
رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد؛

بینش غلط، اولین دلیل سقوط اقتصاد ایران در جهان

انرژی مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون 
گفت: در شرایط کنونی، تقویت و توسعه پتروشیمی ها 
و ایجاد پتروپاالیشگاه ها ضرورتی غیرقابل انکار است.
سیدموسی موسوی، با اشاره بر ضرورت عبور از خام فروشی و 
افزایش تولید محصوالت پتروشیمی، گفت: با توجه به شرایط موجود 
باید به سمت تولید محصوالت پتروشیمی و ساخت پتروپاالیشگاه 

نفت  وزیر  توجه  مورد  این موضوع  کنیم که خوشبختانه  حرکت 
تنفس  دادن  بر  افزون  باید  افزود:  دارد.وی  قرار  سیزدهم  دولت 
خوراک به پتروپاالیشگاه ها، تسهیالت الزم را نیز در اختیار آنها 
قرار داد تا بتوان در عمل، جلو خام فروشی را گرفت و به ارزش  

افزوده بیشتر دست یافت.
صفحه 2

وزیر بهداشت خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال
 در سراسر کشور

تورم عربستان در یک قدمی صفر شدن!
از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
شاخص  متوسط  اکونومیکس،  تریدینگ 
اقتصاد  بزرگترین  در  مصرف کننده  بهای 
جهان عرب تا پایان ماه آگوست به ۰.۳ درصد رسید 
که نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل ۰.۱ درصد 
کاهش یافته و کمترین تورم ثبت شده 2۰ ماه اخیر 
در این کشور بوده است.  در بین بخش های مختلف، 
درصد   ۶.۵ با  نقل  و  حمل  به  مربوط  تورم  بیشترین 
بوده است و پس از این بخش، ارتباطات با 2.۶ درصد 
و مواد غذایی و نوشیدنی با ۱.۹ درصد قرار دارند. از 
طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب و برق با منفی 
۳.۵ درصد بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل 

با ۰.۴ درصد درصد قرار دارد.
صفحه ۳

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

کیفیت آب شرب اصفهان 
مورد تایید نهادهای نظارتی است

4
تغییرات چشمگیر در قوانین خدمت سربازی 
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اسماعیلی: در 

حوزه فرهنگ و 
هنر برنامه هاي 

انقباضي نداریم!

6ورزش
والیبال ایران

 بر بام آسیا
 ایستاد

5گوناگون

وزير  برنامه هاي  زيادي درباره  اخير صحبت هاي  در روزهاي 
فرهنگ و ارشاد اسالمي خصوصا پيرامون عرصه هنر ايجاد 
شده و در عين حال مخالفان و موافقان هركدام به فراخور 
زمينه كاري شان درباره برنامه هاي اين بخش از دولت صبحت 

كرده اند. 

تيم ملی واليبال ايران در فينال رقابت های قهرمانی ۲۰۲۱ آسيا 
به مصاف ژاپن رفت و با برتری سه بر صفر، عنوان قهرمانی را 
به خود اختصاص داد.در فينال بيست  و يکمين دوره مسابقات 
واليبال قهرمانی مردان آسيا در ژاپن، تيم ملی واليبال ايران به 
مصاف ژاپن رفت و با برتری ۳ بر صفر به عنوان قهرمانی رسيد.

عليرغم اين كه عمر اين اطالعات بيش از ۲۰ سال است  و نوآوری 
های تکنولوژيکی بی شماری در اين زمينه هر روز معرفی می شود 
، اصول اساسی مهندسی ترافيک تغيير نکرده است: دستيابی به 
حركت ايمن، كارآمد و راحت مردم و كاالها با استفاده از خيابان 

ها، جاده ها و بزرگراه ها هدف اين علم می باشد.

مهندسی ترافیک 
چیست و چرا 

ضروری است ؟

ساخت پتروپاالیشگاه ها ضرورتی غیرقابل انکار است مهم ترین تغییرات دو آزمون دکتری و ارشد ۱40۱ 
اعالم شد

انتشار  پیرو  که  کرد  اعالم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
اطالعیه مورخ ۱۰ شهریور در خصوص اعالم رشته ها، مواد امتحانی 
و ضرایب دروس هریک از مجموعه های امتحانی آزمون ورودی 
نیمه متمرکز دکتری )Ph.D( سال ۱۴۰۱، اصالحات و تغییرات هریک از مجموعه 

های امتحانی مشخص شد.
صفحه 2

گفت:  ناجا  سخنگوی  و  اجتماعی  معاون 
مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران اربعین بسته 
است و مردم فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره 

در فضای مجازی را نخورند.
سردار مهدی حاجیان در این باره اظهار داشت: براساس 
مصوبه ابالغی ستاد مرکزی اربعین، مرزهای چهارگانه زمینی 

جمهوری اسالمی ایران با عراق بسته بوده و به زوار ایرانی 
اجازه سفر به عراق از این مرزها داده نخواهد شد.

سخنگوی ناجا در ادامه ضمن اشاره به برخی شایعات 
منتشره در فضای مجازی گفت: مردم عزیز فریب شایعات، 

اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی را نخورند.
صفحه 2

مرزهای زمینی اربعین بسته است
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وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اشـتغال  سـتاد  نشسـت  دومیـن  در 
قـرارگاه رفـاه مـردم گفـت: هـدف از 
نشسـت های سـتاد، ایجاد پلتفرم ملی 
اشـتغال بـا هـدف تبـادل اطالعـات و 
دسـتگاه های  عملکـرد  جمع بنـدی 

اسـت. مختلف 
از  جوانـان  دنیـای  گـزارش  بـه 
مرکـز روابـط عمومی و اطالع رسـانی 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، 
حجـت اهلل عبدالملکـی کـه بـه دلیـل 
صوتـی  پیـام  تاجیکسـتان  بـه  سـفر 
بـرای اعضـای ایـن نشسـت ارسـال 
کـرده بـود، بـا اعـالم اینکـه منظـور 
از پلتفـرم، ایجـاد یـک الگـو و نظـام 
ایجـاد اشـتغال اسـت، اظهـار داشـت: 
می شـود  مشـخص  پلتفـرم  ایـن  در 
بانک هـا، اصنـاف، تعاونی هـا، بخـش 
خصوصـی، متولیـان بازار، دیپلماسـی 
اقتصـاد خارجـی چگونه بایـد در زمینه 

اشـتغال آفرینـی کار کننـد. 
وی گفـت: ایـن پلتفـرم باید یک 
نظریـه مبنا و اصلی داشـته باشـد و به 
نحوی تنظیم شـود کـه همه بازیگران 
آن بـر اسـاس ضوابـط خـود، ایفـای 
نقـش کنند.وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی تصریـح کـرد: پلتفـرم ملی 
اشـتغال بایـد حداکثـر انطبـاق را بـا 
شـرایط، محدودیت ها و سیاسـت های 
دسـتگاه هـا داشـته باشـد و یـک نوع 

هماهنگـی ایجـاد کند.
عبدالملکـی گفـت: ایـن موضوع 
مـی توانـد بـا همـکاری خود دسـتگاه 
هـا بـرای مشـخص کـردن یـا حتـی 
بـه  انجـام شـود،  آنهـا  نقـش  تغییـر 
عبـارت دیگـر قـرار اسـت یـک هـم 

افزایـی و انسـجام اتفـاق بیفتـد.
وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
بـا بیـان اینکـه سـتون فقـرات ایـن 
پلتفـرم، جامعـه مخاطـب ما هسـتند، 
توضیـح داد: اولویـت اول، بیـکاران و 
اولویـت دوم، صاحبـان مشـاغل غیـر 

رسـمی بـا درآمـد پایین اسـت.
ملـی  پلتفـرم  کـرد:  تاکیـد  وی 
اشـتغال بایـد بـه نحوی طراحی شـود 
کـه هـر نهـادی بـه تعـدادی از ایـن 
کدهـای ملـی که یـا بیکار هسـتند یا 
کارشایسـته ندارند، خدماتی در راستای 

ایجـاد اشـتغال ارائـه کند.
عبدالملکـی افـزود: در ایـن باره، 
بانـک هـا می تواننـد در زمینـه تامین 
مالـی، وزارتخانـه هـا در حـوزه هـای 

مربوط به بروکراسـی و قوانین، اصناف 
رسـانی  بـازار  و  بازاریابـی  مـورد  در 

کنند.   کمـک 
ایـران بـه سـازمان  الحـاق  وی 
شـانگهای را اتفـاق مهمـی در سـطح 
ایـن  و گفـت:  دانسـت  المللـی  بیـن 
عضویـت کـه پـس از سـال هـا اتفاق 
افتـاد، گشـایش هـای خوبـی را برای 

کشـور ایجـاد مـی کنـد.
عبدالملکـی اظهـار داشـت: علت 
حضور مـن درتاجیکسـتان امضای دو 
تفاهـم نامـه بـا وزارت تندرسـتی این 
کشـور در خصوص همکاری در زمینه 
آسـیب هـای اجتماعـی، افـراد دارای 
معلولیـت و حمایـت هـای اجتماعـی 
و بـا وزارت محنـت، مهاجرت و شـغل 
در زمینـه تبـادل تجربیـات در حـوزه 
های سیاسـت هـای اشـتغال، مهارت 
آمـوزی، آمـوزش هـای فنـی و حرفه 

ای، بازرسـی و بهداشـت کار بـود.  
وی  خاطـر نشـان کـرد: رئیـس 
جمهـور تاکیـد دارد که حوزه اشـتغال 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی به 
عنـوان موتور محرکه اشـتغال کشـور 
کار را پیـش ببـرد تا نتایـج آن حاصل 
شـود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکیـد کرد: هدف ما در سـتاد اشـتغال 
قـرارگاه رفـاه مـردم این اسـت که در 
خصـوص ایجـاد پلتفـرم ملی اشـتغال 

بـه تفاهـم و جمع بندی برسـیم.
اشـتغال؛  ملـی  سـامانه  هـدف 
جمع بنـدی  و  طالعـات  ا دل  تبـا

هـا د عملکر
وی بـا بیـان اینکـه نـرم افـزار 
اولیـه ایـن کار بـه عنـوان »سـامانه 
ملی اشـتغال« توسـط معاونت توسـعه 
کارآفرینی و اشـتغال تهیه شـده اسـت 

گفـت: ایـن نـرم افـزار بایـد توسـط 
افـراد تکمیل و سـپس اتصـال نهادها 

و سـازمان هـا بـه آن انجـام شـود.
عبدالملکـی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
هـدف پلتفـرم اشـتغال ملـی، تبـادل 
اطالعات و جمع بندی عملکردهاسـت 
گفـت: در ایـن پلتفـرم، برنامـه هـای 
ایجـاد  بـرای  هـا  دسـتگاه  متعـارف 

اشـتغال هـم دیـده مـی شـود.
وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
سـایت  وب  ایـن  در  داشـت:  اظهـار 
ملـی، خدمات دسـتگاه هـای مختلف 
در خصـوص جامعـه هـدف هـم قابل 
دسترسـی خواهد بود و در این سـامانه 
توانیـم  مـی  مـا  و  شـود  مـی  ثبـت 
گـزارش نقـش دسـتگاه هـا در ایجـاد 

اشـتغال را ارزیابـی کنیـم.
عبـد الملکـی تاکیـد کـرد: اگـر 
را  پلتفـرم  ایـن  درسـتی  بـه  بتوانیـم 
طراحـی و نقش هـا را تعیین کنیم، در 
الیحـه بودجـه ۱۴۰۱ بودجه مناسـبی 
بـرای ایفـای ایـن نقـش هـا در نظـر 
خواهیـم گرفـت.وی گفـت: در بودجه 
۱۴۰۰ ، ۳2 هـزار میلیـارد تومان برای 
اشـتغال و تولیـد، تخصیص داده شـده 
بـه  آن  تخصیصـی  نظـام  ولـی  بـود 

نبود.  درسـتی مشـخص 
عبدالملکـی خطـاب بـه اعضای 
مـردم  رفـاه  قـرارگاه  اشـتغال  سـتاد 
یـک  شـما  کمـک  بـا  قطعـا  گفـت: 
جریان جدیدی از برنامه اشـتغال زایی 
ایجـاد خواهیـم کـرد و بـا ایـن پلتفرم 
ملـی، یـک الگـوی قابـل عرضـه بـه 
دنیـا خواهیـم داشـت کـه مـی توانیم 
دوسـت  و  همسـایه  کشـورهای  بـه 

عرضـه کنیـم.
وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 

پیشـنهاد کـرد: نهادهایی کـه خارج از 
دولت، برنامه های اشـتغال دارند مانند 
کمیتـه امداد امـام خمینی)ره(، بسـیج 
سـازندگی، بنیـاد علوی، بنیـاد برکت، 
آسـتان قـدس رضـوی، بـرای تکمیل 
اطالعات سـامانه ملی اشـتغال کمک 
کننـد و برنامـه هـای اشـتغال خـود را 
بـا کـد ملـی افـراد در سـامانه ثبـت و 
بارگـزاری کننـد تـا اشـتراک گـذاری 

اطالعـات به درسـتی اتفـاق بیفتد. 
امیـدواری  اظهـار  عبدالملکـی 
کـرد: مـردم در سـال ۱۴۰۱، فضـای 

را تجربـه کننـد. اشـتغال خوبـی 
فقـط اشـتغال قطعـی در سـامانه 

ملـی اشـتغال ثبـت می شـود
عیسـی منصوری معاون توسـعه 
کارآفرینی و اشـتغال در این نشست با 
ارائـه توضیحاتـی در خصوص سـامانه 
ملی اشـتغال و نحـوه ارتباط نهاد های 
عضـو قـرارگاه به آن گفت: شـغلی که 
بـه طـور قطعی ایجاد شـود، بـرای ما 
مالک اسـت؛ شـغلی کـه در نهادهای 
بیمـه گـر مثـل تامیـن اجتماعـی یـا 
صنـدوق بیمـه اجتماعـی کشـاورزان 
یـا صنـدوق  عشـایر  و  روسـتائیان  و 
هـای دیگـر ثبت شـود و با شـغلی که 
اداره مالیـات، فـرد شـاغل را به عنوان 

مـودی مالیاتی بشناسـد. 
وی اظهـار داشـت: سـامانه ملی 
اشـتغال کمـک می کنـد داده ها را در 
بخـش عرضه و تقاضـا تدقیق کنیم و 
دسترسـی بهتری به آن داشـته باشیم. 
و  کارآفرینـی  توسـعه  معـاون   
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  اشـتغال 
اجتماعـی گفـت: در دو هفتـه آینـده 
کار اطالعـات گیری از نهادهای عضو 
انجام و سـپس کار راستی آزمایی داده 

هـا انجـام خواهد شـد. 
نماینـدگان  نشسـت  یـن  ا در 
دسـتگاه و وزارتخانـه هـای مختلـف 
از جملـه اقتصـادی و دارایـی، میـراث 
و  فرهنـگ  گردشـگری،  و  فرهنگـی 
و  معـدن  صنعـت،  اسـالمی،  ارشـاد 
تجـارت، سـازمان بهزیسـتی کشـور، 
سـازمان فنـاوری اطالعـات، صندوق 
کارآفرینـی امیـد، اتـاق تعـاون، اتـاق 
اصنـاف، صندوق توسـعه ملـی، کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره(، بنیـاد برکت 
و ... برنامـه هـای اشـتغال خـود برای 
۶ ماهـه دوم سـال ۱۴۰۰ و همچنیـن 
منابـع موجود خود را بـرای تحقق این 

برنامـه هـا عنـوان کردند.

الحاق ایران به سازمان شانگهای ارزشمند است؛

وزیر تعاون: پلتفرم ملی اشتغال ایجاد می شود
با گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا تأثیرات مخرب آن بر 
اقتصاد کشور پررنگ تر شده و زندگی مردم به  ویژه اقشاری چون کارگران به 

دلیل کاهش تولید و افزایش بیکاری، آسیب پذیرتر شده است.
آخرین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نشان می دهد 
که پاندمی کرونا بین دو الی شش میلیون کارگر را در کشور بیکار کرده است. 
کارگرانی که دارای خانواده و فرزند بوده و هرکدام نیازهای رفاهی، بهداشتی و 
آموزشی داشته که با نبود درآمدزایی، تأمین کم ترین آن ها دشوار است. بر این 
اساس از همان روزهای ابتدایی ورود این ویروس، تأکید فراوانی بر ارائه مستمری 
و بسته های حمایتی ناشی از کرونا به این جامعه می شد به ویژه آن گروهی که به 
دلیل شرایط پیش آمده شغل خود را از دست داده و سخت تر، آنکه افرادی هم از 

همین قشر، تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار ندارند.
با وجود همه هشدارها نه تنها بسته کارآمدی برای این قشر تخصیص نیافت 
ایام، تعدادی از واحدهای صنفی اقدام به  بلکه به دلیل تعطیلی های مکرر این 
اخراج برخی از کارگرانی کرده که روزمزد بوده و بدون هیچ قراردادی مشغول به 
فعالیت بوده اند. کارگرانی که آمار غیررسمی تعداد آنان را نزدیک به چهار میلیون 

مطرح می کند.
چه سازمانی در برابر بیکاری کارگران، مسئول است؟

در حال حاضر کارفرمایان به بهانه های مختلف کارگران خود را اخراج کرده اند 
و دولت باید به این مسئله توجه کند که اگر کارگری در منزل بنشیند از کجا 

می تواند معیشت خانواده خود را تأمین کند؟
حال پرسشی که وجود دارد آن است که قانون در این باره چه می گوید؟ 
بیمه  از  برخورداری  حق  بر  صراحت  به  خود  اصول  از  یکی  در  اساسی  قانون 
بیکاری و نیز تعهد دولت به تأمین آن برای آحاد مردم تأکید کرده است. طبق 
بازنشستگی،  ازنظر  اجتماعی  تأمین  از  »برخورداری  اساسی،  قانون   2۹ اصل 

بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز 
به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی 
و  عمومی  درآمدهای  از محل  قوانین  است طبق  موظف  دولت  است همگانی. 
درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای 

یک یک افراد کشور تأمین کند.«
بیمه  قانون  اجتماعی و همچنین  تأمین  قانون  قانون کار،  گفتنی است در 
غیرمترقبه  حوادث  و  عادی  شرایط  در  کارگران  بیکاری  موضع  به  نیز  بیکاری 
پرداخته شده است. اما موضوع قابل توجه آن است که با وجود قوانین اینچنینی، 
در شرایطی، موانعی به وجود می آید که قانون هم نمی تواند چندان کمک کننده 
باشد. یکی از این مشکالت مربوط به حداقل سابقه اشتغال الزم در یک کارگاه 
بازمی گردد. ضمن آن ها موضوع قراردادهای موقت کارگری هم وجود دارد که 
طبق رأی دیوان عدالت اداری، فرض قرارداد موقت به منزله وجود اراده کارگر 

برای پایان قرارداد در زمان مذکور در قرارداد تلقی می شود.
به این ترتیب به نظر می رسد دریافت بیمه بیکاری برای همه کارگران مشمول 
تأمین اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا شرایط دریافت دشوار است؛ در حالی که 
در دوران کرونا الزم است با این مورد راحت تر و البته قانونمندانه تر برخورد شود. 
اما به نظر می رسد شرایط برخورداری کارگران از مستمری بیمه بیکاری به طور 

غیرقانونی دشوار شده است.
موضوع دوم آن است که اگرچه دولت بیمه بیکاری را لحاظ کرد اما افرادی 
می توانند برای ثبت نام بیمه بیکاری اقدام کنند که بیمه تأمین اجتماعی را داشتند؛ 
در صورتی که تعداد زیادی از کارگران صنفی بیمه تأمین اجتماعی ندارند. پس 
چگونه می توانند به بیمه بیکاری مراجعه و ثبت نام کنند؟ در این میان نیز تعداد 
زیادی کارگر فصلی هم بیکار شده که این گروه نیز برای تأمین معیشت با مشکالت 

بیشماری، روبرو هستند.

سرمقاله
جامعه کارگری و فاجعه ای به نام کرونا

صفحه ۳

پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
به منظور آماده سازی تیمش برای بازی 
برای  را  تدارکاتی  بازی  سه  الهالل  با 

تیمش در نظر گرفته است.
راستای  در  پرسپولیس  فنی  کادر 
آماده سازی تیم خود برای حضور در ادامه 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، سه بازی 
تدارکاتی را پیش از سفر به عربستان در 

نظر گرفته است.
در این راستا بازی اول، روز سوم 
انجام خواهد شد  مهرماه مقابل پیکان 
و برنامه دو بازی دیگر متعاقبا پس از 

نهایی شدن اعالم خواهد شد.
آخرین  که  این  توجه  قابل  نکته 
فوتبال  در  پرسپولیس  رسمی  بازی 

داخلی در روز پایانی لیگ بیستم، منجر 
به اولین قهرمانی فوتبال ایران در تاریخ 
هشتم مرداد، برابر پیکان انجام شده بود.

نماینده فوتبال ایران، فقط با یک 
بازی رسمی در طول ۷۸ روز که آن نیز 
شد،  انجام  تاجیکستان  استقالل  برابر 
به میدان  بعدی مسابقات  برای مرحله 

خواهد رفت.
روز  که  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
در مرحله یک  سه شنبه هفته گذشته 
هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا برابر استقالل تاجیکستان به برتری 
رسید، روز 2۴ مهرماه در دیدار مرحله 
برابر  رقابت ها  این  نهایی  چهارم  یک 
الهالل عربستان به میدان خواهد رفت.

سه بازی تدارکاتی پرسپولیس پیش از دیدار با الهالل

ملی  تیم  یک  شماره  دروازه بان 
تیم  در  سختی  شرایط  ایران  فوتبال 

باشگاهی خود دارد.
دروازه بان شماره  بیرانوند  علیرضا 
اولین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  یک 
پر  اروپا  فوتبال  در  خود  حضور  فصل 
فراز و نشیب بود و با این حال ۱2 بار 
برای تیمش به میدان رفت که از جمله 
در بازی برابر تاتنهام در لیگ اروپا بود 

که درخشش خوبی داشت.

در  اینکه  به  توجه  با  حال  این  با 
به  او  روی  سرمربی  هم  جدید  فصل 
حساب  یک  شماره  بان  دروازه  عنوان 
حضور  به  تصمیم  بیرانوند  بود،  نکرده 
در تیم بوایشتای پرتغال گرفت و راهی 
این تیم شد تا به صورت قرضی در لیگ 
انتظار  که  حالی  در  کند.  بازی  پرتغال 
او  به  پرتغال  لیگ  در  بیرانوند  داشتیم 
بازی برسد تا دلیل انتقال او از آنتورپ 
به این تیم مشخص شود، او بار دیگر 

در این تیم نیمکت نشین بوده و رافائل 
براکالی دروازه بان برزیلی و رقیب او به 
قدری خوب بوده که حتی در تیم منتخب 
هفته هم قرار گرفته و با این شرایط بعید 
است مربی دست به تغییر بزند و بیرانوند 

را به جای او به بازی بفرستد.
با ادامه این روند که در حال حاضر 
شاهد دیدن آن هستیم، انتقال بیرانوند 
از آنتورپ به بوایشتا را برای گلر شماره 
یک تیم ملی باید انتقالی عجیب دانست 

چرا که او احتماال در صورت ماندن در 
اندازه  به  توانست  می  حداقل  بلژیک 

تعداد انگشتان دو دست بازی کند.
شدن  دار  خدشه  باعث  این  البته 
نشده  او  به  ملی  تیم  فنی  کادر  اعتماد 
تیم  رسمی  دیدار  دو  هر  در  بیرانوند  و 
حضور  جهانی  جام  انتخابی  در  ملی 
ثابت داشت و توانست دروازه تیم ملی 
را بسته نگه دارد و اکنون ۴۶ بازی ملی 

در کارنامه خود دارد.

علیرضا بیرانوند و روزهای بد در اروپا!
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حسینی:
افزایش قیمت ارز موقتی خواهد بود

نماینده مجلس یازدهم در با اشاره به اقدامات مجلس سیزدهم تصریح کرد 
که با همراهی دولت وضعیت اقتصادی و معیشت مردم رو به بهبود خواهد رفت و 

افزایش قیمت ارز قطعاً موقتی خواهد بود.
سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز و باوی درباره اینکه مجلس یازدهم به 
مباحث اقتصادی کمتر پرداخته و انتظارات مردم را پاسخگو نبوده، گفت: مجلس 
یازدهم کارهای خوبی را شروع کرد که بخشی از این کارها اگر چه در روند تصاعدی 
تورم تاثیر کاهشی نداشته، اما در خیلی از جاها قیمت ها و وضعیت اقتصادی کشور 

را تثبیت کرده است. 
وی تصریح کرد: در کنار مصوبات هر مجلسی در دنیا باید یک دولت کارآمد 
و همراه وجود داشته باشد؛ به هر دلیلی دولت قبل تعامل و همراهی خوبی را با 
مجلس یازدهم نداشت که بخشی از آن به فشارهای اقتصادی که وجود داشت، 
بازمی گردد و بخشی نیز اراده ای در این زمینه وجود نداشت. در چنین شرایطی قطعًا 
در اجرا با مشکل مواجه می شویم چون مجری، قوه جداگانه و مختص خود را دارد. 
نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه مجلس یازدهم در بخش 
مسکن، کنترل قیمت ها و در بخش های دیگر از جمله مسائل صنعت مصوبات و 
کارهای خوبی را انجام داده است، گفت: با همراهی خوبی که این دولت به دلیل 
اینکه تازه نفس است و توسط همین مجلس رای اعتماد گرفته، هماهنگی بیشتری 

را پیش بینی می کنیم که وجود داشته باشد. 
وی درباره درباره حمایت عاجل از قشر آسیب پذیر نیز اظهار داشت: یکی از 
خواسته هایی که ما از دولت جدید و به ویژه دو وزیر مربوطه در تک تک کمیسیون ها 
و به ویژه در صحبت هایی که در مخالفت و موافقت وزرا در صحن علنی گفته شد 
داریم، ارائه یک راه حل فوری و یک برنامه کوتاه مدت برای بهبود وضعیت معیشت 

مردم و وضعیت اقتصادی کشور است. 
حسینی در پایان با بیان اینکه بیشتر از آنکه نگرانی داشته باشیم که البته نگرانی 
به جایی است امیدوار هستیم که وضعیت بهتر از آن چیزی که هست پیش برود. 
افزایش قیمت ارز قطعاً موقتی خواهد بود و ما آینده ی بهتری را برای اقتصاد کشور و 
امور معیشتی مردم می بینیم؛ این اراده هم در مجلس و هم در دولت جدید وجود دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس:
مسیر توسعه کشور صحیح نیست

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه راه توسعه کشور صحیح 
نیست، گفت: مسایلی که در بحث تنش آبی در خوزستان، مدیریت منابع آب، از دست 
رفتن جایگاه تولید فوالد خوزستان در تولید فوالد کشور و... به وجود می آید، بیانگر 

آن است که مسیر توسعه کشور را اشتباه طی می کنیم.
مجتبی یوسفی در مراسم کلنگ زنی سه طرح بزرگ توسعه ای شرکت فوالد 
اظهار کرد: تصمیم گیری غلط در  برگزار شد،  اهواز  خوزستان که روز گذشته در 
توسعه کشور باعث از دست دادن فرصت ها شده و همچنین هزینه های سربار تولید 

و لجستیک را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه راه توسعه کشور صحیح نیست، افزود: مسایلی که در بحث 
تنش آبی در خوزستان، مدیریت منابع آب، از دست رفتن جایگاه تولید فوالد خوزستان 
در تولید فوالد کشور و... به وجود می آید، بیانگر آن است که مسیر توسعه کشور را 

اشتباه طی می کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: اینکه در مناطق کویری 
کشور حدود 2۰ تا 2۵ شرکت فوالدی احداث شده است، باعث مسایلی می شود که 

در بخش های دیگر دچار مشکل شویم.
یوسفی ادامه داد: نباید حدود ۱۰ تا ۱۵ سال طرح های توسعه ای که فوالد 
خوزستان را می توانست به جایگاه اصلی تولید فوالد کشور بازگرداند، متوقف می شد. 
این مساله اوج بی انصافی مدیرانی بود که بر این مجموعه در دوران گذشته حکمرانی 
کرده اند.وی افزود: می توانستیم طرح های توسعه ای شرکت فوالد خوزستان را خیلی 
زودتر از این اجرایی کنیم اما این کار انجام نشد و جایگاه تولیدی فوالد خوزستان 
در کشور به دیگر شرکت ها واگذار شد.نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه شرکت فوالدی با تولید کمتر از ۱۰ میلیون تن محصوالت، اصال شرکت 
نیست، گفت: اگر زنجیره ارزش افزوده در شرکت های فوالدی و نوردی تکمیل نشود، 

جایگاه ایران در تولید فوالد در دنیا از دست می رود.

سخنگوی ناجا :
مرزهای زمینی اربعین بسته است

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا گفت: مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران 
اربعین بسته است و مردم فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی 

را نخورند.
سردار مهدی حاجیان در این باره اظهار داشت: براساس مصوبه ابالغی ستاد 
مرکزی اربعین، مرزهای چهارگانه زمینی جمهوری اسالمی ایران با عراق بسته بوده 

و به زوار ایرانی اجازه سفر به عراق از این مرزها داده نخواهد شد.
سخنگوی ناجا در ادامه ضمن اشاره به برخی شایعات منتشره در فضای مجازی 
گفت: مردم عزیز فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی را نخورند.

وی با اشاره به نحوه سفر زوار ایرانی به عراق در شرایط کنونی اظهار داشت: 
و  هوایی  مرزهای  از طریق  زائران  عراق،  دولت  با  ذیربط  نهادهای  توافقات  برابر 
مشروط به تزریق واکسن کرونا می توانند برای شرکت در مراسم اربعین به آن کشور 
سفر کرده و الزم است ۷2 ساعت قبل از سفر نیز تست PCR منفی داشته باشند.

معاون اجتماعی ناجا با اشاره به قوانین سخت دولت عراق در خصوص اتباع 
غیرمجاز گفت: دولت عراق افرادی را که به صورت غیرمجاز و بدون داشتن مدارک 
قانونی به آن کشور مسافرت کنند مجرم شناخته و برابر قوانین قضائی خود رفتار 

می کند.
این مقام انتظامی مجدد تاکید کرد: پلیس در هیچ یک از مرزهای کشور خدمات 
گذرنامه ای به زوار ایرانی اربعین ارائه نمی دهد و افرادی که به این مرزها مراجعه 

می کنند، راهی جزء بازگشت به شهرهای خود نخواهند داشت.
سردار حاجیان از مردم خواست از مراجعه به مرزهای چهارگانه زمینی خودداری 
کنند و به هیچ وجه فریب شایعات و اخبار منتشر شده در فضای مجازی را نخورده 
ایجاد بی نظمی و ترددهای غیرضروری  از  با توجه به وضعیت کرونایی کشور  و 
پیاده روی  با هدف شرکت در  به ویژه برای مراجعه به مرزهای چهارگانه زمینی 

اربعین پرهیز کنند.

های  رسانه  از  استفاده  با  نوجوانان  روانِی  های  آسیب  تشدید 
اجتماعی

بر اساس داده های یک مطالعه در آمریکا، استفاده تقریبًا بی وقفه از رسانه 
های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، منجر به افزایش مشکالت جسمی، کاهش عزت 

نفس و بروز مشکالت روانی دیگر برای نوجوانان شده است.
بر اساس مطالعه انجام شده توسط وال استریت ژورنال، ۴۰ درصد از نوجوانان 
اظهار کردند که تنها هدف آنها از ارسال پست در رسانه های اجتماعی این است 
که از نظر دیگران بهتر به نظر برسند و این در حالیست که ۳2 درصد از دختران 
نوجوان احساس می کردند که اینستاگرام فقط امنیت فیزیکی آنها را تهدید می کند.

با افزایش استفاده از اینستاگرام، نوجوانان در معرض خطر آسیب هایی مانند 
آزار و اذیت های مجازی، افسردگی و عدم خواب کافی قرار می گیرند.

مشهور  مجله  توسط  که   EClinical Medicine مطالعه  جدیدترین  در 
پزشکی The Lancet منتشر شد، کودکان متولد شده در ۱۹ هزار و 2۴۴ خانواده 
که بین سپتامبر 2۰۰۰ تا ژانویه 2۰۰2 به دنیا آمده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.
در این مطالعه پسران و دختران ۱۴ ساله مورد بررسی قرار گرفته و مشخص 
شد که ۷۸ درصد از دختران در این تحقیق به دلیل استفاده از رسانه های اجتماعی 

از وزن خود ناراضی هستند. 
اینستاگرام بعد از شرکت اصلی خود یعنی فیسبوک، دومین پلتفرم پرکاربرد در 

رسانه های اجتماعی محسوب می شود.
به گزارش فاکس نیوز، در حالی که استفاده از رسانه های اجتماعی مضرات 
و مشکالت سالمت روان را در بین نوجوانان افزایش داده، برخی از نوجوانان نیز 
اقدامات پیشگیرانه ای را برای مقابله با این خطرات انجام داده اند. بر اساس گزارش 
ها از هر ۱۰ نوجوان چهار نفر گفته اند که به دلیل قلدری و اقدامات سواستفاده 
گرایانه از جانب برخی از کاربراِن این رسانه اجتماعی، این کاربران را دنبال نکرده اند.

وزیر بهداشت خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در سراسر کشور
به گزارش دنیای جوانان، 
دکتر بهرام عین اللهی - وزیر 
آموزش  و  درمان  بهداشت، 
صورت  اقدامات  تشریح  در  پزشکی 
بازگشایی  تسهیل  جهت  در  گرفته 
مدارس، گفت: در این راستا و براساس 
مطالعات علمی، تصمیمات کمیته علمی 
واکسن  همچنین  و  بهداشت  وزارت 
هایی که در کشور داریم، تایید شد که 
از امروز و در تمام مراکز کشور، دانش 
واکسینه  سال   ۱۸ تا   ۱2 بین  آموزان 
با  بعدی  مرحله  در  همچنین  شوند. 
مطالعات گسترده ای که انجام می شود، 
واکسیناسیون کودکان ۷ تا ۱2 سال را 

آغاز خواهیم کرد.
معنای  به  واکسیناسیون  انجام 

بازگشایی مدارس نیست
وزیر بهداشت با اشاره به الزامات 
اینکه  بر  تاکید  با  و  مدارس  بازگشایی 
انجام واکسیناسیون به منزله بازگشایی 
مدارس نیست، بلکه زمینه ها فراهم می 
مدارس  بازگشایی  برای  افزود:  شوند، 
تزریق  واکسن  دز  دو  هر  است  الزم 
است که  این  ما  توصیه  بنابراین  شود، 
واکسیناسیون  مراکز  به  آموزان  دانش 
مراجعه کنند و به این ترتیب ان شاءاهلل 
واکسیناسیون آنها نیز آغاز و انجام شود.

در  آموزان  دانش  واکسیناسیون 
اولویِت مراکز

عین اللهی با بیان اینکه به مراکز 
واکسیناسیون  که  ایم  کرده  توصیه 
دانش آموزان را در اولویت قرار دهند، 
که  مطالعاتی  براساس  بنابراین  افزود: 
انجام شده واکسن سینوفارم برای این 
این  و  شد  خواهد  تزریق  سنی  گروه 
قرار  نیز  مراکز  همه  اختیار  در  واکسن 

داده شده است.
واکسن  ُدز  میلیون   ۴2 تزریق 

کرونا تا کنون
خدا  لطف  به  کرد:  تصریح  وی 
تزریق  واکسن  ُدز  میلیون   ۴2 تاکنون 
و  سابقه  بی  اقدامی  این  که  ایم  کرده 
تا  چراکه  است؛  خوب  بسیار  رکوردی 
مردم  از  میلیون  پنج  تنها  تیرماه  پایان 

واکسن دریافت کرده بودند.
عین اللهی ضمن تشکر از همراهی 
مردم با وزارت بهداشت، عنوان کرد: از 
و  بسیج  نیروهای  عزیز،  دانشجویان 
داوطلب در همه سازمان ها و نهادها که 
به ما کمک کردند تا آمار مرگ و میر 
در موج پنجم کاهش یافته و جمهوری 
اسالمی ایران این رکورد را که در ۴۵ 
روز ۳۷ میلیون واکسن تزریق کند و به 

ثبت برساند، تشکر می کنم.

انجام واکسیناسیون به معنای پایان 
بیماری کرونا نیست

اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
پایان  معنای  به  واکسیناسیون  انجام 
ویروس  افزود:  نیست،  کرونا  بیماری 
و  دارد  وجود  محیط  در   ۱۹ کووید 
را  فرد  دفاعی  قدرت  واکسیناسیون 

افزایش می دهد.
وی ادامه داد: بنابراین الزم است 
همه افرادی که واکسینه می شوند حتی 
پس از اینکه دو دز واکسن را هم دریافت 
می کنند، حتما فاصله اجتماعی را رعایت 
کرده و از ماسک استفاده کنند. به این 
ترتیب در صورت تایید بازگشایی مدارس 
که البته هنوز زمان آن مشخص نیست، 

باید این موارد در نظر گرفته شوند.
علوم  های  دانشگاه  بازگشایی 

پزشکی تا ۳ هفته آتی
صحبتهایش  درادامه  اللهی  عین 
با اعالم اینکه طی 2 تا ۳ هفته آینده 
بازگشایی  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
مراکز  درباره  حال  عین  در  شوند،  می 
کشور  در  واکسیناسیون  های  پایگاه  و 
به ایسنا، گفت: براساس هماهنگی که 
استانداری ها در سراسر کشور انجام داده 
افزایش  اند، پایگاه های واکسیناسیون 
تعداد  بر ۳۰ درصد  بالغ  اند.  پیدا کرده 
پیدا کرده و نزدیک  افزایش  پایگاه ها 
به هزار و ۹۰ مرکز تجمیعی در سراسر 

کشور ایجاد شده است.
در  واکسن  سنی  شرط  حذف 

صورت افزایش مراکز تزریق
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ 
به سوالی درباره ظرفیت تزریق واکسن 
در مراکز و پایگاه ها در صورت کاهش 

گفت:  واکسیناسیون،  سنی  محدودیت 
در بازدیدهایی که از ۹ استان داشتم، 
برای  کامل  آمادگی  که  شدم  متوجه 
وجود  مراکز  در  مردم  واکسیناسیون 

دارد.
وی درباره تهران نیز گفت: با توجه 
داریم  زیادی که در تهران  به جمعیت 
استاندار محترم این قول را داده اند که از 
روز سه شنبه تعداد پایگاه ها را به مقدار 
زیادی افزایش دهند و به احتمال زیاد 
یابد شاید  افزایش  ها  پایگاه  تعداد  اگر 
شرایط سنی را برای همه حذف کنیم.

موجود  فراوان  میزان  به  واکسن 
است

ها  استان  به  اینکه  بیان  با  وی 
شرایط  به  توجه  با  که  ایم  داده  اختیار 
واکسیناسیون  سنی  محدوده  موجود، 
را مشخص کنند، گفت: محدوده سنی 
است؛  تجمع  از  جلوگیری  برای  عمدتا 
چراکه ما مشکلی از نظر تامین واکسن 
مقدار  به  واکسن  الحمداهلل  و  نداریم 
هر  اگر  دارد.  وجود  کشور  در  فراوان 
استانی بتواند محدوده سنی را به شرط 
اینکه صف ایجاد نشود، حذف کند، ما 
آنها  به  را  اجازه  این  و  نداریم  مشکلی 

خواهیم داد.
استانها واکسن را ذخیره نکنند

این  البته  داد:  ادامه  اللهی  عین 
ایم  گذاشته  ها  استان  برای  را  شرط 
کنند.  ذخیره  نباید  واکسنی  هیچ  که 
علی  عنوان  به  را  واکسن  مقداری  ما 
الحساب یا تنخواه در اختیار استان قرار 
کنند  مصرف  که  هرچه  و  دهیم  می 
به  دهیم.  می  واکسن  آنها  به  دوباره 
هزار   ۱۰۰ اول  مرحله  در  مثال  عنوان 

استان می دهیم و  به یک  دز واکسن 
در مرحله بعدی اگر حجم قابل توجهی از 
واکسن ها را تزریق کرده باشند، مجددا 

شارژ خواهند شد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: بنابراین 
تعداد  اینکه  شرط  به  ها  استان  در 
پایگاه ها را افزایش دهند، صف ایجاد 
نشود و احترام مردم حفظ شود، تعیین 
ما  برای  واکسیناسیون  سنی  محدوده 

مطرح نیست.
وی گفت: مردم عزیز هم با توجه 
به شرایط هر استان می توانند به مراکز 
مراجعه کنند. پیشنهاد ما این است که 
واکسیناسیون هرچه سریع تر انجام شود.
موج پنجم درحال فروکش است

وزیر بهداشت همچنین در توضیح 
وضعیت فعلی کووید-۱۹ در کشور گفت: 
براساس آمار، اکنون موج پنجم درحال 
فروکش کردن است و هنگامی که این 
بیماری درحال فروکش کردن باشد به 
این معناست که ویروس فعال نیست و 
هنگامی که ویروس فعال نباشد، بهترین 

زمان برای واکسیناسیون است.
صحبت  پایان  در  بهداشت  وزیر 
نگرانی  از  یکی  ایسنا گفت:  به  هایش 
هایی که همیشه وجود دارد این است که 
وقتی ویروس فعال بوده و ما در پاندمی 
هستیم، فرد بیماری را داشته و واکسن 
باعث  این موضوع  تزریق کند که  هم 
تشدید بیماری می شود. بنابراین اکنون 
بهترین زمان برای انجام واکسیناسیون 
در  هموطنان  کنم  می  توصیه  و  است 
اسرع وقت برای دریافت واکسن مراجعه 
کنند تا ان شاءاهلل از شیوع موج بعدی 

جلوگیری کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

آغاز ثبت نام کنکور ۱۴۰۱ از ۱۰ بهمن
تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و موسسات 

آموزشی در سال ۱۴۰۱ اعالم شد.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام برای آزمون 
دکتری )Ph. D( از روز دوشنبه اول آذر ماه جاری شروع می شود و تا هشتم 
این ماه ادامه دارد. این آزمون در روز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

همچنین ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
۱۴۰۱ نیز از روز سه شنبه ۱۶ آذر سال جاری آغاز می شود و تا 2۳ این ماه 
ادامه دارد. این آزمون در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 2۸.2۹ و 

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار می شود.
ثبت نام برای شرکت در کنکور ۱۴۰۱ نیز از روز یکشنبه ۱۰ بهمن 
امسال آغاز می شود و تا روز یکشنه ۱۷ این ماه ادامه دارد و این آزمون 
نیز در روزهای چهاشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه ۸ تا ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ 

برگزار می شود.
ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی نیز از روز یکشنبه 2۹ خرداد 
ماه  تیر   ۵ یکشنبه  روز  تا  یعنی  ماه  به مدت یک  و  آغاز می شود   ۱۴۰۱
ادامه دارد. این آزمون نیز در روز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ برگزار می شود و 
در نهایت ثبت نام آزمون کاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای و 
موسسات غیرانتفاعی( نیز از روز سه شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز می شود 
و تا ۱۴ این ماه ادامه دارد این آزمون نیز در روز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ 

برگزار خواهد شد.

مهم ترین تغییرات دو آزمون دکتری و ارشد ۱۴۰۱ اعالم شد
اصالحات و تغییرات مجموعه های امتحانی آزمون ورودی نیمه متمرکز 
بر روی سایت سازمان  ارشد سال ۱۴۰۱  کارشناسی  و   )Ph.D( دکتری 

سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد که پیرو انتشار اطالعیه مورخ 
۱۰ شهریور در خصوص اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هریک 
از مجموعه های امتحانی آزمون ورودی نیمه متمرکز دکتری )Ph.D( سال 
۱۴۰۱، اصالحات و تغییرات هریک از مجموعه های امتحانی مشخص شد.

بر اساس اصالحات رشته ها و مواد امتحانی آزمون دوره های دکتری 
سال ۱۴۰۱ در گروه علوم انسانی برای مجموعه امتحانی »2۱۳۸ -فلسفه 
علم«، رشته جدید »تاریخ علم در دوره اسالمی« با شماره ردیف رشته ۴ 

، به فهرست رشته گرایش ها اضافه شد. 
بر این اساس، در رشته های فلسفه فیزیک، فلسفه علم، تاریخ علم در 
دوره اسالمی فلسفه علم و فناوری با گرایش های فیزیک، ریاضی، زیست 
شناسی، علوم اجتماعی، فناوری، فلسفه علم و اخالق،  فارغ التحصیالن 
تمامی رشته و گرایش های رشته های فلسفه، الهیات و معارف اسالمی، 
ریاضی، فیزیک، تاریخ علم دوره اسالمی، فلسفه علوم اجتماعی و جامعه 

شناسی می توانند شرکت کنند.
 2۳۷۳ امتحانی  مجموعه  برای  مهندسی  و  فنی  گروه  در  همچنین 
مهندسی مکاترونیک، بخش عناوین دروس امتحانی اصالح شد و در این 

رشته فارغ التحصیالن تمامی رشته های مرتبط می توانند شرکت کنند.
همچنین رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد 
ناپیوسته سال ۱۴۰۱  اعالم شد و اصالحات و تغییرات هریک از مجموعه 
های امتحانی در گروه های آزمایشی هنر، فنی و مهندسی و علوم انسانی 

بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

خودکشی زن راز مرگ شوهر را فاش کرد
از  از خانه اش در یکی  ساعت ۶ عصر جمعه 2۶ شهریور زن جوانی هراسان 
خیابان های مولوی خارج شد و از مردم کمک خواست. زن جوان فریاد می زد: »من 

مایع لوله باز کن خورده ام. نجاتم دهید.«
پس  از اعالم ماجرا به اورژانس و انتقال زن جوان به بیمارستان وی بالفاصله 
تحت درمان قرار گرفت اما وقتی علت این اقدام خود را فاش کرد پای مأموران کالنتری 

۱۱۶ مولوی، بازپرس کشیک ویژه قتل و تیم جنایی به ماجرا باز شد.
زن ۳2 ساله که از وضعیت جسمی بدی برخوردار بود در تشریح ماجرا به بازپرس 
رحیم دشتبان گفت: همسرم حدود یک ماه قبل ناگهان در خانه فوت کرد و چون 
می ترسیدم مرا در مرگش مقصر بدانند جسدش را داخل خانه نگه داشتم. اما چند 
روزی که از مرگ همسرم به نام بهزاد گذشته بود، کم کم عالئم فساد نعشی ظاهر 
شد و جنازه بوی بدی گرفت. من که خیلی ترسیده بود کمی بتن آماده کرده و روی 
جسد همسرم ریختم. اما بتن هم از انتشار بوی بد جسد جلوگیری نکرد. بعد تصمیم 
گرفتم جسد همسرم را در حالی که بتن روی آن ریخته شده بود از خانه خارج کنم 
اما نتوانستم. خیلی درمانده و عصبی شده بودم نمی دانستم با جسد همسرم چه کنم 
از طرفی می ترسیدم به پلیس خبر بدهم چون تصور می کردم به خاطر مرگ همسرم 
نبود به همین  از طرفی هم نگه داشتن جسد در خانه دیگر ممکن  گرفتار می شوم 
خاطر تصمیم گرفتم با خوردن مایع لوله باز کن به زندگی ام پایان دهم. اما بعد از 

خوردن اسید پشیمان شدم و خودم را به خیابان رساندم و از مردم کمک خواستم.
مرگ مشکوک

وقتی بعد از اظهارات زن جوان کارآگاهان اداره دهم و تشخیص هویت پلیس 

آگاهی راهی خانه وی شدند، یکی از همسایه ها در تحقیقات گفت: خانه متعلق به 
بهزاد است و مدت هاست که با همسرش در همسایگی ما زندگی می کنند. خیلی وقت 
است که بوی شدید تعفن از خانه همسایه به مشام می رسید و همین مسأله باعث آزار 
و اذیت مان شده بود.با ورود تیم جنایی به خانه قدیمی، آنها در تنها اتاق خانه قدیمی 
که حدوداً ۱2 متر بود و بسیار به هم ریخته و پر از زباله بود تشکی را مشاهده کردند 
که جسدی روی آن گذاشته شده و روی جسد الیه نازکی از بتن ریخته شده بود. با 
شکستن الیه بتن، تیم جنایی با جسد مرد ۳۸ ساله در حالی مواجه شدند که به علت 

فساد نعشی علت اولیه مرگ وی مشخص نبود.
جسد به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت برای مشخص 

شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

مرد ۴۲ساله همسر 7۰ساله اش را به قتل رساند
مرد ۴2 ساله که پس از قتل همسر ۷۰ساله اش در شهرستان الهیجان به جنوب 

شرق کشور گریخته بود، به دلیل عذاب وجدان خود را تسلیم کرد.
اواخر هفته گذشته مردی به یکی از کالنتری های شهرستان زاهدان در استان 
سیستان و بلوچستان رفت و مدعی شد که ۱۰روز قبل تر همسر خود را در شهرستان 
الهیجان به قتل رسانده و جسدش را در خانه ویالیی او دفن کرده است. این مرد 
او  کردم.  ازدواج  بود  که حدودا ۷۰ساله  با همسرم  موقت  به طور  قبل  مدتی  گفت: 
قبل از من ازدواج ناموفق دیگری داشت و مدتی پس از اینکه به عقد هم درآمدیم، 
اختالفات مان شروع شد.این اختالفات تا آنجا ادامه داشت که حدود ۱۰روز پیش در 
خانه  ویالیی اش در روستای بازکیاگوراب الهیجان با هم درگیر شدیم و آنقدر عصبانی 
بودم که او را به قتل رساندم. پس از آن هم جسدش را در گودالی که زیر پله ها حفر 
کرده بودم دفن کردم و از آن شهر گریختم و به زاهدان آمدم اما به دلیل عذاب وجدان 

تصمیم گرفتم خودم را تسلیم کنم.
با اعترافات این مرد، ماجرا به پلیس آگاهی استان گیالن مخابره شد و متهم در 
اختیار آنها قرار گرفت. او روز جمعه همراه با مأموران به محل جنایت رفت و پس از 
دقایقی حفاری، جسد زن ۷۰ساله از دل خاک بیرون کشیده شد و برای بررسی های 
بیشتر در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت. به گفته سرهنگ حمید محمدی نسب، برای 

متهم قرار بازداشت صادر شده و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.
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نتایج بنچمارک اسنپدراگون ۸۹۸ از عقب افتادن 
کوالکام از سامسونگ خبر می دهد

اسنپدراگون  پردازنده ی گرافیکی  نشان می دهد  منتشر شده که  بنچمارکی 
۸۹۸ عملکرد ضعیف تری از اگزینوس 22۰۰ و احتماال اپل A۱۵ بایونیکی دارد. 

در صورتی که اخبار مرتبط با محصوالت اپل را دنبال کرده باشید، حتما مطلع 
هستید که اپل امشب مدل های جدید سری آیفون یا سری آیفون ۱۳ را معرفی خواهد 
کرد. با این حال، اپل تنها شرکتی نیست که خود را برای معرفی دستاوردهای جدید 
سخت افزاری آماده می کند. گویا شرکت های دیگر ازجمله شیائومی نیز برنامه های 

جدی برای معرفی محصوالت نسل جدید خود طی روزهای آینده دارند.
در هر صورت، آیفون های جدید به لطف تراشه ی A۱۵ بایونیکی می توانند 
استانداردهای جدیدی برای توان پردازشی گجت های هوشمند مشخص و به نوعی 

رقابت میان آیفون ها و گوشی های هوشمند اندرویدی را وارد فاز جدیدی کنند.
در این بین، محصوالت مبتنی بر اندروید نیز انتظار می رود همراه با تراشه های 
توانمندی مانند اگزینوس 22۰۰ و اسنپدراگون ۸۹۸ وارد میدان شوند. با این حال، 
پرسشی که باقی می ماند، تفاوت میان سه تراشه ی ذکرشده از نظر توان پردازشی 
نتایج  به  گزارشی  در   GizChina بود.  خواهد  گرافیکی  و  اصلی  پردازنده ی 
توانسته در بخش های مختلف  تراشه ی جدید کوالکام  دارد که  اشاره  بنچمارکی 

GFXBench به دست آورد.
اسنپدراگون ۸۹۸ توانسته در آزمون منهتن ۳.۱ محتوای ویدئویی را در ۴/۱۵۸ 
فریم بر ثانیه رندر کند. در بخش Aztec Ruins (تنظیمات متوسط( نیز محتوای 
ویدئویی در ۷/۱۱2 فریم بر ثانیه و در Aztec Ruins )تنظیمات باال( نیز فریم 

ریت به ۱/۴۳ فریم بر ثانیه رسیده است.
در ادامه ی گزارش، نتایج به دست آمده با تراشه های دیگر ازجمله اگزینوس 
22۰۰ و A۱۴ بایونیکی مقایسه می شود که باید گفت کوالکام حداقل از نظر پردازنده ی 
گرافیکی از شرکت سامسونگ عقب افتاده است. با این حال، پردازنده ی گرافیکی 
آدرنو که در اسنپدراگون ۸۹۸ استفاده شده، توانسته در بخش هایی مانند مدیریت 
گرمای تولیدشده یا عدم افت عملکرد در بازه ی طوالنی مدت استفاده از دو تراشه ی 
ذکرشده عملکرد بهتری داشته باشد. آنچه مشخص شده، اگزینوس 22۰۰ در بازه ی 
طوالنی مدت استفاده ی مداوم، با افت عملکرد 2۵ درصدی، A۱۵ بایونیکی اپل با 

افت ۳۵ درصدی و اسنپدراگون ۸۹۸ با افت 2۰ درصدی مواجه می شود.
در هر صورت عملکرد ضعیف تر تراشه ی پرچم دار کوالکام نسبت به تراشه ی 
اپل، تازگی ندارد. در رقابتی که بین تراشه های فعلی وجود دارد، A۱۴ اپل توانسته 
در آزمون های مختلف GFXBench امتیاز بهتری از اسنپدراگون ۸۸۸ کسب 
کند که در نمودارها نیز می توان مشاهده کرد. A۱۴ اپل در حالی توانسته منهتن 
۳.۱ را در حالت ۱۳۷ فریم بر ثانیه اجرا کند که اسنپدراگون ۸۸۸ تنها به رقم ۱۱۷ 

فریم بر ثانیه رسیده است.
با این حال، اگر اسنپدراگون ۸۹۸ را با A۱۴ اپل مقایسه کنیم، شاهد پیشرفت 
قابل توجه تراشه ی جدید کوالکام خواهیم بود؛ به گونه ای که اسنپدراگون ۸۹۸ توانسته 
در رندر محتوای منهتن ۳.۱ در حدود ۳۵ درصد نسبت به A۱۴ اپل بهتر عمل کند. 
در Aztec Ruins )تنظیمات متوسط( نیز، شاهد عملکرد بهتر اسنپدراگون ۸۹۸ 
)درحدود ۱۵ درصد( از A۱۴ هستیم که در مقایسه با اسنپدراگون ۸۸۸ رقم مدنظر 

به ۳۵ درصد عملکرد بهتر می رسد.
بایونیکی   A۱۵ و اگزینوس 22۰۰  با  اسنپدراگون ۸۹۸  اصلی  رقابت  البته 
خواهد بود؛ رقابتی که گویا به نفع تراشه ی پرچم دار کوالکام به پایان نخواهد رسید. 
طبق گزارش های پیشین، اگزینوس 22۰۰ توانسته بخش منهتن ۳.۱ در بنچمارک 
GFXBench را در ۷/۱۷۰ فریم بر ثانیه رندر کند. چنین ارقام باالیی در بخش 
Aztech Ruins نیز تکرار شده که یعنی تراشه ی اگزینوس از نظر پردازنده ی 
 A۱۵ گرافیکی توانمندتر از تراشه ی اسنپدراگون ۸۹۸ عمل می کند و حتی می تواند از
اپل نیز پیشی بگیرد. البته باید تا زمان انتشار نتایج بنچمارک تراشه ی جدید اپل صبر 
کرده و سپس نتایج سه تراشه را با یکدیگر مقایسه کرد. به نظر می رسد همکاری 
سامسونگ با AMD بهترین تصمیمی بوده که سران شرکت کره ای طی سال های 
اخیر گرفته اند؛ به صورتی که توانسته اند فاصله ی خود با کوالکام را پر کرده و حتی از 

نظر توان پردازشی پردازنده ی گرافیکی از کوالکام جلو بزنند.

عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
اخیر  در سال های  اینکه  بیان  با  ناجا 
تغییرات چشمگیری در قوانین خدمت 
افزایش  گفت:  ایم،  داشته  سربازی 
برای  کسرخدمت  سربازان،  حقوق 
مشموالن متاهل و دارای فرزند تالشی 
سربازی  خدمت  کیفیت  ارتقاء  برای 

بوده است.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه 
خبری پلیس، سردارتقی مهری افزود: 
همواره  سربازی  خدمت  کیفیت  ارتقاء 
یکی از دغدغه های اساسی  مسئوالن 
نیروهای مسلح بوده و با تالش های 
مسئوالن،  سوی  ز  ا گرفته  صورت 
صورت  خصوص   این  در  اصالحاتی 

گرفته است.
دغدغه  مهمترین  فزود:  ا وی 
خدمت  یای  مزا و  حقوق  مسئوالن 
سربازی براساس ماده ۴۹ قانون خدمت 
وظیفه عمومی بوده که با تالش های 
شاهد  جاری  سال  در  گرفته،  صورت 
افزایش چشمگیری در حقوق سربازان 

آنان  درجه  و  تحصیالت  به  توجه  با 
بوده ایم که این امر مشوق خوبی برای 

خدمت مقدس سربازی است.
عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
نیروی انتظامی با بیان اینکه در سال های 
اخیر انعطاف چشمگیری در قوانین خدمت 
مشموالن  افزود:  ایم،  داشته  سربازی  
متاهل می توانند از دوماه کسر خدمت 
نیز  فرزند  هر  ازای  به  و  تاهل  بواسطه 

از سه ماه کسر خدمت بهره مند شوند.
ارائه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
به  درمانی  خدمات  بیمه  تسهیالت 

آنان  تکفل  تحت  افراد  و  سربازان 
بعد  متاهل  و گفت: مشموالن  خبرداد 
محل  شهر  در  آموزشی  دوره  طی  از 
مجرد  ن  ا ز با سر و  همسر  سکونت 
 ۳۰۰ شعاع  تا  امکان  صورت  در  نیز  
به  خود  سکونت  محل  کیلومتری 

کارگیری می شوند.
مطرح  انتظامی  ارشد  مقام  این 
تغییر  در  موثر  اقدامات  دیگر  از  کرد: 
کارگیری  به  سربازی،  خدمت  نگرش 
های  درحوزه  مشموالن  تخصصی 
مختلفی از جمله نخبگان، هیئت علمی، 

سازمان های غیرنظامی، به کارگیری 
سربازان درتیم های ورزشی نیروهای 
مسلح، همچنین  مشموالن متخصص 
در  پیراپزشکی  پزشکی،  های  گروه 
های  وشرکت  صنعت  پزشکی،  مراکز 
دانش بنیان نیز به کارگیری می شوند.

ایجاد  کرد:  بیان  مهری  سردار 
آموزی  مهارت  رگاه  قرا توسعه   و 
ارتقاء  برای  مناسب  اقدامی  سربازان 
سطح مهارت جوانان در طول دو سال 
وسربازانی  است  بوده  سربازی  خدمت 
کسب  به  موفق  خدمت  طول  در  که 
مهارتی خاص شوند و از سوی سازمان 
گواهینامه  کشور  ای  حرفه  و  فنی 
اتمام  از  بعد  توانند  می  کنند،  دریافت 
در  اولویت  مانند  مزایایی  از  خدمت، 
وام  دریافت  و  مجوزکسب  دریافت 

بهره مند شوند.
رفتار  در  فرماندهان  گفت:  وی 
به شان و منزلت و  با سربازان، توجه 
رعایت عدالت اجتماعی  را مدنظر خود 

قرار می دهند.

افزایش حقوق و ارائه تسهیالت به سربازان؛

تغییرات چشمگیر در قوانین خدمت سربازی 
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بازرگانی  تاق  ا رئیس 
دولت  اگر  می گوید  یران  ا
جدید به دنبال اصالح شرایط 
اقتصادی است باید چند گام را به شکل 

همزمان بردارد.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
هیئت  نشست  در  شافعی  غالمحسین 
اظهار  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
که  مطلب  این  قبول  و  درک  کرد: 
نظر  از  خطیری  شرایط  چه  در  کشور 
اقتصادی قرار دارد و دالیل آن چیست، 
به نوعی قدم اول برای حل مشکالت به 
شمار می رود. متأسفانه شاهد بدتر شدن 
هستیم.  جهان  در سطح  ایران  جایگاه 
داخلی  ناخالص  تولید  شاخص  چه  گر 
به تنهایی گویای تمام واقعیت ها، کیفیت 
تولید و سطح توسعه نیافتگی در کشورها 
نیست و برای بررسی اقتصاد یک کشور 
و  موردبررسی  متعددی  زوایای  باید 
وضعیت  بررسی  اما  گیرد؛  قرار  تحلیل 
کشور در این شاخص ها می تواند جدای 
از کیفیت تولید و سطح توسعه نیافتگی، 
وضعیت کلی تولید را در این کشورها به 

تصویر بکشاند.
برخی  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
شاخص ها در اقتصاد کشور، تشریح کرد: 
بر اساس آخرین به روزرسانی داده های 
بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده 
می شود که تولید ناخالص داخلی ایران 
به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دالر در 
سال ۱۳۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ 
میلیارد دالر در سال ۱۳۹۹ رسیده است. 
همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در 
بیست  رتبه  از  جهان  کشورهای  میان 
 2۰۱۷ سال  در  جهان  اقتصاد  و ششم 
در  جهان  اقتصاد  پنجاهمین  رتبه  به 
سال 2۰2۰ سقوط کرده این آمار نشان 
ما  سهم  و  رقابت پذیری  که  می دهد 
کرده  پیدا  کاهش  جهانی  اقتصاد  از 
است. به صراحت باید گفت دلیل عمده 
در  غلط  بینش  به  اقتصادی  مشکالت 
این عرصه برمی گردد و نه صرفًا کمبود 

دانش یا مدیران دلسوز.
داد:  ادامه  بازرگانی  اتاق  رئیس 

مطالعات اخیر نشان می دهد سابقه خوب 
جمهوری اسالمی در به نصف رساندن 
 2۰۰۰ سال  در  درصد   2۰ از  فقر  نرخ 
 2۰۱۰ سال  در  درصد   ۱۰ از  کمتر  به 
تحریم ها  آسیب  درآمد،  قربانی کاهش 
دو  اکنون  و  شده  کرونا  همه گیری  و 
تأکید  اول  راه پیش روی دولت است: 
برداشتن  توزیعی و  باز  بر سیاست های 
به  آن  واریز  و  نفر  یک  جیب  از  پول 
ناپایدار  جیب دیگری، ایجاد شغل های 
اجرای  و  بانکی  اعتبارات  پشتوانه  به 
طرح های به اصطالح زودبازده که البته 
نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که 
همان نرخ های تورم و بیکاری دو رقمی، 
کسری بودجه و ... است را بارها دیده ایم. 

پس این راه حل نمی تواند مفید باشد.
شافعی در تشریح مسیر دوم گفت: 
ظرفیت های  همه  از  استفاده  دوم  راه 
و  رقابتی  تولید  افزایش  برای  کشور 
ایجاد  است.  اقتصاد  در  ثروت  خلق 
تحرک در تولید، اشتغال زایی و افزایش 
که  دارد  پی  در  را  مالیاتی  درآمدهای 
موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش 
اصلی  ریشه  به عنوان  بودجه  کسری 
تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان 

پرداخت دستمزدهای باالتر و در نتیجه 
بهبود معیشت مردم فراهم می شود و با 
از  اجتماعی  تأمین  بیمه  حق  پرداخت 
سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت 
لذا  می یابد.  بهبود  نیز  بازنشستگان 
چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی 
و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و 
موضع گیری های خود را بر ایجاد فضای 
مساعد کسب وکار قرار دهد، مشکالت 

اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.
وی با اشاره به طرح صیانت فضای 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  مجازی 
 ۱۳۹۹ سال  گزارش  طبق  کرد:  اظهار 
ایران  الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز 
در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه 
تجارت الکترونیکی فعال بوده اند که این 
تعداد معادل 2۱ درصد شاغالن کشور 
هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، 
 ۴۰ معادل  حوزه  این  معادالت  ارزش 
کشور  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد 
ابزارهای  از  استفاده  اهمیت  لذا  است 
تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران 
فعلی  شرایط  در  به ویژه  است  واضح 
تحریم های  شدیدترین  تحت  کشور 
به  آسیب  هرگونه  دارد  قرار  اقتصادی 

این بخش می تواند پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: طراحان 
انتقادها  به  پاسخ  در  البته  قانون  این 
بومی  زیرساخت های  ابتدا  می گویند 
به  دسترسی  سپس  و  ایجاد  مشابه 
زیرساخت های دیجیتالی موجود مسدود 
خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که 
اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت 
شبکه های اجتماعی مجازی ایفا می کند 
برخوردهای  طریق  از  به طورقطع،  و 
قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد 
آرزوهای  تحقق  فرض  حتی  ثانیًا  شد. 
مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران 
مشابه  انواع  به  خارجی  برنامه های  از 
داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه های 
خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای 
خارجی است و نوعی خودتحریمی برای 
صادرکنندگان داخلی محسوب می شود 
در حالی که به دلیل تحریم های ظالمانه 
قرار  از  ناشی  بانکی  محدودیت های  و 
فعاالن   FATF سیاه  لیست  در  داشتن 
برای  کمی  فرصت های  قتصادی  ا
برقراری ارتباط و بازاریابی در کشورهای 

هدف دارند.

نمونه موفق بانکداری دیجیتال در آینده نزدیک
حوزه  به  آن  نفوذ  و  اطالعات  فناوری  رشد 
کسب وکار؛ به ویژه نهادهای مالی، تغییرات شگرفی را در 
صنایع و بانک های سنتی کشور مختلف ایجاد کرده است 
تا جایی که بقای یک نهاد مالی در آینده نه چندان دور، 
بدون بهره گیری از این فناوری اگر نگوییم غیرممکن، 

بسیار دشوار خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین،همین مسأله پیدایش مفهوم 
جدیدی را در صنعت بانکداری با نام بانکداری دیجیتال موجب شده است. از نظر 
دور نیست که بانک های مختلف در سراسر جهان و آسیا در مسیر دیجیتالی شدن 

قدم گذاشته اند و راهبردهای خود را متناسب با این هدف تدوین کرده اند.
بر اساس این گزارش، استفاده از کانال های بانکداری دیجیتال در آسیا 
به طرز چشمگیری افزایش یافته است. کاربران برای انجام امور بانکی و مالی 
خود کمتر به شعب فیزیکی مراجعه می کنند و عملیات خود را از طریق اینترنت 

و تلفن های هوشمند انجام می دهند.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته در این گزارش، چهار ویژگی کیفیت 
خدمات اساسی، قدرت محصوالت و خدمات مالی، شهرت و اعتبار برند و تجربه 
مشتری، اهمیت ویژه ای دارند؛همچنین مشتریان به ویژگی های خاصی نظیر 
برنامه های وفاداری و تخفیف های ویژه عالقه مند هستند و این موارد، آن ها را 

در انتخاب یک بانک برای انجام خدمات مالی تشویق می کند.
از طرفی، موسسه فّناوری ماساچوست در سال 2۰۱۶ میالدی، الزامات 
بیان  بانک  و  منظر مشتریان، سرمایه گذاران  از  را  دیجیتال  بانکداری  کلیدی 

کرده است.
و  جامع  دید  یک  ارائه  مشتریان،  منظر  از  موارد  این  مهم ترین  از 
قابل برنامه ریزی از پول و زندگی مالی مشتریان ازجمله اطالعات حساب های 
این  به  است.  بازنشستگی  حقوق  و  وام ها  تراکنش ها،  سپرده،  مانده  جاری، 
صورت که با برنامه ریزی مالی دیجیتالی به سازمان دهی زندگی مالی مشتریان 
ازجمله ابزارهای صرفه جویی، هزینه های پزشکی، بیمه و آموزش مدیریت مالی 

مشتریان می پردازد.
در  را  مشتریان  رفتاری  اطالعات  از  غنی  منابعی  بانک ها  ازآنجایی که 
انتخاب  ارزشمندی در خصوص  پیشنهاد های  و  بینش  دارند، می توانند  اختیار 
آینده مشتریان ارائه کنند و ارزش ارائه شده به مشتریان را با بانکداری دیجیتال 

گسترش دهند.
خبر خوب اینکه؛ در کشور ما نیز بانک ایران زمین پس از پنج سال تالش 
پیگیر و آماده سازی زیرساخت های الزم برای ایجاد یک بانک تمام دیجیتال، 
مرداد سال جاری به این مهم دست یافت و اعالم کرد در آینده نزدیک مشتریان 
ارجمند و فرهیخته این نهاد مالی از خدمات متنوع دیجیتال بهره مند خواهند شد.

نحوه  سرمایه گذاری،  میزان  در  که  تمایزی  دلیل  به  ایران زمین  بانک 
به  آشنا  باتجربه  مدیران  کنار  در  کارآمد  و  جوان  انسانی  نیروی  به کارگیری 
مفاهیم دیجیتال؛ همچنین تعهد حداکثری نسبت به این موضوع ایجاد کرده 

است، در آینده نزدیک نمونه موفق بانکداری دیجیتال در کشور خواهد بود.
مبتنی بر این گزارش مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: بانکداری دیجیتال 
الیه های  تمام  در  مدرنیزاسیون  پذیرش  و  فرهنگی  عمیق  تحوالت  پایه  بر 

مدیریتی، فرایندی، عملیاتی و فناوری است.
وی افزود: بانکداری دیجیتال محقق نمی شود مگر اینکه زاویه دید ما از 
محصول گرا بودن به مشتری و خدمت رسانی با کیفیت و متنوع به او تغییر کند 

که این روند در بانک ایران زمین دنبال می شود.
پور سعید با بیان اینکه در عصر دیجیتال آگاهی از نیازهای مشتریان مالک 
تصمیم گیری در بانک است، تصریح کرد: بانکداری دیجیتال داده محور است؛ 
ازاین رو در این بانک تالش می شود با تحلیل رفتار مشتری، خدمات موردنیاز 

او همراه با ارزش افزوده قابل قبول، عرضه شود.
این مدیر ارشد بانکی با اشاره به روند توسعه شبکه های اجتماعی در جهان 
و ضرورت پیاده سازی و برقراری ارتباط حرفه ای و به  دور از هیجان متولیان امر 
در سطح کالن با این پدیده یادآور شد: شبکه های اجتماعی و خدمات در بستر 
آن ها یکی از زمین های بازی بانکداری دیجیتال هستند و در برگیری آن ها به 
حدی است که ایجاد تغییر در آن ها می تواند اقتصاد یک کشور را با چالش مواجه 
سازد؛ ضمن آنکه کسب وکارهای امروزی نیز دیگر بدون شبکه های اجتماعی 

نمی توانند خدمات موردنیاز متقاضیان را ارائه کنند.
سید محمدحسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین نیز با اشاره 
گفت:  مشتری  و  بانک  دوطرفه  تعامل  برای  اجتماعی  رسانه های  اهمیت  به 
مفهوم انتظاِر مشتری در عصر دیجیتال با چالش جدی مواجه شده است. به 
بیان ساده تر مشتری در فضای دیجیتال منتظر بانک نخواهد ماند، این بانک 
به  او  نیازهای مالی  بر رفع  باشد و  باید در همه حال کنار مشتری  است که 

بهترین شکل متمرکز شود.
و  ایران زمین  بانک  در  روابط عمومی دیجیتال  اجرای  وی در خصوص 
هم سویی آن در ارتباط نزدیک با مشتریان افزود: خبرهای خوبی در راه است. 
شبکه های  در  مشتریان  با  تعامل  نظیر  موارد  این  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
اجتماعی در راستای بانکداری دیجیتال، برقراری کانال های مختلف ارتباطی 
برای مشتریان؛ همچنین برنامه ریزی برای ارائه خدمات در این حوزه انجام شده 

است و به زودی اتفاقات مهمی در این حوزه خواهد افتاد.
وی خاطرنشان کرد: بانکداری دیجیتال الزاماتی مانند ابزار دیجیتال، روابط 
عمومی دیجیتال، ارتباط با مشتری دیجیتال و مشتریان دیجیتال می خواهد و 

هرکدام از این ها که نباشد، خلل بزرگی در کار ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است؛ بر اساس نتایج ارزیابی گروه مانیتورینگ و آنالیز شبکه های 
اجتماعی که بر مبنای پنج شاخص کیفیت محتوا، تعامل با مخاطب، کیفیت 
بانک  می شود،  انجام  پست  متوسط  و  محتوا  محبوبیت  صفحه،  مدیریت 
ایران زمین در میان بانک های ایرانی توانسته است رتبه قابل قبولی را کسب 
کند که این اتفاق می تواند بیش ازپیش بر رابطه برنده-برنده بانک با مشتریان 

خود صحه بگذارد.

رئیس شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
در  صادرات  توسعه  بانک  تسهیالت  اعطای  درصدی   7۰ رشد 

استان بوشهر
ایران  صادرات  توسعه  بانک  بوشهر  شعبه  رئیس 
 ۱۳۹۹ شهریورسال  از  شعبه  این  تسهیالت  مانده  گفت: 
بالغ بر ۵۸۸ میلیارد ریال بوده و در شهریورماه سال جاری 
به ۱۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است که رشد ۷۰ درصدی 

را نشان می دهد.
صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  مجازی  نشست  این  ادامه  در  افالکی  محمد  ایران، 

تشریح عملکرد این شعبه، افزود: تالش داریم مانده تسهیالت خود را تا پایان سال 
به 2۵۰۰ میلیارد ریال برسانیم و در همین راستا جلسات مستمری برای معرفی 
خدمات و تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران با صادرکنندگان و تولیدکنندگان 

مطرح استان بوشهر برگزار شده است.
معدنی،  مواد  گازی،  میعانات  را  بوشهر  استان  صادراتی  کاالی  عمده  وی، 
محصوالت پتروشیمی و آبزیان عنوان کرد و گفت: تمامی میعانات گازی و بخش 
عمده ای از محصوالت پتروشیمی استان از طریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
پارس واقع در عسلویه و مواد معدنی و آبزیان نیز از ۱۴ گمرک استان به کشورهایی 
نظیر چین، حوزه خلیج فارس، ترکیه، عراق، افغانستان و هند صادر می شوند.افالکی 
افزود: جلسات تخصصی برای معرفی خدمات و تسهیالت ویژه دانش بنیان ها با 
پارک علمی و فناوری خلیج فارس برگزار شده و قرار است روند اطالع رسانی در این 
زمینه با همراهی پارک انجام بپذیرد. رئیس شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران 
اعالم کرد: بیش از ۳۴2 میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان تا بیستم شهریورماه سال 
جاری از این شعبه پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با پرداخت 

بیش از 2۰۸ میلیارد ریال، رشد ۶۴ درصدی را تجربه کرده ایم.
وی با تاکید براینکه برای دستیابی به سطح مطلوب ارائه خدمات و تسهیالت 
و تحقق هدف گذاری 2۵۰۰ میلیارد ریالی در حوزه اعطای تسهیالت از شعبه بوشهر 
نیاز به تالش بیشتری داریم، اظهار داشت: با توجه به افزایش تورم، الزم است سقف 
اعتباری شعبه ارتقا یابد. افالکی در پایان خواستار فعال شدن خدمات الکترونیک 
همچون امضای الکترونیک شد و گفت: این خدمات رضایت هرچه بیشتر مشتریان 

را در پی خواهد داشت.

توسعه  برای  سیزدهم  دولت  نفت  وزارت  جدی  عزم 
میدان های مشترک

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: عزم و اراده وزارت 
نفت در دولت سیزدهم و حرکت به سمت افزایش تولید در میدان های مشترک نفتی 

ستودنی است.
قاسم ساعدی با اشار به سفر وزیر نفت به استان خوزستان گفت: سفر آقای 
اوجی به خوزستان به منظور بررسی وضع دکل های حفاری، فعالیت بخش های پاالیشی 
و پتروشیمی استان، همچنین بررسی کّمی و کیفی تولید، توسعه و بهره برداری از 

میدان های مشترک نفتی انجام شد.
وی با اشاره به حضور وزیر نفت در منطقه غرب کارون و منطقه صفر مرزی 
برای بررسی نحوه فعالیت تأسیسات میدان مشترک نفتی یادآوران، افزود: عزم و 
اراده وزارت نفت در دولت سیزدهم و حرکت به سمت افزایش تولید در میدان های 

مشترک نفتی ستودنی است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: با حرکت جهادی که در 
وزارت نفت دیده می شود به راحتی می توان برداشت نفت از میدان های مشترک در 

غرب کارون را افزایش داد.
ساعدی اعالم کرد: جلوگیری از خام فروشی با توسعه صنایع پایین دستی ضرورتی 
است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد زیرا این موضوع می تواند بحث اشتغال زایی را 

تحت تأثیر قرار دهد، همچنین توسعه عمرانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در این دولت باید به میدان های مشترک نفتی و گازی توجه بیشتری 

شود و همسو با توسعه آنها حرکتی جهشی نیز در این باره انجام داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
ساخت پتروپاالیشگاه ها ضرورتی غیرقابل انکار است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط کنونی، تقویت 
و توسعه پتروشیمی ها و ایجاد پتروپاالیشگاه ها ضرورتی غیرقابل انکار است.

سیدموسی موسوی، با اشاره بر ضرورت عبور از خام فروشی و افزایش تولید 
محصوالت پتروشیمی، گفت: با توجه به شرایط موجود باید به سمت تولید محصوالت 
پتروشیمی و ساخت پتروپاالیشگاه حرکت کنیم که خوشبختانه این موضوع مورد 

توجه وزیر نفت دولت سیزدهم قرار دارد.
وی افزود: باید افزون بر دادن تنفس خوراک به پتروپاالیشگاه ها، تسهیالت 
الزم را نیز در اختیار آنها قرار داد تا بتوان در عمل، جلو خام فروشی را گرفت و به 

ارزش  افزوده بیشتر دست یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اینکه باید صنایع پایین دستی 
پاالیشگاه ها گسترش یابند، تصریح کرد: ایجاد صنایع پایین دستی به معنای ساخت 

تولید محصوالت مختلف، ارزآوری، ایجاد اشتغال و... است.
موسوی بیان کرد: از آنجا که همه ّهم و غم ما در حوزه نفتی جلوگیری از 
خام فروشی است، از این رو تقویت و توسعه پتروشیمی ها و ایجاد پتروپاالیشگاه ها 

ضرورتی غیرقابل انکار است

معاون شرکت توانیر:
قطعی گسترده برق کشور از سال آینده کاهش می یابد

معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت 
که با اقدامات زیربنایی انجام شده در حوزه برق، مشکل قطعی گسترده و خاموشی 

برنامه ریزی شده در کشور از سال آینده کاهش خواهد یافت.
غالمعلی رخشان مهر روز گذشته)یکشنبه( در پایان بازدید از پست فشارقوی 
2۰/۶۳ میرزاپانگ بخش مرکزی شهرستان گالیکش اظهارداشت: جایگزینی شبکه 
سیمی با کابل های خودنگهدار یکی از عمده ترین کارهای انجام شده برای رسیدن 
به این هدف است که در راستای آن در 2 سال اخیر ۳۰ هزار کیلومتر کابل خودنگهدار 

جایگزین شبکه های فرسوده فشار ضعیف و تیرهای فرسوده در کشور شد.
وی با اشاره به تاثیر هوای گرم امسال بر افزایش مصرف برق در بخش های 
گوناگون به خصوص کشاورزی گفت: مصرف برق بخش کشاورزی به شدت نسبت 
به سال قبل بیشتر شد به گونه ای که در برخی استان ها پمپ های آب به جای 
اردیبهشت از اسفند سال قبل وارد مدار شد.وی افزود: دمای هوا در فروردین امسال 
در مقایسه با سال قبل پنج درجه بیشتر بود و در بقیه ماه ها نیز وضعیت تفاوت چندانی 

نداشت و همچنین در بخش کشاورزی هم مصرف برق به شدت افزایش یافت.
رخشانی مهر گفت: همچنین در ماه های اول سالجاری مصرف برق بخش 
صنایع کشور 2۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که همه این مسائل دست 
به دست هم داد تا در بعضی روزها تراز تولید و مصرف برق بهم بخورد و منجر به 

خاموشی  سراسری شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد؛

بینش غلط، اولین دلیل سقوط اقتصاد ایران در جهان
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زیر نظر: محمد امامی

نظر یک کارشناس حوزه انرژی؛
افزایش صادرات نفت ایران با عضویت

 در پیمان شانگهای
یک کارشناس حوزه انرژی ابراز امیدواری کرد که پذیرش ایران در 
این پیمان، به ۸ کشور عضو شانگهای این سیگنال را ارسال کند که ایران 

مایل است تنش ها را با جامعه جهانی کمتر کند.
بهروز نامداری، درباره تاثیر پذیرش ایران در اجالس شانگهای بر حوزه 
این پیمان بخش عمده ای  از مجموع ۸ کشور عضو  انرژی اظهار داشت: 
واردکننده انرژی هستند، بنابراین به ما که به عنوان صادرکننده انرژی شناخته 

می شویم برای ورود بهتر به بازار کمک می کند. 
وی افزود:  ما اکنون با پاکستان قرارداد خط گازی داریم، هندوستان 
که مشتری سنتی نفت ما است و یکی از مقاصد دریافت گاز ما  نیز است، 
بنابراین برای این کشورها هم تاثیر مثبتی خواهد داشت و درواقع اهداف 
ما را به منافع اقتصادی نزدیک تر کرده و در بستر مناسب تری به تفاهمات 

بهتر و زودتر خواهیم رسید. 
ایران در  ابراز امیدواری کرد که پذیرش  انرژی  این کارشناس حوزه 
این پیمان، به ۸ کشور عضو شانگهای این سیگنال را ارسال کند که ایران 

مایل است تنش ها را با جامعه جهانی کمتر کند.
تحریم  ما  که  مادامی  مثبت  تاثیرات  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی 
باشیم عضویت در این پیمان و نه هر پیمان دیگری هم مشکالت ما را حل 
نمی کند، تا تحریم ها کمرنگ و یا لغو نشود کماکان مشکالت ما پابرجاست، 
اما در هر حال عضویت در این پیمان پیام های مثبتی از ایران به دنیا ارسال 
می کند که ما در راستای جامعه جهانی حرکت می کنیم و بنابراین در یک 

پیمان مهم پذیرفته خواهیم شد.
هم  وین  به  است  ممکن  شانگهای  در  پذیرش  کرد:  تاکید  نامداری 

سیگنال هایی ارسال کند اما روی آن نباید چندان حساب کرد. 
وی خاطرنشان کرد: در هر حال اجالس شانگهای بیش از اقتصادی 
بودن امنیتی است و بر این مبنا ایران به عضویت در آن پذیرفته شده که 
قصد دارد مشکالت خود را با جامعه جهانی حل کند بنابراین می تواند تاثیرات 

مثبت و سازنده ای را برای کشور بدنبال داشته باشد. 
تقریبًا دو دهه پیش در سن   SCO یا  سازمان همکاری شانگهای 
پترزبورگ تأسیس شد و در حال حاضر هشت عضو دارد که نیمی از جمعیت 

جهان و یک چهارم تولید اقتصادی را نمایندگی می کنند.
ایران از سال 2۰۰۵ به دنبال پیوستن به این بلوک است که شامل 

هند و پاکستان نیز می شود.
البته سازمان همکاری شانگهای شامل برخی مولفه های امنیتی متقابل 
مانند رویکرد مشترک برای مبارزه با تروریسم است. با این حال، اهداف آن در 
زمینه تجارت و همکاری اقتصادی، از جمله توسعه مشترک سیستم  انرژی و 
رشد متوازن اقتصادی بدون اجازه تسلط بر هیچ کشوری، نیز تاثیر گذار است.
حاال با ایران، سازمان شانگهای ۴۶ درصد از گاز و 2۱ درصد از ذخایر 

نفتی جهان را در اختیار دارد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

عجیب ولی واقعی؛
تورم عربستان در یک قدمی صفر شدن!

به گزارش دنیای جوانان به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط شاخص 
بهای مصرف کننده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه آگوست به ۰.۳ 
درصد رسید که نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته 

و کمترین تورم ثبت شده 2۰ ماه اخیر در این کشور بوده است.
 در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط به حمل و نقل با ۶.۵ 
درصد بوده است و پس از این بخش، ارتباطات با 2.۶ درصد و مواد غذایی و 
نوشیدنی با ۱.۹ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب 
و برق با منفی ۳.۵ درصد بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با ۰.۴ 

درصد درصد قرار دارد.
در بین سایر بخش ها، تورم بخش تنباکو ۰.۶ درصد بوده است.  

2.۱ درصد رشد کند اما  پیش بینی می شود اقتصاد عربستان امسال 
بزرگ  داخلی  ناخالص  تولیدات  سطح  رشد،  این  تحقق  صورت  در  حتی 

خواهد  کرونا  بحران  آغاز  قبل  از  کمتر  خاورمیانه  منطقه  اقتصاد  ترین 
 ۴.۱ گذشته  سال  عربستان  اقتصاد  پول،  المللی  بین  گفته صندوق  به  بود. 

بود. درصد کوچک شده 
با توجه به کاهش درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، 
عربستان اعالم کرده نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش داده 
است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه های اخیر همواره صعودی بوده و 
میزان ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه می به یکی از پایین ترین سطوح خود 

در طول یک دهه اخیر رسید.
بر مبنای ماهانه، نرخ تورم عربستان در این ماه  ۰.۱ درصد اندازه گیری 
شده است که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است. متوسط نرخ تورم 
عربستان در بازه زمانی 2۰۰۰ تا 2۰2۱ معادل 2.۵۸ درصد بوده است که باالترین 
رقم ثبت شده مربوط به ژوئیه 2۰۰۸ با ۱۱.۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده 

مربوط به فوریه 2۰۱۹ با منفی 2.2 درصد بوده است.

آگهی فقدان سند مالکیت 
گواهی  استشهادیه  برگ   2 استناد  به  زارج  اقبالی  آقای محمد  اینکه  به  نظر 
امضا شده دفتر اسناد رسمی ۱۱۸ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۱۵۶ متر مربع به شماره پالک ۴۱۳۸۴ فرعی از ۱۷۵- اصلی بخش ۱۰ 
آقای  نام  به  الکترونیکی ۱۴۰۰2۰۳۰۶2۶۷۰۰۵۰۰۶  امالک  با شماره دفتر  مشهد 
با شمار ۰۶۶۱۱۱/ج۹۹  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  ثبت و سند  زارج  اقبالی  محمد 
پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع  سامانه  گردیده  تسلیم  و  صادر  بنامش 
ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود 
نماید.  تسلیم  اداره  این  به  معامله رسمی  یا سند  مالکیت  اصل سند  پیوست  به  را 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۳۸

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 متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی کالردشت مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۳ فرعی از ۳۸ اصلی واقع در مزرعه انار بن بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک 
چالوس مربوط به افراسیاب منصور سمائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت ۴۸۱/۳۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد علی علی 

پور 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 ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 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 :۱۱۸۴۷۰2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/2۹

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس -نیکنام ازوجی

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 متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی کالردشت مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
۱۰۵۵ فرعی قسمتی از پالک شماره ۳۱ فرعی از ۷ اصلی واقع در قریه سرد 
آبرود بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به سید محمد میالنی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ۱۰۵ متر مربع مالکیت رسمی 

مشاعی. 
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 ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
در  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته 
رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  تا  محل 
مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  باید ظرف  معترض  نمایند.  اخذ 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به 
به  موکول  ثبت  اقدامات  این صورت  در  که  دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را 
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 
مانع  مالکیت  سند  و صدور  نماید  می  مالکیت  سند  به صدور  مبادرت  ثبت  اداره 
نامه مذکور  برابر ماده ۱۳ آیین  از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
با  ثبتی  پذیرفته نشده واحد  ثبتی  اظهارنامه  امالکی که قبال  از  در مورد قسمتی 
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:۱۱۹2۴۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/2۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱2

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 
علیرضا براری
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د  ستا جلسه  ر  د
و  هنگی  هما  ، ی پیشگیر
به  پاسخ  عملیات  فرماندهی 
های  دستگاه  اصفهان،  استان  بحران 
را  شرب  آب  کیفیت  استان،  نظارتی 

تایید کردند.  
ن  ا بحر یت  یر مد کل  یر مد
که  جلسه  دراین  اصفهان  استانداری 
نمایندگان دستگاه های اجرایی استان 
آب شرب  کیفیت  داشتندگفت:  حضور 
ستان  ا بفای  آ مسئوالن  قرمز  خط 
ذیصالح،  نهادهای  و  است  اصفهان 
لحاظ شاخص  از  را  کیفیت آب شرب 
می  تایید  شیمیایی  و  میکروبی  های  

کنند.
منصور شیشه فروش افزود: روزانه 
آب شرب اصفهان از لحاظ کیفی مورد 
بررسی مرکز بهداشت استان قرار می 
گیرد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

نیمه  در  این که  به  اشاره  با  وی 
 ۴۳۰۰ کمبود  دلیل  به  سال  اول 
از مناطق  ثانیه دربرخی  بر  لیتری آب 

محلی  های  چاه  از  استان،تعدادی 
موضوع  این  شدندگفت:  مدار  وارد 
مناطق  برخی  مزه آب  تغییردر  موجب 
تفاوت  از  ناشی  که  اصفهان شد  شهر 
میزان هدایت  و  آب  در  موجود  امالح 
الکتریکی آن بود اما هیچ اثری بر روی 

کیفیت و سالمت آب نداشت.
دستگاه  همه  که  این  بیان  ویبا 
های اجرایی استان باید برنامه ای برای 
گذر از بحران کم آبی در نیمه دوم سال 

جاری تدوین کنند، اظهار داشت: باید 
قبل از ایجاد شرایط اضطرار، برنامه ای 
برای غلبه بر بحران مد نظر داشت و 
براین اساس همه دستگاه های اجرایی 
بهینه  مصرف  راهکارهای  باید  استان 

آب را تدوین و اجرایی کنند. 
شیشه فروش برخورد با مشترکین 
پرمصرف را ضروری دانست و بیان کرد: 
عالوه بر این آبفای استان اصفهان باید 
همچنان تشویق مشترکین کم مصرف 

را در دستور کار خود قرار دهد.
محتوای  تولید  بر  تاکید  با  وی 
آموزشی در خصوص فرهنگ مصرف 
جامعه  قشرهای  همه  برای  آب  بهینه 
از ظرفیت  گذشته  از  بیش  باید  گفت: 
فضای مجازی و رسانه ها در فرهنگ 
مند  آببهره  مصرف  مدیریت  سازی 
شد و مردم رابا شیوه های استفاده از 

تجهیزات کاهنده آشنا کرد.
ن  ا بحر یت  یر مد کل  یر مد
چرخانی  باز  بر  اصفهان  استانداری 
و  آب  شرکت  ز  وا کرد  تاکید  آب 
سازمان  و  اصفهان  استان  فاضالب 
نظام مهندسی  خواست هر چه سریعتر 
فرایند و دستورالعمل بازچرخانی آب در 
ساختمان ها را تدوین و اجرایی کنند.

اکبری  ناصر  جلسه  این  درادامه 
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای 
استان اصفهان به شرح چگونگی تامین 
آب شرب در فصل بهار و تابستان سال 
استان  روستاهای  و  در شهرها   ۱۴۰۰

اصفهان پرداخت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

کیفیت آب شرب اصفهان مورد تایید نهادهای نظارتی است
طی بازدیدی و به پاس تالش های بی وقفه در حوزه سالمت 

صورت گرفت؛
تجلیل مدیرعامل پتروشیمی ایالم از رئیس و مجموعه 

بهداشت و درمان شهرستان  چوار

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم با حضور در شبکه بهداشت  و درمان 
شهر چوار، با اهداء لوح سپاس از »دکتر فرزاد بسطامی« رئیس بهداشت  و 
درمان این شهرستان و مجموعه همکاران شان به پاس مجاهدت در حوزه 

سالمت، تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی حسن نجفی سمنانی مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی ایالم در این دیدار ضمن  تشکر و قدردانی از زحمات مجموعه 
شبکه بهداشت و درمان  شهرستان چوار در راستای واکسیناسیون کارکنان  
پتروشیمی ایالم، تالش های مدافعین سالمت  را بسیار ارزشمند ارزیابی کرد 
و گفت: امیدواریم هر چه زودتر و با تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر مدافعان 
سالمت و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی آحاد ملت؛ شاهد ریشه کنی 

این ویروس منحوس باشیم.
دکتر فرزاد بسطامی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان چوار نیز در 
این دیدار ضمن عرض خیر مقدم، از تالش ها و فعالیتهای صنعتی و اجتماعی 
مدیرعامل  و کارکنان  پتروشیمی ایالم تقدیر کرد و در خصوص وضعیت و 
میزان اجرای واکسیناسیون در منطقه توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به نوپا 
بودن شهرستان  چوار؛ کمبودها و مشکالت بهداشتی- درمانی این شهرستان 

را تشریح کرد.
گفتنی است؛ مدیرعامل پتروشیمی ایالم ضمن بازدید از تجهیزات و 
امکانات موجود در این مرکز بهداشتی- درمانی؛ قول مساعد داد که پیگیری 
های الزم در خصوص کمک به حوزه بهداشت و درمان شهرستان چوار را در 

حد توان و در قالب مسئولیتهای اجتماعی، به بعمل آورد.
الزم به ذکر است؛ مدیرعامل پتروشیمی ایالم و هیئت همراه در این 
بازدید یاد و خاطره شهیدان راه  سالمت  بویژه »دکتر رستمیان و دکتر یونسی« 

را گرامی داشتند.

مدیر مخابرات اصفهان با مدیر کل زندان های استان 
دیدار کردند

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از معاونین و مدیران این 
مجموعه، با حضور در زندان مرکزی اصفهان با مدیر کل زندان های استان 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی در  
دیدار با علیرضا بابایی مدیر کل زندان های استان اصفهان ضمن تاکید بر 
تجهیز و توسعه زیر ساخت های ارتباطی در زندان های استان گفت: مخابرات 
منطقه اصفهان آماده است در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و به منظور 
کمک به سهولت در ایجاد ارتباطات بین زندانیان و خانواده آنها، با همکاری 
سازمان زندان ها، زیرساختهای الکترونیکی و مخابراتی در زندانهای استان را 

در حد امکان گسترش دهد.
وی افزود: اهمیت استفاده و بهره گیری از ظرفیت شبکه های ارتباطی 
و فناوری اطالعات در همه زمینه ها، موضوعی است که در دنیای حاضر بر 
کسی پوشیده نیست و استفاده از این ظرفیت در ارتباط حوزه های نظارتی با 

زندان ها نیز می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
قربانی همچنین در این دیدار ، ضمن  دریافت گزارشی از مشکالت 
ارتباطی زندان و زندانیان، بر افزایش سطح همکاری های دو مجموعه و کاهش 
مشکالت ارتباطی زندان های استان تاکید کرد.گفتنی است بازدید از کارگاه 
های آموزش مهارت و اشتغال زایی زندان از دیگر بخش های این دیدار بود.

الزم به ذکر است علیرضا بابایی مدیر کل زندان های استان اصفهان 
تامین  زمینه  در  اصفهان  منطقه  مخابرات  اقدامات  از  دیدار،  این  پایان  در 

زیرساختهای ارتباطی در زندان های استان قدردانی کرد.

با اعتباری برابر 40 میلیارد ریال انجام شد؛
خان  محور  در  آسفالت  روکش  کیلومتر  پنج  اجرای 

آباد-رازقان شهرستان زرندیه
عشایری: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از 
اتمام عملیات اجرایی پنج کیلومتر روکش آسفالت در محور خان آباد - رازقان 

شهرستان زرندیه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )استان مرکزی(، مهرداد 
جهانی با اشاره به بهره برداری از سه پروژه روکش آسفالت در شهرستان زرندیه 
طی هفته دولت، از اجرای پنج کیلومتر روکش آسفالت دیگر در محور خان 

آباد - رازقان شهرستان زرندیه در شهریور ماه سال جاری خبر داد.
وی اذعان داشت: در راستای ایجاد بستری مناسب برای تردد کاربران 
جاده ای در راه های حوزه استحفاظی شهرستان زرندیه و تأمین مطالبات مردمی 
برای برخورداری از راهی ایمن، بهسازی و روکش آسفالت در پنج کیلومتر از 

محور خان آباد - رازقان اجرا و به بهره برداری برداری رسید.
جهانی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این پروژه، از ابتدای سال جاری 
تاکنون )در بازه زمانی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰( در حوزه استحفاظی 
شهرستان زرندیه به ارزش 2۰۰ میلیارد ریال پروژه روکش آسفالت در محورهای 
خان آباد - رازقان ، راه دسترسی مامونیه به آزادراه ساوه-تهران، زاویه-اخترآباد 
و ساوه-بوئین زهرا اجرا شده است که این اقدام جهادی نشان از عملکرد 

مطلوب در راستای نگهداری از راه های آن شهرستان دارد.
ایمن سازی محور ساوه-بوئین زهرا و محور قدیم ساوه-تهران نیز از 
دیگر اقداماتی است که به گفته جهانی با استفاده از ماشین آالت راهداری توسط 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان زرندیه در حال انجام است که 
در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون )در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال 

۱۴۰۰( بیش از نه کیلومتر شیب شیروانی اجرا شده است.
وی افزود: برای ارتقای ایمنی در تقاطعات همسطح نیز گفتنی است با 
پیگیری های به عمل آمده بزودی در دو تقاطع خشکرود-بوئین زهرا و حسین 
آباد-خشکرود شهرستان زرندیه نیز اجرای روشنایی نقطه ای به بهره برداری 

خواهد رسید.

فرمانده انتظامی استان ایالم:
اتوبوس حامل مواد مخدر به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی استان ایالم از کشف بیش از ۱۴ کیلو مواد مخدر در 
ایالم خبر داد.

»سردار دالور القاصی مهر« با اعالم این خبر گفت: در راستاي مبارزه 
بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و در پی اخبار واصله مبنی 
بر فعالیت فردی به هویت معلوم در زمینه تهیه و انتقال مواد مخدر از طریق 
یک دستگاه اتوبوس به استان ایالم، موضوع بصورت ویژه در دستور کار اداره 

عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری سربازان 
گمنام امام زمان)عج( و با انجام یکسری اقدامات فنی و تخصصی و پس از 
حصول اطمینان از انتقال محموله مواد مخدر به استان، پس از هماهنگی با 
مرجع قضایی، خودرو مذکور را در مبادی ورودی شهر ایالم شناسایی و در 

یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه توقیف کردند.

پروژه های عمرانی تعطیلی بردار نیست
کار جهادی از تفکر جهادی نشأت می گیرد

اکبری- کرج
سرپرست شهرداری کرج گفت: یکی از بارزترین جلوه های کار جهادی 

تالش برای جذب درآمد بیشتر برای شهرداری است.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز مصطفی سعیدی سیرائی صبح امروز 
در جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری کرج با تاکید بر اینکه کار جهادی 
از تفکر جهادی نشأت می گیرد، اظهار کرد: متاسفانه تفکر جهادی آن طور 
که باید و شاید در مدیریت شهری نهادینه نشده و امیدواریم با تغییر نگرش 
مدیران، شاهد تسریع در روند توسعه شهری و جلب رضایت شهروندان باشیم.

اینکه کار جهادی تنها در فعالیت های یدی خالصه  با تاکید بر  وی 
نمی شود، توضیح داد: بدون شک در شرایط فعلی یکی از بارزترین جلوه های 

کار جهادی تالش برای جذب درآمد بیشتر برای شهرداری است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای بسیاری از پروژه ها و طرح های 
از سوی  بیشتر  اعتبار است، جذب درآمد  تامین  به  بینی شده منوط  پیش 
جهادی  اقدامی  شهرداری  مجموعه های  زیر  سایر  و  سازمان ها  مناطق، 

محسوب می شود.
شهرداری  درآمدی  وضعیت  اینکه  بیان  با  کرج  شهرداری  سرپرست 
چندان مطلوب نیست، گفت: علی رغم کاهش درآمدها، نمی توان خدمت 
رسانی به شهروندان را تعطیل کرد و از کنار اجرای پروژه های مهم و کارساز 

به سادگی عبور کرد.لزوم اولویت بندی پروژه های شهری  .
وی توضیح داد: در شرایط فعلی الزم است که پروژه های اولویت دار 
عمرانی، فرهنگی و ... احصاء و از میان آنها مواردی که اثرگذاری بیشتری 
دارند، اجرایی شوند.سیرائی تاکید کرد: هرچند پروژه های عمرانی تعطیلی 
بردار نیستند ولی در اجرای آنها هم باید اولویت بندی الزم صورت بگیرد تا 
بر اساس منابع مالی و امکانات موجود، پروژه هایی در اولویت تکمیل قرار 

بگیرند که بیشترین بهره وری را برای شهر و شهروندان دارند.
این مسئول  تسریع در تکمیل پروژه های اولویت دار شهری را از دیگر 
نمونه های فعالیت جهادی نام برد و گفت: با این اقدام میزان اعتماد شهروندان 
به مدیریت شهری افزایش پیدا می کند و از این طریق شاهد مشارکت بیشتر 

آنان در اداره شهر خواهیم بود.
وی در ادامه با تبیین چگونگی فعالیت گروه های جهادی اضافه کرد: 
این گروه ها با حضور در مناطق محروم و کم برخوردار، پروژه هایی را در 
مدت زمان محدود اجرا می کنند که در حالت عادی بهره برداری از آنها 

چند ماه زمان می برد.
سرپرست شهرداری کرج در ادامه به تعامل با گروه های جهادی برای 
پیشبرد اهداف مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: اعضای این گروه ها در 
همکاری با شهرداری بیشتر بر فرهنگسازی، اطالع رسانی و شفاف سازی در 
حوزه های مرتبط از قبیل مدیریت پسماند، فرهنگ ترافیک، ساخت وسازهای 

غیرمجاز و ...  متمرکز است.
به  رسیدگی  لزوم  بر  خود  از صحبت های  دیگری  بخش  در  سیرائی 
مطالبات به حق شهروندان تاکید کرد و گفت:  بر اساس گزارش سامانه 
۱۳۷ ساکنان مناطق مختلف تاکید زیادی بر آسفالت و لکه گیری معابر، 
نظافت شهری و جمع آوری به موقع پسماند، مقابله با ساخت و سازهای 
غیرمجاز و توسعه فضای سبز شهری دارند که الزم است در این خصوص 

اقدامات الزم صورت بگیرد.
وی توضیح داد: مدیران شهری باید با حساسیت بیشتری نسبت به 
شناسایی و رفع مشکالت منطقه خود اقدام کنند و در این راستا حفظ کیفیت 
خدمات رسانی را مورد توجه قرار دهند و این طور نباشد که آسفالت یک 

خیابان سه ماه پس از لکه گیری مجددا به ترمیم احتیاج پیدا کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرج؛

فضای سبز مجموعه کاخ مروارید جان تازه گرفته است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: 
کاخ مروارید سرمایه عموم شهروندان است.پیمان بضاعتی پور در گفت و گو 
با پایگاه خبری کرج امروز، با اشاره به اینکه پس از سال ها پیگیری، با دستور 
دادستان کرج، نگهداری و ساماندهی وضعیت فضای سبز کاخ مروارید به 
مجموعه مدیریت شهری واگذار شده، گفت: سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری به عنوان متولی اجرای این مهم، از همان روزهای اول واگذاری، 

اقدام به عملیات بهسازی، ساماندهی و احیاء فضای سبز آن کرده است.
وی همچنین به اجرای عملیات رنگ آمیزی مبلمان، استقرار سیستم 
روشنایی و رفع معایب، نصب حفاظ دریاچه، عملیات باغبانی و احیای 2۷ 
هکتار فضای سبز کاخ مروارید اشاره کرد و افزود: فضای سبز کاخ مروارید 
نابودی مطلق  به مدیریت شهری در معرض خشکی و  از واگذاری  پیش 

قرار گرفته بود.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با اشاره 
به اینکه فضای سبز کاخ مروارید پس از تحویل به مدیریت شهری و اقدامات 
گسترده باغبانی، آبیاری چند نوبته و کاشت گل های متنوع فصلی، جانی 
تازه گرفته است، تصریح کرد: پیشرفت عملیات مذکور نسبت به وضعیت 

سابق آن کامال مشهود است.
بضاعتی پور ضمن یادآوری این موضوع که حفاظت و صیانت از فضای 
سبز و نجات درختان شهری از مهمترین رسالت های سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری است، تاکید کرد: هر جا وضعیت فضای سبز و نجات 
درختان شهر در مخاطره باشد، سازمان بدون هیچ گونه تسامحی با قاطعیت 
و جدیت وارد شده و تمام تالش خود را در محافظت و نجات درختان و 

فضای سبز به کار می گیرد.

مقام مسئول راهداری استان اردبیل: 
آماده  اردبیل  استان  در  روستایی  راه  کیلومتر   ۱۴۵

آسفالت است 
معاون راه های روستایی و فرعی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اردبیل گفت: در صورت تامین منابع مالی و قیر ۱۴۵ کیلومتر راه 
روستایی آسفالت خواهد شد. منصور نجف قلی زاده نبود قیر و عدم تخصیص 
از اصلی ترین مشکالت راه های روستایی استان عنوان  اعتبارات الزم را 
کرد و افزود: سال گذشته اعتبارات ملی ساخت و توسعه راه های روستایی 
حذف  و مقرر شد از محل اعتبارات استانی تامین شود که متاسفانه اعتبارات 

استانی نیز جوابگوی اجرای پروژه حوزه روستایی نیست.
وی با بیان اینکه برای احداث و آسفالت هر کیلومتر راه روستایی بیش 
از 2 میلیارد تومان اعتبار الزم است، اظهار امیدواری کرد با حمایت فرمانداران 
شهرستانها و تالش های نمایندگان ساعی استان در مجلس شورای اسالمی 

مشکالت مالی راهداری مرتفع شود.
نقل  و  و حمل  راهداری  اداره کل  فرعی  و  روستایی  راه های  معاون 
جاده ای استان اردبیل از درحال ساخت بودن ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی در 
استان خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای عملیات آسفالت ۱۴۵ کیلومتر 
راه روستایی در استان اردبیل ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که 

تامین آن از محل اعتبارات استانی مقدور نیست.
استان  روستایی  راه های  از  درصد   ۵۸ بودن  آسفالت  قلی  زاده  نجف 
اردبیل را یادآور شد و گفت: متوسط راه روستایی آسفالت در کشور ۵2 
درصد است که میانگین راه روستایی آسفالت در استان اردبیل از متوسط 

کشوری بیشتر است.
راه دسترسی ۹۵ درصد خانوارهای روستایی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که  مهم  این  به  توجه  با  کرد:  نشان  است،خاطر  آسفالت  اردبیل  استان 
راه ۵۸ درصد از روستاهای استان آسفالت است، اما به علت پر جمعیت 
پوشش  استان تحت  روستایی  خانوارهای  ۹۵ درصد  روستاها،  این  بودن 

جاده های آسفالته هستند.
نقل  و  و حمل  راهداری  اداره کل  فرعی  و  روستایی  راه های  معاون 
جاده ای استان اردبیل افزود: استان اردبیل ۶ هزارو ۳۷۳ راه دارد،که از این 
میزان ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه، ۷۰۷ کیلومتر راه اصلی، ۷۰۰ کیلومتر راه فرعی، 
۴ هزارو ۷۵۱ کیلومتر روستایی ، 2 هزارو ۷۳۶ کیلومتر آسفالته و 2 هزارو 

۱۵ کیلومتر نیز شوسه و خاکی است.

حسام باقرزاده-تولیت آستان قدس 
در  مردمی  تشکل های  گفت:  رضوی 
مقدم  خط  در  کرونا  با  مقابله  عرصه 

خدمت رسانی به مردم بودند.
 حجت االسالم والمسلمین احمد 
تشکل های  مسئوالن  دیدار  در  مروی 
مردمی و جهادی فعال در عرصه مقابله 
با کرونا که در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی انجام شد، با بیان اینکه بر اساس 
انجام  از  بعد  اسالم  در  روایت  و  آیات 
واجبات هیچ عملی بهتر از رفع مشکل 
مردم و کمک به نیازمندان نیست، ابراز 
معیشتی  امور  به  اهتمام  و  توجه  کرد: 
سیره  در  نیازمندان  و  محرومان  فقرا، 
اسالم  بزرگ  علمای  و  اطهار)ع(  ائمه 
دین  و  داشته  ای  ویژه  جایگاه  همواره 
و  ضعفا  به  رسیدگی  به  نسبت  اسالم 
فراوانی  تأکیدات  آنها  نیازهای  رفع 

کرده است.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
را سیره علمای  نیازمندان  به  رسیدگی 
کرد:  براز  ا و  دانست  اسالم  بزرگ 
از  هیچ گاه  اسالم  تاریخ  بزرگ  علمای 
حضور در میان مردم و رسیدگی به امور 
نیازمندان غافل نبودند، امروز نیز طالب 
و روحانیت باید در عرصه های مختلف 
خدمات اجتماعی حضور داشته باشند که 
اینگونه نیز هست، در موضوع کرونا و 
در دورانی که هیچ کس حاضر نمی شد 
فوت شدگان کرونایی را غسل دهد این 
طالب بودند که در اقدامی جهادی غسل 
و نماز اموات کرونایی را برعهده گرفتند 

که دشوارترین کار بود.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
بندگان  از  متعال  اینکه خداوند  بیان  با 
عمل احسن می خواهد، »عمل احسن« 
را به معنای با فضیلت تر بودن یک عمل 
نسبت به عمل خیر دیگر معرفی و اظهار 
کرد: با بررسی زندگینامه علما و مراجع 
بزرگ در می یابیم که نسبت به رسیدگی 
»عمل  عنوان  به  محرومان  و  فقرا  به 

احسن« اهتمام و توجه ویژه داشته اند.
که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 

های  خانواده  از  بسیاری  کرونا  شیوع 
معیشتی  مشکالت  با  نیز  را  آبرومند 
روبه رو کرده است، گفت: دستگیری از 
محرومان و نیازمندان از توفیقات الهی 
و نعمتی از جانب خداوند متعال است، لذا 
تشکل های مردمی باید قدر اقدامات خود 
در خدمت رسانی به محرومان را بدانند.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
در  مردمی  تشکل های  کرد:  تصریح 
و  داشت  چشم  هیچ  بدون  گمنامی، 
عنوان اجتماعی، برای رفع مشکالت و 
دستگیری از نیازمندان تالش می کنند 
و  عناوین  است.  اعمال  بهترین  از  که 
اعتبارات اجتماعی برای همین دنیاست 
و در آخرت کاربردی ندارد، اما گروه های 
جهادی و تشکل های مردمی کارهایی 
انجام می دهند که اجر فراوانی در آخرت 
داشته و ائمه اطهار)ع( و مراجع بزرگ 
و  داشتند  اهتمام  آنها  به  بسیار  شیعه 
شخصا آنها را انجام می دادند.وی تصریح 
کرد: کمیته امداد از نخستین نهادهایی 
بود که با دستور امام خمینی)ره( پس از 
انقالب اسالمی تشکیل شد تا فرهنگ 
از  که  یابد  ترویج  محرومان  به  کمک 

نگاه و توجه مرجعیت و علمای بزرگ 
اسالم نسبت به دستگیری از نیازمندان 

حکایت دارد.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با اشاره به پیشگامی رهبر معظم انقالب 
دیدگان  حادثه  به  رسانی  کمک  در 
انقالب  از  حوادث طبیعی پیش و پس 
اسالمی، عنوان کرد: علمای بزرگ در 
با ساخت مدارس،  تاریخ همواره  طول 
بیمارستان، کتابخانه و غیره برای ارائه 
تالش  مردم  به  المنفعه  عام  خدمات 
را  مردمی  تشکل های  می کردند.وی 
برای  فکری  هم  جلسات  برگزاری  به 
هماهنگی با یکدیگر، انتقال تجربیات، 
تقسیم کار و هم افزایی توصیه و اظهار 
کرد: برگزاری جلسات هم اندیشی میان 
تشکل های مردمی بسیار اثرگذار است، 
کار جمعی و استفاده از مهارت ها، دانش، 
اطالعات و تجربیات یکدیگر می تواند 
اثر  را  خیرانه  و  جهادی  فعالیت های 

بخش تر کند.
تولیت آستان قدس رضوی عنوان 
کرد: خوب است تشکل های مردمی با 
را  منطقه ای محروم  یکدیگر  همکاری 

اقدامات  و  ریزی  برنامه  با  و  شناسایی 
محرومیت زدایی آن منطقه را از دایره 
محرومیت و نیازمندی خارج کنند. رهبر 
مسئوالن  با  دیداری  در  انقالب  معظم 
»بروید یک  فرمودند  بنیاد مستضعفان 
این  کنید«،  آباد  کامل  بطور  را  منطقه 
که  بوده  انقالب  معظم  رهبر  نگاه 
خوب است تشکل های مردمی به این 
رویکرد مناسب توجه داشته باشند.حجت 
االسالم والمسلمین مروی تشکل های 
مردمی را به تالش برای ترویج سنت 
و  توصیه  نیازمندان  به  کمک  حسنه 
بیان کرد: دامنه خیرین و نیکوکاران را 
گسترش دهید و بستر خدمت را برای 
دیگران نیز باز کنید، برخی خط کشی 
ها تنها ساخته ذهن ما است و در اسالم 
جایگاهی ندارد، در جذب مشارکت برای 
فرهنگ  ترویج  و  محرومان  به  کمک 
کشی   خط  نباید  جامعه  در  نیکوکاری 
وجود داشته باشد، راه را برای کار خیر 
باید باز کرد و اجازه داد اقشار مختلف، 
توفیق  متفاوت  دیدگاه های  و  نگاه ها 
خیرخواهانه  فعالیت های  در  مشارکت 

را داشته باشند.

تولیت آستان قدس رضوی:

تشکل های مردمی در خط مقدم خدمت رسانی به مردم در ایام کرونا بودند

شهرداری  خدمات شهری  معاون 
م  مقا ئم  قا هی  همرا با  بندرعباس 
خدمات شهری، رئیس سازمان مدیریت 
آرامستان و جمعی از مدیران واحد های 
سازمان از مجموعه آرامستان بندرعباس 

بازدید کرد.
و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
بندرعباس،  شهرداری  بین الملل  امور 
زدید  با در  د  نژا موحدی  اسماعیل 
خدماتی  و  عمرانی  های  پروژه  ز  ا
آرامستان بندرعباس گفت: با توجه به 
شرایط بحرانی کشور در بحث مقابله 
تالش  و  اقدامات  کرونا،  ویروس  با 
که  آرامستان  سازمان  کارکنان  های 
به  رسانی  خدمات  در  توان  تمام  با 
فعالیت  حال  در  گرامی  شهروندان 

است. تقدیر  قابل  هستند، 
موحدی نژاد افزود: با آغاز چندین 
برنامه  با  و  همزمان  عمرانی  پروژه 
اقدامات  که  شده  انجام  های  ریزی 
قابل توجهی در راستای خدمات رسانی به 
شهروندان و همچنین کارکنان مجموعه 
در حال اجرا است، شاهد توسعه خوبی 

در حوزه آرامستان خواهیم بود.
 معاون خدمات شهری شهرداری 
باید  بندرعباس تصریح کرد: تالش ما 
به گونه ای باشد که شهروندان با آرامش 
خاطر و رضایت مندی برای زیارت اهل 

قبور اقدام کنند.
ریزی  برنامه  کرد:  عنوان  وی 

به  رسیدن  باعث  اصولی  مدیریت  و 
امر  این  که  می شود  سازمانی  اهداف 
با هدفی  سازمان  دهنده حرکت  نشان 
مشخص در جهت آسایش و رفاه حال 

شهروندان است.
رئیس  حیدری پوری  حمیدرضا 
شهرداری  آرامستان  مدیریت  سازمان 
بندرعباس نیز در این بازدید از تسریع 
شهروندان  به  رسانی  خدمات  روند  در 
در زمان کرونایی و اجرای پروژه های 
آرامستان  در  اقدام  دست  در  عمرانی 

خبر داد.
و  اولویت  به  توجه  افزود:با  وی 
که  کارکنان  سالمت  حفظ  اهمیت 

ارتباط مستقیم با اموات کرونایی دارند با 
حمایت مجموعه دانشگاه علوم پزشکی 
برای  آرامستان  پرسنل  تمامی  استان 
ارائه خدمات رسانی هر چه شایسته تر 

به شهروندان واکسینه شدند.
همزمان  آغاز  از  حیدری پوری 
چندین پروژه عمرانی در جهت خدمات 
رسانی به شهروندان و کارکنان مجموعه 
اشاره کرد و گفت: پروژه های در دست 
اجرا شامل: همسطح سازی قطعه 2۶، 
بازسازی و بهسازی استراحتگاه کارکنان 
ایجاد  متوفیان،  امور  خدمات  واحد 
متوفی  حمل  رانندگان  به  استراحتگاه 
حمل  جهت  دیگر  های  استان  از  که 

متوفی به آرامستان بندرعباس سفر می 
کنند، پروژه سایبان محوطه غسالخانه 
و آماده سازی سردخانه جهت نگهداری 

اجساد می باشد.
خاطرنشان  مسئول  مقام  ین  ا
سبز  فضای  اهمیت  به  توجه  با  کرد: 
نقش  که  زهرا)س(  بهشت  محیط  در 
مهمی در مطلوب بودن محیط و رضایت 
شهروندان و زائرین اهل قبور به همراه 
دارد، در مرحله اول از اوایل شهریور ماه 
سال جاری عملیات هرس و فرم دهی 
درختان آغاز و در گام بعد برای توسعه 
و نگهداری فضای سبز برنامه هایی در 

دستور کار قرار دارد.

بازدید معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس از آرامستان بندرعباس

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس، دهیار 
و اعضای شورای اسالمی بندر رستمی در راستای حل 
مشکالت آبرسانی بندر رستمی با ارسال تقدیرنامه ای از 
عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر  قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر متن این تقدیرنامه به شرح ذیل است:
آقای  جناب  ارزشمند  خدمات  از  بدین وسیله 

عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر  در خصوص رفع مشکالت ایجاد شده 
بازسازی  بندر رستمی و اصالح و  آبرسانی  در شبکه 

انشعابات تقدیر می شود.

تقدیر نماینده تنگستان و دشتی در مجلس، دهیار و شورای اسالمی بندر رستمی
 از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
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رییس هیات مدیره پست بانک ایران :
باجه های بانکی روستایی الگوهای مناسب برای رونق کسب 

و کار در روستاها هستند
رییس هیات مدیره پست بانک ایران در سفر به استان مازندران ضمن 
بانکی روستاهای مهلبان و  بابلسر و باجه های  از شعبه شهرستان  بازدید 
ازباران، اظهار داشت: باجه های بانکی روستایی الگوهای مناسب توسعه و 

رونق کسب و کار در روستاها هستند.
بابلسر و  بازدیدها عملکرد شعبه شهرستان  این  الیاسی در  طهمورث 
باجه های مذکور را در شاخص های منابع، مصارف و نحوه خدمات رسانی 
به مشتریان ارزیابی و از یک واحد تولیدی دریافت تسهیالت از شعبه بابلسر 
بمنظور بررسی وضعیت مصرف تسهیالت پرداختی به این طرح، بازدید نمود.

بر  استان  از کارکنان مدیریت شعب  ادامه ضمن قدردانی  الیاسی در 
استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، توسعه خدمات بانکی، جلب رضایت 
مشتریان تاکید کرد و افزود: هریک از باجه های بانکی روستایی از یک 
از سوی  بانکی هستند و  امور  نماد مناسب و مرکز خدمت رسانی در  سو 
دیگر یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد و توسعه مناطق محروم و روستایی 

بوده و خواهند بود.
گفتنی است: رییس هیات مدیره بانک پس از این بازدیدها در بیستمین 
جلسه هیات مدیره بانک در سال ۱۴۰۰ و همچنین جلسه شورای اداری 
اداری در  مدیریت شعب استان مازندران شرکت کرد و در جلسه شورای 
بخشی از سخنان خود اظهار داشت: خوشبختانه مجموعه همکاران و باجه 
های بانکی روستایی در مدیریت شعب پست بانک استان مازندران به اتفاق 
اذعان بر ظرفیت باالی کاری و تالش برای رسیدن به اهداف و توسعه 

خدمات دارند و این رویکرد جای تقدیر و سپاس دارد.

تاکید ایران و روسیه بر همکاری های بانکی
 نهمین نشست کارگروه همکاری های مالی و بانکی جمهوری اسالمی 
ایران و فدراسیون روسیه در محل اقامت سفیر جمهوری اسالمی ایران در 

مسکو برگزار و دو طرف بر ادامه و توسعه همکاری ها تاکید کردند.
در این نشست که معاونین بانک های مرکزی دو کشور و همچنین 
نمایندگان و مدیران ارشد بانک های تجاری منتخب و کاظم جاللی سفیر 
جمهوری اسالمی ایران حضور داشتند موضوعات مربوط به اتصال پیام رسان 
از ارزهای ملی  های مالی بانک های مرکزی برای استفاده هرچه بیشتر 
در مبادالت تجاری و تسویه حساب های مالی، همکاری های کارگزاری، 
و  دانشجویان  متوسط،  و  کوچک  های  شرکت  برای  بانکی  تسهیالت 
گردشگران و همچنین توسعه همکاری های کارگزاری در سطح کشورهای 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

امضا نقشه راه همکاری بانکی دو کشور برای سال2۰22
جمهوری  سفارت  اقتصادی  بخش  هماهنگی  با  که  نشست  این  در 
ایران در مسکو برگزار شد،   عالوه بر تنطیم تفاهم نامه پایانی  اسالمی 
بانکی برای سال 2۰22  اجالس مذکور، نقشه راه همکاری های مالی و 

به امضا رسید.
 کاظم جاللی  سفیر جمهوری اسالمی ایران در این نشست ضمن 
تشریح و تبیین شرایط جاری و روند رو به رشد همکاری های فیمابین در 
توسعه  منظور  به  مالی  و  بانکی  تسهیل همکاری های  بر  ها،  همه حوزه 

مراودات تجاری و بازرگانی تاکید کرد.
نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی ایرانی مقیم روسیه و هیات بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران
شست هم اندیشی تجار و فعالین اقتصادی ایرانی در حوزه فدراسیون 
روسیه نیز با هیات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در مسکو در محل 

اقامت سفیر کشورمان در مسکو برگزار شد.

تاکید ایران و روسیه بر همکاری های بانکی 
در این جلسه با حضور  پناهی معاون ارزی بانک مرکزی و هیات همراه 
بازرگانی تجار  بر فعالیت های تجاری و  ضمن مرور شرایط جاری حاکم 
ایرانی، مهمترین موضوعات و مسائل و موانع در حوزه های مالی و بانکی  
تسویه حساب ها، نرخ تسعیر ارزهای ملی دو کشور  و نیز مسائل ساختاری، 

اداری و گمرکی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در این نشست، کاظم جاللی سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه نیز 
بر پیگیری رفع موانع و مشکالت فعالین اقتصادی و تجار ایرانی، به عنوان 

یک اولویت تاکید کرد.

تاکید ایران و روسیه بر همکاری های بانکی 
هم اکنون شعبه های میربیزنس بانک وابسته به بانک ملی ایران در 
روسیه برای تسهیل فعالیت های اقتصادی تجار ایرانی و روسی فعال است. 

رییس کل بیمه مرکزی:
ابهامات آیین نامه کارمزد فروش بیمه برطرف می شود 

 رییس کل بیمه مرکزی گفت: پیش از تدوین و ابالغ آیین نامه های 
هماهنگی های  مرتبط  کانون های  و  انجمن ها  با  فروش  شبکه  با  مرتبط 
الزم انجام می شود تا ابهامات برطرف شود، بنابراین آنها نگران آیین نامه 

کارمزد نباشند.  
از بیمه مرکزی، »غالمرضا سلیمانی« در نشست مجازی با نمایندگان 
شبکه فروش، افزود: صنعت بیمه بدون حضور شبکه فروش و انجمن های 
صنفی هیچ معنا و مفهومی ندارد و نهاد ناظر برای جلب رضایت نمایندگان 

این شبکه، تمامی توان حاکمیتی و فنی خود را به کار خواهد گرفت.
ارزشمند  ویترین  به  نامه ۱۰2  آیین  ابهامات  وی گفت: در خصوص 
بیمه  عالی  شورای  جلسه  نخستین  در  که  می دهم  اطمینان  بیمه  صنعت 

بازنگری قابل قبولی در راستای تامین نقطه نظرات انجام شود.  
رییس شورای عالی بیمه رشد پرتفوی و افزایش ضریب نفود بیمه را در 
گرو تالش و دلگرمی شبکه فروش و رفع دغدغه های معیشتی آنان ارزیابی 
کرد و گفت: وظیفه ذاتی نهاد ناظر صنعت بیمه ایفای حقوق شبکه فروش 

است و تصمیمی در تضاد با منافع آنان اتخاذ نخواهد شد.
افزود:  و  داد  خبر  تورم  نرخ  با  بیمه  پرتفوی  هماهنگ  رشد  از  وی 
سودآوری متناسب صنعت بیمه با نرخ تورم یک دستاورد بزرگ است که در 
آینده نزدیک و با تالش هر چه بیشتر شرکت ها و همچنین شبکه فروش 

بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
سلیمانی افزایش سودآوری صنعت بیمه از ۸۵۰ میلیارد تومان به ۱2 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را قابل تامل دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد 
انگیزه در شبکه فروش اعم از کارگزاران، نمایندگان و بازاریابان از مهمترین 
عواملی است که می تواند رشد قابل توجه این صنعت را به دنبال داشته باشد.

در  این قشر  و شناسنامه دار شدن  بازاریابان  آموزش  از ضرورت  وی 
صنعت یاد کرد و گفت: با جذب بازاریابان حرفه ای و آموزش دیده خانواده 
صنعت بیمه شاهد جمعیت ۳۰۰ هزارنفری خواهد شد و رشد سه برابری 

پرتفوی صنعت بیمه در گرو افزایش بازاریابان است.
رییس بیمه مرکزی، سیاست بیمه مرکزی را در فرایند عملیاتی بیمه 
رشته های  تمامی  در  گفت:  و  کرد  اعالم  محور  توسعه  و  انبساطی  گری، 
اهداف  به سمت تحقق  متناسب  راهکارهای  ارائه  و  با رفع موانع  بیمه ای 

صنعت بیمه حرکت خواهیم کرد.
وی به اهمیت بار کارشناسی مصوبات شورای عالی بیمه اشاره کرد و 
اطمینان داد آیین نامه ۹2 نیز با نگاه کارشناسی توام با مساعدت، اصالح 

خواهد شد.  
نامه  شماره ۱۰2, کارمزد  آیین  ابالغ  با  بیمه مرکزی چند روز پیش 

فروش نمایندگی های بیمه را اصالح کرد.

سوگل رام

مه
و بی

ک 
بان

ــی  ــک، علم ــی ترافی مهندس
اســت کــه بــا برنامــه ریــزی، 
عملیــات  و  هندســی  طراحــی 
ــا  ــان ه ــا، خیاب ــاده ه ترافیکــی ج
و بزرگــراه هــا و شــبکه هــای 
ــه هــا، ســرزمین هــای  آنهــا، پایان
ــط  ــه و رواب ــرار گرفت ــم ق ــار ه کن
ــل  ــل و نق ــایل حم ــایر وس ــا س ب
ــه حرکــت  ــه منظــور دســتیابی ب ب
ــردم  ــت م ــد و راح ــن، کارآم ایم
و کاالهــا ،اصــول مهندســی را 
ــل  ــه ح ــه ب ــد ک ــی کن ــرا م اج
ــه  ــا توج ــل ب ــل و نق ــائل حم مس
ــای  ــادت ه ــی و ع ــه روانشناس ب
ــل  ــل و نق ــتم حم ــران سیس کارب

ــد. ــی کن ــک م کم
بســیاری از مــردم هنوز تعجب 
ــک  ــل ی ــرا ح ــه چ ــد ک ــی کنن م
ــوار  ــدر دش ــی انق ــکل ترافیک مش
اســت،  کــه یــک مهنــدس بــرای 
حــل آن دعوت  میشــود.  بســیاری 
ــا  ــه ب ــد ک ــور میکنن ــراد تص از اف
ــی ،  ــراغ راهنمای ــک چ ــب ی نص
چــراغ چشــمک زن و یــا دوربیــن 
افزایــش  یــا  و  بیشــتر   هــای 
محدودیــت هــای ســرعت و عبــور 
ــردن  ــرد ک ــا زوج و ف ــرور و ی و م
اجــازه تــردد  وســایل حمــل و نقل، 
یــک مشــکل ترافیکــی قابــل حــل 
ــائل  ــیاری از مس ــی بس ــت ول اس
ترافیکــی نیــاز بــه بررســی عواملی، 
غیــر از خــود وســایل حمــل و نقــل 
و یــا اســتفاده از تجهیــزات کنترلی 

دارد .
ــی  ــن موانع ــی از بزرگتری یک
کــه یــک مهنــدس ترافیــک حرفه 
ــوری  ــت، تئ ــه اس ــا آن مواج ای ب
هایــی از مهندســی غیــر ترافیکــی  
اســت  هنگامــی کــه کــه تخصص 
ندارنــد، نتیجــه تاســف آوری ایجاد 
کــرده و خطــرات ترافیکــی زمانــی 
بــه اوج خــود مــی رســند کــه 
نظریــه هــای اشــتباه بــه اجــرا در 
مــی آیندبــا ایــن حــال هــر زمــان 
کــه کنتــرل ترافیــک غیــر ضروری 
یــا بیــش از حــد نصــب مــی شــود 
معمــوال منجــر بــه ایجــاد شــرایط 

ترافیکــی خطرنــاک مــی شــوند.

ــه  ــک چگون ــان ترافی مهندس
ــی  ــل م ــک را ح ــکالت ترافی مش

ــد؟ کنن
نقــش مهندســین ترافیــک را 
ــا حرفــه ی پزشــکی  ــوان ب مــی ت
در حفاظــت از مــردم مقایســه کرد. 
ــوزش  ــوان متخصصــان آم ــه عن ب
دیــده، مهندســان ترافیــک بــه 
نشــانه هــای شــرایط عمومــی 
و  کننــد  مــی  نــگاه  ترافیــک 
ــد،  ــی دهن ــح م ــخیص صحی تش
تعــداد ترافیــک را تجزیــه و تحلیل 
مــی کننــد، آمــار تصــادف را تجزیه 
ــای  ــد، داده ه ــی کنن ــل م و تحلی
ــد،  ــی کنن ــه م ــرعت را مطالع س
شــرایط را بررســی مــی کننــد، 
ــد  ــی کنن ــه م ــات و مطالع تحقیق
و نتایــج را تجمیــع و تحلیــل و 

ــد . ــی کنن ــی م بررس
کــه  ر  نطــو هما درســت 
مــورد  در  پزشــکان  تصمیــم 
ســالمت پذیرفتــه مــی شــود، 
حتــی اگــر دارو ممکــن اســت 
ــد،  ــاک باش ــوزن دردن ــا س ــخ ی تل
بنابرایــن تصمیمــات مهندســان 
ــورد  ــد م ــه ای بای ــک حرف ترافی

توجــه قــرار گیــرد.

ــک  ــان ترافی ــه مهندس چگون
ــا مــی  ــر را ارتق ــک امــن ت ، ترافی

ــد؟ دهن
ــک  ــی ترافی ــم مهندس در عل
ارائــه  بــا  ترافیــک  ،مهندســان 
شــرایط جــاده ای کــه بــه ترافیــک 
ــی  ــک م ــد کم ــتقیم و کارآم مس
کننــد، شــرایط ترافیکــی را تضمین 

ــد. مــی کنن
اســت  داده  نشــان  تجربــه 
ــتکاری  ــا دس ــی ب ــه فاکتورایمن ک
ترافیــک مســتقیم در ارتبــاط بــوده 
ترافیــک  درجریــان  اختــالل  و 

ــوادث  ــوع ح ــال وق ــتقیم احتم مس
ــد. ــی ده ــش م را افزای

دارد  وجــود  امــکان  ایــن 
ــی  ــی ناگهان ــات ترافیک ــه عملی ک
ــه ای اســت  ناشــی از وســیله نقلی
ــدن و  ــاده، گذران ــه در مســیر ج ک
بافتــن مانــور، و یــا ســایر عناصــر 
ــه  ــود. ب ــی ش ــف م ــب، متوق تعج
عنــوان مثــال، ســیگنال هــای 
ناخواســته ترافیــک، محدودیــت 
هــای نامحــدود ســرعت و عالئــم 
بیــش از حــد بســیاری ممکــن 
اســت ســبب ســردرگمی و ناامیدی 

ــود. ش
ســرعت کندتــر لزومــا بــه 
ــن  ــک ام ــرد ترافی ــای عملک معن
تــر نیســت. شــانس راننــدگان 
درگیــر شــدن در یــک حادثــه 
ــا  ــه آنه ــی اســت ک ــن زمان کمتری
ترافیــک  بــا ســرعت متوســط 

مســافرت مــی کننــد.

کنتــرل  هــای  ه  دســتگا
؟ چیســت فیــک  ا تر

فیــک  ا تر ســی  مهند ر  د
ــرل  ــای کنت ــتگاه ه منظــور از دس
ترافیــک، نشــانه هــا، ســیگنال ها، 
چراغهــای چشــمک زن و دســتگاه 
هایــی هســتند کــه در یــک خیابان 
یــا بزرگــراه توســط یــک ســازمان 
دولتــی مجــاز بــه تنظیــم، هشــدار 
ــرار  ــک ق ــت ترافی ــا هدای دادن ی

ــد. ــی گیرن م

ــای  ــتگاه ه ــی دس “یکنواخت
ــت؟ ــک” چیس ــرل ترافی کنت

“یکنواختــی” بدیــن معنــی 
ــه  ــرایط مشــابه را ب ــه ش اســت ک
ــا  ــد. ب ــرار کنی ــیوه تک ــان ش هم
ــک،  ــوژی ترافی ــه تکنول ــه ب توج
راننــدگان  وظایــف  یکنواختــی 
را ســاده مــی کنــد، زیــرا بــه 
ــک  ــوری کم ــخیص و درک ف تش
مــی کنــد. یکنواختــی با قــراردادن 
همــه آن شــرایط کمــک مــی کنــد 
تــا اشــتیاه انســانی کاهــش یافته و 
ایــن کمــک بــه مســئوالن عمومی 

ــاخت،  ــاد در س ــرل و اقتص در کنت
نصــب، نگهــداری و اداره جــاده 

ــا اســت. ه
بــه  مربــوط  دســتورالعمل 
ــک  ــرل ترافی ــای کنت ــتگاه ه دس
ــه  ــت ک ــاراتی اس ــت انتش یکنواخ
بــرای  را کــه  اساســی  اصــول 
طراحــی و اســتفاده از دســتگاه 
هــای کنتــرل ترافیــک حاکــم 
ــن  ــد. ای ــی کن ــن م ــت، تعیی اس
کتــاب توســط یــک کمیتــه ملــی 
تهیــه شــده کــه شــامل نمایندگــی 
هــای ایالتــی، ایالتــی و شــهرداری 
بــود. اســتانداردها در ایــن دفترچــه 

ــه  ــاص، ب ــتثناء خ ــا اس ــا، ب راهنم
تمامــی خیابــان هــا و بزرگــراه هــا 
ــه  ــدون توج ــود ب ــی ش ــال م اعم
بــه آژانــس دولتــی کــه صالحیــت 

دارد. را  آن 

چــه  ســرعت  محدودیــت 
واقعــی  ســرعت  بــر  تاثیــری 

دارد؟ ترافیــک 
ارســال  هــای  محدودیــت 
ــر  ــی ب ــیار کم ــر بس ــرعت تاثی س
ــد.  ــک دارن ــی ترافی ــرعت واقع س
یــک بــاور معمــول وجــود دارد کــه 
نشــانه هــای محدودیــت ســرعت 

ــر  ــدگان ب ــود رانن ــی ش ــث م باع
ایــن اســاس واکنــش نشــان دهند. 
ایــن درســت نیســت و بــه همیــن 
ــرعت  ــای س ــت ه ــل محدودی دلی
ارســال شــده بایــد بــرای دســتیابی 

ــی باشــند. ــاق واقع ــه انطب ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــم  ــرعت ک ــای س ــت ه محدودی
ــق  ــی از طری ــرف حت ــارج از ع خ
راننــدگان مســئول نیــز نقــض 
ــت  ــرای محدودی ــوند. اج ــی ش م
ــه  ــم، ب ــه ای ک ــر حرف ــای غی ه
ــاد  ــرعت” ایج ــه س ــالح “تل اصط
مــی کنــد کــه خــود بــه خطــرات 
جــاده ای منجــر می شــود. ارســال 
محدودیــت هــای ســرعت مناســب 
هماهنگــی  اثربخشــی  موجــب 
جریــان ترافیــک و کمــک بــه 
ــود. ــی ش ــون م ــر قان ــرای موث اج

ــد  ــی بای ــراغ راهنمای ــرا  چ چ
نصــب شــود؟

ســیگنال هــای ترافیکــی باید 
زمانــی نصــب شــوند کــه منجــر به 
حــل مشــکالت ترافیکــی شــوند . 
ایــن تعییــن بایــد بــر اســاس یــک 

مطالعه مهندســی باشــد.
ترافیکــی  ســیگنال  یــک 
ــتی در آن  ــه درس ــه ب ــی ک حقیق
واقــع شــده و اداره مــی شــود، 
ــت  ــات حرک ــت موجب ــن اس ممک
منظــم تــر ترافیــک را فراهــم 
کنــد و ممکــن اســت وقــوع نــوع 
خاصــی از حــوادث را کاهــش دهد. 
ــیگنال  ــک س ــر، ی ــوی دیگ از س
نــد  میتوا غیرمجــاز  فیکــی  ترا
موجــب افزایــش تأخیــر، کالفگــی 

ــود. ــوادث ش و ح
بــه نظــر مــی رســد بســیاری 
از مــردم بــر ایــن باورنــد کــه 
ــخ  ــک پاس ــای ترافی ــیگنال ه س
در  ترافیکــی  مشــکالت  همــه 
تقاطعــات اســت. اگــر ایــن درســت 
بــود، هیــچ مهنــدس ترافیــک 
تقاضــای یــک ســیگنال را رد نمی 
کــرد. بــا ایــن حــال، یــک ترافیک 
ــا متوقــف کــردن ترافیــک  تنهــا ب
عمــل مــی کنــد و هــر زمانــی کــه 
ــوری در  ــه موت ــیله نقلی ــک وس ی

جــاده متوقــف مــی شــود، احتمــال 
مهــم  دارد.  خطروجــود  بالقــوه 
ــط  ــف توس ــا توق ــه آی ــت ک نیس
یــک تایــر صــاف ایجــاد مــی 
شــود یــا یــک ســیگنال ترافیکــی؛ 
ــود  ــن خطــر ممکــن اســت وج ای
داشــته باشــد کــه خودروهــای 
ــف  پشــت متوجــه خــودروی متوق
شــده نباشــند تــا زمانــی کــه دیگــر 

ــر شــود. دی
در ایــن میــان همــواره بــا یــد 
ــیگنال و  ــن دو س ــافت بی ــه مس ب
مســافتی کــه در یک خــط طوالنی 
ســیگنال نداریــم توجه کرد ، بســیار 
ــراد در یــک  ــاده کــه اف ــاق افت اتف
خــط طوالنــی از ماشــینها منتظــر 
ــگام  ــن هن ــد و در ای ــت بودن حرک
ــا چــراغ  ــاره ب قبــل از حرکــت دوب
ــرای  ــد ، ب ــده ان ــرو ش ــز روب قرم
جلوگیــری از ایــن نــوع ناراحتــی ها 
و افزایــش پتانســیل حــوادث، نیــاز 
بــه ســیگنال هــای ترافیکــی بایــد 
ــی  ــات مهندس ــاس مطالع ــر اس ب

ترافیــک صحیــح باشــد.

از عالئــم   منظــور اصلــی 
چیســت؟ راهنمایــی 

ــای  ــانه ه ــی نش ــدف اصل ه
راهنمــای ایــن اســت که مســافران 
را بــه مقصــد خــود هدایــت کنیــد 
بــا بهتریــن مســیررا بــه آنهــا 
ــال،  ــن ح ــا ای ــم . ب ــان دهی نش
ــام  ــت تم ــه لیس ــی ک ــانه های نش
ــت  ــن اس ــه ممک ــاالت را ک احتم
در بزرگــراه بــه وجــود آینــد را 
نشــان دهــد امــکان پذیــر نیســت. 
ــب  ــی مناس ــد آمادگ ــدگان بای رانن
بــرای تعییــن مقصد خود را داشــته 
باشــند و اطالعاتــی را که در نقشــه 
 GPS ــای ــتم ه ــا سیس ــاده ی ج
ــد را  ــترس باش ــانی در دس ــه آس ب

ــند. ــته باش داش

ــک  ــان ترافی ــه مهندس چگون
ــی را  ــانه راهنمای ــای نش ــام ه پی

ــد؟ ــی کنن ــن م تعیی
در مهندســی ترافیــک عالئــم 
راهنمــای نیــاز بــه ســادگی و 
وضــوح دارنــد، زیــرا راننــدگان 
ــت  ــال حرک ــه در ح ــایل نقلی وس
ــای  ــام ه ــدن پی ــه خوان ــادر ب ق
طوالنــی و پیچیــده در نشــانه هــا 
نیســتند. بــه همیــن دلیــل نشــانه 
ــه  ــش از س ــد بی ــام نبای ــای پی ه

ــد. ــط باش خ
در بزرگــراه هــا، ســرعت هــای 
ــداد  ــاالی ترافیکــی، تقاضــای تع ب
عالمــت هــا را محــدود بــه آنهایــی 
کــه ضــروری اســت بــرای هدایــت 
ــی شــود.  موتورســواران محــدود م
خروجــی آزادراه توســط شــماره 
خــروج، شــماره مســیر یــا نــام 
جاده تقاطع شناســایی شــده اســت. 
بعضــی از پیــام هــای اضافــی 
ــه  ــورت موج ــت در ص ــن اس ممک
ــه شــوند.در مناطــق روســتایی،  ارائ
ممکــن اســت عالئــم را بــرای 
ــی از  ــه خدمات ــت مســافران ب هدای
قبیــل راهروهــای کنــار جــاده، گاز، 

ــد. ــذا و مســکن نصــب کنن غ

مهندسی ترافیک چیست و چرا ضروری است ؟

مهندسی ترافیک 
ترافیک چیست؟ چرا؟  ” مهندسی  نام  به  کتابی  ترجمه  از  گرفته  بر  متن  این 
چگونه؟ ”، منتشر شده، توسط بخش بزرگراه آریزونا )در حال حاضر وزارت حمل 

باشد . المللی( می  بین  نقل  و  آریزونا، بخش حمل  المللی   بین  نقل  و 
های  نوآوری  و  است   سال   ۲0 از  بیش  اطالعات  این  عمر  که  این  علیرغم 

اساسی  اصول   ، شود  می  معرفی  روز  هر  زمینه  این  در  شماری  بی  تکنولوژیکی 
راحت  و  کارآمد  ایمن،  حرکت  به  دستیابی  است:  نکرده  تغییر  ترافیک  مهندسی 
این علم می  از خیابان ها، جاده ها و بزرگراه ها هدف  با استفاده  مردم و کاالها 

باشد.

چگونه مهندسان ترافیک محدودیت 
سرعت را تعیین می کنند؟

شود  می  تعیین  آریزونا(  )در  قانون  طبق  قانونی  های  محدودیت 
و ممکن است تنها بر اساس یک مطالعه مهندسی قابل توجیه باشند.

یک اصل به طور گسترده ای پذیرفته شده است که محدودیت 
نقلیه که  از وسایل  سرعت را نزدیک به سرعت واقعی که ۸۵ درصد 
در بزرگراه در حال تردد استدر نظر می گیرند. تجربه نشان داده است 
که تقریبا ۸۵ درصد از رانندگان با سرعتی منطقی و محتاطانه رانندگی 
می کنند. به این ترتیب، محدودیت سرعت ایجاد شده، باعث تضمین 
داوطلبانه بودن آنها می شود، زیرا آن برای عموم قابل قبول هست ، 
این ۱۵ درصد از رانندگان که محدودیت سرعت قابل قبول را رعایت 

نمی کنند، راننده هایی هستند که در معرض خطر هستند.
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والیبال ایران بر بام آسیا ایستاد

تیم ملی والیبال ایران در فینال رقابت های قهرمانی 2۰2۱ آسیا به مصاف ژاپن 
رفت و با برتری سه بر صفر، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در  آسیا  مردان  قهرمانی  والیبال  مسابقات  دوره  یکمین  و  بیست   فینال  در 
ژاپن، تیم ملی والیبال ایران به مصاف ژاپن رفت و با برتری ۳ بر صفر به عنوان 

قهرمانی رسید.
ایران درحالی به فینال این رقابت ها صعود کرد که مسابقات آسیایی به میزبانی 
ژاپن برگزار شده و ایران برای ششمین بار توانست به فینال این رقابت ها راه پیدا کند.
والیبال ایران که در رقابت های قهرمانی آسیا عملکرد خوبی را از خود به 
نمایش گذاشت تنها یک ست را مقابل چین واگذار کرد. در ۱۰ دیدار اخیر ایران 
و ژاپن شش پیروزی برای ایران و چهار پیروزی برای ژاپن به ثبت رسیده است. 

پیش از این والیبال ایران و ژاپن در المپیک توکیو به مصاف هم رفته بودند که 
تیم ملی ژاپن با پیروزی ۳ بر 2 مقابل ایران توانست از دور مقدماتی این رقابت ها 
صعود کند و شکست ایران مقابل ژاپن باعث شد، والیبالیست های ایران از صعود به 

دور بعدی این مسابقات باز بمانند.
والیبال  ملی  تیم  رفتند که  ژاپن  به مصاف  درحالی  بهروز عطایی  شاگردان 
ایران تغییرات زیادی را در بازیکنان خود داده و از ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه 

استفاده می کند.  
ملی پوشان والیبال ایران برای انتقام شکست المپیک توکیو و لیگ ملتهای 
2۰2۱ در خاک ژاپن به مصاف این تیم رفتند تا شاید بتوانند انتقام شکست بازی های 

قبل را در خانه ژاپن از این تیم بگیرند.  
کریمی،  مجرد،  صالحی،  کاظمی،  اولیه  ترکیب  با  ایران  والیبال  بلندقامتان 

عبادی پور )کاپیتان(، توخته و حضرت پور )لیبرو( رو در روی ژاپن قرار گرفتند.
ست اول: ایران 2۷ - ژاپن 2۵

تیم ملی والیبال ایران که با لباس سورمه ای مقابل سرخ پوشان ژاپن قرار 
گرفته بود اولین امتیاز را از دست داد. 

میثم صالحی در امتیاز 2 به سود ایران از سرویس مستقیم برای ایران پوئن 
کسب کرد.

در ابتدای ست اول تیم ملی والیبال ایران و تیم ملی والیبال ژاپن پایاپای پیش 
رفته به طوری که دو تیم در امتیاز ۴ برابر شدند.

در اوایل نخستین ست این دیدار تیم ملی والیبال ایران در دفاع روی تور عملکرد 
خوبی را از خود به نمایش گذاشت و موفق شد با نتیجه ۸-۵ از ژاپن پیش بیفتد.

در اواسط ست اول این مسابقه، والیبالسیت های ایران توانستند اختالف امتیاز 
خود را با ژاپن حفظ کنند تا ایران همچنان با نتیجه ۱2-۸ جلو باشد.

در ادامه بازی، ژاپن دریافت های بهتری نسبت به ایران داشت و موفق شد 
امتیاز را برابر ۱۴ کند.

در اواسط ست نخست این دیدار دو تیم بازهم پایاپای پیش رفته به طوری 
که امتیاز دو تیم برابر ۱۶ شد.

در امتیاز ۱۸ به سود ایران، میالد عبادی پور موفق شد از سرویس مستقیم 
برای ایران پوئن کسب کند تا نتیجه ۱۸ بر ۱۶ به سود ایران شود.

نتیجه  تا  برگرداند  را  زیبایی  بسیار  توپ  میزبان  تیم  بازیکن   ،۱۸ امتیاز  در 
برابر ۱۸ شود.

در اواخر ست اول، هیچ یک از دو تیم پا پس نکشیدند تا امتیاز دو تیم برابر ۱۹ 
شود؛ در ادامه ژاپن عملکرد خوبی داشت و با نتیجه 2۰ بر ۱۹ از ایران پیش افتاد. پس 
از جلو افتادن ژاپن، عطایی وقت استراحت گرفت تا شاید اختالف امتیاز جبران شود.

بازیکنان والیبال ژاپن از اشتباه بازیکنان ایران استفاده کرده تا ژاپن 2۱ بر 
2۰ از ایران باز هم پیش بیفتد.

تا  شد  زمین  وارد  صالحی  میثم  جای  به  رمضانی  علی   ،2۱ برابر  امتیاز  در 
سرویس هدفدار را امتحان کند.

در امتیاز برابر 22، عطایی درخواست بازبینی صحنه را می کند که امتیاز این 
توپ به ایران داده می شود.

دو تیم در اواخر ست اول این دیدار اشتباهاتی داشته اما در آخر تیم ملی والیبال 
ایران موفق شد 2۷ بر 2۵ پیروز شود.
ست دوم: ایران 2۵ - ژاپن 22

در امتیاز 2-۱ به سود ایران، جواد کریمی با جای خالی یک پوئن به سود 
ایران به دست آورد.

در اوایل این ست، والیبال ایران بهتر از ژاپن بود و موفق شد ۴ بر 2 از تیم 
ملی والیبال ژاپن پیش بیفتد.

بلندقامتان والیبال ایران در ابتدای این ست اختالف 2 امتیازی خود را حفظ 
کرده و با نتیجه ۸ بر ۶ از ژاپن میزبان پیش افتادند.

با نتیجه ۱2 بر ۱۱ از  ژاپن در اوایل ست دوم دست از تالش برنداشت تا 
ایران پیش بیفتد.

در ادامه کار ژاپن اختالف امتیاز را زیاد کرد و با نتیجه ۱۴ بر ۱2 از ایران 
پیش افتاد؛ پس از ایجاد این اختالف امتیاز، بهروز عطایی وقت استراحت گرفت تا 

شاید بتواند نتیجه را جبران کند.
ژاپن میزبان در اواسط ست دوم بهتر از ایران بازی کرد و توانست با نتیجه 

۱۶ بر ۱۳ از ایران پیش بیفتد تا کار ملی پوشان در این ست کمی سخت شود.
در امتیاز ۱۸ به سود ژاپن، رالی زیبایی بین دو تیم شکل گرفت که با توپ 

گیری زیبای ژاپنی ها نتیجه ۱۸ بر ۱۶ به سود ژاپن شد.
در امتیاز ۱۹ به سود ایران، جواد کریمی از سرویس مستقیم پوئن کسب کرد 
تا دو تیم در امتیاز شماری برابر ۱۹ شوند. پس از برابری امتیازات، سرمربی والییال 

ژاپن وقت استراحت گرفت.
میثم صالحی در امتیاز 2۱ به سود ایران دفاع زیبایی انجام داد تا والیبال ایران 

بار دیگر با نتیجه 2۱ بر 2۰ از ژاپن پیش بیفتد.
علی اصغر مجرد در امتیاز 2۴ به سود ایران، بازیکن ژاپن را تک دفاع کرد تا 

ایران در آستانه پیروزی قرار بگیرند. 
والیبالیست های ایران در انتهای ست دوم تیم برتر میدان بوده و موفق شدند 

ژاپن را با نتیجه 2۵ بر 22 شکست دهند.
ست سوم: ایران ۳۱ -2۹ ژاپن

تیم ملی والیبال ایران در حالی این ست را آغاز کرد که ژاپن نمی خواست بازنده 
ست سوم شود. در ابتدای ست سوم دو تیم پایاپای پیش رفته تا در امتیاز 2 برابر شدند.
بلندقامتان ایران در اوایل ست سوم هم تیم برتر میدان بوده و توانستند با 

نتیجه ۶ بر ۴ از ژاپن میزبان پیش بیفتند.
امیرحسین توخته در امتیاز ۸ به سود ایران، از سرویس مستقیم پوئن کسب کرد.

میثم صالحی در امتیاز ۱۱ به سود ایران، از سرویس مستقیم پوئن کسب کرد. 
ژاپن در اواسط این ست حرفی برای گفتن نداشت و ایران با نتیجه ۱۱ بر ۸ 

از میزبان این رقابت ها پیش افتاد.
در اواسط ست سوم این رقابت، دو تیم در امتیاز ۱۵ برابر شدند تا بار دیگر 

این مسابقه با هیجان دنبال شود.
ایران به عملکرد  امتیاز ۱۶ به سود ژاپن، عطایی و ملی پوشان والیبال  در 
داور و بازبینی صحنه اعتراض کردند اما داور امتیاز را به میزبان این رقابت ها داد.

در اواسط این ست، دو تیم پایاپای پیش رفته به طوری که والیبال ایران و 
ژاپن در امتیاز ۱۷ برابر شدند.

سرویس  از  کشورش  ملی  تیم  برای  ژاپن،  سود  به   2۰ امتیاز  در  ایشیکاوا 
مستقیم پوئن کسب کرد.

در امتیاز 22 به سود ایران، میثم صالحی با دفاع موفق روی تور باعث شد که 
سرمربی ژاپن وقت استراحت بگیرد تا اختالف امتیاز بیشتر نشود.

در امتیاز 2۷ به سود ایران، صابر کاظمی دچار مصدومیت از ناحیه مچ پا شد 
اما این بازیکن، بازی را ادامه داد. 

صابر کاظمی بار دیگر در انتهای بازی به زمین افتاد و این بار به نظر می رسید 
وضعیت مصدومیت او جدی است. 

تیم ملی والیبال ایران در این رقابت عملکرد خوبی داشت و توانست ست سوم 
را با نتیجه ۳۱ بر 2۹ به نام خود کند.

منچستر خلوت می شود؛
 7 بازیکن در لیست فروش!

دیلی میل ادعا می کند منچستریونایتد در انتقاالت زمستانی پیشنهادات برای 
۷ بازیکن خود را بررسی خواهد کرد.

را پشت سر  انتقاالتی خود  و  نقل  تابستان های  بهترین  از  منچستر یکی 
گذاشت. ابتدا جیدون سانجو بود که با هزینه ۸۵ میلیون یورویی از دورتموند جذب 
شد. سپس یونایتدها رافا واران را با رقمی نزدیک به ۵۰ میلیون یورو از رئال به 
پایانی نیز کریستیانو رونالدو به شکلی غیرمنتظره  خدمت گرفتند و در روزهای 
جذب شد. فوق ستاره پرتغالی قرار بود راهی سیتی شود ولی دخالت به موقع سر 
الکس فرگوسن و چند بازیکن قدیمی منچستر باعث شد تا رونالدو نظرش را عوض 

کرده و به اولدترافورد بازگردد.
شیاطین سرخ شروع خوبی در لیگ برتر داشته اند ولی در لیگ قهرمانان 
مقابل یانگ بویز متحمل شکستی عجیب شدند. با این حال سران باشگاه خوشبین 
هستند که تیم در بازی های بعدی اوج بگیرد و بتواند راهی یک هشتم نهایی 

شود. یونایتد یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر نیز محسوب می شود.
نیز روزهای  انتقاالت زمستانی  در  باشگاه  دیلی میل نوشت که مسئوالن 
شلوغی خواهند داشت اما نه به خاطر جذب بازیکن. آنها قصد خلوت کردن فهرست 

تیم را دارند و چندین بازیکن نیز در فهرست فروش خواهند بود.
طبق این گزارش، آنتونی مارسیال، جسی لینگارد، دونی فان دبیک، فیل 
جونز، اریک بایی، دیه گو دالوت و الکس تلس بازیکنانی هستند که در صورت 
رسیدن پیشنهادی خوب، می توانند راهی تیمی دیگر شوند. همگی تا زمستان 
فرصت دارند تا عملکردشان را تغییر دهند و در غیر این صورت، جایی در ایده 

های اوله گنار سولسشر نخواهند داشت.
شوند،  واگذار  بازیکن  چند  جمع  این  از  و  برود  پیش  خوب  چیز  همه  اگر 
آنگاه یونایتد برای جذب دکالین رایس هافبک دفاعی ملی پوش وستهام اقدام 

خواهد کرد.

رونالد کومان:
با مسی ۸ گل از بایرن خوردیم!

بازیکنان  از  آینده بیم ندارد و به دفاع  از  بارسا می گوید  سرمربی هلندی 
جوان تیمش پرداخت.

بارسلونا امشب در نوکمپ میزبان گراناداست و با توجه به شکست سنگین 
بایرن مونیخ، چاره ای جز پیروزی ندارد تا اطمینان از دست  خانگی اخیر برابر 
رفته را بازگرداند. بارسا در اللیگا سه بازی انجام داده و هفت امتیازی است. بازی 

هفته قبل این تیم برابر سویا نیز به تعویق افتاد.
رونالد کومان سرمربی بارسا در نشست خبری این بازی گفت:» گرانادا نسبت 
به فصل قبل تغییر زیادی نکرده ولی روبرت موره نو مربی جدید، تفکر خاص خود 
را دارد. ۳-۳-۴ بازی می کنند و تیمی هجومی هستند. فصل قبل در نوکمپ ما 
را شکست دادند و قطعا با اعتماد به نفسی بیشتر در زمین حاضر خواهند شد. ما 
میزبانیم و تماشاگران نیز در ورزشگاه هستند و معتقدم این بازی با بازی فصل 

قبل، شباهتی ندارد.«
تردیدهای باشگاه:» خوان الپورتا رئیس باشگاه در مورد من اخیرا صحبت 
کرد و من هم مربی واقع بینی هستم و نه یک مربی فرصت طلب. یک سال 
پیش بارسا با مسی ۸-2 به بایرن باخت. گریزمان و سوارز هم در ترکیب بودند. 
سه شنبه گذشته با مینگسا، آرائوخو، بالده، پدری، گاوی و دمیر سه گل دریافت 
کردیم. ضمن اینکه منتظریم تا آنسو فاتی هم مهیای بازی شود و او هم ۱۸ سال 
بیشتر ندارد. اطمینان دارم در بازی های بعدی بهتر عمل خواهیم کرد و پیروز می 
شویم. امیدوارم مصدومان زودتر برسد و می دانم که در بارسا فقط نتیجه تعیین 
کننده است. ترسی از اخراج ندارم و در نهایت رئیس باشگاه تصمیم گیرنده است.«
نیاز به زمان برای پیش بردن پروژه:» تیم پر از بازیکن جوان است و مصدومان 
تغییرات زیادی داشته  به فصل قبل،  زیادی هم داریم. طبیعی است که نسبت 
باشیم اما برای هواداران فقط پیروزی مهم است و این را می دانم. نباید این طور 
باشد که قبل از بازی با بایرن، در مورد تمدید من صحبت شود و امروز در مورد 

تردید در مورد ماندنی شدنم. ترجیح می دهم انرژی ام را معطوف بازی کنم.« 
و  دهد  نشان  را  باالیش  کیفیت  توانسته  جوانی  عین  در  فاتی:»  وضعیت 
او سخت کار می کند ولی ترجیح می دهم زمان دقیقی  بزرگی است.  بازیکن 
برای بازگشت او اعالم نکنم. شاید یک هفته یا ۱۰ روز دیگر مهیای بازی شود. 

به او در حمله نیاز داریم.«
کمپین علیه کومان در رسانه ها:» هر کسی حق نظر دادن دارد. قطعا برخی 
موافق من هستند و برخلی در جبهه مخالف هستند. نمی توانم کنترلی روی این 

مساله داشته باشم و حرفی هم برای گفتن نیست.«
کوتینیو و آگوئرو:» سرخیو آگوئرو در حال ریکاوری است و هنوز از لحاظ 
بدنی به سطح ایده آل نرسیده اما کوتینیو برای بازی فردا در دسترس است، هرچند 

از ابتدا بازی نخواهد کرد.«

هافبک نیمکت نشین یونایتد در راه میالن!

به نظر می رسد که اینتر شرایط جذب دونی فن دبیک از منچستریونایتد 
را بررسی می کند.

دونی فن دبیک در آژاکس به عنوان یک هافبک میانی پر انرژی شهرت 
پیدا کرد و همین موضوع باعث شد که او در سپتامبر 2۰2۰ به منچستریونایتد 
نقل مکان کند. اما ستاره هلندی تا به اینجا شرایط دشواری را در جمع شیاطین 
گنار  اوله  نظر  زیر  محض  نشین  نیمکت  یک  به  واقع  در  و  کرده  تجربه  سرخ 

سولسشر تبدیل شده است. 
نیمکت نشینی های پیاپی ستاره هلندی باعث شد که در نقل و انتقاالت 
تابستانی شایعات زیادی در رابطه با جدایی او مطرح شود. حتی در مقطعی گفته 
شد که او در آستانه جدایی از جمع شیاطین سرخ قرار گرفته اما چنین اتفاقی رخ 
نداد و دونی فن دبیک در اولدترافورد ماندگار شد. با این حال همان طور که انتظار 
می رفت در فصل جاری نیز او همچنان یک نیمکت نشین است و در بازی های 

زیادی به میدان نرفته است.
انتقاالتی  و  نقل  پنجره های  در  باید  نظر می رسد که  به  این شرایط  با 
از  از منچستریونایتد باشیم. در همین راستا  بعدی منتظر جدایی ستاره هلندی 
چند تیم به عنوان مقصد آینده فن دبیک نام برده می شود اما حاال کالچو مرکاتو 
مدعی شده که باشگاه اینتر به شکلی جدی شرایط جذب این بازیکن را بررسی 
می کند و قصد دارد در نقل و انتقاالت ژانویه این بازیکن را از منچستریونایتد 

به خدمت بگیرد.

در فاصله یک ماه مانده 
به شروع لیگ برتر هنوز چهره 
های شاخصی هستند که تیم 

فصل جدید خود را انتخاب نکرده اند.
لیگ برتر ۰۱-۱۴۰۰ با حضور ۱۶ 
تیم از 2۷ مهر آغاز خواهد شد. اکثر تیم 
ها خریدهای تابستانی خود را انجام داده 
اند و در حال پشت سر گذاشتن آخرین 
تمرینات آماده سازی پیش فصل خود 
هستند. البته نقل و انتقاالت هنوز ادامه 
دارد و بازیکنان زیادی هستند که تیم 
انتخاب  همچنان  را  خود  آینده  فصل 
بازیکنان چهره  این  اند. در بین  نکرده 
های شاخص بسیاری دیده می شود. در 
داشته  نگاهی  خواهیم  می  مطلب  این 
هایی  چهره  ترین  شاخص  به  باشیم 
آینده شان  که هنوز تکلیف تیم فصل 

مشخص نشده است.
مسعود شجاعی )تیم فصل گذشته: 

تراکتور(
کاپیتان سال های گذشته تیم ملی 
فوتبال ایران با وجود حضوری پر سر و 
این  از  جالبی  جدایی  تراکتور،  در  صدا 
پایان  از  ماه پیش  او چند  نداشت.  تیم 
قرارداد سه ساله اش به همکاری خود 
با ترکتوری ها پایان داد. مسعود بعد از 
در  و  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  دور 
شرایطی که در آن مقطع خیلی کم به 
او بازی رسیده بود، از بازگشت به تبریز 
سر باز زد و پس از چند هفته شایعه و 
کار  که  اعالم شد  بالتکلیفی سرانجام 
او در تراکتور به پایان رسیده است. این 
برای  تصمیمی  هنوز  ساله   ۳۷ بازیکن 
نگرفته است. هنوز  فوتبالی خود  آینده 
که  شجاعی  آیا  که  نیست  مشخص 
عنوان  به  را  گذشته  فصل  از  بخشی 
بازیکن-مربی در تراکتور حضور داشت، 
بازیکن  عنوان  به  بازهم  دارد  قصد 
فوتبالش را ادامه دهد یا اینکه به دنبال 
سپری کردن کالس های مربیگری و 

ورود به این عرصه است.
فصل  )تیم  استنلی  روش  کی 

گذشته: سپاهان(
لیگ  در  نوزدهم  لیگ  گل  آقای 
بیستم نتوانست عملکرد درخشان خود 
موضوع  این  از  بخشی  کند؛  تکرار  را 
سپاهان  برزیلی  مهاجم  مصدومیت  به 
الزم  آمادگی  از  را  او  که  داشت  ربط 
فصل  پایان  های  هفته  در  کرد.  دور 
روش  کی  جدایی  های  زمزمه  گذشته 
از سپاهان به گوش می رسید. پس از 
پایان بازی استقالل و سپاهان در هفته 
استنلی  کی  روش  بیستم،  لیگ  پایانی 
تقدیر  مورد  که  بود  بازیکنانی  از  یکی 
ویژه باشگاه سپاهان قرار گرفت و پس 
خود  مربیان  و  همبازیان  با  هم  آن  از 
خداحافظی کرد تا به صورت رسمی به 
پایان  فوتبال سپاهان  تیم  در  کار خود 
مقصد  عنوان  به  پرسپولیس  از  بدهد. 

در  که  سپاهان  برزیلی  مهاجم  بعدی 
سه فصل 2۴ گل زد یاد می شد و می 
شود اما سرخ پوشان هنوز منتظر هستند 
فدراسیون مجوز خرید مهاجم خارجی را 
به آنها بدهد تا در لیگ و آسیا با قدرت 
بیشتری به میدان بروند. با وجود تالش 
های بسیار این مهم هنوز صورت نگرفته 
باید دید که کی روش تا چه زمانی  و 

منتظر پرسپولیس خواهد ماند.
روزبه چشمی )تیم فصل گذشته: 

ام صالل(
روزنامه الوطن قطر اوایل تابستان 
سال جاری خبر داد که باشگاه ام صالل 
اعالم کرده قرارداد دو بازیکن خارجی 
و  )ایران(  چشمی  روزبه  شامل   اش 
آینده  فصل  برای  را  )برزیل(  کایکی 
از  پس  که  حالی  در  کند.  نمی   تمدید 
اعالم این خبر هواداران استقالل منتظر 
مذاکره مدیران باشگاه با بازیکنان سابق 
شان بودند این اتفاق تا این لحظه رخ 
نداده و روزبه چشمی هم هنوز تیم جدید 
هافبک  است.  نکرده  انتخاب  را  خود 
فصل گذشته ام صالل جزو چهره های 
شاخص بدون تیم به شمار می رود و 
باید دید که آیا قصد بازگشت به ایران 
را دارد یا می خواهد همچنان به عنوان 

لژیونر به فوتبال خود ادامه دهد.
رشید مظاهری )تیم فصل گذشته: 

استقالل(
جدایی  از  بعد  مظاهری  رشید 
جنجالی که از تراکتور داشت به استقالل 
پیوست. او یک فصل در کنار سید حسین 
حسینی از دروازه استقالل محافظت کرد 
و در پایان فصل به همان سبک فصل 
به صورت یک  را  قرارداد خود  گذشته 
کرد.  فسخ  استقالل  با  بار  این  طرفه 
تصمیم به جدایی از استقالل، تصمیمی 
بود که مظاهری آن را در شرایطی اتخاذ 
را مشخص  بعدی اش  کرد که مقصد 
گفته می شد  که  حالی  در  بود.  نکرده 
دروازه بان استقالل گزینه سپاهانی ها 
برای جانشینی نیازمند است اما باشگاه 
به  اتریشی  نت  کریستوفر  با  اصفهانی 
توافق رسید تا آینده رشید در هاله ای 
از ابهام قرار بگیرد. البته برخی از منابع 
خبر می دهند که پس از جدایی مددی 
از استقالل، رشید به جمع آبی ها بر می 
گردد اما هنوز این خبر به صورت رسمی 
مظاهری  که  دید  باید  و  نشده  تایید 
کدام  جهانی  جام  به  منتهی  فصل  در 
با  تا  انتخاب می کند  را  تیم باشگاهی 
برای  را  خود  شانس  آن  در  درخشش 
حضور در لیست اسکوچیچ افزایش دهد.
فصل  تیم  ( عیلی  سما ا فرشید 

گذشته: استقالل(
هافبک پر سر و صدای استقاللی 
با  متفاوتی  شرایط  بیستم  لیگ  در  ها 
او  دارد.  جمع  این  در  حاضر  بازیکنان 
اختالفات شدیدی با مدیرعامل باشگاه 

داشت و این اختالفات تا آخرین روزهای 
مدیریت مددی هم ادامه داشتند. جرایم 
انضباطی متعدد و عدم پرداخت مطالبات 
و مصاحبه های آتشین علیه مدیریت، 
اسماعیلی را به یکی از خط قرمزهای 
مددی تبدیل کرده بود؛ مدیرعاملی که با 
وجود درخواست کتبی مجیدی، حاضر به 
تمدید قرارداد فرشید نشد تا این بازیکن 
به عنوان تماشاگر راهی امارات شده و 
بازی با الهالل را تماشا کند. با استعفای 
نظر می رسد که فرشید  به  اما  مددی 
بار  و  آمده  در  بالتکلیفی  از  اسماعیلی 

دیگر به جمع آبی ها برگردد.
)تیم فصل گذشته:  شایان مصلح 

سپاهان(
که  پرسپولیس  تیم  سابق  مدافع 
داستان دریافت مطالباتش از پرسپولیس 
تا همین چند وقت پیش حسابی سر و 
و  خبر  روز  هر  و  بود  کرده  کرده  صدا 
ادعاهای جدیدی در مورد آن منتشر می 
شد جزو بازیکنانی به شمار می رود که 
هنوز تکلیف تیم باشگاهی فصل جدید 
خود را به صورت کامل مشخص نکرده 
است. در حالی که ۱۰ روز پیش برخی از 
رسانه ها خبر از تمدید یک ساله قرارداد 
مدافع چپ 2۸ ساله سپاهانی ها دادند 
رسمی  و  نهایی  موضوع  این  هنوز  اما 
نشده و مشخص نیست که مصلح برای 
سومین فصل متوالی در اصفهان توپ 

خواهد زد یا خیر.
روح اهلل باقری )تیم فصل گذشته: 

سپاهان(
نتقاالت  ا و  نقل  در  هان  سپا
باقری  اهلل  روح  بیستم  لیگ  تابستانی 
را از نساجی به خدمت گرفت. در میانه 
خواستار  دیگر  بار  نساجی  فصل  های 
بازگشت باقری در قالب معاوضه شد در 
نهایت این اتفاق رخ نداد تا مهاجم ۳۰ 
ساله تا پایان فصل در سپاهان بماند. او 
بازی  اما خیلی فرصت  در طول فصل 
در  را  تنها گل خود  و  نیاورد  به دست 
مصاف با فوالد خوزستان در یک چهارم 
نهایی جام حذفی به ثمر رساند تا محرم 
نویدکیا قید حضورش را بزند. با تمدید 
قرارداد شهباززاده و جذب شهریار مغانلو، 
پیش بینی می شد که چنین اتفاق رخ 
بدهد و باشگاه سپاهان روز ۱۵ شهریور 
صورت  به  طرفین  همکاری  پایان  از 
هفته   2 حدود  از  بعد  داد.  خبر  توافقی 
هنوز مهاجم سپاهان تیم جدید خود را 

انتخاب نکرده است.
فصل  )تیم  شجاعیان  داریوش 

گذشته: استقالل(
یکی از پر هزینه ترین و جنجالی 
ترین خریدهای استقالل طی سال های 
بازیکنی  بود.  شجاعیان  داریوش  اخیر 
که آبی ها با پرداخت رقمی قابل توجه 
از گسترش فوالد  را  نامه اش  رضایت 
بار  دو  محض  بدشانسی  با  اما  گرفتند 

و مجموعا  کرد  پاره  رباط  استقالل  در 
به  میادین  از  نیم  و  از یک سال  بیش 
داریوش  که  بود  گونه  این  بود.  دور 
نتوانست روزهای طالیی که در ابتدای 
را  بود  زده  رقم  استقالل  در  حضورش 
ادامه دهد. او یک پنالتی بسیار حساس 
فوالد  مقابل  حذفی  جام  فینال  در  را 
آن  ها  خیلی  که  پنالتی  داد؛  دست  از 
استقالل  در  شجاعیان  کار  پایان  را 
مددی  بود؛  نیز  گونه  این  و  دانستند 
اوایل ماه جاری اعالم کرد که هافبک 
آبی ها در لیست تمدیدی های مجیدی 
حضور ندارد. به این ترتیب انتقال پر سر 
و صدایی آبی ها از تبریز جدایی تلخی از 
استقالل داشت و نتوانست آن گونه که 
باید در تیم محبوبش بدرخشد. انتخاب 
برای  مهمی  دغدغه  آینده،  فصل  تیم 
شجاعیان است و هنوز خبری رسمی از 
مذاکره او با یک باشگاه لیگ برتری یا 

خارجی منتشر نشده است.
)تیم فصل گذشته:  بارانی  صادق 

سایپا(
دوره  نوزدهمین  ابتدای  در  بارانی 
لیگ برتر فوتبال ایران به تیم شاهین 
بوشهر ملحق شد و بعد از یک نیم فصل 
بازی در تیمی که سقوط کرد، بار دیگر 
به سایپا پیوست. او که در لیگ هجدهم 
نیز در جمع نارنجی پوشان حضور داشت، 
بیستم  لیگ  در  آنها  با  را  تلخی  پایان 
تجربه کرد؛ سقوط به لیگ دسته یک 
در هفته پایانی اتفاقی بود که کام صادق 
و هم تیمی هایش را تلخ کرد و او پس از 
پیکان، یکبار دیگر طعم سقوط را چشید، 
اما حاال هافبک 2۹ ساله نارنجی پوشان 
این  از  پیشنهاد شاید  داشتن  درصورت 
در   ندارد  دوست  چراکه  شود  جدا  تیم 
لیگ یک بازی کند. بارانی با این وجود 
اما هنوز بدون تیم بوده و ممکن است 

راهی یک باشگاه دیگر شود.
حسین ماهینی )تیم فصل گذشته: 

سایپا(
ماهینی بعد از جدایی از پرسپولیس 
در تعطیالت زمستانی دو فصل گذشته 
راهی نساجی شد و به همراه این تیم به 
نهمی لیگ برتر دست یافت. در حالیکه 
به نظر می رسید او برای ادامه حضور در 
نساجی با تیم مازنی به توافق برسد اما 
با توجه به شرایط نساجی جدایی از این 
تیم را به ماندن ترجیح داده و راهی سایپا 
شد؛ انتخاب ماهینی اما برعکس جواب 
داد و نساجی در لیگ برتر ماند و سایپا در 
عین ناباوری به دسته یک سقوط کرد. با 
رقم خوردن این اتفاق ماهینی هم مثل 
بارانی تصمیم به جدایی از جمع نارنجی 
پوشان گرفت. این بازیکن ۳۵ ساله هنوز 
تیم جدید خود را انتخاب نکرده و باید 
بازهم شاهد  آیا  که  دید  و  ماند  منتظر 
ایران  فوتبال  برتر  لیگ  در  او  حضور 

خواهیم بود یا خیر.

عجایب فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران؛

بدون تیم ماندن ستاره های لیگ!
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رج
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مفقودی
معمولی  پارس  پژو  سواری  انتظامی  مالکیت  شناسنامه 
ایران  انتظامی  به شماره  مدل ۱۴۰۰  روغنی   رنگ سفید  به 
۴۰ – 2۹۳ ص ۸۶ به شماره موتور  ۱2۴k۱۵۹۸۸۱۱  و شماره 
شاسی NAAN۰۱CE۰MH۶2۱۴۶۶ متعلق به آقای سید 

مهدی موسوی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

پیشکسـوت تیم فوتبال استقالل 
معتقـد اسـت کـه احمـد مـددی یکی 
از ضعیف تریـن مدیرعامل هـای تاریخ 

باشـگاه اسـتقالل بود.
پیشکسـوت  مراغه چیـان،  سـعید 
تیـم فوتبال اسـتقالل، درباره شـرایط 
ایـن روزهـای آبی پوشـان پایتخـت و 
اسـتعفای احمـد مـددی از مدیرعاملی 
بـه  صحبت هایـی  اسـتقالل  باشـگاه 
زیـر  در گفت وگـوی  کـه  آورد  میـان 

می خوانیـد:
شـرایط این روزهای اسـتقالل را 

می بینید؟ چطـور 
د  حـا یط  ا شـر ر  د نه  سـفا متا
بازنگـری  تـا  اسـتقالل  واسـفناک 
منصفانـه مـوارد عمده بعـدی صرفا به 
چنـد مـورد فعلی به شـرایط اسـتقالل 
فعلـی   وضعیـت  در  می کنـم.  اشـاره 
کـه همـه ریز ودرشـت مدعـی العموم  
اسـتقالل شـدند و اسـتقالل هـم مثل 
همـه  درد  و  غـم  بـا  کـه  مریضـی 
پیشکسـوتان در حـال نابـودی اسـت.

در مـورد مدیریـت آقـای مـددی 
و اسـتعفای او از مدیرعاملـی باشـگاه 

اسـتقالل چـه نظـری دارید؟
ویـژه  بـه  و  مدیریـت  مـورد  در 
آقـای مـددی کـه همـه می داننـد که 
هیـچ رضایـت و وجـه مشـترکی بـا او 
نـدارم و بـه مـن بد کـرده اسـت ولی 
در مقـام قضـاوت منصفانـه، او ادعاها 
و نظراتـی دارد کـه در حیطه اختیارات 
مدیریتـی او بـوده اسـت. طرفـداران و 

فشـار پیشکسـوت ها باعث شد یکی از 
ضعیف تریـن مدیرعامل هـای باشـگاه 
باعـث  ایـن  دهـد.  اسـتعفا  اسـتقالل 
خوشـحالی طرفداران و پیشکسـوت ها 
هـزار   ۱۸۰ جوابگـوی  بایـد  او  شـد. 
دالر باشـد چـون کـه میـان مـددی و 
مجیـدی در خصـوص قـرارداد بسـتن 
وجـود  ابهاماتـی  قایـدی  ترانسـفر  و 
دارد. ما پیشکسـوت اسـتقالل هستیم 
و حـق مـا ایـن اسـت کـه دربـاره آن 
بدانیـم و هـواداران بـه شفاف سـازی 

برسند. درسـتی 
چطـور  ا  ر مجیـدی  عملکـرد 

می کنیـد؟ بـی  یا ز ر ا
محبـوب  قطعـا  مجیـدی  آقـای 
اسـت.  اسـتقالل  هـواداران  اکثریـت 

او نتوانسـته نتایـج خوبـی بـه ارمغان 
خروجی هـای  همینطـور  و  بیـاورد 
برجسـته ای در ایـن فصـل بـه چشـم 
ایـن حـال می گوینـد  بـا  می خورنـد. 
و  بسـته  خـودش  را  تیـم  مجیـدی 
دنیـا  کجـای  هیـچ  در  بمانـد.  بایـد 
نتایـج ضعیـف  از  پـس  تیـم  متولـی 
تصمیـم  و نمی نشـیند  ر  نتظـا ا ر  د
عاقالنـه مدیریتـی مـی گیرد. سـوال 
اسـتراماچونی  مگـر  کـه  اسـت  ایـن 
خـودش تیـم بسـته بـود؟ او بـا یـک 
همیـن  مثـل  گمنـام  جـوان  مشـت 
خوبـی  بسـیاری  عملکـرد  یـدی  قا
خـوب  گذاشـت.  برجـای  خـود  از 
احساسـات، منطـق  بـه جـای  اسـت 
را در زندگی مـان سرمشـق افکارمـان 

ردوی  ا خصـوص  در  ردهیـم.  ا قر
دوبـی هـم صحبت هایـی شـده کـه 
اگـر  اسـت  گفتـه  مظلومـی  آقـای 
سـنگ  روی  سـنگ  بزنـد،  حرفـی 
پیـش  مشـکالتی  و  نمی شـود  بنـد 
ایـن خصـوص  بایـد در  می آیـد کـه 

شـود. شفاف سـازی 
بـل  مقا لی ها  سـتقال ا تجمـع 
سـاختمان وزارت ورزش، چـه پیامـی 

داشـت؟
کـه  شـد  معلـوم  رها  شـعا ز  ا
خـورده  دل  خـون  اکثـر  خـالف  بـر 
مربوطـه  مسـئوالن  اسـتقالل،  هـای 
کوچکترین دلواپسـی برای سرنوشـت 
اسـتقالل کبیر  و اضمحـالل احتمالی 
آن کـه امکانـش بیـش از پیش شـده 
تعـداد  ایـن  حضـور  ندارنـد.  اسـت، 
 ۴۰ نماینـده  نمی توانـد  قطعـا  خـاص 
رنـج  و  دل سـوخته  هـوادار  میلیـون 
کشـیده سـالیان دراز داخـل و خـارج 

باشـد. مملکـت 
 دربـاره مدیرعامل آینده باشـگاه 

اسـتقالل چه نظـری دارید؟
آقـای سـجادی باید بـا یک مجمع 
خوب و چند پیشکسوت صاحب منصب، 
تصمیـم درسـت و منطقی بگیـرد. االن 
یـک پولـی رفته و مشـخص نیسـت که 
سـرانجام ایـن پـول چه شـده اسـت. ما 
بـه دنبـال ایـن مسـاله خواهیـم بـود تـا 
مشـخص شـود. االن نام اسـتقالل دارد 
خـراب می شـود ولـی بایـد دیـد طی چه 

فرآینـدی قایدی فروخته شـده اسـت.

شرایط استقالل اسفناک است؛

مراغه چیان: مددی، یکی از ضعیف ترین مدیرعامل های استقالل بود



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1838- دوشنبه 29 شهریور 1400 فر

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در توئیتی نوشت: امروز 
زبان مشترک فارسی درخت باروری است که ریشه های عمیق 

و تنه محکم بین ایران و تاجیکستان دارد.
 محمد مهدی اسماعیلی روز یکشنبه در حساب کاربری 
فرهنگی  روابط  توسعه  است:   آورده  مجازی  فضای  در  خود 
دستاورد بزرگ رئیس جمهوری محترم در سفر به تاجیکستان 

است.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اسالمی 
ایران و امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان در دیدار و 
گفت وگو با یکدیگر با اشاره به دین، فرهنگ و زبان مشترک 
دو ملت اظهار امیدواری کردند که با تالش مقام های دو کشور 
فصلی نوین در شکوفایی روابط و همکاری های دو کشور در 

عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رقم بخورد.
کشور  دو  اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  جمهوری  رئیس 
های  و همکاری  روابط  برای گسترش  مناسبی  ظرفیت های 
تعامالت  و  مناسبات  تقویت  و  تعمیق  گفت:  دارند،  دوجانبه 

دوجانبه زمینه ای برای ارتقای سطح همکاری های منطقه ای 
دو کشور نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: مقام های ایران و تاجیکستان باید با استمرار 
منظم دیدارها و گفت وگوهای دوجانبه، روابطی پایدار و همه 
جانبه را بین دو کشور فارسی زبان پایه گذاری کنند که به الگویی 

در سطح منطقه تبدیل شود.
رحمان رییس جمهور تاجیکستان هم در این دیدار از قبول 
دعوت خود از سوی رییس جمهوری کشورمان برای حضور در 
بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که به ریاست 
کشورش برگزار شد و همچنین از این بابت که رئیسی در اولین 
سفر خارجی خود به کشور هم زبان تاجیکستان سفر کرده است، 

قدردانی و تشکر کرد.
وی با اشاره به سوابق همکاری ها و پروژه های مشترک اجرا 
شده از سوی متخصصان ایرانی در تاجیکستان افزود: دوستی و 
محبتی که بین مردم و دولت دو کشور وجود دارد زمینه بسیار 
مناسبی برای ارتقای سطح همکاری ها و روابط دو کشور است.

وزیر فرهنگ تاکید کرد:

ارتباط عمیق ایران و تاجیکستان در سایه زبان مشترک فارسی

»نقد بیدل« صالح الدین 
تا  منصفانه  نگاه  سلجوقی؛ 

عالقه به حوزه فکری شاعر
»نقد بیدل« صالح الدین سلجوقی؛ 
نگاه منصفانه تا عالقه به حوزه فکری 

شاعر
 کتاب »نقد بیدل« اثر صالح الدین 
سلجوقی موضوع نشست ماهانه شاعران 
پارسی زبان با عنوان »ضیافت مهربانی« 
بود که فضل تقدم بودن این کتاب به 
کاستی های قلم صالح الدین و عالقه 
این عالمه به حوزه فکری بیدل از سوی 

شعرا مطرح شد.
نهاد  یکشنبه  روز  گزارش  به 
نشست  کشور،  عمومی  های  کتابخانه 
عنوان  با  زبان  پارسی  شاعران  ماهانه 
کتاب  معرفی  با  همزبانی«  »ضیافت 
سلجوقی،  الدین  صالح  اثر  بیدل  نقد 
عبدالرحیم  اسرافیلی،  حسین  حضور  با 
سعیدی راد، مصطفی محدثی خراسانی، 
محمد  محقق،  حامد  حسینی،  احمد 
با  تصویری  ارتباط  و  شریعتی  ابراهیم 
کاظمی،  کاظم  محمد  قزوه،  علیرضا 
ابوطالب مظفری، امین متولیان، معاون 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات 
نهاد همچنین جمعی از شاعران پارسی 
با  پاکستانی  و  افغانستانی  ایرانی،  زبان 
کتابخانه  نهاد  ادبی  محافل  همکاری 

های عمومی کشور برگزار شد.
نشست  این  دبیر  اسماعیلی،  رضا 
داشت:  ر  ظها ا سم  مرا بتدای  ا در 
برنامه هایی  ز  ا همزبانی«  »ضیافت 
از  جمعی  حضور  با  گذشته  در  که  بود 
شاعران پارسی زبان ایران، افغانستان، 
شد  می  برگزار  تاجیکستان  پاکستان، 
وقفه ای  کرونا  همه گیری  شروع  با  که 
در برگزاری این برنامه اتفاق افتاد. اما 
با اعالم آمادگی از کتابخانه های عمومی 
سراسر کشور بنا شد این برنامه با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی به صورت نیمه 

حضوری برگزار شود.

و  شخصیت  با  یی  شنا آ
فعالیت های بیدل

در ادامه این برنامه علیرضا قزوه، 
با  تصویری  ارتباطی  در  ایرانی  شاعر 
تبریک روز شعر و ادب فارسی، بیان کرد: 
استاد صالح الدین سلجوقی، یک عالمه 
عالمه  را  شاعر  این  بسیاری  و  است 
خطاب می کردند. سال تولد او حکایت از 
هم سن بودن با نیما یوشیج، محمدعلی 
جمالزاده، علی دشتی و استاد نفیسی دارد 

اما تفکرات او از جهت کارهای فرهنگی، 
جهان شمول بودن و جامعیتی که دارد 

بیشتر به سعید نفیسی نزدیک است.
الدین  صالح  عالمه  افزود:  وی 
است  خانواده ای  ارشد  فرزند  سلجوقی 
اهل  سلجوقی  الدین  سراج  پدرش  که 
آنها  بود.  مفتی  یک  و  فلسفه  تصوف، 
ساکن روستای چشت نزدیک به هرات 
بزرگ ترین سلسله  از  بودند و چشتیان 
و  شوند  می  محسوب  تصوف  های 
و  دهلوی  خسرو  امیر  مثل  بزرگانی 
حسن دهلوی، شیخ حسنعلی نخودکی 

نیز چشتی هستند.
و  شخصیت  تشریح  در  قزوه 
سلجوقی  لدین  ا صالح  فعالیت های 
گفت: عالمه سلجوقی در آن روزگاران 
یک انسان رسانه ای، دیپلمات، فیلسوف، 
سخنران، حافظ شناس، موالنا شناس، 
در  هایی  فعالیت  و  بود  خاقانی شناس 
همچنین  او  داشت.  راز  گلشن  زمین 
اخالق  حوزه  در  زیادی  کتاب های 
اجتماعی نوشت و از جامعیتی برخوردار 

است.
این شاعر خاطرنشان کرد: صالح 
و  پشتوانه ای  چنین  با  سلجوقی  الدین 
موالنا  و  شناس  حافظ  یک  عنوان  به 
و  می زند  قلم  بیدل  درباره  شناس، 
ارایه  بیدل  درباره  منصفانه ای  نگاه 
می دهد. البته این بدان معنا نیست که 
کاستی هایی نداشته باشد، اما نقد بیدل، 

فضل تقدم دارد.
قزوه در ادامه به نکته ای از کتاب 
صالح الدین سلجوقی اشاره کرد و گفت: 
با همه احترامی که به نقد بیدل دارم در 
مورد مطالبی که به قبر بیدل و تعلق او 
آمده است، نقد دارم؛ چرا که بر اساس 
نمی تواند  نقل  این  محکم،  سندهای 
علمی باشد. یکی از محکم ترین سندها 
در این زمینه بررسی آثار بیدل شناسان 

امروز و بیدل شناسان دیروز است. ما در 
بیدل شناسی امروز، بزرگ تر از ارسالن 

الظفر در هندوستان نداریم.
در ادامه این نشست، محمد کاظم 
افغانستانی  نویسنده  و  شاعر  کاظمی، 
داشت:  اظهار  بیدل،  نقد  کتاب  دریاره 
از  بیش  سلجوقی  صالح الدین  عالمه 
و  پژوهشگر  باشد،  ادیب  یک  آنکه 
و  دینی  معرفتی  علوم  حوزه  محقق 
علوم اسالمی بود. او با حکمت یونان 
آشنایی دارد و برخی آثار حکمت یونان 
از جمله اخالق نیکوماخوس ارسطو را 

ترجمه کرد.
نقد  کتاب  مورد  در  افزود:  وی 
صحبت  می توان  منظر  سه  از  بیدل 
آثار  و  زندگی  موضوع  نخست،  کرد؛ 
او که عالمه صالح الدین سلجوقی به 
این موضوع نمی پردازد و عالقه ای به 
این موضوع نشان نمی دهد که در کجا 
متولد شد و چگونه زندگی کرد. حوزه  
دیگر جلوه های فنی و ادبی شعر بیدل 
این منظور  باز هم عالمه به  است که 
عالقه  مجموع  در  شود.  نمی  نزدیک 
حوزه  سلجوقی  الدین  صالح  اصلی 

فکری بیدل است.
کتاب  همه  داد:  ادامه  کاظمی 
های صالح الدین سلجوقی که بیشتر 
در دهه های 2۰، ۳۰ و ۴۰ در افغانستان 
چاپ  فرصت  دیگر  و  بود  شده  چاپ 
منتشر  اخیر  سال های  در  بود،  نیافته 
شد و به تجدید چاپ هم رسید؛ برخی 
آثار در دهه ۸۰ و برخی دیگر  این  از 
در ماه های اخیر هم اکنون در مرحله 

چاپ قرار دارد.
این پژوهشگر درباره صحبت های 
بیدل،  درباره محل دفن  قزوه  علیرضا 
تاکید کرد: این نظریه در یک دوره در 
افغانستان به وسیله برخی از ادبا مطرح 
شد اما نظریه پرطرفداری نیست. یکی 

از ادبا در کتابی به نام ۳۰ مقاله درباره 
بیدل که در افغانستان چاپ شد، مقاله 
می دهد  توضیح  آن  در  و  دارد  ای 
به  فوتش  از  بعد  بیدل  استخوان های 
شمال  در  محله ای  در  و  منتقل  کابل 

کابل دفن شد.

زبان  ه  جایگا با  آشنایی 
فارسی در افغانستان

محمد ابراهیم شریعتی، ناشر کتاب 
گفت:  مراسم،  این  ادامه  در  بیدل  نقد 
را که در ۱2۰  کتاب های مهم فارسی 
افغانستان  در  نشر  و  چاپ  تاریخ  سال 
چاپ شده بود، در ایران چاپ کردم. ولی 
همیشه فکر می کردم باید فصل الخطابی 
که  روزی  باشم؛  داشته  کار  این  برای 
تصمیم به چاپ آثار عالمه صالح الدین 
سلجوقی گرفتم، با خود گفتم شاید پایان 

کار من باشد.
از  داد:  ادامه  فرهنگی  فعال  این 
کتاب  ابتدا  سلجوقی،  کتاب های  میان 
نقد بیدل را به چاپ رساندم چرا که در 
ایران مورد توجه و عالقه بود؛ پس از 
مدتی، کتابی از حوزه اخالق سلجوقی 
چاپ کردم. هویت من با زبان فارسی 
تعریف می شود و اگر این زبان، فرهنگ 
و تمدن نباشد، هیچ چیزی ندارم که در 

این جهان عرضه کنم.
کرد  امیدواری  ابراز  ناشر  این 
نقد  کتاب  خواندن  با  مردم  تصور  که 
تغییر کند و  افغانستان  به  بیدل نسبت 
جایگاه زبان فارسی در افغانستان بیشتر 

روشن شود.
بن  لقادر  عبدا میرزا  لمعانی  بوا ا
 )۱۱۳۳-۱۰۵۵( ارالس،  عبدالخالق 
نام  با  نیز مشهور  بیدل، و  به  متخلص 
بیدل دهلوی، شاعر پارسی سرای سبک 
هندی در اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن 

دوازدهم هجری است.

بیدل متعلق به همه پارسی زبانان جهان است

کربال را به روایتی دیگر بخوانید
قلم  به  دیگر  روایتی  به  کربال  کتاب 
آراسته  جوان  محمدرضا  االسالم  حجت 

منتشر شد.
نویسنده کتاب کربال به روایتی دیگر 
در مقدمه این کتاب نوشت: ماجرای کربال 
فقط ماجرای یک نیم روز نیست. ماجرای 
کربال را می توان از هزار زاویه تماشا کرد و از 
هر زاویه، عمقی تازه و درسی نو از آن یافت. 
در این کتاب تالش شده تا واقعه کربال از 
سه منظر تازه و کمتر دیده شده روایت شود.
پیدا  سعد  عمر  لشکر  در  را  خودمان 

کنیم عنوان منظر اول است که جوان آراسته در توضیح این منظر نوشت: همه ما 
عاشقانه، امام و یارانش را دوست داریم. در روضه هایمان یا لیتنا کنا معک )ای 
کاش با تو بودیم( می گوییم و گاهی خودمان را در کنار اصحاب امام می بینیم که 
پیشمرگ امام زمانشان هستند. تماشای ماجرای کربال از زاویه دوست داران امام 
که تنهایش گذاشتند و آن ها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند، 
یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از عالقه به جبهه حق نیاز است، چیزی از جنس 

معرفت، چیزی از جنس باور. 
در این بخش از کتاب نویسنده به زندگی برخی افراد همچون حجار بن ابجر، 
محمد بن عمیر، کعب بن جابر،  شبث بن ربعی، یزید بن حارث، محمد بن اشعث، 
قره بن قیس حنظلی، کثیر بن عبداهلل، خزیمه کوفی، حر بن یزید و عمرو بن حجاج 
پرداخت و نوشت: کربال در جان ما جاری است. ما صحنه رزم دو سپاهیم. عمر سعد 
امام وجودمان  ایستاده و لشکریانش همه هلهله می کنند،  وجودمان، یک سمت 
سمت دیگری است و برای هدایت ما خطبه می خواند. کاش هر روز در کربالی 
جان مان، خزیمه و حر باشیم و لبخند رضایت و امید امام زمانمان را هدیه بگیریم. 
وی از ماجرای یک گفت و گو به عنوان دومین منظر یاد کرد و نوشت: کربال 
پر از گفت وگوست، گفت وگوهایی بین سپاهیان امام، گفت وگوهایی بین لشکریان 
عمر سعد و گفت وگوهایی بین کسانی از لشکر امام و ناکسانی از لشکر عمر سعد. 
بسیاری از این گفت وگو، گفت وگوهایی است که از دلشان آدم ها را بهتر می شود 
شناخت، انگیزه ها را دقیق تر می شود یافت و اندیشه ها را بهتر می شود کشف 

کرد. این جا چند نمونه از این گفت و گوها روایت شده است. 
مقتل به روایتی دیگر عنوانی است که نویسنده برای منظر سوم برگزیده و 
نوشته است: ماجرای کربال در کربال تمام نمی شود، این را همه می دانیم. سفر 
اسیران کربال و لحظه لحظه زندگی چهل روزه اهل بیت از عاشورا تا اربعین، گوشه 
کمتر دیده شده ماجرای کربالست. فاجعه هایی که در این مسیر رخ می دهد، کمتر 
از فجایع عاشورا و رشادت هایی که در این روزها نمایان می شود، کمتر از رشادت 
های جوانان بنی هاشم در میدان کربال نیست. مقتل به روایتی دیگر،  ماجرای سفر 

اهل بیت )ع( است از کربال تا کربال. 
محمدرضا جوان آراسته در این بخش روایت کاروان اسیران کربال و اهل بیت 

)ع( را به ترتیب روزهای یازدهم تا سی و پنجم روایت کرده است. 
کتاب کربال به روایتی دیگر در هزار و 2۵۰ نسخه و در ۱۱۶ صفحه از سوی 

انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

خواننده های  برای  بزرگ  نویسنده های  فقیر«  »پسرک 
کوچک رسید

مارک  نوشته  فقیر«  »پسرک   
تواین یکی از عناوین دیگر از مجموعه 
ننده های  خوا بزرگ،  »نویسنده های 
کوچک« با ترجمه غالمرضا امامی وارد 

بازار کتاب کودک شد.
مجموعه  در  پرتقال«  »انتشارات 
بزرگ،  نویسنده های  عنوان  ای تحت 
داستان هایی  کوچک  های  ننده  خوا
را  جهان  بزرگ  نویسندگان  از  معروف 
برای  روان  زبانی  و  ساده  تصویری  با 

کودکان گردآوری و منتشر می کند.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم 

پیشکسوت کشور انتخاب داستان ها و ترجمه این مجموعه را برعهده دارد. 
او در انتخاب قصه های این مجموعه به گفته خودش کوشیده است آثاری 
را انتخاب کند که دربردارنده چهار عنصر شادی، بازی، لذت و آگاهی برای 
کودکان و نوجوانان باشند. هدف از انتشار این مجموعه آشنا کردن کودکان 

و نوجوانان با اندیشه های نویسندگان پرآوازه جهان است. 
با  امیدوار است این مجموعه سبب شود کودکان و نوجوانان  امامی 
ادبیات و کتاب بیشتر انس بگیرند و به مطالعه دل ببندند و در جوانی آثار 

این نویسندگان بزرگ را بخوانند. 
پسرک فقیر نوشته مارک تواین یکی از جدیدترین های این مجموعه 
است که به تازگی ترجمه و برای نوجوانان در یکهزار نسخه وارد بازار کتاب 

کودک شده است.
در این کتاب می خوانیم: این مرد در فیالدلفیا زندگی می کند. وقتی 
که پسری فقیر بود به داخل بانکی رفت و گفت: ببخشید آقا! شما برای یک 
نوجوان کاری ندارید؟ مرد موقری جواب داد: نه پسر کوچولو احتیاجی نداریم.

نبات  آب  تکه  یک  جویدن  مشغول  و  گرفت  دلش  خیلی  پسرک 
شیرین بیان شد. آب نباتی که یک سنت خریده بود. پول را از عمه خوب 
و پرهیزگارش کش رفته بود. پسرک به گریه افتاد. با هق هق بلندی سیل 
قطرات اشک روی گونه هایش جاری شد. بی سر و صدا از پله های مرمری 
بانک سر خورد و پایین آمد. مدیر بانک مثل اشراف زاده های قدیم خم 
شد و پشت در جاخالی داد. چون خیال کرد پسرک می خواهد سنگی به 

سویش پرتاب کند.
اما پسرک خم شد. چیزی از روی زمین برداشت و به لباس چروکیده 
و کهنه اش چسباند. مدیر بانک پرسید: پسر کوچولو بیا اینجا چه چیزی از 

روی زمین برداشتی؟ پسرک جلو آمد و جواب داد: یک میخ... 
پسرک فقیر در 2۱ صفحه توسط نیکولت تصویرگری شده است.

در پشت جلد کتاب توضیحاتی در مورد نویسنده کتاب اینچنین آمده 
آمریکایی است.  نویسنده ی شهیر  تواین )۱۹۱۰-۱۸۳۵ م(  است: مارک 
وی در دوازده سالگی پدرش را از دست داد و نخست به کارگری و حروف 
زیبای طنزآمیز  داستان های  پرداخت.  ناخدایی کشتی  به  چینی و سپس 
تواین به بیشتر زبان های دنیا ترجمه شده اند و هرساله میلیون ها نسخه 

از قصه هایش منتشر می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

همزمان با گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی؛
شعرخوانی برای شهریار ُملک سخندر سی 

و سومین سال وفات

پیشکسوتان و شاعران زبان و ادبیات پارسی و ترکی به مناسبت روز شعر 
و ادب پارسی و سی و سومین سالروز درگذشت استاد شهریار گردهم آمده 
و این روز ملی را با خواندن اشعاری به زبان فارسی و ترکی گرامی داشتند.

بهجت  حسین  محمد  سید  استاد  گرامیداشت  ملی  همایش  ششمین 
تبریزی متخلص به شهریار شامگاه شنبه 2۷ شهریورماه در سالن همایش 
های بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار برگزار شد. در این مراسم 
مهدی عباسی، عضو شورای شهر اسالمی تهران و تعدادی از شاعران و 

پیشکسوتان شعر و ادب پارسی و ترکی حضور داشتند.
باید در  اینکه امکانات شهرداری تهران  با بیان  عباسی در این آیین 
اختیار اهالی شعر و ادب قرار بگیرد، افزود: با این اقدام، زمینه برای حضور 
فرهنگ  این  انتقال  و  ها  نسل  تربیت  در  ها  خانواده  و  نوجوانان  جوانان، 

اصیل فراهم می شود.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد: 
از شهردار تهران، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و رییس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران درخواست می کنم این 
امکانات در اختیار اهالی شعر و ادب قرار بگیرد چرا که در مسائل هویت 
قومی و قبیله ای، موظف به زنده نگه داشتن زبان های مختلف هستیم و 

این امر فقط با پاس داشتن بزرگان شعر و ادب امکانپذیر است.
عضو شورای شهر اسالمی تهران در ادامه بر تسریع در تحویل مکان 
خانه موزه استاد شهریار به بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار تاکید 
کرد و اظهار داشت: جنبه عرفانی استاد شهریار بر خالف جنبه ادبی و هنری 
او، در جامعه مغفول مانده است در حالی که توجه به این وجهه از شخصیت 
استاد می تواند در جامعه تحول ایجاد کند.در ادامه این آیین که بیش از 2 
ساعت به طول انجامید، شهریاردوستان و اهالی شعر و ادب پارسی و ترکی 
در وصف استاد شهریار به شعرخوانی پرداختند که مورد توجه شعردوستان و 
اهالی شعر و ادب قرار گرفت.در ادامه این آیین از سه کتاب بررسی و سطح 
ساختار و اشعار استاد شهریار، بررسی غریبانه های شعر شهریار و تاثیر آیات 

و احادیث بر اشعار استاد شهریار رونمایی شد.
رییس بنیاد فرهنگی مقبره الشهدای استاد شهریار نیز با اشاره به اینکه 
این بنیاد در حوزه شهریار پژوهی موفق به چاپ و نشر بیش از ۸۰ عنوان 
کتاب تخصصی شده، خاطرنشان کرد: فصلنامه مطالعاتی شهریار پژوهی از 
جمله نشریات علمی و فرهنگی است که بنیاد استاد شهریار نسبت به چاپ 

و نشر آن اقدام کرد و شماره ۳2 این فصلنامه به تازگی چاپ شد.
 روز بیست و هفتم شهریورماه، سالروز درگذشت استاد شهریار )۱2۸۵ 
تا ۱۳۶۷(، شاعر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی، در تقویم 

رسمی کشورمان روز ملی شعر و ادب پارسی، نامیده شده است.

شعر و ادب فارسی، حکایِت حال و احواِل ایرانیان، 
در فراخنای تاریخ است

 دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی گفت: شعر و ادب فارسی، 
حکایِت حال و روایِت احواِل ایرانیان در فراخنای تاریخ است. بازتابی از روح 
لطیف انسانی و قدیمی ترین و مؤثرترین رسانه ملت ایران و بعنوان پیامی 

برای جهانیان است.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پیام 
محمود شالویی که به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد 
شهریار صادر شده آمده است: به اقلیم فرهنگی ایران زمین، در صفحات 
تابناک خود، همواره گنج شایگان فرهنگ و تمدِن ُکهِن بشری بوده و در 
دامان پر مهرش، شاعرانی سترگ و جاویدان پرورانده که هر یک، در حلقه 
ادیبان جهان، چونان خورشیدی می درخشند. رودکی، فردوسی، خیام، سنایی، 
عطار، نظامی، سعدی، مولوی و حافظ؛ گوهران شب چراِغ سرزمیِن سرود 
و سخنند و زبان گویا و چشِم بینای روزگار. یادگارهایی گران قدر از تواریخ 
ایام که میراث شعری و ادبی آنان هرگز در مرزهای سیاسی محدود نمانده 
و سراسر گیتی را در نوردیده است. این شاعران همان دانایانی هستند که 

حکیم نظامی گنجوی درباره شان چنین می سراید:
پیش و پسی بست صف کبریا/ پس شعرا آمد و پیش انبیا

 در بخش دیگر این پیام آمده است: میراِث گران قدر این شاعران در 
کنار یادگارهای نثرپردازان این اقلیم فرهنگی، جزئی از هویت و شناسنامه 
فرهنگی ما ایرانیان قلمداد می شود که در کنار فلسفه و حکمت، ریاضیات، 
هندسه، نجوم، طب، فقه، معماری و هنرهای تصویری، »گنج پایدار تمدن 

ایرانی« خوانده می شود.
همچنین در بخش دیگر این پیام آورده شده است: شعر و ادب فارسی، 
حکایِت حال و روایِت احواِل ایرانیان در فراخنای تاریخ است. بازتابی از روح 
لطیف انسانی و قدیمی ترین و مؤثرترین رسانه ملت ایران و بعنوان پیامی 
برای جهانیان است. یکی از کاراترین عوامل تحکیم و تقویت هویت ملی و 
دینی و مخزن ِخَرد و اندیشه ورزی و گنجینه ی  مهر و مدارا و از همین روی 
شعر و ادب فارسی خزانه ای سرشار از معانی بلند و پر مغز انسانی و کلید آن 

پاسداشت زبان فارسی قلمداد می شود.

معاصر  مه  »فرهنگنا ول  ا جلد 
سینمای ایران« با معرفی ۴۰۰ شخصیت 
جشنواره های  بازار  در  سینمایی  مطرح 

بین المللی عرضه خواهد شد.
کتاب فرهنگنامه معاصر سینمای 
ها  نوشته  دست  تصاویر،  شامل  ایران 
و  بازیگران  )رزومه(  کاری  کارنامه  و 
تلویزیون  و  کارگردانان شاخص سینما 

در ۸۰۰ صفحه است.
مدیر  عکاس،  اسماعیلی  سعید 
تولید و مجری طرح سینما و تلویزیون 
مدیریت این طرح را بر عهده داشته که 
طی آن از حدود ۵۰۰ چهره شناخته شده 
از جمله بازیگران و کارگردانان شاخص 

سینما و تلویزیون عکاسی شده است.
کارنامه  مجموعه  این  مخاطبان 

روایت  به  را  ها  شخصیت  این  های 
خودشان خواهند خواند. همچنین دست 
نوشته هایی از این چهره ها در کتاب 
خاطرات  بهترین  از  که  شده  منتشر 
حتی  یا  زیبا  جمله  شعر،  تا  زندگی 
نصیحت های آنها خطاب به خوانندگان 

را دربرمی گیرد.
حاتمی  ابراهیم  مجیدی،  مجید 
د  یا ه  ند ز یی،  کیمیا د  مسعو  ، کیا
خسرو  یاد  زنده  کشاورز،  محمدعلی 
دری،   ضیاءالدین  یاد  زنده  شکیبایی، 
علی  ده،  ا اسدز ریوش  دا د  یا زنده 
فاطمه  متی،  کرا مهتاب  نصیریان، 
رخشان  نی،  تهرا هدیه   ، یا ر معتمدآ
بنی اعتماد، ناصر ملک مطیعی، عباس 
مصطفی  مدیری،  مهران  کیارستمی، 

کریمی،  نیکی  افشار،  مهناز  زمانی، 
علیدوستی،  ترانه  مشایخی،  جمشید 
رضا  بنایی،  پوری  قریبیان،  فرامرز 
شهاب  و  نژاد  فرخ  حمید  عطاران، 
حسینی از جمله چهره های حاضر در 

این فرهنگنامه هستند.
از دیگر چهره های این فرهنگنامه 
می توان به سعید راد، امین تارخ، پوریا 
آتیال  صدرعاملی،  رسول  پورسرخ، 
رویگری،  رضا  حیایی،  امین  پسیانی، 
هما روستا، محمدرضا شریفی نیا، هانیه 
توسلی، مسعود رایگان، رامبد جوان، لعیا 
زنگنه، افسانه بایگان، کامبوزیا پرتوری، 
یکتا ناصر، منوچهر هادی، پارسا پیروزفر، 
پورحسینی،  یز  پرو مظفری،  مجید 
سرتیپی،علیرضا  علی  کیمیایی،  پوالد 

مهران  پورصمیمی،  سعید  داودنژاد، 
احمدی، اکبر عبدی، ساره بیات، رسول 
اندیش، مهدی  صدرعاملی، گوهر خیر 
هاشمی، مهدی سلطانی، مسعود جعفری 
محمود  زاده،  فخیم  مهدی  جوزانی، 
سیدی،  هومن  پناهی،  جعفر  کالری، 
مازیار میری، همایون اسعدیان و پریناز 

ایزدیار اشاره کرد.
ین  ا ز  ا بیش  اسماعیلی  سعید 
بسیاری  های  فیلم  و  ها  مجموعه  در 
شام  ها،  همسایه  دورهمی،  همچون 
ایرانی، پریناز، زنبور کارگر و... به عنوان 
مدیر تولید و مشاور هنری حضور داشته 
به عنوان مجری طرح و  این روزها  و 
انتخاب بازیگر در مجموعه شبهای مافیا 

فعالیت دارد.

معرفی 400 شخصیت سینمایی در فرهنگنامه معاصر سینمای ایران

زل
ل ع

ص
ف

از راست منوچهر انور، نجف دریابندری، سیروس علی نژاد و صفدر تقی زاده    
اختصاصی دنیای جوانان

عاشق د ل فسرده ام
 آتش ِ جان ِ من چه شد؟

فریدون توللی 

عاشق دل فسرده ام آتش ِ جان ِ من چه شد؟ 
سوز ِ درون ِ من چه شد شور ِ نهان ِ من چه شد؟ 

برده مرا کشان کشان این دل ِ زار ِ خونفشان 
تا دل ِ شهر ِ خامشان نام و نشان ِ من چه شد؟ 

جنگی ِ در شکسته ام زار و نزار و خسته ام 
با دل و دست ِ بسته ام تیغ ِ زبان ِ من چه شد؟ 

خانه به کام ِ دزد و من بسته لبی ، ز بیم ِ تن 
بر سر ِ خلق انجمن شور و فغان ِ من چه شد؟ 

بینم و ، های و هو کنم خیزم و جستجو کنم 
تا به ستیزه رو کنم تیر و کمان ِ من چه شد؟ 

رانده بی پناهیم رنجه بی گناهیم 
در تب ِ این تباهیم شادی ِ جان ِ من چه شد؟ 



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

دوشنبه  29  شهریور ۱400  قیمت ۱000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1838

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲75، طبقه پنجم، واحد ۱7

 تلفن: 6656۲۸0۱-66۹۱73۱۲ -66۹۱5۲6۸      
فکس:66۱۲6۱3۹

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

شفاف سازي برنامه هاي فرهنگي و هنر وزارت ارشاد

محمدمهدی اسماعیلی: در حوزه فرهنگ و هنر برنامه هاي انقباضي نداریم!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱0۸- واحد۹ 
تلفن: ۲6305۸۲4- فکس: ۲6305۸۲4 صندوق پستی: ۱۱5- ۱۹55۸ 

سازمان شهرستان ها:  0۹۱۲۲75۲۱۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

در روزهـاي اخیـر صحبت هاي 
وزیـر  برنامه هـاي  دربـاره  زیـادي 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي خصوصا 
پیرامـون عرصـه هنر ایجاد شـده و 
در عیـن حـال مخالفـان و موافقـان 
هرکدام به فراخور زمینه کاري شـان 
دربـاره برنامه هـاي ایـن بخـش از 
دولت صبحت کرده اند. محمدمهدی 
اسـماعیلی، وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 
گفتگـوي  تازه تریـن  در  اسـالمی 
خـود به بررسـی برنامه هـای تحقق 
حـوزه   در  انقـالب  کالن  اهـداف 
فرهنـگ پرداختـه اسـت کـه متـن 

کامـل آن از نظرتـان می گـذرد.

دیـدار  در  انقـالب  -رهبـر 
هیـات دولـت به موضـوع حمایت و 
بالفعل کـردن ظرفیـت جوانان مومن 
انقالبـی فعـال در حـوزه فرهنـگ 
اشـاره کردنـد. ایـن موضـوع پیـش 
از ایـن نیـز در بیانات ایشـان مطرح 
شـده بـود. در حوزه هـای ماموریتـی 
وزارت ارشـاد قـرار اسـت بـا ایـن 
جریـان چـه نسـبتی برقـرار شـود؟ 
آیـا شـرایطی وجود دارد که بخشـی 
از وظایـف ایـن وزارت خانـه توسـط 
جریانـات جـوان انقالبـی خـارج از 

دولـت راهبـری شـود؟
*حـوزه فرهنـگ مردمـی کـه 
چشـمه جوشـانی اسـت، همـگام با 
حرکت انقالب اسـالمی جلـو آمد و 
در ۳۰ سـال اخیـر وزن آن، مقداری 
کاهـش یافـت. از ابتـدای دهـه ۹۰ 
رهبـر انقـالب موضـوع جنـگ نرم 
و مواجهـه غـرب و دشـمنان بـا مـا 
را مـورد تاکیـد بیشـتر قـرار دادنـد. 
وقتـی ایـن تحرک اتفـاق افتـاد، ما 
شـاهد فعال شـدن جریانـات مردمی 
هنـری  حوزه هـای  در  فرهنگـی 
حـوزه  در  مثـال  شـدیم.  مـدرن  و 
سـینما و موسـیقی قبال کارکرد این 
بخش هـا خیلـی کمتـر یـا کمرنگ 
بـود امـا امروز که در آغـاز کار دولت 
سـیزدهم هسـتیم، جبهـه فرهنگی 
انقـالب در بخـش خـارج از دولـت 
به توانمندی هایی رسـیده اسـت که 
می توانـد در وزارت ارشـاد دولـت بـا 
نظـام حکمرانـی جدیـد ایفای نقش 
داشـته باشـد. در این نظام حکمرانی 
جدیـد فرهنگـی، نظامـات مبتنی بر 
تحـوالت فعلی باید بازنگری شـود. 
شـاخصه بازسازی در نظام حکمرانی 
فرهنگـی در دوره جدیـد این اسـت 
کـه تصدی گـری از جریان دولتی به 
جریـان مردمی واگذار می شـود. این 
کار بـا شـعار دولت مردمـی، انطباق 
دارد. البتـه بـه ایـن معنا نیسـت که 
ایـن جریان جـوان و مومن در داخل 
دولـت حـل شـود. ایـن جریـان بـه 
هویـت متمایـزی رسـیده  و بایـد بـا 
هویـت باقـی بمانـد و ایـن دولـت 
انقالبـی و مردمـی اسـت کـه بایـد 
حـوزه تصدی گـری خـودش را بـه 
ایـن جریـان واگذار کند. این شـکل 
فرهنگـی  حکمرانـی  نظـام  نویـن 
در گام دوم انقـالب اسـالمی اسـت 
کـه دولـت اسـالمی بـا توجـه بـه 
رشـد جامعـه دینـی کـه مظهـرش 
تشـّکل های جوانـان انقالبی اسـت، 
وظایـف حکمرانـی اش را بـا آنها به 
اشـتراک می گذارد و از ظرفیت های 
آنهـا بـرای رشـد و اعتـالی نظـام 
حکمرانـی فرهنگـی در جمهـوری 

اسـالمی اسـتفاده می کنـد.

-گاهـی مطـرح می شـود کـه 
بخشـی از جریـان انقالبـی و مومن 
کـه خارج از سـاختار دیوان سـاالری 
پیـش  را  کار خـودش  دارد  دولتـی 
حداقـل  مثبتـی  نـگاه  می بـرد، 
دولـت  دیوان سـاالرانه  حـوزه  بـه 
فرهنـگ  بخـش  در  به خصـوص 
اعتمـاد  می شـود  چطـور  نـدارد؟ 
ایـن جریـان  را جلـب کـرد تـا یک 
قـدم جلـو بیایـد و بـرای همـکاری 

شـود؟ پیش قـدم 
ایـن  اسـت.  درسـت  *بلـه، 
ایـن  دارد.  وجـود  بی اعتمـادی 

بی اعتمـادی تقریبـا نسـبت به همه 
سـاختارهای بروکراتیک وجود دارد. 
مـا امـروز بـه مـدل جدیـدی نیـاز 
داریـم. این مـدل جدید بایـد مبتنی 
بـر اعتمـاد باشـد. بخشـی از ایـن 
موضـوع هم کارگـزاران جدید حوزه 
فرهنگی هسـتند. امثـال بنده که در 
ایـن جایگاه قـرار گرفته ایم، خارج از 
سـاختار دولتـی آمدیم. من قـرارگاه 
کار  کنـار  در  و  داشـتم  رسـانه ای 
دانشـگاهی، کارهـای جریان سـازی 
انقالبـی در حـوزه رسـانه را انجـام 
مـی دادم، کتاب می نوشـتم و معاون 
مرکـز اسـناد انقالب اسـالمی بودم. 
امثـال بنـده تا حـدی با ایـن جریان 
آشـناییم. البته من خـودم منتقد این 
وضعیـت بـودم، آن را نقـد می کردم 
می نوشـتم.  مطلـب  مـوردش  در  و 
حـاال مسـئول ایـن کار شـده ام. من 
به دنبال این نیسـتم کـه این جریان  
را دولتـی  کنم. این خطاسـت و نباید 
ایـن خطـا را مرتکـب شـد. دولـت 
بایـد خودش را چابک و سـبک کند 
تصدی گـری اش  ظرفیت هـای  و 
را بـه ایـن جریـان بسـپارد یعنـی از 
ایـن جریـان برای تلطیـف و تقویت 
فضـای حکمرانـی فرهنگی اسـتفاد 
کنـد تـا ارتقـاء پیداکـرده و قـدرت 
کیفـی و کمـی آن افزایـش یابد. به 
همیـن دلیـل هـم بایـد در عرصـه  
عمـل این اتفـاق بیفتد. مـا در نظام 
تحولـی که بـرای ایـن کار در حوزه 
فرهنـگ آمـاده کردیـم به شـدت به 

معتقدیم. ایـن 

-کمـی جزئی تـر و مصداقی تر 
واگـذاری  سـازوکارهای  دربـاره 
تصدی جریانـات حاکمیتی صحبت 
ایـن  سـازوکار  مثـال  می کنیـد؟ 
مطبوعاتـی،  معاونـت  در  تصمیـم 
سـازمان سـینمایی یـا معاونت های 
فرهنگـی و هنـری ارشـاد چگونـه 

خواهـد بـود؟
ارشـاد  و  فرهنـگ  *وزارت 
اسـالمی ۳ وظیفـه  حمایتی، نظارتی 
نقـش حمایتـی و  دارد.  و هدایتـی 
نظارتـی 2 ابـزار مهـم اسـت. ما هم 
قـدرت حمایت از جریانـات مختلف 
و  نظـارت  قـدرت  هـم  داریـم،  را 
مجـوز. ایـن 2 بایـد مقدمـه هدایت 
در امـر فرهنگـی شـود یعنـی وقتی 
وزارت ارشـاد در دوره  تحولـی جدید 
می خواهـد اقـدام کنـد، بایـد تمـام 
ظرفیت هـای حمایتـی و نظارتی اش 
را پـای کاری بیاورد که خروجی اش 
در سـبد انقالب اسـالمی باشد. مثال 
مجموعـه  به عنـوان  فارابـی  بنیـاد 
کنشـگر مـا در حـوزه سـینما باید از 
محصوالتـی حمایت کند کـه دقیقا 
مطابـق بـا اهداف فرهنگـی انقالب 
باشد. کدام بخش در جریان عمومی 
نماینـده تولید ماسـت؟ جریان جوان 
انقالبـی. البتـه این به معنـای ایجاد 
حصار نیسـت،  بلکـه به معنای اعالم 
اولویـت اسـت اولویتـی کـه در آن 
جریان سـینمایی کشـور باید پشـت 
اولویت هـای فرهنگـی  سـر حـوزه 
قـرار بگیرد. یک مثـال دیگر بزنم... 
2 سـالی می شـود کـه مـا درگیـر 
موضـوع مواسـات مومنانه هسـتیم. 
جلوه اش در حوزه  سـینما کجاست؟! 
دهه هـای  در  مـا  برویـم.  عقب تـر 
دشـمن  نـرم  جنـگ  درگیـر  اخیـر 
بودیـم. چنـد فیلـم ایـن موضـوع را 
بازنمایی کـرده؟ مـن لیسـتی دارم از 
اسـم هایی کـه رهبر انقـالب آوردند 
و گفتنـد بـرای این ها فیلم بسـازید. 
البته بخشـی از آنها توسـط برخی از 
مجموعه های فرهنگی در سال های 
اخیر تولید شـده اسـت. اگر برخی از 
فیلمسازان مسـتقلی که در این دهه 
رشـد کردنـد، نبودنـد مـا فیلم هایی 
که بخش مهمـی از اتفاقات انقالب 
را روایـت می کردند، نداشـتیم. مثال 
تـا پیـش از ایـن چنـد فیلـم دربـاره  
سـازمان جنایتـکار منافقین سـاخته 
بودیـم؟ مـا در دوره  جدید برنامه مان 
بایـد ایـن باشـد کـه نظـام حمایتی 

و نظارتـی خودمـان را پشـت سـر 
بخش هایـی قـرار بدهیـم تـا ایـن 
اتفاقـات  و  محصـوالت  جریانـات 
بـزرگ و نقـاط عطـف تاریخـی را 
برنامـه   مـا در دوره   روایـت کننـد. 
کـه  حرف هایـی  برخـالف  جدیـد 
از  مـا  نیسـت.  انقباضـی  می زننـد، 
مومنانـه  سـلیقه  های  و  گرایش هـا 
و معتقـد بـه جریان انقـالب حمایت 
خواهیـم کرد. مـا در حوزه رسـانه ها 
و رسـانه های مکتـوب نظام حمایتی 
یارانـه ای داریـم کـه ایـن نظـام به 
عرصـه  آن  در  کـه  کسـانی  همـه 
فعالنـد، تعلـق می گیـرد اّمـا حتمـا  
بیت المـال  از  می خواهیـم  وقتـی 
در  را  اولویـت  ایـن  کنیـم،  هزینـه 
نظـر می گیریـم کـه بایـد جریاناتی 
را تقویـت کنیـم که مـردم و جریان 
فرهنگـی بـا آنهـا قرابت دارنـد. این 
اتفـاق خارق العـاده ای نخواهـد بود، 
بلکـه ریل گـذاری را طـوری تنظیم 
می کنیم کـه خروجی آن قرارگرفتن 

در جریـان انقالب باشـد.

-از جریـان انقالب چه تعریفی 
دارید؟

*من جریـان انقالب را محدود 
خـاص  سـلیقه  و  گـروه  یـک  بـه 
قریب به اتفـاق  اکثریـت  نمی دانـم. 
جامعـه  ایرانی را تحت پوشـش قرار 
می دهـد امـا چـه اتفاقـی می افتـد 
بعضـی  در  فرهنگـی   جریـان  کـه 
جاهـا به درسـتی ظاهـر نمی شـود؟ 
ی  سـت ها سیا ینکـه  ا طـر  به خا
مبنـای  بـر  حاکمیتـی  فرهنگـی 
تنظیـم  انقـالب  فکـر  از  حمایـت 
نشـده اسـت. وقتی این تنظیم گری 
درسـت شـود خودبه خود این جریان 
رشـد می یابـد. دولـت در تنظیمـات 
جدیـدش طوری ریل گـذاری خواهد 
کـرد کـه عمـده فعـاالن در مسـیر 
تعمیـق فرهنـگ و ارزش هـای ملی 
و دینـی و انقالبـی حرکت کنند. این 
وظیفـه ذاتی جریـان وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی در دولت سیزدهم 

بود. خواهـد 

-یکی دیگر از محورهای مورد 
اشـاره رهبـر انقـالب شـکوفاکردن 
ابزارهـای فرهنگـی اسـت کـه باید 
نسـبت بـه وضعیـت فعلـی هـم از 
لحـاظ کمـی هـم کیفـی ارتقـا پیدا 
کننـد. در ایـن زمینه قرار اسـت چه 

بیفتد؟ اتفاقـی 
*اقتضائات و ابزارهای جدیدی 
در حـوزه فرهنـگ پدیدآمده که با ۳ 
دهه قبل متفاوت اسـت. یک بخش 
در حـوزه حکمرانـی جدید فرهنگی، 
توجـه به این اقتضائات جدید اسـت. 
برجسته شـده ای  مقولـه  امـروز  مـا 
بـه نـام صنایـع خـالق فرهنگی در 
برنامه هایمـان داریـم کـه در حـوزه 
فرهنگـی هـم به آن توجه می شـود 
و آن را در قالـب سـند موضوعی، در 
برنامه تحول دولـت مردمی آوردیم. 
کـه  اسـت  ایـن  توجه مـان  اصـال 
حـوزه اقتصـاد فرهنگ بایـد تقویت 
شـود. امروز حـوزه اقتصـاد فرهنگ 
می توانـد قدرت سـازی زیـادی برای 

نظام حاکمیتی مـا انجام بدهد. مثال 
زمانـی سـاخت برنامه های نمایشـی 
کامـال هزینه بـر تلقـی می شـد، امـا 
امـروز مـا می توانیـم ایـن فضـا را 
داشـته باشـیم. ما امروز ظرفیت های 
اقتصـاد فرهنگی ای در منطقه داریم 
اسـت.  دسـت نخورده  کامـال  کـه 
اگـر مـا ایـن جریـان فرهنگـی را 
فرهنـگ  اقتصـاد  کنیـم،  تقویـت 
را در ایـن بخـش تقویـت خواهـد 
کـرد. مـا االن یـک حـوزه وسـیع 
تمدنـی و فرهنگـی در کشـورهای 
و  مقاومـت(  )کشـورهای  منطقـه 
افغانسـتان  پاکسـتان،  کشـورهای 
و آسـیای مرکـزی داریـم. اگـر مـا 
بـا زبـان صنایـع خـالق فرهنگـی 
وارد گفتگـو بشـویم -از ایـن زبـان 
مشـترک کـه هنر و تمـدن تاریخی  
ماسـت، اسـتفاده کنیـم عـالوه بـر 
بـرای  را  فرهنگـی  ارتقـای  اینکـه 
منطقـه فراهـم می کنیـم خود به خود 
جریـان اقتصادی کـه ایجاد می کند، 
ضریـب رشـد را بـاال خواهـد بـرد. 
مثـال اگـر یـک فیلـم سـینمایی را 
به صـورت مشـترک با تاجیکسـتان 
یـا پاکسـتان بسـازیم کـه در ایـن 
کشـورها مورد اسـتقبال قـرار بگیرد 
صنایـع  از  زنجیـره ای  خود به خـود 
فرهنگـی به هم متصل می شـوند و 
ضمـن اینکه آن کار فرهنگی را جلو 
می بـرد، اقتصـاد فرهنـگ، در مدت 
یعنـی  می شـود  خودکفـا  کوتاهـی 
حـوزه فرهنـگ بعـد از مدتـی دیگر 
بـه کمک هـای مالـی نیـاز نخواهد 
داشـت. سیاسـت های فرهنگـی مـا 
دقیقـا ناظـر بـه مرزهـای فرهنگـی 
و تمدنـی ایـران در شـرق، شـمال، 
جنـوب و غرب اسـت. اصال تردیدی 
نـدارم کـه سـرمایه گذاری در ایـن 
حـوزه کامـال فرهنگـی اسـت یعنی 
فرهنگـی کـه کامال بـا اقتضائات ما 
سـازگار اسـت و گام بلندی در حوزه 
اقتصـاد فرهنـگ خواهـد بـود. مثال 
وقتـی مـا در حـوزه تاریخ مشـترک 
چند هزارسـاله اقـدام کردیم، جواب 
گرفتیـم. سـوژه هایی ماننـد حضرت 
یوسـف علیه السـالم در حـوزه دیـن 
به راحتـی می توانـد وارد ایـن چرخه 
شـود. شـخصیت های فرهنگـی ای 
مثل مولوی، غرب و شـرق را از بلخ 
تـا قونیه بـه مرکزیت ایـران متصل 
آیـا چنیـن ظرفیت هایـی  می کنـد. 
بـا اقتصائـات فرهنگـی مـا یـا بـا 
کشـورهای  فرهنگـی  اقتضائـات 
همسـایه ی مـا ناسـازگار اسـت؟ ما 
امـروز در معـرض تهاجـم فرهنگی 
اسـالم  جهـان  و  منطقـه  کل  در 
هسـتیم. هر موضوعـی که پایه های 
هویـت را در کشـورهای هم سـوی 
بـا مـا تقویـت می کنـد حتمـا بایـد 
مـورد توجـه قـرار بگیرد. فردوسـی 
بـزرگ سـرمایه فرهنگـی مشـترک 

بـرای همه ی فارسـی زبان هاسـت. 
داریـم.  متنوعـی  حوزه هـای  مـا 
وقتـی مرزهـای جغرافیای سیاسـی 
را بر داریـم و بـا مرزهـای فرهنگـی 
حوزه هـای  همـه  کنیـم،  صحبـت 
فرهنـگ تمدنـی مشـترک را به هم 
وصـل می کند و این شـدنی اسـت. 
البتـه در ایـن حوزه هـا تفاوت هـای 
چـرا  اسـت.  کم رنگ تـر  مذهبـی 
تقریـب از شـعارهای محـوری امـام 
و رهبـر انقـالب اسـت؟ چـرا اینقدر 
تاکیـد می کننـد؟ چـون بـا تقریـب 
بـه هـم نزدیـک می شـوند. نگرانی 
آنجاسـت کـه روی تمایزات مذهبی 
ایسـتادگی کنیـم و یـک دفعـه ما را 
جـدا  کنـد امـا ایـن تفکـر ذاتـش با 
گره خـورده  اسـالمی  انقـالب  ذات 
مخاطبـان  می توانـد  به راحتـی  و 

فراوانـی پیـدا کند.

-بخـش دیگـری از محورهای 
بیانـات رهبر انقـالب ناظر به تحول 
انقالبـی و بنیادیـن در سـاختارهای 
فرهنگـی بـود که به نوعـی می توان 
گفت در فضای بروکراتیک معنایش 
چابک سـازی اسـت. انتقـادی که از 
بیـرون مطـرح می شـود ایـن اسـت 
از  مـا  فرهنگـی  دسـتگاه های  کـه 
لحـاظ بروکراتیک و دیوان سـاالرانه 
پیـدا  عـرض  و  طـول  به حـدی 
این هـا  خـود  اداره ی  کـه  کرده انـد 
بـرای  می طلبـد.  دیگـری  دولـت 
چـه  ارشـاد  وزارت  چابک سـازی 

برنامـه ای در نظـر داریـد؟
شـکل  د  شـا ر ا ت  ر ا ز و *
کاریکاتـوری به خـودش گرفته و ما 
در تهـران بـا تـورم نیـرو مواجهیم، 
امـا هـر قـدر بـه پیرامـون و مناطق 
محروم کشـور می رویـم، با وضعیت 
مثـال  می شـویم.  مواجـه  ضعیفـی 
یـک شهرسـتان بسـیار مهمـی در 
غرب کشـور هسـت کـه در معرض 
انـواع آسیب هاسـت، ولـی فقط یک 
نفـر مسـئول اداره و یـک کارمنـد 
دارد حتـی ماشـین هم نـدارد! خیلی 
بـا مشـکالت  مـا  ارشـاد  ادارات  از 
امـا  مواجه انـد  حداقلـی  پشـتیبانی 
در  بایـد  منطقـی  چـه  اسـاس  بـر 
اسـتان های دیگر اداره  ارشـاد ایجاد 
کـرد؟! نظـام شـکل دهی مـا جوری 
نزدیـک  امـروز  کـه  اتفاق افتـاده 
۹۰درصد کارهای نمایشی در تهران 
تولید می شـود. آیا نباید از استعدادها 
هزارسـاله  چنـد  تمدنـی  سـابقه  و 
سـایر مناطـق ایـن کشـور اسـتفاده 
کـرد؟ چـرا از فرهنگ هـا، لهجه هـا، 
قومیت هـا و گویش هایی کـه داریم 
هیـچ اسـتفاده ای نمی کنیـم؟ چـون 
سیاسـتگذاری های غلط اسـت. من 
معتقـدم کـه در دوره تحولـی جدید، 
نظـام عدالـت فرهنگـی در کشـور 
بایـد رعایت شـود یعنـی اولویت مان 
بایـد  پیرامونـی  مناطـق  حـوزه  در 
دارد.  دو وجـه هـم  تقویـت شـود. 
یـک وجهـش نیـاز خـود آن منطقه 
در  تاثیرگـذاری  دیگـری  و  اسـت 
از  خـارج  و  پیرامـون  منطقه هـای 
مرزهاسـت. مثـال اگـر بخواهیـم در 
پاکسـتان قـدرت فرهنگـی فرهنگ 
ایرانـی را گسـترش بدهیـم،  بایـد با 
بـرادران و خواهـران بلوچ مـان ایـن 
کار را انجـام بدهیـم. اگر ما درسـت 
برنامه ریـزی کنیـم، هـم بـه عدالت 
فرهنگـی می رسـیم و هـم قـدرت 
الهام بخشـی فرهنگی مان را افزایش 

می دهیـم.

توصیه هـای  از  دیگـر  -یکـی 
رهبـر انقالب در این دیدار، اسـتفاده 
خـارج  نخبگانـی  ظرفیت هـای  از 
از دولـت اسـت. جریانـی در طـول 
۴۰سـال بعد از انقـالب به وجودآمده 
و  ادبیـات  سـینما،  حـوزه  در  کـه 
سـایر حوزه هـای فرهنگـی و هنری 
به عنوان نخبگان این حوزه شـناخته 
می شـوند. وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
چـه  مردمـی  دولـت  در  اسـالمی 
ایـن نخبـگان خواهـد  بـا  تعاملـی 

داشت؟
*دولـت مردمی، به همه اهالی 
فرهنگ و هنر و رسـانه کشـور برای 
نظـام تحولـی در پیش رو نیـاز دارد. 
بـه همـه آنهـا بـا هـر گرایـش و 
مـن  می گـذارد.  احتـرام  سـلیقه ای 
فکـر می کنم اینقدر حرف مشـترک 
وجـود دارد و دربـاره آنهـا کارنکرده 
داریـم کـه همه این اهالـی فرهنگ 
و هنـر را می توانیـم زیـر ایـن چتـر 
جمـع کنیم. برخـالف نـوع القائاتی 
کـه دارد صـورت می گیـرد، دولـت 
مردمـی دولـت همـه مـردم اسـت. 
نبایـد فرهنـگ و هنر را به یکسـری 
از  هـم  آن  نمایشـی  برنامه هـای 
جنـس خـاص تقلیل بدهیـم. همین 
االن بدنـه ا ی عمومـی از اهالی هنر 
گله منـد هسـتند کـه اصـال دیـده 
نمی شـوند. دولت مردمی می  خواهد 
چتـرش را باالی سـر همه نخبگان، 
نـه عـده ای خاص باز کنـد. ما با کار 
ویترینی نسبتی نداریم. کار ویترینی 
مـال کسـانی اسـت کـه می خواهند 
کار نمایشـی انجـام بدهنـد. مـا کار 
مردمـی و عمیـق می خواهیـم. همه 
بخش هـای فرهنگی هنـری ای که 
در معـرض نابـودی هسـتند، در این 
زمـره قـرار می گیرنـد. جـزو اولیـن 
برنامه هایـم ایـن خواهـد بـود که با 
هنرمندان تجسـمی کشـور صحبت 
کنـم. یـا با اهالی تئاتـر که در قضیه 
کرونا آسـیب زیـادی دیدند، صحبت 
کنـم چراکـه تئاتر مـا در مصـاف با 
حوزه هـای تصویـری  مثـل سـینما 
اغلـب  کـه قـدرت رسـانه ای دارد، 
کمتـر دیده می شـود. اولویت ما این 
اسـت که سراغ شـاخه های مختلف 
و افـراد برجسـته دیگـر حوزه ها هم 
برویـم کـه در رسـانه ها کمتـر دیده 

می شـوند.

 ، یگـر د ع  ضـو مو یـک  -
گله منـدی رهبـر انقـالب در تحول 
سـاختار رسـانه ای بـود. بـا توجه به 
ماموریـت  ایـن  از  بخشـی  اینکـه 
اسـت، چـه  ارشـاد  وزارت  متوجـه 
و  سـاختاری  اقدامـات  و  اتفاقـات 
بلندمدتـی قـرار اسـت کـه اتفـاق 

بیفتـد؟
*ببینیـد مـا جلـوی هژمونـی 
رسـانه ای غـرب ایسـتاده ایم. طبیعتا 
دچار یک مصاف رسـانه ای سـنگین 
هم هسـتیم. در این مصاف رسانه ای 
سـنگین نظام رسـانه ای ما به اندازه 
کافـی رشـد کیفی پیدا نکرده اسـت. 
مـا در آرایـش رسـانه ای اغلـب در 
از  و  داریـم  قـرار  پدافنـدی  حالـت 
ابزارهـای آفنـد برخـوردار نیسـتیم. 
اگـر می خواهیـم ایـن صحنـه  نـزاع 
را تغییـر بدهیـم، بایـد از حالت دفاع 
به حمله دربیاییـم. این اقدام نیازمند 
کاری هوشـمندانه  و بین دسـتگاهی 
اسـت. وزارت ارشـاد بخشـی از این 
دارد  دولـت  به عنـوان  را  ماموریـت 
در حوزه هـای  آن  دیگـر  بخـش  و 
از دولـت مثـل بخش هـای  خـارج 
عمومـی و غیردولتی و غیرنهادهای 
را  مسـئله  ایـن  اسـت.  حاکمیتـی 
همـه بایـد در کنـار هم ببینیـم. اگر 
ایـن اتفـاق بیفتـد من فکـر می کنم 
صحنـه آرایـش رسـانه ای بـه نفـع 
جریـان انقـالب تغییـر خواهـد کرد. 
شـما نگاه کنیـد االن آنهـا به راحتی 
در موضوعـات کوچـک یـک دفعـه 
جریان سـازی های عمیقـی علیـه ما 
می کننـد امـا مـا نـه از داشـته های 
درگیـری  نظـام  ایـن  در  خودمـان 
به خوبـی  نیـم  می توا نه ای  رسـا
اسـتفاده کنیـم، نـه از نقـاط ضعـف 
فـراوان و مشـهود جریـان رقیـب. 
ایـن بازسـازی رسـانه ای و آرایـش 
رسـانه ای مبتنـی بـر ایـن خواهـد 
بـود کـه اوال از همـه ظرفیت هـای 
فرهنگـی خودمـان اسـتفاده کنیم و 
آنهـا را بـه صحنـه بیاوریـم و ثانیـا 
نظـام  روی  کـه  آسیب شناسـی   از 
به خوبـی  داریـم  رقیـب  فرهنگـی 
بتوانیـم در این جنگ اسـتفاده کنیم.
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