
تعادل به معامالت بورس باز می گردد!
یک مؤسسه اعتبارسنجی، چشم انداز بلندمدت قیمت 
نفت برای شاخص دبلیوتی آی را ۵۰ دالر برای هر بشکه 

اعالم کرد.
اعتبارسنجی  مؤسسه  اویل پرایس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
فیچ برآورد خود برای قیمت طوالنی مدت شاخص نفت دبلیوتی آی 
را از ۵۲ دالر برای هر بشکه به ۵۰ دالر برای هر بشکه کاهش 

ذخیره سازی ها،  بودن  لبریز  بازار،  توازن  شکنندگی  بیانگر  که  داد 
کاهش قیمت موردنیاز برای متعادل نگه داشتن بودجه و ادامه روند 

انتقال انرژی است.
براساس برآورد اخیر قیمت نفت و گاز این مؤسسه اعتبارسنجی 
که هفته گذشته منتشر شد، قیمت بلندمدت نفت خام برنت در بهترین 
شرایط ۵۳ دالر برای هر بشکه است. قیمت بلندمدت این شاخص 

در برآورد پیشین این نهاد ۵۵ دالر برای هر بشکه اعالم شده بود. 
فیچ همچنین چشم انداز قیمت نفت خود برای سال ۲۰۲۲ را 
کاهش داد. این نهاد انتظار دارد قیمت شاخص نفت خام برنت در 
این سال به ۵۰ دالر برای هر بشکه برسد. برآورد پیشین فیچ برای 

این شاخص ۵۳ دالر برای هر بشکه بود.
صفحه ۳

 نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: ما باید ارتباطات اقتصادی خود را 
با کشورهایی چون روسیه، چین و ترکیه ارتقا دهیم تا از این طریق بر مشکالت 
باشگاه  ویژه  تشکیل کمیسیون  درباره  دلخوش  کاظم  کنیم.سید  غلبه  اقتصادی 
تحریمی ها در مجلس گفت: بخشی از مشکالت اقتصادی ما به این علت است 
که نتوانستیم از ظرفیت کشورهای منطقه و دوست به ویژه در بخش اقتصادی، پولی و مالی 

استفاده کنیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر ارزش پول ملی ما کاهش یافته و در مقابل، ارزهای خارجی 
چون یورو و دالر روز به روز گران تر می شود و باید برای حل این مشکل راهکاری اندیشیده شود.

ارتباطات  باید  ما  کرد:  تصریح  اسالمی  در مجلس شورای  مردم صومعه سرا  نماینده 
بر  این طریق  از  تا  دهیم  ارتقا  ترکیه  و  روسیه، چین  با کشورهایی چون  را  اقتصادی خود 

مشکالت اقتصادی غلبه کنیم.
صفحه ۲

کشورهای تحریمی متحد شوند

افزایش چند برابری قیمت نهاده ها در بازار
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به معطلی چند ماهه کشتی 
های حامل نهاده ها در گمرک و افزایش چند برابری قیمت، گفت: دولت باید از 

کشاورز و دامدار حمایت کند.
کاظم دلخوش با بیان اینکه مجلس تالش کرده است در بخش ژنتیک دامی 
و بیماری های دام و طیور قانون گذاری کند که مشکالت رفع شود، افزود: مجلس برای حمایت 

از بخش کشاورزی از هیچ تالشی دریغ نمی کند.
وی به عدم تخصیص ارز دولتی اشاره و با بیان اینکه این موضوع یک مشکل فراگیر در 
کشور است، گفت: عدم توجه جدی به بخش دام با توجه گستردگی حوزه کشاورزی تعمدی 
نیست.دلخوش با تاکید بر اینکه مشکالت وزارتخانه ای زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد، 
اظهار داشت: با توجه به کاهش منابع بودجه کشور اولویت بندی طرح ها برای کسب بودجه سبب 
حذف هزینه کرد در دیگر بخش ها خواهد شد.نماینده صومعه سرا در مجلس در ادامه با اشاره 
به اینکه در فصل کشاورزی تمام موارد در قانون برنامه پیش بینی شده است، تصریح کرد: در 

بحث قانون گذاری مشکل وجود ندارد متأسفانه مشکل در اجرای قوانین است.
صفحه ۲

ردپای پیمانکاران در حوادث شهرهای بازی 
و جای خالی کارشناسان ایمنی

آغاز »شور عاطفه ها« برای تامین تبلت ویژه دانش آموزان 
»شور  آغاز  اعالم  با  امداد  کمیته  رئیس 
عاطفه ها« برای کمک به دانش آموزان نیازمند سراسر 
کشور گفت: تامین تبلت و تجهیزات آموزش غیر 
حضوری برای حدود ۷۵۰ هزار دانش آموز در دستور 
کار کمیته امداد است. سیدمرتضی بختیاری با اشاره به اینکه طرح 
»شور عاطفه ها« در قالب پویش ملی ایران همدل از امروز آغاز 
شده است، افزود: این طرح با هدف جذب کمک های مردمی 
برای دانش آموزان نیازمند از امروز ۲۲ شهریورماه آغاز شده و تا 
۱۱ مهرماه در سراسر کشور ادامه دارد. وی با بیان اینکه تامین 
ملزومات آموزش غیرحضوری برای حدود ۷۵۰ هزار دانش آموز 
تحت حمایت در این طرح پیش بینی شده است، ادامه داد: تامین 
تبلت برای ۵۰ هزار دانش آموز به دلیل شرایط ویژه در اولویت 
است و در کنار آن تالش می شود دیگر اقالم آموزشی همچون 
لوازم التحریر و پوشاک، کیف و کفش و ... نیز در صورت بازگشایی 

مدارس به دست دانش آموزان نیازمند برسد.
صفحه ۲

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت

تجلیل از خانواده شهید ناصرعلی صوفی 
در سه شنبه های تکریم
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کارشناسان اقتصادی بررسی کردند؛
صفحه 5رفع موانع سرمایه گذاری در کشور با اصالح قوانین
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اسماعیل امیني: 
ترانه هاي امروز 

یکي از یکي بدتر و 
بي معني تر هستند!

6ورزش
پیشکسوت فوتبال 
ایران: اسکوچیچ 
مربی خوب و بی 

ادعایی است

معه 2جا

بسياري معتقد هستند كه سطح ترانه در موسيقي كشور به 
شدت تنزل پيدا كرده و هركدام داليل مختلفي را براي اين 
موضوع مطرح مي كنند. عده اي معتقدند كه سطح توقع مخاطب 
از ترانه پايين آمده، عده اي حضور ترانه سرايان ضعيف را 
دليل آن مي دانند و عده اي ديگر هم مي گويند چون خوانندگان 
نمي خواهند پول خرج كنند، خودشان ترانه سرايي مي كنند ...

محمود ياوری، پيشکسوت فوتبال، درباره كيفيت ليگ نوزدهم 
اظهار كرد: فصل گذشته اتفاق غير قابل پيش بينی رخ داد 
و اين مساله در كل جهان پيش آمد و به شکلی نبود كه يک 
كشور درگير كرونا باشد و يک كشور نباشد. ما هم اين اين 
قاعده مستثنی نبوديم و به اين ويروس آلوده بوديم. فوتبال 
ما هم كه از نظر نظم دادن ضعيف است، بيشتر ضربه خورد. 

آيت اهلل يوسف صانعی از مراجع تقليد كه به دليل شکستگی لگن و مچ 
دست در بيمارستانی در قم بستری شده بود، روز شنبه ۲۲ شهريورماه( 
در سن ۸۳ سالگی به ديدار حق شتافت.آيت اهلل يوسف صانعی، در 
نيک آباد  روستای  در  روحانی  خانواده ای  خورشيدی در  سال ۱۳۱۶ 
اصفهان والدت يافت و در سال ۱۳۲۵ برای تحصيل علوم دينی وارد 

حوزه علميه اصفهان شد ...

آیت اهلل صانعی 
آسمانی شد

چشم انداز بلندمدت قیمت نفت به ۵۰ دالر کاهش یافت

WWW.YOUTHWORLD.IR

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 شرکت گاز استان گیالن-شماره 45/م/99
شماره مجوز:1399/3166- نوبت اول

1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان گیالن
2-نشانی دستگاه مناقصه گزار: رشت-پارک شهر،خیابان ملت،خیابان شهید سیادتی،شرکت گاز استان گیالن

3-موضوع مناقصه:خرید لوله فوالدی 8اینچ )5832متر(،10 اینچ)2772متر(،12 اینچ)13488متر(جمعا به متراژ22092متر 
جهت استفاده در پروژه گازرسانی به شهر زابل-مدت پیمان :4ماه

 IR610100004001119206378746 4-نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب
به شناسه واریز 922119252292680010000000000001 بانک مرکزی یا یکی از تضامین معتبر در آیین نامه شماره                            

ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22 به مبلغ 5/662/513/000ریال
۵-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی:99/6/29

6-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی توسط مناقصه گران:99/7/12
7-زمان بازگشایی پاکات مناقصه:ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 99/7/15

8-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد(انجام می 
پذیرد.

9-شماره)تلفکس(تماس : 33369086-013 دفتر امور قراردادها
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن http://www.nigc-gl.ir و shana.ir و همچنین پایگاه ملی اطالع 

رسانی مناقصات)معاونت راهبردی ریاست جمهوری(http://iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 

نوبت اول:99/6/23
نوبت دوم:99/6/25

صفحه ۳

سرمقاله
در ستایش عذرخواهی امام جمعه

احسان محمدی
»پذیرش خطا« آنقدر در فضای اجتماعی و سیاسی ما کم شده است 
که وقتی کسی »عذرخواهی« می کند در نزد افکار عمومی به سرعت ارتقا 
جایگاه پیدا می کند. بیشتر ما در پذیرش خطای خود سیکل هم نداریم اما 
در فرافکنی، تکذیب، شماتت دیگری، تالش برای مقصر کردن دیگری 

و شانه خالی کردن پسادکترا گرفته ایم!
از  مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  در  ویدئویی  پیش  هفته 
سخنان امام جمعه مالرد از تریبون نمازجمعه پخش شد که با اشاره به 
بحث آقازادگی به فرزند وزیر بهداشت حمله کرد و گفت وی به عنوان 
بیمارستانی  در مالرد، قدس و شهریار را چند سال  پیمانکار، سه طرح 

پیش گرفته و پول آن را برداشته و رفته است.
سعید نمکی که معمواًل دست به نامه نوشتن خوبی دارد در واکنش 
به این سخنان نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و عنوان کرد:»دستور 
فرمائید تا رسیدگی شود که اگر ایشان مدرکی دارند که آیا فرزند اینجانب 
پیمانکار است؟ )که نیست( وجهی را دریافت کرده است؟ )که نکرده است( 
و یا طرح هایی را که متعهد به اجرا بوده رها کرده است به اشد مجازات 

محکوم فرمائید«.
سیدحسین حسینی نوری نیز در واکنش نامه ای نوشت و در آن ذکر 
کرد »در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته نکته ای در خصوص فرزند 
جنابعالی و نقد عملکرد ایشان به عنوان پیمانکار احداث بیمارستان مالرد 
مطرح کردم که متأسفانه بر اساس اطالعاتی غلط و گزارش خالف واقع 
بود.... جناب آقای وزیر، شرط الزم هویتی که به عنوان امام جمعه امانتدار 
آن هستم عدالت است و تریبون مقدس نماز جمعه با اخالق و تقوا معنی 
پیدا می کند و لذا تأسف و اعتذار عمیق اینجانب به دلیل خطایی که در 
برخی  سوءاستفاده  و  مخاطره  معرض  در  که  آبرویی  و  داشتم  قضاوت 
به حکم  بلکه  جنابعالی  حقوقی  جایگاه  به دلیل  نه  گرفت،  قرار  مغرضان 

وظیفه انسانی و شرعی است«.
این  شد  خبرگزاری ها  از  بسیاری  تیتر  که  نامه  این  برجسته  نکته 
بود:»اگر پیام گذشت شما را از آنچه که رخ داد تا هفته آینده دریافت نکنم 
خود را از شرط اصلی امامت که عدالت است ساقط دانسته و به فضل الهی 

از مردم شریف و انقالبی مالرد خداحافظی خواهم نمود«.
به  شکایت  مالرد  جمعه  امام  از  پیش  روز  چند  که  بهداشت  وزیر 
که  جریان هایی  به  اشاره  جدیدی ضمن  در نامه  بود،  برده  قضائیه  قوه 
قصد دارند از »پاکدلی و حق طلبی روحانیت ناجوانمردانه بهره بگیرند« 
نوشت: اینجانب کوچکترین شکواییه و یا مالل خاطری از جنابعالی ندارم 
و امیدوارم با آرامش خیال در کنار مردم شریف و نیازمند آن منطقه دل 

بسوزانید و ارشاد فرمایید.
ماجرا ختم شد گرچه جسته و گریخته در چندجا به نقل از امام جمعه 
مالرد عنوان شد که گفته بود »فرزند وزیر بهداشت مدیر پروژه بیمارستان 
اشتباه  بیان  درباره  وزیر  از  بنده  عذرخواهی  پیمانکار،  نه  است  مالرد 
مسئولیت بود، متاسفانه برخی رسانه ها صرفًا مساله عذرخواهی از وزیر را 
اما عذرخواهی سیدحسین حسینی نوری به عنوان یک  پررنگ کردند« 
رفتار پسندیده مورد توجه قرار گرفت و خوب است اهل قلم و روزنامه که 
معمواًل از برخی تریبون ها گله مند است در چنین مواقعی رفتار درست و 

اخالقی را هم تحسین کنند.
کسانی این میان نوشته اند که آیا اگر فرد مورد اتهام »وزیر« نبود 
هم عذرخواهی صورت می گرفت؟ در این سالها در بسیاری از تریبون های 
رسمی افرادی متهم شده اند ولی به آنها مجال پاسخگویی داده نشده یا 
صدایشان اندازه وزیر بلند نبوده، از حق آنها چه کسی دفاع می کند؟ و ...

این نقدها محترم است و در مواردی کاماًل درست اما دلیل نمی شود که 
رفتار اخالقی و متناسب با جایگاه »امام جمعه« را نادیده گرفت، همانطور 
که خوب است مشخص شود آنها که این اطالعات را به سیدحسین حسینی 
نوری دادند چه کسانی بودند و چه هدفی داشتند؟ گاهی این افراد ناپیدا 

هزینه هایی می آفریند که ....

رسول جعفریان
در مستی ما چو بوی هشیاری نیست
غافل منشین که وقت بیکاری نیست
 بیدار شو از خواب که داری در پیش

خوابی که درو امید بیداری نیست
سالهاست با دو مفهوم سروکار داریم و مکرر از آن سخن 
می گوییم. یکی »توسعه« است که همه می دانیم این اصطالح 
ریشه در بیرون دارد و حاال دو سه دهه است که میان ما رواج 
یافته است. این را برای آن نمی گویم که آن را بی اعتبار کنم 
که اساسا این نحوه سنجیدن درست نیست، بلکه آن را عرض 
می کنم تا به عکس، بدانیم خیلی از امور است که ما در علوم 
پیشین خود نداشتم، اما وقتی آمد صد جور ادعایش کردیم. 
توسعه، را به اقتصادی و سیاسی تقسیم کردند و بحث بر سر 
این بود و هست که کدام یک الزم تر است. دعوای حیدری و 

نعمتی بر سر این اصطالح نیز آغاز شد و ادامه یافت.  
و اما حاال چند سال است که مفهوم تازه ای با عنوان 
این فساد همان  کنند،  اغلب تصور می  است.  آمده  »فساد« 
فساد سابق است که مثال اذا فسد العالم فسد العالم؛ بنده این 
نظامات سیاسی جدید  از  این فساد هم  نمی کنم.  طور فکر 
ساده  مفاهیم  درک  در  را  کارمان  که  این  برای  ما  دنیاست. 
کنیم،  اینها را به داشت های قبلی بر می گردانیم. مثال یکی 
از مهم ترین مصادیق فساد، رانت است. ممکن است بگوییم 
قدیم هم نوعی رانت بوده، اما بگذارید عرض کنم، َدور این 
تطبیق ها گذشته و ما از این خلط ها نتیجه ای جز سردرگمی 
نگرفتیم. بهتر است اجازه دهیم وقتی مثال از شفافیت مالی 
سخن می گوییم، وقتی از انحصار در تولید سخن می گوییم، 

و همین طور وقتی از فساد مالی می گوییم،  تأکید کنیم که 
اینها ربطی به آن فساد قدیم ندارد. اینها در نظامات اقتصادی 
امروز دنیا معنا می دهد. بسیاری از قواعد حقوقی هم همین 
سرنوشت را دارد و ما الجرم به آنها تن می دهیم و بر حقوق 

سابق تبصره می زنیم.
امروز در خبرها از فساد سیاسی هم سخن به میان آمد 
و این که آن هم باید ریشه کن شود. عزیزانی که با نگرانی 
های مختصر بنده آشنا هستند،  می دانند که بیش از همه به 
بقیه هم برای کسانی مهم  توسعه علمی عالقه مند هستم. 
است،  و باشد،  من انکار نمی کنم،  اما من فکر می کنم این 
یکی از کلیدهای اصلی نجات ماست، اگر نجاتی در کار باشد.  
اینجا باید حواسمان جمع باشد که چه اندازه به اسم علم، شبه 
علم به خورد ما می دهند. به اسم سنت گرایی و بومی گرایی، 
را بزک کرده و راهی کتابهای   اندیشه های پوسیده قدیمی 
درسی و متن های دانشگاهی و رشته های جعلی می کنند. 
عده ای ساده نگر،  با همان معلومات سابق،  می خواهند پنبه 
همه علوم نوین را که قرنهاست بشر برای آن زحمت کشیده، 
بر باد فنا دهند.  فهم علمی، هر روز در برابر گردش روزانه 
خرافات بی اعتبارتر می شود. انواع تبلیغ ها علیه علم می شود، 
و نتیجه آن که ما از توسعه علمی بی بهره مانده ایم و دقیقا در 
فساد علمی که شاید بشود نامش را توهمات و خیاالت شبه 
علم نامید، گرفتاریم. فساد علمی همین است که همه مفاهیم 
را تحریف شده بفهمیم. فساد علمی این است که سعی کنیم 
دین و مظاهر و شعائر آن مانند عاشورا را هر روز با اصطالحات 
برگرفته از اندیشه هابی بیرونی تفسیر کنیم. فساد علمی این 
است که علوم انسانی جعل کنیم و به نام علم به مردم عرضه 

کنیم. تاریخ بسازیم و به اسم تاریخ واقعی، تحویل مردم بدهیم.
فساد علمی این است که افرادی با این ویژگی ها هر 
روز فرصت ظهور در رسانه های عمومی را بیابند و درک علمی 
مردم را نابود کنند. حیات علمی،  به سخت گیری بیشتر علمی 
و دقت و صبوری در فهم و پرهیز از ساده نگری در علم است. 
این که فکر کنیم تمام پزشکی معاصر، با همه سوابق، هنوز 
نمی داند جوش شیرین به کار کرونا می آید یا نه، و ما در مقام 
مثال یک پزشک سنتی از وزارت بهداشت بخواهیم لطفا در این 
باره تحقیق کنید! این مبتنی بر یک نگاه ساده انگارانه است 
که فکر می کنیم برخی از داشت های سنتی اش، پاسخ تمام 
مشکالت علمی اولین و آخرین پزشکی را دارد. و اما نکته مهم 
این که، حیات علم،  به حفظ و تربیت نیروهای مستعد در میان 
دانش آموزان است که بسیاری از دست می روند. گاه یکی 
از آنها، فقط یکی از آنها ممکن است با کارهای علمی خود 
عالمی را تغییر دهد. حیات علم،  به جلوگیری از نگارش دهها 
هزار پایان نامه بی خاصیت در رشته های من درآوردی است 
که انبانی از جهل را برابر مردم می گذارد. تا وقتی ما عقلمان 
را اصالح نکنیم،  تا وقتی به فساد علمی پایان ندهیم،  تا وقتی 
فاتحه شبه علم را نخوانیم، نمی توانیم به توسعه علمی برسیم،  
توسعه ای که اساس استقالل ماست. اگر قرار بر خود کفایی 
است این دانش است که ما را خودکفا می کند. اگر بناست 
وابسته به بیگانگان نباشیم این توسعه علمی است که ما را به 
آن نقطه خواهد رساند. البته که توسعه علمی، راههای خاص 
خود را دارد و یکی همین است که بتوانیم از علم بشری یعنی 
از نتایج کارهای علمی سایر ملت ها نیز استفاده کنیم و این 

قدر خود را عقل کل نپنداریم.

دیدگاه

از فساد سیاسی تا فساد علمی
نگاه و نظر

تصویر دختران را حذف کردید
دیگر چرا توهین می کنید؟!

مصطفی داننده
بعد از گسترش اعتراضات به حذف تصویر دو دختر دانش آموز از جلد کتاب ریاضی 
سال سوم دبستان، روابط عمومی آموزش و پرورش اطالعیه ای صادر کرد و در آن نوشت:»در 
ارتباط با تصویر روی جلد کتاب ریاضی سال سوم ابتدایی و ویرایشی که در این تصویر انجام 
شده است، از آنجا که تصویر قبلی بسیار شلوغ بود و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده در آن 
تصویر بسیار زیاد بود، پیشنهاد دوستانی که از منظرهای هنری، زیبا شناسی  و روانشناسی 
بخش های مختلف کتاب را بررسی می کنند بر این بوده است که تصویر خلوت تر گردد.«

واقعا کسانی که این اطالعیه را آماده کرده اند، مخاطب خود را چه فرض کرده اند؟ 
تصویر دخترکان را حذف کرده اید، دیگر چرا به شعور ما توهین می کنید؟

اینکه می گویید تصویر شلوغ بود، به خاطر همین دختربچه ها را حذف کردیم، ما را به 
یاد کودکی مان می اندازد وقتی که پدر و مادرها برای ندادن چیزی به ما می گفتند، پیشی بُرد!

واقعا اگر از کاری که کرده اید مطمئن  هستید، پای آن بایستید و از حذفی که انجام 
داده اید دفاع کنید. یا جامعه استدالل های شما را قبول می کند یا خیر! این رفتار خیلی بهتر از 

این است که چشم در چشم ما نگاه کنید و به شعورمان توهین کنید!
اینگونه توجیه کردن تصمیمات، نشان می دهد که خودتان هم به کاری که می کنید 

اعتقاد ندارید و معلوم نیست چرا چنین تصمیمات خلق الساعه  ای را می گیرید؟
 مسؤوالن وزارت آموزش و پرروش هم باید جواب چرایی حذف دختران از جلد کتاب 
ریاضی را بدهند و هم اینکه چرا برای حذف از این استدالل خنده دار استفاده کرده اند. می گویم 

خنده دار که واقعا خنده آمد خلق را از این بهانه.
شاید اگر دهه ۷۰ یا 8۰ بود و این تغییرات انجام می شد، جامعه زیاد واکنش نشان نمی داد 
یا واکنش ها در حد مقاالت روزنامه ها باقی می ماند و شاهد صدای واحدی در مورد مسائل 
نبودیم. حاال اما داستان فرق می کند. امروز بسیاری از مردم خود رسانه هستند و احتیاجی به 

اینکه دیگران صدای آنها را بازتاب دهند ندارند.
شکبه های اجتماعی باعث شده است تا مردم به اتفاقاتی مثل حذف تصویر دختران 

واکنش نشان دهند و وزارت آموزش و پرورش را وادار به پاسخگویی کنند.
دستگاه ها و نهادهای مختلف باید بدانند رفتارشان، تصمیمات شان و هرچه می گویند، 
زیر تیغ قضاوت مردم است. جمله از دهان آنها خارج نشده است، مردم نظرات خود را در 

شبکه های اجتماعی مطرح می کنند. زین سبب باید خیلی مواظب حرف ها و تصمیمات بود.
شاید انتظار بی جایی نباشد که رییس جمهور از وزیر خود در مورد علت حذف تصویر 
دخترکان سوال کند. حداقل این مورد که به آمریکا، تحریم، کرونا و برجام ربط ندارد. واقعا 
اگر اهدافی به غیر از شلوغی جلد کتاب ریاضی در میان است، تصمیمی جدی برای وزارت 
بار دیگر شعارهای پرشور خود در  آموزش و پرورش گرفته شود. کافی است روحانی یک 

سال های 9۲ و 96 را مرور کند و ببیند که قرار ما با دولت او این نبود.

یادداشت
تا دلتان بخواهد سیاستمدار داریم 

اسامی  میان  در  اصولگرا در خصوص حضور چهره های جدید  فعال  محمد مهاجری 
مطرح شده برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آینده از سوی اصولگرایان گفت: پیش 
بینی ها می گوید میزان مشارکت باال نخواهد بود، به همین خاطر یکی از ترفندها برای باال 

بردن میزان مشارکت حضور نامزدهایی است که قباًل به میدان نیامده بودند.
او افزود: کفه کاندیداها به سمت جناح اصولگرا سنگینی می کند و می توان گفت تا االن 
نامزدی که به طور مشخص گرایش اصالح طلبی داشته باشد اعالم حضور نکرده است، دلیلش 
هم روشن است، اصالح طلبان بدنه اجتماعی و پایگاه سیاسی شان را ازدست داده اند و حاضر 
به حضور پای صندوق رای نیستند. اما این پایگاِه رای اصال به سمت اصولگرایان تمایل ندارد.

مهاجری با اشاره به آرای خاکستری ادامه داد: آرای خاکستری هم که معموال بیشتر 
نصیب اصالح طلبان می شود.

این فعال اصولگرا در تشریح وضعیت اصولگرایان گفت: در چنین احوالی اصولگرایان 
در واقع دنبال وزن کشی هستند و هر کاندیدایی به دنبال سنجش محبوبیت خود در بین 
اصولگرایان است؛ در هر حال در سال ۱۴۰۰ یک اصولگرا رئیس جمهور می شود، اما بحث 

مهم این است که با چند رای.
او در خصوص آینده جریان اصولگرایی در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
گفت: به گمانم تا حدی باید منتظر تنش بین اصولگرایان بود. به خصوص وقتی رقیب مشترکی 
وجود ندارد، گسترش اختالف ها امری طبیعی است؛ با این حال گمان می کنم اصولگرایان 
دوست داشته باشند کاندیدای نهایی آن ها رای بیشتری بیاورد و رئیس جمهور مثاًل با ۱۰ 

میلیون را نپسندند؛ به همین دلیل به سمت ائتالف خواهند رفت.
مهاجری درباره آینده اختالفات جبهه پایداری و شورای ائتالف گفت: جبهه پایداری یک 
جریان سهم خواه است و چون می داند نامزدش رای کافی ندارد، به نفع بخشی از اصولگرایان 

کنار خواهد رفت که سهم بیشتری از دولت به او بدهند.
باید سیاستمدار  آینده  این فعال اصولگرا در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور 
باشد  باید رجل سیاسی  قانون اساسی رئیس جمهور  اقتصاددان، عنوان کرد: در  یا  باشد 
نگهبان  شورای  هم  آن  تشخیص  معیار  باشند.  سیاستمدار  که  است  کسانی  با  اقبال  و 
اقتصاددان  اگر یک  را نگفته است. حال  تا به حال مالک هایش  این شورا هم  است و 
ما  بخواهد  دلتان  تا  و  بچربد  اش  سیاسی  جنبه  باید  شود  جمهور  رئیس  بخواهد  هم 

داریم. سیاستمدار  اصولگراها 
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افزایش چند برابری قیمت نهاده ها در بازار
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به معطلی چند ماهه 
کشتی های حامل نهاده ها در گمرک و افزایش چند برابری قیمت، گفت: 

دولت باید از کشاورز و دامدار حمایت کند.
کاظم دلخوش با بیان اینکه مجلس تالش کرده است در بخش ژنتیک 
دامی و بیماری های دام و طیور قانون گذاری کند که مشکالت رفع شود، 
افزود: مجلس برای حمایت از بخش کشاورزی از هیچ تالشی دریغ نمی کند.

وی به عدم تخصیص ارز دولتی اشاره و با بیان اینکه این موضوع یک 
مشکل فراگیر در کشور است، گفت: عدم توجه جدی به بخش دام با توجه 
گستردگی حوزه کشاورزی تعمدی نیست.دلخوش با تاکید بر اینکه مشکالت 
وزارتخانه ای زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به 
کاهش منابع بودجه کشور اولویت بندی طرح ها برای کسب بودجه سبب 

حذف هزینه کرد در دیگر بخش ها خواهد شد.
نماینده صومعه سرا در مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در فصل 
کشاورزی تمام موارد در قانون برنامه پیش بینی شده است، تصریح کرد: در 
بحث قانون گذاری مشکل وجود ندارد متأسفانه مشکل در اجرای قوانین است.

وی با بیان اینکه نباید دامدار و کشاورز دچار آسیب شوند، تأکید کرد: 
متأسفانه با بعضی از تناقضات در عمل مواجه هستیم. الزمه حمایت از کشاورز 
و دامدار فراهم آوردن همه امکانات و زیرساخت ها است اما متأسفانه امروز 
شاهد هستیم که چند کشتی ذرت و سویا در گمرکات و مرز معطل هستند.

دلخوش ادامه داد: توقف این مواد در گمرک به کیف آنها آسیب زده 
و سبب می شود دچار رطوبت و فاسد شوند و توزیع آن در میان دامدار و 

کشاورز نیز موجب تولید محصول بی کیفیت خواهد شد.
وی با اشاره به پیگیری مجلس در زمینه حل این مشکل، افزود: وجود 
تناقض در قیمت محصوالت تولید شده نیز یکی دیگر از چالش هایی است 
که با آن مواجه هستیم زمانی که صحبت از ارز دولتی و یارانه ای است نباید 
شاهد چنین وضعیتی باشیم متأسفانه قیمت نهاده های کشاورزی، دامی و 

طیوری چند برابر شده است.

کشورهای تحریمی متحد شوند
 نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: ما باید ارتباطات اقتصادی 
خود را با کشورهایی چون روسیه، چین و ترکیه ارتقا دهیم تا از این طریق 

بر مشکالت اقتصادی غلبه کنیم.
سید کاظم دلخوش درباره تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها 
در مجلس گفت: بخشی از مشکالت اقتصادی ما به این علت است که 
نتوانستیم از ظرفیت کشورهای منطقه و دوست به ویژه در بخش اقتصادی، 

پولی و مالی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر ارزش پول ملی ما کاهش یافته و در 
مقابل، ارزهای خارجی چون یورو و دالر روز به روز گران تر می شود و باید 

برای حل این مشکل راهکاری اندیشیده شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما 
باید ارتباطات اقتصادی خود را با کشورهایی چون روسیه، چین و ترکیه ارتقا 

دهیم تا از این طریق بر مشکالت اقتصادی غلبه کنیم.
دلخوش بیان کرد: اگر هدف از تشکیل باشگاه تحریمی ها این باشد 
که کشورهای همسو با یکدیگر بویژه در زمینه اقتصادی متحدتر شوند و 
در مقابل تحریم ها و زورگویی های غرب بایستند، کار بسیار خوبی است و 

بنده موافق تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها در مجلس هستم.
وی گفت: ما باید از وجود کشورهای قدرتمندی مانند روسیه برای 
مقابله با تحریم ها به خوبی استفاده کنیم و باید ارتباطات تجاری خود را با 

کشورهای متحد خود گسترش دهیم.

آیت اهلل صانعی آسمانی شد
آیت اهلل یوسف صانعی از مراجع تقلید که به دلیل شکستگی لگن و 
مچ دست در بیمارستانی در قم بستری شده بود، روز شنبه ۲۲ شهریورماه( 

در سن 8۳ سالگی به دیدار حق شتافت.
خانواده ای  خورشیدی در   ۱۳۱6 سال  در  صانعی،  اهلل یوسف  آیت 
روحانی در روستای نیک آباد اصفهان والدت یافت و در سال ۱۳۲۵ برای 
تحصیل علوم دینی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دروس 
مقدمات و بهره گیری از محضر علمای آن حوزه، در سال ۱۳۳۰ برای ادامه 

تحصیل رهسپار حوزه علمیه قم شد.
ایشان توانست در سال ۱۳۳۴ در امتحانات سطوح عالی حوزه در سال رتبه 
اول را احراز نموده و مورد تشویق مرحوم آیة اهلل العظمی بروجردی)قدس 
سره( قرار گیرد؛ از همین سال بود که با توجه به ویژگی های منحصر به 
فرد درس خارِج حضرت امام خمینی سالم اهلل علیه، در آن شرکت نموده، 
توانست تا سال ۱۳۴۲ به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانی 
 ُمتقن حضرت امام بهره ببرند و در زمره شاگردان برجسته ایشان قرار گیرند.

آیت اهلل صانعی عالوه بر سالها تلّمذ در حوزه درس حضرت امام، از محضر 
اساتید بزرگی چون آیة اهلل العظمی بروجردی، آیة اهلل العظمی محّقق داماد و 

آیة اهلل العظمی اراکی نیز بهره برد.
* توضیحات دانشگاه علوم پزشکی قم 

دانشگاه علوم پزشکی قم درخصوص اقدامات پزشکی صورت گرفته بر 
روی مرحوم آیت اهلل صانعی در بیمارستان توضیحاتی ارائه داد.

در اطالعیه این دانشگاه آمده است مرحوم آیت اهلل صانعی ساعت ۲۳:۴۰ 
دقیقه روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه به علت سقوط در منزل، با شکستگی 

شدید لگن و ساعد چپ به بیمارستان فرقانی قم منتقل شدند.
ایشان دارای سابقه بیماری کلیوی و کبدی نیز بودند که بالفاصله بعد از 
حضور در بیمارستان مشاوره های ارتوپدی، داخلی، کلیه، قلب و بیهوشی برای 
ایشان انجام شد و اقدامات تشخیصی الزم صورت گرفته و بستری شدند.

تا دیالیز  بنابر نظر متخصصین، مقرر شد  به علت مشکالت کلیوی، 
صورت گیرد، ساعت ۱9:۲۰ دقیقه روز جمعه ۲۱ شهریورماه اقدامات مقدماتی 
الزم انجام و ضمن دیالیز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری 
شدند. ساعت ۴:۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ایشان دچار ایست قلبی 
و ریوی شده که با انجام عملیات احیا، برگشت انجام می شود، ساعت ۷:۳۰ 
دقیقه مجددا دچار ایست قلبی شدند که با وجود عملیات احیا و تالش پی 

در پی کادر درمان، پاسخ داده نشده و متاسفانه دارفانی را وداع گفتند.
فررزند ارشد آیت اهلل یوسف صانعی با تأکید بر این که طبق وصیت 
پدرش برای جلوگیری از شیوع کروناویروس در میان مردم، هیچ مراسمی 

برگزار نخواهیم کرد، محل تدفین این مرجع تقلید شیعیان را اعالم کرد.
حجت االسالم سعید صانعی اظهار داشت: به احتمال زیاد پیکر این 

مرجع فقید در گلزار شیخان قم به خاک سپرده خواهد شد.
فرزند ارشد مرحوم آیت اهلل یوسف صانعی در خصوص زمان برگزاری 
مراسم تدفین هم گفت: طبق وصیت مرحوم حضرت آیت اهلل صانعی، برای 
ترحیم  و  تشییع  مراسم  مردم،  میان  در  کرونا  ویروس  از شیوع  جلوگیری 
این  بیشتر  هرچه  شیوع  از  جلوگیری  برای  هم  ما  و  شد  نخواهد  برگزار 
بیماری در جامعه، زمان مراسم تدفین را اعالم نمی کنیم اما قاعدتا باید 
صبر کنیم تا عموی مان آیت اهلل حسن صانعی به قم برسند تا خاکسپاری 

و تدفین صورت گیرد.

آغاز »شور عاطفه ها« برای تامین تبلت ویژه دانش آموزان 
با  امداد  کمیته  رئیس 
عاطفه ها«  »شور  آغاز  اعالم 
دانش آموزان  به  کمک  برای 
نیازمند سراسر کشور گفت: تامین تبلت 
و تجهیزات آموزش غیر حضوری برای 
حدود ۷۵۰ هزار دانش آموز در دستور کار 

کمیته امداد است.
اشاره  با  بختیاری  سیدمرتضی 
در  عاطفه ها«  »شور  طرح  اینکه  به 
ز  ا همدل  یران  ا ملی  پویش  قالب 
امروز آغاز شده است، افزود: این طرح 
مردمی  کمک های  جذب  هدف  با 
برای دانش آموزان نیازمند از امروز ۲۲ 
شهریورماه آغاز شده و تا ۱۱ مهرماه در 

سراسر کشور ادامه دارد.
وی با بیان اینکه تامین ملزومات 
برای حدود ۷۵۰  آموزش غیرحضوری 
این  در  حمایت  تحت  دانش آموز  هزار 
داد:  ادامه  است،  شده  پیش بینی  طرح 
دانش آموز  هزار   ۵۰ برای  تبلت  تامین 

است  اولویت  در  ویژه  شرایط  دلیل  به 
دیگر  می شود  تالش  آن  کنار  در  و 
اقالم آموزشی همچون لوازم التحریر و 
پوشاک، کیف و کفش و ... نیز در صورت 
بازگشایی مدارس به دست دانش آموزان 

نیازمند برسد.
کرد:  تاکید  امداد  کمیته  رئیس 

ملی  ستاد  مصوبات  رعایت  منظور  به 
پایگاه های  امسال  کرونا  با  مبارزه 
ر  د مردمی  کمک های  وری  جمع آ
مردم  و  نمی شود  فعال  شهر  سطح 
می توانند  اسالمی  ایران  نیک اندیش 
از طریق روش های غیرحضوری برای 
تامین  و  عاطفه ها  شور  در  مشارکت 

مایحتاج تحصیل دانش آموزان نیازمند 
استفاده کنند.

بختیاری با دعوت از مردم نیکوکار، 
دستگاه های  همه  و  و  نهادها  خیران، 
اجرایی برای شرکت در شور عاطفه ها، 
خاطرنشان کرد: کد دستوری ویژه پویش 
و   *۱۴# شماره گیری  با  همدل  ایران 
-6۰۷۷-۷۷۷۷-۷۷۷۷ کارت  شماره 

6۲۷۷ از امروز آماده دریافت کمک های 
مردمی برای شور عاطفه ها است.

اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
هدف  اینکه  بیان  با  وی  امداد،  کمیته 
از اجرای شور عاطفه ها در سال جاری 
حضوری  غیر  آموزش  ملزومات  تامین 
با  گفت:  است،  محروم  دانش آموزان 
مدارس  شدن  حضوری  غیر  به  توجه 
کمک های  کشور،  مناطق  بسیاری  در 
نقدی هموطنان بهتر می تواند گره گشای 
دانش آموزان در شرایط تحصیل مجازی 

باشد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها امروز برگزار می شود
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها  امروز با حضور وزرای علوم و بهداشت 

و سخنرانی برخط رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می شود..
در مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و 
فناوری کشور، جمعی از استادان، دانشجویان، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئوالن کشور و رؤسای دانشگاه ها 

حضور خواهند داشت.
پزشکی،  آموزش  و  بهداشت، درمان  و  فناوری  و  وزرای علوم، تحقیقات 
رؤسای دانشگاه های تهران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 
یک عضو هیأت علمی به نمایندگی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و یک 
دانشجو به نمایندگی از دانشجویان، سخنرانان این مراسم خواهند بود و به صورت 

مستقیم از سایت دانشگاه تهران پخش خواهد شد.

تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 
کرد؛  اعالم  آزاد  دانشگاه  التحصیلی  فارغ  امور  و  پذیرش  مرکز سنجش، 
مقطع  درخشان  استعدادهای  ویژه  آزمون  بدون  نام  ثبت  متقاضیان  اطالع  به 
کارشناسی ارشد سال 99 دانشگاه آزاد اسالمی می   رساند، ثبت نام تا روز جمعه 

۲8 شهریور تمدید شد.
داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکزسنجش، پذیرش 
و فارغ التحصیلی به آدرس  www.azmoon.org  پس از مطالعه دفترچه 
راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی 
ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت 

به ثبت نام و انتخاب رشته / محل های درخواستی اقدام کنند.

نتایج اولیه کنکور سراسری هفته اول مهر اعالم خواهد شد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری به 

صورت کارنامه در هفته اول مهر اعالم می شود.
تا   ۲9 روزهای  در  سراسری  آزمون  داشت:  خدایی اظهار  ابراهیم  دکتر 
در  آن  اولیه  نتایج  می کنیم  بینی  پیش  و  شد  برگزار  و اول شهریور  مرداد   ۳۱

هفته اول مهرماه اعالم شود.
وی افزود: با اعالم نتایج اولیه در آن زمان، فرصت کوتاه و فشرده ای برای 

انتخاب رشته داوطلبان مجاز در نظر گرفته می شود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تالش می شود تا با پایان 
و  برخی رشته ها  برای  آزمون عملی  و  فرآیند مصاحبه  و  انتخاب رشته  فرآیند 

دانشگاه ها، نتایج نهایی تا پایان مهرماه 99 اعالم شود.
به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۱۳99 با رقابت بیش از یک میلیون 

و ۲۴۷ هزار و ۴۴9 نفر در ۳9۲ شهر کشور برگزار شد.

برگزاری »مصاحبه دکتری« دانشگاه تربیت مدرس
 به صورت مجازی

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه مصاحبه دکتری 
به صورت مجازی برگزار می شود، گفت: ۵۰ درصد نمره مربوط به آزمون بوده 

و ۵۰ درصد دیگر شامل مجموع سوابق و مصاحبه مجازی می شود.
محمدرضا کلباسی در تشریح جزییات برگزاری مصاحبه دکتری اظهار کرد: 
مصاحبه به صورت مجازی و از ۵ مهر تا ۱۴ مهرماه در دانشگاه برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با اعالم اینکه هزینه ثبت نام ۱۱۰ 
هزار تومان تعیین شده است، افزود: ۵۰ درصد نمره مربوط به آزمون بوده و ۵۰ 
درصد دیگر شامل مجموع سوابق آموزشی- پژوهشی و مصاحبه مجازی می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که حدود ۴ هزار یا  ۴ هزار و ۵۰۰ 
نفر دانشگاه تربیت مدرس را برای مصاحبه انتخاب کنند و حجم کار ما بسیار 

باالست و امیدواریم مشکلی در زیرساخت به وجود نیاید.

فروشندگان آمپول تقلبی کرونا به دام افتادند
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام شبکه فروشندگان آمپول تقلبی کرونا در 
شهریار خبر داد و گفت: 6 نفر از مصرف کنندگان این داروی تقلبی جان خود را از دست دادند.

سردار محسن خانچرلی اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کالنتری ۱6 
اندیشه و طرح شکایت مبنی بر این که پدر وی به بیماری کرونا مبتال بوده و افرادی با فریب 
اقدام به فروش چهار عدد آمپول تقلبی کرونا با مارک تجاری Remedesivir به مبلغ 
۱۳6 میلیون تومان را کردند، به دلیل حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری کالهبرداران 

در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و با هماهنگی قضائی موفق شدند دو 
نفر از کالهبرداران را در شهریار در حین فروش دو عدد آمپول تقلبی کرونا دستگیر کنند، 
که متهمان در بازجویی ها به همدستی با سه نفر دیگر اعتراف کردند و آنان نیز روبروی 

بیمارستانی در شهریار دستگیر شدند.
خانچرلی با بیان اینکه متهمان تاکنون ۵۲ عدد از این آمپول ها را هر کدام به مبلغ 
۴۵ میلیون تومان به شهروندان در مناطق مختلف استان تهران فروخته و مبلغی بالغ بر 
۲۳۴ میلیون تومان به این بهانه از آنان کالهبرداری کردند، افزود: تاکنون 6 نفر از مصرف 
کنندگان این داروهای تقلبی در استان تهران که به بیماری کرونا مبتال بودند، جان باخته اند.

ساعتی بعد از انتشار این خبر، که توسط پایگاه اطالع رسانی پلیس منتشر شد، سردار 
خانچرلی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، اظهارات خود را تکذیب کرد و اظهار داشت: 
شش نفر به عنوان شاکی، مدعی فوت اقوامشان براثر مصرف این داروی تقلبی، به پلیس 
مراجعه کردند. ولی ما اطالعاتی نداریم که آیا این افراد به علت مصرف این دارو جان خود را 
از دست داده اند یا نه؟ شاید دارو اثربخشی الزم را نداشته و آنان جان خود را از دست داده اند 

که  این موضوع را باید پزشکی قانونی و مسئوالن پزشکی بررسی کنند.

 دختران نوجوان در دریای شمال شدند
دو دختر نوجوان ۱۳ و ۱6 ساله اهل زنجان که عصر روز جمعه برای شنا به محدوده 
از طرح سالم سازی رفته بودند، به دلیل  انصاری چابکسر و در خارج  ساحلی پارک شهید 

ناآشنایی با فنن شنا غرق شدند.

انفجار مهیب در نسیم شهر
مسئول آتش نشانی شهرداری نسیم شهر گفت: در پی انفجار یک ساختمان سه طبقه 

به ۳۰ ساختمان و ۲۳ خودرو خسارت وارد شد.
کیان سلطانپور افزود: موج انفجار آن قدر قوی بود که تعدادی از ساختمان ها دچار 
شکستگی شیشه و تعدادی دیگر دچار تخریب دیوار و ترک خوردگی شدند و متاسفانه یک 

نفر نیز کشته شد.

انحراف به چپ خونین اسکانیا در جاده خاش ـ زاهدان
جانشین پلیس راه از وقوع تصادف جرحی در سیستان و بلوچستان و جان باختن و 

مصدومیت ۴ نفر خبر داد.
سرهنگ ایوب شرافتی اظهار داشت: ساعت ۵:۴۵ روز جمعه وقوع تصادف جرحی به 
مأموران پلیس راه خاش ـ زاهدان گزارش داده شد و  با حضور مأموران پلیس راه در محور 
خاش ـ زاهدان مشخص شد تصادف بین یک دستگاه کشنده اسکانیا، وانت پیکان و پراید 

رخ داده است.
وی افزود: در این تصادف رانندگی که به علت انحراف به چپ کشنده اسکانیا به وقوع 

پیوست متأسفانه دو نفر جان باخته و دو نفر مصدوم شدند.

3 کشته و 16 مصدوم در تصادف تریلر و اتوبوس 
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز از کشته شدن سه نفر و مصدومیت ۱6 تن بر اثر تصادف تریلر و اتوبوس حامل 

کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد.
دکتر فرهنگ کره بندی گفت این حادثه ساعت 6:۴۰ روز ۲۲ شهریورماه در محور 

اهواز - آبادان اتفاق افتاد.
در این حادثه خودرو اتوبوس پس از برخورد با قسمت عقب تریلری که حامل جدول های 

بتونی بود، از جاده منحرف شده و  قسمت جلو آن به شدت دچار خسارت فیزیکی شد.
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احتماال حمله ی Raccoon به هکرها
 اجازه شکستن رمزنگاری TLS را می دهد

در   Raccoon حمله ی  امنیتی،  تحقیقاتی  گروه های  از  یکی  به گفته ی 
شرایطی خاص به هکرها امکان عبور از رمزنگاری TLS را می دهد.

امروز گروهی از دانشگاهیان فعال در حوزه ی تحقیقات امنیت شبکه به صورت 
 TLS تئوری حمله ای را معرفی کردند که با اعمال آن روی پروتکل رمزنگاری
می توان به اطالعات حساسی دست پیدا کرد. پروتکل رمزنگاری TLS برای 
رمزگشایی از اتصال HTTPS بین کاربر و سرور استفاده می شود و از دسترسی 
و خوانش ارتباطات حساس بین کاربر و سرور، دربرابر مهاجمان محافظت می کند. 
حمالت  از  یکی  به عنوان  و  است  شده  معرفی   Raccoon نام  با  حمله  این 
اکسپلویت ناپذیر شناخته می شود و البته برای اجرای آن به شرایط خاصی نیاز است.

حمله ی Raccoon چگونه انجام می شود؟
طبق مقاله ای که امروز منتشر شده است، حمله ی Raccoon درواقع در 
دسته بندی حمالت زمانی Timing Attack  قرار می گیرد که در آن، مهاجم 
از  بخشی  رمزنگاری،  عملیات  اجرای  برای  الزم  زمان  اندازه گیری  و  تحلیل  با 
الگوریتم رمزنگاری را شناسایی می کند. در حمله ی Raccoon، هدف اصلی 
 Diffie-Hellman key( ( فرایند رمزنگاری پروتکل تبادل کلید دیفی-هلمن

exchange است تا چند بایت از اطالعات را بازیابی کند.
تیم محققان توضیح داد:

درنهایت، این اطالعات به مهاجم کمک می کند تا مجموعه ای از معادالت را 
 Hidden(( ایجاد کند و با به کارگیری یک حل کننده برای مسئله ی عدد مخفی
Number Problem رشته ی Pre Master Secret بین کالینت و سرور 
را محاسبه کند.به طور خالصه، رشته ی Pre Master Secret رشته ای از چند 
بایت تصادفی است که کالینت به سرور ارسال می کند. این رشته اطالعات با 
کلید عمومی ))Public Keyیا رمزنگاری نامتقارن رمزگذاری می شود و فقط 
ازطریق کلید خصوصی ))Private Keyیا رمزنگاری متقارن مختص سرور، 
رمزگشایی خواهد شد. براساس گزارش محققان، تمام سرورهایی که برای برقراری 
اتصاالت TLS از کلید پروتکل تبادل دیفی هلمن استفاده می کنند، دربرابر این 
حمله آسیب پذیر خواهند بود. این حمله، حمله ای سمت سرور است و امکان اجرای 
آن روی کالینت، برای مثال مرورگرهای وب، وجود ندارد. عالوه براین، حمله ی 
گفته شده باید برای هر اتصال بین کالینت و سرور جداگانه انجام شود. ناگفته 
نماند که نمی توان با استفاده از این حمله، کلید خصوصی سرور را بازیابی کرد و 

تمام اتصاالت را هم زمان رمزگشایی کرد.
همان طورکه گفته شد، سرورهایی که از پروتکل تبادل کلید دیفی هلمن و 
TLS ۱.۲ و نسخه های قدیمی تر آن استفاده می کنند، بدون شک دربرابر این 
همان  یا  دیتاگرام  انتقال  الیه ی  امنیت  همچنین،  بود.  خواهند  آسیب پذیر  نفوذ 
این  TLS ۱.۳ دربرابر  بنابراین،  نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؛   DTLS

حمله ایمن است.
احتمال اجرای حمله ی Raccoon درعمل بسیار کم است

با اینکه محققان درباره ی آسیب پذیری رمزنگاری و احتمال شکستن رمز 
TLS و افشای ارتباطات حساس بین کالینت و سرور هشدار داده اند، تیم تحقیقاتی 
اذعان کرده است که اجرای حمله ی Raccoon بسیار سخت تر از آن است که 

هرکسی بتواند آن را انجام دهد.
اجرای حمله به شرایط بسیار ویژه و خاصی وابسته است. در گزارش تیم 

تحقیقاتی آمده است:
آسیب پذیری که به آن اشاره شد، برای اکسپلویت شدن و تزریق کدهای 
مخرب به شرایط خاصی نیاز دارد که انجام آن را در عمل بسیار دشوار می کند. 
این آسیب پذیری مستلزم اندازه گیری زمان بندی بسیار دقیق روی پیکربندی یک 

سرور خاص است تا فرایند اکسپلویت شدن با موفقیت انجام شود.
اندازه گیری زمان بندی  تا عملیات  باشد  باید نزدیک سرور هدف  ]مهاجم[ 
بسیار با دقت اجرا شود. هکر به اتصال قربانی نیاز دارد تا از پروتکل تبادل کلید 
دیفی هلمن استفاده کند و سرور کلیدهای Ephermal را دوباره به کار گیرد. 
درنهایت، مهاجم باید اتصال اصلی را زیرنظر بگیرد تا اطالعات الزم را به دست آورد.

فراهم  درجوامع  مطمئنا 
یمن  ا تفریحی  محیط  کردن 
زمینه  در  پررنگی  بسیار  نقش 
بهتر  برای درک  دارد.  ایمنی شهری  ارتقا 
لزوم اهمیت به فضای شهری باید این را 
سازمان  های  برنامه  از  یکی  که  بدانیم 
بهداشت جهانی که در برخی از جوامع نیز 
اجرایی شده است، ایمنی اجتماعی و فراهم 
سکونتگاه  برای  مناسب  تسهیالت  کردن 

های شهری بوده است.
زمینه  در  مسائل  ترین  مهم  از  یکی 
زندگی  حق  داشتن  شهروندی،  حقوق 
ایمن، سالم در شهر است که تنها با عملی 
و  بهداشتی  ایمنی،  های  شاخص  شدن 
آن  به  توان  می   ،)HSE( زیستی  محیط 

دست پیدا کرد. 
ای  حادثه  وقوع  از  ماه  یک  حدود 
گذرد  می  تهران  الله  پارک  در  دلخراش 
جان  ساله   ۱۲ نوجوان  پسر  آن  طی  که 
به  مهدی  مرداد   ۱8 داد.  از دست  را  خود 
همراه پدرش در پارک الله مشغول بازی 
پینگ پنگ بود که دچار برق گرفتگی شد 
و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را 

از دست داد. 
سال  که  حوادثی  بازخوانی  و  مرور 
نقاط  از  بسیاری  در  کنون  تا  های گذشته 
جغرافیایی کشور رخ داده، نشان می دهد 
که باید به مقوله ایمنی و نظارت در مکان 
های تفریحی توجه ویژه ای داشت؛ برخی 

از این حوادث به شرح زیر است: 
*۱۴ اردیبهشت ۱۳8۱

حادثٔه پارک شهر تهران حادثه ای ست 
که در روز شنبه، چهاردهم اردیبهشت ماه 
سال ۱۳8۱ روی داد و در آن شش دختر 
دانش آموز و یک قایقران در دریاچٔه پارک 

شهر غرق شدند. *۱۳ فروردین ۱۳8۷ 
پسربچه یی چهار ساله پس از سقوط 
از ترن شهر بازی مشهد، زیر چرخ های قطار 
جان خود را از دست داد. این حادثه ظهر 
خانواده  که  داد  رخ  زمانی  و  فروردین   ۱۳
محمد- پسربچه  ۴ ساله ای که در این حادثه 
جان خود را از دست داد - برای تفریح به 
پارک ملت مشهد رفته بودند. این کودک 
به همراه یکی از اقوام خود سوار بازی ترن 
تونل  از  خروج  حل  در  ترن  اما  شود،  می 
قطار  عبور  حین  ناگهان  که  بوده  وحشت 
کرده  سقوط  پایین  به  تونل  خروج  پیچ  از 
و زیر چرخ های ترن گرفتار می شود. وی 

جان خود را از دست داد.
*۲8 خرداد ۱۳89 

از   ۱۳89 سال  ماه  خرداد   ۲8 شب 
بادی و سقوط آن در  جا کنده شدن قلعه 
پارک پلیس تهرانپارس، ۱۲ مجروح برجای 
گذاشت که برخی از آنان سرپایی مداوا و 
از بیمارستان مرخص شدند. یک خانم ۲8 
که  رفت  کما  به  اتفاق  این  پی  در  ساله 
در  اولیه  تحقیقات  باخت.  جان  متاسفانه 
آن  از  حاکی  حادثه  این  وقوع  علت  زمینه 
بوده که وزش باد شدید و پیش بینی نشده 

عامل وقوع این حادثه بود است. 
*اول آبان ۱۳9۱

اوج  در  تلخی  حادثه  ماه  آبان  یکم 
رخ  تبریز  گلی  ائل  بازی  شهر  در  هیجان 
داد، ساعت ۱8:۳۰ خانواده ای سه نفره از 
چرخ و فلک این شهر بازی سقوط کردند، 
در پی این سقوط  یک زن از اعضای این 
خانواده در دم جان باخت و  مردی نیز به 
شدت مصدوم شده و پس از عمل جراحی 
داد  دست  از  را  خود  جان  بیمارستان  در 
نرده  به  اما پسر ۱۴ ساله که حین سقوط 
های چرخ و فلک گیر کرده بود جان سالم 

به در برد. 
پس از وقوع حادثه علی رضا حسن زاده 
رفاهی  مجتمع  پارک  لونا  مدیر  -مدیر 
بروز  علت    - تبریز  ائل گولی  تفریحی 
فلک  و  چرخ  در  دوشنبه  شامگاه  حادثه 
ایمنی  نکات  را عدم رعایت  این مجموعه 
خانواده  سوی  از  ایمنی  کمربند  نبستن  و 

حادثه دیده اعالم کرد.
* ۱9 اردیبهشت ۱۳9۳ 

وسایل  از  یکی  در  فنی  نقص  بروز 
بازی پارک ارم منجر به مصدومیت شدید 
سه دختر جوان شد. طی این حادثه تا سه 
از ارتفاع چند متری  دختر ۲۲ تا ۲۵ ساله 
به شدت مصدوم  و  زمین سقوط کرده  به 
شدند. به طوری که گردن هر سه شکسته 
و ریه یکی از آن ها سوراخ شد. همچنین 
لگن  شکستگی  بر  عالوه  ها  آن  از  یکی 

دچار آسیب نخاعی شد. 

*۱۳ فروردین ۱۳9۵ 
مادر و فرزندی از چرخ و فلک در شهر 
برازجان سقوط کردند که این حادثه سبب 
مرگ مادر ۳۵ ساله و مصدومیت فرزند ۴ 

ساله وی شد.
ایمنی   کارشناس  نوفرستی   مجید 
در این رابطه اظهار داشت: هر ساله شاهد 
وقوع حوادثی در مراکز تفریحی مثل شهر 
بازی ها بودیم، برخی از این حوادث منجر 
مصدومیت  به  منجر  برخی  و  فوت  به 

افراد شدند. 
وی گفت: البته توجه مسئولین نسبت 
به قبل بیشتر شده اما باید هر روزه شاهد 
توان  این قبیل هستیم که می  از  حوادثی 
نیست.  مطلوبی  وضعیت  وضعیت  گفت 
در  چه  ها  نظارت  دایره  بحث  همچنان 
مجموعه شهر بازی ها کافی و کامل نیست 
هر چند که سازمان ملی استاندارد نظارت 
ها را افزایش دادند و تعداد پلمپ کردن ها 

نیز افزایش یافته است. 
اینکه  بیان  با  ایمنی  کارشناس  این 
فاصله بین این نظارت ها همچنان دغدغه 
است گفت: در این مجموعه ها ان چیزی 
که دغدغه است این است که نیاز به حضور 
یک متخصص HSE یا یک پایشگر ایمنی 
است. این فرد خود باید یک نظارت داخلی 
داشته باشد و الزم است که در این مجموعه 
ها کارشناسان ایمنی که کارش لزوما فنی 
باشد  داشته  شناسانه  اسیب  نگاه  و  نباشد 

حضور پیدا کنند.
ریم  ا میدو ا  : کرد ر  ظها ا نوفرستی 
مراکز  این  مالکان  و  صاحبان  مسئولین، 
داشته  بیشتر  توجه  ایمنی  و  برای سالمت 
برخورد  خصوصی  مراکز  در  شاید  باشند. 
که  دولتی  مراکز  در  اما  باشد  تر  راحت 
شهرداری مسئول پاسخگویی است برخی 
متاسفانه  را  ایمنی  دغدغه  محل  مسئولین 
بیشتر  هم  قراردادها  در  متاسفانه  ندارند، 
تا  می شود  بررسی  مالی  و  هزینه  مباحث 

به ایمنی توجه شود. 
شاید  افزود:  ایمنی  کارشناس  این 
دستگاه  در  را  اقدامات  عمده  گفت  بتوان 
به  آزاد  دانشگاه  اتوبوس  حادثه  حتی  ها 
پیمانکاران واگذار شده بود، در واقع برآورد 
ما این است که هر محل پیمانکارانی دارد. 
باید در قرار دادها به موضوعات ایمنی توجه 
بسیار بیشتری شود، البته بی شک در برخی 
از قرار دادها روابط شخصی و حتی فساد 
هایی هم وجود دارد اما نکته این است که 
پس از وقوع حادثه موجی راه می افتند که 
تمام مسئولین می گوند که با اشد مجازات 
با افراد برخورد می کنیم این در حالی است 
که در موضوعات هم پیمانکار مقصر نشان 

داده می شود. 
یمن  ا معه  جا نجمن  ا عامل  مدیر 
نفر  یک  مسئولیت  اما  داد:  ادامه  کشور 
نافی مسئولیت دیگران نیست. مثل حادثه 
سال گذشته که فردی در ورزشگاه آزادی 
با داربست برخورد کرد و دچار برق گرفتگی 
شد نیز گفتند که پیمانکار مقصر بوده است 
اما باید دید که چرا نظارت بر این کار ها 
یک  اگر  است  الزم  شاید  ندارد.  وجود 
ایمنی و  پیمانکار اجرا داریم یک پیمانکار 
مالی  اقدامات  در  باشیم  داشته  هم   HSE
توانند  نمی  هم  حسابرس  و  حسابدار  نیز 

یک نفر باشند. 
ناظران  خالی  جای  به  اشاره  با  وی 
نیست  ایمنی  تنها  موضوع  گفت:   HSE
 HSE موضوع  هست،  هم  سالمت  بلکه 
و  ندارد  ما  کشور  در  طوالنی  خیلی  عمر 
ما شد، در  وارد کشور  قبل  حدود دو دهه 
برخی از کشور ها اگر HSE وجود نداشته 
این  نیستند.  کار  به  حاضر  ها  خیلی  باشد 
این  نیستند،  عملیاتی  لزوما   HSE ناظران 
افراد ناظران ایمنی هستند که کار دیگران 
این  که  زمانی  تا  و  کنند  می  ارزیابی  را 
یا  بازرس  کارشناس،  مسئول،  ندارد  وجود 
شاهد  حتما  ندارد  وجود  ایمنی  کارشناس 

حوادثی در آینده هستیم. 
مرکز  حوادث  که  است  این  واقعیت 
ساز  انسان  حوادث  همه  همانند  تفریحی 
قابل پیشگیری هست و ضرورت دارد که 
و  بسیار  با حساسیت  مراکز  این  در  ایمنی 
دقت بیشتری بازنگری و دنبال شود. شاید 
هم نیاز باشد که تحقیقاتی در زمینه عوامل 
مخاطره آمیز محیطی انجام شود؛ چرا که 
نباید هر بار به دلیل عدم رعایت ایمنی که 
فردی  جان  است،  مانده  دور  ها  چشم  از 

به خطر بیفتد.

ردپای پیمانکاران در حوادث شهرهای بازی و جای خالی کارشناسان ایمنی

فه
ظی

م و
ظا

ن

زیر نظر: بهنام مومنی

درمسابقات  شرکت  برای  مشمول  ورزشکاران  خروج  مشکل   
آسیایی رفع شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از رفع مشکل خروج از کشور 
ورزشکاران مشمول تیم های باشگاهی برای شرکت در مسابقات آسیایی خبر داد.

سردار تقی مهری پیرامون مطالب مطرح شده در خصوص صدور مجوز خروج 

از کشور بعضی بازیکنان تیم های اعزامی مسابقات آسیایی، اظهار کرد: با درخواست 
وزارت ورزش و جوانان در خصوص مجوز خروج موقت بازیکنان مشمول تیم های 
پرسپولیس، استقالل، سپاهان و شهر خودروی مشهد برای شرکت در مسابقات 
گروهی جام باشگاه های آسیا در کشور قطر؛ این سازمان با بررسی دقیق وضعیت 
از کشور  قانون خدمت وظیفه عمومی، مجوز خروج  مقررات  برابر  آنان  خدمتی 

این دسته از بازیکنان را در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال جاری صادر کرده است.
وی گفت: سازمان وظیفه عمومی ناجا در راستای تدابیر و به منظور حضور 
قدرتمندانه تیم های باشگاهی کشور در مسابقات آسیایی حداکثر همکاری را با 

باشگاه های مزبور دارد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا به کلیه باشگاه هایی که دارای بازیکن 
مشمول هستند، توصیه کرد: در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی 
و اخذ مجوزهای الزم از سازمان وظیفه عمومی اقدام کنند که در ادامه روند فعالیت 
ورزشی به ویژه در بازی های بین المللی با مشکالت خروج از کشور مواجه نشوند.
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
برخی  احتماال  گفت:  سرمایه 
که  ریزشی  از  بعد  سهام  از 
را  حرکاتی  نند  می توا کردند  تجربه 
در  و  برسانند  ثبت  به  مثبت  دامنه  در 
هفته جاری تعادل را به معامالت بازار 

بازگردانند.
ر  د س  ر بو ت  مال معا ند  و ر
برخالف  ماه  شهریور  هفته  سومین 
پیش بینی های صورت گرفته در مسیر 
با  بورس  شاخص  گرفت،  قرار  نزولی 
بیش از چهار درصد افت و با ورود به 
کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به 

معامالت هفته گذشته پایان داد.
معامالت  پیش بینی  بازار  فعاالن 
دلیل  به  را  گذشته  هفته  برای  بورس 
سازمان  رییس  قالیباف،  حسن  جلسه 
سهامداران  با  بهادار  واوراق  بورس 
و  بازار  این  از  حمایت  برای  حقوقی 
سوی  ز  ا شده  مطرح  صحبت های 
عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی 
مثبت ارزیابی کرده بودند در حالی که 
عمر حمایت حقوقی ها از بازار در هفته 
با  را  بازار  موقتا  و  بود  کوتاه  گذشته 
کاهشی  مسیر  در  خود  حمایت های 

قرار دادند.
حمایت  برای  حقوقی ها  کوتاهی 
از بورس منجر به اعتراض گسترده ای 
از سوی فعاالن بازار و مسئوالن حاضر 
برخی  بودند  معتقد  و  شد  بورس  در 
بازار  صعودی  روند  از  حقوقی ها  از 
سواستفاده و با فروش سهام خود تصمیم 

به خروج از بازار گرفتند.
افت  و  تفاق  ا چنین  دنبال  به 
پرشتابی در شاخص بورس، اواسط هفته 
گذشته رییس سازمان بورس از پیگیری 
نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت 
بازار خبر داد  که این موضوع توانست 
فعاالن  و  بازگرداند  بازار  به  را  امید 
بازار  آینده  معامالت  به  نسبت  را  بازار 

خوش بین کند.
شورای  گذشته  پنجشنبه  روز 
برای  فوری  جلسه ای  بورس  عالی 
بررسی  و  مورد  این  در  تصمیم گیری 
وضعیت بازار برگزار کرد که نتیجه آن 
برای معامالت بازار موثر بود و توانست 
بازگشت  جهت  در  را  مثبتی  خبرهای 
به  خود  با  بازار  این  به  رونق  دوباره 

همراه آورد.
معامالت  در  حقوقی ها  کوتاهی 

بورس
به  اشاره  با  امیرباقری  امیرعلی 
هفته  بازار  در  بورس  معامالت  روند 
که  هفته ای  طول  در  گفت:  گذشته 
کلیت  در  فروش  فشار  شاهد  گذشت 
به گونه ای که در  بودیم،  بازار سرمایه 
اواسط هفته، این فشار فروش افزایش 

و به حداکثر رسید.
بازار  معامالت  داشت:  اظهار  وی 
در هفته گذشته به دلیل افزایش شدت 
عرضه به حالتی از قفل شدگی در روند 

نزولی دچار شد.
نکته  کرد:  خاطرنشان  امیرباقری 
توجه  گذشته  چهارشنبه  روز  که  ای 

اهالی بازار را به خود جلب کرد، ابتدای 
سهام  خرید  که  بود  معامالت  ساعت 
انجام  بازار  حقیقی های  توسط  عمدتا 
بعد  وارد  حقوقی ها  آن  از  پس  و  شد 
رقابت شدند و به خرید ادامه دادند که 
این موضوع باعث شد بسیاری از سهام 
از منفی کامل تا دامنه مثبت حرکت کنند 

و به تعادل نسبی برسند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: 
نکته ای که هفته گذشته شاهد بودیم 
و بسیاری از فعاالن بازار به آن اعتراض 
داشتند سواستفاده برخی از حقوقی ها از 
بدین  بود،  بازار  در  آمده  پیش  شرایط 
به  ملزم  که  حقوقی هایی  که  معنا 
خریدی  تنها  نه  بودند  بازار  از  حمایت 
برای  از هر فرصتی  بلکه  ندادند  انجام 
و  کردند  استفاده  باال  در حجم  فروش 
بازار  بدنه  بر  را  مضاعفی  فروش  فشار 

تحمیل می کردند.
وی با تاکید بر اینکه در معامالت 
روز سه شنبه هفته گذشته شاهد بودیم 
در  حقیقی ها  از  بیشتر  حقوقی ها  که 
صفوف فروش قرار گرفته بودند، گفت: 
زمانی که معامالت انجام شد و شاهد 
بازار  فعاالن  توسط  فروش  صف های 
بودیم این سیگنال به بازار مخابره شد 
که حقوقی ها دیگر قصد حمایت از بازار 
را ندارند، این موضوع باعث شد تا یکباره 
شاهد افزایش صفوف فروش توسط افراد 

حقیقی در بازار باشیم.
روز  در  داد:  ادامه  امیرباقری 
دلیل  به  حقیقی صرفا  افراد  چهارشنبه 
برای  قیمت هایی که  به  رسیدن سهام 
افراد جذاب است اقدام به خرید کردند 
و زمانی که حقوقی ها شاهد خرید توسط 
حقیقی ها بودند وارد گردونه رقابت شدند 

و شروع به خرید کردند.
پنج شنبه  روز  اینکه  بیان  با  وی 
ر  برگزا بورس  عالی  شورای  جلسه 
مصوباتی  جلسه  این  خروجی  و  شد 
افزود:  بود،  بازار  از  حمایت  جهت  در 
الزام حمایت سهامداران عمده، مجوز 
در  سرمایه گذاری  برای  بانک ها  به 
انتشار  بازارگردانی،  به  الزام  بورس، 
مورد  پنج  خزانه  سهام  و  تبعی  اوراق 
بود  جلسه  این  مسایل  مهمترین  از 
که در میان مدت می توانند بازار را به 

برسانند. تعادل 
 امیرباقری بازار سرمایه را به یک 

این  گفت:  و  کرد  تشبیه  اکوسیستم 
تشکیل  مختلف  اجزای  از  اکوسیستم 
کامل  سالمت  در  زمانی  و  است  شده 
قرار می گیرد که همه ارکان بازار نقش 
خود را به خوبی در جهت سالمت بازار 
ایفا کنند و برای حفظ شدن سالمت بازار 
سرمایه نهاد ناظر باید با دقت بیشتری 
را  اکوسیستم  این  از  یک  هر  وظایف 

رصد کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: 
آن  به  حقوقی ها  از  برخی  که  نکته ای 
اشاره می کنند این است که ما از بازار 
سرمایه تامین مالی می کنیم، قیمت هایی 
که اکنون وجود دارد برای ما گران است 
و حاضر به خرید نیستیم، در جواب این 
افراد باید گفت؛ حقوقی ها به این بازار 
نیازمند  میان مدت  کار  و  کسب  برای 
مثبت  در  نیست  گونه ای  به  و  هستند 
به  اقدام  و  مالی  تامین  بازار  از  کامل 
فروش سهام کنند و بعد به دلیل افزایش 
عرضه، تعادل اکوسیستم بازار را برهم 
این اکوسیستم  بریزند و هر زمانی که 
خود به تعادل رسید مجددا حقوقی ها به 

این بازار بازگردند.
وی گفت: حقوقی ها از این بازار کم 
انتفاع ندارند و به نفع خودشان است تا 
از سهام زیرمجموعه خود در میان مدت 

و بلندمدت حمایت کنند.
نکته ای  داشت:  اظهار  امیرباقری 
که اخیرا مورد بحث قرار گرفته انتشار 
اوراق تبعی است، این اوراق چیز جدیدی 
را  سیگنالی  می تواند  حداقل  و  نیست 
اینکه  جهت  در  کند  مخابره  بازار  به 
چه  عمده  سهامدار  نظر  از  سهام  کف 

رقمی است.
این کارشناس به سهام خزانه اشاره 
سهامی  جزو  سهام  این  وگفت:  کرد 
است که به شرکت ها اجازه داده شده تا 
حداکثر ۱۰ درصد سهام شناور خود را 
بازخرید کنند و این سهام از سود و حق 
رای مستثنی است، این موضوع می تواند 
شناوری سهم را کاهش دهد و مانع از 
عرضه های بی مهابای سهم شود که به 
طور حتم در تعادل بخشی بازار سرمایه 

موثر خواهد بود.
حرکت بورس در دامنه مثبت

وی روند معامالت بورس در هفته 
جاری را پیش بینی کرد و گفت: احتماال 
برخی از سهام بعد از ریزشی که تجربه 

دامنه  در  را  حرکاتی  می توانند  کردند 
مثبت به ثبت برسانند.

اینکه در هفته  بیان  با  امیرباقری 
جاری تعادل در بدنه بازار حاصل خواهد 
شد و حتی برخی از سهام بزرگ در دامنه 
مثبت معامله می شوند، گفت:  نکته ای 
که باید به آن دقت کرد این است که 
اکنون با توجه به کلیه متغیرهای موجود 
از  را  پرشتابی  و  تند  روند  انتظار  نباید 

شاخص بورس داشته باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
روند  مدتی  برای  بازار  زیاد  احتمال  به 
بنابراین  می گیرد،  پیش  در  را  متعادلی 
انتظار  بعد  به  این  از  باید  بازار  فعاالن 
خود را مطابق با واقعیات روز نسبت به 

کلیت بازار تنظیم کنند.
تصمیمات  از  سهامداران  دوری 

هیجانی
به  باید  بازار  فعاالن  افزود:  وی 
یک  بازار  که  کنند  توجه  موضوع  این 
ممکن  دارد،  خودتنظیم گری  مکانیسم 
را  تندی  نوسانات  کوتاه مدت  در  است 
میان  در  آن  معامالت  اما  کند  تجربه 
اتوماتیک  به صورت  بلندمدت  و  مدت 

به تعادل می رسد.
فعاالن  اینکه  بیان  با  امیرباقری 
داشته  توجه  موضوع  این  به  باید  بازار 
باشند که از بازار حمایت بشود یا نشود 
روند  بلندمدت  و  میان مدت  در  بازار 
نوسانات  کلیه  و  داشت  خواهد  را  خود 
بلندمدت  و  مدت  میان  در  کوتاه مدت 
سهامداران  گفت:  نمی آید،  چشم  به 
بلندمدت  بازار  این  به  را  دید خود  باید 
کنند و نگاه خود را از سهام به سمت 
بلندمدت  در  که  ارزشمند  دارایی  یک 
می تواند بازدهی بیش از نرخ تورم را به 

افراد بدهد، ببرند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره 
از تصمیمات  باید  اینکه سهامداران  به 
فعلی  درشرایط  و  کنند  هیجانی دوری 
بازار ترجیحا از خدمات مشاره و صندوق 
گفت:  کنند،  استفاده  سرمایه گذاری 
همراه  متعادلی  شرایط  با  بازار  اکنون 
نیست و به طور حتم با نوساناتی همراه 
خواهد شد؛ بنابراین افرادی که اطالعات 
بازار  این  معامالت  جزییات  از  چندانی 
افراد حرفه ای در  از  ندارند بهتر است 
مجوز  دارای  آنها  فعالیت  که  بازار  این 

قانونی است کمک بگیرند.

با تسهیالت قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل 
567 نفر در پنج ماهه سال 99 به خانه بخت رفتند

در راستای بسط و گسترش سنت پیامبر گرامی اسالم)ص( و 
نفر در پنج ماهه اول سال ۱۳99  ازدواج تعداد ۵6۷  امر  تسهیل در 

به خانه بخت رفتند.
این موسسه  اعتباری ملل،  به گزارش روابط عمومی موسسه 
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به هر یک از زوجین مبلغ 

۵۰۰ میلیون ریال در سال 99 اقدام نمود. متقاضیان محترم می توانند پس از ثبت نام در 
سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انتخاب یکی 

از شعب موسسه اعتباری ملل از این تسهیالت بهره مند شوند.

دکتر علی صالح آبادی مطرح کرد:
تورم پایین پیش نیاز استقرار بانکداری اسالمی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یکی از دالیل عدم اجرایی 
شدن بانکداری اسالمی در کشور، تورم مزمنی است که سالهای متمادی 
دامن گیر اقتصاد ما بوده و این امر باعث شده که نرخ های سود بانکی 

در مقایسه با سیستم بانکی دنیا باال باشد.
علی  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقتصادی« شبکه  برنامه »چوب خط  با حضور در ویژه  آبادی  صالح 

افق که به مناسبت هفته بانکداری اسالمی برگزار شد، به تشریح چالش های مدل بانکداری 
اسالمی در ایران پرداخت.

وی در این برنامه در مورد دالیل عملیاتی نشدن بانکداری اسالمی در کشو، اظهار 
داشت: تورم مزمنی که سال های متمادی دامن گیر اقتصاد ما بوده باعث شده که نرخ های سود 
بانکی در مقایسه با سیستم بانکی دنیا باال باشد و این مشکل از سیستم بانکی نیست و مربوط 

به ساختار اقتصادی کشور و تورم است.
وی افزود: فردی که منابع مالی خود را در بانک سپرده گذاری می کند و به بانک 
وکالت می دهد که در چارچوب عقود مختلف به مشتریان تسهیالت بانکی اعطا نماید، انتظار 
دارد حداقل سودآوری معادل تورم به عالوه بازده باالتر از تورم دریافت کند چرا که در غیر 
اینصورت در مقایسه با بازارهای دیگر مانند طال و مسکن و ارز، سپرده گذاری در بانک جذابیت 

خود را برای سرمایه گذار از دست می دهد.
صالح آبادی تصریح کرد: همانطور که اشاره شد یکی از مبانی تعیین نرخ در سود سپرده 
از سوی سیستم  بازده ه ای معقول، حداقل معادل تورم  بانکی، پرداخت  گذاری در سیستم 
بانکی است؛ در واقع بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید به گونه ای تسهیالت پرداخت 
کند که بتواند حداقل انتظار سپرده گذار را برآورده کند؛ درواقع اگر بازده در بازارهای دیگربه 
جز سیستم بانکی، ۲ درصد بود کسی از سیستم بانکی توقع بازده ۱۵ درصد و باالتر را نداشت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اینکه یکی ازمبانی نرخ گذاری، تورم 
است، خاطرنشان کرد: سود نه به پول، بلکه به کارکرد پول تعلق می گیرد؛ به این معنا که 
سود سرمایه، بازده فعالیت اقتصادی است و بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، سرمایه دریافتی 
را در بازار اقتصادی عرضه و سپس بازده معقولی را به سرمایه گذار ارائه می کند و این بازده 
بسته به فعالیت اقتصادی است و متوسط این بازده تقریبا باید معادل تورم و یا باالی آن باشد.

به گفته صالح آبادی در صورتی مردم شیرینی بانکداری اسالمی را خواهند چشید که 
تورم پایین باشد.

وی در خصوص جریمه تاخیر در بانکداری به عنوان یکی از موارد ایجاد شبهه ربا اظهار 
داشت: در طرح جدید بانکداری که به مجلس ارائه شده، طرح جدیدی جایگزین جریمه تاخیر 
غیر موجه شده که بر اساس آن اگر نیت سیستم بانکی صرفا جریمه است ، جریمه می تواند 
صرفا مادی نباشد و در قالب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله ممنوع الخروج و یا 

ممنوع المعامله شدن نیز تعریف شود.
صالح آبادی درپایان با اشاره به فراهم بودن زیرساخت های اطالعاتی الزم برای کسب 
اطالعات مشتریان، گفت: با اتصال سیستم های اطالعاتی موجود می توان اطالعات مشتری 
را در فضایی یکپارچه جمع  آوری کرد وبه جای اخذ جریمه مالی در قبال تاخیر بازپرداخت، 

مجازات غیرمالی برای مشتریان بدحساب در نظر گرفت.

در آغاز فعالیت ارزی بانک آینده انجام شد
بانک آینده به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان عزیز و ارائه 
خدمات شایسته تر، هم زمان با آغاز فعالیت های ارزی خود، دوره آموزشی 
مرتبط با فعالیت های ارزی را برای بانکداران حرفه ای خود برگزار کرد.

مانند:  ارزی  از خدمات  بهره مندی  برای  آینده  بانک  مشتریان 
افتتاح حساب های قرض الحسنه پس اندازو مدت دار ارزی به شعب 

منتخب ارزی بانک آینده در سراسر کشور رجوع کنند.
اطالعات بیش تر و فهرست شعب منتخب ارزی را روی ba24.ir می توانید ببینید.

طرح های بزرگ تسهیالتی بانک رفاه برای کارگران و بازنشستگان تأمین 
اجتماعی/حذف ضامن در وام های قرض الحسنه

 بانک رفاه در راستای حمایت از کارگران، مستمری بگیران 
العالج،  بیماران صعب  اجتماعی و همچنین  تأمین  بازنشستگان  و 
در  را  میلیونی   ۱۰۰ تا   ۵ های  وام  قالب  در  تسهیالتی  طرح   ۱۵
اقشار  این  معیشت  به  کردن  در کمک  قدمی  تا  است  گرفته  نظر 

باشد. برداشته 
از  نقل  به  کارگران  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

خبرگزاری تسنیم، بانک رفاه به عنوان یکی از بزرگترین بانک های اجتماعی کشور و مدافع 
حقوق بازنشستگان و کارگران سعی دارد از طرق مختلف به بهبود وضعیت معیشتی این قشر 
از جامعه کمک کند. در همین راستا در کنار خدماتی که به اقشار مختلف جامعه ارائه می کند، 
یکی از اولویت های مهم خود را، ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی وکارگران می داندکه در این مسیر پرداخت به موقع حقوق مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی، ارائه تسهیالت با شرایط ویژه و ارائه طرح های اعتباری مختلف به 

این قشر از مشتریان، از جمله برنامه های این بانک است.
نشان  قالب طرح های مختلف  در  بازنشستگان و کارگران  برای  رفاه  بانک  اقدامات 
دهنده توجه ویژه این بانک به مشتریان خود به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران است. 
برهمین اساس، خدمات این بانک به کارگران به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم در حال انجام 
است. که خدمات مستقیم در قالب پرداخت تسهیالت به شرکت ها و واحد های تولیدی به 
منظور تدوام اشتغال بوده و این خدمات به طور غیر مستقیم در زندگی و رفاه حال کارگران 

کشور تأثیر گذار است.
طرح های تسهیالتی بانک رفاه برای کارگران

در کنار طرح های بانک رفاه برای بازنشستگان و مستمری بگیران، این بانک چند طرح 
را نیز به منظور بهبود معیشت کارگران کشور که یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی هستند، 
اجرایی کرده است. بر همین اساس طرح های مختلفی را برای حمایت از این قشر با هدف 
بنگاه های دولتی آسیب دیده و مشکل دار، کمک به  نیاز ضروری کارگران، کمک به  تأمین 
کارآفرینی، اشتغال زایی و حمایت از مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و بهره برداری 

مطلوب از ظرفیت های استان های محروم در راستای ایجاد اشتغال پایدار تعیین کرده است.
به منظور تحقق این اهداف نیز، اعطای تسهیالتی برای رفاه حال کارگران در نظر 
گرفته است که تخصیص تسهیالت قرض الحسنه و مرابحه به  منظور تأمین نیازهای ضروری 
و مورد نیاز کارگران نمونه کل کشور، اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کاروان 

ورزش کارگری ایران یکی از آنهاست.
تولیدی شناسایی شده  به واحدهای  همچنین تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش 
مشکل دار در پرداخت حقوق معوق کارگران بیمه ای معرفی شده از سوی اداره های کل تعاون، 
و تخصیص  متبوع(  وزارت  توسط  تعیین شده  استانی  توزیع  اساس  )بر  اجتماعی  رفاه  و  کار 
تسهیالت مرابحه به کارگران بیمه ای معرفی شده از سوی اداره های کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در قالب طرح حمایت برای تأمین اموال و خدمات مورد نیاز از دیگر اقداماتی است 

که برای رفاه حال کارگران در نظر گرفته شده است.
بیمه  کارگران  به  مرابحه  تسهیالت  تخصیص  به  مربوط  تسهیالتی،  طرح  دیگر 
قالب طرح حمایت  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره های کل  از سوی  معرفی شده  ای 
برای تأمین اموال و خدمات مورد نیاز و پنجمین راه کمک به کارگران ،اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه به معرفی شدگان وزارت کار، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در قالب تفاهم نامه و تبصره های قانون بودجه کشور است. البته این تسهیالت در برای کمک 
ایجاد مشاغل خانگی به ویژه موارد مربوط به زنان سرپرست  به کارآفرینی، اشتغال زایی و 

خانوار انجام شده است .
همچنین مورد دیگر مربوط به اعطای تسهیالت ارزان قیمت در راستای بهره برداری 
بهینه از ظرفیت های استان های محروم به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در قالب طرح 

برکت است.
همه این اقدامات و برنامه ها از سوی بانک رفاه به دلیل جایگاه کارگران و اهمیت 

معیشت آنها است که سعی شده با این اقدامات قدمی در این مسیر برداشته شود.
*وام ۱۰۰ میلیون تومانی به کارگران نمونه و بیماران صعب العالج

اجرایی شده که  رفاه  بانک  از سوی  برنامه های دیگری  اقدامات،  این  در کنار همه 
اسماعیل للـه گانی مـدیرعامل بـانک رفـاه کـارگران در این خصوص اعالم کرد: پرداخت 
با  العالج که  تسـهیالت به کـارگران نمـونه که ساالنه معرفی می شوند و بیماران صعب 
مشکالت مالی روبه رو هستند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ) یک هزار میلیارد ریال ( از اقداماتی 

است که این بانک در نظر گرفته است.
*افزایش ۲.۵ برابری وام قرض الحسنه بدون نیاز به ضامن

بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان و مستمری 
بگیران سازمان تأمین اجتماعی یکی از برنامه های اصلی این بانک است به طوری که در سال 
جاری با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و مصوبات هیأت 
مدیره بانک اعتبار این تسهیالت از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش 

پیدا کرده که این رقم نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۱ برابر شده است.
بنابراین سقف وام دریافتی هر فرد که به منظور ارتقای وضعیت معیشتی و بهبود زندگی 
بازنشستگان و خانواده های آن ها، در نظر گرفته شده از ۲ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان 
افزایش یافته است. همچنین صدور انواع بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و سایر بیمه نامه ها 

نیز برای این قشر با نرخ ۴ درصد اجرایی شده است.
یکی از مزیت هایی که برای وام قرض الحسنه در نظر گرفته شده حذف ضامن است 

که می تواند مسیر دریافت وام را تسهیل و آسان کند.

حفظ جایگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
 ICIS  در رده بندی

  رده بندی ۱۰۰ شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان در سال ۲۰۲۰ توسط 
مؤسسه معتبر  ICIS  اعالم شد و شرکت صنایع پتروشیمی  خلیج فارس که تحت 
شدیدترین تحریم ها قرار دارد، در رده چهلم جهان و دوم منطقه قرار گرفت و 

 جایگاه خود را در فهرست ۴۰ شرکت برتر این رده بندی  حفظ کرد.  
گزارش  براساس  خلیج فارس،  پتروشیمی  صنایع  شرکت  گزارش  به 
منتشرشده توسط مؤسسه  ICIS  که گزارش عملکرد سال ۲۰۱9 شرکت ها را 
بررسی کرده است، میزان  فروش ۱۰۰ شرکت برتر شیمیایی جهان تحت تأثیر 
افزایش رقابت در بازار و ظرفیت مازاد تولید در سال ۲۰۱9 نسبت به سال قبل 
 از آن ۴.9 درصد کاهش داشته که میزان کاهش فروش ۳۴ شرکت بیش از 
۱۰ درصد بوده است،  همچنین حاشیه سود این شرکت ها به شدت تحت تأثیر 
قرار گرفته، به گونه ای که سود عملیاتی ۱۰۰ شرکت برتر به طور متوسط  ۱۷.۴ 
درصد و سود خالص آنها ۴6.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱8 کاهش یافته است.  

جالب توجه است ۱۰ شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر سال ۲۰۱8 در سال ۲۰۱9 
زیان خالص شناسایی کرده اند. عملکرد شرکت صنایع  پتروشیمی خلیج فارس 
به عنوان تنها شرکت ایرانی حاضر در این فهرست در مقایسه با متوسط عملکرد 
۱۰۰ شرکت برتر، افتخارآمیز بوده و درصد کاهش سود آن از متوسط فهرست و 

همچنین رقیب منطقه ای آن شرکت سابیک به مراتب بهتر بوده است.  
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شاخص هزینه های سرمایه گذاری 
نیز برای دومین سال پیاپی در رتبه دوم فهرست و  بعد از شرکت  BASF  قرار 
گرفته که این موضوع نشان از سرمایه گذاری پیوسته به منظور حفظ و توسعه 
مزیت رقابتی این  شرکت در بازارهای جهانی دارد،  همچنین در زمینه درصد 
رشد هزینه های تحقیق و توسعه و درصد رشد دارایی، این شرکت در سال ۲۰۱9 
جزو ۱۵  شرکت برتر فهرست قرار گرفته است که در سال های آینده به افزایش 

تولید و فروش منجر خواهد شد.  
رتبه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این رده بندی در سال های 
۲۰۱۵، ۲۰۱6، ۲۰۱۷ و ۲۰۱8 به ترتیب  برابر با ۳۴، ۴۴، ۳8 و ۳۵ بوده است 
و با وجود فشار حداکثری آمریکا بر محدودسازی فعالیت صنعت پتروشیمی در 
ایران  و بدون دسترسی به منابع مالی بین المللی و همچنین دشواری در فروش 
و حمل محصوالت و کاهش شدید قیمت ریال در برابر  ارزهای خارجی در سال 
۲۰۱9 که به کاهش مبلغ دالری فروش منجر می شود، همچنان جایگاه خود 

را در فهرست ۴۰ شرکت برتر  حفظ کرده است.  
در گزارش منتشر شده توسط مؤسسه  ICIS، وضع صنایع شیمیایی در 
سال ۲۰۲۰ نیز تشریح شده که در آن کاهش فروش و  حاشیه سود شرکت ها در 
سال مالی ۲۰۲۰ به عنوان یکی از آثار شیوع ویروس کرونا پیش بینی شده است

پیشنهاد عراق برای برگزاری نشست اوپک پالس در بغداد
وزارت نفت عراق پیشنهاد داده است نشست گروه اوپک پالس هم زمان 
با جشن شصتمین سالگرد تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 

در دسامبر )آبان ماه( در بغداد برگزار شود.
عاصم الجهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق در اظهاراتی عنوان کرد: احسان 
عبدالجبار، وزیر نفت این کشور، با ارسال نامه ای به محمد سانوسی بارکیندو، 
دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( پیشنهاد داده است افزون 
 ۴ اوپک  سالگرد  تاریخ جشن  غیراوپک،  و  اوپک  وزرای  نشست  برگزاری  بر 

دسامبر در بغداد باشد.
الجهاد افزود: وزارت نفت عراق کمیته ای عالی برای آماده سازی این جشن 

که قرار بود ۱۴ سپتامبر برگزار شود، تشکیل داده است.
وی ابراز امیدواری کرد که بیش از ۲۵ وزیر نفت کشورهای عضو اوپک 
و غیراوپک و همچنین شخصیت های شناخته شده جهانی در جشن شصتمین 

سالگرد اوپک شرکت کنند.
سخنگوی وزارت نفت عراق تأکید کرد: این رویداد مهم نقش عراق را در 

بازار جهانی نفت تقویت خواهد کرد.
این نشست قرار بود سپتامبر )شهریورماه( در بغداد برگزار شود، اما به دلیل 

بحران کرونا تصمیم به تعویق آن گرفته شده است.

چشم انداز بلندمدت قیمت نفت به 5۰ دالر کاهش یافت
یک مؤسسه اعتبارسنجی، چشم انداز بلندمدت قیمت نفت برای شاخص 

دبلیوتی آی را ۵۰ دالر برای هر بشکه اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، مؤسسه اعتبارسنجی فیچ برآورد خود 
برای قیمت طوالنی مدت شاخص نفت دبلیوتی آی را از ۵۲ دالر برای هر بشکه 
به ۵۰ دالر برای هر بشکه کاهش داد که بیانگر شکنندگی توازن بازار، لبریز 
بودن ذخیره سازی ها، کاهش قیمت موردنیاز برای متعادل نگه داشتن بودجه و 

ادامه روند انتقال انرژی است.
براساس برآورد اخیر قیمت نفت و گاز این مؤسسه اعتبارسنجی که هفته 
گذشته منتشر شد، قیمت بلندمدت نفت خام برنت در بهترین شرایط ۵۳ دالر 
برای هر بشکه است. قیمت بلندمدت این شاخص در برآورد پیشین این نهاد 

۵۵ دالر برای هر بشکه اعالم شده بود. 
فیچ همچنین چشم انداز قیمت نفت خود برای سال ۲۰۲۲ را کاهش داد. این 
نهاد انتظار دارد قیمت شاخص نفت خام برنت در این سال به ۵۰ دالر برای هر 
بشکه برسد. برآورد پیشین فیچ برای این شاخص ۵۳ دالر برای هر بشکه بود.

همه گیری  پی  در  نفت  ذخیره سازی  افزایش  برآورد،  کاهش  این  علت 
ویروس کرونا، شکنندگی پویایی عرضه و تقاضا و کاهش قیمت موردنیاز برای 

متعادل نگه داشتن بودجه در بسیاری از مناطق  است. 
فیچ برآورد کرد که قیمت شاخص نفت خام دبلیوتی آی آمریکا در سال 
۲۰۲۲ به طور میانگین  ۴۷ دالر برای هر بشکه باشد، این در حالی است که 
پیش از این انتظار می رفت قیمت این شاخص در سال ۲۰۲۲، ۵۰ دالر برای 

هر بشکه باشد.
این مؤسسه اعتبارسنجی برآورد کرده که در نیمه دوم سال جاری میالدی 

و در سال ۲۰۲۱ از حجم ذخیره سازی های نفت خام کاسته شود.
فیچ تصریح کرد: جدا از مبانی، قیمت های بلندمدت نفت نشان دهنده تمایل 

موجود برای حرکت به سوی منابع انرژی کم کربن است

کارت 47۲۰۰ خودرو دوگانه سوز اصالح می شود
سرپرست طرح های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
طرح اصالح کارت خودرو برای خودروهایی که در گذشته به صورت غیرمجاز 
دوگانه سوز شده اما در بازرسی فنی گواهی سالمت دریافت کرده اند آغاز شده 

است و ۴۷ هزار و ۲۰۰ خودرو مشمول این طرح هستند.
برای  اظهار کرد: روند صدور کارت جدید خودرو  باقری،  محمد حسین 
تعامل  با  مهم  این  که  شده  آغاز  راهور  پلیس  سوی  از  تبدیلی  ماشین های 

وزارت خانه های نفت،  کشور و صنعت،  معدن و تجارت محقق شد.
بر  تاکید کرد:  این طرح می شوند،  وی در مورد خودروهایی که شامل 
اساس آخرین آمار که امروز اعالم شد ۱۳۰ هزار خودرو  در سامانه تبدیل رایگان 
خودروهای عمومی وزارت نفت ثبت نام کرده اند که در ارزیابی های صورت 

گرفته ۴۷ هزار و ۲۰۰ نفر مشمول این طرح می شوند.
سرپرست طرح های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
بیان اینکه  تا کنون نیز ۲۰ هزار و ۷۰۰ خودرو دوگانه سوز شده و ۵8۰۰ خودرو 
نیز در نوبت تبدیل قرار دارند، تصریح کرد: خودروهایی که در کارت خودرو با 
عنوان دوگانه سوز ثبت شده،  در جریان معاینه فنی ساالنه سیستم گاز آنها نیز 
بررسی می شود و مشکلی وجود ندارد.باقری افزود: در این میان تعدادی خودرو 
وجود دارد که به صورت کارگاهی دوگانه سوز شده اند و کارت خودرو برای این 
خودروها بنزینی صادر شده است که این خودروها باید برای دریافت گواهی 
سالمت تجهیزات سی ان جی خود،  به یکی از مراکز مجازی که وزارت صنعت،   

معدن و تجارت معرفی کرده مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه پس از بررسی ها و تایید سالمت تجهیزات، پالک خودروها 
به پلیس راهور برای تعویض کارت خودرو ارسال شود، گفت: خودروهایی که در 

معاینات فنی تایید می شوند در لیست پلیس راهور وارد خواهند شد.
سرپرست طرح های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
اشاره اهداف در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح، اظهار کرد:  این طرح 
در راستای هوشمندسازی جایگاه های سی. ان. جی و جلوگیری از بروز حوادث 
در جریان است و هدف این بوده که هیچ خودرویی بدون معاینه فنی امکان 

سوخت گیری نداشته باشد.

پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه:

تعادل به معامالت بورس باز می گردد!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تسهیالت 
به سه هزارنفر متقاضی پرداخت شده است، گفت: وام 
ودیعه مسکن زیر ۳۰ میلیون تومان بدون ضامن و 
پرداخت  ضامن،  یک  با  تومان  میلیون   ۳۰ باالی 

می شود.
شده،  یاد  وزارتخانه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
»محمد اسالمی« افزود: روند کند پرداخت وام ودیعه 
مسکن به دلیل نبود شیوه عملکرد مشخص توسط 
بانک ها بوده که اواخر در ستاد ملی کرونا در این زمینه 

تصمیم گیری شد.
وی اضافه کرد: برای کمک به متقاضیان، هفته 
برای سهولت  را  به شکل رسمی مصوبه هایی  پیش 
متقاضیانی  و  شد  ایجاد  تسهیالت  پرداخت  روند  در 
که تمایل داشته باشند در مدت  سه سال  بازپرداخت 
این تسهیالت را انجام دهند، می توانند از این مصوبه 

استفاده کنند.

وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد: با توجه به اینکه 
بسیاری از مستاجران قادر به پرداخت اقساط وام ودیعه 
به گونه ای  نیستند، مصوبه  این تسهیالت  مسکن و 
تنظیم شد تا متقاضیان کارمزد اقساط را پرداخت کنند 
و این موضوع در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح و با 

دو مصوبه  تصویب شد.
که  شده  گونه ای  به  شرایط  اسالمی،  گفته  به 

چنانچه متقاضیان، چک برگشتی داشته باشند، مشکلی 
برای دریافت وام ندارند و چنانچه کسی تمایل داشت، 
تسهیالت را تقسیط و سه ساله پرداخت کند به راحتی 

بتواند اینکار را انجام دهد.
 وی افزود: اکنون ۱۲ هزارو ۵۰۰ نام کاربری  
عامل   بانک های  همه  و  شده  طراحی  پسورد  و 
نفر  هزار  سه  تاکنون  و  شده اند  متصل  سامانه  به 
تسهیالت دریافت کرده  و سرعت پرداخت تسهیالت 

افزایش یافته است.
روان سازی  کرد:  تصریح  وشهرسازی  راه  وزیر 
انجام شده  برای دریافت تسهیالت  و تسهیل گری 
و مصوبه هم در این زمینه صادر شده که موثر است.

اسالمی گفت: 89 درصد از اسباب کشی ها با 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف 
بازار  ثبات در  ایجاد  شده و مصوبه نقش موثری در 

اجاره داشته است.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

وام ودیعه مسکن زیر 30 میلیون تومان بدون ضامن

دبیر ستاد تنظیم بازار از 
خامه  صادرات  شدن  ممنوع 
که  کرد  اعالم  و  داد  خبر 
سازمان توسعه تجارت مکلف شده برای 
صادرات شیرخشک عوارض تعیین کند.

در روزهای اخیر قیمت کره نزدیک 
به دو برابر شده و گزارش ها حاکی از آن 
است که قیمت کره ۱۰۰گرمی از ۴۵۰۰ 
تومان به حدود 8۰۰۰ تومان رسیده که 
انجمن  مدیره  هیات  عضو  گفته  طبق 
تنظیم  لبنی، ستاد  فرآورده های  صنایع 
بازار این قیمت را تایید کرده است. علت 
این افزایش قیمت نیز تغییر گروه ارزی 
این کاال از دولتی به نیمایی از سال گذشته 
عنوان شده که حاال با توجه به اتمام ذخایر 
قبلی تاثیر خود را در بازار نشان داده است. 
محمدرضا  روز  چند  از  بعد  حاال 
نسبت  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر  کالمی، 
نشان  واکنش  کره  بازار  وضعیت  به 
کره  مدت هاست  اینکه  بیان  با  و  داده 

تومانی   ۴۲۰۰ ارز  دریافت  فهرست  از 
واردات خارج شده است گفت: با توجه 
به اینکه ذخایر کره وارداتی با این ارز 
در کشور وجود داشت، نظارت کافی و 
کامل بر توزیع این ذخایر با قیمت های 
متعارف و متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی 

صورت گرفت. حاال اما با پایان ذخایر 
کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاثیر تغییر ارز 
مبنای واردات بر بازار روشن شده است. 
توسعه  سازمان  بازار  تنظیم  ستاد  البته 
تجارت را مکلف کرده است به فوریت 
نسبت به تعیین عوارض صادراتی برای 

شیرخشک و محصوالت لبنی اقدام کند.
به گفته وی با تصویب ستاد تنظیم 
بازار، سازمان توسعه تجارت مکلف شد 
را  خامه  ممنوعیت صادرات  فوریت  به 
نیز به مرحله اجرا بگذارد. این تصمیم 
با توجه به تاثیرپذیری بازار شیر و لبنیات 
کشور از تقاضای صادرات شیرخشک و 

خامه اتخاذ شده است.
واردات کره ممنوع نیست

اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان مکلف است سقف قیمت کره 
داخلی را تعیین و گزارش آن را جهت 
طی مرحل تصویب به کارگروه تنظیم 
خبر  صحت  درباره  کند،  ارسال  بازار 
ممنوعیت ورود کره گفت: واردات کره 
قیمتی،  تغییرات  این  و  نیست  ممنوع 
همان طور که اشاره کردم تحت تاثیر 
تغییر ارز مبنای واردات از ۴۲۰۰ تومانی 

به ارز نیمایی است.

در واکنش به گرانی کره؛

صادرات خامه ممنوع شد
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ی  ر ا گز بر مه  ا د ا ر  د
طرح  ی  نشست  ها سلسله 
تکریم«  »سه شنبه های  ملی 
با  طرح  این  از  هفته  یازدهمین  در 
خانواده  از  صالحی  عباس  سید  حضور 
استان  از  صوفی«  علی  »ناصر  شهید 
اردبیل تجلیل شد.به گزارش مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، در ابتدای این ارتباط 
زنده تصویری سیدعباس صالحی با بیان 
اینکه استان اردبیل به عنوان خاستگاه 
کل  داشت:  اظهار  است،  ایران  تشیع 
ایران به این استان هم به عنوان یکی 
از پایگاه های مذهبی کشور و هم پایگاه 
ایستادگی در مقابل دشمن مدیون است، 
این استان از همان روزهای او ل جنگ 
ادامه  شد.وی  بزرگ  جهاد  این  درگیر 
داد: امروز فرصتی فراهم شد به صورت 
شهید  خانواده  این  خدمت  به  مجازی 
برسیم و این که چنین جوانانی چگونه 
پای اعتقادات، وطن و انقالب اسالمی 
ایستادند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پدری  شهید  خانواده  این  کرد:  تاکید 
دارد که از ابتدای تولد لباس  احرام را به 
تن فرزند خود می کند که در نهایت به 
لباس شهادت او  تبدیل شده است، این 
بسیار  خود  فرزندان  تربیت  در  خانواده 
باعث شده  امر  همین  و  کردند  تالش 
است که سه فرزند از این خانواده در کنار 
هم در جنگ تحمیلی از وطن خود دفاع 
کردند.صالحی یادآور شد: دیدار امروز به 
موجب فرارسیدن روز ملی سینما تدارک 
و  این شهید  پدر  زیرا  است  دیده شده 
خود شهید از تالشگران در این عرصه 
بودند، همزمان با چهلمین سالگرد دفاع 
شهید  هنرمندان  از  یادی  باید  مقدس 
به ویژه هنر سینما در این عرصه کرد.

افزود: در دوره دفاع مقدس بیش  وی 
این  داشته ایم،  سینماگر  ۱۳۰شهید  از 
حوزه  از  مختلفی  بخش های  در  شهدا 
کارگردانی،  بازیگری،  از  اعم  سینما 
فعالیت   ... و  فیلمبرداری  نویسندگی، 
داشتند، در اوایل انقالب و پس از عبور 
این  انقالب حضور  از  قبل  سینمای  از 
آن  بیانگر  سینماگر  شهدای  از  تعداد 
است که سینماگران وظیفه خود دیدند 
که به عنوان رزمنده یا روایت گر جنگ 
در این جهاد حضور داشته باشند...وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان گفت: 
شهید ناصر علی صوفی مختص زمان 
حال  در  او  حضور  بلکه  نبود  خودش 
حاضر مکتب علوی را زنده نگاه می دارد 
و امید است خون شهدا چراغ راه ما باشد.

در بخشی از این ارتباط زنده تصویری 
حبیب رضا  والمسلمین  حجت االسالم 
کانون های  عالی  ستاد  دبیر  ارزانی 
عرض  ضمن  مساجد  هنری  فرهنگی 
شهیدان  ساالر  سوگواری  ایام  تسلیت 

و ادای احترام به خانواده شهید صوفی 
تصریح کرد: امسال این آئین ارزشمند 
یعنی طرح ملی »سه شنبه های تکریم« 
به ابتکار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از  هدف  و  شده  برگزار  امروز  به  تا 
است. شهدا  خانواده  تکریم  طرح  این 

زنده  ارتباط  این  از  دیگری  بخش  در 
مدیرکل  اسحاقی  سیدناصر  تصویری 
با  اردبیل  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دفاع  سالگرد  چهلمین  میداشت  گرا
مقدس گفت: متناسب با آغاز چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس جشنواره چلچراغ 
و  نمایشی  هنرهای  چلچراغ  سینما، 
برای  را  جشنواره ها  سایر  و  تجسمی 
خواهیم  بزرگ  جهاد  این  از  یادآوری 
اجتماعی  سیاسی  معاون  داشت.ندایی 
استاندار اردبیل نیز در بخش دیگری از 
این ارتباط زنده تصویری با بیان اینکه 
خانواده شهید صوفی یک خانواده کامال 
فرهنگی در استان هستند، خاطرنشان 
کرد: این خانواده در امر فرهنگ استان 

بسیار تاثیرگذار بودند، همچنین از وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی که به صورت 
مجازی به خانه شهدا در سراسر کشور 
سفر می کنند تشکر می کنیم زیرا این 
بخش  است.در  ارزشمند  بسیار  کار 
تصویری  زنده  ارتباط  این  از  دیگری 
محمد حسن صوفی برادر شهید باتشکر 
ازوزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
تمام کسانی که این طرح را راه اندازی 
کردند، گفت: برادرم در وصیت نامه خود 
نوشته است که من از ساعت ۲:۳۰ نیمه 
شب بیدارم و وقتی جوانان جان بر کف و 
آماده جهاد و شهادت را می بینم بر آنها 
به  ادامه جلسه  در  غبطه می خورم.وی 
ذکر خاطره هایی از عملیات های جنگی 
که به همراه برادرشهیدش بوده است، 
علی  ناصر  است شهید  پرداخت.گفتنی 
گردان  جانشین  و  مقام  قائم  صوفی 
 ۲۰ در  عاشورا   ۳۱ لشگر  از  قاسم)ع( 
دی ۱۳6۵ در منطقه عملیاتی شلمچه 

به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت

تجلیل از خانواده شهید ناصرعلی صوفی در سه شنبه های تکریم
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم:

ایالم  در  رسانه«  و  خوان  »کتاب  جشنواره  نخستین 
برگزار می شود

  ایالم-  آذر یعقوبیان: حیدری با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره 
کتاب خوان و رسانه در سطح کشور از تمام رسانه های دیداری، شنیداری، 
مکتوب و فضای مجازی استان ایالم برای شرکت در این جشنواره و ارسال 

اثر با توجه به نقش مهم رسانه در ترویج فرهنگ کتابخوانی دعوت کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم با بیان این مطلب، اظهار 
روابط  کل  اداره  توسط  رسانه«  و  خوان  »کتاب  جشنواره  نخستین  کرد: 
عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود.

و  کتابخانه  داشتن فضای  نگه  زنده  اینکه  بیان  با  »سمیه حیدری« 
کتابخوانی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ها و  تقویت ارتباط 
این  برگزاری  اهداف  از  کشور   عمومی  های  کتابخانه  نهاد  با  ها  رسانه 
جشنواره است، تصریح کرد: این جشنواره با موضوعات کتابخانه، کتابدار، 
نهاد  اجتماعی  مسئولیت  خانواده،  و  کتابخانه  کتاب،  اهدای  خوان،  کتاب 
برگزاری محافل  و  فرهنگ مطالعه  ترویج  کتابخانه های عمومی کشور، 
تخصصی در طول سال با رویکرد مورد نیاز ملی و استانی از جمله محافل 
ادبی، فضای مجازی و کتابخانه و توجه به نقش آموزش در کتابخانه های 

عمومی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه فعاالن عرصه رسانه می توانند آثار منتشر شده خود 
از تاریخ انتشار فراخوان را تا ۲۲ بهمن ماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
گزارش  خبر،  اصلی شامل  بخش   6 در  این جشنواره  کرد:  تصریح  کنند، 
)خبری، توصیفی، تحلیلی و تحقیقی و...(، سرمقاله و یادداشت، گفت و گو، 
مقاله، عکس )خبری، عکس غیرخبری، گزارش تصویری( برگزار می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم یادآور شد: این جشنواره 
با محوریت  بهترین مطلب  به  دارای ۲ بخش جنبی شامل اهدای جایزه 
افتتاح کتابخانه های مرکزی و اثرات آن در توسعه فضاهای فرهنگی ایران 
اسالمی و اهدای ۱۱ جایزه به بهترین گزارش از توسعه فعالیت های فرهنگی 

و اجتماعی نهاد در کتابخانه های عمومی است.
حیدری بیان کرد: استعدادیابی خبرنگاران فعال در عرصه رسانه، ایجاد 
زمینه توجه مردم به نقش کتابخانه ها به عنوان پایگاه های فرهنگی و 
اجتماعی در توسعه فرهنگ عمومی و افزایش مشارکت مردمی و اعضای 
کتابخانه ها در فعالیت های فرهنگی و آموزشی در مناطق کم برخوردار، 
و  خبرگزاری ها  مطبوعات،  با  عمومی  های  کتابخانه  همکاری  توسعه 
شبکه های رادیو و تلویزیونی و تقویت زمینه های اطالع رسانی مناسب از 

دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در راستای توسعه و ترویج 
فرهنگ کتابخوانی و فرهنگ سازی در زمینه گسترش مطالعه در بین اقشار 
مختلف جامعه بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: از عموم رسانه های دیداری، 
شنیداری، مکتوب و فضای مجازی در استان برای شرکت در این جشنواره 

و ارسال اثر دعوت می شود.

ایجاد 5 رشته تحصیلی کارشناسی ارشد جدید
 در دانشگاه ایالم

رئیــس دانشــگاه ایــالم از ایجــاد پنــج رشــته تحصیلــی کارشناســی 
ــا  ارشــد جدیــد در دانشــگاه ایــالم خبــر داد و گفــت: ایــن رشــته هــا ب

موافقــت شــورای گســترش آمــوزش عالــی ایجــاد شــده اســت.
محمــد علــی اکبــری اظهــار کــرد: در ســال تحصیلــی ۴۰۰ -۱۳99، 
پنــج رشــته کارشناســی ارشــد جدیــد شــامل حســابداری مدیریــت، هوش 
ــی  ــوم تربیت ــالم و عل ــخ اس ــی، تاری ــک، جامعه شناس ــی و رباتی مصنوع
ــترش در  ــر گس ــت دفت ــا موافق ــانی( ب ــع انس ــازی مناب ــوزش و بهس )آم
دانشــگاه ایــالم ایجــاد و داوطلبــان مجــاز بــه انتخــاب رشــته در مقطــع 
ــال  ــت در س ــوان اولوی ــه عن ــا را ب ــد آنه ــد می توانن ــی ارش کارشناس

تحصیلــی جدیــد انتخــاب کننــد.
ــرای کســب اطــالع  ــد ب ــان می توانن ــن داوطلب ــزود: همچنی وی اف
بیشــتر بــه دفترچــه راهنمای انتخاب رشــته کارشناســی ارشــد و اصالحیه 

دفترچــه راهنمــا در ســایت ســازمان ســنجش مراجعــه کننــد.
ــته ها در دانشــگاه  ــن رش ــرد: ایجــاد ای ــه ک ــس دانشــگاه اضاف رئی
ــرات و تحــوالت ســاختاری در حــوزه آموزشــی و پژوهشــی  ســبب تغیی
ــی و  ــوم تربیت ــروه عل ــه گ ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــالم می ش ــگاه ای دانش
ــروه  ــته های گ ــش رش ــا افزای ــر و ب ــک دای ــده نزدی ــی در آین روانشناس
تاریــخ بــه ســه رشــته، ایــن گــروه بــا تصویــب هیئــت امنــا بــه صــورت 

مســتقل فعالیــت خواهــد داشــت.

۲۰پروژه  از  برداری  مرکزی،بهره  استاندار  باحضور 
توزیع برق شهرستان فراهان

باحضــور اســتاندار مرکــزی ،مدیــران ارشــد صنعــت بــرق اســتان و 
مقامــات شهرســتانی ۲۰پــروژه توزیــع بــرق شهرســتان فراهــان در هفتــه 
دولــت بــا اعتبــاری بالــغ بــر 6۰میلیــاردو ۷۱۰میلیــون ریــال  کلنــگ زنی 

و بــه بهــره بــرداری رســید.
ــتاهای اشــقل،مخلص  ــرق روس ــه ســازی شــبکه ب اصــالح و بهین
آباد،مجــد آبــاد کهنه،آهنگران،غیــاث آبــاد، آهنگران،ماســتر،گازران، 
ــاب و  ــه خانک،آقازیارت،کمرک،کودزر،تلخ ــک ،ونک،هفت ــزاده فش امام
مخلــص آبــاد از جملــه پــروژه هــای قابــل بهــره بــرداری و کلنــگ زنــی 
روســتایی در شهرســتان فراهــان اســت. اســتاندارمرکزی در آییــن افتتــاح 
ایــن طــرح هــا گفت:بــی شــک آبادانــی روســتاها و تقویــت زیرســاخت 
ــا  ــت. وی  ب ــذار اس ــور تاثیرگ ــعه کش ــق وتوس ــتایی در رون ــای روس ه
تأکیــد بــر ضــرورت بیــان عملکردهــای دســتگاههای اجرایــی بــه مــردم 
گفت:کرونــا نبایــد موجــب بهانــه ای باشــد تــا خدمــت رســانی بــه مــردم 
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــود . مدیرعام ــگ ش ــم رن ک
مرکــزی هــم هفتــه دولــت را فرصــت مغتنمــی بــرای ارائــه خدمــات بــه 
مــردم دانســت و  از آغــاز عملیــات اجرایــی و کلنــگ زنــی ۴۷پــروژه و 
بهــره بــرداری از ۱۱8 پــروژه توزیــع بــرق بــا اعتبــاری بالــغ بر۷9۰میلیارد 

ریــال در اســتان خبــر داد.

نشست هم اندیشی مدیران بنیاد شهید استان اصفهان 
با معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه

سرپرســت ادارۀ کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، معــاون تعاون و 
امــور اجتماعــی و رئیــس ادارۀ اشــتغال ایــن بنیاد بــه همراه معــاون نیروی 
انســانی و مدیــر امــور اداری شــرکت فــوالد مبارکه در جلســه ای مشــترک 
بــر اهمیــت تعامــل هرچه بیشــتر ایــن دو نهاد تأکیــد کردنــد و راهکارهای 

ارتقــای ســطح همــکاری طرفیــن را مــورد بررســی قــرار دادند.
ــهید  ــاد ش ــت ادارۀ کل بنی ــا سرپرس ــت، احمدی نی ــن نشس  در ای
و امــور ایثارگــران اصفهــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از تعامــل گســتردۀ 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بنیــاد شــهید اســتان خاطرنشــان کــرد: ملــت 
مــا در دوران دفــاع مقــدس مقاومــت، ایثــار و ازخودگذشــتگی را از خــود 
بــه یــادگار گذاشــتند. امــروز جنــگ اقتصــادی توســط اســتکبار جهانــی 
ــران آغــاز شــده و  علیــه مــردم و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ای

ــردارد. ــدس درب ــاع مق ــر از دوران دف ــی بزرگ ت هدف
وی گفــت: خوشــبختانه فــوالد مبارکــه در جبهــة تولیــد و اقتصــاد 
ــه امــروز نشــان داده کــه نه تنهــا تحریم هــا کارســاز نبــوده، بلکــه  ــا ب ت

ــر کــرده اســت. ــا را قوی ت ملــت م
سرپرســت ادارۀ کل بنیــاد شــهید اصفهــان در ادامه خاطرنشــان کرد: 
ــدان شــاهد و  ــه وجــود نیروهــای بااســتعداد و توانمنــد فرزن ــا توجــه ب ب
ــری هرچــه بیشــتر از  ــزوم بهره گی ــه، ل ــوالد مبارک ــِر شــاغل در ف ایثارگ

ایــن عزیــزان در تمامــی ســطوح بیــش از گذشــته احســاس می شــود.
در ادامــه، عبــاس اکبــری محمــدی معــاون نیــروی انســانی 
و ســازمان دهی شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه اقدامــات 
صورت گرفتــه بــرای ارتقــای ســطح شــاخص های توســعة منابــع انســانی 
ایثارگــران، گزارشــی از وضعیــت اشــتغال فرزندان شــاهد و ایثارگر شــاغل 

ــرد. ــه ک ــه ارائ ــوالد مبارک ــف ف ــای مختل در بخش ه

و  ودیعه مسکن  تسهیالت کمک  نام  ثبت  تکمیل  مهلت 
طرح اقدام ملی مسکن بار دیگر تمدید شد

ــان  ــرداد: متقاضی ــان خب ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
حائــز شــرایط دریافــت تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن تــا روز دوشــنبه 
۲۴/۰6/۱۳99 و متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی مســکن تا روز ۳۰ شــهریور 

مــاه جهــت تکمیــل ثبــت نــام فرصــت دارنــد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهــان، علیرضــا قــاری قــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
ــهیالت  ــان تس ــام متقاضی ــت ن ــل ثب ــت نکمی ــن فرص ــان آخری ــا بی ب
کمــک ودیعــه مســکن و طــرح اقــدام ملــی مســکن اعــالم کــرد: تمامــی 
ــه  متقاضیــان دریافــت تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن کــه نســبت ب
ــز شــرایط  ــدام نمــوده و حائ ــی خــود بصــورت پیامکــی اق ارســال کدمل
دریافــت ایــن تســهیالت شــده انــد؛ صرفــًا تــا ســاعت ۲۴ روز دوشــنبه 
ــدام  ــامانه طــرح اق ــه س ــه ب ــا مراجع ــا ب ــد ت ۲۴/۰6/۱۳99 فرصــت دارن
ملــی مســکن جهــت تکمیــل ثبــت نــام و بارگــذاری مــدارک مــورد نیــاز 

اقــدام نماینــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تمدیــد مهلــت تکمیــل ثبــت نــام طــرح 
اقــدام ملــی مســکن در چندیــن نوبــت؛ اذعــان داشــت: متقاضیــان ایــن 
طــرح نیــز صرفــًا تــا پایــان ســاعت ۲۴ روز ۳۰ شــهریورماه جــاری فرصت 
دارنــد تــا بــا مراجعــه بــه ســامانه طــرح اقــدام ملــی مســکن نســبت بــه 
تکمیــل ثبــت نــام و بارگــذاری مــدارک مــورد نیــاز جهــت احــراز شــرایط 

اقــدام نماینــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: متقاضیان 
ایــن طــرح بداننــد کــه بمنظــور تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبــت نــام تمامی 
ــه پــروژه هــای شــروع  متقاضیــان و انجــام مراحــل اتصــال متقاضــی ب

شــده ایــن مهلــت قابــل تمدیــد نخواهــد بــود.

۲0 تعاونی برتر استان اردبیل تجلیل شدند
جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر اردبیل

۲۰تعاونــی برتــر و برگزیــده اســتان اردبیــل در ۲۰ گرایــش تولیــدی، 
ــا حضــور تعاونگــران،  صنعتــی و خدماتــی روز چهارشــنبه طــی آیینــی ب
کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی و تولیــدی ایــن اســتان تجلیــل شــدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تعاونــف کار و رفــاه اجتماعی اســتان 
اردبیــل؛ برنامــه تجلیــل از ایــن تعاونی هــای برگزیــده در قالــب پانزدهمین 
جشــنواره تعاونی هــای برتــر و همزمــان بــا افتتــاح ۱۰ تعاونــی منتخــب 
اســتان اردبیــل از طریــق ارتبــاط ویدئــو کنفرانســی بــا حضــور اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــوری در ناحیــه صنعتــی بخش رضی 
شهرســتان مشکین شــهر برگزار شــد.مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ــن  ــده ای ــر و برگزی ــای برت ــل از تعاونی ه ــن تجلی ــل در آیی اســتان اردبی
اســتان، از تشــکیل ۱۰6 شــرکت تعاونــی در ســطح اســتان طــی یکســال 
گذشــته خبــر داد و اعــالم کــرد: هــم اکنــون حــدود ۱۵ هزار نفــر در بخش 
تعــاون اســتان بــه کار، تولیــد و فعالیــت اقتصــادی مولــد مشــغول هســتند.

وی افــزود: بــرای حضــور در پانزدهمیــن دوره انتخــاب تعاونی هــای 
برتــر اســتان اردبیــل، 9۴۰ تعاونــی از میــان هــزار و 8۰۰ تعاونــی فعــال 
اســتان اردبیــل حایــز شــرایط بودنــد کــه از ایــن تعــداد، ۲۰ شــرکت بــه 
ــان وزارت  ــط کارشناس ــتان توس ــن اس ــده ای ــای برگزی ــوان تعاونی ه عن
ــی  ــم رحیم ــی شدند.قاس ــی انتخــاب و معرف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
گفــت: هم اکنــون یکهــزار و 8۵۰ تعاونــی در اســتان اردبیــل فعــال اســت 

ــد. ــن تعاونی هــا عضویــت دارن و ۱۰۵ هــزار نفــر در ای
وی بیــان کــرد: 6۲۲ مــورد از تعاونی هــای فعــال اســتان اردبیــل در 
بخــش کشــاورزی، ۵۰۴ مــورد در بخــش خدمــات، ۲۵۴ شــرکت در بخش 
صنعــت، ۱۱۰ مــورد در بخــش مســکن، 9۵ شــرکت در تولیــد فــرش و 8۰ 
ــال هســتند.مدیرکل  ــی فع ــدی و توزیع ــای تولی ــز در بخش ه ــی نی تعاون
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل، میــزان ســرمایه ثبــت شــده 
تعاونی هــای ایــن اســتان را بیــش از ســه هــزار میلیــارد ریــال اعــالم کرد.

وی بــا اشــاره بــه فعالســازی ۱۲۲ شــرکت تعاونــی غیرفعال و راکد اســتان 
در ســال هــای گذشــته از طریــق اعطــای تســهیالت اشــتغال روســتایی 
ــای  ــت از تعاونی ه ــت: امســال حمای ــی گف ــایر سیاســت های حمایت و س
راکــد و در حــال فعالیــت از محــل تســهیالت اشــتغالزا در ســطح اســتان 

ــد. ــه می یاب ادام

خارگ  جزیره  اطراف  در  آلودگی  با  مقابله  عملیات 
آغاز شد

  معــاون دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر گفــت: 
عملیــات پاک ســازی لکــه نفتــی در غــرب ســکوی نفتــی ابــوذر )واقــع در 

اطــراف جزیــره خــارگ- خلیــج فــارس( آغاز شــد.
ــوردی اســتان  ــادر و دریان ــط عمومــی اداره کل بن ــه گــزارش رواب ب
بوشــهر، محمــد قاســمی جمعــه شــب در تشــریح ایــن عملیــات اظهــار 
ــی از مرکــز کمک هــای  ــر ماهواره ای ــت تصاوی ــال دریاف ــه دنب داشــت: ب
متقابــل در مــوارد اضطــراری در دریــا مبنــی بــر رویــت لکــه آلودگــی در 
غــرب ســکوی نفتــی ابــوذر بالفاصلــه برنامــه ریــزی و هماهنگــی بــرای 

انجــام عملیــات مهــار و پاکســازی آلودگــی نفتــی انجــام شــد.
وی بیــان کــرد: در ایــن راســتا عملیــات بارگیــری تجهیــزات مقابلــه 
بــا آلودگــی شــامل بــوم فراســاحلی و اســکمیر و بیــش از ۳۰ بشــکه مــواد 
ــد.  ــارس انجــام ش ــج ف ــناور خلی ــر روی ش ــنت ب ــده دیسپرس امحــا کنن
قاســمی عنــوان کــرد: تجهیــزات بــه همــراه کارکنــان عملیــات مقابلــه 

بــا الودگــی دریــا بــه موقعیــت گــزارش شــده اعــزام شــدند. 
وی گفــت: هماهنگــی جهــت اعــزام یــدک کــش از بنــدر امــام انجام 
ــرای پایــش  شــده و شــناور ناجــی 8 در ســاعت ۵:۳۰ از بنــدر خــارک ب

الودگــی بــه موقعیــت اعــزام شــد. 
قاســمی عنــوان کــرد: در ســاعت ۷:۳۰ صبــح ناجــی 8 لکــه آلودگــی 

را بــه صــورت وســیع و پراکنــده رویــت کــرد. 
ــرای  وی افــزود: همزمــان شــناور صبــور۲ از بنــدر امــام خمینــی ب

ــه موقعیــت اعــزام شــد. مشــارکت در عملیــات مهــار و پاکســازی ب
قاســمی گفــت: بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده، عملیــات بــوم اندازی 
و اســتفاده از امحاکننــده هــای شــیمیایی توســط یــدک کــش هــای مجهز 

بــه بــازوی پاشــش مــواد زایــل کننده نفــت در دســتور کار قــرار دارد.
ــرای مشــخص  ــی ب ــز بررس ــال حاضــر نی ــرد: در ح ــوان ک وی عن

ــی در دســت انجــام اســت ــا الودگ ــردن منش ک

همه دستگاه های اجرایی درافزایش سرانه کتابخوانی 
خواف تالش نمایند

فرمانــدار خــواف در جلســه انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی 
شهرســتان گفــت: بایــد دســتگاه هــای متولــی در حــوزه ارتقــای مطالعــه 
در بیــن خانواده هــا و افزایــش ســرانه کتابخوانــی در شهرســتان تــالش 

ــد. نماین
ــی  ــی در آگاه ــه و کتابخوان ــود: مطالع ــان نم ــنجرانی بی ــین س حس
بخشــی بــه افــراد در حــوزه هــای مختلــف نقــش و تاثیــر بســزایی دارد و 
در ایــن راســتا تمامــی متولیــان امــور و دغدغــه منــدان حــوزه فرهنگــی 
ــا راهکارهــای کارشناســی و  ــروس کرون خصوصــا در شــرایط شــیوع وی

مناســب ارائــه و در جهــت تحقــق آن تــالش نماینــد.
وی یکــی از مهمتریــن عوامــل افزایــش ســرانه کتابخوانــی آمــاده 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــکالت در ای ــع مش ــا  و رف ــاخت کتابخانه ه ــودن زیرس ب
خصــوص درمناطــق محــروم عنــوان واز کلیه خیرین و مســئولین خواســت 

در ایــن راســتا تــالش مضاعــف داشــته باشــند.
وی خاطرنشــان کــرد: هــر چقــدر در حــوزه کتابخانــه هــا و مباحــث 
فرهنگــی ســرمایه گــذاری شــود کــم اســت و ســرمایه گــذاری در ایــن 
ــار و  ــه آث ــت ک ــی اس ــی و اساس ــذاری زیربنای ــرمایه گ ــک س ــه ی زمین
نتایــج مثبــت آن در آینــده در بهبــود شــرایط فرهنگــی جامعــه مشــاهده 

خواهــد شــد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد

ناحیه صنعتی رضی توسعه می یابد
کت  شر مل  عا یر مد
استان  صنعتی  های  شهرک 
فتتاح  ا حاشیه  در  ردبیل  ا
حیه  نا ر  د ن  عرفا پوشاک  مجتمع 
مراسم  صورت  به  که  رضی  صنعتی 
جمهوری  ریاست  با  کنفرانس  ویدئو 
ارائه  با مشوق های  برگزار شد گفت: 
شده تالش شد تا حجم سرمایه گذاری 
استان گسترش  مناطق محروم  در  ها 
عمومی شرکت  روابط  گزارش  یابد.به 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
خبر  این  اعالم  ضمن  اهلی  محمد 
مختلف،  دالیل  به  بنا  داشت:  اظهار 
حضور  برای  میلی  گذاران  سرمایه 
اما  نداشتند  رضی  صنعتی  ناحیه  در 
با تکمیل زیرساخت ها و ارائه مشوق 
اخیر  سالیان  در  گذاری،  های سرمایه 
ز  ا ناحیه  این  در  متقاضیان  حضور 
افزایش چشمگیری برخوردار گردید به 
نحوی که در حال حاضر زمینی برای 
واگذاری در آن وجود ندارد.مدیرعامل 
استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
اردبیل از جمله مشوق های ارائه شده 
را  صنعتی  ناحیه  این  شکوفایی  برای 
قیمت  اعطای مشوق ۵۰ درصدی در 
و  نمود  بیان  زمین  برداری  بهره  حق 
که  متقاضیانی  طرح  این  طبق  افزود: 
طرح صنعتی خود را در زمان مقرر به 
پروانه  اخذ  به  موفق  و  رسانیده  پایان 
بخشودگی  از  شوند  می  برداری  بهره 
خود  واریزی  اقساط  در  درصدی   ۵۰

این اساس  بر  بهره مند می شوند که 
مشوقات  این  از  متقاضیان  از  تعدادی 
استفاده نموده و طرح صنعتی خود را در 
زمان مقرر به پایان رسانند.اهلی میزان 
قرارداد منعقده در ناحیه صنعتی رضی با 
سرمایه گذاران را ۱۴ قرارداد برشمرد 
قرارداد   ۱۴ این  قالب  در  افزود:  و 
تاکنون ۳ واحد تولیدی موفق به اخذ 
مابقی  و  اند  برداری شده  بهره  پروانه 
در حال احداث طرح صنعتی خود می 

باشند.وی یکی از برنامه های شرکت 
شکوفایی  برای  صنعتی  های  شهرک 
را  رضی  صنعتی  ناحیه  بیشتر  هرچه 
طرح توسعه این ناحیه برشمرد و افزود: 
مقدمات توسعه ناحیه صنعتی رضی از 
ریزی  برنامه  درشورای  تصویب  جمله 
ریزی  برنامه  طبق  و  شده  استانانجام 
زمین  هکتار   ۵۰ گرفته،  صورت  های 
نظر گرفته  ناحیه در  این  توسعه  برای 
شده است که طی فرآیند قانونی و پس 

از کسب مجوز از ادارات مربوطه، نسبت 
به توسعه آناقدام خواهد شد.شایان ذکر 
پوشاک  مجتمع  تولیدی  واحد  است 
میلیارد   ۱۴۰ گذاری  سرمایه  عرفانبا 
ماسک  پوشاک،  تولید  زمینه  در  ریال 
بهره برداری  به  بیمارستانی  البسه  و 
رسید که در فاز اول این طرح تولیدی 
شدند.ناحیه  کار  به  مشغول  نفر   ۷۵
صنعتی رضی با مساحت ۲۳ هکتار در 
شهرستان مشگین شهر واقع شده است

اداره  عمومی  روابط  از  گزارشی  به 
آبخیزداری مازندران-  کل منابع طبیعی و 
رهنمودهای  تحقق  راستای  در  ساری، 
های  عرصه  در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام 
تولید، اشتغال و خدمات رسانی و استفاده از ظرفیت 
منابع  اداره کل  و  مازندران  کربال  سپاه  مقابل  های 
سازمان  و  ساری  مازندران-  آبخیزداری  و  طبیعی 
بسیج سازندگی سپاه کربال و بهره گیری از توان و 
ظرفیت خیل عظیم جوانان استان و بر اساس تفاهم 
نامه همکاری مشترک  فیمابین سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان بسیج سازندگی 
کشور، تفاهم نامه ی همکاری مشترک فیمابین اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری به 
بسیج  سازمان  و  عطایی  اسحاق  دکتر  نمایندگی 

سازندگی سپاه کربال مازندران به نمایندگی سرهنگ 
پاسدار محمد مهدی اقبالپور و با محوریت موضوعات 

ذیل تنظیم و مبادله گردیده است.
گسترش فرهنگ حفظ و احیاء منابع طبیعی از 
از  استفاده  بسیجی،  نیروهای  مشارکت  جلب  طریق 
توان بسیجیان و بسیج سازندگی در اجرای پروژه های 
حفاظتی در زمینه پیشگیری و مهار سیل، استفاده از 
توان بسیجیان و گروه های جهادی بسیج سازندگی 
در امر اطفاء حریق با بکارگیری پایگاه های مقاومت 
بسیج در روستاهای حاشیه جنگل و تجهیز نمودن آن 
ها به وسایل و امکانات اطفاء حریق از سوی اداره کل 
منابع طبیعی، استفاده از توان بسیجیان و گروه های 
جهادی بسیج سازندگی در زمینه ی احیاء اراضی بال 
استفاده و در معرض تجاوز از طریق حفاظت و کاشت 

نهال مناسب) حداقل ۱۰۰۰۰۰۰ اصله نهال(، استفاده 
از توان بسیج سازندگی در انجام پروژه های حفاظت 
از اراضی منابع طبیعی) حفر کانال، احداث بنچ مارک 
کاری عرصه های  نهال  و  بتنی، حصار کشی  های 
خلع ید شده از متجاوزین و ...، استفاده از توان فنی 
و ماشین آالت سنگین مهندسی و راه سازی بسیج 
و  قلع  و  ید  احکام قضایی خلع  اجرای  در  سازندگی 
قمع اعیانی احداثی اراضی ملی شده و مرمت جاده 
تسهیلگران  از  استفاده  رانش،  اثر  در  جنگلی  های 
ترویجی  و  آموزشی  های  پروژه  در  سازندگی  بسیج 
فعالیت  واسپاری  در  تسهیل  منظور  به  منابع طبیعی 
های اجرایی به تعاونی ها و تشکل های مردمی در 
راستای آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۲9 احکام دائمی 

برنامه توسعه کشور.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری
 و سازمان بسیج سازندگی سپاه کربال استان

بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران ویتامین دی به دلیل 
این که نقش تقویت کننده سیستم بدنی 
کافی  اندازه  به  سالمندان  باید  دارد  را 
جزو  سالمندان   زیرا  کنند.  دریافت 
کدام  که هر  پرخطر هستند  گروه های 
از ریز فاکتور ها برای افراد عادی شاید 
زیاد اثر بخش نباشد، ولی بر بدن آن ها  
می تواند بسیار تاثیر گذار و موثر باشد.

شیر و ماست از نوع کم چرب آن ها 
حتما باید در برنامه غذایی وجود داشته 
موجب  غذایی  ماده  دو  این  زیرا  باشد. 
بدن  در  دی  ویتامین  و  کلسیم  جذب 
سالمندان خواهد شد.اکثر سالمندان به 
دالیل مختلف ممکن است سبزیجات 
به  سبزیجات  کنند.  دریافت  کمتری 

بسیار  بدن  در  مغذی   ریز  تامین  دلیل 
نقش مهمی  دارند به همین دلیل باید 
در برنامه غذایی سالمندان حتما وجود 

داشته باشد.
مرحله مهم  بعدی میوه ها هستند 
که برای این افراد بسیار نقش به سزایی 
که  است  این   CDC توصیه  دارند.  
و  میوه ها  سالمندان  خصوص  به  افراد 
سبزیجات را حتما با اسکاج شست و شو 
دهند تا آلودگی آن ها کامال گرفته شود 
زیرا همین امر می تواند موجب بیماری 
گوشتی  درموارد  شود.حتما  سالمندان 
و   بلدرچین  ماهی، مرغ  مانند مرغ  هم 
از  حتی  شود،  باید  زیادی  دقت  ماهی 
برای سالمندان  زرده عسلی تخم مرغ 
نباید استفاده شود. مصرف گوشت قرمز 
برای سالمندان باید به اندازه کافی باشد 

و به خوبی کامال پخته شود.
به  ند  می توا که  دیگری  مورد 
کمک  سالمندان  بدن  ایمنی  سیستم 
کند مصرف چربی امگا ۳ است که در 
توصیه  ما  دارد.  وجود  فور  به  ماهی ها 
هفته  در  بار   ۲ مدت  به  که  می کنیم 
ماهی در برنامه غذایی سالمندان وجود 
برای  را  ماهی ها  معموال  باشد.  داشته 
سالمندان می توان تنها مزه دار کرد و 

پخت اما نباید کامال سرخ شود.
از  یکی  »ث«  ویتامین  تامین 
مهم ترین بخش برنامه غذایی سالمندان 
است که می توان کمبود را با میوه ها و 
بین  این  در  کرد.  برطرف  سبزیجات 
فلفل دلمه ای جزو سبزیجاتی است که 
ویتامین »ث« در آن به وفور وجود دارد 
و به دلیل مقاوم بودن این نوع سبزی 

در  خوبی  به  را  ث  ویتامین  تواند  می 
خود ذخیره سازی کند. سالمندان نباید 
از اسید های چرب اشباع شده  استفاده 
کنند، زیرا استفاده آن ها موجب تضعیف 
شود.  می  افراد  بدنی  ایمنی  سیستم 
و  آماده  کتلت  و  فالفل  زیاد  مصرف 
پیتزا  موجب بیمار کردن هر چه بیشتر 
سالمندان می شوند. همچنین چاقی و 
آسیب  می تواند  شدت  به  وزن  اضافه 
جمله  از  سنینی   هر  در  جدی  های 
کودک تا سالمند وارد کند. اگر  درجه 
BMA   باال ۳۰ باشد در واقع افراد  
دچار چاقی درجه یک هستند،  که ابتال 
به کرونا در این ها بیشترخواهد بود. وجود 
بافت چربی در بدن می تواند فاکتور های 
التهابی در بدن را زیاد کرده و موجب 

بیماری های خطرناکی شود.

بهترین غذاهایی که سالمندان باید بخورند تا از کرونا در امان باشند
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کت  شر مل  عا یر مد
گفت:  یالم  ا ز  گا پاالیش 
همزمان  صنعتی  واحد  این 
به  ویژه ای  نگاه  خود  اصلی  اهداف  با 
مسئولیت های اجتماعی و رفع مشکالت 
جوامع محلی دارد و در این راستا در برای 
پیگیری  و  مکاتبات  الزم،  بودجه  اخذ 

های متعددی را انجام داده است.
 “روح اله نوریان” در دیدار امام 
جمعه و بخشدار شهر چوار با اشاره به 
اینکه پاالیشگاه گاز ایالم در سالهای 
های  مسئولیت  راستای  در  گذشته 
برای  ارزشمندی  اجتماعی،قدمهای 
فزود:  ا است، برداشته  هدف  جامعه 
پاالیشگاه گاز ایالم همزمان با انجام 
تالش  نی،  ما ز سا ی  ها یت  ر مو ما
های  مسئولیت  راستای  در  کند  می 
اجتماعی به مناطق کمتر توسعه یافته 
کمک کند و بر این اصل اعتقاد دارد 
حوزه عالوه  این  در  موثر  فعالیت  که 
استان،  در  مثبت  اثرگذاری  منشاء  بر 

روستاهای  در  آبادی  و  عمران  باعث 
اطراف می شود.

واحد  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صنعتی در راستای مسئولیت اجتماعی، 
و  جامعه  کارکنان،  به  توجه  رویکرد  با 
توجهی  قابل  اقدامات  زیست  محیط 
انجام داده که برای آحاد مختلف جامعه 
ارتقاء  داشت:  اظهار  است،  ملموس 

رضایتمندی جامعه به عنوان مهمترین 
اجتماعی  مسئولیتهای  در حیطه  هدف 
شرکت، جزء برنامه های اصلی شرکت 

می باشد .
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم با اشاره به اینکه مسئولیت های 
و  با هدایت کسب  تواند  اجتماعی می 
کار به شیوه اخالقی و مسئوالنه در بهره 

تاثیر گذار  مندی و سود آوری شرکت 
باشد، افزود: مسئولیت اجتماعی شرکت 
از وجوه مهم اخالق کسب و کار است 
که به نقش شرکت ها در حوزه اجتماعی 

اطراف خود می پردازد.
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  نوریان 
الفین پتروشیمی ایالم  اندازی خط  راه 
آلودگی هوای ناشی از مشعل پاالیشگاه 
نارضایتی  و  هوا  آلودگی  باعث  که 

ساکنین محلی شده، کاهش یابد.
تنوع  به  اشاره  با  ادامه  نوریان در 
در محصوالت این شرکت خاطر نشان 
خصوص  در  الزم  های  پیگیری  کرد: 
که  آمده  عمل  به  نیز  دوم  فاز  اجرای 
آمده  به عمل  تالش های  میرود  انتظار 

نتیجه داشته باشد.
در این دیدار امام جمعه و بخشدار 
این  مسئوالن  از  تشکر  ضمن  چوار 
این  بیشتر  توجه  خواستار   ، پاالیشگاه 
و  اطراف  روستاهای  به  صنعتی  واحد 

شهر چوار شدند.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی جز وظایف ذاتی پاالیشگاه گاز ایالم است
موفقیت کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان در 

مسابقات قرآنی وزارت نیرو در مرحله استانی
کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان در سیزدهمین دوره مسابقات 
قرآن و نماز ویژه کارکنان و همسر همکاران شرکت های وزارت نیرو در 

مرحله استانی خوش درخشیدند .
از  دوره  این  گفت:  استان  برق  توزیع  شرکت  فرهنگی  شورای  دبیر 
مسابقات که به صورت غیرحضوری و در شش رشته علوم قرآنی؛ قرائت 
تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ، زبان آموزی، مفاهیم و تحقیق موضوعی و با 
حضور ۱۷۷  نفر از کارکنان و همسر همکاران شرکت های توزیع برق، آب 
منطقه ای، برق منطقه ای و آب و فاضالب استان برگزار شد، ۱۰نفر از 

کارکنان این شرکت به موفقیت های ارزنده ای نایل شدند.
ابوالفضل همتی افزود : در رشته حفظ؛ محمدعلی نصیری و افسانه 

کریم زاده مقام های اول را از آن خود کردند.
وی با عنوان این که در رشته قرائت ترتیل؛ سعید کالنتری و سیدمحمود 
خاتمی در قسمت آقایان به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب نمودند 
یادآور شد: طاهره باقری و زینب سفیدیان در بخش خانم ها، به ترتیب 

مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
وی اضافه کرد : در رشته قرائت تحقیق؛  فاطمه فریدونیان در بخش 
خواهران رتبه اول و محمد قدس، مقام سوم بخش برادران را به دست آوردند.

همتی اظهار داشت: در رشته تحقیق موضوعی؛ مهدی زمانی و مریم 
رحیمی، مقام های دوم بخش برادران و خواهران را کسب کردند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری آزمون از راه دور رشته 
های مفاهیم و زبان آموزی قرآن از سوی مرکز آموزشی گیالن، منتخبین 

این رشته ها نیز طی روزهای آتی معرفی خواهند شد.

کارشناسان اقتصادی بررسی کردند؛
رفع موانع سرمایه گذاری در کشور با اصالح قوانین

سرمایه گذاری )Investmant( یکی از عوامل اصلی تولید در کنار 
نیروی کار، انرژی و فناوری است. عاملی که با وجود اهمیت زیاد در تولید 
از جمله  در بخش های مختلف کشورمان  با مشکالتی  اما  اشتغال زایی  و 

بخش صنعت روبه رو است.
با  رهبر معظم انقالب اسالمی دوم شهریورماه در نشست تصویری 
اعضای دولت به مناسبت هفته دولت فرمودند:  »متأسفانه در سال های اخیر، 
سرمایه گذاری در کشور دچار اختالل شده و در این زمینه عقب هستیم که 
برای بر طرف کردن این مشکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کالنی که 
در کشور رها شده و یا ُکند پیش می روند، احیا شوند و هیچ طرح بزرگ 

سرمایه گذاری بالتکلیف نماند.«
ناتوانی صنعتگران از پیش بینی آینده

در این پیوند، »محمدرضا شهیدی« دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم 
به حل  قادر  اقتصادی  فعاالن  و  مدیران  تصویری کشور گفت:  و  صوتی 
مهمترین  اما  هستند،  غیره  و  بیمه  مالیات،  کار،  قوانین  نظیر  مشکالتی 
مانع سرمایه گذاری در صنعت، ناتوانی صنعتگران از پیش بینی آینده است.

به گفته این مقام صنفی، فعالیت تولیدی همانند فعالیت تجاری نیست 
که بین 6 ماه تا دو سال زمان ببرد و بعد بتوان آن را تعطیل کرد، زیرا یک 

کارخانه تولیدی باید دست کم بین ۱۰ تا ۱۵ سال کار کند.
وی بیان داشت: به طور مثال اکنون اقتصاد کشور از نظر ارزی در تنگنا 
قرار دارد و واردات لوازم خانگی ممنوع شده است، به همین دلیل برای فعاالن 

اقتصادی توجیه دارد که وارد عرصه تولید لوازم خانگی شوند.
شهیدی ادامه داد: با وجود این، اگر احتمال بهبود وضعیت اقتصادی 
از 6 ماه تا چند سال آینده وجود داشته باشد، شاید مجدد درهای واردات 

باز شود و آن وقت است که همه فعالیت های تولیدی آسیب خواهند دید.
وی تاکیدکرد: اکنون مهمترین عامل مانع سرمایه گذاری در کشور، 
تغییر ضوابط،  دلیل  به  بلندمدت  برنامه ریزی  در  اقتصادی  فعاالن  ناتوانی 
مقررات و قوانین است.دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری 
کشور گفت: مواردی بوده که شرکتی با صرف زمان و بازاریابی مناسب، 
صدور  با  ناگاه  به  اما  کرده،  پیدا  خود  محصول  برای  صادراتی  بازاری 

بخشنامه ای جلوی صادرات آن گرفته شده است.
آن  به  زیان شدید  وارد کردن  بر  اضافه کرد:  این شرایط عالوه  وی 
شرکت، موجب سلب اعتماد خارجی ها نیز می شود، زیرا دیگر نمی توانند در 

برنامه ریزی های خود روی ایرانی ها حساب کنند.
شهیدی اظهارداشت: تغییر مداوم قوانین و مقررات و نگاه سلیقه ای 
برخی مدیران، عامل اصلی در تغییر جهت سرمایه گذاری ها از سمت تولید 
است، به طوری که حتی برخی منتظرند تا ببینند دیدگاه های دولت بعدی، 

صادرات گرا و تولیدمحور است یا خیر؟
وی خواستار آن شد تا مجلس شورای اسالمی نیز برای طرح ها و 
قوانین و مقررات خود زمان تعیین کند، یا اینکه تغییر مداوم قوانین و ضوابط 

از سوی مدیران جرم تلقی شود.
تحریم ها و مشکالت سرمایه گذاری

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودروی کشور نیز در این زمینه معتقد است: دشمنان قسم خورده این مرز 
و بوم در سال های گذشته با وضع تحریم ها، دشواری ها و موانع متعددی بر 

سر راه تولید و اشتغال در کشور قرار داده اند.
به ویژه  در صنعت  سرمایه گذاری  مشکالت  درخصوص  رضایی  رضا 
صنعت قطعه سازی کشور، به مواهبی همچون وسعت و گستردگی کشور، 
وجود منابع غنی رو زمینی و زیر زمینی و نیاز به دانش فنی باالی ایرانی ها 
از سوی همسایگان به عنوان فرصت های بزرگی برای رشد و توسعه کشور 

اشاره کرد که با وجود تحریم ها مسکوت مانده است.
به گفته وی، این تحریم ها که در پوشش محدودیت فروش نفت و 
صادرات، محدودیت های نقل و انتقال پول، سوئیفت بانک ها و غیره ظاهر 
شده، مشکالت زیادی برای فعاالن اقتصادی کشور آفریده است؛ مشکالتی 

که همچنان ادامه دارد.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد:  با وجود این، تولیدکنندگان ایرانی نشان 
دادند دست کم قادر به تامین نیازها با استفاده از پتانسیل داخلی و هنر دور 
زدن تحریم ها هستند، اما در این میان برخی سوء مدیریت های داخلی به 

مشکالت دامن زده است.
وی با اشاره به نام گذاری سال های اخیر با یک رویکرد اقتصادی از 
سوی رهبر معظم انقالب، تاکیدکرد: این نام گذاری ها و  شعارها باید به شعور، 
راهکار، استراتژی و نقشه راه تبدیل شود، اما معتقدم »ضعف هایی در این راستا 

شاهد هستیم و تدابیر اتخاذ شده، آن طور که باید تاثیرگذار نبوده است«.
لزوم تدوین قوانین جنگی

رضایی تاکیدکرد:  امروز در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم و در 
این پیوند، باید به جای قوانین و ضوابط هیجانی، قوانین جنگی تدوین کرد.

اهداف  به  ناکارآمدی ها و سوء مدیریت ها،  اینچنین  بیان داشت:  وی 
دشمنان در جلوگیری از رشد اقتصادی کشور کمک کرده است.

فرسودگی ناوگان سخت افزاری صنعتی
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودروی کشور افزود:  با اینکه مهندسان و مبتکران کشورمان، در زمینه های 
فناوری، شرکت های دانش بنیان و غیره اقدامات خوبی در سال های گذشته 
انجام دادند، اما ناوگان سخت افزاری صنعتی کشور از فرسودگی و کهنگی 

رنج برده و نیاز به بازسازی و به روزرسانی دارد.
محصوالت  رقابت پذیری  و  قیمت  کیفیت،  در  مهم  این  گفت:  وی 

تولیدی کشورمان تاثیر بسزایی خواهد داشت.
رضایی، عامل دیگر از موانع سرمایه گذاری را وجود قوانین فرسوده و 
ناکارآمد عنوان کرد که سابقه چنین قوانینی از پیش از انقالب وجود داشته 

و هنوز هم وجود دارد.
وی در این زمینه پیشنهاد کرد که مجلس شورای اسالمی به اصالح 

این قوانین بپردازد.
این مقام صنفی تاکیدکرد: رشد اقتصادی از مسیر رشد تولید اتفاق 
می افتد که آن هم نیازمند بستر امن است، اما امروز تولید که در شرایط 
چالشی، دیربازده بودن و کم بازدهی قرار دارد، در مقابل بازارهای پر رونق 
داللی همانند سکه، ارز، خودرو، مسکن و غیره قرار دارد و بنابراین آن طور 

که باید طرفدار ندارد.

شهردار مشهدمقدس:
شهرداری و شورای شهر مشهد »ید واحده« 

یکدیگر هستند
مشهد  شهردار  قاسمی:  مشهد-محمودرضا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
همکاری شهرداری با شورای شهر را در مشهد، منحصر به فرد دانست و گفت: 
در برخی شهرهای کشور میان شورا و شهرداری اختالف نظر وجود دارد که در 
این میان خدمات از میان می رود اما خوشبختانه از روز اول در مشهد شهرداری 
و شورای شهر »یده واحده« بوده اند و امیدوارم این اتحاد تا زمان اتمام ماموریت 

همه ما ادامه داشته باشد.
حضور  با  که  شهری  بوستان   6 افتتاحیه  آیین  در  خامسی  تقی زاده  قاسم 
مسئوالن شهری و استانی در محل بوستان تازه تاسیس پرواز در منطقه ۷ برگزار 
افزایش ۲۵ هزار مترمربعی فضای سبز و بوستان های  با اشاره به توسعه و  شد، 
شهر مشهد طی 6 ماه گذشته اظهار کرد: با این وجود شهر مشهد هنوز به بوستان 
و فضای سبز نیازمند بوده و در همین راستا پروژه های فضای سبز در نقاط مختلف 
در  دارند  کمتری  فضای  سرانه  که  مناطقی  و  کم برخوردار  مناطق  ویژه  به  شهر 

حال اجرا است.
وی با بیان اینکه مجموع فضای سبز در تملک شهرداری مشهد ۴ هزار و 
8۵۱ هکتار و سرانه فضای سبز هر شهروند مشهدی ۱۵.96 مترمربع است، تاکید 
کرد: تا پایان سال به وعده خود عمل می کنیم و سرانه فضای سبز شهری را به 

۱6 مترمربع افزایش می دهیم.
شهردار مشهد مقدس متذکر شد: طی یک ماه گذشته ۱۵ بوستان در نقاط 
مختلف شهر مشهد به ویژه مناطق کم برخوردار به بهره برداری رسیده که گمان 
نمی کنم در هیچ یک از شهرهای کشور چنین اتفاقی افتاده باشد که این نشان 

همان وحدتی است که میان شهرداری و شورای شهر وجود دارد است.
وی با بیان اینکه از ۱۷ مرداد ماه تاکنون شاهد افتتاح و بهره برداری از ۱۵ 
بوستان، ۵ مسجد، یک مجموع ورزشی، توسعه و ساماندهی ایستگاه استقبال از 
زائر در غرب مشهد و گود کشتی با چوخه شهید بابانظر هستیم، گفت: در حالی که 
اکنون عملیات پروژه مترو سایر کالنشهرهای کشور تعطیل است اما عملیات اجرایی 
خطوط مترو مشهد فعال و با وجود افزایش نرخ ارز تجهیزات مورد نیاز قطارشهری 
از جمله واگن ها و پله برقی ها خریداری و طی یک سال گذشته ۱۲ میلیون یورو 
و ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برای اجرای خطوط مترو مشهد هزینه شده است.

تقی زاده خامسی با تقدیر از مدیرکل فرودگاه های استان نسبت به همکاری در 
خصوص نماد خاطره انگیز میدان پرواز و عقب نشینی دیوار قبلی برای ایجاد بوستان 
پرواز ادامه داد: ورودی شهر مشهد از مسیر فرودگاه و جاده قوچان ساماندهی شده 
است، اما ورودی های موجود از سمت کالت، سرخس و فریمان وضعیت مناسبی 

ندارند که ساماندهی این مبادی در دستور کار قرار گرفته شده است.

دوره آموزشی عملی مبانی آتش و روش های اطفاء 
حریق در شرکت گاز استان سمنان برگزار گردید.

رئیس  خلیلی  بهزاد  تبیانیان:   سمنان-رضا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
ایمنی، محیط زیست و پدافندغیرعامل شرکت گاز استان سمنان  امور بهداشت، 
از برگزاری دوره آموزشی فرماندهی حریق ویژه کارکنان این شرکت با عنوان« 

آموزش مبانی آتش و روش های اطفاء حریق » خبر داد و گفت:
این دوره آموزشی با هدف ارتقاء کیفیت عملکرد، دانش تخصصی، افزایش 

توان علمی، عملیاتی کارکنان برگزار شد.
اولیه  این دوره آموزشی مفاهیمی چون تئوری آتش، اصول  افزود: در  وی 

اطفاء حریق و آشنایی با سیستم ها ی اعالم حریق بررسی شد.
رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان 
کار  نحوه  و  معرفی  حریق  اطفاء  تجهیزات  دوره  این  در  افزود:  پایان  در  سمنان 
به منظور آشنایی  پایان  این تجهیزات مورد بحث و آموزش قرار گرفت و در  با 
عملی، فراگیران با مباحث تئوری آموخته شده به صورت کارگاهی نسبت به اطفاء 

حریق ساختگی اقدام نمودند.

فرماندار عسلویه:
عقب ماندگی شهرستان عسلویه در مقاوم سازی مسکن 

روستایی جبران می شود
دنیای جوانان گروه شهرستان بوشهر –فاطمه کرمپور:  فرماندار شهرستان 
روستایی  مسکن  مقاوم سازی  در  عسلویه  شهرستان  عقب ماندگی  گفت:  عسلویه 

جبران می شود.
استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  با  نشست  در  دوشنبه  ظهر  یوسفی  عبدالنبی 
روستاها  امکانات  بهبود  و  زیرساخت ها  توسعه  راستای  در  داشت:  اظهار  بوشهر 

تالش های خوبی گرفته است.
توسعه  و  ارائه  برای  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  پیگیری  از  تقدیر  با  وی 
خدمات در روستاها بیان کرد: اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی 

نقش مهمی در شناسایی مشکالت و ضعف ها و رفع آنها خواهد داشت.
مسکن  بنیاد  مدیرکل  جدی  عزم  با  کرد:  بیان  عسلویه  شهرستان  فرماندار 
استان بوشهر شاهد آماده سازی نقاط مختلف استان برای اجرای این طرح بسیار 
مهم هستیم و ما نیز تالش می کنیم که اطالع رسانی الزم با همکاری دهیاری ها 

و ادارات در سطح شهرستان انجام شود.
وی از تشکیل یک کارگروه در شهرستان عسلویه برای تسهیل در اجرای 

بازدید اصحاب رسانه از ایران خودرو خراسان؛

تولید بیش از 150 هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو
سمیه  مشهد 
شرکت  عامل  باقرزاده:مدیر 
ایران خودرو خراسان با اشاره 
به ظرفیت ثبت شده درتولید خودرو در 
سال گفت: شرکت ایران خودرو خراسان 
موظف  شده  تعریف  اسمی  ظرفیت  با 
است سالی ۱۵۰ هزار دستگاه تولید کند 
ولی این شرکت در سال ۱۳96 با تولید 
۱6۳ هزار دستگاه نشان داد توانایی و 
ظرفیت تولید بیشتری در خودرو را دارا 

می باشد.
سوال  به  پاسخ  در  فرد  زاهدی 
برخی  تامین  خصوص  در  خبرنگاران 
قطعات خودرو تصریح کرد: بسیاری از 
استفاده  خودروها  تمام  در  که  قطعاتی 
کشورها  و  هستند  استاندارد  شود  می 
روند  نمی  آن  سازی  داخلی  سمت  به 
از  دنیا  تمام  در  بنابراین  رینگ،  مانند 
یک سری تامین کننده های اصلی که 
تعداد بسیار زیادی تیراژ باال تولید می 

کنند، بهره می برند.
دیگر  قطعات  در  داد:  ادامه  وی 
نیز عمده آنرا در داخل تولید می کنیم 
و قطعات استاندارد  با تناوب  و با توجه 
با  دارد  وجود  که  هایی  محدودیت  به 
و  روش های خاصی که قطعه سازان 
ما  به  و  تامین  توانند   می  پیمانکاران 
می رسانند ولی متاسفانه تا این راهکارها 
به وجود بیاید زمان بر بوده بنابراین آن 
تیراژی که مد نظر ماست را تحت تاثیر 
قرار می دهد در مجموع ما برای حفظ 
نیروی تولید را انجام می دهیم.  در حد 
۲ تا ۵ قطعه کسری، ماشین به پارکینگ 

منتقل می شود تا کسری تامین شود.
زاهدی فرد عنوان کرد: در استان 
خراسان حدود ۱9 درصد قطعات مورد 
نیاز خودروسازی، ایران خودرو در شهر 
تولید  رضوی  خراسان  استان  و  مشهد 

می شود و یکی از دالیلی که شرکت 
مکان  این  در  خراسان  خودرو  ایران 
و  پتانسیل  این  از  استفاده  مستقر شده 
همچنین کاهش هزینه های لجستیک 
است، بقیه قطعات در اقصا نقاط مختلف 

کشور تامین و به دست ما می رسد.
فوق  مطلب  به  اشاره  با  وی   
جنس  خراسان  خودرو  ایران  افزود:در 
در  ما  انبار  حداکثر  و  نداریم  انبار  انبار 
حد ۲۴ تا ۳6 ساعت در روز است که 
به صورت زنده و انالین در خط تولید 

قرار می گیرد.
 ۵۰۰۰ اینکه  بیان  با  فرد  زاهدی 
خراسان  خودرو  ایران  شرکت  در  نیرو 
اشتغال دارند و این شرکت جزو برترین 
معین های اقتصادی استان است؛ گفت: 
کامال  خراسان  خودرو  ایران  شرکت 
پرونده  تمام  و  کند  می  عمل  شفاف 
های این شرکت تعریف شده است یک 

روز عقب افتاده بیمه کارگر را نداریم و 
تعداد شکایات علیه ما در مراجع قضایی 

از انگشتان دست کمتر است.
رسانه ها عامل موثری در پیشرفت 

صنعت خودروسازی هستند
در ادامه مدیر عامل خانه مطبوعات 
رضوی  خراسان  استان  های  رسانه  و 
گفت: باید بین اصحاب رسانه و اصحاب 
صنعت که در خط مقدم جبهه اقتصادی 
و  شود  برقرار  بیشتری  تعامل  هستند 
صورت  به  مسائل  تبیین  با  ها  رسانه 
واقعی و نقدهای مشفقانه که همراه با 
ارائه راهکار است می توانند در پیشرفت 

عرصه صنعت بسیار اثرگذار باشند.
امروز  افزود:  محمودی  مجتبی 
پیشرفته  های  تکنولوژی  این  کنار  در 
ای که در بازدید از این کارخانه دیدیم 
که  بودیم  افرادی  همت  و  نظم  شاهد 
اقتصادی  جهاد  عرصه  مقدم  خط  در 

فعال هستند.
امروز  اینکه  بیان  با  محمودی 
بین  ارزشمند  پیوند  یک  برای  آغازی 
خطه  در  استان  مطبوعات  و  ها  رسانه 
بودند  ساز  جریان  که همیشه  خورشید 
گفت:  باشد؛  خودروسازی  صنعت  با 
خراسان رضوی قطب اول رسانه های 
مجازی و قطب دوم رسانه های مکتوب 

و مطبوعات است.
 وی تاکید کرد: این کنار هم بودن 
با افرادی که در خط تولید هستند موجب 
رخ دادن اتفاق های ارزشمندی است و 
موجب می شود سرمایه اجتماعی نظام 
بتواینم  همه  اینکه  برای  و  برود  باال 
اعتماد مردم را بیش از پیش جلب کنیم و 
به مردم نشان دهیم که ایرانی و ایرانیها 
با اتکا بر ایمان و اراده بهترین اتفاق ها 
را رقم می می زنند رسانه و ایران خودرو 

باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره... ۱۳996۰۳۰۱۰6۰۰۰۲۱۰9.. هیأت اول موضوع قانون تعینی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ثریا نظری  فرزند 
ذکراله  بشماره شناسنامه ۷۷۷۴ صادره از تهران در شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن    به مساحت ۱8۰ مترمربع  از پالک شماره ۱۵ فرعی از ۲۳ 
اصلی واقع در قریه ریحان آباد  تهران  بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت 
شرکت  تعاونی  مسکن کار کنان  شهرداری ورامین   محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 تسلمی 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. ۲۰9ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۷/۷

محمد رحیم پور راینی-رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره... ۱۳996۰۳۰۱۰6۰۰۰۱9۰8 هیأت اول موضوع قانون تعینی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  احمد نظری  فرزند 
شیراله   بشماره شناسنامه ۰۰۱۵۰96۴۲۴ صادره از تهران... در شش دانگ یک قطعه 
زمین محصوربا بنای احداثی در آن  دایر مزروعی ...  به مساحت ۱۴۲/6۰ مترمربع  از 
پالک شماره ۲۴۵ فرعی از ۲۳ اصلی واقع در قریه ریحان آباد  تهران  بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین از مالکیت شرکت  تعاونی  مسکن فرهنگیان ...  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
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 تسلمی 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. ۲۱۰ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۷/۷

محمد رحیم پور راینی-رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم  قدمخیر محمد مرادی فرزند هاشم و ر قیه دارای شناسنامه شماره 

۱۱9۵ به شرح دادخواست به کالسه ۴9۳/99/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاشم محمد مرادی  فرزند علی مراد 
و مریم به شناسنامه شماره ۵۱۱ در تاریخ ۱۳66/9/۲6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
قدم خیر محمدمرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۱9۵ متولد ۱۳۴۷ 

فرزند متوفی
قدرت محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه 9۴۵ متولد ۱۳۳۵ 

فرزند متوفی 
علیرضا محمد مرادی فرزند هاشم ورقیه  به شماره شناسنامه ۵ متولد ۱۳۴۲ 

فرزند متوفی
عبدالرضا محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۱9۴ متولد 

۱۳۴6 فرزند متوفی 
 حمید رضا محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۲۷9 متولد 

۱۳۴8  فرزند متوفی
غالمرضا محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۳۴۲ متولد 

۱۳۵۰ فرزند متوفی 
 ۱۳۵8 متولد   ۲ شناسنامه  شماره  به  رقیه  و  هاشم  فرزند  مرادی  محمد  علی 

فرزند متوفی 
 نشمیه محمد مردادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۵۲8 متولد 

۱۳۵۴  فرزند متوفی 
 محمد رضا محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۵۰9 متولد 

۱۳۵۳ فرزند متوفی 
 رقیه همتی پور فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه ۱۵۲۷ متولد ۱۳۱۵ همسر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ 
نشر نخسیتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

             دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم قدمخیر محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه دارای شناسنامه شماره 
۱۱9۵ به شرح دادخواست به کالسه ۴9۲/99/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر 
و.راثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه همتی پور فرزند عوضعلی و 
سیما به شماره سناسنامه ۱۵۲۷ در تاریخ ۱۳9۱/۷/۲۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به  :
قدم خیر محمدمرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۱9۵ متولد ۱۳۴۷ 

فرزند متوفی
قدرت محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه 9۴۵ متولد ۱۳۳۵ 

فرزند متوفی 
علیرضا محمد مرادی فرزند هاشم ورقیه  به شماره شناسنامه ۵ متولد ۱۳۴۲ 

فرزند متوفی
عبدالرضا محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۱9۴ متولد 

۱۳۴6 فرزند متوفی 
 حمید رضا محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۲۷9 متولد 

۱۳۴8  فرزند متوفی
غالمرضا محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۳۴۲ متولد 

۱۳۵۰ فرزند متوفی 
 ۱۳۵8 متولد   ۲ شناسنامه  شماره  به  رقیه  و  هاشم  فرزند  مرادی  محمد  علی 

فرزند متوفی 
 نشمیه محمد مردادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۵۲8 متولد 

۱۳۵۴  فرزند متوفی 
 محمد رضا محمد مرادی فرزند هاشم و رقیه به شماره شناسنامه ۱۵۰9 متولد 

۱۳۵۳ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ 
نشر نخسیتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

             دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه امیر پیشاور برابر درخواست شماره ۷۰9۰ مورخه ۱۳99/۰6/۱6 
وبرابر وکالتنامه رسمی شماره ۵۳68۵ مورخه ۱۳99/۰۵/۲۳ توسط دفترخانه اسناد 
رسمی 9۳ مشهد و باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است 
سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک ۲ فرعی از ۳۰۳ اصلی واقع در بخش یک 
شهر تربت حیدریه که متعلق به موکل وی میباشد به علت نامعلوم مفقود گریده که 
بابررسی سوابق دفتر امالک تربت حیدریه سند مالکیت مذکور ذیل دفتر ۳9 صفحه 
۱99 بنام محمدتقی پیشاور فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۰69۰۳8۱۰۰۱ صادره 
تربت حیدریه صادر و تسلیم گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا 
به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می 
گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 
به متقاضی اقدام خواهد شد./محمدکاظم باقرزاده-رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک 

تربت حیدریه /۲88 م الف 
تاریخ انتشار:99/6/۲۳ 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه امیر پیشاور برابر درخواست شماره ۷۰9۰ مورخه ۱۳99/۰6/۱6 وبرابر 
وکالتنامه رسمی شماره ۵۳68۵ مورخه ۱۳99/۰۵/۲۳ توسط دفترخانه اسناد رسمی 9۳ 
مشهد و باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت یک 
دانگ و نیم  از ششدانگ پالک ۱۰ فرعی از ۲۳۷ اصلی واقع در بخش یک اربعه تربت 
حیدریه که متعلق به محمدتقی پیشاور میباشد به علت نامعلوم مفقود گریده که بابررسی 
سوابق دفتر امالک تربت حیدریه سند مالکیت مذکور ذیل دفتر ۲۲۵ صفحه ۱۳۷ بنام 
محمدتقی پیشاور فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۰69۰۳8۱۰۰۱ صادره تربت حیدریه 
صادر و تسلیم گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 
۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد./محمدکاظم 

باقرزاده-رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک تربت حیدریه /۲8۷ م الف 
تاریخ انتشار:99/6/۲۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1554- یکشنبه 23 شهریور 61399 ورزش دنیای 

شکار 575 مدال بین المللی زنان ورزشکار در سال 9۸

از  جوانان  و  ورزش  وزارت  زنان  ورزش  نظارت  و  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
کسب ۵۷۵ مدال رنگارنگ در رویدادهای بین المللی در سال 98 خبر داد و گفت: 
این افتخار ماحصل تالش فعالیت ۴9 فدراسیون در بخش ملی و حضور زنان در 

۴۷ رشته ورزشی در عرصه های جهانی و آسیایی است.
زهراالسادات موسوی درباره دستاوردهای حوزه ورزش زنان در سال 98 اظهار 
داشت: عضویت در ۷۷ مجمع بین المللی ورزشی و ۱8۲ مورد اعزام به رویدادهای برون 
مرزی و ۳۴ میزبانی خارجی از دیگر دستاوردهای ورزش زنان در سال گذشته است.

وی به کسب ۲۰ سهمیه جهانی در حوزه ورزش زنان اشاره کرد و افزود: کسب 
هفت سهمیه المپیک توکیو در رشته های )تیراندازی/ کاراته/ تکواندو(،  ۱۰ سهمیه 
پارالمپیک توکیو در رشته های جانبازان و معلوالن )پاراتیراندازی،  پارادوومیدانی،  
قایقرانی، تیراندازی با کمان( و کسب سه سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۰ جوانان 
از افتخارات حوزه ورزش زنان در سال گذشته بوده که  سوییس در رشته اسکی 
در کنار آن کسب ۷۷ کرسی بین المللی ورزشی با هدف افزایش مشارکت زنان در 

مجامع بین المللی در نوع خود بیسابقه است.
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت ورزش زنان ادامه داد: در عین حال زنان در 
۲۱6 مسابقه بین المللی شرکت کردند که در مجموع ۱8۲ اعزام و ۳۴ میزبانی در 

سال گذشته از دستاوردهای دیگر این بخش بشمار می رود.
یک میلیون ۴۱۲ هزار و ۲9۳ ورزشکار زن سازمان یافته

موسوی از کسب ۵۷۵ مدال توسط زنان در میادین بین المللی شامل ) ۲۱۰ 
طال/ ۱6۱ نقره / ۲۰۴ برنز ( و اعزام 8۰  داور زن به مسابقات بین المللی در سال 
زن  ورزشکار  و ۲9۳  هزار  میلیون ۴۱۲  گفت: همچنین  یک  و  داد  خبر  گذشته 

سازمان در کشور فعالیت دارند.
را هم ۱۲  مردان(  و  )زنان  منظوره  دو  فعال  ورزشی  باشگاه های  تعداد  وی 
هزار و ۷۳8 باشگاه عنوان می کند که از این تعداد سه هزار و 9۳۱ باشگاه ورزشی 

ویژه زنان است.
تصویب لباس ۴۷ رشته برای ورزشکاران زن

سرپرست سابق فدراسیون اسکیت در بخش دیگری از این گفت و گو اعالم 
کرد که تاکنون پوشش ۴۷ رشته برای ورزشکاران زن جهت حضور در میادین ملی 

و بین المللی تصویب شد.
موسوی به کسب نخستین های  ورزش زنان  در سال 98 گریزی زد و گفت: 
ارتقاء ساختار تشکیالتی ورزش زنان از رییس گروهی به معاونت ورزش زنان استان، 
کسب مدال طال در رقابت های جهانی تیمی میکس در رشته تکواندو، کسب مجوز 
راهیابی به المپیک ۲۰۲۲ جوانان سنگال در رشته ووشو، کسب مدال طال در جام 
جهانی جوانان در ماده میکس رشته تیراندازی، داوری  زنان ایرانی در رویداد غرب 
آسیا دررشته پاراوزنه برداری و نخستین حضور رسمی زنان در ورزشگاه آزادی به عنوان 
تماشاگر دیدار فوتبال تیم ملی ایران و کامبوج برگی از افتخارات حوزه زنان است.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری کالس مربیگری D جهانی پس از انقالب با 
مدرس فدراسیون جهانی و حضور 6۲ بانوی مربی در رشته هندبال، کسب مجوز 
رشته های اسکی کوهستان و صحرانوردی در المپیک زمستانی جوانان در سال ۲۰۲۰، 
کسب مقام سوم هوپس آسیا در رشته تنیس روی میز، برگزاری مسابقات المپیاد برتر 
ورزش کشور در رشته موتور کراس اتومبیل رانی، برگزاری مسابقه موتور سرعت 
زنان و آمــوزش موتــورهای سنگین مختــــص زنان در رشته اتومبیل رانی و 
اعزام تیم ملی بزرگساالن به مسابقات آسیایی و جهانی در رشته وزنه برداری نیز از 

اتفاق های مهم ورزش زنان در سال 98 بود.
مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت ورزش زنان کسب نخستین مدال برنز در 
رقابت های بین المللی جام سلیمان اوغلو ترکیه در رشته وزنه برداری، کسب اولین 
مدال برنز کاتا زنان در رقابت های ساحلی قهرمانی جهان در رشته کاراته، کسب 
مدال طال در مسابقات قهرمانی آسیا رشته کوهنوردی )دیواره نوردی(،  کسب ۲ 
مدال طال و یک مدال نقره و 6  مدال برنز در مسابقات جهانی رشته موی تای 
ورزش های رزمی، کسب مقام سوم در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۱9 آسیا در رشته 
در  برنز(  )مدال  مقام سوم  و کوهستان، کسب  جاده  استقامت  در  دوچرخه سواری 
دانش آموزی،   ورزش های  فدراسیون  دیسک  پرتاب  دوومیدانی  جهانی  مسابقات 
کسب مدال طالی رشته پدل بورد مسابقات موج سواری قهرمانی آسیا در فدراسیون 
انجمن های ورزشی و کسب مقام سوم جهان در مسابقات جهانی پیوند اعضاء را 

دیگر دستاوردهای زنان در سال گذشته برشمرد.
توجه و ضرورت آموزش در بخش های مختلف ورزش زنان

موسوی در بخش دیگری از گفت و گوی خود به ایرنا گفت:  طراحی و برگزاری 
دوره های آموزشی با هدف توانمندسازی منابع انسانی متخصص ورزش زنان با عناوین 
بررسی آسیب های ناشی از فضای مجازی در ورزش، رویکردهای مدیریت منابع 
انسانی در ورزش، مفاهیم نوین، برنامه ریزی راهبردی در ورزش، بررسی مسایل 
زیستی، روانی و اجتماعی زنان در ورزش، مدیریت ارتباطات موثر در ورزش، مدیریت 
هیجانات در ورزش، اجرای طرح سنجش آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی بانوان 
و غربالگری شاخص های تندرستی و سالمت زنان حوزه ستادی و معرفی و تجلیل 
از بانوان کارآفرین و تاثیرگذار در توسعه ورزش زنان هم از فعالیت معاونت ورزش 
زنان در سال گذشته است.به گفته وی، ایجاد زمینه های الزم برای کسب سهمیه 
المپیک و پارالمپیک، اهداء نشان شجاعت به بانوی نابینای ورزشکار ایرانی از سوی 
کمیته بین المللی پارالمپیک در رشته اسکی نابینایان،  تدوین و اجرای برنامه های 
توانمندسازی نیروهای متخصص ورزش زنان با رویکرد افزایش تصدی گری مدیریت 
زنان در سازمان های مختلف ورزشی اعم از ادارات کل و فدراسیون ها، اعزام داوران و 
ناظرین رشته های مختلف ورزشی به رویدادهای بین المللی به منظور کسب تجربه 
و ارتقاء دانش تخصصی، برگزاری برنامه فرهنگی ورزشی به مناسبت گرامی داشت 
هفته عفاف و حجاب )مسابقات، جشنواره  ها، کارگاه  های آموزشی، نشست  ها از دیگر 

فعالیت این حوزه است.
برگزاری ۴۳8 اردوی تدارکاتی داخلی و خارجی 

اردوهای  برگزاری  درباره  زنان  ورزش  نظارت  و  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر 
تدارکارتی در سال 98 گفت: در سطح داخلی ۴۱۷ اردو و در سطح بین المللی ۲۱ اردو 
و در مجموع چهار دیدار تدارکارتی در بخش زنان طی سال گذشته برگزار شده است.

رقابت   ۳9۱ که  داد  توضیح   98 سال  در  داخلی  رقابت های  درباره  موسوی 
قهرمانی کشور، ۱۰۱ لیگ و  ۱۷8 رویداد در سطح داخلی در سال 98 در رشته های 

مختلف برگزار شده است.
وی ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی را یک هزار و 8۵ نفر و تعداد 
ورزشکاران عضو تیم ملی را 669 نفر عنوان کرد و گفت: در مجموع ۲۱6 رویداد 

بین المللی برگزار شده است و ۱8۲ اعزام در سال 98 صورت گرفت.  
انجام  فعالیت های  از دیگر  زنان  مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت ورزش 
شده در معاونت ورزش زنان را توسعه در بخش ورزش همگانی عنوان کرد و گفت: 
۱۴ هزار و 9۰۵ رویداد در ورزش همگانی برگزار شد که یک هزار و ۴۵۰ برنامه به 

طور مشترک با نهادهای دیگر اجرا شده است.
حضور ۳۵ هزار مربی فعال و ۳۵ هزار داور فعال در سال 98

موسوی در بخش دیگری شمار مربیان در سال 98 را ۱۰۷ هزار و ۱9۴ مربی 
عنوان کرد که از این تعداد ۳۵ هزار و ۲۱۷ مربی فعال هستند. همچنین از مجموع 

۷۱ هزار و 9۰۴ داور ۳۵ هزار و ۲9۵ داور فعالیت دارند.
مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت ورزش زنان درباره برنامه های امسال هم 
گفت: طرح  طبیعت گردی خانواده سالمت پایدار، طبیعت ماندگار،  طرح مهارت های 
دفاعی )پیرامید ورزشی(، آموزش و توانمندسازی مربیان آمادگی جسمانی و پیالتس 
)در راستای اجرای طرح سنجش ساختار قامتی زنان و دختران روستایی و عشایری 
کشور(، المپیاد استعدادهای ورزشی دختران روستایی و عشایری کشور، برگزاری 
کارگاه های آموزشی ویژه معاونان ورزش بانوان، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه 
نواب رییس زن فدراسیون های ورزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مربیان و 
داوران ملی، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه ورزشکاران تیم های ملی و برگزاری 
ورزشکاران  و  داوران  مربیان،  مدیران،  ویژه  توانمندسازی  آموزشی  کارگاه های 
برنامه های است که با توجه به گسترش شیوع کرونا به مرور تا پایان سال اجرا می شود.

کمک »مسی« به طرفدار نوجوان آرسنال
باشگاه  ستاره  فوق  و  کاپیتان 
کودک  برای  ا  ر عینکی  رسلونا  با
کم بینای آرسنالی ارسال کرد تا بتواند 
بازی های تیم محبوبش را بهتر تماشا 

کند.
به گزارش مارکا، یک شرکت که 
به دنبال بهتر کردن وضعیت دید افراد 
نابینا و کم بینا در جهان است، »لیونل 
مسی« را به عنوان سفیر خود معرفی 

کرده است. 
این شرکت در تالش است تا با ابزار به روز و پیشرفته، زندگی افراد نابینا 
و کم بینا را شادتر کند. از همین رو این شرکت دستگاهی با نام چشِم من سخته 
تا توان دید کم بینایان را افزایش دهد.مسی که سفیر این شرکت است، هر سال 

یکی از این دستگاه ها را به یکی از کم بینایان هدیه می دهد.
کاپیتان بارسا در این باره بیان داشت: من از اینکه سفیر این شرکت هستم 
بسیار افتخار می کنم زیرا این دستگاه واقعا در دید کم بینایان تغییر ایجاد می کند.

مسی تایید کرد: ما در حال مشاهده دستگاهی هستیم که زندگی کاربران 
آن را تغییر دهد. این یک اتفاق هیجان انگیز است. مالقات با این افراد از سراسر 
جهان شگفت انگیز است و چیزی که بیشتر شگفت آور است این است که تقریبًا 
۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان با شرایط بینایی رنج می برند اما دستگاه چشم 
من کیفیت زندگی آن ها را به شدت بهبود می بخشد. این فوق ستاره ۳۳ ساله در 
پایان یکی از دستگاه های چشم من را به یک هوادار نوجوان آرسنالی اهدا کرد تا 

او بازی های فصل پیش رو توپچی ها را با وضوح بیشتر تماشا کند.

دستمزد باالی »مارِسلو« او را از رونالدو دور کرد
و  یوونتوس  فوتبال  تیم های 
اینترمیالن با فهمیدن رقم درخواستی 

مارسلو از خرید او منصرف شدند.
به گزارش سایت اسپانیایی آ اِس، 
اخیر  روزهای  در  ساله   ۳۳ »مارسلو« 
مذاکراتی با تیم های فوتبال یوونتوس 
و اینتر داشت اما رقم دستمزد هفتگی 
که او پیشنهاد داده بود، این ۲ تیم را از 
جذب او منصرف کرد. مارسلو خواهان 

هشت میلیون یورو خالص در سال شده بود.  او هم اکنون در سایت ترانسفرمارکت 
۱6 میلیون یورو قیمت گذاری شده است. قیمت مناسب خرید او تیم های اینتر و 
یوونتوس را مجاب کرده بود تا این مدافع برزیلی را خریداری کنند اما رقم دستمزد 

او این ۲ تیم ایتالیایی را از این انتقال منصرف کرد.   
این بازیکن برزیلی که دو سال از قراردادش با رئال مادرید باقی مانده، می داند 
که این فصل را باید بیشتر به عنوان یار تعویضی به میدان رود چرا که »فرالن 
مندی« بازیکن مورد عالقه »زین الدین زیدان« در این پست است و اگرچه او 
همیشه از مارسلو حمایت کرده و به او اعتقاد داشته، اما اختالف سن و شرایط 

جسمی به نفع بازیکن جوان فرانسوی است.
او در ۵۰9 بازی برای کهکشانی ها، آمار ۳8 گل و 9۵ پاس گل را برای 

خود ثبت کرده است.

بازگشت نیمار به تمرینات 
به  که  ژرمن  پاری سن  مهاجم 
کرونا مبتال شده بود بهبود یافت و به 

تمرینات برگشت.
به گزارش آس، پاری سن ژرمن 
در نخستین بازی اش در فصل جدید 
لیگ یک فرانسه به مصاف لنس رفت 
و در نبود چند بازیکن خوب خود با یک 

گل مغلوب میزبانش شد.
کم کم بازیکنان غایب PSG به 

تیم می پیوندند. این در حالی است که فرصت کمی برای آماده سازی خود داشته 
اند که یکی از آن ها نیمار است. 

مهاجم برزیلی با پیام خود در شبکه های اجتماعی خبر خوشی به هواداران تیم 
فرانسوی داد چون اعالم کرد دیگر به ویروس کرونا مبتال نیست. او در توئیترش 

نوشت: »به تمرینات برگشتم و خیلی خوشحالم.” 
اکنون پاری سن ژرمن می تواند از ستاره خود بهره ببرد در حالی که امشب 
این توماس توخل گفته بود که نمی داند  از  باید به مصاف مارسی برود. پیش 
نیمار می تواند در دیدار یکشنبه به میدان برود یا نه. اگر در فهرست نهایی قرار 
بگیرد و بازیکنان آماده تری در اختیار داشته باشد از آن ها بهره خواهد برد چون 

بازیکن برزیلی احتماال تنها یک بار بتواند تمرین کند.

باتشوایی: به خانه خودم بازگشتم
مهاجم تیم ملی بلژیک و چلسی 
بعد از پیوستن قرضی به پاالس عنوان 

کرد به خانه خود بازگشته است.
در  چلسی  اکسپرس،  گزارش  به 
فصل قبل مشکالت زیادی در خط حمله 
خود داشت. مصدومیت ها و محرومیت 
ها باعث شد تا مسئوالن این باشگاه تیمو 
ورنر و کای هاورتز را به خدمت بگیرند 
در  باتشوایی  میچی  به  نیازی  عمال  و 

این تیم نبود و این بازعث شد که مهاجم تیم ملی فوتبال بلژیک با امضای قرارداد 
قرضی یک ساله راهی کریستال پاالس شود.باتشوایی بعد از پیوستن به کریستال 
پاالس گفت: من احساس می کنم اکنون در خانه خودم هستم، بنابراین همه چیز 
برای من خوب است. من قبال در این تیم بودم و اینجا حس خوبی دارم. اولین بار 
نیست که اینجا هستم. من هم تیمی ها را می شناسم، گاف را می شناسم، می 
دانم باشگاه در اینجا چگونه کار می کند. برای من، این بهترین تصمیم است. من 
خوشحالم، مربی خوشحال است، هم تیمی هایم خوشحال هستند. بهتر است دست 
به کار شویم تا فصلی خوب برای هواداران رقم بزنیم.روی هاجسون  سرمربی تیم 
گریستال پاالس نیز با خوشحالی از به خدمت گرفتن این بازیکن گفت: من بسیار 
خوشحالم که میچی را با یک قرارداد قرضی برای یک فصل به دست آوردیم. او 
قبال بازیهای خوبی برای ما انجام داده بود و اخیرا نیز در تیم ملی کشورش خوب 
خواهد کرد. مطمئن هستم او در این فصل یکی از بهترین بازیکنان ما خواهد بود 
و عملکرد خوبی در گلزنی خواهد داشت. همه بازیکنان میچی را کمک خواهند 

کرد تا بتواند وظیفه گلزنی تیم را در فصل جدید انجام دهد.

استیو مک منمن:
گرت بیل در لیگ برتر به باالترین سطح خود بر می گردد

استیو مک منمن، هافبک سابق 
که  کرد  امیدواری  ابراز  مادرید  رئال 
گرت بیل به لیگ برتر انگلیس بازگردد.

با  بیل  گرت  قرارداد  از  سال  دو 
الدین  زین  اما  باقی مانده  مادرید  رئال 
زیدان هیچ عالقه ای به ادامه همکاری 
با ستاره ولزی ندارد. با وجود این که به 
نظر می رسد گرت بیل در رقابت های 

فصل پیش رو هم یک نیمکت نشین محض در رئال خواهد بود اما او و مدیربرنامه 
اش اصرار زیادی به ماندن در جمع کهکشانی ها دارند.

هافبک سابق رئال مادرید اما احساس می کند که گرت بیل در صورت بازگشت 
به لیگ برتر انگلیس می تواند دوباره به روزهای خوش گذشته بازگردد و باید سریعًا 
در این راستا اقدام کند. استیو مک منمن در این باره گفت: » من فکر می کنم 
که گرت بیل می تواند در لیگ برتر انگلیس بازی کند و دوباره به باالترین سطح 

خود برگردد. من واقعا نسبت به این موضوع امیدوار هستم.”
مک منمن در ادامه گفت : » من می دانم که او ۳۱ ساله است و در این 
مدت با مصدومیت های زیادی روبرو شده اما فکر نمی کنم که در سال های اخیر 
زیاد فوتبال بازی کرده باشد بنابراین باید کامال آماده و قدرتمند به نظر برسد. 
مهم ترین چیز برای گرت بیل فوتبال بازی کردن است. اگر او نتواند این کار را 
در رئال مادرید انجام دهد، فکر می کنم که باید به دنبال امتحان کردن آن در 

جای دیگری باشد.«

با وجود اینکه پرسپولیس  
ایران از دو بازی قبلی خود در 
لیگ قهرمانان آسیا فقط یک 
امتیاز کسب کرده اما می تواند با پیروزی 
یک  مرحله  به  رو  پیش  بازی های  در 

هشتم صعود کند.
قطر  عازم  درحالی  پرسپولیسی ها 
آسیا  قهرمانان  لیگ  ادامه  در  تا  شدند 
شرکت کنند که از دو دیدار قبلی خود 
فقط یک امتیاز کسب کرده اند و شرایط 

خوبی را در جدول ندارد. 
 C شاگردان گل محمدی در گروه
این رقابت ها در نخستین دیدار خود دو 
الدحیل شکست خوردند  برابر  بر صفر 
و یک هفته بعد از این دیدار هم برابر 
دو  بر  دو  تساوی  به  امارات  الشارجه 
رسیدند. حاال پرسپولیس درحالی خود 
را برای ادامه بازی ها آماده می کند که 
با یک امتیاز و به لطف تساوی در خانه 
حریف، باالتر از از الشارجه در رتبه سوم 
جدول قرار دارد. در این گروه التعاون 
که برابر الدحیل و الشارجه به پیروزی 
امتیاز تیم نخست جدول   6 با  رسیده، 
برابر  پیروزی  با  هم  الدحیل  و  است 
در جایگاه دوم  امتیاز   ۳ با  پرسپولیس  
دو  در  باید  حاال  دارد.پرسپولیس  قرار 
بازی با فاصله سه روز برابر التعاون به 
الدحیل و  برابر  ادامه  از  برود و  میدان 
الشارجه بازی کند. با توجه به بازی های 
جدول،  در  تیم ها  جایگاه  و  رو  پیش 
را  شانس  این  گل محمدی  شاگردان 

دارند که با پیروزی برابر رقبا، به مرحله 
یک هشتم نهایی صعود کنند. 

نشین  که صدر  عربستان  التعاون 
گرون C است، چهار دیدار اخیر خود را 
در لیگ عربستان با شکست پشت سر 
گذاشته و با ۳۵ امتیاز در جایگاه دوازدهم 
به کار خود پایان داده است. الدحیل نیز 
که به تازگی کارش در فصل جدید لیگ 
ستارگان قطر آغاز کرده، با سه امتیاز از 
بازی در جایگاه چهارم جدول قرار  دو 
لیگ  قبل  در فصل  الشارجه هم  دارد. 
امارات با ۳۵ امتیاز جایگاه پنجم جدول 

را به خود اختصاص داده است.
***

از  می تواند  پرسپولیس  ترابیان: 
گروهش صعود کند

پیشکسوت پرسپولیس معتقد است 
این تیم توانایی صعود از گروه خود در 

لیگ قهرمانان آسیا را دارد.
آیا  ینکه  ا درباره  بیان  ترا رضا 
قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس می تواند 
خیر،اظهار  یا  برسد  موفقیت  به  آسیا 
داشت: با توجه به جدایی چند بازیکن 
به  توجه  با  البته  و  است  دشوار  کار 
مشکالت مدیریتی که پیش آمده کمی 
تجربه  با  بچه ها  اما  شده  سخت  کار 
هستند و می توانند تیم را جمع و جور 
کنند. فکر می کنم پرسپولیس بتواند به 
در  اما  کند  صعود  گروهش  از  راحتی 

مراحل بعدی کار سخت است.
وی در خصوص خریدهای جدید 
پرسپولیس، گفت: توقع بود پرسپولیس 
بهتر خرید کند اما باز هم بازیکنان بدی 
پرسپولیس  در  اگر  و  نشدند  تیم  جذب 
تمام توان خود را بگذارند می توانند هم 
پرسپولیس.  هم  شوند  موفق  خودشان 

االن هم شرایط طوری شده که ستاره ها 
بین تیم ها تقسیم شدند.

داد:  ادامه  پرسپولیس  پیشکسوت 
فکر می کنم دو یا سه خرید پرسپولیس 
خوب بود اما به نظرم استقالل بهتر از 
پرسپولیس یارگیری کرد. هرچند با وجود 
»یحیی گل محمدی«  که کارش را بلد 

است، می شود به این تیم امیدوار بود.
مشکالت  خصوص  در  بیان  ترا
ه  شگا با ر  د یتی  مدیر تنش های  و 
سال های   : کرد کید  تا پرسپولیس، 
سال است که پرسپولیس و استقالل 
به  آن هم  که  دارند  مدیریتی  مشکل 
باال سر  این است که مدیرانی  خاطر 
این تیم ها می آیند که به قول معروف 
هر  که  می بینیم  نیستند.  کاره  این 
بی تجربه  بار یک مدیر  ماه یک  چند 
و  می آید  استقالل  و  پرسپولیس  به 
بعد از باال آوردن کلی بدهی می رود 
بی تجربه  مدیر  به  را  خود  جای  و 

می دهد. بعدی 
مدیری  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شود  موفق  پرسپولیس  در  می تواند 
و  بیاورد  در  مدیریت  از  سر  هم  که 
باشد.  داشته  سررشته  فوتبال  در  هم 
چنین مدیری باید چهار یا پنج سال در 
بتواند  تا  بماند  استقالل  یا  پرسپولیس 
مدام  که  می بینیم  اما  باشد  اثرگذار 
مدیران عوض می شوند و همه هم جز 
اینکه بدهی باال بیاورند و بی رویه پول 

خرج کنند کاری انجام نمی دهند.

لیگ قهرمانان آسیا؛

صعود پرسپولیس، ماموریت ممکن!

آ  آندره  نزدیک  دوست  و  خبرنگار 
استراماچونی تاکید کرد اگر به استراماچونی 
بود او دوست داشت برای هدایت استقالل 

به ایران برگردد.
نزدیک  دوست  و  خبرنگار  مارتزیو  دی  جانلوکا 
گفت:  استقالل  سابق  سرمربی  استراماچونی  آ  آندره 
به  فقط  اگر  باز می گردد؟  استقالل  به  استراماچونی 

او بستگی داشت پاسخ مثبت بود. ولی اکنون در حال 
حاضر اوضاع پیچیده شده است.

 تماس ها و مذاکرات با این مربی در روزهای 
حال  این  با  است  بوده  جریان  در  خوبی  به  اخیر 
مشکل  اکنون  که  داشت  توجه  را  نکته  این  باید 
و  مربیان  گذارد  نمی  که  است  ایران  داخل  قانون 
تنش  یک  و  بیایند  کشور  این  به  خارجی  بازیکنان 

وررش  وزارت  و  فوتبال  فدراسیون  و  استقالل  بین 
ایجاد شده است اما استقالل عقیده دارد این قانون 
در مورد استراماچونی اجرا نمی شود زیرا او قبال در 

ایران کار کرده است.
استراماچونی  نوشت:  مطلب  این  ادامه  در  او 
قراردادی  نشود  حل  مشکل  این  اگر  و  است  منتظر 

امضا نخواهد کرد.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

دی مارتزیو: استراماچونی دوست دارد به استقالل برگردد

بازیکنان  می گوید  یاوری  محمود 
ما ضرر  فوتبال  به  که  این  از  غیر  خارجی 

می زنند، ارزش دیگری ندارند.
فوتبال،  پیشکسوت  یاوری،  محمود 
کرد:  اظهار  نوزدهم  لیگ  کیفیت  درباره 
بینی  پیش  قابل  غیر  اتفاق  گذشته  فصل 
پیش  جهان  کل  در  مساله  این  و  داد  رخ 
آمد و به شکلی نبود که یک کشور درگیر 
کرونا باشد و یک کشور نباشد. ما هم این 
این قاعده مستثنی نبودیم و به این ویروس 
آلوده بودیم. فوتبال ما هم که از نظر نظم 
دادن ضعیف است، بیشتر ضربه خورد. خیلی 
از تیم هایمان مثل سپاهان ضربه خوردند. 
این تیم در نیم فصل اول مدعی بود و در 
نیم فصل دوم دیدید چه مشکالتی گریبان 
گیرش شد و تا کجا رفت. سپاهان هیچوقت 
تغییر ماهیت نمی داد ولی چنین مشکالتی 

برایش پیش آمد.
استقالل و پرسپولیس با وجود کرونا 

هم چیزی را از دست ندادند
او ادامه داد: فوالد تنها تیمی بود که 
از این مساله به هیچ وجه هراس نداشت و 
به  اما  رفت  جلو  الکپشتی  کرد.  را  کارش 
و  تراکتور حرف  رسید.  نسبی هم  موفقیت 

همراهش  زیادی  حاشیه های  و  حدیث ها 
استقالل  گرفت.  جام  نهایت  در  ولی  بود 
و پرسپولیس هم در این مسیر چیزی را از 
دست ندادند چرا که همان چیزی که باید 
می شد، برایشان اتفاق افتاد. پرسپولیس باید 
پیروز  باید  هم  استقالل  و  می شد  قهرمان 
می کرد  کسب  قبولی  قابل  رتبه  و  می شد 
که همه این ها به نتیجه رسید. بعد از نتایج 
ضعیف استقالل، به این تیم شوک وارد شد 

و دوباره نتایج خوبی گرفتند.
مجیدی رفت که در آینده با وضعیت 

بهتری برگردد و جبران کند
بیان این که اختالفاتی که  با  یاوری 
بین سرمربی و باشگاه استقالل به وجود آمد 
سوری نبود، گفت: این اختالفات و اشتباهات 
ریشه در ارتباطات قبلی داشت و طوری شد 
که سعادتمند و مجیدی مشکلشان رو شد 
و همه فهمیدند که این مشکل حل نشدنی 

است. مجیدی که جوان تر بود بیشتر تحت 
تاثیر قرار گرفت. نمی خواهم بگویم میدان را 
خالی کرد ولی رفت که در آینده با وضعیت 
بهتر و با ساختار بهتری برگردد و جبران کند. 

به طور کلی ما لیگ خوبی نداشتیم.
کیفیت لیگ ایران بدون وجود تماشاگر 

پایین آمد
ایران  لیگ  کیفیت  داد:  ادامه  او 
پایین آمد. نمی توانیم  بدون وجود تماشاگر 
چرا  ندارد  عیبی  و  نیست  تماشاگر  بگوییم 
پنجگانه  ارکان  از  یکی  تماشاگران  که 
تشکیل دهند یک مسابقه هستند. مدیران 
و  بازیکنان  ها،  رسانه  کادرفنی،  کالن، 
هر  که  هستند  موثری  عامل های  مردم 
باز  حرکتش  مسیر  از  فوتبال  نباشند  کدام 
با  فدراسیون  و  باشگاه ها  ببنید  می ماند. 
عدم حضور تماشاگران چقدر ضرر می کنند. 
تماشاگر باید بیاید تا تخلیه شود و وقتش را 
بگذراند و تفریحی داشته باشد. ال به الی 
حضور تماشاگران اصل فوتبال نهفته است 
و فوتبال بدون آن ها لذتی ندارد. تنها کسی 
که سر جایش می ماند صدا و سیما است که 
این عامل هم اگر نباشد دیگر فوتبال معنا 

و ثمری ندارد.

پیشکسوت فوتبال ایران:

اسکوچیچ مربی خوب و بی ادعایی است
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از راست داریوش مودبیان و اسداهلل امرایی
اختصاصی دنیای جوانان

شمعیم و دلی مشعله افروز
 و دگر هیچ 

ملک الشعرا بهار

 شمعیم و دلی مشعله افروز و دگر هیچ
شب تا به سحر گریه جانسوز و دگر هیچ

افسانه بود معنی دیدار، که دادند
در پرده یکی وعده مرموز و دگر هیچ

خواهی که شوی باخبر از کشف و کرامات
مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ

زین قوم چه خواهی؟ که بهین پیشه ورانش
گهواره تراش اند و کفن دوز و دگر هیچ

زین مدرسه هرگز مطلب علم، که این جاست
لوحی سیه و چند بدآموز و دگر هیچ

خواهد بدل عمر، بهار از همه گیتی
دیدار رخ یار دل افروز و دگر هیچ

محفل شعرخوانی شاعران فارسی زبان ایرانی و غیرایرانی 
به مناسبت روز شعر و ادب فارسی روز چهارشنبه ۲6 شهریور 

توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می شود.
بهروز جاللی مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اعالم خبر برگزاری محفل 
شعرخوانی شاعران فارسی زبان ایرانی و غیرایرانی به مناسبت 
فرارسیدن روز شعر و ادب فارسی در روز چهارشنبه ۲6 شهریور 
گفت: در این مراسم پیام های محسن جوادی معاون امور فرهنگی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و اقبال صالح الدین نوه عالمه 
اقبال  دبستان  ادبی  موسسه  رئیس  و  الهوری  اقبال  محمد 

پاکستان قرائت می شود.
با همکاری دفتر گسترش شعر و  این رویداد  افزود:  وی 
ادبیات داستانی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و انجمن 
ادبی اقبال الهوری به دبیری سیداحمد حسینی شاعر پاکستانی 
)متخلص به احمد شهریار(، با حضور ایوب دهقانکار مدیرعامل 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و جمعی از شاعران فارسی زبان 

ایرانی و غیرایرانی برگزار می شود.
مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی موسسه خانه 
کتاب و ادبیات ایران در ادامه گفت: انجمن ادبی اقبال الهوری 
به تازگی در سامانه جامع امور انجمن های ادبی کشور به نشانی 
به hlclubs.ir  ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کرده است. 
اعضای این انجمن، فارسی سرایان غیرایرانی هستند که عالوه 
بر ایران در کشورهای همسایه همچون افغانستان، تاجیکستان، 

پاکستان و هندوستان زندگی می کنند.
پروتکل های  یت  رعا با  مه  نا ین بر ا گفت:  جاللی 
بهداشتی اعالم شده ستاد ملی مقابله با کرونا روز چهارشنبه 
به دلیل  و  شد  خواهد  برگزار   ۱۷ ساعت  از  ۲6شهریور 
برنامه  این  در  متاسفانه  اجتماعی  فاصله  رعایت  ضرورت 
افتخار میزبانی حضوری دوستداران شعر و ادب از ما سلب 
از  را  برنامه  این  بنابراین عالقمندان می توانند  است.  شده 
و  کتاب  خانه  موسسه  اینستاگرام  کاربری  حساب  طریق 
ادبیات ایران به نشانی @khaneyeketab  دنبال کنند.

محفل شعرخوانی شاعران ایرانی و غیرایرانی برگزار می شود

مریم جعفری آذرمانی با ذکر 
مثال هایی، این موضوع را مطرح 
کرده که احتماال حسین منزوی از 

شعر شیون فومنی تاثیر گرفته است.
مریم جعفری آذرمانی - شاعر غزل سرا 
شیون  فرهنگی  بنیاد  که  در یادداشتی   -
فومنی آن را به مناسبت سال روز درگذشت 
این شاعر گیالنی )بیست وسوم شهریورماه( 
از  یکی  شاید  است:  نوشته  ساخت،  منتشر 
مسائل مهم پژوهشی در غزل معاصر، این 
باشد که بسیاری از شاعران غزل سرا تاریخ 
سرایش را زیر شعرشان نمی گذارند و همین 
تأثیرپذیری ها  و  تأثیرگذاری ها  بررسی  امر، 
مواردی  در  و  پژوهشگران سخت  برای  را 
از سوی دیگر، همان طور  ناممکن می کند. 
در  پژوهش  »بایسته های  کتاب  در  که 
و  تأثیرات  داشته ام،  اشاره  معاصر«  شعر 
تاریخی  بیشتر  معاصر،  غزل  جریان های 
در  شاعران  یعنی  کتبی،  تا  دارد  شفاهی 
جلسات و گردهم آمدن ها و ارتباطات میان 
در  و  می دانند  را  خود  تأثیرهای  خودشان، 
از  یکی  و  است  نشده  ثبت  چندان  جایی 
از مجالت  بسیاری  که  است  این  دالیلش 
غزل  ندرت  به  اخیر،  دهه های  در  ادبی 
منتشر کرده اند، و چون معمواًل شاعران قبل 
از چاپ کتاب شان، شعرهای تازه شان را در 
مجله منتشر می کردند، و برای غزل به جز 
معدودی مجالت و روزنامه ها که آن ها هم 
اغلب وابستگی های گروهی و حزبی داشته اند 
جایی برای انتشار به موقع نبوده است، بنابرین 
باید برای نوشتن سیر تحول غزل و تأثیرات 
مراجعه  اشخاص  به  یکدیگر،  بر  شاعران 
که  چاپ شده  کتاب های  به  فقط  نه  کرد 
اتفاق  گاهی سال ها بعد از سرودن شعرها، 
بعضی  که  است  این  مسئله دیگر  می افتد. 
شاعران غزل سرا، به دالیل مختلفی که هم 
برجسته تر  شعری،  هم  و  است  غیرشعری 
می شوند، مثاًل زودتر کتابی را منتشر می کنند 
یا بیشتر در محافل ادبی حضور دارند و این 
باعث می شود که شعرشان معروف تر شود و 
گاهی تأثیراتی از شاعرانی گرفته باشند که 
در آن محافل چندان حضور ندارند و شعرشان 

برای مخاطب چندان آشنا نیست.
پیش از برخورد با بعضی تأثیراتی که 

با شعر  بیشتر  این مجال خواهم گفت،  در 
اما  بودم،  مأنوس  فومنی  شیون  گیلگی  
دو  بصارتی،  زهرا  شاعر،  دوستان  از  یکی 
کتاب شعر فارسی شیون را معرفی کرد و 
وقتی خواندم دیدم مشترکات فراوانی بین 
شعر منزوی و شعر شیون وجود دارد و از 
آن جا که هر دو از عالقه مندان جدی شعر 
منزوی هستیم و خود من پایان نامه ارشدم 
دیدن  داشت،  اختصاص  منزوی  شعر  به 
این مشترکات ما را بسیار شگفت زده کرد 
مشترکات  این  از  یادداشت هایی  من  و 
ذهن  حضور  که  حدی  تا  خودم  برای  را 
چند  به  فقط  این جا  در  و  نوشتم،  داشتم 

نمونه اشاره می کنم:
وزید صاعقه از من چه ماند خاکستر

و کنده ای که همه چشم سوز و اشک آور...
چه بودم آه درختی به کوه لم داده

برای صبِر زمستانی ام شکوفه، ظفر...
درخت من چه خلیالنه خرقه بر تن کرد
خوشا شگفتی شوالی تار و پود شرر... 

چند بیت از غزل شیون فومنی(
تمام حادثه یک توده هیمه بود و شرر

و آن چه ماند ز من خاک بود و خاکستر
بدل به دود شد آن هم که بود در ذهنم

از آن تناوِر پرمیوه سبِز بارآور...
درخت های جوان تر! مرا به یاد آرید

در آن بهار که گل می کنید رنگین تر... 
)چند بیت از غزل حسین منزوی(

و
تمام عمر به سر بردم آرمیدن را

چو کرم پیله، قفس بافتم پریدن را 
)شیون فومنی(

کوچک  کرم  که  غم انگیزی  سرنوشت  چه 

ابریشم
فکر  به  ولی  می بافت  قفس  عمر  تمام 

پریدن بود 
)حسین منزوی(

و
مرزی ست زادگاهم با لهجه ای فراموش

با مردماِن چشمی در سوگ شب سیه پوش
از هیچ عصر کوچه سرخی نمی زند عشق

پژمرده دخترانش، گیالس زرد در گوش... 
)شیون فومنی(

داغ که داری امشب ای آسمان خاموش!
داغ کدام خورشید ای مادر سیه پوش!

این سرخی شفق نیست خون شقیقه کیست
که می چکد به رویت از گوش و از بناگوش

)حسین منزوی(
و

همیشه اسم زنی را بهانه می کردم
تو را قصیده اگر نه، ترانه می کردم

به کوچه باغ ترنم، تو را... تو را... ای عشق!
تو را خطاب به نامی زنانه می کردم 

)شیون فومنی(
من عاشق خود توام ای عشق و هر زمان

نامی زنانه بر تو نهادم بهانه را
)حسین منزوی(

در  منزوی  حسین  شعر  مثال های 
منتخب  بخِش  تغّزل«  و  ترمه  گزیده »از 
حوالی  در  عشق  مجموعه »با  شعرهای 
این  ابتدای  گزیده،  در  است.  آمده  فاجعه« 
بخش قید شده که تاریخ سرایش شعرها از 
6۷ تا ۷۲ بوده )که البته خوِد مجموعه »با 
عشق در حوالی فاجعه« در بهار ۷۱ منتشر 
شده که با تاریخی که در گزیده برای این 
است(  متفاوت  سال  یک  آمده  مجموعه 

ولی تاریخ سرایش تک تک شعرها زیرشان 
نیامده است.

مثال های شعر شیون فومنی از کتاب 
»از تو برای تو« چاپ 9۴ نشر ثالث است 
که در مقدمه اش ذکر شده که چاپ قبلی این 
کتاب در سال 8۷ بوده، و به هر حال سال ها 
است.  شده  منتشر  شاعر  درگذشت  از  بعد 
به صورت  کتابی که خودش  دو  در  شیون 
ناشرمؤلف منتشر کرده بوده تاریخ سرایش 
شعرها را معموال قید کرده که از دهة چهل 
و پنجاه و شصت... را شامل می شود، اما در 
کتاب مورد نظر ما »از تو برای تو« تاریخ ها 
حامد  مقدمه  در  چنان که  ولی  نشده،  قید 
فومنی فرزند شاعر اشاره دارد شعرهای این 
مجموعه حدود سال ۷۰ سروده شده: »در 
سال ۱۳۷۰ وقتی برای تعطیالت میان ترم 
دانشگاه از زنجان به رشت می آمدم به محض 
رسیدن به خانه، بی هیچ وقفه ای شیون مرا 
با  و  می نشاند  مهربانش  رودرروی چشمان 
خواندن شعرهای تازه سروده  شده این کتاب 
لحظه های  باران  با  وصف ناپذیر  شوری  با 
شاهد  گاه  و  می نمود  سیرابم  شاعرانه اش 
روح  بی قراری های عرق ریزان  و  بی تابی ها 
شعرها  این  سرایش  لحظه های  در  شاعر 

بوده ام.«
ادامه  در  آن چه  و  توضیحات  این  با 
خواهد آمد، می توان تا حدی حدس زد که 
منزوی از شعر شیون تأثیر گرفته باشد و نه 

برعکس، به چند دلیل:
نوشت  پا ر  د شیون  ین که  ا یکی 
مضمونی  یا  سطری  از  اگر  شعرهایش 
نام شاعِر  به  کرده،  تضمین  یا  گرفته  تأثیر 
موردنظرش اشاره کرده و بیت و سطر او را 
آورده است، اما به نام منزوی اشاره نکرده 
دو  این که شباهت های  به  توجه  با  و  است 
شاعر فراوان است، اگر تأثیر از سوی منزوی 

بود، شیون حتما اشاره می کرد.
دوم این که منزوی در پانویس بعضی 
از  که  می برد  نام  شاعرانی  از  غزل هایش 
شعرش تأثیر گرفته اند و اگر شیون از منزوی 
تأثیرگرفته بود، باز هم با توجه به این که تعداد 
موارد شباهت زیاد است، حتما منزوی به نام 
شیون هم باید فراوان اشاره می کرد اما من 

اشاره ای ندیده ام.

حسین منزوی از شیون فومنی تاثیر گرفته است؟

»عاشق داعشی من« برای سومین بار به بازار آمد
معرفت  کتابستان  انتشارات 
اثر هاجر عبدالصمد را با نام عاشق 
منتشر  سوم  بار  برای  من  داعشی 

کرد.
»عاشق داعشی من« تالش 
داعش  آشکار  جنایت های  می کند 
را در سایه داستانی عاشقانه روایت 
کند و از این رهگذر برخی مسائل 
به  مطلقه  زنی  نگاه  از  را  جامعه 

چالش بکشد.
تا  ه  د کر سعی  ه  یسند نو
سبک  با  را  داعش  جنایت های 
رمان  قالب  در  و  هنری  سیاق  و 

روایت کند و ماجرای دخترانی را بنویسد که با سرخوردگی از ظلم و بیداد 
جامعه خود، در دام اندیشه های مسموم داعش گرفتار شده اند و زمانی به 
حقیقت ماجرا پی می برند که دیگر دیر شده است و خود را در بند کسانی 
می بینند که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند و هریک دچار سرنوشتی خواندنی 

و عبرت آموز می شوند.
مهدیه  و  نوشته  را  کتاب  این  مصری  نویسنده  عبدالصمد،  هاجر 
منتشر کرده  معرفت  کتابستان  انتشارات  و  ترجمه کرده  را  آن  داوودی 

است.
این کتاب در ۲9۲ صفحه و قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است.

»قصه سینماجات عهد بوق« پشت ویترین کتابفروشی ها

کتاب قصه سینماجات عهد بوق نوشته سیدعلی کاشفی خوانساری از 
سوی نشر گویا منتشر شد.

تا  آغاز  از  را  ایران  سینمای  تاریخ  بوق  عهد  سینماجات  کتاب 
روایت  نوجوانان  برای  طنز  و  ساده  زبان  به  اسالمی  انقالب  وقوع 
ره  ا جشنو با  همزمان   ۱۳9۴ سال  در  پیشتر  کتاب  ین  ا می کند. 
سینمایی  بنیاد  سوی  از  همدان  در  نوجوان  و  کودک  فیلم  بین المللی 

بود. شده  منتشر  فارابی 
چاپ جدید قصه سینماجات عهد بوق از سوی نشر گویا در ۲۱6 صفحه 
و به قیمت ۲۴ هزار تومان منتشر شده است. از کاشفی خوانساری پیشتر 
و  کودک  سینمای  مقاله شناسی  کودک،  سینمای  منبع شناسی  کتاب های 
روزی، روزگاری سینما منتشر شده است و کتاب دایره المعارف سینما برای 

نوجوانان در نشر محراب قلم در دست انتشار است.
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فرناز میرزالو

فقط کاغذ دولتی است ، بقیه اقالم تولیدکتاب 
به قیمت آزاد تهیه می شود

نایب رئیس اتحادیه ناشران گفت: درحال حاضر کاغذ چاپ کتاب با نرخ دولتی 
تهیه می شوداما سایر اقالم هزینه ای برای تولید کتاب، بر اساس قیمت آزاد هستند.

محمود آموزگار درباره تخصیص نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ در 
آینده نزدیک

 گفت: کاغذی که مورد مصرف ناشران بود حداکثر با ارز ۴۲۰۰ تومان طی 
سال های گذشته وارد می شد و حتی قبل از تحریم و کرونا این رویه وجود داشت.

وی افزود: کاغذ کماکان به صورت یارانه ای و با ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ناشران 
توزیع می شود. سال گذشته با توجه به اینکه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 
دخالت هایی از حیث تخصیص کاغذ به ناشران داشت و از حیث مصرف و توزیع، در 
کنار وزارت ارشاد وارد میدان شد، روند کار بهبود یافت. این رویه موجب کاستن از 
قیمت های نجومی در بازار آزاِد کاغذ می شود و در این راستا عموم ناشران توانستند 

کاغذ مورد نیاز خود را از طریق سامانه ایجاد شده، دریافت کنند.
مدیر انتشارات کتاب آمه در ادامه با اشاره به قیمت کتاب در بازار، به ارائه آمار 
و ارقام متوسط قیمتی در سال های مختلف پرداخت و گفت: در سال ۱۳9۴ متوسط 
قیمت کتاب، ۱۴۰۰۰ تومان بود ولی در سال 99 به قیمت ۴۲ هزار تومان رسیدیم. 
این اختالف قیمتی نشان می دهد با وجود اینکه ناشران کماکان کاغذ را با قیمت 
یارانه ای دریافت کرده اند، اما دیگر هزینه های تهیه کتاب افزایش پیدا کرده و تقریبا 

به سه برابر رسیده است.
آموزگار گفت: قیمت کاغذ نقش بسیار کوچکی در قیمت گذاری نهایی کتاب 
دارد. هزینه ویراستار و صفحه بند به صورت جدی افزایش پیدا کرده است و حتی کاغذ 
با دو برار قیمت در بازار آزاد به فروش می رسد. قیمت کاغذ دولتی حدود ۱6۰ هزار 
تومان است. هزینه کاغذ ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کتاب را در بر می گیرد؛ 
خاصه این که کاغذ کماکان به صورت یارانه ای به دست مصرف کننده می رسد، اما 

سایر اقالم هزینه ای برای تولید کتاب، بر اساس قیمت آزاد است.
وی از تخصیص ارز نیمایی به کاغذ اظهار بی اطالعی کرد و گفت: کاغذ یکی 
از اقالم مهم و اساسی در کشور است و تصور می کنم به زودی هرچه در راستای 

گرانی بر سر سایر ملزومات رفته، درباره کاغذ هم پیش آید.
کرد  پیش بینی  همچنین  تهران  کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه  رئیس  نایب 
قیمت کتاب در آینده نزدیک افزایش یابد و افزود: هم اینک ناشران به دلیل نرخ 
تورم و زمان طوالنی که به اصِل هزینه های خود می رسند _که بیش از 9 ماه پس 
از فروش کتاب تخمین زده می شود_ سود و خواب سرمایه را از دست می دهند. به 
همین دلیل در صنف تالش داریم گردش پول و نقدینگی ناشران را سرعت ببخشیم.

تاریخ بلعمی در زمینه روایت تاریخ ایران 
باستان اهمیت بسیاری دارد

خطی  کتاب  گفت:  اسالمی  بزرگ  المعارف  دایره  مرکز  عالی  شورای  عضو 
تاریخ بلعمی که ترجمه فارسی تاریخ طبری است؛ از نظر روایت تاریخ ایران باستان 

اهمیت ویژه ای دارد.
علی بهرامیان عضو شورای عالی علمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی با 
بیان این مطلب گفت: نسخه خطی تاریخ بلعمی ترجمه تاریخ طبری است که تاریخ 
نگاری قرن دوم و سوم هجری است که روایت کننده آن دوران بوده و به نوعی کار 

رسانه های امروزی را انجام می داد.
وی ادامه داد: تاریخ طبری با توجه به مقام علمی محمد بن جریر طبری مؤلف 
این اثر، از هنگام تألیف مورد توجه قرار داشت و نخستین گام برای اقدام ترجمه 
آن به زبان فارسی بنابر مآخذ موجود، در دوران سامانیان و به قلم یا زیر نظر وزیر 

دانشمند سامانی ابوعلی محمد بن محمد بلعمی صورت گرفت.
بهرامیان افزود: ارزش های کتاب تاریخ بلعمی به ویژه از دید ما ایرانیان از چند 
منظر از تاریخ طبری هم بیشتر باشد. در درجه نخست به این دلیل که به لحاظ 
منابع و مآخذی که اغلب در حال حاضر در دست نیست؛ مورد توجه است و در برخی 
موارد اطالعات و آگاهی های بیشتری از تاریخ طبری به دست می دهد و دوم اینکه 

کتاب تاریخ بلعمی از نظر زبان فارسی ارزش خاص دارد.
عضو شورای عالی علمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی گفت: درست است 
که در آغاز قصد ترجمه تاریخ طبری در نظر بود و البته اساس این کتاب هم روایات 
منقول در تاریخ طبری است، اما به هر حال، حاصل کار سرانجام کتابی متفاوت بود 
و جالب است که مؤلف تاریخ بلعمی در موارد بسیاری بر طبری خرده هم گرفته 
است. ارزش این اثر تاریخی در قسمت های مربوط به ایران باستان اهمیت خاص 
دارد و از نظر احاطه بر روایات ملی ایران که شاهنامه ابومنصوری و بعد شاهنامه 
فردوسی بر آن اساس قرار داشت؛ بی اندازه مهم است. به ویژه که شماری از مآخذ 
آن در باب همین دوره، حتی بیرون از دایره رسمی و شناخته شده روایات ملی از 

ایران باستان قرار داشته، مانند آنچه در باب بهرام چوبینه آورده است.
وی افزود: کتاب تاریخ بلعمی که نسخه ای از آن نیز در کتابخانه ملی نگهداری 
می شود باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با اینکه تصحیحی از آن در دست است 
و جایگاه خود را دارد، برای تصحیح مجدد باید تمام نسخه های این کتاب در تمام 

کتابخانه ها و کشورهای دیگر گردآوری شود.
وی با اشاره به اینکه تصحیح کتاب تاریخ بلعمی بسیار دشوار است و حتی شاید 
بتوان دشواری آن را از جنبه هایی با تصحیح شاهنامه مقایسه کرد، گفت: نسخه های 
خطی بلعمی فراوان است و توجه به این کتاب و نسخه های متفاوت آن از منظر تاریخ 

زبان فارسی هم در حوزه پژوهشی زبان فارسی بسیار مهم است.
بهرامیان درباره کتاب تاریخ طبری نیز گفت: تاریخ طبری علی رغم شهرت 
چشمگیر آن، هنوز چنانکه باید شناخته نشده است و هنوز جای تحقیق بسیار دارد.

وی ادامه داد: محمد بن جریر طبری به عنوان فقیه و مفسر و عالم آملی، در 
زمان خود سنت های شناخته شده تاریخ نگاری قبل از خود را در این کتاب گرد آورد 
و باید آن را یکی از مهم ترین منابع برای شناخت سنت های تاریخ نگاری در دو 

سده پیش از طبری تلقی کرد.

رونوشت اگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم صغری نداف دارای شناسنامه شماره ۱۰به شرح دادخواست 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  به کالسه 99۰۰۰۲۰ 
تاریخ ۱۳98/۳/۱در  به شناسنامه ۱۲در  نداف  توضیح داده که شادروان عباسعلی 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر به
 /۲/۱۰ ۱۰متولد  شناسنامه  شماره  به  عباسعلی  فرزند  نداف  رضا  محمد   -۱

۱۳۴۱فرزند متوفی
۲- صغری نداف فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۱۰متولد  ۱/۲/ ۱۳۳۷  

فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳6۲ق 
امور حسبی یک نوبت اگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 
تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال  از  باشد  او  نزد  متوفی 

گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زاوه

آگهی حصروراثت
آقای عثمان تیره ء دارای شناسنامه شماره ۳۳۵ بشرح دادخواست به کالسه 
99۰۰۷۱۳/99 ش ۵/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کریم تیره ء بشناسنامه ۵۲9 مهاباد در تاریخ ۱۳99/6/۲ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به ۳ پسر 

و دو دختر.
۱- عثمان تیره ء فرزند کریم   دارای ش.ش ۳۳۵ پسر متوفی  

۲- جمال  تیره ء فرزند کریم   دارای ش.ش ۲66۲6  پسر متوفی  
۳- رزین تیرهء   فرزند کریم  دارای ش.ش ۳۳6 دختر متوفی  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳6۲ قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد ایوبی

سند مالکیت و برگ سبز خودروی سواری پراید به رنگ سفید 
مدل ۱۳86 به شماره شهربانی ۳9۴ ب 6۴ – ایران 96 و شماره 
موتور ۱88۰۰۷۲ و شماره شاسی 1412286062011S متعلق 
به خانم اشرف السادت موسوی فرزند سید جالل مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مزایده
 

امالک مازاد بانک کشاورزی استان سیستان 
آدرس  به  ستاد  سامانه  طریق  از  وبلوچستان 
مزایده  شماره  با   www.setadiran.ir
از تاریخ ۱۳99/۰6/۲۳   ۲۰99۰۰۴9۲۱۰۰۰۰۰۱

تا تاریخ ۱۳99/۰۷/۰۲ برگزار می گردد.

مدیریت شعب بانک
 در استان سیستان وبلوچستان 



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

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

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

یکشنبه ۲3 شهریور 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1554

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲75، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 6656۲801-6691731۲ -66915۲68      
فکس:661۲6139

 بهنوش بختیاری با »آقای سانسور« به سینما 
می آید

فیلم سینمایی »آقای سانسور« 
و  ده  ا رز جبا علی  نی  رگردا کا به 
از  گمرکی  غالمرضا  تهیه کنندگی 
چهارشنبه ۲6 شهریور در سینماهای 

کشور اکران خواهد شد. در فاصله چند روز 
مانده تا اکران سازندگان از اولین پوستر این 
فیلم با طرحی از عرفان بهکار رونمایی کردند.محمدرضا فروتن، بهرام 
افشاری، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، امید روحانی، محمود پاک نیت، 
علی مثنوی، گیتی قاسمی، امیر کربالیی زاده، صحرا اسدالهی، امیراشکان 
مثنوی، شاهین باباپور، علی ضیایی، حسن نوری و علی برقی، همراه با 
هنرمند خردسال آریانا مثنوی دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

علی جبارزاده فیلمنامه این فیلم را براساس فیلمنامه »پرده پوشی« 
به نویسندگی مهدی علی میرزایی به نگارش درآورده است.

»رمز و راز « مینو جبارزاده روی آنتن رادیو نمایش

مجموعه رادیویی »رمز و راز« 
به کارگردانی مینو جبارزاده روی آنتن 

شبکه رادیویی نمایش خواهد رفت.
مجید  را  راز«  و  »رمز  نمایش، 
درباره  آن  داستان  و  نوشته  حیدری 

مردی است که کارخانه تولید لبنیات دارد 
و خط تولید کارخانه اش دچار مشکل شده 
است اما علیرغم اصرار خانواده اش کارخانه را نمی فروشد ، زیرا رازی دارد 

که کسی از آن باخبر نیست.
ت  ا د لسا ف ا شر ا گی  تهیه کنند به  یش  نما ین  ا
سید مجتبی  هنرمندی  و با  قبادی فر  اشرف نژاد، افکتوری محمدرضا 
مقدم،  نمینی  مهدی  جوادیان،  نورالدین  محمد آقامحمدی،  طباطبایی، 
سیما خوش چشم، احمد گنجی، ناهید مسلمی، بهرام سروری نژاد و رویا 

فالحی ساعت ۱۰:۴۵ هر روز، از رادیو نمایش پخش می شود.

هنرمند پیش کسوت موسیقی مقامی خراسان
 در گذشت

دلدار رسول زاده یکی از هنرمندان 
منطقه  مقامی  موسیقی  پیش کسوت 
خراسان در سن ۷6 سالگی دار فانی 
موسیقی  هنرمند  گفت.این  وداع  را 

مقامی خراسان عالوه بر نوازندگی دوتار به 
خوانندگی هم اشتغال داشت.

دلدار رسول زاده، متولد روستای پیروحش در 9۰ کیلومتری شمال 
شرق شهرستان تربت جام و ۳۰ کیلومتری شمال شهر مرزی صالح آباد 
بود. شغل اصلی او کشاورزی بود و به همین دلیل کمتر در مجامع شهری 
به ارائه هنر می پرداخت، اما در صورت حضور در جمعی همگان مسحور 
هنر وی می شدند.این هنرمند پیش کسوت موسیقی مدتی از زندگی خود 
را ساکن مشهد بود و در این دوران از فعاالن مسجد جامع النبی شهرک 

شهید باهنر محسوب می شد.
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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

حکایت مسافرخانه دارهای قاتل روی صنه تئاتر

یش  نما که  کر  ا ذ نیما 
بر  را  آلبرکامو  نوشته  »سوءتفاهم« 
»دا«  نمایش   خانه  صحنه  روی 
نمایشی  اثر  این  اجرای  درباره  دارد، 
صادق زاده،  شبنم  بروفه،  لیال  گفت: 
ملیکا گل محمدی، فرید گلریز، بابک 

بینش، محمدحسین علیزاده، علیرضا ولی پور، 
عاطفه موسوی، فرزانه سیری، مهدی عباسی، شکیال تویلی، آتنا داداش 
زاده بازیگران این اثر نمایشی هستند و داستان نمایش، در مسافرخانه ای 
در قلب چکسلواکی می گذرد. مسافرخانه ای که دو زن اداره اش می کنند؛ 
مادری پیر و دخترش مارتا که برای رسیدن به یک زندگی بهتر و رفتن 
به آفریقا دست به کارهای غیرانسانی می زنند و مسافران مسافرخانه را 
به قتل می رسانند، اما با آمدن ژان پسر خانواده که ۲۰ سال از آنها دور 
بوده در قالب یکی از مسافران داستان وارد وضعیت متفاوتی می شود …
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تلویزیون براي معرفي یک استاد ادبیات 5 دقیقه هم وقت نمي گذارد!

اسماعیل امیني: ترانه هاي امروز یکي از یکي بدتر و بي معني تر هستند!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲63058۲4- فکس: ۲63058۲4 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲75۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

بسیاري معتقد هستند که سطح ترانه در موسیقي 
دالیل  هرکدام  و  کرده  پیدا  تنزل  شدت  به  کشور 
مختلفي را براي این موضوع مطرح مي کنند. عده اي 
معتقدند که سطح توقع مخاطب از ترانه پایین آمده، 
عده اي حضور ترانه سرایان ضعیف را دلیل آن مي دانند و 
عده اي دیگر هم مي گویند چون خوانندگان نمي خواهند 
پول خرج کنند، خودشان ترانه سرایي مي کنند و همین 
اسماعیل  است.  شده  ترانه ها  شدن  بي کیفیت  باعث 
امینی، دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دارد  و در 
رشته شعر مدرک درجه یک هنری گرفته است. به ۲ 
زبان فارسی و ترکی شعر سروده و بخشی از فعالیت 
ادبی او در حیطه نقد ادبی و پژوهش است. در میان 
گونه های ادبی بیشتر به طنز تمایل دارد و سال ها با 
و  داشته  همکاری  گوناگون  حوزه های  در  مطبوعات 
جشنواره  در  است.  بوده  گل آقا  نشریه  نویسندگان  از 
بین المللی طنز به رتبه نخست بخش پژوهش دست 
در  برتر  عنوان  نیز صاحب  در جشنواره فجر  و  یافته 
بخش فعالیت های ادبی شده است. عالوه بر تدریس 
در دانشگاه و همکاری با مطبوعات ادبی، به پژوهش 
ادبیات و به ویژه ادبیات طنز پرداخته است. در حوزه 
توسط  که  نوشته  فراوانی  آثار  نیز  تصنیف  و  ترانه 
امینی  است.  شده  اجرا  خوانندگان  و  موسیقی دانان 
عضو شورای موسیقی صداوسیما و عضو شورای شعر 
وزارت ارشاد نیز مي باشد. با او همراه شدیم تا بیشتر 
درباره وضعیت این روزهاي ترانه سرایي صحبت کنیم...

 
-در ابتدا دوست دارم بدانم که از نظر شما ترانه، 
صرفا براي سرگرمي است یا حتما باید اندیشه اي در 

پشت آن نهفته باشد؟
*به نظرم ترانه ۲ شاخه متمایز دارد که یکی از 
شاخه های آن برای سرگرمی است. البته این شاخه هم 
جدی است و نمی توانیم بگوییم بیهوده است. به هر 
حال سرگرمی هم جزو نیازهای انسان است. ترانه یک 
شاخه دیگر هم دارد که کارکرد اجتماعی، اندیشه و گاهی 
اعتراضی دارد. باید ببینیم کسی که ترانه می گوید اوال به 
زبان چطور نگاه می کند؟ برای من که اهل ادبیات هستم 
زبان از سایر چیزها مهمتر است. امروزه شاید بیش از 9۵ 
درصد ترانه ها درباره مناسبات عاطفی میان انسان هاست. 
لزوما همه آنها عاشقانه نیستند و اتفاقا بعضی از آنها 
به موضوعات  ترانه سراها  است.  و خشم  نفرت  از سر 
خالقانه نگاه نمی کنند. یک تعداد کلمات محدود و یک 
تعداد ترکیبات لو رفته دارند و با آن می خواهند مناسبات 
آن،  داخل  از  کنند. طبعا  بیان  را  امروز  انسان  پیچیده 
ترانه درنمی آید. مناسبات فردی و اجتماعی انسان امروز 
پیچیده و متنوع شده است. ما از این همه وقایع که در 
اطرافمان وجود دارد فقط به یک نوع آنها می پردازیم که 
در بین جوان های ۱۵ تا ۲۵ ساله رایج است. بنابراین اگر 
می گوییم در ترانه امروز، فقدان اندیشه وجود دارد به این 
معنی نیست که می خواهیم اندیشه های فلسفی بزرگ، 
حکمت و عرفان ابالغ کنیم. امروزه ترانه سرایی یک 
دستگاه فکری ندارد بنابراین ترانه سراها با همدیگر فرقی 
نمی کنند. نوع آرائه ها و شگردهایی که به کار می برند 
کامال شبیه همدیگر است. آنهایی که کمی بهتر هستند 
هم از ترانه سراهای قبل از انقالب تقلید می کنند. مثل 
این می ماند که کارخانجات صنعتی بیایند محصوالت 

۵۰ سال پیش را تولید کنند!

-عمده ترین مشکل ترانه سرایی در ۲ دهه اخیر 
را چه می دانید؟

*در بیشتر کشورهای دنیا معموال خود آهنگساز 
یا خواننده آهنگ، کالم را می گوید یا چند نفر با هم 
دیگر یک گروه هستند که یکی از اعضای گروه ترانه 
ترانه  دیگر  نفر  یک  بعدی  آهنگ  در  و  می کند  کار 
ترانه بگوید و  نفر فقط  این پدیده که یک  می گوید. 
یک نفر بخواند، فقط متعلق به ماست. موضوع دیگر 
اینکه ما اساسا مجالت یا جلسات تخصصی برای نقد 
ترانه  اسم  به  که  در جلساتی  نداریم.  و  نداشته  ترانه 
برگزار می شود شرکت کرده ام ولی نقد ترانه ندیده ام. 
در آنجا فقط در این حد که چقدر خوب بود و ترانه شما 
را پسندیدم، حرف زده می شود و هیچ حرف تخصصی 
گفته نمی شود. در این حوزه تعلیم هم نداریم. از همه 
بدتر اینکه در عالم ترانه، نقد و دسته بندی نداریم. در 
کشورهای دیگر وقتی قطعات موسیقی منتشر می شوند 
سریعا آنها را طبقه بندی می کنند. فقط یک مرجع هم 
ندارد، بلکه ممکن است ۱۰ شرکت این کار را انجام 
بدهند. مثال وقتی یک برند، گوشی جدید تولید می کند، 

چند شرکت مهندسی آن گوشی را ارزیابی می کنند و 
در  می کنند.  بررسی  را  قابلیت هایش  و  ضعف  نقطه 
کدام گوشی  باید  که  متوجه می شود  نهایت مشتری 
انجام  را  کار  همین  هم  ترانه  در  کند.  خریداری  را 
اعتماد  منتقد  به یک گروه  می دهند. حاال هر فردی 
دارد و براساس نظرات آنها تصمیم می گیرد کدام آلبوم 
را بگیرد. در ایران چنین چیزی را نداریم. این مسئله 
هم به ضرر مشتری است و هم مولف. وقتی فرقی 
بین خریدن ترانه از ترانه سرای حرفه ای با قیمت باال 
ترانه اش  اجرای  برای  است  حاضر  که  ترانه سرایی  و 
پول هم بدهد، نیست، همه چیز رو به افول می رود و 

کیفیت ارزیابی نمی شوند.

-چرا مسئوالن که در راس کار هستند، اقدامي 
نمي کنند!؟

رسانه  و  ادبیات  اهل  که  شما  و  من  منظر  *از 
یک  قدرت  منظر  از  و  است  چیز  یک  بهتر  هستیم، 
چیز دیگر. قدرت می گوید یا حرف من را بزن یا هیچ 
چیزی نگو. به طور طبیعی عده زیادی نمی خواهند حرف 
منابع قدرت را بزنند، بنابراین مجموعا با هنری مواجه 
می شویم که هیچی نمی گوید. شما تلویزیون را نگاه 
کنید. بیشتر برنامه های تلویزیون برنامه های سرگرمی 
هیچی نگو هستند! مثال درباره ضربه فالن بازیکن که 
آفساید بوده یا نه، چندین ساعت برنامه می گذارند ولی 
درباره آن چیزهایی که منطقی است، صحبت نمی کنند.

-در نتیجه شاهد رشد هم نخواهیم بود...
از  هم  موسیقی  شرکت های  تمام  تقریبا  *بله. 
طرف منابع قدرت و ثروت تغذیه می شوند. ما چیزی 
به عنوان بخش خصوصی موسیقی نداریم. در ورزش 
هم چیزی به نام باشگاه خصوصی نداریم. باشگاه های 
فوتبال ما یا زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان هستند 
و یا زیرمجموعه یکی از شرکت های دولتی قرار دارند. 
رسانه خصوصی هم نداریم. در نتیجه اینها نمي گذارند 

که رشدي هم صورت بگیرد.

انقالب  از  پیش  به  نسبت  پاپ  موسیقی  -چرا 
ترانه ماندگار ندارد؟

*آن موقع هم ترانه سطحی و به دردنخور زیاد 
داشتیم. حتی بعضی از بزرگان موسیقی به دلیل این 
ماجرا قهر کردند. مثال بنان به خاطر همین موضوع 
قهر کرد و دیگر کار نکرد. با این حال برخی آثار از 
فیلتر تاریخ عبور کرده و االن ماندگار شده اند. مثال در 
معماری می بینیم که یک مسجد تاریخی در اصفهان 
زیباست ولی آیا فقط همین یک مسجد در اصفهان 
وجود داشته است؟ ۱۰ هزار مسجد ساخته اند ولی همه 
زمان  مرور  به  داشته اند  سست تری  بنای  که  آنهایی 
خراب شده اند و حاال فقط آن یک بنا باقی مانده است.

مختلف  هنرهای  در  خیر  ا سال هاي  -در 
باالتر  توقع   نسبت  به  و  داشتیم  خوبی  پیشرفت های 
رفته ولی چرا در عرصه موسیقی ترانه ماندگار نداریم؟

*من نگاه تحلیلی تاریخی دارم. تکنولوژی یک 
کاری می کند که آدم های معمولی هم می توانند وارد 
برخی از فعالیت های هنری شوند. مثال آدمی که حنجره 
ندارد به کمک دستگاه های الکترونیک می تواند خواننده 
باشد و آدمی که نوازندگی بلد نیست هم می تواند با 
کمک سمپل برای خودش آهنگ بسازد. این مسئله 
با  عکاسی  مثال  دارد.  وجود  هم  دیگر  حوزه های  در 
شما  ولی  می خواست  بیشتری  تعلیم  آنالوگ  دوربین 
با دوربین دیجیتال راحت تر می توانید عکس بگیرید. 
داشتیم،  حرفه ای  عکاس  نفر   ۵۰ قبال  اگر  بنابراین 
االن ۵۰هزار عکاس حرفه ای داریم. این مسئله کامال 
طبیعی است. تکنولوژی کاری می کند که االن بسیاری 
از بچه ها رادیو خانگی دارند و پادکست تولید می کنند. 
امکانات باعث شده که کیفیت تبدیل به کمیت شود. 
خواننده ها، نوازنده ها و تنظیم کننده های زیادی داریم، 
چون بخشی از کار آنها را دستگاه انجام می دهد. البته 
تولید  هم  نیلوفرانه  مانند  ماندگاری  ترانه های  گاهی 
می کنیم ولی در روزگاری هستیم که صداهای اضافه 
زیاد شده و همه چیز شلوغ است. در روزگار نوجوانی 
آنجا  در  و هر چه  داشتیم  ایران  رادیو  فقط یک  من 
امروز  می شد.  مردم  زمزمه  فردا  از  می کردند  پخش 
با هجوم صداهای اضافه مواجه هستیم و مانند قدیم 
ممکن است یک ترانه سر زبان ها نیفتد. برای من که 

آدم سنتی هستم، این همه شلوغی خوشایند نیست.

-شما عضو شورای موسیقی صداوسیما هستید... 
فعالیت شما در این شورا چیست؟

*در صداوسیما از کارشناس های شعر و موسیقی 
موسیقی  عالی  شورای  عضو  من  می کنند.  دعوت 
این  جلسات  که  است  ۴سال  ولی  هستم  صداوسیما 
شورا برگزار نشده است. استادهای بزرگی مانند دکتر 
حسن ریاحی، درویش رضا منظمی، دکتر محمد سریر 
نیز  من  هستند.  شورا  آن  عضو  منتظری  هادی  و 
به عنوان شاعر در آن شورا عضو هستم. کار شورای 
عالی موسیقی این بوده که به لحاظ کیفیت موسیقی 
مشورت می داده و گاهی ارزیابی کلی می کرد. در گذشته 
نمونه هایی  این جلسات تشکیل می شد.  یکبار  ماهی 
را که از صداوسیما پخش می شد و یا خود صداوسیما 
تولید می کرد می آوردند تا استادها ارزیابی کنند و در 

نهایت گزارش علمی ارائه کنند.

-این شورا چقدر تاثیرگذار بوده و هست؟
یک  برای  مثال  بود.  خوب  هنرمندان  *برای 
استادهای  از  نفر  بود که چند  افتخار  آهنگساز جوان 
برای صاحبان  ولی  کنند،  ارزیابی  را  او  کار  موسیقی 
قدرت و افرادی که تصمیم گیرنده هستند مثل سایر 
حوزه ها مثمرثمر نبود. مگر آنها به حرف  متخصص ها 

گوش می کنند؟

-شما عضو شورای شعر وزارت ارشاد نیز هستید... 
با نقدی برای رد کردن ترانه ای مواجه بودید؟

*بله، زیاد! درست یا نادرست بودن ترانه از منظر 

من که اهل شعر و ادبیات هستم و زبان، فنون بالغی و 
پیشینه ترانه را می شناسم یک چیز است و از نظر یک 
جوان ۲۰ ساله که همینطور یک چیزی را سرهم کرده 
یک معنای دیگر می دهد. او از نظر خودش زحمت زیادی 
کشیده ولی واقعا کارش خوب نیست. اگر فردی دلش 
می خواهد کار ضعیفش را در فضای مجازی منتشر کند 
مسئله ای ندارد. در وزارت ارشاد در حد اینکه هنرمندان 
قوانین را رعایت کنند سخت می گیرند، وگرنه درباره سایر 
فاکتورها سختگیری وجود ندارد. مثال به اینکه قافیه 
ترانه ها صحیح است یا نه، کاری ندارند. در حوزه هایی 
دخالت  می آیند  افراد  دارد،  وجود  پول  که  ترانه  مانند 
می کنند. یکبار یک ترانه  تیتراژ را در شورای شعر رد 
کردیم، چند روز بعد تهیه کننده آمد گفت من این ترانه 
را به فالن شرکت به عنوان آهنگ پیشواز فروخته ام و 
فالن میلیارد قرارداد بسته ام، شما نمی توانید این ترانه 
را رد کنید! آن ترانه در شورای شعر رد شد ولی در یک 
جای دیگر تصویب شد. در حوزه هایی که پول وجود دارد 
اساسا حرف متخصص و اهل هنر شنیده نمی شود. او 
قبال قرارداد را بسته و قرار کنسرت را هم گذاشته است!

کارساز  چندان  کردن ها  رد  یا  تایید  این  -پس 
نیست!

نیست.  بودن  استاندارد  معنای  به  تایید  *ببینید 
ولی  نیستند  استاندارد  ماشین ها  همه  خیابان  در  مثال 
ندارد  آنها کاری  با  نمی کنند  پلیس همین که خالف 
آنها را نمی دهد. مطلوب  با  چون قانون اجازه برخورد 
ادبیات است یک چیز است و  از نظر فردی که اهل 
نفر  ترانه کار کند و چند  نظر کسی که می خواهد  از 
آهنگ او را در ماشین گوش کنند یک چیز دیگر است. 
لباسی را که من می خرم،  دانشجوی من طبعا همان 
ساله   ۲۰ دانشجوی  یک  می رود  توقع  آیا  نمی خرد. 
مانند استاد 6۰ ساله لباس بپوشد؟ آیا ترانه هایی که رد 
می شوند خوب هستند؟ اصال ترانه های خوب نمی آید. 
یک زمانی دوستان ترانه سرا می گفتند اینها جلوی ذوق 
ما را گرفتند. آن موقع گفتم شما بیایید آن شاهکارهایی 
را که ما رد کردیم در صفحه من بگذارید تا مردم ببینند 
و نظر دهند. در حال حاضر امکان انتشار آزاد ترانه ها 
وجود دارد. من ۱۰ سال است ترانه بررسی می کنم ولی 
یک ترانه ندیده ام که بگویم عجب چیزی است. یکی از 
یکی بدتر، مبتذل تر و بی معنی تر است. شورای شعر وزارت 
ارشاد مانند اداره استاندارد نیست که شما بگویید چرا به 
این شکالت که کیفیت الزم ندارد مهر استاندارد داده اید 
چون در شورای شعر بحث بررسی کیفی مطرح نیست، 
بلکه بحث عدم مغایرت با قانون است. به لحاظ قانونی 
هم این موضوع خوب است. ارزیابی کیفی نمی تواند به 
دست یک دستگاه رسمی باشد، بلکه باید توسط جامعه 
هنری انجام شود. جامعه هنری باید بگوید یک اثر هنری 
کیفیت الزم را دارد یا نه؟ در شورای شعر وزارت ارشاد 
فقط از موارد غیرقانونی جلوگیری می کنند. مثال یک نفر 
ممکن است ترانه دیگری را سرقت کرده باشد و یا به 
اشخاص، اقوام و ادیان اهانت کرده باشد که در این موارد 
شورای شعر پیگیری می کند. اینکه وزن یک ترانه اشکال 
داشته باشد مربوط به ذوق آن ترانه سرا است و قانون 
نمی تواند پی گیری کند. آن ترانه سرا خودش باید برود 
مطالعه کند و ذوقش را خوب کند. ما در همه مقوالت 
مربوط به فرهنگ، ادبیات، اندیشه، تعلیم و تربیت نباید 
متولی رسمی داشته باشیم. متولی رسمی و یکسان از 
طرف حاکمیت در حوزه فرهنگ جواب نمی دهد. اینکه 
و  کنیم  تعیین  بودجه  عزاداری  هیات های  برای  مثال 
بگوییم بیایید از فالن جا پرچم و برنج بگیرید و یا برای 
حوزه علمیه بودجه تعیین کنیم، خوب نیست. همه اینها 
باید مستقل باشند و با پول مردم بچرخند. چند قرن 
پیش در اروپا برای زبان التین، متولی رسمی گذاشتند، 
مردم دیگر به زبان التین حرف نزدند و بعد زبان التین 
از بین رفت. متولی رسمی یکسان و یگانه نمی تواند 

تصمیم گیرنده باشد.

-چرا ترانه ها عامیانه شده اند؟
*اگر منظور از عامیانه، زبان گفتاری ترانه است 
که این طبیعی است و از ویژگی های ترانه سرایی است. 
بسیاری از ترانه ها از قدیم به زبان گفتاری ساخته شده اند. 
اما اگر منظورتان از عامیانه شدن ترانه، اشاره به سطحی 
شدن و فقر اندیشه و خالقیت است این کاستی مختص 
ترانه نیست و در اغلب حوزه های اجتماعی و رسانه ای 
با گسترش این پدیده مواجه هستیم. چرا وقتی یک نفر 
در تلویزیون حرف علمی می زند، مجری می گوید وقت 
برنامه تمام شده است؟ بعد برنامه قطع می شود و آگهی 
پخش می شود! شما قیافه افرادی را که می آیند کنکور 
به معلم ها  آیا هیچ شباهتی  درس می دهند، دیده اید؟ 

تبلیغ  با روحیه داللی می آیند  و استادها دارند؟ کامال 
می کنند. ابتدا ۵سوال مجانی می دهند و می گویند بقیه 
سواالت را باید بخرید. چرا چهره استاد و معلم را به دالل 
خریدار و فروشنده روش های تست زنی تبدیل کرده اند؟ 
در بقیه حوزه ها هم همین کار را کرده اند. تلویزیون برای 
آن افراد همیشه وقت دارد. کنکور سراسری مدتی پیش 
تمام شد ولی هنوز تلویزیون دارد درباره کنکور صحبت 
می کند. تلویزیون برای نشان دادن ۵ نفر آدم که روی 
شانه همدیگر سوار شده اند و توپ ها را باال می اندازند 
و  شاعر  یک  معرفی  برای  ولی  دارد  وقت  ساعت   ۵
داستان نویس بزرگ که کتاب منتشر کرده ۵ دقیقه هم 
وقت ندارد! باالخره فرهنگ این مملکت را توپ باال 
انداختن می سازد یا کتاب؟ سرگرمی هم جای خودش 
را دارد ولی چقدر سرگرمی؟ چه نوع سرگرمی؟ اینکه 
من حلقه آتش درست کنم و به بچه ۱۰ ساله بگویم 
از وسط این حلقه آتش بپر، چه چیزی به بچه من یاد 
می دهد؟ غیر از این است که می گوید حلقه آتش درست 
کن تا شهرت پیدا کنی؟ چرا تلویزیون چنین چیزی را 
ترویج می دهد؟ ترویج بی خردی، هیجان و نادانی، ابزار 

سلطه گری است.

مفاهیم عشق و وصف  امروزی جز  -ترانه های 
هجران، چه مفاهیم دیگری در بر دارند؟

*اتفاقا تقریبا هیچ نشانه ای از عشق در آنها وجود 
ندارد. آنچه که من در این ترانه ها می بینم خودخواهی 
و نفرت است. آدم عاشق اصال اینطور حرف نمی زد. 
آدم عاشق محو آن چیزی می شود که به او دل بسته 
با  و  نمی تواند خشمگین  عاشقانه  اساسا حرف  است. 
نفرت باشد چون عشق روبروی نفرت است ولی این 
ترانه ها پر از نفرت هستند. این نفرت، یاس و ناامیدی 
که در ترانه ها وجود دارد هم دروغین است. یک تعداد 
زیادی ترانه عرفانی دروغین هم داریم. من نمی گویم 
آن شخصیت ها باید خودشان عارف باشند ولی آنها هیچ 
شناختی نسبت به شعر و عرفان ندارند. تعدادی کلمات 
مانند ساربان، کاروان، جان جهان، میکده و ساقی را 
کار  در شاخه عرفانی  ما  و می گویند  درهم می ریزند 
این حوزه  در  کتاب هم  ندیده ام یک  می کنیم. حتی 
خوانده باشند. یعنی عرفان شان، اعتراض اجتماعی شان، 

عاشقانه  شان و غمی که دارند هم دروغین است.

-برای جلوگیری از این ابتذال چه  باید کرد؟
*بخشی از آن واقعا در اختیار ما نیست. متاسفانه 
آقایانی که قدرت اقتصادی، سیاسی و اجرایی دست شان 
است، خودشان را صالح می دانند تا در حوزه هایی که 
تخصص ندارند هم دخالت کنند. از جمله در حوزه هایی 
مانند فرهنگ، شعر و تعلیم و تربیت. آنها شاید برای کار 
خودشان صالح هستند ولی برای این کار صالح نیستند. 
یک بخش دیگر ماجرا به خاطر فضای رسانه ها و نظام 
تعلیم و تربیت است. در نظام تعلیم و تربیت مان تقریبا 
چیزی درباره موسیقی به بچه ها نمی گوییم. یک جوان 
ولی  می گیرد  فوق لیسانس  و  لیسانس  دیپلم،  مدرک 
نمی داند از موسیقی بی کالم چطور لذت ببرد. باالخره 

یک جایی باید چنین چیزی را یاد بگیرد ولی یاد نمی گیرد، 
چون موسیقی برای سیاستمداران یک فرزند ناتنی است 
و فقط آن را تحمل می کنند. ما که اهل رسانه هستیم و 
تدریس می کنیم باید وارد این حوزه ها شویم. یک عده 
فکر می کنند دور از شان دانشگاه است که بخواهد درباره 
ترانه هم حرف بزند. این کار را انجام نمی دهند. عده ای از 
همکاران من خوششان نمی آید که من ترانه می گویم. در 
روزگاری که فردی به حرف فردی گوش نمی دهد، فقط 
گوش شنوا برای موسیقی وجود دارد. یعنی آن بچه ای که 
به حرف پدرش گوش نمی دهد، یک گوشی در گوشش 
می گذارد و موسیقی گوش می دهد. اگر ترانه یک ابزاری 
است که می توانیم از طریق آن با فرزند، با شاگرد و با 
مردم حرف بزنیم، باید از این ابزار درست استفاده کنیم.

-چطور می توانیم ترانه را اخالق مدار کنیم؟
*ما در شلوغی رسانه ای به جایی رسیده ایم که هر 
چیزی عجیب و غریب نباشد و به قول عوام جنجالی 
نباشد، توجه کسی را جلب نمی کند. فضای اندیشه ما 
حالت کارناوال و سیرک پیدا کرده است. هر کسی که 
نقاب عجیب تری دارد و لباس عجیب تری می پوشد توجه 
بیشتری جلب می کند. این رویکرد به شگفتی و جنجال 
حتما به نفع ابتذال تمام می شود. یک نفر که در فضای 
مجازی شاخ می شود به خاطر چیزهای بسیار مبتذل 
است. مثال یک نفر می گوید: معتادها کرونا نمی گیرند! 
و االن می بینیم همان آدم اسپانسر گرفته و مدیربرنامه 
دارد. در این جنجال، حماقت برنده است. کسانی که 
باشند.  خطر  این  متوجه  باید  هستند  تصمیم گیرنده 
روزگار، روزگار یارکشی نیست که بگویم من یک کاری 
می کنم که مثال ۱۰ هزار نفر این خبر مرا بخوانند. جلب 
کردن نظر ۱۰ هزار نفر کاری ندارد. مبتذل ترین آدم ها 
با یک زبان درآوردن ۲میلیون الیک می گیرند. بنابراین 
من نمی توانم با آنها رقابت کنم چون ساحت اندیشه، 
فکر و اخالق یک ساحت دیگر است. برای آقایان اهل 
سیاست فرق نمی کند. از همان آدمی که زبان درمی آورد 
هم تجلیل کردند و به او لوح تقدیر دادند. برای آقایان 
اهل سیاست کمیت مهم است و می گویند این آدم ۲ 
میلیون نفر پشت سرش است و آن ۲ میلیون نفر را 
می آورد تا به من رای بدهند، اما برای کسی که نگران 
تربیت بچه ها و نگران اخالق است ماجرا فرق می کند. 
ما ناگزیر هستیم که این ۲ حوزه را از هم تفکیک کنیم و 
بگوییم یک حوزه مربوط به مسایل جدی تر است و حوزه 
دیگر، سرگرمی های مبتذل است. ممکن است ممنوعش 
نکنیم ولی باید به آن رسانه هم ندهیم و تقویتش نکنیم.

-در پایان درباره دزدي هاي ادبي نظري دارید...
برای خود  *کسی که کار می کند یک حیثیتی 
قائل است. آدم حرفه ای که در جامعه شناخته شده باشد 
این کار را انجام نمی دهد ولی آدم آماتور هنوز شناخته 
را  بزرگتر  از یک  نشده است. همین که ۴ خط شعر 
برمی دارد و بعد آن بزرگتر اعتراض می کند، برای آن 
فرد مطلوب است چون دیده می شود و تعدادی خبر 

درباره او تولید می شود.
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