ای ــی ش ــد صنعت ــت از رون ــعه، حمای توس
ســرعت بخشــیدن بــه رشــد اقتصــادی کشــورهای در حــال 

توســعه.
مطابــق بــا ایــن اهــدا، مهمتریــن طرح هــای ترجیحاتــی 

کــه در زمــان حاضــر اجــرا می شــود عبارتنــد از:
۱- نظام عمومی ترجیحات2

2- کنوانســیون لومــه یــا توافقــات مربــوط بــه اتحادیــه 
ــب و  ــای کارائی ــوزه دری ــی، ح ــورهای آفریقای ــا و کش اروپ
اقیانــوس آرام، ۳- توافقــات منطقــه مدیترانــه، ۴- توافق نامــه 

ــژه ترجیحــات۳. نظــام وی
ــرارداد  ــی )ق ــای ترجیحات ــر نظام  ه ــده اکث ــاوت عم تف
ــه ای و  ــی منطق ــه بازرگان ــا موافقت نام ــی(۴ ب ــه ترجیح تعرف
ــه  ــی جنب ــای ترجیحات ــه نظام ه ــت ک ــن اس ــه، در ای دوجانب
متقابــل یــا معاملــه متقابــل ندارنــد و امتیازاتــی هســتند کــه به 
طــور یک جانبــه بــه وســیله کشــورهای اعطاءکننــده ترجیــح 
بــه کشــورهای در حــال توســعه یــا کشــورهای دریافت کننــده 
ترجیــح داده می شــود )Hosseini, 2۰۰۷: ۴۷(، الزم بــه 
ــازات، مســتلزم احــراز  ــن امتی ذکــر اســت کــه اســتفاده از ای
ــده نظــام  شــرایط متعــددی از ســوی کشــورهای دریافت کنن
ترجیحــی، در صــادرات کاالهــا و محصوالتشــان در اتحادیه ها 
ــازات تجــاری می باشــد.  ــده ایــن امیت و کشــورهای اعطاءکنن
ــی از  ــای ترجیح ــال تعرفه ه ــت، اعم ــن اس ــؤال ای ــال س ح
ســوی کشــورهای عضــو ســازمان تجــارت جهانــی، عاملــی 
مؤثــر در خلــق و توســعه تجــارت و صنعــت میــان کشــورهای 
ــاد  ــد انعق ــه رون ــاری؟ ادام ــراف تج ــا انح ــت ی ــو اس عض
ــی دو  ــی در ترتیبات ــه ترجیح ــا تعرف ــاری ب ــای تج قرارداده
ــه  ــورها، چگون ــان کش ــه ای می ــی منطق ــه و حت ــا چندجانب ی

ــازمان  ــا در س ــام تعرفه ه ــی نظ ــب یکپارچگ ــد موج می توان
ــی شــود؟ تجــارت جهان

ــن  ــی، خفیف تری ــارت ترجیح ــات تج ــت، ترتیب ــد گف بای
نــوع همگرایــی اقتصــادی اســت کــه کشــورهای امضاءکننــده 
آن توافــق می نماینــد بــر واردات از یکدیگــر، نرخ هــای تعرفــه 
ــا  ــد همســو ب ــن رون ــاً ای ــه لزوم ــد ک ــال نماین ترجیحــی اعم
آزادســازی تجــاری و تبعیــض در برابــر طرح هــای ثالــث ایــن 
نــوع تجــارت اســت )Saqeb,2۰۰8: 2۰۱( کــه در قالــب چهار 
بنــد ایــن مقالــه، در ابتــدا دالیــل اســتفاده از تعرفــه ترجیحــی 
و توجــه ســازمان تجــارت جهانــی بــه آن را واکاوی و در بنــد 
دوم، آزادســازی تجــاری را کــه از اهــداف اصلی ســازمان مذکور 
اســت در پرتــو اســتفاده از قراردادهــای تعرفــه ترجیحی بررســی 
نموده ایــم. در بنــد ســوم نیــز، ضرورت هــای یکپارچگــی نظــام 
تعرفه هــا در کشــورهای در حــال توســعه، را ارزیابــی و در بنــد 
چهــارم، معیارهــای جدیــد و کیفــی کــه در یکپارچگــی نظــام 
تعرفه هــا بــا اســتفاده از تعرفه هــای ترجیحــی بایــد انجام شــوند 

ــم. ــری پرداخته ای ــان نتیجه گی ــه بی ــن و ب را، تبیی
دالیــل اســتفاده و تأثیــرات قــرارداد تعرفــه ترجیحــی در 

ســازمان تجــارت جهانــی
دالیل استفاده از قرارداد تعرفه ترجیحی

بــرای کشــورها بســیار ضــروری اســت کــه تعرفه هــا را 
طبــق شــرایط و اوضــاع و احــوال تغییــر دهنــد، زیــرا از ایــن 
ــای  ــال قرارداده ــا اعم ــاق ب ــه قاچ ــی را علی ــق اقدامات طری
ــایل های  ــی، پتانس ــد و حت ــام می دهن ــی انج ــه ترجیح تعرف
صادراتــی خــود را نیــز جهــت تقویــت بهتــر شناســایی نمــوده 
و بــا مدیریتــی صحیــح، محصــوالت خــود را از لحــاظ کیفــی 
ــاد  ــدن اقتص ــی ش ــوی رقابت ــه س ــند و ب ــاک می بخش ارتق

.)6-۳ :2۰۱۴ ,Behiksh( حرکــت می کننــد
ــی شــدن کشــورهای توســعه یافته نشــان  ــه صنعت تجرب
ــازی تجــاری  ــه آزادس ــدام ب ــج اق ــا به تدری ــه آنه ــد ک می ده
ــه( و  ــد یاران ــی )مانن ــون حمایت ــات گوناگ ــد و از اقدام کرده ان
مداخله گرایانــه )به ویــژه تعرفه هــا( بــرای ارتقــاء صنایــع خــود 
بهــره برده انــد )Tavakoli, 2۰۱5: ۱۷( چراکــه پنــج کشــور 
ــی کــه ســریع ترین رشــد را در عصــر  از شــش کشــور صنعت
ــا  ــورهایی ب ــته اند )۷۳-۱۹5۰( کش ــم داش ــی کاپیتالیس طالی
ــه ترتیــب رشــد اقتصــادی:  ــاال بوده انــد )کشــورها ب تعرفــه ب
ــد ۴/25-  ــش ۴/۹۴- فنالن ــا ۴/۹5- اتری ــن 8/۰6- ایتالی ژاپ
فرانســه chang, opcit(. )۴/۰5: 5۹( نبایــد فرامــوش نمود 
کــه جهــت تحریــک و تشــویق بــه تجــارت بیشــتر، بایــد بــه 
یکپارچگــی بهتــری نیــز دســت یافــت، یکپارچگــی در تصمیم 
ــی را در  ــه نتایج ــق ک ــادار و عمی ــات پای ــای توافق ــه امض ب
ســاختار تجــاری و تولیــدی شــبکه جهانــی بــه همــراه دارد، 

ــای  ــای تعرفه ه ــام قرارداده ــق در نظ ــی عمی ــرا یکپارچگ زی
ترجیحــی، شــامل نظــم بخشــیدن بــه نظــام داخلــی در بحــث 
ــی، در نهایــت کاهــش  تعرفه هــا و کاهــش تعرفه هــای اعمال
http//(. ــردد ــدی می گ ــه طورج ــرمایه گذاری ب ــک س ریس

p ,2۰۱5 ,www.wto.org ۴5(هــر چنــد از دیرباز کشــورها 
ــه  ــه ای ب ــای تعرف ــال و اســتفاده از قرارداده ــه اعم نســبت ب
صــورت ترجیحــی از خــود تمایــل نشــان می دادنــد، امــا وجــود 
مقــررات حمایتــی در موافقت نامــه عمومــی تعرفــه و تجــارت 
ــه گات(5 خصوصــًا مــواد ۱8 )بنــد الــف( و  ۱۹۴۷ )موســوم ب
۱۹ )بنــد ب( بــر ایــن امــر صحــه گذاشــت تــا کشــورها جهــت 
ــت  ــای حمای ــت اعط ــا جه ــاص و ی ــوالت خ ــرل محص کنت
ــاص،  ــت خ ــک صنع ــاد ی ــرای ایج ــاز ب ــورد نی ــه ای م تعرف
ــد  ــی نماین ــای ترجیح ــام تعرفه ه ــتفاده از نظ ــه اس ــدام ب اق

 .)۳۴۴-۳۳۷ :2۰۰۳ ,Bigzadeh, Ebrahim et al(
تأثیــرات قراردادهــای تجــارت ترجیحــی بــر نظــام 

فه هــا تعر
ــد  ــی و چن ــان منطقه گرای ــاری می ــتگی تج درک وابس
ــات تجــارت  ــد در مطالع ــی موضوعــی جدی ــا همه جانبه گرای ب
بین الملــل نیســت، چراکــه امــروزه درخصــوص تأثیــرات 
ــا  ــده ت ــي ش ــز باالی ــی تمرک ــارت ترجیح ــای تج قرارداده
ــا  ــام کالن تعرفه ه ــث و نظ ــورهای ثال ــر کش ــرات آن ب تأثی
ــادی در  ــد اقتص ــاری و رش ــازی تج ــا آزادس ــاط آن ب و ارتب
ســازمان تجــارت جهانــی روشــن شــود )۳۳-۳۴ :2۰۱5 
,shouti( کارکــرد قراردادهــای تعرفــه ترجیحــی در کاهــش 
دادن بــه تعرفه هــا و ایجــاد شــرایط تدریجــی تجــارت آزاد بــه 
صــورت چندجانبــه اســت چراکــه، ممکــن اســت تجــارت آزاد 
بــه طــور کامــل و لــی یــک دوره کوتــاه و میان مــدت بــرای 
ــد محصــوالت  ــت تجــاری و تولی مساعدســازی شــرایط رقاب
را منجــرط نشــود امــا مطمئنــًا کاهــش تعرفه هــا را بــه 
دنبــال دارد )2۰۱۱World trade report (، امــری کــه 
موافقت نامــه عمومــی تعرفــه و تجــارت نیــز بــه دنبــال آن بود.
ــه  ــا تعرف ــرارداد هــای تجــارت ب ــه، ق ُمبرهــن اســت ک
ترجیحــی میــان کشــورهای عضــو ســازمان تجــارت جهانــی، 
ــط  ــه رواب ــم دادن ب ــازمان را در نظ ــن س ــوذ ای ــد نف می توان
تجــاری کشــورها گســترش دهد و شــروط انحصاری کشــورها 
ــه ای آنهــا در تجــارت  در تجــارت و محدودیت هــای غیرتعرف
ــف بزرگــی در انســجام  ــد موضوعــی کــه ضع را محــدود کن
بخشــی بــه روابــط تجــاری چندجانبــه تجــاری، از دیربــاز بوده 
اســت و موجــب خــارج شــدن کشــورها از تجــارت انحصــاری 
داخلــی و گشــوده شــدن افق هــای تجــاری و همــکاری 
نویــن بــا دیگــر کشــورهای عضــو ســازمان تجــارت جهانــی 
 Chow c,( و تطبیقــی تدریجــی بــا اهــداف ایــن نهــاد اســت

P25 :2۰۰8 ,Gregory(، لــذا اهمیــت باالیــی قراردادهــای 
تجــارت ترجیحــی موجــب شــد تــا در دهــه ۱۹۹۰ انعقــاد آن 
رشــد چشــمگیری بــا بد و بــه بیــش از دو برابر در ســال ۱۹۹5 
تبدیــل و حتــی بــه حــدود یک ســوم بیشــتر، در دهــه اول قرن 
2۱ رســیده و نزدیــک بــه ۳۰۰ قــرارداد تجــارت ترجیحی فعال 
در ســال 2۰۱۰ برســد.6 امــروزه، انعقــاد قراردادهــای تجــارت 
ــان  ــارت می ــی تج ــترش منطقه گرای ــعی در گس ــی س ترجیح
کشــورها بــا تمرکــز بــر کاهــش اختالفــات و ممنوعیت هــای 
تجــاری و هزینــه انجــام بازرگانــی و برداشــتن ممنوعیت هــای 
ــی دارد؛  ــه ترجیح ــدن تعرف ــال ش ــا اعم ــی ب ــی- محل داخل
علي رغــم تفاوت هایــی کــه کشــورها بــه لحــاظ تفاوت هــای 
ــروزه  ــد. ام ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــوری و اجتماع ــی، تئ فرهنگ
تعرفه هــای ترجیحــی در روابــط کشــورهای متفاوت در ســطح 
توســعه یافتگی نیــز جایــگاه خوبــی یافتــه اســت، زیــرا موجــب 
حمایــت در ســطوح بــاال از مالکیــت فکــری و ســرمایه گذاری 
خارجــی و تضمیــن بیمــه ای بهتــر میــان کشــورهای در حــال 
ــرمایه گذار(  ــًا س ــعه یافته )غالب ــرمایه پذیر( و توس ــعه )س توس
ــای  ــا و ارتق ــام تعرفه ه ــع در اصــالح نظ ــه بالطب ــود ک می ش
ــی  ــازی نهای ــورها در آزادس ــوالت کش ــی محص ــطح کیف س
تعرفه هــا و مبــادالت کــه از اهــداف نــگات و ســازمان تجــارت 
ــر اســت؛۷ موضوعــی کــه در  ــوده و می باشــد، مؤث ــی ب جهان
جریــان مذاکــرات دور دوحــه نیــز مــورد تأکیــد اســت )۴-5 
:Halle ,2۰۰5(. از ســوی دیگــر روی آوردن بــه ســمت 
ــق،  ــورد تواف ــای م ــرخ تعرفه ه ــا ن ــی ب ــای ترجیح تعرفه ه
منجــر بــه تبدیــل موانــع غیرتعرفــه ای بــه تعرفه هــا، و از بیــن 
رفتــن تدریجــی اختــالالت تجــاری و آزادســازی تجــاری بــا 
تثبیــت تعرفــه در ســطوح منطقــه ای و محکــم شــدن پایه های 
تجــارت می شــود؛ موضوعــی کــه مانــع از ایجــاد محدودیت در 
بازارهــا و جداســازی اقتصادهــا از یکدیگــر در رقابتــی ناســالم 

)8-۷ :۱۹۹8 ,Lomoshini, et al( می شــود
اعمــال  بــا چگونگــی  تجــاری  آزادســازی  تعامــل 

ترجیــح تعرفــه  قراردادهــای 
ابتدائــًا شــرایط اعمــال  ایــن بخــش،  در بنــد اول 
ــم  ــل مه ــه اص ــه ب ــا توج ــی ب ــه ترجیح ــای تعرف قرارداده
ســازمان تجــارت جهانــی، یعنــی آزادســازی تجــاری بررســی 
شــده اســت و در بنــد دوم، ضوابطــی کــه بــه منظــور نقــض 
نشــدن قوانیــن دامپینــگ در اثــر اســتفاده از تعرفه هــای 
ترجیحــی ُرخ می دهــد و بایــد رعایــت شــوند، پرداختــه شــده 
ــری آن از  ــادی و تأثیرپذی ــم اقتص ــوم، لیبرالیس ــد س و در بن
گســترش قراردادهــای تعرفــه ترجیحــی در ســطوح مختلــف، 

ــت. ــده اس واکاوی ش
شرایط اعمال

معمــواًل کشــورها بــه منظــور رشــد و توســعه اقتصــادی 
و ادغــام در اقتصــاد جهانــی بــا ســایر کشــورها وارد مذاکرات 
تجــاری می شــوند تــا نیازهــای داخلــی را تأمیــن و شــرایط 
ــی  ــت رقابت ــای دارای مزی ــادرات کااله ــرای ص ــب ب مناس
خــود را فراهــم و در نتیجــه حجــم تجــارت خــود را بــا انعقــاد 
قراردادهــای مشــترک ســرمایه گذاری8 افزایــش دهنــد )28-

ــرات  ــارز مذاک ــای ب ــذا از ویژگی ه Hasibi, 2۰۱۱: 2۷(. ل
تجــاری در مراحــل اولیــه، تمرکــز بــر موضــوع حمایت هــای 
تعرفــه ای و تــالش بــه منظــور کاهــش ایــن موانــع جهــت 
افزایــش حجــم تجــارت فی مابیــن می باشــد. موضــوع 
ــره و  ــن مذاک ــناخت طرفی ــد ش ــه نیازمن ــوار ک ــیار دش بس
تجــارت از نرخ هــای تعرفــه ای، تعــداد ردیف هــای تعرفــه ای 
ــری  ــت، ام ــر اس ــای دیگ ــیاری از مؤلفه ه ــر و بس یکدیگ
کــه در مذاکــرات چندجانبــه و منطقــه ای انجــام آن، بســیار 
ــاد  ــم در ایج ــی مه ــی عامل ــت و حت ــوار اس ــر و دش زمان ب
گروه هــای اقتصــادی همچــون، بریکــز و G2۰ بــوده اســت 
ــا،  ــان و اختالف نظره ــادی جه ــای اقتص ــر بحران ه ــا ب ت
ــاری  ــازی تج ــدف آزادس ــه ه ــت، ب ــد و در نهای ــق آین فائ
در ســازمان تجــارت جهانــی دســت یابنــد. )۹۰-۹۱ :2۰۱۳ 
تئوری هــای  و  نظریــات  بررســی   .)Pourahmadi ,
تجــارت جهانــی حاکــی از آن اســت کــه تجــارت آزاد منجــر 
ــد  ــی خواه ــد جهان ــع تولی ــه از مناب ــتفاده کارا و بهین ــه اس ب

شــد، چراکــه بــاز کــردن بازارهــا در جابجایــی مــواد و کاال و 
نیــروی کار، می توانــد ســودمند باشــد، امــا نیازمنــد تعدیالتــی 
ــازه  ــورها اج ــه کش ــی ب ــای ترجیح ــال تعرفه ه ــت. اعم اس
ــازی  ــق آزادس ــج از طری ــرات را به تدری ــه تغیی ــد ک می ده
مســتمر اعمــال کننــد و در ایــن میــان، کشــورهای در 
ــان را  ــا تعهداتش ــد ت ــتری دارن ــت بیش ــعه، فرص ــال توس ح
ــای  ــا در بخش ه ــش تعرفه ه ــور کاه ــه منظ ــره ب در مذاک
کشــاورزی - خدمــات و صنعــت اجــرا و صنایــع خــود را بــا 
ــازی  ــی، مناسب س ــب مل ــار مناس ــوداد و رفت ــول کامله ال اص
کننــد )Irvani, 2۰۰۴: 8(. امــروزه کشــوری براســاس 
جهانــی،  تجــارت  ســازمان  اســناد  و  گات  موافقت نامــه 
ــه  ــالح ب ــد )در اصط ــاد نمی نمای ــاری ایج ــت تج محدودی
ایــن نــوع محدودیت هــای دولتــی سیاســت های بازرگانــی۹ 
گفتــه می شــود( )Saqeb, 2۰۱۱: ۱-2(، چراکــه از ایجــاد 
محدودیت هــای غیرتعرفــه ای و تعرقــه ای منــع شــده اند 
ــدات  ــت تولی ــه منظــور حمای ــه ب ــات ک ــن اقدام و انجــام ای
ــدود ۳۰  ــروزه ح ــا ام ــده ت ــب ش ــت، موج ــان اس داخلی ش
درصــد از اختالفــات کشــورهای عضــو WTO درخصــوص 
قراردادهــای تعرفــه ترجیحــی و تقــض اصــول ایــن ســازمان 
همچــون کامله الــوداد و رفتــار مناســب ملــی و بــا آزادســازی 
ope. ,2۰۱۱ World trade report( تدریجــی باشــد
it, p ۱65(. ســؤال مهــم در تجویــز اعمــال قــرارداد تعرفــه 
ــود در ســطح  ــدد موج ــوابق متع ــه س ــه ب ــا توج ترجیحــی ب
جهــان، چگونگــی اعمــال ایــن نــوع قراردادهــا و تأثیــر آن 

ــرخ آن اســت؟ ــش ن ــا و کاه ــام تعرفه ه ــر نظ ب
ــه  ــی، رابط ــه ترجیح ــرارداد تعرف ــتفاده از ق ــلمًا اس مس
مســتقیمی بــا کاهــش تعرقه هــا مطابــق اســتانداردهای 
ــر  ــا بی تأثی ــدارد؛ ام ــی ن ــب مل ــار مناس ــوداد و رفت کامله ال
ــوک  ــک بل ــان کشــورهای ی ــی می ــاه عموم ــش رف در افزای
اقتصــادی نیســت. امــری کــه نــه تنهــا مــورد تأییــد ســازمان 
تجــارت جهانــی اســت بلکــه ایــن ســازمان مطابــق قواعــد 
ــرارداد  ــترش ق ــر گس ــی را ب ــه محدودیت های ــه ک دور دوح
ــوع  ــن ن ــوده اســت، انجــام ای تجــارت ترجیحــی وضــع نم
ــورها  ــه کش ــد؛ چراک ــق می کن ــه ای را تصدی ــرارداد تعرف ق
ــی  ــه عموم ــق موافقت نام ــان و مطاب ــل تمایالتش ــه دلی ب
تجــارت و خدمــات و مذاکــرات دور دوحــه درصــدد تحقــق 
آن هســتند در واقــع بــه خاطــر ارتقــای رفــاه انســانی اســت 
کــه قاطعانــه از آزادســازی تجــارت حمایــت می شــود و ایــن 
ــیس  ــه تأس ــه موافقت نام ــکل در مقدم ــن ش ــه بهتری ــر ب ام
ــده اســت و مصــرف تجــارت  ــی آم ــازمان تجــارت جهان س
ــه هــدف  ــرای رســیدن ب هدفــي نیســت، بلکــه وســیله ای ب
مهمتــر، یعنــی دسترســی آزادانــه و ارزان بــه کاال و خدمــات 
 .)Bozorgi, 2۰۰۳ ۷:۱6( بــرای تمــام مــردم جهــان اســت
بــه هــر حــال قــرارداد تعرفــه ترجیحــی، مســتقیمًا بــه قواعــد 
ســازمان توجــه دارنــد و در آن قواعــد، حتــی محدودیت هــای 
ــط  ــه از ۱۹۹5 توس ــری ک ــود، ام ــال می ش ــاری۱۰ اعم تج
ــارت  ــازمان تج ــد س ــا قواع ــتا ب ــو، هم راس ــورهای عض کش
ــو  ــن عض ــی طرفی ــی و حمایت ــد اجرای ــورد تأکی ــی، م جهان

بــوده اســت.

پاورقی
۱. Preferential Tariff.
2. Generalized system of preference )GSP(
۳. special Generalized system of preference 
)sGSP(
۴. PTAs )preferential tariff agreements( ۳6
5. General agreement on tariffs and trade.
6. World trade report 2۰۱۱ ope.it, p ۱8۷.
۷. بــرای مثــال در بنــد م 26 گات )پارگــراف الــف و ب( 
صراحتــًا بــه امــکان داشــتن قلمــرو گمــرک مجــزا یــا نظــام 

تعرفــه ای خــاص اشــاره شــده اســت.
8. BIT )bilateral investment treaty(.
۹. Commercial policies.
۱۰. TBT )technical barriers to trade(.

نقش تعرفه ترجیحی در یکپارچگی نظام تعرفه ها در سازمان تجارت جهانی
میان  تجاری  هماهنگی  لزوم  و  توسعه یافتگی  تفاوت سطح  چکیده: 
کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو 
به منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایات از صنایع نوپای داخلی شان، 
از  از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج  به استفاده 
این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می تواند در درازمدت، در 
کاهش نرخ تعرفه های اعمالی کشورها و یکپارچگی نظام تعرفه ها از سوی 
آنان، بنابر قواعد سازمان تجارت جهانی مؤثر باشد. این پژوهش، به شیوه 

توصیفی به بررسی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورهای سازمان تجارت 
جهانی با توجه به قوانین مبارزه با دامپینگ، اصول لیبرالیسم اقتصادی و 
تسریع در یکپارچه سازی نظام تعرفه ها در بخش صنعت پرداخته است و 
به این نتیجه دست یافته است که، نظام تعرفه های ترجیحی دو و چندجانبه 
تجاری  اصول  و  جهانی  تجارت  سازمان  تجاری  آزادسازی  اصول  ناقض 
ایجاد انسجام دائم  مانند رفتار کامله الوداد و رفتار ملی نیست و حتی در 

نرخ تعرفه ها و ایجاد

ثبات پایدار در توسعه کشورهای در حال توسعه به ازای اعطای یارانه، 
به بخش های تولیدی – صنعتی می تواند مفید باشد، اما اجرای صحیح آن 
جهت یکپارچه شدن تعرفه ها، نیازمند نظارت دقیق و به کارگیری شیوه های 
نوین مانند تنوع بخشی به اقسام تعرفه با تثبیت نرخی به عنوان پایه در زمان 
مذاکره عضویت و یا اخذ گزارش های منظم دوره ای از کشورهای استفاده 
کننده از نظام تعرفه ترجیحی به منظور ارتقای سطح تولید کاالها براساس 

قواعد مبدأ است.

محمد حبیبی مجنده- حسین اسماعیل نسب



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1833- سه شنبه 23 شهریور 61400 ورزش دنیای 

حرف های تلخ بهترین مربی تاریخ ورزش ایران؛
از بی مهری ها خسته شده ام!

سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو، طعنه های تندی را به نسبت 
به اعزام برخی از ورزشکاران به المپیک 2۰2۰ به کار برد.

به گزارش دنیای جوانان، هادی رضایی سرمربی خوش فکر و پرافتخار 
تیم ملی والیبال نشسته می گوید از فضای به وجود آمده و توقعات بیش از 
حد خسته شده و نمی خواهد به کارش در این تیم ادامه دهد. او که همراه با 
این تیم هفتمین طالی پارالمپیکی والیبال نشسته را در توکیو آن هم فقط با 
یک ست باخته کسب کرد، در تمام ۹ دوره ای که ایران توانسته پارالمپیک 
روی سکو برود، به عنوان بازیکن، مربی یا سرپرست کنار ملی پوشان حضور 

داشته است.
عنوان  به  را  ایران  نشسته  والیبال  موفقیت  راز  ها  خیلی  که  حالی  در 
یکی از پرافتخارترین تیم های تاریخ ورزش ایران حضور هادی رضایی در 
راس آن می دانند، او فعال ساز جدایی کوک کرده است. او که در این دوره 
سرپرستی کاروان ایران را برعهده داشت، طعنه های تندی را نسبت به عملکرد 

المپیکی ها مطرح کرد.
دقایقی با هادی رضایی همکالم شدیم تا درباره اتفاقات و حواشی قبل، 
حین و بعد از پارالمپیک با او به صحبت بپردازیم. در ادامه مشروح صحبت 
های سرمربی تیم ملی والیبال و البته سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک 

توکیو رامی خوانید.
۱8 روز در یک زندان بودیم!

پارالمپیک توکیو برای ما از دو جهت نسبت به دوره های قبلی متفاوت 
بود. اول از همه ماجرای کرونا بود که باعث شده بود پروتکل های سختگیرانه 
ای برای تیم ها و ورزشکاران در نظر گرفته شود. انگار ما در یک زندان بودیم 
و تیم ملی والیبال نشسته حدود ۱8 روز به جز تمرین و مسابقه از دهکده 
اتفاقات روی روحیه بازیکنان تاثیرگذار است  بیرون نرفت. به هر حال این 
و کار مربیان را به خاطر فشارهای روانی سخت تر می کند. مورد دیگری 
که نسبت به دوره های قبلی تفاوت داشت، تغییر سیاست کشورها در قبال 
پارالمپیک بود. شاید بیش از ۱۰۰ کشور از ۱62 کشور شرکت کننده به دنبال 
کیفی گرایی بودند و برایشان کسب نتیجه در توکیو بسیار مهم بود. قبال اما 
فضا اینطور نبود و خیلی ها هدف از برگزاری پارالمپیک را به یک شکل یک 

جنبش قلمداد می کردند.
وقتی روسیه را به ایران آوردیم، بعضی ها خندیدند

همین کیفی گرایی باعث شده بود تا کار تیم ملی ایران هم در این دوره 
سخت تر از قبل شود. شاید در دوره های قبل ما کال دو بازی سخت در نیمه 
نهایی و فینال داشتیم و در سایر بازی ها از نفرات رزرو خودمان استفاده می 
کردیم، اما در این دوره با اینکه بازی ها را سه بر صفر پیروز می شدیم، فشار 
زیادی روی تیم ما بود و همه رقبا قدرتمند ظاهر شده بودند. خیلی سخت 
حریفان را شکست می دادیم و خدا را شکر که در نهایت قهرمانی حاصل 
شد. خدا را شکر که توانستیم برای دومین دوره متوالی قهرمان شویم. ما حتی 
پیش بینی کرده بودیم که روسیه به فینال می رسد و بعضی ها به ما خندیدند. 

گفتند چرا روسیه را به ایران آوردید تا بازی تدارکاتی کند!
بعد از قهرمانی گفتند چرا آن یک ست را واگذار کردید!

همیشه قهرمانی به آدم می چسبد. شاید برای اولین بار که به قله اورست 
صعود می کنید، هیجان زده هستید، اما صعودهای بعدی هم بدون هیجان 
نیست. ما 2۰۰ روز اردو داشتیم و با یک سال تاخیر به توکیو رفتیم. واقعا این 
طال به ما چسبید. از آن بیشتر نتیجه کلی کاروان عالی بود و خدا را شکر 
همه با موفقیت بازگشتند. اما جالب است برایتان بگویم که بعد از قهرمانی 
اولین سوال خبرنگاران از من این بود که چرا آن یک ست را واگذار کردید!

بهترین تیم تاریخ هستیم، اما نصف پاداش می گیریم
گفتن اینکه تیم ملی والیبال نشسته بهترین تیم تاریخ ورزش ایران است، 
شاید درست باشد، اما این توقع بیش از حد را روی دوش تیم می گذارد. هنوز 
به مسابقات نرفته بودیم همه می گفتند طال را برای شما کنار گذاشتیم. جالب 
اینکه می گویند شما بهترین تیم جهان و بهترین تیم ورزش ایران هستید، 
اما پاداش بچه های ما نصف دیگر ورزشکاران است! البته که من هم معتقدم 
تیمی که به توکیو رفت، تیم بهتری نسبت به تیم هایی بود که در 6 دوره 
قبلی قهرمان پارالمپیک شده بودند. ما واقعا سرعتی ترین تیم مسابقات بودیم 

و در پاس های کوتاه و دوبل پشت خط فوق العاده عمل کردیم.
نباید این تیم را رها کرد

نمی توان گفت که موفقیت های والیبال نشسته تا کجا ادامه دارد. این 
تیم اگر رها شود، دیگر به جایی نخواهد رسید. از همین حاال باید برنامه ریزی 
سه ساله برای پارالمپیک بعدی داشته باشیم. دو ماه دیگر مسابقات قهرمانی 
آسیا برگزار می شود و اواخر سال هم مسابقات قهرمانی جهان است که حکم 

ورودی پارالمپیک پاریس را دارد، انجام خواهد شد.
قیافه من برای خیلی ها تکراری شده!

من گفتم دیگر نیستم چون فکر می کنم قیافه من برای خیلی ها تکراری 
شده است و همه از من توقع دارند. از خبرنگاران بگیر تا دوستان و بازیکنان 
قدیمی ام که انتظار دارند روی نیمکت تیم ملی بنشینند. این ها فشارهای 
مضاعفی را روی من می گذارد. بحث اختالف وجود ندارد و من بیش از حد 

خسته هستم. از سوی دیگر حرف و حدیث ها هم اذیتم می کند.
مگر مهرزاد یک تنه می تواند تیم را قهرمان کند؟

مرتضی مهرزاد بازیکن خوبی است و در این دوره نیز به عنوان بهترین 
بازیکن مسابقات انتخاب شد، اما توجه بیش از حد به او هم خودش و هم 
سایر بازیکنان را اذیت می کند. تیم ما ۱2 بازیکن دارد. اگر دریافت کننده یا 
پاسور خوب نداشته باشیم، مگر مهرزاد می تواند اسپک بزند؟ با یک نفر تیم 
قهرمان نمی شود. ما ۱2 ستاره داشتیم که در راس آن ها باید از داوود علی 
پوریان تشکر کنم که یک ستاره بی بدیل بود. من سه دوره کاپیتان تیم ملی 
ایران است.  بازیکن تاریخ والیبال نشسته  او کاملترین  از نظر من  اما  بودم، 
وقتی می بینیم بعد از مسابقه از 2۰ خبرنگار ۱8 نفر می خواهند با مرتضی 
مهرزاد صحبت کنند، باید این فضا مدیریت شود تا خود او هم ضربه نخورد.

به پیشنهادات خارجی فکر نمی کنم
من هنوز نمی توانم درباره آینده صحبتی کنم. مطمئنا پیشنهادات خارجی 
نمی کنم. فعال می خواهم  به آن ها فکر  اما من اصال  دارد،  زیادی وجود 

استراحت کنم و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.
چرا باید ورزشکاری اعزام کنیم که به خط پایان نرسد؟!

در پایان هم دوست دارم درباره عملکرد خوب کاروان ایران در پارالمپیک 
صحبت کنم. من سرپرست کاروان بودم و ما در این دوره تصمیم گرفتیم 
یک کاروان کیفی را اعزام کنیم که نتیجه اش را هم دیدیم. وقتی 5۰ نفر 
می خواهند به قله صعود کنند، شاید فقط ۴ نفر بتوانند، پس ما دلیلی ندارد 
آن ۴6 نفر باقی را هم با خود ببریم. ما باید در بخش المپیک و پارالمپیک 
هزینه کنیم، اما برای کیفی گرایی. هزینه های دیگر باید در بخش جوانان 
و استعدادیابی صورت بگیرد؛ نه اینکه ورزشکار اعزام کنیم تا از بین 6۴ نفر 
در رده 6۳ قرار بگیرد یا اینکه یک نفر را اعزام کنیم که فقط افتخار حضور 
در چهارمین المپیک نصیبش شود یا اینکه یک نفر اصال به خط پایان نرسد! 

واقعا دلیل این افراد منطقی دارد؟

دیوانگی مورینیو در پایان خوش هزارمین مسابقه 

هزارمین بازی رسمی ژوزه مورینیو، برای او خوش یمن بود و گرگ ها 
به لطف گل دقیقه ۹۱ الشعراوی به صدر جدول رسیدند.

در یکی از دیدارهای هفته سوم رقابت های سری آ ایتالیا، آ.اس رم در 
لحظات پایانی برنده از زمین خارج شد. این مسابقه که تحت تأثیر هزارمین 
به شکلی  بود،  قرار گرفته  تیم هایش  نیمکت  حضور ژوزه مورینیو روی 
دراماتیک و دیدنی برای او و جالوروسی تمام شد تا آقای خاص این دیدار 
خاص را با صدرنشینی در کالچیو به پایان برساند. این بازی که در استادیوم 
المپیک رم برگزار می شد، پایاپی بود و دو تیم رم و ساسولو موقعیت های 
یکسانی برای خلق موقعیت داشتند. اما ابتدا این برایان کریستانته بود که 
میزبان را پیش انداخت. در ادامه ساسولو توسط فیلیپ جوریچیچ به گل 

تساوی رسید تا برتری رمی ها از دست برود.
در حد فاصل دقیقه ۷۰ تا ۷۴، مورینیو دست به انجام ۳ تعویض زد 
که این تغییرات، نتیجه بازی را نیز عوض کردند. استفان الشعراوی و الدور 
شامرادوف دو بازیکن تعویضی رم بودند که وارد زمین شدند. در حالیکه بازی 
رو به پایان بود، شامرادوف بازیکن ازبک رمی ها با یک پاس خوب، الشعراوی 
را صاحب توپ کرد و این بازیکن نیز با ضربه ای دیدنی توپ را وارد دروازه 
ساسولو کرد تا رم در ثانیه های پایانی به یک پیروزی شیرین دست پیدا کند.

گل الشعراوی آغاز استارت انفجاری مورینیو بود. سرمربی پرتغالی رمی 
ها که با دو تعویض طالیی نتیجه بازی را برگردانده بود، با شادی وصف 
ناپذیری همچنان دوندگان دوی صد متر کنار زمین را طی می کرد و از 
گل برتری تیمش در پوست خودش نمی گنجید. آقای خاص که هزارمین 
تجربه مربیگری دوران حرفه ای خود را تجربه می کرد، به رکورد ویژه ای 
رسیده بود و چه چیزی بهتر از اینکه او در این بازی خاص، به شکلی خاص 
برنده از زمین بازی خارج شده و تیمش را نیز به صدر جدول سری آ برساند.

خوشحالی عجیب و غریب و زاید الوصف مورینیو با هم آغوشی او و 
شاگردانش همراه شد. جایی که این مربی پرتغالی خودش را به حلقه شادی 
بازیکنانش رساند و پا به پای آنها به جشن و پایکوبی پرداخت. دویدن های 
مورینیو روی گل الشعراوی، ذهن عالقه مندان به فوتبال را به دیدار میان 
اینتر و بارسلونا در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2۰۱۰ برد 
جایی که ژوزه پس از غلبه بر تیم قدرتمند گواردیوال، تیمش را به فینال 

چمپیونزلیگ رساند و در بازی فینال نیز به قهرمانی رسید.
این نتیجه، منجر به خلق پیروزی شماره 6۳8 مورینیو در هزارمین تجربه 
مربیگری اش بود. او ۱۱ بار برای بنفیکا، 2۰ مرتبه برای یونیائولیریا، ۱2۷ 
بازی برای پورتو، ۳2۱ دیدار برای چلسی، ۱۰8 مسابقه برای اینتر، ۱۷8 بار 
برای رئال مادرید، ۱۴۴ مرتبه برای منچستریونایتد، 86 بازی برای تاتنهام و 
سرانجام 5 بار برای رم روی نیمکت نشسته است تا بدین صورت به رکورد 
۱۰۰۰ بازی در دوران حرفه ای که با کسب 25 جام همراه بوده است، برسد.

شادی خاِص آقای خاص، فورا در فضای مجازی با واکنش کاربران 
مواجه شد. آنها عکس های ترول فراوانی را از لحظه دویدن های مورینیو 
ساخته اند که این یکی از آنهاست و مورینیو را در حالی نشان می دهد که 
زودتر از مارسل جیکوبز ایتالیایی به خط پایان دو ۱۰۰ متر المپیک توکیو 

رسیده است.
نکته عجیب به صحبت های ژوزه در پایان بازی برمیگردد. او پس از 
پیروزی شیرین برابر ساسولو گفته است: به همه دروغ گفتم! من روزها به 
تیم می گفتم که این هزارمین بازی برایم مهم نیست... اما من یک ترس 
باور نکردنی از باخت داشتم! خوشبختانه ما برنده شدیم و من امروز مثل 
یک کودک می دویدم زیرا احساس می کردم ۱2 سال دارم ، نه 58 سال!

این حرف های ژوزه نشان می دهد که او چه انگیزه ای برای کسب 
پیروزی در بازی شماره هزارش داشته است. قطعا کسب تساوی یا شکست 
در بازی به این بزرگی، می تواند تا آخر عمر باعث سرخوردگی مورینیو شود 
و این مسئله ثابت می کند غلبه بر ساسولو برای آقای خاص از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده و حاال علت دویدن های سرخوشانه او نیز بیش از 

پیش مشخص می شود.
این برای نخستین بار نیست که مورینیو پس از پیروزی های دراماتیک 
تیمش اینگونه به داخل زمین می پرد و با دویدن های سریع و تند و تیزش، 
شادی های وصف ناپذیری را از خود به نمایش می گذارد. او سابقه این 
کارها را در زمان حضور در پورتو و اینتر را در کارنامه دارد. همین کارهاست 

که او را به آقای خاص دنیای فوتبال تبدیل کرده است.

فرگوسن: نمی توانستم رونالدو را در سیتی ببینم
سر الکس فرگوسن، سرمربی 
سابق منچستریونایتد، می گوید در 
رونالدو  کریستیانو  بازگشت  روند 
چون  کرده  ورود  باشگاه  این  به 
نمی توانسته شاهد بازی او با پیراهن 

منچسترسیتی باشد.
نقش  تلندی  اسکا سرمربی 
به  رونالدو  بازگشت  در  را  مهمی 
بسیاری  کرد.  ایفا  منچستریونایتد 
از منابع رسمی در روز جمعه خبر 

دادند که فرگوسن تماس های بسیاری را با بازیکن سابق یوونتوس برقرار 
کرده تا او را از پیوستن به رقیب قدیمی یونایتد منع کند.

در  یونایتد  پیراهن  با  رونالدو  بازی  اولین  انجام  از  پس  فرگوسن 
ورزشگاه اولدترافورد بعد از گذشت ۱2 سال گفت:» من مانند همه افراد 
بزرگی  روز  این  که  می گویم  هواداران  همه  سوی  از  هستم.  هیجانزده 
برای منچستریونایتد بود. افراد بسیاری در زمینه بازگشت رونالدو نقش 
داشتند و من هم دخالت کردم چون می دانستم رونالدو واقعا می خواهد به 
اینجا برگردد و این نکته مهمی بود. همه چیز خیلی خوب پیش رفت. این 
اتفاقی هیجان انگیز برای من بود چون نمی توانستم بازی او با پیراهن 
منچسترسیتی را تصور کنم، فر نمی کنم هیچکس قادر به انجام چنین 
کاری باشد. به همین دلیل قدم جلو گذاشت تا اطمینان حاصل کنم که 

او به اینجا خواهد آمد.«
در  رونالدو  حضور  زمینه  فرگوسن  که  نبود  باری  اولین  این 
منچستریونایتد را فراهم می کرد. پیش از این نیز این مربی اسکاتلندی 
بود که در سال 2۰۰۳ و پس از انجام یک دیدار دوستانه برابر پورتو شیفته 
عملکرد درخشان این بازیکن پرتغالی شده و تمام تالش خود را برای انتقال 

او به اولدترافورد انجام داده بود.
رونالدو روز شنبه پس از ۱2 سال دوری از اولدترافورد، بار دیگر با 
پیراهن منچستریونایتد به این ورزشگاه قدم گذاشت. او موفق شد در جریان 
پیروزی ۱-۴ برابر نیوکاسل یونایتد، دو گل برای تیمش به ثمر برساند تا 
بازگشت باشکوهی را برای خودش، باشگاه و هواداران یونایتد رقم زده باشد.

ل  تبا فو تیم  سرمربی 
دیدار  در  گفت:  پرسپولیس 
تاجیکستان  استقالل  بر  برا
تجربه بازیکنان، برگ برنده ما در این 

دیدار خواهد بود.
یحیی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
از  گل محمدی در نشست خبری پیش 
دیدار تیمش برابر استقالل تاجیکستان 
در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: قبل از 
هر چیز بهتر است از مهمان نوازی مردم 
تاجیکستان تشکر کنم. آنها ما را مورد 
محبت خود قرار دادند. مشترکات فرهنگی 
و اجتماعی زیادی بین دو کشور وجود 
دارد و زمانی که در تاجیکستان هستید 
احساس نمی کنید که در کشور دیگری 
هستید. همیشه نزدیکی بین دو کشور از 
نظر فرهنگی وجود داشته و دارد. امیدوارم 
این روابط خوب قوی تر و محکم تر شود.

وی افزود: می دانیم در چه مرحله 
حساسی قرار داریم و می دانیم مقابل 
باید  پرتالشی  و  جوان  انگیزه  با  تیم 
بازی کنیم. برای حضور در این مرحله 
بازی های خوبی انجام دادیم و سختی 
اینجا  به  تا  کردیم  تحمل  را  زیادی 
برسیم. دوست نداریم خیلی راحت از این 
مرحله کنار برویم. برای مبارزه جنگیدن 
و ارائه بازی خوب وارد زمین می شویم 

و با توجه به تجربه خوب بازیکنان ما از 
دوران گذشته، این موضوع برگ برنده 
تیم ما خواهد بود. تیم  خوبی داریم  و 
به نفراتمان ایمان کامل داریم. بازیکنان 
ما مرد روزهای سخت هستند و امیدوارم 

آنها روز خوبی را برای ما رقم بزنند.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
که  است  سال   2 از  بیش  کرد:  اضافه 
پرسپولیس در ورزشگاه خانگی خودش 
در لیگ قهرمانان آسیا بازی نکرده است. 
بیش از ۹۰۰ روز است که به خاطر کرونا 
و بحث تحریم ها در ورزشگاه خانگی 
مان در آسیا بازی نکردیم. این موضوع 
شرایط را برای هر تیمی سخت می کند. 
پرسپولیس پر هوادار ترین باشگاه آسیا 
بیشترین  هواداران  نبود  قطعا  و  است 

ضربه را به تیم ما خواهد زد.

وی ادامه داد: ما پرسپولیس هستیم 
و همیشه برای برد و افتخار جنگیدیم. 
برای هوادارانی که در ورزشگاه نسیتند 
می جنگیم و تا آخرین نفس هر کاری از 
دستمان بر بیاید می جنگیم. بازیکنان ما 
نشان دادند می توانند با تفکرات بزرگ، 
ذهنیت برنده، انگیزه باال و اراده قوی 
مشکالت را برطرف کنند. ما استقالل را 
از فیلم های این تیم در مرحله گروهی 
کردیم.  لیز  نا آ آسیا  قهرمانان  لیگ 
تلویزیون  از  استقالل  اخیر  بازی های 
پخش نمی شد و دلیل این موضوع را 
نمی دانم. استقالل تیم جوان و با انگیزه 
ای است و نظم خوبی در دفاع دارد. به 
طور حتم بازی آسانی پیش رو نداریم.

گل محمدی گفت: خیلی خوشحالم 
در تاجیکستان هستم و باز هم می گویم 

احساس غریبی نداریم. هدف ما از ورزش 
دوستی بین ملت ها ، دولت ها و ایجاد 
رفاقت است. بازی امروز هم یک رویداد 
ورزشی است. احترام زیادی برای حریف 
قائل هستیم و آنها هم زبان ما هستند. 
فارسی زبان شیرین و یک گویش مهم 
افتخار  زبان  این  به  باید  و  است  دنیا 
کنیم. امروز می تواند جشن بزرگی باشد 
به خاطر دوستی بین دولت ها و ملت ها.

بازیکنانم  و  من  کرد:  اضافه  وی 
تیم  یک  مقابل  که  است  بار  اولین 

تاجیکستانی به میدان می رویم.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
که  است  تیمی  استقالل  کرد:  اضافه 
خوب دفاع می کند و تیمی که خوب 
حمله  ضد  برای  قطعا  کند  می  دفاع 
که  شناختی  دارد.  زیادی  های  برنامه 
آنها  که  است  این  داریم  حریف  از  ما 
به  خوب  حمله  به  انتقال  سرعت  با 
سمت دروازه حریف نزدیک می شوند 
در خط حمله  که  بازیکنان خوبی  با  و 
هستند.  خطرناک  حریفان  برای  دارند، 
حریف را آنالیز کردیم و از قدرت خط 
حمله و قدرت دفاعی آنها اطالع داریم. 
و  مهاجمان  مهار  برای  را  راهکارهایی 
را  آنها  و  داریم  تیمی  دفاع  کردن  باز 
تمرین کردیم و امیدوارم بتوانیم آنها را 

در زمین اجرا کنیم.

سپاسگزار مهمان نوازی مردم تاجیکستان هستیم؛

گل محمدی: ما پرسپولیس هستیم و همیشه برای برد و افتخار می جنگیم

در  آسیا  فوتبال  سیون  کنفدرا
تاثیرگذار  بازیکنان  بررسی  به  گزارشی 
حاضر در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا پرداخت که در این بین 
پرسپولیس  ستاره  ترابی«  »مهدی  نام 

هم به چشم می خورد.
لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله 
قهرمانان آسیا در شرایطی از روز گذشته 
با برگزاری دیدار استقالل و  )دوشنبه( 
الهالل آغاز شد که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به دلیل آغاز مرحله یک هشتم، از 
ستاره های حاضر در این مرحله رونمایی 
کرد.در این بین، از مهدی ترابی بازیکن  
تیم فوتبال پرسپولیس هم در بین نفرات 

برتر نام برده شد.
ستاره  این  از  تمجید  در   AFC
گل  پاس  پنج  با  ترابی  نوشت:  ایرانی 
دارد.  قرار  گل سازها  فهرست  صدر  در 
از  یکی  سایه  مهاجم  عنوان  به  او 

گل سازی  برای  پرسپولیس  امیدهای 
و گلزنی است.

کسینا  امارات،  الشارجه  از  برنارد 

از دائجو کره جنوبی، یاسوتو واکیزاکا از 
کاوزاکی ژاپن، ماتئوس پریرا از الهالل 
عربستان و دیگو از پاتوم یونایتد تایلند، 

سلطان الغنائم از النصر، تاکاشی اینکو 
از سرکو اوزاکا دیگر ستاره های حاضر در 
این مرحله لیگ قهرمانان آسیا هستند.
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ترابی در بین ستارگان مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مربی 
کامال  را  ملی  تیم  آسمان  کشورمان 
مسیر  ملی  تیم  گفت:  و  خواند  آفتابی 
حال  در  و  گرفته  پیش  در  را  خوبی 
در  دیدار،  از 2  امتیاز   6 حاضربا کسب 
مرحله پایانی انتخابی جام جهانی 2۰22 

قطر موقعیت بسیار خوبی دارد.
تیم  دیدار  درباره  افاضلی  هومن 
ملی ایران برابر عراق که با نتیجه سه 
برصفر تمام شد، اظهار داشت: این دیدار 
2 نقطه عطف داشت. نخست گل زود 
هنگام ایران و دوم گلی که عراق زد و 
از سوی داوران مردود شد.  به درستی 
بی شک عراق برای جبران گل خورده 
بسیار تالش کرد و توانست ایران را تا 
پیش از گل دوم و تا نزدیک دقیقه 6۰ 
بازی، تحت فشار قرار دهد. خوشبختانه 
ایران  دوم  گل  رسیدن  ثمر  به  از  پس 
و  درآمد  حریف  دست  از  عمل  ابتکار 

کنترل بازی را در اختیار گرفتیم.
وی افزود: برنامه تیم ایران پس از 
گل زود هنگام، بازی محتاطانه و حفظ 
نتیجه بود چرا که مهم بود که از حریف 
گلی دریافت نکنیم. همین مساله باعث 
شد تا عراق نزدیک به 6۰ دقیقه بر بازی 
سوار باشد و ما را اذیت کند. فراموش 
نکنیم همین عراق، کره جنوبی یکی از 
تیم های خوب آسیا را در خانه متوقف 

کرده بود.
گل  عراق  اگر  داد:  ادامه  افاضلی 
برای  ایران  کار  شک  بدون  می زد 
بازی سخت می شد. برای  به  بازگشت 
این موضوع کافی است بدانیم ذهنیت 
تیم برنده هنگامی که با اخالل مواجه 
از  دشوارتر  بازی  به  بازگشت  می شود 

قبل هم می شود.

سردرگمی  با  اینکه  بیان  با  وی 
عراقی ها، ملی پوشان پس از گل دوم 
می توانستند 2 یا ۳ گل دیگر هم به ثمر 
برسانند، ادامه داد: از دقیقه 62 به بعد 2 
و ۳ موقعیت دیگر داشتیم که اگر با دقت 
غیرقابل  نتیجه  می شد  همراه  بیشتری 
با  را  به ثبت می رسید و حریف  باوری 
گل های بیشتری شکست می دادیم؛ اما 
این فرصت ها با بی دقتی از یک سو و از 
جان گذشتگی مدافعان عراقی از سوی 

دیگر از دست رفت.
ر  »سردا طارمی«  و  »مهدی 

آزمون« بهترینند
شاخص های  درباره  مربی  این 
مهم تیم ملی فعلی کشورمان نیز گفت: 
مهاجم   2 تیم،  این  شاخص  نخستین 
دارای  که   است  تیم  خوب  فوق العاده 
استانداردهای بین المللی هستند؛ این 2 
هم تجربه خوبی دارند هم به خودباوری 
الزم دست پیدا کرده اند.  آنان بهترین 
بسیار  نیز  زمین  در   2 این  هستند. 
هماهنگ بوده و قاطعانه می گویم برای 

تیم های روبه رو  دردسرساز هستند.
افاضلی ادامه داد: پشت سر این 

2 در خط هافبک تراکم بازیکن خوب 
در  بازیکنان  اینکه  بر  عالوه  داریم. 
ترکیب مناسب هستند چند بازیکن بر 
مصدوم  بازیکن  چند  و  نیمکت  روی 
نیز در این خط داریم که در لیگ های 
دنبال  را  خود  فوتبال  کشور  از  خارج 

می کنند.
مربی سابق تیم ملی گفت: درخط 
و  خوب  بازیکنان  نیز  دروازه  و  دفاع 
تمامی  اضافه کنم  باید  داریم.  مناسبی 
نیستند،  بازیکنان  این  ایران  ظرفیت 
توانمندی  هم  تیم  ذخیره  بازیکنان 
بسیاری دارند از این رو، هرگاه هر کدام 
به زمین می آیند به قدر کافی بر بازی 
تاثیر مثبت می گذارند. به عبارت دیگر 
تیم ایران به لحاظ بازیکن مشکلی ندارد 

و در سطح باالیی قرار دارد.
مدیریت کادر فنی تحسین برانگیز 

است
کادر  مدیریت  شیوه  درباره  وی 
فنی در تیم ملی نیز خاطر نشان کرد: 
مدیریت کادر فنی فعلی تحسین برانگیز 
بازیکنانی  همان  بازیکنان  این  است. 
هستند که »مارک ویلموتس« آنان را 

در اختیار داشت.  
این 2 مربی  تفاوت  به گفته وی 
در شیوه مدیریت است. مدیریت یکی 
اشتباه و دیگری درست است. اسکوچیچ 
اینکه  بر  سابق،  عالوه  مربی  برخالف 
دارد  زمین  در  مناسب  فنی  مدیریت 
قدرتمندی  مدیر  نیز  زمین  از  در خارج 

نشان داده است.
وی گفت: بر این باورم،  تیم ملی 
با این کادر مسیر خوبی را انتخاب کرده 
و با برداشتن گام های درست به پیش 

می رود.
خطا و اخراج جزیی از  فوتبال است 
کارشناس فوتبال کشورمان درباره 
است  ممکن  که  احتمالی  مشکالت 
خطای بعضی از بازیکنان به تیم تحمیل 
از  جزیی  اخراج  و  خطا  گفت:  نیز  کند 
فوتبال است و در همه تیم ها این مساله 
وجود دارد. بنابراین اینکه انتظار داشته 
باشیم خطایی در فوتبال صورت نگیرد 
پایه و اساس درستی ندارد. البته من نیز 
موافق جلوگیری از بروز خطای بی مورد 
باید به  اما برخی مواقع بازیکن  هستم 
روی حریف خطا کند تا از حرکت رو به 
جلو بازیکن حریف جلوگیری شود. پس 
باید گفت خطا و اخراج جز جدا نشدنی 
از فوتبال هستند اما در زمان هایی نیز 
بازیکنان نباید بی دلیل خطا کنند که من 

نیز با آن موافقم.
مرحله  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
نهایی انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر 
در قاره آسیا با تیم های عراق، سوریه، 
  A امارات، لبنان و کره جنوبی در گروه

هم گروه است.
و  سوریه  برابر  پیروزی  با  ایران 
عراق در صدر جدول این گروه قرار دارد.

کارشناس فوتبال ایران:

 تیم ملی با برداشتن گام های درست به پیش می رود

که  اروپا  قهرمانان  لیگ  جدید  فصل 
باشگاهی  رویداد  بزرگ ترین  و  معتبرترین 
آغاز  )سه شنبه(  امروز  از  است  جهان  در 

خواهد شد.
لیگ قهرمانان اروپا عالوه بر داشتن 
مخاطبین گسترده  در سراسر جهان، از لحاظ 
مالی و تاریخی، اهمیت زیادی برای بزرگان 

قاره سبز دارد.
با  همواره  اروپا  فوتبال  غول های 
این مسابقات  وارد  باالیی  قدرت  و  انگیزه 
این تورنمنت  می شوند و بدون تردید فتح 
بیشتری  اهمیت  نیز  داخلی  مسابقات  از 

برای آنان دارد.
 ،۷ با  آث میالن   ،۱۳ با  رئال مادرید 
با  بارسلونا  و   6 با  لیورپول  و  بایرن مونیخ 
این  تیم های  پرافتخارترین  قهرمانی،   5

تورنمنت معتبر هستند.

نیز  دیگر  جهتی  از  امسال  مسابقات 
اهمیت بیشتری دارد چرا که اکثر تیم های 
سهمیه  توانسته اند،  اروپا  پرافتخار  و  بزرگ 
فصل  در  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  حضور 

جاری را کسب کنند.
در هفته نخست این مسابقات، جدال 
بایرن مونیخ با بارسلونا، لیورپول با میالن و 
همچنین اینتر با رئال مادرید از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
طارمی«  »مهدی  حضور  همچنین 
هم  زنیت  در  آزمون«  »سردار  و  پورتو  در 
در  ایرانی  فوتبال دوستان  تا  شده  موجب 
در  ایران  حمله  خط  زوج  درخشش  انتظار 
این دو مهاجم  باشند.  اروپا  قهرمانان  لیگ 
این  در  گلزنی  و  درخشش  سابقه  توانمند 

مسابقات را دارند.  
برنامه دیدارهای هفته نخست

سه شنبه 2۳ شهریور
E گروه

بایرن مونیخ   - )اسپانیا(   بارسلونا 
)آلمان(

بنفیکا   – ین(  وکرا ا ( موکیف  دینا
)پرتغال(

F گروه
 –  ) ئیس سو ( یز  نگ بو یا

منچستریونایتد)انگلیس(
ویارئال )اسپانیا( – آتاالنتا )ایتالیا(

G گروه
سه ویا )اسپانیا(  - سالزبورگ )اتریش(
لیل )فرانسه( – وولفسبورگ )آلمان(

H گروه
چلسی )انگلیس( – زنیت )روسیه(
مالمو )سوئد( – یوونتوس )ایتالیا(  

چهارشنبه 2۴ شهریور

A گروه
منچسترسیتی )انگلیس( – الیپزیگ 

)آلمان(
کلوب بروژ )بلژیک(  -  پاری سن ژرمن 

)فرانسه(
B گروه

پورتو   –  ) نیا سپا ا ( درید  تلتیکوما ا
)پرتغال(

آث میالن    - )انگلیس(   لیورپول 
)ایتالیا(

C گروه
بشیکتاش)ترکیه(  -  دورتموند )آلمان(
اسپورتینگ )پرتغال( – آژاکس )هلند(

D گروه
شریف تیراسپول )مولداوی( – شاختار 

)اوکراین(
اینتر )ایتالیا(  -  رئال مادرید )اسپانیا(

لیگ قهرمانان اروپا؛

آغاز نبرد بزرگان قاره سبز
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نویسندگی  به  »قلندر«،  نمایشنامه 
و  عاشقانه  روایتی  با  حسینی«  »روزبه 
ایرانی در عشق به راه حسین بن علی )ع( 

منتشر شد.
از روابط  به گزارش دنیای جوانان 
رودکی،  بنیاد  بین الملل  امور  و  عمومی 
بنیاد  انتشارات  اثر  ترین  تازه  قلندر، 
قرار  عالقه مندان  دسترس  در  رودکی 
طراح،  نویسنده،  حسینی  روزبه  گرفت. 
تئاتر،  مدرس  و  پژوهشگر  کارگردان، 
ما  با  جمله  از  نمایشنامه هایی  نگارش 
عاشق،  الکتریک  حکایت  می کنند،  چه 
است،  نوشته  ماه  روی  را  تو  نام  دستی 
کوک  کج  ساز  می شنوی  آنچه  خر، 

سکوت است را برعهده داشته و نمایش های متعددی را نیز 
کارگردانی کرده است.

این نمایشنامه با طرح قصه ای در آیین 
پهلوانی، با مضمونی عاشقانه، آغاز و طی 
روندی دو ساله در بستر پژوهش و خلق 
شخصیت ها و موقعیت های نمایشی آن، به 

رشته  تحریر درآمده است.
کتاب های عرفانی و تاریخی، ادبیات و 
سیاست به شکل شعر و نثر، از قرن چهارم 
هجری تا دوران زندیه، بستر پژوهش این 
اثر بوده است و جغرافیایی حقیقی در اواخر 
را  کاشان  نشانک  شهر  در  زندیه  دوران 

شکل داده است.
که  است  تاریخ  از  برهه ای  اثر  این 
از  دیگر  روایتی  خیال انگیز،  قصه ای  با 
با  دیگر،  زمانه ای  در  دیگر،  عاشورایی 
قهرمانانی که نبرد خیر و شر را رقم می زنند و روایتی عاشقانه و 

ایرانی در عشق به راه حسین بن علی )ع( را به تصویر می کشد.

»قلندر«؛ روایتی عاشقانه و ایرانی در عشق به راه حسین بن علی )ع(

محمدرضا سنگری، با بیان 
بنا  »خاتم«  جشنواره  در  این که 
نیست بازنویسی در قصه ها انجام 
داستان،  محور  است  ممکن  گفت:  دهیم، 
بروز  سبب  وی  کنش  که  باشد  شخصی 
این خصوصیت،  که  باشد  شده  خصوصیتی 
تداعی کننده رفتار پیامبر)ص( است؛ بنابراین 
در ظرف داستان مدرن هم می توانیم به این 

موضوع بپردازیم.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، 
هفتمین دوره جشنواره خاتم با شعار »جهان 
پیامبر)ص(، جهان ما« با محور داستان کوتاه و 
روایت داستانی درباره پیامبر رحمت)ص( برگزار 
می شود. بر این اساس، موضوع داستان و روایت 
داستانی ارسالی به جشنواره باید با الهام از بینش، 
روش، کنش و منش حضرت رسول اکرم)ص( 
با توجه به نیازهای مخاطب و شرایط امروز 
جهان و مستند به اسناد و روایات معتبر باشد. 
همچنین حجم آثار ارسالی هم باید حداکثر 5  
هزار کلمه باشد. با محمدرضا سنگری، نویسنده، 
پژوهشگر و رئیس اندیشکده ادبیات پایداری 
حوزه هنری در رابطه با عنوان، موضوع و هدف 
برگزاری جشنواره خاتم به گفت وگو پرداخته ایم 

که در ادامه می خوانید.
بینش،  ما؛  جهان  پیامبر،  »جهان   
خاتم)ص(«  پیامبر  منش  و  کنش  روش، 
خاتم  جشنواره  دوره  هفتمین  فراخوان  در 
آمده  دوره  این  جشنواره  موضوع  به عنوان 
است. برای خواننده این ها در حد یک واژه 
موضوع  درباره  مبسوطی  شرح  است،لطفا 

امسال جشنواره بفرمایید.
شناخت  به منظور  »خاتم«  جشنواره 
بهتر پیامبر)ص( به عنوان الگو و اسوه برگزار 
می شود. همه ما می دانیم که خداوند در قرآن 
وقتی سخن از اسوه، الگو و سرمشق برای انسان 
مطرح می کند، حضرت ابراهیم)ع( را معرفی 
می کند به خصوص تکیه بر پیغمبر)ص( دارد. 
»لََقْد َکاَن لَُکْم ِفي َرُسوِل الَلّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ...«؛ 
)رسول خدا)ص( برای شما زیباترین و بهترین 
نمونه هست برای اینکه شما بتوانید خودتان را 
بر اساس او معرفی کنید و بسازید(، به زبان 
دیگر پیامبر)ص( یک آینه و آیت است برای 
اینکه تصمیم بگیریم که ساختار و سبک زندگی 
خودمان را به بهترین شیوه شکل دهیم و از این 
الگو بهره ببریم. جشنواره خاتم نیز در پی این 
موضوع و مسئله هست و عمدتاً هم تکیه را بر 

داستان کوتاه گذاشته است.
 موضوع امسال جشنواره خاتم »جهان 
پیامبر و جهان ما با تکیه بر کنش، بینش، منش 
و روش پیامبر)ص(« است. به طور کلی اگر قرار 
باشد جهان پیامبر)ص( را در چند کلمه معرفی 
آزادگی،  انسان دوستی،  ایمان،  جهان  کنیم، 
و  پارسایی  زیبایی،  گره گشایی،  جوانمردی، 
بی تکلفی است و با این واژه ها می توانیم جهان 

پیامبر)ص( را توصیف کنیم.
 در بینش پیامبر)ص( عمدتاً آن را در 
گفتار و قول ایشان می بینیم و در این زمینه 
نیز جمله مشهوری از زبان خود پیامبر)ص( 
»اگر  می فرمایند:  که  است  شده  مطرح 

است  راه  همان  که  را  شریعت  می خواهید 
مطرح  که  سخنانی  و  اقوال  به  بشناسید، 
طول  در  پیامبر)ص(  کنید«.  توجه  کرده ام 
2۳ سال بعثت خود، در زمان های مختلف با 
مردم سخن می گوید، گاهی در میان مردم، 
گاهی در حضور گروهی معدود و برخی اوقات 
با یک رفتار و در یک رخداد بزرگ مثل غدیر 
که پیامبر خطبه می خواند و سخن می گوید، 
این ها بینش پیامبر)ص( را شامل می شود و 
مشخص می شود پیامبر)ص( چه نوع نگاهی 
دارد و هستی، انسان، خدا و روابط انسانی را 

چگونه می بیند.
دارد  وجود  اقوال  این  خوشبختانه   
کنند.  مراجعه  آثار  به  می توانند  دوستان  و 
که  دارد  وجود  فراوانی  و  متعدد  کتاب های 
در  را  اکرم)ص(  رسول  سخنان  می توانید 
آن ها ببینید و بررسی کنید. خود این سخنان 
می توانند سوژه ای برای خلق داستان باشند؛ 
از  را  خود  سوژه  می توانند  نویسندگان  یعنی 
درون این سخنان انتخاب کنند و با خلق قصه 
سعی کنند به القای همان مفهومی بپردازند که 

پیامبر)ص( مطرح کرده است.
 در کنار بینش پیامبر)ص(، منش پیامبر 
را داریم و منش پیامبر)ص( یعنی شخصیت 
زیبایی  و  ربایش  جاذبه،  پیامبر)ص(  ایشان، 
می شده،  یارانش  جذب  باعث  که  داشته 
شخصیتی که هر شخص ایشان را می دید از 
آن خردورزی، محبت، دوست داشتن انسان ها، 
را می آموخت و  عفو، بخشش و گره گشایی 
می گرفت،  قرار  دشمن  رویاروی  وقتی  البته 
خشم، صالبت، استواری و حماسه سازی در 

منش پیامبر)ص( ظهور می کرد.
کنش پیامبر)ص( رفتارهایی است که 
ایشان داشته است. وقتی ما رفتار پیامبر)ص( 
را مرور می کنیم، مردم داری، حلم و بردباری 
می بینیم. پیامبر)ص( به عیادت بیماران می رفته، 
لباس می شسته، بازار می رفته و خرید می کرده، 
حتی بعضی ها تعجب می کردند و می گفتند 
و  می رود  راه  بازار  در  هم  پیامبر)ص(  یعنی 
خرید می کند؟ انتظار داشتند پیامبر)ص( چنین 
رفتارهایی نداشته باشد. در حالی که پیامبر)ص( 
درست مثل دیگران رفتار می کرد؛ یعنی کنش 
او فی الناس بود، برای مردم بود و مردم داری و 
مردم یاری از خصوصیات ایشان بود. هیچ وقت 
اخم نمی کرد و تا جایی که می توانست مشکل 

همگان را خودش حل می کرد. این ها کنش 
پیامبر عظیم الشأن)ص( است.

که  است  مطرح  سؤال  این  حال   
روش  کدام  با  را  رفتارها  این  پیامبر)ص( 
نمایش می داده و به دیگران القاء می کرده؟ 
پیامبر)ص( اغلب اوقات با یک نمایش موضوع 
را به دیگران القاء می کرد. مثاًل شخصی درباره 
پرسیده  سؤال  ایشان  از  گرفتن  وضو  نحوه 
است، شاید اگر ما بودیم نحوه وضوگرفتن را 
توضیح می دادیم، اما پیامبر)ص( می فرمایند 
برو آب بیاور و به شخص می گوید همان طور 
که من وضو می گیرم تو هم وضو بگیر؛ یعنی 
ما  داد.  نمایش  را  وضو  پیامبر)ص(  درواقع 
دست کم 5۰ نمایش در زندگی پیامبر)ص( 
می توانیم پیدا کنیم. گاهی اوقات ایشان موعظه 
می کرد یا با خواندن آیات قرآن به هدایت افراد 
می پرداخت. روش های پیامبر)ص( را می توانیم 
در موقعیت های مختلف بیابیم مثاًل پیامبر)ص( 
در صحنه جنگ یا در برخورد با اسیران از چه 
برابر دشمنی  یا در  استفاده می کرد؟  روشی 
که حکمش اعدام است، وقتی به پیامبر)ص( 
پناه می برد، ایشان با او چه برخوردی می کرد؟ 
ما دشمنی می شناسیم که در صحنه جنگ، 
عموی پیامبر)ص( را که بسیار برای ایشان 
وقتی  اما  رسانده،  شهادت  به  بود  محبوب 
را  اسالم  و  می شود  مواجه  پیامبر)ص(  با 
می پذیرد، ایشان با او چگونه برخوردی دارد؟ 
زنی می شناسیم به اسم هند جگرخوار که همه 
ما با نام او آشنا هستیم که جگر عمویش را 
پیامبر)ص( وقتی  بیرون و به دندان کشید. 
شما  همه  می گوید  می کند،  فتح  را  مکه 
آزاد هستید؛ به شرط این که دزدی نکنید و 
ناگهان  چند مسئله دیگر را مطرح می کند، 
زنی که صورتش را پوشانده به پیامبر)ص( 
می گوید اگر مرد خسیسی داشته باشیم که 
برداریم، چه؟  او پول  از جیب  باشیم  ناگزیر 
بس  که  می زند  فریاد  ابوسفیان  یک دفعه 
است هرچه از این کارها کردی و من گذشت 
کردم و معلوم شد که این زن هند جگرخوار 
است و پیامبر)ص( او را بخشید. زنی که آن 
فاجعه را در میدان جنگ ایجاد کرده بود و با 
قطعات بدن شهدا گردنبند درست کرده بود و 
بر روی اجساد شهدا رقصیده بود، پیامبر)ص( 

این گونه با او برخورد می کند.
 روش های پیامبر)ص( را در مجموعه 

پیامبر)ص(  سیره  عنوان  با  که  کتاب هایی 
براین  بنا بیم.  بیا نیم  می توا می شناسیم، 
اندیشه  و نوع نگاهی به مسائل  پیامبر)ص( 
شخصیت  بشناسیم.  را  آن ها  باید  که  دارد 
پیامبر)ص(، منش او و رفتارهایی که پیامبر)ص( 
برای  پیامبر)ص(  این که  اوست.  کنش  دارد، 
انتخاب این رفتارها از چه روش هایی استفاده 
می کند، همان سنت و سیره پیامبر)ص( است. 
از این رو به نویسندگانی که می خواهند به خلق 
زندگینامه  پیشنهاد می  کنم  بپردازند،  داستان 
پیامبر)ص( را بخوانند. زیرا قرار نیست بازنویسی 
در قصه ها انجام دهیم. بعضی از دوستان این کار 
را می کنند. شما ممکن است قصه ای خلق کنید 
که روح قصه ویژگی های رفتاری پیامبر)ص( 
اجتماعی  حقوق  رعایت  مردم داری،  مانند  را 
که ایشان حتی حقوق درختان و حیوانات را 
راستگویی،  امانتداری،  رعایت می کردند،  نیز 
و  خشم  فروبردن  عهد،  به  وفای  بخشش، 

سپاسگزاری و ... را داشته باشد.
 با توجه به اینکه داستان امروز داستان 
کاماًل  امروز  داستان  ساحت  و  است  مدرن 
شخصی و از ذهن و تراوش های فکری شخص 
نویسنده می گذرد چگونه می توان در این ساحت 

داستانی از پیامبر خاتم)ص( نوشت؟
ممکن است محور داستان شخصی باشد 
شده  بروز خصوصیتی  سبب  وی  کنش  که 
این خصوصیت، تداعی کننده رفتار  باشد که 
بنابراین در همین ظرف  پیامبر)ص( هست، 
داستان مدرن هم می توانیم به آن بپردازیم. در 
نتیجه هرگونه از داستان که باشد، ظرفیت طرح 
خصوصیات و ویژگی های پیامبر)ص( را دارد.

و چه  مؤلفه ها  داستان چه  گونه  این   
ویژگی هایی باید داشته باشد که بتوان گفت 

این داستان، داستان پیامبر خاتم است؟
هر داستانی که جلوه وجودی پیامبر)ص( 
را در خود بروز و نمو دهد، می تواند داستان 
خاتم باشد که وقتی شخصی آن داستان را 
در  آنچه  و  ذهنی  نهایی  رسوب  می خواند، 
نهایت در ذهن خواننده اتفاق می افتد، دریافت 
یکی از زیبایی های رفتار پیامبر)ص( و منش 
ایشان باشد. اگر این موضوع را نشان دهد، این 

داستان خاتم است.
نه ها  نشا ین  ا به  رسیدن  برای   
داستان نویسان چه کارهایی در ساحت داستان 

باید انجام دهند؟
تعیین  تکلیف  نمی توانم  داستان  برای 
نویسندگان  پیشنهاد دهم  اما می توانم  کنم، 
و  خاتم  مجموعه  پیشین  آثار  مجموعه 
داستان های موفقی که پیش تر چاپ شده را 
مجموعه ای  سال  هر  که  می دانید  بخوانند. 
این داستان های شاخص چاپ می شود و  از 
می تواند الگویی باشد که نویسندگان دریابند ما 
چه نوع داستانی را می پذیریم و چه نوع داستانی 
شاخص است. خوشبختانه نمونه های درخشانی 
در طول این سال ها داشته ایم که می توانند برای 
ایده پردازی یاریگر دوستان داستان نویس باشند. 
مهم این است که خروجی نهایی قصه ما را به 
زیبایی های پیامبر)ص( نزدیک کند و او را به 

ما بشناساند.

»خاتم« در پی تداعی رفتار پیامبر در ظرف داستان مدرن است

پروپاگاندا  و  اخالقیات  ابرقهرمان ها«؛بررسی  و  سیاست  »جنگ، 
در کمیك و فیلم

در  پروپاگاندا  و  اخالقیات  ابرقهرمان ها«،  و  سیاست  »جنگ،  کتاب 
به  ترجمه علی اکبر جناب زاده  با  و  پائولو  اثر مارک دی  فیلم  و  کمیک ها 

بازار نشر عرضه شد.
که  واکنش  هایی  مهر،  سوره  انتشارات  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
حاکی  داده  اند  نشان  دنیا  روز  وقایع  به  ابرقهرمانی  فیلم  های  و  کمیک  ها 
از ظرفیت تأمل پذیر آن  ها در پرداختن به اموری است که در ظاهر هیچ 
ارتباطی به آن  ها ندارد. ابرقهرمان  های کتاب  های کمیک از دهه ۱۹۳۰، یعنی 
زمانی که وارد عصر مدرن شدند، تاکنون جای خالِی قدرت  های ماورایی و 
فرادرک انسانی را ُپر کرده  اند؛ قدرت  هایی که پیش از ظهور اومانیسم در 
دوران رنسانس در انحصار »خدا« بود و پس از کنار زدِن الهیات کلیسای 
کاتولیِک قرن چهاردهم و پانزدهم میالدی کودک نوپای »انساِن تجربی« 

آن را به جانشین خدا روی زمین واگذار کرد.
اما این جانشین انسان بود و فاقد هرگونه قدرتی که بتواند فراسوی 
جهاِن ماده را حتی درک کند. کاراکتر سوپرمن اولین واکنش ذهِن وحشت زده 
»انسان رایج« در میانه دو جنگ جهان شمول بود. یک معادله ساده: انسان 

جای خدا را گرفت.
ابرقهرمان  های کتاب  های کمیک آمدند تا دنیا را نجات دهند؛ نخست 
و  بست  می   نقش  کمیک  کتاب  های  صفحات  روی  که  داستان  هایی  در 
حتی تالش نمی  کرد دیوار چهارم را درهم بشکند. سپس، در دنیای واقعی 
از طریق کنشگری با مخاطبی که اکنون شهرونِد جغرافیای فانتزی دنیای 
سوپرمن  مثاًل،  بود.  ماورایی  قدرت  های  با  ابرقهرمان  یک  حمایت  تحت 
در جنگ جهانی دوم نقش مهمی در فروش اوراق قرضه جنگی و تأمین 

هزینه های جنگ داشت.
از  دیگری  بخش  نیز  ابرقهرمانی  داستان  های  شروِر  شخصیت  های 
همین معادله بودند. آن  ها به  عنوان »دیگراِن« داستانشان، که در مقابل 
»ما« تعریف می  شدند، قوای »شر« را در برابر نیروهای »خیر« در آرماگدون 
آخرالزمانی داستانشان تشکیل می  دادند. شرورها بهترین »دیگری سازها« در 
مقابل »ما«ی معمواًل امریکایی بودند و در هر دوره، بازتابی از عمیق ترین 
ترس  های جامعه امریکا به شمار می  رفتند؛ ترس از نازیسم و پیدایش مجدد 
آن در دوران جنگ دوم و پس از آن، ترس از »تهدید سرخ« در دوران 
مک کارتیسم و جنگ سرد و ترس از بنیادگرایی در دوران پس از وقایع یازده 
سپتامبر 2۰۰۱. شکست آلمان نازی در جنگ دوم و فروپاشی شوروی پس 
از جنگ سرد به طرفداران ابرقهرمان  ها اطمینان داد »قدرت آمریکا«، که 
در ابرقهرمان  های ذاتًا امریکایی متبلور شده بود، می  تواند جای خدا را در 

معادالت روز دنیا پر کند. یازده سپتامبر این موازنه را برهم زد.
پس از حمالت یازده سپتامبر 2۰۰۱، ابرقهرمان  ها عماًل بازنشسته شدند. 
آن  ها نتوانستند از ترس  هایی واقعی که دنیا نظاره  گر آن بود جلوگیری کنند. 
چطور می  توانستند کماکان در کشوری زندگی کنند که دائماً در هراِس وقوع 
حمله  ای دیگر روزها را سپری می  کند؟ چگونه می  توانستند هم از عهده مسائل 
دقیق و ظریف بین  المللی برآیند و هم بکوشند رواِن پریشاِن ملتی عمیقًا 
وحشت زده را تسکین دهند؟ اکران سه  گانه بت من، اثر کریستوفر نوالن، 
این فرصت را به ابرقهرمان  ها داد تا جایگاهشان را در فرهنگ عامه از نو 
پیچیده  تر در داستان  های  ناگهان شرورهایی وحشتناک تر و  تعریف کنند. 
ابرقهرمانی پدیدار شدند؛ از جنس همان شرور هایی که امریکا در برابر خود 
می  دید. پس از آن، یک دسته پرجمعیت از تفسیرهای سینمایِی دیگر به 

دنبال بت من نوالن راه افتادند.
تراژدی  های  به  داستانی  نگاهی  آنکه  از  پس  ابرقهرمانی  فیلم  های 
یازده سپتامبر ارائه کردند، به بخش الینفک گیشه تبدیل شدند. آن  ها بر 
خاطرات والدین و اشتیاق کودکان تکیه داشتند. نگاه تازه  ای که در برابر 
قهرمانی  گری ایجاد شد تاریک و پیچیده بود و قلمروی سیاسی امریکا را به 
تصویر می  کشید. روح وحدت در میان مردم امریکا از هم پاشید؛ زیرا ملت به 
شکلی فزاینده، تحت فشار ماشین  های دوقطبِی جناح  های سیاسی این کشور، 
در حال چندقطبی شدن بودند. در نقطه اوج این تراژدی، رئیس  جمهوری به 
قدرت رسید )دونالد ترامپ( که براساس فلسفه  اش یک »مأمور خودخوانده« 
است و زمینه را برای تولید فیلم  هایی ابرقهرمانی آماده می  کند که برای 
یافتن دشمن، به جای نگاه به بیرون از مرزها، اکنون باید داخل مرزهای 

امریکا را جست وجو کنند.
تمام آنچه گفته شد نشان می  دهد کمیک  ها و داستان  های ابرقهرمانی 
فراتر از فقط »داستان« هستند و شایستگی واکاوای حتی در سطوح آکادمیک 
را دارند. کتاب جنگ، سیاست، و ابرقهرمان  ها از همین منظر به کتاب  های 
کمیک ابرقهرمانی و فیلم  های ساخته شده براساس این کمیک  ها، می  نگرد.

نویسنده کتاب، مارک دی پائولو، روایت  های ابرقهرمانی را، همچون 
بازتابی از وقایع روز دنیا، به قضاوت می  نشیند و اخالقیات آن  ها را در قالب 
بخشی از یک پروپاگاندای سیاسی و گاهی نظامی بررسی می  کند. مخاطب 
در این کتاب با واقعیت  هایی چشم  در چشم می  شود که حتی سال  ها طرفدارِی 
دوآتشه از یک ابرقهرمان نیز نمی  تواند آن  ها را برایش آشکار کند. اگرچه 
نویسنده طرز فکری لیبرال دارد و هرازگاهی به سمت سیاست  های جناح 
دموکرات امریکا تلوتلو می  خورد، نگاه توصیفی  اش به فرامتن روایت  های 
ابرقهرمانی در این کتاب به مخاطب اجازه می  دهد فارغ از موضع  گیری  های 
سیاسی، اگرچه با مشقت، اما با نگاهی فراجناحی به تکه  های کوچک تر این 
پازل بنگرد و درنهایت به تصویر کلِّی پنهان در خرده  فرهنِگ ابرقهرمانی 

دست یابد.
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پروانه رسولی خوشبخت

تمدید مهلت ارسال مقاالت به سومین همایش ملی »تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس«

 دبیر اجرایی سومین همایش ملی »تاریخ شفاهی دفاع مقدس« از تمدید مهلت 
ارسال مقاالت به دبیرخانه سومین همایش ملی»تاریخ شفاهی دفاع مقدس« خبر داد و 

گفت: مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه این همایش تا پایان مهرماه تمدید شد.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غالمرضا عزیزی 
رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دبیر اجرایی همایش با اعالم این 
خبر گفت: همایش ملی »تاریخ شفاهی دفاع مقدس« 26 آذر مجازی برگزار می شود و 

مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه این همایش تا پایان مهر تمدید شد.
وی ادامه داد: مبانی نظری و پیشینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس، تاریخ شفاهی دفاع  
مقدس، ضرورت ها و فرصت ها، آسیب شناسی  و موانع پیش روی تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس و نیز سیاست گذاری و نقش سازمان های لشکری و کشوری در تاریخ شفاهی 

دفاع مقدس از محورهای سومین همایش ملی »تاریخ شفاهی دفاع مقدس« است.
دبیر اجرایی همایش ملی »تاریخ شفاهی دفاع مقدس« یادآور شد: عالقه مندان 

می توانند مقاالت خود را به پست الکترونیکی info@defadocs.ir ارسال کنند.
سومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس با همکاری پژوهشکده اسناد 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس برگزار می شود.
محورهای اصلی همایش شامل مبانی نظری و پیشینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس؛ 
تاریخ شفاهی دفاع  مقدس، ضرورت ها و فرصت ها؛ آسیب شناسی و موانع پیش روی 
تاریخ شفاهی دفاع مقدس و نیز سیاست گذاری و نقش سازمان های لشکری و کشوری 

در تاریخ شفاهی دفاع مقدس می شود.
مبانی نظری و پیشینه تاریخ شفاهی دفاع شامل موضوعاتی چون نقش تاریخ 
شفاهی دفاع مقدس در تاریخ نگاری معاصر، نقش و کارکرد تاریخ شفاهی در توسعه تاریخ 
اجتماعی، مبانی جامعه شناختی تاریخ شفاهی دفاع مقدس، انواع داده های اطالعاتی در 
ثبت تاریخ جنگ و جایگاه تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی فرماندهی امام خمینی )ره( در 
دفاع مقدس و اصول ویژگی های مکتب سپهبد شهید قاسم سلیمانی در احیای و ترویج 

تاریخ شفاهی دفاع مقدس می شود.
 محور تاریخ شفاهی دفاع  مقدس، ضرورت ها و فرصت ها نیز شامل موضوعاتی؛ 
چون نقش اسناد محلی در تدوین تاریخ شفاهی، نقش هنر و رسانه در تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس، نقش تاریخ شفاهی اقشار مختلف )زنان، روحانیت، دانش آموزان و ...( در هشت 
سال دفاع مقدس، تاریخ شفاهی دفاع مقدس و فضای مجازی، ضرورت های تدوین 
تاریخ شفاهی دولت و دولتمردان جمهوری اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس، 
چگونگی و نحوه انتقال تجربیات تاریخ شفاهی دفاع مقدس به سایر ملل، راه کارهای 
حفظ و نشر ارزش های دفاع در سازمان های لشکری و کشوری به نسل آینده، جایگاه و 
نقش اندیشه های امام خمینی )ره( در تاریخ شفاهی دفاع مقدس، جایگاه و نقش اندیشه 
های مقام معظم رهبری)مدظله( در تاریخ شفاهی دفاع مقدس و ضرورت های تدوین تاریخ 
شفاهی مدافعات حرم و جبهه مقاومت می شود.آسیب شناسی تاریخ شفاهی دفاع مقدس در 
حوزه مرزهای مشترک با خاطره نویسی، چالش های مصاحبه گر در تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس، نقش تدوینگر در بازنشر و گویاسازی منابع در تاریخ شفاهی دفاع مقدس، تحلیلی 
بر چگونگی ثبت و ضبط تاریخ شفاهی دفاع مقدس، نقد و بررسی اطالعات حاصل از 
مصاحبه در تاریخ شفاهی دفاع مقدس، موانع توسعه و ترویج تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
در سازمان های لشکری و کشوری، باید و نبایدهای تاریخ شفاهی دفاع مقدس در  حوزه 
آزادگان، واکاوی و نقد آثار منتشر شده تاریخ شفاهی دفاع مقدس، آسیب شناسی به کارگیری 
تاریخ شفاهی دفاع مقدس در تحقیقات دانشگاهی و آرشیوهای تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
فرصت یا تهدید از موضوعات سومین محور همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس است.

در حوزه سیاست گذاری و نقش سازمان های لشکری و کشوری در تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس موضوعاتی چون نقش سیاست گذاری ها در احیا، حفظ و ترویج و نهادینه 
سازی تاریخ شفاهی دفاع مقدس، چگونگی ساز و کار مصاحبه گر و تدوین گر در تاریخ 
شفاهی دفاع مقدس، نظام حقوقی در تدوین تاریخ شفاهی دفاع مقدس، چگونگی تبدیل 
تاریخ شفاهی به اسناد مکتوب و نحوه بهره برداری بهینه، واکاوی نقد و بررسی فعالیت 
موسسات تاریخ شفاهی دفاع مقدس و یکسان سازی فعالیت های تاریخ شفاهی در 

سازمان های کشوری و لشکری دربر گرفته می شود.

آگهی حصر وراثت 
آقای منصور پورتور دارای شناسنامه شماره ۴۰2 به شرح دادخواس به کالسه 
۰۰۰۰628/ح۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد یار پورتور به شناسنامه ۳۷ در تاریخ ۹8/2/۱۷ در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- سکینه اسدی فرزند حاجی آقا ش ش 5 متولد ۱۳۳5 همسر متوفی 

2- منصور پورتور فرزند محمد یار ش ش ۴۰2 متولد ۱۳52 پسر متوفی 
۳- محسن پورتور فرزند محمدیار ش ش ۱۰5۹ متولد ۱۳6۳ پسر متوفی 

۴- فضه پورتور فرزند محمدیار ش ش ۷5۳ متولد ۱۳5۹ دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

جوان قره باغ 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد: 
۱۰۰۳ فرعی از 5 اصلی واقع در قریه آیشبن بخش کالرستاق حوزه ثبت 
با  زمین  به ششدانگ یک قطعه  نسبت  فرخزاد  مریم  به  مربوط  ملک چالوس 
انباری به مساحت ۳5۳/5۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از علی حسین زاده 

گیل کالیه مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 

نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی 
نوبت و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی : ۱۱88۳۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰6/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰6

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری 

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد: 
86۳ فرعی از ۱ اصلی واقع در قریه فرج آباد بخش کالرستاق حوزه ثبت 
ملک چالوس مربوط به زلیخا کره بندی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
انباری به مساحت ۳52/8۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از معصوم شعبانی 

مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی 
نوبت و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی : ۱۱8۷۳۱6
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰6/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰6

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری 

آگهي حصروراثت
از  مصطفی شعبان نژاد سراوانی به شماره شناسنامه ۱۰ فرزند علی اکبر 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی اکبر شعبان نژاد سراوانی فرزند علی در تاریخ ۱۴۰۰/۰5/۰8 در شهرستان 
سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-گلبهار 
علی زاده بلسبنه فرزند قنبر به ش ش 2655 نسبت همسر2-مرتضی شعبان 
فرزند ۳-منیره شعبان  نسبت  به ش ش ۴۹۱   اکبر  علی  فرزند  نژاد سراوانی 
نژاد سراوانی فرزند علی اکبر به ش ش 2۰ نسبت فرزند۴-ملیحه شعبان نژآد 
سراوانی فرزند علی اکبر به ش ش 65۳۰۰۰5۹2۷ نسبت فرزند5-مصطفی شعبان 
نژاد سراوانی فرزند علی اکبر به ش ش ۱۰ نسبت فرزند 6-منیژه شعبان نژاد 
سراوانی فرزند علی اکبر به ش ش 2۳۰ نسبت فرزند  به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم  شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری دنا به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ به 
 ۱۴۷H۰۱6۰۱8۴ شماره انتظامی ۴۹5ج ۷8-ایران۴6 به شماره موتور
به شماره شاسی NAAW۰۱HE8FE۰۳2۹۴۳ متعلق به پرویز 

سوری مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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از راست فهیمه جعفری، محمدرضا گودرزی و مهدی زارع
اختصاصی دنیای جوانان

چقدر فاصله مانده است
تا به تو برسم!

پیمان سلیماني

غروب جاده مرا برد تا به تو برسم
قرار بود پس از سال ها به تو برسم

همیشه دورترین آسمان تویی، گفتم
کبوتری بشوم تا رها به تو برسم

تو انتخاب کن، این بار بعد از این مرا
که گم شوم، برگردم و یا به تو برسم

خودت بخواه بیایم به مقصدی که تویی
دعا بکن که شبیه دعا به تو برسم

دعا بکن که ردیف همین غزل بشوم
در انتهای همین بیتها به توبرسم

اگر صالح ندانی تالش بی معنی ست
اگر نخواهی ، دیگر چرا به تو برسم

چقدر باد می آید چقدر آه چقدر !
چقدر فاصله مانده است تا به تو برسم!
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خوانش نمایش حکم مرگ به سبک ارمني ها

ارمنی ها،  به سبک  مرگ  حکم 
برگردان  و  زیتونسیان  پرچ  نوشته 
تهیه کنندگی  به  خچومیان  آندرانیک 
در  اصغریان  مهدی  کارگردانی  و 
سالن استاد جمشید مشایخی خوانش 
اثر یکم و دوم مهرماه  این  می شود. 

ساعت  مشایخی  جمشید  استاد  سالن  در 
۱۷ خوانش می شود. مهدی اصغریان، امیر بشیره نژاد، ابراهیم رضایی، 
امیرحسین نعیمی، هادی قورچیان، مرمر معتمدی دانا و زهرا پسندپور 
بازیگران این اثر هستند. اصغریان در یادداشتی نوشته است: در روزگارانی 
که برایمان زندگی معنایی جز مرگ تدریجی نفس هایمان، آرزوهایمان و 
شاید عاشقانه هایمان ندارد مجالی یافتیم تا برایتان از امید و عشق به وطن. 
ترانه ای آهنگین بسراییم... نه به سبک شعرهایی عاشقانه و نه منظومه ای 
حماسی... به سبک آرمان تفکری؛ به نام انسانیت... بدون مرز، بدون نژاد.

جمشید هاشم پور سوار بر نیسان آبي

سریال نیسان آبی، به کارگردانی 
منوچهر هادی و تهیه کنندگی احسان 
ظلی پور جدیدترین ساخته فیلیمو در 
حال  در  تهران  در  روزها  این  حالی 
زودی  به  که  است  تصویربرداری 

آماده پخش می شود. 
ساخته  طنز  فضایی  در  سریال  این 
سریال  این  در  جذاب  نقشي  در  دیگر  بار  هاشم پور  جمشید  و  می شود 
در کنار حسین یاری، یکتا ناصر، مهران غفوریان و بهناز جعفری ایفاي 

نقش خواهد کرد. 
در خبرهای غیر رسمی حضور امیر جعفری، سعید آقاخانی، سیروس 
همتی و اسدالل یکتا نیز در این سریال اعالم شده است. منوچهر هادي 
بعد از 2 تجربه ناموفق دل و گیسو، قصد دارد تا با این سریال طنز بار 

دیگر اعتبار از دست رفته خود را کسب کند.

انتشار آلبوم کیهان کلهر در آبان ماه

آبی همچون شب فیروزه ای، نام 
است  کلهر  کیهان  استاد  جدید  آلبوم 
که تا کمتر از دو ماه دیگر در دسترس 
مخاطبان قرار می گیرد. استاد کلهر که 
همواره آثاري درخشان را به مخاطبان 

ارائه داده و در عین حال در آلبوم بزرگان 
دیگري نیز حضور داشته است، حاال آلبوم 

جدید خود را روانه بازار خواهد کرد.
برای  فیروزه ای، شامل 8 قطعه است و کلهر  آبی همچون شب   
ضبط و اجرای آنها با نوازندگاِن بین المللی چون ساندیپ داس )طبال(، 
کارن اوزونیان )ویولنسل(، سمفونی بریجپورت گریتر و اریک جاکوبسن 
همکاری داشته است. کیهان کلهر که آهنگسازی سریال خاتون را به 
کنسرت  ایران  در  ارزنجان  اردال  اتفاق  به  پیش  چندی  داشته،  عهده 

آنالین برگزار کرده بود.
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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

ستاره اسکندري: امیدمان را از دست دادیم

و  یگر  ز با سکندری  ا ه  ر ستا
تئاتر  و  تلویزیون  سینما،  کارگردان 
درباره وضعیت این روزهاي هنرمندان 
کرده  ثابت  تجربه  که  آنجا  از  گفت: 
دغدغه های مسئوالن با دغدغه اهالی 
فرهنگ و هنر فاصله دارد پس قطعا 

دربر  نتیجه ای  هیچ  نیز  ما  مطالبات  بیان 
نخواهد داشت چرا که اگر قرار بود ما شاهد نتیجه روشنی باشیم باید تا 

امروز چنین نتایجی را مشاهده می کردیم! 
متاسفانه ما امیدمان را به شدت از دست داده ایم! اهالی فرهنگ و 
هنر طی حدود 2 سال گذشته با تعطیلی کامل سینما و به ویژه تئاتر روبرو 
بوده اند و متاسفانه هیچ یک از مدیران سعی نکردند رکود شدید به وجود 
آمده در این حوزه را برطرف کنند چرا که کسی دغدغه رفع مشکالت 

هنرمندان را نداشته و ندارد.
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حسین زاده محمد 

بـه مناسـبت روز ملی سـینما 
نشسـت های  سلسـله  ادامـه  در  و 
سـینمای  مـوزه  شـفاهی،  تاریـخ 
ایـران طـی یـک هفتـه هـر روز 
از  یکـی  بـا  تفضیلـی  گفتگـوی 
عوامـل تاثیرگـذار سـینمای ایران 
را  منتشـر مـی کنـد. روز گذشـته 
جالل الدیـن  زادروز  آسـتانه  در  و 
و  ن  تا پیشکسـو ز  ا  ، ن یـا معیر
ر  مـدا نا و  ر  نـدگا ما چهره هـای 
ایـران،  سـینمای  چهره پـرداری 
صحبت هـاي جذابي از این اسـتاد 

ارجمنـد منتشـر شـده اسـت.
اسـتاد جالل الدیـن معیریـان 
آبـاد  یوسـف  در  اینکـه  بیـان  بـا 
تهـران بـه دنیا آمده اسـت، گفت: 
یـم  معلم ها ز  ا یکـی  طریـق  ز  ا
سـمت  بـه  ن  سـالمیا ا ی  قـا آ
در  کـردم.  پیـدا  گرایـش  نقاشـی 
کیمیایـی  مسـعود  بـا  نـی  نوجوا
همـکالس  قریبیـان  مـرز  فرا و 
بودیـم و حتـی خانـه مـا بـه خانه 
و  بـود  نزدیـک  کیمیایـی  آقـای 
در محوطـه بیرونـی خانـه ایشـان 

می کردیـم. اجـرا  تئاتـر 
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
گریـم در سـینما ادامـه داد: مـن 
اسـت  هنـر  گریـم  دارم  تاکیـد 
پایه هـای  بـر  حرفـه  ایـن  زیـرا 
نقاشـی، مجسمه سـازی و آرایـش 
اسـتوار اسـت. درایـن هنر بـا اتکا 
مـردم  نشناسـی،  روا علـوم  بـه 
شناسـی، فیزیـک، شـیمی، تاریـخ 
نـی،  جها ی  فیـا ا جغر مـی،  عمو
آگاهـی بـه سـینما و... می تـوان 
و  یـی  زیبا د  یجـا ا راسـتای  در 
برداشـت.  گام  شخصیت شناسـی 
عنـوان  بـه  خـاص  شـکل  بـه 
مجموعـه  یـک  بـرای  گریمـور 
اولیـن بـار در سـلطان صاحبقران 

کار کـردم. زنده یـاد علـی حاتمـی 
گریمـوری به نام آقـای الله زاری 
داشـت کـه تسـت ها را او انجـام 
یـک  دالیلـی  بـه  امـا  د  مـی دا
پـروژه  تـرک  بـه  مجبـور  دفعـه 
از  کـه  حاتمـی  مرحـوم  و  شـد 
قبـل مـن را می شـناخت دعـوت 
کـرد تـا بـا او همـکاری کنـم. در 
دانشـگاه هنرهای دراماتیک رشته 
گریـم خوانـده بودم و می دانسـتم 
اسـتعداد  بـر ذوق،  گریـم عـالوه 
چیزهایـی  چـه  بـه  خالقیـت  و 
سـلطان  دیـدم  وقتـی  دارد.  نیـاز 
صاحبقـران، ماجـرای ناصرالدیـن 
زیـادی  کتاب هـای  اسـت  شـاه 
ناصرالدیـن  و  تاریـخ  زمینـه  در 
شـاه خوانـدم. آنقـدر وارد جزئیات 
کتاب هـا  از  یکـی  در  کـه  شـدم 
خوانـدم ناصرالدین شـاه یک خال 
گوشـتی بـزرگ در کنـار گوشـش 
داشـته اسـت بر همین اسـاس در 
مشـایخی  جمشـید  صـورت  روی 
گذاشـتم.  را  خـال  فیلـم  ایـن  در 
علـی حاتمـی از مـن پرسـید کـه 
و  گذاشـتی  را  خـال  ایـن  چـرا 

در  دادم  توضیـح  او  بـرای  مـن 
روایـت  چیـزی  چنیـن  کتاب هـا 
در  حاتمـی  علـی  اسـت.  شـده 
پاسـخ بـه مـن گفت ما باید سـعی 
کنیـم در فیلم هـا تاریـخ را زیباتـر 
بـه نمایـش درآوریـم و ناهنجاری 
کـه ممکـن اسـت توجـه مخاطب 
را بـه خـود جلـب کند را اسـتفاده 
نکنیـم. اگـر هم ایـن خال را روی 
صـورت ناصرالدیـن شـاه نگذاری 
هیـچ فـردی نمی گویـد کـه آن را 
نگذاشـتید. زنده یـاد علـی حاتمـی 
معتقـد بـود مـا هنـر کالسـک را 
دنبـال کنیـم و رئـال کار نکنیم  و 
بـر همیـن اسـاس شـخصیت ها را 
انسـان ها  مطلـوب نشـان دهیـم، 
طالـب زیبایـی هسـتند و مـا بایـد 
دهیـم.  نشـان  زیباتـر  را  تاریـخ 
مهـد  نقـش  لیـل  د همیـن  بـه 
علیـا کـه زشـت بـود را او تاکیـد 
و  کنـد  بـازی  همسـرش  داشـت 
وجـه  زیباتریـن  بـه  چهره شـان 
می گفـت  حاتمـی  شـود.  سـاخته 
آن  مشـایخی  شـاه  لدیـن  ناصرا
زمـان اسـت نمی خواهم او زشـت 

تاریـخ  می خواهـم  بلکـه  باشـد 
در  حتـی  دهـم.  نشـان  زیبـا  را 
نیـز  منفـی  مـورد شـخصیت های 
بـه خاطـر  می گفـت سـعی نکـن 
در  قـو  چا رد  بودنشـان  منفـی 
صورتـش باشـد زیـرا بسـیاری از 
منفی هـا چهـره خوبـی دارنـد امـا 
منفی هسـتند. علـی حاتمی درباره 
مـن و عبدالل اسـکندری می گفت 
لدیـن  جالل ا زی  چهره پـردا در 
معیریـان نـگاه هنـری و عبـدالل 
دارد.  صنعتـی  نـگاه  اسـکندری 
اسـکندری  عبـدالل  می گفـت  او 
شـمس  معیریـان  جالل الدیـن  و 
کار  هـردو  و  هسـتند  موالنـا  و 
مـن  تاییـد می کننـد.  را  یکدیگـر 
اسـکندری دو دوسـت  و عبـدالل 
خیلـی خـوب درکنـار هـم امـا بـا 

بودیـم. متفـاوت  دیـدگاه 
بخـش  در  معیریـان  اسـتاد 
دیگـري از ایـن گفتگـو بـا بیـان 
شـروع  انقـالب  ز  ا بعـد  ینکـه  ا
یی  سـینما ی  لیت هـا فعا بـه 
کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  کـرده 
فیلم هـای آقـای هیروکلیـف، هـر 

سـه نفرشـان، زنده بـاد، پـرواز بـه 
سـوی مینـو فیلم هایـی بـود کـه 
در ابتـدای فعالیتـم در سـینما کار 
کـردم کـه ادامـه پیـدا کرد تـا به  
فیلم هـای علـی حاتمـی و سـرب 
سـاخته مسـعود کیمیایی رسـیدم. 
بـه  ه  ر شـا ا بـا  ن  یـا معیر
حضـورش بـه عنـوان گریمـوردر 
داد:  توضیـح  کوچک خـان  میـرزا 
در میـرزا کوچک خـان برای نقش 
میـرزا در ابتـدا داریـوش ارجمنـد 
درنظـر گرفتـه شـده بـود و حتـی 
تسـت گریـم هم بـر روی صورت 
او انجام شـده بـود و ناصر تقوایی 
سـلیقه خـاص خـودش را داشـت. 
کارگردانـی  در  کـه  تغییراتـی  بـا 
داده شـد بحـث ایـن بـود کـه آیا 
همچنـان  را  کوچک خـان  میـرزا 
داریـوش ارجمنـد که تسـت شـده 
شـده،  گذاشـته  برایـش  لنـز  و 
بـازی کنـد یـا او را عـوض کنند. 
اتـاق گریـم  در  در جلسـاتی کـه 
تسـت  گفتـم  آنهـا  بـه  مـن  بـود 
گریـم بـر روی صـورت داریـوش 
و  اسـت  ده  دا جـواب  رجمنـد  ا
بـرای ایـن نقـش مناسـب اسـت 
امـا بهـروز افخمـی گفت بـه نظر 
مـن علیرضـا مجلـل کـه خـود از 
خانـواده میـرزا کوچک خان اسـت 
بـرای این نقش بهتر اسـت. کاری 
بـرای  جنگلـی  کوچـک  در  کـه 
شـخصیت ها انجـام دادم بـا توجه 
بـه مسـائل پیـش آمـده، نهایـت 
دقت در شـخصیت پردازی ها شـد.

وی بـا اشـاره بـه همـکاری 
خود با خسـرو سـینایی نیـز گفت: 
زنده یـاد خسـرو سـینایی از جملـه 
کارگردان هایـی اسـت کـه سـینما 
را خـوب می شناسـد و با عوامل به 
خوبـی ارتبـاط برقـرار می کند. در 
فیلـم هیوالی درون، ما در دماوند 
بودیم که برف و سـرمای کشـنده 

و خطـر حملـه گرگ وجود داشـت 
و در شـرایط سـختی کار کردیـم. 
دقیقـی  توضیـح  سـینایی  آقـای 
دربـاره شـخصیت های فیلم دادند 
اصلـی  شـخصیت  گفتـم  مـن  و 
بایـد ماننـد مجسـمه ای باشـد که 
می شـود  خـرد  می خـورد،  تـرک 
بـا  شـرایط  آن  در  می ریـزد.  و 
کـردم  فکـر  محـدود  امکانـات 
کـه بـرای خـوب درآوردن گریـم 
در  کنیـم.  ر  چیـکا شـخصیت ها 
خـود  نظـر  بـا  ترک هـا  نهایـت 
ترفندهـای  بـا  سـینایی  خسـرو 

گریـم و رنـگ ایجـاد شـد.
اسـتاد جالل الدیـن معیریـان 
دربـاره همـکاری خـود بـا محمـد 
دلیـل  بـه  داد:  توضیـح  بزرگ نیـا 
دوسـتی دیرینـه و عالقـه ای کـه 
بـه بزرگ نیـا دارم به دلیل باسـواد 
بودن او کارش را در فیلم طوفان، 
گریم هایـی   . گرفتـم  عهـده  بـر 
ایـن  در  شـخصیت ها  بـرای  کـه 
فیلـم انجـام شـده بـود در زمـان 
خـودش قابـل توجـه اسـت زیـرا 
شـخصیت ها در آب بودنـد و بایـد 
طـوری گریم می شـدند کـه گریم 
آنهـا پاک نشـود اما بـه نظر خودم 
زحمـت گریـم در آن فیلـم آنقـدر 
نبـود کـه منجر به دریافـت جایزه 
شـود. در مورد فیلم سـرب ساخته 

مسـعود کیمیایی خودم را شایسـته 
امـا  می دانسـتم  جایـزه  دریافـت 
بـرای فیلم هـای غـزال و طوفـان 
دور از ذهنـم بـود امـا فیلـم اوینار 
می گرفـت  یـزه  جا یـد  با حتمـا 
زیـرا ایـن فیلـم در تاریـخ سـینما 
تاریـخ گریـم خـودم  و همچنیـن 
حـرف اول را می زند.  برای اوینار 
فکر و ترفندهای زیادی در پشـت 
گریـم آن وجود داشـت و بر روی 
شـخصیت های  تک تـک  گریـم 
فیلـم کار شـده اسـت امـا در روز 
واقعـه تعـداد بازیگرانـی کـه بایـد 
تسـت گریـم می شـدند ۱۰ برابـر 
اوینـار اسـت اما از نظـر من گریم 
اوینـار بـا روز واقعه قابل مقایسـه 

. نیست
معیریـان با بیـان اینکه بهمن 
فرمان آرا کارگردان قوی و باسـواد 
کشـور اسـت، بیان داشت: در فیلم 
خانـه ای روی آب، رضا کیانیان به 
دسـتور بهمـن فرمـان آرا خـودش 
را چـاق کـرده بـود و مـن هیـچ 
نقشـی در اینکـه ایشـان را چـاق 
در  تنهـا  و  نداشـتم  بدهـم  ارائـه 
جزئیـات کوچـک و سـفیدی موی 

سـر دخیـل بودم.
بیـان داشـت:  پایـان  وی در 
من عاشـق رشـته گریم هسـتم و 
زندگـی ام را برای اینکار گذاشـتم. 

دوره ازدواج،  نامـزدی و بچـه دار 
شـدن را بـه خوبـی ندیـدم زیـرا 
دائـم سـر فیلـم بـودم. تولـد بچه 
اولـم را ندیـدم زیرا در یـزد بودم، 
تولـد بچـه دومم سـر گریـم فیلم 
دیگـری بـودم و بچه سـومم سـر 
بـودم  کوچک خـان  میـرزا  فیلـم 
امـا در همـه ایـن روزهـا در کنـار 
هنـر چهره پردازی بـودم و تعصب 
بسـیاری روی این حرفه دارم و با 

عشـق کار می کنـم.
گفتنـی اسـت ایـن گفتگـو به 
ایـران  سـینمای  مـوزه  سـفارش 
و  طوسـی  جـواد  آقایـان  توسـط 
 ۱۳86 سـال  در  حیـدری  غـالم 
ی  ا بـر و  سـت  ا ه  شـد ضبـط 
زادروز  بـا  همزمـان  بـار  اولیـن 
منتشـر  ن  یـا معیر یـن  لد جالل ا
شـده اسـت. موزه سـینمای ایران 
بـه عنـوان مجموعـه ای فرهنگـی 
و تاریخـی کـه راوی سـیر تاریـخ 
و تحـوالت سـینمای ایران اسـت 
خـود را موظـف می دانـد نظرات و 
دیدگاه هـای سـینماگران باتجربـه 
و پیشکسـوت را جمـع آوری کرده 
نـگاه  بـا  ینـده  آ نسـل های  تـا 
و  ی  حرفـه ا ندگـی  ز مسـیر  و 
آثـار  شـکل گیری  و  خلـق  نحـوه 
هنـر  و صاحب نظـران  هنرمنـدان 

شـوند. آشـنا  سـینما 
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ره  جشنوا هشتمین  و  هفتاد 
معرفی  با  گذشته  شب  ونیز  فیلم 
و  مختلف  بخش های  برگزیدگان 
بهترین  طالیی  شیر  جایزه  اهدای 
فیلم به اتفاق، به کارگردانی اودری 
دیوان، فیلمساز فرانسوی لبنانی تبار 

به پایان رسید.
سینمایی  رویداد  قدیمی ترین 
همه گیری  وجود  با  امسال  جهان 
و  مهمانان  کامل  حضور  با  کرونا 
شیوه نامه های  شدید  رعایت  البته 
بهداشتی برگزار شد و هیات داوران 
ریاست  به  رسمی  مسابقه  بخش 
و  اصلی  یزه  جا جون هو  بونگ 
آرا به  اتفاق  بزرگ این دوره را به 
خانم  کرد.  اهدا  زن  فیلمساز  یک 

با  دارد،  لبنانی  اصالتی  که  دیوان 
فیلم اتفاق، ششمین زن برنده شیر 
طالیی جشنواره ونیز لقب گرفت.

ژائو  کلویی  هم  گذشته  سال 
جایزه  خانه به دوش ها،  سرزمین  با 
سپس  و  برده  را  ونیز  شیر طالیی 
در مراسم اسکار با 2 جایزه بهترین 
فیلم و بهترین کارگردان درخشیده 
می رسد  نظر  به  که  ماجرایی  بود. 
امسال هم می تواند با اتفاق، برای 
و  جوایز  فصل  در  دیوان  اودری 
شود.  تکرار  چهارم  و  نود  اسکار 
اهدای جایزه نخل طالیی  از  پس 
بهترین فیلم در جشنواره کن 2۰2۱ 
دوکورنو،  ژولیا  ساخته  تیتان  به 
اتفاق، دومین فیلم فرانسوی است 

که جایزه برتر یکی از ۳ جشنواره 
مهم اروپایی را می برد.

جشنواره  بزرگ  برنده  دیگر 
نتفلیکس  ونیز 2۰2۱ شرکت  فیلم 
بود که با فیلم هایش ۴ جایزه مهم 
بزرگ  جایزه  نقره ای  شیر  برد، 
هیات داوران برای پائولو سورنتینو 
بهترین  نقره ای  شیر  خدا،  و دست 
کارگردان برای قدرت سگ ساخته 
جین کمپیون، بهترین بازیگر جوان 
برای فیلیپو اسکوتی در دست خدا و 
بهترین فیلمنامه برای دختر گمشده 
مگی گیلنهال که با نخستین تجربه 
مسابقه  بخش  در  خود  کارگردانی 
جشنواره ونیز هفتاد و هشتم حضور 
از  پس  هم  کروز  پنه لوپه  داشت. 

زن،  بازیگر  بهترین  جایزه  گرفتن 
از پدرو آلمودووار کارگردان مادران 
آرسیال  جان  کرد.  تشکر  موازی 
برای بازی در مشغول کار: گمشده 
از  ماتی  اریک  کارگردانی  به   8
یگر  ز با ین  بهتر ه  یز جا فیلیپین 
به  حفره  و  آورد  دست  به  را  مرد 
فرامارتینو  میکل آنجلو  کارگردانی 
از ایتالیا جایزه هیات داوران را برد.

ریاست هیات داوران جشنواره 
بر  جون هو  بونگ  را   2۰2۱ ونیز 
بتدا  ا انگل،  با  که  داشت  عهده 
فیلم  بهترین  طالیی  نخل  جایزه 
ادامه  در  و  برد  را  کن  جشنواره 
برنده ۴ جایزه اسکار بهترین فیلم، 
بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه 

و بهترین فیلم بین المللی شده بود.
خیر  ا سال  یکی دو  در  ما  ا
زنان  که  می تو،  جنبش  ادامه   در 
راه  به  جهان  سراسر  در  بسیاری 
بیشتر  هرچه  توجه  بودند،  انداخته 
این  به  نیز  جهانی  جشنواره های 
فیلم های  تعداد  و  مسئله جلب شد 
افزون  بسیار  خانم ها،  شده  ساخته 
آنها  حضور  ادامه  در  است.  شده 
جایزه هایی  تعداد  جشنواره ها،  در 
که به زنان تعلق می گیرد به شکل 
البته  که  می شود  دیده  چشمگیری 
که  وقتی  ندارد  هم  اشکالی  هیچ 
هم  هنری  رزش  ا فیلم ها  ین  ا
ره های  جشنوا در  باشند.  داشته 
در  و...  سباستین  سن  ونیز،  کن، 

از جایزه ها  اخیر بسیاری  سال های 
را زنان فیلمساز به دست آورده اند 
ونیز  جشنواره  در  آن  آخرین  که 
جایزه  طالیی،  شیر  است.   2۰2۱

تفاق  ا نسوی  فرا فیلم  به  ول،  ا
تعلق  دیوان،  اودری  خانم  ساخته 
گرفت که اصلیتی لبنانی فرانسوی 
از  فرانسه  روزنامه های  در  دارد. 
اشاره  نکته  این  به  لوموند  جمله 
اثر  این  که  به نظر می آید  که  شده 
ین  ا است.  فمینیستی  فیلم  یک 
زنان  به  که  فیلم هایی  جشنواره 
است.  نهاده  ارج  را  پرداخته  مجرد 
جالب است که نویسنده مطلب خود 

یک خانم است.
این  دیگر  ای  نشریه  سوال 
است که آیا جشنواره ها بیشتر توجه 

متمرکز  فمینیستی  آثار  بر  را  خود 
ونیز،  جشنواره  همین  در  کرده اند؟ 
خانم  به  کارگردانی  بهترین  جایزه 
جین کامپیون، برای قدرت سگ و 
جایزه بهترین سناریو به خانم مگی 
گیلنهال برای اثر بسیار خوب دختر 
گمشده داده شد. حال باید دید که 
آیا زنان هنرمند با همین قدرت در 
آینده نیز به کار خود ادامه مي دهند 
که  داد  خواهند  نشان  باالخره  و 
نیستند،  برتر  مردان  از  اگر  حداقل 
مي توانند هم تراز آنها باشند و طلسم 
تبعیض نژادي شکسته خواهدشد!؟

برگزیدگان جشنواره ونیز معرفي شدند

وقتي بانوان جایزه هاي اصلي را به خانه مي برند...


