
جبران کسری بودجه با انتشار اوراق اشتباه است؛ 

یک کارشناس اقتصادی: مردم از بورس واهمه دارند!

باالترین  به  نفت  قیمت های  صعود  وجود  با 
رکورد سه ساله، شواهد اندکی از بهبود تقاضای آسیا 
وجود دارد اما خاورمیانه سهمش از این بازار را دوباره 
پس می گیرد.در حقیقت واردات نفت به آسیا در سپتامبر نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت، زیرا قیمت های باال و 
اختالالت اقتصادی ناشی از پاندمی روی تقاضا برای سوخت تاثیر 

منفی گذاشت. با این حال، شواهدی وجود دارد که تولیدکنندگان 
بزرگ گروه اوپک پالس سهم بازارشان در این منطقه را که به 
دلیل محدودیت عرضه از دست داده بودند دوباره به دست آورده 
افزایش داده و قیمت فروش رسمی خود  را  تولیدشان  زیرا  اند 

را پایین آورده اند.
صفحه 3

هشدار وزیر کشور؛
فعالیت اصناف از ابتدای آبان 
منوط به تزریق واکسن است 

 پارکینگ ها و قوانین پارکینگ
مستأجر  یک  عنوان  به  شما  برای  شاید 
در  که  است  آمده  پیش  خانه  صاحب  یا 
همسایه ها  سایر  با  پارکینگ  قوانین  مورد 
به مشاجره پرداخته  اید؛ یا شاید در مورد پارک موتور 
با  پارکینگ  در  دوچرخه  گذاشتن  یا  پارکینگ  در 
همسایه های خود دچار مشکل شده باشید و یا حتی 
این امکان وجود دارد که برخی از همسایه ها به فکر 
انتقال پارکینگ آپارتمان به افرادی غیر از افراد ساکن 
در آن باشند و شما با این موضوع مشکل داشته باشید. 
تمامی این موارد و این مشکالت از عدم اطالع ما از 
قوانین پارکینگ نشأت می گیرد و اگر ما بتوانیم درک 
این  از  بسیاری  باشیم،  داشته  قوانین  این  از  درستی 

مشکالت به راحتی حل می شود.
صفحه 5

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خبر داد

105واحد راکد شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
 به چرخه تولید بازگشتند

4
قیمت خودرو فقط در سایت ها باالست، معامله ای انجام نمی شود

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1854-  چهارشنبه 21  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تحول در سازمان 
سینمایي با حضور 

محمد خزاعي

6ورزش
این نسل دختران 

والیبال تکرار نشدنی 
است

هنگ 7فر

تغييرات  بايد شاهد  حاال  رياست سازمان سينمايي  تغيير  با 
مختلفي در اين سازمان و سطوح مختلف آن و در عين حال در 
برنامه هاي مختلف آن باشيم. اين موضوع جديدي در كشور ما 
نيست كه با تغيير دولت، مديران تغيير كرده و عمال ساختار 
و برنامه هاي تك تك سازمان ها و ارگان ها نيز تغيير مي كنند و 
حاال بايد شاهد تغييرات جديدي در سازمان سينمايي باشيم.

پوران زارع با تاكيد بر ضرورت جوان گرايی می گويد نسل 
هنوز  و  است  نشدنی  تکرار  واليباليست  دختران  فعلی 
جايگزين مناسبی پيدا نشده است.تيم واليبال زنان سايپا 
به عنوان نماينده ايران در جام باشگاه های آسيا موفق شد 
برای اولين بار به جمع چهار تيم برتر وارد شود. اين تيم در 

رتبه بندی پايانی در جايگاه چهارم  قرار گرفت.

دكتر آذرنوش ايران را عاشقانه دوست می داشت 
و همواره به هويت خود می باليد و بی هيچ  منتی با 
تالشی مضاعف از ميراث فرهنگی خويش پاسداری 

می كرد.

آذرتاش آذرنوش؛ 
شهسوار فرهنگ 

ایرانی

نفت خاورمیانه برای آسیا جذاب شد سالمت روان
 مهمترین ابزار مقابله با کرونا است

پویایی  از شاخص های  سالمت روح و روان به عنوان یکی 
با شیوع کرونا  به دو سال است که  نزدیک  و شکوفایی کشورها، 
ضرورت  کارشناسان،  گفته  به  که  آنجا  تا  شده  تغییر  دستخوش 
دستیابی به درمان آسیب های روحی و روانی در دوران کرونا و پساکرونا را 

دوچندان کرده است.
صفحه 2

تهیه شده  بیست وپنجمین محموله واکسن کرونا 
از سوی جمعیت هالل احمر حاوی ۶ میلیون ُدز واکسن، 
امام خمینی  فرودگاه  در  مهرماه  بیستم  امروز سه شنبه؛ 

)ره( به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
رئیس جمعیت هالل احمر از ورود دومین محموله ۶ میلیون 
ُدزی واکسن از سری محموله های اعالم شده برای این هفته به 
و  رئیس جمهوری  اول  معاون  با حمایت  گفت:  و  داد  خبر  کشور 

همچنین  و  خارجه  امور  و  بهداشت  وزرای  خوب  بسیار  همکاری 
مساعدت بانک مرکزی توانستیم طبق اعالم قبلی، دومین محموله 
۶ میلیون ُدزی واکسن کرونا را در این هفته وارد کشور کنیم که 
با ورود سومین محموله در روز پنجشنبه، وعده هالل احمر مبنی 
محقق  هفته  یک  در  کرونا  واکسن  دزی  میلیون   ۱۸ واردات  بر 

خواهد شد.
صفحه 3

ورود ۶ میلیون ُدز واکسن کرونا به تهران
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صفحه 3

      نوبت دوم
آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

۲0000۹۳4۹۸000۳0۳ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای O - 994000۱ - IZ  مناقصه شماره 00/0۳7    شماره مناقصه و تقاضا 

خرید Gasket از تولید کنندگان داخلي موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
5/000/000/000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 
۱23402/ت50۶59 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

100/000/000/000 ریال مبلغ برآوردي مناقصه
۱0 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق 

سامانه ستاد ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری 
مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید --- آدرس مناقصه گزار

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

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.spgc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های )2279-2240-22۶۸-2249-2254-225۱-2209-2230 ( 3۱3۱ 
077   تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبيشناسه اگهی :۱20437۶

نوبت دوم 
آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي

 همزمان با ارزیابي کيفي فشرده دو مرحله اي 
مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران /  منطقه زاهدان

الف : موضوع تجدید مناقصه : راهبري و کاربري خودروهاي استیجاري ) تاکسي سرویس ( 
محل اجراي کار : شهرستانهاي زاهدان – زابل – خاش – سراوان 

 ب  : میزان حجم کار : جمعا" تعداد دوازده دستگاه خودرو سواري مناسب ) دو دستگاه زابل , یک دستگاه خاش , یک دستگاه سراوان و ۸ دستگاه زاهدان با حدود 45000 
ساعت کار و 400000کیلومتر پیمایش برون شهري  در سال 

 با شماره مجوز شماره  200009۱5۸3000022 سامانه ستاد ایران 
ج : تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه  : از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهي نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابي کیفي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( اقدام نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد تا بارگذاري اسناد و ارائه 

پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه ستاد ایران به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد . 
اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکتهاي الف :  زاهدان، خیابان دانشگاه، سه راه دانش، جنب پل شهداي وحدت شرکت ملي پخش فرآورده 

هاي نفتي منطقه زاهدان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
تلفن هاي تماس : 3-3342۸30۱ -054 داخلي   ۱2۱

حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایي پاکات با ارائه معرفي نامه داراي مهر و امضاء مجاز تعهد آور بالمانع است 
نوع و مبلغ تضمین ارجاع در فرآیند کار : تضامین قابل قبول یکي از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوب ۱394/09/22و به مبلغ ۸9۶/700/000 

ریال مي باشد.)در صورت واریز سپرده نقدي, حساب شماره 92000553۱9 با شناسه پرداخت ۱47۱553۶ نزد بانک ملت مي باشد.(
برآورد مناقصه به مبلغ ۱7/934/024/000 ریال  مي باشد 

د: شرایط متقاصیان                                                                                                                  
بارگذاري درخواست کتبي براي شرکت در مناقصه با امضاء مدیر عامل از سوي شرکتهاي دست اندرکار و یا آژانسهاي داراي پروانه مجاز در سامانه ستاد ایران  

ارائه تاییدیه از کارفرمایان قبلي و بارگذاري  قراردادهاي مربوطه 
خالصه سوابق کاري و بارگذاري مستندات مربوطه 

تصویر اساسنامه و آخرین آگهي تغییرات 
لیست امکانات مالي و فني 

اعالم مشخصات و سوابق شغلي و تحصیلي اعضاء هیات مدیره شرکت 
گواهي تاییدیه صالحیت و ایمني از اداره کل کار و امور اجتماعي استان 
با توجه به تجدید مناقصه با هر تعداد پیشنهاد نرخ بازگشایي خواهد شد .

شناسه آگهی ۱2047۶5
  روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: 
باورهای غلط و مدیران ناکارآمد دو مشکل 
اساسی ما در کشورداری است. مشکل پول 

و نبود امکانات نیست.
محمدباقر قالیباف در مراسم اختتامیه 
جایزه سردار سرلشکر حاج حسین همدانی 
و  قلم  با  که  کسانی  از  دارد  جا  کرد:  بیان 
فعالیت هایشان یاد شهدا را زنده نگه می دارند 
تشکر کنم. آنها میراث داران شهدا هستند. 
بی شک این هم ادامه راه شهدا است. اهل 
قلم و اهل هنر مجاهدینی هستند که در این 

عرصه مجاهدت می کنند.
وی ادامه داد: در طول این 40 سال 
فشارها و تهدیدهای متعدد را شاهد بودیم 
و دشمنی دشمنان را در زمینه های مختلف 
دنبال  به  همه  دیدیم.  خودش  اوج  در 
بودند.  ایران  اسالمی  جمهوری  براندازی 
با فرهنگ خداباوری، فرهنگ خودباوری و 
فرهنگ مردم باوری که در بین مردم ما و 
نظام وجود دارد، دشمنان به طرق مختلف 
حزب  و  اهلل  حزب  است.  خورده  شکست 

شیطان هیچوقت با یکدیگر کنار نمی آیند.
قالیباف ادامه داد: امروز درگیر دو جنگ 
اقتصادی و رسانه ای هستیم که خط مقدم ما 
را تشکیل داده اند. جنگ رسانه ای اثر گذارتر 
از جنگ اقتصادی است. در پیروزی در جنگ 

رسانه ای  جنگ  پیروز  ابتدا  باید  اقتصادی 
دارد.  وجود  سختی  و  نابرابر  جنگ  باشیم. 
تحریف، دروغ، به ظاهر حرف درست زدن 
و در باطن ظلم در آن وجود دارد. به تعبیر 
دیگر ما در دو جنگ تحریف و تحریم میان 
حزب اهلل و حزب شیطان قرار داریم.رییس 
مجلس با بیان اینکه بقای انقالب و نظام 
تا کنون مشاهده  از ۱5 خرداد سال 42  را 
می کنیم، گفت: جهاد تبیین یک اصل مهم 
است. از موضوعات با رابطه علت و معلولی 
دفاع کنیم. نویسندگان و هنرمندان ما در این 
طریق مجاهدت می کنند ما باید این روش را 
زنده نگه داریم. شاهدیم که مدافعان حرم چه 
کارهایی کرده اند؛ جوان ها آمدند. یک زمان 
در بین خودمان که از بچه های جنگ بودیم 
می گفتیم اگر جنگ شود آیا باز هم جوانان 
می آیند؟ عده ای می گفتند خیر، اما دومرتبه 
شاهد بودیم جوانان از شهر و روستا آمدند. 
انسجامی که در جهان اسالم دیدیم و همدلی 
بین تشیع و اهل سنت را هم در این بین 
مشاهده کردیم. هر دوره ای که باشد سنت 

های الهی پا بر جاست.
این فرمانده دوران دفاع مقدس یادآور 
شد: هژمونی آمریکا در منطقه به هم ریخته 
است و اکنون در پی بازتعریف هژمونی خود 
به برکت خون شهدا  این  در منطقه است. 

اهل سخن  و  منطق  اهل  قلم،  اهل  است. 
باید به تبیین این موارد بپردازند.

عمق  چرا  ینکه  ا بیان  با  لیباف  قا
نیست؟  پنجشیر  و  کابل  در  استراتژیک 
برای  موضوع  ین  ا تبیین  د:  دا توضیح 
جمهوری  که  است  مهم  بسیار  نان  جوا
تحلیلی  و  منطقی  چه  با  ایران  اسالمی 
کرد  پیدا  تغییر  باورها  اگر  می رود.  پیش 
بر  برا در  باید  ایستاد.  برابرش  در  باید 

ایستاد. انقالب  تحریف 
را  انقالب  این  حفظ  شد:  یادآور  وی 
داده  ادامه  رهبری  معظم  مقام  اکنون  هم 
اسالمی  جمهوری  مدیریت  در  اگر  است. 
دچار کمبودی هستیم به این دلیل است که 
در عمل مبانی ما چیز دیگری شد و از خدا 
فاصله  باوری   مردم  و  خودباوری  باوری، 
گرفتیم. اگر در جامعه ای ربا و ریا بود آن 
انقالب  اساس  شد.  نخواهد  موفق  جامعه 
اسالمی مردم است. ما مردم را از فرهنگ و 
اقتصاد دور کردیم. دیدیم گروه های مردمی 
و مدافعان حرم چطور در برابر ارتش داعش 
ایستاد. تیپ 32 انصارالحسین همدان مظلوم 
والفجر  عملیات  در  بودند،  نشین  حاشیه  و 
از  را  همدانی  شهید  بار  نخستین  برای   3
نزدیک دیدم. لشکر 4۱ ثاراهلل کرمان و 32 

انصارالحسین همدان را مردم شکل دادند.

وی تاکید کرد:  آیا این اعتماد به مردم 
مدیریت  و  اقتصاد  مختلف  بخش های  در 
نقش دارد؟ به نظر شما اگر با همان فرهنگ 
دولتی می خواستیم جنگ کنیم به پیروزی 
از ظرفیت  در دفاع مقدس می رسیدیم؟ ما 
نمی کنیم.  استفاده  کشور  اداره  در  مردم 
این  کشور  در  موجود  بروکراسی  سیستم 
تا  صدر  بنی  عزل  از  نمی دهد.  را  اجازه 
روز  یا 40  آبادان حدود 30  شکست حصر 
گذشت، ما در امکانات تحولی نداشتیم بلکه 
باورها تقویت شد. اگر همین نگاه در حوزه 
اقتصاد باشد و توجه به عدالت محوری باشد، 
شایسته ساالری و شایسته پروری در اصل 
تصمیم های ما قرار گرفت، اداره کشور هم 
درست خواهد شد. باورهای غلط و مدیران 
ناکارآمد دو مشکل اساسی ما در کشورداری 
نیست.  امکانات  نبود  و  پول  مشکل  است. 
برای این اصول باید وقت و انرژی بگذاریم 

و خدا هم کمک خواهد کرد.
قالیباف گفت: شاهد بودیم روزی در 
کشور شعار نه غزه نه لبنان سر دادند اما چند 
سال بعدش چه جمعیتی برای تشییع پیکر 
شهادت  اوج  در  آمد.  میدان  به  قاسم  حاج 
جبهه  در  است.  عقالنیت  و  ریزی  برنامه 
یقینن  باشد  اگر  موارد  این  هم  اقتصادی 

اقتصاد هم درست خواهد شد.

قالیباف: باورهای غلط و مدیران ناکارآمد دو مشکل اساسی ما 
در کشورداری است

دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
درصدی   55 رشد  از  کشور  پزشکی  علوم 
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در طی 
7 سال اخیر خبر داد و گفت: مشکالتی که 
بعضا درخصوص سختی دسترسی به پزشکان 
در کشور مشاهده می شود، چندان ارتباطی با 
تعداد پزشکان موجود نداشته و مشکل اصلی، 
عدم توزیع مناسب پزشکان موجود در سطح 

کشور است.
دکتر محمدحسین آیتی با بیان اینکه 
تصمیم گیری درباره تعیین ظرفیت پذیرش 
دانشجویان پزشکی هیچ گاه در پشت درهای 
بسته نبوده است، اظهار داشت: شواهد نشان 
پزشکی  ظرفیت  افزایش  سیاست  می دهد 
سال هاست که در وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی وجود دارد.
وی افزود: ظرفیت پذیرش دانشجوی 
پزشکی از 5500 نفر در سال ۱393 به بیش 
از ۸000 نفر در سال ۱400 رسیده است و 
این یعنی رشد 55 درصد در طی 7 سال که 
رشدی معقول به حساب می آید و سعی شده 
است متناسب با افزایش میانگین سنی جامعه، 

افزایش تعداد پزشکان نیز اتفاق بیافتد.
آیتی گفت: این در حالی است که برخی 
انتظار دارند بدون در نظر گرفتن سایر شرایط 
آموزشی،  نیاز  مورد  امکانات  همچون  الزم 
تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز و سایر 
یا 30  افزایش ظرفیت، رشد 20  این  موارد 

درصدی در سال داشته باشد.
وی با بیان اینکه آمارهای سرانه پزشک 
به جمعیت اعالمی از سوی سازمان بهداشت 
جهانی به علل مختلف همچون خوداظهاری 
کشورها و در نظر گرفتن تعداد بهورزان، انترن 
ها و سایر کادر درمان در تعداد پزشکان کشور 
خیلی قابل استناد نیست، تصریح کرد: با این 

بهداشت  جهانی  سازمان  آمار  طبق  وجود، 
سرانه تعداد پزشک به ازای هر ۱0 هزار نفر 

جمعیت ایران حدوداً ۱۶ پزشک است.
دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
علوم پزشکی کشور افزود: در مقایسه با سایر 
کشورها، ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 
این در حالی است که با وجود فارغ التحصیلی 
حدود 50 هزار دانشجوی پزشکی موجود در 
به شاخص 20  به زودی  این سرانه  کشور، 
پزشک به ازای هر ۱0 هزار نفر خواهد رسید.

بیان  مطلبی  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
شده که در کشورهای پیشرفته دنیا به ازای 
هر هزار نفر چیزی حدود 200 تا 250 پزشک 
متخصص داریم! همچنین محاسبات نشان 
ویزیت  تعداد  متوسط  بخواهیم  اگر  می دهد 
هر فرد توسط پزشک را از 3 ویزیت در سال، 
در حال حاضر به 7 ویزیت در سال برسانیم، 
سرانه ۱۸ پزشک به ازای هر ۱0 هزار نفر 

کفایت می کند.
آیتی یادآور شد: این موضوع در مطالعات 
برآورد نیروی انسانی مورد نیاز نظام سالمت 
حجم  ترازیابی،  رویکردهای  با  که  ایران 
خدمات مورد نیاز و کنترل نسبت به دسترسی 
به منابع مختلف نظام سالمت و مدل های 
مبتنی بر اقتصاد سنجی در معاونت آموزشی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

انجام شده است، مطابقت دارد.
تعیین ظرفیت رشته  برای  وی گفت: 
پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 
با توجه به اینکه کیفیت آموزش در این رشته 
به لحاظ ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با سالمت 
برخوردار  باالیی  بسیار  حساسیت  از  مردم، 
استانداردهای  و  امکانات  به  توجه  است، 
کاماًل  امری  دانشجو،  تربیت  برای  آموزشی 

ضروری است.

دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
علوم پزشکی کشور گفت: یکی از مهمترین 
پذیرش  ظرفیت  کننده  تعیین  پارامترهای 
ضامن  می تواند  که  پزشکی  دانشجویان 
کیفیت آموزش باشد، استناد به نتایج ارزشیابی 
و اعتباربخشی برنامه آموزشی پزشکی عمومی 
است، که طی سال های اخیر، با جدیت و نظم، 
به صورت سالیانه، برای کلیه محل های تربیت 

کننده پزشک عمومی اجرا شده است.
وی افزود: اعتباربخشی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی درخصوص آموزش 
رشته پزشکی عمومی از استانداردهای جهانی 
برخوردار شده و به عنوان یکی از افتخارات 
کشورمان مورد تایید فدراسیون جهانی آموزش 

پزشکی قرار گرفته است.
آیتی افزود: در سال های اخیر همواره و 
بالاستثناء ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی 
در تمامی دانشکده های تربیت کننده بیش از 
آموزش  دبیرخانه  سوی  از  اعالمی  ظرفیت 
پزشکی عمومی، به عنوان متولی اعتباربخشی 
دوره پزشکی عمومی بوده که این امر عالوه 
بر ایجاد اعتراض از سوی دانشگاه های علوم 
کیفیت  کاهش  خطر  دبیرخانه،  و  پزشکی 
آموزش و تبعات بعدی آن در نظام سالمت را 

به شدت گوشزد می کند.
سال  هر  دیگر  سوی  از  افزود:  وی 
برای تعیین ظرفیت دفترچه کنکور سراسری، 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، با 
و  علمی  هیات  اعضای  امکانات،  به  توجه 
سایر شرایط آموزشی دانشگاه خود، ظرفیت 
پذیرش پیشنهادی خود در رشته های مختلف 
را برای یک آموزش مطلوب در سامانه سازمان 

سنجش آموزش کشور اعالم می کنند.
دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم 
آموزشی  معاونت  یادآور شد:  پزشکی کشور 

وزارت بهداشت پس از بررسی ظرفیت های 
اعالم شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی، 
با توجه به نتایج ارزشیابی و اعتباربخشی برنامه 
آموزشی پزشکی عمومی و بازدیدهای ادواری، 

ظرفیت های پذیرش را نهایی می کند.
وی گفت: افزایش بی رویه در ظرفیت 
پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی، منجر 
به کاهش کیفیت آموزش و مشکالت عدیده 
آموزشی برای دانشجویان در حین تحصیل 

خواهد شد.
دیگر  موضوع  کرد:  اضافه  یتی  آ
درخصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی 
پزشکی در کشور، توجه به هزینه های آموزش 
و نیاز به اختصاص بودجه های الزم از سوی 
آموزشی  ظرفیت های  گسترش  برای  دولت 

دانشگاه ها است.
آموزشی  سرانه  بودجه  گفت:  وی 
دانشگاه های علوم پزشکی، علیرغم نرخ تورم 
ساالنه و افزایش ساالنه پذیرش دانشجوی 
نداشته  چندانی  افزایش  عمومی،  پزشکی 
از  لذا کمبود بودجه به عنوان یکی  است و 
چالش های جدی برای تامین استانداردهای 
کیفیت  افت  موجب  پزشکی،  آموزش  الزم 
آموزشی شده و امکان افزایش ظرفیت پذیرش 

را نیز محدود و کند می کند.
دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
با  قطعًا  کرد:  تاکید  کشور  پزشکی  علوم 
اخیر،  سال های  در  شده  اندیشه  تدابیر 
سطح  در  پزشک  کمبود  دچار  آینده  در 
بعضًا  که  مشکالتی  شد.  نخواهیم  کشور 
پزشکان  به  دسترسی  سختی  درخصوص 
در کشور مشاهده می شود، چندان ارتباطی 
و مشکل  نداشته  موجود  پزشکان  تعداد  با 
اصلی، عدم توزیع مناسب پزشکان موجود 

در سطح کشور است.

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد

رشد 55 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در طی 7 سال اخیر
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نماینده مردم تهران:
قرار  صحن  کار  دستور  در  نمایندگان  آرای  شفایت  طرح 

گيرد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان 
که با ابتکار عمل رئیس مجلس در نوبت رسیدگی قرار گرفته است، هر 

چه سریعتر در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد.
مالک شریعتی در نشست روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی در 
تذکری گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان که رئیس مجلس آن را به 
عنوان اولین نفر امضا کرد و به نوعی طراح آن بود، در دستور کار مجلس 
قرار گیرد و از هیات رئیسه تقاضا دارم رأی گیری درخصوص آن نیز به 

طور شفاف و علنی انجام شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
یازدهم افزود: به نظر می رسد تعداد جلسات غیرعلنی مجلس زیاد شده 
است و این خالف شفافیت است و می توان برخی از موضوعات را در 

فراکسیون مطرح کرد و به جمع بندی رسید.
وی در تذکر دیگری درخصوص اجرای موادی از الیحه بودجه و 
موضوع انضباط بخشی به این الیحه گفت: بخشی از مفاد الیحه بودجه 
هنوز به صورت کامل اجرا نشده، از جمله تبصره ۱ بند )هـ( درخصوص 
رابطه مالی شرکت ملی نفت و بند )ی( تبصره ۸ و همین طور موضوعاتی 
با اختصاص کپسول LPG به خودروها که باعث مشکالتی نیز  مرتبط 

شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم تصریح کرد: تصمیماتی در مورد 
مشترکان پرمصرف در چارچوب بودجه اتخاذ شده که با انضباط بخشی و 
ابالغ مواد مندرج آن بسیاری از نابسامانی ها حل خواهد شد و الزم است 

این موضوعات دنبال شده و اجرا شود.
شریعتی افزود: براساس ماده 97 آیین نامه داخلی، طرح ها و لوایحی 
که در ۶ جلسه پیاپی بررسی آنها به اتمام نرسد، باید مجلس به صورت 
متناوب غیر از روزهای تعطیل برای تصویب آنها تشکیل جلسه بدهد و 
درخصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به نظر می رسد، 
این موضوع رعایت نشده است و الزم است ترتیبی اتخاذ شود تا این دستور 

مهم مجلس به سرعت تعیین تکلیف شود.
را  علنی  جلسه  ریاست  که  مجلس  رئیس  نایب  مصری  عبدالرضا 
 243 ماده  براساس  گفت:  انرژی  کمیسیون  به  خطاب  داشت،  برعهده 
نظارت  را  بخشی  انضباط  و  بودجه  اجرای  انرژی  کمیسیون  است  الزم 

و رسیدگی نماید.

جانشین فرمانده ناجا:
رعایت حقوق شهروندی خط قرمز نيروی انتظامی است

جانشین فرمانده ناجا، حقوق شهروندی را خط  قرمز نیروی انتظامی 
برای مردم و در  از مردم،  را  انتظامی خودش  نیروی  عنوان کرد و گفت: 
خدمت مردم می داند و هر کس بخواهد حقوق شهروندی را نادیده بگیرد، 

نیروی انتظامی وارد عمل خواهد شد.
به  گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »قاسم رضایی« در سیزدهمین 
نشست نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با وابستگان نظامی و افسران 
رابط پلیس کشورهای خارجی، اظهار کرد: بیش  از 33 کشور دعوت ما را 
اجابت کرده و در این مجلس حضور دارند که این نشان از اهمیت کار بوده 

و بیانگر نظم کشور شماست.
وی حکومت حاکم بر ایران اسالمی را برگرفته از احکام الهی عنوان 
کرد و افزود: یکی از مؤلفه  های مهم حکومت ایران اسالمی، تعامل و ارتباط 
با کشورهای دنیاست از این رو استراتژی و راهبرد ایران اسالمی، تعامل با 
استثنای رژیم غاصب صهیونیستی است. جانشین فرمانده  به   تمام جهان 
نیروی انتظامی با اشاره به حضور مدافعان حرم در کشور عراق و سوریه، 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران پشتیبان هر مظلومی در دنیا است.وی 
با تشریح مکتب سپهبد شهید »حاج  قاسم سلیمانی« اظهار داشت: امروز 
شهید سلیمانی افتخار نیروهای مسلح و افتخار مظلومان جهان است؛ جایگاه 
نیروهای مسلح فهیم این است که از قوه قهریه برای سرکوب ظالمان و 

دفاع از مظلومان استفاده می کند.
جانشین فرمانده ناجا یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران با ۱5 کشور 
همسایه است و ایران اسالمی در جبهه مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، 
ما به نیابت از کشورهای دیگر، بیش  از 3500 شهید در مقابله با قاچاق مواد 

مخدر تقدیم کرده ایم.
سردار رضایی افزود: ما در سال گذشته با بیش  از هزار تن کشفیات 
مواد مخدر، رکورد را شکستیم که بخشی از این  ها برای کشورهای غربی 

بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی از سال  های پس  از انقالب 
دارای یک تجربه میدانی است و توطئه  های متعدد دشمنان را خنثی کرده  

است؛ از این رو آمادگی انتقال تجربیات و نظرات را دارد.

ورود ۶ ميليون ُدز واکسن کرونا به تهران
جمعیت  سوی  از  شده  تهیه  کرونا  واکسن  محموله  بیست وپنجمین 
هالل احمر حاوی ۶ میلیون ُدز واکسن، امروز سه شنبه؛ بیستم مهرماه در 

فرودگاه امام خمینی )ره( به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
از ورود دومین محموله ۶ میلیون ُدزی  رئیس جمعیت هالل احمر 
خبر  به کشور  هفته  این  برای  اعالم شده  از سری محموله های  واکسن 
داد و گفت: با حمایت معاون اول رئیس جمهوری و همکاری بسیار خوب 
وزرای بهداشت و امور خارجه و همچنین مساعدت بانک مرکزی توانستیم 
طبق اعالم قبلی، دومین محموله ۶ میلیون ُدزی واکسن کرونا را در این 
هفته وارد کشور کنیم که با ورود سومین محموله در روز پنجشنبه، وعده 
هالل احمر مبنی بر واردات ۱۸ میلیون دزی واکسن کرونا در یک هفته 

محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه تاکنون 
۶4 میلیون و 390 هزار ُدز واکسن به کشور وارد کرده که با احتساب واردات 
یک محموله دیگر که روز پنج شنبه وارد خواهد شد، این میزان به 70 میلیون 

و 390 هزار ُدز می رسد.
در  کرونایی  بیماران  داروهای  اینکه  اعالم  با  همتی  کریم  دکتر 
داروخانه های هالل احمر موجود است، گفت: خوشبختانه با تالش همکارانمان 
برای  کمبودها  حاضر  حال  در  جمعیت،  این  پزشکی  تدارکات  سازمان  در 
تامین داروهای بیماران مبتال به کرونا در داروخانه های هالل احمر استان 
ارائه خدمت  تهران تقریبا برطرف شده و همه روزه این داروخانه ها برای 

به مردم فعال هستند.
جمعیت  این  فعالیت های  اینکه  اعالم  با  احمر  جمعیت هالل  رئیس 
برای مقابله با کرونا تا پایان شیوع این ویروس در کشور متوقف نخواهد 
شد گفت: تامین داروهای مورد نیاز بیماران در داروخانه های سراسر کشور، 
ایجاد بیمارستان های صحرایی هالل احمر در مجاورت مراکز درمانی، بهره 
و  بهداشت  تیم های  و  جمعیت  این  حجاج  واکسیناسیون  مراکز  از  گیری 
درمان اضطراری برای تسریع در تزریق عمومی واکسن از مهم ترین خدمات 

هالل احمر در این دوران بوده است.

هشدار وزیر کشور؛

فعاليت اصناف از ابتدای آبان منوط به تزریق واکسن است 
وزیر کشور گفت: اصناف 
تا پایان مهرماه فرصت دارند 
واکسیناسیون  نجام  ا برای 
آبان  ابتدای  از  که  چرا  کنند،  مراجعه 
واکسن  تزریق  به  منوط  آنها  فعالیت 

است.
به گزارش دنیای جوانان، »احمد 
ستاد  فرمانده  و  کشور  وزیر  وحیدی« 
این  نشست  پایان  در  کرونا  با  مقابله 
شد،  برگزار  گذشته  روز  که ظهر  ستاد 
با  مقابله  ستاد  جلسه  موضوع  گفت: 
کرونا بحث رفع محدودیت ها بود یعنی 
به شکل هوشمند بتوانیم محدودیت ها 

را برطرف کنیم.
 وی ادامه داد: پلتفرم و نرم افزاری 
چند  در  بود  شده  تهیه  گذشته  در  که 
استان مورد استفاده قرار گرفت و باید 
این موضوع  ارزیابی می شد  نتایج آن 
در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار 
باید  از مراکز که  اتصال برخی  گرفت. 
تا  شدند  می  وصل  ها  پلتفرم  این  به 
مقداری  با  شود  انجام  الزم  اقدامات 

وقفه مواجه شده بود.
این  در  کرد:  تصریح  کشور  وزیر 
جلسه تصمیم گیری شد تا این موضوع 
و این اتصاالت سریع تر انجام شود تا 
بتوانیم پلتفرم را به طور کامل ارزیابی 
کشور  سراسر  در  آن  از  بعد  و  کرده 

تعمیم دهیم.
موضوع  دیگر  به  اشاره  با  وی   
خاطرنشان  جلسه  این  در  شده  مطرح 
کرد: نکته دوم درباره اصناف و ادارات 
بود. اصنافی که با مواد غذایی سر و کار 
دارند از یک تاریخ مشخص شده به بعد 
اجازه فعالیت شان منوط به این است که 
واکسن زده باشند و این موضوع به شکل 
دقیق از سوی اصناف و وزارت بهداشت 

کنترل شود.
تا  شد  مقرر  کرد:  تاکید  احمدی 
ادارات اصناف اسامی اعضای شاغل در 

ارائه  بهداشت  وزارت  به  را  بخش  این 
صورت  آنها  بر  دقیق  نظارت  تا  کرده 
وزارت  تایید  به  که  را  افرادی  بگیرد. 
بهداشت رسیده و واکسن زده اند اجازه 
فعالیت در این اصناف را دارند.حدود ۶ 
میلیون نفر در بخش اصناف مشغول به 
فعالیت هستند که تقریبًا نزدیک به سه 

میلیون نفر از آنها واکسن نزده اند.
با  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
شده  گرفته  نظر  در  تاریخ  به  اشاره 
خصوص  در  اصناف  بر  نظارت  برای 
که  افرادی  گفت:  واکسیناسیون  انجام 
در اصناف مشغول  هستند تا پایان مهر 
را  کرونا  واکسن  تا  دارند  فرصت  ماه 
تزریق کنند. بحمداهلل وزارت بهداشت 
آمادگی دارند تا روزی حدود 3 میلیون 
نفر را واکسینه کند و واکسن نیز به اندازه 

کافی در کشور موجود است.
 وی ادامه داد: در حال حاضر شاید 
نزدیک به 50 درصد اصناف واکسن زده 
اند و این کم است و باید به طور کامل و 

همه افراد واکسن را تزریق کنند.
درباره  همچنین  کشور  وزیر   
دانشگاه ها و دانش آموزان و بازگشایی 

مدارس گفت: درخصوص واکسیناسیون 
وزارت  آموزان  دانش  و  دانشجویان 
همچنین  دارد  آمادگی  کاماًل  بهداشت 
وزارت آموزش و پرورش نیز 570 پایگاه 
برای تسریع در این کار ایجاد کرده است 
تا دانش آموزان با انجام واکسیناسیون 
برای حضور در مدارس آمادگی کامل را 
داشته باشند و کارهای آموزشی نیز  به 

صورت حضوری انجام شود.
اثربخشی  درباره  همچنین  وی 
افتخار  با  کرد:  خاطرنشان  ها  واکسن 
باید بگوییم که واکسن های تولید داخل 
را  بسیار خوب خودشان  ارزیابی ها  در 
نشان داده اند و از همین رو در استان ها و 
شهرستان ها تمایل برای تزریق مصرف 
برخی  البته  است  زیاد  داخلی  واکسن 
اثربخشی  نیز  وارداتی  های  واکسن  از 
با خیال  و مردم می توانند  دارند  خوبی 
راحت با توجه به اثربخشی که واکسن 
ها دارند به سرعت برای واکسیناسیون 
اقدام کرده و طبق مقررات و زمانبندی 

واکسیناسیون انجام شود.
یت  رعا ه  ر با ر د همچنین  وی 
از  یکی  متاسفانه  گفت:  پروتکل ها 

موضوعاتی که گزارش شده، این است 
که رعایت پروتکل ها کاهش پیدا کرده 
و به عدد 45 درصد رسیده است نگرانی 
از این موضوع وجود دارد که پیک ششم 
با توجه به عدم رعایت پروتکل ها اتفاق 
از مردم خواهش می کنیم  ما  و  بیفتد 
که پروتکل ها را رعایت کرده تا وارد 
نکنیم  مراقبت  اگر  نشویم  پیک ششم 
شد.  خواهیم  ششم  پیک  وارد  قطعا 
ما  برای  سوئی  آثار  قطعا  ششم  پیک 
برای  افرادی که  البته  و  خواهد داشت 
سریعتر  نکردند  مراجعه  واکسیناسیون 
انجام  واکسیناسیون  تا  کرده  مراجعه 
شود البته واکسیناسیون کمک می کند 

اما پروتکل ها باید رعایت شود.
وی ادامه داد:در این جلسه وضعیت  
مشکالتی  دچار  که  استان ها  برخی 
بودند به تفکیک بررسی شد و مقررشد 
مسئله دار  وضعیت  در  که  استان هایی 
انجام  را  اقدامات الزم  هستند سریع تر 
دهند و در استانهایی که شرایط خوبی 
دارند نیز استانداران موظفند که مراقبت 
بیشتری داشته باشند تا شاهد مشکل و 

بروز پیک ششم نشویم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

شروط بازگشایی حضوری دانشگاه ها از زبان معاون 
وزیر علوم

معـاون آموزشـی وزیر علوم بـا تاکید بر این که تمامی دانشـگاه ها به 
دلیـل مسـائلی از جمله خوابگاه و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشـتی، 
امـکان بازگشـایی حضـوری و آغـاز آموزش حضـوری دانشـجویان از ۱5 
آبـان مـاه را ندارنـد، گفت: اعـالم تاریخ آمـوزش حضوری دانشـجویان از 
۱5مهرمـاه بـرای دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی و ۱5 آبـان مـاه برای 
دانشـجویان کارشناسـی بـه منزلـه الـزام آمـوزش حضـوری نیسـت بلکه 
دانشـگاه ها ازایـن تاریـخ می توانند در جهـت بازگشـایی برنامه ریزی کنند.

دکتـر علـی خاکـی صدیـق، ضمـن بیـان ایـن مطلـب در خصـوص 
تصمیـم سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـه منظـور آغـاز آمـوزش حضوری 
دانشـجویان  و  مهرمـاه   ۱5 از  تکمیلـی  تحصیـالت  دوره  دانشـجویان 
کارشناسـی از ۱5 آبـان مـاه اظهـار کـرد: سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا 
مصوبـه ای ابـالغ کـرد کـه در آن تاکید شـده اسـت دانشـگاه ها می توانند 
آمـوزش حضـوری خـود را آغـاز کننـد و بـه دلیـل ایـن که مصوبـات این 

سـتاد قانونـی اسـت بنابرایـن ملـزم بـه عملـی کـردن آن هسـتیم.
معـاون آموزشـی وزیر علوم خاطر نشـان کـرد: وزارت علوم باید پس 
از ابـالغ ایـن مصوبـه سـتاد ملی مقابله بـا کرونا سـازوکارهای اجرای این 

مصوبـه کـه الزم االجرا و قانونی اسـت را ابالغ نماید.
دکتـر خاکـی صدیـق اعالم کرد: به دانشـگاه ها و موسسـات آموزش 
عالـی تاکیـد کردیـم بایـد از ۱5 آبان مـاه برنامه های خود را برای شـروع 
حضـوری کالس هـا انجـام بدهند، اما اینگونه نیسـت که تمام دانشـگاه ها 
ملـزم بـه آمـوزش حضـوری از ۱5 آبـان مـاه باشـند؛ صرفا دانشـگاه هایی 
کـه می تواننـد پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت کنند باید سـازوکارهای 

آمـوزش حضـوری خود را اعـالم کنند.
وی اظهـار کـرد: آمـوزش حضـوری دانشـجویان دوره تحصیـالت 
تکمیلـی براسـاس مصوبـه سـتاد مقابله بـا کرونا بایـد از ۱5 مهرمـاه آغاز 
می شـد و دانشـجویان کارشناسـی نیـز از ۱5 آبـان مـاه براسـاس تصمیم 
دانشـگاه ها می تواننـد آمـوزش حضـوری خـود را آغـاز کننـد، البتـه ایـن 
تاریخ هـا بـه معنـی آغـاز حضـوری آمـوزش نیسـت بلکـه دانشـگاه ها 
می تواننـد از ایـن تاریـخ برنامـه ریزی هـای خـود را در راسـتای مصوبـه 

سـتاد اجرایـی کنند.
معـاون آموزشـی وزیـر علوم خاطر نشـان کـرد: بازگشـایی حضوری 
آمـوزش در دانشـگاه ها بـه صـورت مشـروط اسـت و دانشـگاه هایی کـه 
بتواننـد سـازوکارهای ایـن شـیوه آمـوزش و پروتکل هـای بهداشـتی را 
اجرایـی کننـد بایـد ایـن مصوبـه را اجرایـی نماینـد و تمامـی دانشـگاه ها 
نمی تواننـد بـه دلیـل مسـائل الزم جهـت هماهنگـی خوابگاه هـا و غیـره 

آمـوزش حضـوری خـود را آغـاز کنند.
وی تاکیـد کـرد: تـا موقعـی که دانشـجویان دو دوز از واکسـن کرونا 
را نزده باشـند، حضورشـان در دانشـگاه ها مشـروط اسـت و تزریق دو دوز 
واکسـن بـرای حضـور در دانشـگاه ها اجبـاری اسـت و دانشـجویانی کـه 
واکسـن نزننـد نمی تواننـد بـه صورت حضـوری در محیط دانشـگاه حاضر 
شـوند. معـاون آموزشـی وزیـر علـوم در پایان خاطرنشـان کرد: بـه منظور 
واکسیناسـیون دانشـجویان بـرای از سـرگیری آمـوزش حضـوری نامه ای 
از سـوی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا داده شـده اسـت کـه براسـاس آن 
دانشـجویان و اسـاتید بـرای حضـور در کالس هـای آموزشـی بایـد حتما 

کارت تزریق دو دوز واکسـن را داشـته باشـند.

معمای عجيب مرگ زن صاحبخانه و مستأجرش
مرگ پیرزن صاحبخانه بر اثر سوختگی و خفگی مستأجرش، معمای جنایی پیچیده ای 

را مقابل بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار داد.
از سوی مأموران  عصر یکشنبه ۱۸ مهر آتش سوزی مرگباری در خانه ای قدیمی 

کالنتری ۱3۶ فرجام به بازپرس محمدتقی شعبانی اعالم شد.
پایتخت و تیم  امور جنایی  بازپرس شعبه دهم دادسرای  این خبر  به دنبال اعالم 
بررسی صحنه جرم راهی محل شدند. همسایه ها که متوجه بوی شدید سوختگی از این 

خانه شده بودند با پلیس تماس گرفته بودند.
در نخستین تحقیقات مشخص شد در طبقه همکف این خانه قدیمی و سه طبقه 
مردی با همسر 75 ساله اش مستأجر بود و در طبقه باال نیز زن۸2 ساله صاحبخانه به 
تنهایی زندگی می کرد.تیم جنایی به محض ورود به خانه با جسد مرد مستأجر که مقابل 
اولیه متخصصان پزشکی  معاینات  به رو شدند. طبق  بود رو  افتاده  در ورودی خانه اش 

قانونی وی بر اثر استنشاق دود فوت کرده بود.
به چشم می خورد.  پله ها  روی  جنازه سوخته زن صاحبخانه  آن طرف تر  متر  چند 
بررسی ها نشان می داد پیرزن را با ریختن بنزین آتش زده اند و دود ناشی از این آتش سوزی 
مرگ مستأجر میانسال را رقم زده بود. در چند قدمی جسد سوخته زن تنها، ظرف بنزین و 
کبریتی که با آن آتش روشن شده بود قرار داشت.همسر مرد مستأجر که زنی 75 ساله بود 
داخل اتاق نشسته و سالم بود. وی درتحقیقات مدعی شد آلزایمر دارد و از ماجرای مرگ 
صاحبخانه و شوهرش خبر ندارد.در بررسی های صورت گرفته از سوی بازپرس شعبه دهم 

دادسرای امور جنایی پایتخت دو فرضیه برای قتل پیرزن تنها مطرح شد. نخستین فرضیه 
این بود که مرد مستأجر به خاطر اختالف و دشمنی او را به آتش کشیده اما هنگام فرار 

خودش نیز به خاطر استنشاق دود جانش را از دست داده است.
اما در فرضیه دوم این احتمال بررسی می شود که شخص دیگری وارد خانه شده و پس 
از به آتش کشیدن پیرزن آنجا را ترک کرده و مرد مستأجر که متوجه آتش سوزی شده برای 
کمک به پیرزن وارد عمل شده اما دود ناشی از آتش سوزی او را به کام مرگ کشانده است.

درخواست مرد همسرکش برای آزادی از زندان 17ساله
مرد جوانی که همسرش را به خاطر شلختگی به قتل رسانده بود، از دادگاه درخواست 

کرد بعد از ۱7 سال او را از زندان آزاد کنند.
 این مرد جوان در دادگاه ادعا کرد در این سال ها درس خوانده و لیسانس حقوق گرفته 
است و می خواهد زندگی جدیدی را شروع کند. ضمن اینکه از کاری که کرده پشیمان است.

براساس مدارک پرونده، ظهر بیستم بهمن سال ۸3 به پلیس خبر رسید نوعروس 
۱7 ساله ای به نام فرناز در خانه پدرشوهرش کشته شده است. مأموران پلیس به ساختمان 
موردنظر رفتند و رسیدگی به پرونده را آغاز کردند. شواهد نشان می داد فقط چند روز از 
عقد فرناز و جعفر 2۸ ساله گذشته بود و نوعروس برای میهمانی پاگشا به خانه پدرشوهرش 

رفته بود که با ضربه های چاقو از پا درآمد.
تازه داماد بازداشت شد و به قتل همسرش اعتراف کرد. او گفت: زنم را کشتم چون 

خیلی شلخته بود.
به دنبال بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. در آن جلسه مادر فرناز برای دامادش حکم قصاص 
خواست و گفت: دخترم پدر نداشت و او را به تنهایی و با رنج و سختی زیاد بزرگ کرده 

بودم. دخترم را با هزار امید و آرزو عروس کردم اما این مرد دخترم را بی رحمانه کشت.
وقتی متهم روبه روی قضات ایستاد، گفت: من فرناز را نمی شناختم. مادرم به طور 
اتفاقی او را در خیابان دیده و به من معرفی کرده بود. اولین بار که فرناز را دیدم از او خوشم 
آمد و خیلی زود به خواستگاری اش رفتیم. فرناز و مادرش هم با این وصلت موافقت کردند 

اما شرط گذاشتند مراسم عقد به سرعت انجام شود.
متهم ادامه داد: شش روز پس از خواستگاری، من و فرناز به عقد هم درآمدیم. چند 
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱00y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱00y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R۱5 و R۱0 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5,۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱00Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶0 دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5,2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

سالمت روح و روان به عنوان یکی از 
و شکوفایی کشورها،  پویایی  شاخص های 
نزدیک به دو سال است که با شیوع کرونا 
گفته  به  که  آنجا  تا  شده  تغییر  دستخوش 
کارشناسان، ضرورت دستیابی به درمان آسیب 
های روحی و روانی در دوران کرونا و پساکرونا 

را دوچندان کرده است.
سالمت روان از مهم ترین مقوله های 
بر  بنا  که  رود  می  شمار  به  بهداشت  حوزه 
سالمت  بهداشت،  جهانی  سازمان  تعریف 
روان به حالتی از کیفیت زندگی گفته می شود 
که فرد بتواند توانایی های خود را شناسایی 
کند و با استرس های روزمره به راحتی کنار 
بیاید؛ درواقع یک فرد سالم از لحاظ روانی باید 
بتواند به راحتی کار کند و با جامعه در مشارکت 
باشد.همچنین این نهاد بین المللی با توجه به 
اهمیت سالمت روان در عصر حاضر اعالم 
کرده است: اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، 
بیماری روانی تا 2030 میالدی شایع ترین 

بیماری در جهان خواهد شد.
متاسفانه ویروس کرونا زمینه بروز این 
بیماری را دوچندان کرده و نه تنها زندگی و 
سالمت میلیون ها انسان را مورد تهدید قرار 
داده و مرگ و میر و آسیب های جسمی به 
همراه داشته بلکه باعث ایجاد فاجعه روانی در 
کل جهان شده است تا آنجا که بهزاد وحیدنیا 
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان 
بهزیستی کشور در تحلیل تأثیرات روانی و 
اجتماعی پاندمی کرونا در جامعه، اعالم کرد: 
روانشناختی  بررسی های سامانه خودارزیابی 
نشان می دهد که در طول ۶ ماه اول شیوع 
اضطراب  استرس،  درصد   ۱۱ تا   9 کرونا 
شده  گزارش  متوسط  و  شدید  افسردگی  و 
است و اکنون این رقم به ۱۶ درصد افزایش 
یافته است.موضوعی که احمد حاجبی مدیر 
اعتیاد  کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
هم روز گذشته در نشست خبری به مناسبت 
هفته سالمت روان، درباره آن گفت: براساس 
بررسی های انجام شده 29.7 درصد افراد در 
گروه سنی باالی ۱5 سال به باال یک مشکل 
روانشناختی دارند و میزان شیوع اختالالت در 

مبتالیان کرونا 39.7 است.

بررسی  این  اساس  بر  افزود:  حاجبی 
ها، ۱4 درصد افراد مبتال به کرونا، یک عضو 
خانواده خود را در دوران کرونا از دست دادند 
و میزان مشکالت روانشناختی در این افراد 
40.۸ درصد بوده و باید توجه داشت در همه 
جای دنیا کرونا موجب اختالالت روانی شده 
است.اضطراب و افسردگی که به گفته یک 
مقابله  بزرگ  و سد  مانع  بالینی،  روانشناس 
این  اینکه  با کرونا به شمار می رود ضمن 
فشارهای روانی باعث می شود سایر بیماری 
های احتمالی و زمینه ای افراد نیز بروز کند.

عطیه سروش روز سه شنبه در گفت 
و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، وجه مشترک 
مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی 
داشتن  و  باال  اضطراب  را  روانشناختی  و 
کرونا  ویروس  به  مبتالیان  شبیه  عالئمی 
دلیل  به  افراد  این  کرد:  تصریح  و  عنوان 
ابتال به کرونا دارند،  از  اضطراب زیادی که 
باعث شده که سیستم عصبی آنان فعال شود، 
دائما عرق کنند، دهان آنان خشک و نفس 
بدن  درواقع  شود.  سخت  برایشان  کشیدن 
آنان به دلیل ترس، عالیمی مشابه ویروس 
کرونا نشان می دهد که همین باز خود باعث 

اضطراب بیشتر شود.
وی یادآور شد: در حالی که بین عالیم 
بیماری کرونا با اختالل پانیک یا حمله های 
عصبی و وحشت تفاوت های ظریفی وجود 
دارد مثال نشان های اولیه کرونا تنفس سخت، 
تب و لرز و غیره است ولی در حمالت پنیک 
که اضطرابی است عالئم متفاوتی مانند درد 

و سنگینی روی قفسه سینه، گز گز دست ها، 
مور مور شدن بدن، انقباض عضالت، رعشه، 
خشکی دهان، عرق کردن و تپش زیاد قلب و 

ترس شدید از مردن یا بیماری است.
این روانشناس بالینی یکی از راهکارهای 
کاهش استرس و اضطراب را نوشتن عواطف، 
ترس ها و نگرانی ها بر روی کاغذ عنوان کرد 
و گفت: این کارها کمک می کند که افکار 
و اطراف را شفاف تر ببینیم. همچنین برای 
حل مساله برنامه ریزی داشته باشیم و به خود 
یادآوری کنیم که زمان هایی در زندگی بوده 
که اوج اضطراب را تحمل کرده و حل کرده 
ام پس می توانم این بار هم خوب کار کنم.

تن  های  تمرین  شد:  یادآور  سروش 
آرامی داشته باشیم و عبارات مثبت و مهربانانه 
به خود بگوییم و از تخریب و تنبیه و غیره و  
شنیدن اخبار و حوادث ناگوار بپرهیزیم. از آن 
مهمتر به بعد جسمانی اهمیت دهیم و در کنار 
خواب کافی و رژیم غذایی مناسب، ورزش و 

حرکات جسمانی داشته باشیم.
سروش در بخشی دیگر از سخنان خود 
از  یکی  را  مشاوره  و  روانشناس  به  مراجعه 
راهکارهای مقابله با استرس و اضطراب کرونا 
دانا  قبادی  عنوان کرد؛ موضوعی که وحید 
رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در سخنان 
اخیر خود به مناسبت آغاز هفته سالمت به آن 
اشاره و از ارائه حمایت  های روانی اجتماعی 
این سازمان خبر داد و گفت: بهزیستی در کنار 
وزارت بهداشت با ارائه خدمات مختلف، نقش 
عمده ای در تعدیل فضای روانی و اجتماعی 

روانی  سالمت  شاخص های  تقویت  کشور، 
خدمات  به  دسترسی  ارتقای  و  اجتماعی 

سالمت ایفا کرده است.
سازمان  اینکه  بر  تاکید  با  دانا  قبادی 
بهزیستی به عنوان متولی سالمت اجتماعی 
کشور با 3300 مرکز مشاوره و مشاوره تلفنی 
سامانه ۱4۸0 به ویژه در شرایط فعلی و بحران 
ناشی از پاندمی کرونا در کنار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی ایستاده است، تصریح 
کرد: با توجه به پیامدها و مشکالت اقتصادی 
ناشی از همه  گیری ویروس کرونا، ضروری 
است که غربالگری و درمان های الزم برای 
این افراد در دوران پساکرونا به طور جدی در 
از  دستور کار قرار گیرد.هفته سالمت روان 
۱۸ الی 24 مهر ماه با شعار »سالمت روان 
در جهان نابرابر« و »همکاری با یکدیگر برای 

ایجاد تغییر« برگزار می شود.
روزشمار هفته سالمت روان هم عبارت 
عنوان  تحت  مهرماه   ۱۸ یکشنبه  از:  است 
»نقش سیاست گذاران در دسترسی عادالنه 
 ۱9 دوشنبه  روان«،  سالمت  خدمات  به 
مهرماه به دلیل تاثیرات تحریم ها و همزمانی 
آن با کووید۱9 با عنوان »نقش تحریم ها در 
کرونا«،  پاندمی  در  روان  سالمت  نابرابری 
سه شنبه 20 مهرماه نیز به دلیل ماهیت دو 
سویه خدمات سالمت روان، با عنوان »رابطه 
منصفانه ارائه دهندگان خدمات سالمت روانی 

با خدمت گیرندگان« نام گذاری شده است.
چهارشنبه 2۱ مهرماه به عنوان »تاثیر 
در  روان  خدمات سالمت  نابرابری  بر  انگ 
از  یکی  زیرا  است  شده  نامگذاری  جامعه« 
موانع مهم عدم مراجعه مردم برای دریافت 
خدمات روانپزشکی، بحث انگ است که به 
ما  جامعه  غلط  باورهای  و  فرهنگی  دالیل 
برخی مردم مراجعه به روانپزشک را نوعی انگ 
اجتماعی می دانند که مانعی در دریافت خدمت 
عنوان  با  نیز  مهرماه  پنج شنبه 22  می شود. 
»ضروریت توسعه عدالت اقتصادی در بهبود 
سالمت روان جامعه«، روز جمعه23 مهرماه 
»سواد سالمت روان و بهره مندی از خدمات« 
نیز بر »نقش حاکمیت  و شنبه 24 مهرماه 
معلولیت های  دارای  افراد  توانمندسازی  بر 

جسمی« نامگذاری شده است.

مدیر کل دفتر سالمت روانی وزارت بهداشت:

سالمت روان، مهمترین ابزار مقابله با کرونا است
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یک استاد دانشگاه اظهار 
هم  سیزدهم  دولت  داشت: 
تصمیم  بودجه،  اصالح  برای 
سخت را نگرفت و پذیرفت که همچنان 
با انتشار اوراق کسری بودجه را پوشش 
اوراق  که  است  آن  دیگر  ایراد  دهد. 
منتشر شده خریداری نخواهد داشت و 
در نهایت مجبور می شود که نرخ را باال 
از  را  اوراق  این  بتوانند  بانک ها  تا  ببرد 

دولت بخرند.
وحید شقاقی شهری درباره احتمال 
ادامه کسری بودجه در برنامه مالی سال 
بودجه  کسری  داشت:  اظهار   ۱40۱
امسال را چیزی بین 300 تا 500 هزار 
میلیارد تومان اعالم می کنند. مساله مهم 
تصمیم  سیزدهم،  دولت  که  است  این 
سال  بودجه  کسری  که  است  گرفته 
۱400 را با انتشار اوراق مالی اسالمی 
یا همان اوراق بدهی پوشش بدهد که 

این خود یک خطای راهبردی است.
می رفت،   انتظار  داد:  ادامه  وی 
بودجه  متمم  بتواند  سیزدهم  دولت 
را   ۱400 سال  بودجه  و  دهد  ارایه  را 
اصالح کند اما دست به این اقدام نزد و 
این تصمم سخت را نگرفت. در نهایت 
اوراق  انتشار  با  این است که  به دنبال 
بدهی کسری بودجه را پوشش دهد. در 
تومان  میلیارد  هزار   ۱00 حدود  بودجه 
برای انتشار اوراق دیده شده بود اما باید 
بیش از 200 هزار میلیارد تومان اوراق 
منتشر و به فروش برسد تا کسری بودجه 

را جبران کند.
مین  تا ی  ا بر ق  ا ر و ا فروش 

هزینه های جاری اشتباه است
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
هزار   29 )شهریور(  گذشته  ماه  اینکه 
میلیارد تومان اوراق منتشر شد و کسری 
شد،  داده  پوشش  ماه  آن  برای  بودجه 
افزود: دولت در ماه های آینده هم باید 
میلیارد  هزار   2۶ حدود  چیزی  ماه  هر 
تومان اوراق منتشر کند. ایراد کار این 
از محل  دنیا  است که در هیچ کجای 
هزینه های  تامین  برای  اوراق  انتشار 

جاری استفاده نمی کنند.
اینکه  بر  تاکید  با  شقاقی شهری 
هزینه های  تامین  برای  اوراق  فروش 
ابزار  اوراق  گفت:  است،  اشتباه  جاری 
و  است  مالی  منابع  تامین  برای  خوبی 
ابزار مناسبی است، اما مساله این است 
از  جاری  هزینه های  تامین  برای  که 
استفاده نمی کنند. در همه جای  اوراق 
عمرانی  پروژ ه های  برای  اوراق  دنیا 
منتشر  حوزه  این  بودجه  و  زیربنایی  و 
کشورمان  در  مساله  این  اما  می شود. 
هزینه های  تامین  برای  که  شده  باب 

جاری اوراق منتشر شود.
سخت  تصمیم  سیزدهم  دولت 

را نگرفت
سیزدهم  دولت  کرد:  تاکید  وی 
هم برای اصالح بودجه، تصمیم سخت 
با  همچنان  که  پذیرفت  و  نگرفت  را 
پوشش  را  بودجه  کسری  اوراق  انتشار 
دهد و ایراد بعدی این است که اوراق 
منتشر شده خریداری نخواهد داشت و 
در نهایت مجبور خواهد شد که نرخ را 
باال ببرد تا بانک ها بتوانند این اوراق را 

از دولت بخرند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ 
به این سوال که برای فروش این اوراق 
دولت نرخ سود را تا چقدر می تواند باال 
اظهار داشت: دولت حتما مجبور  ببرد، 
خواهد بود که سود این اوراق را باالی 
حداقل  تا  بگیرد  نظر  در  درصد   22
و  باشند  اوراق  این  مشتری  بانک ها 
اوراق را خریداری کنند اما موضوع این 
است که سال بعد از فروش، دولت باید 

اصل و فرع آن را تسویه کند.
نیاز به بودجه ریزی صفر داریم

بودجه ریزی  وضعیت  درباره  وی 
سال آینده گفت: آقای میرکاظمی برای 
بودجه ریزی سال آینده موضوعاتی را 
برای اصالح  باید  اما  مطرح کرده است 
بودجه یک تصمیم سخت گرفت. آذرماه 
به  را   ۱40۱ بودجه  الیحه  باید  دولت 
مجلس تحویل دهد، برای اینکه بتوان 
از کسری بودجه سال آینده جلوگیری 
کرد نیاز به بودجه ریزی صفر یا عملیاتی 
داریم و بودجه ریزی بر مبنای صفر را 
بر  بودجه مبتنی  پیاده سازی کنیم که 

عملکرد و برنامه باشد.
شقاقی شهری با بیان اینکه همواره 
روش بودجه ریزی کشورمان براساس 
ادامه  است،  بوده   افزایشی  و  چانه زنی 
داد: یعنی از ترکیب دو روش چانه زنی 
کشور  ریزی  بودجه  نظام  افزایشی  و 
که  ترتیب  این  به  است.  رفته   پیش 
دستگاه های  معاونان  و  مدیران  تمام 
اجرایی کشور از یک ماه آینده چانه زنی 
با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش 
را شروع می کنند.  بودجه دستگاه خود 
متاسفانه هر کدام از معاناون دستگاه های 
اجرایی هم بودجه بیشتری را از سازمان 
برنامه دریافت کند، به عنوان مدیر موفق 

آن سازمان شناخته می شود.
سال  هر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  می رود،  باالتر  بودجه  سقف 
امسال اگر بودجه عمومی کشور هزار و 
400 هزار میلیارد تومان بوده و بودجه 
باالی 40  تورم  احتساب  با  آینده  سال 
درصدی، به چیزی حدود هزار و 700 
هزار میلیارد تومان می رسد. اما با توجه 
به شرایط دولت باید این تصمیم سخت 
را بگیرد که بودجه ریزی بر مبنای صفر 
و عملکرد دستگاه ها را پیاده سازی کند.

گفت:  اقتصادی  کارشناس  این 
که  است  این  دیگر  پیشنهادی  روش 
حداقلی را برای دستگاه ها در نظر بگیرد 
و مازادی آن را مبتنی بر برنامه بودجه 
مبنای  و  معیار  مثال  برای  کند.  ریزی 
بودجه یک دستگاهی را سال 97 درنظر 
بگیرد و مازاد آن را براساس طرح ها و 

پروژه های آن دستگاه باشد.
فرصت طالیی افزایش قیمت نفت 

را از دست دادیم
از  خوشبینی ها  به  اشاره  با  وی 
سال  بودجه  برای  نفت  قیمت  افزایش 
در طول  نفت  قیمت  کرد:  تاکید  آینده 
یک سال اخیر از 35 دالر به حدود ۸0 
دالر رسیده و براورد می شود که در فصل 
سرمای سال احتماال قیمت نفت به ۱00 
دالر هم برسد. البته عامل اصلی افزایش 
قیمت نفت بحث اتمام کرونای کرونا در 
جهان بوده و  عمال اقتصاد جهانی در دو 
سال شیوع کرونا منقبض شده بود و پس 
از واکسیناسیون جهانی و کاهش واهمه 
برای کاالی  تقاضای جهانی  از کرونا، 
همین  و  است  یافته   افزایش  مصرفی 
موضوع باعث ایجاد رونق اقتصادی در 
اقتصادی  این رونق  اما  جهان می شود 

نیازمند به انرژی است.

ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
داد: این تقاضا احتماال تا ۶ ماهه آینده 
هم ادامه داشته باشد و 20 دالر هم به 
قیمت نفت اضافه کند اما مساله بسیار 
مهم این است که ایران تحریم است و 
این فرصت طالیی برای استفاده از بازار 
جهانی نفت از دست دادیم و ممکن است 
به سرانجام رسیدن مذاکرات ماه ها زمان 
ببرد و در این مدت فرصت استفاده از 
افزایش تقاضای جهانی برای نفت را از 

دست می دهیم.
شفافی  و  روشن  آینده  مذاکرات، 

ندارد
ز  ا احتماال  ینکه  ا بیان  با  وی 
هم  و  هوا  گرم  شدن  با  آینده  سال 
و  جهانی  تقاضی  و  عرضه  تعادل  با 
به  نفت  قیمت  نفت،  تولید  افزایش 
بنابراین  حدود ۶0 دالر برگردد، گفت: 
نمی توانیم افزایش درآمدهای نفتی را در 
بودجه سال آینده ببینیم. از سوی دیگر 
مذاکرات هم آینده روشن و شفافی ندارد.
دلیل  به  اشاره  با  شقاقی شهری 
افزایش فروش نفت در ماه های گذشته 
آن هم در شرایط تحریم، اظهار داشت: 
تا  بشکه  هزار   200 از  نفت  صادرات 
یک میلیون بشکه مطرح شد اما مساله 
این است که فروش  نفت پایدار نبود و 
در ضمن باید توجه داشته باشیم که تا 
پایان امسال تقاضای جهانی برای انرژی 
ماندگار خواهد بود. مساله این است که 
نرسد  نتیجه  به  مذاکرات  که  زمانی  تا 
نفت  نمی توانیم  متداول  روش  یک  با 
اخرین  دلیل طبق  به همین  بفروشیم. 
گزارش ها چین هم خرید نفت از ایران 

را کاهش داد.
تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
دوره  در  که  است  ممکن  حتی  کرد: 
بر  فشار  کشورها  از  برخی  مذاکرات 
روی ایران را افزایش دهند تا از طرف 

ایران امتیاز بگیرد.
دولت روش بودجه ریزی ۱40۱ را 

تغییر می دهد
ناچار  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
خواهد شد که روش بودجه ریزی ۱40۱ 
بسیار  مالی  منابع  چراکه  دهد  تغییر  را 
محدود است، گفت:  آقای میرکاظمی 
بودجه  اصالح  با  دررابطه  بحث هایی 
ریزی برای سال ۱40۱ را مطرح کرده 
وعده  وی  که  کنیم  فراموس  نباید  اما 
اجرای متمم بودجه ۱400 را هم داده 

بود اما به اجرا نرساند.
امکان افزایش درآمدهای مالیاتی 

وجود ندارد
این  به  پاسخ  در  شقاقی شهری 
سوال که آیا دولت سیزدهم می تواند از 
بودجه  از کسری  مالیات بخشی  محل 
امکان  داشت:  اظهار  کند،  جبران  را 
دنبال  به  و  مالیاتی  پایه های  افزایش 
ندارد.  وجود  مالیاتی  درآمدهای  آن،  
بودجه  کسری  جبران  برای  بنابراین 
هر  برای  نمی گیریم.  جواب  مالیات  از 
کدام از پایه های مالیاتی باید بررسی ها 
و  شود  انجام  کارشناسانه  مطالعات  و 
بسیار  موضوع  این  در  گرفتن  تصمیم 

سخت است.
وی ادامه داد: درباره اجرای مالیات 
بر عایدی سرمایه که چندین ماه است 
که در مجلس ماندگار شده نیاز به بانک 
اطالعاتی بسیار جامع و پیوسته ای داریم. 
و رصد جدی  اطالعاتی  بانک  به یک 
مسکن،  طال،  ارزی،  مبادالت  درباره 
به  بتوانیم  بتاید  داریم.  نیاز   ... خودرو 
این رصد برسیم که میزان خرید ارز برای 
هر فرد چقدر بوده  است اما مشکل این 
است که مردم یا فعاالن دالر خود را از 
بازار آزاد و سیاه تهیه می کنند و میزان 

مبادالت صرافی ها مالک نیست.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
به  باید  قانون  این  اجرای  برای  اینکه 
رصد  افراد  مبادالت  تمام  کامل  طور 
شود، گفت: حتی  برای نقل و انتقاالت 
داده  بانک ها  به  مثبته  اسناد  باید  مالی 
شود بنابراین باز هم برای اجرا و پیاده 
سازی آن نیاز به اخذ تصمیمات سخت 
و با جرات داریم که دقیقا در رابطه مبارزه 

با پولشویی و پول های کثیف است.
شرایط کشور اجازه اجرای مالیات 

بر عایدی سرمایه را نمی دهد
معتقدم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کار  جدید  مالیاتی  پایه های  افزایش 
حال  شرایط  در  و  است  سختی  بسیار 
است،  ضعیف  آن  انجام  امکان  حاضر 
گفت: داشتن بانک اطالعاتی از فعالیت 
مالی و اقتصادی افراد به طور مستقیم 
باید  ارتباط دارد و  به موضوع شفافیت 
در  مردم  تمام  شفاف  مالی  گردش 
بنابراین بر روی مالیات  دسترس باشد 
برای کسری بودجه هم نمی توان حساب 
به  نیاز  بر عایدی سرمایه  مالیات  کرد. 
تصمیمات اصولی دارد و فکر نمی کنم 
قانون  این  اجرای  اجازه  کشور  شرایط 
مالیاتی را بدهد از این رو معتقدم طرح 
مجلس  از  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 

بیرون نخواهد آمد.   
سوی  از  افزود:  شقاقی شهری 
بر  مالیات  که  هستیم  آن  شاهد  دیگر 
بر  که  است  سال  سه  خالی  خانه های 
روی دست مجلس و دولت مانده است 

و به اجرا نرسید.   
مردم از بورس واهمه دارند

از  استفاده  امکان  درباره  وی 
پوشش  برای  سرمایه  بازار  ظرفیت 
واگذاری  طریق  ز  ا بودجه  کسری 
بازار سرمایه  دولتی گفت:  شرکت های 
کم رونق است و اگر دولت به دنبال این 
است که دارایی خود را در بازار سرمایه به 
فروش برساند به بازار سرمایه پررونق و 
عمیق نیاز داریم اما در سال 99 و ۱400 
اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ داد که مردم 
از این بازار واهمه دارند و بورس دیگر 
بازار  این رو  از  و  ندارند  را  این کشش 
سرمایه هم برای پوشش کسری بودجه 

جواب نمی دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
اگر دولت بنا دارد از بازار سرمایه برای 
به  را  رونق  و  کند  استفاده  آینده  سال 
بازار برگرداند باید برنامه ریزی دقیقی 
و اصولی برای واگذای شرکت های خود 

در بازار سرمایه داشته باشد.
شقاقی  شهری تاکید کرد: به طور 
بودجه  کسری  روند  این  ادامه  با  قطع 
ادامه  هم   ۱40۱ سال  مالی  برنامه  در 
خواهد داشت مگر اینکه دولت سیزدهم 
این تصمیم سخت را بگیرد که بودجه 
ریزی برمبنای عملکرد یا صفر را به اجرا 
برساند. البته باید دید تیم سازمان برنامه 
و بودجه توان پیاده سازی این سیاست 
و برنامه را دارد یا اینکه حتی با وجود 
چنین سیاستی، تیم فعلی توان اجرای 

آن را نخواهد داشت.

تقدیر بزرگ ترین مرکز درمان کرونا در اصفهان از طرح »فرشتگان 
سالمت« بانک آینده

مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان از اقدام شعبه 
»مطهری اصفهان« بانک آینده در خصوص ارائه تسهیالت 
با شرایط آسان به کادر درمان، در قالب طرح »حمایت از 

فرشتگان سالمت«، قدردانی کرد.
»یکی  به عنوان  بانکی،  نظام  از  تقدیر  پیام  این  در 
همه  اگر  که  شده  یاد  توسعه  محورهای  اصلی ترین  از 

توسعه  مسیر  در  بلندتری  و  محکم تر  گام های  برسد،  فعلیت  به  آن  ظرفیت های 
کشور، برداشته خواهد شد.«

دکتر رضوانی، مدیرعامل مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان هم  چنین 
از »تالش های مجدانه بانک آینده در اعطای وام به کارکنان خط مقدم مبارزه با 
ویروس کرونا در مرکز آموزشی درمانی الزهرا، صمیمانه و خالصانه قدردانی نموده 

و از درگاه احدیت خیر دنیا و آخرت را برای این بانک، مسألت داشت.«
شعبه »مطهری اصفهان«، طی بازه زمانی سه ماهه موفق به ارائه تعداد 950 
فقره تسهیالت »حمایت از فرشتگان سالمت« در استان اصفهان شد که از این 
تعداد، ۶50 فقره به بیمارستان الزهرا، بزرگ ترین و مهم ترین مرکز درمان کرونا در 

این استان، اختصاص یافت.

به  نسبت  کشاورزی  بانک  پرداختی  تسهيالت  درصدی   ۶۶ رشد 
سال گذشته

بانک کشاوری از ابتدای سال ۱400 تا هفته اول مهرماه بیش از 49۶ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده که نسبت به همین مقطع در سال گذشته 

۶۶٫3 درصد رشد داشته است.
به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی 
در تمام زیربخش ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و تسهیالت پرداختی 

در زیربخش صنایع وابسته با 9۶٫9 درصد رشد، در صدر این جدول قرار دارد.
بانک کشاورزی در  شایان ذکر است در مقطع یادشده، تسهیالت پرداختی 
بخش کشاورزی ۸۸٫۶ درصد از کل پرداخت های این بانک را شامل می شود که 

این نسبت نیز در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

تقدیر استاندار کهگيلویه و بویراحمد از بانک مهر ایران
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تالش های بانک مهر ایران در راستای عمل 

به مسئولیت های اجتماعی در این استان، تقدیر کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد طی نامه ای خطاب به دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران 

نوشت:
»توفیق خدمت صادقانه و بی منت به ولی نعمتان جامعه از الطاف بارز الهی و 
فرصت مغتنمی است که خداوند متعال آن را بر عهده کسانی قرار داده که با عمل 
خالصانه در مسیر رضایت حق تعالی و خشنودی مردم گام بر می دارند و قطعًا کار 
برای رضای خداوند متعال بدون اجر و پاداش نخواهد ماند.اقدامات شایسته و حمایت 
جناب عالی و مجموعه خدوم تحت مدیریت در استان، در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی و سنت حسنه مشارکت و حمایت از اقشار نیازمند در قالب طرح همیاران 
مهر، اعطای تسهیالت به دانشجویان کم بضاعت، تأمین اقالم و تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز در شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی 
و کمک به آسیب دیدگان ناشی از وقوع زلزله در شهرستان دنا و کاهش آالم آن ها، 
بیانگر درایت، حسن توجه و مدیریت ارزنده جناب عالی در بانک قرض الحسنه مهر 
ایران است.الزم می دانم به پاس تکریم و ارج نهادن به زحمات و خدمات شایسته و 

درخور تحسین و حمایتگرانه جناب عالی، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
توفیق روزافزونتان را در خدمت به مردم عزیز در راستای مسئولیت اجتماعی 
که دارید از خداوند منان مسئلت دارم.«افزون بر این، سرهنگ مصطفی مثنوی، 
جانشین فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد از این اقدام خالقانه بانک در 
راستای تخصیص جریمه دیرکرد به خرید اقالم درمانی مبارزه با کرونا، قدردانی کرد.

شرکت  مختلف  بخش  های  از  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل  بازدید 
داده ورزی سداد

مدیرعامل بانک ملی ایران با همراهی جمعی از مدیران ارشد این بانک ضمن 
حضور و بازدید از بخش های مختلف شرکت داده ورزی سداد و آشنایی با فعالیت های 
در دست اجرای این شرکت، طرح های خاص و نوآورانه این شرکت را مورد بررسی 
قرار داد و با همکاران شاغل در بخش ها و واحدهای فنی این مجموعه از نزدیک 

دیدار و گفت وگو و از ارائه خدمات گسترده و به موقع آنها تقدیر کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین زاده با همراهی 
مسعود خاتونی عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات و 
فرهاد فائز مدیرعامل شرکت داده ورزی  سداد و تنی چند از مدیران ارشد ستادی 
بانک و مسئوالن شرکت داده ورزی سداد از بخش ها و واحدهای بانکداری نوین 
شرکت سداد از جمله واحد بله، مانیتورینگ بام، سامانه بازرسی سیستماتیک، واحد 
داده و خدمات هوشمند بازدید کرد و در جریان روند کار، محصوالت، خدمات متنوع 

و نوآورانه شرکت داده ورزی سداد قرار گرفت.
در ابتدای این بازدید محمدرضا حسین زاده با حضور در جمع کارکنان پیام 
رسان بله با قدردانی از زحمات تمام کارکنان جوان بله و مدیران و کارکنان شرکت 
داده ورزی سداد گفت: یکی از مواردی که از اهمیت باالیی برخوردار است، رصد 
آخرین وضعیت خدمات بله و انجام اقدامات الزم برای توسعه و ارائه خدمات بهینه 

در راستای نیاز مشتریان است.
وی با تاکید بر افزایش تعداد کاربران بله در آینده نزدیک اظهار داشت: وجود 
9 میلیون کاربر بله نشان از موفقیت این سامانه است که توسعه ارائه خدمات بر 
بستر این پلتفرم به سازمان ها و شرکت های مختلف باید مورد توجه جدی باشد.

وی لزوم تمرکز بیشتر گروه داده ورزی سداد بر پروژه های بانکداری نوین و 
طرح های فناورانه را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توسعه اپلیکیشن بله در مسیر 

نوآوری رضایت حداکثری مشتریان بانک را باید به دست آوریم.
حسین زاده با حضور در مراسم برگزاری ششمین سالگرد راه اندازی سامانه 
بله با بیان این که شرکت سداد با تکیه  بر نیروی جوان و متخصص خود به عنوان 
بازوی اجرایی بخش فناوری بانک ملی ایران محسوب می شود، اظهارداشت: مدل 
کسب وکار این بانک بر اساس بانکداری جهانی است بر همین اساس بانک ملی 

ایران باید در مسیر تحول دیجیتال، سرآمد شبکه بانکی کشور باشد.
 مدیرعامل بانک ملی ایران بر اجرای طرح های نوآورانه و فناورانه در بانک 
تاکید و خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران  باید همتراز با بانک های برتر دنیا به عنوان 
مدرن ترین، چابک ترین و کارآمدترین بانک  قدرت نمایی کند.مدیرعامل بانک ملی 
ایران در بازدید از بخش مانیتورینگ بام، طراحی محصول “قلک” را توسط این 
شرکت با همکاری شرکت کارگزاری بانک، اقدامی قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: 
متخصصان جوان شرکت داده ورزی سداد با اتکا به علم و دانش به خوبی توانسته 
اند نیازهای حوزه بانکداری نوین در زمینه خدمات و محصوالت را بومی سازی کنند 

که این اقدامات نوآورانه، خودکفایی در تولید محصوالت فناورانه است.

مدال آوران مسابقات جهانی کشتی تحت پوشش بيمه رازی قرار 
گرفتند

مدیرعامل شرکت بیمه رازی ضمن قدردانی و انتشار پیام تبریک به مناسبت 
اعضای  و  تا مدال آوران  داد  ایران، دستور  فرنگی  تیم ملی کشتی  قهرمانی  نائب 
کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای 
و حوادث قرار بگیرند.به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی، 
دکتر علی جباری به مناسبت کسب مقام دومی مسابقات جهانی کشتی فرنگی نروژ 
202۱ توسط تیم ملی کشتی فرنگی با سرمربیگری محمد بنا، از این تیم تقدیر 
و تشکر کرد.مدیر عامل بیمه رازی دستور داد شرکت بیمه رازی مدال آوران این 
مسابقات را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و نفرات اول و سرمربیان دو تیم کشتی 
آزاد و فرنگی تا سقف ۱0 میلیارد ریال و دیگر نفرات و مربیان دو تیم تا سقف 5 

میلیارد ریال تحت پوشش بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای و حوادث قرار گیرند.
بر اساس این گزارش، متن پیام دکتر علی جباری به شرح ذیل است؛

در اندک زمانی، بار دیگر جوانان این مرز و بوم با قدم نهادن در مسیر جهان 
پهلوان تختی ، رسم پهلوانی را به جای آوردند و لبخند را بر لبان مردمان این سرزمین 
مهمان کردند.این جوانان که با مجاهدت خود و همراهی کادر فنی حرفه ای تیم ملی 
کشتی فرنگی بر سکوی نایب قهرمانی جام جهانی اوسلو 202۱ ایستادند، رازی 
نهان را با خود دارند، رازی که تالش، امید و توانمندی از اصول آن است.در این 
مسیر نباید از رفتار پدرانه کادر فنی که در راس آن استاد محمد بنا قرار دارد، غافل 
شد و باید تشکر و قدردانی خود را از این کادر حرفه ای داشته باشم که نسلی جوان، 
پرشور و پرآتیه را برای کشور تربیت و آماده کرده اند.در انتها باردیگر از جوانان این 
ایران را در آوردگاه های  مرز و بوم که فنون زیبای کشتی سرزمین پهلوان پرور 

بین المللی به اجرا در آوردند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

روند صعودی نفت متوقف شد
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی برای نخستین بار 

در چهار روز گذشته کاهش یافت.
بهای معامالت نفت برنت با شش سنت کاهش، به ۸3 دالر و 59 
سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه با ۱.5 درصد افزایش، به 

باالترین رکورد در سه سال اخیر صعود کرده بود.
بهای نفت آمریکا با ۱3 سنت کاهش، به ۸0 دالر و 39 سنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۱.5 درصد صعود کرده بود 

و به باالترین حد در حدود هفت سال اخیر رسیده بود.
باره گفت:  این  در   OANDA ارشد شرکت  تحلیلگر  ارالم،  ِکِرگ 
عوامل  و  دارد  وجود  نفت  قیمت  پس صعود  در  زیادی  نیروی صعودی 
بنیادین بی نهایت مساعد هستند. شاید مشاهده این که قیمت های نفت 

تا پایان امسال سه رقمی شوند، تعجب آور نباشد.
قیمت های برق در هفته های اخیر به رکورد باالیی صعود کرده که 
ناشی از کمبود انرژی در آسیا، اروپا و آمریکا بوده است. افزایش قیمت 
گاز طبیعی هم تولیدکنندگان نیرو را تشویق کرده است این سوخت پاک تر 

را رها کرده و به استفاده از نفت کوره روی بیاورند.
تحلیلگران برآورد کرده اند که سوئیچ از گاز طبیعی به نفت برای 
تولید برق می تواند تقاضای جهانی برای نفت را بین 250 تا 750 هزار 

بشکه در روز افزایش دهد.
در چین که اکثر مناطق صنعتی بزرگ با کمبود برق دست و پنجه 
نرم می کنند، معامالت زغال سنگ حرارتی روز سه شنبه دوباره رو به رشد 
گذاشته و قیمت آن بیش از ۱0 درصد افزایش یافته است. دولت اعالم 

کرده است بازار برق حرارتی کشور را به طور کامل آزاد کند.
قیمت های باالتر انرژی هم به فشارهای تورمی در اقتصادهای در 
حال احیا افزوده است. آمار نشان داد تورم عمده فروشی ژاپن در سپتامبر 

به باالترین حد در ۱3 سال اخیر صعود کرد.
در جهان   )LNG( مایع  گاز طبیعی  تولیدکننده  بزرگترین  که  قطر 
است، روز دوشنبه به مشتریانش اعالم کرد نمی تواند در خصوص افزایش 
قیمت های انرژی کمکی کرده و عرضه این سوخت را افزایش بیشتری دهد.

یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت: کاخ سفید همچنان از کشورهای 
تولیدکننده نفت می خواهد اقدامات بیشتری برای حمایت از احیای اقتصاد 
جهانی انجام دهند. دولت آمریکا به دقت قیمت نفت و بنزین را زیر نظر 
دارد و از هر ابزاری که در اختیارش است، برای پرداختن به شیوه های 
ضد رقابتی در بازارهای انرژی آمریکا و جهان انجام می دهد تا بازارهای 
انرژی مطمئن و باثبات را تضمین کند. کاخ سفید این نگرانی را در سطوح 

عالی با اعضای متعدد اوپک پالس مطرح کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، اوپک پالس به دلیل نگرانی از آسیب دیدن 
تقاضا بر اثر موج جدید شیوع ویروس کرونا، درخواست های مصرف کنندگان 
نادیده گرفت و هفته گذشته برنامه  افزایش بیشتر تولید را  بزرگ برای 
افزایش تولید به میزان 400 هزار بشکه در روز در نوامبر را تصویب کرد.

جبران کسری بودجه با انتشار اوراق اشتباه است؛ 

یک کارشناس اقتصادی: مردم از بورس واهمه دارند!
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زیر نظر: محمد امامی

نفت خاورمیانه برای آسیا جذاب شد
باالترین رکورد سه ساله، شواهد  به  نفت  قیمت های  با وجود صعود 
اندکی از بهبود تقاضای آسیا وجود دارد اما خاورمیانه سهمش از این بازار 

را دوباره پس می گیرد.
در حقیقت واردات نفت به آسیا در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال 
از  ناشی  اقتصادی  اختالالت  و  باال  زیرا قیمت های  یافت،  گذشته کاهش 

پاندمی روی تقاضا برای سوخت تاثیر منفی گذاشت.
با این حال، شواهدی وجود دارد که تولیدکنندگان بزرگ گروه اوپک 
پالس سهم بازارشان در این منطقه را که به دلیل محدودیت عرضه از دست 
داده بودند دوباره به دست آورده اند زیرا تولیدشان را افزایش داده و قیمت 

فروش رسمی خود را پایین آورده اند.
طبق آمار رفینیتیو اویل ریسرچ، واردات نفت آسیا در سپتامبر 22.99 
میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با 23.24 میلیون بشکه در روز در اوت 
کاهش داشت و اندکی باالتر از 22.۶۱ میلیون بشکه در روز در ژوییه بود.

چین که بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است، ماه میالدی گذشته 
9.۶ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد که کمتر از ۱0.53 میلیون بشکه در 
روز در اوت بود. ضعیف شدن وارداتاین کشور در سپتامبر احتماال منعکس 
کننده قیمت های فروش رسمی باال برای گریدهای نفتی خاورمیانه است. 
همچنین نبود سهمیه واردات نفت خام و صادرات فرآورده های نفتی، خرید 
پاالیشگاه های خصوصی را که عامل یک سوم از تقاضا برای نفت هستند، 

محدود کرد.
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، قیمت 
فروش رسمی گرید عرب الیت به مشتریان آسیایی را برای محموله هایی 
که در نوامبر بارگیری می شوند 40 سنت در هر بشکه کاهش داد و یک 
دالر و 30 سنت باالتر از قیمت پایه نفت عمان/ دوبی تعیین کرد. برای 
دومین ماه متوالی است که قیمت فروش رسمی کاهش داده شده و نرخ 
پریمیوم عرب الیت در دو ماه گذشته دو دالر و ۶0 سنت در هر بشکه 

کاهش پیدا کرده است.
زه  ندا ا به  تقریبا  عربستان  نفت  رسمی  فروش  قیمت  کاهش 
صادرکنندگان دیگر مانند کویت و عراق بوده است. به نظر می رسد که 
آرامکو تمایل دارد با قیمت پایین تر و عرضه بیشتر، نفت خود را در آسیا 
رقابتی نگه دارد و در بحبوحه کندی تقاضا در منطقه، سهم بازار بیشتری 

تصرف کند.
رشد قیمت نفت برنت به خصوص در برابر قراردادهای نفت عمان/دوبی 
مشوق بیشتری برای خریداران آسیایی برای خرید بیشتر نفت خاورمیانه ایجاد 
می کند. نفت برنت اکنون باالی ۸3 دالر در هر بشکه معامله می شود که 
باالترین قیمت از اکتبر سال 20۱۸ است در حالی که قراردادهای عمان روز 
دوشنبه در ۸۱ دالر و ۶۶ سنت در هر بشکه بسته شدند که باالترین قیمت 

سه سال گذشته است.
ممکن است که این اختالف قیمت بزرگی به نظر نرسد اما با توجه 
به حجم بزرگ نفتی که هر ماه خریداری می شود، حتی 73 سنت در هر 
بشکه نرخ پریمیوم به سرعت تبدیل به میلیونها دالر هزینه بیشتر می شود. 
تمایل  آسیایی  خریداران  شود  می  باعث  احتماال  برنت  نفت  باالتر  قیمت 
کمتری به خرید محموله هایی مانند نفت آنگوال و نیجریه پیدا کنند که بر 
اساس نفت برنت قیمت گذاری می شوند. افزایش شدید قیمت پایه نفت 
آمریکا که روز دوشنبه در ۸0 دالر و 52 سنت بسته شد، احتماال واردات از 

آمریکا را محدود می کند.
بر اساس گزارش رویترز، صادرات آمریکا تحت تاثیر اختالل تولید در 
خلیج مکزیکو قرار گرفته است و طبق آمار شرکت مشاوره کپلر، محموله 
های نفت آمریکا به آسیا در هفته های اخیر افت کرده است و تنها 750 هزار 
بشکه نفت آمریکا از هفته چهارم اکتبر به مقصد آسیا ارسال شده است. در 
حالی که در چهار هفته پیش از وقوع طوفان آیدا، صادرات نفت آمریکا به 

آسیا به طور میانگین ۶.52 میلیون بشکه در هفته بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک کارشناس بازار خودرو در گفتگو با دنیای جوانان:
قیمت خودرو فقط در سایت ها باالست

معامله ای انجام نمی شود
بررسی  بازار خودروی پایتخت حاکی از باال بودن قیمت ها در سایت ها و فضای 
و  بوده  قفل  نیز همچنان  معامالت  است؛  نرخ دالر  روند کاهشی  با وجود  مجازی 

خبری از خرید و فروش  نیست.
به گزارش دنیای جوانان، از ابتدای هفته جاری قیمت دالر بر مدار کاهشی قرار 
گرفت به طوری که روز گذشته در صرافی های بانکی در مقایسه با روز کاری قبل از 

آن با 300 تومان کاهش به قیمت 2۶ هزار و ۸95 تومان داد و ستد شد.
کاهش نرخ ارز همواره حامل سیگنال کاهشی برای بازار خودرو بوده، اما رصد 
قیمت ها در سایت های خودرویی و فضای مجازی چنین چیزی را نشان نمی دهد و 

قیمت ها به روال چند روز گذشته همچنان با ثبات همراه بوده است.
روز گذشته در سایت های خودرویی در گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل 99 
حدود ۱54 میلیون تومان، پراید ۱3۱ مدل 99 حدود ۱39 میلیون تومان، تیبا صندوق دار 
۱4۸ میلیون تومان، تیبا صندوق دار پالس ۱54 میلیون تومان، تیبا هاچ بک مدل 99 
حدود ۱54 میلیون تومان، تیبا هاچ بک پالس ۱73 میلیون تومان، ساینا دنده ای ۱5۸ 
میلیون تومان، کوئیک دنده ای ۱۶0 میلیون تومان، کوئیک  آر دنده ای ۱۶7 میلیون 

تومان و شاهین 340 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در گروه ایران خودرو نیز هر دستگاه پژو 405 اس. ال. ایکس 250 میلیون تومان، 
سمند ال. ایکس مدل 99 حدود 255 میلیون تومان، سمند ال. ایکس دوگانه سوز 2۸0 
میلیون تومان، پژو 20۶ تیپ2 حدود 245 میلیون تومان، پژو 20۶ تیپ5 مدل 99 
حدود 29۶ میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 420 میلیون تومان، پژو 207 پانوراما 
دنده ای 320 میلیون تومان، دنا معمولی 3۱۶ میلیون تومان، دنا دنده ای توربو 435 
دنده ای 450  تارا  و  تومان  میلیون  توربو 4۶0  اتوماتیک  دنا پالس  تومان،  میلیون 

میلیون تومان قیمت خورد.

به صفر رسیدن معامالت بازار
در این زمینه، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت گفت: قیمت های 
و  خرید  که  است  حالی  در  این  باالست،  خودرویی همچنان  سایت های  در  اعالمی 

فروش ها در بازار به صفر رسیده است.
»سعید موتمنی« بیان داشت: با توجه به اینکه معامله ای در بازار انجام نمی شود، 
نمی توان از قیمت ها سر در آورد، به عنوان مثال هر دستگاه رنو کولئوس در سایت ها 
تا 2 میلیارد و 550 میلیون تومان قیمت گذاری می شود، اما اندک معامالت این خودرو 

در بازار تا سقف 2.2 میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: با توجه به اخبار مثبت و منفی واصله از نوسانات بازار ارز و همچنین 
مشخص نشدن وضعیت واردات خودرو، خریدها به حداقل رسیده و خریداران منتظرند 
تا نتیجه کار را ببینند.موتمنی ادامه داد: این در حالی است که فروشنده خودرو در بازار 
هست، اما خریداران به طور طبیعی زمان خرید خود را تا ثبات نسبی بازار و نرخ ارز 
به تعویق می اندازند.وی تصریح کرد: روز گذشته قیمت دالر تا کانال 2۶ هزار تومان 
پایین آمد و این اتفاق بار دیگر بازار را در رکود فرو خواهد برد، اما اگر ثبات نرخ را در 

این کانال شاهد باشیم معامالت جانی تازه خواهد گرفت.
این مقام صنفی یادآور شد: مشتریان در یک سال گذشته نرخ های متفاوتی برای 
دالر از 2۱ هزار و 500 تومان تا 2۸ هزار تومان و اکنون در کانال 2۶ هزار تومان 
را تجربه کرده اند و تا زمانی که ثباتی حداقل چند هفته ای شاهد نباشیم، معامالت 

راه نخواهد افتاد.
بازار خارجی ها در خوابی عمیق

بازار خبر  ثبات قیمت ها و رکود عمیق  از  نیز  بازار خودروهای خارجی  فعاالن 
می دهند.

»کوروش طواحن« نمایشگاه دار در شمال تهران از بی تاثیر بودن روند کاشی نرخ 
ارز بر قیمت ها گفت و افزود: اکنون هیچ معامله و خرید و فروشی در بازار شاهد نیستیم.
وی با بیان اینکه برآیند تحوالت سیاسی و اقتصادی از جمله اخبار مثبت واصله از 
تحوالت سیاسی بین المللی، کاهشی شدن نرخ دالر و نامشخص بودن وضعیت واردات 
ابتدای هفته در پی داشته، تصریح کرد:  از  خودرو، ثبات قیمت خودروهای خارجی را 
اکنون همه از خریدار و فروشنده در بازار دست نگه داشته اند تا نتیجه قطعی تحوالت 

را شاهد باشند.
در دسته مونتاژی ها و خارجی ها هر دستگاه چانگان مدل 9۸ حدود 535 میلیون 
تومان، جک اس 5 نزدیک به 730 میلیون تومان، هایما اس 7 حدود 790 میلیون 
تومان، پژو 200۸ مدل 99 حدود 955 میلیون تومان، سیتروئن سی 3 مدل 9۸ نزدیک 
به 950 میلیون تومان، فیدیلیتی پرایم پنج نفره حدود 9۸0 میلیون تومان، هیوندای 
النترا مونتاژی یک میلیارد و 3۱0 میلیون تومان و بی. ام. و 2۱۸i  حدود 2 میلیارد و 

۱00 میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
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ث  ا میر کل  یر مد
و  ی  شگر د گر  ، هنگی فر
مرکزی  استان  صنایع دستی 
و  تعامل  با  اراک  بازار  ایمنی  گفت: 
فرهنگی،  میراث  سه جانبه  همکاری 
شهرداری و آتشنشانی در قالب تشکیل 

کمیته ایمنی بازار محقق می شود.
اداره  روابط عمومی  گزارش   به 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل 
اظهار  مرزبان  مصطفی  صنایع دستی، 
جمله  از  اجرایی  دستگاه  چند  کرد: 
میراث فرهنگی، شهرداری و آتش نشانی 
برای تحقق ایمنی بازار تاریخی اراک 
نقش مهمی دارند که در صورت تعامل 
و هماهنگی این دستگاه ها ایمنی بازار 
دستگاه  پشتیبانی  و  می شود  برقرار 
این  در  نیز  قضائی و ضابطین قضائی 

زمینه ضروری است.
ز  ا یکی   : د ا د مه  ا د ا ی  و
اراک  بازار  در  خطرات  محتمل ترین 
که  است  احتمالی  آتش سوزی  بروز 
فضای  ایجاد  برای  مهم  این  به  باید 

بیشتر توجه شود. امن 
 ، هنگی فر ث  ا میر کل  یر مد
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
نی  نسا ا آسیب های  گفت:  مرکزی 
و  الحاقات  غیرمجاز  افزایش  به ویژه 

بازار  در  گرفته  بناهای صورت  اضافه 
اصولی  غیر  بهره برداری  همچنین  و 
یجاد  ا و  یمنی  ا بط  ضوا با  مغایر  و 
ر  ختا سا با  سب  منا نا ی  بری ها ر کا
در  ویژه  به  بازار  معماری  و  فضایی 
سراها  عمده  بخش های  تبدیل  زمینه 
خطر  نباری  ا به  مشاع  فضاهای  و 
به  را  اراک  بازار  که  است  بالقوه ای 
ویژه از نظر آتش سوزی تهدید می کند.

 : کرد بیان  یان  پا در  بان  مرز
ایمنی  تأمین  برای  کمیته ای مشترک 
بازار تشکیل شود تا استفاده های غیر 
اصولی از بازار، تبدیل کردن انبارهای 
غیر اصولی و دخل و تصرفات، تخریب 
این  توسط  گرفته  صورت  الحاقات  و 
و  اخطار  پیگیری،  شناسایی،  کمیته 

اجرا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی خبر داد؛

تشکيل کميته ای مشترک برای تامين ایمنی بازار اراک
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

یک  بقای  و  کارآمد  پيشروی  کليد  انسانی  سرمایه  
سازمان است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه در محیط جهانی و رقابتی 
امروز، سرمایه  انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است، گفت: 
حوزه سرمایه های انسانی به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی 
و  توانمندی ها  بر  تا  و می کوشد  پرداخته  و خارج سازمان  داخل  در  کاری 

دانش کارکنان بیفزاید.
محمدیاسر طیب نیا در جلسه شورای معاونین شرکت، با اشاره به تعالی 
سازمانی شرکت، همسوسازی و بهینه سازی افراد با اهداف و نیازهای کسب و 
کار جهت دستیابی به عملکرد برتر را یک رویکرد جدید از مدیریت سرمایه های 

انسانی در داخل شرکت مطرح کرد.
وی با اشاره به ارزش باالی کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در سازمان 
کیفیت  بهبود  برای  کارکنان  مدیریت  به  انسانی  گفت: حوزه سرمایه های 
زندگی کاری در داخل و خارج سازمان پرداخته و می کوشد تا بر توانمندی ها 
و دانش کارکنان بیفزاید؛ در این راستا استخدام استعدادها، جهت دهی درست 
این استعدادها، ایجاد حس خودکفایی و آماده سازی آن ها برای رویارویی با 
شرایط پیچیده آینده و نهایتاَ رشد و بهینه سازی سرمایه های انسانی، جزو 

اولویت های شرکت فوالد مبارکه است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه انتظار خود از معاونت جدید 
سرمایه های انسانی و سازماندهی را ایجاد احساس تفاوت در نگاه مدیریت 
به کارکنان بیان کرد و افزود: جهت ایجاد این احساس متفاوت، نیاز به تغییر 
رویکردهای این معاونت و حرکت به سمت ایجاد اشتیاق و اثربخشی کارکنان 
به جای رضایت کارکنان، رسیدن به همکاری و مشارکت کارکنان به جای 
کنترل کارکنان، متقاعدسازی به جای قدرت سازمانی، مشاهده نقاط قوت 
پرسنل و کمک به رفع نقاط قابل بهبود پرسنل و نگاه انسانی به کارکنان به 

عنوان سرمایه های شرکت است.
طیب نیا با تأکید بر ضرورت چابک سازی ساختارهای سازمانی شرکت و 
سازماندهی آن متناسب با رویکردهای طرح شده و تعالی سازمانی، بر تبدیل 
تفکر خدماتی به تفکر توسعه ای در این حوزه اشاره کرد و گفت: انتظار دارم 
برنامه ریزی الزم  ارزش ها،  و  فرهنگ  اخالق،  کاری،  نشاط  توسعه  جهت 
در سازمان انجام شود و اهتمام جدی در مسائل حوزه ایمنی، پیشگیری و 

ورزش به عمل آید.
نیز نکات و مسائلی وجود  پیمانکاران  وی خاطرنشان کرد: در حوزه 
دارد که باید مورد توجه قرار گرفته و تضادها و تعارضات موجود برطرف 
شود تا متعالی بودن سازمان فوالد مبارکه در بخش پیمانکاران شرکت نیز 

بروز و ظهور یابد.

در نيمه نخست سال جاری: بيش از 11۸ هزار خدمت 
غير حضوری در شرکت گاز ایالم انجام شده است

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: در شش ماهه اول سال جاری 
۱۱۸ هزار و 70۸ خدمت متنوع در میز خدمت شرکت گاز استان بصورت 

غیر حضوری ارائه شده است.
عباس شمس اللهی اظهار داشت: عالوه بر این، بیش از 4 هزارو 935 

خدمت دیگر از طریق مراجعه حضوری انجام شده است.
وی با بیان اینکه این خدمات از طریق سامانه جامع اینترنتی ارتباط 
با مشتریان )crm(، وب سایت اینترنتی، تلفن گویای  24 ساعته، اپلیکیشن 
تلفن همراه، سیستم پیامکی و غیره انجام شده است، افزود: این خدمات شامل 
و جابجایی  گاز، درخواست نصب  تلفنی، محاسبات قبض  انتقاد، شکایات 
پیشنهادات،  حساب،  تسویه  فرایند  استعالم،  الکترونیکی،  خدمات  علمک، 
آخرین  دریافت  گاز،  گاز، درخواست شبکه گذاری  نام، وصل مجدد  تغییر 

قبض و غیره بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به اینکه میز خدمت الکترونیکی 
این شرکت در خدمات رسانی فعال است، اظهار داشت: بدلیل شیوع ویروس 
کرونا و جلوگیری از تجمعات ناشی از مراجعه حضوری و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، میز خدمت الکترونیکی در این مجموعه فعال گردیده تا ارباب 
رجوع بدون نیاز به ترددهای غیر ضروری به راحتی بتوانند مشکالت خود را 

مطرح و پیگیری کنند.
شمس اللهی در ادامه به خدمات ارائه شده به مشترکین اشاره و تصریح 
کرد: از این تعداد خدمت 5۱ مورد مربوط به انتقادات، شکایات تلفنی، نصب و 
جابجایی علمک، 3۱۱ مورد مربوط به درخواست، خدمات الکترونیکی، استعالم 
و فرایند تسویه حساب، 2۸2 مورد شامل پیشنهادات، تغییر نام، شبکه گذاری 
گاز و درخواست وصل گاز و 7 هزارو 732 مورد نیز مربوط به پرداخت آنالین 
قبض و ۱۱0 هزارو 332 مورد هم دریافت آخرین قبض دریافتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه انجام خدمات غیرحضوری عالوه بر صرفه جویی 
در زمان، تسریع در انجام و پیگیری امور، دقت در انجام خدمات، کاهش 
هزینه و تردد حضوری برای مشترکین می شود، خاطرنشان کرد: شرکت گاز 
استان از طریق راه اندازی سامانه جامع ارتباط با مشتریان )crm( به صورت 
به کلیه مشترکین   http://crm.nigc-ilam.ir به آدرس الکترونیکی 

بصورت غیرحضوری خدمات ارائه می کند.

7۵  پرونده  قصور پزشکی در استان ایالم منجر به صدور 
رای محکوميت شد

رییس سازمان نظام پزشکی ایالم از صدور رای محکومیت 75  پرونده  
قصور پزشکی در استان خبر داد.دکتر علیرضا رمضانی در نشست هم اندیشی 
با اصحاب رسانه استان گفت: ساختار نظام پزشکی دفاع از حقوق بیمار و 

پزشک است و در این راستا وظایف به درستی در ایالم انجام می شود.
وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه پزشک اجرای درست اقدامات درمانی 
است، افزود: رعایت قوانین و مقررات پزشکی مهم و ضروری است و در این 

راستا کوتاهی در انجام وظیفه پذیرفتنی نیست.
رییس سازمان نظام پزشکی ایالم ادامه داد: از جمله وظایف این سازمان 
تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب 
شاغلین بخش خصوصی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط 
و نظارت بر تبلیغات پزشکی و غیره است.دکتر رمضانی اضافه کرد: بیش 
از 20درصد پرونده های قصور پزشکی در استان ایالم منجر به صدور رای 
محکومیت شده که این مهم نشان از انجام وظایف درست و به موقع است.

وی تصریح کرد: رسانه ها با همکاری و همراهی با سازمان نظام پزشکی 
در استان از ایجاد جو روانی قصور پزشکی جلوگیری و در صورت وقوع این 
موضوع مهم قبل از انتشار صحت یابی و بررسی کنند.رییس سازمان نظام 
پزشکی ایالم  در پایان گفت: از مجموع 433 پرونده قصور پزشکی این 
استان در دوره چهار ساله 9۶ تا ۱400 حدود 75 مورد به محکومیت ختم شد.

ورشکستگان سياسی در دولت قبل بنام مردم بکام خود 
دنبال موج سواری

عده ایی منفعت طلب و ورشکستگان سیاسی در دولت قبل که با عملکرد 
حزبی مردم فریب سوار بر مرکب منفعالنه و بزدالنه خود موج سواری میکنند 
و در دولت فعلی هم خود را میراث دار حقوق میدانند در انجمنی بنام توسعه و 
آبادانی که اساسنامه و کارکردش مشخص بوده و بجای وظیفه ذاتی خود با 
تداخل در وظیفه نهادهای قانونی رسانه و مطبوعات با عده ایی معلوم الهویه 
سیاسی بفکر تشکیل جلسه برای اهداف و مقاصد منافع خود هستند در حالی 
که ساماندهی رسانه و خبرنگاران وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کشور و ادارات تابعه در استان و شهرستان  و تشکل های مطبوعاتی مردم 
نهاد در شهرستان که افتخار مهدیشهر از اولین های کشوری تشکیل جامعه 
خبرنگاران شهرستان مهدیشهر در سال ۱37۱ میباشد اما مثل اینکه موج 
سواری این ورشکستگان سیاسی هر جهت که همانند بوقلمون در هر دولت 
برای القای خواسته و منافع خود رنگ عوض میکنند و بفکر تطمیع امورات 
خود با عده ایی معلوم الحال سیاسی عجین میگردند و مدعی مردمداری را 
دارند جلسه برای ساماندهی رسانه در حیطه و اختیار آنان نبوده و دخالت در 
کار دیگران مانع بهره وری مفید تشکل های قانونمند خواهد شد بهتر است 
این آقایان به ایفای وظایف محوله در اساسنامه شان عمل کنند تا دخالت 

در وظیفه دیگران که کار ناصواب و بی منطقی است

با وا کسيناسيون 7۵ درصدی دوز دوم می توان به یک آرامش 
خاطر نسبی برسيم               

         رییس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به تسریع در روند واکسیناسیون در این استان گفت :ستاد 
استانی مقابله با ویروس کرونا  بر ضرورت واکسیناسیون همه گروه های سنی به 
عنوان یک وظیفه ملی و انسانی تاکید کرد و گفت: واکسیناسیون بیش از 75 

درصدی دوز دوم می تواند تا حدودی ایمنی نسبی ایجاد کند.
ایجاد می شود  دوز  دو  تزریق هر  از  بعد  نسبی  ایمنی  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه داد: تاکنون 32 درصد جمعیت تحت پوشش این دانشگاه موفق به تزریق 

هر دو دوز شدند.
کی به ایمنی نسبی می رسیم؟

دبیر ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا در پاسخ به این پرسش که تا چه 
زمانی می توانیم به واکسیناسیون 75 درصدی هر دو دوز واکسن کرونا برسیم 
گفت: با توجه به فاصله بین دو دوز به نظر می رسد که تا سه ماه آینده یعنی حوالی 

دی ماه بتوانیم به واکسیناسیون 75 درصدی در جمعیت تحت پوشش برسیم.
وی با بیان اینکه با واکسیناسیون 75 درصدی دوز دوم، می توان به یک 
آرامش خاطر نسبی برسیم اضافه کرد: باید بدانیم که واکسیناسیون به معنای 
کنار گذاشتن پروتکل ها نیست اما بدون تردید واکسینه شدن میزان ابتال و مرگ 
و میرها را تا حد بسیار زیادی پایین می آورد و از همین رو توصیه اکید ما به همه 
مردم کشور و استان این است که در اولین فرصت واکسن خود را تزریق کنند.

کاهش ۱0 برابری مرگ ها بعد از واکسیناسیون
دکتر دانایی با انتقاد از آن دسته از شهروندان که از تزریق واکسن پرهیز 
می کنند گفت: واکسن بدون تردید در جلوگیری از ابتال و کاهش مرگ ها بسیار 
موثر است به طوری که آمارها گویای این است که مرگ های ناشی از کرونا 
با واکسیناسیون تا ۱0 برابر هم کاهش یافته و یافته های ما در علوم پزشکی 

استان و کشور و نیز یافته های بین المللی نیز همین مهم را تایید می کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه حرف هایی که برخی 
از روی عدم شناخت درباره عوارض احتمالی واکسن ها می زنند، علمی نیست 
ادامه داد: اثرگذاری واکسیناسیون امر اثبات شده ای است و هیچ دلیل علمی در 

خصوص عوارض باال در این واکسن ها وجود ندارد
این پزشک فوق تخصص در پاسخ به پرسشی در ارتباط با گروه هایی که 
از واکسیناسیون سرباز می زنند گفت: عمده گروهی که از واکسیناسیون پرهیز 

می کنند افراد زیر 40 سال و خصوصا گروه های سنی زیر 20 سال است.
دانایی با بیان اینکه تلقی عمده این افراد این است که در پیک های قبلی 
به کرونا مبتال شدند و بیماری چندان سختی برای آنها نبوده افزود: جدا از اینکه 
شدت بیماری در برخی از این گروه ها هم باال بوده، این استدال برای عدم 
واکسینه شدن کافی نیست چرا که این افراد ممکن است بعد از ابتال چندان اذیت 
نشوند اما آنها باید بدانند که ناقل بیماری خواهند بود و ممکن است عزیزان خود 
و افراد مسن را مبتال و خدای نکرده از این طریق زمینه مرگ دیگری را فراهم 
کنند و لذا از این منظر همه این افراد وظیفه انسانی و ملی دارند که اقدام به 
واکسیناسیون کنند چرا که براساس آموزه های دینی ما »حق الناس«بوده و 

در قبال سالمت دیگران مسوولیت دارند.
رئیس دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان با بیان 
اینکه از نظر میزان تخت و امکانات و تجهیزات بیمارستانی مشکلی وجود ندارد، 
از تدوام روند مناسب واکسیناسیون در استان خبر داد و گفت: شرایط به نسبت 
خوبی در بحث واکسیناسیون وجود دارد و امروز از مرز 75 درصد دریافت واکسن 

در ُدز اول عبور کرده ایم.
وی گفت: نیاز است تا رسانه ها و صدا و سیما، اقناع سازی کافی برای 

مردم به منظور واکسیناسیون حداکثری را در دستور کار قرار دهند.

بيش از 7000 تن گاز مایع در استان اردبيل به صورت الکترونيکی 
توزیع شد 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: در شش 
ماهه نخست سال جاری، بیش از 7 هزار تن گاز مایع در نواحی شش گانه استان 

به صورت الکترونیکی توزیع شده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل، سید حجت مدنی درباره توزیع الکترونیکی گاز مایع با زیر ساخت بانکی 
در منطقه اظهار کرد: در بازه زمانی یاد شده، 7 هزار و 4۶3 تن گاز مایع در 
سراسر استان تامین و توزیع شده است که با آنالیز و مقایسه مصرف این فرآورده 
در این مدت در قیاس با مدت مشابه سال قبل، ۱3 درصد کاهش مشاهده می 
شود.مدنی هدف از اجرای این طرح را تامین رفاه شهروندان در راستای رعایت 
حقوق شهروندی، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و استفاده غیر مجاز از گاز 
مایع و نیز ساماندهی توزیع فرآورده های نفتی با استفاده از کارت بانکی سرپرست 
خانوار در همه شهرستان های زیر پوشش منطقه اعالم کرد.وی تاکید کرد: با 
اجرای این طرح، گاز مایع از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار که در سامانه 
تجارت آسان به آدرس NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR ثبت نام 
کردند توزیع خواهد شد و افرادی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اند نیز 
می توانند بدون واسطه و به صورت غیر حضوری، با مراجعه به سامانه یاد شده 
ثبت نام کنند و سیلندر گاز مایع خود را با نرخ مصوب وزارت صمت )صنعت و 
معدن و تجارت( از طریق کارت خوان و با دریافت رسیدسوخت خریداری کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:
دعوت به حضور در هفدهمين نمایشگاه توانمندي هاي استان در 

صنایع تخصصي ساختمان 
هفدهمین  گفت:  اردبیل  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
نمایشگاه تخصصي صنعت ساختمان با هدف نمایش توانمندي هاي واحدهاي 

تولیدي استان، در محل نمایشگاه هاي بین المللي اردبیل برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، محمد 
اهلي ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: این نمایشگاه با مشارکت تولید کنندگان 
و عرصه کنندگان صنعت ساختمان از بیستم لغایت بیست و سوم مهر ماه و 
به مدت 4 روز برگزار خواهد شد.اهلي یکی از ویژگی های مهم این نمایشگاه 
را نمایش توانمندی های صنعت استان در عرصه ساختمان سازي برشمرد و 
افزود: برای حضور و مشارکت فعاالنه واحدهاي تولیدي استان در این نمایشگاه 
اختصاصی، حمایت های الزم از واحدهاي صنعتي به عمل آمده است تا تولید 
کنندگان بتوانند نسبت به عرضه و نمایش محصوالت تولیدي خود اقدام کنند. 
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل اضافه کرد: بدین منظور، دو 
هزار مترمربع فضا برای بیش از 50 غرفه اختصاص یافته است و تمام پروتکل 
های بهداشتی توسط مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان رعایت می شود.اهلي 
بیان کرد: شرکت هایی با فعالیت های تجهیزات و تاسیسات ساختمانی، درب 
های ضدسرقت، آسانسور، کاشی و سرامیک، لوله و اتصاالت، شیرآالت بهداشتی 
و ... در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.وی ساعت بازدید از نمایشگاه را از 
ساعت 3 بعدازظهر تا 9 شب اعالم کرد و از عموم مردم استان دعوت نمود تا 

از این نمایشگاه دیدن فرمایند. 

بازدید ميدانی از حوزه بهره برداری شرکت توزیع نيروی برق 
استان اردبيل با حضور تيم نظارت عالی شرکت توانير

با حضور تیم نظارت عالی شرکت توانیر، بازدید میدانی از تاسیسات و شبکه 
های حوزه بهره برداری شرک ت توزیع نیروی برق استان اردبیل، انجام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل؛ ۱7 و ۱۸ 
مهرماه سال جاری، در راستای نظارت بر حوزه بهره برداری و ایمنی و بررسی و 
هم اندیشی در خصوص ارائه راهکارهای قابل بهبود شرکت توزیع استان اردبیل، 
بازدید میدانی توسط تیم نظارت عالی شرکت توانیر ارسطو صادقیان و مجید 
خودسیانی، از واحدهای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل صورت گرفت..
توانیر و مدیرعامل  تیم نظارت عالی شرکت  با حضور  در جلسه ای که 
شرکت و معاون و مدیران بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
استان اردبیل برگزار شد،معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت گزارشی از 

وضعیت شبکه توزیع استان اردبیل را ارائه داد.
ناصر عبدالهیان در این گزارش به مقایسه آمار تاسیسات شبکه توزیع نیروی 
برق استان اردبیل با کل کشور، هوشمندسازی حوزه بهره برداری استان، تعداد 

مشترکان ، مصرف انرژی و پیک بار اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل نیز در این جلسه حوزه 
بهره برداری را رکن اساسی و اصلی شرکت توزیع دانسته و   بر لزوم کار علمی 

و  استفاده از فناوری های نوین در این حوزه تاکید کرد.
حسین قدیمی با اشاره به فرسودگی در خودروهای عملیاتی و ماشین آالت 
سنگین شرکت از تیم نظارتی شرکت توانیر خواست تا در تامین تجهیزات شبکه 

استان مساعدت بیشتری کنند.
در ادامه تیم نظارتی شرکت توانیر از چند پست زمینی و واحدهای تابعه 

شرکت توزیع نیروی استان اردبیل بازدید کردند.

هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
مدیریت  در  گفت:  اصفهان  استان 
معه  جا د  فرا ا نمندسازی  ا تو ن  بحرا
ل  حا ر  د  ، ست ا م  ا قد ا ین  مهمتر
ر  طو به  هالل  نه  خا  357 ضر  حا
فعالیت  به  شروع  استان  در  رسمی 
نیروهای  به  الزم  آموزش  و  کرده 
داده  خانه ها  این  در  مستقر  داوطلب 

است. شده 
خصوص  در  محمدهاشمی  علی 
ن  طلبا و ا د لیت  فعا و  نی  سا ر د ا مد ا
جمعیت هالل احمر در ماه های محرم 
اخیر  ماه  دو  در  کرد:  اظهار  صفر،  و 
داوطلبان هالل احمر استان اصفهان با 

حضور در هیئت های عزاداری رعایت 
مردم  به  را  بهداشتی  پروتکل های 
توزیع  مواردی  در  و  می دادند  تذکر 
در  کننده  عفونی  ضد  مواد  و  ماسک 

قالب نذر سالمت را انجام می دادند.
وی با اشاره به فعالیت داروخانه 
هالل احمر و کمک رسانی به بیماران 
در پاندمی کرونا، اظهار کرد: در پیک 
پنجم کرونا ساعات های حضور پرسنل 
داروخانه بیشتر از قبل بود و حتی در 
دارویی  ارائه خدمات  تعطیل  روزهای 
کار  دستور  در  کرونایی  بیماران  به 

بوده است.
هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 

این  در  کرد:  تصریح  اصفهان،  استان 
داروخانه ارائه داروهای بیماران خاص 
و سرطانی مانند گذشته برای بیماران 
کمبود  مشکل  و  است  گرفته  صورت 
دارویی و ارائه سرم به بیماران دارای 
نسخه وجود نداشته است. در داروخانه 
نظر  ز  ا خاصی  مشکل  حمر  هالل ا
اندکی  تعداد  تنها  و  نیست  دارو  ارقام 
باشند  نشده  وارد کشور  داروها که  از 
نیست  موجود  هم  داروخانه  این  در 
که به محض ورود دارو و رسیدن به 
داروخانه، در اختیار بیمار متقاضی قرار 

داده می شود.
کرد:  خاطرنشان  محمدهاشمی 

احمر  هالل  داروخانه  پرسنل  تالش 
زمان  که  است  بوده  این  بر  اصفهان 
و  دارو  گرفتن  برای  بیماران  انتظار 
زمان  کمترین  به  رویی  دا خدمات 
پیچی  نسخه  نه  ا روز برسد.  ممکن 
می گیرد  صورت  متقاضی   700 برای 
که  داشته  وجود  هم  مواردی  لبته  ا
داشتن  با  و  کرده  مراجعه  بیماری 
موجود  داروخانه  در  او  داروی  نسخه 
پرسنل  تالش  همه  اما  است؛  نبوده 
خدمت  نگاه  با  هالل احمر  داروخانه 
است و برای تأمین داروها این گروه 
الزم  مساعدت های  نیز  بیماران  از 

صورت گرفته است..

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان:

روزانه 700 نسخه دارویی ثبت می شود

مشهد مقدس سید زهرا حیدری-
صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
خراسان رضوی گفت: کلینیک صنعت 
سازمان  همکاری  با  گذشته  سال  در 
بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه 
بازگرداندن  به  موفق  رضا)ع(  امام 
به  مستقر  راکد  صنعتی  واحد   ۱05
 ۸4 از  برداری  بهره  و  تولید  چرخه 
شهرکهای  در  جدید  صنعتی  واحد 

استان شد. صنعتی 
علی بهرامی زاده در نشست باعلی 
رسولیان رییس سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی ایران هم چنین با 
»علی توشه« رییس بسیج مهندسین 
با  برخط  تصویری  ارتباط  و  صنعتی 
استانها، به ارایه عملکرد کلینیک صنعت 

این استان پرداخت.
شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی خراسان رضوی گفت: کلینیک 
یابی  عارضه  محور  سه  در  صنعت 
فرآیندهای  اجرای  صنعتی،  واحدهای 
واحدهای  مجدد  اندازی  راه  بهبود، 
صنعتی راکد، به بهره برداری رساندن 

ظرفیت  فزایش  ا صنعتی،  طرحهای 
تولید واحدهای صنعتی و رفع چالشهای 
پیشروی آنها با سازمان بسیج مهندسی 
رضا)ع(  امام  سپاه  معدن  و  صنعت 

همکاری کرده است.
کلینیک  کرد:  بیان  زاده  بهرامی 
صنعت با محوریت این شرکت از اواخر 
سال ۱39۸ راه اندازی شد و از ابتدای 
سال ۱399 تا پایان سال گذشته یکهزار 

و ۶۱7 واحد صنعتی نیمه فعال و راکد 
استان را پایش کرد.

واحدهای  داشت:  ر  اظها وی 
کلینیک  توسط  شده  پایش  صنعتی 
 ۱2 از  درصد   ۱3,5 استان  صنعت 
و  فعال  نیمه  راکد،  صنعتی  واحد  هزار 
گذشته  سال  در  که  بودند  مشکلداری 
مورد پایش و عارضه یابی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: برای رفع مشکالت 

واحدهای صنعتی پایش شده، نشستهای 
کلینیک  ذیل  های  کارگروه  تخصصی 
بسیج  سازمان  همکاری  با  صنعت 
امام  سپاه  معدن  و  صنعت  مهندسین 
رضا)ع( برگزار شد و از خدمات مشاورین 
مشاور  خدمات  دفتر   ۸۶ در  صنعتی 
مجموعه   ۱30 و  صنعتی  شهرکهای 
مشاوره ای در دانشگاه ها و مراکز علمی 

استان بهره گرفته شد.
شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی خراسان رضوی گفت: با فعالیت 
سازمان  همکاری  و  صنعت  کلینیک 
سپاه  معدن  و  مهندسین صنعت  بسیج 
امام رضا)ع( و اجرای 7۸ فرآیند بهبود، 
تقریبا 70 درصد از مشکالت واحدهای 

صنعتی مورد نظر، مرتفع شده است.
در این نشست بر همت و تالش 
مشترک شرکتهای شهرکهای صنعتی 
مهندسین  بسیج  سازمانهای  و  استانها 
صنعت و معدن طبق محورهای تعیین 
شده برای فعالیت آنها در ۶ ماهه دوم 
امسال تاکید شد تا مشکالت واحدهای 

صنعتی به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خبر داد

105واحد راکد شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به چرخه تولید بازگشتند

تحقیقات  و  انسانی  منابع  معاون 
شرکت آب و فاضالب گیالن از اجرای 
۸ پروژه تحقیقاتی و مشاوره ای در این 

شرکت طی سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
امیدی  مژگان  گیالن؛  فاضالب  و  آب 
امروز گفت: این پروژه های تحقیقاتی 
به   ۱400 تا   ۱397 های  سال  در 
تصویب رسید که توسط شرکت آب و 
فاضالب و مراکز دانشگاهی استان در 

حال اجراست.
وی افزود: این پروژه ها در حوزه 
تصفیه آب و فاضالب، بهره برداری و 
نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه 
آب و فاضالب و ارتقای سیستم مدیریت 

کیفیت است.
تحقیقات  و  انسانی  منابع  معاون 
شرکت آب و فاضالب گیالن، هدف از 
اجرای این تحقیقات را رفع علمی چالش 
ها و آسیب هایی دانست که شرکت آبفا 

با آن مواجه است.
»بررسی  کرد:  تصریح  امیدی 
از  مجدد  استفاده  یا  حذف  روشهای 

آلومینیوم و آهن موجود در لجن تصفیه 
رویکرد  با  گیالن  آب  بزرگ  خانه 
سازه  »طراحی   ، نوین«  های  روش 
امین  آبی  تاسیسات  در  خودهواده 
کنترل   ، نشاء  لشت  رشت،  الضرب 
سازه  صحیح  عملکرد  و  نصب  محل 
احمدسرگوراب،  تاسیسات  در  موجود 
و  خودهواده  سازه  ساخت  و  طراحی 
کنترل محل نصب در شهرستان شفت 
روش  »بررسی   ، کالشم(«  )روستای 
نوین گند زدایی پساب خروجی تصفیه 

 UV المپ  از  استفاده  با  انزلی  خانه 
روی/ اکسید  فوتوکاتالیست  با  توام 
دوربین  ساخت  و  »طراحی   ، رس« 
بهره  حال  در  آب  های  لوله  بازرسی 
برداری« ، »ارزیابی عملکرد فلومترهای 
حجیم مورد استفاده در استان گیالن و 
»استقرار   ، بهبود«  راهکارهای  ارائه 
سیستم مدیریت بر اساس استاندارد ایزو 
900۱:20۱5 و سیستم مدیریت محیط 
زیست بر اساس استاندارد ۱400۱« از 
شرکت  تحقیقاتی  های  پروژه  عناوین 

آبفای گیالن است.
قرارداد   2 انعقاد  بر  تاکید  با  وی، 
مشاوره ای تحقیقاتی با اعضای هیأت 
علمی و استفاده از پتانسیل آنان جهت 
ارتقای سطح خدمات  و  اهداف  تحقق 
ابتدای  ماهه   ۶ در  گفت:  شرکت  این 
موجود  وضعیت  سنجش  جاری،  سال 
بر  دانش  مدیریت  زمینه  در  شرکت 
اساس مدل بهره وری آسیایی و هدایت 
و راهبری کمیتههای اداری و مدیریتی 
پنجگانه ذیل کمیسیون توسعه مدیریت 

انجام شد.
 9 برگزاری  به  اشاره  با  امیدی، 
کمیته  تخصصی  و  عمومی  جلسه 
تحقیقات و بررسی و تصویب ۸ مقاله 
این  در  همکاران  پژوهشی  علمی- 
مدت افزود: 3 طرح پژوهشی با عنوان 
کنتور  هوشمند  مدیریت  جامع  »طرح 
روستایی،  و  شهري  مشترکین  آب 
پایش میدانی روستاها و کاور پوششی 
و حفاظتی کنتور در برابر سرما و برخی 
از ضربات« در سال جاری مورد حمایت 

شرکت قرار گرفت. 

اهتمام شرکت آب و فاضالب گیالن به اجرای پروژه های تحقیقاتی 

رسانه های محترم 
باسالم 

احتراما به استحضار می رساند تصاویر منتشر شده از  
خروجی گل و الی استخرهای تصفیه آب تاسیسات نیروگاه 
رامین به رودخانه کارون ، قدیمی و مربوط به خردادماه سال 
جاری می باشد که مجددا« با اهداف نامشخص و بدون توجه 
به زمان تصویربرداری این کلیپ و سوابق خبری و جوابیه 
های مرتبط با آن ) خرداد ۱400( توسط برخی از رسانه های 
داخلی و خارجی بازنشر شد و موجب تشویش افکار عمومی 

و حواشی در فضای رسانه ای گردید.
الزم به توضیح است که مدیران و کارشناسان محیط 
زیست و آزمایشگاه معتمد این سازمان در زمان وقوع این 
رخداد در محل مدنظر حضور یافته و پس از انجام آزمایشات 
از نیروگاه رامین را کامال  تخصصی، گل و الی خروجی 
طبیعی و عاری از هرگونه آلودگی صنعتی عنوان نمودند و 
نتیجه تحقیقات و آزمایشات توسط روابط عمومی نیروگاه نیز 
بصورت جوابیه در رسانه ها منتشر گردید و مراجع حقوقی و 
قضایی نیز مطلع از این روند می باشند.  لذا انتظار می رود 
رسانه های داخلی پیش از بازنشر اخبار و تصاویر قدیمی، با 

بررسی سوابق رویدادها در چارچوب قانون و رعایت اخالق 
حرفه ای گام بردارند تا ضمن جلوگیری از تشویش افکار 
عمومی شاهد تامین خوراک خبری برای رسانه های معاند 
اهواز  رامین  نیروگاه  یادآور می شویم  نباشیم.  نیز  خارجی 

ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و تامین آسایش مردم 
، رعایت الزامات و استانداردهای محیط زیست و صیانت از 
حقوق شهروندی و پاسخگویی به دغدغه مردم و رسانه ها 

را  از اولویت های خود می داند.

توضیحات روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز در خصوص بازنشر تصاویر خروجی
 آب و گل و الی به رودخانه کارون در برخی رسانه های داخلی و خارجی 
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بــه  شــما  بــرای  شــاید 
عنــوان یــک مســتأجر یــا صاحــب 
خانــه پیــش آمــده اســت کــه 
در مــورد قوانیــن پارکینــگ بــا 
ســایر همســایه ها بــه مشــاجره 
ــا شــاید در مــورد  ــد؛ ی ــه  ای پرداخت
پــارک موتــور در پارکینــگ یــا 
ــگ  ــه در پارکین ــتن دوچرخ گذاش
دچــار  خــود  همســایه های  بــا 
ــی  ــا حت مشــکل شــده باشــید و ی
ایــن امــکان وجــود دارد کــه برخی 
از همســایه ها بــه فکــر انتقــال 
ــرادی  ــه اف ــان ب ــگ آپارتم پارکین
غیــر از افــراد ســاکن در آن باشــند 
ــا ایــن موضــوع مشــکل  و شــما ب
داشــته باشــید. تمامــی ایــن مــوارد 
و ایــن مشــکالت از عــدم اطــالع 
ــأت  ــگ نش ــن پارکین ــا از قوانی م
می گیــرد و اگــر مــا بتوانیــم درک 
ــته  ــن داش ــن قوانی ــتی از ای درس
باشــیم، بســیاری از این مشــکالت 

ــود. ــل می ش ــی ح ــه راحت ب
ــل از  ــه قب ــه ای ک ــن نکت اولی
ذکــر قوانیــن پارکینــگ یــا بندهای 
آن بایــد بپردازیــم، تقســیم بنــدی 
انــواع پارکینگ  هــا از لحاظ قانونی 
و از لحــاظ عــرف جامعــه اســت. به 
ــان  ــگ آپارتم ــی پارکین ــور کل ط
را بــه دو دســته پارکینگ هــای 
رکینگ هــای  پا و  ختصاصــی  ا
ــد. ــدی می کنن ــیم بن ــاع تقس مش

پارکینگ اختصاصی
بــه  اختصاصــی  پارکینــگ 
می شــود  گفتــه  پارکینگ هایــی 
کــه محــدوده آن بــه طــور کامــل 
در ســند منــزل و یــا در اجــاره نامه 
ــه شــکل  آن قیــد شــده باشــد و ب
اختصاصــی بــه فــرد مــورد نظــر و 
ــرد.  ــق گی ــان تعل ــد آپارتم آن واح
ــد  ــن واح ــه ای ــردی ک ــع ف در واق
آپارتمانــی را خریــداری می کنــد 
ــدت محــدودی  ــرای م ــا آن را ب ی
اجــاره کــرده اســت، بــه طــور 
ایــن  از  می توانــد  اختصاصــی 
پارکینــگ اســتفاده کنــد و وســایل 
نقلیــه مانند خــودرو، موتورســیکلت 
و دوچرخــه خــود را در این قســمت 

ــرار دهــد. ق

پارکینگ مشاع
ــاع از  ــگ مش ــر پارکین دردس

پارکینــگ  هــای اختصاصی بســیار 
بیشــتر اســت و قوانیــن پارکینــگ 
ــتر  ــا بیش ــورد آنه ــان در م آپارتم
می گیــرد.  قــرار  توجــه  مــورد 
ــگ   ــه پارکین ــاع ب ــگ مش پارکین
ــن  ــه بی ــود ک ــه می ش ــای گفت ه
واحدهــای یــک آپارتمان مشــترک 
آنهــا  از  می تواننــد  و  هســتند 
اســتفاده  توافقــی  بــه صــورت 
آپارتمان هایــی  معمــواًل  کننــد. 
ــاد  ــا زی ــای آنه ــداد واحده ــه تع ک
اســت و تعــداد انبــاری یــا پارکینگ 
آنهــا کــم اســت، دارای پارکینــگ 
مشــاع هســتند. معمواًل اســتفاده از 
پارکینــگ هــای مشــاع بــه صورت 
توافقــی بــوده از قبــل بــه مســتأجر 
یــا خریــدار منــزل گفتــه می شــود 
کــه آیــا حــق اســتفاده از پارکینــگ 

ــر. ــا خی را دارد ی

پارکینــگ  اجــاره  قانــون 
رتمــان پا آ

ــه  ــی ک ــوارد مهم ــی از م یک
ــگام  ــداران هن ــا خری مســتاجران ی
معاملــه یــک واحــد آپارتمــان بایــد 
در نظــر داشــته باشــند، توجــه 
بــه جزئیاتــی در مــورد انبــاری 
اســت.  ســاختمان  پارکینــگ  و 
قانــون اجــاره پارکینــگ آپارتمــان 
و مشــخصات آن معمــواًل در همان 
زمــان توافــق یــا معاملــه بــه 
در  می شــود.  گوشــزد  مســتأجر 
واقــع قوانیــن پارکینــگ  هــای 
ــه ایــن صــورت اســت  اجــاره ای ب
ــاره از  ــه ی اج ــرد در لحظ ــه ف ک
ــا  ــی ی ــگ اختصاص ــود پارکین وج
پارکینــگ مشــاع مطلــع شــده 
عــدم  یــا  اختصــاص  حتــی  و 
ــد.  ــگ را می دان ــاص پارکین اختص
بنابرایــن در زمــان ســکونت در 
ــد ادعــای  واحــد آپارتمــان می توان
ــر.  ــا خی پارکینــگ داشــته باشــد ی
ــالف  ــان برخ ــب آپارتم ــر صاح اگ
قــرار اولیــه، نتوانــد مفــاد قــرارداد 
ــخص  ــد، ش ــم کن ــه را فراه اولی
ــوا  ــه دع ــد اقام ــتأجر می توان مس
دریافــت  بــه  نســبت  و  کــرده 
البتــه  کنــد.  اقــدام  پارکینــگ 
بهتریــن گزینــه توافــق اســت کــه 
ــرد. ــن انجــام گی ــن طرفی ــد بی بای

انتقال پارکینگ آپارتمان

نیــن  قوا ز  ا دیگــر  یکــی 
پارکینــگ آپارتمــان شــامل انتقــال 
پارکینــگ بــه افــراد دیگــر اســت. 
ــه شــکلی  گاهــی ایــن وضعیــت ب
پیــش می آیــد کــه یکــی از اهالــی 
ــوده و  ــودرو ب ــد خ ــاختمان فاق س
ــگ  ــه پارکین ــد ک ــح می ده ترجی
ــه صــورت مجــزا  واحــد خــود را ب
در اختیــار یــک مســتأجر قــرار 
داده یــا طبــق قــرارداد بفروشــد. در 
مــورد انتقــال پارکینــگ آپارتمــان 

ــود دارد: ــت وج دو حال

اگــر خریــدار یــا مســتأجر 
پارکینــگ از همــان آپارتمان باشــد

پارکینــگ  قانــون  طبــق 
ملــی  مقــررات  در  آپارتمــان 
ســاختمان، اگــر فــرد مســتأجر یــا 
خریــدار در همــان آپارتمان ســاکن 
باشــد، انتقــال پارکینــگ آپارتمــان 
ــرد  ــت و ف ــد داش ــکلی نخواه مش
کنــد،  واگــذار  را  آن  می توانــد 
ــگ  ــه پارکین ــه شــرطی ک ــه ب البت

ــد. ــی باش اختصاص

اگــر خریــدار یــا مســتأجر 
پارکینــگ ســاکن آپارتمــان نباشــد

پارکینــگ  قانــون  طبــق 
ملــی  مقــررات  در  آپارتمــان 
ســاختمان، امــکان واگــذاری و 

انتقــال پارکینــگ بــه افــراد خــارج 
از آپارتمــان مــورد نظــر وجــود 
نــدارد و حتــی در مــورد پارکینــگ 
اختصاصــی نیــز ایــن وضعیــت 
در  البتــه  نیســت.  اجــرا  قابــل 

ــگ  ــب پارکین ــاره، صاح ــورد اج م
ســاکنین  ســایر  بــا  می توانــد 
آپارتمــان توافــق کــرده و پارکینگ 
خــود را بــرای مــدت محــدود اجاره 

ــد. ده

ــگ در  ــیم پارکین ــون تقس قان
ــان آپارتم

پارکینــگ  تقســیم  نحــوه 
آپارتمــان بطــور کامل و مشــخص 
قانــون واضحــی دارد و اگر توســط 
خریــدار و فروشــنده رعایــت شــود، 
معمــواًل مشــکل خاصــی بــه وجود 
ــه  ــائلی ک ــی از مس ــد. یک نمی آی
ــگ  ــن پارکین ــا قوانی ــه ب در رابط
ــن اســت  ــود دارد ای ــان وج آپارتم
کــه فروشــندگان بــه دنبــال ســوء 
ــر آن  ــا تغیی ــون ی ــتفاده از قان اس
بــه ســود خــود هســتند. ایــن 
ضوابــط پارکینــگ در مقــررات 
ــه طــور کامــل  ــی ســاختمان ب مل
مشــخص اســت و هــر دو طــرف 
می تواننــد از ایــن قوانیــن اســتفاده 

ــد. کنن
ــون  ــی، در قان ــور کل ــه ط ب
تقســیم پارکینــگ در آپارتمــان 
ذکــر شــده اســت کــه هــر واحــد 
ــگ  ــد دارای پارکین ــی بای آپارتمان
اختصاصــی باشــد و معمــواًل در 
ــه  ــان ب ــاخت آپارتم ــی و س طراح
ــا  ــود. ام ــه می ش ــوارد توج ــن م ای
ــی  ــائل فن ــر مس ــه خاط ــی ب گاه
یــا هــر مشــکل دیگــری، امــکان 
ــی  ــگ اختصاص ــتفاده از پارکین اس
ــود  ــان وج ــاکنین آپارتم ــرای س ب

نــدارد و آنهــا مجبــور هســتند 
ــتفاده  ــاع اس ــگ مش ــه از پارکین ک
کننــد. وجــود پارکینــگ مشــاع 
ــه  ــد مشــکالت متعــددی ب می توان
ــون اصلــی  ــاورد، امــا قان وجــود بی
در ایــن مــورد، توافــق بیــن طرفین 
اســت و معمــواًل از قبــل مشــخص 
از  یــک  کــدام  کــه  می شــود 
اهالــی ســاختمان حــق اســتفاده از 

ــدارد. ــگ را ن پارکین
بنابراین، اگــر در یک آپارتمان 
ســاکن هســتید و از نحــوه تقســیم 
ــن آن  ــان و قوانی ــگ آپارتم پارکین
شــاکی هســتید، می توانیــد بــه 
قــرارداد خریــد یــا اجاره واحــد خود 
ــد  ــر در آن قی ــد و اگ ــه کنی مراجع
ــگ  ــما پارکین ــه ش ــد ک ــده باش ش
داشــت،  خواهیــد  اختصاصــی 
اقامــه دعــوا کنیــد،  می توانیــد 
ــگ  ــما پارکین ــرای ش ــر ب ــا اگ ام
اختصاصــی یــا مشــاع در نظــر 
گرفتــه نشــده باشــد، امــکان اقامــه 
ــدارد. ــود ن ــما وج ــرای ش ــوا ب دع

پارک موتور در پارکینگ
کــه  ردی  مــوا ز  ا یکــی 
ــاجره  ــوع مش ــه موض ــواًل ب معم
مســتأجر  و  همســایه ها  بیــن 
آپارتمــان تبدیــل  یــا صاحــب 
در  موتــور  قانــون  می شــود، 
ــه  ــت ک ــان اس ــگ آپارتم پارکین
ــالع  ــدم اط ــز از ع ــورد نی ــن م ای
آنهــا نســبت بــه قوانیــن پارکینگ 
آپارتمــان نشــأت می گیــرد. جالــب 
اســت بدانیــد کــه تمامــی قوانیــن 
ــدی  ــا تقســیم بن ــا ب ــگ  ه پارکین
آنهــا بــه دو دســته پارکینــگ 
اختصاصــی و مشــاع قابــل توجیــه 
ــن دو  ــه از ای ــانی ک ــت و کس اس
قانــون اطــالع داشــته باشــند، بــه 
راحتــی می تواننــد مشــکالت بیــن 

ــد. ــل کنن ــود را ح خ
در مــورد قانــون موتــور در 
پارکینــگ آپارتمــان، اگــر پارکینگ 
فــرد مــورد نظــر بــه صــورت 
ــد  ــد، وی می توان ــی باش اختصاص
عــالوه بــر وســیله نقلیــه یــا همان 
تجهیــزات  شــخصی،  خــودرو 
ــور، وســایل و  ــد موت دیگــری مانن
تجهیــزات اضافــی منــزل و حتــی 
دوچرخــه خــود را در ایــن منطقــه 
قــرار دهــد. امــا در مــورد پارکینگ 

مشــاع ایــن قانــون تغییــر می کنــد 
و الزم اســت کــه بــا ســایر اهالــی 
آپارتمــان توافــق انجــام شــود. 
ــن  ــد کــه قوانی ــب اســت بدانی جال
پارکینــگ آپارتمــان اجازه گذاشــتن 
دوچرخــه در پارکینــگ را هــم بــه 
ایــن افــراد نمی دهــد و آنهــا بایــد 
ــی  ــایر اهال ــا س ــورد ب ــن م در ای

ــق برســند. ــه تواف ســاختمان ب

قوانین پارکینگ عمومی
ضوابــط پارکینــگ عمومی نیز 
یکــی از مواردی اســت کــه احتمال 
بروز مشــاجره بیــن افراد مختلف در 
آن وجود دارد. خوشــبختانه در مورد 
ــواًل  ــی، معم ــای عموم پارکینگ ه
فضــای اختصــاص یافتــه بــه هــر 
کــدام از خودروهــا مشــخص اســت 
ــه فضــای  ــد ک ــرد می دان ــر ف و ه
ــادی  ــه در چــه ابع اختصــاص یافت
و بــه چــه صورتــی اســت. امــا بــه 
ــی  ــگام طراح ــه هن ــی، ب ــور کل ط
پارکینگ هــا الزم اســت کــه چنــد 
نکتــه رعایــت شــود تــا پارکینــگ 
از لحــاظ اســتاندارد مناســب تلقــی 

: د شو
عمومــی  پارکینگ هــای  در 
حداقــل دهانــه الزم بایــد 2,5 متــر 
باشــد و حداقــل عــرض توقــف دو 
ــد 4,5   ــون بای ــق قان ــودرو طب خ

ــه شــود؛ ــر در نظــر گرفت مت
عمومــی  پارکینگ هــای  در 
ــع  ــر مرب ــش از ۱000 مت ــه بی ک
مســاحت دارنــد یــا 25 واحــد 
پارکینــگ در آنهــا در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، می تــوان ارتفــاع 
پارکینــگ را تــا 3 متــر افزایش داد.
نیــن  قوا در  مــوارد  ایــن 
عــث  با مــی  عمو کینــگ  ر پا
می شــود کــه حریــم هــر کــدام از 
خودروهــا کامــاًل مشــخص شــده و 
فــرد بــا فضــای واضــح و تعریــف 
شــده مواجــه شــود. در نتیجــه، 
ــرای  ــی ب ــای کاف ــر فض ــی اگ حت
ــده  ــه ش ــر گرفت ــا در نظ خودروه
اختصاصــی  پارکینــگ  و  باشــد 
ــم  ــاز ه ــرد، ب ــق گی ــا تعل ــه آنه ب
بــه  پارکینگ هــا  ایــن  فضــای 
صــورت مشــخص و تعریــف شــده 
در نظــر گرفتــه می شــود و امــکان 
اســتفاده از آنهــا بــه صورت مشــاع 

ــدارد. ــود ن وج

همه آنچه که باید در مورد پارکینگ ها و قوانین پارکینگ بدانید

 پارکینگ ها و قوانین پارکینگ

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

نقل بین المللی( می باشد .
این  عمر  که  این  علیرغم 
اطالعات بیش از ۲0 سال است  
بی  تکنولوژیکی  های  نوآوری  و 
روز  هر  زمینه  این  در  شماری 
معرفی می شود ، اصول اساسی 
نکرده  تغییر  ترافیک  مهندسی 
است: دستیابی به حرکت ایمن، 
کارآمد و راحت مردم و کاالها با 
استفاده از خیابان ها، جاده ها و 
بزرگراه ها هدف این علم می باشد.

است  علمی  ترافیک،  مهندسی 
هندسی  طراحی  ریزی،  برنامه  با  که 
و عملیات ترافیکی جاده ها، خیابان ها 
و بزرگراه ها و شبکه های آنها، پایانه 
ها، سرزمین های کنار هم قرار گرفته 
و روابط با سایر وسایل حمل و نقل به 
منظور دستیابی به حرکت ایمن، کارآمد 
و راحت مردم و کاالها ،اصول مهندسی 
را اجرا می کند که به حل مسائل حمل 
با توجه به روانشناسی و عادت  و نقل 
نقل  و  حمل  سیستم  کاربران  های 

کمک می کند.
بسیاری از مردم هنوز تعجب می 
کنند که چرا حل یک مشکل ترافیکی 
مهندس  یک  که  است،   دشوار  انقدر 
برای حل آن دعوت  میشود.  بسیاری 
از افراد تصور میکنند که با نصب یک 
و  ، چراغ چشمک زن  راهنمایی  چراغ 
افزایش  یا  و  بیشتر   های  دوربین  یا 
محدودیت های سرعت و عبور و مرور 

و یا زوج و فرد کردن اجازه تردد  وسایل 
ترافیکی  مشکل  یک  نقل،  و  حمل 
قابل حل است ولی بسیاری از مسائل 
ترافیکی نیاز به بررسی عواملی، غیر از 
خود وسایل حمل و نقل و یا استفاده از 

تجهیزات کنترلی دارد .
یکی از بزرگترین موانعی که یک 
مهندس ترافیک حرفه ای با آن مواجه 
غیر  مهندسی  از  هایی  تئوری  است، 
ترافیکی  است  هنگامی که که تخصص 
ندارند، نتیجه تاسف آوری ایجاد کرده و 
خطرات ترافیکی زمانی به اوج خود می 
رسند که نظریه های اشتباه به اجرا در 
می آیندبا این حال هر زمان که کنترل 
ترافیک غیر ضروری یا بیش از حد نصب 
می شود معموال منجر به ایجاد شرایط 

ترافیکی خطرناک می شوند.

مهندسان ترافیک چگونه مشکالت 
ترافیک را حل می کنند؟

می  را  ترافیک  مهندسین  نقش 
توان با حرفه ی پزشکی در حفاظت از 
مردم مقایسه کرد. به عنوان متخصصان 
به  ترافیک  مهندسان  دیده،  آموزش 
ترافیک  عمومی  شرایط  های  نشانه 

نگاه می کنند و تشخیص صحیح می 
دهند، تعداد ترافیک را تجزیه و تحلیل 
می کنند، آمار تصادف را تجزیه و تحلیل 
می کنند، داده های سرعت را مطالعه 
بررسی می کنند،  را  می کنند، شرایط 
نتایج  و  کنند  می  مطالعه  و  تحقیقات 
را تجمیع و تحلیل و بررسی می کنند .

تصمیم  که  ر  نطو هما درست 
پزشکان در مورد سالمت پذیرفته می 
شود، حتی اگر دارو ممکن است تلخ یا 
سوزن دردناک باشد، بنابراین تصمیمات 
باید مورد  مهندسان ترافیک حرفه ای 

توجه قرار گیرد.

چگونه مهندسان ترافیک ، ترافیک 
امن تر را ارتقا می دهند؟

فیک  ا تر سی  مهند علم  ر  د
،مهندسان ترافیک با ارائه شرایط جاده 
کارآمد  و  مستقیم  ترافیک  به  که  ای 
را  ترافیکی  شرایط  کنند،  می  کمک 

تضمین می کنند.
که  است  ده  ا د نشان  تجربه 
فیک  ترا دستکاری  با  یمنی  فاکتورا
اختالل  و  بوده  ارتباط  در  مستقیم 
درجریان ترافیک مستقیم احتمال وقوع 

حوادث را افزایش می دهد.
این امکان وجود دارد که عملیات 
ترافیکی ناگهانی ناشی از وسیله نقلیه ای 
است که در مسیر جاده، گذراندن و بافتن 
مانور، و یا سایر عناصر تعجب، متوقف 
می شود. به عنوان مثال، سیگنال های 
های  محدودیت  ترافیک،  ناخواسته 
از حد  بیش  و عالئم  نامحدود سرعت 
است سبب سردرگمی  ممکن  بسیاری 

و ناامیدی شود.
معنای  به  لزوما  کندتر  سرعت 
عملکرد ترافیک امن تر نیست. شانس 
حادثه  یک  در  شدن  درگیر  رانندگان 
کمترین زمانی است که آنها با سرعت 

متوسط ترافیک مسافرت می کنند.

فیک  ترا کنترل  های  ه  دستگا
چیست؟

از  منظور  ترافیک  مهندسی  در 
نشانه  ترافیک،  کنترل  های  دستگاه 
چشمک  چراغهای  ها،  سیگنال  ها، 
زن و دستگاه هایی هستند که در یک 
سازمان  یک  توسط  بزرگراه  یا  خیابان 
دولتی مجاز به تنظیم، هشدار دادن یا 

هدایت ترافیک قرار می گیرند.

کنترل  های  دستگاه  “یکنواختی 
ترافیک” چیست؟

“یکنواختی” بدین معنی است که 
تکرار  به همان شیوه  را  شرایط مشابه 
ترافیک،  تکنولوژی  به  توجه  با  کنید. 
یکنواختی وظایف رانندگان را ساده می 
فوری  درک  و  تشخیص  به  زیرا  کند، 
با قراردادن  کمک می کند. یکنواختی 
همه آن شرایط کمک می کند تا اشتیاه 
به  کمک  این  و  یافته  کاهش  انسانی 
اقتصاد  و  کنترل  در  عمومی  مسئوالن 
اداره  و  نگهداری  نصب،  ساخت،  در 

جاده ها است.
دستگاه  به  مربوط  دستورالعمل 
های کنترل ترافیک یکنواخت انتشاراتی 
برای  که  را  اساسی  اصول  که  است 
طراحی و استفاده از دستگاه های کنترل 
ترافیک حاکم است، تعیین می کند. این 
کتاب توسط یک کمیته ملی تهیه شده 
که شامل نمایندگی های ایالتی، ایالتی 
این  در  استانداردها  بود.  شهرداری  و 
به  خاص،  استثناء  با  راهنما،  دفترچه 
اعمال  ها  بزرگراه  و  ها  خیابان  تمامی 
آژانس دولتی  به  توجه  بدون  می شود 

که صالحیت آن را دارد.

بر  تاثیری  محدودیت سرعت چه 
سرعت واقعی ترافیک دارد؟

سرعت  ارسال  های  محدودیت 
واقعی  سرعت  بر  کمی  بسیار  تاثیر 
وجود  معمول  باور  یک  دارند.  ترافیک 
دارد که نشانه های محدودیت سرعت 
باعث می شود رانندگان بر این اساس 
واکنش نشان دهند. این درست نیست 
و به همین دلیل محدودیت های سرعت 
ارسال شده باید برای دستیابی به انطباق 

واقعی باشند.
الزم به ذکر است که محدودیت 
حتی  عرف  از  خارج  کم  سرعت  های 
نقض  نیز  مسئول  رانندگان  طریق  از 
می شوند. اجرای محدودیت های غیر 
حرفه ای کم، به اصطالح “تله سرعت” 
ایجاد می کند که خود به خطرات جاده 
محدودیت  ارسال  شود.  می  منجر  ای 
اثربخشی  های سرعت مناسب موجب 
به  و کمک  ترافیک  جریان  هماهنگی 

اجرای موثر قانون می شود.

نصب  باید  راهنمایی  چراغ  چرا  
شود؟

سیگنال های ترافیکی باید زمانی 
نصب شوند که منجر به حل مشکالت 
ترافیکی شوند . این تعیین باید بر اساس 

یک مطالعه مهندسی باشد.
یک سیگنال ترافیکی حقیقی که 
به درستی در آن واقع شده و اداره می 
شود، ممکن است موجبات حرکت منظم 
تر ترافیک را فراهم کند و ممکن است 
از حوادث را کاهش  وقوع نوع خاصی 
سیگنال  یک  دیگر،  سوی  از  دهد. 
ترافیکی غیرمجاز میتواند موجب افزایش 

تأخیر، کالفگی و حوادث شود.
به نظر می رسد بسیاری از مردم 
بر این باورند که سیگنال های ترافیک 
در  فیکی  ترا مشکالت  همه  پاسخ 
تقاطعات است. اگر این درست بود، هیچ 
مهندس ترافیک تقاضای یک سیگنال را 
رد نمی کرد. با این حال، یک ترافیک 
تنها با متوقف کردن ترافیک عمل می 
نقلیه  زمانی که یک وسیله  و هر  کند 
شود،  می  متوقف  جاده  در  موتوری 
مهم  دارد.  خطروجود  بالقوه  احتمال 
تایر  یک  توسط  توقف  آیا  که  نیست 
سیگنال  یک  یا  شود  می  ایجاد  صاف 
ترافیکی؛ این خطر ممکن است وجود 

داشته باشد که خودروهای پشت متوجه 
خودروی متوقف شده نباشند تا زمانی که 

دیگر دیر شود.
به  ید  با  همواره  میان  این  در 
مسافت بین دو سیگنال و مسافتی که 
نداریم  سیگنال  طوالنی  خط  یک  در 
توجه کرد ، بسیار اتفاق افتاده که افراد 
در یک خط طوالنی از ماشینها منتظر 
از  قبل  هنگام  این  در  و  بودند  حرکت 
حرکت دوباره با چراغ قرمز روبرو شده 
اند ، برای جلوگیری از این نوع ناراحتی 
به  نیاز  پتانسیل حوادث،  افزایش  و  ها 
اساس  بر  باید  ترافیکی  های  سیگنال 
مطالعات مهندسی ترافیک صحیح باشد.

 منظور اصلی از عالئم راهنمایی 
چیست؟

هدف اصلی نشانه های راهنمای 
این است که مسافران را به مقصد خود 
هدایت کنید با بهترین مسیررا به آنها 
نشان دهیم . با این حال، نشانه هایی 
که لیست تمام احتماالت را که ممکن 
است در بزرگراه به وجود آیند را نشان 
باید  رانندگان  امکان پذیر نیست.  دهد 
آمادگی مناسب برای تعیین مقصد خود 

در  که  را  اطالعاتی  و  باشند  داشته  را 
نقشه جاده یا سیستم های GPS به 
آسانی در دسترس باشد را داشته باشند.

پیام  ترافیک  مهندسان  چگونه 
های نشانه راهنمایی را تعیین می کنند؟

عالئم  فیک  ا تر مهندسی  ر  د
وضوح  و  سادگی  به  نیاز  راهنمای 
در  نقلیه  وسایل  رانندگان  زیرا  دارند، 
حال حرکت قادر به خواندن پیام های 
طوالنی و پیچیده در نشانه ها نیستند. 
نباید  پیام  های  نشانه  دلیل  همین  به 

بیش از سه خط باشد.
در بزرگراه ها، سرعت های باالی 
را  ها  تعداد عالمت  تقاضای  ترافیکی، 
محدود به آنهایی که ضروری است برای 
هدایت موتورسواران محدود می شود. 
خروج،  شماره  توسط  آزادراه  خروجی 
شماره مسیر یا نام جاده تقاطع شناسایی 
شده است. بعضی از پیام های اضافی 
ممکن است در صورت موجه ارائه شوند.

در مناطق روستایی، ممکن است 
به  مسافران  هدایت  برای  را  عالئم 
خدماتی از قبیل راهروهای کنار جاده، 

گاز، غذا و مسکن نصب کنند.

مهندسی ترافیک چیست  و چرا  ضروری است ؟

مهندسی ترافیک
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پیشکسوت بدنسازی ایران:
مدیریت سفارشی در فدراسيون بدنسازی نتيجه ای ندارد

عضو هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و چهره شاخص بدنسازی جهان، از اقدام 
رییس فدراسیون در دادن اختیارات نامحدود به مدیر تیم های ملی بدنسازی و مدیریت 

توصیه پذیر وی انتقاد کرد.
علی تبریزی پیشکسوت بدنسازی ایران و دارنده عناوین قهرمانی جهان که 
در حال حاضر به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و کارشناس خبره 
مشغول به فعالیت است، در نامه ای به رییس فدراسیون بدنسازی با انتقاد از بروز 
حواشی متعدد در بدنسازی ایران، از مدیریت سفارشی و توصیه پذیری عبدالمهدی 
نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و همچنین دادن اختیارات نامحدود به مدیر تیم 

های ملی شدیدا انتقاد کرد.
تبریزی در نامه خود به رییس فدراسیون بدنسازی نوشت:

مدیریت و اداره یک مجموعه بزرگ و فهیم به قدمت فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام می طلبد که فارغ از هر گونه سفارش و توصیه پذیری با توجه به شایسته 
ساالری، کارها را پیش برد تا درصد خطا و اشتباه به کمترین حد ممکن رسیده و 
زمینه بروز حواشی مهیا نگردد. همانطور که شاهد هستیم در این 9 ماه، هر هفته 
مشکالت و حواشی زیادی را شاهد بودیم. در مدیریت های دلسوزانه و عدالت محور 
شرح وظایف همه افراد زیرمجموعه مشخص است و هرگز نیز این شرح وظایف تابع 
احساس و توصیه این و آن قرار نمی گیرد، که یکی از این مجموعه ها مدیریت تیم 
های ملی است که شرح وظایفش اظهر من الشمس است، اما اینکه چرا شما به این 
اندازه برای ایشان اختیارات قائل شده اید نه برای من و نه سایر پیشکسوتان،قهرمانان 

و مسئوالن کمیته ها مشخص نیست!
حتما خاطرتان هست که در جلسه فی ما بین مقرر گردید اسامی مربیان تیم های 
ملی در هیات رییسه فدراسیون مطرح و با تایید اعضای هیات رییسه، مربیان انتخاب 
شوند. کاری که از همان اول هم مشخص بود شما قادر به انجام آن نیستید! در حالیکه 
شرح وظایف مدیریت تیم های ملی را خوب می دانستید و هم خوب، به خصوصیات 
اخالقی، کالمی و برخوردهای ناپسند ایشان با قهرمانان زحمتکش تیم های ملی آگاه 
بودید. آخر مگر می شود، هم مدیر تیم های ملی بود، هم برای کمیته فنی تصمیم 
گرفت، در امورات کمیته مربیان دخالت کرد، به جای سخنگوی فدراسیون حرف زد 
و هم در کار قضاوت نظر داد و هم در تصمیم گیری های کالن نقش اعضای هیات 
رئیسه را ایفا کرد، برای این و آن شاخ و شانه کشید و قهرمانان افتخارآفرین کشورمان 
را تهدید به ممانعت و جلوگیری از حضور در تیم ملی کرد، بطوریکه تعدادی از مدال 

آوران کشورمان تصمیم به حضور در مسابقات با نام سایر کشورهای دیگر گرفتند.
متاسفانه با این نوع مدیریت و انتخاب سفارشی و توصیه ای افراد، قطعا راه را 
برای ادامه فعالیت فدراسیون سخت خواهد کرد. مدیریتی که هر روز اعتراض به حق 
جامعه بدنسازی و پرورش اندام به نوع تصمیمات شما بیشتر و بیشتر شده است و به 
نوعی کار را در آینده از دست شما خارج خواهد کرد و در اولین و کوتاه ترین زمان 

ممکن، با اعتراض جدی سایر قهرمانان و پیشکسوتان دلسوز مواجه خواهید شد.

نایب رئیس سابق فدراسیون بسکتبال:
شرایط بسکتبال در چهار سال گذشته قابل قبول نيست

پیشکسوت و نایب رئیس سابق فدراسیون بسکتبال معتقد است، این رشته به 
خون تازه نیاز دارد و شرایط بسکتبال در چهار سال گذشته قابل قبول نیست.

فدراسیون بسکتبال ایران که طی چهار سال گذشته با ریاست رامین طباطبایی 
اداره می شد، اکنون به مرحله ای رسیده که بار دیگر خانواده این رشته باید درباره چهار 
سال آینده آن تصمیم گیری کنند؛ تصمیم هایی که باید در قالب آرا، داخل صندوق 
رای ریخته شوند تا این رشته بار دیگر رئیس چهار سال آینده خود را بشناسد. به همین 
منظور ایسنا گفت وگویی را با امیر ایلیاوی ملی پوش سابق، پیشکسوت، کارشناس و 
نایب رئیس سابق فدراسیون بسکتبال ترتیب داده است که در ادامه آن را می خوانید.

* بسکتبال به خون تازه نیاز دارد
ایلیاوی درباره شرایط فدراسیون بسکتبال ایران طی چهار سال گذشته، توضیح 
داد: شرایط فدراسیون بسکتبال در عرض این چهار سال شرایط خاصی بود و هیچ 
کار جدی انجام نگرفت. ما هر چه که داشتیم مربوط به فدراسیون قبل بود و االن ما 
احتیاج داریم که خون تازه ای در رگ های بسکتبال جاری شود. با توجه به تغییرات 
وزارت ورزش که االن یک وزیر ورزشی دارد، امیدوار هستم ایشان متوجه این شرایط 

شده و وضعیت را در این رشته تغییر دهند.
* در 4 سال گذشته فقط تغییرات دیدیم

او ادامه داد: جامعه بسکتبال جامعه پویا است و افرادی در آن هستند که می توانند 
به داد بسکتبال برسند. متاسفانه در این چهار سال فرایند  استعداد یابی جوانان، مسابقات 
باشگاه ها، تیم ملی و ... شرایطی بود که این قطار خودش حرکت کرد. باید کسی باشد 
که از خالقیت های افراد استفاده کند، اما  متاسفانه این اتفاق در فدراسیون فعلی رخ 
نداد. امیدوارم هرکس که می آید به این اولویت ها توجه کند. درست است که کرونا 
هم تاثیرگذار بود، اما به طور کلی فدراسیون باید از مجموعه افراد کارآمد آن رشته به 
نحو احسن استفاده کند. در این فدراسیون بیشتر تغییرات انجام شد تا کارهای ریشه ای. 

امیدوارم هرکس روی کار آمد به این نکات توجه کند.
نایب رئیس سابق فدراسیون بسکتبال، با اشاره به ضعف های این فدراسیون طی 
چهار سال گذشته، اظهار کرد: بسکتبالی که استعدادیابی نداشته باشد و در رده های پایه 
آن کار نشود، مسابقات خوبی در رده های نونهاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و 
باشگاهی آن برگزار نشود، رشد نخواهد کرد. فدراسیون بودجه کافی دارد، اما اتفاقاتی 
افتاد که در شأن بسکتبال ما نبود. اتفاقاتی در بین بازیکنان رخ داد که مشکل از مسئول 
فدراسیون، سرپرست، مربی و مدیر تیم بود. چنین اتفاقاتی در سن بازیکنی طبیعی است، 
پس مشکل از مدیریت بود. زمانی این اتفاقات رخ داد که خود مسئول فدراسیون هم 

در فرودگاه بود و با تیم جوانان اعزام می شد.
* فدراسیون های قبل پدر بودند

او درباره ضعف های فدراسیون بسکتبال در چهار سال قبل نیز گفت: در سال های 
گذشته فدراسیون ما به معنای واقعی پدر بود، اما االن مسائلی در فدراسیون هست که 
این اتفاقات در جایگاه بسکتبال نیست. اگر بسکتبال به المپیک و جام جهانی رفت 
اثرات روسای سابق فدراسیون بود. ما در این چهار سال تنها افراد را جابجا کردیم. 
منطق و اصول این را می گوید که فدراسیون یک کار جمعی، متشکل از افراد مختلف 
در جایگاه های مختلف است. در این فدراسیون چنین اتفاقی رخ نداد و فدراسیون مرتب 
حرکت دورانی داشت و آدم ها را جابجا کرد. بنده یک بار نشنیدم جلسه هیات مدیره، 
مربیان و داوران باشد، در شهرهای مختلف کالس باشد، کمیته مربیان فعال نداشتیم، 
کمیته داوران به آن صورت نداشتیم و فقط افراد جابجا می شدند. فدراسیون قائم به 

شخص بود و دو سه نفر اداره اش میکردند.
* فدراسیون بسکتبال چهار سال سردرگم بود

پیشکسوت بسکتبال ایران گفت: وقتی در دو سال چندین دبیر عوض شود همگی 
نشان از مشکالت فدراسیون است. این فدراسیون یک فدراسیون سردرگم و نا آشنا به 
بسکتبال بود. ممکن است من قهرمان بسکتبال باشم، اما مدیر خوبی نباشم. در تمام 
دنیا اکثر فدراسیون های بسکتبال، روسای آن ها تمکن مالی دارند و دنیا دیده هستند. 
در فدراسیون فعلی چیزی که بیشتر جلب توجه میکرد، مسافرت های این بزرگواران بود. 

* دلیل اتفاقات فرودگاه ، ضعف فدراسیون است
او افزود: در زمان روسای قبلی که بنده نایب رییس بودم، آقای مشحون سعی 
می کردند افرادی را با تیم بفرستند که کسب تجربه کنند، نه اینکه تنها خودمان اعزام 
شویم. فدراسیون بسکتبال تجارت خانه نیست و جایگاهی است برای افراد کاربلد که 
آن رشته ورزشی را جلو ببرند. جوانانی که در ورزش هستند ما بزرگترها باید آن ها را به 
راه درست هدایت کنیم ، اما وقتی خودمان اشکاالت متعدد داشته باشم، آن ها را منتقل 
میکنیم و نهایتا ورزشکاران از حرف های سرپرست، مدیر و مربی پیروی نمی کنند تا 

اتفاق فرودگاه امام رخ می دهد.
ایلیاوی در پایان صحبت های خود نیز اضافه کرد: امیدوارم در انتخابات پیش رو 
وزیر محترم ورزش که از قهرمانان به نام بوده و دوره های مختلف مدیریتی را هم طی 
کرده به این نکات توجه کند. اگر به این نکته توجه نکند فرقی با وزرای قبل نخواهد 
داشت، اما چون یک شخص ورزشی است انتظار بیشتری داریم. امیدوارم متناسب با 
جایگاه بسکتبال اتفاقات خوب رخ دهد و هرکس که سکان هدایت بسکتبال را برعهده 

میگیرد، از همه پتانسیل بسکتبال استفاده کند.

لئو در نقش ال دیه گو؛
مسی و آرژانتين دوباره در اوج

به نظر می رسد که رابطه لیونل مسی، ستاره پاری سن ژرمن، و تیم ملی 
آرژانتین در دوران اوج قرار دارد.

نسل مسی اینجا در خط مقدم است. او تشویق می کند، احساساتی می شود، دیوانه 
می شود و احساس می کند که چنین اتفاقی پیش از این هرگز رخ نداده است، چنین 
عشقی در جریان نبوده و این داستان عاشقانه تیم ملی با مردم هرگز وجود نداشته است.
و این احساس کامال واقعی است چون کسانی که زیر 20 سال دارند و خاطره ای 
از جام جهانی پیش از برزیل را یاد نمی آورند با تماشای ورود تیم ملی به زمین، با گوش 
دادن به سرود ملی و با تماشای این بازیکن شماره ۱0 که توپ را چنان پیش می برد 

که انگار یویوست حسی باورنکردنی و فوق العاده را تجربه می کنند.
را  تیم  بازی  تا  می کنند  روشن  را  تلویزیون  وقتی  آنهاست  با  احساس  این 
ببینند، وقتی وارد سایت ها می شوند تا خبرها را بخوانند، وقتی در حال کار با تلفن 
همراهشان هستند و وقتی در تخت خود به تماشای لحظات جذاب بازی در یوتیوب 

مشغول می شوند...
اما شمایی که در حال شانه کشیدن به موهای خاکستری خود هستید، شمایی 
که قدم به 50 سالگی گذاشته اید، شمایی که با گل های کمپس در سال ۱97۸ به 
دنیا آمدید، شمایی که درخشش مارادونا در سال ۱9۸۶ را به خاطر دارید، شمایی که 
وقتی اتوبوس تیم از جام جهانی ۱990 ایتالیا برگشت به استقبالش رفتید، شمایی 
با  که  ریختید، شمایی  اشک  دیه گو  کردند«  قطع  را  من  پای  »آنها  جمله  با  که 
چرخش های بیلسا لذت بردید، شمایی که تولد دوباره فوتبال ما را با تیم پکرمن در 
سال 200۶ حس کردید، شمایی که جسارت تماشای بازی تیم سابیا و آن ترکیب 
فوق العاده مسی – آگوئرو – ایگواین – دی ماریا را داشتید، شما می دانید که داستان 
عاشقانه مشابهی پیش از این وجود داشته است. نکته اینجاست که زمان زیادی از 
آن گذشته و ناامیدی چنان غلبه کرده که به نظر می رسد عشق به تیم ملی برای 

اولین بار ایجاد شده است.
از زمان آغاز کار منوتی پیش از جام جهانی ۱97۸ و تا آخر دوره سابیا در سال 
20۱4 به جز لحظاتی معدود، به نظر می رسید که تیم ملی برنامه و پروژه ای دارد 
و در واقع دو قهرمانی جام جهانی نیز به دست آورد، در دو فینال دیگر حاضر بود و 

چندین قهرمانی در کوپا آمه ریکا نیز کسب کرد.
اما چیزی که به نظر تالش برای ساختن بهترین لحظات مدرن به نظر می رسید 
منجر به بحرانی شد که بدترین لحظات فدراسیون فوتبال آرژانتین را رقم زد. شکست 
در دو فینال کوپا آمه ریکا در سال 20۱5 و 20۱۶، داشتن سه سرمربی در دو سال، فرار 
از عدم کسب مجوز حضور در جام جهانی 20۱۸ روسیه با دشواری، عملکرد تیم در 
آن جام جهانی و اتفاقات پس از آن به نظر نقطه عطفی برای تیم ملی آرژانتین بود.
چون تیم اسکالونی در آن دریای تردید و ناباوری شروع به پیشروی کرد. به نظر 
می رسد که انتصاب او از سوی فدراسیون فوتبال آرژانتین انجام شده تا صرفا وقت 
بیشتری برای جذب سیمئونه، پوچتینو یا گایاردو وجود داشته باشد اما او در نهایت به 
موتور اصلی این کشتی تبدیل شد که حاال با آرامش در آب های آزاد پیش می رود.

خودش  گفته  به  و  داد  انجام  را  منطقی  و  هوشمندانه   کار  اسکالونی  چون 
بسیاری را از بازیکنان را امتحان کرده و به آنها فرصت داد تا خودی نشان دهند. 
همه می دانستند که بازسازی به زمان زیادی نیاز دارد اما در نهایت فشارهای شدیدی 

که روی تیم بود از بین رفت.
این مربی مدت های زیادی مشغول امتحان بود. به نظر می رسید که این روند 
بسیار طوالنی شده اما در آخر نتایج نشان دادند که حق با او بوده است. او از دی پل، 
پارادس، لوسلسو و الئوتارو مارتینز در ترکیب اصلی استفاده کرد. به این نتیجه رسید 
که اوتامندی بازیکن مهمی است که باید به حضورش در تیم ادامه دهد و به مسی 
فرصت داد تا متوجه شود که طاقت تماشای بازی های تیم ملی از تلویزیون را ندارد.
استعدادیابان بسیار در اروپا موفق شدند ناهوئل مولینا و دیبوس مارتینز را کشف 
کنند که تا دو ماه پیش بازیکنانی کامال ناشناخته بودند. سپس وقت بهره بردن از ثمره 

تیم ملی زیر 23 سال و یافتن نیکو گونزالس و کاتی رومرو رسید.
این گروه یکدست با این عزم جزم و تالش لذتبخش در کنار یکدیگر قرارگرفتند. 
همه می دانند که فقط یک نردبان وجود دارد و تنها کسی که می تواند به باال رفتن 
از این پله ها کمک کند، بازیکن شماره ۱0 است. قهرمانی در کوپا آمه ریکا پس از 
2۸ سال با همین روحیه به دست آمد. و این روند با بازیکنانی ادامه دارد که امروزه 

نمی توانند بدون صدها درخواست برای عکس گرفتن در خیابان قدم بزنند.
مردم از تیم ملی لذت می برند. بلیت بازی ها با سرعت تمام می شود و بازیکنان 
نیز از پوشیدن پیراهن سفید و آبی روشن خوشحال هستند. این اولین بار نیست اما 
پس از ناراحتی های بسیار، پس از قرنطینه دو ساله، پس از این احساس که بهترین 
تیم ملی با نسل قبلی از میان رفته، حاال این بازیکنان جوان پدیدار شدند که از 
کاپیتان تیم شان حمایت می کنند و تصویری جذاب از خود و تیم ملی حتی در هر 

پست اینستاگرام به نمایش درمی آورند.

نارضایتی واینالدوم از حضور در پاری سن ژرمن 
هلند  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان 
در  حضورش  از  که  کرد  اعتراف 

پاری سن ژرمن خوشحال نیست.
به گزارش سایت ُگل، »جورجینیو 
لیورپول  از  جدایی  از  پس  واینالدوم« 
به  رایگان  صورت  به  تابستان  در 
نقش  و  ا پیوست.  پاری سن ژرمن 
در  لیورپول  قهرمانی های  در  مهمی 
با  حاال  اما  داشت  مختلف  رقابت های 
نتوانسته  به خوبی  شروع فصل جدید، 
برود.  میدان  به  پاری سن ژرمن  برای 
اردوی  واینالدوم که در حال حاضر در 
تیم ملی هلند به سر می برد، در پاسخ 
به پرسش خبرنگاران که آیا در پاریس 
نه، گفت: نمی توانم  یا  خوشحال است 
بگویم که کاماًل خوشحالم. اوضاع آنطور 

که می خواستم نیست.
وی افزود: من در سال های اخیر بازی های زیادی انجام دادم و همیشه آماده 
بودم و همچنین بسیار خوب بازی کردم. اما حاال شرایط متفاوتی برای من رقم 
خورده و باید به آن عادت کنم. من واقعاً منتظر مرحله جدیدی بودم. این موضوع 

برای من خیلی سخت است. 
واینالدوم بیان کرد: این فوتبال است و من باید یاد بگیرم که چگونه با آن کنار 
بیایم. من یک مبارز هستم. باید مثبت اندیش باشم و سخت کار کنم تا آن را تغییر دهم.

این هافبک 30 ساله هلندی در تابستان پیشنهاد جدی از بارسلونا داشت اما در 
لحظات آخر نظر خود را تغییر داد و به پاری سن ژرمن پیوست.

»لمپارد« گزینه اصلی هدایت نيوکاسل
مالکان جدید باشگاه نیوکاسل به دنبال اسطوره چلسی برای هدایت نیمکت 

تیمشان هستند.
به گزارش نشریه سان، با روی کار آمدن مالکیت جدید تیم فوتبال نیوکاسل، 
مسووالن این باشگاه قصد دارند تا سرمربی جدید این تیم را انتخاب کنند. از این 
رو »فرانک لمپارد« سرمربی سابق چلسی یکی از گزینه های اصلی مالکان جدید 
نیوکاسل است. در حال حاضر »استیو بروس« هدایت نیوکاسل را بر عهده دارد. او 
دیروز برای اولین بار با »آماندا استاولی« یکی از سهامداران این باشگاه که صاحب 
۱0 درصد از سهام نیوکاسل است، مالقات کرد و به او گفته شده که فعال به کار 

خود در این تیم ادامه دهد.
لمپارد از زمان ترک چلسی در ژانویه بیکار بوده و مشتاق است تا به تیم جدیدی 

بپیوندد و هدایت آن را بر عهده گیرد. 
از »لوسین فاور« سرمربی سابق دورتموند نیز به عنوان یکی از گزینه های دیگر 
نیوکاسل برای هدایت این تیم نام برده می شود. فاور در تابستان پیشنهاد کریستال 
پاالس را رد کرد اما احتمااًل برای تصاحب تیم نیوکاسل با مالکیت جدید وسوسه شود.

گفت:  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
باالترین  با  امسال  که  باشید  مطمئن 
اولین تیم های دنیا خواهیم  امتیاز جزو 
جام جهانی صعود  به  اقتدار  با  که  بود 

می کنیم.
ایران در سومین  تیم ملی فوتبال 
دیدار خود در مسابقات نهایی مقدماتی 
جام جهانی 2022 قطر، توانست امارات را 
در زمین خودش شکست دهد تا با روحیه 
خوبی به استقبال بازی کره جنوبی برود.

حسین کعبی، در مورد برتری تیم 

ملی فوتبال ایران برابر امارات، بازی روز 
سه شنبه با کره جنوبی، دالیل موفقیت 
تیم ملی، شانس صعود به جام جهانی و ... 
صحبت هایی انجام داد که در زیر می خوانید:

بازی با امارات چطور بود؟
بازیکنان با ارائه یک بازی خوب، 
منطقی و با برنامه توانستند از این دیدار 
حساس سه امتیاز را بگیرند تا با روحیه 
با کره جنوبی  بازی  استقبال  به  خوبی 
از  پیش  دیدار  این  امتیاز  سه  بروند. 
حیاتی  ما  برای  کره  با  حساس  جدال 

از شرایط و  با آگاهی  بازیکنان  اما  بود 
حریف  توانستند  عملکرد  بهترین  ارائه 
ایران  به  پر  دست  و  دهند  را شکست 

بازگردند.
تیم ملی از ۱0 دیدار اخیر خود ۱0 
پیروزی خوب به دست آورده است. به 
نظر شما دلیل موفقیت تیم ملی چیست؟
اوج  در  که  داریم  خوبی  بازیکنان 
از  هم  با  همگی  هستند.  فوتبالشان 
به  و  برخوردار هستند  خوبی  هماهنگی 
تیم  در  خوبی  خیلی  شرایط  حتم  طور 

ملی حاکم است. از طرفی حضور »کریم 
باقری« و »وحید هاشمیان« هم بی تاثیر 
نیست. آنها تجربه خوبی دارند و از طرفی 
با بازیکنان دوست هستند و حضورشان 
توانسته همدلی بین اعضای تیم ایجاد کند.

به  نسبت  ما  فوتبال  نظر  به 
است.  شده  هجومی تر  قبل  سال های 

نظر شما در این باره چیست؟
مردم ما فوتبال هجومی و تکنیکی 
را دوست دارند. بازیکنان تکنیکی هم در 
تیم ملی هستند و به طور حتم موفقیت 
با ارائه فوتبال هجومی برای هواداران 

لذت بیشتری دارد.
از  زیادی  درصد  می رسد  نظر  به 
راه صعود به جام جهانی را طی کردیم. 

اینطور نیست؟
با  ل  مسا ا که  شید  با مطمئن 
باالترین امتیاز جزو اولین تیم های دنیا 
صعود  جهانی  جام  به  که  بود  خواهیم 
بازیکنان و کادر فنی  می کنیم. به این 

امیدوار هستم.
عملکرد  پایانی،  سوال  عنوان  به 
راست  جناح  در  را  محرمی  صادق 

چطور دیدید؟
است  باال  پتانسیل  با  بازیکنی  او 
و چند سال در باال ترین سطح فوتبال 
ایران و اروپا بازی کرده و در حال حاضر 
او  باالترین سطح تجربه قرار دارد.  در 
پتانسیل این را دارد تا سالیان سال در 

جناح راست برای تیم ملی بدرخشد.

پيشکسوت فوتبال ایران:

ایران با اقتدار به جام جهانی صعود می کند
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محمدرضا هاشمی کهندانی

الگو  یک  باالست.  آن  بنا  محمد 
برای سختکوشی و البته متعهد و مسئول 

بودن.
چهار طالی ناب کشتی فرنگی در 
مسابقات جهانی برای اثبات مردی که 
یک تنه کشتی فرنگی را از زیر سایه ی 
کشتی آزاد در ایران درآورد زیاد هم بود. 
چرا که او قبال خود را به همه اثبات کرده 
بود اما این چهار طال برای اثبات اینکه او 
هنوز هم »آقای خاص« است الزم بود. 
او از این باال و پایین ها در زندگی زیاد 
دیده و با گرفتن چند مدال و یا نگرفتن 

آن باال و پایین نمی شود.
بنا یک مربی و شخصیت  محمد 
خاص در ورزش ایران است. مرد فرنگ 
دیده ای که با تلفیقی از مدیریت سنتی و 
نوین، کشتی فرنگی ایران را احیا کرد و 
از زیر سایه کشتی آزاد بیرون آورد. مردی 
که با چشم های تیزبین خود استعدادها را 
زیر  گلخانه ای  روشی  به  را  آنها  و  دید 
پر و بال خود گرفت، نرمشی در مقابل 
انتخاب های  پای  و  نداد  نشان  انتقادها 
حس ششم خود ایستاد. روشی سنتی در 
انتخاب کشتی گیر برای تیم ملی که بارها 
مورد انتقاد هم قرار گرفت اما او آنها را 
با تمریناتی مدرن به حدی رساند که سه 
طالی ناب و بی سابقه در المپیک لندن 

برای ایران به ارمغان آورد.
شم و استعداد محمد بنا در دیدن 
استعداد کشتی گیران حتی در بین مربیان 
سایر رشته های ورزشی نیز بی نظیر بوده 
تجربه  های  ایران  ورزش  اگرچه  است. 
و  والیبال  ارتقای  در  موفقیت آمیزی 
بین  استعداد یابی  طریق  از  بستکبالش 
اما  داشت  پایه  سنین  از  و  نوجوانان 
سیستم  یک  آنجا  در  اینکه  برخالف 

کشتی  در  بود،  کار  پشت  استعدادیابی 
تنه  بود که یک  بنا  این محمد  فرنگی 
و با شمی عجیب، رشته ای از کشتی که 
دیگر کمتر طرفداری در بین مردم داشت 
و سال ها قهرمانی تحویل نداده بود را از 
زیر خاکستر بیرون آورد و به جایی رساند 
که در دو المپیک لندن و توکیو طالهای 
بیشتری از کشتی آزاد برای ایران کسب 
کرد. یک پروژه یک نفره به روشی سنتی 

اما موفقیت آمیز.
از یک  تمثیلی  واقع  به  بنا  محمد 
معلم سنتی در فرهنگ ایرانی است. یک 
دیکتاتور دلسوز با چوبی در دست که البته 
شاگردانش  به  حواسش  همه  از  بیشتر 
است. از آنهایی که با معلمی و مربیگری 
برای همین هم  و  عشق بازی می کنند 
وقتی از مربیگری تیم ملی کنار می رود، 
نه در سالن های  ندارد که  این  از  ابایی 
لوکس و معروف که در یک سالن مهجور 
و با کمترین امکانات برای دل خودش 
مربیگری کند. یک مربی عارف مسلک 
که کسی را یارای نگاه کردن به چشمان 
براق و خشمگین او نیست اما به وقت 
در  کودکی  همچون  شاگردش،  باخت 

گوشه ای ضجه می زند و برای شاگردش 
بیش از خود او ناراحت است. از آن معلمان 
سنتی که خود را نه تنها شریک هر رفتار 
آن  آن، مسئول  از  باالتر  که  شاگردش 
خشک  دیسیپلینی  با  معلمی  می داند. 
احواالت  همه  بر  مراقب  اما  سخت  و 
پدیده  یک  او  نظر  این  از  شاگردش. 
کم نظیر در عالم مربیگری ورزش ایران 
از جنس مربیان  بوده است. یک مربی 

دهه سی و چهل ورزش ایران.
پروژه بنا در کشتی فرنگی و متحول 
کردن ورزشی که دیگر حرفی برای گفتن 
پروژه یک نفره،  به عنوان یک  نداشت، 
در  مدیریتی  ضعف های  و  کوتاهی ها 
این رشته را جبران کرد. مردی که پس 
از بازگشت از فرنگ با عشقی عجیب و 
با روحیه ای شرقی و عارفانه، ورزشی که 
را  نامهربانانه  نگاه  فرنگی اش  پسوند  با 
به خود تداعی می کرد و تحویل گرفته 
مدال آور  ورزش  یک  به  را  نمی شد 
تبدیل کرد و در این راه انگار که فقط 
هیچ  از  می توانست  او  اعجوبه ای چون 

همه چیز بسازد.
 هر چقدر هم که منتقدانش بر سر 

گلخانه ای   روش های  و  مربیگری  متد 
گرفته  نادیده  باعث  بسا  چه  که   او 
یا  و  می شود  دیگر  استعدادهای  شدن 
به  ریو  المپیک  همچون  شکست هایی 
بار می آورد، باشند باز باید پذیرفت که 
روش او برای احیای کشتی فرنگی نه 
کامل ترین اما بهینه ترین و بهترین بوده 
از کنار  این رشته پس  و عدم موفقیت 
رفتن او از سرمربیگری تیم ملی هم موید 
این است که جز اعتماد به او و روش و 
دیسیپلین مربیگری اش راه بهتری برای 
مدال آوری از طریق کشتی فرنگی نیست.

در عصری  بودن  بنا  محمد  شبیه 
که مربیگری دیگر فقط »عشق« نیست 
و آلوده به پول و شهرت و منفعت شده، 
دشوار است. همچون بنا مربیگری کردن  
پوست کلفت می خواهد و دلی به وسعت 
با  چندان  او  بودن همچون  مربی  دریا. 
المان های هویتی و زیستی انسان در عصر 
حاضر همخوانی ندارد.  باید همچون بنا از 
پیچ و خم های عجیب و غریب در زندگی 
گذشته باشی و درس هایی فراتر از فن و 
تکنیک از زندگی آموخته باشی که روان 
تئوری های  همه  از  فراتر  را  شاگردت 
روانشناختی تحلیل کنی و چنان سختی ها 
روحت را زالل کرده باشد که وقتی خبر 
از اعطای پاداش به تو را می دهند بگویی 
من دنبال این چیزها نیستم، نشان لیاقتم 
را از مردم گرفته ام و فقط می خواهم که 
چیزهایی که برای من در نظر گرفته اند 
را به سعید عبدولی بدهند. همان شاگردی 

که دستش از مدال کوتاه مانده بود.
و همین یک اظهارنظر برای معرفی 
کفایت  ایران  مربیگری  خاص  آقای 
با  را  فرنگی  که کشتی  مردی  می کند. 
دیسپلین معلمی شرقی و ایرانی احیا کرد.

به بهانه نایب قهرمانی ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛

محمد بنا؛ آقای خاص ورزش ایران!

آگهي حصروراثت
خانم منصوره حدادی مقدم جورشری به شماره شناسنامه 25۸0۶2۶494 
فرزند اکبر از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در  حسن  فرزند  جورشری  مقدم  حدادی  اکبر  شادروان  که  داده 
۶7/۱۱/۱۱ در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-علی حدادی مقدم جورشری به ش ش 272۶ 
فرزند اکبر نسبت پسر2-راضیه حدادی مقدم جورشری به ش ش 2299 
ش  ش  به  جورشری  مقدم  حدادی  دختر3-معصومه  نسبت  اکبر  فرزند 
۱9۶9 فرزند اکبر نسبت دختر4-منصوره حدادی مقدم جورشری به ش ش 
25۸0۶۶۶494 فرزند اکبر نسبت دختر 5-حاجیه حدادی مقدم جورشری 
به ش ش ۱747 فرزند محمد نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره 0000707 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
نزد  متوفي  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراض  چنانچه هرشخصي  نماید  مي 
اول شوراي حل  دفتر شعبه  به  یکماه  آگهي ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او 
اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهری لشت نشا-محمد قربانی

آگهي حصروراثت
خانم منصوره حدادی مقدم جورشری به شماره شناسنامه 25۸0۶2۶494 
فرزند اکبر از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حاجیه حدادی مقدم جورشری فرزند محمد در تاریخ ۱3۸2/03/۱9 
در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:۱-علی حدادی مقدم جورشری به ش ش 272۶ فرزند اکبر نسبت 
نسبت  اکبر  فرزند  به ش ش 2299  پسر2-راضیه حدادی مقدم جورشری 
دختر3-معصومه حدادی مقدم جورشری به ش ش ۱9۶9 فرزند اکبر نسبت 
دختر4-منصوره حدادی مقدم جورشری به ش ش 25۸0۶۶۶494 فرزند اکبر 
نسبت دختر  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
مفاد  به شماره 0000707  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به 
دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهری لشت نشا-محمد قربانی

آگهی مفقودی خرم آباد
اینجانب علی مرادجانی هنم

مالک خودرو پژوه 207 مدل۱390 به شماره شهربانی 3۱ ایران ۶94ج55 
شماره بدنه

بعلت  موتور ۱3590002504   NAAR۱3FE۶B۱979554شماره 
فقدان برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز 
شهر  پیکان  در  واقع  خودرو  ایران  فروش شرکت  سازمان  حقوقی  دفتر  به 
ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.

گهی فقدان سند 
آقای خالد صادقی مدعی هستند که سند شش دانگ پالک 37۶۶ فرعی 
از ۱ اصلی واقع در بخش 24 مریوان بنام مالک صادر وتسلیم گردیده است. 
وبه علت جابجایی از بین رفته وتقاضای المثنی سند مالکیت گردیده است.
لذا بنا به دستورتبصره ۱ ماده ۱20 اصالحی آیین نامه  قانون ثبت مصوب 
۸0/۱۱/۸ مراتب جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی نسبت به ششدانگ پالک مرقوم مدعی انجام معامله 
ویا وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود می باشد ظرف مدت ۱0 روز 
از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم نمایند واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی بنام مالک 
صادر وتسلیم خواهد شد ودر صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
جلسه ای مبتنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن 
به متقاضی المثنی تسلیم واصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد وامالک مریوان نگاری

مفقودی
اینجانب حیدرموالنی مالک خودرو سواری پژو پارس به شماره شهربانی 
۶۱- ۱23و22 وشماره بدنه ۸3۸۱5597وشمارموتور 20۱40۸0 وشماره قبلی 
موتور ۱24۸3۱2773۸ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
ادعایی در مورد خودروی  نموده است.لذا چنانچه هر کس  را  اسناد مذکور 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، همزمان با 
تصویب روز ملی ابوالفضل بیهقی )پدر نثر فارسی( در تقویم ملی کشور 
و با برگزاری ۱0 نشست علمی - پژوهشی در ماه بیهقی )از اول آبان 

تا پایان آبان( برپا خواهد شد.
آورده  خبر  این  اعالم  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  علمی  انجمن 
است: این مطلب را مهیار علوی مقدم، دبیر همایش به اطالع رساند 
و افزود صبح روز اول آبان پس از به صدا درآمدن »زنگ بیهقی« به 
صورت نمادین در مدارس منتخب سبزوار، آیین افتتاحیه همایش در 
تاالر بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری، به دلیل همه گیری 
کرونا به صورت محدود و با حضور شماری از مسئولین کشوری و 
ارائه سخنرانی گزارش توسط ایشان برپا خواهد شد و در آن از »دیبای 
روشنایی« )مجموعه چکیده مقاالت یازدهمین همایش ملی بزرگداشت 
بیهقی( و تارنمای علمی - پژوهشی تاریخ بیهقی رونمایی خواهد شد.

او همچنین گفت: در فضای مجازی در ماه بیهقی، در شباهنگام 
شنبه ها و چهارشنبه های آبان ۱400، ۱0 نشست علمی - پژوهشی با 
عنوان هایی مانند تاریخ بیهقی در فراسوی مرزها، اندیشه های سیاسی 
در تاریخ بیهقی، جنبه های زیباشناسی و ظرفیت های هنری تاریخ بیهقی، 
کارکردهای تاریخ بیهقی و متون کهن در جهان معاصر، مطالعات حقوقی 

تاریخ بیهقی، تاریخ بیهقی در دیگر سرزمین ها، رویکردهای نوین در 
تحلیل تاریخ بیهقی، تاریخ و تاریخ نگاری در تاریخ بیهقی، مطالعات 
نقد ادبی و میان رشته ای تاریخ بیهقی و گزارش محافل و انجمن های 
بیهقی خوانی برگزار خواهد شد و در این نشست ها  بیهقی پژوهانی از 
ایران، افغانستان، پاکستان و اقلیم کردستان عراق سخنرانی خواهند 
کرد. »بیهقی خوانی« یکی از برنامه هایی است که در تمام این ۱0 
نشست ارائه خواهد شد و در نشست پایانی، شماری از دست اندرکاران 
انجمن ها و محفل های بیهقی خوانی از سراسر کشور به معرفی انجمن 

بیهقی خود خواهند پرداخت.
دبیر همایش بیهقی همچنین گفت: دانشگاه حکیم سبزواری 
به مانند سال های گذشته برگزارکننده اصلی بخش علمی و پژوهشی 
همایش است و انجمن ترویج زبان و ادبیات ایران )شعبه خراسان(، 
و  فرهنگی  مرکز  فارسی،  ادبیات  و  زبان  استادان  علمی  انجمن 
بین المللی شهرکتاب، بنیاد فرهنگی زنده یاد دکتر علوی مقدم و نیز 
ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت  مانند  نهادهایی  و  سازمان ها 
شهرستان سبزوار، شهرداری و شورای اسالمی شهر سبزوار، اداره 
فرهنگ و ارشاد سبزوار و اداره آموزش و پرورش سبزوار در برگزاری 

این همایش نقش دارند.

برگزاری همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

 - لی  جال ه  ر د نا
دکترای تاریخ

 دکتر آذرنوش ایران را 
عاشقانه دوست می داشت و همواره به 
هیچ  منتی  بی  و  می بالید  خود  هویت 
فرهنگی  میراث  از  مضاعف  تالشی  با 

خویش پاسداری می کرد.
آذرتاش  دکتر  ره  با در نوشتن 
عرب،  ادبیات  ماندگار  چهره  آذرنوش 
یکی از مفاخر علمی و فرهنگی ایران 
و  فرهنگ  دیرین خردگرای  حامیان  و 
مهرماه  شانزدهم  در  که  ایرانی  تمدن 
۱400 از جهان هستی رخت بر بست، 
جاذبه  که  نامداری  استاد  است.  دشوار 
گفتار و مصاحبتش تاثیرگذار بود و متانت 
و علم و فضیلتش مثال زدنی. او فرزند 
ایران و پرورده استادان  اصیل و خلف 
و  کردستانی  بدیع الزمانی  چون  بزرگی 

سیدمحمد فرزان بود.
دکتر آذرنوش در طول هشتادوچهار 
سال زندگی پر برکت خود برای اعتالی 
فرهنگ و تمدن ایرانی کوشید، ژرفای 
فرهنگ ایران را با ریزبینی و دقت کاوید. 
از این رو همیشه نکته و حرف های تازه 
برای گفتن و نوشتن داشت. حاصل علم 
سرشار و فضل پربار او در زمینه ادبیات 
است  ارزنده ای  آثار  فارسی  و  عرب 
هریک  و  گذاشت  باقی  ما  برای  که 
مرجع  و  کتابخانه هایمان  زینت بخش 

اهل تحقیق است.
عاشقانه  را  ایران  آذرنوش  دکتر 
هویت  به  همواره  و  می داشت  دوست 
خود می بالید و بی هیچ  منتی با تالشی 
خویش  فرهنگی  میراث  از  مضاعف 

پاسداری می کرد.
رشته  در  که  بود  ایرانی  نخستین 

ادبیات عرب، مدرک دکتری از دانشگاه 
سوربن گرفت و وزارت فرهنگ فرانسه، 
نشان »شوالیه نخل آکادمیک« را به او 
کتاب  برنده  نیز  بار  چندین  کرد.  اهدا 
شد.  ایران  اسالمی  جمهوری  سال 
بود  اندوخته هایش  به  همیشه  او  فخر 
و خشنودی اش به بذل و بخشش این 
و  دانش  تخم  پراکندگی  و  اندوخته ها 
افروختن چراغ بینش. از این رو، سپیدی 
مو را به نقد سپری کردن عمر با کاغذ، 
قلم و کتاب و در مقام تعلیم گذراند و 
با دقت و موشکافی های علمی خود در 
ثبت آنها و روشنگری اهل علم کوشید.

به  که  نویسنده ای  و  پژوهشگر 
میهنش خدمت کرد، در این راه بسیار 
زحمت کشید و خوشحال بود از اینکه 
عمرش در راه فرهنگ سپری شده است. 
اما از خودش بیشتر از اینها انتظار داشت 
و با وجود گذشت هشت دهه از عمر و 
تالیف و ترجمه آثار ارزشمند هنوز فکر 
می کرد برای مادر مهربانی به نام ایران 
بالیده  که در آغوشش پرورش یافته و 
خیلی  آن  به  و  کرده  کار  اندکی  بود، 

بدهکار است.
می کوشید  همواره  آذرنوش  دکتر 
یک  ن  به عنوا  ، تعصب ها ز  ا رغ  فا
پژوهشگر با روش علمی و مستند ذهن 
جوانان و مردم را نسبت به ایران و اسالم 
روش کند و مایه ها و ریشه های هویت 
ملی  خودشان را به آنها بشناساند و از 
طرفی با بن مایه های فرهنگ اسالمی 
آشنا کند تا آنان بدانند که ایرانیان در 
خدمت به اسالم چه کردند و ارزش های 
اسالمی چه دستاوردهایی برای فرهنگ 
بی توجهی  او  است.  داشته  ما  و جامعه 
ما  فرهنگ  ضرر  به  را  مسائل  این  به 

باید  جوانان  بود  معتقد  و  می دانست 
و  هوشیار  موضوع ها  این  به  نسبت 

پیگیر باشند.
واالی  مقام  از  صرف نظر  استاد 
که  به طوری  بود.  اخالق مدار  علمی، 
را  او  همکارانش  و  دوستان  شاگردان، 
سجایای  و  اخالقی  فضایل  داشتن  بر 
و  می کردند  ستایش  همواره  انسانی 

می کنند.
دکتر آذرنوش از بزرگان علم و ادب 
و استادان ایرانی و خارجی خود به نیکی 
و با احترام یاد می کرد و همواره قدردان 
فرزان  سیدمحمد  عالمه  از  بود.  آنان 
به عنوان فردی که در زندگی ادبی اش 
بسیار تأثیرگذار بود و وقتی حرف می زد 
اعتقاد  می کرد.  یاد  بود،  بیهقی  انگار 
و  بود  فرزان مرد شفاهی  استاد  داشت 

برای همین چیز زیادی ننوشته  است.
در  نیز  را  کردستانی  بدیع الزمانی 
نابغه  و بسیار  صرف و نحو عربی یک 
و  فضل  از  و  می دانست  چیره دست 
مجتبی  از  و  می گفت  سخن  دانشش 
مینوی به عنوان استاد بزرگوارش که از 
هیچگونه راهنمایی در تالیف کتاب نفوذ 
فارسی در فرهنگ عربی دریغ نکرده بود.  
ادبیات  بود  معتقد  آذرنوش  استاد 
نزدیک  هم  به  خیلی  عربی  و  فارسی 
عرب  ادبیات  وقتی  رو  این  از  هستند. 
را  فارسی  ادبیات  لحظه ای  می خواند، 
رها نکرد. با اعتقاد به اینکه آگاهی های 
زبان  نیز  و  ایرانیت  ایران،  درباره  ما 
فارسی دری در سده های نخست اسالم 
هنوز مه آلود و از هم گسیخته است و 
با  چگونه  تازی زبان  عرب نژاد  جامعه 
مدت  چرا  کرد،  برقرار  رابطه  ایرانیان 
مبارزه ای  هیچ  تنها  نه  قرن  یا سه  دو 

سنت های  و  فارسی  زبان  ایرانیان،  با 
ایرانی نکردند، بلکه برعکس ستایش و 
تعریف هم کرده اند، چرا زبان عربی، با 
همه توانمندی های دینی، ادبی، علمی 
و سیاسی، نتوانست جای زبان فارسی 
از  پیش  و  بود  کجا  فارسی  بگیرد،  را 
در  زمانی  دیر  چرا  کشد  بر  سر  آنکه 
دسته های  شد  چطور  و  پایید،  تاریکی 
تحلیل  ایران  جامعه  در  عرب  بی شمار 

جو،  جست و  به  دراز  سالیان  رفتند، 
تحقیق پرداخت.

ابونواس و بشار بن برد  در اشعار 
آثار  در  و  تتبع  دیگر  شاعر  صدها  و 
دینوری،  قتیبه  ابن  جاحظ،  مقفع،  ابن 
بغدادی  ابوالقاسم  اصفهانی،  ابوالفرج 
یافتن  برای  دیگر  نویسنده  دهها  و 
فرهنگ  و  رسوم  و  آداب  نشانه های 
ایرانی و نفوذ زبان و ادب فارسی تتبع 

کرد. کوشید تا به این پرسش ها پاسخ 
دهد و سهم ایرانیان را در زبان عربی 
و غنای آن و نفوذ فرهنگ ایرانی را در 
جامعه عربی پیش از اسالم و قرون اولیه 
پس از ظهور اسالم به تصویر کشد که 
را  خود  زبان  توانستند  ایرانیان  چگونه 
حفظ کنند و زنده و پویا نگه دارند. از 
سوی دیگر، پژوهشگران و محققان را 
به اهمیت منابع و مآخذ تاریخی و ادبی 
شناخت  برای  اسالمی  نخستین  قرون 
فرهنگ و تمدن ایران رهنمون سازد تا 
با دید انتقادی و گسترده این منابع کهن 
را مورد بررسی قرار دهند و با »درنوردین 
آن قرن های پیر فرسوده« از البه الی 
و  یابند  دست  جدیدی  نکات  به  آنان 
سخن تازه گویند و بدانند فارسی دری، 
پنداشته اند  خاورشناسان  آنچه  از  بیش 

رواج و اعتبار داشته است.
س  سا ا بر  د  ستا ا م  نجا ا سر
کندوکاوهای دقیق در انبوهی از مآخذ 
خود  پژوهشی  یافته های  اساس  بر  و 
با  که  کسانی  می پردازد  نکته  این  به 
ستیز  فارسی  زبان  و  ایرانی  سنت های 
زبانی جز عربی، و سنتی جز  کردند و 
سنت مسلمانی نخواستند، خود ایرانیان 
و عمدتًا دانشوران آن بودند. زیرا زبان 
بسیاری  رسیدن  و  رشد  باعث  عربی 
دکتر  می شد.  باال  مناصب  به  افراد  از 
ابن عباد  این راستا صاحب  آذرنوش در 
و  بود  پادشاهی  که  می آورد  مثال  را 
قدرت و شمشیرش هم زبانش، از این رو 
سنت های ایرانی از قبیل نوروز، جشن 
سده و مهرگان را حسابی می کوبید. یا از 
ابوریحان بیرونی و ثعالبی نیز چنین یاد 
می کرد: »از آن بدتر ابوریحان بیرونی 
است که در همه کتاب هایش ایرانی را به 

مقدار زیادی به باد انتقاد گرفته و کوبیده 
است«، ثعالبی نیز از جمله افرادی بود که 
»خدا را شکر می کرد عشق عربیت را 
در دل ابوالفضل میکالی انداخت تا زبان 
عربی را که دچار بحران شده و داشت از 

بین می رفت، زنده کرد.«
رف  لمعا یره ا ا د تاش  ذر آ دکتر 
در  وجودش  و  بود  عرب  ادبیات  سیار 
مایه  اسالمی،  بزرگ  دایره المعارف 
مباهات و فرصت مغتنمی برای اهل علم 
و جوانان مستعد و عالقمند. هر کس 
که به خدمت استاد می رسید، به اندازه 
درک و معلوماتش از محضر پر برکتش 
نعمت  خوان  از  و  می بست  بر  طرفی 
بی دریغ فضایلش بهره می برد. بسیاری 
از پژوهشگران از افاضات و ارشادات او 
در امر تحقیق، تالیف و ترجمه بهره مند 
می شدند و او با سماحت تمامی که شأن 
هر عالم است بدون هیچ بخل و ضنت، 

مشکالت آنان را حل می کرد.
دکتر آذرنوش مترجمی توانا بود که 
با توجه به تسلط کافی و احاطه وافی 
بر زبان عربی و فارسی دست به ترجمه 
می زد. او معتقد بود بسیاری از مترجمان 
صحیح  ریشه  و  معنا  که  حالی  در 
ترجمه  را  متن  نمی دانند  را  کلمه  یک 
تحت اللفظی می کنند. در این زمینه باید 
از ترجمه قرآن و یا از سرگذشت واژه 
قرآنی »محراب« یاد کرد که استاد به 
را  ارزشمندی  تفصیل درباره آن نکات 
نگاشته اند و یادآور شده اند آن مفهومی 
که درباره محراب در ذهن ما نقش بسته، 
با آنچه در قرآن کریم آمده تفاوت دارد. 
ترجمه های ماندگار او چون تاریخ ادبیات 
عرب نوشته بالشر، تاریخ ادبیات عرب 
بالذری  البلدان  فتوح  عبدالجلیل،  اثر 

)بخش مربوط به فتح ایران( و االغانی 
فارابی نیز در جای خود از اهمیت بسیار 

برخوردار است.
سرانجام در پایان باید گفت استاد 
آذرنوش یادگار نسلی است که بی شائبه 
اهل  از  دارد،  را دوست  ایرانی  و  ایران 
معلمی  اعالی  مثل  بحث،  و  درس 
مظهر  و  ادب آموز  راهنمایی  و  دلسوز 
ادب نفس و ادب درس توأمان. استادی 
که معتقد بود جامعه ما گاهی نخبه کش 
است، گاهی ضعیف  بَرِکش است، گاهی 
نادان پرور است اما چاره ای نداریم که با 
آن سر کنیم. فراموش نکنیم بزرگ ترین 
زیباترین  و  اوست  خود  انسان،  دردسر 
نرفته و وحشتناک ترین  راه های  راه ها، 

راه ها، راه های صدبار پیموده است.
که  خرسندم  آنکه،  سخن  کوتاه 
به عنوان  فرهنگی  آثارومفاخر  انجمن 
در  کشور  علمی  انجمن  قدیمی ترین 
و  تکریم  اهدافش که  از  راستای یکی 
تجلیل از مفاخر و سرمایه های فرهنگی 
دکتر  حیات  زمان  در  است،  کشور 
پاس سالها خدمات علمی  به  آذرنوش 
به  اقدام  فرزانه  استاد  آن  فرهنگی  و 
برگزاری مراسم بزرگداشتی )22 آذرماه 
۱39۶( کرد و از ایشان به عنوان یکی 
از مفاخر ماندگار علمی و فرهنگی ایران 
نیز توانستم  تقدیر به عمل آورد، و من 
در تهیه و تدوین زندگی نامه و خدمات 
علمی و فرهنگی آن مرحوم نقش داشته 
منش،  دلبسته  پیش  از  بیش  و  باشم 
اندیشه، گفتار و قدردان علم و خدمات 
علمی آن دّر گرانمایه به فرهنگ و تمدن 

این کهن مرزو بوم باشم.
را غریق  او  فتوح  پر  خداوند روح 

رحمت و قرین مغفرت خود فرماید.

آذرتاش آذرنوش؛ شهسوار فرهنگ ایرانی

»نویسنده« در کتابفروشی ها
یاسمینا  نوشته  »نویسنده«  رمان 
راهی  سنجرانی  مسعود  ترجمه  با  خضراء 

بازار کتاب شد.
این رمان در 2۶2 صفحه و با قیمت 
منتشر  نگاه  انتشارات  در  تومان  هزار   75

شده است.
است:  آمده  کتاب  این  معرفی  در   
افسری  خودنوشت  زندگی نامه  رمان  این 
الجزایری به نام »محمد مولسهول« است 
نظامی  سانسور  به  نمی خواست  چون  که 
تسلیم شود، نام همسرش »یاسمینا خضراء« 
را برای خود برگزید. او با این نام مستعار، 

رمان های پلیسی زیادی نوشت که در عمق تراژدی الجزایر استعمارزده، گواهی 
بود بر وحشِت دوران. چرا نمی خواهیم حقیقت را بشنویم؟ او ارتش را پس از 
پایان خدمت نظامی اش ترک می کند و هویت خود را آشکار می سازد، هرچند 

نام مستعاری که او را به شهرت رساند، نگه می دارد. 
»نویسنده« حکایت ماجراجویی های کودکِی این سرباز وطن است که در 
سال ۱9۶4، وارد مدرسه نظام ِمشوار در شهر وهران می شود. پدرش که خود افسر 
ارتش است، رؤیاهایی بلندپروازانه برای او در سر دارد: »اگر بخواهم تصویری 
از پریشانی ترسیم کنم، بی  شک تصویر پدرم خواهد بود. برای شوربختی نیز 
 همین  طور. پدرم عادت داشت اگر بخت به او روی آورد، به  جای آن که آن را 
سخت در میان دستانش بفشارد، احمقانه انگشتانش را می  گشود تا از آن بگریزد. 

پدر بازنده ای بزرگ بود.«
خدمتش،  دوران  در  آینده،  نمونه  سرباز  و  ارتش  عضو  این  بااین همه، 
استعدادهایی شگرف در خود کشف می کند. اما سربازی شیفته تئاتر و ادبیات 
که خواب دیگران را آشفته و آن ها را متهم می سازد، سوءظن فرماندهانش را 
برمی انگیزد. »ایو ویولیه«، منتقد هفته نامه فرانسوی زندگی، »نویسنده« را »رمان 
کودکی الجزایری که مهربانی و حقیقت را برمی انگیزد« نامیده است. در سال 
2004، نیوزویک نویسنده این کتاب را به عنوان »یکی از نویسندگان نادری 

که قادر به معنای خشونت امروز در الجزایر است« تحسین کرد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: از آن جا که نه بهشت و نه جهنمی در 
دسترس است و نمی  دانیم اتفاق کجا پایان می پذیرد و تقدیر کجا آغاز می شود، 
تمایل به بخشش داریم. چند بار به بهانه این که خوبی مرا می  خواهند، باعث 
رنجم شده  اند؟ من وسواس  گونه سعی می  کردم در برابر زخم حاصل از نوازش 
آنان را  اقدامات سحرآمیز شالق  زنندگانم فریب  برابر  ناله نکنم و در  دیگران 
نخورم. بعدها، بسیاری غم زده خواهند گفت چرا و چطور نتوانسته  اند پشت لبخند 
»رضایت  آمیز«م درد و رنجم را بفهمند؛ آنان می  دانند که میان رنج خودم و رنج 
دوستی که به  اشتباه فکر می  کند ندانسته باعث آزارم شده است، من رنج خودم 
را ترجیح می  دهم. ما آدم  ها در زندگی مادرمان را انتخاب نمی  کنیم، دوستانمان 
را نیز. گمان می  کنیم دنیای خودمان را می  سازیم، درحالی  که به آن چه هست 
راضی می  شویم. هرگز چیزی جز ابزاری برای خیال واهی خود نیستیم. خواه 
تسلیم بشویم یا لذت ببریم، دلگیری  زمستان مانع رسیدن بهار شاد نخواهد 
شد. انسان فرزانه برای دگرگونی ناگهانی فصل  ها فلسفه  ای دارد. آن  کس که 
فرزانگی ندارد، نمی  تواند هیچ چیز را تغییر دهد. برای ساختن دنیا، از هرچیزی 
کمی الزم است و نیز شجاعت بسیار تا خللی در آن وارد کند. شاید به این 
دلیل بود که در آن صبح پاییز در گوشه  ای پناه گرفته بودم، درحالی  که ماشین 

پژو زمان را می  شکافت و به جلو می  رفت.
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از راست صادق چوبک، هوشنگ ابتهاج، غالمعلی رعدی آذرخشی و 
جهانگیر دری.سال  ۱352 آلماآتا )قزاقستان( اختصاصی دنیای جوانان

خواستم راز درون فاش کنم
یار نخواست

غالمعلی رعدی آذرخشی

یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت
بخت خندید و لبم، از لب او کام گرفت

آن سیه پوش چو از پرده شب رخ بنمود
جان من روشنی از تیرگی شام گرفت

خواستم راز درون فاش کنم، یار نخواست
نگهی کرد و سخن، شیوه ابهام گرفت

گفت: دور از لب و کامم، لب و کام تو چه کرد؟
گفتمش:ب وسه تلخی ز لب جام گرفت

گفت: در کوره هجران، تن و جانت  که گداخت؟
گفتم: آن شعله عشقی که مرا خام گرفت

گفت: در محنت ایام دلت گشت صبور؟
گفتم: این پند هم از گردش ایام گرفت

 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با 
اشاره به اهمیت شاعران پارسی گوی در 
معرفی زبان فارسی به دنیا، گفت: حافظ 
فارسی، در  زبان  یادگیری  برای  بهانه ای 

طول زمان ها بوده است.
شیرازی  حافظ  بزرگداشت  امروز 
است، شاعری که در همه دنیا با نام ادبیات 
فارسی گره خورده است و زبان فارسی با 
او شناخته می شود. سراینده ای که کمتر 
اما همین  باقی مانده  او  از  از 500 غزل 
آرایه های  دیوان کوچک به مرجع همه 

ادبی فارسی تبدیل شده است.
گروه  تمام  استاد  تمیم داری،  احمد 
عالمه  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان 
طباطبایی، مترجم و پژوهشگر با اشاره به 
نقش حافظ در معرفی ادبیات فارسی در 
جهان، گفت:  حافظ، سعدی و مولوی، در 
معرفی ادبیات و زبان فارسی در جهان از 
اروپا تا شبه قاره نقش مهمی داشته اند، در 
دوره ای که ایران وسیع تر بود و ارتباطات 
مثل امروز نبود، شعر حافط یکی دو هفته 
بعد از سروده شدن به شبه قاره یا سرزمین 
دیگر می  به کشورهای  یا  عثمانی  های 
حافظ  شعر  گیرایی  هم  علتش  و  رسید 
است و اگر یک نفر بخواهد با ادبیات یک 
شاعر آشنا شود، باید زبان او را هم بیاموزد، 
حافظ بهانه ای برای فارسی آموختن در 

طول زمان ها بوده است.
وی ادامه داد: زبان فارسی را ساده 
 40 از  بیش  باستان،  ایران  در  نگیرید، 
زبان رایج بوده است که ریشه همه آنها 
به زبان فارسی باستان برمی گردد، یک 
ترکیبات  لغت،  نظر  از  که  فرضی  زبان 
زبان  در  مهمی  تاثیر  زبان  دستور  و 
که  همان طور  است،  داشته  دیگر  های 
تاثیر  اروپایی  های  زبان  در  زبان التین 
نقشی چون  فارسی  زبان  است.  گذاشته 
زبان التین دارد، وقتی شعر حافظ نفوذ 
قرن هجدهم  در  ویژه  به  کند،  پیدا می 
و سیل  ترجمه شکل گرفت  نهضت  که 
و  تجار  و  شناسان  شرق  جهانگردان، 
دریاساالران و مهاجران که به سرزمین 
را  این کشورها  و  اند  رفته  و هند  ایران 

کشف کرده اند. 
اظهار  فارسی  ادبیات  استاد  این 
های  سال  از  هند  و  ایران  البته  داشت: 
۱49۸- ۱500 شناخته شده بودند، زمانی 
که واسکودوگاما، دماغه امیدنیک را دور 
زد و از طریق مدیترانه و اقیانوس هند به 
این کشور رسید و فکر کرد سرزمین تازه 
ای را کشف کرده است و از آن زمان به 
بعد، تجار مختلف از فرانسه، پرتغال و... به 
سمت هند سرازیر شدند و در این مسیر به 
ایران هم می رسیدند چون پلی بین اروپا 

و هندوستان بود. حافظ، سعدی، نظامی، 
فردوسی و تاحدودی هم صائب تبریزی، 
بعدها در قرن یازدهم هجری قمری که 
نشر  در  میالدی،  هفدهم  قرن  شود  می 
از  و  بودند  موثر  فارسی  ادبیات  و  زبان 
میان آنها حافظ و سعدی تاثیرات عمیق 

تری بر جای گذاشتند.

ادبیات  در  سعدی،  از  بیشتر  حافظ 
جهان نفوذ پیدا کرده است

و  مترجمان  اشاره  با  تمیم داری 
را  فارسی  ادبیات  که  شناسانی  شرق 
زمانی  فرانسه  در  افزود:  کردند،  معرفی 
که  شوند  می  معرفی  ها  زبان  ین  ا
 Silvestre de( دوساسی  سیلوستر 
زبان شناس   ،۱75۸  -۱۸3۸  ،sacy
نکتیل  ا و  نسوی(  فرا ورشناس  خا و 
 Abraham Haycinte( دوپرون 
 ،۱۸05  ،Anquetil-Duperron
۱73۱، خاورشناس و پژوهشگر فرانسوی( 
زبان  دوپرون  و  آیند  می  هندوستان  به 
زبان  دوساسی  و  آموزد  می  اوستایی 
عربی را فرامی گیرد و به ترجمه آثار عطار 
از  هوگو  ویکتور  پردازد،  می  نیشابوری 
است  زیادی کرده  استفاده  آثار دوساسی 
و تذکره االولیای عطار بسیار روی او اثر 
هایی  انسان  کتاب  این  در  است،  داشته 
که  شوند  می  معرفی  غرب  دنیای  به 
انسان های تحصیل کرده و آموزش دیده 
ناگهان دگرگون می شوند، در  نیستند و 
کتاب گوژپشت نوتردام یا بینوایان قهرمان 
داستان یک شخصیت ضداجتماعی است 

بزرگی  شهردار  به  بینوایان  در  مثال  که 
می  شخصیت  تغییر  و  شود  می  تبدیل 
دهد، این متاثر از تذکره االولیا بوده است.
تا  هجدهم  قرن  از  داد:  ادامه  وی 
قرن بیستم، ادبیات ایران به ویژه حافظ و 
سعدی و باز اگر کمی جرات بیشتری داشته 
باشم باید بگویم حافظ بیشتر از سعدی، 
است،  کرده  پیدا  نفوذ  جهان  ادبیات  در 
نمونه آن ولفگانگ گوته است که دیوان 
شرقی-غربی را با الهام از حافظ نگاشت 
و از گوته، پرکارتر، فون هامر پورگشتال 
Joseph von Hammer- (

Purgstall، ۱۸00-۱۸7۶، خاورشناس 
و مترجم آلمانی-اتریشی( بود که ترجمه 
بعد  و  کرد  ارائه  حافظ  از  بسیاری  های 
آمریکایی، شاعری چون  آنها شاعران  از 
 Ralph Waldo( رالف والدو امرسون
فیلسوف   ،۱۸۸2-۱۸03  Emerson
حافظ  دیوان  از  آمریکایی(  نویسنده  و 
استفاده کرد اما خودش زبان فارسی نمی 
دانست و از ترجمه های ) ژوزف فن هامر( 

پورگشتال بهره گرفت.
این پژوهشگر افزود: امرسون عالقه 
ابیات  و  داشت  حافظ  غزلیات  به  زیادی 
از  یکی  برد،  کار می  به  آثارش  در  را  او 
دانشجویان من یک رساله کارشناسی ارشد 
آمریکایی  شعر  بر  حافظ  تاثیرات  درباره 
نوشت و افرادی چون بنجامین فرانکلین 

و دیگران را بررسی کرد.
تمیم داری با بیان این که حافظ در 
است،  داشته  زیادی  تاثیر  جهان  ادبیات 
گفت: ما ایرانی ها چون زبان های خارجی 

نمی دانیم یا کم می خوانیم، یا تنها بخش 
این  گیریم،  می  نظر  در  را  زبان  تجاری 
تاثیرات را نمی شناسیم. اگر به طور علمی 
زبان  از  که  هایی  ترجمه  روی  دقیق  و 
فارسی و ادبیات ایران، در اروپا و هم در 
آمریکا انجام شده است کار کنیم، کمتر 
کشوری را پیدا می کنید که درباره حافظ 
یا سعدی دقت و یا اشعار آنان را ترجمه 
نکرده باشد و تاثیری از شعر این شاعران 
بپذیرفته باشد. از اسپانیا، آلمان و انگلستان 
تا آمریکا و تمام سرزمین های شبه قاره، 

حافظ را می شناسند.
هر مترجم از دیدگاه خودش حافط 

را ترجمه کرده است
هر  که  این  توضیح  با  مترجم،  این 
مترجمی از دیدگاه خود به ترجمه آثار می 
پردازد، اظهار داشت: هر نویسنده ای در 
هر جامعه ای که هست، بر اساس جامعه 
و دست کم بخشی از ملت خودش، سعی 
و  کند  استفاده  دیگران،  آثار  از  کند  می 
بستگی به فکر او دارد، اگر یک نفر جنبه 
های عرفانی اش قوی باشد، مثل پروفسور 
رونالد نیکلسون در انگلستان، مولوی را بر 
اساس آیات و روایات و احادیث، ترجمه 
بارکس  یا شخصی مثل کلمن  می کند. 
که خودش زبان فارسی نمی داند اما می 
روحیات  اساس  بر  کند،  ترجمه  خواهد 

خودش آن را ترجمه می کند.
وی ادامه داد: در شعر حافظ، می و 
معشوق و رباب و کباب به کار رفته است 
و هر کس به قدر فهمش، فهمیده مدعا را، 
هر کس به فکر خودش، احساس خودش 

و تربیت ادبی خودش حافظ را متوجه می 
شود. در تمام دنیا، در ترجمه هیچ دیوانی، 
یا مبدا، صد در صد  اندیشه شاعر اصلی 
در شاعر مقصد و مترجم اثر نمی گذارد و 
معانی آن شاعر اول در فکر مترجم دوم 
و  مادی  را  اشعار  برخی  شود؛  نمی  وارد 
دنیوی و برخی معنوی و الهی ترجمه می 
کنند، شما ببینید امرسون، تعالی گرا است 
و رشد فکری و معنوی را در اولویت قرار 
داده است، او از شعر حافظ برای اشاره به 

رشد معنوی استفاده می کند.
همین  در  افزود:  ادبیات  استاد  این 
ایران هم، افراد زیادی هستند که حافظ 
را بسیار مادی تفسیر می کنند، در حالی که 
ما نمی دانیم در قرن هفتم منظور حافظ 
چه بوده است، آنچه در سراسر دیوان می 
خوانیم متوجه می شویم آنچه حافظ گفته، 
مربوط به کیف و عیش و عشرت در زمین 
داشته  دیگری  منظور  بلکه  است،  نبوده 
است. هاتف تبریزی در این باره می گوید:
هاتف، ارباب معرفت که گهی/ مست 

خوانندشان و گه هشیار
از می و جام و مطرب و ساقی/ از 

مغ و دیر و شاهد و زنار
قصد ایشان نهفته اسراری است/که 

به ایما کنند گاه اظهار
تمیم داری با توضیح این که در شعر 
اشاره بسیار به کار می رود و زبان مستقیم 
نیست، اظهار داشت: هر شعری که استعاره 
و تشبیهات آن قوی تر و بدیع تر باشد، 
شعر خوب نامیده می شود، در ضمن آن 
باشد.  داشته  خود  در  نیز  را  تعالی  معانی 

تو/  سر  در  نیست  عشق  مستی  حافظ 
گونه  دو  این  انگوری،  آب  مست  که  رو 
است، عشق  متفاوت  حافظ  برای  مستی 
علم  هم می تواند لذت و مستی شگرفی 
به انسان بدهد و هر که با هر چیز ممکن 

است مست شود.
ملی گرایی  جنبه  استعاره،  و  تشبیه 

قدرتمندی دارد
جنبه  استعاره،  و  تشبیه  افزود:  وی 
ملی گرایی قدرتمندی دارد، شاعر ایرانی 
کند،  می  تشبیه  بدخشان  لعل  به  را  لب 
این  آمریکا  در  دنیا  آن سوی  در  که  آن 
شعر را می خواند باید بفهمد، بدخشان یا 
کریمه  احجار  باید  و  کجاست  افغانستان 
یا همان سنگ های ارزشمند را بشناسد 
و بداند که چگونه آفتاب آن را سرخ می 
کند و بعد از تراش خوردن و صاف شدن 
به یک سنگ سرخ درخشان تبدیل می 
شود که می تواند لب معشوق باشد. این 
مگر  نیست،  فهم  قابل  ها  خارجی  برای 
آن که منشا زیبایی را به دست بیاورد و 
بشناسد، شاید بتواند آن را ترجمه کند اما 
باید مفاهیم زیبایی شناسی را درک کند.

وی ادامه داد: شعر حافظ در زیبایی 
غزل  این  به  است،  قوی  بسیار  شناسی 

توجه کنید:
شیرین  خسرو  شمشادقدان  شاه 
همه  قلب  شکند  مژگان  به  که  دهنان/ 

صف شکنان
مست بگذشت و نظر بر من درویش 
همه  چراغ  و  چشم  ای  گفت  انداخت/ 

شیرین سخنان
تهی  کیسه  زرت  و  سیم  از  کی  تا 
خواهد بود/ بنده من شو و برخور ز همه 

سیم تنان
مهر  مشو  پست  نه ای  ذره  از  کمتر 
بورز/ تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ  زنان

قدحی  ور  مکن  تکیه  جهان  بر 
و  خور  جبینان  زهره  شادی  داری/  می 

نازک  بدنان
روانش  که  من  کش  پیمانه  پیر 
صحبت  از  کن  پرهیز  گفت  باد/  خوش 

پیمان  شکنان
دامن دوست به دست آر و ز دشمن 
از  گذر  فارغ  و  شو  یزدان  مرد  بگسل/ 

اهرمنان
با صبا در چمن الله سحر می گفتم/ 
که شهیدان که اند این همه خونین کفنان

این  محرم  تو  و  من  حافظ  گفت 
و  کن  حکایت  لعل  می  از   / نه ایم  راز 

شیرین دهنان
تنوع در آفرینش در شعر حافظ زیاد 
است، تعبیراتی که غربی ها از شعر حافظ 

دارند بسیار مهم است.

حافظ، شاعری که با نام ادبيات فارسی گره خورده است
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ماهي و برکه راهي جشنواره بالروس شد

پوستر  از  رونمایی  با  همزمان 
به  برکه،  و  ماهی  سینمایی  فیلم 
کارگردانی علی براتی و تهیه کنندگی 
این فیلم به بیست و  انباردار،  هادی 
)بخش  بالروس  جشنواره  هشتمین 
هدف  یافت.  راه  نوجوان(  و  کودک 

این جشنواره آشنا کردن مخاطبان بالروس 
اساس  بر  آنها  خالقیت  که  است  بین المللی  فیلمسازان  آثار  برترین  با 
جغرافیای  می کند  سعی  جشنواره  این  امسال  است.  انسانی  ارزشهای 
شرکت کنندگان را گسترش بدهد و بهترین آثار سینمای جهان را نمایش 
بدهد. فیلم سینمایی ماهی و برکه، که سعید آقاخانی و بهناز جعفری در 
3دوره  در  یزدانی(  )علی  مخترعی  زندگی  به  کرده اند،  نقش  ایفای  آن 
کودکی، نوجوانی و جوانی می پردازد که در مسیر ساخت اختراعش دچار 

چالش هایی می شود!

ایرج نوذري بار دیگر پلیس مي شود!

پلیسی  یشی  نما عه  مجمو
ارادتمند آقای خاص، با حضور ایرج 
در  اصلی  بازیگر  عنوان  به  نوذری 
ژانری نو در قالب برنامه رادیو پالس 
نمایشی  مجموعه  این  شد.  تولید 

همکاری  با  و  جدید  ژانر  یک  در  پلیسی 
اجتماعی  نمایش و معاونت  رادیو  مشترک 

نیروی انتظامی در محل ساختمان ارگ رادیو رونمایی شد.
شده  طراحی  تازه  ژانر  در  بار  نخستین  برای  که  نمایش  این   
رسانه ای  مختلف  مدیوم های  از  تلفیقی  رسیده،  تولید  به  پالس  رادیو 
و تالشی برای دستیابی به ساختارهای نوین رسانه ای خالق صداپایه 

به شمار می رود. 
این مجموعه درباره مردی به نام آقای خاص )ایرج نوئذري( است 

که پلیس افتخاری است و در هر قسمت با مشکلی مواجه می شود.

قهرمان اصغر فرهادي 5 آبان اکران مي شود

شورای  دبیر  شایسته  مرتضی 
جلسه  خروجی  درباره  نمایش  صنفی 
نمایش  صنفی  شورای  گذشته  روز 
به  پوست  سینمایی  فیلم  که  گفت 
کارگردانی برادران ارک از 2۱ مهرماه 

کارگردانی  به  قهرمان  سینمایی  فیلم  و 
اکران خود را در  آبان  از 5  اصغر فرهادی 
تازه ترین ساخته اصغر  سینماهای سراسر کشور آغاز می کنند. قهرمان، 
فرهادي است که نماینده ایران در اسکار نیز مي باشد و حضوري درخشان 
در عرصه بین الملل داشته و حاال قطعا مخاطبان آثار اصغر فرهادي در 

کشور نیز منتظر اکران این فیلم هستند. 
امیر جدیدي و محسن تنابنده بازیگران اصلي قهرمان هستند که 
موضوعي در رابطه با فضاي مجازي و اتفاقات زندگي یک زنداني دارد 

که با حادثه اي عجیب گره خورده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

احیاء شورای عالی سینما
تحول در سازمان سینمایي با حضور 

محمد خزاعي

تغییرات  شاهد  باید  حاال  سینمایي  سازمان  ریاست  تغییر  با 
مختلفي در این سازمان و سطوح مختلف آن و در عین حال در 
برنامه هاي مختلف آن باشیم. این موضوع جدیدي در کشور ما نیست 
که با تغییر دولت، مدیران تغییر کرده و عمال ساختار و برنامه هاي 
تک تک سازمان ها و ارگان ها نیز تغییر مي کنند و حاال باید شاهد 
اینکه محمد  از  بعد  باشیم.  تغییرات جدیدي در سازمان سینمایي 
برنامه هاي  شد،  سمت  این  در  انتظامي  حسین  جایگزین  خزاعي 
مختلف خود را در جلسه اي اعالم کرد و حاال روز گذشته خبر از 

احیاء شوراي عالي سینما داده است.
رئیس سازمان سینمایی کشور روز گذشته با اعالم خبر احیاء 
شورای عالی سینما گفت: با پیگیری های دکتر اسماعیلی، اولین جلسه 
شورای عالی سینما با حضور ریاست محترم جمهوری آذرماه سال 
جاری برگزار می شود. شورای عالی سینما پس از وقفه ای ۸ ساله با 
تالش ها و پیگیری های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به زودی در 
عالی ترین سطح برگزار خواهد شد. اعضای شورای عالی سینما پس 
از بررسی و ارزیابی های گسترده انتخاب شدند و به زودی معرفی 
رئیس  با حضور  آن  نشست  اولین  با  همزمان  شورا،  شد.  خواهند 

جمهور آغاز به کار می کند.
اهداف  مهمترین  از  بخش هایی  به  اشاره  با  خزاعي  محمد 
اعمال سیاست های متمرکز  شورای عالی سینما خاطر نشان کرد: 
در حوزه سینمای ایران برای اجرا توسط تمامی دستگاه های اجرایی 
و مراجع ذی ربط در چهارچوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و 
آرمان های بلند انقالب اسالمی، پیشرفت همه جانبه کمی و کیفی 
توانمندی های ملی در عرصه سینما، پیشرفت متوازن زیرساخت های 
سینمای ایران، تقویت مولفه های سینمای ملی و انقالبی به عنوان 
و  سینما  اقتصاد  رونق  ایرانی،  اسالمی  هویت  عناصر  از  یکی 
توانمندسازی بخش های غیردولتی فعال در حوزه سینما، حمایت و 
هدایت سینما در جهت تحقق اهداف کالن فرهنگی انقالب اسالمی 
و منویات رهبری، ارتقای حضور اثرگذار و مشارکت سینمای ایران در 
عرصه بین المللی، گسترش، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستای 
توسعه اقتصاد سینما و پاسخگویی به نیاز ها و مطالبات مخاطبان، 
افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینما با توجه به مضامین، 
و  آموزش  ساماندهی  و  تقویت  ارزشمند،  و سوژه های  موضوعات 
پژوهش سینمایی متناسب با رویکرد ها و جهت گیری های پیشرفت 
و تعالی سینما و شنـاسایی و پرورش استعـداد های جدید و تربیـت 
نیروهـای متخـصص و متـعهد به ارزش های اسالمی ـ انقالبی 

در کشور از جمله این اهداف است.
رئیس سازمان سینمایي با بیان اینکه با توجه به دغدغه جدی 
رئیس جمهور محترم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این شورا بعد 
از ۸ سال تعطیلی احیا می شود افزود: احیای شورای عالی سینما 
پس از سال ها تعطیلی در دولت سیزدهم و حمایت شخص رئیس 
جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور از فعالیت این شورا 
و نشان دهنده اهمیت و جایگاه راهبردی سینما و مرجعیت فرهنگی 

آن در جامعه است.
رئیس سازمان سینمایی اظهار امیدواری کرد که این اقدام بتواند 
برای سینمای ایران در گام دوم انقالب و در جهت تحول و بازسازی 
انقالبی و اعتالی آن موثر باشد افزود: به شخصه از آیت اهلل رئیسی 
رئیس جمهور محترم و دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به خاطر توجه و اهتمام ویژه به نیاز های سینمای کشور 
تشکر و قدردانی می کنم و باور دارم برکات و نتایج فعالیت این شورا 

باعث رونق، پویایی و بالندگی بیشتر سینمای کشور خواهد شد.

علي عباسي داور جشنواره اسپانیا شد

علی عباسی، سینماگر ایرانی که 
مقیم دانمارک و ساکن کپنهاگ است، 
عضو هیات داوران جشنواره بین اللملی 
شد.  اسپانیا  در  فانتاستیک  فیلم های 
این جشنواره از 7 تا ۱7 اکتبر در اسپانیا 
جشنواره  نخستین  می شود  که  برپا 

سینمای فانتاستیک در دنیا به حساب می آید 
که در سال ۱9۶۸ پایه گذاری شده بود و طی دوره های گذشته، کارگردانانی 
چون تارانتینو، پل ورهوفن، انتو هوپکین، جودی فاستر، تری گیلیام، ویم 

وندرس، تاکشی کیتانو و... در آن شرکت کرده بودند. 
برلین  جشنواره  در  شلی،  خود،  اول  بلند  فیلم  با  عباسی  علی 
و  سوئد  محصول  مرز،  فیلمش،  دومین  با  و  داشت  حضور   20۱۶
در  کن  جشنواره  نگاه  نوعی  بخش  بزرگ  جایزه  توانست  دانمارک 

20۱۸ را به دست آورد. 
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در جشنواره سي و چهارم کودک و نوجوان چه خبر است!؟

علیرضا تابش: کودکان بیش از هر زماني نیاز به سینما دارند
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محمد حسین زاده

در  نوجوان  و  کودک  جشنواره 
خود  خوب  روزهاي  به  اخیر  سال هاي 
و  فیلمسازان  حضور  و  است  بازگشته 
تولید  و  ژانر  این  در  مطرح  هنرمندان 
باعث  کودک  ژانر  در  باکیفیت  آثاري 
نیز  نوجوان  و  تا جشنواره کودک  شده 
خود  به  جذاب  و  جدي  بویي  و  رنگ 
بگیرد. حاال در حالي که چیزي تا پایان 
است،  نمانده  باقي  جشنواره  دوره  این 
و  کامل  توضیحات  جشنواره  این  دبیر 
جامعي را درباره آثار حاضر در این دوره 
و همینطور برنامه هاي مختلف جشنواره، 

بیان کرد.
علیرضا تابش، دبیر سي و چهارمین 
نوجوان  و  کودک  فیلم  جشنواره  دوره 
جشنواره  این  اهداف  از  یکی  گفت: 
است،  آثار  از  کودکان  همه  استفاده 
نیز  امسال  جشنواره  در  تا  شده  سعی 
مناسب سازی برای افراد ناشنوا و نابینا 
صورت گیرد و توجه ویژه به نوجوانان 
مستعد و خالق در این جشنواره دغدغه 

ما بوده است.
علیرضا تابش در گفتگویي پیرامون 
برگزاری این دوره از جشنواره بین المللی 
کودک و نوجوان گفت: در اردیبهشت و 
خرداد ۱400، شورای عالی برنامه ریزی 
تصویب  ی  برا جلسه   2 ه  ر ا جشنو
تشکیل  جشنواره  کالن  برنامه های 
فراخوان  توانست  آن  براساس  که  داد 
جشنواره سی و چهارم کودک و نوجوان 
در بخش های ملی و بین الملل را در 25 
خرداد منتشر کرد. بیش از 550 اثر در 
بخش ملی و بین المللی جشنواره 34 به 
دبیرخانه رسید که نسبت به سال گذشته 
)به رغم شیوع کرونا( رشد داشته است 
همچنین در بخش ملی 43۸ اثر رسید 
که از این بین 392 اثر ملی با مقررات 
جشنواره مطابق بود و در نهایت ۸ فیلم 
بلند داستانی و ۱0 فیلم سینمایی، ۱0 
وب سری، ۱۶ اثر ویژه کرونا روایت، ۱5 
اثر دربخش پویانمایی کوتاه و ۱7 فیلم 
کوتاه داستانی به جشنواره راه یافتند در 
اثر  نیز ۱۱۸  بین الملل جشنواره  بخش 

رسیده است.
شعار  با  ارتباط  در  تابش  علیرضا 
امسال جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
بیان کرد: جشنواره سی و چهارم با شعار 
سینما، سرزمین خیال برگزار شده است. 
کودکان این سال ها، خاطراتی اندوهناک 
برایشان باقی خواهد ماند مملو از اعداد و 
ارقام و از دست دادن  ها و دل نگرانی  ها… 
معرفی سرزمین تخیل به کودکان باید 
در اولویت آثار هنری و سینمایی باشد 
و سینمای کودک و نوجوان در سرزمینی 
که سرچشمه پیشرفت و خواستگاه امید 
است، یکی از این ظرفیت هاست و امید 
می تواند  که  است  ابزاری  جدی  ترین 
نسل  این  نوجوانان  و  کودکان  دست 
به  بحران  این  از  را  آنها  و  بگیرد  را 
که  سینماست  این  و  بگذراند  سالمت 
می تواند با نشان دادن وسعت سرزمین 
پهناور تخیل، شعله امید را در ذهن آنها 

روشن نگاه دارد.
نوجوان  و  کودک  جشنواره  دبیر 
پیرامون داوران بخش ملی و بین المللی 
جعفری،  حامد  افزود:  جشنواره  این 
بهرام  مهین جواهریان، رضا درستکار، 
دهقانیار، بهروز شعیبی، گالره عباسی، 
سهیل موفق داوران بخش ملی هستند 

آلمان،  از  داورانی  بین الملل  بخش  در 
شیلی و سوئد آثار را به صورت آنالین 
قضاوت می کنند و علیرضا شجاع نوری، 
غزل شاکری و مهرداد اسکویی داوران 
همچنین  هستند  بخش  این  نی  یرا ا
فریال بهزاد نیز داور ایرانی بخش سیفژ 
است. الزم به ذکر است که این دوره 
با توجه به شیوع کرونا به  از جشنواره 
صورت ترکیبی فیزیکی و آنالین برگزار 
خواهد شد. در شهر های اصفهان، تهران، 
قم،  شیراز،  گرگان،  همدان،  مشهد، 
اروند  آزاد  منطقه  و  بردسیر  رفسنجان، 
بصورت فیزیکی که امیدواریم به تعداد 
استان ها اضافه شود و آنالین بر بستر 
پلتفرم های فیلیمو، هاشور و تیوا برگزار 
نیز،  دوره  این  برگزاری  برای  می شود. 
چون سال قبل، بخاطر شرایط کرونایی 
اما  بودیم،  روبرو  زیادی  چالش های  با 
دعوت کودکان و نوجوانان به جشنواره 
سالن  در  حضورشان  و  داور  عنوان  به 
سینما، یک نوع انس و آشتی خانواده ها 
 22 در  می شود.  محسوب  سینما  با 
شهر 2220 داور کودک و نوجوان آثار 

جشنواره را داوری خواهند کرد.
علیرضا تابش در بخش دیگري از 
مهم  موضوع  درباره  خود  صحبت هاي 

چهارمین  و  در سی  هزینه ها  و  بودجه 
نوجوان  و  کودک  فیلم  جشنواره  دوره 
صحبت کرد و با اشاره به میزان بودجه 
اظهار  جشنواره  از  دوره  این  برگزاری 
کرد: به رغم افزایش تورم و قیمت ها، 
در حال برگزاری جشنواره، با بودجه ای 
گرفته  نظر  در  درچند سال گذشته  که 

شده پیش خواهیم رفت.
درباره  همچنین  تابش  علیرضا 
جشنواره  از  دوره  این  ویژگی های 
فیلم کودک و نوجوان ادامه داد: زمان 
برگزارِی دوره سی و چهارم جشنواره، به 
تاریخ قبلی خود بازگشت. در سال های 
قبل به دلیل تقارن جشنواره با ماه محرم 
و صفر و احترام به ایام عزاداری حضرت 
ناگزیر  برگزاری  تاریخ  )ع(  سیدالشهدا 
امسال  اما  بود،  شده  جابجا  جشنواره 
به هفته کودک یعنی تقویم همیشگی 

جشنواره بازگشت.
و  کودک  فیلم  ره  جشنوا دبیر 
نوجوان با بیان اینکه با در نظر گرفتن 
شرایط تغییر و جابجایی در سطح دولت و 
شهرداری اصفهان، کوشیده تا جشنواره 
را بدون خلل و کاستی ناشی از کمبود 
بودجه و تحوالت مدیریتی و با کیفیت 
برگزار نماید اظهار داشت: ویژگی مهم 

این دوره از جشنواره هویت و شخصیت 
بخشیدن به داوران کودک و نوجوان در 
موانعی، چون  برداشتن  و  سطح کشور 
برگزاری آزمون و محدود شدن تنها در 
یک شهر است. کودکان و نوجوانان ۶ 
از سراسر  داوران جشنواره  تا ۱۶ سال 
که  هستند  فیزیکی  و  آنالین  کشور 
تعدادی 2220 نفر از سراسر کشور ثبت 

نام کردند.
نسبت  ادامه  در  تابش  علیرضا 
تاکید  آثار  نمایش دهنده  شهرهاي  به 
نمایش  کرد: چون در شهر های کشور 
تهران  و  اصفهان  با  همزمان  ثار  آ
آثار  با صاحبان  لذا  بود،  اهمیت  دارای 
اجازه  که  شد  رایزنی  سینمایی  بلند 
نمایش فیلم خود را همزمان با تهران و 
اصفهان بدهند، همراهی کارگردانان و 
صاحبان آثار به ویژه صاحبان فیلم های 
سینمایی در شرایط کرونایی بدون هیچ 
جشنواره  در  نمایش  برای  چشم داشتی 
شرایط  که  شهر هایی  در  همزمان  و 
فیزیکی  صورت  به  جشنواره  برگزاری 
را دارند قابل توجه است. امسال 450 
عنوان فیلم کودک و نوجوان از سینمای 
جشنواره،  ویدئویی  کتابخانه  در  ایران 
تعریف  با کاربری  و  بارگذاری می شود 
شده برای خارجی ها، در پلتفرم هاشور 
در  را  خود  نظر  مد  آثار  می توانند  آنها 
کتابخانه  کنند،  انتخاب  کتابخانه  این 
امکانی  عنوان  به  جشنواره  ویدیویی 
جدید برای پخش کنندگان خارجی، از 
دوره سی و دوم جشنواره راه اندازی شده 
است همچنین کارگاه آموزشی در بخش 
ملی و 3 کارگاه در بخش بین الملل با 
حضور مدرسان خارجی و داخلی برگزار 

خواهد شد.
ویژه  برنامه های  پیرامون  تابش 
برای هویت بخشی به جشنواره اصفهان 
ویژه  برنامه های  از  یکی  کرد:  عنوان 
برای هویت بخشی به جشنواره اصفهان، 
افتتاح مرکز اسناد و موزه جشنواره است 
در  سینما  ملی  روز  در  اولش  فاز  که 
امسال عزیزانی  و  افتتاح شد.  اصفهان 
از فعاالن سینمای کودک و نوجوان را 

بر اثر کرونا از دست دادیم.

وی با اشاره به مراسم بزرگداشت 
نکوداشت  کرر:  اظهار  امسال  جشنواره 
فرشته  زنده یاد  ویژه  جشنواره  امسال 
و  ابوالحسنی  محمد  زنده یاد  طائرپور، 
زنده یاد منصور نورپور مدیر سینما قدس 
اصفهان خواهد بود. درواقع این افراد از 
کودک  ژانر  به  که  بودند  هنرمنداني 
احترام زیادي مي گذاشتند و تالش هاي 
فراواني را براي سینماي کودک به خرج 

داده بودند.
یی  سینما د  بنیا مل  عا یر مد
غیرت  پاسداشت  آیتم  درباره  فارابی 
ره  جشنوا در  ملی  قهرمان  ر  یثا ا و 
نوجوانان گفت:  المپیاد  و  فیلم کودک 
چهارمین  و  سی  در  هنرمندان  امسال 
فیلم های کودکان  بین المللی  جشنواره 
و نوجوانان و پنجمین المپیاد فیلمسازی 
نوجوانان، غیرت و ایثار نوجوان شهید 
»علی لندی« این قهرمان ملی را پاس 
سنوات  طبق  همچنین  داشت  خواهند 
دو دوره گذشته، امسال نیز با »سینما 
اصفهان  محروم  مناطق  به  سیار« 
در  فیلم  دیدن  با  نیز  آنها  تا  می رویم 
نوجوان  و  کودک  فیلم های  جشنواره 
سهیم باشند. سال گذشته نیز از محل 
صرفه جویی جشنواره کودک، مبلغ دو 
میلیارد تومان صرف خرید تبلت برای 
بضاعت  کم  و  بی بضاعت  کودکان 

اصفهان شد.
جشنواره  چهارمین  و  سي  دبیر 
پایان خاطرنشان  در  نوجوان  و  کودک 
کرد: امسال نیز طبق 2 سال گذشته، 4 
فیلم سینمایی به صورت مناسب سازی 
شده برای افراد دارای معلولیت شنوایی 
و بینایی به صورت آنالین و در سالن 
اهداف  از  یکی  می شود.  اکران  سینما، 
این جشنواره استفاده همه کودکان از آثار 
است، سعی شده تا در جشنواره امسال 
ناشنوا  افراد  برای  مناسب سازی  نیز 
به  ویژه  توجه  و  گیرد  صورت  نابینا  و 
نوجوانان مستعد و خالق در این جشنواره 
دغدغه ما بوده است. امسال همزمان با 
سی و چهارمین دوره جشنواره، پنجمین 
المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور در دو 

بخش ایده و فیلم برگزار می شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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