
کارشناس حوزه تجارت مطرح کرد؛

گسترشروابطاقتصادیتهران-مسکودرگروبرداشتنتحریمها

وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با 
کرونا با صدور ابالغیه ای خطاب به وزیران علوم، تحقیقات 
و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و 
پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسالمی بازگشایی کالس های درس 

دانشگاه ها و مدارس را ابالغ کرد.
در ابتدای ابالغیه احمد وحیدی خطاب به وزیران علوم، بهداشت، 
آموزش و پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسالمی آمده است: پیرو 

جمهور، کالس  رییس  ابالغ  و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه 
های درس تمامی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
آزاد  دانشگاه  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و 
ویژه  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته  مدارس  و  اسالمی 
برگزاری امتحانات و دفاع پایان نامه های تحصیلی باید به صورت 

حضوری برقرار شود.
صفحه 2

نماینده مردم خرم آباد:

مجلس باید درباره حذف ارز ترجیحی 
با احتیاط تصمیم بگیرد

زالی: مردم به واکسن کرونای داخلی اعتماد کنند!
ه  ز ر مبا تی  عملیا د  ستا نده  ما فر
به  گفت:  تهران  کالنشهر  کرونای  با 
کرونای  واکسن  به  باید  کامال  نظرم 
از  استفاده  نگرانی در  اعتماد کرد و جای  داخلی 
ستاد  فرمانده  زالی«  “علیرضا  ندارد.  وجود  آنها 
عملیاتی مبارزه با کرونای کالنشهر تهران درباره 
وضعیت واکسیناسیون در تهران اظهار کرد: حدود 
دز  تاکنون  تهران  در  شرایط  واجدین  درصد   2۰
مراکز  به  کردند.مراجعه  دریافت  را  واکسن  سوم 
واکسیناسیون به گونه ای است که حدود دو سوم 
می دهند،  تشکیل  سومی  دز  افراد  را  مراجعین 
افزایش  آینده  روزهای  در  عدد  این  احتماال 

یافت.  خواهد 
صفحه 2

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه امسال تنها ۱.۵ درصد از آب زاینده رود را 
برداشت کرد

4
برابری و عدالت آموزشی در مدارس کشور وجود ندارد

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تقدير از زنده ياد 
خسرو سينايي در 

خانه هنرمندان

6ورزش
وحيد اميری: با تمام 
وجود پرسپوليس را 

انتخاب کردم

هنگ 7فر

شب گذشته و همزمان با نمايش مجدد عروس آتش، ساخته 
زنده ياد خسرو سينايي، ياد و خاطره اين فيلمساز برجسته سينماي 
كشور براي سينمادوستان زنده شد و سعيد پورصميمی در اين 
برنامه گفت گرچه خسرو سينايی به موسيقی، نوشتن و هنرهای 
ديگر آشنايی زيادی داشت اما مهمترين هنر او مستندسازی است.

وحيد اميری ستاره ملی پوش پرسپوليس در حضور در برنامه 
يازده جمالتی كمتر شنيده شده را درباره دوران حضورش در 
تيم ملی، نحوه پيوستنش به پرسپوليس و دوندگی های بی 

امانش در همه مسابقات فوتبال به زبان آورد.

احسان صفا پور، شاعر مجموعه »وريد عشاق« گفت: نيما به عنوان 
جدی ترين نظريه پرداز شعر فارسی، ميدان ديد تازه ای در ادبيات 
فارسی ايجاد می كند كه مهم، اساسی و سرشار از ظرايف است. 
بعد از او تا امروز تقريبا هيچ اتفاق جديدی در شعر فارسی رخ 
نداده يا اگر ادعا شده كه اتفاق افتاده به اعتبار نيما بوده است.

نمی دانم
 چقدر

 موفق شده ام!

زنگ خطر واردات سوخت بازگشايی دانشگاه ها و مدارس ابالغ شد
 با ادامه شدت مصرف انرژی

شدت مصرف انرژی در ایران از سال 2۰۱۱ تا 2۰۱۹ برخالف نمودار 
جهانی که با حرکتی کاهشی روبه رو بوده است، یک روند صعودی را 
طی کرده و در سال 2۰۱۹ نسبت به سال 2۰۱۱ به ۳۳ درصد رشد 
رسیده است و اگر مصرف سوخت در کشور با همین روند ادامه پیدا کند، ایران 

واردکننده سوخت خواهد شد.
صفحه ۳

در  پژوهی  آینده  ضرورت  بر  تاجیک  محمدرضا 
بازار  به  مربوط  و تصمیم گیری های  ها  سیاستگذاری 
کار و افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت: باید برای چهار 
التحصیلی دانشجویان برنامه ریزی داشته باشیم  از فارغ  سال بعد 
تا افراد پس از فراغت از تحصیل بتوانند بازار کار متناسب با رشته 
تحصیلی خود پیدا کنند.فعال حوزه کار، آینده پژوهی برای متناسب 
سازی رشته های دانشگاهی را مورد تاکید قرار داد، گفت: آینده پژوهی 

از موضوعات بسیار مهمی است که باید در سیاست گذاری ها، تصمیم 
گیری ها و تدوین برنامه های کشور در نظر گرفته شود. طبعا در بحث 
آمایش سرزمینی رشته ها و متناسب سازی رشته های دانشگاهی 
باید پتانسیل استانهای کشور را به دقت بررسی و نیازسنجی کنیم 
ولی نه نیازهای امروزمان را بلکه نیازهای پنج سال یا یک دهه آینده 

کشور را مورد شناسایی قرار بدهیم.
صفحه ۳

آينده پژوهی برای بازار کار ۱۰ سال آينده

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهیتجدیدمناقصهعمومی
یکمرحلهای
نوبتاول

اداره کل امور عشایر استان اردبیل در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به سی قشالق شهرستان انگوت )فاز اول( 
را با بهره گیری از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran( به شماره مناقصه 2۰۰۰۰۰۳64۹۰۰۰۰۱4 به 
پیمانکاران واجد شرایط پرورش مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید لذا مناقصه گران می توانند در مهلت مقرر با 

مراجعه به سایت ستاد ایران و دریافت اسناد آن در مناقصه شرکت نمایند. 
۱- تاریخ انتشار آگهی در سایت ستاد ایران: ۱4۰۰/۱۰/2۹ ساعت ۱4 

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱4۰۰/۱۰/2۹ تا ۱4۰۰/۱۱/۰4 ساعت ۱4 
۳- مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد: از تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۰4 تا ۱4۰۰/۱۱/۱4 ساعت ۱4 

4- زمان بازگشایی پیشنهاد: ۱4۰۰/۱۱/۱6 ساعت ۹ 
5- مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار: 4/27۰/5۰8/565 ریال 

6- هزینه انتشار این آگهی و آگهی های قبلی این مناقصه در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد. 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا از تغییر کارت  خودروها خبر داد.

سردار سید کمال هادیانفر، درباره 
تأخیر در چاپ کارت خودروها اظهارکرد:  
کارت خودرو دارای یک چیپ است که 
اقالم  این چیپ جزو  اینکه  به  توجه  با 
وارداتی است، یک مقدار عقب افتادگی 
االن  البته  که  شد  ایجاد  آن  تامین  در 
این مشکل حل و چیپ ها ترخیض شد 
تامین  کارت  هزار  روزانه حدود ۱۰۰  و 

می شود.
وی ادامه داد:  البته ما در برنامه ریزی 
جدید چیپ را از فرآیند چاپ کارت خودرو 
حذف کردیم و به جای آن، از بارکد سه 
بعدی استفاده کردیم تا دیگر وابستگی 

به واردات نداشته باشیم. برای خواندن 
این بارکدها نیز دست افزارهای پلیس را 
به روز کردیم و مأموران پلیس با اسکن 
این کد می توانند تمام اطالعات اعم از 
وی آی ان، شماره شاسی، موتور و ... را 

استخراج کنند. 
درباره  کشور  راهور  پلیس  رییس 
اینکه آیا این بارکد منجر به سوءاستفاده 
روی  بر  مندرج  اطالعات  از  غیر  افراد 
کارت نخواهد شد، گفت: این بارکد تنها 
با دست افزار پلیس قابل خواندن است و 
اگر با بارکد خوان های دیگر اسکن شود، 
تنها یک کد نمایش داده می شود، از این 

رو مشکلی از این بابت وجود ندارد.
به  توجه  با  اینکه  درباره  هادیانفر 

جایگزینی بارکد به جای چیپ چرا کارت  
نشده  صادر  هنوز  خودروها  از  یکسری 
است، گفت: کارت هایی که صادر نشده 
مربوط به خودروهایی است که کارتشان 
و  شده  سازی  قبلی شخصی  فرآیند  با 
که  بود  نگرفته  قرار  آن  در  چیپ  تنها 
این چیپ ها، کارت ها در حال  تامین  با 
هزار   ۱۰۰ روزانه  و  است  شدن  صادر 

کارت صادر می شود.
وی ادامه داد:  کارت های جدید هم 
که بعد از این در نقل و انتقال و برای نو 
شماره ها صادر می شود، ان شااهلل با بارکد 
خواهد بود که این موضوع وابستگی ما 

را نیز رفع خواهد کرد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 

این  شکل  در  تغییری  آیا  اینکه  درباره 
کارت های جدید نیز ایجاد می شود یا خیر 
به ایسنا گفت:  شکل این کارت ها هیچ 
تغییری نکرده و همان طوری است که 
قبال بود، تغییرات دیگری در این کارت ها 
ایجاد نشده و هولگرام و ... هم مانند قبل 

است، فقط به جای چیپ بارکد دارد.
کارت  که  افرادی  درباره  هادیانفر 
نیز  شده  آسیب  دچار  خودرویشان 
برای  می توانند  افراد  این  اظهارکرد:  
تعویض کارت خود مراجعه کرده و کارت 
جدید را دریافت کنند. البته توصیه می کنم 
که چند روز صبر کنند تا تمامی کارت های 
معوق صادر شود و بار موجود به حالت 

عادی بازگردد.

رییس پلیس راهور:

کارت خودرو تغییر می کند

معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش 
از افزایش سطح کمی و کیفی حضور زنان 
آسیایی 2۰22  بازی های  ایران در  ورزشکار 
دولت  در  ورزش  وزارت  گفت:  و  خبرداد 
توسعه  برای  را  متفاوتی  رویکرد  سیزدهم 

ورزش زنان دنبال می کند.
در  را  اظهارات  این  کاظمی پور  مریم 
زنان  حضور  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
چین  آسیایی 2۰22  بازی های  در  ورزشکار 
روند افزایشی دارد؟ بیان کرد و گفت: با توجه 
)وزارت  ایران  ورزشی  نهادهای  حمایت   به 
ورزش و کمیته ملی المپیک( و حساسیت هایی 
خاصی که وجود دارد و تاکید معاونت توسعه 
ورزش زنان، رویکردی متفاوتی را در مقایسه 
با مردان و جایگاهی که قابل دفاع است در 

توسعه ورزش زنان دنبال می کنیم.

وی افزود: از این منظر حضور زنان در 
این دوره افزایش می یابد و در کنار آن نیم 
نگاهی به کیفیت داریم تا ایجاد انگیزه کنیم. 
از طرفی برای  رشته های توپ و تور تصمیم 
داریم تا شانس حضور بیشتر این رشته ها  را 

در رویدادها دنبال کنیم.
چالش  فنی  دانش  و  مدیریتی  سطح 

اصلی ورزش زنان
معاون وزیر ورزش و زنان درباره چالش 
بزرگترین  داد:  توضیح  زنان  ورزش  اصلی 
چالش در سطح مدیریتی است که باید به آن 
مرحله از خود باورری برسیم تا بتوانیم اعتماد 
اعتباری را برای زنان به ارمغان بیارویم و ثابت 
کنیم که ما می توانیم. همچنین با برنامه ها و 
نتایجی که حاصل می شود آن عدالت محوری 
را  به مدیران اجرایی و رییسان فدراسیون ها 

بُعد  از  را  جدیدی  شرایط  تا  دهیم  انتقال 
مدیریتی برای زنان ایجاد کنیم.

کاظمی پور بر این باور است که در سطح 
داوران  و  مربیان  برای  »باید«،  فنی،  دانش 
فراهم نشده است و  باید سهم زنان در ارتقا 
سطح دانشی در فدراسیون ها افزایش یابد و 
او در عین حال از فدراسیون ها خواست تا در 
اعزام  دوره های مربیگری و داوری توازن را 
رعایت کنند زیرا سهم زنان از این منظر که 
باید در هدایت تیم های ملی مستقل و بتواند 
استعداد،  دارای  متخصص  افراد  عنوان  به 

حقشان احقاق شود.
ورزش همگانی اولویت نخست وزارت 

ورزش
درباره  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
گفت:  زنان  ورزش  برای  خود  برنامه های 

نخستین اولویت ما امکان بهره مند شدن زنان 
ورزش  برنامه های  و  ورزشی  فضای های  از 
همگانی توسعه محور است که در سالمت  
زندگی آنها نقش دارد. بخش دوم بُعد قهرمانی 
است که زنان فعال هستند و  در این سال ها 
نشان دادند سهمی در قهرمانی کشور دارند و 

توانستند افتخارآفرینی کنند.
رسالت  اما  می دهد:  ادامه  کاظمی پور 
معاونت ورزش زنان در بخش قهرمانی ارتقا 
دانش فنی و ایجاد فضاهای جدید توسعه ایی 
اهم از)فنی و فیزیکی و اعتبارات و حمایت های 
رییس  اثربخش  نگاه  به  توجه  با  و  مالی( 
بین المللی  کرسی های  کسب  در  جمهوری 
ورزش،    وزیر  حمایت های  و  زنان  توسط 
تصمیم داریم  تمام برنامه خود را به این سمت 
متمرکز کنیم تا اتفاق های خوبی را رقم بزنیم.

معاون وزیر ورزش: 

حضور زنان ایران در بازی های آسیایی ۲0۲۲ افزایش می یابد

صفحه ۳
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نماینده مردم خرم آباد:
مجلسبایددربارهحذفارزترجیحیبااحتیاطتصمیمبگیرد

نماینده مردم خرم آباد با تاکید بر اقناع همه ارکان اقتصادی دولت در موضوع 
حذف ارز ترجیحی، گفت: اولین چیزی که این موضوع برای اجرا شدن دقیق و صحیح 
نیاز دارد، وجود یک اراده و اعتقاد درونی در مجلس و دولت مخصوصا دولت است. 
چراکه اگر تمام ارکان دولت اعتقادی به این کار نداشته باشند، آن وقت این کار ناقص 

اجرا شده و با مشکل مواجه خواهد شد.
مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به 
این سوال که »با توجه به تصویب کلیات الیحه بودجه به نظر می رسد که حذف ارز 42۰۰ 
تومانی دیگر قطعی شده است، اکنون مجلس چه تصمیمی برای کمک جبرانی دولت 
به مردم در مقابل اثرات این حذف و همچنین تامین کاالهای اساسی خواهد داشت؟«، 
گفت: اگرچه بنده اقتصاددان نیستم اما فکر می کنم چالشی ترین و برجسته ترین نقطه 
بودجه سال ۱4۰۱ موضوع حذف ارز ترجیحی است. در این رابطه دو نظر وجود دارد؛ 
یک نظر می گوید شما باید ارز را بدهید و نظارت کنید و صورت مساله را پاک نکنید و 
در مقابل نظر دیگر می گوید که اقتضای ارز ترجیحی به نوعی است که ناخودآگاه به 
بیراهه می رود. وی ادامه داد: تاکنون دولت های ما موفق نشدند این موضوع را مدیریت 
کنند و ارز بسیار زیادی در جنبه های مختلف هدر رفته است. به عنوان مثال در حوزه 
سموم که من درخواست تحقیق و تفحص کردم، چند هزار میلیارد تومان برای خرید 
سم اختصاص پیدا کرده و آن هم خرید سم های مضر ولی مشخص نیست که پول 
کجا رفته است.ویس کرمی با تاکید بر اهمیت انجام کار درست، اظهار داشت: به نظر 
من، ما نباید بترسیم از اینکه کار درست را انجام دهیم و در مقابل باید دقت کنیم که 
بی محابا کاری انجام ندهیم و زندگی مردم را با مخاطره مواجه نکنیم؛ در این موضوِع 

مشخص، می شود یک مقدار با تامل و وسواس بیشتری اقدام کرد.
وی ادامه داد: مجلس در این زمینه باید دقت نظر بیشتر و حساسیت کافی داشته 
باشد چراکه ما هم قانونگذار هستیم و در قانون بودجه باید این را تصویب کنیم و هم 
باید بر اجرای آن نظارت کنیم، دولت هم در آخر این را گردن مجلس می اندازد. البته 
این ارز از نظر قانونی همین امسال باید حذف می.شد و این حرف آقای رئیس جمهور 
در روز دفاع از کلیات بودجه درست بود. اما حاال که می خواهیم این را حذف کنیم اوال 
باید در قانون دیده شود و دوم اینکه نظارت بر اجرای درست بعد از آن هم است که 

باید به دقت انجام شود.
نماینده مردم خرم آباد درمجلس درباره اهمیت نظارت مجلس و دغدغه مندی 
نمایندگان نسبت به این موضوع، گفت: دو بحث وجود دارد یکی بحث نظارت در 
اجراست و مسائل اجرایی که کار دولت است و بحث دیگر نظارت بر اجرای قانون 
است که کار مجلس است؛ یعنی ما از طریق ابزارهایی که داریم باید نظارت کنیم که 
این قانون مصوبه مجلس به خوبی و درست انجام می شود یا خیر؛ که این هم در قالب 
تذکر و استیضاح و روش های دیگر باید پیگیری شود.وی با تاکید بر اقناع همه ارکان 
اقتصادی دولت در این مساله، ابراز کرد: قطعا اولین چیزی که این موضوع حذف ارز 
ترجیحی برای اجرا شدن دقیق و صحیح نیاز دارد، وجود یک اراده و اعتقاد درونی در 
مجلس و دولت مخصوصا دولت است. چراکه اگر تمام ارکان دولت اعتقادی به این 

کار نداشته باشند، آن وقت این کار ناقص اجرا شده و با مشکل مواجه خواهد شد.
ویس کرمی افزود: من معتقدم باید یک بحث اقناعی صورت بگیرد که دولت واقعا 
به این نتیجه برسد که باید این کار را انجام دهد و راهکارهای جایگزین هم دیده شود 

تا آن شوک هایی که ممکن است ایجاد شود، مدیریت شود.

مخالفتمجلسباسنبازنشستگیوخریدسربازی
برایمشموالنغایب

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱4۰۱ از مخالفت مجلس با برخی 
پیشنهادات دولت در حوزه بازنشستگی خبر داد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱4۰۱ پیش از ظهر 
امروز در نشست خبری خود از مخالفت مجلس با برخی پیشنهادات دولت در حوزه 
بازنشستگی خبر داد و گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر 
افزایش 2 سال به زمان بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳2 سال درخصوص مستخدمین 

کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مخالفت شد.
وی ادامه داد: همچنین نمایندگان با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه مبنی بر 
افزایش سنوات محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس ۳ سال آخر مخالفت کردند. در 
نتیجه حقوق بازنشستگی مانند گذشته برمبنای میانگین 2 سال آخر محاسبه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۱ مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون تصویب 
خرید مشموالن غایب ساکن خارج از کشور، بیان کرد: دولت برنامه ای درباره خرید سربازی 
ارائه نداده بود. خرید خدمت سربازی مشموالن خارج از کشور پیشنهاد یکی از نمایندگان 
بود که در کمیسیون تلفیق بیش از دو سوم رأی موافق داشت؛ اما از آنجا که نظر نیروهای 
مسلح در این مورد گرفته نشده، در متن هم تأکید شده این مصوبه با رعایت اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی باشد. لذا احتماال یک رأی گیری دیگری در این زمینه خواهد شد. البته این 

مصوبه نهایی نیست و باید در صحن علنی و شورای نگهبان بررسی شود.

بازتابسفررئیسجمهوریایرانبهروسیه
دررسانههایجهان

رسانه های عرب زبان به بازتاب و تحلیل جزئیات سفر رئیس جمهوری 
ایران به روسیه پرداختند.

سفر »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری ایران به روسیه و دیدار با 
»والدیمیر پوتین« همتای روس وی برای نخستین بار از زمان آغاز دوره 
ریاست جمهوری او باز تاب گسترده ای در رسانه های جهان به ویژه رسانه های 

عرب زبان داشته است.
شبکه خبری المیادین با اختصاص گزارشی ویژه با عنوان »ایران و 
روسیه: به سوی رابطه استراتژیک برای مقابله با رویکرد یک جانبه گرایی 
و  است  پرداخته  روسیه  به  ایران  رئیس جمهوری  بررسی سفر  به  آمریکا« 
اظهارات رئیسی در روسیه و همچنین اظهارات پوتین و مقام های روس را 
بیانگر اهمیت ویژه روابط دو کشور در گذشته، حال و حتی در آینده عنوان 
کرده است، چرا که هر دو کشور با تحریم های چندین ساله آمریکا مواجه 
هستند و همین موضوع، تهران و مسکو را به سمت روابط اقتصادی و امنیتی 

و نظامی مستمر سوق داده است.
خبرگزاری اسپوتنیک هم با تیتر »رئیس جمهوری ایران  نقش مفهوم 
مقاومت در معادالت بازدارندگی را تبیین می کند«، به تشریح اظهارات سید 
ابراهیم رئیسی در مجلس دومای روسیه پرداخته و از زبان وی تاکید کرده 
است که ایران خواهان روابط حداکثری با همه کشورهای جهان به ویژه 

کشورهای همسایه است.
در این گزارش بر تأکید رئیس جمهوری ایران بر نقش مثبت همکاری 
تهران و مسکو در ادامه مقاومت دولت و ملت سوریه و تقویت همکاری های 

امنیتی تمرکز شده است.
شبکه المنار لبنان نیز با انعکاس اخبار مرتبط با سفر رئیس جمهوری ایران 
به روسیه و دیدار با مقام های روس، دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و اقامه نماز 
در مسجد مسکو به گزارش جزئیات سفر پرداخته است و به طور تفصیلی 
گزارش رئیس جمهوری ایران از نتایج سفرش به روسیه را بازتاب داده است.

خبرگزاری سومریه نیوز عراق نیز سفر رئیس جمهوری ایران به روسیه را 
پوشش داده و سخنان وی در مجلس دومای روسیه را با تمرکز بر محورهای 
سخنرانی از جمله فعالیت هسته ای ایران، پایبندی این کشور به تعهداتش در 
صحنه بین المللی، تالش برای رفع تحریم های ظالمانه، ناتو و فعالیت های 

آن و همکاری ایران و مسکو بازتاب داده است.
خبرگزاری روسیا الیوم نیز با اجرای مصاحبه اختصاصی با رئیس جمهوری 
ایران، این گفت وگو را نخستین گفت وگوی سید ابراهیم رئیسی با رسانه های 

خارجی از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری وی توصیف کرد.
جهان،  با کشورهای  ایران  روابط  در  مهم  نقاط  بر  گفت وگو  این  در 
اتمی در  انرژی  بین المللی  آژانس  ایران و روسیه، عملکرد  منافع مشترک 
قبال ایران، لزوم فعال سازی ابزار دیپلماسی با کشورهای همسایه و مسائل 

دیگر تمرکز شده است.

یک مدیر مسئول در وزارت آموزش و پرورش:

برابریوعدالتآموزشیدرمدارسکشوروجودندارد
و  سنجش  مرکز  رئیس 
وزارت  آموزشی  کیفیت  پایش 
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش 
همبستگی مستقیم و معنادار میان 
کسب رتبه های باالی کنکور با دانش آموزان 
در  باال  معدل های  تجمع  به  باال،  معدل 
نتایج  و گفت:  کرد  اشاره  نیز  کنکور  پشت 
معدل  درصد   7۰ به  قریب  می دهد  نشان 
زیر  رتبه های  همان  جاری،  سال  باالهای 
به  مربوط  درصد  که  ۳۰  کنکوراند   ۳۰۰۰
سال گذشته است و اینها تجمیع شده و این 

تعداد معدل باال، پشت کنکوری می شوند.
مصوبه  بررسی  به  ساکی  خسرو 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  کنکوری 
پرداخت و در این باره اظهار کرد: تا زمانی 
که آیین نامه اجرایی این مصوبه در شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب نرسد، 
نمی توان درباره جزئیات آن به صورت دقیق 
اظهار نظر کرد و پاسخ به بسیاری از سواالت، 

منوط به تصویب آیین نامه اجرایی است.
وی در ادامه درباره ترمیم معدل برای 
کنکور سراسری نیز توضیح داد و گفت: ما 
ما  کنونی  مصوبه  و  نداریم  معدل  ترمیم 
معنا  این  به  است؛  نمره  ترمیم  به  مربوط 
که اگر دانش آموزی نمره پایینی در دروس 
سابقه  عنوان  به  که  عمومی  یا  تخصصی 
صورت  به  سنجش  سازمان  در  تحصیلی 
با  رشته محل های  انتخاب  نتایج  در  مثبت 
باشد  کرده  کسب  می شود،  اعمال  آزمون، 
می تواند دوباره در همان درس آزمون دهد 
و اگر نمره  جدیدش باالتر باشد برای سازمان 

سنجش ارسال می کنیم.
 رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: 
اگر در آینده معدل، مبنا باشد، در آیین نامه 
اجرایی مشخص می شود. فعال برای موضوع 

ترمیم معدل مصوبه ای نداریم.
یک  نتایج  اینکه  به  پاسخ  در  ساکی 
مقایسه  دیگر  سال های  با  چگونه  سال 
می شود؟  گفت: برای این کار از تکنیک هایی 
گرفته  بهره  همترازسازی  عنوان  تحت 
می شود که هم در حین طراحی سوال و هم 
در حین تحلیل و اعمال نتایج انجام می شود 

که توسط متخصصین انجام می شود.  
سنجش  سازمان  در  داد:  ادامه  وی 
همترازسازی برای نمرات و در مرکز سنجش 
آموزش و پرورش، همترازسازی سواالت با 

سال های قبل انجام می شود.  
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی 
این ابهام و پرسش پیرامون همترازی مبنی 
بر آنکه  »در سال ۹8 در رشته تحربی تعداد 
داوطلبان که معدل ۱۹ تا 2۰ کسب کردند 
4۹ هزار نفر و در سال ۹۹ حدود 7۳ هزار 
صورت  همترازی  هیچ گونه  و  است  نفر 

صحیح  اطالعات  گفت:  است«  نگرفته 
نیست. اینکه فقط به فراوانی اشاره کنیم، 
است  ممکن  سال  یک  است.   انداز  غلط  
تعداد شرکت کنندگان در رشته ای 28۰ هزار 
نفر و سال دیگر 22۰ هزار نفر باشد. معلوم 
است که در طبقه معدلی ۱۹ تا 2۰ در سالی 
بوده، عدد  که تعداد شرکت کنندگان کمتر 

کمتری را نشان می دهد.
آمار  اعالم  مرجع  ما  افزود:  ساکی 
هستیم.  دانش آموزان  نمرات  به  مربوط 
در رشته علوم تجربی در سال ۹8، تعداد 
 2۰ تا   ۱۹ بین  نمره  که  دانش آموزانی 
دارند، ۱۳ هزار و 44۳ نفر هستند  )6.۱6 
 8۹7۹ عدد  این  نیز   ۹۹ سال  و  درصد(  
نفر هستند ) 4.۰6 درصد(. در سال ۱4۰۰ 
نیز این عدد ۱۰ هزار و 268 نفر هستند ) 
نتیجه می گیریم  اینگونه  و  4.77 درصد(  
درصد  شش  تا  چهار  تغییرات  دامنه  که 
است. یعنی در هر سه سال، پنج تا شش 
درصد دانش آموزان ما در رشته تجربی که 
باالیی  سطح  و  است  پرترافیک  رشته ای 

دارد، در این طیف قرار دارند.
سوال  این  اینجا  در  داد:  ادامه  وی 
اینکه  به  توجه  با  آیا  که  می شود  مطرح 
محور  مالک  پرورش،  و  آموزش  سؤاالت 
و سواالت سازمان سنجش، هنجار محور 
هستند، قدرت تفکیک یکسانی دارند؟.  در 
قدرت  ما  نهایی  آزمون های  حاضر  حال 
بین  که  اندازه ای  به  نه  اما  دارد،  تفکیک 
تفکیک  دانشگاه ها  مختلف  صندلی های 
درصد   6۰ است  قرار  وقتی  کند.  ایجاد 
سهم سوابق تحصیلی باشد باید این قدرت 

را باال ببریم.  
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
تصریح  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی 
آزمون های سراسرِی شبیه  اگر هدف  کرد: 
کنکور با آزمون های سراسرِی شبیه امتحان 
ن  همچنا ند،  نشو زی  همسوسا یی،  نها
مگر  است؛   سؤال  مورد  تفکیک  قدرت 
سؤاالت  که  کنیم  حرکت  سمتی  به  آنکه 
قدرت  داریم،  اکنون  که  مالک محوری 
تفکیکی پیدا کنند تا بتوانند پیش بینی نتایج 

را  دانش آموز  و  باشند  داشته  را  هنجاری 
رتبه بندی کنند.

ساکی با بیان اینکه در سال ۹8،  ۱۰۰ 
نفر، در سال ۹۹،  6۳ نفر و در سال ۱4۰۰،  
۱۱۱ نفر در رشته تجربی معدل 2۰ کسب 
کرده اند،  اما اینکه چگونه می خواهیم بین 
اینها تمیز قائل شویم یک سؤال اساسی است 
ضابطه  در  موضوع  این  برای  کرد:  عنوان 
کلی و آیین نامه اجرایی راهکارهایی دیده 
شود. در ضابطه کلی، شورای عالی انقالب 
فرهنگی، ترکیبی به این موضوع نگاه کرده 
و تصویب کرده است که 6۰ درصد سهم 
سوابق تحصیلی و 4۰ درصد سهم کنکور 
درصد   4۰ آن  واقع  در  که  باشد  سراسری 
به کمک 6۰ درصد آمده است تا  رتبه بندی 

ایجاد کند.
آزمون  نیامدند  واقع  در  افزود:  وی 
به  کنند،  حذف  را  کنکور  یعنی  هنجاری 
همین علت است که آن قدرت تفکیکی که 
نمی تواند آزموِن مالکی ما ایجاد کند، کنکور 
آیین نامه  در  موضوع  این  و  می کند  ایجاد 

اجرایی دقیق تر تبیین می شود.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی 
چرایی تاثیر صرِف امتحانات پایه دوازدهم 
پایه های  تمام  معتقدیم  گفت:  کنکور  در 
ارزشمند  اگر  و  هستند  ارزشمند  تحصیلی 
پایه های  نمی کردیم؛  برگزار  که  نبودند 
تحصیلی در آموزش و پرورش حالت سلسله 
مراتبی دارند و پایه باالتر حالت ذو مراتب 
پایه های  هدف  پایه،  آن  بر  عالوه  و  دارد 

پایین تر را در آن مستتر است.
عدالت  و  برابری  کرد:  اضافه  ساکی 
کشور  نقاط  اقصی  در  آموزش  کیفیت  در 
کیفیت  بگوییم  اینکه  یعنی  ندارد؛  وجود 
آموزش در سیستان و بلوچستان با کیفیت 
آموزش در تهران و خراسان رضوی، یکسان 
این گونه نیست. در کنکور سراسری  است، 
نوعی  به  مناطق محروم،  اعالم ضرایب  با 
این نابرابری را جبران کردند؛ همان روش 
را می توانند برای پذیرش در رابطه با معدل 
آن  به  یعنی  کنند؛  اعمال  نیز  دانش آموزان 

منطقه محروم ضریبی بدهند که آن نابرابری 
در  عدالت  به  نحوی  به  خدمات،  ارائه  در 

فرصت ها نزدیک شود.
مصوبه  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شاهد  فرهنگی،  نقالب  ا عالی  شورای 
شدن  عمیق  و  پیوسته  مستمر،  یادگیری 
یادگیری خواهیم بود گفت: یادگیری عمیق 
سواالت  از  بیشتر  تشریحی،  سواالت  در 
مدل  تست،  در  زیرا  است.  چهارگزینه ای 
»انتخاِب پاسخ« است،  البته آنجا هم امکان 
یادگیری  باالی  سطوح  در  سؤال  طراحی 
وجود دارد، ولی در سواالت تشریحی، مدل 
می خواهید  وقتی  و  است  پاسخ«  »تولیِد 
کمتری  ذهنی  فرایندهای  کنید،  انتخاب 
آنکه در سواالت  را صرف می کنید. ضمن 
جای  تکنیک  و  سرعت  چهارگزینه ای، 

استدالل را گرفته است.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: با 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی شاهد 
یک  از  ناشی  روانی  آسیب های  کاهش 
همچنین  بود.  خواهیم  ساعته  چند  آزمون 
توجِه بیشتر به کتب درسی است، زیرا کتب 
درسی، نقشه علمی و مفهومی نظام تعلیم و 

تربیت جمهوری اسالمی هستند.
برای  که  فرصتی  به  اشاره  با  ساکی 
ترمیم نمرات وجود دارد و هر دانش آموزی 
استفاده  آن  از  می تواند  تمایل  صورت  در 
 ۳۰۰۰ زیر  رتبه   هزار   ۱4 بین  گفت:   کند 
تجربی،  ریاضی،  آزمایشی  گروه های  در 
انسانی، هنر و زبان یک همبستگی با معدل 
دانش آموزان در سال ۹۹ گرفتیم که نشان 
داد این همبستگی، مستقیم و معنادار است 
و به این معناست که آنها که رتبه زیر ۳۰۰۰ 
کسب کردند، همان هایی هستند که معدل 
مصوبه  اعمال  با  بگوییم  اینکه  دارند.  باال 
مقدار  چه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
آموزان  دانش  به  می شود،  ایجاد  تفاوت 
اطمینان خاطر می دهم که شیوه فعلی با آن 

شیوه در کسب نتایج تفاوتی ندارد.
تجمع  بعدی  نکته   : د و فز ا وی 
معدل های باال در پشت کنکور است. نتایج 
معدل  درصد   7۰ به  قریب  می دهد  نشان 
زیر  رتبه های  همان  جاری،  سال  باالهای 
به  مربوط  درصد  که  ۳۰  کنکوراند   ۳۰۰۰
سال گذشته است و اینها تجمیع شده و این 

تعداد معدل باال پشت کنکوری می شوند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش در برنامه 
دوم  شبکه  از  که  غیرمحرمانه  تلویزیونی 
سیما پخش شد تصریح کرد: در حال حاضر 
یکسان  مدارس  تربیتی  و  آموزشی  کیفیت 
آموزشی  عدالت  سمت  به  باید  و  نیست 
حرکت کنیم.  تا آن زمان می توان ضریب 

محرومیت قائل شد.
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زیر نظر: علی هوشمند

شـروعمهلتمجـددثبتنامکارشناسـیارشـد۱۴۰۰
امروز از

مهلـت مجـدد ثبت نام کارشناسـی ارشـد ۱4۰۰ از امروز یکشـنبه 
سـوم آغـاز و تـا ششـم بهمن مـاه ادامه خواهد داشـت.

پیـرو اطالعیـه مـورخ 28/۰۹/۱4۰۰ بـه اطالع متقاضیـان ثبت نام 
کننـده در آزمـون کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته سـال ۱4۰۱ در تمامـی 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی دولتی و غیر دولتـی و همچنین 
دانشـگاه آزاد اسـالمی و بیسـت و هفتمیـن المپیـاد علمی- دانشـجویی 
کشـور می رسـاند، اطالعـات ثبت نامـی آن دسـته از متقاضیانـی کـه در 
زمـان مقـرر )از تاریـخ ۱6/۰۹/۱4۰۰ لغایـت 27/۰۹/۱4۰۰( در ایـن 
آزمـون ثبت نـام نموده انـد، از روز یکشـنبه مـورخ ۰۳/۱۱/۱4۰۰ لغایـت 
روز چهارشـنبه مـورخ ۰6/۱۱/۱4۰۰ بـه منظـور مشـاهده و ویرایـش بر 
 www. sanjesh. :روی درگاه اطالع رسـانی این سـازمان به نشانی
org قـرار خواهـد گرفـت. متقاضیـان ضـرورت دارد کـه در مهلـت در 
نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعه دقیـق دفترچه راهنمـای ثبت نام و 
اصالحـات مربـوط بـه آن مندرج در اطالعیـه مـورخ 2۳/۰۹/۱4۰۰ که 
از طریق درگاه اطالع رسـانی این سـازمان در دسـترس اسـت، نسبت به 
مشـاهده و کنتـرل اطالعـات ثبت نامـی خـود اقدام و در صـورت تمایل 

نسـبت بـه ویرایش اطالعـات اقـدام نمایند. 
ضمنـًا بـه منظور مسـاعدت و همراهی با متقاضیانـی که در مهلت 
مقـرر موفـق بـه ثبت نام در آزمون نشـده انـد، ترتیبی اتخـاذ گردیده که 
در بـازه زمانی فوق )۰۳/۱۱/۱4۰۰ لغایت ۰۳/۱۱/۱4۰۰( بتوانند نسـبت 

بـه ثبت نام اقـدام نمایند.

توسط فرمانده قرارگاه ستاد مقابله با کرونا؛
بازگشاییدانشگاههاومدارسابالغشد

وزیـر کشـور و فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا 
کرونـا بـا صـدور ابالغیـه ای خطـاب بـه وزیـران علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و آمـوزش و پـرورش و 
رییس دانشـگاه آزاد اسـالمی بازگشـایی کالس های درس دانشـگاه ها 

و مـدارس را ابـالغ کـرد.
در ابتـدای ابالغیـه احمـد وحیـدی خطـاب بـه وزیـران علـوم، 
بهداشـت، آمـوزش و پـرورش و رییـس دانشـگاه آزاد اسـالمی آمـده 
اسـت: پیـرو مصوبه سـتاد ملی مقابله بـا کرونا و ابـالغ رییس جمهور، 
کالس هـای درس تمامـی دانشـگاه هـای وابسـته بـه وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، دانشـگاه 
آزاد اسـالمی و مـدارس وابسـته بـه وزارت آموزش و پـرورش به ویژه 
برگـزاری امتحانـات و دفـاع پایـان نامه های تحصیلـی باید به صورت 

حضـوری برقرار شـود.
وی در ایـن ابالغیـه تاکیـد کـرده اسـت: رعایـت شـیوه نامه های 
بهداشـتی )اسـتفاده از ماسـک و رعایت فاصله اجتماعی( ضروری است.

وزیـر کشـور و فرمانـده قرارگاه عملیاتی سـتاد ملـی مقابله با کرونا 
در این ابالغیه همچنین آورده اسـت: مسـووالن دانشـگاه ها و روسـای 
ادارات آمـوزش و پـرورش و مدیـران مدارس در سراسـر کشـور موظف 

به اجـرای این ابالغیه هسـتند.
وحیـدی در این ابالغیه تاکید کرده اسـت: دسـتور فرمایید گزارش 

تحقـق مصوبه قرارگاه عملیاتی سـتاد ملی اعالم شـود.

دستگیریاخاذاینستاگرامی
رئیس پلیس فتا تهران گفت: متهم بیش از 2۰۰ میلیون تومان از شاکی 
درخواست  دیگر  میلیون   5۰۰ خود  خواسته  آخرین  در  و  بود  کرده  اخاذی 

کرده بود.
سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: مالک یکی از فروشگاه های اینستاگرامی 
مدعی شد در حال کار کردن با تلفن همراهم بودم که صفحه اینستاگرامم از 
دسترسم خارج شد و دیگر نتوانستم وارد آن شوم تا اینکه دقایقی بعد شخصی 
ناشناس تماس گرفت و گفت می تواند در ازای واریز وجه صفحه را برگرداند و 
با توجه به اینکه این صفحه تنها منبع درآمد خانواده بود، مبلغ اعالمی را برای 

وی واریز کردم.
به گفته رئیس پلیس فتا تهران با بررسی های فنی ردپای مجرم در فضای 
مجازی شناسایی شد و پس از تشریفات قضایی متهم در یکی از مناطق حاشیه ای 

تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل شد.
شبکه های  کاربری  حساب های  برای  مرحله ای  دو  هویت  تایید  کاربران 
تنظیمات  اجتماعی  فعالیت در شبکه های  فعال کنند و هنگام  باید  را  اجتماعی 
حساب  اطالعات  گذاشتن  اختیار  در  از  و  رعایت  را  خصوصی  حریم  و  امنیتی 

کاربری خود به دیگران خودداری کنند.
راه  و  جعل  از  تهران  فتا  پلیس  رئیس  گودرزی  معظمی  سرهنگ  پیشتر 

اندازی سایت فروش کاالی ساختمانی توسط متهمی در جنوب تهران خبر داده 
بود که تعدادی از شهروندان پس از خرید در یکی از سایت های فروش کاال های 

ساختمانی مورد کالهبرداری قرار گرفته بودند.

بازداشتمردمسلحدرخیابانشریعتی
فردی که جمعه شب گذشته اقدام به تیراندازی در محدوده خیابان شریعتی 

کرده بود، دستگیر شد. 
جمعه شب گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که از درگیری فردی 
در محدوده خیابان شریعتی و پل رومی حکایت داشت و در توضیح آن گفته شده 

بود که متهم اقدام به تیراندازی در این محدوده کرده است. 
در همین راستا نیز ماموران کالنتری ۱۰۱ تجریش وارد عمل شده و این فرد 

را که غیرنظامی بود، شناسایی، دستگیر و به کالنتری منتقل کردند. 
در جریان تحقیقات اولیه از متهم دستگیر شده مشخص شد که درگیری میان 
او و صاحب یک فست فود در محدوده خیابان شریعتی، نبش خیابان موسیوند رخ 
داده است و این فرد اقدام به شلیک سه تیر کرده و همین موضوع نیز موجب 

ایجاد درگیری و وحشت مردم شده است. 
پلیس تهران نوع این اسلحه به کار رفته در این درگیری را زعاف اعالم 
کرد و گفت: متهم دستگیر شده تیرها را به سمت مالک فست فود شلیک کرده 

بود که البته به وی اصابت نکرده بود. 
همچنین با دستگیری این متهم اسلحه زعاف و پنج تیر جنگی همراه وی 

نیز کشف و ضبط شد. 
رییس کالنتری ۱۰۱ تجریش نیز درباره رسیدگی به این پرونده گفت: این 
موضوع در حال رسیدگی است و ماموران پلیس پایتخت با دستور مقام قضایی 
تحقیقات خود برای شناسایی و دستگیری دیگر افراد مرتبط با این موضوع و نیز 

نحوه و چگونگی تهیه سالح را در دستور کار خود قرار داده اند.
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افزایش رقابت سرویس های استریمی؛ نتفلیکس 
کم ترین رشد از سال ۲0۱۵ را ثبت کرد

نشان می دهد  مالی سال 2۰2۱  آخرین فصل  از  نتفلیکس  مالی  گزارش 
که این غول بخش محتوای استریمی اکنون میزبان 22۱٫84 میلیون مشترک 

پولی در  سراسر جهان است.
آثار جهانی  تولید  و  مردم  خانه نشینی  کرونا،  ویروس  وجود همه گیری  با  
مانند »بازی ماهی مرکب« در سال 2۰2۱، بازدهی سه ماهه ی چهارم نتفلیکس 
نشان می دهد که غول استریم در تکاپو برای حفظ برتری نسبت به رقبای خود 
است. این شرکت در جدیدترین گزارش مالی خود می گوید که در سه ماهه ی 
چهارم سال گذشته ی میالدی موفق به جذب 8٫۳ میلیون مشترک پولی جدید 
شده است در   واقع پیش بینی نتفلیکس مبنی بر اضافه شدن 8٫5 میلیون کاربر 

جدید در بازه ی یادشده را نقض می کند.
نتفلیکس همچنین برآورد می کند که در سه ماهه ی نخست 2۰22 بتواند 
مشابه  بازه ی  با  مقایسه  در  که  کند  جذب  جدید  مشترک  میلیون   2٫5 تنها 
سال گذشته از کاهش چهار میلیونی مشترکین حکایت دارد و دلیل آن پخش 
به وضوح  کلی،  به طور  می شود.  عنوان  سه ماهه  این  در  اهمیت تر  کم  محتوای 
آمار ارائه شده روند نزولی در رشد مشترکین را نشان می دهد. جالب است بدانید 
که این پایین ترین سال رشد شرکت از سال 2۰۱5 بوده و نسبت به سال 2۰2۰ 
نیز حدود 5۰ درصد کاهش داشته است. این شرکت در نامه ی خود خطاب به 

سهام داران نوشت:
مصرف کنندگان همیشه انتخاب های زیادی در  مورد زمان سرگرمی خود 
داشته اند و رقابت در 24 ماه گذشته تشدید شده؛ زیرا شرکت های سرگرمی در 
می دهند.  توسعه  را  خود  استریمی  محتوای  پخش  پیشنهاد های  جهان  سراسر 

رقابت ممکن است بر رشد نهایی تأثیر بگذارد.
و   Hulu مالک  دیزنی  مانند  بزرگ تر  شرکت های  که  می رسد  نظر  به   
ESPN با سرعت بسیار بیشتری در  حال گسترش کسب وکار پخش محتوای 
استریمی خود هستند. دیزنی سال 2۰2۱ را با ۱7۹ میلیون مشترک در  مجموع 
سرویس های دیزنی پالس، هولو و ای اس پی ان به پایان رساند و قصد دارد تعداد 
کشورهایی که دیزنی پالس در آن ها در  دسترس است تا سال مالی 2۰۳۰ دو 
یادشده  را تجربه می کند. شرکت  نیز رشد مشترکین  اچ بی او مکس  برابر کند. 
سرویس  این  راه اندازی  زمان  از  ماه  پربیننده ترین   2۰2۱ دسامبر  که  می گوید 

بوده است. نتفلیکس در رابطه با آینده ی این سرویس می گوید:
حتی با  وجود عدم اطمینان و رقابت فزاینده، ما به چشم انداز رشد بلندمدت 
جایگزین سرگرمی های  استریمی  محتوای  زیرا پخش  خود خوش بین هستیم؛ 
به  بخشیدن  بهبود  در  حال  مداوم  به طور  ما  می شود.  جهان  سراسر  در  سنتی 
اوقات  از  را  کنیم، سهم خود  راضی  را  کاربرانمان  بتوانیم  تا  نتفلیکس هستیم 

فراغت آن ها افزایش دهیم و در این گذار پیشرو باشیم.
 The Witcher در  رابطه با محتوای پربیننده، فصل دوم سریال ویچر
 468 با   You و سریال  اول بخش  روز   28 در  بازدید  میلیون ساعت   484 با 
میلیون ساعت بازدید جزو محبوب ترین سریال های اخیر شبکه استریمی یادشده 
بوده اند؛ اما سریال بازی ماهی مرکب که در پایان سه ماهه ی سوم پخش شد، با 
۱٫65 میلیارد ساعت در چهار هفته اول بزرگ ترین فصل تلویزیونی نتفلیکس 
محسوب می شود. در پایان، بد نیست بدانید که سریال Money Heist یا 
خانه ی کاغذی با احتساب تمامی فصل ها، 6٫7 میلیارد ساعت بازدید داشته که 

در  حقیقت رکورد بسیار بزرگی محسوب می شود.
نتفلیکس همچنین اخیراً اعالم کرده که در بازار ایاالت متحده ی آمریکا 
و کانادا، اشتراک ها برای هر سطح حدود ۱۱ درصد افزایش می یابد؛ به طوری 
که اشتراک پریمیوم آن برای کاربران چهار برابر بیشتر از اشتراک اپل تی وی 
قابل توجهی  به طور  اکنون  نتفلیکس  جدید،  نرخ های  با  دارد.  هزینه  پالس 
را  اچ بی او مکس  اشتراک  مثال،  برای  است.  رقیب  استریم  خدمات  از  گران تر 
باندل دیزنی  این،  بر  افزون   تهیه کرد.  ماه  پرداخت 7٫۹۹ دالر در  با  می توان 
شامل »دیزنی پالس، ای اس پی ان و نسخه ی تبلیغاتی شبکه ی هولو« ماهانه 

۱۳٫۹۹ دالر قیمت دارد.

فرمانده ستاد عملیاتی مبارزه با کرونای 
کالنشهر تهران گفت: به نظرم کامال باید به 
و جای  کرد  اعتماد  داخلی  کرونای  واکسن 

نگرانی در استفاده از آنها وجود ندارد.
“علیرضا زالی« فرمانده ستاد عملیاتی 
درباره  تهران  کالنشهر  کرونای  با  مبارزه 
وضعیت واکسیناسیون در تهران اظهار کرد: 
تهران  در  شرایط  واجدین  درصد  حدود 2۰ 
کردند. دریافت  را  واکسن  سوم  دز  تاکنون 

گونه ای  به  واکسیناسیون  مراکز  به  مراجعه 
است که حدود دو سوم مراجعین را افراد دز 
سومی تشکیل می دهند، احتماال این عدد در 

روزهای آینده افزایش خواهد یافت. 
همه  به  ما  توصیه  داد:  ادامه  زالی 
شهروندان این است، در صورتی که به زمان 
واکسیناسیون دز سوم رسیدند، حتما این اقدام 
را انجام دهند، چرا که مطالعات جهانی تایید 
می کند کسانی که دز سوم را دریافت کرده 
امیکرون  سویه  مقابل  در  شدت  به  باشند 

ایمنی زایی مناسب تری را پیدا خواهند کرد. 
فرمانده ستاد عملیاتی مبارزه با کرونای 
کالنشهر تهران در ادامه گفت: بنابراین در 
کنار رعایت شیوه نامه های بهداشتی تزریق 
دز سوم شبیه دزهای اول و دوم است، یعنی در 
دسترس ترین واکسن اعم از همگن و ناهمگن 
توصیه سازمان بهداشت جهانی است و باید 

تلقیح صورت گیرد. 
زالی درخصوص درخواست مردم برای 
اظهار  دز سوم  در  آسترازنکا  واکسن  تزریق 
کرد: خوشبختانه با توجه به اینکه سبد داخلی 
واکسن ما در حال حاضر به گونه ای شده است 
برای دز سوم  را  پلت فرم های متنوعی  که 

داریم، بنابراین کسانی که پلت فرم هایی را 
برای مثال  در دزهای قبلی استفاده کردند، 
از نوع ویروس ضعیف شده استفاده کردند و 
حاال می خواهند از پلت فرم پروتئینی استفاده 
تولید می شود و  اکنون در کشور  کنند، هم 

موجود است. 
او از رسانه ها درخواست کرد تا نسبت به 
واکسن های داخلی تبلیغ بیشتری کنند و گفت: 
رسانه ها نیز راجع به تنوع جدید واکسن های 
دز  در  استفاده  قابلیت  که  کشور  در  موجود 
سوم را دارند از جمله محصوالت اسپایکوژن، 
پاستور، برکت و مواردی از این دست تبلیغ 

بیشتری کنند. 
اطالعات  اینکه  به  واکنش  در  زالی 
در  شفاف  صورت  به  کسن ها  وا ین  ا
اظهار  است،  نگرفته  قرار  مردم  اختیار 
از  یکی  اصوال  پروتئینی  واکسن های  کرد: 
بهترین و مرغوب ترین واکسن های جهانی 
هستند که خوشبختانه پلت فرم آن در ایران 
شکل گرفته است و همین حاال سه واکسن 
پروتئینی در سبد داریم و حتی واکسن نورا 

هم واکسن پروتئینی است که فاز دوم آن با 
موفقیت به پایان رسید. 

فرمانده ستاد عملیاتی مبارزه با کرونای 
سبد  بنابراین  کرد:  اضافه  تهران  کالنشهر 
واکسن شرایط  تنوع  نظر  از  داخلی  واکسن 
خوبی دارد و خوشبختانه تمام واکسن هایی که 
دز سوم بالینی را در کشور و تهران طی کردند 
مطالعات سخت گیرانه ای داشتند برای مثال 
برای بررسی واکسن پاستور جمعیت کثیری 
در هفت استان در فاز سوم مشارکت کردند 
و مبتنی بر مطالعات، اثربخشی و ایمنی زایی 
و کم خطری آن اثبات شده است. بنابراین از 
نظر میزان جمعیت مورد مطالعه در فازهای 
بالینی مطالعات واکسن، این اطمینان خاطر 
را به شهروندان می دهم که به کفایت الزم 

مطالعات انجام شده است. 
و  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  او 
سازمان غذا و دارو در تک تک فازهای مورد 
بررسی واکسن ها مداخله کردند، گفت: تحلیل 
و بررسی ها توسط وزارت بهداشت و سازمان 
اوقات معیارهای  انجام و گاهی  دارو  غذا و 

به نظرم  بنابراین  سخت گیرانه هم داشتند 
و  کرد  اعتماد  داخلی  واکسن  به  باید  کامال 

جای نگرانی وجود ندارد. 
فرمانده ستاد عملیاتی مبارزه با کرونای 
کالنشهر تهران در پاسخ به این سوال که 
بسیاری از مردم منتظر ورود واکسن آسترازنکا 
تزریق دز سوم هستند، گفت: توصیه  برای 
من برای همه این است که در دسترس ترین 
واکسن بهترین واکسن است. این یک اصل 
است که سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده 
بهداشت  سازمان  مطالعه  آخرین  در  است. 
جهانی که به آن تاکید دارد توصیه می شود 
کشورها معطل رفتن به سمت تزریق واکسن 
دز سوم ناهمگن نباشند و اگر در شرایطی از 
واکسن در دسترس همگن استفاده کنند، این 

اولی و برتر از نزدن واکسن است. 
زالی در پاسخ به این سوال که با توجه 
به شیوع سویه کرونا پیش بینی پیک بعدی 
در تهران چگونه است؟ گفت: بخش زیادی 
از این پیش بینی به خود ما مرتبط است، چرا 
که رعایت شیوه نامه های بهداشتی فاکتوری 
است که نشان می دهد آیا به سمت این پیک 

خواهیم رفت یا خیر. 
او ادامه داد: میزان اقبال مردم به دز سوم 
واکسیناسیون، نظم در واکسیناسیون، پوشش 
کامل تر بخشی که هنوز واکسن دز اول را 
دریافت نکردند، تکمیل فازهای تزریق واکسن 
و مواردی از این دست همه پارامترهایی است 
که نشان می دهد اگر درست انجام شود موج 
بعدی شکل نخواهد گرفت، اما اگر در هر یک 
از فرایندها کاستی داشته باشیم، ممکن است 

با تلخی موج روبرو باشیم. 

دز سوم واکسن در مقابل اومیکرون ایمنی زایی مناسبی دارد؛

زالی: مردم به واکسن کرونای داخلی اعتماد کنند!



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1937- یکشنبه 3 بهمن 1400 اقتصاد- 

سازمان  سابق  رئیس 
داشت:  اظهار  تجارت  توسعه 
و  فعلی  شرایط  با  توجه  با 
برای  دولت  برنامه  نبودن  مشخص 
جذب  و  خارجی  سرمایه گذار  جذب 
و  داخلی  سرمایه گذار  داشتن  نگه  و 
صادرات  هدف گذاری  زیرساخت ها ، 
۱2 میلیارد دالری به روسیه تنها یک 
دو  که  می رسد  نظر  به  زیبا  دورنمای 
کنند  طراحی  می توانند  جمهور  رئیس 
اما نمی توان نتیجه ای از آن گرفته شود.
مورد  در  مودودی  محمدرضا 
هدف گذاری صادرات ۱2 میلیارد دالری 
از  یکی  روسیه  کرد:  اظهار  روسیه  به 
ما  که  است  اوراسیا  عضو  کشورهای 
سال ها برای ارتقای روابط خود با این 
کشورها برنامه ریزی کرده ایم. مهم ترین 
فعالیت  اوراسیا  در  که  هم  کشوری 
می کند و سهم باالیی از تجارت جهانی 
دارد، روسیه است. صادرات این کشور 
به دنیا حدود 2۳۰ میلیارد دالر بوده و 
این  واردات  میلیارد دالر  از 2۰۰  بیش 

کشور است. 
روابط  ارتقای  امکان  افزود:  وی 
تجاری ایران و روسیه مشروط به یک 
سری اتفاقات وجود دارد. چند سال پیش 
در دولت اول آقای روحانی، وزیر وقت 
آقای نعمت زاده سفری به روسیه داشت. 
در همین سفر یک فهرست ۱.5 میلیارد 
دالری به ایشان سفارش داده شد. وقتی 
به ایران برگشتند خیلی خوشحال بودند 
که این سفر ۱.5 میلیارد دالر سفارش 
داشته است اما ما نتوانستیم نه تنها این 
بلکه اساسا در  تامین کنیم  را  فهرست 
تجارت  میزان  نتوانستیم  سال ها  این 
میزان  و  دهیم  ارتقا  روسیه  با  را  خود 
صادرات ما به این کشور بیشتر از 2۰۰ 
بنابراین  نیست.  دالر  میلیون   ۳۰۰ تا 
با همان ۱.5 میلیارد دالر فاصله  حتی 

زیادی داریم. 
مودودی تصریح کرد: مشکل این 
از  دیگر  بسیاری  مانند  روسیه  که  بود 
کشورها که نقش به سزایی در تجارت 
جهانی دارند، یک بازار مدرن دارد. بازار 
مدرن برخالف بازار سنتی ما یک سری 
از زیرساخت ها و الزاماتی دارد که ما در 
بازارهای سنتی مثل عراق و افغانستان 
افغانستان  و  عراق  هستیم.  آن  شاهد 
بسیار شبیه به ما هستند و بنابراین ما 
تجارت  کشورها  این  با  راحت تر  بسیار 
بیشتر  بسیار  که  روسیه ای  تا  می کنیم 
از عراق و افغانستان تقاضا دارد و بازار 
مدرن تر  بسیار  اما  است  بزرگ تری 

 5۰ بازار  با  عراق  که  آنجا  از  است. 
میلیارد دالری خود چون از نظر ساختار 
کسب وکار  بسیار شبیه به ما است، سهم 
ایران به 8 میلیارد دالر تا ۱2 میلیارد دالر 
هم می رسد. به همین دلیل از بازار 7 تا 
8 میلیارد دالری افغانستان توانستیم 2 

تا ۳ میلیارد دالر را جذب کنیم.
حال  این  با  کرد:  اضافه  وی 
کشوری مانند روسیه که ساالنه حدود 
دارد،  دنیا  از  واردات  میلیارد دالر   2۳۰
دالر  میلیون   ۳۰۰ از  کمتر  ما  سهم 
سری  یک  مدرن  بازار  چراکه  است. 

الزاماتی دارد.
توسعه  ن  ما ز سا بق  سا ئیس  ر
در  مثال  برای  کرد:  بیان  تجارت 
نام  به  بزرگی  مجموعه های  روسیه 
جه  ا مو ی  ه ا نجیر ز ی  ه ها شگا و فر
هزار   5 آنها  کوچکترین  که  می شویم 
و بزرگترین آنها حدود 5۰ هزار تا 6۰ 
هزار شعبه دارند. بنابراین حتما باید در 
الزام  و  کنند  بزرگ خرید  مقیاس های 
می بیندند  که  قراردادی  در  که  دارند 
تمام  در  می گیرند  که  کاالیی  کیفیت 
قیمت  و  باال  توناژ   باال،  سال  طول 
کشور  در  ما  باشند.  داشته  یکسان 
خود برای چنین بازار مدرنی در تولید 
لجستیک و ترانزیت و خدمات پس از 

فروش بازار ایجاد نکردیم. 
وی اضافه کرد: نکته مهم در این 
صادراتی  ترکیب  که  است  این  میان 
روسیه شبیه به ترکیب صادراتی ایران 
و  گاز  و  نفت  در  ما  مثال  برای  است. 
موارد  این  و  هستیم  توانمند  معادن 
تشکیل  را  ما  تجارت  از  باالیی  سهم 
همین  رای  دا هم  روسیه  می دهد. 
صنایع  معدنی،  صنایع  در  ظرفیت ها 
گاز و.... است. برای مثال صنعت غذای 
روسیه بسیار جذاب است و بیش از 4۰ 
این کشور  بازار  از  میلیارد دالر   5۰ تا 

محصوالت غذایی و کشاورزی است که 
ما در ایران در این مورد کارخانه های 
کوچک مقیاس داریم که نمی توانند در 
عالوه  کنند.  ورود  بین المللی  مقیاس 
سختگیرانه ای  استانداردهای   این  بر 
به  نمی توانیم  ما  که  دارد  کشور  این 

راحتی آنها را کسب کنیم.
مودودی گفت: صرف نظر از این 
مرغ  بخواهد  شرکت  یک  اگر  موضوع 
ما  کند،  تامین  را  روسیه  مرغ  تخم  یا 
در داخل با کمبود بسیار زیادی مواجه 
ممانعت  برای  هم  ایران  در  می شویم. 
به مشکل بخورد،  بازار داخل  اینکه  از 
به  می تواند  که  شده  تعریف  قواعدی 
کند.  بازدارنده عمل  عامل  عنوان یک 
تعهدی  چنین  نمی توانیم  ما  بنابراین 
دهیم و هیچ یک از شرکت های ایرانی 

هم توانایی آن را ندارند. 
وی اظهار کرد: برای ارتقای سهم 
قالب یک  در  باید  روسیه  بازار  از  خود 
محصوالت  از  برخی  مگاپروژه،  سری 
هستیم  مطمئن  که  روسیه  موردنیاز 
سال   ۱5 تا   ۱۰ تا  همچنان  آنها  برای 
از کشور وابسته خواهد  به خارج  آینده 
بود؛ به صورت گلخانه ای و در مقیاس 
صادراتی تولید کنیم. چنین اقدامی نیاز 
به سرمایه گذار و اقدامات بلندمدت دارد. 
برای این کار باید استانداردهای خود را 
هماهنگ  بین المللی  استانداردهای  با 
کنیم. از آنجا که ما یک کشور صادراتی 
را  خود  هم  ما  تولید  نیستیم،  قدرتمند 
ملزم نمی داند تا که این استانداردها را 
هم  موضوع  این  بنابراین  کنند  رعایت 

یک مانع تعیین کننده است. 
این کارشناس حوزه تجارت متذکر 
همچنان  هم  ما  بانکی  مشکالت  شد: 
در سال های  روسیه  است. گرچه  باقی 
متمادی اعالم کرده است که همراهی 
ما  اما  داشت  خواهد  ایران  با  را  الزم 

همچنان نتوانستیم در جابجایی پول در 
مشکالت  و  کرده  عمل  موفق  روسیه 
مختلفی داشتیم. بنابراین اگر ما نتوانیم 
مسائل تحریم ها را از طریق دیپلماسی 
چندان  هم  روسیه  حتی  کنیم  حل 
را  همکاری  ظرفیت  توانست  نخواهد 
گسترش دهد. تمام اینها منجر به این 
مسیر  همان  در  همچنان  که  می شود 

گذشته قدم برداریم.
احتماال  که  کاری  داد:  ادامه  وی 
در سازمان توسعه تجارت انجام شده و 
قبال هم انجام می شد این بود که بررسی 
می کردیم آنها چه ترکیب کاالیی را وارد 
می کنند و ما چه کاالهایی را می توانیم 
و  می زنند  جمع  را  اعداد  کنیم.  صادر 
گاهی  یا  دالر  میلیارد   ۱2 مثل  رقمی 
برای تجارت جهانی به 5۰ تا 6۰ میلیارد 
دالر می رسند. اما آیا ما لزوما می توانیم 
با  را در مقیاس صادراتی و  آن کاالها 
قیمت رقابتی در داخل تولید کنیم که 
بتوانیم بازار صادراتی را تامین کنیم. تا 
زمانی که ما نتوانیم در مقیاس صادراتی 
پروژه تعریف کنیم و واحدهای تولیدی 

ما عمدتا محلی یا گاهی ملی هستند.
مواردی  در  کرد:  بیان  مودودی 
مثل مواد پتروشیمی و فوالد توانستند 
و  کنند  لید  تو نی  جها مقیاس  ر  د
و  شده  انجام  خوبی  مگاپروژه های 
ما  از صادرات  میلیارد دالر  بر 2۰  بالغ 
می دهد.  تشکیل  موارد  همین  هم  را 
روسیه  بازار  در  واقعا  بخواهیم  اگر  اما 
حضور داشته باشیم این موارد جذابیت 
زیادی ندارد چرا که این کشور می تواند 
تولیدکننده بالقوه همه این محصوالت 
و  ایران  بین  موجود  مشابهت  علت  به 

روسیه باشد.
بعضی  ر  د  : د کر فه  ضا ا وی 
کشور  داخل  در  باید  دیگر  محصوالت 
باید همین امروز پروژه ها را برای حضور 
در این بازار کلید بزنیم. زیرساخت های 
الزم،  فروش  ار  پس  خدمات  و  الزم 
حمل و نقل و لجستیک و. .. را در کنار 
هم ببینیم تا امیدوار باشیم در 5 سال 
به  کالن  سرمایه گذاری  یک  با  آینده 
فعلی  با شرایط  توجه  با  برسیم.  نتیجه 
برای  دولت  برنامه  نبودن  مشخص  و 
جذب  و  خارجی  سرمایه گذار  جذب 
و  داخلی  سرمایه گذار  داشتن  نگه  و 
صادرات  هدف گذاری  زیرساخت ها ، 
۱2 میلیارد دالری به روسیه تنها یک 
دو  که  می رسد  نظر  به  زیبا  دورنمای 
کنند  طراحی  می توانند  جمهور  رئیس 
اما نمی توان نتیجه ای از آن گرفته شود.

پیاممدیرعاملبانکتوسعهصادراتایرانبهمناسبتروززن
صدور  با  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت  سالروز  پیامی 

)س( و روز زن را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
متن تبریک پیام دکتر سیدعلی حسینی به شرح ذیل است:

انا اعطیناک الکوثر ...
2۰ جمادی الثانی میالد خجسته فاطمه زهرا )س( 

آسمانی  محبت  زالل  چشمه  از  که  امامت  مادر  و  والیت  همسر  نبوت،  دخت 
خدیجه کبری زمینی شد، روز بزرگداشت مقام »زن« و مرتبه واالی »مادر« است.

ابرام در باورهای دینی، ایمان به امام عصر خویش و صراحت کالم از جمله 
ویژگیهای فرزند نبی مکرم اسالم بود که باید به این خصایص، پاکدامنی و تربیت 

بهترین فرزندان عالم بشریت را افزود.
در  اند  بوده  یکتا  الگوی  این  از  تبعیت  به  مفتخر  که  اسالمی  ایران  زنان 
دامان پاک خود دردانه هایی پرورش دادند که تا قله شهادت پیش رفتند و در 

بلندای ابدیت جای گرفتند.
تبریک اینجانب، شادباش به بانوان ایران اسالمی به ویژه بانوان شاغل در 
نظام بانکی خواهد بود که در کنار وظائف ویژه یک زن، در جایگاههای خطیر 
اسالم،  گرامی  بانوی  بزرگداشت  کنند.  می  وظیفه  انجام  ادارات  و  ها  مدیریت 

فرصت ذیقیمتی برای سپاسگزاری از خدمات این عزیزان است.
این روز خجسته که به حق زیبنده زنان کشورمان است، بر بانوان همکار 

فرخنده و مبارک باد.
سیدعلی حسینی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

بانکدارینوینباهمراهبانکپاسارگاد
نظیر  مختلفی  امکانات  داشتن  با  پاسارگاد  بانک 
سامانه بانکداری مجازی، برنامه همراه بانک، وب اپلیکیشن، 
به  قادر  پیامکی،  و  )ستاره مربع(  کددستوری  سامانه های 
ارائه طیف وسیعی از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری 
و شبانه روزی به مشتریان و حتی اشخاصی که در بانک 

پاسارگاد حساب ندارند، است.
تمامی ساعات،  این سامانه ها می توانند در  کاربران 

امور بانکی روزمره مانند انواع انتقال وجه، استعالم موجودی و گزارش گیری، پرداخت 
قبض و… را با استفاده از این امکانات در کمترین زمان ممکن به انجام برسانند. 
ارزش این خدمات با توجه به سهولت و در دسترس بودن آن پس از وقوع شرایط 

پاندمی کرونابیش از پیش برای مشتریان بانکی روشن شد.
از طریق  امور روزمره  انجام  به واسطه رواج روزافزون  نوین  تحوالت دنیای 
شبکه اینترنت، منجر به شکل گیری مفاهیم نوینی نظیر دولت و شهر الکترونیک 
شده و جامعه بشری نیز برای انجام امور خود از جمله خدمات روزمره شهروندی تا 
امور کالن و پیچیده، مطالبه گر خدمات الکترونیک گردیده است. این شرایط راه را 
برای گسترش و شکل گیری بانکداری الکترونیک تسهیل کرده است و بانک ها نیز 
به دلیل ماهیت خدمات خود و در راستای حفظ مشتری مداری و سهولت دسترسی 

آن ها به دریافت انواع خدمات بانکی، نمی توانند چشم بر این موضوع ببندند.
در واقع اکنون استفاده از بانکداری الکترونیک، مزیت رقابتی بانک ها محسوب 
می شود و عالوه بر مشتری مداری، مزایایی نظیر افزایش امنیت و کاهش خطاهای 
بانکی به دلیل دخالت نداشتن انسان، کاهش وابستگی مشتریان به یک شعبه خاص، 
استفاده از خدمات بانکی در ساعات غیراداری، کاهش نیاز مشتریان به نگهداری 
وجه نقد، امکان پیگیری و گزارش گیری دقیق و سریع و گسترش طیف مشتریان 

به لحاظ جغرافیایی را به دنبال دارد.
بانک پاسارگاد نیز که همواره در ارائه خدمات نوین بانکداری پیشگام بوده 
 The Banker( برندفاینانس  و  بنکر  مؤسسه  رتبه بندی مشترک  و طبق  است 
ایرانی در  بانک  تنها  به عنوان  رتبه بندی جهانی  از لحاظ   )BrandFinance و 
این موضوع  بر  بدو تأسیس خود  از  قرار دارد،  دنیا  برتر  بانک  برند  فهرست 5۰۰ 
تمرکز کرده و با ارائه ابزارهایی مانند اپلیکیشن موبایلی همراه بانک، وب اپلیکیشن 
بانکداری الکترونیک، سامانه بانکداری مجازی، اپلیکیشن های مالی پی پاد و ویپاد 
و سامانه های پیامکی و کد دستوری استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را برای 

مشتریان این بانک آسان نموده است.
عنوان  تحت  که  پاسارگاد  بانک  الکترونیک  بانکداری  امکانات  از  یکی 
»همراه بانک« شناخته می شود، طیف گسترده ای از خدمات بانکی شامل خدمات 
مشتریان  چنانچه  دارد.  بر  در  را  و…  تسهیالت  خدمات  کارت،  خدمات  سپرده، 
طریق  از  بانک  در  حضور  جای  به  سپرده  خدمات  از  بخواهند  بانک  این  محترم 
جزئیات  سایر  و  موجودی  فهرست  می توانند  کنند،  استفاده  هوشمند  همراه  تلفن 
را  خود  سپرده های  گردش  و صورت  ببینند  اپلیکیشن  این  با  را  خود  سپرده های 
به صورت لیست یا نمودارهای خطی، میله ای و دایره ای مشاهده کنند. به عالوه، 
امکان خروجی گرفتن گردش سپرده به صورت فایل PDF و اکسل نیز میسر است. 
همچنین کاربران می توانند از طریق بخش خدمات سپرده همراه بانک پاسارگاد، 
قبوض خود را با وارد کردن شناسه قبض یا اسکن بارکد درج شده روی آن پرداخت 
اپراتور همراه اول نیز قادر هستند تنها با وارد کردن شماره تلفن  کنند. مشترکین 
همراه و بدون نیاز به مشخصات قبض، صورت حساب خود را پرداخت نمایند. در 
بخش سپرده همچنین امکان انتقال وجه آنی و مستمر )پرداخت یک باره یا چندباره 
زمان بندی شده در آینده( درون شبکه پاسارگاد و بین بانکی )ساتنا و پایا( با قابلیت 

درج شرح مقصد و مبدأ تعبیه شده است.
البته خدمات همراه بانک به حوزه بخش خدمات سپرده محدود نمی شود، بلکه 
مشتریانی که قصد استفاده از خدمات کارت و پرداخت شتابی را دارند، می توانند 
خدمات مربوط به کارت بانکی خود را نیز از طریق همراه بانک دریافت کنند. به این 
ترتیب امکان دریافت رمز پویا، مشاهده موجودی کارت، انتقال وجه کارت به کارت، 
پرداخت هزینه خدمات از طریق اسکن بارکد روی قبض یا وارد کردن شناسه، خرید 
شارژ، دریافت ده گردش آخر کارت بانک پاسارگاد و همچنین مسدود کردن کارت 

)در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن( نیز در دسترس است.
نیز می توانند لیست تسهیالت دریافت شده و  مشتریان در بخش تسهیالت 
جزئیات آن ها را مشاهده و اقساط آن را پرداخت کنند. به عالوه، در بخش »سایر« 
این اپلیکیشن امکان ثبت مبلغ چک های صادره، گزارش گیری از چک های صادره و 
واگذار شده، مشاهده لیست انتقال وجه های مستمر عادی، ساتنا و پایا، مشاهده گزارش 
پرداخت قبض مستمر، امکان ایجاد دفترچه مدیریت شماره سپرده و کارت های مقصد 

و… وجود دارد و به مشتریان در مدیریت بهتر امور مالی کمک شایانی می کند.

تفاهمنامهبیمهآسیاوپتروایمنشریفبهامضایمدیرانعامل
دوشرکترسید

بیمه آسیا با انعقاد تفاهم نامه با شرکت پترو ایمن 
شریف، کلیه امور بیمه ای این شرکت به ویژه در حوزه تولید 
فرآورده های صنعتی، حمل و نقل و صادرات محصوالت و 

نیروی انسانی را به انجام می رساند.
به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی بیمه 
آسیا، با حضور مسعود بادین، نایب رییس هیات مدیره و 

مدیرعامل بیمه آسیا و معاونین وی، تفاهم نامه همکاری های بیمه با شرکت پترو 
ایمن شریف به امضا رسید.

در این مراسم، مدیرعامل بیبمه آسیا ضمن اشاره به توانگری مالی این شرکت 
که امسال با شاخص ۱۳۳ درصد از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تایید 
شده است، گفت: شرکت بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور و 
با توانمندی باالی فنی و مالی و با در اختیار داشتن کارشناسان و شبکه فروش 

توانمند و خبره، خدمات بهینه ای را به شرکت پترو ایمن شریف ارائه خواهد داد.
مهندس شاه پسند مدیرعامل شرکت پترو ایمن شریف نیز در این نشست، 
ضمن قدردانی از مدیرعامل بیمه آسیا در عقد تفاهم نامه مذکور، بر توسعه همکاری 
های فی مابین تاکید کرد و گفت: انعقاد این تفاهم نامه بسترهای الزم را برای 

اجرای طرح های جدید تولیدی و صنعتی فراهم می آورد.
گفتنی است شرکت فنی مهندسی پترو ایمن شریف در سال ۱۳8۹ توسط 
تعدادی از مهندسان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه های برتر ایران و با هدف 
توسعه علم و فناوری در زمینه محیط زیست بنیانگذاری شده و تا کنون بیش از 

۱5۰ پروژه فنی و مهندسی را به انجام رسانده است.
این شرکت با در اختیار داشتن تاسیسات متعدد فرآوری روغن های صنعتی 
در سطح کشور، محصوالت خود را به کشورهای اروپایی صادر می کند و در این 

کشورها دارای شعب و واحدهای تولیدی و صنعتی است.
بر اساس تفاهم نامه بیمه ای فی مابین بیمه آسیا و پترو ایمن شریف، تاسیسات، 
فعالیت ها و نیروی انسانی این شرکت در حوزه های بیمه آتش سوزی، باربری، 

مهندسی، مسئولیت و درمان و بیمه های زندگی تحت پوشش قرار می گیرند.

زنگخطروارداتسوخت
باادامهشدتمصرفانرژی

شــدت مصــرف انــرژی در ایــران از ســال 2۰۱۱ تــا 2۰۱۹ برخــالف 
نمــودار جهانــی کــه بــا حرکتــی کاهشــی روبــه رو بــوده اســت، یــک روند 
صعــودی را طــی کــرده و در ســال 2۰۱۹ نســبت بــه ســال 2۰۱۱ بــه ۳۳ 
درصــد رشــد رســیده اســت و اگــر مصــرف ســوخت در کشــور بــا همیــن 

رونــد ادامــه پیــدا کنــد، ایــران واردکننــده ســوخت خواهــد شــد.
ــش و پخــش  ــی پاالی ــان از شــرکت مل ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
ــدون  ــرژی )ب ــرف ان ــال 2۰۱۹ مص ــران، در س ــی ای ــای نفت فرآورده ه
ــج  ــران حــدود پن ــر و هســته ای( در ای احتســاب ســوخت های تجدیدپذی
برابــر میانگیــن مصــرف انــرژی در جهــان بــوده اســت. بهــره وری پاییــن 
انــرژی و عــدم اجــرای طــرح هــای بلندمــدت مدیریــت مصرف در کشــور 
بــا وجــود اقدامــات مســتمری کــه در حــوزه تولیــد و تامیــن انــرژی انجام 
می شــود، گویــای ایجــاد یــک نابرابــری قریب الوقــوع در تــراز بیــن تولیــد 

و مصــرف اســت.
آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه شــدت مصــرف انــرژی در ایــران از 
ســال 2۰۱۱ تــا 2۰۱۹ برخــالف نمــودار جهانــی کــه بــا حرکتی کاهشــی 
روبــه رو بــوده اســت، یــک رونــد صعــودی را طــی کــرده و در ســال 2۰۱۹ 

نســبت بــه ســال 2۰۱۱ بــه ۳۳ درصــد رشــد رســیده اســت.
در ســبد ســوخت به طــور مشــخص بنزیــن و نفــت گاز کــه یکــی از 
اهرم هــای راهبــردی در بــازار انــرژی را بــه خــود اختصــاص می دهنــد، 
ــای  ــی از دغدغه ه ــرف یک ــش مص ــازماندهی آن در بخ ــت و س مدیری
ــه  مهــم امــروز شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ب
عنــوان متولــی اصلــی در تامیــن و توزیــع ایــن ســوخت به شــمار مــی رود.

ــد و  ــزان تولی ــن می ــه بی ــش فاصل ــه کاه ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــبد  ــن در س ــرف بنزی ــمگیر مص ــد چش ــر و رش ــال حاض ــرف در ح مص
ســوخت خودروهــا زنــگ هشــدار واردات را بــه صــدا درآورده اســت. در 
ایــن شــرایط کــه بــا فروکــش کــردن پاندمــی کرونــا و رفــع ممنوعیــت 
ترددهــا و همچنیــن افزایــش ایمنــی در ســطح کشــور در عمــل شــاهد 
افزایــش مصــارف بیشــتر از پیش بینــی هســتیم، دور از انتظــار نخواهــد 
بــود تــا بــازار مصــرف در ایــن رشــدی صعــودی اســتمرار داشــته باشــد 
و واحدهــای پاالیشــی موجــود را بــا توجــه بــه اســتمرار تولیــد کــه اکثــر 
ــه به ســازی و نوســازی اســت  ــه اتفــاق تاسیســاتش نیازمنــد ب قریــب ب
را بــا یــک فشــار حداکثــری در تولیــد مواجــه کنــد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــام در  ــت خ ــوزه نف ــی ح ــع پاالیش ــوازن در صنای ــعه مت ــه عدم توس ک
ــرایط را  ــیخته ش ــرف افسارگس ــا مص ــد ب ــته، می توان ــال های گذش س

ــد. ــرای واردات آمــاده کن ب
ــود در کشــور از  ــای موج ــار پاالیشــی واحده ــه آم ــی ب ــر نگاه اگ
ــد  ــه رون ــرد ک ــاهده ک ــوان مش ــود، می ت ــه ش ــون انداخت ــته تاکن گذش
پاالیــش از ســال ۱2۹۱ بــا تاســیس پاالیشــگاه آبــادان کلیــد می خــورد 
ــال های  ــن س ــش بی ــت پاالی ــوط، صنع ــای مرب ــترش واحده ــا گس و ب
۱۳۰۰ تــا ۱۳2۰ نخســتین قــدم خــود را بــرای ظرفیتــی در حــدود 8۰۰ 
هــزار بشــکه در روز برمــی دارد و یــک حرکــت صعــودی را آغــاز می کنــد.
در ادامــه ایــن رونــد، نمــودار ظرفیــت پاالیــش فرآورده هــای نفتــی 
در ســال ۱۳6۰ و هم زمــان بــا جنــگ تحمیلــی از یــک میلیــون و 2۰۰ 
هــزار بشــکه رونــدی نزولــی را طــی می نــد و بــه مــرز 6۰۰ هــزار بشــکه 
ــراوان در  ــای ف ــبانه روزی و مجاهدت ه ــات ش ــا اقدام ــا ب ــد. ام می رس
پاالیشــگاه هایی کــه زیــر یــوغ بمب هــای بعثی هــا قــرار گرفتــه بودنــد 
شــروع بــه احیــاء و تجدیــد ظرفیــت پاالیشــی می شــود و ســرانجام نقطه 
عطــف تاریــخ پاالیــش کشــور بــه ظرفیــت پاالیــش روزانــه 2 میلیــون و 

۱84 هــزار بشــکه می رســد.
امــا درخصــوص ســبد محصــوالت پاالیشــگاه ها نیــز بایــد اذعــان 
کــرد در ســال ۱۳57، تولیــد بنزیــن ۱۳ درصــد و نفــت گاز 22 درصــد را 
ــه ۱4 درصــد  ــود کــه در ســال 76 بنزیــن ب ــه خــود اختصــاص داده ب ب
ــرز ۱7  ــن در م ــال ۹۱ بنزی ــد و در س ــد می رس ــه 28 درص ــت گاز ب و نف
درصــد و نفــت گاز در خــط ۳۳ درصــد متوقــف می شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه آمــار تولیــد بنزیــن و نفــت گاز در ســال۹۹ بــه ترتیــب کــه بــر 
روی ۹۳ و ۱۰۳ میلیــون لیتــر در روز مانــور می دهــد، در 6 ماهــه  نخســت 
ــش  ــد. در بخ ــر در روز می رس ــون لیت ــه ۹5 و ۱۰4 میلی ــال ۱4۰۰ ب س
کیفی  ســازی نیــز درصــد بنزیــن و نفــت گاز یــورو بــا یــک رشــد فزاینــده 
ــد فرآورده  هــای  ــه ترتیــب ۳6 و ۳۹ درصــد تولی ــه ســال ۹۱ ب نســبت ب

ــوند. ــامل می  ش ــور را ش مذک
بــا رونــد فزآینــده مصــرف، تولیــد روزانــه بنزین هــم اکنون بــه ۱۰5 
میلیــون لیتــر در روز رســیده، ایــن درحالــی اســت کــه میــزان مصــرف 
به طــور میانگیــن در 2 مــاه گذشــته بــه حــدود ۹۰ میلیــون لیتــر در روز 
رســیده اســت. ایــن امــر مویــدی بــر ایــن موضــوع اســت کــه فاصلــه 
چندانــی بیــن میــزان تولیــد و مصــرف ایــن ســوخت باقــی نمانــده اســت.

ــدم  ــورت ع ــده، در ص ــام ش ــی انج ــا پیش بین ــر ب ــال حاض درح
ــاری در  ــد ج ــداوم رون ــر ت ــرف دیگ ــوخت و از ط ــرف س ــت مص مدیری
ــا یــک جهــش قابــل توجــه بــه  ســال ۱4۰5 میــزان مصــرف بنزیــن ب
۱۱7 میلیــون لیتــر در روز، درســال ۱4۱۰بــه ۱۳4 میلیــون لیتــر در روز و 
در افــق ســال ۱42۰ بــه بیــش از ۱5۳ میلیــون لیتــر در روز خواهد رســید.

رونــد افزایشــی مصــرف ســوخت تــا جایــی پیــش رفتــه اســت کــه 
براســاس اظهــارات اخیــر وزیــر نفــت، اگــر کرونــا نبــود در شــرایط فعلــی 

روزانــه ۱2۰ میلیــون لیتــر بنزیــن مصــرف مــی شــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه باتوجــه بــه حجم قاچــاق کــه روزانــه معادل 
هشــت میلیــون لیتــر از فرآورده هــای نفتــی در ایــن بــازار ســیاه بــه دلیــل 
عــدم نظــارت مســتمر و اختــالف قیمتــی فرآورده هــا در آن ســوی مرزهــا 
بــه فــروش می رســد، در عمــل میــزان تولیــد را بــه مــوازات بــازار تقاضــا در 
حــال هم ســطح شــدن قــرار می دهــد کــه ایــن امــر هــم فرصــت صــادرات 
و بــه تبــع آن ارزآوری و ایجــاد ارزش افــزوده را از کشــور ســلب می کنــد،  
هــم فرصــت افزایــش ذخایــر اســتراتژیک را از کشــور دریــغ خواهــد کــرد 
و هــم راه نفتکش هــای خارجــی را به منظــور پهلوگیــری در بندرگاه هــای 

کشــور بــرای واردات محموله هــای ســوخت همــوار خواهــد کــرد.
ــاالی ســوخت، خــروج میلیون هــا دالر ارز از کشــور  ــا مصــرف ب ب
جهــت واردات ســوختی کــه تــا پیــش از ایــن کشــور در تامیــن و تولیــد 
ــه  ــود، یکــی از عواقــب زیــان آور ب ــه مرحلــه خودکفایــی رســیده ب آن ب
ــا و  ــخ تلقــی می شــود. مصــرف بی محاب ــن اتفــاق تل وقــوع پیوســتن ای
افسارگســیخته ســوخت در کشــور می توانــد اتفــاق جبران ناپذیــری را در 
ایــن بــازار رقــم بزنــد، بــه گونــه ای کــه درپــی ایــن رخــداد کشــور از نظر 

سیاســی نیــز در فشــار بیــش از پیــش تحریم هــا قــرار گیــرد.
بنابرایــن بــرای ممانعــت از ایــن کــه کشــور متحمــل چنیــن هزینــه 
گزافــی در حــوزه انــرژی و ســبد ســوخت شــود می تــوان بــا اتخــاذ تدابیری 
همچــون کنتــرل میــزان مصــرف ســوخت بــه مدیریت ایــن بــازار پرداخت 
امــری کــه مســتلزم همــکاری و پشــتیبانی همه جانبــه همــه بخش هــای 
دخیــل در ایــن فرآینــد اعــم از وزارت صمــت، ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور، مجلــس شــورای اســالمی و غیــره اســت، تــا در حین اقدام شــرکت 
ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران در دولــت ســیزدهم در 
ــای پاالیشــی و پتروپاالیشــی به منظــور  ــداد واحده ــش تع راســتای افزای
بسترســازی جهــت ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر در صنایــع پاییــن دســتی و 
باتوجــه بــه شــرایط و تنگناهایــی کــه امــروز در حــوزه پاالیــش و مدیریــت 
مصــرف ســوخت حکــم فرماســت، فرصــت حضــور در بازارهــای بین المللی 
را از دســت نــداد و همچنیــن در جهــت اعتــالی صنعــت نفــت و پاالیــش 

کشــور بــا عزمــی ملــی گامــی موثــر برداشــت.

کارشناس حوزه تجارت مطرح کرد؛
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معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
آغاز ارسال پیامک به ۲۷۲ هزار نفر مشمول 

مالیات بر خودروی لوکس
معاون فناوری های سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: تعداد کل مشموالن 
مالیات بر خودروهای 272 هزار نفر برای 547 هزار خودرو در کل کشور هستند 
که ارسال پیامک را با ارسال برای ۱5 هزار مشمول آغاز کرده ایم و به طور 
مستمر به این عدد اضافه می شود و به زودی برای تمام 272 هزار مشمول 

پیامک ارسال می شود
هادی خانی درباره آخرین اطالعات از شناسایی خودروهای لوکسی که در 
سال جاری شامل اخذ مالیات می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر تمام دیتاها 
و اطالعات مورد نظر درباره مالیات بر خودروهای لوکس در پنجره واحد خدمات 
سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده  است و دارندگان خودرو می توانند به سایت 

مربوطه مراجعه و اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به آغاز ارسال پیامک به مشموالن گفت: به افرادی که مشمول 
مالیات بر خودروهای لوکس می شوند و شماره تماس آنها ثبت شده و در اختیار 

سازمان امور مالیاتی قرار داشت، پیامک مالیاتی ارسال شده  است.
ارزش  مجموع  که  افرادی  تمام  کرد:   تاکید  مالیاتی  امور  سازمان  معاون 
خودروهای خود و افراد تحت تکلف زیر ۱8 سال آنها باالی یک میلیارد تومان 
باشد مشمول مالیات بر خودروهای لوکس می شوند و باید به پنجره واحد خدمات 
سازمان امور مالیاتی مراجعه و وضعیت خود را از لحاظ میزان پرداخت مالیات 

بررسی و هر چه سریع تر نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.
خانی درباره جمعیت افراد شناسایی شده برای اخذ مالیات بر خودروهای 
لوکس گفت: تعداد کل مشموالن مالیات بر خودروهای 272 هزار نفر برای 547 
هزار خودرو در کل کشور هستند که ارسال پیامک را با ارسال برای ۱5 هزار 
مشمول آغاز کرده ایم و به طور مستمر به این عدد اضافه می شود و به زودی 
برای تمام 272 هزار مشمول پیامک ارسال می شود و همچنین اطالع رسانی ها 
در اینب اره انجام شده و افراد مالک خودرو خودشان می توانند به سایت مربوطه 

مراجعه و میزان مالیات تعیین شده را مشاهده کنند.     
مالیات  نرخ  اسالمی،  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  تصویب  با  اخیرا 
بر خودروهای لوکس در سال ۱4۰۱ مشخص شد و مالیات بر اساس مجموع 
ارزش خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی که در 
اختیار اشخاص حقیقی، خانواده و فرزندان کمتر از ۱8 سال و محجور سرپرست 
خانوار قرار دارد، تعیین شده است. طبق این مصوبه به  خودروهای تا سقف یک 
میلیارد تومان مشمول مالیات نخواهد شد. تا ۱.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد 
یک میلیارد تومان: یک درصد، تا ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.5 میلیارد 
تومان: 2 درصد، تا 4.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان: ۳ درصد، 
نسبت به مازاد 4.5 میلیارد تومان: 4 درصد است. گفتنی است براساس فرمول 
اخذ مالیات از خودروهای لوکس، مالیات خودروها از ۱۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان 

متغیر خواهد بود.

ضرورت  بر  تاجیک  محمدرضا 
و  ها  سیاستگذاری  در  پژوهی  آینده 
تصمیم گیری های مربوط به بازار کار 
و افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت: باید 
برای چهار سال بعد از فارغ التحصیلی 
دانشجویان برنامه ریزی داشته باشیم تا 
افراد پس از فراغت از تحصیل بتوانند 
بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود 

پیدا کنند.
فعال حوزه کار، آینده پژوهی برای 
متناسب سازی رشته های دانشگاهی را 
مورد تاکید قرار داد، گفت: آینده پژوهی 
از موضوعات بسیار مهمی است که باید 
در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و 
تدوین برنامه های کشور در نظر گرفته 
سرزمینی  آمایش  بحث  در  طبعا  شود. 
رشته ها و متناسب سازی رشته های 
دانشگاهی باید پتانسیل استانهای کشور 
را به دقت بررسی و نیازسنجی کنیم ولی 
نیازهای  بلکه  را  امروزمان  نیازهای  نه 
را  کشور  آینده  دهه  یک  یا  سال  پنج 

مورد شناسایی قرار بدهیم.
آنکه  ز  ا پس  د:  دا مه  دا ا وی 
باید جمعیت  نیازسنجی صورت گرفت 
سوق  سمت،  آن  به  را  کرده  تحصیل 
بدهیم و برای چهار سال فارغ التحصیلی 
دانشجویان برنامه ریزی داشته باشیم تا 

بتوانند  تحصیل  از  فراغت  از  بعد  افراد 
تحصیلی  رشته  با  متناسب  کار  بازار 

خود پیدا کنند.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان 
کرد: در بحث ورودی و خروجی دانشگاه 
ها همچنان با این مشکل مواجه هستیم؛ 
به یکباره تعداد بسیاری دانشجو در رشته 
هایی که بازار کار ندارند، جذب می کنیم 
را  بیکاری  التحصیلی  فارغ  از  بعد  ولی 

تجربه می کنند.
به اعتقاد تاجیک، در بحث متناسب 
سازی رشته های دانشگاهی باید آینده 
پژوهی را سرلوحه کار قرار بدهیم و از 
این  نظر و متخصص در  افراد صاحب 

حوزه استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف 

یک  در  که  است  این  آموزشی  نظام 
دوره دانشگاهها مثل قارچ رشد کردند 
انبوه  حجم  با  که  رسیدند  جایی  به  و 
سیاست  لذا  شدیم؛  مواجه  دانشجویان 
دانشگاهها در پیش گرفته شد  تجمیع 
اما مجددا این اتفاق در حال رخ دادن 
است و علیرغم اینکه بازار کار به لحاظ 
جذب  سیاست  نیست،  مناسب  تقاضا 

فارغ التحصیالن شکل گرفته است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران 
استان تهران به سیر صعودی و نزولی 
جمعیت ایران در دهه های اخیر اشاره 
کرد و گفت: آینده پژوهی گذشته، حال و 
آینده را در نظر می گیرد ولی متاسفانه ما 
از دوران قبل از انقالب تاکنون بر بستر 
آینده پژوهی حرکت نکرده ایم، قبل از 

به  و  نبود  زیاد  کشور  جمعیت  انقالب 
تدریج مسایل بهداشتی را ترویج دادند 
تا جمعیت را افزایش دهند. بعد از انقالب 
با پدیده دهه شصتی ها روبه رو شدیم و 
به یکباره تقاضای کار افزایش یافت و 
بازار کار را به هم ریخت؛ اکنون نیز به 
سال های قبل بازگشته ایم و خانواده ها 
عمدتا یا فاقد فرزند یا تک فرزند هستند 
نزولی  مجدداً  ایران  جمعیت  نمودار  و 

شده است.
به گفته تاجیک، نبود سیاست واحد 
و مشخص در بحث فرزندآوری و عدم 
وتشویقی  حمایتی  سیاستهای  اعمال 
ناشی از عدم آینده پژوهی باعث شده 
تا نمودار جمعیتی کشور به جای افزایش، 

روند نزولی را طی کند.
این کارشناس حوزه کار در پایان 
مدتی  پژوهی  ینده  آ گفت:موضوع 
به شکل  و  مشاوره  قالب  در  که  است 
در  و  فتاده  ا جریان  به  کارگروهی 
شناسایی خألهای موجود در بازار کار و 
ظرفیت های هر منطقه و استان موثر 
بوده است، به همین منظور باید از حاال 
برای یک دهه آینده بازار کار، اقتصاد و 
جامعه برنامه داشته باشیم و برای تدوین 
برنامه های پنج ساله یا ۱۰ ساله خود از 
پتانسیلهای آینده پژوهی استفاده کنیم.

یک فعال حوزه کار:

آینده پژوهی برای بازار کار ۱0 سال آینده یک ضرورت است
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گاز  شرکت  مدیرعامل 
ابتدای شروع  از  ایالم گفت: 
آذرماه  اول  از  که  این طرح 
و  صرفه جویی  هدف  با  سال جاری 
مدیریت انرژی شروع شده  است، میزان 
مصرف گاز ادارات و سازمان های دولتی 
مورد  بار،   ۱8 هزار و   4 از  بیش  استان 

بازرسی و پایش قرار گرفته است.
این  اعالم  با  شمس اللهی  عباس 
بخشنامه  بر  اساس  داشت:  اظهار  خبر 
از  گاز  مصرف  در  صرفه جویی  ابالغی 
سوی معان اول رئیس جمهور، تشکیل 
جلسات مرتبط در استانداری، مکاتبه و 
ابالغ به کلیه ادارات و نهادهای دولتی 
در جهت رعایت حداکثر صرفه جویی در 
مصرف گاز، شرکت گاز ایالم اقدام به 
گاز  مصرف  پایش  گشت های  تشکیل 

ادارات و ارگانهای دولتی نموده است.
این  شروع  از  اینکه  بیان  با  وی 
طرح تا کنون 5۰5 مورد اخطار به ادارات 
و ارگانهای دولتی استان که نسبت به 
نکرده اند  اقدام  مصرف  الگوی  رعایت 
ابالغ شده است، افزود: پیرو اخطار های 
صادره، متُاسفانه برخی از دوایر دولتی 
نه تنها در جهت رعایت الگوی مصرف 
افزایش مصرف  بلکه  نکرده اند  اقدامی 
نیز داشته اند که به ناچار نسبت به قطع 

گاز آنها اقدام شده است.
با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 

بیان اینکه تاکنون گاز 7 ارگان دولتی 
در سطح استان قطع شده است، تصریح 
افزایش مصرف  با برودت هوا و  کرد: 
گاز، اخیراً تعداد 2۰ دستگاه دولتی دیگر 
لیست  که  گاز می باشند  قطع  مشمول 
آنها به استانداری اعالم گردیده و در 
روند  در  فوری  اصالح  عدم  صورت 
نیز  دستگاه ها  این  گاز  خود،  مصرف 

قطع خواهد شد.
صرفه جویی  ضرورت  بر  وی 
مصرف  در  اداری  و  خانگی  مشترکین 
به  داشت:  اظهار  و  کرد  تُاکید  گاز 
انرژی،  مدیریت  و  صرفه جویی  منظور 
از مسئوالن ادارات درخواست شده بود 
که وسایل گرمایشی سازمان ها را یک 
ساعت قبل از اتمام ساعت کاری و نیز 

در تعطیالت آخر هفته خاموش کنند.
اینکه  به  اشاره  با  شمس اللهی 
سازمانی  رسالت  انجام  در  این شرکت 
با مشارکت  و مسئولیت اجتماعی خود 
گاز،  حوزه  بسیجی  و  امداد  نیروهای 
دمای محیط ادارات استان را رصد کرده 
قرار می دهد،  پایش  نزدیک مورد  از  و 
بازرسی ها،  دوره  این  طول  در  گفت: 
نهادهایی که  ادارات و  از  به آن دسته 
را  رفاه  دمای  یا  جویی  موضوع صرفه 
اخطار  اول،  مرحله  در  نکردند  رعایت 

کتبی ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه این گشت ها به 
ایام  کاری  ساعات  در  مستمر  صورت 
هفته  پایان  تعطیالت  در  نیز  و  هفته 
در  رفاه  دمای  رعایت  و  گاز  مصرف 

ادارات و ساختمان های دولتی را پایش 
می کنند، افزود: در صورت عدم رعایت 
صرفه جویی و دمای رفاه، در مرحله اول 
اخطار کتبی به این ادارات ابالغ می شود 
در  مصرف،  اصالح  عدم  صورت  در  و 
به  متخلف  ادارات  لیست  بعد  مرحله 
عدم  صورت  در  که  اعالم  استانداری 
رویه  یا عدم اصالح  اخطار ها  به  توجه 
مقررات  و  قوانین  برابر  گاز،  مصرف 

مربوطه، گاز آنها قطع خواهد شد.
در  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
این  در  گاز  جریان  پایداری  خصوص 
فصل از سال تُاکید کرد: با بسترسازی 
و تقویت زیر ساخت های خطوط انتقال 
تداوم  روند  گازرسانی،  شبکه های  و 
خدمت رسانی به مردم استان از وضعیت 
امیدواریم  و  بوده  برخوردار  مطلوبی 
الزم،  تمهیدات  اجرای  با  و  امسال 

هیچگونه قطعی گازی نداشته باشیم.
شمس اللهی اضافه کرد: با افزایش 
گاز  مصارف  افزایش  و  هوا  برودت 
طبیعی در فصل سرد سال، صرفه جویی 
سوی  از  انرژی  حامل  این  مصرف  در 
بوده  مهم  بسیار  جامعه  افراد  تک تک 
الگوی  رعایت  با  گرامی  مشترکین  و 
 ( رفاه  دمای  رعایت  و  بهینه  مصرف 
2۱ – ۱8 درجه سانتیگراد( شرکت گاز 
استان ایالم را در ارائه خدمات مستمر 

یاری نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم اعالم نمود :

عبورپایشمصرفگازاداراتایالمازمرز۴هزارمورد
پویشاهدایخونبانواندرایالمبرگزارمیشود

  مدیر کل انتقال خون ایالم گفت: پویش اهدای خون بانوی ایرانی از 
دوم تا هشتم بهمن ماه در استان برگزار می شود.

دکتر مهدی اکبری دهباالیی با اعالم این خبر اظهار کرد: افزایش حضور 
بانوان برای اهدای خون یکی از مهم ترین برنامه های این اداره کل در استان 
ایالم است و  معتقدیم فرهنگ سازی برای اهدای خون باید از خانواده ها آغاز 
شود چون تاثیرپذیری فرزندان از مادران در خانواده می تواند زمینه ساز این 

فرهنگ خداپسندانه شود.
وی به اجرای پویش سراسری》اهدای خون بانوی ایرانی《با شعار هر 
خانه یک پایگاه اهدای خون از دوم تا هشتم بهمن ماه امسال اشاره و افزود: این 
پویش برای مشارکت هرچه بیشتر بانوان در امر اهدای خون در نظر گرفته شده 

که امیدواریم شاهد حضور پررنگ بانوان استان در این زمینه باشیم.
مدیر کل انتقال خون استان ایالم  با تاکید بر اینکه تمام پروتکل های 
بهداشتی کرونا در پایگاه انتقال خون ایالم رعایت می شود و جای هیچ گونه 
نگرانی برای اهدای خون وجود ندارد، گفت: امیدواریم با مشارکت هر چه بیشتر 
دفتر امور زنان و خانواده استانداری ایالم شاهد مشارکت بیشتر بانوان شاغل در 

دستگاههای اجرایی استان برای اهدای خون باشیم.
وی تاکید کرد: برای استقبال بیشتر بانوان استان جزییات این پویش  در 
نشست کارشناسان بانوی دستگاه های اجرایی مطرح و  مقرر شد بانوان شاغل 
در دستگاه های اجرایی استان تا پایان امسال اهدای خون داشته باشند و رابطین 
انتقال خون در ادارات استان برای برگزاری برنامه ها و کالس های آموزشی 

برنامه ریزی الزم را انجام دهند.

رئیس سازمان صمت اردبیل:
مجهزشدنگمرکاردبیلبهبلوکصادراتیفرش

تنها۷هزارفرشبافتحتپوششبیمههستند
 صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: تالش 
بر این است تا گمرک اردبیل را به بلوک صادراتی فرش مجهز کنیم تا امکان 
صادرات فرش از استان اردبیل فراهم آید.رامین صادقی اظهار کرد: برای احیای 
از استان اردبیل رایزنی ها برای تأمین تجهیزات مورد نیاز و  صادرات فرش 
ارزیاب نهایی در گمرکات در حال فراهم شدن است تا صادرکنندگان فرش به 
جای صادرات از قم، تبریز و یا تهران از گمرکات استان اردبیل صادرات فرش 
و صنایع دستی را انجام دهند.وی هنر صنعت فرش را هنر صنعت با اصالت 
در این استان با قدمت طوالنی و بافندگان متعدد مرد و زن اعالم کرد و گفت: 
در حال حاضر 44 هزار نفر در این استان بافنده فرش هستند و در این هنر 
استان  صنعت کسب درآمد می کنند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اردبیل تصریح کرد: از این تعداد تنها 7 هزار و ۳۰۰ نفر تحت پوشش بیمه قرار 
گرفته اما تالش بر این است تا با اقدامی مؤثر با هماهنگی بیمه تأمین اجتماعی 
و بیمه روستایی و عشایر پوشش بیمه ای جامعه بافنده مورد توجه قرار گیرد.
صادقی تولید ۹۰ هزار متر مربع فرش را در طول سال به همت بافندگان فرش 
دستباف یادآور شد و افزود: رونق تولید فرش دستباف در حقیقت توسعه اشتغال 
را به همراه دارد و بیش از هر زمان دیگر می تواند توانمندی اقتصادی استان را 
ارتقا دهد.وی مشکالت بافندگان فرش را از عدم پوشش بیمه ای، نبود مسکن 
و درآمد کافی یادآور شد و خاطر نشان کرد: در حل این مشکالت گام های 
جدی با کمک اتحادیه ها برداشته شده و سعی بر این است تا در یک روند رو 
به جلو بتوان اقدام مؤثری را در پشتیبانی از بافندگان فرش انجام داد.صادقی 
به ثبت جهانی ۱5 طرح فرش دستباف استان اشاره کرد و ادامه داد: ریز ماهی، 
بیجار، کله قوچی و طرح های معروف دیگر برند شهر اردبیل محسوب می شود 
که حتی آوازه جهانی و بین المللی پیدا کرده است.رئیس سازمان صنعت، معدن 
احیای  به همراه  را  اردبیل  برندسازی فرش  اردبیل ضرورت  استان  و تجارت 
جایگاه فرش این استان در سطح ملی و بین المللی یادآور شد و اضافه کرد: در 
کنار راه اندازی بلوک تخصصی صادراتی فرش در گمرک استان، تالشمان بر 

این است تا فرش دستباف این استان در داخل نیز مشتریان خود را پیدا کند.

اصفهان استان در طبیعی گاز مکعب متر میلیارد 22 ساالنه
توزیعومصرفمیشود.

 زینب نیک رنگ: شرکت گاز استان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگترین 
شرکت های توزیع کننده گاز طبیعی ساالنه بیش از 22 میلیارد متر مکعب گاز 

طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع می نماید.
مدیرعامل این شرکت، درمراسم افتتاحیه ارزیابی عملکرد این شرکت در 
حوزه استانداردهای HSE که از امروز آغاز و به مدت سه روز انجام خواهد 
گرفت، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ۹۳2 هزار مشترک 
گاز طبیعی در سطح استان وجود دارد، گفت: ساالنه بیش از 22 میلیارد متر 
مکعب گاز مصرف می کنند.سید مصطفی علوی، افزود: هم اکنون ۹۹٫5 درصد 

جمعیت استان اصفهان از نعمت گاز برخوردار هستند.
وی، بیان داشت: این شرکت توانسته تاکنون نسبت به طراحی و اجرای 
بیش از 27 هزار کیلومتر شبکه، حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار مورد انشعاب، 
بهره مندسازی ۱۱2 شهر استان، ۱۰65 روستا، گازرسانی به 5۳ شهرک صنعتی 
شامل حدود ۱۰هزار واحد صنعتی، ۱56 جایگاه C.N.G و راه اندازی 2 هزار و 

564 ایستگاه تقلیل فشار و۳۹۱ ایستگاه حفاظت از زنگ اقدام نماید.
مهندس علوی، با تاکید بر اهمیت استقرار سیستم های مدیریتی و لزوم 
سرعت بخشیدن و تداوم هرچه بیشتر تحقق اهداف HSE گفت: توجه به 
سالمت و ایمنی افراد، پیش نیاز صیانت از منابع انسانی و افزایش بهره وری 

هر سازمان و شرکت است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اقدامات انجام گرفته در 
جهت رفع عدم انطباق های ناشی از ممیزی سال قبل، بر یکپارچه کردن همه 
نظام های مدیریتی تاکید کرد و گفت: باید فرهنگ HSE با تکیه بر آموزش 
و نظارت در همه پروژه ها، فعالیتها و مناطق گسترش داده و با ایجاد سیستمی 
مناسب، شرایط بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی را به طور نظام مند ارزیابی 
ارتقای سالمت  ناایمن و  از طریق حذف شرایط  را  کنیم و حوادث و آسیبها 
افراد به صفر برسانیم.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: این شرکت 
در راستای تعالی سازمانی از سال ۱۳87 استراتژی ها ، اهداف و برنامه های 
خود بر مبنای مدل های تعالی سازمانی EFQM و INQA را طرح ریزی 
نموده و فرآیندها و فعالیت های خود را براساس مدل BSC )کارت امتیازی 

متوازن( ارزیابی و پایش می نماید.
مهندس علوی افزود: شرکت گاز استان در راستای ارایه خدمات الکترونیکی 
و تکریم ارباب رجوع نسبت به راه اندازی سامانه CRM )سامانه ارتباط با 
پیام کوتاه و  ازطریق وب سایت، سامانه  ارایه خدمات  مشتریان(، تلفن گویا، 
دفاتر پیشخوان اقدام نموده است.وی، بیان داشت: همچنین؛ در جهت ماموریت 
خود مبنی بر برقراری جریان ایمن و پایدار گاز طبیعی نسبت به استقرار سامانه 
هوشمند نشت یابی، پیاده سازی نرم افزار کنترل پروژه و توسعه نظام نگهداری 
و تعمیرات در قالب نرم افزار TMMS  اقدام نموده و به منظور امداد رسانی 
سریع و بموقع و با هدف مدیریت و کنترل حوادث گاز طبیعی از سامانه مکانیزه 

امداد شامل؛ AVL ، IVR و ارتباط با مشتریان استفاده نموده است.

به مناسبت دهه فجر امسال
ششپروژهعمرانیبرقرسانیشهرستانسمنانآماده

افتتاحاست
مدیر توزیع برق شهرستان سمنان از آماده شدن شش پروژه عمرانی برق 

رسانی به مناسبت دهه فجر سال جاری خبر داد.
شبکه  متر  و 7۰۰  هزار  یک  تبدیل  پروژه  گفت:  طینت  پاک  مهدی 
فشارضعیف سیمی به کابل خودنگهدار و اصالح 2۰۰ متر شبکه روشنایی معابر 
روستای خیرآباد با مبلغ چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، پروژه بهسازی 75۰ 
متر شبکه فشارضعیف هوایی و احداث 42۰ متر شبکه روشنایی معابر بلوار 
مدافعان سالمت با اعتبار پنج میلیارد ریال و پروژه بهسازی یک هزار و 4۰۰ متر 
شبکه فشارضعیف سیمی محدوده تعمیرکاران واقع در بلوار ۱5 خرداد و تبدیل 
به کابل خودنگهدار با هزینه دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، از جمله پروژه های 

آماده افتتاح هستند.
وی افزود: پروژه تبدیل 68۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی روستای دوزهیر 
به کابل خودنگهدار با مبلغ یک میلیارد و 85۰ میلیون ریال، پروژه احداث ۹۰۰ متر 
شبکه فشارمتوسط و نصب دو دستگاه سکسیونر معمولی و سه دستگاه سکسیونر 
موتوردار در راستای هوشمند سازی شبکه با اعتبار نه میلیارد ریال و پروژه تبدیل 
۹7۰ متر شبکه فشارضعیف سیمی روستای عالء به کابل خودنگهدار با مبلغ یک 
میلیارد و 85۰ میلیون ریال، از دیگر پروژه های آماده افتتاح به شمار می روند.

وی یادآور شد: به منظور اجرای این تعداد پروژه، مبلغ 25 میلیارد و 5۰۰ 
میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

پاالیشگاه اصفهان به دنبال بهترین عملکرد و کمترین هزینه باشد 
دیدارمدیرعاملشرکتپاالیشنفتاصفهان

 زینب نیک رنگ: نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: پاالیشگاه 
اصفهان همانند سایر صنایع موجود در استان باید به دنبال  ارائه بهترین عملکرد 

با کمترین میزان هزینه باشد.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار مدیرعامل جدید شرکت پاالیش 
نفت اصفهان گفت: یکی از مشکالت کنونی کشور ما باالرفتن مخارج است و 
پاالیشگاه نباید به این دلیل درآمد مطلوب به صرف هزینه های اضافه بپردازد و 
پاالیشگاه اصفهان همانند سایر صنایع موجود در استان باید در پی ارائه بهترین 

عملکرد با کمترین میزان هزینه باشد.
وی اظهار داشت:  االن در زمانی قرار داریم که تمام مسئولین دولتی تمام 
سعی خود را برای خدمت به مردم مصرف می کنند و به هر شکل ممکن تالش 

دارند که بیجا و زیادی پول خرج نشود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع نفت و پاالیشگاه و پیشرفت 
این مجموعه گفت: باید پاالیشگاه از حالت خام فروشی خارج شود و به سمت 

فروش محصوالت با ارزش افزوده حرکت کند.
وی با اظهار خرسندی از رفع مشکل شرکت پتروشیمی و خرید مالکیت 
5۰ درصد این مجموعه توسط پاالیشگاه گفت: پتروشیمی بخش بسیار مهمی 
است و کمک بزرگی به ارزش افزوده محصوالت پاالیشگاه می کند و برخی به 

دنبال تعطیل کردن آن بودند که محقق نشد.
در عین حالی که  پاالیشگاه  دادن  توسعه  افزود:  آیت اهلل طباطبایی نژاد 
بسیار مهم است کار بسیار سختی و نیازمند دریافت مجوزهای الزم  از محیط 

زیست است.
وی همچنین با بیان آیات و روایت و تأکید بر این مهم که فرد مسلمان 
نباید زیرسلطه کافران باشد گفت: اگر در صنعت و به ویژه  در پاالیش نفت 
وابسته به دنیای کفر بودیم اکنون همه نیازهای ما باید به شیوه وارداتی و 

دستوری تأمین می شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز گفت: اکنون 22 درصد انرژی 

کشور در شرکت پاالیش نفت اصفهان تامین می شود.
محسن قدیری افزود: صنعت نفت اکنون یکی از صنایع بسیار قوی در کشور 

است که در تمامی بخشها به خودکفایی دست یافته است.
وی اظهار داشت: کار ما بر مبنای کار تیمی، گروهی و با برنامه است و 
بدنبال ارائه خدمات صادقانه به مردم به نحو احسن تا دست یابی به رضایتمندی 

عمومی هستیم.
 

پرونده »آب« اصفهان روی میز مشترک شورای اسالمی شهر و 
اتاق بازرگانی

همگرایینهادهایمختلفبرایحلمعضلآب
کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان با موضوع 
»بررسی ظرفیت های متقابل بخش خصوصی و مدیریت شهری به منظور رفع 
مشکالت حوضه آبریز زاینده رود و بحران های زیست محیطی در استان و شهر 
اصفهان« به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی اصفهان برگزار شد.

مجید نادراالصلی، رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر در این جلسه اظهار کرد: خوشبختانه همراهی نهادهای تصمیم ساز 
و تصمیم گیر شهر اصفهان را برای احقاق حق مردم در صحنه عمل شاهد هستیم، 
لذا در این ۱7 جلسه که طی پنج ماه گذشته توسط کمیسیون آب و مناطق کم 
برخوردار برگزار شده، مسائل مختلفی با حضور اساتید دانشگاه صنعتی و دانشگاه 

اصفهان و دیگر متخصصان مطرح و بررسی شده است.
با  افزود: در جلساتی  راهبردی حوضه آب  به تدوین سند  اشاره  با  وی 
حضور معاونان استانداری، این سند راهبردی تهیه و برای سازمان های مربوطه 
ارسال شده است؛ شورای شهر به دنبال ایجاد یک وفاق همگانی در همه ابعاد 
به خصوص در موضوع آب است، در این سند به بررسی مسائل مختلف حوضه 

آبریز پرداخته شده است.
رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکه این کمیسیون با گروه های کاری مختلف و فعال در زمینه باروری 
ابرها و آب های ژرف و همچنین نهادهای مرتبط با موضوع آب جلسه برقرار 
کرده است، تصریح کرد:  معتقدیم قفل اطالع رسانی را در زمینه آب باز کرده ایم 
زیرا در اصفهان در زمینه آب و بحران خشکسالی کار رسانه ای نمی شد؛ در این 
راستا درصدد هستیم همایشی مردمی و علمی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی 

در زمینه آب برگزار کنیم .
تعیین جایگاه بخش خصوصی در رفع معضل آب

احمد مصور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: بحران آب اصفهان در دو سطح بزرگ 
و کوچک مطرح است، در سطح کوچک، جریان دائمی زاینده رود و در سطح 
بزرگ، اکوسیستم زنده اصفهان که متصل به زاینده رود است را متصور هستیم.

وی تاکید کرد: همه اذعان دارند تغییر اکوسیستم که متاثر از دخالت انسان 
است، محیط طبیعی باغ شهر اصفهان را بر هم می زند که خشکی جوی ها، 
نهرها و زاینده رود، فرونشست زمین و ابنیه تاریخی و ... از نشانه های آن است.

 رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: برای برقراری جریان دائمی آب در رودخانه نظرات مختلفی در 

خصوص استفاده از آب خاکستری، تصفیه آب و ... مطرح بوده است.
مصور اظهار کرد: امروزه تصفیه فاضالب و اجرای طرح بهره وری از آب 
خاکستری از جمله پیشنهادات است که در این راستا، شورای شهر به دنبال آن 
است که جایگاه بخش خصوصی را در رفع معضل آب مشخص کند، زیرا  معتقدیم 

تا یک موضوع، معضل و دغدغه همگی نشود، حل نخواهد شد.
هزینه 5۰ میلیارد تومانی شهرداری برای هوشمندسازی آبیاری فضای سبز 
در ادامه سید امیر سامع، خزانه دار و عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: همگرایی همه دستگاه ها و ارگان ها برای رفع مشکالت شهر، 
الزمه کار است، همه اطالع داریم اصفهان باغ شهر بوده و حق آبه آن در طومار 

شیخ بهایی مشخص شده است.
وی افزود: شهر اصفهان باید به یک گفتمان هماهنگ با استان های 
همجوار برسد تا مشکل رفع شود؛ در این راستا جدولی تعیین شده که سهم و 
نقش هر دستگاه و مسئولیت آنها در رفع مشکل آب اصفهان مشخص شده است.

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد: فضای سبز 
اصفهان به نقطه بحرانی رسیده و این در حالی است که ما امانت دار میراث گذشته 
هستیم، اگر وسعت اصفهان را 4۰ هزار هکتار قائل باشیم کمتر از شش درصد 
از وسعت آن را فضای سبز، تشکیل داده است.سامع تصریح کرد: برخالف تصور 
عمومی، آب موردنیاز فضای سبز شهر اصفهان، تنها نزدیک به 4۰ الی5۰ میلیون 
مترمکعب است که برداشت حال حاضر از همه موارد و منابع اعم از زاینده رود، 

چاه ها و پساب، کمتر از 2۰ میلیون مترمکعب می باشد.
وی اظهار کرد: زندگی در اصفهان تقریبا بدون سایه درخت و فضای سبز 
امکان ندارد و این نکته قابل تامل است. آبی که به درختان داده می شود، شاید مثال 
حدود شش درصد از آن بخار شود و مابقی به سفره آب های زیرزمینی باز می گردد.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: امروز باید در 
معادالت خود به پدیده هایی چون فرونشست و بحران های ناشی از خشکی 

بیشتر توجه کرد.

اجرایطرحمهارتآموزیدورهاولمتوسطهدرشوشتر
 به نقل از منصورعسکری کیا رییس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شوشتر 
، در راستای طرح مهارت آموزی دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اجرای 
دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارت آموزی مبتنی بر برنامه درسی حوزه های 
تربیت و یادگیری » از زیر نظام برنامه درسی برنامه ابالغی سال ۹۹ و همچنین 
زمینه سازی جهت تحقق سند تحول بنیادین و عملیاتی کردن بسته تحول آفرین« 
هر دانش آموز یک مهارت«ویژه دوره اول متوسطه،نشست تخصصی فنی وحرفه 
ای و آموزش وپرورش جهت اجرا درشهرستان شوشتربرگزار شد. عسکری کیا 
اظهارداشت : بر این اساس؛ ترویج، توسعه و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی 
و مهارت آموزی، کمک به هدایت تحصیلی آگاهانه دانش آموزان، کیفیت بخشی 
به آموزش دروس کار، فناوری، فرهنگ و هنر و ارتقای شایستگی های حرفه ای 
دبیران از اهداف کیفی برگزاری این نشست بود. وی گفت: کسب حداقل یک 
مهارت توسط دانش آموز تا پایان دوره تحصیلی، آموزش همه دانش آموزان پایه 
هفتم، آموزش دبیران مجری آموزش های مهارتی و تجهیز کارگاههای مهارتی 

نیز ازجمله اهداف کمی جلسه بود.

و  فنی  ت  ما خد شد  ر ا یر  مد
با  رکه  مبا فوالد  شرکت  نی  پشتیبا
خام  آب  مصرف  میزان  که  این  بیان 
به ازای هر تن تولید به 2.2 متر مکعب 
رسیده است، گفت: برداشت آب فوالد 
از رودخانه زاینده رود در سال  مبارکه 
ثانیه  بر  لیتر   428 میزان  به  جاری 
درصد   ۱.5 معادل  عدد  این  که  بوده 
به  است،  زاینده رود  آبریز  حوضه  از 
سال  در  مبارکه  فوالد  دیگر  عبارت 
جاری کمتر از ۱.5 درصد از آب این 
تداوم  با  که  کرده  برداشت  را  حوضه 
پروژه های کاهش مصرف آب در سال 
آینده این عدد به کمتر از یک درصد 

رسید.  خواهد 
محمدکاظم صباغی هرندی مدیر 
پشتیبانی شرکت  و  فنی  ارشد خدمات 
فوالد مبارکه ، اظهار کرد: فوالد مبارکه 
در سال ۱۳7۱ با مجوز برداشت آب به 
میزان هزار و 26۰ لیتر بر ثانیه به ازای 

تولید سالیانه 2.4 میلیون تن فوالد خام 
راه اندازی شد.

وی افزود: پس از راه اندازی فوالد 
توسعه،  طرح های  تکمیل  رکه،  مبا
افزایش تولید و اجرای پروژه های کاهش 
و بهینه سازی مصرف آب در سال ۹۹، 
تولید  ازای  به  رودخانه  از  آب  برداشت 
لیتر  به 65۰  خام  فوالد  تن  میلیون   7

که  معناست  بدان  این  رسید؛  ثانیه  بر 
با ۳ برابر شدن تولید در شرکت فوالد 
مبارکه از زمان راه اندازی تاکنون، میزان 
برداشت آب از رودخانه زاینده رود نصف 

شده است.
برداشت آب  تأکید کرد:  صباغی 
فوالد مبارکه از رودخانه زاینده رود در 
سال جاری به میزان 428 لیتر بر ثانیه 

درصد   ۱.5 معادل  عدد  این  که  بوده 
به  است،  زاینده رود  آبریز  حوضه  از 
سال  در  مبارکه  فوالد  دیگر  عبارت 
جاری کمتر از ۱.5 درصد از آب این 
تداوم  با  که  کرده  برداشت  را  حوضه 
پروژه های کاهش مصرف آب در سال 
آینده این عدد به کمتر از یک درصد 

رسید. خواهد 
اصلی  هدف  داشت:  بیان  وی 
و  بهره برداری  زمان  از  مبارکه  فوالد 
وابستگی  کاهش  تاکنون،  راه اندازی 
در  که  بوده  زاینده رود  رودخانه  آب  به 
این راستا پروژه های متعددی تعریف و 
اجرا کرده و یکی از این پروژه ها که از 
سال ۹2 با سرمایه گذاری 65۰ میلیارد 
جمع آوری  پروژه  شد،  آغاز  تومانی 
مبارکه  فوالد  اطراف  شهرهای  پساب 
از  برخی  در  راستا  این  در  که  بود 
آن ها  و  ایجاد  تصفیه خانه هایی  شهرها 

را توسعه داد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه امسال تنها ۱.۵ درصد از آب زاینده رود را برداشت کرد

برق  یع  توز شرکت  سرپرست 
خسارت  کرد:  بیان  سمنان  ستان  ا
تاسیسات  و  شبکه  به  رده  وا های 
طوفان  وقوع  به  مربوط  برق  توزیع 
استان  سطح  در  کوالک،  و  برف  و 

شد. برطرف 
اظهار  نژاد  حسینی  محمد  سید 
نقاط مختلف  در  ماه  بهمن  یکم  کرد: 
بوران،  برف،  بارش  طوفان،  استان، 
کوالک شدید، تندباد و باران به وقوع 
و  شبکه  به  را  خساراتی  و  پیوسته 
که  نموده  وارد  رسانی  برق  تجهیزات 
و  عملیاتی  نیروهای  مجّدانه  با تالش 
پشتیبانی، کلیه ایرادات و اشکاالت تا 
نمیه شب گذشته رفع گردیده و شبکه 

توزیع برق استان پایدار شده است.
ختگی  سو  : د کر یح  تصر وی 
 ۱۰۰ ظرفیت  به  ترانس  دستگاه  یک 
از 65 مورد سیم  آمپر، بیش  کیلوولت 
سقوط  و  شکستگی  از  ناشی  پارگی 
مغازه  تابلوهای  و  ها  اشجار، شیروانی 

ها بر روی شبکه، شکستگی ۱6 اصله 
های  پایه  شدن  کج  مورد   ۱۹ پایه، 
شبکه  متر  هزار  شش  اصالح  و  برق 
ازجمله  ضعیف،  فشار  و  متوسط  فشار 
خساراتی است که به شبکه و تاسیسات 

توزیع برق استان وارد شده و با حضور 
ترین  کوتاه  در  و  اجرایی  گروه   26
بهینه  و  زمان ممکن، عملیات اصالح 
سازی صورت پذیرفته و مشترکان برق 

دار شده اند.

توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
چهار  مبلغ  آمده،  عمل  به  برآورد  به 
خسارت  ریال،  میلیون   45۰ و  میلیارد 
وارد  استان  رسانی  برق  تاسیسات  به 

شده است.

سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان:

خسارات و اشکاالت وارده ناشی از طوفان به شبکه های برق رسانی برطرف شد

سنگین  برف  بارش  به  توجه  با 
حوزه  مرز  در  بازفت  اندیکا-  محور  در 
خوزستان  استان های  استحفاظی  های 
و چهارمحال و بختیاری و گرفتار شدن 
خودروهای در حال تردد در آن محور، 
امدادرسانی به در راه ماندگان و گرفتار 
تالش  با  کوالک  و  برف  در  شدگان 
نجاتگران جمعیت هالل احمر شهرستان 
با  پهلوان  علی  پذیرفت.  اندیکا صورت 
اعالم خبر امدادرسانی ها در این محور، 
عنوان کرد: سه تیم عملیاتی این جمعیت 
به رهاسازی 2۰۰ خودروی گرفتار شده در 

برف و کوالک پرداختند.
 معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر استان خوزستان، همچنین افزود: 48 
نفر نیز با توجه به شرایط جوی ، در راه 
مانده بودند که توسط نجاتگران هالل 

اضطراری  تغذیه  و  یافته  اسکان  احمر 
دریافت کرده اند.

 او با اشاره به شرایط ناپایدار جوی 

به ویژه در محور تاراز، از رانندگان خواست 
از تردد در این مسیر بدون همراه داشتن 
تجهیزات مناسب زمستانی از جمله زنجیر 

چرخ و اطمینان از سالمت سیستم های 
گرمایشی و برف پاکن های خودروهای 

خود، اجتناب کنند.

رهاسازی ۲00 خودروی گرفتار در کوالک و اسکان 4۸
در راه مانده محور تاراز با تالش نجاتگران هالل احمر اندیکا

رئیس پژوهش و فناوری شرکت 
از  نفر  دو  گفت:  ایالم  گاز  پاالیش 
بین  در  ایالم  گاز  پاالیشگاه  کارکنان 
عنوان  به  استان  اجرایی  دستگاه های 

پژوهشگر و فناور برتر برگزیده شدند.
این خبر  با اعالم   محسن خزلی 
از  دریافتی  نامه  پیرو  داشت:  اظهار 
فناوران  و  پژوهشگران  ایالم  دانشگاه 

دستورالعمل  مطابق  شرکت  این  برتر 
از  تجلیل  جشنواره  دومین  و  بیست 
پژوهشگران و فناوران برتر که بر اساس 
فعالیت های پژوهشی شامل مقاالت ارائه 
شده در ژورنال های معتبر بین المللی، 
مقاالت علمی و پژوهشی و مشارکت در 
انجام طراحی پژوهش فناوران می باشند، 
منظور  به  افزود:  شدند.وی  برگزیده 

گسترش فرهنگ پژوهش و ارج نهادن 
ایجاد و احیای  به مقام پژوهشگران و 
تفکر و پژوهش با رویکرد مسئله محور 
طی مراسمی توسط مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم، همکاران مورد تجلیل 

قرار گرفتند.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت 
پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در این 

جشنواره دکتر” عابدین زرگوشی” معاون 
مهندسی و توسعه به عنوان فناور برتر 
و دکتر “ حسینعلی حیدری” کارشناس 
نیروی  تامین  و  ریزی  برنامه  و  طرح 
انسانی این شرکت به عنوان پژوهشگر 
برتر از سوی دانشگاه ایالم و استانداری 
شرکت  این  به  نامه ای  طی  و  انتخاب 

ابالغ شده است.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد :

دو کارمند پاالیشگاه گاز ایالم پژوهشگر و فناوری برتر استان



5 نشهرسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1937- یکشنبه 3 بهمن 1400 ا یر ا
دنیای جوانان/ ناظم رام

می خواهیم برای خرید سفر کنیم. جمله جالبی بود نه؟ اکثریت مردم ، مخصوصا خانمها از این 
مسافرتها استقبال خاصی می کنند. این مسافرتهااگر با خودروی شخصی صورت بگیرد برای عموم 

جذابتر است چرا که خودرو خالی می رود و پر برمی گردد.

ما شما را به مسافرتی خواهیم برد که در کنار خرید از این شهرها ، با اماکن تفریحی و گردشی 
زیبای آنان نیز آشنا خواهیم شد.شما را برای خرید لوازم صوتی و تصویری به بانه خواهیم برد. اگر 

این سفر را برای خرید لباسهایی با مارک ترک و اروپایی انتخاب کرده اید به آستار خواهیم رفت .
و اگر دوست دارید به آبهای گرم خلیج فارس سفر کنید. خودرو الزم نیست یک بلیط هواپیما 

به جزیره زیبای قشم خواهیم رفت که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن یافت می شود. و در آخر به 
تنها بندر اقیانوسی ایران، چابهار زیبا را برای شما انتخاب کرده ایم. چابهاری که در کنار بازارهای 
زیبا و گوناگون آن می توانید از جاذبه های منحصر به فرد آن دیدن کنید و خرید خود را با گردش در 

تفرجگاه های آن در هم آمیزید. با هم می خوانیم:

برای خريد، مسافرت کنيم!
بانه

بـه بانـه رسـیدیم. بعد از گذشـت 
مسـافتی نسـبتا زیاد. ولـی دیدن جاذبه 
هایـی کـه در کنار جاده زیبـای منتهی 

به این شـهر اسـت.
این شـهر پیـش از اسـالم طایفه 
ای زرتشـتی بـه نـام قـه قـو بـر ایـن 
منطقـه حاکـم بودنـد. تـا میانـه هـای 
سـده سـیزده هجـری نام اصلی شـهر 
بانـه بـه روژه )آفتابگردان( بـود و قباله 
هایـی نیز وجـود دارد کـه در همه آنها 
مرکـز بانـه، روسـتای بـه روژه نامیـده 

است. شـده 
در حوالـی دوران صفـوی معموال 
پاسـداری از مـرز ایران، از شـهر خوی 
گرفته تا کرمانشـاه بـه فرمانروایان بانه 
واگذار شـده بـود. حکام بانـه و اورامان 
دارای لقـب »سـلطان« بودنـد. برخـی 
از نویسـندگان بـر ایـن باورنـد که این 
لقـب را نادرشـاه افشـار بـدان هـا داده 
بـود. امـا نـام بانـه را از واژه کردی بان 
بـه معنـی »بـام« و بلنـدی و متاثـر از 
ارتفاعـات و نحـوه اسـتقرار و موقعیـت 
شـهر بانـه مـی داننـد. ارتفـاع 255۱ 
متـری شـهر از سـطح دریـا و چشـم 
انـداز بلنـدی های یپرامـون آن موجب 
شـده که مردم برای رسـیدن به شـهر 
مسـیر زیـادی را بـه طـرف سـرباالیی 
طـی کننـد. نـام بانـه را به معنـی خانه 
)منظـور اقامتـگاه و آبـادی و مسـکن 
اسـت( و اردو )منظور اردوگاه سـربازان 
اسـت( و پـادگان )شـهر دو قلعه بزرگ 

داشـته( نیز تفسـیر کـرده اند.
سـفرهایی کـه بـا هـدف خریـد 
لـوازم منـزل به این شـهر صـورت می 
گیرد و خودروهایی که خالی وارد شـهر 
بانـه می شـوند و پر از این شـهر خارج 

مـی شـوند مویـد این موضوع اسـت.
بـرای مسـافرت بـه این شـهر از 
چنـد طریـق مـی توانیـد بـه بانه سـفر 
کنیـد، مسـافرانی کـه از اسـتان هـای 
جنـوب  و  جنـوب  و  مرکـز  شـرقی، 
غربـی مـی خواهنـد بـه بانه مسـافرت 
کننـد مـی تواننـد از مسـیر سـنندج- 
دیوانـدره- سـقز- بانـه اسـتفاده کننـد 
و دیگـر مسـافران، غیـر از مسـافران 
اسـتان های آذربایجان غربی و شـرقی 
و اردبیـل مـی توانند از مسـیر تهران- 
زنجـان- بیجـار- دیوانـدره- بانـه، بـه 

بانـه مسـافرت کننـد.
مـی  بانـه  در  خریـد  بـر  عـالوه 
توانیـد از روسـتاهای زیبـای این شـهر 
دیـدن کـرده و همینطـوراز غار شـوی 

و تفرجـگاه سـورین کـه در ۱2 کیلـو 
متـری ایـن شـهر قـرار داد نیـز مـی 
تـوان خاطـرات خوبـی را بـرای خود و 

خانـواده بجـا بگذاریـد.

آستارا
اغلـب کسـانی که بـرای خرید به 
این شـهر وارد می شـوند بیشـتر برای 
خریـد لباس های اسـت  کـه برای هر 
سـلیقه ای می تـوان از این بازار مرزی 

خریـد دلخواه خـود را انجام دهند.
آسـتارا شـهری بنـدری، مـرزی، 
یکی از قطب های اقتصادی، توریسـت 
داخلـی و بین المللـی در سـواحل غربی 
دریـای خـزر ، مرکـز شهرسـتانی بـه 
نقطـٔه  شـمالی ترین  در  نـام  همیـن 
اسـتان گیـالن و آخریـن نقطـٔه مرزی 
از  و  آذربایجـان  جمهـوری  و  ایـران 
منطقـه  مرکـز  در  جغرافیایـی  نظـر 
تالـش قـرار دارد. آسـتارا از شـرق بـه 
دریـای خـزر، از شـمال بـه آسـتارای 
آذربایجان، از غرب به اسـتان اردبیل و 
از جنوب به شهرسـتان تالش در استان 
گیالن محدود شده اسـت. آسـتاراچای، 
آسـتارای ایران را از آستارای آذربایجان 
جدا می سـازد. بخش اصلی راه شوسـه 
آسـتارا-اردبیل تقریبـًا بـه مـوازات این 
رود و خـط مـرزی کشـیده شده اسـت. 
در منطقٔه آسـتارا عـالوه بر زبان ترکی 
آذربایجانـی، زبـان تالشـی نیـز رایـج 
بـود ولـی در اثـر مهاجرت هـای زیـاد 
از اهمیـت آن کاسـته شده اسـت. ایـن 

شـهر از نظر جغرافیایی بر سـر سـه راه 
قـرار گرفته اسـت: راه جنوبی آن از کنار 
دریـا خـزر به بنـدر انزلی و راه شـمالی 
آن از کنـاره همیـن دریـا بـه جمهوری 
آذربایجان کشـیده شده است. راه غربی 
آن کـه از حیـران می گذرد، بـه اردبیل 
می رسـد. آسـتارا از لحاظ اقتصادی، در 
استان و کشـور نقش تعیین کننده ای را 
داراسـت، به طوری که یکی از ۳۰ شهر 
گردش پذیـر ایران، سـومین مـرز فعال 
کشـور در زمینه صادرات و واردات رتبه 
نخسـت صـادرات و بزرگ ترین گمرک 
زمینـی شـمال کشـور، از امن تریـن و 
پرترددتریـن مرزهـای زمینـی کشـور، 
اسـتان گیـالن  دومیـن منبـع درآمـد 
ارزشـی  سـهم  بیشـترین  دارای  و   ،
صـادرات چمدانی در کشـور می باشـد. 
نخسـتین  بندرآسـتارا  برایـن،  عـالوه 
بنـدر خصوصـی کشـور و پنجمین بندر 
فعال ترانزیتی شـمال کشـور اسـت. در 
حـال حاضر بزرگترین پرچم کشـور در 

اسـتان گیـالن، در پایانه مرزی آسـتارا 
برافراشـته شده اسـت.

از جاذبـه هـای گردشـگری ایـن 
شـهر می تـوان به باغ پرندگان آسـتارا 

اشـاره کرد.
بـاغ پرنـدگان آسـتارا در ورودی 
جـاده آسـتارا ـ رشـت در زمینـی بـه 
مربـع  متـر   5۰ و  یک هـزار  مسـاحت 
بالـغ  آن  در  کـه  شده اسـت  احـداث 
بـر ۳۰۰ پرنـده از 6۰ گونـه مختلـف 

وجـود دارد. از جملـه پرنـدگان این باغ 
می تـوان به طـاووس، قرقاول، طوطی، 
مرغ هـای تزیینـی، سرسـفید کاکلـی، 
امپراتـور، بلدرچین، کبک، بلبل، قناری، 
مینـای سـخنگو و مـرغ عشـق اشـاره 
کـرد. همچنیـن از میـان قرقاول هـای 
سـیلور،  ترکاپـان،  فایربـک،  مونـال، 
طالیـی، سـیون هو، شـاهی، پرتغالـی، 
سـبز، گـردن حلقـه ای و کالـج، گونـه 
فایربـک و مونـال بیـش از همـه مورد 
توجـه گردشـگران داخلـی و خارجـی 

گرفته اسـت. قـرار 
تـاالب اسـتیل عبـاس آبـاد یکی 
دیگـر از جاذبـه هـای این شـهر اسـت 
کـه در نـوع خود جالب و دیدنی اسـت.

از ویژگی هـای مهـم ایـن تاالب 
وجـود ماهیان مشـهوری ماننـد کپور و 
اردک ماهی اسـت همچنین این تاالب 
طبیعـی جایـگاه پرندگان کمیـاب بوده 
کـه بـرای زاد و ولـد از اروپای مرکزی، 
بـه  قطبـی  مناطـق  و  خـزر  مـاورای 

ایـن منطقـه مهاجـرت می کننـد کـه 
مهم ترین آن چینگیر نوک سـرخ اسـت.

گردنـه  زیبـای حیـران نیـز در از 
جلـوه هایزیبـای ایـن شـهر اسـت که 
را مجـذوب و  بیننـده ای  چشـم هـر 

مبهـوت خـود مـی کنـد.
حیـران، نـام روسـتایی اسـت در 
اسـتان  در  واقـع  آسـتارا  شهرسـتان 
گیـالن. جمعیـت رسـمی ایـن روسـتا 
حـدود 7۰ خانوار اسـت. این روسـتا به 
دلیـل زیبایـی طبیعـی آن ، بـه عنـوان 
یکـی از منطقه  های نمونه گردشـگری 
در ایـران بـه شـمار مـی  رود و با توجه 
بـه شـرایط آب و هوایـی مناسـب در 
سـالیان اخیر، مـورد توجه گردشـگران 
قـرار گرفتـه و سـاخت و سـاز بنا های 
تفریحـی و گردشـگری در آن افزایش 
یافتـه  اسـت. از مهمتریـن جاذبـه  های 
گردشـگری این روسـتا ، گردنه حیران 
اسـت که در مسـیر راه ارتباطی آسـتارا 

– اردبیـل قـرار گرفتـه  اسـت . 
آبشـار التـون را فرامـوش نکنید. 
ایـن آباشـار از نقاط دیدنـی و تفرجگاه 
هـای چـش نـواز آسـتارا محسـبو می 

. شود
آبشـار التـون در ۱5 کیلومتـری 
آسـتارا ، شـهر لوندویل و روستای کوته 
کومـه قـرار دارد. ارتفاع تقریبی آبشـار 
التـون ۱۰5 متـر اسـت کـه از لحـاظ 
ارتفاع، مرتفع ترین آبشـار ایران اسـت. 
عـالوه بر آبشـار اصلی، آبشـار دیگری 
بـا فاصلـه ی ۱۰ متـری آن قـرار دارد 
کـه 65 متـر ارتفـاع دارد و سـر ریز آب 
آن نسـبت بـه آبشـار اصلـی بیشـتر و 
عریـض تـر اسـت. ار مسـیر چشـمه تا 
آبشـار التون سـه حوش بزرگ طبیعی 

بـا سـه آبشـار ۱۰ متری قـرار دارد.

ِقشم 
از شـیر مـرغ تـا جـون آدمیـزاد . 
ایـن مثلـی اسـت کـه هر گردشـگری 
کـه هـم برای خریـد و گـردش به این 

جزیـره مـی ایـد بیـان مـی کند.
خلیـج  جزیـره   بزرگتریـن  ِقشـم 
فـارس و جزو اسـتان هرمـزگان ایران 
اسـت. ایـن جزیره در دوران ساسـانیان 
ابـرکاوان نـام داشـته  اسـت. در سـال 
۱۳85 ایـن شهرسـتان بـه سـه بخش 
مرکزی و بخش شـهاب و بخش هرمز 

7 دهسـتان تقسـیم شـده بود.
تریـن  شـرقی   در  قشـم  شـهر 
نقطـه جزیـره واقـع شـده  اسـت و بـه 
رغـم آنکـه ایـن شـهر نسـبت بـه کل 
جزیـره مرکزیـت هندسـی نـدارد امـا 
بـه علـت موقعیـت مهـم اسـتراتژیک 
آن )دیـد گسـترده بـه جنوب، شـمال و 
شـرق، دیـد به تنگه هرمـز، نزدیکی به 
بندرعبـاس و…( از قدیم واجد اهمیت 
بـوده و عمـده  ترین سـکونتگاه جزیره 
محسـوب می شده  اسـت. انتخاب شهر 
قشـم به عنـوان پایـگاه اصلی توسـعه 
منطقـه آزاد تجـاری ـ صنعتـی قشـم 
نیـز بر اهمیت این شـهر افزوده  اسـت.
بـه دلیـل بـازار پـر رونـق و ورود 
کاال هـای بسـیار مهـم از کشـور های 
حاشـیٔه خلیـج فـارس بـه ایـن جزیره، 
وجـود بنـادر مهـم و همچنیـن بنـادر 
اختصاصـی بسـیار مهـم مـی باشـند. 
چنـان که در قدیم بنادر صیادی و بنادر 
تجـاری در کنـار یک دیگر قرار داشـته 
ولـی اکنـون به دلیـل رونـق اقتصادی 
بنـادر بـه صـورت اختصاصـی و ویـژه 
امـور خدمات به کشـتی هـای تجاری 

و صیـادان را انجـام میدهنـد.
گردشـگری  هـای  جاذبـه  ز  ا
متفـاوت و دیدینـی ایـن جزیـره مـی 

کـرد: اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  تـوان 
۱- دره ستاره ها
2-تنگه چاهکوه

۳-جنگلهای حرا یا مانگرو

4- قلعه پرتغالیها
5- غارهای خربس

6- غار نمکدان قشم
7- روستای توریان

8- سد تاریخی گوران
۹- چاههای الفت

۱۰- کاسـه سـلخ - ژئـو پـارک 
طبیعـی قششـم

۱۱- بام قشم
۱2- بازارهای قشم

۱۳- تنکه عالی محمد

۱4- تم سنیتی
۱5- جزایر ناز

۱6- حیات وحش قشم
۱7- گورستانهای تاریخی قشم.

چابهار
بنـدر چابهار به سـبب قرار گرفتن 
در نزدیکی منطقه اسـتوایی، از تغییرات 
مختلـف  فصـول  در  اندکـی  دمـای 
زیبـای  بنـدر  اسـت.  برخـوردار  سـال 
چابهـار گرچه شـاید در نخسـتین نگاه، 
ناحیـه ای محـروم وفاقـد جاذبـه های 

گردشـگری و پیشـینه تاریخـی به نظر 
آیـد؛ امـا واقعیـت آن اسـت کـه ایـن 
ناحیـه دارای بهتریـن کرانه اقیانوسـی 
کشـور و معتـدل تریـن هـوای جنـوب 

است. کشـور 
در ایـن بنـدر بازارهـای متنوعـی 
وجـود دارد کـه  بـا هـر سـلیقه ای و 
خریـد هـر نـوع جنسـی مـی توانیـد از 

آن دسـت پـر بیـرون بیاییـد. 
فقـط  نـه  اسـت؛  مهـم  چابهـار 
چـون یکـی از پررونـق تریـن مناطـق 

آزاد ایـران بـه حسـاب مـی آیـد، نـه 
فقـط چون تنها بندر اقیانوسـی کشـور 
اسـت؛ نـه فقط چـون یکـی از بهترین 
مناظـر دنیا را دارد... چابهار مهم اسـت 
چون بهشـتی از ناشـناخته هاسـت که 
هر گردشـگری را شیفته زیبایی هایش 
مـی کنـد. بندر چابهار لقب هندوسـتان 
ایـران را از آن خود کرده اسـت. همین 
موضـوع مـی توانـد بـرای بسـیاری از 
گردشـگران جـذاب بـوده و آنهـا را بـه 
فکـر سـفر به ایـن منطقـه بینـدازد. از 
سـوی دیگر گـردش در هـوای معتدل 

و  پاییـز  روزهـای  در  چابهـار  بهـاری 
زمسـتان مـی توانـد بـر جذابیـت ایـن 

بیفزاید.  سـفر 
گزینـه  نخسـتین  شـک  بـدون 
شـما بـرای اسـتفاده از جذابیـت هـای 
ایـن منطقـه دیـدن غـروب خورشـید 
آرامشـی  اسـت کـه  کنـار سـاحل  در 
غیرقابـل وصـف را ایجاد مـی کند. اما 
کمـی آن سـوتر از ایـن بنـدر، منطقـه 
ای وجـود دارد که شـما را بـه یاد فیلم 
هـای تخیلی دربـاره مریخ مـی اندازد. 

کـوه هـای بدبـوم یا مریخـی از دیدنی 
هـای حیـرت انگیـز چابهـار محسـوب 
مـی شـود کـه بـه مـوازات سـاحل از 
منطقـه کچـو تـا نزدیکی خلیـج گواتر 

کشـیده شـده اند.
از دریـا که دل بکنید، گل افشـان 
انتظـار شـما را مـی کشـد. گل افشـان 
یـک پدیـده منحصـر به فرد اسـت که 
ببینیـد.  توانیـد  فقـط در چابهـار مـی 
تنـگ و در 2۰  و  بیـن دشـت کهیـر 
کیلومتـری روسـتای کهیـر در مسـیر 
جـاده تنـگ- گالک سـه تپـه کوچک 

گل افشـان بـه ارتفـاع 2۰- ۱۰ متـر 
وجـود دارد کـه دوتـای آنهـا از چندین 
سـال قبل غیرفعال شـده اند و سـومی 
شـکل یـک آتشفشـان در حـال حاضر 
فعـال اسـت و از دهانـه آن گل سـرد 

طوسـی رنگـی می جوشـد.
بـد نیسـت بدانیـد که مشـابه این 
تپه گل افشـان فقط در سـه نقطه دیگر 
از دنیـا وجـود دارد. تـاالب لیپـار را هم 
شـهر  کیلومتـری   ۱5 در  توانیـد  مـی 
چابهـار ببینیـد. جایـی بعد از روسـتای 
زمیـن در مسـیر جـاده ای - سـاحلی 
گواتـر کـه مشـرف بـه دره ای سـبز 
قـرار دارد. ایـن تاالب درواقع آب بندی 
اسـت کـه در میان دو کوه ایجاد شـده 
و آب هـای سـرگردان اطـراف را جمع 

اسـت. کرده 
از همـه اینهـا کـه بگذریـم، بایـد 
سـری هـم بـه انجیـر معابـد چابهـار 
بزنیـد؛ درختـی کـه محلـی هـا بـه آن 
کـرگ مـی گوینـد. انجیر معبـد درخت 
بزرگی اسـت که در نوار ساحلی چابهار 
مـی رویـد. در آن شـیره سـفیدرنگی 
جریان دارد و از درختان تیره کائوچویی 
بـه شـمار مـی آیـد. تـاج ایـن درخـت 
بـزرگ و پهن اسـت و از انشـعابات آن 

ریشـه هـای نابجـا مـی روید.
امـا اگـر هنـوز چشـم تـان دنبال 
طبیعـت سـبز چابهـار اسـت، پیشـنهاد 
مـی کنیـم سـری بـه ناحیـه سـاحلی 
خلیـج گواتـر بزنیـد و در خـور باهو، در 
نزدیکی محلی کـه رودخانه باهوکالت 
بـه دریـای عمـان مـی ریـزد، جنـگل 
ببینیـد. حـرا  را  هـای حـرای چابهـار 
درختچه ای اسـت کـه در مرداب های 
نواحـی گرم می رویـد. دانه این درخت 
روی درخـت مـادر رشـد اولیـه را طـی 
کـرده و سـپس نهـال جـوان از درخت 
جـدا شـده و بـه مـرداب می افتـد و در 

آن ریشـه مـی گیرد.
حـاال کـه تـا نزدیکـی باهـو رفته 
در  هـم  را  باهـوکالت  رودخانـه  ایـد، 
۹۰ کیلومتـری شـرق چابهـار ببینیـد. 
یکـی از جاذبـه هـای منحصـر بـه فرد 
گردشـگری چابهار تمسـاح پوزه کوتاه 
یـا »گانـدو« اسـت. ایـن خزنـده بـی 
نسـل  مانـده  باقـی  و کمیـاب،  نظیـر 

دایناسـورها اسـت.
کـوه هـای مینیاتوری یـا مریخی 
از دیگـر جاذبـه های چابهار به حسـاب 
مـی آید. این سلسـله کوه هـا از منطقه 
کچـو تـا خلیـج گواتر بـه مـوازات دریا 

پیش رفته اسـت.
کـوه هـای مریخـی مناظـری از 
کـوه هـای کـره مـاه را بـرای انسـان 
تداعـی می کنـد. جنس رسـوبات این 
کـوه هـا و همچنیـن فرسـایش خاص 

تـراش  و  ایجـاد شـیارها  موجـب  آن 
هـای زیبایـی شـده اسـت کـه گویـی 
تصویـر  بـه  را  آن  زبردسـت  نقاشـی 
کشـیده اسـت. صنعـت دوخـت طرح، 
زیبـا و منقـش روی پارچه بـا نوارهای 
طالیی، سوزن دوزی و گالبتون دوزی 
نـام دارد. روش کار بـه ایـن صـورت 
اسـت کـه ابتـدا نقـش را روی پارچـه 
ای  دایـره  روی  را  پارچـه  و  انداختـه 
چوبـی بـه نام کم مـی اندازند و با کش 
محکـم کـرده و بـا اسـتفاده از نخ های 

رنگی،گالبتـون دوزی مـی کننـد.

شهر بانه

شهر آستارا

شهرچابهار

جزیره قشم
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ابتالی۱۹عضوتیمملیتکواندویبانوانبهویروسکرونا

کادر فنی و اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان به ویروس کرونا مبتال شدند و 
احتمال حضور در رقابت های فجیره را از دست دادند.

مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران، با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: برای رقابت های لیگ تمامی تکواندوکاران و مربیان تست کرونا دادند اما در جریان 
برگزاری مسابقات، یک نفر از دوستان یکی از نفرات حاضر در اردوی تکواندو برای 
دیدن او به سالن آمد که متاسفانه مبتال به کرونا بوده و این ویروس را منتقل می کند.

وی افزود: با این اتفاق بعد از چند روز تست ۱۹ بازیکن و اعضای کادر فنی تیم 
بانوان که در اردوی تیم ملی حضور داشتند مثبت شد. با توجه به عالئمی که داشتیم 
به احتمال زیاد به ویروس اومیکرون مبتال شده ایم اما در حال حاضر خدا را شکر در 

شرایط خوبی قرار داریم.
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان در پایان گفت: درخواست حضور در تورنمنت 
فجیره را داشتیم اما با این اتفاق حضورمان در این رقابت ها لغو شد. قرار است نفرات 
حاضر در اردو برای حضور در ادامه رقابت های لیگ در ۱5 بهمن تست کرونا بدهند 
و در صورت منفی بودن در لیگ شرکت کنند و پس از آن اردوهای تیم ملی از سر 

گرفته خواهد شد.

رییس کمیته ملی المپیک در بازدید از اردوی تیم ملی کشتی:
دیداردوتیمآمریکاوایرانفراترازبحثورزشیاست

مسئوالن کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کشتی آزاد بازدید کردند. 
رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، سجادی و پیمان فخری از اردوی 

تیم ملی کشتی بازدید کردند. 
علیرضا دبیر در این بازدید گفت: مسابقات جهانی و بازی های آسیایی 8 روز 
فاصله دارند. تاریخ از قبل تعیین شده بود و من خیلی تالش کردم در صربستان که 
تاریخ تغییر کند اما نشد. هر دو این رویدادها برای ما مهم است. ما با تدبیر سرمربی 
آزاد و فرنگی تالش می کنیم برای هر دو رویداد به جمع بندی برسیم.  ما اعزام به 
آمریکا را داریم که دیروز ایمیلی آمد و از برخوردی که با برخی بچه های ما شد، ابراز 
تاسف کردند . تیم خدا را شکر آماده است. از آن اعزام هم هدف داریم. شنیده ام 25 

هزار بلیت فروش رفته است. 
صالحی امیری در این بازدید گفت: امروز آزادی بودیم و از سالن تیراندازی 
بازدید کردیم . قهرمان طالیی این رشته درخواست کرد که آنها را مثل کشتی ببینیم. 
کشتی ورزش اول ایران است و حضور ما فقط برای خسته نباشید و تشکر است. چه 
روی سکو بروید چه نروید هیچ چیزی از ارزش های شما کم نمی شود. حسن یزدانی 
در المپیک توکیو همه ما را سکته داد اما بعد کاری کرد که المپیک فراموش شد. 

شیر همیشه شیر است. 
او ادامه داد: دیدار دو تیم آمریکا و ایران فراتر از بحث ورزشی است . از طریق 
وزارت امور خارجه مطلع شدم جمعیت کثیری از ایرانی ها برای تشویق تیم ایران به 
سالن می آیند. همیشه مشکالت هست اما جایگاه کشتی در تاریخ ایران زمین قابل 
چشم پوشی نیست. ما و وزارت ورزش متعهد هستیم هر چه می توانیم باید کمک 
کنیم منت هم نمی گذاریم و فلسفه وجود وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک کمک 
به 52 فدراسیون است. دبیر هر آنچه جوش و خروش دارد برای ارتقا جایگاه کشتی 

است. در جلساتی که داریم تالش می کنیم ارتباطات را تقویت کنیم. 
پژمان درستکار سرمربی کشتی آزاد بیان کرد: تمام جوش و خروش ها برای 
باالرفتن پرچم است و تمام تالش دبیر هم هم برای باالرفتن کشتی است. آمریکا 
سال های گذشته از ما پیشی گرفته و این کشتی قطعا به روند رو به رشد ما کمک 
می کند. ایرانی ها این مبارزه با آمریکا را حیثیتی می دانند و امیدوارم سال 2۰22 برای 

ما همراه با طال باشد.

عبورسختتیمملیهندبالایرانازعراق

شاگردان مانوئل مونتایا فرناندز در جریان مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا 
مقابل عراق به برتری رسیدند.

ملی پوشان هندبال ایران در نخستین بازی خود از مرحله اصلی مسابقات هندبال 
قهرمانی آسیا عربستان مقابل عراق به میدان رفتند. این بازی در نیمه دوم پایاپای پیش 
رفت و در نهایت با نتیجه 28 بر 25 به سود ایران به پایان رسید. نیمه اول این بازی 
۱6 بر ۱2 به سود ملی پوشان هندبال ایران به پایان رسید. محمد سیاوشی کل دو نیمه 

درون دروازه ایران قرار داشت و سیوهای خوبی را به نمایش گذاشت. 
تیم ملی هندبال ایران در مرحله گروهی این مسابقات با هند، استرالیا و عربستان 
همگروه بود که با برد مقابل همه حریفانش به عنوان سرگروه به مرحله اصلی راه یافت. 
شاگردان مانوئل در مرحله اصلی با عراق، کویت و بحرین همگروه هستند. ملی پوشان 

ایران باید دوشنبه 4 بهمن از ساعت ۱4:۳۰ مقابل تیم ملی کویت به میدان بروند.
امیدرضا سرپوشی، محمد سیاوشی، علی رحیمی کازرونی، مجتبی حیدرپور، 
محمدرضا کاظمی، یونس آثاری، محمد کیانی، محمد علی قاسمی، یاسین کبیریان جو، 
کیارش طاهری، محمد غالمی، سجاد استکی، سید مهدی موسوی، مهرداد صمصامی، 
شهاب صادق زاده، حسین جهانی، جالل کیانی، پویا نوروزی نژاد، محمدرضا اورعی و 
احسان ابویی نفرات اعزامی به این مسابقات هستند. مانوئل مونتایا فرناندز هدایت تیم 
ملی ایران را به عهده دارد. همچنین کیوان صادقی به عنوان  مدیر فنی، محسن طاهری 
و مسعود ظهرابی به عنوان  مربی، فرید علیمرادی مربی دروازه بانان، علی بخشی به 
عنوان کارشناس تغذیه و تراپیست و ناصر سلیمی به عنوان آنالیزور و سرپرست تیم 

اعضای کادر فنی تیم ملی هندبال ایران را تشکیل می دهند.

کاهشتیمهایشرکتکنندهدرجامجهانیکشتی

با تصمیم اتحادیه جهانی، تعداد تیم های شرکت کننده در رقابت های جام جهانی 
کشتی کاهش یافت.

بنا بر تصمیم اتحادیه جهانی کشتی جام های جهانی با حضور 6 تیم برگزار 
می شود و این مسابقات در سال های المپیک برگزار نخواهد شد.

اتحادیه جهانی کشتی، میزبانی جام های جهانی کشتی آزاد در سال های 2۰22 
و 2۰2۳ را به کشور آمریکا و جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2۰22 را به کشور 

ترکیه داد.
بر این اساس، طبق دستورالعمل جدید اتحادیه جهانی کشتی رقابت های جام 
جهانی در سال های غیر المپیکی و در روز های جمعه و شنبه ماه های نوامبر و اوایل 

دسامبر میالدی )آبان و آذرماه( برگزار می شود.

آنسوفاتیجراحیمیشود
فاتی  آنسو  به  بارسلونا  باشگاه 
توصیه کرده است که پای مصدوم خود 

را به دست جراحان بسپارد.
بارسلونا پنجشنبه شب در مرحله 
مصاف  به  ری  دل  کوپا  هشتم  یک 
 ۳-2 نتیجه  با  و  رفت  بیلبائو  اتلتیک 
شکست خورد تا از گردونه این رقابت ها 

حذف شود.
آنسو فاتی تنها حدود نیم ساعت 
در زمین دوام آورد و پس از آن به دلیل 
درخواست  داشت  که  دردی  احساس 
با چشمانی اشک بار و  تا  تعویض کرد 

ناراحت از میدان خارج شود. این موضوع باعث نگرانی بسیاری از هواداران بارسا شد.
پزشکان پیش از این هشدار داده بودند که او باید بسیار مراقب مصدومیتی که 
به آن دچار شده بود باشد و توصیه کرده بودند که در ترکیب اصلی قرار نگیرد اما 

حتی عمل کردن به این توصیه هم فایده نداشت.
جمعه شب گذشته مصدومیت او از ناحیه رباط پای چپ تایید شد و در خوشبینانه 
ترین حالت و با فیزیوتراپی او 8 هفته بعد می تواند به میادین برگردد اما تیم پزشکی 

بارسلونا معتقد است که جراحی برای فاتی بهترین گزینه است.
پزشکان معتقدند که فاتی باید مثل عثمان دمبله رباط خود را به دست جراحان 
بسپارد و در این صورت ریسک مصدومیت مجدد از این ناحیه کاهش پیدا خواهد 
کرد. دمبله در یورو 2۰2۰ از همین ناحیه دچار پارگی کامل شد و نزدیک به 5 ماه 
نتوانست به میدان برود ولی وضعیت فاتی کمی بهتر است و رباط او دچار پارگی جزئی 
شده است.در صورت جراحی، فاتی پس از سه یا 4 ماه قادر به بازگشت است و شاید 
بتواند بارسا را در هفته های پایانی فصل نیز همراهی کند. این چهارمین مصدومیت 

فصل برای فاتی است که ضربه روحی بزرگی برای او بود.

آنچلوتی:ازبحرانبارساواتلتیکوشگفتزدهام
کارلو آنچلوتی معتقد است بحران کنونی بارسا و اتلتیکو عجیب است و البته 

تاکید کرد که هر دو تیم توانایی خروج از مشکالت را دارند.
رئال مادرید امروز در برنابئو میزبان الچه است. این برای دومین بار در ۳ روز 
است که دو تیم به مصاف هم خواهند رفت. رئال پنجشنبه شب در زمین الچه این 

تیم را ۱-2 شکست داد و به یک چهارم نهایی کوپا دل ری رسید.
کارلو آنچلوتی سرمربی رئال در مورد شرایط تیمش گفت:» استراتژی ما مثل 
همیشه است. الچه را خوب می شناسم و پنجشنبه مصاف سختی برابر این تیم 
داشتیم. برای پیروزی عذاب کشیدیم و تیمی با سازماندهی بسیار خوب هستند. 
برای پیروزی در بازی امروز نیز کار ساده ای پیش رو نداریم. سه امتیاز بسیار مهم 
است و تیم باید کامال با انگیزه وارد میدان شود. با همه این اوصاف، تیم را در شرایط 
خوبی می بینم. آسنسیو، ماریانو و وایه خو مصدومند و تست کرونای کارواخال نیز 

هنوز منفی نشده است.«
وضعیت بیل، هازارد و ایسکو برای بازی:» ایسکو و هازارد مصدوم نیستند ولی 
بیل پس از مدت ها به شرایط بازی رسیده است. دوران دوری بیل به دلیل مصدومیت 
از هازارد بیشتر بوده است. هر کدام داستان مجزایی دارند. گرت در حال بازگشت به 
فرم بدنی خوب خودش است و به تازگی توانسته در تمرینات گروهی حاضر باشد. 
ایسکو و هازارد اما کامال در شرایط بازی قرار دارند و برابر الچه نیز تاثیرگذار بودند. 

هازارد می تواند فیکس باشد و امیدوارم روز خوبی هم برایش رقم بخورد.«
بدون والورده و برزیلی ها در یک چهارم نهایی کوپا دل ری برابر بیلبائو:» این 
تقویم را درک نمی کنم. البته فقط رئال نیست که ضرر می کند. با همین داشته های 
مان برابر بیلبائو حاضر خواهیم شد و فشاری روی برزیل و اروگوئه برای آزادسازی 
این بازیکنان وارد نمی کنیم.« بحران در اتلتیکو و بارسا:» صحبت از دو تیم بزرگ 
است و طبعا شرایط فعلی آنها عجیب جلوه می کند. برای من هم شگفت انگیز 
است که بیشتر از حد ممکن دچار مشکل شده اند. در هر شرایطی بارسا و اتلتیکو 

دو رقیب بزرگ و قابل احترامند و معتقدم هر دو توانایی خروج از بحران را دارند.«
دشواری ها مربی رئال مادرید بودن:» مشکالت یک مربی در تیم های کوچک 
و بزرگ یکسان است. در هر بازی شما باید ترکیب اصلی را انتخاب کنید، ضمن اینکه 
روابط خوب با بازیکنان را نیز باید حفظ کنید. البته در رئال شما مجبورید بازیکنانی 
را هر هفته از ترکیب کنار بگذارید که در تیمی دیگر می توانند فیکس باشند و این 

کار را دشوارتر می کند.«

توهینباورنکردنیمسیبهمفسرمعروف
جیمی کاراگر، ستاره سابق لیورپول، 
مدعی شد که لیونل مسی به خاطر انتقاد 
از انتقالش به پی اس جی به او توهین 

کرده است.
بارسلونا  از  امسال  تابستان  مسی 
جدا شده و به عنوان بازیکن آزاد به پاری 
سن ژرمن منتقل شد اما به نظر می رسد 
تیم  این  ترکیب  با  هنوز  نتوانسته  که 

سازگار شود.
ابتالی او به کرونا در تعطیالت کریسمس و سال نوی میالدی نیز کار را برای او 
دشوارتر کرد و این بازیکن چند هفته ای است که نتوانسته برای تیمش به میدان برود.

با این حال این ستاره آرژانتینی از انتقادهایی که از حضورش در پی اس جی 
می شود چندان راضی و خوشحال نیست و این موضوع را به کارشناس شبکه اسکای 

اسپورت نشان داده است.
 Monday« کاراگر پس از شکست واتفورد برابر نوریچ گفت:» پس از برنامه
Football Night« بود که پیامی خصوصی روی اینستاگرامم دریافت کردم. این 
پیام از سوی خود مسی بود. دوست ندارم این پیام های خصوصی را نشان دهم اما او 
اساسا من را االغ خطاب کرد.«انتقاد کاراگر از مسی و مطرح کردن این موضوع که او 
نتوانسته در ترکیب پی اس جی جا بیفتد به مذاق این ستاره آرژانتینی خوش نیامده است
این ادعای کاراگر باعث شد که گری نویل، دیگر مفسر این شبکه، به همراه دیو 
جونز، مجری این برنامه، نتوانند جلوی خنده شان را بگیرند اما این مدافع سابق لیورپول 
ادامه داد:» اگر مسی آن برنامه را دیده پس امیدوارم این برنامه را هم ببیند چون لیونل، 
من واقعا دوستت دارم. تو بهترین بازیکن تاریخ هستی و در مقایسه با تو من االغ 
بودم.«کاراگر با اشاره به شرایط این بازیکن در پارک دو پرنس ادامه داد: »بپذیر که تو در 
این تیم جا نیفتادی. تو به اندازه کافی خوب بازی نکرده ای، حتی اگر در تابستان قهرمان 
کوپا آمه ریکا شده باشی. این اتفاق برای این که محمد صالح از ترکیب منتخب سال 
فیفا بیرون بماند کافی نیست.«پیش از این عدم حضور صالح و لواندوفسکی در میان 
آرای مسی نیز جنجال زیادی به پا کرده بود این مفسر شبکه اسکای اسپورت در واقع 
به عدم حضور محمد صالح در ترکیب منتخب سال 2۰2۱ اشاره دارد که از سوی فیفا 
اعالم شد، اتفاقی که تعجب بسیاری را به دنبال داشت خصوصا که این بازیکن مصری 

جز سه نامزد نهایی دریافت جایزه بهترین بازیکن سال قرار داشت.

ملی  ستاره  امیری  وحید 
حضور  در  پرسپولیس  پوش 
در برنامه یازده جمالتی کمتر 
شنیده شده را درباره دوران حضورش در 
تیم ملی، نحوه پیوستنش به پرسپولیس و 
دوندگی های بی امانش در همه مسابقات 

فوتبال به زبان آورد.
شاید اگر این صحبت ها را بخوانید 
تصور نمی کنید که وحید امیری آن پیله 
صراحت  با  و  زده  کنار  را  کار  محافظه 
اما  می کند  صحبت  مسائل  همه  درباره 
او برای اولین بار صحبت هایی را درباره 
در  حاضر  مختلف  های  چهره  و  افراد 
آنها  مرور  که  داده  انجام  ایران  فوتبال 

جالب خواهد بود.
خصوص  به  امیری  های  صحبت 
در شرایطی که هنوز بحث های مربوط 
ایران  در  برانکو و کی روش  به درگیری 
به پایان نرسیده و دامن تیم ملی را نیز 
گرفته است، وجوهی متفاوت از این ماجرا 

را به نمایش می گذارد.
این بخشی از صحبت های امیری 
که  است  با خداداد عزیزی  در گفت وگو 

مرور آن جالب خواهد بود:
* رمز موفقیت من »احترام« است

من همیشه تمام تالشم را کردم که 
بِد رفیقم را نخواهم؛ چه بازیکن جوان بود 
سعی کردم به او انرژی مثبت بدهم و به 
او بگویم باید پیشرفت کنیم و همیشه هم 
سعی کردم احترام بزرگتر ها را نگه دارم. 
تا االن به کسی بی احترامی نکردم و خدا 
را شکر می کنم که همیشه سعی کردم با 
دارم،  تمام دوستانی که  به  تمام وجودم 
احترام  ها  رسانه  همه  و  بازیکنان  همه 
بگذارم. شاید رمز موفقیتم هم همین باشد.
* منصوریان نگذاشت به قطر بروم
من این مساله را به استقاللی های 
و  می گیرند  را  من  جلوی  که  معدودی 
می گویند چرا به استقالل نیامدی توضیح 
دادم ولی شاید این اولین بار است که من 
واقعا با صداقت این صحبت را می کنم. 
من در سه سالی که در نفت تهران بودم، 
چهارصد تومان پول نگرفتم. واقعا شرایط 
مالی بدی داشتم. من علی آقا منصوریان 
به خاطر  نه  دارم؛  دوست  خیلی  واقعا  را 
او  معرفت  به خاطر  فقط  فنی،  مسائل 
لذت  ایشان  کنار  کردن  کار  از  اینکه  و 
پرسپولیسی  همه  خانوادگی  ما  می بردم. 
هستیم به جز یک داماد که در خانواده مان 
هست. من نیم فصل یک پیشنهاد از تیم 
ام صالل داشتم و می خواستم به قطر بروم 
و علی آقا گفت شما بمان و من آخر فصل 
شما را به یک تیمی می فرستم که تمام 
پولش برای خودت باشد؛ اگر آنجا بروی 

نصف پولت را باشگاه می برد.
* استقالل پول بیشتری می داد اما 

پرسپولیس را انتخاب کردم 
بود و  بازی مانده   آخر فصل یک 
علی آقا گفت دارم به استقالل می روم و 
گفتم  بیایی. من  با من  تو می خواهم  از 
فکر هایم را می کنم و خبر می دهم که 
آن جریانات پیش آمد و علی آقا به تمرین 
تیم ملی آمد و یک عکسی از ما درآمد 
که همدیگر را بغل کرده بودیم و گفتند 
که تمام شده اما خدا را شاهد می گیریم 
من کوچکترین قولی ندادم و کوچکترین 
اوکی  من  بگویم  که  نکردم  صحبتی 
نمی گویم  می آیم.  استقالل  به  و  هستم 
پولی  اما همان  نبود  مالی دخیل  شرایط 
استقالل  داد،  من  به  پرسپولیس  که 
کمی بیشتر هم می داد ولی با تمام وجود 

پرسپولیس را انتخاب کردم.
* احساس می کردم پرسپولیس به 

پیشرفتم کمک می کند
من همیشه برای پدرم احترام زیادی 
قائلم و هر تصمیمی در زندگی ام گرفتم 
به عنوان نفر اول با ایشان مشورت کردم. 
بزرگی  احترام و حس  به خاطر  بماند که 
خانواده، شما باید برای هر کاری با پدرت 
مشورت کنی چون نباید این روح بزرگی را 
از او بگیری. وقتی شما خودت درباره یک 
مساله تصمیم بگیری فکر می کند دیگر 
تمام شده و سنش باال رفته و کسی به 

او احترام نمی گذارد. من در تمام مسائل 
با  هم  ایشان،  با  هم  و  همینطور هستم 
مادرم و هم با خانمم مشورت می کنم. با 
آنها مشورت کردم و خودم هم احساس 
برای  پرسپولیس  بود  این  ام  درونی 
رفتنم خیلی  باال  و  پیشرفت من  شرایط 
خانوادگی  همه  که  بماند  است؛  بهتر 

پرسپولیسی هستیم.
را به  اعتماد به نفس  * اسکوچیچ 

من برگرداند
و  فوتبال  در  باید  که  نظمی  من 
از  را  گری  حرفه ای  و  باشد  ام  زندگی 
کی روش یاد گرفتم ولی اعتماد به نفسی 
که آقای اسکوچیچ به من داد، هیچ مربی 
به من نداد؛ آزادی عمل و اینکه شما بدون 
ترس و واهمه وارد زمین شوی و مطمئن 
باشی که تحت هر شرایطی که هستی و 
بدانی که اگر خراب کنی باز هم اعتماد 
وجود دارد. بازی هایی که در مقدماتی جام 
جهانی ما انجام دادیم یا بازی با بحرین 
این اتفاق افتاد که اعتماد به نفس را به 
من برگرداند. من در لیگ یک که بازی 
می کردم دریبل می زدم و راحت می رفتم 
و شوت می زدم، در لیگ دو شوت می زدم 
ولی واقعیت از یک زمانی به بعد فوتبال 
بازیکنی  تو یک  یعنی  ماشینی شد؛  من 
هستی که باید خط را بروی و بجنگی و 
برگردی و دفاع کنی و به عنوان هافبک 
چپ و وینگر چپ هم باید حمله کنی و هم 
دفاع کنی. آزادی عملی که تو می توانی 
دریبل بزنی را نداشتم. در این فاصله هم 
شرایطی که آقای برانکو برای ما به وجود 
آورد تاثیرگذار بود و اگر تیم ما در آن برهه 
از زمان آن شکل و دیسیپلین و ساختار را 
نداشت و ما نتیجه نمی گرفتیم؛ قطعا روی 
فوتبال من هم تاثیر می گذاشت و شاید 
ما هم در آن زمان تمام می شدیم. آقای 
گل محمدی هم که االن یک اعتقادی به 
من دارد که من را در زمین نگه می دارد.
و صمیمی  سرمربی صادق  این   *

است
ن  یکنا ز با همه  با  چیچ  سکو ا
و  می نشیند  شما  کنار  و  دارد  صداقت 
صحبت می کند. چون ما از قبل دیدیم 
گروه  یا  تدارکات  بین  فاصله  این  که 
خیلی  سرمربی  با  بازیکنان  پزشکی، 
هستند  اینطور  ها  مربی  اکثر  بود.  زیاد 
اسکوچیچ  اما  می کنند  برخورد  سرد  و 
تیم  داخل  را  رفاقت  نیست.  ینطور  ا
می آورد هرچند که در ابتدا خیلی او را 
تحت فشار گذاشتند و می گفتند در حد 
تیم ملی نیست. شاید همه ما این فکر را 
می کردیم اما به عنوان کسی که سکان 
مجبور  همه  ما  بود  گرفته  را  ملی  تیم 

کنیم. تابعیت  بودیم 
یان  بی پا د  دوبیدا دا ماجرای   *

کی روش!
در  کی روش  و  اسکوچیچ  تفاوت 
شما  می دهند .  که  است  عملی  آزادی 
و  می کردید  بازی  کی روش  زمان  اگر 
و  تا یک هفته  انجام می دادید  اشتباهی 
شما  می گرفت  صورت  آنالیز  که  زمانی 
استرس داشتی. ما یک بازی با قطر در 

مقدماتی داشتیم که ۱-۰ بردیم و مهدی 
زمین  به  تعویضی  من  زد.  گل  طارمی 
رفتم و بازیکن قطر روی خط وسط و رو 
به دروازه خودشان بود. من می خواستم 
که از پشت توپ را بگیرم، دقیقه ۹۰ هم 
را روی  آنها هم توپ  و  بود و خطا شد 
دروازه ریختند و بازی تمام شد. همانجا 
کنار زمین صدای او می آمد که بد و بیراه 
می گفت و از دست من ناراحت بود که چرا 
دقیقه ۹۰ این کار را کردم. من گفتم تمام 
شد و بازی را بردیم و همه چیز فراموش 
شد. به رختکن رفتیم و دوباره آمده بود 
روبه روی من که چرا این کار را کردی؟ 
کنیم .  صحبت  نمی توانستیم  که  هم  ما 
زمان کی روش یک سری خوبی داشت 
و یک سری بدی ولی من مشکالت را 
از او نمی دیدم، من مشکالت را از ضعف 
مدیریت می دیدم. وقتی مدیر برش داشته 
باشد و قوی باشد و در سکانی که قرار 
می گیرد با اقتدار کار کند، این مشکالت 
پیش نمی آید. در واقع مدیر است که باید 
سرمربی را در اختیار خودش را داشته باشد 
اما ضعف مدیریت باعث شده بود سرمربی 

سکان همه را داشته باشد.
* درگیری کی روش و برانکو فشار 

زیادی به من وارد کرد
برانکو  و  کی روش  بین  درگیری 
بود. شما  تاثیرگذار  پرسپولیس  در  خیلی 
همیشه به عنوان یک بازیکن در خدمت 
بازیکن  یک  برای  شاید  هستی.  تیمت 
مثل علیرضا بیرانوند مهم نبود و جایگاه 
آن  در  و  داشت  ملی  تیم  در  هم  ثابتی 
و  نداشت  جانشین  و  داشت  اقتدار  دوره 
فشاری که  اما  رفتار می کرد  همه جوره 
در آن برهه برای من به عنوان بازیکنی 
که در تیم ملی در بعضی بازی ها فیکس 
بودم و بعضی بازی ها ذخیره و همیشه 
می ترسیدم باشم یا نباشم یا جام جهانی 
را از دست ندهم، واقعا سخت بود. من هم 
بازیکن دوست داشتم در فضای مجازی از 

مربی ام حمایت کنم.
* کی روش می توانست با سیاست 

تر رفتار کند
آقای کی روش محبوبیت خودش را 
در ایران داشت و مردم دوستش داشتند 
کی روش  با  مشکلی  کسی  ابتدا  در  و 
نداشت اما دقیقا زمانی که با پرسپولیس 
وارد درگیری شد مشکالت را درست کرد. 
آقای کی روش می توانست با سیاست تر 
را  خودت  جایگاه  که  شما  کند؛  عمل 
یا  یا پرسپولیس است،  ایران  داشتی. در 
استقالل یا سپاهان. ایشان همه را با هم 
داشت و همه جا از او تعریف می کردند اما 
از زمانی که نیمی از هواداران را به خاطر 
اخالق خودش از دست داد، شرایط فوتبال 

ایران دگرگون شد.
* تغییر پست روی عملکردم تاثیر 

می گذارد
من در هر پستی که قرار می گیرم 
وقتی  می کنم.  را  تالشم  نهایت  همیشه 
و  می کنی  تمرکز  پست  یک  روی  شما 
تغییر پست پیدا می کنی صد در صد روی 
شخصا  من  می گذارد.  تاثیر  عملکردتان 

چه  شوم؛  اضافه  عقب  از  دارم  دوست 
باشد و چه هافبک چپ. من  دفاع چپ 
بعضی مواقع ناراحت می شوم که افراد فقط 

دوندگی من را می بینند.
* بازی در پرسپولیس باعث فشار 

می شود
مخصوصا  هست؛  همیشه  فشار 
یک  و  ملی  تیم  در  همزمان  که  زمانی 
باشگاه بزرگ کار می کنید، این فشار چند 
آنطور  نمی توانی  شما  اینکه  است.  برابر 
به خانواده تان  دلتان می خواهد  واقعا  که 
هشتاد  تا  هفتاد  می تواند  کنید  رسیدگی 
درصد قضیه باشد. ما االن پنج سال است 
متاهل شده ایم و هنوز یک سفر یک هفته 
ای یا پنج روزه نرفته ایم حتی داخلی. بماند 
انجام  بازی هایی که در پرسپولیس  که 
می دهیم هر بازی خودش فشار است. مثال 
در بازی با پدیده که آن اتفاق افتاده بود، 
در بازی مقابل فجر هم در دقیقه ۹۳ من 
این توپ  اگر  با خودم گفتم  یک لحظه 
می افتد؟  اتفاقی  چه  برود  گل  به  دوباره 
می شود؟  چه  من  درباره  ذهنیت  دوباره 
واقعا  ها  فشار  این  کردن  تحمل  گاهی 
سخت است. من همان شب به رختکن 
رفتم و معذرت خواهی کردم و  داور ها 
گفتم که ببخشید من در دقیقه ۹۳ بازی 
تحت آنهمه فشار کنترلم را از دست دادم.
* خطا کردم اما قائدی بزرگنمایی 

کرد
امیری درباره خطای پنالتی معروفش 
داور  استقالل که  در دربی روی مهاجم 
آن را تشخیص نداد هم چنین می گوید: 
بزرگنمایی  دربی  در  ]قائدی[  مهدی 
داور  می افتاد  تر  ساده  اگر  شاید  کرد. 
فقط  رسیدم  او  به  من  می گرفت.  خطا 
به  شما  گاهی  رفت.  او  پای  روی  پایم 
می خورد  او  به  زانویت  می رسی  بازیکن 
می رود  او  پای  روی  سرعت  با  پایت  یا 
ولی بزرگنمایی که مهدی کرد باعث شد 
اگر  بزند.  گول  می خواهد  کند  فکر  داور 
شما در لحظه به آن ویدیو نگاه کنید ما 
که به هم رسیدیم دیگر توپی نبود و بی 

احتیاطی کردم.
* برانکو درس بزرگی به من داد

دوست  را  من  خیلی  برانکو  آقای 
داشت. یکبار من در تمرین عصبی شدم 
و توپ را شوت کردم و برگشتم به او نگاه 
لحظه  آن  خودم  می خندد.  دیدم  کردم 
گفتم  و  رفتم  او  پیش  وقتی  شدم.  آب 
بروم،  ترکیه  به  و  شوم  جدا  می خواهم 
به  شاید  بروم.  من  نمی کرد  فکر  شاید 
فکر  اما  می کرد  فکر  دیگری  کس  هر 
رفتم  که  روی  ولی  بروم  من  نمی کرد 
از او خداحافظی کردم به من یک درس 
بزرگی داد. بدون اینکه من کوچکترین 
او  صورت  در  ناراحتی  یا  محلی  بی 
به نظرم رمز  را بدرقه کرد و  ببینم من 
موفقیتش همین بود که آن سال با اینکه 
بود  بسته  پنجره  و  داشت  کم  بازیکن 
ولی گفته بود ما امسال دوباره قهرمان 
می شویم و همین اتفاق هم افتاد؛ با یک 
پنجره  و  نداشتند  بازیکن  که  نیم فصل 

بسته بود باز هم قهرمان شدند.

رمز موفقیت من »احترام« است؛

وحیدامیری:باتماموجودپرسپولیسراانتخابکردم

ی
رج
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زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی
تجدیدمناقصهعمومیدومرحلهای

)نوبتدوم(

کلیه  لذا  نماید،  مناقصه عمومی خریداری  از طریق  را  اقالم مشروحه ذیل  دارد  نظر  در  استان کرمانشاه  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
فروشندگان و تولید کنندگان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این آگهی مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰۳

در روزنامه دنیای جوانان به مدت 5 روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه 
نمایند . الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(                       شرح مناقصهشماره مناقصه 

4۰۰/۱-8۳
)تجدید مناقصه(

خرید ۳۰دستگاه نمایشگر صنعتی )تبلت( از محل 
اعتبارات داخلی 

7/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰7۱5/۰۰۰/۰۰۰

توضیحات :  
نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی ، واریز وجه نقد و ... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( . 

مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت ۱۱:۳۰روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱8، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد 
 زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت ۳۰/۱2روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱8 ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد 

 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ، مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳8255575-۰8۳ تماس حاصل فرمایید . 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

بهنامخدا

شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  دعوت  آگهی 
پاسارگاد شیمی خاورمیانه سهامی خاص ثبت شده 
به شماره ۷۵۲ و شناسه ملی۱0۸6۱666۱۵۲ جهت 

تشکیل جلسه هیئت مدیره
دعوت  شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
صبح   ۱۰ ساعت  در  که  مدیره  هیئت  جلسه  در  تا  شود  می 
آدرس  به  شرکت  اصلی  مرکز  محل  در   ۱4۰۰/۱۱/۱6 مورخ 
میهم  جاده  اول  همدان  جاده  کردستان،قروه،کیلومتر۱2 
کدپستی6664۱48474 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
تامین دلیل  بررسی  افزایش سرمایه و  ۱-تصمیم در خصوص 

ارزیابی زمین کشاورزی 
مدیر عامل                                                                                                                                                                                                                                        
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از راست نصراهلل حدادی، احمد مسجد جامعی
عبداهلل انوار و سهیل محمودی اختصاصی دنیای جوانان

هنوز از بوی گیسویی
پریشان می توانم شد

محمد قهرمان 

هنوز از بوی گیسویی پریشان می توانم شد
به روی خوب چون آیینه حیران می توانم شد

ز پیری گرچه خاکستر نشسته بر سر و رویم
چو اخگر شسته رو از باد دامان می توانم شد

پس از عمری زند گر خنده ای آن گل به روی من
به چندین رنگ چون بلبل غزل خوان می توانم شد

به جرم ناتوانی کاش از چشمم نیندازد
که بر گردش توانم گشت و قربان می توانم شد

به هیچم گر که می دانی گران ای عشق مهلت ده
ز قحط مشتری زین بیش ارزان می توانم شد

جهان گر از بخیلی برنچیند زود خوانش را
دو روزی بر سر این سفره مهمان می توانم شد

مرا کفر سر زلفت ز ایمان باز می دارد 
اگر جستم ز دام او مسلمان می توانم شد

میان شادی و غم با خیالت عالمی دارم
ز برق خنده ات چون ابر گریان می توانم شد

ز هجرت خشک تر از شاخه در فصل زمستانم
رسی گر چون بهار از ره گل افشان می توانم شد

به بازی بازی از میدان هستی می روم بیرون
مشو غافل که زود از دیده پنهان می توانم شد

دومین  برگزاری  با  همزمان   
نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۳ تا 
در  رایانه  ماه، یک دستگاه  بهمن   ۱۰
تمامی کتابخانه های عمومی کشور به 
خرید آنالین کتاب و دنبال کردن اخبار 

نمایشگاه اختصاص می یابد.
از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
مجازی  نمایشگاه  دومین  ستادخبری 

کتاب تهران، همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران از ۳ تا ۱۰ بهمن ماه ۱4۰۰، بر اساس هماهنگی های انجام 
شده و با هدف فراهم کردن امکان حضور مردم مناطق کم برخوردار 
کشور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران، و با توجه به فراهم آمدن 
زیرساخت ها، یک دستگاه رایانه در تمامی کتابخانه های عمومی 
کشور به جست وجو و خرید آنالین کتاب و دنبال کردن اخبار 
نمایشگاه در وب سایت خانه کتاب و ادبیات ایران اختصاص می یابد.

در ایام برگزاری نمایشگاه مجازی 
نشست های  و  برنامه ها  تهران،  کتاب 
در  کتاب محور  خالقانه  و  ترویجی 
کشور  سراسر  عمومی  کتابخانه های 

برگزار خواهد شد.
کتاب  مجازی  نمایشگاه  دومین 
تهران با هدف تحقق عدالت فرهنگی 
و تسهیل دسترسی به کتاب در شرایط 
همه گیری ویروس کرونا، با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، به همت خانه کتاب ایران از سوم تا 

دهم بهمن ماه ۱4۰۰ برگزار می شود.
در این دوره از نمایشگاه بیش از 2 هزار ناشر ثبت نام کرده اند.
در بخش خارجی نمایشگاه نیز، ناشرانی از ۱5 کشور از جمله 
اسپانیا،  بحرین، عراق، کویت، لبنان اردن، سوریه و مصر قریب به 

2۰ هزار عنوان اثر ارائه می کنند.

امکان خرید از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در کتابخانه های 
عمومی کشور فراهم شد

شاعر  صفا پور،  احسان 
مجموعه »ورید عشاق« گفت: 
جدی ترین  عنوان  به  نیما 
دید  میدان  فارسی،  شعر  نظریه پرداز 
می کند  ایجاد  فارسی  ادبیات  در  تازه ای 
که مهم، اساسی و سرشار از ظرایف است. 
بعد از او تا امروز تقریبا هیچ اتفاق جدیدی 
در شعر فارسی رخ نداده یا اگر ادعا شده 

که اتفاق افتاده به اعتبار نیما بوده است.
ایران  به گزارش خبرگزاری کتاب 
)ایبنا(، بیش از 6۰ سال از درگذشت نیما 
یوشیج، مبدع شعر نو می گذرد اما شعرها 
و  شاعران  برای  همچنان  او  دیدگاه  و 
به  گفت وگوست.  محل  ادبی  منتقدان 
تازگی مجموعه شعری از احسان صفاپور 
با عنوان »ورید عشاق« از سوی انتشارات 
شالگردن منتشر شده که در آن، نظریه و 
بدعت های نیما بار دیگر مورد بحث قرار 
گرفته است. این مجموعه شامل ۱۰ شعر 
و مقاله ای با عنوان »سخنی با خواننده« 
است که شاعر در آن، آثار ورید عشاق را 
تمرینی برای اجرای نظریه و نگاه نیما 

یوشیج درباره شعر فارسی خوانده است.
آثار این مجموعه در فاصله سال های 
۱۳82 تا ۱۳۹۹ سروده شده و فصلی مجزا 
نیز به پی نویس ها و توضیحات عبارات و 
واژه های به کار رفته در اشعار اختصاص 
داده شده است. به بهانه انتشار این کتاب 
با صفاپور گفت وگو کرده ایم که در ادامه 

می خوانید.
 

ی  بقه ا سا با ر  مه نگا نا ز و ر شما 
هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  به خصوص 
هستید، اما به نظر می رسد کمتر به عنوان 
شاعر شناخته شده باشید؛ از چه سالی شعر 

نوشتید و در این زمینه فعال بودید؟
تا سال 8۳ در شیراز زندگی می کردم 
و اتفاقا در این شهر که شهر شاعران است، 
بیشتر به عنوان شاعر شناخته می شدم؛ هر 
چند همان موقع هم خیلی اهل آمد و شد 
در گعده ها و انجمن های ادبی نبودم و اغلب 
چند شاعر و نویسنده بودند که خودم تمایل 
داشتم با آنها نشست و برخاست کنم. بعد از 
مهاجرت به تهران طبیعی بود که به دلیل 
رفع نیازهای معیشتی، باید به کاری غیر از 
شعر گفتن یا مثال فیلم ساختن که آن هم 
یکی دیگر از فعالیت هایم قبل از آمدن به 
تهران بود بپردازم، چون در پایتخت کسی 
برای شعر گفتن یا فیلم ساختن به آن شکل 
که من به آن اشتغال داشتم یک پاپاسی 
هم نمی پرداخت. پس روزنامه نگاری را به 
عنوان شغل انتخاب کردم و در این راه ادامه 
مسیر دادم؛ اما همه این سال ها ادبیات و 
سینما بیشتر از روزنامه نگاری برای من 
بخواهم پرسش  اگر  است.  بوده  دغدغه 
شما را واضح تر پاسخ بدهم باید بگویم 
پیش از آنکه به طور رسمی روزنامه نگار 

شوم، شعر را شروع کردم.
 

با این وصف، احتماال از دوره نوجوانی 
شاعر شدید؟

پایان  از  می شود  بخواهید،  دقیق 
مدیر  را  انگیزه اش  دبیرستان.  اول  سال 
دبیرستان مان ایجاد کرد. آخرین امتحان 
همه  به  سفید  برگه ای  می دادیم،  که  را 
بناکار  آقای  گفتند  و  دادند  دانش آموزان 

)مدیرمان( گفته  هر انتقادی که از مدرسه 
و معلم ها و کادر دبیرستان دارید، بنویسید. 
اتفاقی عجیب و در نوع خودش یک بدعت 
بود. خیلی یادم نیست روی آن برگه چه 
نوشتم اما بعد از آن امتحان، آقای بناکار با 
پدرم تماس گرفت و گفت پسرتان را به 
انجمن  در  بیاورید.  ادبی مدرسه  انجمن 
دهخدا شاعران و نویسندگانی رفت و آمد 
داشتند که آن زمان برای خودشان کسی 
بودند. اوایل مسئول خواندن اخبار فرهنگی، 
قبل از خوانده شدن شعرها و داستان ها 
بودم. تحت تاثیر آن فضا، کم کم به شعر 

نوشتن عالقه مند شدم و شروع کردم.
 

پس چرا در این سال ها اثری چاپ 
نکردید؟

اینطور هم نبوده که هیچ اثری منتشر 
نکرده باشم. یکی از شعرهایم را شهریار 
مندنی پور که آن زمان سردبیر مجله »عصر 
پنجشنبه« بود، انتخاب و در آن مجله چاپ 
کرد. یک شعر هم زنده یاد منوچهر آتشی 
اما  کرد  انتخاب  »کارنامه«  مجله  برای 
پیش از چاپ، این شاعر عزیز درگذشت و 
آن شعر هم در کشوی میزش ماند. البته در 
همین حدش هم برایم افتخار است. جسته 
ـ گریخته، چند شعر هم در اینترنت منتشر 
کرده ام؛ اما اگر مقصودتان کتاب است، بله؛ 

این اولین اقدام است.
 

اینکه  یا  داشته  شخصی  دلیل 
این  و  ناشر  نشدن  پیدا  مثل  مشکالتی 

قبیل مسائل باعث بوده است؟
هیچ وقت مشکل نشر نداشتم؛ دست 
کم می توانستم در موسسات انتشاراتی که 
هر از چندگاهی در آنها رفت و آمد داشتم 
و مدیرانشان از دوستانم بوده اند، کتابم را 
منتشر کنم. چند بار هم تا پای چاپ کتاب 
پیش رفتم اما خوشبختانه منصرف شدم.

 
چرا خوشبختانه؟

چون اگر آن زمان منتشر می کردم 
االن پشیمان شده بودم. فارغ از هرگونه 
تواضع یا تکبر باید بگویم خوشحالم که 
تحت تاثیر هیجان های گاه و بی گاه خودم 
یا تشویق و ترغیب اطرافیانم شعرهایم را 
چاپ نکردم. به نظرم اتفاقی که االن افتاده 
بهترین حالت برای انتشار کتاب شعرم بود.

 
و البته همین بار هم بسیار خست به 

خرج دادید و تنها ۱۰ شعر منتشر کردید.
یکی از دالیل خوشحالی ام همین 
است. مسئله خست یا سخاوت نیست؛ این 
۱۰ شعر از دو منظر باید منتشر می شدند. 
یکی اینکه کارنامه شعری من از سال 82 
به این سو را نمایندگی می کنند؛ تا قبل 

از این تاریخ، فقط فکر می کردم شاعرم! 
در واقع این ۱۰ شعر نشانه هایی از ادوار 
مختلفی است که شعر نوشته ام. در مرتبه 
هم  کتاب  موخره  در  که  همانطور  بعد، 
توضیح داده ام اینها نمونه های موفق تری 
از آنچه درباره شعر و نظریه نیما یوشیج 

درک کرده ام، هستند.
 

ورید  کتاب  شعرهای  همه  انتهای 
عشاق تاریخ دارند. اولین آنها شهریور 82 
و آخرین شعر مربوط به آذر و دی ۹۹ است. 
یعنی شما در این هفده سال فقط همین ۱۰ 
شعر را واجد آن دو شرط شخصی برای 

چاپ کتاب تان می دانستید؟
البته من ۱۱ شعر را از بین حدود ۱5۰ 
شعر برای کتاب ورید عشاق انتخاب کردم؛ 
یکی از شعرها بنا به علتی که من و ناشر 
در آن دخیل نبودیم، به کتاب راه نیافت. 
اما اگر دو شرط را هم زمان و به یک اندازه 
تاثیرگذار بدانیم، بله؛ همین ها هستند. هر 
چند هر نویسنده و شاعری برای چاپ و 
انتشار آثارش کم و بیش به انگیزه ها و 
عالقه های شخصی اش هم وابسته است. 
دروغ چرا؟ عالوه بر آن دو شرط، خودم 
هم این ۱۰ یا در اصل آن ۱۱ شعر را بیشتر 

دوست داشته و دارم.
 

خودتان  که  یوشیج  نیما  جز  به 
سال ها  این  در  کرده اید،  ذکر  کتاب  در 

تحت تاثیر چه شاعران دیگری بودید؟
که  کس  هر  خیلی ها!  تحت تاثیر 
و  شاعر  هر  واقع  در  بکنید.  را  فکرش 
نویسنده ای که اثری از او خوانده ام جایی 
در شعرهایم تاثیرشان را گذاشته اند. این 
فقط  و  است  جهان شمول  قانون  یک 
منحصر به من نیست. به نظرم می شود 
درباره موضوعات مهم تری صحبت کرد.

نام  یوشیج  نیما  از  فقط  چرا  پس 
برده اید؟

نام بردنم از نیما، به خاطر تاثیرگذاری 

نیست؛ هر چند آن هم هست اما همه اش 
ماموریت  نیما، یک  به  پرداختن  نیست. 
او  از  بعد  که  است  شاعری  هر  برای 
زندگی کرده و شعر نوشته است. به غیر 
از شاعران، آکادمیسین ها هم به همین 
اندازه مسئول بوده اند؛ اما هم شاعران و هم 
دانشگاهیان به اندازه کافی ماموریت شان 
را انجام نداده اند. نیما به عنوان جدی ترین 
نظریه پرداز شعر فارسی، میدان دید تازه ای 
در ادبیات فارسی ایجاد می کند که مهم، 
اساسی و سرشار از ظرایف است. بعد از او 
تا امروز تقریبا هیچ اتفاق جدیدی در شعر 
فارسی رخ نداده یا اگر ادعا شده که اتفاق 
افتاده به اعتبار نیما بوده است. مثال براهنی 
وقتی مدعی آغاز راه جدیدی می شود که 
می گوید دیگر شاعر نیمایی نیستم؛ یا شاملو 
اگر »قطعنامه« می نویسد، به پشتوانه نام 
نیما و به اصطالح عبور از نظریه او، به بازار 
عرضه می کند. رویایی و شعر »حجم« 
همینطور، شعر »دیگر«ی ها و بقیه هم 
همینطور. در واقع هر چند معتقدم هیچکدام 
از این مانیفست ها و بیانیه ها چیز تازه ای 
نیستند، اما اگر بر فرض هم باشند، ناشی 
از نظریه و راه نیما هستند. همین برای 
احساس وظیفه کردن یک شاعر در برابر 
نیما یوشیج کافی  است تا تالش کند او را 
درک کند، دیدگاهش را بشناسد و نظریه و 
شعرش را ترویج یا تشریح کند. مشکل اما 
اینجاست که این وظیفه یا فراموش شده یا 
به اشکال ناقص و بدریخت ادا شده است.

 
یعنی شما می گویید شاعرانی مثل 
شاملو، براهنی، رویایی و دیگران که هر 
کدام به نوعی از سبک و سیاق نیما عبور 
کردند، نظریه و شعر او را درک نکرده اند؟

واضع  ولی  می گویم  را  همین  بله 
این ادعا من نیستم. این پرچم را شاپور 
نو«  شعر  »بوطیقای  کتاب  با  جورکش 
بلند کرد و یک بار دیگر »آب در خوابگه 
تالش  من  واقع  در  ریخت.  مورچگان« 
نیما  از  آموزه هایی که آن کتاب  کرده ام 
در  و  کنم  تمرین  را  است  تشریح کرده 
حد خودم روایتی از آن داشته باشم. البته 

نمی دانم چقدر موفق شده ام!
 

ولی شما در انتهای کتاب نوشته اید 
به غیر از آنچه در کتاب بوطیقای شعر نو 
آمده، سه محور دیگر هم در نظریه شعر 
نیما هست که کسی به آن توجه نکرده؟

نگفتم توجه نکرده، در اصل گفتم 
در  هم  موضوع  سه  این  من  دیدگاه  از 
پی خوانش نظریه نیما پدیدار می شود و 
اگر جست وجو کنیم، در شعرهایش هم 

ردیابی می شوند. 
نوشته ام، سخت  آنچه  به  چند  هر 
معتقدم و از نظر خودم دقیق است؛ اما اینها 
را در قالب یک پیشنهاد و در پی دیدگاهی 
که در کتاب آقای جورکش مطرح شده، 
مورد بحث قرار داده ام. هدفم هم این بوده 
ورید  به خوانش شعرهای مجموعه  که 
عشاق کمک کنم و در مرحله بعد افرادی 
که احیانا قصد دارند روی این موضع کار 
کنند، به این سه محور هم بی توجه نباشند. 
به عبارت دیگر شاید بشود این سخن را 
طرح  »بوطیقا«  در  آنچه  برای  پیوستی 

شده دانست.

احسان صفاپور، به بهانه انتشار مجموعه شعر »ورید عشاق« :

نمیدانمچقدرموفقشدهام!

یکیبودکهخودشنبود
خودش  که  بود  »یکی   
نبود« کتابی از »جانی روداری« 
تنها نویسنده ایتالیایی برگزیده 
ترجمه  با  »آندرسن«  جایزه 
است  اثری  امامی  غالمرضا 
زندگی،  به  طنز  شکل  به  که 
یش  ی ها د شا و  یی ها  یبا ز

می پردازد.
نویسنده  ُرداری  جانی   
شهیر ایتالیایی در سال ۱۹2۰ در 
اُِمنیا، روستایی در نزدیکی شهر 
نُوارا، متولد شد. بعد از یک دوره 
تجربه  تدریس در مقطع ابتدایی، 
به  شروع  روزنامه نگار  به عنوان 

کار کرد و تقریبًا تصادفی، نوشتن برای کودکان و نوجوانان را آغاز کرد.
و  داستایوسکی  آثار  شناخت  از  پس  جوانی،  ابتدای  در  ُرداری 
نویسندگان و فیلسوفان آلمانی زبان، کتابی به نام دفتر فانتزی ها در زمینه  
هنر داستان نویسی نوشت. او داستان های زیادی نوشته که به بسیاری از 

زبان های دنیا ترجمه شده اند.
بازگوکننده   همگی  کودکانه  ترانه های  و  قصه ها  ُرداری  به نظر 
فانتزی عرضه  در جامه   است که  روزانه ای  بزرگ  و  واقعیت های کوچک 
هانس  معتبر  جایزه   جمله  از  بسیاری،  جوایز  همچنین  ُرداری  می شوند. 
کریستین اندرسن )۱۹7۰( را از آن خود کرده است. او در سال ۱۹8۰ در 

شهر ُرم درگذشت.
روزی که در میالن از آسمان کاله می بارید و چند داستان دیگر، یاس در 
دیار دروغگویان و فروشگاه ساحره از جمله مهمترین آثار این نویسنده هستند.

یکی بود که خودش نبود رمانی طنز گونه از روداری داستان پیرمرد 
۹۳ ساله ثروتمندی به نام بارون المبرتو است که با 24 بیماری دست وپنجه 
نرم می کند. او به همراه پیشخدمت باوفایش در جزیره زیبای سن جولیو 
زندگی می کند اما خدمتکارانش هر روز باید از صبح تا شب نام او را تکرار 
کنند. بارون که در آستانه مرگ است به دنبال جاودانگی است. او یکباره 
جوان، سرحال و شاداب می شود. راهزنان برای دریافت پول او را گروگان 
می گیرند اما هرکاری می کنند المبرتو جوان تر و شاداب تر می شود. جانی 
روداری در این داستان طنز به زندگی، زیبایی ها و شادی هایش می پردازد.

گاهی اوقات بارون المبرتو، در جاهای مختلف بدنش، اندک دردی 
را حس می کند اما دقیقا نمی تواند تشخیص دهد دردش مربوط به کدام 
بیماری است. از پیشخدمتش می پرسد: »آنسلمو، سرم دارد گیج میرود.«

- جناب بارون، شماره هفت! زخم اثنی عشر است.
جانم  به  معروفم  های  سرگیجه  همان  هم  باز  آنسلمو،  اینکه:  یا   -

افتاده. دردم چیست؟
- جناب بارون، شماره نه کبدتان است. اما امکان دارد مربوط به بیماری 

پانزدهمتان هم باشد، غده تیروئید.
- بارون گاهی شماره ها را قاتی می کند.

- آنسلمو، امروز مرض شماره بیست وسه بدجوری دارد اذیتم می کند. 
لوزه ها؟ نه، پانکراس است.

- جناب بارون، با اجازه تان پانکراس را شماره یازده یادداشت کرده 
ایم. چه می گویی؟

- شماره یازده مگر کیسه صفرا نیست؟
خودتان  بفرمایید  است،  پنجم  شماره  صفرا  کیسه  بارون،  جناب   -

مالحظه کنید.
- مهم نیست. هوا چطور است؟ مهم نیست آنسلمو واقعا

- مه آلود جناب بارون، دمای هوا کاهش داشته. در کوه آلپ برف میآید.
- االن زمان خوبی برای سفر به مصر است، این طور نیست؟

یکی از امتیازات یکی بود که خودش نبود تصویرگری خاویر ساباال 
است.

خاویر ساباال در سال ۱۹62 در شهر لئون، در کشور فرانسه، متولد شد. 
او در رشته  گرافیک و طراحی در مدرسه  هنر اویدو در مادرید تحصیل کرده 
است؛ جایی که در سال ۱۹84 برای زندگی به آنجا نقل مکان کرد. ساباال 
ابتدا تصویرگری را با فعالیت در مجله ها، شرکت های تبلیغاتی و انیمیشن 
آمریکای  اروپایی،  اسپانیایی،  انتشارات مهم  برای  از آن  شروع کرد. پس 
التین و آسیایی فعالیت کرد. او بیش از هشتاد کتاب تخیلی و شعر را برای 

کودکان تصویرگری کرده که برخی از آن ها را نیز خودش نوشته است.
این کتاب ها به بیش از ۱6 زبان ترجمه شده اند. او همچنین تصویرگری 
کتاب های نویسندگان مشهوری همچون سروانتس، شکسپیر، گارسیا لورکا 
را بر عهده داشته است. مهم ترین بخش فعالیت ساباال در کارهای اخیرش 
تدریس دوره های تصویرگری و ادبیات در کشورهای مختلفی مانند ایتالیا،  
کلمبیا، اکوادور، ایران،  کوبا و ... در دانشگاه ها،  کتابخانه ها و مدارس هنر 

بوده است.
یکی بود یکی نبود را غالمرضا امامی در ایران در ۱68 صفحه ترجمه 

و نشر هوپا با خرید کپی رایت از ناشر ایتالیایی منتشر کرده است.
غالمرضا امامی در سال ۱۳25 در اراک متولد شد. او در دانشگاه رم 
در ایتالیا علوم سیاسی خوانده است. امامی مدتی طوالنی مدیریت انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر  عهده داشت و با روحیه ای 

آشتی جویانه، برای برپاماندن کانون در دوره های مختلف تالش کرد.
او که نویسنده و مترجم آثار کودک و نوجوان است در حوزه  بزرگسال نیز 
آثاری به یادماندنی چاپ کرده است که از آن  جمله می توان به مصاحبه های 
اوریانا فاالچی با امام خمینی، مهندس بازرگان، قذافی و ... اشاره کرد. ترجمه  
او از آثار غسان کنفانی، امبرتو اکو و فیروزه دوما نیز در پرونده  فعالیت های 
ادبی و فرهنگی اش چشمگیر است.امامی معتقد است برای نویسنده بودن 
باید سهمی از کودکی مان را همواره زنده نگه  داریم. اثری از او با عنوان 
آی ابراهیم برنده  جایزه  شورای کتاب کودک و عبادتی چون تفکر و فرزند 
زمان خویشتن باش هم برنده  جایزه های جهانی در جشنواره های الیپزیک 
و ژاپن شده اند. سه قصه  امبرتو اکو به ترجمه  او نیز در سال ۱۳۹4 جایزه  

کتاب های برتر کودک و نوجوان را دریافت کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

در هفته گرامیداشت مقام مادر و روز زن برگزار می شود؛
نشست»خودشناسیازمنظرموالنا«

به  با سخنرانی سمیه شکری  از منظر موالنا«  نشست »خودشناسی 
مناسبت هفته گرامیداشت مقام مادر و روز زن برگزار می شود.

به منظور توانمندسازی و خودشناسی شهروندان به ویژه بانوان در هفته 
گرامیداشت مقام مادر و روز زن، مدیریت محله پونک جنوبی با همکاری 
را  آینه«  و  آب  »بانوی  منطقه 5 نشست  بانوان شهرداری  امور  اداره کل 

برگزار می کند.
در این نشست سمیه شکری نشست »خودشناسی از منظر موالنا« را 
برگزار می کند و همچنین عالقه مندان حاضر در نشست شاهد اجرای گروه 
دف سرای محله پونک و اجرای گروه هم آوازی جهاندیدگان خواهند بود.

 4( دوشنبه  روز  می توانند  نشست  این  در  حضور  برای  عالقه مندان 
بهمن ماه( از ساعت ۱4 الی ۱6 به نشانی بزرگراه آیت اهلل کاشانی، خیابان 

الهی، شهرداری منطقه 5 تهران، سالن اجتماعات، طبقه 5 مراجعه کنند. 
حضور در این برنامه کامال رایگان است؛ اما به علت رعایت پروتکل های 
بهداشتی حضور در این برنامه با ثبت نام صورت می گیرد. عالقه مندان برای 

حضور در این برنامه باید به شماره تلفن ۰۹۱۰8۱77۱56 پیام بدهند. 

در نشست نقد رمان کورمار مطرح شد؛
مادرانرمان»کورمار«راتهیهکردهومطالعهکنند

اکبری دیزگاه، سقط جنین را نوعی فرزندکشی دانست و با اشاره به 
قرآن کریم گفت:  فرعون دستور داد هر پسری به دنیا آمد را بکشند چون از 
جماعت بنی اسرائیل باک داشت و علیرغم انرژی ای که گذاشت، پروژه اش 
شکست خورد. مورد دیگر در قرآن، اشاره به دخترکشی در بین عرب جاهلیت 
دارد. در دوره مدرن، پروژه جاهلیت و فرعون در جایی به هم وصل شده اند 

و به صورت سقط جنین درآمده است.
نشست نقد و بررسی رمان »کورمار« از تولیدات مدرسه رمان موسسه 
اکبری  ابراهیم  میرمالک،  سیدعلیرضا  نویسنده،  حضور  با  ادب  شهرستان 
دیزگاه، منتقد و محمدقائم خانی، مجری کارشناس در کتاب فروشی به نشر 

تهران برگزار شد.
رویش نویسندگان درجه یک برای ادبیات کشور

در این نشست،  ابتدا نویسنده رمان »کورمار« گفت: آنچه در این داستان 
می خوانید، یک تجربه زیسته تا ۳5 سالگی من بود که همیشه سودای نوشتن 
آن را داشتم. با این که تحصیالت من در زمینه داروسازی بوده اما همیشه 

خودم را به ادبیات نزدیک می دیدم.
میرمالک افزود: خالصه ای از طرح رمانم را به مدرسه رمان دادم و در 
کنار استادی که همیشه آرزو داشتم در کنارشان بیاموزم،  نوشتن آن را آغاز 
به  بودم که  بودم و خوشحال  را دیده  کردم. قبال محمدحسن شهسواری 
واسطه این رمان، شاگرد وی شده ام. باید از مدرسه رمان و موسسه شهرستان 
ادب هم تشکر کنم که کار بزرگی برای ادبیات می کنند. مطمئنم در بین 
دوستانی که در مدرسه رمان فعالیت می کنند، شاهد رویش نویسندگان درجه 
یکی برای ادبیات کشورمان خواهیم بود. متاسفانه درخت رمان فارسی دارد 
خشک می شود و مدرسه رمان سهم به سزایی در جان گرفتن دوباره آن دارد.

این نویسنده جوان ادامه داد: رمان »کورمار« درباره سقط جنین است. 
من از فرصت های کوچک برای نوشتن استفاده می کنم چون باید روح و 
روان نویسنده در خدمت نوشتن باشد و این کار، انرژی بسیاری می برد. با 
این حال، حسی که بعد از نوشتن در من به وجود می آید، در هیچ کار دیگری 
تجربه نکرده ام. گمان می کنم بقیه نویسندگان هم چنین حسی دارند. به 
نظر من،  نوشتن مثل یک کار کارمندی است که باید سر ساعت پشت میز 
بنشینیم و بنویسیم تا آرام آرام زمان و مکان نوشتن مان مشخص شود. من، 

بعد از نوشتن، منظم و به اطرافم حساس تر شده ام.
بیرونی  ازای  به  ما  میرمالک تصریح کرد: شخصیت های »کورمار«، 
دارند؛ اما بیشتر ساخته ذهن من هستند. این رمان، ضد کسانی است که 

خودشان را روشنفکر می دانند؛ اما روشنفکر نیستند.
یک نویسنده بااستعداد و آینده دار

این رمان  نقد، گفت:  من  این نشست  اکبری دیزگاه هم در  ابراهیم 
را در بین منشورات شهرستان ادب، اثر بدیعی دیدم. کتاب های شهرستان 
ادب معموال رهیافت انقالبی و دینی دارند و این کتاب، از این منظر، بدیع 
است. احساسم این بود که با یک نویسنده با استعداد و آینده دار مواجه ام 

که سراغ مسائلی می رود که مسئله اکنون و این جای انسان ایرانی است.
این نویسنده افزود: مخاطب با این فرض سراغ این موضوع می رود که 
با فضایی تلخ روبه رو شود؛ اما با پایان روشنی مواجه خواهد شد و احساس 
می کند که خیر بر شر غلبه دارد. ماجرای سقط جنین ماجرایی است که انسان 
امروز با آن مواجه است و متاسفانه این کار را به صورت روشمند انجام می دهد. 
اکبری دیزگاه، سقط جنین را نوعی فرزندکشی دانست و با اشاره به 
قرآن کریم گفت:  فرعون دستور داد هر پسری به دنیا آمد را بکشند چون از 
جماعت بنی اسرائیل باک داشت و علیرغم انرژی ای که گذاشت، پروژه اش 
شکست خورد. مورد دیگر در قرآن، اشاره به دخترکشی در بین عرب جاهلیت 
دارد. در دوره مدرن، پروژه جاهلیت و فرعون در جایی به هم وصل شده اند 
و به صورت سقط جنین درآمده است. من وقتی این رمان را با این موضوع 

خواندم، به شهرستان ادب و نویسنده اش درود فرستادم.
نویسنده رمان »برکت« گفت: مسئله خلقت یکی از کامل ترین کارهای 
خداست و خداوند خودش را به این وسیله به همه شناسانده است. خداوند 
به انسان ها هم می گوید شما هم با خلق نوع خودتان شبیه من می شوید و 
سقط جنین اراده انسان بر ضد اراده خداست. این کار، یک جنایت و بسیار 
مذموم است و کسی که از امر خالقیت باز می ماند، حیات خودش را از دست 
می دهد. زوج از حیث حلق کردن شبیه خدا می شوند و انتظار می رود که 
در این مسیر بمانند. اکبری دیزگاه خاطر نشان کرد: فمینیست ها زایایی را 
یک امر عرضی می دانند و می خواهند مثل مردان بشوند در حالی که زمانی 

می توانند بگویند ما زن هستیم که به زایایی خودشان توجه کنند.
وی ادامه داد:  بر اساس تقسیم بندی اورهان پاموک، رمان نویسان دو 
دسته اند؛ یا ساده نگر یا اندیشگر. نویسنده اندیشگر به مشهورات و معروفات 
نور می افکند و چه بسا آن ها را زیر سئوال می برد. اینجاست که مخاطب 
عام مقاومت می کند و نمی تواند چنین آثاری را بخواند، چون آن ها را تایید 

نمی کند و به آن ها می گوید:  فکر کن!

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱۳ قانون   ۳ ماده  آگهی    
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد به شرح ذیل:

ه  ر شما ی  ا ر و   ۱۳۹۹۱۱4425۰۰۱۰۰۰246 کالسه  نده  و پر
۱4۰۰6۰۳25۰۰۱۰۰82۰4 مورخه ۱4۰۰/۰۹/۰4 به تقاضای آقای  غالمعباس 
معتمدی  فرزند شاعباس  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به 
مساحت 262/۱4مترمربع مجزی شده  تحت از پالک شماره 4۱اصلی  واقع 
در بخش 2 شهرستان خرم آباد، خروجی از مالکیت مالک  اولیه  محمد علی 

سگوند تائید و انشاء گردید.
 مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۱۰/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱4۰۰/۱۱/۰۳

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱۳ قانون   ۳ ماده  آگهی    
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد به شرح ذیل:

ه  ر شما ی  ا ر و   ۱۳۹۹۱۱4425۰۰۱۰۰۰۰۱6 کالسه  نده  و پر
مراد  اله  آقای   تقاضای  به   ۱4۰۰/۰۹/۱7 مورخه   ۱4۰۰6۰۳25۰۰۱۰۰8827
پیرداده ریمله   فرزند سبزمراد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 
به مساحت 22۱/۹6مترمربع مجزی شده   از پالک شماره2۳فرعی از 2۰۹۱اصلی  
واقع در بخش ۱ شهرستان خرم آباد، خروجی از مالکیت مالک  اولیه  علیمردان 

والیزاده معجزی رسیدگی  تائید و انشاء گردید.
 مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۱۰/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱4۰۰/۱۱/۰۳
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محسن کیایي و دورخیز براي کسب سیمرغ

شناخته  بازیگر  کیایی  محسن 
در  تاکنون  که  کشور  سینمای  شده 
ایفای  به  فیلم سینمایی  از 2۰  بیش 
فیلم  در  حضور  با  پرداخته  نقش 
رضا  ساخته  شب،  نگهبان  سینمایی 
نخستین  دنبال کسب  به  میرکریمی 

کارنامه  در  جشنواره  این  بلورین  سیمرغ 
کاری خود است. کیایی که در ابتدا تنها در آثار برادر خود به ایفای خود 
کارگردانان  نظر  توانسته  توانایی اش  اثبات  از  پس  و  حال  پرداخت  می 
دیگری را نیز به خودش جلب کند و با نقشي متفاوت در جشنواره امسال 
حضور دارد. تورج الوند، الله مرزبان، علی اکبر اصانلو، صفورا خوش طینت، 
علی  ملک،  پرهام غالملو، محمدصادق  اسالمی،  زهرا  فهیمه هرمزی، 
غابشی و ویشکا آسایش و کیومرث پوراحمد جمع بازیگران نگهبان شب 

را تشکیل می دهند.

پخش سریال جیران یک ماه به تعویق افتاد!

بین  گرفته  صورت  تفاهم  با 
سریال  تولید  تیم  و  فیلیمو  ساترا، 
ین  ا ول  ا قسمت  پخش  جیران، 
بهمن   24 یکشنبه  روز  به  سریال 
ماه موکول شد! پس از کشمکش ها 

و شایعات فراوان بر اساس مصوبه شورای 
پروانه نمایش محتوای حرفه ای در فضای 
مجازی، پخش قسمت اول سریال جیران با تعویقي حدودا یک ماهه در 

24 بهمن پخش خواهد شد. 
ساترا با ارسال نامه ای از فیلیمو و تیم تولید سریال جیران خواست 
که با وجود موافقت کلی صادر شده برای این سریال متاثر از مجوز تولید 
صادر شده از سوی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
سال ۹۹، پخش این سریال را برای اعمال برخی مالحظات محتوایی 

جیران، تا روز 24 بهمن ماه به تعویق بیاندازد.

محمدعلي بهمني و جشنواره موسیقي فجر

تجلیل  هدف  با  نه  ترا یزه  جا
ترویج  برتر،  ترانه سرایان  تشویق  و 
مفاهیم نو و ارزشمند در ترانه ، حمایت و 
معرفی ترانه های برتر در سی و هفتمین 
برگزار  فجر  موسیقی  جشنواره  دوره 

می شود. محمدعلی بهمنی، اسماعیل امینی، 
محمود اکرامی فر، محمدامین فروغی، میالد 
عرفانپور، مجید افشاری و لیال کردبچه داوران این دوره جایزه ترانه به 

دبیری مسلم نادعلی زاده هستند. 
در این جایزه، متن ترانه هایی که از مهرماه ۱۳۹۹ تا مهرماه ۱4۰۰ 
به صورت تک آهنگ یا در قالب آلبوم موسیقی از سوی موسسات یا اشخاص 
حقیقی پس از دریافت مجوز از دفتر موسیقی تولید و منتشر شده اند، توسط 
هیات داوران بررسی و ترانه های برگزیده در این مدت زمان در سی و 

هفتمین جشنواره موسیقی فجر معرفی می شوند.
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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

اهداي تقدیرنامه یونسکو به علي نصیریان

مراسم بیستمین سالروز تاسیس 
تئاتر  نویسندگان  و  منتقدان  انجمن 
ایران با اهدای تقدیرنامه عالی یونسکو 
اهدای  با  و  نصیریان  علی  استاد  به 
برگزیدگان مسابقه مطبوعاتی  جوایز 

برگزار شد. 
در این برنامه که در موزه ملی ایران 
برگزار شد، تقدیرنامه عالی یونسکو توسط ایرج راد، رئیس هیات مدیره 
خانه تئاتر و حجت اهلل ایوبی، دبیر کل یونسکو به پاس یک عمر فعالیت 

هنری به علی نصیریان اهدا شد.
 استاد نصیریان به هنگام دریافت این تقدیرنامه با تاکید بر جریان ساز 
بودن تئاتر و لزوم ثبات گروه های تئاتری، از وضعیت معیشتی هنرمندان 
تئاتر در دوران کرونا ابراز تاسف کرد و آن را فاجعه بار خواند  و بر اهمیت 

و حساسیت کار مدیران فرهنگی در این ایام تاکید کرد.
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تقدیر از زنده یاد خسرو سینایي در خانه هنرمندان

نمایش عروس آتش بعد از ۲۲ سال

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱0۸- واحد9 
تلفن: ۲630۵۸۲4- فکس: ۲630۵۸۲4 صندوق پستی: ۱۱۵- ۱9۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  09۱۲۲۷۵۲۱90
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

ــا  شــب گذشــته و همزمــان ب
ــش،  ــروس آت ــدد ع ــش مج نمای
ــاد خســرو ســینایي،  ســاخته زنده ی
فیلمســاز  ایــن  خاطــره  و  یــاد 
ــراي  ــور ب ــینماي کش ــته س برجس
سینمادوســتان زنــده شــد و ســعید 
برنامــه  ایــن  در  پورصمیمــی 
گفــت گرچــه خســرو ســینایی 
بــه موســیقی، نوشــتن و هنرهــای 
دیگــر آشــنایی زیــادی داشــت امــا 
ــن هنــر او مستندســازی  مهمتری

ــت. اس
عــروس  ســینمایي  فیلــم 
کارگردانــي خســرو  بــه  آتــش 
قاســم  تهیه کنندگــي  ســینایی، 
خســرو  نویســندگي  و  قلی پــور 
از  فرخ نــژاد  حمیــد  و  ســینایی 
شــاخص  ســینمایي  فیلم هــاي 
ــه شــمار مــي رود کــه در  کشــور ب
ــعید  ــد.  س ــد ش ــال ۱۳78 تولی س
فرخ نــژاد،  حمیــد  پورصمیمــی، 
مهــدی احمــدی، ســلیمه رنگــزن، 
ــیدی،  ــن رش ــی، حس ــزل صارم غ
امیــر حیــدری و اقــدس بیگــی 
ــینمایي  ــم س ــن فیل ــران ای بازیگ
دربــاره  فیلــم  داســتان  بودنــد. 
احــالم، دانشــجوی ســال آخــر 
ــد  ــه می خواه ــت ک ــکی اس پزش
بــا اســتادش، دکتــر پرویــز، ازدواج 
ــر  ــون ب ــد، چ ــا نمی توان ــد ام کن
اســاس یــک ســنت عشــیره ای، او 
متعلــق بــه پســرعمویش، فرحــان، 
ــا  ــد ب ــی می توان ــت و در صورت اس
فــرد دیگــری ازدواج کنــد کــه 
فرحــان از حــق خــود بگــذرد.

احــالم می کوشــد رضایــت فرحــان 
ــز  ــان نی ــا فرح ــد، ام ــب کن را جل
ــت از  ــاد، گذش ــان اعتق ــق هم طب
حــق خــود را غیرممکــن و موجــب 
ــرانجام  ــد. س ــرافکندگی می دان س
کــه  می شــود  مجبــور  احــالم 
تــن بــه ازدواج بــا فرحــان بدهــد، 
امــا در شــب عروســی خــود را 
ــه  ــان ب ــد! فرح ــش می کش ــه آت ب
ــای  ــه اش از پ ــوی خال ضــرب چاق
ــز در  ــز نی ــر پروی ــد. دکت درمی آی
یــک تصــادف اتومبیــل جــان 

می دهــد...
فیلــم  مرمت شــده  نســخه 
ــاد  ــاخته زنده ی ــش، س ــروس آت ع
خســرو ســینایي در چهارصــد و نود 
و یکمیــن برنامــه ســینماتک خانــه 

هنرمنــدان شــب گذشــته بــا حضور 
جمعــی از بازیگــران، عوامــل و 
هنرمنــدان در ســالن ناصــری خانه 

هنرمنــدان برگــزار شــد.
قاســم قلی پــور تهیه کننــده 
ایــن فیلــم در ابتــدای ایــن مراســم 
بیــان کــرد: حکمایــی مثــل خســرو 
و  پســوند  هیــچ  بــه  ســینایی 
ــد کمااینکــه  ــاز ندارن پیشــوندی نی
دیگــر بــزرگان را نیــز بــه نــام یــاد 
می کنیــم نظیــر نیمــا و فردوســی. 
از او بســیار آموختــه ام و امــروز 
بســیار دلتنــگ هســتم. خســرو 
ســینایی اصیل تریــن آدمــی اســت 
کــه در ایــن حرفــه شــناخته ام. 

اصیــل بــه ایــن معنــا کــه از هیــچ 
ــت.  ــی نمی گرف ــری کپ ــم و اث فیل
شــاعر و موســیقیدان، فیلمبــردار و 
ــر از  ــردان و مهم ت ــم و کارگ مترج
همــه خســرو ســینایی بــود. یــادش 
گرامــی اســت و نامــش مانــا. یکبار 
دوســتی می گفــت شــاید یکــی از 
ــب  ــد نجی ــاده از ح ــرادات او زی ای
ــن  ــود و ای ــش ب ــتگو بودن و راس
گــزاره تلخــی اســت کــه بخواهیــم 
راســتگو بــودن را ایــراد بدانیــم! او 
نــه خــودش چیــزی را جــار می زد و 
نــه جارچــی داشــت. گوهــری بــود 
ــتیم.  ــدرش را دانس ــر ق ــه کمت ک
هنــوز هــم فیلمنامه هایــی دارد کــه 
ــرای  ــد نشــدند. ب شــوربختانه متول
مــن لذت بخــش و باعــث افتخــار 
ــا او همــکاری کــردم.  ــود کــه ب ب
ســعید پورصمیمــی بازیگــر 
و  تئاتــر  ســینما،  پیشکســوت 
بــا  برنامــه  ایــن  در  تلویزیــون 
ــرای  ــت: ب ــن گف ــور روی س حض
از خســرو  اســت  مــن ســخت 
ــرو  ــم. خس ــت کن ــینایی صحب س
ــه موســیقی، نوشــتن و  ــینایی ب س
هنرهــای دیگــر آشــنایی داشــت و 
ــاخت  ــم س ــرش ه ــن هن مهم تری

ــاهکارهای  ــود. ش ــتند ب ــم مس فیل
برایــم  اســت.  زیــادی ســاخته 
جالــب اســت امــروز کــه »عــروس 
آتــش« را دوبــاره دیــدم، نــگاه 
فیلمســاز بســیار به مســتند نزدیک 
ــری را  ــی خب ــی فیلم ــت؛ گوی اس
تماشــا می کنیــم. از خیلــی قبل تــر 
خســرو ســینایی را می شــناختم 
ــطه  ــه واس ــا ب ــد ت ــی ش و فرصت
قاســم قلی پــور بــه کار دعــوت 
ــودش  ــرحش را خ ــه ش ــدم ک ش
ــط  ــن فق ــرد. م ــف خواهــد ک تعری
از  ایــن فرصــت  در  می خواهــم 
ــه  ــینایی و هم ــرو س ــاد خس زند ه ی
ــه در  ــی ک ــازان و هنرمندان فیلمس

ایــن چنــد ســال اخیــر متاســفانه از 
دســت داده ایــم و یادشــان بــرای ما 

ــم.  ــاد کن ــت، ی ــی اس گرام
ــه از  ــان در ادام ــوان کثیری کی
ــرداری  ــر فیلمب ــی مدی ــی لقمان عل
دوســتان  از  و  آتــش  عــروس 
ــوت  ــینایي دع ــرو س ــک خس نزدی
ــان  ــی بی ــه صحبــت کــرد. لقمان ب
کــرد: بــرای مــا کــه از نزدیــک بــا 
خســرو ســینایی مانــوس بوده ایــم، 
صحبــت دربــاره او ســخت اســت. 
او انســانی چندوجهــی و بــه معنای 
ــی  ــانی فرهنگ ــه انس ــی کلم واقع
ــن  ــواده م ــر خان ــن او ب ــود. رفت ب
نیــز تاثیــر منفــی گذاشــت و روزی 
نیســت کــه از او یــاد نکنیــم و بابت 
فقدانــش غصــه نخوریــم. هرچنــد 
ــا  ــه م ــارش در زندگــی هم او و آث
جــاری و ســاری اســت. قرار اســت 
بزرگداشــتی بــرای او برگــزار شــود 
کــه مــن بــه همیــن واســطه 
کارهایــش را دوبــاره مــرور کــردم 
ــینایی،  ــار س ــه در آث ــدم ک و فهمی
ــا  ــه کج رفتاری ه ــی ب ــگاه او حت ن
نیــز محترمانــه اســت. خســرو 
ســینایی معایــب و کاســتی ها را 
هیچ وقــت بــه قــدری برجســته 

نمی کنــد کــه خــودش دیــده شــود. 
ایــرادات در رفتــار و ســنت ها را 
ــش  ــه نمای ــا برخــوردی محترمان ب
ــور  ــر ج ــاید اگ ــه ش ــد ک می ده
دیگــری بــه نمایــش می گذاشــت، 
ــی در  ــد. حت ــده می ش ــتر دی بیش
رنگیــن« هــم  فیلــم »جزیــره 
محترمانــه  را  غلــط  ســنت های 
ن ها  نســا ا  . می کنــد مطــرح 
بــرای او در هــر موضعــی محتــرم 
برجســته  را  بدی هــا  هســتند. 
ــد  ــل می کن ــه تحلی ــد بلک نمی کن
انســان ها  بــه  احتــرام  ایــن  و 
و منصفانــه دیــدن امــور شــاید 
ــده  ــروز دی ــینمای ام ــر در س کمت

شــود. امیــدوارم بر آثــار او بازنگری 
جدی تــری صــورت بگیــرد. امــروز 
ــدم  ــش« را دی ــروس آت ــه »ع ک
فهمیــدم بــه لحــاظ ســاختاری نیــز 
ــتوار اســت و  ــم و اس ــیار محک بس
ــیار  ــاختمان آن بس ــوب و س چارچ
بــه روز اســت. جــای او بســیار 
بیــن مــا خالــی اســت و امیدواریــم 

ــود.  ــده ش ــتر دی ــش بیش نگاه
قاســم قلــی پــور در ادامــه نیز 
مجــددا بــه روی ســن رفــت و بــا 
بیــان خاطــره ای گفــت: وقتی برای 
انتخــاب بازیگــران »عروس آتش« 
بــا خســرو ســینایی گــپ می زدیم و 

طبیعتــا دنبــال سوپراســتار نبودیــم، 
ســعید  از  دادم  پیشــنهاد  مــن 
پورصمیمــی دعــوت کنیــم. خســرو 
ســینایی گفــت: ممکــن اســت 
قبــول کنــد زیــرا نقش اول نیســت. 
او پیشــنهاد  مــن گفتــم: »بــه 
می دهم.« در جلســه هیــات داوری 
خانــه ســینما بــود در جمعــی همراه 
بــا اســتاد پورصمیمــی نشســته 
بودیــم و بــه او گفتــم: »کجــا 
مــی روی؟« گفــت: »خانــه« و مــن 
از او دعــوت کــردم بــا هــم به یک 
قهوه خانــه در دربنــد برویــم و آنجــا 
ــردم.  ــف ک ــش تعری ــه را برای قص
ســعید پورصمیمــی گفــت: »قصــه 

خوبــی اســت.« از او پرســیدم: »بــه 
مــا کمــک می کنــی؟« گفــت: 
»بلــه« و فــردای آن روز بــه دفتــر 
آمــد و یــک مــاه بعــد او ســر 
ــرداری »عــروس آتــش« در  فیلمب
اهــواز بــود و مــن در جلســه خانــه 
ســینما قصــه را بــرای جمعــی 
ــادی  ــرات زی ــردم. خاط ــف ک تعری
از ایــن فیلــم دارم. 2۱ ســال پیــش 
دوران فیلم هــای بــه اصطــالح 
بــود  جوانانــه  و  »تین ایجــری« 
و یــک فیلــم مثــل »عــروس 
ــذ  ــتان روی کاغ ــش« در خوزس آت
می توانســت محکــوم شــود. البتــه 

محکــوم نشــد امــا محرومیت هــای 
جــدی کشــید و »بــه فرمــوده« از 
ــت  ــار رف ــی کن ــای جهان رقابت ه
ــدر  ــا ق ــا اتفاق ــن به فرموده  ه و ای
ــه  ــرد. ب ــتر ک ــت آن را بیش و قیم
ــم  ــروش ه ــادی و ف ــاظ اقتص لح
فیلــم ســند جذابــی دارد. در آن 
دو  می توانســتند  فیلم هــا  دوران 
ــران  ــند. در اک ــته باش ــران داش اک
اول عمــده هزینه هــا بــه تبلیغــات 
ــود  ــوط ب ــورد و ... مرب و زدن بیلب
امــا در اکــران دوم دیگــر ایــن 
ــر  ــت و ه ــود نداش ــا وج هزینه ه
چــه فیلــم فروش داشــت بازگشــت 
ــم  ســرمایه محســوب می شــد. فیل
ــید  ــران دوم می رس ــه اک ــی ب وقت
کــه کپی هــای زیــادی داشــته 
باشــد و بــه دلیــل اســتقبال از 
»عــروس آتــش«، 22 کپــی از آن 
ــرای  ــع ب ــر توزی ــد. دفت ــاپ ش چ
مــن چکــی فرســتاد کــه هنــوز آن 
را خــرج نکــرده ام و مبلغش 25624 
ــاس  ــم احس ــاز ه ــود! ب ــان ب توم
فرمــوده«  »بــه  بایــد  کردیــم 
خیلــی کارهــا را نکنیــم. قــرار شــد 
ــد  ــش کن ــم را پخ ــون فیل تلویزی
ــد و  ــذف ش ــی از آن ح ــه دقایق ک
ــرد.  ــر ک ــینایی را دلگی ــرو س خس
امــروز گســترش رفتــار عشــیره ای 
ــاد شــده و شایســته اســت او را  زی
ســتایش کنیــم کــه 2۱ ســال قبــل 
ــود.  ــدار داده ب ــاره هش ــن ب در ای

کیــوان کثیریــان نیــز در ادامه 
ــینایی در  ــرو س ــرد: خس ــان ک بی
ــینماتک  ــادی از س ــای زی برنامه ه
همــواره  را  مــا  آن  افتتاحیــه  و 

ــرد. ــی ک همراه
در ادامــه حمیــد فرخ نــژاد، 
بازیگــر و نویســنده ایــن فیلــم 
بیــان کــرد: خوشــحالم کــه امشــب 
از اســتاد خســرو ســینایی یــاد 
باعــث  مــن  بــرای  می کنیــم. 
افتخــار اســت شــروع کارم بــا 
واســطه  بــه  و  اســت  بــوده  او 
ایشــان بــا تیمــی عزیــز آشــنا 
شــدم. در اوج حاکمیــت چشــم 
ســبزها در ســینمای ایــران ســاخت 
ــک  ــش« ریس ــروس آت ــم »ع فیل
ــا ســختی  زیــادی داشــت. همــه ب
در ســال 78 دورهــم جمــع شــدیم 
و و در حیــن ســاخت و بعــد از 
مشــقات  و  حداقل هــا  بــا  آن 
ــرا  ــاندیم. زی ــان رس ــه پای کار را ب
کســی در ایــن جنــس کارهــا 
 . د نمی کــر ی  ر ا یه گذ ما ســر
کنــار  دغدغه منــدی  هنرمنــدان 
ــد.  ــع بودن ــم جم ــن فیل ــم در ای ه
وی دربــاره شــخصیت خســرو 

ســینایی عنــوان کــرد: خســرو 
ــی  ــال خوب ــه مث ــینایی همیش س
اســت از کســی کــه بــا هنــر 
جوانــی  اگــر  و  بــوده  عجیــن 
ــی  ــد واقع ــک هنرمن ــرانجام ی س
را بخواهــد بدانــد، مــن ســینایی را 
ــن  ــه ای ــم. ب ــال می زن ــش مث برای
ــه،  ــا ن ــتند ی ــدرش را دانس ــه ق ک
ــا خســرو ســینایی  ــدارم ام کاری ن
نمونــه بــارزی از کســی اســت کــه 
حتــی در خلــوت خــودش هــم آدم 
ــت  ــه یکدس ــود و همیش ــی ب خوب
رفتــار می کــرد. او آدمــی بــود 
ــت و  ــه منفع ــت ب ــچ وق ــه هی ک

ــرد.  ــر نمی ک ــک کار فک ــد ی عوای
ــری آن را در نظــر  ــاد هن ــدا ابع ابت
ــرای  ــی ب ــال خوب ــت و مث می گرف
روســیاهی مدیران فرهنگی کشــور 
اســت. ایــن کــه همــه زندگــی اش 
هنرمندانــه بــود و ارج نهــاده نشــد. 
بــه او می گفتــم »قطــار زمســتانی« 
ــه  ــا ب ــود و قول ه ــاخته نمی ش س
نتیجــه نمی رســد. امــا پیگیــر بــود 
و همیشــه در دلــم مانــد کــه بگویم 
او مثــال خوبــی بــرای آشــکار 
ــی  ــی فرهنگ ــت مدیران ــدن خف ش
ــدرش را ندانســتند و  ــه ق اســت ک
ــی  ــاخت. از طرف ــش را نس او فیلم
ــان  ــه در زم ــانی ک ــه کس دم هم
حیــات کنــارش بودنــد و کمکــش 
کردنــد تــا آثــاری هنــری بســازد، 
ــور  ــن ط ــه ای ــرا همیش ــرم. زی گ
ــوده کــه فرهنــگ را، اصحابــش  ب
یــاری می کننــد و اهالــی اش از 
ــار  ــا آث ــد ت ــه می گذارن ــود مای خ

ــوند.  ــق ش ــری خل هن
حمیــد فرخ نــژاد دربــاره نحــوه 
شــکل گیری قصــه عــروس آتــش 
ــه  ــال 68 ب ــن س ــرد: م ــوان ک عن
واســطه ســمیرا ســینایی بــا خســرو 
ســینایی آشــنا شــدم. بــرادری 

پزشــک دارم کــه در دانشــکده 
پزشــکی اهــواز آن زمــان درس 
بــرای  را  قصــه ای  و  می خوانــد 
مــن تعریــف کــرد کــه یــک خانــم 
پزشــک بــه واســطه این که ریشــه 
عشــیره ای داشــت، پســرعموهایش 
بــه او اجــازه ازدواج نمی دادنــد. 
مــن ایــن را بــرای اســتاد ســینایی 
ــش در  ــه قبل ــردم. البت ــف ک تعری
ــا  ــق، ب ــای عش ــم در کوچه ه فیل
هــم همــکاری کــرده بودیــم. 
ــه  ــب ب ــش جال ــه برای ــن قص ای
ــرار  ــرادرم ق ــا ب ــید و ب ــر رس نظ
گذاشــتیم و شــش مــاه تحقیقــات 
میدانــی کار طــول کشــید. همــراه 
ــم و کالس  ــواز رفتی ــه اه ــا او ب ب
ــد.  ــاز ش ــن از همانجــا آغ درس م
ــا بچه هایــی کــه قتــل ناموســی  ب
زنــدان  در  بودنــد،  داده  انجــام 
مالقــات و بــا ســران عشــیره 
کتاب هــای  کردیــم.  صحبــت 
ــه  ــم و 7۰۰ صفح ــادی خواندی زی
تحقیــق ویــژه از ایــن کار بــه جــا 
مانــد کــه در آن ســوژه های بــرای 
5 فیلــم دیگــر هــم یافت می شــود. 
همــه کاراکترهــا در عــروس آتــش 
مابــه ازای واقعــی داشــتند. یــاد 
کــه  بخیــر  ســینایی  خســرو 
ــود. کاش  انســان بســیار بزرگــی ب
را کــه می خواهنــد  جوان هایــی 

ــم. ــوند دریابی ــبیه او ش ش
در بخــش پایانــي ایــن برنامــه 
علــی مردانــه، برنامه ریــز و دســتیار 
کارگــردان ســینما بیان کــرد: ورود 
بــه ســینما ســخت و جــذاب اســت. 
بــرای مــن باعــث افتخــار بــود کــه 
بــا فیلــم فاخــر عــروس آتــش و بــا 
کمــک حمیــد فرخ نــژاد و پذیرفتــن 
ــای ســینایی وارد ســینما شــدم  آق
ــیر  ــای آن، مس ــچ و خم ه ــا پی و ب
زندگــی ام تغییــر کــرد. دو خاطــره 
از فیلــم عــروس آتــش دارم. مــن 
در ماهشــهر بــودم و بــرای اکــران 
ــدم.  ــوت ش ــواز دع ــه اه ــم ب فیل
وارد  بــه ســینما  خواســتیم  تــا 
شــویم ســینما را آتــش زدنــد. بــه 
ماهشــهر برگشــتم و 2-۳ روز بعــد 
به کتابفروشــی دوســتم رفتــم و دو 
فیصــل بــا موتــور و چاقــو دنبالــم 
آمدنــد کــه چــرا در این فیلــم بازی 
کــرده ام!؟ و خوشــبختانه مــاه بعــد 
بــرای فیلــم دوئــل انتخــاب شــدم 

و بــه تهــران مهاجــرت کــردم.
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