
گزارش دنیای جوانان؛

بازار خودرو در رکود مطلق!
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به تبعات عرضه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و ایجاد رانت و فساد اقتصادی، گفت: حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی با توزیع کاالها به قیمت مناسب تر از آسیب 

به معیشت مردم و جامعه جلوگیری می کند.
عباس آرگون در گفت وگو با دنیای جوانان با بیان اینکه 

ارز چند نرخی در کشور منشا رانت و فساد است، تصریح کرد: 
توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای افرادی که به آن دسترسی 
دارند منافع رانتی بسیاری را به همراه داشته است، در صورتی 
که هدف آن توزیع کاالهای اساسی با قیمت مناسب برای 

مصرف کنندگان بود.
صفحه 3

مدیرکل دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر:

۲۲.۳ درصد کارگران
 به مواد مخدر اعتیاد دارند

هدف اصلی ما ارتقای سالمت جامعه است
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت 
جدی  نظارت  لزوم  و  غذایی  مواد  ایمنی 
سازمان غذا و دارو بر این موضوع، در عین 
حال چاقی را از چالشهای امروز دنیا خواند و گفت: 
شدت و شیوع کرونا و همچنین مرگ و میر ناشی از 
آن در افراد چاق بیشتر است و این از آسیبهای چاقی 
است. به گزارش دنیای جوانان،  دکتر بهرام عین اللهی 
در مراسمی که به مناسبت روز جهانی غذا برگزار شد،  
مردم  سالمت  اصلی  متولی  بهداشت  وزارت  گفت: 
ارتقای سالمت  وزارتخانه  این  اصلی  هدف  و  است 
جامعه است و باید برنامه های عملیاتی مشخصی در 
این راستا تدوین کند تا بتواند سالمت جسمی و روانی 

مردم را تامین کند.
صفحه 3

مدیرکل راه و شهرسازی:

سهم استان بوشهر از طرح جهش تولید مسکن 
۱۲هزار و ۹۶۸ واحد است

4
کسری بودجه دولت اصلی ترین معضل امروز اقتصاد ایران 

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1860- چهارشنبه 28 مهر  ۱400- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رضا بهبودي: در 

سينماي ایران 
چيزي به نام ژانر 

وجود ندارد!

6ورزش
مجيدی: انگيزه 

هوادار کار ما را 
سخت می کند!

هنگ 7فر

اين روزها فيلم سينمايي ناپديد شدن مريم، به کارگردانی 
صفحه  در  شايسته  مرتضی  تهيه کنندگی  و  لطفی  محمدرضا 
اکران شده  آنالين  پلتفرم هاشور به صورت  هنروتجربه در 
است فيلمي که به شدت تجربه گرا بوده و تفاوت هاي زيادي با 

ديگر فيلم هاي رايج سينماي کشور دارد.

سرمربی تيم فوتبال استقالل گفت: در فصل جديد با توجه 
به تغيير مديريت و تيم، اميدوارم بازی هايی ارائه دهيم که 

هواداران را خوشحال کند.
فرهاد مجيدی اظهار کرد: نمی خواهم در مورد فصل گذشته 

صحبت کنم. برای فصل جديد با توجه به تغيير مدی

امکان  کتابخانه ملی گفت:  پردازش و سازماندهی  مديرکل 
به روزرسانی اطالعات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در حداقل 
زمان ممکن و انتشار بانک اطالعاتی در قالب لوح فشرده برای 
استفاده افراد يا مراکزی که دسترسی به اينترنت ندارند يکی از 
فوايد و مزايای ثبت اطالعات کتابخانه ها و گرفتن »شابکا« است.

»شابکا«، شناسگر 
استاندارد بين المللی 
کتابخانه ها چيست؟ 

ارز چند نرخی در کشور منشا رانت و فساد است  آغاز مرحله نخست ثبت ناِم متقاضیان
 4 میلیون واحد مسکونی 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مرحله 
از امروز  نخست ثبت نام طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
)چهارشنبه( آغاز می شود. به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، محمود 
محمود زاده افزود: متقاضیان یک ماه فرصت دارند تا در سامانه جدید به آدرس 

www.saman.mrud.ir مراجعه و ثبت نام کنند.
صفحه 3

ده های  ور آ فر پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
شده  صادر  سوخت  کارت های  ابطال  از  ایران  نفتی 
و  داد  ماه خبر   ۶ از گذشت  در پست پس  موجود  و 
کاهش  سوخت  کارت های  صدور  زمان  حاضر  حال  در  گفت: 

است. یافته 
پخش  ملی  شرکت  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
فرآورده های نفتی ایران، »فاطمه کاهی« با اشاره به زمان صدور 

اینکه  این فرآیند به روز شده و به محض  کارت سوخت گفت: 
فرد درخواست خود را در پلیس +۱۰ ثبت می کند ۲۰ روز زمان 
فرآیند صدور کارت طول می کشد که شامل راستی آزمایی ناجا، 
راستی آزمایی شرکت ملی پخش، شخصی سازی اطالعات کارت 
که  زمانی  تا  و  است  کارت  پاکت گذاری  نهایت،  در  و  سوخت 
۲۰ روز زمان می برد. اداره پست می شود حدودا  کارت تحویل 
صفحه 3

زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافت

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي 
مناقصه عمومي 

شهرداري کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

نحوه پرداخت قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ  پروژه به ریالشرح پروژهردیف

مرمت و لکه گیری مکانیزه آسفالت ۱
نقدی5 راه و ترابری8/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۲5/۰۰۰/۰۰۰سطح منطقه هفت – تا سقف اعتبار

۱- سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 9۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد 
انعقاد قرارداد نشوند  به  نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر  یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 7۰۰78۶9۴۴8۶۲3 بانک شهر. ۲- برندگان  و 
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. ۴- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه خرید 
اسناد به حساب 7۰۰7853۱3795 نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد 
مناقصه به اداره امور پیمانها واقع در کرج - میدان توحید- بلوار بالل - شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. ۶- در هر صورت مدارك مندرج در 
اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7-  الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه وارائه تاییدیه صالحیت در 
سایت sajar.mporg.ir  ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت، کد اقتصادی و گواهی نامه 
صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارك مبتنی بر ثبت نام الزامي میباشد. 8- شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست 
شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 9-پیشنهادات مي بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و ممهور به 
مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری مورخ  ۱۴۰۰/8/۱۱ به آدرس کرج - میدان توحید – بلوار بالل - دبیرخانه 
شهرداري کرج واقع در طبقه اول تحویل داده شود. ۱۰- پیشنهادات رسیده در مورخ ۱۴۰۰/8/۱۲ در کمیسیون عالی معامالت شهرداري کرج مطرح و پس 
از بررسي و کنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . ۱۱- هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. * جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

3589۲۴۱8 – 3589۲398 - ۰۲۶ تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید. /۰9۱
اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

اصالحیه 
با توجه به آگهی چاپ شده به شماره ) ۰۲_ ۱8_ ۱۴۰۰( 
در مورخ شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ؛ نوبت چاپ اول برای این 

اگهی منظور می گردد 
روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

آگهي
 مناقصه عمومی 

 چاپ اول)نوبت اول(
شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید :

مدت اجرا)ماه( صالحیتسپرده شرکت در مناقصه)ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه

بیمه تکمیلي کارکنان( رسمي،پیماني،قراردادي
،شرکتي،حجمي)و سایر بیمه هاي شهرداري و 

سازمان هاي تابعه به شرح جدول ذیل
58/۲۲۱/۴۰۰/۰۰۰۲/9۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 توانگری ۲ و ۱ سطح دارابودن
 بیمه بخشنامه آخرین اساس بر
ایران اسالمی جمهوری مرکزی

 یک سال

تعدادعنوان بيمه نامهرديف

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان)طرح 1(1
بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان )طرح 2(

1
1

1بيمه نامه عمر و حوادث گروهي كاركنان2

1بيمه نامه مسئوليت جامع شهرداري3

6بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان4

5بيمه نامه مسئوليت در قبال زيان وارده به اشخاص ثالث5

22بيمه نامه آتش سوزي6

151بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل7

30بيمه نامه بدنه اتومبيل8
تبصره۱: با توجه به اهمیت موضوع، تنها شعب و سرپرستی های استان قادر به شرکت در این مناقصه می باشند. 

تبصره۲:تنها یک شعبه یا سرپرستي از هر شرکت بیمه مي تواند در این مناقصه شرکت نماید.
- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰7/۲8 تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰8  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس 
از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب ۰۱۰57۰7۰39۰۰7  نزد بانک ملی واریز و به 

همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰8 لغایت ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰8/۱8 به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد از ساعت ۱۲ شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰8 لغایت ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰8/۱8 می باشد. 

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  ۱۴۰۰/۰8/۱9  روز چهارشنبه راس ساعت ۱3 می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35۱5۶۲۲5  -۰۱۱ می باشد.

http://www.babolcity.ir
محمدقاسم دابوئیان طبري
سرپرست شهرداري بابل  

شناسه آگهی : ۱۲۰9755

کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
بازگشایی   اینکه  بیان  با   ۱9 کووید 
مدارس باید با تعداد کم روزها انجام 
شود، آن هم بدون اینکه اقدامات و 
شود،  تعطیل  مجازی  آموزش های 
درباره زمان آغاز بازگشایی تدریجی 
مدرسه ها، گفت: این زمان به شرایط 
بستگی دارد و باید ببینیم آیا وزارت 
شرایط  می تواند  پرورش  و  آموزش 
در  مدارس  تمام  در  را  لزوم  مورد 

سطح کل کشور ایجاد کند یا خیر.
در  جماعتی  حمیدرضا  دکتر 
حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری 
موضوع  با  که   ۱9 کووید کنترل 
ها  دانشگاه  و  مدارس  بازگشایی 
مباحثی  از  یکی  گفت:  شد،  برگزار 
گرفت،  قرار  بحث  مورد  امروز  که 
هوشمند کردن محدودیت هاست که 
بر اساس برنامه ریزی که در معاونت 
علمی ریاست جمهوری انجام شده، 

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

بازگشایی مدارس، صرفا با فراهم شدن شرایط استاندارد صورت می گیرد 
موضوع  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد 
دوم که درباره آن بحث شد، بحث 
بازگشایی مدارس و مراکز علمی و 
ها  برنامه ریزی  که  بود  دانشگاهی 
گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  اینجا  در 
همچنین در زمینه داروهای گیاهی 
و روش های تشخیصی و تست های 
غربالگری کرونا بود که مورد بحث 

قرار گرفت.
وضعیت  درباره  همچنین  وی 
امروز  گفت:  مدارس،  بازگشایی 
نتایجی که در دنیا درباره چگونگی 
بازگشایی و شرایطی که باید وجود 
قرار  ارزیابی  مورد  باشد،  داشته 
به  مربوط  شرایط  یکسری  گرفت. 
مسوالن و مردم است و یکسری هم 
شرایطی است که وزارت آموزش و 
پرورش بتواند فراهم کند تا بتوانیم 

بازگشایی ها را تسریع کنیم.
وی افزود: به هر حال بازگشایی ها 
اگر انجام نشود، می تواند باعث ایجاد 
اشکاالتی در آموزش و سالمت روان 

واکسیناسیون،  بحث  شود.  کودکان 
بهداشتی در مدارس  اقدامات  بحث 
اختیار  در  ماسک  گذاشتن  از  اعم 
بچه ها، ایجاد فاصله گذاری و امکانات 
جهت شست وشوی دست ها و... مورد 

توجه است.
عین  در  داد:  ادامه  جماعتی 
کم  تعداد  با  باید  بازگشایی ها  حال 
بدون  هم  آن  شود.  انجام  روزها 
موزش های  ا و  مات  قدا ا ینکه  ا
مجازی تعطیل شود. به عنوان مثال 
بازگشایی از یک روز در هفته آغاز 
که  پروتکل هایی  اساس  بر  و  شود 
آموزش و پرورش و با کمک کمیته 
انجام می دهند که می توانند  علمی 
را  اقدامات  علمی  مجامع  کمک  با 
سمت  به  تدریج  به  تا  دهند  انجام 
بازگشایی ها رویم. البته این موارد به 
بحث واکسیناسیون و رعایت موارد 

بهداشتی وابسته است.
ین  ا  : د کر کید  تا عتی  جما
شرایط  به  توجه  با  بازگشایی ها 

قابلیت  و  است  انعطاف پذیر  کشور 
شرایطی  اگر  یعنی  دارد.  برگشت 
مواجه  پیک  با  ما  که  شود  ایجاد 
کامال  مجددا  است  ممکن  شویم، 
بنابراین  شود.  مجازی  صورت  به 
نه  اما  برگشت،  و  رفت  حالت  یک 
به صورت یک قانون کلی، بلکه بر 
اساس یک قانون سیال که بر اساس 
شرایط تغییر می کند و به این صورت 
می توانیم شرایط مدارس را در حالت 
مجازی، حضوری یا نیمه مجازی و 

نیمه حضوری تغییر دهیم.
تدریجی  آغاز  زمان  درباره  وی 
این زمان  بازگشایی مدارس، گفت: 
ببینیم  باید  دارد.  بستگی  به شرایط 
آیا وزارت آموزش و پرورش می تواند 
مدارس  تمام  در  را  شرایطی  چنین 
یا  کند  ایجاد  کشور  کل  سطح  در 
خیر. اگر بتواند این شرایط را ایجاد 
اساس  بر  می تواند  تدریج  به  کند، 
میشود،  انجام  که  برنامه ریزی هایی 
کار را شروع کند. اما اگر جاهایی باشد 

که شرایط پروتکل های بهداشتی را به 
هر علتی نتوانند در آن مدارس اجرا 
کنند، بهتر است که فعال بسته بمانند.
ین  برا بنا ینکه  ا ره  با در وی 
ضرب االجلی برای بازگشایی مدارس 
وجود ندارد؟ گفت: خیر. این موضوع 
بسته به شرایط است و به نظر می 
رسد که شرایط بهداشتی باید برای 
بچه ها و معلمان به وجود آمده باشد. 
در غیر این صورت بچه ها اگر مبتال 
شوند، می توانند وارد خانواده ها شده 
و افراد دیگر خانواده یا با سایر بچه 
ها و معلمان انتفال دهند یا برعکس.
از  جماعتی درباره گمانه زنی ها 
پیک ششم، گفت: به نظر می رسد که 
باید احتیاطات الزم را داشته باشیم. 
کافی  حداقل  و  الزم  شرایط  باید 
وجود داشته باشد تا بازگشایی ها را 
باعث  می تواند  وگرنه  دهیم،  انجام 
ممکن  که  پیکی  تشدید  و  تسریع 
است اتفاق افتد، شود و این می تواند 

خطرناك باشد.
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نایب رئیس اول کمسیون اقتصادی مجلس:
ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای تصمیم درستی بود

نایب رئیس اول کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی دستور 
فصل   را  کره ای  خانگی  لوازم  واردات  ممنوعیت  بر  مبنی  انقالب  رهبر 
الخطاب دانست و گفت: دستور رهبر انقالب برای ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی کره ای کامال درست بوده و تمامی دستگاه های ذی ربط باید این 

دستور را به درستی اعمال کنند.
ورود  خصوص  در  موسوی،  سیدکاظم  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کاالهای قاچاق به کشور عنوان کرد: باید جلوی ورود کاالهای قاچاق به 
کشور را گرفت تا تولید داخلی آسیب نبیند،  مگر آنکه قطعات به صورت 
SKD )نیمه سوار شده یا قطعاتی که مونتاژ اولیه شده اند( از طرق مختلف 
وارد کشور شود تا به ارز کشور افزوده شده و به کاالهای داخلی ضرر 

وارد نشود.
وی با تاکید بر تقویت تولیدات داخلی گفت:  کارشناسان کشور باید با 
دانش روز، کاالهای مورد نیاز ساخت لوازم خانگی که پیش از این واردات 

می شدند را بومی سازی کرده و مانع ارزبری از کشور شوند.
نایب رئیس اول کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات موظف هستند که توجه 
ویژه ای به موضوع قاچاق و فروش لوازم خانگی کره ای داشته باشند و در 

این راستا بازرسانی از قوه قضائیه به کار بگیرند.
وی تاکید کرد: برخی از تولیدکنندگان محصوالت لوازم خانگی باید در 
قیمت گذاری تعدیل کنند تا مردم با هر سطح درآمدی بتوانند خرید کنند.

نماینده بجنورد:
وضعیت بیمه رانندگان مورد توجه وزارت تعاون قرار گیرد

نماینده مردم بجنورد در مجلس با انتقاد از عدم توجه وزارت تعاون 
به وضعیت پرداخت حق بیمه اقشاری همچون خادمان مساجد، مداحان، 
رانندگان، قالیبافان، خبازان و کارگران ساختمانی از وزیر این وزارتخانه 

خواست تا به وضعیت آنها رسیدگی کند.
روز گذشته)سه شنبه(مجلس  پاك مهر در جلسه علنی  سیدمحمد 
شورای اسالمی در تذکر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بی توجه 
ای به وضعیت بیمه اقشاری همچون خادمان مساجد، مداحان، رانندگان 
کارگران  و  خبازان  قالیبافان،  تاکسی ها،  و  سنگین  و  سبک  خودروهای 

ساختمانی انتقاد کرد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگالن 
گفت: متقاضیان جدید مشاغل فوق مبلغی که باید بابت حق بیمه تأمین 
اجتماعی پرداخت کنند حداقل دو برابر شده است که خارج از توان آنها 
بوده و باعث شده این اقشار آسیب پذیر شده و به این وضعیت اعتراض 
کنند چرا که آنها از اقشار مظلوم و کم بضاعت جامعه بوده که منشأ ارائه 
خدمات ارزشمند به آحاد جامعه بوده بنابراین چرا باید برای پرداخت حق 
بیمه مشاغل که اقدامات یکسانی را انجام می دهند دوگانگی و تبعیض 

وجود داشته باشد.
 )۲( )و(تبصره  بند  تعاون تصریح کرد: چرا  به وزیر  وی در تذکر 
89 هزار  مبلغ حدود  آن  در  نمی کنید که  اجرا  را   ۱۴۰۰ بودجه  قانون 
میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده است و با اجرای 
آنها  اغلب  که  خواهد شد  رفع  جامعه  اقشار ضعیف  این  آن مشکالت 
کمترین درآمد را داشته و به صورت شبانه روزی به کارهای سخت و 
کند  برقرار  را  دولت سوبسید  اگر  بنابراین  طاقت فرسا مشغول هستند، 
و سازمان تأمین اجتماعی نیز سهم خود را بپردازد این افراد با مشکل 

نمی شوند. مواجه 

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خبر داد؛
تجهیز لباس  ماموران پلیس به دوربین

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از ادامه اجرای طرح تجهیز مأموران عملیاتی 
و میدانی پلیس به دوربین البسه خبر داد.

برای  گرفته  صورت  بررسی های  درباره  بیگی  معصوم  مهدی  سردار 
به  پلیس  تجهیز  راستای  در  کرد:   اظهار  دوربین،  به  پلیس  البسه  تجهیز 
فناوری، اقداماتی باید انجام می شد و در همین راستا طرحی تحت عنوان 
مجهز کردن مأموران به دوربین البسه در دستور کار نیروی انتظامی قرار 

گرفت و بخش اول آن که واگذاری حدود ۴۰۰۰ دوربین بود، انجام شد. 
بازخوردگیری  و  گرفت  صورت  میدانی  بررسی  گفت:  بیگی  معصوم 
کارکنان،  از  صیانت  مأموریت،  بر  دوربین  این  تاثیر  ببینیم  که  شد  انجام 
استانداردسازی رفتار و نظارت میدانی به چه شکل بوده است که بازخورد 

آن مثبت بود. بخش دوم عملیاتی شد و در حال انجام است.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: البته این طرح مرحله به مرحله 
ماموران  انتهای کار که همه  تا  صورت خواهد گرفت و طبیعی است که 
تا  کند  می  پیدا  ادامه  شوند،  البسه  دوربین  به  مجهز  میدانی  و  عملیاتی 

نهایی شود.

مدیرکل دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر:
۲۲.۳ درصد کارگران به مواد مخدر اعتیاد دارند

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
وضعیت شیوع مواد مخدر گفت: در جمعیت عمومی 5.۴ درصد، در جمعیت 
دانش آموزی و متوسطه و هنرستانها ۲.۱ درصد، در بین دانشجویان دولتی 
۴.7 درصد و در محیط های کارگری ۲۲.3 درصد مصرف مولد مخدر داریم.

حمید صرامی در نشست تخصصی روند برنامه تحول راهبردی مبارزه 
با مواد مخدر و بررسی تحوالت کشور افغانستان و پیامدهای آن در عرصه 
مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در حوزه سیمای مواد مخدر اگر در یک نگاه 
کوتاه در عرصه جهانی بخواهیم ببینیم چه وضعیتی داریم؟ مواد مخدر به 
عنوان یک تهدید استراتژیک چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک سبب 
شده است که طی ۱3 سال اخیر میزان مصرف مواد در سال ۲۰۰۶ که ۲۰8 

میلیون نفر بود در سال ۲۰۱9 به ۲75 میلیون نفر افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: این روند افزایش 3۲ درصدی که حداقل افراد یکبار در 
سال یکی از مواد مخدر، محرك یا توهم زاها را استفاده کرده اند یک زنگ 

خطر جهانی برای جامعه بشریت است.
بیان  با  با مواد مخدر  مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه 
اینکه در سطح جمهوری اسالمی ایران، با توجه به برخی از ضعف ها در خرده 
نظام های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متاسفانه در دهه های دوم و سوم 
با رشد شیوع مصرف مواد مواجه بودیم. ما در دهه اول انقالب به واسطه 
وجود ضد ارزش بودن مصرف مواد و افزایش سرمایه های اجتماعی و حضور 
مشارکت های مردمی با کاهش شیوع مصرف مواجه بودیم که امیدواریم در 
عرصه این تهاجمات بتوانیم با جدیت بیشتر برای گام دوم انقالب نسبت به 

کاهش شیوع مصرف مبادرت کنیم.
صرامی درباره وضعیت شیوع مواد مخدر در اقشار مختلف جامعه گفت: 
وضعیت شیوع به گونه ای است که در جمعیت عمومی 5.۴ درصد، در جمعیت 
دانش آموزی و متوسطه و هنرستانها ۲.۱ درصد، در بین دانشجویان دولتی 
۴.7 درصد و در محیط های کارگری ۲۲.3 درصد مصرف مولد مخدر داریم. 

الگوهای مصرف بیشتر مواد اوپییدی و توهم زاست.

صدا و سیما مواد غذایی مضر را تبلیغ نکند؛

وزیر بهداشت: هدف اصلی ما ارتقای سالمت جامعه است
ضمن  بهداشت  یر  وز
مواد  ایمنی  اهمیت  بر  تاکید 
نظارت جدی  لزوم  و  غذایی 
سازمان غذا و دارو بر این موضوع، در 
عین حال چاقی را از چالشهای امروز 
دنیا خواند و گفت: شدت و شیوع کرونا 
و همچنین مرگ و میر ناشی از آن در 
افراد چاق بیشتر است و این از آسیبهای 

چاقی است.
دکتر  جوانان،   دنیای  گزارش  به 
به  که  مراسمی  در  عین اللهی  بهرام 
شد،   برگزار  غذا  جهانی  روز  مناسبت 
اصلی  متولی  بهداشت  وزارت  گفت: 
سالمت مردم است و هدف اصلی این 
وزارتخانه ارتقای سالمت جامعه است 
و باید برنامه های عملیاتی مشخصی در 
این راستا تدوین کند تا بتواند سالمت 

جسمی و روانی مردم را تامین کند.
را  ایران  همه  امروزه  افزود:  وی 
در  مهم  کشورهای  از  یکی  عنوان  به 
برنامه های استراتژیک منطقه و آسیای 
جنوب شرقی می شناسند و کشور عزیز 
ما توانمندی های زیادی در حوزه امنیت 
و مواد غذایی به عهده دارد تا از طریق 
ایجاد کند.  برای مردم  را  آن سالمت 
سازمان  ما  کشور  در   کار  این  متولی 
سازمان  این  در  که  است  دارو  و  غذا 
این است که نظارت  مهمترین مسئله 

بر ایمنی در زنجیره غذایی است.
نامگذاری  افزود:  بهداشت  وزیر 
اهمیت  دهنده  نشان  سازمان  ین  ا
موضوع غذا برای وزارت بهداشت است. 
در این راستا بر اساس مصوبات شورای 
کنندگان،   تولید  از  باید  سالمت  عالی 
توزیع کنندگان،  وارد کنندگان و مصرف 
کنندگان حمایت کرده و بر آنها نظارت 
داشته باشد؛ یعنی در یک زنجیره مواد 
غذایی از تولید تا مصرف،  سازمان غذ و 
دارو وظیفه نظارت و مشاوره عالی دارد. 
دسترسی به غذای سالم از حقوق مردم 
است و وظیفه وزارت بهداشت معرفی 
زندگی  تا  است  مردم  به  سالم  غذای 

سالم داشته باشند.
برای  کرد:  تاکید  ادامه  در  او 
حداقل  باید  موادغذایی  ایمنی  ایجاد 
و  فیزیکی  بیولوژیکی،  آلودگی های 
شیمیایی موادغذایی را در نظر بگیریم 
به مردم  باعث شویم حداقل آسیب  و 
برسد. یکی از مشکالتی که امروزه در 
دنیا وجود دارد و بعد از اینکه بیماریهای 
غیرواگیر بیشتر شد، مسئله چاقی است 
غذایی  غلط  عادات  از  متاسفانه  که 
شکل می گیرد و شرکت هایی به دلیل 
عادات غلط غذایی  این  از  منافع خود 
از  بسیاری  سبب  و  می کنند  حمایت 
که  شوند  می  غیرواگیر  بیماری های 
هم سبب ایجاد هزینه گزاف در سیستم 
بهداشتی کشور شده و هم سبب ناتوانی 
مردم می شود و سازمان غذا و دارو باید 

به این امر ورود کند.
در  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
شرایط پاندمی کرونا دیدیم که افرادی 
بیشتر  شیوع  و  شدت  بودند  چاق  که 
و  مرگ  و  کردند  تجربه  را  بیماری 
میر هم در آنها بیشتر بود؛ اینها نشان 
مصرف  بود.  چاقی  آسیب های  دهنده 
قند، نمک و چربی باال از مواردی است 
که باعث ایجاد مشکل می شود و غذا و 
دارو باید با تولید کنندگان مواد غذایی 
تعامل داشته باشد تا از میزان حداقلی 
اقالم یاد شده در تولیدات خود استفاده 
فعال  راستا  این  اینکه در  برای  کننند. 
خبره  مسئولین  سازمان  این  در  باشیم 

داریم که فعال هستند.
تحریم های  شرایط  گفت:  وی 
داشت  حسن  یک  ایران  در  ظالمانه 
غذایی  مواد  به  که  بود  این  آنهم  و 
مصرف  و  شدیم  متمرکز  خود  داخلی 

بهتر  می توانیم  را  داخلی  غذایی  مواد 
کنترل کنیم.

بر  نظارت  داد:  ادامه  عین اللهی 
انجام شود.  از دو طریق می تواند  غذا 
اگر قرار باشد صرفا کارها دولتی باشد، 
امکانات بسیار وسیعی الزم داریم؛ ولی 
سازمان  خوب  سیاست های  از  یکی 
غذا و دارو واگذاری برخی وظایف به 
بخش خصوصی مطمئن بوده است که 
طرف  از  است.  کرده  کمک  خوبی  به 
دیگر استفاده از خدمات الکترونیک و 
نظارت  می تواند  سالمت  سامانه های 
قاچاق  از  تا  کند  ایجاد  ما  برای  را 
گیری  جلو ت  تخلفا و  محصوالت 
ت  ال محصو مستمر  ل  کنتر  . کنیم
غذایی در سطح تولید و عرضه،  توسعه 
در  غذایی  مواد  ایمنی  مدیریت  نظام 
بر  نظارت گسترده  تولیدی،  واحدهای 
واردات مواد غذایی، ساماندهی و ایمنی 
از  استراتژیک  محصوالت  ارتقای  و 
جمله برنج، گندم و روغن های خوراکی،  
لبنیات و فراورده های گوشتی از وظایف 

سازمان غذاو دارو است.
که  ماتی  قدا ا اهم  فزود:  ا وی 
و  مصرف  الگوی  اصالح  درخصوص 
در  خوراکی  فرآورده های  بر  نظارت 
است  شده  انجام  دارو  و  غذا  سازمان 
اسیدهای  نمک،   شکر،  کاهش  شامل 
چرب ترانس بوده است که این موضوع 
می تواند در جلوگیری از بروز بسیاری 
دیگر  خوب  کار  باشد.  موثر  بیماریها 
برچسب گذاری مواد غذایی و ارتقای 
می بینیم  امروزه  که  است  کار  این 
بسیاری از محصوالتی که تولید می شود 
حتما باید برچسب و شناسه داشته باشد 
برچسب ها  این  در  حتما  نکات  این  و 
از کارهای  باشد. یکی دیگر  ذکر شده 
مهم نصب نشانگرهای رنگی است که 
مشخص  وضعیت  نشانگرها  این  در 
می شود. مدیریت ارتقای کیفی روغن ها 
با  که  داریم  را  خوراکی  چربی های  و 
اسیدهای  این  گرفته  صورت  فعالیت 
از  خانوار  مصرفی  روغن  ترانس  چرب 
5 درصد به ۲درصد کاهش یافته است.
او تاکید کرد: در برچسب هایی که 
اشاره شد الزام به درج چراغ راهنما یا 
لحاظ  با  مواد غذایی  بر  تغذیه  نشانگر 
کل،   چربی  نمک،  قند،   میزان  کردن 
... است که  اسیدهای چرب ترانس و 
زیاد  مصرف  دهنده  نشان  قرمز  رنگ 
و  است  غذایی  فرآورده  در  مواد  این 
نشان  رنگ سبز  و  متوسط  زرد،  رنگ 
می دهد میزان اندکی از موارد یاد شده 
در محصول وجود دارد. از مباحث مهم 
غنی سازی  تغذیه،  موضوع  در  دیگر 
در  خوشبختانه  که  است  موادغذایی 

کشور ما در چند سال اخیر شدت گرفته 
لبنی میزان  اینکه در مواد  است. مثال 
ویتامین »دی« را افزایش دهیم نکته 
خیلی مهمی است. امروزه در جلوگیری 
از ابتال به کرونا میزان ویتامین »دی« 
خیلی موثر است. غنی سازی آرد با آهن 

و اسید فولیک نیز بسیار مهم است.
وزیر بهداشت ادامه داد: پایش و 
فرآورده ها  تراریختگی  کنترل وضعیت 
نیز به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار 
آزمایشگاهی  آنالیز  با  که  است  شده 
امری  و  می گیرد  صورت  محصول 
ر  بسیا نکات  ز  ا است.  مهم  ر  بسیا
مصرف  دلیل  به  روزها  این  که  منفی 
آفت کش ها  و  شیمیایی  کودهای  زیاد 
اندازه  می شود  دیده  موادغذایی  در 
از این اقالم  گیری آالینده های ناشی 
اجرای  در  مشارکت  دیگر  کار  است. 
gprm سازمان  برنامه های دوساالنه 
بهداشت جهانی است که در زمینه های 
اسید  پایش  خطر،   آنالیز  مثل  مختلف 
و  ترانس  چرب  اسید  پایش  چرب، 
کاهش عوامل خطر و یا اجرای برنامه 

غنی سازی آرد گندم با آهن است.
از  یکی  کرد:  تاکید  عین اللهی 
نکات مهم مورد تاکید ما ارائه خدمات 
اهداف  از  یکی  که  است  الکترونیکی 
بسیاری  تا  است  ما  مدت  بلند  و  مهم 
خدمات  در  دستی  لیت های  فعا ز  ا
مواد  بر  ما  رصد  و  بیاید  الکترونیک 
خوبی  ارتباط  شود.  هوشمند  غذایی 
همه  در  دارو  و  غذا  معاونت های  بین 
سریع  دهی  پاسخ  برای  کرونا  گیری 
بسیار  نکات  از  این  که  داشت  وجود 
ما  به  کرونا  قضیه  در  که  بود  مهمی 
با  زودی  به  امیدواریم  و  کرد  کمک 
واکسیناسیون سریع که در کشور انجام 
شده است کرونا به زودی مدیریت شود.
به  ه  ر شا ا با  شت  ا بهد یر  ز و
حکمرانی  گفت:  موجود،  چالش های 
در حوزه محصوالت مرتبط با سالمت 
قانونا مسئله مهمی است که  ما  برای 
است  و الزم  داریم  ویژه  تاکید  آن  بر 
رابطه  این  در  که  سازمان هایی  سایر 
رت  وزا تولیت  به  ند  ر ا د مسئولیت 
بهداشت در موضوع غذا توجه کنند و 
با جلسات شورای عالی سالمت با همه 
سازمان هایی که به مواد غذایی مرتبط 
هستند این تولیت را گسترش خواهیم 
است که سازمان غذا و  و طبیعی  داد 
می تواند  که  است  مرجعی  تنها  دارو 
سالمت غذا را تایید کند و بدون نظر 
این سازمان نباید اقدامی در خصوص 

تولید و واردات غذا صورت گیرد.
برخی  وجود  به  ه  ر شا ا با  و  ا
کرد:  اظهار  ملی،  رسانه  با  مشکالت 

وسیما  صدا  ریاست  با  که  جلساتی  با 
و  صدا  که  هستیم  آن  پی  در  داشیتم 
تبلیغ محصوالت  سیما در جهت عدم 
بردارد  گام  جامعه  برای  مضر  غذایی 
و  نکند  تبلیغ  را  مضر  غذایی  مواد  و 
انجام  دارد  اکنون  کار  این  متاسفانه 
اقدامات  است  الزم  و  فعال  می شود 
شود  انجام  زمینه  این  در  گسترده ای 
صدا  با  که  شود  متوقف  کار  این  که 
از  و  می کنیم  مذاکره  مستقیما  وسیما 
طریق شورای عالی سالمت نیز پیگیر 
هستیم. در وزارت بهداشت نیز نیازمند 

همکاری بین بخشی بیشتر هستیم.
خاصی  توجه  دولت  افزود:  وی 
و  دارد  سالمت  ارتقای  آموزش  به 
درجلسات هیئت دولت باید بیشتر بر آن 
تاکید شود. ما در برنامه های آموزش 
دانشجویان خود باید بحث غذا را بیشتر 
تاکید کنیم. این یکی از نقاط ضعف ما 
است که در کریکولوم ها و برنامه های 
و  داروسازی  مثل  مهمی  رشته های 
بر  بیشتر  ید  با بهداشت  و  پزشکی 
ضرر مواد غذایی تاکید شود. متاسفانه 
پزشکی ما پزشکی تجویز دارو است که 
یک اشتباه بزرگ تاریخی است که در 
دنیا هم رخ می دهد.  کشورهای دیگر 
سنتی  طب  در  که  مسئله  ترین  مهم 
تغذیه  موضوع  شده،  تاکید  آن  به  هم 
است. یک دانشجوی پزشکی باید یاد 
بگیرید چگونه از بیماری جلوگیری کند 
و باید با آموزش درست به تغذیه سالم 
و پیشگری از بروز بیماری ها پرداخت.
او با تاکید بر اهمیت سبک زندگی 
شیوه  باید  امروزه  کرد:  تصریح  سالم،  
یک زندگی سالم را به مردم یاد دهیم 
معظم  مقام  بیانات  در  که  همانطور  و 
دارد  وجود  باالدستی  اسناد  و  رهبری 
تغذیه  شامل  که  سالم  زندگی  مسئله 
می تواند  است  مستمر  ورزش  و  سالم 
ایمنی  کند.  جلوگیری  بیماری ها  از 
با  که  است  ما  نکته مهم  غذایی  مواد 
توجه به این امر از هزینه های زیادی 
می شود  تحمیل  دولت  دوش  بر  که 

جلوگری کنیم.
بیشتر  ما  برنامه های  افزود:  وی 
از  بیشتر  اطمینان  ارتقا و  در خصوص 
که  است  غذایی  مواد  تغذیه ای  ارزش 
اصالت  نشانگر  و  تغذیه ای  نشانگر  با 
ما  مهم  توصیه  پرداختیم.  آن  به  کاال 
کاهش مصرف نمک،  چربی،  قند ساده 
الگوی  اصالح  وقتی  است.  بوده  و... 
بیماری های  دادیم  انجام  را  مصرف 
مختلف که مربوط به تغذیه غلط است 
دولت  هزینه های  و  شده  اصالح  نیز 
دیگر  مهم  نکته  می یابد.  کاهش  هم 
کودکان  در  غذایی  مواد  مصرف  نیز 
به  کرونا  پاندمی  در  متاسفانه  است. 
دلیل تعطیلی مدارس و کاهش فعالیت 
کودکان، تغذیه کودکان و تحرك بدنی 
آنها کاهش یافته است و این موضوع 
برای  است.  شده  آنها  چاقی  باعث 
برنامه  باید  هم  کودکان  غذایی  مواد 
عادت  چون  باشیم  داشته  مشخصی 
تغذیه از کودکی آغاز می شود و هرچه 
تغذیه کودکی بهتر باشد در بزرگسالی 

هم عادات به درستی دنبال می شود.
او تاکید کرد: با بازگشایی مدارس 
تحرك  می گیرد  انجام  زودی  به  که 
کار  این  برای  و  میشود  آغاز  کودکان 
با  کنیم.  تالش  پیش  از  بیش  باید 
روز  غذا  جهانی  روز  اینکه  به  عنایت 
نمادین است و در این نقطه همگرایی 
و هم افزایی در  راستای دسترسی آحاد 
مردم به غذای سالم توسط همه نهادها 
ضروری است. الزم است فعالیت های 
باشد  قبل  از  بیش  جدید  دولت  در  ما 
دسترسی  لم  سا زندگی  یک  به  تا 

داشته باشیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
پایداری ازدواج های دانشجویی ۹۴ درصد است

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: در حال حاضر 
پایداری ازدواج های دانشجویی در سطح کشور 9۴ درصد است که این روند مثبت 

را بسیار ارزشمند می دانیم.
حجت االسالم و المسلمین مصطفی رستمی اظهار داشت: بر اساس آمارها، 
میزان پایداری ازدواج های دانشجویی در بین 3۰۰ هزار زوجی که در طول بیش از 
۱۰ سال گذشته در جشن های ازدواج دانشجویی شرکت کرده بودند، بسیار باال و 

میزان فروپاشی ازدواج ها زیر ۶ درصد بوده است.
وی درباره میزان طالق در ازدواج های دانشجویی نیز گفت: یکی از اتفاقات 
آمار  طبق  که  است  ازدواج ها  عموم  به  نسبت  دانشجویی  ازدواج  پایداری  خوب، 
به  این موضوع  احوال کشور  ثبت  آمار سازمان  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

اثبات رسیده است.
رستمی با بیان اینکه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در 
زمینه ازدواج دانشجویی یک تجربه ۲۴ ساله در کشور دارد، افزود: برگزاری بیست 
و چهار دوره ازدوج دانشجویی که با مشارکت و همکاری دستگاه های آموزش عالی 

با موفقیت همراه بوده است.
حوزه  در  برنامه  دو  کرد:  خاطرنشان  رستمی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
که  است  دانشجویی  ازدواج  عادی  روال  اول  بحث  در  داریم؛  دانشجویی  ازدواج 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هر ساله برگزار کرده اما امسال به دلیل شرایط 

کرونایی با تغییراتی در حال برگزاری است.
وی تصریح کرد: همچنین قبال دوره های ازدواج دانشجویی به صورت دوره های 
یک هزار زوجی بود که اکنون تعداد زوج ها در هر دوره به ۱۰۰ زوج تقلیل پیدا کرده 
اما طول دوره طوالنی تر شده است تا هر کدام از دانشجویان که وارد سامانه ثبت نام 

می شود، بتواند زمان را انتخاب کند و از برنامه ازدواج دانشجویی استفاده کند.
ستاد ملی ازدواج دانشجویی تشکیل می شود

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: بحث دوم 
که امیدواریم به زودی اولین نشست آن نیز تشکیل شود، موضوع تشکیل ستاد 

ملی ازدواج دانشگاهیان و بحث تدوین سند آن است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این ستاد تشکیل شده است یا نه توضیح 
داد: این ستاد در شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب شده است و برای اولین 
جلسه آن منتظر ابالغ حکم رییس این ستاد از طرف رییس جمهوری هستیم تا 

نخستین جلسه آن تشکیل شود.

بیش از ۶۰۰۰ صندلی ارشد دانشگاه های دولتی خالی ماند
بر اساس نتایج اعالمی سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد ۱37 هزار و ۱8 
داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ در دانشگاه های دولتی پذیرش شدند.

به گزارش دنیای جوانان، تعداد ۶3۶ هزار و 597 داوطلب در آزمون کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ثبت نام کردند که از این تعداد 33۴ هزار و ۶ نفر زن و 
مابقی مرد بودند. به عبارتی 5۲ درصد داوطلبان آزمون ارشد امسال »زن« بودند.

بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور تعداد ۴۰۶ هزار و ۴۲7 داوطلب 
در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد ۲۲۰ 

هزار و ۱7۰ نفر زن یعنی 5۴ درصد آنها »زن« و مابقی داوطلبان »مرد« بودند.
همچنین ظرفیت پذیرش در تمامی دوره های مورد پذیرش بدون در نظر 
گرفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی ۱37 هزار و ۱8 نفر تعیین شده که با 
اعالم نتایج نهایی، مجموعا بطور کلی ۱3۰ هزار و 8۲7 نفر در آزمون کارشناسی 
ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم پذیرفته شدند که ۶۱ هزار و 
9۴۴ نفر زن و ۶8 هزار و 883 نفر آنها مرد بودند. مقایسه آمار ظرفیت اعالمی برای 
مقطع ارشد ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی با تعداد پذیرفته شدگان 

نشان می دهد در سال جاری ۶هزار ۱9۱صندلی بدون خواهان و خالی می ماند.
همچنین در دانشگاه آزاد اسالمی نیز ۱۱۰ هزار و ۱5۲ داوطلب پذیرفته شدند 
که 5۶ هزار و ۲5۴ نفر آنها زن و مابقی مرد بودند.بطور کلی تعداد قبولی مشترك 

داوطلبان با دانشگاه آزاد نیز ۴۰ هزار و 9۱5 داوطلب می باشد.

دستگیری قاچاقچیان عامل شهادت ۲ مامور نیروی انتظامی گیالن 
فرمانده انتظامی استان گیالن از دستگیری هر ۲ قاچاقچی پرونده شهادت ماموران 

وظیفه شناس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی گیالن، سردار عزیزاهلل ملکی 
دوشنبه شب با تاکید بر عزم جدی نیروی انتظامی در مقابله و برخورد با سوداگران 
مرگ افزود: پس از اطالع ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر گیالن از قصد قاچاقچیان 
برای انتقال محموله به وسیله یک دستگاه خودرو به داخل استان، بالفاصله با اشرافیت 
اطالعاتی و انجام هماهنگی های الزم، بامداد امروز خودرو قاچاقچیان در بدو ورود به 
استان شناسایی و با انجام یک عملیات حساب شده یک نفر از قاچاقچیان که با هدف 
بررسی محور مواصالتی شرق به غرب استان از خودروی حامل مواد مخدر جدا شده 

بود شناسایی و دستگیر شد.
وی اظهار داشت: پس از دستگیری این متهم 5۰ ساله، راننده خودرو حامل مواد 
مخدر که از دستگیری همدستش مطلع شده بود با ترس از دستگیری توسط ماموران 

پلیس به سمت غرب استان اقدام به فرار کرد.
پلیس  شناس  وظیفه  مامور   ۲ باختن  جان  به  اشاره  با  گیالن  انتظامی  فرمانده 
مبارزه با مواد مخدر استان در حین دستگیری متهم دیگر پرونده بر اثر سانحه رانندگی 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در این سانحه که ساعت 5:3۰ بامداد امروز دوشنبه رخ داد، 
»سرهنگ  حسین بهراد نصر« و »استواریکم مرتضی هدایت زاده« حین انجام ماموریت 

در میدان شهر شلمان دچار سانحه تصادف شدند و جان باختند.
سردار ملکی به پیگیری ویژه پلیس برای شناسایی محل اختفاء و دستگیری متهم 
دیگر این پرونده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پس از انجام اقدامات کارشناسی و فنی 
و پیگیری های مستمر، سرانجام متهم دیگر این پرونده که در شهرستان لنگرود با یک 
دستگاه خودروی دیگر در حال تردد بود با عملیات غافلگیرانه پلیس شناسایی، دستگیر 

و خودروی قاچاقچیان نیز توقیف شد.
سردار ملکی هر ۲ متهم 5۰ و ۴۰ ساله این پرونده را سابقه دار و از زندانیان آزاد 
شده اخیر عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی به عنوان پرچمدار عرصه مبارزه با مواد 
مخدر، هزینه های سنگینی را برای نجات جامعه از پدیده شوم موادمخدر متحمل شده 
و شهدای بسیار زیادی را تقدیم نظام و انقالب کرده و به هیچ عنوان در برخورد قاطعانه 

با سوداگران مرگ کوتاه نخواهد آمد.
وی با عرض تسلیت به مردم والیت مدار و قانونمند گیالن، همکاران انتظامی و 
به ویژه خانواده معزز این دو مامور وظیفه شناس افزود: پرونده متهمان پس از انجام 
زمان  و  گرفت  خواهد  قرار  قضایی  مرجع  اختیار  در  پلیس  توسط  الزم  بررسی های 
برگزاری مراسم تشییع پیکر این دو مامور غیور پلیس مبارزه با مواد مخدر، متعاقبا به 

اطالع عموم خواهد رسید.

عامل شهادت مامور نیروی انتظامی آبادان دستگیر شد
فرمانده انتظامی شوش گفت: با تالش بی وقفه پلیس اطالعات عامل شهادت 
سرگرد »مهدی آزمون« مامور نیروی انتظامی آبادان در شهرستان شوش دستگیر شد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ روح اله یاری زاده 
سه شنبه اظهار داشت: در پی شهادت مدافع نظم و امنیت سرگرد »مهدی آزمون« در 
۱۶ شهریور ماه سال جاری در شهرستان آبادان، از همان لحظات اولیه پلیس اطالعات 

و امنیت عمومی استان تالش  ویژه ای برای دستگیری عامل این جنایت را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه پلیس اطالعات خوزستان با کار اطالعاتی و استفاده از روش های 
نوین کشف جرم مخفیگاه عامالن این حادثه را در شهرستان شوش شناسایی کرد، 
افزود: ضمن هماهنگی قضائی،تیم های عملیاتی پلیس متشکل از یگان های انتظامی 
و تخصصی فرماندهی انتظامی شوش پس از درگیری مسلحانه یک نفر از اعضای این 

باند را به هالکت رسانده و ۲ نفر دیگر را به ضرب گلوله دستگیر کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان شوش با بیان اینکه در ادامه این عملیات ۲ نفر دیگر 
از اعضای این باند دستگیر شدند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه 
اسلحه جنگی کالشینکف به همراه پنج  تیغه خشاب و ۱۰۱ عدد فشنگ جنگی، یک 
قبضه اسلحه شکاری به همراه پنج فشنگ مربوطه و مقادیری مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ یاری زاده بیان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و نیروی 
انتظامی در راستای تامین نظم و امنیت از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.

سرگرد شهید مهدی آزمون مامور کالنتری ۱۱ آبادان شانزدهم شهریور سال جاری، 
هنگام انجام وظیفه در درگیری با سارق مسلح به درجه شهادت نائل آمد.
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هراس اینستاگرام از کم شدن کاربران 
نوجوان خود

نیویورك تایمز روز شنبه به نقل از اسناد داخلی و منابع ناشناس گزارش 
داد که اینستاگرام نگران از دست دادن کاربران نوجوان است و بخش بزرگی از 
بودجه بازاریابی خود را به تبلیغ این سرویس برای نوجوانان اختصاص خواهد 
داد. این خبر پس از اینکه یک افشاگر اسنادی برای وال استریت ژورنال فرستاد 
که نشان می داد فیسبوك از احتمال آسیب رساندن اینستاگرام به سالمت روانی 

نوجوانان آگاه است، منتشر شد.
در گزارش تایمز بخشی از یادداشت داخلی اینستاگرام از اکتبر گذشته که 

یک استراتژی بازاریابی برای امسال ارائه می دهد، ذکر شده است:
اگر ما نوجوانان ایاالت متحده آمریکا از دست بدهیم، بخش اعظمی از 

کاربران را از دست داده ایم.
میلیون  امسال 39۰  بودجه  اینکه  به  اشاره  با  تایمز   ،Cnet به گزارش 
دالر بوده است، گفت با شروع سال ۲۰۱8، تقریبًا تمام بودجه ساالنه بازاریابی 
اینستاگرام در سراسر جهان به منظور پیام رسانی هدفمند برای نوجوانان در نظر 
گرفته شده است. بازاریابان به این نشریه گفتند که توجه بسیار زیاد اینستاگرام 
به یک گروه سنی خاص تا این حد، غیر معمول است. تایمز اعالم کرد که 
هزینه های نهایی همچنین شامل پیام هایی است که به والدین و افراد جوان 
ارسال می شود. اینستاگرام برای جذب کاربران نوجوان با رقبایی مانند تیک تاك 

و اسنپ چت رقابت می کند.
محصوالت  سابق  مهندس  هاوگن،  فرانسس  گذشته  ماه  اینکه  از  پس 
اینستاگرام برای  فیسبوك، افشا کرد محققان این شبکه اجتماعی فهمیده اند 
است،  مضر  نوجوان(  دختران  ویژه  )به  جوان  کاربران  از  توجهی  قابل  درصد 
مسئوالن این شبکه اجتماعی در موقعیت حساسی قرار گرفتند و انگشت اتهام 

به سوی آن ها نشانه رفت. در گزارش آمده است:
افسردگی، اضطراب و مسائل مربوط به ذهنیت جوانان نسبت به بدن خود 

از موضوعات مورد توجه هستند.
محصوالت  که  کرد  ادعا  و  داد  شهادت  کنگره   در  جاری  ماه  هاوگن 
را  دموکراسی   و  ایجاد  تفرقه  و  می رساند  آسیب  کودکان  »به  فیسبوك 

تضعیف می کند.«
فیسبوك اعالم کرده که هدف و نتایج تحقیقاتش در اینستاگرام اشتباه 
توصیف شده است و این تحقیقات در واقع نشان داده که نوجوانان از مزایای 
استفاده از این وب سایت استفاده می کنند. به گفته فیسبوك، بسیاری از نوجوانان 
نوجوانان  که  مشکالتی  و  سختی ها  انواع  با  که  زمانی  گفته اند  محققان  به 
همیشه با آن روبه رو بوده اند دست وپنجه نرم می کنند، اینستاگرام می تواند به 

آن ها کمک  کند.
تایمز را کم اهمیت جلوه  سخنگوی فیسبوك گزارش منتشرشده توسط 

داد و گفت:
این ادعا که ما تمام بودجه بازاریابی خود را روی نوجوانان متمرکز  می کنیم 
صحت ندارد؛ اما بارها گفته ایم که نوجوانان یکی از مهم ترین جوامع ما هستند؛ 
زیرا ترندهای جدید را تشخیص می دهند و آن ها را تعیین می کنند. نباید تعجب 

کرد که نوجوانان بخشی از استراتژی بازاریابی ما هستند.
ماه گذشته، اینستاگرام توسعه Instagram Kids را متوقف کرد. این 
سرویس خدمات اختصاصی برای کودکان زیر ۱3 سالی ارائه می داد که در حال 
حاضر اجازه ورود به وب سایت اینستاگرام ندارند. این شرکت گفته است سرویس 
مذکور مانند نسخه اپلیکیشن بزرگ ساالن طراحی نشده؛ اما در آن تبلیغات وجود 
نخواهد داشت و مستقیمًا توسط والدین نظارت می شود. صرف نظر از چنین 
ویژگی هایی، اخبار مربوط به پروژه Instagram Kids منتقدانی که پیگیر 
سالمت روان و حفظ حریم خصوصی کاربران جوان هستند، نگران کرده است. 
قانون حفاظت از حریم خصوصی آنالین کودکان در سال ۱998 جمع آوری یا 

ذخیره اطالعات شخصی افراد زیر ۱3 سال را محدود می کند.
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بازرگانی  تاق  ا رئیس 
مشکالت  می گوید  ن  تهرا
اجرایی بودجه ساالنه عامل 
اصلی افزایش نرخ تورم بوده و برای 
بودجه  نظام  در  ید  با آن  مدیریت 
به  مهم  تغییراتی  آینده  سال  نویسی 

وجود آورد.
مسعود خوانساری در نشست هیئت 
اظهار  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
کرد: یکی از اصلی ترین معضالتی که 
امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، 
کسری بودجه دولت و راهکارهایی است 
اجرایی می شود.  برای مدیریت آن  که 
بررسی روند شش ماهه امسال نیز نشان 
آوردن  دست  به  در  دولت  که  می دهد 
منابع پیش بینی شده در بودجه با مشکل 
مواجه بوده و همین امر مقدمات رشد 

تورم را فراهم می کند.
تورم  ریشه  اینکه  بیان  با  وی 
دو  در  باید  را  ایران  اقتصاد  در  فعلی 
داد:  توضیح  کرد،  جو  و  جست  حوزه 
پولی  چرخه  به  مرکزی  بانک  ورود 
یکی  پولی  پایه  افزایش  زاست.  تورم 
است  تورم  رفتن  باال  اصلی  عوامل  از 
و در سال های گذشته به دلیل کسری 
خطرناك  سرعتی  روند،  این  بودجه 

گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
به عدم دسترسی دولت به ارز حاصل از 
فروش نفت، تاکید کرد: در حالی که ما 

امکان انتقال این ارز به بانک مرکزی 
را نداشته ایم، در عین حال از ریال این 
همین  و  است  شده  استفاده  درآمدها 
داده، خود  بانک مرکزی  تنخواهی که 
به عاملی برای افزایش تورم بدل شده 
است. با افزایش پایه پولی، کاهش ارزش 
ریال و افزایش قیمت ها رخ می دهد که 

ما شاهد آن بوده ایم.
رئیس  بخشنامه  به  خوانساری 
جمهوری برای بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد 
مبحث  دو  بخشنامه،  این  در  گفت:  و 
اهمیت  که  شده  گرفته  نظر  در  مهم 

که  شده  تاکید  سویی  از  دارد.  فراوانی 
بودجه باید طوری تنظیم شود که موجب 
افزایش تورم نشود و از این رو الیحه 
باید بدون کسری تنظیم شود. از سوی 
اقتصاد  در  بر عدم دخالت دولت  دیگر 
تاکید  دستوری  گذاری  قیمت  توقف  و 
صورت  در  موارد  این  دو  هر  که  شده 
اجرا می تواند برای ما تبعات مثبت قابل 

توجهی داشته باشد.
بخشنامه  این  در  داد:  ادامه  وی 
به رشد منفی سال های گذشته و عدم 
اطمینان سرمایه گذاران برای مشارکت 

در اقتصاد نیز اشاره شده و ایجاد ثبات و 
بازگرداندن اعتماد به عنوان اولویت های 
مهم اقتصادی در نظر گرفته شده است. 
سیاست ها،  این  اجرای  با  امیدواریم 
اقتصادی  فعاالن  دغدغه  از  بخشی 

برطرف شود.
به گفته خوانساری، اتاق بازرگانی 
کشور،  خصوصی  بخش  مجموعه  و 
این  اجرای  مسیر  در  تا  دارد  آمادگی 
در  و  کرده  دولت کمک  به  سیاست ها 
هر حوزه ای که نیاز به مشارکت احساس 

می شود، ورود کند.

پرداخت ۱۲هزار میلیارد ریال تسهیالت ازدواج در ۶ ماه
به گزارش  روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک توجه 
ویژه ای به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج داشته و سعی کرده به سهم 

خود ازدواج جوانان را تسهیل کند.
بانک مهر ایران تنها در ۶ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۲هزار میلیارد 
گدشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  کرده  پرداخت  ازدواج  تسهیالت  ریال 

۲۲9درصد افزایش داشته است.
با اهمیت ترین  از  ازدواج همواره یکی  نیز تسهیالت  در سال های گذشته 
بخش های تسهیالتی بانک مهر ایران بوده و از آغاز سال ۱39۲ تا پایان ۱399 
این بانک تعداد 3۰3هزار و ۴93 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ارزش 

بیش از 3۲هزار و ۴9۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
گفتنی است بانک مهر ایران در سال های گذشته به موجب کسب بیشترین 
سهم از کل تسهیالت پرداخت شده قرض الحسنه ازدواج در طرح ضربتی، مورد 

تقدیر بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی در گفتگو با ایبِنا: 
نقدینگی کشاورزان با کشاورز کارت تامین می شود

مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: کشاورز کارت متناسب با حجم فعالیت 
کشاورزان متوسط و کوچک طراحی شده است و مبالغ ۱۰، ۱5 و ۲۰ میلیون 

تومان در آن شارژ شده و برای خرید نهاده و کود مورد استفاده قرار می گیرد.
روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، در ارتباط با بسته حمایتی 
بانک جهت جبران آسیب های ناشی از بیماری کرونا گفت: بانک کشاورزی به 
عنوان یک بانک بزرگ که در سراسر کشور فعالیت دارد و تعداد زیادی از هموطنان 
یارانه خود را از طریق این بانک دریافت می کنند، در کنار دیگر بانک های کشور در 
پرداخت تسهیالت یک میلیون تومانی جهت مقابله با کرونا به خانوارها مشارکت 
داشته و در چند مرحله به پرداخت آن اقدام کرده است. عالوه براین در حیطه 
بخش کشاورزی تولید کنندگانی که از کرونا آسیب دیده بودند و مشکالتی برای 
آنان به وجود آمده بود، براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بدهی این افراد را 
با اخذ 7.5 درصد از اقساط یا بدهی سررسیدشان  و مابقی آن را در یک دوره ۴ 
یا 5 ساله امهال کردیم، در عین حال برای فعالیت هایی که بازار و فروش آن ها 

از شرایط کرونایی تاثیر پذیرفته بود، تسهیالتی مورد توجه قرار گرفت.  
مدیرعامل بانک کشاورزی درباره نمونه ای از این تسهیالت توضیح داد: 
تسهیالتی به تولیدکنندگان مرغ گوشتی ارائه شد و برخی از تولیدکنندگان گل و 
گیاه هم که از این بابت دچار مشکالتی شده بودند از این امر بی بهره نماندند و 
تالش شد تا این افراد در چرخه تولید و فعالیت به حالت عادی برگردند. گذشته 
از این موارد، درعرصه ارائه خدمات بانکی مانند سایر بانک های کشور به عموم 
مردم  از  اقشار  از  وسیعی  طیف  گرفت.  صورت  خدمت رسانی  هموطنان مان 
ابزارهای بانکی، کارت خرید پرداخت بانک کشاورزی استفاده می کنند، همچنین 
سامانه های مختلفی مانند اینترنت بانک و موبایل بانک مورد بهره برداری قرار 
گرفته است. اخیرا هم یک سامانه بزرگی تحت عنوان سامانه بازارگاه با کمک 
به  الکترونیک  تجارت  بزرگ  و  ملی  سامانه  یک  که  کشاورزی  جهاد  وزارت 
حساب می آید، طراحی، پیاده سازی و مورد اجرا گذاشته شده است که کل برآیند 
تهیه واردات و توزیع نهاده های دامی درون این سامانه درحال انجام است. این 
سامانه طیف وسیعی از فعاالن اعم از بازرگانان، واسطه ها و تولید کنندگان که با 
نهاده های دامی سروکار دارند را درخود جای داده و این گروه نیز فعال هستند و 
از آن استفاده می کنند. الزم به یادآوری است  دراین سامانه تراکنش ها به صورت 

برخط و بالدرنگ درحال انجام است.
خدارحمی در ادامه اضافه کرد: کارخوبی که از سال گذشته انجام شد در 
واقع صدور کشاورز کارت بود. به این ترتیب که با توجه به افزایش قیمت نهاده 
کود، سم و ... کارتی متناسب با حجم فعالیت کشاورزان متوسط و کوچک طراحی 
شد که  مبالغ ۱۰، ۱5 و ۲۰ میلیون در این کارت ها شارژ شد و منحصرا برای 
خرید نهاده و به خصوص کود مورد استفاده قرار گرفت. حدود 5۰ هزار فقره 
از این کارت صادر و اعتباری نزدیک به 8۰۰ میلیون تومان نرخ ترجیحی ۱۲ 
با هماهنگی بانک مرکزی کماکان  درصد در اختیار کشاورزان قرار گرفت که 
پابرجا است تا برای سال جاری هم ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۱۲ درصدی از 
این طریق دراختیار بانک کشاورزان قرارگیرد که این مسئله می تواند به تامین 

سرمایه درگردش آن ها کمک کند.  

با مسئولین  ایران زمین  بانک  فناوری اطالعات  معاونت  دیدار 
سازمان حمل و نقل شهرداری رشت

در راستای همکاری دو جانبه بانک ایران زمین و سازمان حمل و از شهرداری 
شهرستان رشت معاونت فناوری اطالعات بانک ایران زمین، با مسئولین سازمان 

حمل و نقل شهرداری رشت دیدار کردند.
 به گزارش روابط عمومی در این جلسه که با حضور فرهاد اینالویی معاونت 
فناوری اطالعات بانک ایران زمین، فرهاد وکیلیان مدیر عامل شرکت سابین 
تجارت آریا و محمدجواد انوجی مدیر امور شعب منطقه گیالن بانک ایران زمین 
و مهندس محبتی ریاست سازمان حمل و نقل شهرداری رشت و مهندس خیابانی 
معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری این شهرستان برگزار شد، اینالویی 
به اختصار از رویکرد و ظرفیت های بانک ایران زمین در حوزه دیجیتال و شبکه 
پرداخت هوشمند اشاره کرد و از انتخاب شهر رشت به دلیل وجود پتانسیل و 
قابلیت های توریستی و فرهنگی جهت انجام همکاری مشترك ابراز خرسندی 
کرد.در ادامه جلسه مدیر عامل شرکت سابین تجارت آریا در راستای باال بردن 
سطح همکاری از افزایش تعداد دستگاه های منصوبه بر روی خودرو های حمل 
و نقل شهری از 3۰۰ دستگاه به ۱۰۰۰ دستگاه خبر داد و خاطر نشان کرد این 
این جلسه  در  باشد.انوجی  می  ارائه خدمات  این شرکت جهت  توانایی  حداقل 
مراتب حمایت و آمادگی شعب این منطقه را در انجام این همکاری اعالم کرد 
و اظهار امیدواری کرد انجام پایلوت این پروژه در گیالن الگوی مناسبی جهت 
پیاده سازی در سایر مناطق باشد.در ادامه جلسه رییس سازمان حمل و نقل و 
معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت اعالم آمادگی شهرداری را 
جهت بهره برداری از ایستگاه های ناوگان اتوبوسرانی این شهرستان به عنوان 
پایگاه شعب دیجیتال ۲۴*7 بانک بیان نموده و با توجه به فقدان شبکه هوشمند 
ایستگاه های حمل و نقل شهری از سرمایه گذاری و همکاری بانک ایران زمین 
و شرکت سابین تجارت آریا استقبال کردند.در پایان تفاهم نامه ای در راستای 

همکاری های مورد توافق طرفین منعقد گردید.

ترویج فرهنگ سهام داری عامه مردم؛ ضرورت بازار سرمایه
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران به نقل از شبکه 
اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، دکتر خاندوزی با اشاره به اهمیت تصمیمات 
هیئت مدیره سازمان بورس افزود: هیئت مدیره سازمان بورس یکی از کانون 
های مهم تصمیم گیری در بازار سرمایه است، چرا که در بزنگاه های بازار و در 
کوتاهترین زمان باید تصمیمات بهینه بگیرد و این تصمیمات هر چه حرفه ای 
تر و تخصصی تر بوده و با اخذ مشورت از صاحب نظران بازار سرمایه گرفته 

شود، نتایج کم نقص تری را به همراه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد عدم وابستگی و سالمت تیم کنونی هیئت مدیره سازمان بورس 
این ویژگی ها سبب عدم  بر شمرد و گفت:  آنها  نقطه قوت  را  بهادار  اوراق  و 
سوگیری در تصمیمات و ایفای بهتر نقش نظارتی هیئت مدیره سازمان می گردد.
دکتر خاندوزی تاکید کرد : اعضای هیئت مدیره سازمان بورس باید مالحظات 
وزارت اقتصاد را در طرح اصالح قانون بازار سرمایه در مجلس شورای اسالمی 
لحاظ کنند تا فرآیند تدوین و اجرای این قانون با کمترین مشکالت انجام شود.
به گفته وزیر اقتصاد اعضای هیئت مدیره در کنار تدابیری که در مورد بازار 
سرمایه می اندیشند ، باید بدانند نقش آفرینی بازار سرمایه در تشکیل سرمایه 
مهم است چرا که اگر به تشکیل سرمایه کمک کند تا بازیگران کوچک و بزرگ 
را می توان  انجام دهند، حتمًا کارکرد متفاوتی  را  تأمین مالی خود  نیز  اقتصاد 

برای آن متصور شد.
دکتر خاندوزی افزود: متأسفانه بازار سرمایه تاکنون در بخش تشکیل سرمایه 
سهم اندکی داشته و آن کمکی که بخش واقعی اقتصاد از بازار سرمایه بهره مند 

شده، خیلی کمتر از ظرفیت های واقعی این بازار است .
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید به کمک ساز و کارهایی 
، هم جذابیت بازار سرمایه را حفظ و هم بهره مندی افرادی که منافع اقتصاد ملی 
را توأمان تأمین می کنند، تأمین کرد ابراز امیدواری نمود : اهالی بازار سرمایه نوع 
مواجهه مدیریت جدید سازمان بورس را به وضوح احساس و از همین هفته ی 

اول در جهت افزایش اعتبار و اعتماد بازار اقدام کنند.

کارشناس حوزه انرژی:
لغو تحریم های ایران مشکل بازار نفت جهانی را حل می کند

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: به همان میزان که ما عالقه داریم وارد 
بازار اروپا شویم اتحادیه اروپا هم تمایل دارد به دومین ذخایر گاز دنیا دسترسی 

داشته باشد و جای این بازی ها را از روس ها بگیرد.
به گزارش دنیای جولنلن، مرتضی بهروزی فر درباره اوضاع بحران سوخت 
در اروپا اظهار داشت: مشکل سوخت انگلستان مربوط به مسائل داخلی و برگزیت 
و حمل و نقل فرآورده ها است، موضوع گاز در اروپا هم به این دلیل است که 
تولید  اقتصادی حجم  فعالیت های  و کاهش  به خاطر کرونا  ۲ سال گذشته  در 
نفت و گاز در کل دنیا کاهش یافته، از سوی دیگر واکسیناسیون منجر به بهبود 
افزایش پیدا کرده و در این بین تولید  وضعیت اقتصادی شده و مصرف دفعتا 
از  قبل  حتی  و  اخیر  سال  چند  زیرا  یابد،  افزایش  مصرف  پای  به  پا  نمی تواند 
گاز  و  نفت  در صنعت  توجهی  قابل  و سرمایه گذاری  بود  پایین  قیمت ها  کرونا 

اتفاق صورت نگرفته است. 
وی افزود: از سوی دیگر وقتی سطح تولید را کاهش می دهیم بازگشت به 
وضعیت سابق زمان بر و هزینه بر است، به عالوه اینکه اکنون روسیه تحت فشار 
است، یعنی هم تحریم است و هم فشار امریکا روی نورداستریم ۲ و باقی موارد 
از میانگین 5  اروپا به شدت کمتر  این شده که ذخیره سازی گاز در  با  همزمان 
سال گذشته باشد، ضمن اینکه پیش بینی می شود زمستان سختی داشته باشیم، به 
همین دلیل همه به تکاپو افتاده اند که عالوه بر تامین مصرف، حجم ذخیره سازی 

زیرزمینی را هم افزایش دهند. 
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تصریح کرد: در وضعیت کنونی انرژی 
اروپا، روسیه تحت فشار تحریم بدنبال این است که از این مسئله استفاده کند 
یعنی بابت تامین گاز فشار وارد می کند، البته حجم قراردادی خود را اجرا می کند، 
و  باشد  داشته  ذخیره سازی  بتواند  اروپا  تا  نرفته  بار  زیر  بیشتر  مقادیر  بابت  اما 
را  خود  چانه زنی  قدرت  بتوانند  روس ها  اینکه  شده ضمن  باعث  مسئله  همین 
باال برده و از اتحادیه اروپا امتیاز بگیرند، قیمت ها نیز بشدت در بازارهای دنیا 

و مخصوصا اروپا باال برود.
وی درباره اینکه ایران تا چه حد امکان ورود به بازار اروپا را دارد، گفت: چه 
بخواهیم چه نخواهیم مشکالت بازار گاز به نفت هم سرریز خواهد شد یعنی به 
تبع افزایش قیمت گاز قیمت فرآورده های نفتی و نفت خام هم افزایش می یابد، زیرا 
سوخت مایع در برخی موارد می تواند جایگزین گاز باشد، در این شرایط اگر بازارها 
تحت فشار قرار بگیرند شاید شرایطی ایجاد شود که تحریم ایران تا تلطیف و یا 
حذف کامل پیش برود یعنی اوضاعی فراهم شود که سبک کردن تحریم ایران 

برای اروپا و امریکا الجرم باشد. 
بهروزی فر افزود: در مورد گاز اما حتی اگر امروز تحریم لغو شود، ما نمی توانیم 
مشکل آسیای جنوب شرقی و اروپا را حل کنیم چون انتقال گاز به اروپا از مسیر خط 
لوله و یا ال ان جی است که هر کدام حداقل 5 سال سرمایه گذاری و برنامه ریزی 
نیاز دارد یعنی تصور اینکه تحریم ها برداشته شود و ما بتوانیم صادرات گاز داشته 

باشیم فعال امکان پذیر نیست. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می تواند به بازار جهانی کمک کند 
تا قیمت ها تعدیل و مشکل بازار نفت حل شود این است که تحریم های ایران 
برداشته شود، یعنی ما ۱,5 میلیون بشکه افزایش صادرات داشته و وارد بازار جهانی 
کنیم تا بازار تعدیل شود. در هر حال به همان میزان که ما عالقه داریم وارد بازار 
اروپا شویم اتحادیه اروپا هم تمایل دارد به دومین ذخایر گاز دنیا دسترسی داشته 
باشد و جای این بازی ها را از روس ها بگیرد، هرچند روسیه به عنوان بزرگترین 

رقیب ما مسلما در این مسیر مانع هست و خواهد بود.

ناتوانی اوپک پالس در تحقق اهداف برنامه عرضه نفت
اوپک پالس نتوانست اهداف خود در زمینه عرضه نفت را برآورده کند و این 

مسئله عرضه جهانی نفت را محدود کرده است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( دوباره نتوانستند مطابق سهمیه های خود نفت 
عرضه کنند و این مسئله همزمان با احیای فعالیت های اقتصادی پس از بحران 
شیوع ویروس عالم گیر کرونا سبب تشدید کمبود عرضه این کاالی راهبردی در 

بازارهای جهانی شده است.
نمایندگان اوپک پالس اعالم کردند: تولیدنفت کشورهای عضو این ائتالف 
در ماه سپتامبر ۱5 درصد کمتر از هدف تعیین شده برای این ماه بود، در حالی که 

این ائتالف در ماه اوت ۱۶ درصد و در ماه ژوئیه 9 درصد کمبود عرضه داشت.
آنگوال،  جمله  از  ائتالف  این  اعضای  از  بعضی  ناتوانی  بیانگر  مسئله  این 
نیجریه و جمهوری آذربایجان برای افزایش تولید خود برای عرضه نفت به مقدار 
سهمیه توافق شده بود و دلیل آن نبود سرمایه گذاری، اکتشاف و مسائل دیگر است.
اوپک پالس می توانست بر اساس توافق کاهش تولید خود در ماه سپتامبر 

روزانه 7۴7 هزار بشکه نفت بیشتر به بازار عرضه کند.
برای  بزرگ  از سوی مصرف کنندگان  روسیه  جمله  از  متحدانش  و  اوپک 
فراگیر  با  درخواست ها  این  گرفته اند،  قرار  فشار  زیر  تولید  افزایش  روند  تسریع 
افزایش  بی سابقه ای  به طور  را  برق  قیمت های  که  اروپا  در  انرژی  بحران  شدن 

داده، بیشتر شده است.
نوامبر )۱3  اوپک پالس در چهارم  بعدی  تغییر نکند، نشست  اگر قیمت ها 
کشورهای مصرف کننده  از سوی  سیاسی  فشار  تشدید  با  است  ممکن  آبان ماه( 

برگزار شود.
با  اوپک پالس  انرژی  و  نفت  وزیران  بعدی  نشست  همزمانی  به  توجه  با 
کنفرانس تغییرات آب وهوایی سازمان ملل متحد )COP-۲۶( در گالسکو و امکان 
وعده های بیشتر ازسوی سران دولت ها و کسب وکارهای جهان برای اجتناب از 

فاجعه اقلیمی نشست اعضای اوپک پالس توجه های بیشتری را جلب می کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

کسری بودجه دولت اصلی ترین معضل امروز اقتصاد ایران 

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافت
ابطال  از  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
کارت های سوخت صادر شده و موجود در پست پس از گذشت ۶ ماه خبر 
داد و گفت: در حال حاضر زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، »فاطمه کاهی« با اشاره به زمان صدور کارت سوخت گفت: 
این فرآیند به روز شده و به محض اینکه فرد درخواست خود را در پلیس 
+۱۰ ثبت می کند ۲۰ روز زمان فرآیند صدور کارت طول می کشد که شامل 
راستی آزمایی ناجا، راستی آزمایی شرکت ملی پخش، شخصی سازی اطالعات 
کارت سوخت و در نهایت، پاکت گذاری کارت است و تا زمانی که کارت 

تحویل اداره پست می شود حدودا ۲۰ روز زمان می برد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صدور کارت سوخت به روز است و به 
محض اینکه مالکان خودرو در خواست خود را ثبت می کنند، می توانند به 
سامانه WWW.EPOLICE.IR مراجعه و فرآیند را مشاهده کنند، ادامه 
داد: در این سامانه تمام مراحل صدور کارت سوخت درج شده و زمانی که 
کارت صادر می شود مالک خودرو می تواند پس از صدور کارت سوخت و 
تعیین بارکد پستی آن در سایت مذکور با مراجعه به باجه پستی مشخص و 

به همراه مدارك مورد نیاز، نسبت به دریافت کارت خود اقدام کند.
اینکه  با بیان  ایران  سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مالکان خودرو پس از گذشت یک هفته از ثبت درخواست خود می توانند با 
مراجعه به سامانه مذکور فرآیند صدور کارت را به طور کامل مشاهده کنند، 
گفت: تمام کارت هایی که از سال های قبل تا ۶ ماه اخیر در اداره پست قرار 
داشته، تعیین تکلیف شده اما از این به بعد کارت هایی که بیش از ۶ ماه در 
باجه معطله باقی می ماند، ابطال می شود لذا از هموطنان تقاضا داریم که 
نسبت به دریافت کارت های صادر شده اقدام کنند. از سال 98، بازگشت 
کارت سوخت کلید خورد و سرانجام در آبان همان سال بنزین دوباره سهمیه 
بندی شد.  با این حال به دلیل درخواست های باال، تا پیش از این، صدور 

کارت سوخت چند ماه زمان می برد.  

سوگل رام
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صاد
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زیر نظر: شاهیم جالل وندی

از امروز آغاز می شود؛
آغاز مرحله نخست ثبت ناِم متقاضیان 4 میلیون 

واحد مسکونی 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مرحله نخست ثبت نام 

طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از امروز )چهارشنبه( آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، محمود محمود زاده افزود: متقاضیان 
www.saman.mrud. یک ماه فرصت دارند تا در سامانه جدید به آدرس

ir مراجعه و ثبت نام کنند.
وی افزود: ثبت نام در شهرهایی انجام می شود که تاکنون تامین زمین 

شده است

تعهد دولت ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی است که در 8۰۰ 
شهر زمین مورد نظر آن تامین شده است.

وام  میزان  و  تومان  میلیون   ۴۰ ملی  مسکن  در طرح  اولیه  آورده  میزان 
دریافتی متقاضیان ۱5۰ میلیون تومان بود؛ اما پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
در این طرح این است که عدد تسهیالت و کارمزد آن متفاوت باشد و بر  اساس 

گروه درآمدی و توان خانوارها تنظیم شده است.
بر این اساس قرار است پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درباره میزان آورده 
متقاضی و تسهیالت اعطایی ۴۰۰ میلیون تومانی در شهرها امروز در  شورای 

عالی پول بررسی شود.
در اولین مرحله از ثبت نام مسکن ۴ میلیون واحدی، تمام 3۱ استان و 
شهرهایی که زمین در آنها تامین شده است و امکان ثبت نام وجود دارد شرکت 

داده خواهند داشت.
با حضور و ریاست  نخستین جلسه شورای عالی مسکن در ۱۴ مهرماه 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
بعد از این جلسه گفت: قانون جهش تولید مسکن که به تازگی توسط رییس 
تشکیل  و  است  موثر  بسیار  نیاز مسکن کشور  تامین  در  ابالغ شد  جمهوری 
شورای عالی مسکن به ریاست رییس دولت، مشکالت و موانع موجود در راه 
اجرای تولید انبوه مسکن را برطرف می کند و به زودی وارد اجرای فاز نخست 

ساخت و سازها خواهیم شد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
تبعات عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد 
رانت و فساد اقتصادی، گفت: حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی با توزیع کاالها به قیمت 
مناسب تر از آسیب به معیشت مردم و 

جامعه جلوگیری می کند.
عباس آرگون در گفت وگو با دنیای 
جوانان با بیان اینکه ارز چند نرخی در 
کشور منشا رانت و فساد است، تصریح 
تومانی   ۴۲۰۰ نرخ  با  ارز  توزیع  کرد: 
برای افرادی که به آن دسترسی دارند 
منافع رانتی بسیاری را به همراه داشته 
توزیع  آن  هدف  که  در صورتی  است، 
کاالهای اساسی با قیمت مناسب برای 

مصرف کنندگان بود.
وی با اشاره به اینکه سال 97 ارز 

۴۲۰۰ تومانی برای تمام کاالها تصویب 
شد، خاطرنشان کرد: این روند از همان 
بسیاری  سرمایه  خروج  موجب  آغاز 
برای  نیز  مسووالن  که  شد  کشور  از 
کاهش تاثیرات تصمیم نادرست به مرور 
کاالهای مختلف را از لیست دریافت ارز 

۴۲۰۰ تومانی خارج کردند.
اینکه در سال  با اشاره به  آرگون 
جاری هشت میلیارد تومان ارز داده شده 
به  نرخی  چند  ارز  داشت:  اظهار  است، 
دنبال می کرد دست  مثبتی که  اهداف 
نیافت و حذف آن از آسیب های بیشتر 

به کشور جلوگیری می کند.
کرد:  تاکید  اقتصادی  فعال  این 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به نرخ 
واحد برای مبادالت به نفع همه کشور 
است و می تواند با مطالعات کارشناسی 

به درستی این یارانه را در اختیار اقشار 
مختلف به ویژه طبقه هدف قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه فساد و رانت 
می رود،  میان  از  ارز  نرخ  این  حذف  با 
تصریح کرد: فعاالن اقتصادی بسیاری 
موافق  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  با 
شایان  کمک  نرخی  تک  ارز  هستند، 
اقتصاد  و  اقتصادی  فعاالن  به  توجهی 

کشور می کند.
دوشنبه  روز  جمهوری  رییس 
گذشته و در برنامه گفت وگوی تلویزیونی 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  در خصوص  مردم  با 
تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی 
بررسی  برای  دولت  اقتصادی  ستاد  در 
اقتصاددانان  با  داشته ایم.  موضوع  این 
و  رایزنی  هم  دولت  مجموعه  از  خارج 
بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول 

سفره مردم، در جیب چند دالل رفت. 
باید این موضوع طوری اصالح شود که 
پول در جیب مردم  برود و در سفره مردم 
ظاهر شود.آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با 
غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را 
نسبت به آن بی اطالع نخواهیم گذاشت 
کرد.  نخواهیم  ایجاد  بازار  به  شوك  و 
همه جوانب سنجیده می شود به طوری 
که بازار و مردم در جریان این تصمیم 

قرار می گیرد.
رییس دولت سیزدهم خاطرنشان 
کرد: این اصالح جزو برنامه های دولت 
وقت  در  و  می شود  انجام  که  است 
در  دهیم.  می  اطالع  مردم  به  مناسب 
شرط  مردم  مشارکت  موضوع،  این 

اجرای موفق است.

کارشناس بازار سرمایه:

ارز چند نرخی در کشور منشا رانت و فساد است 

رکود  در  که  است  هفته ای  چند  خودرو  بازار 
کمترین  به  آن  در  معامالت  می برد.  سر  به  مطلق 
روال چند هفته  گذشته،  به  قیمت ها  و  میزان رسیده 

بدون تغییر مانده است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، این روزها جز 
برای  دارند،  خودرو  به  واقعی  نیاز  که  افرادی  معدود 
بازار  بر  سنگین  رکودی  و  نمی کنند  مراجعه  خرید 

حکمفرماست.
رکود بازار نقل و انتقاالت خودرو در پایتخت در 
شده  انجام  که صحبت های  رسیده  ماه  دو  به  حالی 
رکود  خودرو،  واردات  بازگشایی  احتمال  در خصوص 
اما  را شدیدتر کرد و طی آن فروشندگان زیاد شدند 

خریداران عقب نشینی کردند.
به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تهران، اکنون بازار در یک وضعیت بالتکلیفی به سر 
می برد، وضعیتی که سبب شده مشتری مراجعه نکرده 

و خریدار اندك باشد.
سعید موتمنی گفت: خودروهای خارجی و مونتاژی 
بیشترین آسیب را از این شرایط دیده اند و تقریبا هیچ 
اندك  اما  ندارد،  وجود  خودروها  این  برای  مشتری 
خرید و فروش هایی در خودروهای پرطرفدار داخلی و 
مونتاژی و به طور عمده خودروهای زیر 5۰۰ میلیون 

تومانی در جریان است.
عرضه های  محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
یافته و  افزایش  اگر عرضه  تاکید کرد:  خودروسازان، 
به ویژه آن طور که خودروسازان وعده داده اند خودروهای 
تجاری شود،  و  تکمیل  پارکینگ هایشان  ناقص کف 

می تواند بر کاهش مجدد قیمت ها تاثیرگذار باشد.
در گروه ایران خودرو، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ 
۲ مدل 99 حدود ۲35 میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ5 
مدل 99 نزدیک به ۲9۲ میلیون تومان و نوع صندوق دار 
مدل ۱۴۰۰ آن 3۰8 میلیون تومان ارزش گذاری شد.

مدل  اتوماتیک  و  دنده ای   ۲۰7 پژو  همچنین 

۱۴۰۰ به ترتیب 33۰ و ۴38 میلیون تومان، پژو ۴۰5 
اس. ال. ایکس مدل 99 حدود ۲۴5 میلیون تومان، 
سمند ال. ایکس دوگانه سوز ۲78 میلیون تومان، دنا 
توربوشارژ  پالس  دنا  تومان،  میلیون   3۲5 معمولی 
اتوماتیک ۴۶۰ میلیون تومان و تارا ۴۴۰ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
پراید  دستگاه  هر  نیز  سایپا  صنعتی  گروه  در 
۱۱۱ مدل 99 صفر کیلومتر ۱5۴ میلیون تومان، تیبا 
 ۱73 پالس   ۲ تیبا  تومان،  میلیون   ۱۴۴ صندوق دار 
میلیون تومان، ساینا اس دنده ای ۱79 میلیون تومان، 
کوئیک آر دنده ای ۱7۲ میلیون تومان و شاهین 3۴۰ 

میلیون تومان قیمت گذاری شد.
برپایه این گزارش، از زمان مطرح شدن موضوع 
واردات خودرو و رفت و برگشت طرح مربوط به واردات 
بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، قیمت ها 
در بازار خودروهای خارجی با افت پنج تا ۱۰ درصدی 

مواجه شد و پس از آن تا به امروز ثابت ماند.
اندك  میان  این  در  بازار،  این  فعاالن  گفته  به 
به  اقدام  نقد  پول  به  نیاز  دلیل  به  که  فروشندگانی 

فروش می کنند، به ناچار حاضر می شوند خودروهایشان 
را با قیمت پایین تری به مشتری بفروشند، چون بازار 

به شدت راکد بوده و در حالت انتظار به سر می برد.
به  استناد  با  کارشناسان  بسیاری  حال،  این  با 
»واردات  که  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  سخنان 
بیان   ندانسته«،  صالح  به  را  سال  پایان  تا  خودرو 
می کنند: منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مهیا نیست.

واردات  موضوع  شدن  مطرح  آنان،  گفته  به 
خودرو شوکی به بازار وارد کرد و رکود و بالتکلیفی 

بازار را رقم زد.
روز گذشته و در سایت های خودرویی و فضای 
مجازی در دسته مونتاژی ها و خارجی ها، هر دستگاه 
جک اس5 کرمان موتور 7۰5 میلیون تومان، هایما اس7 
ایران خودرو 78۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰8 با مدل 98 
حدود 93۰ میلیون تومان و مدل 99 نزدیک به 955 
میلیون تومان، سانتافه ix۴5 مدل ۲۰۱7 با ۴9 هزار 
کیلومتر پیمایش یک میلیارد و 75۰ میلیون تومان و هر 
دستگاه تیگوان مدل ۲۰۱8 با 3۴ هزار کیلومتر کارکرد 

۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

گزارش دنیای جوانان؛

بازار خودرو در رکود مطلق!
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همزمان با هفته نیروی 
رتقای  ا هدف  با  نتظامی،  ا
موتورسیکلت،  راکبان  ایمنی 
اداره  توسط  ایمنی  کاله  عدد   ۱۰۰
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
استان مرکزی به موتورسواران قانونمند 

اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، رزمایش موتورسیکلت سواران 
فرهنگ  ارتقاء  راستای  در  قانونمند 
ترافیک با هدف نهادینه کردن استفاده از 
کاله ایمنی به میزبانی معاونت اجتماعی 
به  و  برگزار  استان  انتظامی  فرماندهی 
کاله  عدد   ۱۰۰ قانونمند  موتورسواران 
ایمنی توسط اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی اهدا شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی با اشاره به اینکه 
الزمه ی استفاده از موتورسیکلت کاله 
ایمنی است افزود: متاسفانه ۶ درصد از 
تلفات منجر به فوت در جاده های برون 
شهری در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ 
لذا  باشد،  می  موتورسواران  به  مربوط 
راکبان موتورسیکلت می بایست نحوه 
و  درون  معابر  از  ایمن  و  تردد صحیح 

برون شهری و رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی شایع ترین تخلف موتورسیکلت 
سواران را استفاده نکردن از کاله ایمنی 
با  موتورسیکلت  داد:  ادامه  و  دانست 
واژگون  سانحه ای  کوچکترین  وقوع 
بر  شده و در بسیاری مواقع راکب آن 
اثر شدت ضربه به ناحیه سر، متاسفانه 
دچار مرگ مغزی و معلولیت جسمی و 

در نهایت مرگ می شود.
جهانی تاکیدکرد، گام اول در موتور 
سواری استفاده از کاله ایمنی است که 
بستن  الزام  همچون  باید  موضوع  این 
کمربند ایمنی برای سرنشینان خودروهای 
سواری و... در میان جامعه موتورسواران 
این  به  رسیدن  برای  که  شود  نهادینه 
هدف نیاز به اراده و همبستگی جمعی 
میان راکبان موتورسیکلت، پلیس راه و 

راهور و این اداره کل دارد.
وی یادآور شد: اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در 
راستای پیشبرد اهداف و عینیت بخشیدن 
به رسالت سازمانی خود، بصورت مستمر 
موتورسواران  برای  آموزشی  های  دوره 
به  دوره ها  این  در  که  می کند  برگزار 
موتورسواران قانونمند کاله ایمنی رایگان 

نیز اهدا می گردد.

همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت پذیرفت

اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت در شهرستان اراک
مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی:

۱۰۴ روستا استان مرکزی با کمبود آب مواجه است
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت: ۱۰۴ روستا 
در استان به علت کاهش بارندگی و کم شدن منابع زیرزمینی با کمبود آب 

مواجه است و ۴۶ روستای استان آبرسانی سیار می شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی»یوسف 
عرفانی نسب« در نشست ستاد پایش تنش آبی استان مرکزی، افزود: شهر 

تفرش نیز به  دلیل کمبود منابع آبی با جیره  بندی مواجه است.
وی اظهار داشت: در این نشست وضعیت تامین آب شهرها و روستاهای 
هر شهرستان به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوباتی به 

تصویب رسید.
مدیران  از  گفت:  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
درخواست می شود در اجرای طرح های آبرسانی به زمان بندی توجه کنند تا 

در فصل سرد سال طرح های آبرسانی متوقف نشود.
عرفانی نسب، همچنین بر مقابله با یخ زدگی و آسیب تاسیسات آبرسانی 
از سرما و همچنین سرکشی و اصالح آب گرفتگی تاسیسات ناشی از بارش ها 

و بررسی جاده های دسترسی تاکید کرد.
۶3۱ هزار و 7۶۴ مشترك آب و ۲99 هزارو 9۲۲ مشترك فاضالب 
شهری و روستایی اکنون زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان 

مرکزی قرار دارند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان: 
اردوگاه حرفه آموزی و کار  از زندانیان  نفر   ۱۰۰ «

درمانی استان با مرخصی پایان حبس آزاد شدند«
به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان: محمدرضا 
حبیبی رییس کل دادگستری استان با اعالم این خبر گفت: در اجرای سیاست 
های عالی قوه قضاییه در رابطه با کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اعضای 
کمیسیون عفو استان با حضور در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان 
ضمن بازدید از بندهای مختلف و دیدار چهره به چهره با مددجویان، پرونده 
53۰ زندانی واجد شرایط را مورد بررسی قرار داده و با پیشنهاد عفو بیش 

از 9۰ درصد از آنها در مرحله استانی موافقت گردید.
وی افزود: تعداد یکصد نفر زندانی دیگر نیز با موافقت با مرخصی پایان 

حبس از زندان آزاد شدند.
حبیبی یادآور شد: اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اقدامات 
مهمی در راستای حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و ترویج فرهنگ قرآنی 
انجام داده و در بازپروری مددجویان برای بازگشت به زندگی شرافتمندانه 

موفق و مؤثر عمل نموده است. 
رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: تعداد ۱75۰ نفر مددجو 

در حال حاضر در خارج از این اردوگاه اشتغال به کار دارند.
رییس دستگاه قضایی استان با بیان آماری از میزان آزادی زندانیان 
اردوگاه در سال گذشته گفت: در طول یک سال گذشته تعداد ۱7۰5 نفر 
با بهره مندی از مرخصی پایان حبس، 3۰۴ نفر تعلیق مجازات و تعداد 9۰ 

نفر نیز با استفاده از پابند الکترونیک از زندان آزاد شده اند.
ایشان در ادامه تأکید کرد: پرداختن به فعالیت های فرهنگی و دینی 
و قرآنی نقش بسیار مهم و مؤثری در بازپروری و تربیت مددجویان داشته 
که سازمان زندان های استان در این زمینه خوش درخشیده است که به 
عنوان یک نمونه شاهد آن هستیم مددجویی که از نعمت سواد بی بهره بود 
با تالش خودش و همراهی مسؤوالن موفق به حفظ کامل قرآن کریم شده 
و امروز نیز مساعدت های ممکن در چارجوب قانون برای وی اعمال شد.

عالی ترین مقام قوه قضاییه در استان در پایان بیان داشت: بهره مندی 
از بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و توسعه هر چه بیشتر این امر ضروری 
است و سازمان زندان ها عالوه بر اقدامات صورت گرفته تا کنون می تواند 

این مهم را در دستور کار قرار دهد.
استان  درمانی  کار  و  آموزی  حرفه  اردوگاه  در  است  ذکر  به  الزم 

مددجویان با جرایم مرتبط با مواد مخدر نگهداری می شوند.

زنگ خطر بارداری  زیر۱8 سال به صدا در آمد
بارداری در سنین نوجوانی یک نگرانی جهانی است. این وضعیت با 
خطر باالتر بارداری و عوارض زایمان همراه است. بسیاری از مادران نوجوان 
ممکن است در دوران بارداری دچار کم خونی، فشار خون و عفونت شوند. 
بیشتر حاملگی های نوجوان ناخواسته است. حتی احتمال دارد عواقب 
شدیدی بر سالمت روحی و جسمی نوجوان داشته باشد. مسائل اجتماعی 
و عدم حمایت مالی می تواند بر بهزیستی زنان جوان تأثیر بگذارد. آنها 
ممکن است اغلب نسبت به نوزادان دچار افسردگی و ناآگاهی شوند. مادرانی 
که زیر ۱8 سال باردار می شوند نسبت به مادرانی با سن بیشتر در معرض 
دانستن چگونگی  و  از خطرات  آگاهی  اما  دارند.  قرار  روان  خطر سالمت 
دریافت  کمک می تواند برخی از استرس و فشارها را تسکین دهد. فارغ از 
سن شما، مادر شدن کار آسانی نیست. هنگامی که شما یک مادر نوجوان 
هستید، مراقبت از خود در حالی که شما به فرزند کوچک خود نیز اهمیت 

می دهید بسیار مهم است.
نایب رئیس انجمن زنان و زایمان اصفهان در این باره ، یا اشاره به 
اینکه  حاملگی زیر ۱8 سال و باالی 35 سال را حاملگی پرخطر دانست 
،گفت: به ویژه حاملگی در سن پایین و زیر ۱8 سال از نظر پزشکی و علمی 
لبه پرتگاه است که سالمت جسمی  بسیار پرخطر و مثل راه رفتن روی 

مادر را تهدید می کند.
ادامه تصریح  عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان در 
کرد:حتی احتمال زایمان نوزادان نارس و نوزادانی که از دختران نوجوان 
متولد می شوند ممکن است به دلیل مراقبت های ناکافی قبل از تولد، 
مشکالت سالمتی داشته باشند. کمبود ویتامین ها، مواد معدنی و سایر 
مشکالت سالمتی  خطر  تواند  می  بارداری  دوران  های  مراقبت  اشکال 
اینکه  بر  تاکید  با  دانشمند  فرشته  افزایش دهد.  نوزادان  و  مادران  در  را 
ایمنی  سیستم  نحوی  به  که  افرادی  در  کرونا  بیماری  درگیری  شدت 
باردار  زنان  مورد  در  اظهار کرد:  است،  بیشتر  آنان ضعیف عمل می کند 
هم این موضوع صادق است و احتمال ابتالء و شدیدتر شدن بیماری و 
بارداری  زیرا  است  بیشتر  عادی  افراد  بقیه  به  نسبت  آنان  بستری شدن 
باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی می شود. در حقیقت زنان باردار بیشتر 

در ریسک ابتالء قرار دارند.
وی افزود: ضمن اینکه ابتالء مادر باردار به کرونا عوارضی هم برای 
زایمان  به  منجر  است  ممکن  که  آنجا  تا  می آورد  وجود  به  آنان  بارداری 
زودرس شود. به همین علت به آنان شدیداً توصیه می شود که علیه کووید 

۱9 واکسینه شوند.

عابدی سرپرست منطقه ۳ شهرداری کالنشهرکرج:
معابرکیانمهردردستورکارقرگرفت وبهبود  مرمت 

عملیات  اجرای  از  کالنشهرکرج  شهرداری   3 منطقه  سرپرست 
بهبود،مرمت وساماندهی وضعیت معابر اراضی ساماندهی کیانمهر در این 

منطقه خبر داد.
مصطفی عابدی اظهار داشت:عملیات ساماندهی و بهبود وضعیت معابر 
اراضی ساماندهی کیانمهر با اجرای اقدامات جدول گذاری و مناسب سازی 
پیاده روها و جداول حاشیه خیابان های این محدوده در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به این که ساماندهی و رفع نواقص جداول در سطح معابر 
یکی از اقدامات مهم در جهت خدمت رسانی به شهروندان و ساکنان منطقه 
است،افزود:در این راستا یک هزار و 5۰۰ متر عملیات جدول گذاری در سطح 

معابر این محدوده اجرایی شده است.
سرپرست شهرداری منطقه 3 کالنشهرکرج با اشاره به اجرای عملیات 
جدول گذاری اراضی ساماندهی کیانمهر،عنوان کرد:این عملیات در راستای 
بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت آب های سطحی درحال اجرا می باشد.

اهمیت و ضرورت  به  توجه  با  معابر  بهسازی  این که  بابیان  عابدی 
باهدف  افزود: مدیریت شهری  به مسائل عمرانی شهر، صورت می گیرد، 
ساماندهی معابر و نهرها و همچنین زیباسازی فضای شهری و مناسب سازی 

پیاده روها و جداول، عملیات بهسازی را انجام می دهد.

بـازرس کل تاکیـد کرد: تسـریع در رونـد اجرای 
ایالم پروژه هـای درمانـی 

  بـازرس کل اسـتان ایـالم بـا تاکید بر تسـریع در روند احـداث پروژه 
های درمانی اسـتان گفت: توسـعه بیمارسـتان شـهدای زاگرس در دسـتور 

کار قـرار گیرد.
مهـدی اصالنی در دیـدار با مدیردرمان تامین اجتماعی اسـتان اظهار 
داشـت: ملکـی شـدن بیمارسـتان شـهدای زاگـرس ایـالم مطالبـه به حق 
مـردم و بیمـه شـدگان تأمیـن اجتماعـی اسـت کـه بایـد بـرای تحقق این 

امـر مهم تالش شـود.
وی با بیان اینکه حمایت از دسـتگاه های خدماترسـان وظیفه سازمان 
بازرسـی اسـت، افـزود: روند احداث پـروژه های درمای درحال سـاخت باید 
تسـریع یابـد و توسـعه فضـای های درمانی و بیمارسـتان شـهدای زاگرس 

ایـالم نیـز باید در دسـتور کار قرار گیرد.
بـازرس کل اسـتان ایـالم بـا اشـاره بـه نـگاه عدالت محـوری دولت 
سـیزدهم و توجـه ویـژه بـه مناطـق محـروم گفـت: بـرای ملکـی شـدن 
بیمارسـتان شـهدای زاگـرس رایزنـی و مکاتبـه بـا مقامـات وزارت رفـاه 

انجـام می شـود.
اصالنـی در ادامـه بـه ظرفیـت هـای اسـتان اشـاره و عنـوان کـرد: 
مشـارکت کارکنـان در تصمیمـات دسـتگاه هـا، فعـال سـازی ظرفیت ها و 

اسـتفاده از نظـرات آنـان باعـث افزایـش بهـره وری مـی شـود.
وی بـا بیـان اینکه تعامل با مدیران ارشـد در راسـتای پیشـبرد اهداف 
مهـم اسـت،تصریح کـرد: در این راسـتا مالیات شـرکت ها فعال در اسـتان 

محاسـبه می شود.
بـازرس کل اسـتان ایـالم در ادامه از ارائه خدمـات درمانی به بیماران 
کرونایی توسـط بخش درمان تامین اجتماعی اسـتان  تقدیر و تشـکر کرد.

وی از اسـتقرار کارشناسـان بازرسـی در بیمارسـتان شـهدای زاگرس 
ایـالم خبـرداد و افـزود: در ایـن راسـتا نحوه بـرون سـپاری دارو، تجهیزات 
پزشـکی، نحوه ارائه خدمات و رضایتمندی مردم، مسـائل مالی، حسابرسی، 
صنـدوق، مکانیـزم هـا و پرداخـت هـای مالـی درایـن مدت مورد بررسـی 

گیرند. مـی  قرار 
اصالنـی در پایـان گفـت: تـالش مـی شـود مشـکالت بیمارسـتان 
شـهدای زاگـرس احصـا، بـه سـازمان مرکـزی ارسـال و پیگیـری شـود.

مدیـر درمـان تامین اجتماعـی ایالم نیز در این دیدار با ارائه گزارشـی 
از وضعیـت حـوزه درمـان، پروژهـای در دسـت سـاخت و برنامـه های این 
مدیریـت گفـت: سـازمان بازرسـی همـواره با حمایـت های همـه جانبه از 

تامین اجتماعی، گره گشـای مشـکالت درمان اسـتان اسـت.
دکتـر علیرضـا رمضانی گفت: تالش این مدیریت گسـترش فضاهای 

درمانی، رضایت مردم و ارتقاء حوزه درمان در سـطح اسـتان اسـت.
مدیرعامـل شـهدای زاگـرس نیـز در ایـن دیـدار خواسـتار همـکاری 

دسـتگاه ها جهـت صـدور پایـان کار ایـن مرکـز درمانـی شـد.
دکتر مهیار سـلیمانی در ادامه از نگاه مثبت سـازمان بازرسـی اسـتان 

در ملکـی شـدن این مـکان درمانی تقدیر و تشـکر کرد.
گفتنی اسـت؛ در این جلسـه کارشناسـان مدیریت درمان ایالم ضمن 
بیـان مشـکالت حـوزه درمان خواسـتار ملکی شـدن بیمارسـتان شـهدای 

زاگرس ایالم شـد.

دریافـت خدمـات بیـش از ۱۹۰۰۰ نـاوگان حمل و 
نقـل سـنگین از مراکـز معاینـه فنـی اسـتان طی 

شـش ماهه اول سـالجاری     
رئیـس اداره ایمنـی و ترافیـک اداره کل راهـداری و حمل و نقل جاده 
ای استان از مراجعه  بیش از ۱9۰۰۰ ناوگان حمل و نقل سنگین به مراکز 
معاینه فنی ناوگان سـنگین اسـتان طی شـش ماهه اول سالجاری خبر داد .

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده 
ای اسـتان سـمنان ، مهـدی رجایـی فـرد  گفـت : در طی شـش ماهه اول 
سـالجاری ۱9۱88 مـورد مراجعـه نـاوگان سـنگین بـه مراکـز معاینـه فنی 

تحت پوشـش انجام شـده اسـت .
وی بـا بیـان اینکـه بـه منظـور دسـتیابی بـه ارتقـا ایمنـی در تـردد 
جـاده ای و کاهـش تصادفـات ، نظـارت هـای میدانی و سیسـتمی بر روی 
نـاوگان انجـام مـی شـود گفـت  : 5۰ درصـد خودروهـای مراجعـه کننـده 
بـه مراکـز معاینـه فنـی سـنگین این اسـتان در وهلـه اول مردود شـده که 
ایـن آمـار، نشـانگر اثربخشـی تشـدید نظـارت هـا از مراکز اسـتان ، پایش 
مـداوم سـامانه معاینـه فنـی از سـوی اداره ایمنـی و ترافیـک و بـه تبع آن 
دقـت عمـل مضاعـف مراکز اسـت که در این خصوص، اسـتان سـمنان در 

جایگاه دوم کشـور قـرار دارد.
رئیـس اداره ایمنـی وترافیـک اداره کل بـا اشـاره بـه اهمیـت نقـش 
عملکـرد صحیـح مراکـز در ارتقـاء ایمنی افـزود : ۲7درصد نـاوگان مراجعه 
کننـده بـه مراکز معاینه فنی در اسـتان موفق به اخذ معاینه فنی نشـده اند.

رجایـی فـرد بـا اشـاره به فعالیـت چهار مرکـز معاینه فنی سـنگین در 
اسـتان گفت : امیدواریم با احسـاس مسـوولیت مضاعف از سوی رانندگان، 
شـرکت های حمل و نقل بار و مسـافر، مراکز معاینه فنی سـنگین و سـایر 
عوامـل تاثیـر گـذار در کنترل سـالمت فنـي خودروها و ایمنـی تردد حمل 
و نقـل، گام هایـی موثـر در افزایـش ایمنـي سـفرهاي جـاده اي وکاهـش 

تصادفات برداشـته شود.

اجرای۸۳۱ طرح آبخیزداری در استان بوشهر
8۳۱ طرح آبخیزداری در استان بوشهر اجرا شد

مدیر کل منابع طبیعی اسـتان بوشـهر گفت: در دو سـال گذشـته 83۱ 
طـرح آبخیزداری در سـطح اسـتان اجرا شـده که بیـش از ۱3۰ میلیون متر 

مکعب آب ذخیـره می کند.
 غالمرضا منتظری عصر دوشـنبه در نشسـت با مسـئولین شهرسـتان 
دشـتی اظهـار داشـت: ۴۰ درصـد پروژه هـای آبخیـزداری در این دو سـال 

از محـل صندوق توسـعه ملـی اتفاق افتاده اسـت.
مدیـر کل منابع طبیعی اسـتان بوشـهر افـزود: طرح هـای آبخیزداری 
جـز نیازهـای کشـور اسـت کـه ایـن طرح هـا در چنـد سـال اخیـر شـتاب 

بیشـتری در اسـتان گرفته اسـت.
منتظـری ادامـه داد: اهمیـت طرح های آبخیزداری بر کسـی پوشـیده 

نیسـت و در حـال حاضـر نیـز پروژه های خوبی در دسـت اجرا اسـت.
وی اضافـه کـرد: یکـی از برنامه هـای خـوب سـازمان جنـگل داری 
احـداث پارك هـای آبخیـزداری اسـت کـه تـالش داریـم مناطـق مسـتعد 

ایـن پارك هـا پیـش بینـی شـود.
منتظـری تصریـح کـرد: اولین پروژه پـارك آبخیز اسـتان در محدوده 

شـهر خورمـوج اجـرا می شـود و کار مطالعات آن نیز آغاز شـده اسـت

وزیر کشور حکم شهردار گرگان را صادر کرد
 وزیر کشـور با صدور حکمی محمدرضا سـبطی را به سـمت شـهردار 

گـرگان منصوب کرد.
وزیر کشـور با صدور حکمی محمدرضا سـبطی را به سـمت شـهردار 

گـرگان منصوب کرد.
محمدرضـا سـبطی ۱3 شـهریورماه توسـط اعضای شـورای شـهر به 

عنوان شـهردار گـرگان انتخاب شـد.
حجت مقسـم، سـخگوی شـورای اسـالمی شـهر گرگان با تأیید این 
مسـأله بـه خبرنـگار مهـر گفت که حکم سـبطی امروز توسـط وزیر کشـور 

امضا شـده است.
سـازمان  عمرانـی  معـاون  همچـون  سـوابقی  سـبطی  محمدرضـا 
همیـاری شـهرداری های اسـتان، معـاون فنـی و شهرسـازی شـهرداری 
گـرگان و عضویـت در شـورای اسـالمی شـهر گـرگان در دوره چهـارم 

دارد. را در کارنامـه 
گفتنـی اسـت، وی سـیزدهمین شـهردار بعـد از انقالب اسـت و پیش 
از آن قلیـش لـی، سـتار سـیفی، علی خان محمـدی، علـی رمضانی، محمد 
هاشـم پور، ابراهیم کریمی، حسـین صادقلو )دو دوره(، محمدمهدی ایرجی، 

محمدابراهیـم کریمـی و عبدالرضـا دادبود عهده دار این سـمت بودند.

به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر،* 
فرزاد رستمی روز پنجشنبه در نشست 
افزود:  بوشهر  استان  مسکن  شورای 
هشت  طرح  این  اجرای  برای  تاکنون 
هزار و 9۰ واحد زمین در استان بوشهر 
تامین  در  مشکلی  و  است  شده  تامین 

زمین وجود ندارد.
طرح  براساس  اظهارکرد:  وی 
جهش تولید مسکن تامین زمین با این 
طرف  از  نیز  زیرساخت ها  و  کل  اداره 
دستگاه های مسئول ایجاد و حق انشعاب 

با متقاضیان است.
همچنین  کرد:  اضافه  رستمی   
تومان  میلیون   ۱5۰ حاضر  زمان  در 
تولید  جهش  طرح  برای  تسهیالت 
مسکن در هر واحد مشخص شده که 
احتمال افزایش مقدار مدت بازپرداخت 

آن وجود دارد.
و  تولید  قانون جهش  راستای  در 
تولید  بر  مبنی  رئیس جمهوری  دستور 
و عرضه یک میلیون مسکن در سال، 
در  ای  برنامه  شهرسازی  و  راه  وزارت 
قالب جهش تولید مسکن تدوین کرده 
است و در این طرح تالش شده بواسطه 

صندوق ملی مسکن فاصله میان قیمت 
تمام شده و توان خانوار کم شود؛ این 
طرح بیشتر برای گروه های کم درآمد، 
متوسط  قشر  و  سه  تا  یک  دهک های 

طراحی شده است.
برای  راه  وزارت  برنامه  رویکرد   
اجرای قانون جهش تولید مسکن حفظ 
و ارتقای وضعیت موجود تولید مسکن، 
ساز  و  ساخت  روند  تقویت  و  تحریک 
در  مسکن  احداث  فرسوده،  بافت  در 
اول  دهک های  خانوارهای  استطاعت 
دولت،  حداکثری  حمایت  با  سوم  تا 
احداث مسکن در استطاعت خانوارهای 
دولت،  حمایت  با  متوسط  گروه های 
حمایت  با  روستایی  مسکن  احداث 
حداث  ا سپس  و  دولت  کثری  حدا

واحدهای اجاره ای با حمایت دولت است.
وی در باره طرح اقدام ملی مسکن 
نیز گفت: تاکنون پنج هزار و 5۲9 واحد 
زمین برای اجرای پروژه اقدام مسکن 
ملی در استان بوشهر تامین شده است.
زمان  در  شد:  یادآور  رستمی 
استان  در  نفر   83۶ و  ۱۴هزار  حاضر 
بوشهر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت 
نام کرده اند که از این شمار سه هزار و 
۴۱۲ نفر معادل 3۰ درصد واجد شرایط 
شناخته شده  اند که مدارك یکهزار و 
بارگذاری  و  تکمیل  ازآنها  نفر    ۱۲7

شده است.
وی بیان کرد: از این تعداد یکهزار 
 797 و  کرده  حساب  افتتاح  نفر   ۴۰ و 
نفر نیز اقدام به واریز وجه ۴۰ میلیون 

تومانی کرده اند.
رستمی یادآور شد: در زمان حاضر 
برای بیشتر این افراد زمین تخصیص و 
استان  و  است  اجرا  دست  در  پروژه  یا 
سایر  از  طرح  این  اجرای  در  بوشهر 

استان های کشور عقب نیست.
حاضر  زمان  در  کرد:  اضافه  وی 
در  مسکن  ملی  م  قدا ا پروژه های 
دیر،  خورموج،  برازجان،  شهرهای 

بوشهر  استان  توابع  از  دیلم  و  بنک 
فعال هستند.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
پروژه  وضعیت  آخرین  باره  در  بوشهر 
این  سهم  گفت:  بوشهر  مهر  مسکن 
از پروژه مسکن مهر 3۴هزار و  استان 
تاکنون  که  است  مسکونی  واحد   ۶۴5
33هزار و 3۴9 واحد مسکونی تحویل 

شده است.
حاضر  زمان  در  شد:  یادآور  وی 
یکهزار و ۲9۶ واحد دیگر باقی مانده که 
هر کدام از آنها دارای مشکالتی است 
که در حال برطرف کردن آنها هستیم.

تفاهم نامه  به  اشاره  با  رستمی 
راه  و  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه   ۲
زمین  معرفی  زمینه  در  شهرسازی  و 
پرورش  و  آموزش  سوی  از  مناسب 
گفت:  فرهنگیان  مسکن  ساخت  برای 
اداره کل  از سوی  تاکنون هیچ زمینی 
اداره  این  به  استان  پرورش  و  آموزش 
کل تحویل نشده است.وی اضافه کرد: 
با این وجود ۲۰ نفر از فرهنگیان واریز 
افراد  این  داشتند که تالش شده  وجه 
در پروژه هایی که در استان فعال بوده 

مشارکت داده شوند

مدیرکل راه و شهرسازی:

سهم استان بوشهر از طرح جهش تولید مسکن ۱۲هزار و ۹۶۸ واحد است

تنیس، عملکرد  فدراسیون  رییس 
ایالم  تنیس  هیات  های  فعالیت  و 
امکانات  و  ها  ظرفیت  به  توجه  با  را 
سخت افزاری رضایت بخش و مطلوب 
دانست و گفت: آخرین آمارها از تعداد 
سایر شاخص ها  و  مربیان  ورزشکاران، 
نشان می دهد که این استان در جایگاه 

خوبی قرار دارد.
مجمع  نشست  در  عزیزی  داوود 
استان  تنیس  هیات  رییس  انتخابات 
ایالم اظهار داشت: تمامی فعالیت های 
انجام شده هیات تنیس ایالم از طریق 
فضای مجازی رصد می  شود که پس 
اقدامات  از بررسی ها شاهد بودیم که 
هیات ایالم برای توسعه ورزش تنیس 
بیش از استان های همجوار خود است.

مسابقات  برگزاری  افزود:  وی 
زمانی  بازه  در  ایالم  در  تنیس  هفتگی 
در  ورزشی  رشته  این  توسعه  بلندمدت 
استان در پی خواهد داشت که این مهم 
این  بیشتر  تعامل هرچه  و  با همکاری 

مجمع، اجرایی خواهد شد.
خواستار  تنیس  فدراسیون  رییس 
ارایه گزارش ها و فعالیت های مستمر 
ورزش  مدیرکل  به  ایالم  تنیس  هیات 

و جوانان استان شد و تاکید کرد: ارائه 
و  ورزش  مدیرکل  به  های  گزارش 
جوانان استان بعنوان نایب رییس هیات 
می تواند موجبات توسعه ورزش تنیس 

استان را فراهم کند.
عزیزی ادامه داد: هر اندازه تعداد 
ورزشکاران ورزش تنیس ایالم افزایش 
یابد شاهد خواهیم بود که ورزشکاران 
و  جهانی  ملی،  رقابت  در  استان  این 

المپیک حضوری فعال خواهند داشت.
داریم  تالش  شد:  یادآور  وی 

را  استان  این  افزاری  سخت  امکانات 
تنیس  ورزش  پیشرفت  و  توسعه  برای 
مهیا کنیم تا این استان بتواند در ورزش 
مقام  مختلف  مسابقات  در  نیز  تنیس 

آوری باالیی داشته باشد.
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ایالم نیز در این نشست گفت: ظرفیت 
در  تنیس  ورزش  های  پتانسیل  و  ها 
با  که  است  زیاد  بسیار  ایالم  استان 
همدلی و هماهنگی و توجه ویژه رییس 
در  ورزش  این  رشد  شاهد  فدراسیون 

آینده نزدیک خواهیم بود.
مظفر علی شایی افزود: مهم ترین 
با  برنامه ریزی هر هیات  تصمیمات و 
رییس هیات و اعضای مجموع است و 
هر اندازه این ۲ همکاری بهتری داشته 
کند  ایفا  بخوبی  را  نفش خود  و  باشند 

توسعه رشته مورد نظر قطعی است.
وی با قدردانی از رییس فدراسیون 
تنیس به دلیل توجه ویژه به هیات تنیس 
استان در بحث برگزاری دوره آموزشی 
خواستاریم  گفت:  تجهیزات  اهدا  و 
نیازهای ذکر شده  فدارسیون در بحث 
حوزه تنیس استان و برگزاری دوره های 

آموزشی مساعدت کند.
ایالم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
و  عملکرد  دهی  گزارش  داد:  ادامه 
از  یکی  بعنوان  هیات  های  فعالیت 
دالیل موفقیت و توفیق در یک رشته 
ورزشی در تمامی هیات باید در دستور 

کار قرار گیرد.
رای  با  و  نشست  این  پایان  در 
استان  تنیس  هیات  انتخابات  مجمع 
ایالم، محسن رحیمی با ۱۱ رای کامل 
سال  چهار  برای  هیات  رییس  بعنوان 

دیگر ابقا شد.

رییس فدراسیون: عملکرد هیات تنیس ایالم رضایت بخش است

ی  نیا د مه  نا ز و ر ر نگا خبر
استان  گاز  شرکت  جوانان:مدیرعامل 
موجب  طبیعی  گاز  گفت:  کردستان 
و  اشتغال  افزایش  مهاجرت،  کاهش 
روستاهای  در  اجتماعی  عدالت  تعادل 

استان شده است
جمع  ر  د ی  فعله گر حمد  ا
در  اجتماعی  رفاه  خبرنگاران،توسعه 
و  توصیف  مهم  بسیار  را  روستاها 
مراکز  عنوان  به  روستاها  اظهارداشت: 
اصلی تولید قلب تپنده توسعه اقتصادی 
که  می شوند  محسوب  کشوری  هر 
اخیر  سال های  گسترده  تالش های 
و  اقتصادی  کارکردهای  احیای  برای 
اجتماعی این مناطق را در مدار توسعه 

قرار داده است.
فعله گری در مورد توجه و اهمیت 
گرچه  کرد:  عنوان  روستاها  توسعه  به 
جذابیت های  و  پیاپی  خشکسالی های 
به  روستاییان  مهاجرت  باعث  شهری 
اما  شد،  گذشته  سال های  در  شهرها 
جمله  از  زندگی  زیرساخت های  توسعه 
تسهیالت  پرداخت  گاز،  برق،  آب، 
تقویت  عشایر،  و  روستایی  اشتغالزایی 

امکانات رفاهی نظیر طرح های هادی و 
نوسازی خانه های روستایی از تدبیرهای 
کارساز دولت ها برای تحقق توسعه پایدار 

در روستاها است.
تولید  با  روستائیان  افزود:  وی 
محصوالت کشاورزی، صنایع دستی از 
سویی و وجود طبیعت بکر ظرفیت های 
کشاورزی،  حوزه های  در  نی  وا فرا
گردشگری و احیای فرهنگ گذشتگان 

و تحقق اقتصاد دارند.
در  اینکه  به  اشاره  با  فعله گری 
خوبی  بسیار  اقدامات  اخیر  سال های 
در حوزه روستایی صورت گرفته است، 
و  عمرانی  طرح های  اجرای  گفت: 

برای  فرصتی  روستاها  در  اقتصادی 
روستایی  مناطق  به  اهالی  بازگشت 
است و عامل مهم در این اقدام اجرای 
خصوص  به  رفاهی  بزرگ  طرح های 
تامین منبع انرژی دائمی با گاز طبیعی 

است.
گازرسانی  کار  داد:  ادامه  وی 
و  محروم  مناطق  به  خدمات دهی  و 
از  دور  و  لعبور  ا صعب  کوهستانی، 
هزینه های  هرچند  رفاهی  امکانات 
هنگفت را به دنبال دارد  ولی با تمام 
اوصاف کارکنان تالش گر شرکت  این 
پیمانکاران  و  کردستان  استان  گاز 
مشغول در این مجموعه علی رغم همه  

زمینه  در  توانستند  کار  سختی های 
کشور  سطح  در  روستاها  به  گازرسانی 

خوش بدرخشند.
فعله گری تعداد روستاهای استان 
کردستان را که قابلیت گازرسانی دارند را 
یک هزار و 5۶۰ مورد ذکر کرد و گفت: 
در حال حاضر یک هزار و ۴۲۴ روستا به 
شبکه سراسری گازطبیعی متصل شده و 
در 8۴ روستای دیگر عملیات گازرسانی 
ادامه داشته، تعداد روستاهای در دست 
مناقصه را ۱۴ مورد و دارای مجوز عقد 

قرارداد را ۱۱ مورد عنوان کرد.
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
کردستان در پایان سخنانش خاطرنشان 
روستای   5۶۰ و  هزار  یک  از  کرد: 
 533 و  هزار  تعداد  گازرسانی  قابلیت 
مورد گازدار شده یا عملیات گازرسانی 
در آن ها فعال است و برای روستاهای 
برنامه ریزی مدون و منظمی  باقیمانده 
دوم  ماهه  در شش  که  گرفته  صورت 
سال جاری تمام اقدامات برای دریافت 
مجوز، طراحی، مراحل آگهی مناقصه، 
انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی 

انجام می گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

گاز طبیعی موجب کاهش مهاجرت و افزایش اشتغال در روستاهای کردستان شده است
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 ایـن روزهـا طـرح سـاماندهی 
آمـد  و  رفـت  در  خـودرو  صنعـت 
نگهبـان  و شـورای  مجلـس  بیـن 
اسـت؛ در حالی کـه موضوع واردات 
خودروهـای جدید بـه بحث داغ روز 
تبدیـل شـده، برخـی اجـرای آن را 
امـا  می پندارنـد،  دسـترس  از  دور 
موافقان، انجام آن را موجب کاهش 
شـدید قیمـت  خـودروی خارجـی و 
رفـع انحصـار خودروسـازان داخلـی  

می داننـد.
 طرح سـاماندهی بـازار خودرو 
در مجلـس دهـم مطـرح شـد، امـا 
ایـرادی کـه شـورای نگهبـان بـه 
مـاده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با 
اقتصـاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون 
اساسـی برشـمرد، سبب شـد تا این 
مـاده بـرای اصـالح بـه کمیسـیون 
صنایـع و معـادن مجلـس برگشـت 

شود. داده 
اکنون و در این دوره از مجلس 
شـورای اسالمی کمیسـیون صنایع 
و معـادن مجلـس، مـاده ۴ را مـورد 
اصـالح قرار داده اسـت. ماده ۴ این 
طرح خود دارای چهار تبصره اسـت 
بـه گونـه ای کـه بـر اسـاس آن هر 
شـخص حقیقی یـا حقوقی می تواند 
در مقابـل صادرات خـودرو، قطعات 
خـودرو یـا سـایر کاالهـا و خدمات 
مرتبـط بـا انواع صنایـع نیرومحرکه 
یـا از طریـق واردات بـدون انتقـال 
خـودروی  واردات  بـه  نسـبت  ارز 
تمـام برقی یـا هیبریدی یـا واردات 
بـا  گازسـوز  یـا  بنزینـی  خـودروی 
برچسـب انرژی B و باالتر یا دارای 
شـاخص ایمنی سـه سـتاره  یا باالتر 
اسـتاندارد  گواهی هـای  برحسـب 
معتبـر معـادل ارزش صادراتـی خود 

اقـدام کند.
در تبصـره یک این مـاده آمده 
اسـت کـه نبایـد هیـچ تعهـد ارزی 
جدیـدی بـرای دولـت ایجـاد شـود 
همچنیـن سـقف تعـداد خودروهای 
مجـاز وارداتـی، هـر ۶ ماه یـک بار 
توسـط شـورای رقابـت و براسـاس 
میـزان کمبـود عرضـه نسـبت بـه 
تقاضـای موثـر خـودروی سـواری 
تعییـن  گذشـته  سـال  یـک  طـی 
صنعـت  سـاماندهی  می شـود.طرح 
خـودرو کـه چنـد بـار در تـردد بین 
بـود،  نگهبـان  و شـورای  مجلـس 
روز 3۱ شـهریورماه نیـز در شـورای 
اعضـای  شـد.  بررسـی  نگهبـان 
شـورای نگهبان نسـبت بـه مصوبه 
در برخـی مـوارد ابهاماتـی داشـتند. 
به طـور مثال دربـاره »واردات بدون 
انتقـال ارز« ابهاماتـی مطـرح شـد، 
زیـرا شـیوه هـای مختلفـی را در بر 
خواسـته  مجلـس  از  و  می گرفـت 
شـد کـه موضـوع مقـداری دقیق تر 

و شـفاف تر شـود.
ح  طـر گشـت  بر و  فـت  ر
بیـن  خـودرو  صنعـت  سـاماندهی 
در  نگهبـان  شـورای  و  مجلـس 

»سـیدرضا  کـه  دارد  ادامـه  حالـی 
فاطمی امیـن« وزیر صنعـت، معدن 
و تجـارت معتقـد اسـت: تـا پایـان 
سـال واردات خـودرو کار اشـتباهی 
اسـت، زیـرا حجـم زیـادی از منابع 
ارزی را درگیـر کـرده و قیمـت ارز 

می کنـد. پیـدا  افزایـش 
وی گفـت: در شـرایط عـادی 
زمانـی که تراز ارزی تجاری کشـور 
متعـادل اسـت، واردات خودروهـای 
خارجـی می توانـد مفیـد باشـد و به 
نوعی فضـای رقابتی ایجـاد خواهد 
کـرد، امـا در حـال حاضـر حداقل تا 
پایـان امسـال زمانـی کـه بـه یک 
خارجـی،  تـراز  در  برسـیم  توازنـی 
این واردات اشـتباه است، زیرا حجم 
زیـادی از منابع درگیر خواهد شـد و 
قیمـت ارز افزایش پیـدا خواهد کرد 
و تـورم ایجاد می کنـد که برای کل 

جامعـه مضر اسـت.
این در حالی اسـت که موافقان 
واردات معتقدنـد: اجرایی شـدن این 
تـکان  بـه  منجـر  می توانـد  طـرح 
اساسـی در بـازار خـودرو شـده و به 
ضرر دالالن و سـودجویانی شود که 
محاسـبات حاکی اسـت خودروهای 
خارجـی را با قیمت هـای کذایی به 

می فروشند. مشـتریان 
بـه گفته آنـان، حتی در صورت 
افزایـش نـرخ دالر تا کانال 3۰ هزار 
تومـان نیز می توان انتظار داشـت با 
آزادسـازی واردات، قیمت های فعلی 
بـازار خودرو کاهشـی بین ۴۰ تا 8۰ 

درصـد را تجربه کند.

لـزوم جلوگیری از ضربه پذیری 
داخل تولید 

رش  آ «  ، نـد پیو یـن  ا ر  د
محبی نـژاد« دبیـر انجمـن صنایـع 
همگـن نیرو محرکه و قطعه سـازان 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  کشـور 
اقتصـادی ایرنـا افـزود: ممنوعیـت 
واردات خـودرو کـه در سـه سـال 
گذشـته شـاهد آن بوده ایـم، یـک 
تصمیـم مقطعی و ناشـی از نبود ارز 

کافـی در کشـور بـود.
به گفته ایـن مقام صنفی، روح 
قوانیـن و مقررات حاکم بـر واردات 
بایـد بـر جلوگیـری از ضربه پذیـری 
تولیـد داخـل باشـد و اجـازه دادن 
واردات خـودرو نیـز بایـد در همیـن 

راسـتا دیده شـود.
جامـع  بسـته  ارائـه  بـه  وی 
سـاماندهی واردات خودرو از سـوی 
ایـن انجمـن بـه دولـت و مجلـس 
اشـاره کـرد و گفـت: گزینه هایـی 
همچـون واردات خـودرو در قبـال 
صـادرات خـودرو یـا قطعـات، فقط 
بخشـی از ایـن بسـته جامـع اسـت 
بسـته  ایـن  بخش هـای  سـایر  و 

مسـکوت مانـده اسـت.
خاطرنشـان کرد:  محبی نـژاد 
معتقدیـم اگـر همـه مـوارد بسـته 
بـا هـم  جامـع سـاماندهی واردات 

ابتـر  طـرح  ایـن  نشـود،  تصویـب 
طـرح  در  مثـال  به طـور  می مانـد؛ 
قبـال  در  خـودرو  واردات  و  فعلـی 
صـادرات خودرو و قطعه، مشـخص 
نیسـت تعرفـه واردات قـرار اسـت 

چگونـه تعییـن شـود؟
وی بـا فاجعه بار خواندن بخش 
دوم ایـن طـرح کـه واردات خـودرو 
بـا ارز متقاضـی یـا بـدون انتقال ارز 
را اجـازه داده، گفـت: در سـال های 
گذشـته با وجود اینکـه بارها و بارها 
تولیدکننـدگان بـرای واردات مـواد 
اولیـه، اجـزا، قطعات و ماشـین آالت 
مـورد نیاز خود درخواسـت اسـتفاده 
امـا  داشـتند،  را  متقاضـی  ارز  از 

هیچ وقـت ایـن اجـازه داده نشـد.
دبیـر انجمـن صنایـع همگـن 
نیـرو محرکه و قطعه سـازان کشـور 
اسـت  حالـی  در  ایـن  اضافه کـرد: 
کـه ایـن درخواسـت بنا به شـرایط 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  تحریم هـا 
امـکان نقـل و انتقال پـول از طریق 
نظـام بانکـی، سیسـتم سـوئیفت و 
روال عـادی نبـود، داده شـده بـود 
و هیـچ بـار اضافـه ای از نظـر ارزی 

بـرای کشـور نداشـت.
وی خواستار ممنوعیت واردات 
از کشـورها و شـرکت هایی شـد که 
صنعـت خـودرو ما را تحریـم کردند 
و افـزود: در سـال های اخیـر شـاهد 
بـه  و  مختلـف  مقاطـع  در  بودیـم 
بهانه های متفاوت برخی شـرکت ها 
و کشـورهای تولیدکننده مواد اولیه، 
قطعـات و خـودرو سـاخته شـده به 
تبعیـت از تحریم هـای قدرت هـای 
اسـتکباری، صنعـت خـودروی ما را 
در کل زنجیـره تأمیـن تـا تولیـد و 
توزیـع خـودرو تحریـم و از تامیـن 
و  قطعه سـازان  مایحتـاج  حداقـل 

خودروسـازان جلوگیـری کردند.
دبیـر انجمـن صنایـع همگـن 
نیـرو محرکه و قطعه سـازان کشـور 
ادامـه داد: تجربـه تلـخ سـال 9۲ که 
خـودرو  واردات  انبـوه  بـه  منجـر 
سـاخته شـده و قطعـات بـازار یدك 
از کشـورهایی مثـل کـره جنوبـی 
کـه حتـی از تامیـن ورق فـوالدی 
بـرای  پتروشـیمی  یـا محصـوالت 
خـودداری  مـا  خـودرو  صنعـت 

تکـرار شـود. نبایـد  می کردنـد، 
ایـن مقـام صنفی بیان داشـت: 
نسـبت بـه نـرخ تـورم، نـرخ ارز و 
تفـاوت آن بـا نـرخ واقعـی و نـرخ 
بهره هـای بانکـی داخلـی و تفـاوت 
آن بـا نـرخ هـای بین المللـی، کـف 
گونـه ای  بـه  بایـد  واردات  تعرفـه 
از ضربه پذیـری  کـه  تعییـن شـود 
تولیـد داخـل در رقابـت بـا واردات 

جلوگیـری کنـد.
وی در همین راسـتا، جلوگیری 
از فـرار تعرفـه ای و قاچـاق قطعـات 
خـودرو و نظـارت کیفی بـر قطعات 
توسـط  ر  شناسـنامه دا تـی  ردا وا
نمایندگی های شـرکت های خارجی 

را خواسـتار شد.
امیدواری کرد:  ابـراز  محبی نژاد 
ه  سـتگا د ت  مـا ا قد ا عـه  مجمو
صنعتـی  و  اقتصـادی  دیپلماسـی، 
ه  د سـتفا ا همچنیـن  و  ر  کشـو
فضـای  جدیـد،  فناوری هـای  از 
مناسـبی را بـرای بهبـود کسـب و 
خودروسـازان  بـا  مشـارکت  و  کار 
بین المللـی  مطـرح  قطعه سـازان  و 
ایجـاد کـرده و باید به سـمتی پیش 
برویـم کـه منجر به تولید مشـترك 
خـودرو و حتـی تولید خـودرو با برند 

خارجـی در داخـل کشـور شـود.
وی ادامـه داد: ایـن همکاری ها 
باید به گونه ای باشـد که سـازندگان 
خارجـی موظـف بـه تولیـد درصـد 
عمـده ای از قطعات در داخل کشـور 
باشـند تـا هـم از پتانسـیل عظیـم 
قطعه سـازی کشـور اسـتفاده بهینه 
شـده و هم مسـیر به روز شـدن این 
صنعـت بـا آخریـن تکنولوژی هـای 
جدیـد در تولیـد خودرو هموار شـود.

صنفـی  م  مقـا یـن  ا
خاطرنشـان کرد: بـا چنین رویکردی 
در کنـار بهره مندی مردم از تولیدات 
بـه روز جهـان، راه صـادرات نیـز باز 
خواهـد شـد و بـه جامعـه جهانـی 
خواهیـم  خـودرو  تولیدکننـدگان 

پیوسـت.

خروج صـادرات قطعه از مزیت 
رقابتی

بیگلـو«  »مازیـار  همچنیـن، 
دبیـر انجمـن سـازندگان قطعـات و 
مجموعه های خـودرو به ایرنا گفت: 
مـا به طـور کلـی هیـچ مخالفتـی با 
واردات خودرو نداریم و برای صنعت 
مثبـت  نیـز  کشـور  قطعه سـازی 
شـرایط  در  امـا  می شـود،  ارزیابـی 
فعلـی کـه بـا تـراز ارزی منفـی در 
کشـور مواجهیـم و ایـن تـراز منفی 
در بخـش صنعـت خـودرو و قطعـه 
بسـیار بیشـتر اسـت، واردات را بـه 

نمی بینیـم. صـالح 
شـرایط  در  یادآورشـد:  وی 
کنونی که خودروسـازان خودروهای 
جدیدی را به سـبد محصوالت خود 
افزوده انـد و این خودروها از قطعات 
بـا   -  High Tech( های تـک 
فنـاوری باال( و جدید بیشـتری بهره 
می برنـد، نیـاز به ارزبـری در صنعت 
خودروسـازی باالتر نیز رفته اسـت.

بیگلـو گفـت: امـروز صـادرات 
خـود  رقابتـی«  »مزیـت  از  قطعـه 
خارج شـده اسـت، زیرا در سال های 
گذشـته نتوانسـتیم مـواد اولیه مورد 
نیـاز آن را به درسـتی قیمت گـذاری 
از  گران تـر  اولیـه  مـواد  و  کنیـم 
دسـت  بـه  جهانـی  قیمت هـای 
در  ایـن  می رسـد،  قطعه سـازان 
نمونـه  به طـور  کـه  اسـت  حالـی 
چینی ها ۴۰ درصـد یارانه روی مواد 
اولیـه داخلی شـان پرداخت می کنند.

آخریـن  دالر،  میلیـون   75۰
قطعـات صـادرات  مالـی  گـردش 

ایـن مقـام صنفی بیان داشـت: 
امـروز عمـده صـادرات قطعـات مـا 
شـامل قطعـات خـام ریخته گـری، 
رادیاتورهـا و قطعـات تزئینی اسـت 
و مطابق آخرین آمارها در سـال 98 
گـردش مالی صـادرات قطعه ایران 
کمتـر از 75۰ میلیون دالر در سـال 
بـود کـه به طـور عمـده به عـراق و 
سـوریه و به مقدار کمتـر به ونزوئال 
که سـایت های ایران خودرو و سـایپا 
در آن کشـورها فعال بودند، ارسـال 

می شـد.
بـه گفتـه وی، در یـک دهـه 
گذشـته کمبـود نقدینگی بیشـترین 
صنعـت  روی  بـر  را  منفـی  تأثیـر 
جـای  بـر  کشـورمان  قطعه سـازی 
گذاشـت، به طوری که قطعه سـازان 
توانـی بـرای ایجاد خطـوط جدید یا 
سـرمایه گذاری های جدیـد نیافتنـد.

بیگلـو ادامـه داد: پـس از برجام 
قـرار بـود شـرکت رنو برای سـایت 
کشـور الجزایر خـود همکاری هایی 
بـا قطعه سـازان برتـر ایرانی داشـته 
باشـد و حتی تور بازدید قطعه سازان 
از این سـایت هماهنگ شـد و مقرر 
بـود بـرای خودروهـای جدیـد خود 
در این سـایت از توان خودروسـازان 
ایرانی بهره مند شـود، امـا این طرح 

نیز عقیـم ماند.
ز  و مـر ا  : د یح کـر تصر وی 
ز  نیـا نـی  ا یر ا ن  ا ز قطعه سـا
خودروسـازان داخلـی را با دشـواری 
زمینـه  در  زیـرا  می کننـد،  تامیـن 
تامیـن نقدینگـی و خطـوط جدید و 
ماشـین آالت و تجهیـزات خـود بـا 

نـد. مواجه ا مشـکل 
قطعه سـازان  نجمـن  ا دبیـر 
خـودرو ایـران، صـادرات قطعـات 
بـه میزانـی کـه بتـوان در قبـال 
پرداخـت  خـودرو  واردات  بـه  آن 
را منتفـی برشـمرد و افـزود: مگـر 
تولیـد  بـه  خودروسـازان  اینکـه 
انبـوه خـودرو بـه قصـد صـادرات 
اکنـون  کـه  همچنـان  بپردازنـد، 
ایران خـودرو و سـایپا رایزنی هایی 
برای حضور در کشـورهای سنگال 
و لبنـان بـرای سـی.کی.دی کاری 
و صـادرات خـودرو آغـاز کرده اند.
صـورت  ایـن  در  ادامـه داد:  وی 
صـادرات ایـن دو خودروسـاز بـه 
و   C کالس  در  خودروهـای 
اقتصـادی که مخاطـب باالیی نیز 
نـدارد منحصـر می شـود و در بازار 
کشـورهای یـاد شـده بایـد بتوانند 
بـا شـرکت های بزرگـی همچـون 
پـژو، رنـو و تویوتـا رقابـت کننـد 

کـه کار سـاده ای نیسـت.
بیگلـو تاکیـد کـرد: دسـت کم 
انـدك  مقـدار  کنونـی  شـرایط  در 
واردات  کفـاف  خـودرو  صـادرات 
خـودرو را نخواهـد داد و نمی تـوان 

بـه آن دل بسـت.

 برپایـه آمارهای سـامانه کدال 
عملکـرد  آمـار  بررسـی  بـورس، 
از  حاکـی  داخلـی  خودروسـازان 
خـودروی  دسـتگاه   ۱95 صـادرات 
دسـتگاه   9۶۰ و   )CBU( کامـل 
اس. کـی. دی )SKD یـا قطعات 
نیمه کامـل( توسـط گـروه سـایپا در 
نیمـه نخسـت سـال ۱۴۰۰ اسـت.
قطعه سـازان  انجمـن  دبیـر 
بـه  مـه  دا ا در  کشـور  خـودرو 
مخالفـت بانـک مرکزی بـا واردات 
خـودرو در شـرایط فعلـی بـه دلیـل 
اشـاره کـرد  ارزی  محدودیت هـای 
و افـزود: در حالـی کـه کشـور برای 
تامیـن ارز دارو، مـواد اولیـه، مـواد 
غذایـی، کنجالـه، گوشـت و غیره با 
مشـکل روبه رو اسـت طبیعی اسـت 
کـه نمی توانـد اولویت تأمیـن ارز به 

بدهـد. خـودرو  واردات 
وی در ادامـه بـه گزینه »بدون 
انتقال ارز« اشـاره کـرد که در طرح 
واردات خـودرو بـه آن اشـاره شـده 
اسـت و گفـت: گزینه بـدون انتقال 
ارز حدود چهار سـال است که بسته 
شـده و اگـر دولـت می خواسـت بـا 
ایـن گزینـه موافقـت کنـد، منطقی 
بـود کـه بـرای واردات مـواد اولیـه 

تولیـدی باز می شـد.
ایـن مقـام صنفـی اضافه کـرد: 
در ایـن صـورت فقط خودرو نیسـت 
کـه از گزینـه بـدون انتقـال ارز باید 
اسـتفاده کنـد، بلکـه نیـاز اسـت تـا 
خدمـات پـس از فـروش آن نیـز در 
ادامـه از ایـن گزینه بهره مند شـود.
وی تصریح کـرد: بـا توجـه بـه 
سیاسـت های کالن اتخـاذ شـده در 
زمـان تحریم هـا بـه نظر نمی رسـد 
طـرح واردات خودروهـای خارجـی 

نیـز بـه نتیجه برسـد.
»غالمرضـا  پیـش  چنـدی 
ملـی  سـازمان  رئیـس  شـریعتی« 
اسـتاندارد ایـران در نشسـتی خبری 
در  معتقـدم  هرچنـد  اعالم کـرد: 
شـرایط فعلی، واردات خودرو فشـار 
بـه منابـع ارزی کشـور وارد خواهـد 
تصویـب  صـورت  در  امـا  کـرد، 
ایـن طـرح در مجلـس و شـورای 
نگهبـان، خودروهـای وارداتـی باید 
از اسـتانداردهای 85گانـه برخوردار 
باشـند و در غیـر این صـورت اجازه 

داشـت. نخواهنـد  ورود 
همچنیـن »رضا شـیوا« رییس 
شـورای رقابت نیز خاطرنشـان کرد: 
ارزی  منابـع  محدودیـت  هرچنـد 
همیـن  مـا  ا ریـم،  دا قبـول  ا  ر
خودروهـای داخلـی و مونتـاژی نیز 
قیمت های شـان  و  دارنـد  ارزبـری 
کنترل شـده نیسـت، در ایـن زمینـه 
اگـر خودروهـای پرتیـراژ خارجی تا 
سـه سـال سـاخت با تعرفه وارداتی 
منطقـی کـه عامـه مـردم قـادر بـه 
خرید آن ها هسـتند وارد شود، بدون 
فشـار بـر منابـع ارزی به تعـادل در 

انجامید. بـازار خواهـد 

بازدید سرزده مدیر مخابرات منطقه گلستان از 
ادارات مخابرات بندرگز و کردکوی

مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بصــورت ســرزده از 
ادارات مخابــرات بندرگــز و کردکــوی بازدیــد کــرد.

ــا  ــهمرادی ب ــی ش ــر غالمعل ــتان ، دکت ــه گلس منطق
ــز ،  ــرات کردکــوی وبندرگ حضــور ســرزده در ادارات مخاب
امکانــات و تجهیــزات را بررســی و از نزدیــک بــا روســا و 

ــو نشســت.  ــه گفتگ ــن دو اداره ب ــان ای کارکن
مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه نقــش 
ــرات اســتان ، عامــل  کارکنــان در پیشــبرد و توســعه مخاب
تعهــد و تــالش را در تحقــق اهــداف در نظــر گرفته شــده و 
رشــد شــاخص هــا مهــم ارزیابــی کــرد و بــر توزیــع خدمات 
و سرویســها بصــورت عادالنــه در تمامــی نقــاط شهرســتان 

اعــم از مناطــق روســتایی و شــهری تاکیــد کــرد . 
ــزات و  ــب تجهی ــداری مناس ــه نگه ــه ب ــا توصی وی ب
اســتفاده بهینــه از آنهــا ، کیفیــت خدمات رســانی را وابســته 
بــه کیفیــت امکانــات و بــروز بــودن آنهــا دانســت و گفــت : 
برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده بــا توجــه بــه ظرفیتهــای 
موجــود در راســتای تامیــن درخواســتهای مخابراتــی مــردم 
ــرویس  ــات و س ــت خدم ــا از دریاف ــت آنه ــت و رضای اس

مناســب هــدف مــا اســت.

مهندس چیبایی، سرپرست شهرداری قدس:
تحقق صددرصدی بودجه در فرصت باقیمانده از 

سال جاری الزم االجراست
مهنــدس محســن چیبایــی، سرپرســت شــهرداری 
قــدس در شــانزدهمین جلســه شــورای معاونیــن شــهرداری 
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــدی بودج ــق صددرص ــزوم تحق ــر ل ب

ــرد. ــد ک ــاری تاکی ج
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای 
اســالمی و شــهرداری قــدس، مهنــدس محســن چیبایی در 
شــانزدهمین جلســه شــورای معاونیــن شــهرداری قــدس که 
ــح امــروز در ســالن جلســات شــهرداری برگــزار شــد،  صب
تامیــن منابــع درآمــدی بودجــه شــهرداری را از اولویت هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت شــهری برشــمرد و گف مهــم مدیری
ــی در  ــاهد عقب ماندگ ــه نخســت امســال ش ــه در نیم اینک
ــت  ــه در فرص ــدی بودج ــق صددرص ــم، تحق ــه بودی بودج

باقیمانــده از ســال جــاری الزم االجراســت.
وی افــزود: هــر چنــد بــا توجــه بــه مدیریــت هزینه هــا 
ــا چالشــی مواجــه نشــده اســت، امــا  فعالیــت شــهرداری ب
الزم اســت بــا حفــظ حقــوق شــهروندان و صرفــه و صــالح 
شــهرداری، رونــد دریافــت مطالبــات و تامیــن منابــع 
درآمــدی شــهرداری تســریع یابــد کــه هماهنگــی و دقــت 
همــکاران گرامــی  در انجــام امــور تاثیــر بســزایی در تحقــق 

ایــن امــر دارد.
سرپرســت شــهرداری قــدس در ادامــه بــر لــزوم 
تامیــن انحــراف بودجــه در تمامــی ســرفصل ها و همچنیــن 
ــای  ــط واحده ــور توس ــق ام ــرای دقی ــزی و اج برنامه ری

ــرد. ــد ک ــهرداری تاکی ــه گانه ش ــق س ــدی مناط درآم

واکنش یک کارشناس اقتصادی به سخنان وزیر صنعت؛

دالر قدرتمند و حذف آن از 
اقتصاد ایران غیر ممکن است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت:  
دالر یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی تواند 
آن را کتمان کند و بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان 
با دالر انجام می شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت سفارش 
به دالر، خود دولت اطالعات و آمار را بر اساس دالر می دهد.
مهراد عباد در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر حذف 
مبادالت  از  دالر  حذف  کرد:  اظهار  کشور  اقتصاد  از  دالر 
تجاری کار سختی است که برخی از کشورها که تعداد آنها 
قدرت  دهند،  انجام  را  کار  این  توانسته اند  نیست  زیاد  هم 
مالی این کشورها هم از ما بیشتر بوده است. خوب است که 
ما با همه کشورهای دنیا تعامل داشته و با کسی خصومتی 
این  در  نتواند  شاید  موارد  این  شدن  مطرح  باشیم.  نداشته 

برهه به ما کمک کند.
وی افزود: حدود 3 سال است که ثبت سفارش با دالر 
ممنوع است و بسته به کشوری که با آن تجارت می کنیم با 
ارزهای دیگر مانند یورو، یوآن و درهم ثبت سفارش انجام 
می شود. دیگر کسی به دالر پروفرم نمی دهد؛ ممکن است 
برای حواله پول ها، معادل دالری پرداخت شود. موضوع اصلی 
شاید  نیست.  موضوع  این  االن  کشور  اقتصاد  و  تجارت  در 
قیمت عرضه یا ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئله مهم تری باشد شاید 

حرف ها در شروع کار کمی ایده آل گرایانه باشد.
پاسخ  در  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
دالر  به  سفارش  ثبت  ممنوعیت  توجه  با  که  سوال  این  به 
دالر  تاثیر  بر  آن  تاثیرگذاری  عدم  و   9۶ سال  اسفندماه  از 
بر اقتصاد ایران، آیا اقدامات در جهت حذف دالر اثرگذاری 
خواهد داشت، گفت: خیر، تاثیر خاصی در برهه کنونی نخواهد 
گذاشت. دالر یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی 
اقتصادی  ارتباطات  از  بسیاری  کند.  کتمان  را  آن  نمی تواند 
در جهان با دالر انجام می شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت 
سفارش به دالر، خود دولت اطالعات و آمار را بر اساس دالر 
می دهد. این بحث ها به نظر جانبی می آید، اینکه ما بتوانیم 
ارز  نرخ  نوعی  به  یا  دهیم  افزایش  را  ملی خود  پول  ارزش 
دالر  با  پروفرم  چند  اینکه  از  بیشتری  اهمیت  بیابد  کاهش 
انجام شود یا خیر دارد. ما نمی توانیم دالر را حذف کنیم چون 
همه چیز ما به دالر است، حتی تعرفه ها و قیمت هایی که در 
سامانه گمرك درج شده بر اساس دالر است و تجار همیشه 

با تبدیل واحد کار خود را انجام می دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: تجارت خارجی ما به سمتی 
رفته که تجار با ارز کشور طرف معامله کار می کنند، اگر اروپا 
باشد با یورو و اگر برای مثال امارات باید با درهم. حذف دالر 
می تواند دو بخش داشته باشد یکی در معامالت یا تهاترهای 
نفتی و یک قسمت هم مربوط به بخش خصوصی باشد. برای 
بخش خصوصی معامله به دالر یا یورو تفاوت زیادی ندارد، 
بتوانیم در خرید و فروش نفت و گاز بین  تاثیر آن را  شاید 

ببینیم. دولت ها 

قفل واردات خودرو باز می شود؟
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مدال آوران جهانی کشتی جایزه باران شدند!

به نظر می رسد حضور علیرضا دبیر در راس فدراسیون کشتی باعث شده مدال 
آوران جهانی این رشته هم مثل گذشته دست خالی نمانند.

را سپری کرد و در  رویایی  نروژ روزهای  ایران در مسابقات جهانی  کشتی 
نهایت از مجموع ۲۰ کشتی گیر اعزامی ۱3 مدال شامل ۶ طال، 3 نقره و ۴ برنز به 

نام کشتی گیران ایرانی ثبت شد.
بعد از این نتایج که با نایب قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی و عنوان سومی 
تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی همراه بود، به محض بازگشت علیرضا دبیر 
که می دانست فدراسیون با توجه به بودجه محدود امکان پرداخت مبالغ قابل توجهی 

را به قهرمانان ندارد، دست به کار شد.
تقریبا همه کشتی گیران در استان و شهر خود مورد استقبال قرار گرفتند، اما 
جوایزی که به آن ها اهدا شد، متفاوت بود. به ۴ کشتی گیر جویباری با ۲ طال و 
۲ نقره جهان فقط یک کارت یک میلیونی در شهرشان پرداخت شد، اما در تنکابن 
یا بابل اوضاع خیلی بهتر بود و مسئوالن با اهدای خودرو و زمین از کشتی گیران 

مدال آور استقبال کردند.
مدال آوران مازندرانی کشتی که تعدادشان هم اصال کم نبود، در مراسمی که 
حسن رنگرز، مدیرکل ورزش مازندران که خودش از قهرمانان کشتی است ترتیب 

داده بود، جوایز 3۰ و ۲۰ میلیونی دریافت کردند. 
موضوع به همین جا ختم نشد و در روزهای اخیر اسپانسر فدراسیون کشتی، 
مدیرعامل یکی از شرکت های هواپیمایی و یکی از خیران جوایزی را در قالب مبالغ 
ریالی و یا سکه به کشتی گیران مدال آور اهدا کردند. مثال دیروز موسوی که قبال 
سابقه عضویت در هیات مدیره استقالل را هم داشت، به طالیی های کشتی ۴5 
میلیون اهدا کرد یا امروز سایت فدراسیون کشتی خبر داده که ۴5 سکه از سوی 

یک عالقه مند به کشتی به مدال آوران پرداخت شد. 
از سوی دیگر علیرضا دبیر برای پیگیری امور پژمان پشتام، دارنده مدال برنز 
کشتی فرنگی جهان به باقرشهر رفته و با شهردار باقرشهر دیدار کرده تا عالوه 
باقرشهر  در شهرداری  گیر  کشتی  این  به  دو سکه طال  و  میلیون   5۰ اهدای  بر 

استخدام شود. 
به هر حال به نظر می رسد نسبت به دوره های قبلی که مدال آوران جهانی 
تقدیرهای  منتظر  فقط  و  دیدند  نمی  به خود  نسبت  را  توجه چندانی  بازگشت  در 
دولتی می شدند، در این دوره شرایط برایشان بهتر شده است. حتی آن ها با توجه 
به جوایزی که دریافت کردند، شاید به خاطر فشار مسابقات، قید حضور در لیگ را 
هم بزنند؛ اتفاقی که برای محمدرضا گرایی، فرنگی کار طالیی ایران در المپیک 

و جهان قطعی شده است.

فدراسیون والیبال از عطایی برنامه خواست

رئیس فدراسیون والیبال از بهروز عطایی خواست برنامه آماده سازی تیم ملی 
بزرگساالن را تا پایان المپیک ۲۰۲۴ تهیه و تنظیم کند.

پس از قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در رقابت های قهرمانی مردان آسیا در 
ژاپن که با سرمربی و کادر تمام ایرانی و بازیکنان جوان رقم خورد، بهروز عطایی 
سرمربی تیم ملی والیبال امروز با حضور در دفتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون 
والیبال، ضمن ارائه گزارش عملکرد تیم ملی بزرگساالن و جوانان به تشریح مسائل 

مربوطه پرداخت.
داورزنی در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات تمامی اعضای کادر 
فنی تمام ایرانی از بهروز عطایی خواست تا برنامه آماده سازی تیم ملی والیبال 
اولویت های  و  هدف گذاری  به  توجه  با   ۲۰۲۴ المپیک  پایان  تا  را  بزرگساالن 
به  به نحو احسن  نهایی  از بررسی  تا پس  والیبال تهیه و تنظیم کند  فدراسیون 

اجرا درآید.
داورزنی در این جلسه اظهار داشت: تیم ملی والیبال بزرگساالن نخستین اولویت 
فدراسیون و خانواده والیبال است و قسمت اعظم تالش های خانواده والیبال در این 
بخش ظهور می کند. فدراسیون والیبال با توان تمام از برنامه ها و اولویت های تیم 
ملی بزرگساالن دفاع و حمایت خواهد کرد. برای المپیک ۲۰۲۴ از همین امروز 
برنامه های خود را آغاز می کنیم و در تمامی مسابقات با توجه به هدف گذاری مان 
فدراسیون  فعالیت های  تمام  امروز  از  داشت.  المپیک ۲۰۲۴ حضور خواهیم  یعنی 

والیبال با توجه به المپیک ۲۰۲۴ برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
با توجه به خبری که فدراسیون والیبال منتشر کرده، به نظر می رسد برنامه 
بهروز عطایی به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگساالن با فدراسیون بلندمدت است 
و او در صورت نتیجه گیری در بازی های سال آینده، احتماال تا المپیک ۲۰۲۴ 

ماندگار خواهد شد.

پیشکسوت کشتی فرنگی ایران:
یوسفی ستاره ایران در مسابقات جهانی بود

ایران گفت: محمدعلی گرایی شایستگی رسیدن  پیشکسوت کشتی فرنگی 
این  باید  اما عجول کشتی می گیرد که  دارد  را  المپیک  و  به مدال طالی جهان 

نقیصه را برطرف کند. 
بهرام مشتاقی در حاشیه مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش در مورد نتایج 
کشتی  در قهرمانی جهان بیان کرد: نمی خواهم ارزش تیم را کم کنم اما اصواًل 
تیم های ما در مسابقات جهانی بعد از المپیک خوش درخشیدند. نفرات خوبی در 
آزاد و فرنگی داریم. تیم فرنگی بعد از المپیک ریو پوست انداخته و  تیم جوان و 
آینده داری است و فکر می کنم در بازی های المپیک ۲۰۲۴ فرانسه به  رکوردی 
که در لندن زدیم دست یابیم. تیم فرنگی منسجم و تازه اول کار است و برای کشور 

ما افتخار آفرین خواهد بود. 
مشتاقی در مورد کسب مدال در سنگین وزن توسط علی اکبر یوسفی گفت: 
برنز   مدال  و یک  نداشتیم  مدال طال  المپیک سابق  و  وزن جهان  در سنگین  ما 
توسط بشیر باباجان زاده  داشتیم.  اکنون دو دالور خوب به نام  علی اکبر یوسفی 
و میرزازاده داریم به نظرم ارزش مدال یوسفی خیلی باالست و او ستاره ایران در 

مسابقات جهانی بوده است.  
پیشکسوت کشتی فرنگی ایران در مورد اینکه محمد علی گرایی با وجود فن 
های زیبایی که می زند اما در المپیک و قهرمانی جهان نتوانست به مدال طال برسد، 
تصریح کرد: با او خیلی صحبت کردم و محمدعلی عجول وار کشتی می گیرد و این 
دقیقا برعکس برادرش محمدرضا است که بسیار آرام و خونسرد کار می کند محمد 
علی سه مرتبه خودش را به سکوی سوم جهان رسانده است اما استحقاق گرفتن 

مدال طال را دارد و امیدوارم این نقیصه را برطرف کند. 
نظر  به  اینکه  و  گرایی  محمدرضا  گرفتن  کشتی  نحوه  مورد  در  مشتاقی 
باشند، گفت: محمدرضا طالی جهان  را خوانده  می رسد حریفان دیگر دستش 
برخی  چون  کند  کار  باید  او  ندارد.  نقیصه  نکنید،   فکر  اما  گرفت  را  المپیک  و 
کرد  کمک  هم  خدا  جهانی  مسابقات  در  مقدار  یک  خورد.  می  باال  فن  وقت ها 
دارد  زیادی  شایستگی  اما  نگیرد  نگیرد  طال  بود طال  ممکن  محمدرضا  وگرنه 
از خود به جا بگذارد مانند  و اگر بخواهد در کشتی بماند می تواند رکورد خوبی 

کوردی که حمید سوریان داشت.

کومان: مصاف با دینامو، بازی مرگ و زندگی است
سرمربی هلندی بارسا بار دیگر تکرار 
کرد که در فصل جدید، انتظارات از این تیم 
نباید زیاد باشد ولی تیمش برای همه جام 

ها رقابت خواهد کرد.
شرایط رونالد کومان در بارسا پس از 
برتری بر والنسیا بهتر شده و تیم او امشب 
در نوکمپ محکوم به پیروزی بر دیناموکیف 
است. اگر بارسا این بازی را نبرد، با توجه به 
دو باخت قبلی، دیگر شانس زیادی برای 

صعود نخواهد داشت.
رونالد کومان در نشست خبری بازی 

با دینامو گفت:» فصل قبل نیز با دیناموکیف هم گروه بودیم و باید بگویم که حاال 
تیمی قدرتمندتر هستند. می دانیم دقیقا چه در انتظارمان است. این بازی مرگ و 
زندگی است و مثل یک فینال. برای امیدوارشدن به صعود باید برنده شویم. بازی 
خیلی تعیین کننده ای است و اگر شانس صعود می خواهیم، باید سه امتیاز را 

بگیریم. می دانیم چگونه باید بازی کنیم و مهیای بازی هستیم.«
برنامه ریزی برای بازی :» مثل هر دیداری سعی کرده ایم به بهترین شکل 
آماده شویم. حریف را خوب آنالیز کرده ایم و از فرم بدنی بازیکنانم نیز آگاهم. 
اریک گارسیا را نداریم و تیم از همان شروع برای پیروزی وارد زمین می شود.«

شانس بارسا در لیگ قهرمانان:» می توانیم رقابت کنیم ولی توقع قهرمانی 
نداشته باشید. تیم های بهتری از بارسا در این تورنمنت حاضر هستند و شانس 
بیشتری دارند. تیمی خوب و متشکل از بازیکنان با تجربه و جوان داریم. جوانانی 
با تجربه و سابقه حضور در بازی های ملی. برای دیدار با دینامو مشکلی از بابت 

تجربه نخواهیم داشت و آماده ایم.«
وضعیت فاتی و ال کالسیکوی هفته بعد:» فعال به آن بازی فکر نمی کنم. 
بازی با دینامو مهمترین بازی است. در مورد آنسو فاتی باید بگویم که غیرممکن 
است بتواند سه بازی متوالی در هفت روز انجام دهد و نیاز به استراحت خواهد 

داشت.«
چه بارسایی در زمین خواهیم دید؟» مشخص نیست و بستگی به مسائل 
مختلف و شرایط بازی دارد. برابر والنسیا نیمه اول عالی بودیم و نیمه دوم کمی افت 
کردیم. دوست دارم همیشه مثال نیمه اول بازی با والنسیا باشیم. هجومی، بازی با 
و بدون توپ باکیفیت و گردش توپ سریع. ما هنوز جا برای بهتر شدن داریم.«

تیری آنری: واینالدوم باید به فوتبال فرانسه عادت کند
شرایط  است  معتقد  آنری  تیری 
جورجینیو واینالدوم در پی اس جی تغییر 

خواهد کرد.
موفق  امسال  تابستان  اس جی  پی 
شد جورجینیو واینالدوم را به عنوان بازیکن 
آزاد به خدمت بگیرد. قرارداد این بازیکن 
با لیورپول به پایان رسیده بود و مذاکرات 
برای تمدید این قرارداد نیز به نتیجه نرسید 

تا او آنفیلد را ترك کند.
این بازیکن هلندی نقشی کلیدی در 

موفقیت لیورپول در لیگ قهرمانان و لیگ برتر تحت هدایت یورگن کلوپ ایفا 
کرده بود اما دوران سختی را پس از انتقال به پارك دو پرنس در ابتدای فصل 

۲۲-۲۰۲۱ تجربه کرده است.
واینالدوم که چیزی نمانده بود با بارسا قرارداد امضا کند، هفته گذشته در 
اردوی تیم ملی هلند و در مورد وضعیتش در پی اس جی گفت:» نمی توانم بگویم 
که در پاری سن ژرمن کامال خوشحال هستم. این شرایط چیزی نیست که من 
می خواستم. من در سال های اخیر بازی های زیادی انجام داده ام، همیشه آماده 

بودم و عملکرد خوبی هم داشتم. این شرایط و سازگاری با آن متفاوت است.«
تیری آنری اسطوره فوتبال فرانسه و باشگاه های آرسنال و بارسا، در واکنش 
به شرایط بد ستاره هلندی گفت:» واینالدوم سال ها در لیگ برتر برای لیورپول 
خوش درخشید و حاال باید به فوتبال فرانسه عادت کند.  پوچتینو در حال حاضر 
روی وراتی، هررا و گئیه حساب می کند ولی واینالدوم اگر بتواند ایده های مربی 

را درك کند، می تواند به ترکیب اصلی برسد.
همین مشکل را سائول در چلسی دارد. فابینیو هم شش ماه زمان نیاز داشت 
تا در لیورپول خودش را وفق دهد. می دانم که او این روزها عذاب می کشد و 
برایش نیمکت نشینی زجرآور است ولی قطعا یک بازیکن در دو یا سه ماه تبدیل 
به یک فوتبالیست بد نمی شود. بازی های اخیر او در تیم ملی هلند را دیدم و در 
باالترین سطح کار کرد. واینالدوم فقط باید استعداد و توانایی های خودش را با 

تاکتیک تیم جدیدش تطبیق دهد و صبوری کند. همین.«

تحریم همه جانبه نیوکاسل از سوی باشگاه های لیگ برتری
باشگاه های لیگ برتری روز دوشنبه تصمیم گرفتند هرگونه امضای قرارداد 
ارتباط هستند را  با مالکان باشگاه نیوکاسل در  تجاری با کسب و کارهایی که 

متوقف کنند.
دوشنبه  روز  انگلیس  برتر  لیگ  رقابت های  در  حاضر  باشگاه های  تمامی 
جلسه ای اضطراری برگزار کرده و در آن نگرانی  خود از این موضوع را ابراز کردند 
که مالکان جدید باشگاه نیوکاسل قراردادهای هنگفتی را با شرکت هایی امضا کنند 

که در اختیار دولت عربستان سعودی است.
در حال حاضر 8۰ درصد از سهام باشگاه نیوکاسل به صندوق سرمایه گذاری 
عمومی عربستان سعودی واگذار شده است و انتظار می رود که این اتفاق تغییرات 

قابل توجهی را در ساختار این تیم به دنبال داشته باشد.
تصمیم  این  با  باشگاه  هجده  شد،  برگزار  دوشنبه  روز  که  رای گیری  در 
موافقت کردند، نیوکاسل رای منفی داد و منچسترسیتی نیز رای ممتنع داد چرا 
که وکالی این باشگاه به آنها هشدار دادند که چنین رای گیری از وجاهت قانونی 

برخوردار نیست.
فرپلی مالی لیگ برتر به باشگاه ها اجازه می دهد که در یک بازه زمانی سه 
ساله نهایتا ۱۰5 میلیون پوند ضرر مالی داشته باشند. هر قرارداد تجاری هنگفت 
ساختگی می تواند درآمدهای باشگاه را افزایش داده و به آنها اجازه دور زدن قانون 

را بدهد تا بتوانند بیشتر از مبلغی که اجازه دارند هزینه کنند.
این بایکوت موقت حدود یک ماه ادامه خواهد داشت و در این میان مذاکراتی 

برای تغییر قانون دائمی انجام می گیرد.
یکی از مدیران لیگ برتر در این باره گفت:» اگر این ممنوعیت را اعمال 
نمی کردیم، هیچ چیزی نمی توانست مانع از این شود که نیوکاسل مثال قراردادی 
۱۰۰ میلیون پوندی برای حق استفاده از اسم ورزشگاهش با یکی از شرکت های 
سعودی نزدیک به مالکانش امضا کند. آنها در این صورت می توانند از این پول برای 
خرید بازیکن در ماه ژانویه استفاده کنند و قانون فرپلی مالی را به راحتی دور بزنند.«

زیدان، سرمربی احتمالی منچستر!
رسانه های اسپانیایی از تماس اسطوره 
با  منچستریونایتد  فوتبال  تیم  پرتغالی 
»زین الدین زیدان« برای هدایت این تیم 

خبر دادند.
به گزارش سایت ای بی پی، عملکرد 
نه چندان قابل قبول »اوله گونار سولسشر« 
شایعات  تا  شده  باعث  منچستریونایتد  با 
شیاطین  سرمربی  تغییر  بر  مبنی  زیادی 

سرخ مطرح شود. 
از این رو »ادواردو ایندا« روزنامه نگار 

اسپانیایی به شبکه تلویزیون ال چرینیگیتو گفت: منچستریونایتد در حال حاضر با 
زیدان تماس گرفته تا در مورد جانشینی سولسشر صحبت کند. زیدان می تواند 
تیم هایی را که می خواهد در اختیار داشته باشد. من قباًل گفتم که پاری سن ژرمن 

به او پیشنهاد داده است. آن ها همیشه او را می خواهند.
ایندا ادامه داد: نیوکاسل نیز او را می خواست اما در فیفا دی، منچستریونایتد 
با زیدان تماس گرفته تا جایگزین سولسشر شود. شخصی که از او حمایت می کند 

و او را به هیات مدیره توصیه کرده، »کریستیانو رونالدو« است.
اما  داشت  برتر  لیگ  جدید  فصل  در  فوق العاده ای  شروع  منچستریونایتد 
به سمت  دوباره  گذشته  انتقادات فصل  تا  تیم شروع شد  این  بد  نتایج  کم  کم 

سولسشر روانه شود.
زیدان تجربه همکاری با رونالدو و رافائل واران در رئال مادرید را دارد. او با 

این دو بازیکن توانست سه قهرمانی در لیگ قهرمانان را به دست آورد.

و  غیرشفاف  قدامات  ا
در  فوتبال  فدراسیون  پرابهام 
ارتباط با مسائلی مانند سیستم 
کمک داور ویدیویی، ممنوعیت حضور 
اتمام  کره جنوبی،  مقابل  تماشاگران 
همینطور  و  سرپرست ها  قانونی  مهلت 
اصالح اساسنامه صدای اعضای هیات 

رئیسه را هم در آورده است.
ین  ا فوتبال  فدراسیون  رئیس 
روزها از شفافیتی که ماه ها قبل از آن 
دم می زد، فاصله گرفته و حاال ابهامات 
مسائل  و  مشکالت  درباره  زیادی 
در  دارد.  فدراسیون وجود  این  پیرامون 
خود  فدراسیون  این  مدیران  که  حالی 
فراسازمانی  نشست های  برگزاری  با  را 
مشغول کرده اند، سواالت زیادی نسبت 
مجموعه  این  شفاف  غیر  عملکرد  به 
داور  مانند کمک  مسائلی  با  ارتباط  در 
تماشاگران،  غیبت  ادامه  ویدیویی، 
وضعیت آشفته فوتسال، اساسنامه و ... 
وجود دارد اما هنوز هیچ توضیح شفاف 

و قانع کننده ای ارائه نشده است.
از  که  است  حالی  در  مسائل  این 
فدراسیون  رئیسه  هیات  جلسه  آخرین 
فوتبال حدود دو ماه سپری شده و حتی 
هم  رئیسه  هیات  اعضای  مواقعی  در 
هیچ اطالعی از اقدامات و دالیل برخی 
از اتفاقات ندارند و همه چیز را به یک 
نفر ارجاع می دهند؛ آن هم کسی نیست 
از  که  خادم  عزیزی  شهاب الدین  جز 
زمان ریاست در فدراسیون فوتبال هیچ 
گاه نشست خبری نداشته و حتی بعد از 
پیروزی در انتخابات هم اجازه پرسش و 
پاسخ داده نشد و او به سرعت نور سالن 

را ترك کرد!
کار  روی  از  که  ماهی  هشت  در 
آمدن عزیزی خادم گذشته او انتصاب ها 
های  پرسش  با  که  داشته  اقداماتی  و 
برای  هیچگاه  اما  است  همراه  زیادی 
سواالت  به  هم  سر  پشت  دقیقه  چند 
خودش  همیشه  و  نداده  پاسخ  موجود 
را به حضور در برنامه های تلویزیونی و 
سوال های از پیش طراحی شده موظف 

دانسته است.
* از خرید پرابهام VAR تا مخالف 

AFC
ز  ا خادم  عزیزی  که  همچنان 
قبیل  این  و  اتحاد  هم افزایی،  همدلی، 
زبان  به  فریبانه  عوام  بعضا  شعارهای 
نحوه  درباره  زیادی  سواالت  می آورد، 
خریداری سیستم کمک داور ویدیویی 
)VAR( وجود دارد که بدون پاسخ باقی 

مانده است.
تنها سیستم VAR وجود در ایران 
در شرایطی خریداری شد که قرار بود 
بر  مبنی  خادم  عزیزی  وعده های  با 
کره  با  دیدار  در  تاریخی،  اقدام  یک 
جنوبی به اجرا درآید اما فوتبال دوستان 
مانند غیبت تماشاگران، شاهد رونمایی 
فرمایشی از این سیستم بودند؛ در حالی 
که یک پنالتی تیم ملی در نبود همین 
سیستم سوخت و کک فدراسیون فوتبال 

هم نگزید!
پروپاگاندای  همه  این  واقع  در 
رسانه ای و »نمایش« با این سیستم در 
حالی بود که به گفته کامرانی فر »عدم 
هماهنگی با AFC مانع استفاده از این 
سیستم شد.« اگر این سیستم مشکلی 
فوتبال  کنفدراسیون  باید  چرا  نداشت، 
برگزاری  به  و  می کرد  رد  را  آن  آسیا 
می داد؟  رضایت   VAR بدون  مسابقه 
قاره ای  کنفدراسیون های  و  فیفا  مگر 

از  استفاده  با  فوتبال  توسعه  خواهان 
تکنولوژی نیستند؟ آیا منطقی نبود که 
فدراسیون فوتبال برای استفاده از این 
سیستم، ابتدا با کنفدراسیون فوتبال آسیا 
مذاکره کند و اطالعات مربوطه را کسب 
کند؟ چه اقداماتی در این فرآیند انجام 
شده که هیچ پاسخ شفافی به رسانه ها 

گفته نمی شود؟
بل  مقا ن  ا گر شا تما غیبت   *

کره جنوبی
گفته  بارها  موضوع  این  درباره 
شده اما هیچگاه عزیزی خادم که برای 
نخستین بار وعده حضور تماشاگران را 
داده بود و حتی تا سه، چهار روز قبل 
و  می دانست  قطعی  را  آن  مسابقه  از 
هم سخن  آن ها  تعداد  شدن  نهایی  از 
نشده  پاسخگویی  به  حاضر  می گفت، 

است.
بود  موضوعی  تماشاگران  حضور 
قبل  مدت ها  از  فوتبال  فدراسیون  که 
دو  اما  می داد  تبلیغاتی  مانور  آن  روی 
روز مانده به بازی، حضور یار دوازدهم 
تیم ملی رسما منتفی شد. حسن کامرانی 
فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست  فر، 
نداشتن  حضور  با  رابطه  در  فوتبال 
آزادی  ورزشگاه  در  ایرانی  تماشاگران 
جنوبی،  کره  با  دیدار  تماشای  برای 
تماشاگر  نبود  و  بازی  »این  بود:  گفته 
و  ندارد  خارجی  بحث  با  ارتباطی  هیچ 
پروتکل های  به  توجه  با  داخل  در  ما 
و  واکسیناسیون  بحث  و  بهداشتی 
مسائل زیرساختی تصمیم گرفتیم بازی 
که  االن  همین  باشد.  تماشاگر  بدون 
ورزشگاه  وارد  بخواهد  تماشاگر  یک 
شود اگر بحث تست پی سی آر او مطرح 
تماشاگران  برای  زیادی  هزینه  بشود، 
تماشاگران  دارد. بحث سالمت  پی  در 
باید راستی آزمایی شود. در نهایت ما به 
این نتیجه رسیدیم که این بازی بدون 

تماشاگر باشد.”
* آغاز لیگ برتر بدون تماشاگران
سوت آغاز لیگ بیست و یکم در 
حالی نواخته خواهد شد که همچنان بعد 
از ۲۰ ماه خبری از تماشاگران نیست. در 
واقع این یک رکورد برای فوتبال ایران 
محسوب می شود که همچنان نتوانسته 
تماشاگران فوتبال حتی  شرایط حضور 
به اندازه ۱۰۰۰ نفر را هم فراهم کند؛ آن 
هم در محیط هایی با گنجایش 3۰ تا 7۰ 
هزار نفری که هر تماشاگری می تواند 
را  مسابقات  مناسب  فاصله گذاری  با 

تماشا کند.
بعضا  و  پرابهام  و  آهسته  روند  با 
نجام  ا در  فدراسیون  ین  ا نه  مبتدیا
ماجرای  مانند  الزم  های  هماهنگی 
به  نمی توان  ویدیویی،  داور  کمک 
حضور تماشاگران حداقل در این فصل 

هم امیدوار ماند.

در فدراسیونی که همه از داخل تا 
خارج کشور مقصرند و اشتباه می کنند 
جز مدیران آن، هیچ چیزی بعید نیست 
باید به نظاره نشست و دید باالخره  و 
چه زمانی تکانی به خود خواهند داد و 
اوضاع  بهبود  برای  توجهی  قابل  اقدام 

فوتبال انجام می دهند.
* نابه سامانی در خانواده فوتسال

فدراسیون  عملکرد  به  نتقادها  ا
فوتبال و سواالت اهالی رسانه از مدیران 
این مجموعه به خصوص عزیزی خادم 
مربوط  فوتسال هم  به وضعیت کمیته 
ماه  چند  ظرف  که  کمیته ای  می شود. 
بعد از شروع فعالیت با مدیریت جدید، 

اسیر حاشیه شد.
رئیسه  هیات  سراجی، عضو  ابتدا 
بر سر  عزیزی خادم  با  کمیته  رئیس  و 
که  خورد  مشکل  به  تصمیمات  برخی 
این  برنده  فدراسیون  رئیس  نتیجه  در 
مناقشه بود و خودش بدون وجود رئیس 
کمیته کارها را در مسیر جام جهانی بر 

عهده گرفت.
سپس نوبت به نتایج ضعیف تیم 
بازی های  با  که  رسید  فوتسال  ملی 
عجیب، در یک چهارم نهایی مسابقات 
حضور  نتوانست  حتی  و  شد  حذف 
از  کند.  تجربه  هم  را  نهایی  نیمه  در 
زمان بازگشت به ایران هم، هیچ گونه 
رسیدگی و جلسه ای در ارتباط با نتایج 

این تیم صورت نگرفته است.
* چند ماه تا ضرب االجل فیفا برای 

اصالح اساسنامه
فدراسیون  اساسنامه جدید  اگرچه 
رسید  تصویب  به  گذشته  سال  فوتبال 
اما هنوز موضوع مربوط به ماهیت این 
فدراسیون و بند یک اساسنامه به قوت 

خود باقی است.
برای  فیفا  ساله  یک  فرصت  از 
منافات  در  که  داخلی  قوانین  اصالح 
با قوانین بی المللی است، حدود دو ماه 
فوتبال  اما فدراسیون  مانده است  باقی 
رفع  برای  اقداماتش  از  توضیح شفافی 
همینطور  و  عمومی  افکار  دغدغه های 
نهایت  در  تا  است  نکرده  ارائه  فیفا 
اینفانتینو در جلسه اخیر با عزیزی خادم 
از  بند  این  اصالح  به  نسبت  قطر،  در 

اساسنامه تذکر دهد.
در  سرپرست ها  فعالیت  ادامه   *

فدراسیون فوتبال
عزیزی  آمدن  کار  روی  زمان  از 
دپارتمان های  و  کمیته ها  تمام  خادم، 
این فدراسیون با سرپرست اداره می شوند 
و از فرصت سه  ماهه برخی نفرات هم 
گذشته است. در حالی که این اتفاق در 
مغایرت با اساسنامه این فدراسیون است، 
عزیزی خادم هیچ زحمتی به خود برای 

رعایت قانون نداده است.
مانند  بازنشسته  چهره های  حتی 

نهادهای  سوی  از  که  بهاروند  حیدر 
انتخابات  در  حضور  مجوز  گذار  قانون 
این فدراسیون را هم به دست نیاورده 
بودند، همچنان به عنوان سرپرست در 
سازمان لیگ و سمت نایب رئیس دوم 

فدراسیون فوتبال فعالیت می کنند!
* نامشخص بودن زمان برگزاری 

مجمع و تعیین تکلیف هیات رئیسه
فوتبال  فدراسیون  حاضر  حال  در 
نیازمند تعیین نایب رئیس اول و دوم و 
رای گیری برای نامزدهای تعیین شده 
در مجمع عمومی این فدراسیون است 
اما به علت برگزاری نشدن جلسه هیات 
رئیسه که حدود دو ماه قبل برگزار شده، 
مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ 

خواهد داد.
فقط  سرپرست ها  نون  قا طبق 
می توانند سه ماه به فعالیت خود ادامه 
برای  خادم  عزیزی  ظاهرا  اما  دهند 
خود استثناء هایی قائل شده و در این 
زمینه خود را باالتر از قانون می دادند و 
پاسخگو  هم  رئیسه  هیات  اعضای  به 
نیست! اتفاقی که در دوره گذشته هم 

رخ داده بود.
نایب  خصوصی  حواشی  سایه   *

رئیس بانوان روی سر فوتبال
در مدت زمان اخیر، اخبار و حواشی 
پیرامون فعالیت های خصوصی و مالی 
شهره موسوی، نایب رئیس فدراسیون 
سایه  هم  زنان  فوتبال  سر  بر  فوتبال 
به  را  مسائل  این  او  و  است  افکنده 
خاطر موفقیتش در بحث بانوان قلمداد 

کرده است!
در واقع عزیزی خادم برای پیشبرد 
با  را  خود  فعالیت  زنان  فوتبال  امور 
می دهد  ادامه  و  کرده  شروع  چهره ای 
که بیش از تمرکز روی امور مربوط به 
فوتبال زنان و توسعه بخش های عقب 
مانده این قشر از فوتبال کشور، حواشی 
اقدامات شخصی او در زمینه مالی، دامن 
گیر فوتبال شده است و چه بسا روند رو 
به رشد فوتبال زنان را هم متوقف کند!

تیم  و  فوتبال  فدراسیون  فعال 
انجام  مشغول  مجموعه  این  مدیریتی 
و  شهرهای  به  د  پرتعدا سفرهای 
حساسیت  که  بوده  مختلف  کشورهای 
به  هم  را  دولتی  و  بازرسی  نهادهای 
به  هم  را  هشدارهایی  و  داشته  دنبال 
این  به  قانون  و  بی قاعده  سفرهای 
عزیزی خادم  تا  است  داده  مجموعه 
خود را موظف به اجرای قانون بداند. در 
خودش  فدراسیون  رئیس  که  شرایطی 
را از پاسخگویی به رسانه های جمعی و 
افکار عمومی مسئول نمی داند، مطمئنا 
دامنه این قبیل موضوعات غیر شفاف 
گسترده تر خواهد شد و بیشترین آسیب 
در  که  می خورد  کشور  فوتبال  هم  را 
اختیار این تیم مدیریتی قرار گرفته است.

صدای اعضای هیات رئیسه هم درآمد؛

فدراسیون فوتبال، کانون اشتباهات تکراری!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
گفت: در فصل جدید با توجه به تغییر 
مدیریت و تیم، امیدوارم بازی هایی ارائه 

دهیم که هواداران را خوشحال کند.
تیم  سرمربی  مجیدی،  فرهاد 
خبری  نشست  در  استقالل  فوتبال 
در  هوادار  برابر  تیمش  دیدار  از  پیش 
هفته نخست فصل بیست و یکم لیگ 
مورد  در  نمی خواهم  کرد:  اظهار  برتر 
فصل گذشته صحبت کنم. برای فصل 
جدید با توجه به تغییر مدیریت و تیم، 
فکر می کنم تیم خوب و جوانی داریم. 
که  دهیم  ارائه  بازی هایی  امیدوارم 

هواداران را خوشحال کند.
چه  که  سوالی  به  پاسخ  در  او 
زمانی تکلیف بازیکنان خارجی مشخص 
بازیکنی  هر  کرد:   خاطرنشان  می شود، 
رسما  را  آن  ما  شود  نهایی  تکلیفش 

اعالم خواهیم کرد.
تیمش  درباره مصدومان  مجیدی 
داریم.  مصدوم  بازیکن   ۲ ما  گفت: 
و  دارند  بازی  شرایط  دیگر  بازیکنان 
جزو تیم هستند و اگر بخواهیم از آن ها 

استفاده می کنیم.
سرمربی استقالل در پاسخ به این 
سوال که آیا آبی ها می توانند قهرمانی 
استقالل را به دست  آورند، خاطرنشان 

کرد: من فصل قبل هم همین سوال را 
تمام  بازیکنانم  و  من  پرسیدند.  من  از 
استقالل  موفقیت  برای  را  خود  تالش 

انجام می دهیم.
با  تیمش  تقابل  درباره  مجیدی 
هوادار گفت: تیم هوادار تیمی است که 
شناخت  است.  آمده  برتر  لیگ  به  تازه 
زیادی از این تیم نداریم. هوادار انگیزه 
این کار  و  دارد  استقالل  زیادی مقابل 
بازیکنانم  با  من  می کند.  سخت  را  ما 
باید  کل  در  که  چیزی  کردم.  صحبت 
بگویم این است که بازی سختی داریم. 
و  باشیم  داشته  خوبی  بازی  امیدوارم 

بتوانیم پیروز میدان شویم.
حضور  درباره  استقالل  سرمربی 
استقالل  باشگاه  در  آجورلو  مصطفی 
آجورلو  آقای  از  من  کرد:  خاطرنشان 
تشکر می کنم که در مقطع زمانی کوتاه 

مشکالت را به حداقل رساندند. ما االن 
زمین تمرین داریم و بازیکنانم دیگر تا 
۱۲ شب منتظر نمی مانند که بدانند زمین 
تمرین کجاست. امروز به بازیکنان پول 
پرداخت شده است. در کل باید بگویم 
کادر  داشتیم،  که  مشکالتی  وجود  با 
حداقل  به  را  چالش ها  جدید،  مدیریت 
حمایت های  با  بتوانیم  امیدوارم  رساند. 
مدیرعامل نمایشی در خور نام استقالل 

برای هواداران ارائه دهیم.
فرزاد  حضور  وضعیت  درباره  او 
د  فرزا گفت:  استقالل  در  مجیدی 
تمرینات  در  خواست  و  داشت  کسالت 
این  هم  کریم زاده  متین  نکند.  شرکت 
سرما  دو  هر  چون  و  داشت  را  مشکل 
به خاطر کرونا  بودند، خواستیم  خورده 
تا  باشند  نداشته  حضور  تیم  جمع  در 

وضعیت بهتری کسب کنند.

تیم خوب و جوانی داریم؛

مجیدی: انگیزه هوادار کار ما را سخت می کند!

 ، ر ا د ا هو فوتبال  تیم  سرمربی 
برتر  لیگ  در  تیمش  حریف  نخستین 
را تیمی  بیست و یکم یعنی استقالل 

کرد. توصیف  »سخت کوش« 
تیم  بی  مر سر  ، یتی عنا ضا  ر
نشست  ر  د ن  تهرا ر  ا د ا هو ل  تبا فو
بر  برا تیمش  ر  دیدا ز  ا پیش  خبری 
فصل  نخست  هفته  ر  د ل  ستقال ا
ل  تبا فو تر  بر لیگ  یکم  و  بیست 
برای  خوبی  فصل  میدوارم  ا گفت: 
مقابل  من  که  موقعی  چه  باشد.  ما 
که  االن  چه  و  کردم  بازی  استقالل 

به عنوان سرمربی حضور دارم، دیدار 
دشوار  خیلی  من  برای  استقالل  با 
که  داریم  بازی  تیمی  با  است.  بوده 
تمام  است.  جنگنده  و  سخت کوش 
یک  که  می کنیم  ا  ر د  خو تالش 
به  توجه  با  دهیم.  ارائه  خوب  بازی 
و  گرفتیم  خدمت  به  که  بازیکنانی 
تجربه،  با و  ن  جوا زیکنان  با تلفیق 
امیدوارم نمایش خوبی داشته باشیم.
او ادامه داد: بازی های اول لیگ 
ز  ا تیم ها  چون  است  سخت  خیلی 
تغییرات  هم  ما  ندارند.  شناخت  هم 

مختلفی  بازیکنان  و  داشتیم  زیادی 
را جذب کردیم. اعتقاد دارم بازیکنان 
دارند.  گفتن  برای  زیادی  حرف های 
آب  از  خوبی  بازی  می کنم  دعا  من 

دربیاید و همه از بازی لذت ببرند.
مدیریتی  شرایط  درباره  عنایتی 
اتفاقات مختلفی  ما  تیم هوادار گفت: 
را  متعددی  جلسات  و  گذراندیم  را 
در  معصومی  علیرضا  کردیم.  برگزار 
این راه به من خیلی کمک کرد و در 
بستن تیم شرایط را برای ما مهیا کرد. 
با  ایشان  بتوانم جبران کنم.  امیدوارم 

هیچ  اما  بودند  باشگاه  مالک  اینکه 
تفاقات  ا خیلی  نکردند.  مصاحبه ای 
عجیبی در حوزه مدیریت این تیم رخ 
خوب  بسیار  گروه  یک  االن  اما  داد 
به  دارند و من هم  قرار  در راس کار 
عنوان سرمربی در خدمت تیم هستم. 
مدیرعامل باشگاه هم مشخص شد و 

پاسخگو هستند. حتما  ایشان هم 
ه  ر با ر د ر  ا د ا هو تیم  بی  سرمر
تیم  این  نام  تغییر  درباره  شایعاتی 
می شود،  عوض  مالکیت  وقتی  گفت: 

می توانند نام تیم را عوض کنند.

استقالل تیمی سخت کوش و جنگنده است؛

عنایتی: تالش می کنیم که یک بازی خوب ارائه دهیم
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رودابه کمالی، نویسنده کودك و نوجوان، ویراستار و 
روزنامه گار در 5۰سالگی درگذشت.

این  اعالم  با  نوجوان  و  کودك  نویسندگان  انجمن 
گفت،  تسلیت  را  ویراستار  و  نویسنده  این  درگذشت  خبر، 
در متن این پیام آمده است: درگذشت نویسنده و ویراستار 
گرانقدر، زنده یاد رودابه کمالی را به اهالی فرهنگ و ادب 
سرزمین مان و اعضای محترم انجمن نویسندگان کودك و 
نوجوان تسلیت می گوییم و از خداوند بزرگ برای همگان، 
به ویژه خانواده بزرگوار این نویسنده و محقق گرانمایه صبر 

و شکیبایی آرزومندیم.
جایزه الك پشت پرنده نیز در پیام تسلیتی خطاب به 
این نویسنده فقید، نوشت: ما تا ابد شما را با لبخند به خاطر 
می سپاریم. مهربانی بی نظیرتان و قلب گشوده تان به یادمان 
می ماند. قلبی که عاشق زندگی بود، گل ها را دوست داشت، 
بچه ها را دوست داشت و برای همه نور و روشنی می خواست.

»شما به نور پیوستید و ما در تاریکی جای خالی اما 
نگاه  و  نظرات  خالِی  تماشا می کنیم، جای  را  روشن شما 
و  پرنده  الك پشت  داوری  جلسه های  در  تاثیرگذارتان 
داستان ها و شعرهایی که ننوشته و نگفته ماندند. اما شما 
تمام  و  دانش آموزان  پرنده،  داوران الك پشت  ما  قلب  در 

دوستدارانتان تا ابد زنده اید.«
با  او  بود.  رودابه کمالی متولد سال ۱35۰ در تهران 
نشریاتی چون سروش نوجوان )۱3۶9 تا ۱38۰(، آفتابگردان، 
فصل نامه  انشاء و نویسندگی و  همشهری داستان همکاری 
داشت. راه اندازی انتشارات مؤسسه منظومه  خرد نیز از جمله 
دیگر فعالیت های اوست.  کمالی همچنین در سال ۱38۰ 

برنده  جایزه  رشد شده بود.
سبزك،  و  مهرك  قصه های  جلد(،   9( انشا  کارگاه 
اسبی که هیچ کس نمی دید و قصه های حیوانکی از جمله 

کتاب های او هستند.

رودابه کمالی، نویسنده کودک و نوجوان درگذشت

و  پردازش  مدیرکل 
ملی  کتابخانه  سازماندهی 
به روزرسانی  امکان  گفت: 
کز  مرا و  نه ها  بخا کتا اطالعات 
اطالع رسانی در حداقل زمان ممکن 
و انتشار بانک اطالعاتی در قالب لوح 
فشرده برای استفاده افراد یا مراکزی 
که دسترسی به اینترنت ندارند یکی 
اطالعات  ثبت  مزایای  و  فواید  از 
کتابخانه ها و گرفتن »شابکا« است.

از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
و  اسناد  سازمان  عمومی  روابط 
ه  هر طا ن،  ا یر ا ملی  نه  بخا کتا
یعقوب پور نرگسی، در تشریح فعالیت 
شناسگر  گفت:  »شابکا«  ماهیت  و 
نه ها  کتابخا لمللی  بین ا رد  ندا استا
ایران  در  را  اطالع رسانی  مراکز  و 
استاندارد  )شناسگر  شابکا  نام  با 
یران(  ا نه های  بخا کتا لمللی  بین ا
دوازده  کد  شناسگر  این  می نامند، 
به  است  منحصربه فردی  نویسه ای 
اطالع رسانی  مرکز  یا  کتابخانه  هر 

تخصیص داده می شود.
وی ادامه داد: سازمان اسناد و 
از سال ۱38۴  ایران  کتابخانه ملی 
استاندارد  شناسگر  ثبت  عهده دار 
یران  ا در  کتابخانه ها  لمللی  بین ا
بین المللی  استاندارد  طبق  و  است 
ایزو ۱55۱۱ )مصوب ۱.۱۲.۲۰۰3( 
معتبر  ی  ها سگر شنا ند  ا می تو
کتابخانه های  برای  را  بین المللی 
این وظیفه طبق  تعیین کند.  ایران 
ساختار سازمانی تعریف شده به واحد 
»شابکا« زیر نظر اداره کل پردازش و 

سازماندهی واگذار شده است.
یعقوب پور گفت: در سال ۱39۴ 
پردازش  کل  اداره  پیگیری های  با 
ریاست  حمایت  و  سازماندهی  و 
جهانگیری،  اسحاق  سازمان؛  وقت 
وقت  جمهور  رئیس  اول  معاون 
ی  ن ها ما ز سا ی  مه ا بخشنا طی 
دولت  وزارتخانه های  پوشش  تحت 
ملزم  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
به اخذ شابکا و روزآمدی اطالعات 
به  امر   این  و  کرد  کتابخانه ها 
روزرسانی بانک کتابخانه های ایران 

را موجب شد.
مدیرکل پردازش و سازماندهی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه 
پردازش  کل  اداره  همچنین  داد: 
و  بروشور  تهیه  با  سازماندهی  و 
با  آشنایی  کارگاه های  برگزاری 
گام های  آن  شناساندن  در  شابکا، 
برداشت. همچنین در سال  موثری 
۱۴۰۰ شبکه کتابخانه های ایران در 
وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه 
و شرط الزم  ایجاد شد  ایران  ملی 
این  به  پیوستن  برای  کتابخانه ها 
این  از  است  شابکا  داشتن  شبکه، 
این  در  شابکا  درخواست  امکان  رو 

سامانه پدیدآمده است.
چگونگی  درباره  پور  یعقوب 
 : د ا د توضیح  بکا  شا درخواست 
شناسگر  این  تخصیص  درخواست 
https://libs.nlai.ir/ از نشانی
libraries/search امکان پذیر 
است و کتابخانه ها با مراجعه به این 
درخواست  فرم  تکمیل  و  نشانی 

می توانند درخواست شابکا کنند.
با  کتابخانه  هر  داد:  ادامه  وی 
ارسال درخواست خود کد رهگیری 

دریافت می کند. واحد شابکا پس از 
بررسی و ویرایش فرم درخواست و 
تایید آن، با توجه به نوع کتابخانه و 
محل آن طبق استاندارد به کتابخانه 
تخصیص  شابکا  درخواست کننده 
داده   تخصیص  شابکای  و  می دهد 
شده را به پروفایل کتابخانه یا مرکز 
به  می کند.  ارسال  درخواست کننده 
این ترتیب نام کتابخانه و اطالعات 
ایران  کتابخانه های  بانک  در  آن 
ین  ا اطالعات  و  می گیرد  ر  قرا
به   ISIL شبکه  در  کتابخانه ها 
https://english.slks. نشانی
dk/libraries/library-

قابل  نیز   )/standards/isil
مشاهده است.

کتابخانه ها  کرد:  تصریح  وی 
صورت  در  اطالع رسانی  مراکز  و 
ویرایش  به  اقدام  می توانند  لزوم 
خود  کتابخانه  اطالعات  اصالح  یا 
ل  سا ر ا ن  مکا ا همچنین   . کنند
درخواست شابکا یا ویرایش اطالعات 
حضوری،  صورت  به  کتابخانه ها 

فاکس و  پستی نیز وجود دارد.
همچنین  گفت:  پور  یعقوب 
کل  اداره  همکاران  تالش های  با 
وری  فنا نی  پشتیبا و  زیرساخت 
که  بکا  شا تخصیص  طالعات  ا
سنتی  محاسبات  با  آن  از  پیش 
خودکار  صورت  به  می شد  انجام 
تایید  و  بررسی  همچنین  درآمد. 
به  همچنان  شابکا  درخواست های 
باقی است  و فقط پس  قوت خود 
از تایید درخواست، تخصیص شابکا 

امکان پذیر خواهد بود.
وی درباره موارد استفاده شابکا 
گفت: ارتباط با ناشران و کارگزاران 
لمللی؛  ا بین  و  ملی  سطح  در 
اطالعات  تبادل  و  مدارك  امانت 
و  ملی  سطح  در  بین کتابخانه ای 
فهرستگان های  تهیه  لمللی؛  بین ا
منابع  اشتراك  بین المللی؛  و  ملی 
کتابخانه ای و شناسایی منحصر به 
فرد کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 
مزایای  از   ISILجهانی شبکه  در 
پ ور  است.یعقوب  شابکا  از  استفاده 
درباره فواید و مزایای ثبت اطالعات 
کتابخانه ها )دارای شابکا( در بانک 
اطالعات کتابخانه های ایران افزود: 
بانک  ایجاد  به  فواید  این  جمله  از 
کتابخانه های  از  جامعی  اطالعات 
دانشگاهی، کتابخانه های اختصاصی، 
کتابخانه های پژوهشی و تخصصی، 
کتابخانه های عمومی، کتابخانه های 
مساجد  کتابخانه های  آموزشگاهی، 
کتابخانه های  و  مذهبی  اماکن  و 
اطالعات  به  دسترسی  و  کودکان 
کامل کتابخانه ها از طریق وب سایت 

سازمان می توان اشاره کرد.
اساتید،  راهنمایی  گفت:  وی 
پژوهشگران، محققین و دانشجویان 
و  نظر  مورد  کتابخانه  یافتن  برای 
انجام امور پژوهشی؛ به همراه امکان 
به روزرسانی اطالعات کتابخانه ها و 
مراکز اطالع رسانی در حداقل زمان 
انتشار  امکان  نهایت  در  و  ممکن 
بانک اطالعاتی در قالب لوح فشرده 
که  مراکزی  یا  افراد  استفاده  برای 
دسترسی به اینترنت ندارند از فواید 
و مزایای ثبت اطالعات کتابخانه ها 

)دارای شابکا( است.

»شابکا«، شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها چیست؟ 

اولین جلد از سه گانه »مست جنگ« 
راهی بازار کتاب شد

مسعود  نوشته  رمان سه گانه »مست جنگ«  از  جلد  اولین  »یورش جنگ« 
انتشارات کتابستان معرفت  آذرباد توسط 

در قم منتشر شد.
 تاریخ که قرار نیست همیشه ثابت 
و  کرد  دگرگون  را  تاریخ  می شود  بماند. 
و  خیال  می توان  زد.  جدیدی  حرف های 
جدیدی  چیز  و  زد  گره  هم  به  را  تاریخ 
و  کرد  دگرگون  را  تاریخ  می توان  آفرید. 

خیال را قلقلک کرد.
جدیدترین کتاب انتشارات کتابستان 
»مسِت  است.  جنس  همین  از  معرفت، 
جنگ« دست روی بخشی از تاریخ دست 
گذاشته که با تمام دردهای جانکاهی که 
برای ما داشته، کمتر به آن پرداخته شده 
است؛ ایغار مغول. آنها که آمدند، کندند، 

کشتند، سوختند و بردند! حال اگر قرار باشد ایرانیان مسلمان، در برابر آنها مقاومت 
کنند، جهان چگونه خواهد شد؟

»مسِت جنگ« ظاهری تاریخی دارد و بنیانی علمی ، تخیلی. داستانی که از 
هرات شروع می شود و تا نشابور و گرگانج و بلخ و طوس ادامه می یابد. از پیچ وخم 

کاخ سلطتنی سلطان خوارزمی می گذرد و تا یورت های مغولی ادامه می یابد.
مسعود آذرباد در »یورِش سرد« که اولین جلد از سه گانه »مسِت جنگ« است 
به چگونگی مقاومت اولیه در برابر این یورش سهمگین پرداخته است. این رمان در 

3۶۰ صفحه و با قیمت 7۲ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

دل بستن و فاصله گرفتن
میخاییل  ز  ا است  اثری  ُمرفین 
جمع  به  گی  ز به تا که  کف  لگا بو
یادداشت  است.  نهاده  پا  داستان دوستان 

حاضر درباره این کتاب دلکش است.
   هر انسانی خیلی زود به هرچیزی 
وابستگی و عادت پیدا می کند. این عبارِت 
بارها شنیده  و شاید همواره  کلیشه ای را 
مسئله  شده ایم.  روبرو  آن  با  زندگی  ر  د
گذر  در  زندگی.  به  عادت  است:  ن  ی م ه
زمان و زندگی، عادت کرده ایم کارهایی 
را هر روز و در زمانی معین انجام دهیم. 
خیلی وقت ها پیش آمده که ما متوجه این 
دلبستگی  و عاد ت  نیستیم؛ به دلیل اینکه 
متوجه سیِر گذر زمان نیستیم. چیزی که 
ما را متوجه این مسئله می کند؛ دل کندن 

است. دل کندن از عادت هامان. و چقدر سخت است این فاصله گرفتن. از جمله 
اموری که بر این بی توجهی ما می افزاید، تندرستی و سالمتی است آن هم تا زمانی 
که زندگیمان رو به روال و آسایش است. اما ناگاه طول سنمان تابلوی محدود بودِن  
عمرمان می شود. به قوِل سعدی: »ای که پنجاه رفت و در خوابی/ مگر این پنج روز 
دریابی.« بنابراین این مسایل جزو جدایی ناپذیر زندگِی ما هستند. عاملی که دیِد ما 
را به جهان و محیط پیرامونمان عمیق تر می کند، تا ما در رویارویی با این مفاهیم 

آگاهی داشته باشیم؛ رمان و داستان است.
 داستان ُمرفین که به تازگی به همت »نشر وال« به چاپ رسیده، تصویری 
از این نوع زندگی است. این داستان در حقیقت بخِش کوتاهی است از زندگی و 
تجربیات میخاییل بولگاکف و اعتیادی که در دوره ای از زندگی اش به ُمرفین داشته. 
روی آوردِن او به مرفین به خاطر جهان ساخته و پرداختۀ ذهنش است. پالیاُکف 
پزشِک داستاِن ُمرفین سعی دارد به کمک مواد مخدر از این جهان و بندهای آن 
رهایی و آزادی پیدا کند. این داستان درواقع، از جمع آورِی یادداشت های بولگاکف 

به دست آمده؛ که به دو بخش کلی و جرئی تقسیم می شود.
در بخش کلی از روایِت ُمرفین، با تصویری از زندگی و تجربۀ نویسنده ای 
روبه رو می شویم که کمتر دیده و خوانده شده است. بولگاکف با نگاهی حسرت بار به 
گذشته، این گونه داستان را شروع کرده است: »انسان های دانا از دیرباز به این نکته 
پی برده اند که خوشبختی مانند تندرستی است، زیرا وقتی در اختیارش داری، آن را 
نمی بینی. اما با گذِر ایام، نگاه حسرت بارت را به روزگار خوشبختی ات می دوزی؛ آه، 
از این خاطرات!« شروِع داستان در حقیقت لودهندۀ کِل ماجراست. داستان ُمرفین 
داستان دلبستگی و عادت است؛ عادتی که در نهایت منجر به خودکشی راوی می شود. 
اما مسئله ای که بازگویندۀ خاطرات او می شود دفترچۀ خاطرات روزمره اش است که 
پیش از خودکشی، آن را برای دوست و همکالسی اش می فرستد و داستان از اینجا 
به بعد در قالب یادداشت هایی پراکنده عرضه می شود؛ بنا به گفتۀ راوی: »در اصل 

این دفترچۀ خاطرات نیست، تاریخچۀ بیماری من است.«
تا  می کند  کوشش  که  است  جوانی  پزشک  ماجرای  داستان،  جزئی  بخش 
دلبستگی هایش را از یاد ببرد. فراموش کند که زنی زمانی او را دوست می داشت و در 
تالش است تا از دلبستگی هایش فاصله بگیرد. ولی هر چه بیشتر تقال می کند، کمتر 
فاصله می گیرد. در کنار اینها، دردی در قفسۀ سینه اش دارد؛ دردی که شب هنگام و در 
تنهایی اش لحظه ای او را رها نمی کند. پس به ُمرفین پناه می برد. چرا که برای رهایی 
از دردهای جسمانی  و خالصی از خاطراتی که حاصلی جز بی خوابی و به هم ریختگِی 
زندگی ندارد، بهترین دواست. پس او تنهاست و در ِدهی مشغول طبابت: تنهایی و 
هجوِم خاطرات، و شبهایی که با بی خوابی کامش تلخ شده است. اولین بار بعد از 
تزریق، چنان احساِس تسکین و آرامش کرد؛ که تمام رنج ها و دردهایش محو شدند. 
دیگر آسوده خاطر سر بر بالین گذاشت. »یک ُمرفینی از سعادتی برخوردار است که 
هیچ کس نمی تواند از او سلبش کند و آن، توانایی اش برای زیستن در تنهایی کامل 
است. و تنهایی یعنی اندیشه های مهم و بزرگ، یعنی مشاهده، آرامش، فرزانگی..« 
دیگر تصویری از زن و خاطراتش نداشت و همه چیز به خوبی پیش می رفت. »چه 
از داروها را روی خودشان آزمایش  خوب بود اگر پزشک ها می توانستند بسیاری 
کنند. این کار می توانست آنها را به درك جدیدی از اثر داروها برساند. بعد از تزریق 
اولین بار طی ماه های اخیر توانستم خواب خوب و عمیقی داشته باشم، بدون اینکه 
به زنی که فریبم داده بود، فکر کنم.« ولی از آنجا که انسان به مرور زمان بر عمِق 
مشکالتش افزوده می شود، به ُمرفین هم وابسته می شود. ُمرفینی که دلیِل زندگی اش 
را مساوی با آن می داند. با دردهایی که در گذشته کشیده و حال ادامۀ زندگی اش را 
جز با این دوای درد ندیده؛ نمی تواند از این دلبستگی فاصله بگیرد. به دلیل اینکه 
نیستی در نیستی، معنا ندارد و او به دنبال رهایی است.»نه، نه! خودتان مرفین را 
ابداع کردید، آن را از گرزهای خشکیدۀ گیاه الهی، ترق ترق کنان بیرون ریختید، پس 

خودتان هم راهی برای درمانش، بدون رنج و درد پیدا کنید!«
راوی قادر به دوری گزیدن از تسکین نیست. او درد می کشد و در نیمۀ راه 
برمی گردد به عادِت سابقش و آنقدر ادامه می دهد تا سرانجام تصویری جز نیستی 
از خودش به جای نمی گذارد.   ُمرفین نوشتۀ میخاییل بولگاکف، با برگردان بابک 

شهاب در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

رئیس فرهنگستان هنر:
هنر، بدون نقد به انجماد و ایستایی

 دچار می شود

افتتاحیه  آیین  در  هنر  فرهنگستان  رئیس  نامورمطلق  ن  هم
ایران« عنوان  همایش ملی »تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در 
کرد: نقد نیروی محرکۀ خلق آثار است و هنر بدون نقد، دچار انجماد 

و ایستایی می شود.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی فرهنگستان هنر، آیین 
افتتاحیه همایش ملی »تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران« 
به همت پژوهشکده هنر و با اجرای شهاب پازوکی، صبح امروز، با 
در  بهداشتی  رعایت شیوه نامه های  با  پژوهشگران  از  حضور جمعی 

تاالر ایران فرهنگستان هنر برگزار شد.
در این مراسم، بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر؛ و حسن 

بلخاری، دبیر علمی همایش؛ به سخنرانی پرداختند.
بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر، با ابراز خوشنودی از 
برگزاری این همایش و ادامه دارشدن این دست برنامه ها در حوزه نقد 
به سخنرانی پرداخت. او در ابتدای سخنرانی خود به واژه هایی پرداخت 
که به تبارشناسی ارتباط دارد و در مفهوم این واژه اظهار کرد: اگر اثر 
هنری به مثابه متن باشد، نقد به مثابه فرامتن، و تبارشناسی به منزلۀ 

فرافرانقد هنری است.
رئیس فرهنگستان هنر تصریح کرد: در دورۀ ساختارگرایی، منتقد 
به مثابه یک ماشین عمل می کرد. این درحالی است که در دوران پیش 
و پس از ساختارگرایی، منتقد جایگاه انسانی خود را دارد. اثر هنری 
نزدیک ترین محصول به انسان است و هیچ محصولی به اندازه اثر 
هنری به انسان شبیه نیست؛ به همین دلیل، نقد آثار هنری، به نقدهای 
انسانی شباهت دارد. نقد نیروی محرکۀ خلق آثار است و هنر بدون 

نقد، دچار انجماد و ایستایی می شود.
نامورمطلق با بیان مثال هایی از اشعار شاعران ایرانی، از جمله 
»نقدها را بود آیا که عیاری گیرند / تا همه صومعه داران پی کاری 
گیرند« و »بس کردم ازین سخن که چندان / نقدی به عیار برنیامد«، 
به معنی و مفهوم نقد، نزد آنان پرداخت و افزود: ما باید جنبه های 
مختلف اثر هنری را بررسی کنیم. مشکل ما در نقد هنری نداشتن 

روش است.
رئیس فرهنگستان افزود: در گام نخست، این خالق اثر هنری 
هنرمنداْن  خود  واقع،  در  بپردازد.  اثرش  نقد  به  می تواند  که  ست  ا
نخستین منتقدان هنری بودند. حافظ اشعار بسیاری سرود اما از میان 
آنها بعضی را حذف و بعضی را حفظ کرد؛ چراکه خود اثرش را مورد 

نقد قرار داده است. اثر بی نقد، تکامل نمی یابد.
خصوص  در  همایش،  علمی  دبیر  بلخاری،  حسن  چنین  هم
موضوع این همایش و گزارش فرایند علمی آن، به ایراد سخنرانی 
پرداخت و اظهار کرد: تبارشناسی در سیر تحول نقد هنری در ایران، 
در بنیاد، بحثی آکادمی و کاماًل دانشگاهی است و ما در کالس های 
دانشگاهی، به ویژه در حوزه تحقیقات و پژوهش های علمی، اصرار 
داریم تا دانشجویان مفاهیم را از طریق اتیمولوژی و تبارشناسی مورد 
بررسی قرار دهند؛ زیرا از این طریق به حقایقی در قلمرو معانی دست 

پیدا خواهیم که مطلقًا در حوزه رسمی دست یافتنی نیست.
وی در همین زمینه اضافه کرد: اتیمولوژی و تبارشناسی دارای 
دو ساحت است؛ ابتدا به کشف نخستین جعل و وضع یک واژه در 
طول تاریخ آن واژه می پردازد و سپس سیر تحول مفهومی در طول 

تاریخ را زنده می کند؛ زیرا واژه ها زنده هستند.
دبیر علمی این همایش با آوردن مثال هایی افزود: نقطه جعل و 
وضع واژه ها محور نیست، بلکه تحولشان مهم است. گاهی واژه ها 
دچار بسط می شوند و گاه دچار قبض و بعضی از اوقات دچار قلب. 
به طور کلی باید گفت واژه ها در طول تاریخ متحول می شوند. به عنوان 
مثال، در گذشته واژه »میوزیک« برای همه هنرها به کار برده می شد، 
اما امروزه فقط برای یک هنر کاربرد دارد. این نشان می هد که این 
واژه دچار قبض شده و این امر مفهومی تبارشناسانه دارد. خود واژه 
»نقد« نیز متحول شده است. »نوئل کرول« هشت معنا را در باب 

نقد عنوان می کند و این بیانگر بسط این واژه در طول تاریخ است.
بلخاری در پایان سخنانش به مقاالتی که در این همایش ارسال 
شده اشاره کرد و به معرفی اعضای هیئت علمی این همایش پرداخت 
و گفت: از میان مقاالت ارسال شده دوازده مقاله برای ارائه انتخاب 
شده است که طی امروز و فردا در وبینار ارائه خواهد شد و ۲۲ مقاله 

نیز به عنوان دستاوردهای این همایش منتشر خواهد شد.
این همایش با برگزاری دو نشست مجازی در روزهای دوشنبه 

و سه شنبه، از ساعت ۱۴ تا ۱7، به کار خود ادامه می دهد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم میترا عرفانیان به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
جهت  کتبی  تقاضای  به  منضم  مشهد   ۱۰7 رسمی  اسناد  دفتر  شده  مضاء  ا
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی  دریافت سند مالکیت 
است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی 
سامانه جامع امالك الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ 
 ۱8۶۴۲ پالك  شماره  به  مربع  متر   9۰/۰۴ مساحت  به  آپارتمان  واحد  یک 
الکترونیکی  امالك  دفتر  شماره  به  مشهد   ۱۰ بخش  اصلی  از۱7۶-  رعی  ف
۱395۲۰3۰۶۲۶7۰۱9۶۴۶ به نام خانم میترا عرفانیان ثبت و سند مالکیت به 
شماره ۰۶۴۱3۴/د9۴ صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند شماره ۶3۱۰۶ 
مورخ ۱395/۰9/۰۲ دفتر اسناد رسمی ۱۰7 مشهد در رهن بانک مسکن قرار 
این  از  بیش  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالك  جامع  سامانه  فته  ر گ
حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
کتبی  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت  بایستی ظرف  باشد  می 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۴3

آگهی فقدان سند مالکیت 
به  کدام  فاطمه محمدی هر  خانم  و  قاسمی  آقای محمد  اینکه  به  ظر  ن
مشهد  رسمی ۱93  اسناد  دفتر  امضاء شده  گواهی  استشهادیه  برگ   ۲ سناد  ا
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی هستند که سند مالکیتشان به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالك الکترونیک و سوابق پرونده 
ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲37/۴7 متر مربع 
به شماره پالك ۲87۱۶ فرعی از ۱75- اصلی بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه 
35۲ دفتر 33۲ به شماره ۶5۰99 به نام آقای عل یاصغر سیستانی نژاد ثبت و 
سند مالکیت به شماره ۶۴۴87۶ بنامش صادر و تسلیم گردیده سپس ششدانگ 
مورد ثبت برابر سند انتقال قطعی 989 مورخ ۱377/۰5/۰7 دفتر اسناد رسمی 
۴۶ مشهد به نام آقای محمد قاسمی منتقل و در ادامه برابر سند انتقال قطعی 
۶8۶۴۰ مورخ ۱383/۱۱/۰5 دفتر اسناد رسمی 9 مشهد سه دانگ از مورد ثبت 

بنام خانم فاطمه محمدی منتقل و مالکیت وی ذیل صفحه 5۰ دفتر ۱۱۲۶ 
ثبت گردیده سامانه جامع امالك الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این 
حکایتی ندارد. مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۴5

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه وراث مرحوم حسن براتیان به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۱۴9 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیتشان به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
امالك الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به مساحت ۲5۲/9۰ متر مربع به شماره پالك ۴۲۰۱۲ فرعی از 
۱75- اصلی بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۱7 دفتر ۱۱7۰ به شماره ۲۰۰5۴۰ 
به نام آقای عبدالحسین عسگرآبادی ثبت و سند مالکیت به شماره 5۰۶5۰8/ 
به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی ۱۱۴5۴۱ مورخ 
۱38۴/۰۴/۱۴ دفتر اسناد رسمی ۶5 مشهد ششدانگ مورد ثبت به نام آقای 
حسن براتیان سرابی منتقل و ذیل ثبت و صفحه اولیه دفتر امالك به نامش 
ثبت گردیده سامانه جامع امالك الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این 
حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف 3۴۴
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از راست: حسین علیزاده و محمود دولت آبادی 
اختصاصی دنیای جوانان

ربط میان ما
بسیار اندک است

سجاد  صادقی

دلگیری و عبوس ، غمگین و دلخوری
تردید می کنی ، از من که بگذری

هرچند تا ابد ، دنیا به کام توست
دنبال عشق نو ، با یار بهتری

هم شعر گفته ای ، هم بد شنیده ای
می خوانی از خودت ، با شعر انوری

آتش کشیده ای، میخانه مرا
هم قد شعله ، یلدای آذری

معشوقه های تو ، در عالم عدد
با دردهای من ، دارد برابری

ربط میان ما ، بسیار اندك است
از یاد برده ای ، رسم برادری



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

چهار شنبه  28  مهر ۱400  قیمت ۱000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1860

vahidmalek282@yahoo.com

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

 تلفن: ۶۶5۶۲۸0۱-۶۶۹۱7۳۱۲ -۶۶۹۱5۲۶۸      
فکس:۶۶۱۲۶۱۳۹

اکران قصیده گاو سفید در کشور فرانسه

فیلم سینمایي قصیده گاو سفید، 
ساخته بهتاش صناعی ها و مریم مقدم 
از پنجم آبان ماه اکران عمومی خود 
را در کشور فرانسه آغاز خواهد کرد. 
غالمرضا  تهیه کنندگی  به  فیلم  ین  ا
بخشیدن،  نام  با  فرانسه  در  وسوی  م

 KMBO شرکت  و  شد  خواهد  کران  ا
دارد.  عهده  بر  را  فیلم  این  پخش  فرانسوی،  شناخته شده  پخش کننده 
آغاز  را  اکران خود  فرانسه  از ۱۰۰ سینمای  بیش  در  گاو سفید  قصیده 
خواهد کرد و بعد از دو هفته سینماهای آن به تدریج افزایش خواهد یافت. 
این فیلم در مسابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین حضور 
داشت و موفق به دریافت جایزه تماشاگران از این جشنواره و بهترین 

فیلم جشنواره زوریخ سوئیس شد.

انتشار کتابي درباره استاد ناصر تقوایي

تقوایی،  ناصر  سینمای  تاب  ک
غیاث  رضا  و  عقیقی  سعید  وشته  ن
منتشر  تقوایي  ناصر  استاد  رباره  د
می شود. در معرفی انتشارات گیلگمش 
این  درباره  چشمه(  نشر  به  وابسته  (

کتاب آمده: ناصر تقوایی همواره غریبه ای 
ته صف  باید  که  می شد  محسوب  محترم 
می ایستاد و ممکن بود هرگز نوبتش نرسد. پس دیگر ته صف طویلی 
که او را از سینما دور می کرد نایستاد. از صف بیرون زد و تصمیم گرفت 
فیلم نسازد و عکس بگیرد. نمایشگاه غالبا خلوت عکس های درخشانش 
تجسمی دقیق از وضعیت و روحیه  او به حساب می آمد، نظمی گرفتارآمده 
در بی نظمِی پیرامون، و تصاویر ثابت و قدرتمندی که می کوشید جای 

خالی قاب های متحرك و منحصربه فرد او را ُپر کند.

محمدرضا کوهستاني و نیسان آبي

پخش  امروز  از  که  حالی  ر  د
نمایش  شبکه  از  آبی،  نیسان  ریال  س
خانگی آغاز مي شود، نام انتخابی این 
سریال صاحب دیگری پیدا کرده است! 
محمدرضا کوهستانی، نویسنده تئاتر با 

ارسال یادداشتی، اینگونه عنوان کرده است 
که نیسان آبی، عنوان سریالی است که 5 
سال قبل توسط او به ثبت رسیده و تهیه کننده مجموعه یعني احسان 
فیلمنامه  بانک  در  عنوان سینمایی هم  به  را  فیلمنامه  این  ظلي پور که 
خانه سینما ثبت کرده، برای اینکه امکان ثبت دوباره این نام را نداشته 
است، در انتهای نام نیسان آبی، یک ی، اضافه گذاشته است و به خوبی 
از ثبت سریالی به این اسم مطلع بوده و طبیعتا نباید چنین اسمي را براي 

سریالش انتخاب مي کرد!
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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

تي تي راهي مراکش و عراق خواهد شد

فیلم سینمایی تی تی، به کارگردانی 
و تهیه کنندگی آیدا پناهنده در بخش 
جشنواره  ششمین  و  بیست  سابقه  م
هشتمین  و  مراکش  مولف  ینمای  س
جشنواره بین المللی فیلم دهوك در اقلیم 
درمی آید.  نمایش  به  عراق  ردستان  ک

تی تی، چهارمین فیلم بلند آیدا پناهنده که در 
نخستین حضور جهانی خود در سی و سومین فستیوال بین المللی فیلم توکیو 
به نمایش درآمد. این فیلم با بازی پارسا پیروزفر، الناز شاکردوست و هوتن 
شکیبا سال گذشته در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش 
درآمد و در سه رشته ی بهترین فیلمنامه )آیدا پناهنده و ارسالن امیری( بهترین 
فیلمبرداری )فرشاد محمدی( و بهترین آهنگسازی )علیرضا افکاری( و همچنین 

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، کاندید سیمرغ بلورین شد.

ما
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نگاهي به روایت ناپدید شدن مریم...

رضا بهبودي: در سینماي ایران چیزي به نام ژانر وجود ندارد!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱0۸- واحد۹ 
تلفن: ۲۶۳05۸۲4- فکس: ۲۶۳05۸۲4 صندوق پستی: ۱۱5- ۱۹55۸ 

سازمان شهرستان ها:  0۹۱۲۲75۲۱۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

این روزها فیلم سینمایي ناپدید 
شدن مریم، به کارگردانی محمدرضا 
مرتضی  تهیه کنندگی  و  طفی  ل
در  هنروتجربه  صفحه  در  ایسته  ش
آنالین  صورت  به  هاشور  لتفرم  پ
اکران شده است فیلمي که به شدت 
تجربه گرا بوده و تفاوت هاي زیادي با 
دیگر فیلم هاي رایج سینماي کشور 
دارد. این فیلم که به نوعي در ژانر 
وحشت ساخته شده، سعي کرده از 
در  ایران  سینماي  قبلي  یلم هاي  ف
درواقع یک  و  ژانر دوري کند  ین  ا
قابل تامل  فیلمي  و  رفته  باالتر  له  پ
بهبودي،  رضا  است.  شده  ولید  ت
ازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که  ب
پرکار  بسیار  اخیر  سال  دوسه  ر  د
درخشاني  بازي هاي  شاهد  و  وده  ب
و  متفاوت  نقش هاي  در  وي  ز  ا
این  اصلي  بازیگر  بوده ایم،  مختلف 
فیلم جذاب مي باشد که معتقد است 
مهمترین ویژگی این فیلم سینمایی 
این است که خود را ترسناك نشان 
نمی دهد اما کم کم جای خود را در 
این  و  می کند  باز  تماشاگر  وان  ر
توجه  با  که  ا ست  خاصی  وفیق  ت
حاصل  فرهنگی  لفه های  مو ه  ب

شده است.
با  گفتگویي  در  بهبودی  ضا  ر
اشاره به اینکه در ابتدا پیشنهاد بازی 
در این فیلم را نپذیرفته است، بیان 
مبهم  برایم  فیلمنامه  ابتدا  در  رد:  ک
و این ابهام قطعا روی کاغذ بیشتر 
بود و متوجه نمی شدم که قرار است 
کار چگونه سروشکل نهایی به خود 
شد  باعث  موضوع  همین  گیرد،  ب
کنم.  رد  را  بازی  پیشنهاد  ابتدا  ر  د
تاکنون در ۲ اثر با محمدرضا لطفی 
از  داشته ام.  همکاری  کارگردان(  (
نظر من ایشان فیلمسازی است که 

در نهایت جهان اثر را در ذهن خود 
دارد و در حد مقدورات و به گونه ای 
که بشود به کاغذ منتقل کرد، آن را 
به نگارش در می آورد این موضوع 
در همکاری اول ما یعنی در پروژه 
برای  مریم،  شدن  ناپدید  وایت  ر
پروژه  در  اما  بود  ناشناخته تر  ن  م
ما  همکاری  دومین  که  عارض،  ت
داشتم  اعتماد  ایشان  به  من  ود،  ب
و می دانستم نباید به فیلمنامه های 
نگاه  فیلمنامه ها  دیگر  مانند  یشان  ا
کنم. باید بگویم من برای همکاری 
با محمدرضا لطفی تالش کردم به 
شوم  نزدیکتر  ایشان  ذهنی  هان  ج
واقف  موضوع  این  به  مچنین  ه
بودم که با کارگردانی سروکار دارم 
که می داند چه می خواهد و برایش 
نهایت  در  فیلم  که  است  وشن  ر
چگونه خواهد شد و قرار است چه 
از  باشد.  داشته  بر مخاطب  أثیری  ت
با یکدیگر  سوی دیگر گفتگوی ما 
بسیار  سینمایی  فیلم  این  رباره  د
راه گشا بود و در ایفای نقش مرتضی 

به من کمک کرد.
رضا بهبودی با اشاره به اینکه 
حضور در این فیلم سینمایی تجربه 
زده  رقم  برایش  را  خوبی  سیار  ب
بر  آنکه  برخالف  من  گفت:  ست،  ا
درام  مولفه های  عالقه ام  ساس  ا
ارسطویی را پیگیری کرده و می کنم، 
نوین در عرصه  مشتاق تجربه های 
هستم،  فیلمنامه ها  و  مایشنامه ها  ن
شهودی  و  کشف  یک  به  راکه  چ

می رسم.
ز  ا دیگری  بخش  در  ی  و
ینکه  ا بیان  با  خود  حبت های  ص
زمانی که از سمت خود به داستان 
نگاه  مریم  شدن  ناپدید  وایت  ر
خوف انگیز  برایش  ماجرا  ی کرده،  م

بوده است، مطرح کرد: جالب است 
ژانر  فیلم های  اساسا  دانید که من  ب
ترجیح  و  نمی کنم  نگاه  را  وحشت 
ژانر  ژانرهای مختلف،  میان  از  من 
کنم  اعتراف  باید  و  نیست  وحشت 
هنوز فیلم معروف جن گیر را ندیده ام! 
می پذیرم  را  نقشی  که  زمانی  ما  ا
نگاه  رخدادها  به  نقش  منظر  ز  ا
با  نقش  ایفای  حین  در  و  ی کنم  م
نقش،  مختصات  نیازهاو  به  وجه  ت
نشان  احساسی  و  عاطفی  اکنش  و
ما،  واکنش های  حتما  دهم.  ی  م
یعنی بازیگر و نقش، از هم متفاوت 
است. اینها چالش های جذابی برای 
و  روایت  و  ساختار  عرصه  در  ن  م
بازیگری در این فیلم سینمایی بود. 
لبته از نگاه من در سینمای ایران  ا
ندارد!  وجود  ژانر  اسم  به  یزی  چ
حتی برای آن چیزی که به عنوان 
این  اجتماعی می شناسیم،  سینمای 
پرسش قابل طرح است که آیا واقعا 
آیا  نه؟  یا  است  اجتماعی  ینمای  س
اجتماع  سروشکل  که  فیلمی  ر  ه
اجتماعی  ژانر  مولفه های  دارد،  ا  ر
نیست  اینگونه  می کند؟  رعایت  ا  ر
خاص  مولفه های  ژانری  هر  لکه  ب
سینمای  در  کمتر  که  دارد  را  ود  خ
ایران مشاهده می شود. از آنجاکه ما 
قصد داریم همه چیز را ایرانیزه کنیم، 
ژانرها را هم به دلخواه خود باال و 
پایین کرده ایم در این زمینه برخی 
اما  این خالقیت است  هم معتقدند 
اینگونه نیست و اگر قرار بود تلفیقی 
صورت بگیرد که به یک رخداد تازه 
بی انجامد در سینمای ما رخ دادنی 
نیست چراکه ما دانش الزم را نداریم 

و اصطالحا سیستم پذیر نیستیم.
به گفته وی وضعیت به گونه ای 
است که نه تنها ژانر رعایت نمی شود 

بلکه اعتقادی به آن وجود ندارد و یا 
اصال شناخته نشده است همچنین 
کتاب های تالیف شده در این زمینه 
متاخر است و شاید در این ۱۰ سال 

اخیر وارد بازار نشر شده اند.
این  که  محبوب  بازیگر  ین  ا
روزها فیلم سینمایي گورکن را هم 
به صورت آنالین در شبکه نمایش 
نداشتن  اینکه  بیان  با  دارد،  خانگي 
مولفه های  به  نمی توان  را  نر  ا ژ
اینکه  شد:  یادآور  داد،  ربط  اص  خ
اتفاق  این  عامل  مخاطب  گوییم  ب
است، درست نیست چراکه مخاطب 
ژانر  در  خارجی  فیلم های  شتاقانه  م
حتی  می کند،  پیگیری  را  حشت  و
روایت  مانند  داخلی  نمونه های  ز  ا
استقبال  نیز  مریم  شدن  اپدید  ن
همان  مشکل  پس  است  رده  ک
نر  ژا ماست.  نبودن  یستم پذیر  س
وحشت با مولفه های زیست شهری 
غربی  انسان  زندگی  مناسبات  و 
جامعه  امور  درگیر  که  کسی  یا  و 
غربی است، عجین شده است و اگر 
قرار باشد به جامعه ما برگردد، باید 
می تواند  چیزهایی  اینجا چه  بینیم  ب
عنوان  به  بگیرد  را  تماشاگر  قه  ی
نوعی  توانست  ژاپن  سینمای  ثال  م
از سینمای وحشت را با مولفه های 
که  افسانه ها  و  قصه ها  رهنگی،  ف
سنتی شان  نمایش های  در  یشه  ر
هم  ما  حقیقت  در  کند  خلق  ارد،  د
داریم  داستان هایی  چه  ببینیم  اید  ب
آن  ژانر  مولفه های  به  باتوجه  ه  ک
از  وحشت  سینمای  به  و  پیاده  ا  ر
جنس ایرانی برسیم. اگر افسانه ها و 
داستان هایمان را مرور کنیم، متوجه 
می شویم که به حق از آن ها استفاده 
نشده است و اساسا سینمای ما به 
ژانر بال و پر نداده است که اگر این 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

این روزها شاهد اجراي نمایش 
شب طوالنی یلدا، نوشته گیتا داودی 
و کارگرداني ناصر  آویژه در تماشاخانه 
سنگلج هستیم. بازیگران این نمایش 
علی  یعقوب  زاده، عباس افشاریان و 
در  که  نمایشي  هستند.  آویژه  ها  ر
این ایام و با اینکه کماکان وضعیت 
چندان  نمایشي  آثار  از  ستقبال  ا
مناسب نیست، ولي توانسته مخاطب 
نمایشي  را جذب کند.  نسبتا خوبي 
که به روابط بین انسان ها مي پردازد 
و این جهت در این ایام کرونایي، به 

شدت موردتوجه قرار دارد.
با  گفتگو  ر  د ه  یژ و آ اصر  ن
جذابیت های  درباره  جوانان  نیاي  د
به  یلدا  طوالنی  شب  مایشنامه  ن
نمایشنامه  این  گفت:  اجرا  نظور  م
سال ۱383 نوشته  و اجرای آن در 
به  موفق  نیز  بانوان  تئاتر  جشنواره 
بود.  شده  بسیاری  عناوین  ریافت  د
در آن زمان این نمایش را با بازی 
علی یعقوب زاده، عباس افشاریان و 
مریم سرمدی روی صحنه آوردم اما 
در اجرای جدید رها آویژه جایگزین 
خانم سرمدی شد. نمایشنامه را برای 
اجرای جدید بازنویسی  کردیم و به 
لحاظ کارگردانی نیز تغییرات بسیاری 
داشته است. از جذابیت های انتخاب 
است که  این  برایم  نمایشنامه  ین  ا
به نظرم داستان به خوبی و در عین 
سادگی و صمیمیت روایت می شود. 
ضمن اینکه این اثر به رابطه میان 
انسان ها می پردازد؛ انسان هایی که 
ادامه،  اما در  ابتدا عاشق  هستد  در 
روابط شان خدشه دار می شود. ما این 
روایت  جنگ  بستر  در  را  وضوع  م
رزمنده ای  داستان  مرد  ی کنیم،  م

است که شاعر و هنرمند بوده و دچار 
اتفاقاتی می شود. رخدادهای داستان 
از ابتدا به صورت جریان سیال ذهن 
در ذهن مرد )منصور( مرور می شود. 
بر این اساس رابطه انسان ها در این 
نمایشنامه که تاریخ مصرف ندارد و 
برقرار  ارتباط  تماشاگر  با  مچنان  ه
می کند، بسیار برایم جذاب بود و این 
موضوع یکی از دالیلم برای اجرای 
این نمایش در سال ۱۴۰۰ است. ما 
انسان ها با پدید آمدن تمام وسایل 
ارتباطی پیشرفته و جذاب همچنان با 
یکدیگر دچار مسئله و مشکل هستیم 
و این موضوع دغدغه اولیه من به 

منظور اجرای این اثر بود.
در بخش  تئاتر  کارگردان  ین  ا
دیگري از صحبت هاي خود درباره 
آن  در  که  مسائلي  و  نمایش  ین  ا
مي گوید:  گرفته  قرار  بررسي  ورد  م
تصویری  ابعاد  یلدا،  طوالنی  شب 
داستان  که  هرچند  دارد  سیاری  ب
آن در فضای تاریک یک زیرزمین 
اینکه  با  روایت  طی  اما  ی گذرد  م
دکور ثابت است ولی به مکان های 

بسیاری سفر می کنیم و مدام در حال 
رفت و آمد هستیم و این موضوع نیز 
برای من به عنوان کارگردان بسیار 

جذاب بود.
ین کارگردان خالصه داستان  ا
نمایش را اینگونه توضیح داد: منصور 
رزمنده ای است که همسر خود را به 
زیرزمین آورده و باهم خاطرات زندگی 
خود را مرور می کنند. دوستان رزمنده 
منصور شهید شده اند و او تنها بازمانده 

است و خود را جامانده می داند و ...
به  اشاره  ضمن  آویژه  اصر  ن
اینکه اتفاقات این نمایش در بحبوحه 
جنگ، حمالت به شهرها و پذیرش 
آن  از  پس  سال  چند  و  طعنامه  ق
می گذرد، یادآور شد: در این نمایش 
آن  در  داستان  که  شهری  از  امی  ن
نظر  به  اما  نمی شود  برده  می گذرد 
این شهر تهران می آید هرچند که 

مکان آن تفاوتی ندارد.
و  سبک  درباره  آویژه  اصر  ن
فضای اجرایی نمایش شب طوالنی 
فضایی  با  نمایش  کرد:  اظهار  لدا  ی
رئالیستی آغاز می شود اما در ادامه 

این  در  نور  دارد.  سورئال  ضایی  ف
نمایش نقش عمده ای دارد به نوعی 
کاراکتر  یک  دیگران  گفته  به  ه  ک
می شود.  محسوب  نمایش  این  ر  د
نمایش،  این  ویژگي هاي  دیگر  ز  ا
متن خوب و بازیگرهای حرفه ای و 
ویژگی ها  از  پیشکسوت هستند که 
نمایش شب طوالنی  نقاط قوت  و 
به  منجر  که  به شمار مي روند  لدا  ی
شده  نمایش  این  خوب  ارگردانی  ک

است و برایم رضایت بخش است.
و  ب  محبو مند  هنر ین  ا
دوست داشتني در پایان صحبت هایش 
درباره اجرای این نمایش در شرایط 
که  می شود  دیده  کمتر  که  نونی  ک
حرفه ای  هنرمندان  و  ارگردان ها  ک
طی  و  آورند  به صحنه  را  مایشی  ن
تئاتر  چراغ  جوان ترها  مدت  ین  ا
تصریح  داشته اند،  نگاه  روشن  ا  ر
طی  که  هنرمندانی  نظرم  به  رد:  ک
را  نمایشی  گذشته  سال  دو  دت  م
سختی های  نیاورده اند  صحنه  ه  ب
کار  به  شاید  و  متحمل  سیاری  ب
دیگری مشغول شده اند. در حقیقت 
خانه اول و آخر من تئاتر است و بسیار 
به این هنر عالقمند هستم. به اعتقاد 
من اجرا در این شرایط دشوار است اما 
باید با تمام سختی ها ادامه دهیم چرا 
که ممکن است این وضعیت مدت ها 
ادامه دار باشد و ما نباید بنشینیم و باید 
اکنون  اما  دهیم  ادامه  حیات مان  ه  ب
در حال یافتن مسیر به منظور ادامه 
هستیم تا راه بهتری بیابیم. در شرایط 
کنونی جذب مخاطب به دلیل شرایط 
ترس  همچنین  و  جامعه  قتصادی  ا
تماشاگران به منظور حضور در سالن 
نمایش بسیار دشوار است و در مضیقه 
هستیم اما از اجرای نمایش پشیمان 

نیستیم.

وحشت  سینمای  ما  می افتاد  تفاق  ا
و... داشتیم و چون نداریم مخاطبان 
ترجیح می دهند به سراغ ملودرام های 

اجتماعی بروند.
رضا بهبودي در پاسخ به این 
باز هم پیشنهاد  آیا اگر  پرسش که 
وحشت  ژانر  با  فیلم هایی  در  ازی  ب
نه،  یا  قبول می کند  باشد  داشته  ا  ر
بازی  پیشنهاد  پیش  سال   ۲ گفت: 
در فیلمی را داشتم که قرار بود در 
ژانر وحشت تولید شود اما نپذیرفتم 
چراکه یا خود متوجه فیلمنامه نشدم 
و یا اینکه ترجیح دادم شب آرام تر 

بخوابم!
ینکه  ا به  اشاره  با  هبودی  ب
فیلم  این  با  مخاطبان  رخوردهای  ب
سینمایی در زمان پخش جالب بود، 
این  ویژگی  مهمترین  کرد:  طرح  م
فیلم این است که خود را ترسناك 
نشان نمی دهد اما کم کم جای خود 
را در روان تماشاگر باز می کند و این 
با توجه به  توفیق خاصی  است که 
شده  حاصل  فرهنگی  ولفه های  م
است. این هوشمندی را محمدرضا 
لطفی کارگردان اثر داشته است که 
در ایده پردازی، نوشتن، اجرا و... به 

اثری برسد که برای اینجا باشد.
این بازیگر سینما با بیان اینکه 
فیلمی  مریم،  شدن  ناپدید  وایت  ر

نیست که مخاطبان آن را فراموش 
کنند و حرف برای گفتن دارد، اظهار 
بازیگوشی هایي که در روایت  کرد: 
می دهد  رخ  سینمایی  فیلم  ین  ا
ریختن  بهم  برای  که  تالشی  و 
جمله  ز  ا می کند  مخاطب  هن  ذ
می شود  باعث  که  است  واردی  م
به مخاطبان  را  فیلم سینمایی  ین  ا
یت  ا و ر همچنین  کنم.  د  یشنها پ
ناپدید شدن مریم، به این دلیل فیلم 
مناسب و سرگرم کننده ای است که 
پرسش های خوبی را برای مخاطب 
است  عالقمند  که  ستجوگری  ج

ببیند،  را  مرسوم  از قصه های  راتر  ف
مطرح می کند.

ن  یا پا ر  د ی  د بهبو ضا  ر
 : کرد خاطرنشان  حبت هایش  ص
یونان  مانند  ما  که  است  رست  د
گذشته  ی  ن ها ما ز ز  ا ن  ستا ا ب
ز  ا ما  ا نداشتیم  مایشنامه نویس  ن
دیرباز زبانی غنی داریم که مفاهیم 
در  را  بشری  بزرگ  مسایل  و  اال  و
داستان ها،  از  ُپر  و  داده  جای  ود  خ
افسانه ها، حکایات، قصص و... است، 
ای کاش شرایط بیرونی به گونه ای 
که  افرادی  همه  تا  می شد  راهم  ف

بودند،  عالقه مند  یا  و  ی توانستند  م
درام  به  تبدیل  را  غنی  منابع  ین  ا
کنند تا هم به مخاطب داخلی آثار 
ارایه و هم در سطح جهانی  خوبی 
این فرهنگ نشان داده شود چراکه 
سوژه  که  هستند  باسوادی  فراد  ا
به  اما  دارند  فیلمنامه هایی  حتی  و 
دالیل مختلف از جمله شرایط تولید 
نزوا گزیده و فعالیت نمی کنند، به  ا
امید آن روز که این همه حرفی که 
برای گفتن وجود دارد، زده شود و 
و  داخلی  نظر مخاطبان  و  ه سمع  ب

خارجی برسد.

شب طوالني یلدا و روابط بین انسان ها

ناصر آویژه: اهالي تئاتر در دوران کرونا سختي هاي فراواني متحمل شدند


