
کارشناسان اقتصادی و برنامه هایی که جواب نمی دهد!
وزیر نفت گفت که به راحتی نمی توانیم نفت خود را 

بفروشیم، اما دست از تالش هم بر نمی داریم.
بیژن زنگنه روز گذشته )چهارشنبه، ۲۷ شهریورماه( 
در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
نفت کاالیی عمومی و مورد نیاز بشریت است و باید اجازه داد 

به صورت آزاد در بازارها جریان داشته باشد.

وی درباره تالش آمریکا برای جایگزینی نفت عربستان به جای 
ایران ادامه داد: آمریکا از خیلی وقت پیش دنبال این موضوع و 
همچنین استفاده از نفت شیل است، شاید یکی از دالیلی که 
نفت ایران را تحریم کرد همین موضوع باشد که آن را در ذهن 

خود می پروراند.
صفحه ۲

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: 

وزارت کار در حال شناسایی مشموالن
 بیمه بیکاری کرونا است

دانشآموزانمناطقمحرومقربانیانکمکاریدولتیها
روی  مدرسه اش  بسته  درب  مقابل 
بلوی  تا به  و  نشسته  کارتن  تکه  یک 
مدرسه خیره شده است. نور آفتاب غصه و 
حسرت چشم هایش را بیشتر نمایان می کند. دیگر نه 
از میزهای مدرسه خبری هست و نه از کالس درس. 
پدرش دامدار است و توانش به خرید موبایل هوشمند 
نمی رسد تا دخترک در کالس آنالین شرکت کند. با 
از همکالسی های سال گذشته اش،  ماندن  جا  غصه 
برای  کرده،  پهن  خاکی  زمین  روی  را  کتاب هایش 
خودش امال می نویسد و می گوید: من هم باید مثل 
به  تحصیلی،  سال  شروع  با  امسال  همکالسی هایم 
مدرسه می رفتم و مشق هایم را می نوشتم اما از همه 

هم سن و سال هایم جا مانده ام.
صفحه ۲

حجت االسالم مروی در دیدار پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی:

ثمرهفعالیتهایعلمیپژوهشگران
بایددرجامعهوزندگیمردمبروزداشتهباشد
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کاردان:سریالهاي
تاریخيبایدجنبه
عبرتآموزيو

سرگرميداشتهباشند

5ایران زمین
سهبرابرشدنخدمات

رسانیبهروستاها
بایکپارچهسازی
شرکتهایآبفا

هنگ 7فر

از  يكي  كشورمان  تلويزيون  در  تاريخي  سريال هاي  ساخت 
مسائلي است كه همواره وجود داشته و فارغ از اينكه برخي 
از اين سريال ها تا چه اندازه با كيفيت هستند و يا به درستي 
تاريخ را نشان مي دهند، بايد اعتراف كنيم كه معموال سريال هاي 

پرستاره و مهمي توليد شده است. 

مهدی عيسی زاده، رييس كميسيون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، اظهار داشت: يكپارچه و متمركز شدن امكانات فنی، 
لجستيكی و نيروی انسانی شركتهای آب وفاضالب شهری و 
روستايی موجب چابكی و افزايش توان اين شركتها به خصوص 
در حوزه روستايی شده و در نتيجه خدمات رسانی به مردم در 

اين حوزه از سرعت و كيفيت باالتری برخوردار شده است.

مساله تاليف و ترجمه در ادبيات كودک، يكی از موضوعاتی 
است كه سال ها مورد بحث و گفتگو و چالش فعاالن و مخاطبان 
اين حوزه بوده و هست. در اين زمينه، هانيـه تجريشـی مترجم 
در  نقش خيال  تئاتر  گروه  و عضو  انگليسی  زبان  و مدرس 
ترجمه ضعيف  ناپذير  جبران  عنوان »خسارت  با  يادداشتی 

ادبيات كودک« نوشته :

خسارتجبران
ناپذیرترجمهضعیف

ادبیاتکودک

زنگنه:آثارحادثهآرامکوکوتاهمدتاست باالترین خیانت
 ناامید کردن مردم است

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز پنج شنبه هفته گذشته در 
آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو، با بیان اینکه این روزها سختی هایی 
به دلیل فشار تحریم بر زندگی مردم وجود دارد، اما در عین حال کارهای بزرگی 
هم در حال انجام است، تصریح کرد: تحریم مردم را اذیت کرده اما نتوانسته ما را بشکند،  در 
طول این ۷ سال طرح های مهمی که در حوزه آب مدنظر ما بوده، به افتتاح رسیده که افتخار 

بزرگی برای صنعت آب و برق ما بوده است.

جهش دوم صنعت پتروشیمی قرار است ظرفیت 
پتروشیمی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون 
تن در سال برساند؛ عددی که حکایت از رشدی  ۷۸ 
درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اهداف برنامه ششم توسعه 
را نیز محقق می کند.صنعت پتروشیمی در ایران اگرچه دیرتر از 
سایر صنایع وابسته به نفت و گاز کار خود را آغاز کرده اما از آنجا 

که در پایین زنجیره ارزش صنعت نفت قرار دارد،  باالترین ارزش 
افزوده را نیز ایجاد می کند.

با توجه به این مهم، توجه به توسعه صنعت پتروشیمی در 
سال های بعد از انقالب مورد توجه جدی قرار گرفت تا آنجا که به 
گفته وزیر نفت، صنعت پتروشیمی مولود جمهوری اسالمی است.
صفحه 3

افزایش۷۸درصدیظرفیتتولیدپتروشیمیتاسال۱۴۰۰
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بعداز هر دو ساعت رانندگی ده دقيقه استراحت كنيم

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نوبت دوم 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت 

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 

شماره ردیف 
موضوع تجدید شماره فراخوانمناقصه 

مدت اجرا محل اجرا مناقصه 
براورد اولیه )ریال( کار 

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال( 

حداقل رتبه 
و رشته مورد 

نیاز 

۱۹5/۹۹-۱6۲۰۹۹۰۰35۸3۰۰۰۰۴۱

اجرای جیپ سیل 
محور اهرم – 
فراشیند )کلمه 

– بوشکان(

شهرستان 
6۴۱/۴۴۰/۰۴۷/۹۷۷۲/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه دشتستان 

رتبه 5 رشته 
راه و ترابری

۲۹5/۹۹-۱۷۲۰۹۹۰۰35۸3۰۰۰۰۴۲

تعریض ابنیه فنی 
محور خور موج – 
کنگان حد فاصل 
آبدان – لوحک 

– دوراهک 

شهرستان 
۱۲۲3/۰6۸/6۷۲/6۱۰۱/۱6۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه دشتی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس 
http://www.setasiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه ۹۹/۰۸/۱۱ می باشد.

زمان و محل توزیع اسناد: از تاریخ ۹۹/۰۸/۱۱ لغایت ۹۹/۰۸/۱5 )از طریق درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
آخرین مهلت تحویل مدارک: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲6 می باشد. 

 http://www.setasiran.ir نشانی محل تسلیم مدارک درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس
ارائه پاکت الف به آدرس: بوشهر خیابان ریسعلی دلوازی چهار راه کشتیرانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان بوشهر امور اداری 

مدت اعتبار پیشنهادات تا ۱۷۰ روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد.
جلسه بازگشایی پاکات : زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲6 راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای استان بوشهر می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی تهیه و در پاکت )الف( تحویل گردد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

3-۰۷۷3333۱۲۸۱ تماس حاصل فرمایند. 
نوبت اول چاپ آگهی: ۹۹/۰۸/۰۸

نوبت دوم چاپ آگهی: ۹۹/۰۸/۱۰ 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر 

سرمقاله
بانک ها خبر دارند کرونا آمده؟!

مصطفی داننده

کرونـا بـد دردی اسـت. جان و مـال را با هم به خطـر می اندازد. 
مردمـان هـم بایـد نگـران جان شـان باشـند و هـم دغدغـه شـغل  و 
کارشـان را داشـته باشـند تا مبادا در این روزهای سـخت بیکار شـوند 

و نانـی نداشـته باشـند که سـر سـفره خانواده خـود ببرند.
معـاون اشـتغال وزارت کار گفت یک میلیـون و 5۰۰ هزار نفری 
در دوران کرونا بیکار شـدند که حدود ۱55 هزار و ۷۰۰ نفر از اسـفند 
تـا کنـون نتوانسـته انـد دوباره شـاغل شـوند. این خبر دردناک اسـت 

و البتـه جبـر کرونایی و تحریمی.
برخـی مشـاغل مجبـور هسـتند کـه بـه خاطـر نبـود کار، کارگر 
خـود را اخـراج کننـد. درآمـدی نیسـت تا حقوقی باشـد. اگر تـا دیروز 
بـا ۱۰ نفـر کار پیـش می رفـت حاال بـا ۲ نفر انجام می شـود که یکی 

از آنهـا احتمـاال خود صاحب کار اسـت.
بله شـرایط سـخت شـده است و در این شـرایط سخت و جانکاه، 
برخـی بـالی جـان کـم رمـق مـردم شـده اند. مثـال بانک هـا. بـرای 
بانک هایـی کـه ادعای اسـالمی بودن شـان گـوش فلـک را کر کرده 
اسـت، فرقـی نمی کنـد شـرایط کرونایـی اسـت یـا نـه. وام داده اند و 

سـفت و سـخت پـای آن ایسـتاده اند کـه آن را پـس بگیرند.
کافـی اسـت یـک یا دو ماه قسـط فـرد وام گیرنده عقـب بیفتد. 
بـه زمیـن و زمـان زنـگ می زنند کـه آی آقا یـا خانم، قسـطت عقب 

افتـاده و اگـر پرداخـت نکنی، ال و بـل می کنیم.
این قشـر بیکار شـده از کجا بیاورد، قسـط های میلیونی شـما را 
پرداخت کند؟ شـاید بگویید چشـمش کور و دندش نرم، می خواسـت 
وام نگیـرد! خـوش انصاف با شـرایطی که ایجاد شـده اسـت برخی از 
مـردم بـرای خرید وسـایل اولیه و سـاده زندگـی احتیاج بـه وام دارند 

چه برسـد به خانه و ماشـین.
امـروز شـاید بتـوان گفـت بانک هـا بـرای مـردم خطرناک تـر از 
کرونـا هسـتند. واقعـا بـرای بانکداری اسـالمی که قرض الحسـنه در 
آن تعریف شـده اسـت،  زشـت اسـت که مردم باید حدود یک سـال 
یا بیشـتر فقط  سـود وام را  پرداخت کنند تا بعد به اصل وام برسـند.

بگذاریـد مثال هایـی از بانکـداری در کشـورهای دیگـر بزنم که 
ادعایی هم در بانک داری ندارند. دوسـتی دارم که در کشـور دانمارک 
زندگـی می کنـد. بـرای خریـد خانـه وام ۱۲۰ درصـدی گرفته اسـت 
بـدون سـود. یعنـی هـم می توانـد خانـه بخـرد و هـم وسـایل خانـه. 
رفیـق دیگـر کـه در ایتالیـا زندگـی می کنـد و در کار تولید اسـت، بعد 
از کرونـا وامـی گرفتـه کـه سـود ندارد و دو سـال بعد تازه قسـط های 

آن شـروع می شود.
بـاور کرونـا تنهـا بـه ایـن نیسـت کـه بانک هـا زودتـر تعطیـل 
کننـد، مشـتری را در پیـاده رو نـگاه دارنـد و بیـن متصدیـان باجه ها 
و مراجعـان بـا نـوار فاصلـه ایجـاد کننـد. بـه این اسـت کـه در زمانه 
کرونا مالحظه مشـتری را داشـته باشـند و دسـت کم ادبیات پیامک 

هـای تهدیـد را تغییـر دهند.
لطفـا در ایـن عصـر کرونـا »یـار شـاطر، نـه بـار خاطر« باشـید. 
بخشـی از مـردم به صـورت جدی احتیاج بـرای ادامه زندگـی احتیاج 

بـه کمـک دارنـد. بایـد هرچـه زودتـر به وضع آنها رسـیدگی شـود.
شـرایط اقتصـادی کشـور بـا توجـه به تحریم ها سـخت اسـت و 
مـا ایـن را می دانیـم امـا مـردم هم گنـاه نکرده انـد و باید دسـت آنها 
را در شـرایط سـخت گرفـت تـا کمرشـان بیـش از این زیر فشـار خم 
نشـود. مـردم کرونـا زده، مثـل زلزلـه زدگان هسـتند. اگر بـه آنها دیر 

کمـک شـود معلوم نیسـت بتواننـد زیر آوار تحمـل کنند.

محمدامین صالحی نژاد
بهمن ماه ۱3۹۸ بود که زمزمه های کرونا در کشور باال گرفت. آن روزها که از کرونا 
در چین می گفتیم و کلیپ های چینی هایی را می دیدیم که ناگهان بر زمین می افتادند و توی 

دل مان می گفتیم »حق تان است، وقتی سوپ خفاش می خورید، بهتر از این نمی شود!«. 
وزیر بهداشت توییت می کرد: »خدا را شکر تا این ساعت هیچ مورد مثبتی از کرونا 
در کشور شناسایی نشده و اطمینان داشته باشید هر مورد مثبت را بالفاصله اطالع رسانی 

خواهم کرد.«
آن روزها، واژه »کرونا« مترادف »چین« بود؛ مترو شلوغ بود و هنوز همدیگر را در 
آغوش می کشیدیم و بر گونه های هم، بوسه می زدیم. زندگی عادی جریان داشت؛ کسی 
هم تب نمی کرد و اگر می کرد، همان نسخه قدیمی لیموشیرین و شلغم را برای خودش 

می پیچید. مرگی نبود که به تب راضی باشیم!
چین در ۹ روز بیمارستان می ساخت برای کرونایی ها و ما هم کلیپ هایش را می دیدیم. 
دانشجوهای ایرانی را به کشور آوردیم و آن ها را قرنطینه کردیم و خوشحال بودیم که همه 
سالم اند. خبرهای شناسایی بیمار کرونایی، تکذیب می شد و مسئوالن اطمینان می دادند که 

در صورت مشاهده بیمار مبتال، اطالع می دهند.

آخرین روز بهمن ۹۸ خبر مرگ دو هم وطن مبتال به کرونا منتشر شد. وزارت بهداشت 
اعالم کرد که تیم های شناسایی و مدیریت بیماری های واگیر و تیم های واکنش سریع در 
قرار  ایزوالسیون  تحت  مشکوک  افراد  موجود  پروتکل های  طبق  و  شده  مستقر  قم  شهر 
گرفته اند. دنبال مقصر گشتیم. آن روزها اگر یکی دو نفر مبتال می شدند، چک می کردیم که 
کجا رفته اند و کجا بوده اند. آن روزها خبر بهبودی مبتالیان، خیلی مهم بود؛ همان روزها که 

با ماشین آتش نشانی خیابان ها را الکل پاشی می کردیم!
اسفند از راه رسید. جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت حاال در صدر اخبار بود و روزانه 
تعداد کرونایی ها را برای مان می شمرد و بازار شب عید هم نسبت به سال های قبل خلوت تر 
بود. بنا بود عید امسال، متفاوت باشد و همه، پذیرفته بودیم. سفرها لغو شده بود، مدارس 
و دانشگاه ها، تعطیل و ۲۹ اسفند جهانپور توییت کرد که: »مطابق آخرین داده ها تقریبا هر 
ساعت 5۰ نفر در ایران به کووید ۱۹ مبتال می شوند و هر ۱۰ دقیقه یک نفر جان خود را در 
اثر پیامدهای ناشی از ابتال به کرونا از دست می دهد. با لحاظ این اطالعات در مورد سفر، 

تردد، جابه جایی و دید و بازدید نوروزی و... آگاهانه تصمیم بگیرید«.
از کرونا ترسیدیم. در خانه ماندیم و آرایشگاه هم نمی رفتیم. الکل فراوان شد و بعضی ها 
خوردند و مسموم شدند! کمپین #درخانه بمانیم تشکیل دادیم و در خانه ماندیم. عید شده بود 

نگاه و نظر

مرگی نبود که به تب راضی باشیم!
و خبری از سفر و دید و بازدید نبود، ولی بدمان نمی آمد؛ تعطیلی بود و استراحت مطلق. با 
ژستی روشنفکرانه، از اهمیت آموزش آنالین می گفتیم و دوران پساکرونا. سرگرم الیوهای 

اینستاگرام، به تولید واکسن کرونا امیدوار بودیم.
سیزده به در شد و کسی به طبیعت نرفت. همراهی کردیم. تعطیالت عید تمام شد، ولی 
تعطیالت کرونا ادامه داشت. خوشحال بودیم که عید امسال تعطیالت بیشتری دارد. عیدی 

امسال هم که هنوز در جیب بود و غمی نبود.
اردیبهشت شد. کم کم از تعطیالت خسته شدیم و حاال به نظر می رسید موضوع دارد 
بازاری ها که  اداری ها و  بود و  دانشگاه ها همچنان تعطیل  کمی جدی می شود. مدارس و 
مشکالت مالی به سراغ شان آمده بود، کم کم کرکره ها را باال کشیدند. آن روزها استفاده 
عمومی از ماسک هنوز مد نبود. یکی می گفت ماسک خوب است و یکی دیگر دستکش را 

توصیه می کرد. ماسک گران شد.
تا کرونا برود.  از یک ماه و دو ماه بود و بعضی ها منتظر آمدن گرما بودند  صحبت 
می کردیم؛  دست  به  دست  را  پرستارها  عکس های  بدهیم.  شکست  را  کرونا  می خواستیم 
همان هایی که پشت لباس شان نوشته بود: جگر شیر نداری سفر عشق مرو. استان ها رنگی 
شدند، یکی سفید، یکی زرد و نارنجی، یکی هم قرمز. نقاهتگاه درست کردیم و گفتیم که 
مشکل تخت نداریم. می خواستیم به زندگی عادی برگردیم و خودمان را دلداری می دادیم: 
همان آنفلوآنزاست، کمی سخت تر؛ آنفلوآنزا هم مرگ و میر دارد. روغن بنفشه و زنجبیل 
تجویز کردیم. آن روزها ابتال به کرونا، هنوز بد محسوب می شد و آن که می گرفت، تالش 

می کرد اثبات کند سرما خورده است!
گرما از راه رسید. کرونا از بین نرفت که هیچ، میزان مبتالیان بیشتر هم شد. حاال دیگر 
خسته شده بودیم و جیب مان هم خالی. روان شناس ها از اثرات منفی کرونا گفتند و مردم راهی 
سفر شدند. کادر درمانی بریدند و فهمیدیم این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست! همه چیز 
جدی تر شده بود و صحبت از امواج بعدی کرونا بود. همان روزها که می گفتند معتادها کرونا 
نمی گیرند، ماسک اجباری شد و گفتند واکسن کرونا پاییز وارد بازار می شود. ادارات و بازار، 

باز شده بودند و مسئوالن تاکید می کردند، بازگشایی به معنای عادی شدن شرایط نیست!
بود، حاال  مانده  را در منزل  ماه گذشته  بیشتر شد و هر که چند  تابستانی  سفرهای 
دیگر طاقت اش طاق شده و به جاده زده بود. محرم هم از راه رسید و عزاداری ها مثل هر 

سال نبود. خلوت بود.
روزهای آخر تابستان بود و صحبت از موج سوم کرونا. حریرچی اعالم کرد کل کشور 
قرمز شده است و یکی مسافران را مقصر می کرد و آن یکی، مراسم عزاداری را. خبرهای 
واکسن آنفلوآنزا ترند شد و هر روز مدلی برای توزیع آن، منتشر می شد. هفته پایانی تابستان 
کسی تصور نمی کرد مدارس باز شوند، ولی وزیر آمد و گفت مدارس باز می شوند. فردایش 

گفتند اجباری نیست و یکی فرستاد و یکی نفرستاد. تعطیل شد.
نسیم پاییز وزیدن گرفت و خبری از واکسن آنفلوآنزا نشد. تعداد مبتالیان روز به روز 
بیشتر شد و مقصر اصلی هم که مردم بودند! هر روز رکورد ابتال زدیم و دیگر فرقی بین 
۲ هزار و ۸ هزار، نیست. ۷ آبان، رکورد فوتی را زدیم و ۴۱5 نفر در یک روز جان خود را 
از دست دادند و امروز )۸ آبان( هم اعالم شد در شبانه روز گذشته ۸ هزار و ۲۹3 نفر مبتال 
شده اند. مجموع جانباختگان کرونا در کشور به 3۴ هزار و ۱۱3 نفر رسید و 3۱ استان در 

وضعیت قرمز یا هشدار زرد کرونا هستند.
این روزها به نظر می رسد اهمیت معضالت اقتصادی خانواده ها، بیشتر از سالمتی است و 
آنکه چیزی برای از دست دادن ندارد، تالشی برای سالم ماندن هم نمی کند. روز ۱5 فروردین 
۱3۹۹، قیمت سکه 6 میلیون و 3۰۰ هزار تومان بود و اکنون این قیمت به ۱۴ میلیون تومان 

رسیده است و به همان نسبت نیز شاهد رشد قیمت کاالهای اساسی مورد نیاز بوده ایم.
سوال مهم این است که مردم چه میزان در افزایش انفجاری ابتال به کرونا مقصرند؟ 
مردمی که بیش از زدن ماسک و کاهش ترددهای غیرضروری، کاری از دست شان برنمی آید. 
ادارات و بازار، فعال است و توان اقتصادی یک خانواده نیز در مقایسه با روزهای نخست 
شیوع کرونا، در بهترین حالت 5۰ درصد کاهش یافته است. دورکاری ها هم که گاهی هست 
و گاهی نیست و مشاغل آسیب دیده هم حمایت ویژه ای به خود ندیده اند. در چنین شرایطی 

چه انتظاری از مردم داریم؟
درست است بعضی افراد که مشکل اقتصادی هم ندارند، هر هفته راهی شمال هستند 
و حتی ماسک هم نمی زنند، ولی اینها چند درصد جامعه را تشکیل می دهند؟ این دست افراد 
که با واژه مسئولیت اجتماعی بیگانه اند، کمتر از ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، 
ولی آنها که ماسک می زنند و مدت هاست به سفر نیز نرفته اند و چاره ای جز کار کردن و 
کسب درآمد برای ادامه زندگی ندارند، ۸۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، گناه 
آنها چیست؟ به غیر از استفاده از ماسک، چه باید می کرده اند که نکرده اند؟ آیا می توان از 
یک کارگر نیازمند که هر روز جنوب تا شمال شهر را طی می کند انتظار داشت سوار مترو 

نشود؟ راه دیگری دارد؟
امروز، مردم خوب می دانند کرونا چیست و با آنها چه می کند. هیچ کدام هم دوست 
ندارند مبتال شوند؛ چاره ای ندارند. مسیر زندگی امروز آن ها، از خیابان کرونا می گذرد، می روند 

چون باید بروند؛ یا می گیرند، یا عبور می کنند!
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با این روش، مجلس یکصد و یازدهم نیز نمی تواند اوضاع را 
تغییر نمی دهد

از  برای صیانت  باید مجلس  در مجلس گفت:  لنگه  بندر  مردم  نماینده 
بهبودی  به  نمی توان  فعلی  برنامه های  و  روش  با  شود.  قدرتمند  مردم  منافع 

امور دل بست.
باید از خود بپرسیم که نتیجه مواضع و برنامه های  احمد جباری گفت: 
خانه ملت از گذشته تا کنون چگونه بوده است؟ از قدیم گفته اند یک سوزن به 
خود زده، یک جوال دوز به دیگری. متاسفانه مردم نسبت به ناکارآمدی دولت 
بسیار نگران هستند لذا باید مجلس برای صیانت از منافع مردم قدرتمند شده 
درحالی که با روش و برنامه های فعلی نمی توان به بهبودی امور دل بست. درحال 
حاضر یازدهمین دوره مجلس را تجربه می کنیم در حالیکه اگر مجلس یکصد و 

یازدهم را نیز با این روش تجربه کنیم، اوضاع تغییر نمی کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بنابراین به یک 
به مسائل کالن  برای ورود  رویکرد مجلس  و  برنامه ریزی  در  اساسی  تحول 
کشور و ارائه راه حل جامع و تصویب قوانین مؤثر و راهگشا نیازمندیم چراکه 
روش های فعلی پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه امروزی نیست. باید باور 
کرد که نسل جدید نیازهای نو دارند. تنها بیان کردن مشکالت راه حل نبوده 

و باید اقدامات و برنامه های عملی داشت.
تنها  ملت  خانه  در  مردم  نماینده  حتی  و  وزرا  دولت،  رئیس  افزود:  وی 
بیان  را  مشکالت  خوبی  به  خود  مردم،  که  درحالی  کرده  بیان  را  مشکالت 
می کنند. ما باید راه های برون رفت از مشکالت را بیابیم و با تصویب قوانین 
راهگشا، راه حل ها را عملیاتی کنیم. بسیاری از مبانی های زیربنایی مشکل پیدا 
کرده و  تصمیمات خود تحریمی بانک مرکزی و سیاست های اتخاذ شده، درب 

گمرکات ما را قفل کرده؛ گمرکاتی که باید زیربناهای کشور را ایجاد کنند.

دولت از ظرفیت دورکاری حداکثری کارمندان استفاده کند
امروز  کرد:  تاکید  اسالمی  یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
با  همه  که  مادامی  و  است  واجب  ما  همه  بر  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

یکدیگر همکاری نکنیم نمی توانیم این بیماری را کنترل کنیم. 
و  غیرضروری  سفرهای  از  پرهیز  به ضرورت  اشاره  با  کمال حسین پور 
استفاده از ظرفیت دورکاری کارمندان بیان کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی 
امری واجب است و یک گزینه برای انتخاب نمی باشد. این روزها شاهد هستیم 
که روزانه عده ای از هموطنان مان بر اثر این بیماری فوت می کنند که آمار 
نگران کننده ای است. پس واجب است که پروتکل ها را با جدیت دنبال کرده 

و به فکر یکدیگر باشیم.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: متاسفانه 
امروز ۹5 درصد سفرها غیرضروری است و همه فکر می کنند که آنها به این 
بیماری مبتال نمی شوند و بیماری برای دیگران است. این بیماری پیر و جوان 

نمی شناسد و بر همه ما واجب است که به پروتکل های بهداشتی توجه کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت خیلی قبل تر از این باید از ظرفیت دورکاری 

حداکثری کارمندان استفاده می کرد. 

چرا فقط مردم و اصناف هزینه کرونا را بپردازند؟
نایب رییس کمیسیون کشاورزی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی 
از سیاست های دولت در خصوص تعطیلی های اصناف به دلیلی شیوع کرونا 
انتقاد کرد و گفت: چرا اصناف و بازاریان را بدون حتی یک ریال کمک مالی 
تحت فشار قرار می دهید؟ مردم و اصناف با این گرانی کمرشکن و مشکالت 

معیشتی خانواده خود را چگونه تامین کنند؟
جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز 
مجلس خطاب به رییس جمهور و وزیر بهداشت گفت: در این شرایط سخت 
کرونایی از وضعیت بیماران کرونا در بیمارستان های دولتی خبر دارید؟ نبود 
های  دستگاه  و  رمدسیویر  ایرانی  آمپول  کمبود  حتی  و  تجهیزات  و  امکانات 
اکسیژن ساز و سایر امکانات این حوزه کادر درمانی و خود بیماران را با استرس 

شدید روبه رو کرده است.

باالترین خیانت ناامید کردن مردم است
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز پنج شنبه هفته گذشته در 
آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو، با بیان اینکه این روزها سختی هایی 
به دلیل فشار تحریم بر زندگی مردم وجود دارد، اما در عین حال کارهای بزرگی 
هم در حال انجام است، تصریح کرد: تحریم مردم را اذیت کرده اما نتوانسته ما را 
بشکند،  در طول این ۷ سال طرح های مهمی که در حوزه آب مدنظر ما بوده، به 

افتتاح رسیده که افتخار بزرگی برای صنعت آب و برق ما بوده است.
وی با بیان اینکه در تحول راه آهن، مسکن و جاده و راه ها ما با سختی ها پیش 
آمدیم، اظهار داشت: مردم بدانند که تحریم نتوانسته ما را در توسعه شکست بدهد.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بدین خیانت به مردم ایران در وسط میدان 
جنگ در برابر آمریکا،  سخنانی است که بخواهد مردم را ناامید کرده یا روحیه 

آن ها را تخریب کند، تاکید کرد:  این باالترین خیانت است.
روحانی با بیان اینکه  همه باید همدیگر را کمک و یاری کنیم، گفت: دولت 
در وسط میدان است و این کار بزرگ را انجام می دهد و آنهایی که نسبت به 
دولت نقدی دارند حتما خدمات دولت را هم مدنظر قرار دهند. فراموش کردن 

خدمات نمی تواند با انصاف و اخالق سازگاری داشته باشد.

پی گیری خواسته های دانشجویان ایرانی
 توسط وزارت امور خارجه

با توجه به مشکل تعداد قابل توجهی از داوطلبان تحصیل در دانشگاه های 
ایتالیا و تقاضای آنان از وزارت امور خارجه برای حمایت در زمینه تسریع در صدور 
روادید دانشجویی، رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه در مالقات 
با کاردار ایتالیا در تهران مسائل و مطالبات متقاضیان ایرانی را با طرف ایتالیایی 

در میان گذاشت.
روادید  به صدور  بخشیدن  ایرانی خواستار سرعت  این مالقات، طرف  در 
درجهت  مناسب  اقدامات  و  تدابیر  براتخاذ  و  گردید   ایرانی  داوطلبان  تحصیلی 

تحقق مطالبات دانشجویان و داوطلبان تاکید کرد.
ارائه تسهیالت بهتر به شهروندان  ایتالیا در پاسخ گفت: به منظور  کاردار 
ایرانی، سفارت ایتالیا در تهران اقدام به افزایش کارکنان بخش روادید کرده  و 
ظرفیت صدور روادید را علیرغم شرایط سخت کرونایی و شیفت بندی حضور 

کارکنان، 5۰ درصد افزایش داده است.
وی افزود: این سفارت به وزارت علوم ایتالیا پیشنهاد کرده مهلت ثبت نام 
در دانشگاهها را به مدت دو ماه افزایش دهد تا فرایند صدور روادید داوطلبان در 

شرایط آرام و منطقی اجرا شود.

وزارت کار در حال شناسایی مشموالن بیمه بیکاری کرونا است
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت کار در حال شناسایی 
مشموالن بیمه بیکاری کرونا است و تأکید بر آن است که هیچ قشری از قلم نیفتد.

عباس گودرزی افزود: بعضی کسانی که به دلیل بیماری کرونا شغل خود را 
از دست داده اند، کارفرمای آنان مشخص است و مشمول بیمه بیکاری می شوند 
که این مسئله در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تا مهرماه 
انجام شده و استمرار خواهد داشت.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: برخی از افراد حق بیمه واریز می کنند و کارفرمای آنان هم 
مشخص است اما مشمول بیمه بیکاری نمی شوند و عالوه بر این افرادی چون 
دستفروشان هم بیمه نیستند و متأسفانه زندگی این افراد متأثر از شیوع بیماری 

کرونا قرار گرفته و معیشتشان آسیب دیده است.
با حضور  جلسه ای  اخیراً  اجتماعی مجلس  یادآور شد: کمیسیون  گودرزی 
مسئوالن ذیربط از جمله رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار کرد و مقرر شد 
افرادی که بیمه بیکاری دریافت نمی کنند و به عبارت بهتر، مشمول بیمه بیکاری 

نمی شوند، شناسایی شوند چرا که بعضًا رد و نشانی از این افراد وجود ندارد.

دانش آموزان مناطق محروم قربانیان کم کاری دولتی ها
ساناز باقری راد

بسـته  رب  د بـل  مقا
مدرسـه اش روی یـک تکـه 
کارتـن نشسـته و بـه تابلـوی مدرسـه 
خیـره شـده اسـت. نـور آفتـاب غصه و 
حسـرت چشـم هایش را بیشـتر نمایان 
می کنـد. دیگـر نـه از میزهای مدرسـه 
خبـری هسـت و نـه از کالس درس. 
پـدرش دامدار اسـت و توانش به خرید 
موبایل هوشـمند نمی رسـد تـا دخترک 
در کالس آنالین شـرکت کند. با غصه 
سـال  از همکالسـی های  مانـدن  جـا 
گذشـته اش، کتاب هایش را روی زمین 
خاکـی پهن کـرده، برای خـودش امال 
می نویسـد و می گویـد: مـن هـم بایـد 
مثل همکالسـی هایم امسـال با شروع 
سـال تحصیلـی، به مدرسـه می رفتم و 
مشـق هایم را می نوشـتم امـا از همـه 

هـم سـن و سـال هایم جـا مانـده ام.
ایـن جمـالت، داسـتان تلـخ و پر 
تکرار بسـیاری از کودکان نقاط محروم 
کشـور به ویژه در روسـتاها و شهرهای 
مـرزی اسـت. داسـتانی کـه بـه دلیـل 
کرونـا گریبـان دانـش آمـوزان کشـور 
را گرفتـه و بـا بسـته شـدن مـدارس 
محصـالن و کودکان زیـادی را گرفتار 

اسـت. کرده 
امـا از کرونا بدتر داسـتان دیگری 
به نام سـامانه »شـاد« اسـت که سـایه 
محرومیـت را بیـش از پیـش بـر سـر 
و  انداختـه  محـروم  مناطـق  مـردم 
دسترسـی بـه آن بـرای بیـش از یـک 
پنجـم دانش آمـوزان کشـور تبدیل به 

حسـرت شـده است.
مناطـق  کـودکان  روزهـا  ایـن 
محـروم، عشـایر و حاشـیه نشـین هـا 
بیـش از همـه مـورد بـی مهـری قـرار 
گرفته انـد و دانـش آموزان اسـتان های 
جنوب شـرقی کشور ازجمله سیستان و 
بلوچسـتان، هرمزگان، کرمان و... حال 

و روزشـان از همـه بدتر اسـت.
دانش آمـوزان  از  یکـی  محمـد 
روسـتای قادر آبـاد اسـت، روسـتایی از 
توابـع شـهر خـاش اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان کـه تعـداد زیـادی از دانش 
جـا  تحصیـل  از  امسـال  آن  آمـوزان 

مانده انـد.
لبـاس مردانه بلوچی به تن دارد و 
در سـاعتی که باید پای کالس آنالین 
مدرسـه باشـد، با دوسـتانش در روسـتا 
در حـال نگهداری از یک گله گوسـفند 
اسـت. بـا هم همـکالم می شـویم و با 
گالیـه از عـدم امـکان ادامـه تحصیل 
 ۱3 مـن  می گویـد:  جدیـد  سـال  در 
درس  بـرای  هرسـال  و  دارم  سـال 
خوانـدن بـه یک مدرسـه روسـتایی در 
نزدیکـی روسـتای خودمـان می رفتـم 
امـا امسـال مدرسـه مـان بسـته شـده 
و مـن هـم نتوانسـتم بـه کالس هفتم 
بروم. بعضی از دوسـتانم یا پدرهایشـان 
موبایـل داشـتند و االن در کالس های 
مجـازی شـرکت می کننـد امـا مـا در 

خانـواده موبایـل نداریم.
ادامـه  و  می کنـد  مکـث  کمـی 
می دهـد: خـدا کنـد کرونـا برای سـال 

آینـده تمـام شـود تـا حداقل سـال بعد 
بـه مدرسـه بـروم در غیـر ایـن صورت 
اگـر این شـرایط ادامـه پیدا کند شـاید 
دیگر هیـچ وقت نتوانـم درس بخوانم.

کوتاهـش  موهـای  بـه  نگاهـی 
می کنـم که بـا خنده می گویـد: به امید 
بـاز شـدن مدرسـه ها و درس خوانـدن 
بـرای مهندس شـدن، موهای سـرم را 
تراشـیدم اما نمی دانسـتم که قرار است 

امسـال از دوسـتانم جـا بمانم.
وضعیـت بسـیاری از روسـتاها و 
همیـن  بـه  سیسـتان  کپرنشـین های 
دانـش  شـاد  سـامانه  و  اسـت  شـکل 
انتظـار درس و  آمـوزان زیـادی را در 

مدرسـه باقـی گذاشـته اسـت.
* در آرزوی معلمـی یـا در آرزوی 

سـامانه »شاد«!
روسـتای کپرنشین سـیاه پر یکی 
دیگـر از مناطـق به شـدت محروم این 
اسـتان است. روسـتایی که تنها مدرسه 
آن یـک چـادر کپـری اسـت و دانـش 
پایـان  تـا  ابتدایـی  مقطـع  از  آمـوزان 
راهنمایـی را در همـان کپـر نهایتـًا 5 

متـری می گذراننـد.
هرچنـد که حـال همـان کپر هم 
بـی اسـتفاده مانـده و دانـش آمـوزان 
سـیاه پـر بـه دلیـل نبـود زیرسـاخت 
اینترنت در منطقه آنها، نتوانسـتند سال 

جدیـد تحصیلـی را آغـاز کنند.
یکی از دختران روسـتا که بیشـتر 
از ۱۰ سـال نـدارد، بـه سـتون چـادر 
مدرسـه کپری اش تکیه داده و مشغول 
خواندن کتاب فارسـی سال گذشته اش 
لبخنـد  مـی روم،  سـمتش  بـه  اسـت. 
می زنـد و لباسـش را مرتـب می کنـد.

روسـتا  مدرسـه  وضعیـت  ز  ا
می پرسـم و می گویـد: ایـن کپـر تنهـا 
اسـت.  روسـتا  ایـن  بچه هـای  امیـد 
بـه  و  اسـت  کوچـک  بسـیار  هرچنـد 
سـختی در آن، جـا می شـویم امـا مـن 
و دوسـتانم می خواهیـم درس بخوانیم 
و روزی معلـم شـویم تـا بتوانیـم بـه 
روسـتاهای اطـراف برویـم  تـا هیـچ 
کودکـی در روسـتا بـی سـواد نباشـد.

کتابـش را ورق می زنـد و ادامـه 
ریـم  ندا ینترنـت  ا ینجـا  ا می دهـد: 
اگـر هـم کسـی موبایـل داشـته باشـد 
نمی توانـد در سـامانه شـاد وارد شـود. 
امسـال هیچکدام از بچه های روسـتای 

در  امـا  بخواننـد  درس  نتوانسـتند  مـا 
شـهرهای دیگـر بچه هـا بـه مدرسـه 
کاری  می توانیـد  اگـر  شـما  می رونـد. 
کنیـد کـه اینجـا هـم اینترنـت وصـل 
کننـد تا مـا هم امسـال درس بخوانیم.

بر اسـاس آمارهـا 3.5 میلیون نفر 
از دانـش آمـوزان کشـور یعنـی حـدود 
۲۱ درصـد از کل محصلین مدرسـه ای، 
آموزش هـای  بـه  دسترسـی  توانایـی 
آنالیـن و اسـتفاده از سـامانه شـاد را 
ندارنـد. 3.5 میلیـون نفـری کـه تعـداد 
قابـل توجهـی از آنهـا در روسـتاها و 
و  سیسـتان  اسـتان  محـروم  مناطـق 

زندگـی می کننـد. بلوچسـتان 
یـن  ا روسـتاهای  ز  ا بسـیاری 
منطقـه حتی دارای مدرسـه نیسـتند 
یـا کالس هـای درس تمـام پایه هـا 
مجموعـًا در یک اتاق خالصه شـده 
ایـام  در  کـه  کالس هایـی  اسـت. 
اغلـب  در  و  شـده  تعطیـل  کرونـا 
تدریـس  بـرای  معلمـی  دیگـر  آنهـا 

وجـود نـدارد.
آمـوزان سیسـتان  دانـش  حـاال 
مانده انـد و سـامانه ای  بلوچسـتانی  و 
دانـش  کـه  »شـاد«  نـام  بـه  ناشـاد 
نایـی  توا میـان  در  یکـی  آمـوزان 
دسترسـی بـه آن را دارنـد. وضعیـت 
کـودکان  ینترنـت  ا بـه  دسترسـی 
مشـکل  دارای  حـدی  بـه  روسـتاها 
اسـت کـه هنگامـی کـه ۲۲ شـهریور 
رئیـس  همتـی  کریـم  امسـال  مـاه 
جمعیـت هـالل احمـر کشـور بـرای 
افتتـاح طـرح نـذر آب 3 در یکـی از 
روسـتاهای این اسـتان حضـور یافت، 
کـودکان روسـتا همـراه بـا برگه هایی 
هـالل  مسـئولین  مقابـل  دسـت  در 
درخواسـت  و  شـدند  حاضـر  احمـر 
ایجـاد اینترنـت در روسـتای خـود را 
کردنـد. برگه هایـی کـه بـر روی آنها 
نوشـته شـده بود: »ما اینترنت نداریم 

بخوانیـم«. درس  نمی توانیـم  و 
طـات؛  تبا ر ا یـر  ز و وعـده   *
مـرگ سـهراب! از  پـس  نوشـدارویی 

ز  ا بسـیاری  دسترسـی  عـدم 
روسـتاهای نقـاط محـروم کشـور بـه 
شـبکه اینترنـت در حالـی ادامـه دارد 
که ۲۸ اردیبهشـت سـال جاری محمد 
جواد آذری جهرمـی وزیر ارتباطات، در 
مراسـم روز جهانـی ارتباطات از اتصال 

اینترنـت در تمام روسـتاهای کشـور تا 
پایـان سـال جـاری خبـر داد و گفت: با 
بیـش  بین المللـی  تحریم هـای  وجـود 
 ۲۰ بـاالی  روسـتاهای  درصـد   ۸3 از 
بـه شـبکه ملـی اطالعـات و  خانـوار 
اینترنـت متصـل شـده اند و تـا پایـان 
سـال دسترسـی تمـام این روسـتاها با 

اقـدام جهـادی کامـل خواهـد شـد.
از  یکـی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
تاکیـدات آذری جهرمـی لـزوم وجـود 
عدالـت ارتباطـی بـوده و ۱۹ شـهریور 
ماه نیز در جلسـه شـورای اداری زنجان 
نیـز بـر این موضـوع تاکید کـرده، بهتر 
اسـت تـا پیـش از پایـان یافتـن سـال 
تحصیلـی پیـش رو نسـبت بـه ایجـاد 
پوشـش اینترنتـی روسـتاها و مناطـق 
اسـتان های  در  ویـژه  بـه  حاشـیه ای 
جنـوب شـرقی کشـور اقـدام کنـد تـا 
آمـوزان  دانـش  از  نفـر  میلیـون   3.5
و  دولـت  کاری  کـم  قربانـی  کشـور 

نشـوند. مسـئولین 
* به داد شهرهای دور از پایتخت 

برسید هم 
نـادری عضـو کمیسـیون  احمـد 
طـی  مجلـس  تحقیقـات  و  آمـوزش 
روزهـای گذشـته در توییتـی از طرحی 
بـرای تامیـن تبلـت و گوشـی بـرای 3 
میلیـون دانش آمـوز بـی بضاعـت خبر 
داد و نوشـت: »طـرح دوفوریتـی تهیـه 
سـه میلیـون تبلت و گوشـی هوشـمند 
بـرای دانـش آمـوزان بـی بضاعـت را 
حـدود یـک ماه پیـش تهیه و بـا جمع 
آوری حـدود ۴۰ امضـا سـابمیت کردم. 
اعالم وصول شده و در نوبت قرار دارد. 
مطابـق این طرح دولـت مکلف خواهد 
شـد از محل هـای بودجه ای مشـخص 
شـده، سه میلیون ابزار تهیه و در اختیار 

آنـان قـرار دهد.«
بـه  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  امـا 
دلیـل بسـته شـدن بودجـه سـال ۹۹، 
منبـع مالـی الزم بـرای اجـرای ایـن 
طـرح تامیـن نخواهد شـد و در صورت 
اجـرای طـرح مذکور نیز اجـرای آن به 
پـس از تصویب بودجـه ۱۴۰۰ موکول 
خواهـد شـد. بـه عبارتـی این طـرح در 
صـورت اجـرا نیـز احتمـااًل بـه عمـر 
سـال تحصیلـی فعلـی نخواهـد رسـید 
دانـش  بـرای  فایـده ای  آن  اجـرای  و 

آمـوزان نخواهـد داشـت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

انتقاد از وعده های جهرمی 
درباره رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی

شوراها و فعاالن صنفی دانشگاه های مختلف در نامه ای به وزیر ارتباطات 
در خصوص رایگان نشدن اینترنت علی رغم وعده های داده شده، انتقاد کردند.

در این  نامه خطاب به محمدجواد آذری جهرمی آمده است: همان طور که 
آموزش  اقتصادی،  نابسامان شدن شرایط  و  با شیوع ویروس کرونا  مستحضرید، 
مجازی نیز باعث شده است که قسمت اعظم بار آموزش و هزینه های آن بر دوش 
دانشجویانی واقع شود که در این شرایط ویژه ی اقتصادی، زیست و معیشت شان 
به شدت در خطر است. و این در حالی است که سابقه ی مشکالت اینترنتی در 
کشور اعم از پوشش دهی، سرعت کم و هزینه های باالی بسته های اینترنتی بر 
هیچ یک از ما پوشیده نیست. گذشته از تمام این کاستی ها، آموزش مجازی حق 
تصحیل رایگان را بیش از پیش به محاق برده است و دانشجویان و تحصیل را 

بیش از پیش به موضوعی برای کسب سود بدل کرده است.
فراهم کردن لوازم اولیه و ضروری برای آموزش، از اینترنت گرفته تا لوازم 
الکترونیکی مناسب برای دانشجو، بر عهده ی دولت است. فراهم نکردن این امکانات، 
با وجود مشکالت متعدد و کیفیت پایین آموزش مجازی، دانشجویانی را که توان 

تهیه ی این امکانات را ندارند، از آموزش و تحصیل محروم می سازد.
در  رسید.  اتمام  به  به شکل مجازی  مذکور،  تمام مشکالت  با  ترم گذشته 
اختیار  در  دانشگاه ها  آموزش مجازی  لیست سامانه های  ماه  از یک  عرض کمتر 
وزارت علوم قرار گرفت و طبعًا به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما علی رغم وعده 
جنابعالی در اسفند ماه سال گذشته، اپراتورها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع 
نکردند و دانشجویان ترم گذشته را نه تنها با هزینه های شخصی بلکه با افزایش 

تعرفه های اینترنت همراه از سر گذراندند.
بار دیگر  نیمسال تحصیلی جدید می گذرد،  از  از یک ماه  اکنون که بیش 
از  لیستی  دانشجویان، مواجه شدیم.  برای  رایگان  اینترنت  با خبر  از سوی شما 
برای  ماهه  چندین  فرصت  وجود  با  که  کرده اید  منتشر  ارتباطات  وزارت  جانب 
از دانشگاه ها در آن قرار  نام بسیاری  اما  شناسایی سامانه های آموزش مجازی، 
ندارد. گذشته از این موضوع، نکته قابل توجه آن است که بودن و نبودن اسم 

دانشگاه، در لیست تفاوتی ندارد!!
این مسئله یا نشان از بی تفاوتی اپراتورها به مصوبات وزارت ارتباطات و اجرای 
ناقص آن ها دارد و یا نشان از آن دارد که وزارت ارتباطات بدون توجه به چالش ها و 
اطمینان از اجرای قطعی اقدام به رسانه ای کردن این طرح نموده است. نتیجتًا این 
انتشار خبر اجرایی شدن این طرح در این شرایط بحرانی، چیزی جز وارد ساختن 

فشار روانی مضاعف بر دوش دانشجویان، برایشان نداشته است.
لذا شوراهای صنفی کل دانشجویان کشور به عنوان نماینده به حق و بدون 
واسطه ی دانشجویان به صورت یکپارچه اعالم می دارند تا هرچه سریع تر و پیش 
از آنکه اجرای این طرح ارزش زمانی خود را از دست بدهد اقدام موثرتری از سوی 
آن وزارت صورت پذیرد و تا زمان اجرای کامل این طرح، هیچ گزاره ای با محتوای 
»رایگان بودن اینترنت دانشجویی« رسانه ای نشود چرا که ما دانشجویان تمامی 
اظهارات مسئولین مبنی بر رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی را قویًا تکذیب 
می کنیم و همچنان بر روی خواسته ی به حق و قانونی خود یعنی آموزش رایگان 

پافشاری می کنیم.

شروع ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ارشد در دانشگاه علم و صنعت
ثبت نام ورودی های کارشناسی ارشد سال ۱3۹۹ در دانشگاه علم و صنعت 
ایران از صبح روز پنج شنبه هشتم آبان ماه آغاز شد و اخذ واحد درسی در روز 
جمعه ۹ آبان ماه به  صورت غیر حضوری از طریق سیستم گلستان انجام می گیرد.

پذیرفته شدگانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت هستند، باید برای 
اخذ معافیت تحصیلی حداکثر تا تاریخ۲۰ آذرماه  از طریق سامانه وظیفه عمومی 

اقدام کنند.
شروع کالس ها در نیمسال اول  از روز شنبه ۱۰ آبان ماه است و داوطلبانی 
که دارای شرایط معدل و تاریخ فارغ التحصیلی اعالم شده توسط سازمان سنجش 

آموزش کشور نباشند، ثبت نام آنان لغو خواهد شد.

دستگیری عامالن نزاع دسته جمعی در اراک 
به دستگیری  اشاره  با  استان مرکزی  انتظامی  اجتماعی فرماندهی  معاون 
عامالن نزاع دسته جمعی در اراک گفت: ناجا با اقتدار از عرض اندام اراذل و 

اوباش جلوگیری خواهد کرد.
محمود خلجی از شناسایی و دستگیری سه نفر از عامالن نزاع دستجمعی در 
بخش کرهرود شهرستان اراک و کشف یک دستگاه موتوسیکلت سنگین قاچاق 

به ارزش 6۰۰ میلیون ریال از آنها خبر داد.
وی افزود: به دنبال اعالم گزارشی از یک مورد درگیری دستجمعی به مرکز 
فوریت های پلیس ۱۱۰، بالفاصله مأموران انتظامی و تیم های امدادی برای بررسی 
موضوع به محل  عزیمت کردند و  مشخص شد  سه نفر از اراذل و اوباش با 
یکدیگر درگیر شده اند و یکی از این افراد با سالح سرد قمه در این درگیری به 

شدت مجروح شده است.
از سوی مأموران پلیس امنیت عمومی استان مرکزی، مخفیگاه خالفکاران 
که قبل از حضور تیم های گشت انتظامی از محل متواری شده بودند شناسایی 
از  اقدام به مجروح کردن یکی دیگر  با سالح سرد  آنان که  از  نفر  شد و یک 
اراذل کرده و متواری شده بود، شناسایی و دستگیر شد و در ادامه  دو نفر دیگر 

از عامالن درگیری دستگیر شدند.

تصادف عده یی از نمایندگان مجلس و منطقه آزاد در چابهار
چابهار  در  زنجیره ای  تصادف  وقوع  از  کشور  اورژانس  سازمان  سخنگوی 
خبر داد و گفت: در این حادثه خودروی عده یی از نمایندگان مجلس نیز وجود 

داشت، که آسیب ندیدند.

مجتبی خالدی اظهار داشت: ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه روز پنجشنبه هفته گذشته 
در چابهار محدوده پلیس راه یک مورد تصادف زنجیره ای اتفاق افتاد و متاسفانه 

شش نفر از سرنشینان خودروها آسیب دیدند که جال از آنان وخیم است
خالدی افزود: تصادف بین یک دستگاه تویوتا هایس و یک دستگاه کامیون رخ 
داد و یک خودرو نیز متعلق به نمایندگان مجلس بود که  ۱۰ نفر سرنشین داشت و 
همه نمایندگان قسمت های مختلف منطقه آزاد چابهار بودند، که آسیبی ندیدند. 
این حادثه، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  با  رابطه  در 
درمانی ایرانشهر گفت: خالد صادقی از تجار منطقه آزاد چابهار و از مجروحان 

تصادف زنجیره ای مسیر چابهار - دشتیاری فوت کرد.
دکتر محمدمهران امینی فرد افزود: در این حادثه زنجیره ای که بین مینی بوس 
هایس، تویوتا و کامیون رخ داد ۹ نفر مجروح شدند، که به بیمارستان امام علی)ع( 

چابهار  منتقل شدند  و دو نفر از آنان با شرایط وخیم تحت درمان هستند.

قتل زن ۵۵ ساله و مجروح شدن دختر ۲۱ ساله 
انتظامی شهرستان دشتی گفت: زنی 55 ساله کشته و دختر ۲۱  فرمانده 

ساله اش مجروح شد.
سرهنگ جهانبخش صیادی عنوان کرد: ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه هفتم 
آبان ماه در پی گزارش مردمی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از محالت 
شهر خورموج ماموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حضور یافتند 
و مشخص شد در یک ساختمان مسکونی زنی 55 ساله به قتل رسیده و دختر ۲۱ 

ساله اش نیز مصدوم شده است.

آتش سوزی مرگبار در یک خانه قدیمی
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران جانباختن 

یک تن در پی وقوع حریق در یک ساختمان مسکونی خبر داد.
سید جالل ملکی اظهار داشت: این حادثه در منطقه پاسگاه نعمت آباد اتفاق 
افتاد و ماموران آتش نشانی مردی حدودا 5۰ ساله را که در آتش گرفتار شده و 
آثار سوختگی روی بدنش مشخص بود از محل خارج کرده و به عوامل اورژانس 

تحویل دادند و متاسفانه مشخص شد جان باخته است. 
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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تسهیالت و تخفیف های بیمه ای جدید برای سربازان ماهر
قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان در تفاهم نامه ای مشترک با یکی از 
شرکت های بیمه، تسهیالت جدیدی را برای سربازان ماهر ایجاد کرد که مشاور 

عالی این قرارگاه به توضیح آن پرداخته است. 
سردار موسی کمالی با اشاره به مشارکت چندین وزارتخانه، دستگاه، نهاد و 
... با قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح، گفت: از مدتی قبل رایزنی ها 

برای ارائه یکسری خدمات مرتبط با بیمه به جوانان در دوره سربازی آغاز شد که 
در نهایت با پیگیری های انجام شده منجر به امضای تفاهم نامه ای مشترک با 

یکی از شرکت های بیمه ای شد. 
وی با بیان اینکه از این پس با استفاده از ظرفیت این شرکت، دوره های 
آموزشی مرتبط با بیمه برای سربازان عالقه مند به این حوزه برگزار خواهد شد، 
گفت: همچنین تالش خواهد شد تا فرهنگ استفاده از بیمه در جامعه پایه گذاری 
شود. از طرف دیگر نیز بنا شد تا سربازان در حین خدمت و پس از آن از تخفیف 

در پرداخت حق بیمه های مختلف برخوردار شوند.
کمالی افزود: شرط بهره مندی از این تخفیف ها تاییدیه مهارتی است که از 

سوی قرارگاه مهارت آموزی صادر خواهد شد.
داد:   ادامه  مسلح  نیروهای  سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  عالی  مشاور 
بنا شد تا در صدور مجوز دفاتر بیمه و نیز جذب به عنوان کارمند و  همچنین 
کارشناس در این شرکت، سربازانی که تحت آموزش های مربوطه قرار گرفته  یا 

تاییدیه و مدرک این آموزش ها را دریافت کرده اند، در اولویت باشند.
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د  ا ز آ ی  ه ها شگا ز مو آ
با  که  هستند  مشاغلی  ز  ا
دوران  در  آسیب  بیشترین 
برخی  ند،  شده ا مواجه  کرونا  شیوع 
امسال 5۰  پایان  تا  پیش بینی می کنند 
دولت  اما  شوند،  تعطیل  آنها  درصد 
تدابیری برای نجات آنها درنظر گرفته 

است.
با شیوع بیماری کرونا بسیاری از 
خسارت های  و  تعطیل  کارها  و  کسب 
بین  این  در  شدند.  متحمل  را  زیادی 
متضرر  بیشتر  شغلی  رسته های  برخی 
شدنده اند؛ آموزشگاه های آزاد از جمله 
این واحدها هستند که برخی از فعاالن 
در این عرصه پیش بینی می کنند تا پایان 
امسال 5۰ درصد این واحدهای آموزشی 

تعطیل شود.
منوط  آزاد  آموزشگاه های  فعالیت 
در  مدرسان  و  فراگیران  حضور  به 
محیط های آموزشی است اما فعالیتشان 
به علت شیوع کرونا متوقف شد زیرا باید 

تعطیل می شدند.
درصد   5۰ تعطیلی  پیش بینی 

آموزشگاه های آزاد تا پایان سال
هماهنگی  شورای  رییس  نائب 
تهران  آزاد  آموزشگاه های  موسسات 
این صنف  درباره مشکالت  روز جمعه 
به خبرنگار ایرنا، گفت: با شیوع بیماری 
کرونا آموزشگاه های آزاد به مدت چهار 
که  بود  خردادماه  و  شدند  تعطیل  ماه 
برای مدت یک ماه دوباره فعالیت خود 
بیشتر  همه گیری  با  که  کردند  آغاز  را 

کرونا دوباره تعطیل شدند.
»اسداهلل بردپیشه« افزود: پیش از 
شیوع کرونا یک هزار و ۲۰۰ آموزشگاه 
آزاد در سراسر کشور و ۷۰۰ آموزشگاه 
در تهران فعالیت می کردند که پیش بینی 
می کنیم تا پایان امسال 5۰ درصد این 

آموزشگاه ها تعطیل شود.
فعال صنفی: ۱5 درصد آموزشگاه ها 

تسهیالت کرونایی گرفتند
تسهیالت  دریافت  درباره  وی 
گفت:  آزاد  آموزشگاه های  کرونایی 
آموزشگاه های آزاد جزو رسته هایی بود 
که مشمول دریافت تسهیالت حمایتی 
و  دریافت  در  واحدها  اما  بودند،  کرونا 

پرداخت تسهیالت با مشکالت زیادی 
مواجه بودند.

به گفته این فعال صنفی تنها ۱5 
کرونایی  تسهیالت  آموزشگاه ها  درصد 

دریافت کردند.
صنفی  نجمن  ا ییس  ر
آموزشگاه های زبان شهر تهران درباره 
کرونایی  تسهیالت  دریافت  مشکالت 
در  تسهیالت  این  بود  ر  قرا گفت: 
از  بسیاری  اما  پرداخت شود،  اسفندماه 
دریافت  وام  شهریورماه  ما  همکاران 
کردند و در عمل این تسهیالت وقتی به 
آموزشگاه ها رسید که تعطیل شده بودند.

نرخ  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
بهره این تسهیالت ۱۲ درصد است و 
آموزشگاه ها باید ظرف دو سال تسویه 

کنند که این زمان کمی است.
بانک ها  متاسفانه  گفت:  بردپیشه 
همکاری  تسهیالت  پرداخت  در  نیز 
نمی کنند و برای مبالغ بیشتر وثیقه ملکی 
تعیین می کنند یا اینکه طبق قانون قرار 
بود شروع اقساط با تنفس 6 ماهه باشد 

اما بالفاصله پس از واریز وام پرداخت 
اقساط از ماه بعد شروع می شود.

شورای  نماینده  عروجی«  »علی 
نیز،  ری  شهر  آموزشگاه های  موسسن 
پیش  آموزشگاه ها  از  بسیاری  گفت: 
دریافت  برای  نام  ثبت  دوره  اتمام  از 
تسهیالت کرونا درخواست خود را ثبت 
دریافت  به  موفق  کنون  تا  اما  کردند 

وام نشدند.
وی افزود: تسهیالت پرداختی به 
این آموزشگاه ها در مبالغ کم ۱۰ میلیون 
که  حالی  در  است  بوده  میلیون   3۰ تا 
خسارت های  آموزشگاه ها  از  بسیاری 
۲۰۰، 3۰۰ میلیون و حتی یک میلیاردی 

متحمل شدند.
فت  یا ر د ی  ا بر م  الز یق  ثا و
برای  است.  چک  و  سفته  تسهیالت، 
چک  یا  سفته  یک  تومان  میلیون   ۱6
همراه  چک  یا  سفته  یک  است.  الزم 
است  بنگاه هایی  برای  ضامن  یک  با 
که ۱6 تا ۴۸ میلیون تومان تسهیالت 

دریافت می کنند.

وثیقه تسهیالت ۴۸ تا ۱6۰ میلیون 
دو  همراه  چک،  یا  سفته  یک  تومانی 
ضامن است و برای تسهیالت ۱6۰ تا 
و  بر چک  تومانی عالوه  میلیون   ۲۰۰
سفته باید سه ضامن معرفی کنند و برای 
بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت نیز 
باید از سوی صندوق های ضمانت و یا بنا 
به تشخیص بانک باید وثیقه ارائه شود.

نکته قابل توجه اینکه سقف مبلغ 
سفته ۱.5 برابر اصل و سود تسهیالت 
پیش  موانع  از  یکی  همچنین  است، 
حمایتی  تسهیالت  دریافت  برای  رو 
کرونا، »نداشتن چک برگشتی« بود که 
کارگروه این شرط را از مقررات پرداخت 
روند  تا  کرد  مستثنی  بانکی  تسهیالت 
به متقاضیان  پرداخت تسهیالت کرونا 
و صاحبان کسب و کارها تسهیل شود.

برای  آموزشگاه   ۷۰۰ و  هزار   ۲
دریافت وام کرونا ثبت نام کردند

ر  کا نیروی  یت  هدا مدیرکل 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
ه  و گر ر کا عالم  ا ساس  ا بر گفت: 
کرونا،  اقتصادی  پیامدهای  با  مقابله 
اولویت های  جزو  آزاد  آموزشگاه های 

پرداخت تسهیالت کرونا بود.
تا  افزود:  محمودی«  »حسین 
کنون ۲ هزار و ۷۱۲ پرونده درخواست 
تسهیالت کرونا مربوط به آموزشگاه های 
ثبت  اشتغال   5۰6 و  هزار   33 با  آزاد 

شده است.
تسهیالت  شت:  ا د ر ظها ا وی 
درخواستی آموزشگاه های آزاد پنج هزار 
بود که ۲ هزار و  ریال  میلیارد  و ۷۱۲ 
۷5 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

مجتمع   ۱5۷ داد:  ادامه  محمود 
با سه هزار و ۱6۸  آموزشی  انستیتو  و 
به  کرونا  وام  دریاف  برای  نیز  اشتغال 
مبلغ 5۰۲ میلیارد ریال ثبت نام کردند 
این  از  ریال  میلیارد  کنون ۱36  تا  که 

مبلغ پرداخت شده است.  
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت 
برای  متقاضیان  نام  ثبت  گفت:  تعاون 
دریافت تسهیالت کرونا تا پایان مهرماه 
مقابله  کارگروه  اعالم  براساس  اما  بود 
پرداخت  کرونا  اقتصادی  پیامدهای  با 

تسهیالت تا پایان آبان ماه ادامه دارد

ایران  مهر  بانک  غیرحضوری  درگاه های  از  کارت  به  کارت  مبلغ  سقف 
افزایش یافت

انتقال وجه کارت به کارت از درگاه های بانک قرض الحسنه 
مهر ایران از مبلغ 3۰ میلیون ریال به 6۰ میلیون ریال افزایش 

یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، با توجه به شرایط 
خاص بهداشتی کشور و موج سوم شیوع ویروس کرونا و براي 
تسهیل استفاده مشتریان گرامي از درگاه هاي غیرحضوري و کاهش 
مراجعات حضوري مردم به شعب و دستگاه هاي خودپرداز، سقف 

مبلغ کارت به کارت از درگاه های غیرحضوری بانک مهر ایران افزایش یافت.
در این راستا سقف انتقال وجه کارت به کارت از درگاه های بانک مهر ایران از مبلغ 3۰ 
میلیون ریال به 6۰ میلیون ریال افزایش یافت. تا اطالع ثانوي و به صورت موقت سقف صدور 

کارت هاي هدیه نیز تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.
همچنین با توجه به امکان تمدید کارت های بانکی تا پایان سال ۱3۹۹ بدون حضور 
بازه زماني  مشتري، تاریخ انقضاي تمام کارت هاي بانکي که زمان منقضي شدن آن ها در 

تیرماه ۱3۹۹ تا تیر ماه ۱۴۰۰ بود، به مدت یک سال افزایش یافت.
ابزارهاي  از  پیش  از  بیش  استفاده  با  است مشتریان گرامی  امیدوار  ایران  بانک مهر 
بانکداري الکترونیکي، مراجعات خود به شعب این بانک را کاهش دهند و سالمتي خود را در 

رفت وآمدهاي مختلف به خطر نیندازند.

به منظور پیشگیری از کرونا سقف کارت به کارت بانک ایران زمین افزایش 
یافت

بانک ایران زمین باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در 
کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر 
استفاده هرچه بیشتر ازخدمات غیرحضوری سقف خدمات مبتنی 

برکارت های شتابی خود را افزایش داد.
به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ با توجه به روند 
صعودی و شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور و در راستای 
مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، طبق بخشنامه 

صادره از بانک مرکزی، سقف مجاز کارت به کارت شتابی و درون بانکی از طریق درگاه های 
اینترنتی و خودپردازها را افزایش داد.

بر اساس این بخشنامه، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( 
از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک بانک ایران زمین از مبلغ سی میلیون 
ریال در هر شبانه  روز از مبدأ هر کارت به شصت میلیون ریال افزایش یافت، همچنین سقف 
مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون 
ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت 

انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است.
در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری 
مشتری به مدت یک سال و تا اطالع ثانوی بالمانع است و سقف صدور کارت هدیه تا اطالع 
ثانوی و به صورت موقت به بیست میلیون ریال افزایش یافته است، این اقدامات به منظور 

جلوگیری از مراجعه مشتریان به شعب و حفظ سالمت آنها انجام می شود.
روابط عمومی بانک ایران زمین اعالم کرد: از آنجایی که بانک ها یکی از اماکن پر خطر 
برای ابتال به ویروس کرونا هستند، بانک ایران زمین برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و 
به منظور حفظ سالمت مشتریان و کارکنان بانک، از آمادگی کامل زیرساخت های بانکداری 

الکترونیک این بانک برای استفاده غیرحضوری مشتریان خبر داد.

با امضای تفاهمنامه با قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح :  
برقراری پوشش های بیمه ای و توانمندسازی سربازان برای ورود به بازار 

کار توسط بیمه ایران
قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و شرکت سهامی بیمه 
ارائه خدمات بیمه ای و  ایران باهدف افزایش اثربخشی خدمت سربازی، آموزش سربازان، 

اجرای طرح های خاص، تفاهم نامه همکاری امضاءکردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در آیین تبادل این تفاهم نامه که با حضور دکتر 
مرکزی  قرارگاه  فرمانده  فرحی  مهدی  سید  سردار  و  ایران  بیمه  مدیرعامل  رضایی  محمد 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و مقامات بلندپایه دو طرف ، با رعایت پروتکل 
ایران در سخنانی  های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به امضا رسید، مدیرعامل بیمه 
کوتاه، امضا و تبادل این تفاهم نامه را در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص 
ارتقای توانمندی جوانان به ویژه سربازان و کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و ایجاد آمادگی 

شغلی برای ورود به بازار کار دانست.
دکتر رضایی با اشاره به اینکه به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه حاصل ماهها تالش شبانه 
روزی کارشناسان دوطرف بوده است، گفت: ارتقاء سطح توانمندی جوانان به ویژه کارکنان وظیفه 
نیروهای مسلح در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است؛ در تفاهم نامه اخیر نیز 
با لحاظ کردن این موارد، از ابعاد مختلف به موضوع توسعه همکاری های دو طرف پرداخته 
شده و بیمه ایران به ویژه در ابعاد آموزشی ) آموزش و مهارت آموزی سربازان برای مشاغل 
بیمه ای از طریق مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران( و ارائه خدمات و طرح های خاص 
و پوشش های بیمه ای با تخفیفات ویژه در خدمت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح خواهد بود.

نیروهای  این جلسه، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه  ادامه  در 
مسلح نیز در سخنانی امضای این تفاهم نامه را بیانگر درایت، عقالنیت و خوش فکری قابل 
تحسین مجموعه مدیریتی و کارشناسی بیمه ایران دانست و گفت: جامعه سربازی به واقع 

محل اجتماع گروه هایی بزرگ و جوان از کل جامعه است.
سردار فرحی افزود: فراگیرترین عرصه بروز و ظهور جوانان خدمت مقدس سربازی و 
نقطه عطف زندگی شان است و به همین خاطر بهترین مکان برای معرفی صنعت و خدمات 
اینکه جذابیت خدمت سربازی  بر  نامه. عالوه  این تفاهم  انعقاد  با  بیمه محسوب می شود؛ 
افزایش می یابد، سربازان داوطلب در دانشگاه مرتبط با بیمه ایران هم آموزش دیده و برای 

ورود به بازار کار آماده می شوند.
تفاهم نامه همکاری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه  نیروهای مسلح  
و شرکت  سهامی بیمه ایران با هدف مهارت افزائی و تسهیل گری اشتغال کارکنان وظیفه 
نیروهای مسلح منعقد شده و  موضوع آن همکاری، حمایت، پشتیبانی و ایفای نقش مؤثر 
شرکت سهامی بیمه ایران در فرآیند مهارت آموزی، توانمند سازی، توسعه رفاه اجتماعی و بهبود 
نیازمندی های شغلی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح براساس الزامات طرح جامع مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و سیاست های شرکت سهامی بیمه ایران در تمام استان های 
کشور است.کارکنان وظیفه شامل تمامی کسانی می شود که مطابق قانون خدمت وظیفه 

عمومی در یکی از دوره های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت هستند.
بنا به این گزارش، متعاقب انعقاد تفاهم نامه همکاری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح  با بیمه ایران، قرارداد همکاری این قرار گاه و مرکز آموزش 
علمی کاربردی بیمه ایران به نمایندگی آقایان دکتر حمید معینی بعنوان مجری برگزاری دوره 
ها و دکتر اناری مدیرکل بیمه های اشخاص و مهران صادقی معاون بیمه های آتش سوزی 

بعنوان متولیان ارایه خدمات و تخفیفات بیمه ای نیز منعقد شد.
رگزاری دوره های بیمه در حوزه تخصصی مرکز علمی کاربردی از قبیل کارشناسی 
بازار  نیاز  خسارت، کارشناسی صدور و سایر دوره های مرتبط و منجر به اشتغال، مطابق 
کار با تخفیف ویژه به فراخور نوع آموزش و مکان  جغرافیایی، برگزاری دوره های آموزش 
پودمانی مورد نیاز قرارگاه )از قبیل کارشناس تعیین خسارت، کارشناس صدور بیمه و .... 
(، ایجاد ساز و کار مناسب برای برخورداری از تخفیف انگیزشی و مشوقی برای سربازان 
ماهر و ترخیص شده  در حوزه بیمه حوادث انفرادی و بیمه آتش سوزی منازل مسکونی 
بند  این  شامل  افراد  تایید  و  شناسایی  بمنظور   ( قرارگاه  ماهرسان  سامانه  اساس  بر  آنان 
توسط قرارگاه ( برای پس از خدمت با اعمال تخفیفات ویژه وفق مصوبات بیمه مرکزی از 

دیگر مفاد مهم این قرارداد است.

پیام رییس کانون بانک های خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان 
به مناسبت هفته وحدت

کورش پرویزیان، رییس کانون بانک ها وموسسات 
پیامی  در  پارسیان  بانک  مدیرعامل  و  اعتباری خصوصی 
فرارسیدن هفته وحدت، سالروز والدت با سعادت حضرت 
محمد مصطفی )ص( و امام جعفر صادق)ع( را تبریک گفت.

متن پیام دکتر پرویزیان بدین شرح است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُقوا » » َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلَلّ َجِمیًعا َواَل تََفَرّ
هفته وحدت نماد همدلی، اخوت و یکپارچگی ملت اسالمی وتحکیم پیوند 
مسلمانان با یکدیگر است. به برکت میالد نور، پیام آورتوحید، رسول وحدت، حضرت 
با بعثت خویش، شعار برادری و پیمان اخوت را برای جوامع  محّمد )ص( بودکه 

بشری به ارمغان آورد.
از مهم ترین آموزه های اسالم ناب محمدی )ص( لزوم یکپارچگی و وحدت 
کلمه میان مسلمانان است که توجه به آن موجب شکوفایی و سرافرازی مسلمانان 
و جهان اسالم خواهد شد و بی شک راه عزت و سعادت مسلمانان در گرو همدلی، 
داشتن بینش و بصیرت و همچنین شناخت هرچه عمیق تر به معارف دین و سیره 

نورانی ائمه اطهار )ع( است.
صیانت از مقدسات دین مبین اسالم ضرورتی انکار ناپذیر است و بی شک 
اهانت به ساحت مقدس پیامبراعظم)ص( و قرآن کریم موجب تأسف و تأثر عمیق 

هر انسان آزاده و موحدی است .
اینجانب به نمایندگی از خانواده شبکه بانک های خصوصی، ضمن محکوم 
کردن اهانت به ساحت نورانی قرآن کریم و رسول اکرم)ص(، فرارسیدن هفته وحدت 
و والدت خجسته و سراسرنور ختم المرسلین، رحمه للعالمین، فخر عالم و آدم، پیام آور 
نیز والدت فرخنده  عزت، حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و 
امام جعفر صادق )علیه السالم( رابه تمام هموطنان، به ویژه مشتریان و سهامداران 

گرانقدر و همکاران ارزشمندم تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

توسعه استان چهارمحال و بختیاری نیازمند همکاری همه جانبه است
مدیر عامل بانک رفاه کارگران به عنوان نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

در جهش دوم پتروشیمی محقق می شود؛
افزایش ۷۸ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی 

تا سال ۱۴۰۰
جهش دوم صنعت پتروشیمی قرار است ظرفیت پتروشیمی کشور را تا پایان 
سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون تن در سال برساند؛ عددی که حکایت از رشدی  ۷۸ 
درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اهداف برنامه ششم توسعه را نیز محقق می کند.

صنعت پتروشیمی در ایران اگرچه دیرتر از سایر صنایع وابسته به نفت و گاز 
کار خود را آغاز کرده اما از آنجا که در پایین زنجیره ارزش صنعت نفت قرار دارد، 

 باالترین ارزش افزوده را نیز ایجاد می کند.
با توجه به این مهم، توجه به توسعه صنعت پتروشیمی در سال های بعد از 
انقالب مورد توجه جدی قرار گرفت تا آنجا که به گفته وزیر نفت، صنعت پتروشیمی 

مولود جمهوری اسالمی است.
با این حال، توسعه این صنعت در ۴۰ سال گذشته فراز و فرود زیادی داشته 
و در سال هایی با رشد باال همراه بود اما در مقاطعی نیز به کندی پیش رفته است. 
در مجموع اما تا کنون 3 جهش پتروشیمی تعریف شده که جهش اول آن در 
سال های ۷5 تا ۸5 محقق شده و جهش دوم نیز با بهره برداری از طرح های این 

صنعت در سال جاری و سال آینده به انجام می رسد.
جهش سوم صنعت پتروشیمی نیز که اکنون در جریان است تا سال ۱۴۰۴ 
ایران را تبدیل به قدرت اول خاورمیانه در تولید محصوالت پتروشیمی خواهد کرد.

آمارها نشان می دهد تا سال ۹۲، ۴6 طرح پتروشیمی فعال بود که ظرفیت 
تولید آن 56 میلیون تن در سال می رسید. از سال ۹۲، ۴۲ طرح در قالب جهش 
دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با اجرای این طرح ها تا پایان سال 
۱۴۰۰ تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور به ۸۸ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت 
با رشد ۷۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ به ساالنه ۱۰۰ میلیون تن برسد که این 

معنایی جز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ندارد.
به ۲5 میلیارد  این صنعت  پتروشیمی، درآمد  با تحقق جهش دوم صنعت 
دالر برای کشور می رسد. البته دولت دوازدهم توسعه صنعت پتروشیمی را محدود 
به دوره زمانی خود نکرده، بلکه جهش سوم توسعه صنعت پتروشیمی، از ۱۴۰۰ 

تا پایان سال ۱۴۰۴ را نیز برنامه ریزی کرده است.
بر این اساس اجرای ۲۸ طرح در این دوره به منظور افزایش ظرفیت تولید 
صنعت پتروشیمی ایران به بیش از ۱3۰ میلیون تن تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی 
شده است که با تحقق آن در دولت سیزدهم درآمد این صنعت را به 3۷ میلیارد 

دالر می رساند.
با این میزان ظرفیت تولید، ایران جایگاه عربستان در صنعت پتروشیمی را در 
خاورمیانه خواهد گرفت و به رتبه اول تولیدات صنعت پتروشیمی در منطقه می رسد.

که  است  پتروشیمی  صنعت  افتخارات  و  واقعیات  پیشرفت  دوره های  این 
کاماًل همسو با اهداف کالن کشور شامل دوری از خام فروشی و همچنین تحقق 

اقتصاد مقاومتی است.
و  محدودیت ها  وجود  با  ایران  پتروشیمی  صنعت  که  است  این  واقعیت 
تحریم های مالی و فنی جهش دوم توسعه خود را طی می کند و تا سال آینده به 

ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تنی خواهد رسید.
افزون بر دوره های زمانی صورت گرفته برای توسعه صنعت پتروشیمی که 
نشان از برنامه ریزی راهبردی و هوشمندانه برای توسعه این صنعت است، اجرای 
از  با خوراک  ترکیبی و طرح های پیشران به عنوان بخشی  طرح های پتروشیمی 

مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی تعریف شده است.
براساس  این  از  پیش  ایران  پتروشیمی  صنعت  که  است  حالی  در  این 
پتروشیمی  توسعه صنعت   ۹۷ از سال  اما  بود،  یافته  توسعه  موجود  خوراک های 

هدفمند شد و متناسب با نیاز صنایع پایین دستی در دستور کار قرار گرفت.
مطالعات و امکان سنجی های توسعه صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز صنایع 
پایین دستی بررسی و به طور مشخص طرح های پیشران صنعت پتروشیمی براساس 

نیاز بازار تعریف شد.
پیش از این نیز وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح های پیشران صنعت پتروشیمی 
در چهار زنجیره متانول، پروپلین، اتیلن و بنزن تعریف شده و در حال تبدیل شدن به 
سند است، یادآوری کرد: البته سرمایه گذاری این طرح ها به عهده بخش خصوصی 
است، اما الزم است بخش خصوصی را برای اجرای این طرح ها تشویق و تحریک 

کنیم، زیرا سبب فعال شدن بخش پایین دستی می شود.
بیژن زنگنه ادامه داد: برای این منظور باید صندوق حمایت از توسعه طرح های 
پیشران و پایین دستی پتروشیمی همانند صندوق نوآوری و پژوهش نفت تأسیس 
شود )اگر الزم باشد دولت هم کمک کند( و با مواردی همانند کاهش نرخ سود، 

ضمانت بازار، تضمین لیسانس و... به آنها کمک کنیم.
حتی در طرح های پیشران که به دولت نیز ارائه شده است، درخواست شده که 
در قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی، اصالحاتی اعمال 
و این معافیت مالیاتی به صنایع پایین دستی هم تسری داده شود تا تولیدکنندگان 

به منظور تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه این بخش تشویق شوند.
 چنانچه این اصالحات انجام شود و محصول نهایی که تولید می شود نیز از 
معافیت مالیاتی برخوردار شود، کمک فراوانی به توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل 

زنجیره ارزش که همان جلوگیری از خام فروشی است، خواهد شد.
بر این اساس طرح های پیشران برمبنای تأمین و نیاز بازار داخل طراحی 
شده اند. بی شک با اجرایی شدن این طرح ها جهش خوبی در صنایع پایین دستی 

پتروشیمی به وجود می آید.
اگرچه طرح های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف 
شده اند، اما عمده تمرکز در زیرشاخه پروپیلن است. از سوی دیگر با راه اندازی 

این طرح ها واحدهای میانی نیز که تاکنون مغفول مانده، توسعه خواهند یافت.
از  پتروشیمی،  تولید صنعت  افزایش ظرفیت  برای  هدفگذاری  به  توجه  با 
پتروشیمی بوشهر، کاتالیست  از طرح های  برداری  بهره  با  تا کنون  ابتدای سال 
لرستان، پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، پتروشیمی کاوه و پتروشیمی میاندوآب 

، در مجموع بیش از ۸ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی ایران افزوده شد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از افزایش هشت درصدی 
تولید محصوالت پتروشیمی در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
خبر داده و گفته بود که مجتمع های پتروشیمی تا پایان مهرماه امسال بیش از 

35 میلیون تن تولید داشته اند.
»سیدجالل میرهاشمی« با اعالم این خبر اظهار کرد: واحدهای پتروشیمی 
با ظرفیت مطلوبی درحال تولید هستند و با وجود برخی مشکالت موجود، روند 
تولید و فروش محصوالت مختلف پتروشیمی در شرایط قابل قبولی قرار دارد که 
با تالش صنعتگران پتروشیمی کشورمان پیش بینی می شود جهش تولید امسال 

در صنعت پتروشیمی محقق شود.
برنامه جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال ۹۷ بر اساس طرح هایی که 
از گذشته آغاز شده بود، مدون شد تا این طرح ها تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری 
برسند و ظرفیت تولید در این صنعت تا ۱۰۰ میلون تن در سال افزایش پیدا کند. 
اما از آنجا که از ۲۷ طرح تعریف شده در جهش دوم صنعت پتروشیمی، 
۱۷ طرح در سال ۹۹ به بهره برداری می رسد، این سال به عنوان سال طالیی 
صنعت پتروشیمی نام گذاری شده است البته با مسایل ناشی از کرونا ممکن است 

بهره برداری از برخی از طرح ها به ابتدای سال بعد منتقل شود.
با بهره برداری از این ۱۷ طرح،   ظرفیت صنعت پتروشیمی از 66 میلیون تن 

فعلی به ۹۰ میلیون تن در ابتدای سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
۱۰ طرح نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد تا در مجموع ظرفیت 
پتروشیمی ایران در پایان این سال به ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. 
همچنین درآمد صنعت که در حال حاضر ۱5 میلیارد دالر است در انتهای ۱۴۰۰ 

به ۲5 میلیارد دالر افزایش می یابد.
از سوی دیگر، ۲۸ طرح برای جهش سوم پیش بینی شده که کار اجرایی 

بسیاری از این طرح ها آغاز و حتی برخی تا 3۰ درصد پیشرفت کار دارند. 
 با تحقق طرح های جهش سوم تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت صنعت پتروشیمی از 
۱۰۰ میلیون تن در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱33 میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش 
پیدا می کند و در آمد صنعت نیز از ۲5 میلیارد دالر بر اساس قیمت های پایه سال 

۹5 به 3۷ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۴ افزایش می رسد.  
پلیمری و ۴۰ نوع محصول شیمیایی  در حال حاضر 333 گرید محصول 
بر  پتروشیمی عالوه  دوم  در جهش  می شود.  تولید  ایران  پتروشیمی  در صنعت 
افزایش گریدهای پلیمری،   ۱5 نوع محصول شیمیایی به سبد پتروشیمی ایران 

اضافه می شود.
در جهش سوم نیز عدد 55 نوع محصول شیمیایی به 6۸ نوع ارتقا پیدا می کند 

و محصوالت پلیمری نیز متنوع تر خواهد شد.
نکته مهم آن است که افزایش ظرفیت در صنعت پتروشیمی در حالی محقق 
می شود که بیژن زنگنه وزیر نفت همواره از سوی منتقدان به حمایت از خام فروشی 
در صنعت نفت محکوم شده است.زنگنه البته در تمام این سال ها ثابت کرده که 

به جای صحبت اجازه می دهد تا عملکردش از وی دفاع کند.

پیش بینی تعطیلی ۵0 درصدی تا پایان سال؛

برنامه دولت برای نجات آموزشگاه های آزاد از ورشکستگی 

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: محمد امامی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
تامین کاالی اساسی مهمترین اولویت 
این وزارت صمت محسوب می شود، به 
همین دلیل مردم نباید نگران نیازهای 

کاالیی خود باشند.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، »علیرضا رزم 
حسینی« در دیداری با اعضای انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی ایران با تاکید 
کاالهای  تامین  نگران  مردم  اینکه  بر 

داشت:  اظهار  نباشند،  خود  نیاز  مورد 
سخت  شرایط  در  که  تولیدکنندگانی 
مبادرت  تولید  مقدس  امر  به  کنونی، 
هستند  اقتصادی  مجاهدان  می ورزند، 

که باید مورد حمایت قرار گیرند.
و  شغل  ایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
توانمندسازی اقتصادی، مقدس ترین کار 
در کشور به ویژه در شرایط سخت کنونی 
است، تصریح کرد: در این موقعیت انتظار 
می رود رسانه ها در جهت ایجاد آرامش 

مردم  اینکه  ضمن  بردارند،  گام  بازار 
هم نباید دغدغه و نگرانی بابت تامین 

کاالهای مورد نیاز خود داشته باشند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بر اساس تکالیف قانونی مصرح 
کسب وکار،  فضای  بهبود  قانون  در 
برای صدور بخشنامه ها، نظر مشورتی 
انجمن ها، تشکل ها و بخش خصوصی 

را دریافت خواهد کرد.
صنعت  فعاالن  و  تولیدکنندگان 

این  در  هم  کشور  لبنی  فرآورده های 
جلسه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود 
رفع  و  موجود  شرایط  از  عبور  برای  را 
حال  عین  در  و  کردند  بیان  مشکالت 
هیچ  بدون  بازار  نیاز  که  داشتند  تاکید 

دغدغه و نگرانی تامین می شود.
صنایع  انجمن  اعضای  گفته  به 
ظرفیت  ایران،  لبنی  های  فرآورده 
خوبی در حوزه تولید فرآورده های لبنی 

در کشور وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مردم برای تامین کاالهای مورد نیاز نگران نباشند

ششمین مرز ریلی کشور در مسیر 
۱.۷میلیون  ظرفیت  با  هرات  خواف- 
 cis تن ترانزیت بار از کشورهای حوزه
)مستقل مشترک المنافع(، ترکیه و خلیج 
فارس به زودی توسط دولت تدبیر و امید 

افتتاح می شود.
در  دولت  های  افتتاحیه  پرونده 
بخش حمل و نقل ریلی اکنون به یکی 
از مهم ترین و اقتصادی ترین مسیرها 
افغانستان  به  ایران  ریل  اتصال  یعنی 

رسیده است.
سالها بود که توسعه کریدورهای 
ترانزیتی در دستور کار قرار داشت و در 
مورد  ششم  برنامه  کلی  سیاست های 
اما در بخش اجرا  تایید قرار می گرفت 

به فراموشی سپرده می شد.
کنار  در  امید  و  تدبیر  دولت  اما 
تکمیل و اتصال 5 مرکز استان به شبکه 
ریلی، تکمیل و اتصال راه آهن خواف 
به هرات را در دستور کار قرار داد که 
درصد  فیزیکی ۹۹  پیشرفت  به  اکنون 
رسیده است و تا پایان همین ماه یک 
جمهوری  مرزهای  به  جدید  ریلی  مرز 
دو  و  می شود  افزوده  ایران  اسالمی 
و  )ایران  همسایه  و  فارسی زبان  کشور 
به  ریلی  از طریق شبکه  را  افغانستان( 

همدیگر متصل می کند.
ایران امیدوار است که بتواند از این 
ترانزیت  از  را  خوبی  سهم  ریلی  مسیر 
منطقه را ایران کسب کند.سعید رسولی 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، 
گفت: این مسیر ریلی بین المللی ظرفیت 
۱.۷ میلیون تن ترانزیت بار از کشورهای 

را  فارس  خلیج  و  ترکیه  و   cis حوزه 
دارد و در عین حال حدود 3 میلیون تن 
ظرفیت حمل بار بین صادراتی و وارداتی 

برای این مسیر تعریف شده است.
خواف  ریلی  داد:مسیر  ادامه  وی 
-هرات مجموعًا ۲۱۸ کیلومتر در چهار 
این  دو  و  یک  قطعه  که  است  قطعه 
ایران  داخل  شمتیغ  تا  خواف  از  مسیر 
به طول حدود ۷6 کیلومتر و قطعه سوم 
 6۲ طول  به  روزنک  تا  شمتیغ  از  نیز 
است.    افغانستان  خاک  داخل  کیلومتر 
به گفته رسولی قطعه چهارم از روزنک 
آن  ساخت  اکنون  که  است  هرات  تا 
دست  در  افغانستان،  مسئوالن  توسط 

اقدام است.
گفت:  راه آهن  شرکت  مدیرعامل 
قطعه ای که ساخت آن به پایان رسیده 
ریلی  مسیر  می رسد،  بهره برداری  به  و 
خواف تا روزنک است که ۷6 کیلومتر 
این مسیر در خاک ایران و 6۲ کیلومتر 

آن در خاک افغانستان است. تاریخ افتتاح 
این مسیر ریلی، آن طور که پیش بینی 
شده برای نیمه دوم آبان است و از روز 
افتتاحیه هم بهره برداری رسمی با مبادله 

قطارهای باری انجام خواهد شد.
در  که  قطاری  تعداد  افزود:  وی 
این مسیر ریلی به کار گرفته می شود، 
دارد.  مسافر  و  بار  تقاضای  به  بستگی 
قطعًا از روز اولیه افتتاح، امکان تخمین 
محوریت  با  اکنون  ندارد.  وجود  تقاضا 
و  بازرگانان  کاال،  صاحبان  آهن،  راه 
را  بار  جذب  مسئولیت  که  بازاریابان 
دارند، در حال گفت وگو هستند تا برای 
بهره برداری از ظرفیت این مسیر ریلی، 

حداکثر استفاده بشود.
کنون  ا ن  یرا ا یلی  ر مرزهای 

کجاست؟
سایر  با  یران  ا ریلی  مرزهای 
کشورهای همجوار اکنون به سرخس، 
آباد ختم  رازی، میرجاوه، جلفا و لطف 

می شود.
ایستگاه سرخس به عنوان ایستگاه 
مرزی راه آهن ایران با کشور ترکمنستان 
و نقطه اتصال به شبکه ریلی کشور به 
مشترک  )مستقل   CIS کشورهای 
کیلومتری   ۱۰۴6 فاصله  در  المنافع( 

تهران قرار دارد.
ایستگاه  عنوان  به  رازی  ایستگاه 
مرزی راه آهن ایران با کشور ترکیه در 
فاصله ۹6۰ کیلومتری تهران قرار دارد 
و  ایستگاه همجوار این ایستگاه در خاک 

ترکیه کاپیکوی )Kapikoy( است.
عنوان  به  جلفا  مرزی  ایستگاه   
ایستگاه مرزی راه آهن ایران با جمهوری 
کیلومتری   ۸۸5 فاصله  در  نخجوان 
از  ریلی  نقل  و  دارد. حمل  قرار  تهران 
مناقشه  دلیل  به  فعاًل  مرز  این  طریق 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان تا 
 SMGS نخجوان، بر اساس کنوانسیون
در  آباد  لطف  مرز  پذیرد.  می  صورت 
خراسان  استان  و  کشور  شرقی  شمال 
به  ایستگاه  این  است.   واقع  شمالی 
ولی  نیست  متصل  کشور  ریلی  شبکه 
کشور   )۱53۰mm ( عریض   خط 
ترکمنستان به میزان ۱5۰۰ متر از نقطه 
شده  وارد  کشور  داخل  به  مرزی  صفر 
است. از این مرز حمل و نقل ترکیبی 
صورت می گیرد. حمل و نقل ریلی از 

این مرز تابع مقررات SMGS است.
ریلی  مرز  پنجمین  نیز  میرجاوه 
اتصال  نقطه  مرز  این  است.   کشور 
است.  پاکستان  به  کشور  ریلی  شبکه 
فاصله این ایستگاه تا تهران حدود ۱65۴ 

کیلومتر است.

افتتاح ششمین مرز ریلی کشور تا پایان آبان ماه

دامنه کاهش های پی در پی شاخص کل بورس در 
فته گذشته ادامه داشت و بازار سرمایه در آخرین روز کاری، 
بعد از مدت ها به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقب 
گرد کرد، اتفاقی که برای بسیاری از تحلیلگران قابل پیش 
بینی نبود و بسیاری از کارشناسان هم درمورد اینکه این 
کاهش تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد هیچ تحلیلی ندارند.

برای  بورس  سازمان  تصمیمات  همه  وجود  با 
برگرداندن تعادل به بازار سرمایه، حمایت های مجلس 
و اقدامات دولت، قیمت دالر و گزارش های شش ماهه 
چشم گیر شرکت ها، بازار سرمایه همچنان بر مدار نزول 
در حرکت است. حرکتی که در هفته جاری شیبی تند و 

چشم گیر داشت.شاخص کل بورس در هفته گذشته ودر 
روز شنبه با 3۸ هزار و 3۰5 واحد کاهش، رقم یک میلیون 
و ۲۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. در روز دوشنبه شاخص کل 
3۷ هزار و ۴۷۰ واحد کاهش یافت و در رقم یک میلیون 
و 336 هزار واحد ایستاد. روز سه شنبه و چهارشنبه نیز به 
ترتیب با 3۴ هزار و ۸۴۸ واحد کاهش و ۱3 هزار و ۸35 
واحد کاهش، در رقم های یک میلیون و 3۰۱ هزار و یک 

میلیون و ۲۸۸ هزار واحد ایستاد.
کارشناسان دالیل مختلفی را برای سقوط بورس 
برشمردند؛ از جمله تاثیر شایعات افزایش نرخ سپرده های 
بانکی، قیمت گذاری دستوری در بورس کاال، انتخابات 

آمریکا، رفتار هیجانی تازه واردها، از بین رفتن اعتماد مردم 
و ... البته درحالی که برخی هیچ پیش بینی درمورد اینکه 
کف سقوط شاخص کجا است ندارند، برخی دیگر بر این 
باورند که بورس دوباره محلی برای جمع آوری سرمایه 

های سرگردان می شود.
به طور کلی وضعیت بازارهای موازی، قیمت دالر، 
سودآوری شرکت ها و... شرایط را برای صعود بازار سرمایه 
فراهم کرده است اما به نظر می رسد آنچه که در این بازار 
از میان رفته، اعتماد مردم به این بازار است که وقتی هیجان 
جدیدالورودها در کنار آن قرار می گیرد، به سقوط هرچه 

بیشتر بورس دامن می زند.

سقوط شاخص بورس ادامه دارد؛
کارشناسان اقتصادی و برنامه هایی که جواب نمی دهد!
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مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان اردبیل گفت 
امید »  : اجرای طرح » برق 
فرصت مغتنمی است جهت تغییر نگرش 
به  خانگی«  »بخش  کنندگان  مصرف 
انرژی و حفظ  از منابع  استفاده صحیح 

محیط زیست جهت تحقق منافع ملی 
“حسین قدیمی “ با اشاره به جزئیات 
اجرای طرح برق امید گفت: هدف طرح 
امید ، تغییر نگرش و باور مصرف کنندگان 
به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ 
محیط زیست با استفاده از ساز و کارها 

تشویقی و بازدارنده می باشد .
وی افزود : طرح برق امید فرصت 
مناسبی برای توسعه صرفه جویی بوده و 
خانگی  مشترکان  این طرح مخصوص 

است.
نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
برق استان اردبیل اظهار داشت : طبق 
 ، طرح  این  در  شده  انجام  تعرفه بندی 
مشترکان برق به سه دسته کم مصرف، 
خوش مصرف و پرمصرف تقسیم شده اند 
که ازابتدای آبان ماه ۹۹ صورتحساب برق 
محاسبه  رایگان  مصرف  کم  مشترکان 

خواهد شد.
حسین قدیمی گفت : با توجه به 

است،  پلکانی  برق  های  تعرفه  اینکه 
توانند  می  نیز  مصرف  پر  مشترکان 
از  مصرف،  مدیریت  نکات  رعایت  با 
کرده  جلوگیری  برق  مصرف  افزایش 
ها،  مصرف  طبقه خوش  به  ورود  با  و 
بهای کمتری برای برق محل مسکونی 

خود بپردازند.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق استان اردبیل اظهار داشت : الگوی 
مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و در 
ماههای مختلف ، بر اساس کیلوواتساعت 

در ماه تعیین شده است .

استان  در   : گفت  قدیمی  حسین 
اردبیل ؛ پارس آباد ، بیله سوار و اصالندوز 
جزو مناطق گرمسیری ۴ می باشند و سایر 
شهرستانهای این استان در دسته مناطق 

عادی می باشند .
این مقام مسئول استانی افزود : در 
مناطق گرمسیری ۴ که سه شهرستان 
پارس آباد ، بیله سوار و اصالندوز جزو 
این مناطق می باشند در ماههای گرم 
سال ) چهار ماه ، خرداد تا شهریورماه( 
متوسط مصرف ماهانه آن ها در یک دوره 
تا ۱5۰ کیلووات ساعت و کمتر باشد جزو 

مشترکان کم مصرف خواهند بود و در 
سایر فصول همچون سایر مناطق استان 
خواهند بود . وی اظهار داشت : در استان 
گرم  ماه های  در  که  مشترکانی  اردبیل 
سال ) چهار ماه ، خرداد تا شهریورماه( 
متوسط مصرف ماهانه آن ها در یک دوره 
باشد  کمتر  و  ساعت  کیلووات   ۱۰۰ تا 
 ۱۰۱ مصرف،  کم  مشترکان  دسته  در 
تا 3۰۰ کیلووات ساعت خوش مصرف 
 3۰۰ از  بیش  مصرف  با  مشترکان  و 
کیلووات ساعت جزو دسته پرمصرف ها 

خواهند بود .
وی اعالم کرد : برای سایر ماه های 
سال نیز مشترکانی که در سطح استان 
مصرف آن ها تا ۸۰ کیلووات ساعت باشد 
شامل مشترکان کم مصرف، بین ۸۱ تا 
۲۰۰ کیلووات ساعت خوش مصرف و 
بیش از ۲۰۰ کیلووات ساعت باشد طبق 
پر  امید مشترک  برق  تعرفه بندی طرح 

مصرف محسوب می شوند.
نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
چنانچه   : گفت  اردبیل  استان  برق 
مشترکان پر مصرف ظرف 6 ماه آینده 
مصرف برق خود را کاهش ندهند هزینه 
افزایش  درصد   ۱۰ آن ها  مصرفی  برق 

خواهد یافت .

برق امید فرصتی جهت فرهنگسازی مدیریت مصرف و تحقق منافع ملی  با شروع فصل سرما و برودت هوا
توصیه های ایمنی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم 

به مشترکین

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم رعایت نکات ایمنی استفاده از گاز را 
با شروع فصل سرما و برودت هوا در استان به مشترکین استان توصیه نمود. 

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم رعایت نکات ایمنی استفاده از گاز را 
با شروع فصل سرما و برودت هوا در استان به مشترکین استان توصیه نمود.

عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: با توجه 
به برودت هوا و شروع فصل سرما الزمست کلیه مشترکین گرامی قبل از 
راه اندازی وسایل گرمایشی خود، توصیه های ایمنی را رعایت نمایند تا 

مانع از بروز حوادث ناگوار گردند.
شمس اللهی تصریح کرد: اولین اقدام ایمنی موثر قبل از راه اندازی 
در  باشد که  دود کش می  کامل مسیر  بررسی   ، گرمایشی  اولیه سیستم 
سالهای اخیر بیشترین آمار حوادث در ابتدای فصل سرد را شامل شده است.

وی استفاده از کالهک H، نصب توری بر روی کالهک یا خروجی 
دود کش ، بررسی و اطمینان از باز بودن مسیر دود کش را ، از راههای 

اطمینان از ایمن بودن مسیر دود کش عنوان نمود.
وی اظهار داشت: شرکت گاز استان ایالم در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود در مقابل مشترکین و کاهش آمار حوادث، اقدام به ارائه و انتشار 
هشدارهای ایمنی در مصرف گاز از طرق مختلف از جمله: انعقاد قرارداد با 
صدا و سیمای استان،درج اطالعیه و هشدارها در وب سایت شرکت، انتشار 
از طریق درج  نیز  ایمنی در فضای مجازی استان و  و توزیع هشدارهای 
هشدار در پیامک قبوض اقدام می نماید که با تالش و کوشش همکاران 
ما در شرکت، خوشبختانه در سنوات قبل کمترین میزان آمار حوادث منجر 

به فوت ناشی از گاز را در کشور را داشته ایم.
شمس الهی ضمن اعالم آمادگی کارکنان شرکت برای ورود به فصل 
سرما، از انجام تعمیرات پیشگرانه تأسیسات و تجهیزات فنی شرکت خبر 
داد و افزود : مشترکین گرامی ضمن ضرورت توجه به رعایت نکات ایمنی 
در استفاده از وسایل گاز سوز، صرفه جویی در مصرف گاز و رعایت دمای 
رفاه در محیط )۲۱- ۱۸درجه سانتیگراد(، همکاران ما را در تأمین پایدار و 

ایمن گاز در سایر نقاط استان و کشور همراهی نمایند.

لزوم ارتقا امنیت شبکه در شهرداری بندرعباس
 تشکیل دو کمیته در زمینه نرم افزار و امنیت شبکه

ــن  ــبکه در ای ــت ش ــا امنی ــه ارتق ــبت ب ــاس  نس ــهردار بندرعب ش
ــردی در  ــای راهب ــدازی کمیته ه ــت: راه ان ــرد و گف ــد ک ــه تاکی مجموع

ــت. ــروری اس ــزار ض ــبکه و نرم اف ــت ش ــث امنی بح
ــهرداری  ــل ش ــور بین المل ــات و ام ــت ارتباط ــزارش مدیری ــه گ ب
بندرعبــاس، عبــاس امینــی زاده در نشســت بــا رئیــس و کارکنــان 
ــوزه  ــاختی در ح ــای زیرس ــن هزینه ه ــرد: تامی ــار ک ــاوا اظه ــازمان ف س
فنــاوری اطالعــات و ایجــاد امنیــت الزم شــبکه در مجموعــه شــهرداری 
بندرعبــاس یــک ضــرورت اســت وی  افــزود: اقدامــات قابــل توجهــی 
در شــهر بندرعبــاس بــه منظــور هوشمندســازی و ارتقــا زیرســاختارهای 
ایــن مســئله مهــم دنبــال شــده کــه پیشــرفت آن قابــل توجــه اســت.

شــهردار بندرعبــاس بــا اشــاره بــه توســعه هوشمند ســازی و 
همچنیــن ارتقــاء امنیــت شــبکه در شــهرداری بندرعباس گفت: متاســفانه 
در حــال حاضــر چالش هایــی در یکپارچه ســازی داده هــا وجــود دارد کــه 

ــاوا رفــع شــود. ــان ســازمان ف ــا تالش هــای کارکن امیــدوارم ب
ــا  ــت ب ــن موافق ــخنانش ضم ــری از س ــش دیگ ــی زاده در بخ امین
راه انــدازی کمیتــه راهبــردی نرم افــزار در شــهرداری بندرعبــاس، تصریــح 
کــرد: تشــکیل کمیتــه امنیــت نیــز یکــی دیگــر از وظایــف جدید ســازمان 

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری بندرعبــاس اســت.
ــهرداری  ــازمان های ش ــق و س ــرد: مناط ــوان ک ــن عن وی همچنی
ــوری شــهرداری کــه  ــر ن ــد در حفــظ و نگهــداری از فیب ــاس بای بندرعب

ــد. ــکاری کنن ــت، هم ــهرداری اس ــمت های ش ــام قس ــه تم ــق ب متعل
ــهرداری  ــاوا ش ــت ف ــازمان مدیری ــس س ــالرزاده، رئی ــی پاس عل
بندرعبــاس در  ادامــه ایــن نشســت اظهــار کــرد: باتوجــه بــه تخصصــی 
ــاء شــبکه امنیــت و  کــردن هــر چــه بیشــتر نیروهــا در حوزه هــای ارتق
پشــتیبانی، شــاهد نزدیــک شــدن بــه اهــداف ســازمان در مــدت زمــان 

ــاه هســتیم. کوت
وی خاطر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه گســترش بخش هــای مختلــف 
شــهرداری بندرعبــاس و اهمیــت امنیــت شــبکه، ایــن ســازمان در صــدد 
تامیــن اعتبــار الزم جهــت تجهیــز کــردن در حوزه هایــی ماننــد شــبکه، 

امنیــت، اجــرا و پشــتیبانی فنــی اســت.

مدیرعامل آب منطقه ای مرکزی خبر داد:
آغاز عملیات رینگ جنوبی آبرسانی به اراک 

از کمال صالح

مرکـزی - آمـره گفـت: عملیـات اجرایـی رینـگ جنوبی آبرسـانی از 
سـد کمـال صالـح به شـهر اراک آغاز شـده اسـت.

آمـره مدیرعامـل آب منطقـه ای مرکزی با اشـاره به عملیـات اجرایی 
رینـگ جنوبـی آبرسـانی از سـد کمـال صالـح بـه شـهر اراک گفـت: این 
رینـگ ۱۴ کیلومتـر طـول دارد کـه بـا بهره بـرداری از آن ۲۰ درصد دیگر 
از سـاکنان شـهر اراک از آب شـرب سـد کمال صالح منتفع و ۱۰۰ درصد 

مـردم شـهر اراک از آب شـرب سـد کمـال صالـح بهره مند می شـوند.
آمـره افـزود: بـرای آغـاز عملیـات اجرایـی ایـن طـرح در سـال ۹۹ 
مبلـغ ۱5 میلیـارد تومـان اعتبـار در نظر گرفته شـده که تاکنـون 6 میلیارد 
آن تخصیـص یافتـه و بـرای تکمیـل آن 3۰ میلیـارد تومـان دیگـر اعتبار 

اسـت. نیاز 
وی اضافـه کـرد: ایـن طرح شـهرک های جنوبی شـهر اراک از جمله 
شـهرک گـردو، شـهرک ولیعصـر کـوی صنعتـی وفـاز یک و دو شـهرک 

شـهید بهشـتی را پوشـش می دهد.
مدیرعامـل آب منطقـه ای مرکـزی با بیـان اینکه بپیـش از این بهره 
منـدی از رینـگ شـمالی آغـاز شـد تصریح کـرد: بـا اتمام رینگ شـمالی 
بـه طـول نـه کیلومتـر ۲۰ درصـد دیگـر از سـاکنان شـهرک های حاشـیه 

میـدان امـام حسـین اراک از آب شـرب سـد کمـال صالح منتفع شـدند.

دکتر مسلم خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه :
انسان محوری و شهروند مداری؛ از مهمترین اهداف 
و  اجتماعی  عمرانی-  سازی-   شهر  های  فعالیت 

فرهنگی شرکت عمران در سال جهش تولید

جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل  خانی  مسلم  دکترمهدی 
سال  نخست  ماهه  شش  در  شرکت  این  فعالیتهای  اهم  به  اندیشه 
و  موانع  وجود  علیرغم  را  عمران  شرکت  عملکرد  و  پرداخت  جاری 
مطلوب  بسیار  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  مختلف  های  چالش 
های  پروژه  در  خصوص  به  کیفیت  با  مسکن  ساخت  و  نمود  ارزیابی 
برنامه  از  را  اندیشه  شهر  در  مسکن  عرضه  و  تولید  ملی  اقدام  طرح 
و  مداری  شهروند  و  محوری  انسان  رویکرد  با  شرکت  این  مهم  های 

دانست. شهروندان  اساسی  نیازهای  به  توجه 
وی به حجم وسیع فعالیت های شرکت عمران در حوزه های مختلف 
عمرانی، خدماتی، اجتماعی فرهنگی و...  در شهر اندیشه اشاره و هدف این 
شرکت را ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان در قالب اجرای پروژه ها و 
طرح های مختلف عنوان نمود و اظهار داشت : شرکت عمران با مشارکت 
بخش خصوصی و استفاده از توان و منابع مالی این بخش در سال جهش 
تولید و در حوزه تولید مسکن درحال احداث بیش از ۲5۰۰ واحد مسکونی 

در شهر اندیشه می باشد. 
های  پروژه  به  اشاره  با  درادامه  اندیشه  عمران  شرکت  مدیرعامل 
مشارکتی تولید مسکن در مرکز شهر و ره باغ بیان داشت که در این ناحیه 
۱۰۷۹ واحد مسکونی در ۴ زون مجزا در مجاورت بخش های شمالی و جنوبی 
بازار فاخر نقش اندیشه در حال احداث است و تا کنون عملیات اجرایی آنها 
۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در این ناحیه پروژه ره باغ نیز به 
عنوان پروژه انسان محور در قلب شهر اندیشه در حال ساخت میباشد که از 
میدان شهدای گمنام تا میدان خلیج فارس ادامه مییابد و با بهره گیری از 
الگوی معماری باغ ایرانی فضایی مطلوب جهت تعامالت اجتماعی و ارائه 

خدمات فرا شهری ایجاد مینماید. 
فاز ۴ شهر  دکتر مسلم خانی در خصوص پروژه نرگس در محله ۷ 
اندیشه افزود:این پروژه نیزبا ۱۷6 واحد مسکونی و به صورت مشارکتی با 

پیشرفت فیزیکی  ۲۹ درصد در حال اجرا می باشد.
مدیر عامل شرکت عمران ادامه داد پروژه مسکونی لیلیان یکی دیگر 
از پروژه های تولید مسکن شرکت عمران است که در سال جاری در حال 
احداث می باشد. به گفته وی این پروژه دارای 5۴5  واحد مسکونی است 

که پیشرفت فیزیکی  آن از مرز ۲5 درصد گذشته است. 
این مقام مسئول همچنین از پروژه آپادانا  بعنوان یکی دیگر از پروژه 
های مشارکتی شرکت عمران یاد کرد که در آن 5۰ واحد مسکونی و واحد 
پیشرفت  با  اندیشه  ۴ شهر  فاز  توحید  خیابان  در  تجاری  و  های خدماتی 

فیزیکی ۱۷ درصد در حال اجرا می باشد. 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  پروژه  خانی  مسلم  دکتر  گفته  به 
نوجوانان در ادامه فعالیت های ارزنده اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران 
با هدف برخورداری شهروندان عزیز از فضاهای فرهنگی مطلوب از سوی 
همچون  پیرامونی  فضاهای  با  زیبا  معماری  با  و  طراحی  عمران  شرکت 
کتابخانه، کارگاه، گالری و... هم اکنون در محله ۱ فاز ۴ شهر اندیشه با 
پیشرفت فیزیکی۲۷ درصد با اعتباری بالغ بر۱3۰ میلیارد ریال در زیربنایی 

به مساحت۲5۷5متر مربع در حال اجرا می باشد.
تجاری- خدماتی شرکت  پروژه های  به  مدیر عامل شرکت عمران 
عمران در شهر اندیشه نیز اشاره کرد و افزود که این پروژه ها با توان بخش 
خصوصی و استفاده از ظرفیت های مالی این حوزه به صورت مشارکتی در 
فاز های مختلف اندیشه در حال اجرا می باشد از جمله آنها پروژه تجاری 
پاسارگاد که در فاز 3 اندیشه با ۹6 درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی 
است و پروژه مهرگان در فاز ۴ که در حال حاضر دارای ۷۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی می باشد. پروژه خدماتی مریم در فاز 5 شهر اندیشه که در کنار 
این فاز به جهت تسریع در دسترسی به مراکز  مجتمع های مسکن مهر 
خدماتی و تجاری از سوی شرکت عمران طراحی و اجرا شده است به زودی 
به بهره برداری خواهند رسید. پروژه های کیان و هزاردستان  نیز در حال 
احداث میباشند که با بهره برداری از آنها ساکنین فاز های 3 و ۴ از امکانات 

آنها بهره مند خواهند شد.   
وی در پایان به اقدامات فرهنگی اجتماعی این شرکت در راستای 
بسته  توزیع  وگفت:  داشت  ای  اشاره  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری 
اقالم  این  توزیع  همچنین  و  مسکونی  های  مجتمع  در  بهداشتی  های 
در طرح نذر سالمتی در ایام محرم بین عزاداران حسینی و هیأت های 
مذهبی جهت سالمتی شهروندان از مهمترین این اقدامات بود . در سال 
جاری نیز اقدام به برگزاری مسابقه بالکن سبز با هدف تشویق شهروندان 
با  ایام نوروز به منظور ماندن در خانه و مسابقه عکس و فیلم کوتاه  در 
موضوعات مرتبط شهری در شهریور ماه نموده ایم . جا دارد از استقبال 
و شرکت  شهروندان گرامی در طرح نظر سنجی مجازی شهر اندیشه نیز 

قدردانی و تشکر نمائیم.  
 ۱۰53۰       واحد مسکن در استان ایالم در قالب طرح اقدام ملی 

مسکن احداث می شود
تشریح اقدامات و برنامه ریزیهای راه و شهرسازی استان ایالم برای 
احداث تعداد ۱۰53۰ واحد مسکن در طرح سراسری افتتاح، واگذاری گروهی 
زمین و آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن با حضور رئیس جمهور 

به صورت ویدئو کنفرانس
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان ایالم 
ریاست  حضور  با  کشور  سراسر  در  همزمان  به صورت  که  جلسه  این  در 
جمهور به صورت ویدئو کنفرانس و استاندار ایالم، معاون امور هماهنگی 
امور عمرانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیران و مسئوالن سایر 
دستگاهها ونهادها در سالن شهید رجایی استانداری ایالم برگزار شد مهندس 
کاظمی مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم به تشریح اقدامات و برنامه 
ریزیهای راه و شهرسازی استان ایالم برای احداث تعداد ۱۰53۰ واحد مسکن 

در طرح اقدام ملی مسکن پرداخت.
مهندس کاظمی در این جلسه گفت: از تعداد واحدهای مذکور: قرارداد 
احداث 66۷۱ واحد منعقد شده و ۲5۲۹ واحد نیز از محل اعتبارات بازآفرینی 

در حال احداث می باشد.
مهندس سلیمانی دشتکی استاندار ایالم نیز در این جلسه گفت: همه 
دستگاههای مرتبط می بایست در کنار هم کمک کنند تا طرح اقدام ملی 

مسکن استان در کمترین زمان و بهترین شیوه اجرایی شود.
در پایان این مراسم قرارداد واگذاری تعدادی از واحدهای مسکن مهر 

نیز به متقاضیان سطح استان توسط استاندار تقدیم شد.
الزم به ذکر است تا کنون ۱66۱۷ واحد مسکن مهر در استان ایالم 

تحویل متقاضیان شده است.

تکمیل پروژه  ساختمان مرکزی فوریتهای پزشکی ایالم 
نیازمند ۸0 میلیارد ریال اعتبار  است

مرکز  رئیس  علیمرادی  صیدنور 
مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
ا  پزشکی  علوم  ه  نشگا ا د دث  ا حو
ایالم، گفت:  ساخت ساختمان مرکزی 
در  ایالم   شهر  پزشکی  فوریتهای 
 ، متر ر  ا هز  ۴ حت  مسا به  مینی  ز
پایان  و  اغاز  گذشته  سال  ماه  اسفند 
افتتاح و به بهره برداری  سال ۱۴۰۰ 

رسید. خواهد 
وی افزود: برای اتمام این پروژه 
می  نیاز  ر  عتبا ا ریال  میلیارد   ۱3۰
ریال  میلیارد   5۰ کنون  تا  که  باشد 
اعتبارات سازمان  از محل  میزان  این 

اورژانس تامین و جذب شده است.
پیش  نس  ا ژ ر و ا کز  مر ئیس  ر
دانشگاه  حوادث  مدیر  و  بیمارستانی 
علوم پزشکی ایالم اظهار داشت: برای 

اتمام این پروژه ۸۰ میلیارد ریال دیگر 
اختصاص  با  که  باشد  می  نیاز  اعتبار 

با  پروژه   این  ساخت  میزان،  این 
سرعت باالیی  انجام خواهد شد.

علیمرادی  ادامه داد: این پروژه 
 ۴۰ فیزیکی  پیشرفت  با  اکنون  هم 
پایان  در  و   ساخت   حال  در  درصد 

فاز اول )  اسکلت سازی( قرار دارد.
این  افتتاح  با  کرد:  تصریح  وی 
فوریت  ساختمان  بر  عالوه  پروژه 
های پزشکی ، مدیریت بحران، ستاد 
علوم  دانشگاه  درمان  هدایت عملیات 
پزشکی استان و پدافند غیر عامل در 

این مجموعه مستقر خواهد شد.
اورژانس  مرکز  رئیس  گفته  به 
حوادث  مدیریت  و  بیمارستانی  پیش 
دانشگاه علوم پزشکی ایالم، در حال 
حاضر 6 پایگاه شهری و  جاده ای در 
سطح شهرستان ایالم فعال است که 
ایالم  شهر  در  پایگاه   3 تعداد  این  از 

است. مستقر 

خبری  نشست  در  اخوان  آرش 
دومین دوره مسابقات آزاد کشوری نما 
فنی  آموزش  اینکه  بیان  با  آجر  چینی 
دارد  تعهد  اصفهان  استان  حرفه ای  و 
ساالنه ۲۲ میلیون نفر ساعت را در بخش 
خصوصی و دولتی آموزش دهد، اظهار 
داشت: در حال حاضر 5۴ مرکز دولتی و 
یک هزار و 3۰۰ آموزشگاه تحت پوشش 
آموزش فنی وحرفه ای استان قرار دارند.

استان  حرفه ای  و  فنی  مدیرکل 
نظام صالحیت  اینکه  بیان  با  اصفهان 
پیگیری  اصفهان  استان  در  را  حرفه ای 
کردیم، ابراز داشت: برای ارتقای سطح 
آموزش شاغالن اقدامات ویژه ای را در 
زمینه  این  در  و  دادیم  قرار  کار  دستور 

را  ویژه ای  همکاری  صنایع  مدیران  با 
زمینه  این  در  داد:  ادامه  داشتیم.وی 
کارگاهی را برای ارتقای مهارت شاغالن 
برنامه ریزی کرده ایم که این امر مستمر 

خواهد بود.
ارتقای  برای  اینکه  بیان  با  اخوان 
مهارت مربی های آموزش فنی و حرفه ای 
از ظرفیت صنایع استفاده کرده ایم، افزود: 
میزبان همه  نما  آجر  آموزش  زمینه  در 
به  را  آنها  و  بودیم  کشور  نماکارهای 
فناوری ها  آخرین  با  تخصصی  صورت 
از ۱۴  افزود: همچنین  آشنا کردیم.وی 
مسابقات  دوره  دومین  ماه  آبان   ۱۷ تا 
آزاد کشوری نما چینی آجر در اصفهان 
و همزمان با برگزاری بیست و سومین 

نمایشگاه جامع صنعت ساختمان برگزار 
نیز به نوعی  می شود که این مسابقات 
شرکت  برای  و  است  آموزشی  کارگاه 
کنندگان گواهی مهارت نیز صادر خواهد 

شد.
دوره  دومین  دبیر  چینی،  رضا 
آجر،  نماچینی  کشوری  آزاد  مسابقات 
اظهار کرد: مواد معدنی متفاوتی در ایران 
موجود است و ۷۰ رنگ برای آجر تولید 
است  ثابتی  معدنی  ماده  از  که  می شود 
رنگ های  که  شده  باعث  روند  این  و 
متفاوتی از ماده های معدنی داشته باشیم 
و قریب به ۱۲ سال است که تنوع رنگ 
را  مهندسی  طراحی  و  آجر  بخش  در 

برخوردار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در تولید آجر 
5۰ درصد آجر مورد نیاز کشور از استان 
اصفهان به دلیل برخورداری از خاک های 
رس تأمین می شود. همچنین استفاده از 
متفاوت  رنگ های  صنعتی،  سنگ های 
و مواد معدنی رنگی و جذب آجر را در 
حد استاندارد نگاه داشتیم و الزم به ذکر 
است ماشین آالت و تجهیزات اصفهان 

نیز کم نظیر است.
آزاد  مسابقات  دوره  دومین  دبیر 
کشوری نماچینی آجر، گفت: عالوه بر این 
تولید آجرهای دو الیه در روند کار وجود 
دارد و روش اجرایی آن این است که به 
ساختمان نمی چسبد و در کنار سازه های 

ساختمانی قرار می گیرد.

دومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر در اصفهان برگزار می شود

همایـش ملی مدیریـت و خدمات 
بـوم سـازگان جنـگل هـای طبیعـی و 
دسـت کاشـت، بـه میزبانـی دانشـگاه 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  علـوم 
گـرگان، بـرای اولیـن بـار در کشـور و 

بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد.
رئیـس ایـن همایش ملـی گفت: 
ایـن همایش جزو اولیـن همایش های 
ملـی اسـت کـه بـا محوریـت مدیریت 
در  جنگلهـا  و  مراتـع  طبیعـی،  منابـع 
کشـور برگـزار مـی شـود و ایـن تبادل 
و  پژوهشـگران  همفکـری  و  نظـر 
کشـور  سراسـر  از  مختلـف  محققیـن 
در خصـوص یـک موضـوع و رویکـرد 
جدیـد با عنوان مدیریـت منابع طبیعی، 
مراتع و جنگلها بسـیار ارزشـمند اسـت 
را  خوبـی  دسـتاوردهای  امیدواریـم  و 
هـم بـرای جامعـه علمی و هـم بخش 
مدیریـت اجرایـی منابع طبیعی کشـور 

بـه همراه داشـته باشـد.
 دکتـر نجفـی نـژاد با بیـان اینکه 
امـروزه در موضـوع منابـع طبیعـی و 
سـایر  و  جنگلهـا  و  مراتـع  مدیریـت 
منابعـی کـه در اختیـار داریـم نیازمنـد 
اتخـاذ رویکردهـای جدیـدی هسـتیم 
گفت: یکـی از این رویکردهـا، رویکرد 
خدمات بوم سـازگان و یا ارزش گذاری 
رئیـس  اسـت.  اکوسیسـتمی  خدمـات 
منابـع  و  کشـاورزی  علـوم  دانشـگاه 
طبیعـی گرگان تصریح کرد: آب سـالم، 
هـوای پاکیـزه، خـاک سـالم و نهایتـًا 
انسـان سـالم کـه سـالمت او کامـاًل 
وابسـته و مرتبط با سـالمت اکوسیستم 
هایـی اسـت کـه در آن زندگی می کند 
و از آنهـا بهـره بهره بـرداری می کنـد، 
از خدمـات بـا اهمیـت این اکوسیسـتم 
ها اسـت.  ایشـان با تأکید بر چگونگی 
ارزشـگذاری ایـن خدمـات و محاسـبه 
چرخـه  در  آن  اقتصـادی  ازای  مابـه 
آن  موثـر  نقـش  و  کشـور  اقتصـادی 

هـا  اکوسیسـتم  پایـدار  مدیریـت  در 
گفـت: در همـه نقـاط دنیـا بـه ویژه در 
کشـور ایـران، تأمیـن منابـع مالی الزم 
بـرای مدیریـت ایـن اکوسیسـتم ها با 
چالـش همـراه بـوده و این محاسـبات 
و ارزش گـذاری خدمات اکوسیسـتمی 
می توانـد در حـل ایـن موضـوع کمک 

کند.  شـایانی 
در ادامـه دبیـر علمی این همایش 
بـا اشـاره بـه اینکـه اهمیت جنـگل ها 
روز بـه روز در سراسـر دنیـا و بـه ویژه 
کشـور ایـران بـا توجه به مسـاحت کم 
آن بـه نسـبت جامعـه در حـال افزایش 
اسـت گفـت: در ۲۰۰ سـال گذشـته، 
انسـان، فعالیت ها و بهره بـرداری هایی 
را در مدیریـت جنگل انجام داده اسـت 
و  داری  کارخانـه  نـوع  از  بیشـتر  کـه 
مزرعـه داری بـوده و بیش از این که به 
هویت اکوسیسـتم توجه شـود به تأمین 

چـوب بـرای جامعه توجه شـده اسـت. 
دکتـر رحمانـی افـزود: ایـن فعالیت ها 
باعث شـده که بسیاری از ویژگی های 
اکوسیسـتم هـای طبیعی از بیـن برود.  
رئیـس انجمن علمی جنگلبانی کشـور 
گفـت: روش های اجرایی و مدیریتی و 
همچنیـن روش های علمی که در ۲۰۰ 
سـال گذشـته برای آموزش و پژوهش 
انجام شـده اسـت، بر مبنای جنگلداری 

و یا دیدگاه سـنتی اسـت.
نویـن،  دیـدگاه  اسـاس  بـر   
اکوسیسـتم، مجموعـه ای از اجزا اسـت 
و بایـد در حـوزه مدیریـت، بـه ارتقاء و 
حفـظ تمامـی ایـن سـاختارها و اجـزا، 
توجـه شـود.  وی بـا بیان اینکـه ایجاد 
تعـادل و موازنـه در دو دیـدگاه سـنتی 
و نویـن مهمتریـن رسـالتی اسـت کـه 
مواجـه هسـتند،  آن  بـا  هـا  دانشـگاه 
گفـت: در حـال حاضـر در جنگل های 

نـه  جنگلهـا  مدیریـت  شـمال کشـور 
مبتنـی بـر دیـدگاه سـنتی و نـه مبتنی 
بـر دیـدگاه نوین اسـت و ایـن همایش 
نظـرات  نقطـه  از  اسـتفاده  هـدف  بـا 
محققـان و پژوهشـگران و همچنیـن 
نظریـه پـردازی و طـرح مباحثی اسـت 
کـه بهج کمک آن هـا بتوانیم در حفظ 
سـاختار جنگل ها، حفظ تنوع زیسـتی، 
تقویت برگشـت پذیری اکوسیسـتم ها 
و یا همان بوم سـازگان نقشـی موثری 
داشـته باشـیم. این عضو هیـأت علمی 
منابـع  و  کشـاورزی  علـوم  دانشـگاه 
طبیعـی گـرگان بـا بیـان اینکـه بایـد 
داشـته  تـداوم  همایش هـا  اینگونـه 
باشـد خاطـر نشـان کرد: ایـن همایش 
هـا مـی توانـددر قالب نظریه پـردازی، 
در گام هـا و اندیشـه هـای بعدی برای 
تغییـر سیسـتم مدیریتـی جنگلهـا اثـر 

باشـد. بخش 

همایش ملی مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگل های طبیعی و دست 
کاشت برگزار شد
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شهرستان  خبری  گروه 
باقرزاده-تولیت  سمیه  مشهد 
گفت:  رضوی  قدس  آستان 
پژوهشی  و  علمی  فعالیت های  ثمره 
و  امتداد  جامعه  در  باید  پژوهشگران 
بروز  و  ظهور  مردم  روزمره  زندگی  در 

داشته باشد.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
مدیران،  از  جمعی  دیدار  در  مروی 
اساتید و پژوهشگران بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس ضوی با بیان اینکه 
در  بنده  اصلی  دغدغه های  از  فرهنگ 
آستان قدس رضوی است، اظهار کرد: 
مرکز  رضا)ع(  حضرت  نورانی  مضجع 
عقباست؛  و  دنیا  عالم  تمام  روح  و  نور 
قدسی،  جایگاه  این  از  نظر  صرف  اما 
مجموعه عظیم آستان قدس رضوی را 
برای  به منزله یک کالبد می بینیم که 
باید روح  آثار و برکات  تحرک و خلق 
قدس  آستان  کالبد  روح  باشد،  داشته 
رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی است.

د  بنیا ینکه  ا بر  کید  تأ با  وی 
پژوهش های اسالمی در تمام حوزه های 
آستان قدس رضوی باید حضوری فعال 
و تأثیرگذار داشته باشد، گفت: این بنیاد 
برای بخش های مختلف آستان قدس 
رضوی باید سخن، ایده و برنامه داشته 
باشد زیرا ما معتقدیم اسالم مکتبی است 
اجتماعی،  فردی،  شئون  تمام  در  که 
و  دارد  سخن  انسان  معنوی  و  مادی 
یکسری  به  محصور  و  شخصی  دینی 

عبادات فردی نیست.
اجتماعی  ضرورت مسئله شناسی 

در فعالیت های پژوهشی
حجت االسالم و المسلمین مروی 
پژوهشی  برنامه های  در  بندی  اولویت 
علمی  و  فکری  نیازهای  به  توجه  و 
را  قدس  آستان  مختلف  بخش های 
الزمه موفقیت بنیاد پژوهش ها معرفی 
شناسی  مسئله  اهمیت  به  اشاره  با  و 

اجتماعی در فعالیت های پژوهشی ابراز 
کرد: مسئله شناسی صحیح، هنر بزرگ 
علمای موفق تشیع بوده است، علمای 
بزرگ ما از مسائل مردم فارغ نبودند و 
در فعالیت های پژوهشی باید به این مهم 
توجه داشت، نوآوری در پژوهش ها در 

گروی مسئله شناسی است.
وی تولید علم در حوزه های علوم 
نخبگان  شناسایی  معرفتی،  و  انسانی 
تربیت  و  پرورش  برتر،  پژوهشگران  و 
پژوهشگران نخبه ملی و بین المللی و 
حضور فعال در کتابخانه و مخزن کتب 
تراث  استخراج  و  قدس  آستان  خطی 
منطبق  آن  نشر  و  کتب  این  از  شیعه 
بنیاد  از دیگر وظایف  را  ادبیات روز  بر 
قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های 
معرفی و اظهار کرد: این بنیاد منسوب 
به عالم آل محمد حضرت رضا)ع( است 
و باید در حد خود نمایانگر علم و دانش 
رضوی باشد؛ این بنیاد باید از سایر مراکز 
برای  الگویی  فرهنگی کشور متمایز و 

آن ها باشد و به یک نشان برتر مبدل 
شود که پژوهشگران جهان اسالم افتخار 

خود را همکاری با این بنیاد بدانند.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی 
باید به جایگاهی برسد که رهبر معظم 
تعبیری  همان  بنیاد  این  برای  انقالب 
در  خمینی)ره(  امام  که  ببرند  به کار  را 
مطهری  شهید  کتاب های  خصوص 
معظم  رهبر  هم  بنیاد  برای  فرمودند؛ 
انقالب بفرمایند »من تمام کتاب هایی 
قدس  آستان  پژوهش های  بنیاد  که 
مفید  و  می کنم  تأیید  می کند،  منتشر 
است  و چشم اندازی  این هدف  است« 
که باید برای رسیدن به آن تالش کنیم.

حجت االسالم والمسلمین مروی 
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
تمدن سازی پیامبر گرامی اسالم)ص( 
در دوران جاهلیت اشاره و اظهار کرد: 
پشتوانه  با  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر 
قرآن تمدنی بزرگ را در عهد جاهلیت 

گذاری  پایه  وحشی  قبایل  میان  در  و 
کرد، این خروجی کار پیغمبر)ص( بود؛ 
امروز نیز فعالیت های علمی و فرهنگی 
باید در جامعه بروز و نمود داشته باشد.

تولیت آستان قدس رضوی ضمن 
تأکید بر ضرورت مسئله محوری و پاسخ 
جامعه  چالش های  و  مسائل  به  دهی 
تمام  هدف  پژوهشی،  فعالیت های  در 
را  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  اقدامات 
نشر معارف رضوی و در نهایت تربیت 
جامعه اسالمی دانست و ابراز کرد: ثمره 
بر  باید  پژوهشی  و  علمی  فعالیت های 
تربیت و فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشد؛ 
تحقیقاتی  و  پژوهشی  علمی،  کارهای 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
باید در جامعه امتداد داشته باشد و در 
زندگی روزمره مردم خود را نشان دهد..

گفتنی ست در این جلسه از دومین 
جلد دایرةالمعارف آستان قدس رضوی با 
حضور حجت االسالم والمسلمین مروی 
تولیت آستان قدس رضوی رونمایی شد.

حجت االسالم مروی در دیدار پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی:

ثمره فعالیت های علمی پژوهشگران 
باید در جامعه و زندگی مردم بروز داشته باشد

سهم  آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور
 کم است

نایــب رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس گفــت: در 
ــرورش از بودجــه عمومــی در کشــور،  حــال حاضــر ســهم  آمــوزش و پ
کمتــر از ۱۰ درصــد اســت و ایــن در حالــی اســت کــه در دنیــا ایــن عــدد 

۱۴ درصــد اســت.
ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس ــب رئی ــدی نای ــد وحی محم
مجلــس گفــت: موضــوع اول، بحــث تمدیــد کنکــور نظــام قدیــم اســت 
کــه مطالبــه ای اســت  کــه از ســوی برخــی افــراد، مطــرح شــده اســت و 
ســازمان ســنجش اعــالم کــرده اســت کنکــور را فقــط  بــرای نظــام جدید 
طــرح خواهــد کــرد. خواهــش مــا ایــن اســت کــه وزارت علــوم و ســازمان 
ســنجش،  ایــن موضــوع را بازنگــری کننــد تــا حــق کســی ضایــع نشــود. 

وی ادامــه داد: موضــوع دوم بــه مصاحبــه ای بــر مــی گردد کــه وزیر 
آمــوزش و پــرورش در  خصــوص افــرادی کــه بــه صــورت غیر رســمی در 
آمــوزش و پــرورش فعالیــت می کننــد، داشــته اســت  و از عنــوان اینکــه 
»ایــن نیروهــا قیــد اســتخدام را بزننــد« اســتفاده کــرده اســت. اواًل همــه 
ایــن نیروهــا  در آمــوزش و پــرورش بعــد از ســال ۹۲ توســط دولــت بــه 
کار گرفتــه شــدند یعنــی دولــت بعــد از هشــت  ســال نبایــد بگویــد کــه 

قیــد اســتخدام را بزنیــد. 
وحیــدی بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد شــامل معلمــان حق التدریــس، 
نهضتــی، بــرون ســپار، پیــش دبســتانی و  غیــره هســتند، گفــت: همیشــه 
فرصــت هــا بــرای جــذب هماهنــگ شــده اســت اینهــا کــه عمرشــان 
ــه شــود.  ــازی در نظــر گرفت ــا امتی ــوابق آنه ــرای س ــد ب ــتند بای را  گذاش
درســت اســت کــه جــذب در آمــوزش و  پــرورش بایــد از طریــق دانشــگاه 
ــای  ــه معن ــط ب ــان فق ــا دانشــگاه فرهنگی ــرد ام ــان صــورت گی فرهنگی
 حضــور ۴ ســال بعــد از دیپلــم نیســت بلکــه دانشــگاه فرهنگیــان مــاده 
ــرای ایــن  ــوان ب ۲۸ دارد کــه از افــراد لیســانس  جــذب می شــود و می ت
افــراد، امتیــازی در ایــن آزمــون و در جــذب مــاده ۲۸ درنظــر  گرفته شــود. 
ایــن افــراد بیــش از ۱۰۰ هــزار نفــر هســتند اگــر کالس هــای درس را 

رهــا کننــد، چــه مــی  شــود؟
  وی بــا تأکیــد بــر اینکــه از نظریــه عدالــت آموزشــی  هنــوز فاصلــه 
ــی شــرایط  ــم، گفــت: در پوشــش تحصیل ــوب داری ــا نقطــه مطل ــاد ب زی
ــی  ــم حت ــی نداری ــا در  شــکاف آموزشــی، پوشــش خوب خــوب اســت ام
ــاوری و ایجــاد بســتر  اپلیکیشــن شــاد هــم  در فضــا، ایجــاد کارگاه، فن

ــری نیســت.   براب
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 3.5 میلیــون دانش آمــوز داریــم 
کــه بــه اپلیکیشــن »شــاد«  دسترســی ندارنــد. ایــن 3.5 میلیــون نفــر یــا 
ــت و  ــا  تبل ــدارد و ی ــت وجــود ن ــه اینترن ــد ک ــی زندگــی می کنن در محل

گوشــی تلفــن مــورد نیــاز را ندارنــد. 
ــف  ــا در ادوار مختل ــت ه ــه دول ــه مجموع ــان اینک ــا بی ــدی ب وحی
پشــتیبانی درســتی از آمــوزش و پــرورش  نداشــتند، گفــت: ســهم آمــوزش 
و پــرورش در دنیــا از تولیــد ناخالــص ملــی ۴.6 درصــد اســت در  حالــی 
کــه در کشــور مــا کمتــر از ۲ درصــد اســت. عــددی کــه در ایــران وجــود 
داشــته اســت در 3۰  ســال گذشــته بــه عــدد دنیــا بســیار نزدیــک بــوده 
اســت امــا افــت کردیــم. ریشــه اش ایــن اســت کــه آمــوزش  و پــرورش 
ــا  ــا هرج ــه دولت ه ــی مجموع ــم یعن ــرض کردی ــر ف ــه هزینه ب را همیش

کــه بودجــه کــم داشــتند،  از بودجــه آمــوزش و پــرورش کــم کردنــد. 
وی بــه ســهم آمــوزش و پــرورش از بودجــه عمومــی اشــاره کــرد 
و افــزود: در حــال حاضــر ســهم  آمــوزش و پــرورش از بودجــه عمومــی 
در کشــور، کمتــر از ۱۰ درصــد یعنــی حــدود ۸.۹  درصــد اســت و ایــن در 
حالیســت کــه در دنیــا ایــن عــدد ۱۴ درصــد اســت. البتــه در ســال ۹۲، 
ایــن  عــدد ۱۸ درصــد بــوده اســت یعنــی ایــن نــگاه در آمــوزش و پرورش 
در دولــت بــه وجــود آمــد کــه  آمــوزش و پــرورش را بــه ســمت بخــش 
ــن  ــرورش کمتری ــوزش و  پ ــر در آم ــزار نف ــه ۱۰۰ ه ــرد؛ ب خصوصــی بب

حقــوق را پرداخــت کننــد. 
نایــب رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس گفــت: در 
حــال حاضــر ســهم غیردولتــی در  آمــوزش و پــرورش ۱۸ درصــد اســت و 
یــک میلیــون و ۸5۰ هــزار دانــش آمــوز در بخــش غیــر  دولتــی تحصیــل 
مــی کننــد بخشــی از ایــن نــگاه، تفکــری اســت و می گوییــم آمــوزش 
ــدت  ــه را در بلندم ــا فاجع ــد  نیســت. گاهــی نگاه هــای م ــرورش مول و پ

محقــق مــی کنــد. 
وی بــه بحــث عدالــت جنســیتی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: در 
خیلــی از جوامــع شــعار عــدم تبعیــض  داده می شــود امــا اینگونــه نیســت. 
امــا در کشــورمان مــی بینیــم که بعــد از انقــالب فاصله دختران و  پســران 
در آمــوزش کمرنــگ شــده اســت و برخــی مــوارد عــدم آمــوزش دختــران 
بــه ازدواج زودهنــگام  و دوری از مــدارس بــاز مــی گــردد. در کنکــور هــم 
مــی بینیــم در ورودی بــه دانشــگاه ســهم دختــران  بیشــتر شــده اســت اما 
بازماندگــی در مقاطــع وجــود دارد و در دختــران باالتــر از پســران هســت.

وحیــدی افــزود: وقتــی تعــدادی کالس هــای چنــد پایــه بــاال رفــت، 
ــاوت  ــاًل ۱۰  دانش آمــوز در پایه هــای متف مشــکل ایجــاد مــی شــود. مث
ــت  ــن حال ــه در ای ــد ک ــی ده ــم درس م ــک معل در کالس هســتند و ی
ــاد کتــب وجــود دارد و اگــر برنامــه   آمــوزش ســخت اســت و حجــم زی
ویــژه نباشــد و معلــم خــاص ایــن  مــدارس آمــوزش نبینــد، بــا مشــکل 

ــویم.  ــه می ش مواج

تولید تبلت دانش آموزی تا چند ماه دیگر
 به قیمت سه میلیون تومان

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات از ســنجش زیرســاخت اینترنت 
کشــور توســط شــبکه شــاد بــه عنــوان اصلی تریــن شــبکه ای کــه تاکنون 
ــد  ــا چن ــوزی ت ــش آم ــت دان ــد تبل ــن کار را انجــام داده اســت و تولی ای

مــاه دیگــر خبــر داد.
محمــد جــواد آذری جهرمــی اظهــار داشــت: بــر اثــر شــیوع کرونــا، 
ــه شــدت تحــت  ــا پیــش آمــد و ســبک های زندگــی ب شــرایطی در دنی
تاثیــر قــرار گرفــت و یکــی از حوزه هایــی کــه تحــت تاثیــر قــرار گرفــت 
بخــش آمــوزش کشــورها اســت کــه بســیاری از کشــورها آمادگــی الزم 

را بــرای مواجهــه بــا ایــن پدیــده را نداشــتند.
وی افــزود: آمــوزش و پــرورش تالش هــای زیــاد و ارزشــمندی را در 
چنــد ماهــه اخیــر انجــام داد و در اســتمرار آمــوزش دانــش آمــوزان شــاهد 
مجاهــدت همــه کادر آمــوزش و پــرورش کشــور بودیــم و در این شــرایط 
ــق  ــود خل ــداکاری خ ــار و ف ــی از ایث ــای بزرگ ــان صحنه ه ســخت معلم
کردنــد.آذری جهرمــی از تولیــد تبلــت دانــش آمــوزی ســاخت داخــل تــا 
چنــد مــاه دیگــر خبــر داد وبــا بیــان اینکــه اســتارت آپ هــا ظرفیــت خوبی 
دارنــد و می تواننــد در بخش هــای مختلــف کمــک کننــد، اظهــار داشــت: 
از شــرکت ها حمایــت شــده و ظــرف چنــد مــاه آینــده می تواننــد تبلــت 
ارزان قیمــت تولیــد کننــد و در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار دهنــد کــه 
قیمــت ایــن تبلت هــا حــدود دو تــا ســه میلیــون تومــان خواهــد بــود امــا 
ایــن قیمــت هــم بــرای برخــی خانواده هــا دشــوار اســت و بایــد در ایــن 
زمینــه چــاره ای اندیشــید.وی ادامــه داد: بــا تعــدادی از نهادهــای حمایتــی 
از جملــه بهزیســتی، بنیــاد مســتضعفان، ســتاد اجــرای فرمــان حضــرت 
امــام ره، بنیــاد برکــت و … هماهنــگ کردیــم و مقــرر شــد تــا بخشــی 

از تبلــت مــورد نیــاز دانــش آمــوزان مناطــق محــروم را تهیــه کننــد.
* یارانه اینترنت رایگان؛ روزی 3 میلیارد تومان

ــه  ــارد تومــان یاران ــه ســه میلی آذری جهرمــی تصریــح کــرد: روزان
بابــت اینترنــت رایــگان بــه آمــوزش و پــرورش از طــرف دولــت پرداخــت 
می شــود، بیــش از یــک میلیــون و6۰۰ هــزار نفــر در زمــان اوج مصــرف 
ــه  ــون نفــر روزان ــم میلی ــد و ۸ و نی ــگان اســتفاده می کنن ــت رای از اینترن

ــد. ــگان اســتفاده می کنن ــت رای از اینترن
وی گفــت: اینترنــت رایــگان را بــرای همــه دانش آمــوزان و معلمان 
ــاه  ــران در م ــاز هــر یــک از کارب ــم، نی ــه دادی رســمی و غیررســمی ارائ
ــم  ــرای هــر معل حــدود ۷ گیگابایــت اســت امــا حــدود ۲۰ گیگابایــت ب

طــی ســه مــاه ارائــه دادیــم.

معاون وزیر مسکن:
مسکن ملی، باقی مانده مسکن مهر نیست

معاون مسکن و ساختمان این ادعا را که واحدهای مسکونی افتتاح شده 
در اول آبان ۹۹ با حضور رییس جمهور باقیمانده واحدهای مسکونی مهر است 
رد کرد و گفت: اول آبان امسال، ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی با حضور رییس 

جمهور تعیین تکلیف شد.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان در نشست پیگیری طرح 
اقدام ملی مسکن که به شکل ویدئوکنفرانس با استان ها برگزار شد، ضمن رد 
این ادعا از سوی برخی که طرح اقدام ملی مسکن همان واحدهای باقیمانده 
مسکن مهر است، گفت: روز پنجشنبه اول آبان به دستور رییس جمهور و با حضور 
وزیر راه و شهرسازی،  ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن تعیین تکلیف شد.

محمودزاده ادعای مطرح شده با این مضمون را که واحدهای مسکن ملی 
از ۱۱56۰ واحد مسکن ملی که  را رد کرد و گفت:  همان مسکن مهر است 
افتتاح شد، حدود 3۲۴6 واحد در استان ها و ادارات کل استانی، ۱6۱۰ واحد در 

شهرهای جدید و 6۷۰۴ واحد در بافت های فرسوده است.
محمودزاده یادآور شد: دو مصوبه در سال های ۹۴ و ۹6 یکی از سوی هیات  
دولت و دیگری از سوی شورای عالی مسکن مصوب و ابالغ شد با این مضمون 
که پروژه های کمتر از 3۰ درصد پیشرفت فیزیکی مسکن مهر و یا پروژه های 
فاقد متقاضی از سرفصل مسکن مهر به عنوان پروژه های بالتکلیف خارج شوند 

که اینکار انجام شد و برخی از آنها به اجرای طرح مسکن ملی متصل شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: از ۱۱56۰ واحد افتتاح شده مسکن 
از  افتتاح و بهره برداری شد کمتر  با حضور رییس جمهور  آبان  اول  ملی که 
۲۰۰۰ واحد مسکن مهری است که به طرح اقدام ملی مسکن متصل شدند و 

با تمهیدات دولت به جریان تولید مسکن پیوستند.

شیب نزولی طالی جهانی تندتر شد
بازار جهانی تحت تاثیر بهبود ارزش  قیمت طال در معامالت روز جمعه 
به آن  پایین ترین قیمت یک ماه گذشته که روز پنج شنبه  به  دالر، نزدیک 

سقوط کرده بود، ایستاد.
و  دالر  در ۱۸6۷  و  بود  ثابت  فوری  تحویل  برای  اونس طال  هر  بهای 
3۰ سنت ایستاد و در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی در بیش از یک ماه 

گذشته قرار گرفت.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۸66 

دالر و ۲۰ سنت رسید.
از یک  بیش  تاکنون  جاری  میالدی  ماه  ابتدای  از  معامالت طال  بهای 

درصد سقوط کرده است.
شاخص دالر در معامالت روز جمعه ثابت بود و نزدیک به باالترین حد 
یک ماه اخیر که روز پنج شنبه به آن صعود کرده بود، قرار گرفت و در مسیر 

ثبت بهترین رشد هفتگی از اواخر ماه سپتامبر تاکنون گام برداشت.
مشاور اقتصادی دونالد ترامپ، روز پنج شنبه اظهار کرد که هر گونه توافق 

در خصوص بسته کمک مالی کرونایی به اندکی زمان نیاز دارد.
اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم که دولت بیش از سه میلیارد دالر کمک 
مالی تزریق کرد تا رشد مصرفی را تشویق کند، با روند تاریخی رشد کرد اما 
پیامدهای شیوع پاندمی کووید ۱۹ بر اقتصاد احتماال به مدت طوالنی پایدار 

می ماند.
متعهد شد  شنبه  پنج  روز  اروپا  مرکزی  بانک  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
اقدام جدیدی را در ماه دسامبر به منظور مهار پیامدهای موج دوم شیوع ویروس 
کرونا انجام دهد که احتماال در قالب خرید اوراق قرضه یا اعتبار ارزان برای 

بانکها خواهد بود.
طال پس از این که در ماه اوت به رکورد ۲۰۷5 دالر صعود کرد، از پیشروی 
بیشتر بازماند زیرا از نظر بسیاری از افراد در بازار، صعود قیمت این فلز ارزشمند 

بیش از حد و بسیار سریع اتفاق افتاده بود.  
با این حال موجودی طالی صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس که تحت پشتوانه طال قرار دارند، در رکورد باالیی باقی مانده و از قیمت 
طال حمایت کرده است. بانک استاندارد چارترد اعالم کرد فضای کالن برای 
و  شود  پیروز  آمریکا  انتخابات  در  بایدن  اگر  و  است  مانده  مثبت  طال  صعود 
دموکراتها کنترل سنا را بدست بگیرند، احتمال صعود بیشتر قیمت طال وجود دارد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.3 
درصد افزایش، به ۲3 دالر و 35 سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با ۰.3 درصد افزایش، ۸5۰ دالر و 3۰ سنت معامله شد. هر اونس پاالدیم 

برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، در ۲۱۹۹ دالر و 6۴ سنت ایستاد.

افزایش صادرات با اجرای مدل های کسب و کار 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از هدفگذاری برای اجرای مدل های 
توسعه روستایی خبر داد و گفت: با اجرای الگوهای توسعه کسب و کار، ضمن 
ارزآوری برای  افزایش صادرات محصوالت و  ایجاد فرصتهای اشتغال، زمینه 

کشور فراهم می شود.
اصغر نوراله زاده، با تاکید بر توسعه اشتغال و حمایت از کسب و کارهای 
روستایی اظهار کرد: مهمترین اولویت ما در سال جاری ایجاد مدل تامین مالی 
هر روستا یک محصول و توسعه مبنای نظری آن بوده تا از این طریق بتوانیم 

محصوالت بیشتری را در مناطق روستایی با کمک مردم تولید کنیم.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر صندوق کارآفرینی امید با پرداخت تسهیالت 
را  روستاها  در  اشتغال  حفظ  و  محلی  کارهای  و  کسب  رونق  بستر  حمایتی، 
فراهم کرده و با اجرای طرح های اشتغال موجب ماندگاری ساکنین و کمک به 

درآمدزایی خانوارهای روستایی شده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به پتانسیل باالی اشتغال در 
برخی از مناطق کشور، از اجرای مدل های توسعه روستایی خبر داد و گفت: 
از  یکی  که  چرا  دهیم  گسترش  را  روستایی  توسعه  الگوهای  هستیم  درصدد 
راههای افزایش درآمد در محیط روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، 
اجرای الگوهای توسعه روستایی بوده است. در حال حاضر هر کدام از روستاهای 
کشور از ظرفیت منحصر به فردی در تولید محصوالت برخوردار است که می 
توان با توانمندسازی افراد بومی و محلی و ارائه آموزشهای الزم از این ظرفیت 

به نفع اهالی روستا بهره برداری کرد.
نوراله زاده با تاکید بر تهیه مدل های تامین مالی طرح های روستایی، 
افزود: با توجه به انگیزه باال و رقابت پذیری و الگوپذیری روستاییان، اجرای 
الگوهای توسعه کسب و کار عالوه بر ایجاد بستر فرصتهای اشتغال، به رونق 

بازار محصوالت روستایی منجر شده است.
تولیدات  صادراتی  توان  به  اشاره  با  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
روستایی گفت: امروز با شکل گیری مدل های کسب وکار و رواج آن، صادرات 
گسترده محصوالت تولیدی به کشورهای همسایه را شاهد هستیم که نشان 
می دهد جریان کارآفرینی به راه افتاده و به منبع درآمد و ارزآوری برای کشور 

تبدیل شده است.

در نیمه اول امسال؛
صادرات سیگار نزدیک به ۲ برابر شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی  از  شده  منتشر  آمار  جدیدترین 
)صمت( نشان می دهد که تولید سیگار در نیمه اول امسال پنج درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما صادرات این محصول با افزایش ۹۷.۲ 

درصدی مواجه بوده است.
بر اساس این آمار در شش ماهه اول امسال ۲5 میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ 
سیگار تولید شده که نسبت به تولید ۲6 میلیارد و ۴۰۰ میلیون نخ در شش ماهه 

اول سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.
در پی این کاهش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف در این شش 
با  هم  سیگار  قاچاق  برآورد  شده،  برآورد  نخ  میلیون   5۰۰ و  میلیارد   3۲ ماه 
۲۲.3 درصد افزایش، از شش میلیارد و ۹۰ میلیون نخ سیگار در شش ماهه 
مشابه  مدت  در  سیگار  نخ  میلیون   ۴5۰ و  میلیارد  هفت  به  قبل  سال  اول 

امسال رسیده است.
این در حالی است که آمارها نشان می دهد که از ابتدای امسال تا پایان 
افزایش ۹۷.۲ درصدی به ۷۱ میلیون نخ رسیده  با  مرداد ماه صادرات سیگار 
است. این در حالی است که صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته 36 

میلیون نخ بوده است.
صادرکنندگان  و  واردکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن  اعالم  اساس  بر 
محصوالت دخانی، ۷۰ درصد محصوالت دخانیات از طریق واردات تامین می شود 
که عمده آن مربوط به توتون است. همچنین این صنعت 5۰ هزار نفر اشتغال 
مستقیم، ۱۰۰ تا ۱5۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم در بخش توزیع، کشاورزی و 
حمل و نقل دارد و نیاز ساالنه آن برای واردات 3۰۰ میلیون یورو است. از طرف 

دیگر این صنعت ساالنه ۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی دارد.

سه برابر شدن خدمات رسانی به روستاها با یکپارچه سازی شرکت های آبفا
ییس  ر  ، ه د ا ز عیسی  مهدی 
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
و  یکپارچه  داشت:  اظهار  اسالمی، 
متمرکز شدن امکانات فنی، لجستیکی 
و نیروی انسانی شرکتهای آب وفاضالب 
و  چابکی  موجب  روستایی  و  شهری 
افزایش توان این شرکتها به خصوص در 
حوزه روستایی شده و در نتیجه خدمات 
رسانی به مردم در این حوزه از سرعت 
و کیفیت باالتری برخوردار شده است.

وی افزود: این نکته شایان توجه 
آبفای  شرکتهای  کل  تعداد  که  است 
شهری در شهرها و شهرستانها، حدود 
روستایی  آبفای  شرکتهای  برابر  سه 
سازی  یکپارچه  با  اینرو  از  است،  بوده 
این شرکتها، تعداد شعب ادارات آب و 
فاضالبی که بعد از تجمیع، به روستاها 
برابر  ارایه می کنند، حدود سه  خدمات 
کاهش  در  زیادی  تاثیر  که  است  شده 
روستاییان  دسترسی  سرعت  و  ترددها 

عزیز به خدمات داشته است.
عیسی زاده با بیان اینکه “یکی از 
راهکارهای مهم برای عبور از تنگناها 

و شرایط دشوار فعلی در کشور، استفاده 
موجود  منابع  و  داراییها  از  حداکثری 
و  سازمانها  وجود  گفت:  است”،  کشور 
شرکتهای موازی در یک حوزه خدمت 
رسانی، یکی از عواملی است که باعث 
راکد شدن و بال استفاده ماندن دارایی ها 

و سرمایه های کشور شده است.
وی ادامه داد: اصالحات در ساختار 
سازمانی مثل آنچه در تجمیع شرکتهای 
آب و فاضالب شهری و روستایی صورت 

گرفته، می تواند زمینه افزایش بهره وری با 
به اشتراک گذاری و استفاده حداکثری از 
امکانات و تجهیزات موجود این شرکتها 
را که اساساً نوع مشابهی از خدمات را ارائه 
می دهند، فراهم نماید. نتیجه ای که حتی 
در بازه زمانی کوتاهی که از شروع این 
طرح گذشته، در اغلب استانها ملموس 
بوده است؛ از این جهت این اقدام دولت 
و وزارت نیرو قطعاً مورد حمایت و تایید 

و تاکید مجلس شورای اسالمی است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: در قوانین 
ضرورت  بحث  متعددی  باالدستی 
سازی  چابک  و  اداری  ساختار  اصالح 
مهمترین  جمله  از  که  شده  تکلیف 
آنها سیاستهای کلی نظام اداری، سند 
چشم انداز ۱۴۰۴ و همچنین بند )۱6( 
مقاومتی  قتصاد  ا کلی  سیاست های 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 
عمومی  هزینه های  در  صرفه جویی 
در  اساسی  تحول  بر  تأکید  با  کشور 
ساختارها، منطقی سازی اندازه ی دولت 
و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور 

و هزینه های زاید است.
وی افزود: مضافَا اینکه در ماده ۲۸ 
قانون برنامه ششم توسعه هم بر کاهش 
دستگاههای  ساختار  و  اندازه  حجم، 
اجرایی تاکید شده که تجمیع شرکتهای 
روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب 
استانها در راستای پیاده سازی قوانین و 
سیاستهای مذکور و طبعَا مورد حمایت 
شورای  مجلس  نمایندگان  تاکید  و 

اسالمی است.

آگهی مفقودی 
برگ سبز نوع سواری سیستم رنو تیپ پارس تندرمدل ۱3۹۴ 

رنگ سفید-روغنی
 R۱۱۱۷۰۱-۴ma6۹۰K  شماره موتور 
NAPLSRALDF۱۲۴۴۲۸۲ شماره شاسی 

شماره پالک ایران ۷۲- ۱5۷ل ۹۸ متعلق به بهروز شاه بابائی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي حصروراثت
محمد  فرزند  شناسنامه۱۱5۰  شماره  به  کچائی  گودرزی  کلثوم  خانم 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از 
شادروان محرمعلی دارائی موشنگائی فرزند ولی در تاریخ ۱3۹۸/۱۱/۱6 در 
شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
محرمعلی  فرزند   653۹۹۱6۴۱۸ به ش ش  موشنگائی   دارائی  رضا  اند:۱- 
فرزند   653۹6۸33۰۸ ش  ش  به  موشنگائی  دارائی  پسر۲-سلیمان  نسبت 
محرمعلی نسبت پسر 3-حسینعلی دارائی موشنگائی به ش ش 653۹6۸۴65۷ 
ش  ش  به  موشنگائی  ئی  را دا شوکت   -۴ پسر نسبت  محرمعلی  فرزند 

به  موشنگائی  دارائی  دختر5-محبت  نسبت  محرمعلی  فرزند   653۹6۸۲۰۱۸
ش ش 653۹6۸۲۰۲6 فرزند محرمعلی نسبت دختر6-لیال دارائی موشنگائی 
دارائی  دختر۷-مریم  نسبت  محرمعلی  فرزند   653۹6۸33۱6 ش  ش  به 
موشنگائی به ش ش  653۹۹۸3۱۲3 فرزند محرمعلی نسبت دختر۸- کلثوم 
گودرزی کچائی به ش ش 653۹6۸۲۰۹3 فرزند محمد نسبت همسر به غیر 
از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰3۹۴-۹۹/6/۱5 مفاد درخواست 
و  دارد  اعتراض  هرشخصي  چنانچه  نماید  مي  آگهي  نوبت  دریک  را  مزبور 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

آگهی مفقودی
ه  ر شما ی  شهر ن  و ر د ن  گا و نا لیت  فعا نه  ا و پر
به  متعلق  تاریخ صدور ۱3۹۸/۷/۲۹  پروانه5۹3۴۷3۲۰۰۲۱6636 

شعبان رحیمی  پطرود مفقود واز درجه اعتبا ساقط می باشد .

یاتا پیش بینی کرد ترافیک هوایی در 
سال ۲۰۲۰ به میزان 66 درصد کمتر از سطح 
سال ۲۰۱۹ خواهد بود و در دسامبر 6۸ درصد 

کاهش ساالنه پیدا می کند.
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی 
)یاتا( اعالم کرد با موج جدید افزایش موارد 
محدودیتهای  و  کرونا  ویروس  به  ابتال 
سفرهای بین مرزی، صنعت هواپیمایی برای 
شرایط دشوار در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ 

مهیا می شود.
و  مدیرکل  ژونیاک،  دو  ندر  لکسا ا
مدیرعامل یاتا گفت: سه ماهه چهارم سال 
۲۰۲۰ فوق العاده دشوار خواهد بود و تا زمانی 

مسافران  برای  قرنطینه  یا  اند  مانده  بسته  مرزها  که 
ورودی اجرا می شود، هیچ نشانه ای از این که اوضاع 
در نیمه اول سال ۲۰۲۱ بهتر خواهد بود، وجود ندارد. 
وی در ادامه افزود: بدون کمک مالی بیشتر دولت یک 
ایرالین معمولی تنها به مدت ۸.5 ماه نقدینگی دارد و 
ما نمی توانیم هزینه ها را به سرعت کافی برای برابری 

با کاهش درآمدها کم کنیم.
یاتا انتظار دارد مجموع درآمد صنعت هواپیمایی 
در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴6 درصد در مقایسه با رقم 
این  کند.  پیدا  میلیارد دالر سال ۲۰۱۹ کاهش   ۸3۸
قبلی  برآورد  از  باالتر  توجهی  قابل  میزان  به  کاهش 

کاهش ۲۹ درصدی است.
 ۹۰ هوایی  سفرهای  برای  المللی  بین  تقاضای 

ایرالینها  بنابراین  و  داشته  کاهش  درصد 
استفاده  مورد  هواپیماهای  از  زیادی  شمار 
در سفرهای طوالنی را بازنشسته کرده و به 

پروازهای کوتاه متکی شده اند.
انتظار  اند پی گلوبال پالتس«  “اس 
دارد ترافیک جهانی مسافران هوایی امسال 
6۰ تا ۷۰ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ 
بسیار شدیدتری  افت  پیدا کند که  کاهش 
در مقایسه با پیش بینی کاهش 5۰ تا 55 
ترافیک  همچنین  است.  اوت  در  درصدی 
در  تا ۴۰ درصد  آینده 3۰  در سال  هوایی 
پیدا  کاهش   ۲۰۱۹ سال  سطح  با  مقایسه 
تدریجی  احیا  روند  آن  از  پس  و  کند  می 
از شیوع  به سطح پیش  تا سال ۲۰۲۴  بود و  خواهد 

پاندمی برمی گردد.
جت  سوخت  قیمت  پالتس،  گزارش  اساس  بر 
کاهش   ۲۰۱۹ سال  با  مقایسه  در  درصد   ۴۲ حدود 
پیدا کرده است اما انتظار می رود سال آینده با بهبود 
فعالیت اقتصادی و تقاضای باالتر برای انرژی رشد کند.

یاتا پیش بینی کرد؛

سقوط ۶۶ درصدی ترافیک هوایی با ادامه بحران کرونا
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مربی تپانچه: سالح دو تیرانداز المپیکی به روز می شود

محسن نصراصفهانی گفت: رییس فدراسیون تیراندازی قول داده است ظرف دو 
ماه آینده سالح دو المپین تپانچه به روز شود.

مربی تیم ملی تپانچه، در خصوص تمرینات تیم ملی تپانچه اظهار کرد: تمرینات 
تپانچه در حال انجام است، ورزشکاران خوب و منسجم به تمرینات می آیند. امروز 
چهاردهمین دوره از تمرینات تیم تپانچه به اتمام خواهد رسید. دور بعدی تمرینات با 

یک هفته استراحت از شنبه ۱۷ آبان آغاز خواهد شد.
نصراصفهانی در خصوص مسابقات آنالین قزاقستان گفت: شرایط تیراندازان 
خوب است و در مسابقات آنالین هم نتیجه خوبی به دست آمد. فروغی در این مسابقات 
به مقام اول و گلخندان با یک اختالف امتیاز دوم شد. پورحسینی هم در رده چهارم 
ایستاد. خداراشکر وضعیت ورزشکاران خوب است و اگر همین طور شرایط پیش رود 

می توانیم با آمادگی خوبی در المپیک شرکت کنیم.
مربی تیم ملی تپانچه در مورد مشکالت سر راه ملی پوشان گفت: مشکالتی 
هم وجود دارد که مربوط به سالح ورزشکاران می شود. سالح ورزشکاران از نظر فنی 
فرسوده شده و نیاز به بروزرسانی دارد. دادگر قول داده است که ظرف دو ماه آینده 

سالح های فروغی و رستمیان دو المپین تیم ملی به روز رسانی شوند.
وی در ادامه گفت: دادگر گفته اگر نتوانیم سالح های این دو ورزشکار را از آلمان 
وارد کنیم از همین فروشگاه های داخلی که از قبل وارد شده است تهیه خواهد کرد. 
البته باید بابت سالح هایی که از فروشگاه تهیه می شود هزینه کرد. برای هر دو قبضه 

۱6۰ میلیون تومان خواهد شد. هر سالح حدود ۸۰ تا ۸5 میلیون هزینه خواهد شد.
مربی تیم ملی تپانچه در ادامه در خصوص کمبود فشنگ نیز گفت: در تپانچه 
به خاطر کمبودها  اما  نیاز داریم  استفاده می کند. فشنگ  از فشنگ  فقط رستمیان 
در  را  ورزشکارانمان  داشته ها  با  تا  کنیم  برنامه ریزی  و  مدیریت  طوری  مجبوریم 

وضعیت مناسب قرار دهیم.
نصر اصفهانی مربی تیم ملی تپانچه در این خصوص به ایسنا گفت: رییس 
فدراسیون پیش بینی کرده است که از این ماه نفری ۲ میلیون و پانصد هزار تومان به 
ورزشکاران پرداخت کند. نمی دانم دقیق برای چند نفر پرداخت شود اما قول داده است 
از این ماه مبلغی را هم المپین ها و هم برای رزروها پرداخت کند. در تیم ملی تپانچه 

۲ المپین و ۲ ورزشکار رزرو داریم.

سرمربی تیم ملی جودوی نابینایان:
مشکل ما نبود حریف تمرینی در برگزاری اردوهاست

سرمربی تیم ملی جودوی نابینایان و کم بینایان گفت: با توجه به این که قرار 
بود از آبان ماه اردوی جودوکاران پارالمپیکی در کیش برگزار شود، اما نبود حریف 

تمرینی شرایط را برای برگزاری اردوها سخت کرده است.
محمدرضا حاج یوسف زاده، درباره وضعیت تیم ملی جودوی نابینایان و کم 
بینایان، اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون نابینایان 
و کم بینایان و کمیته ملی پارالمپیک قرار بر این بود که دو جودوکار پارالمپیکی بعد از 
یکسال اولین اردوی خود را در کیش آغاز کنند که متاسفانه نبود حریف تمرینی کار 

را برای برگزاری اردو سخت کرده است.
وی گفت: برای مشخص شدن وضعیت جودوکاران پارالمپیکی، قرار است ابتدای 
هفته آینده به همراه رییس انجمن نشستی را با رییس فدراسیون داشته باشیم که در 
صورت موافقت وی و کمیته ملی پارالمپیک اردوی خود را در سالن جودوی آزادی 
که بهترین امکانات را از نظر سالن تمرینی و بدنسازی دارد، با در اختیار قرار دادن ۸ 

ورزشکار در ۷ وزن برگزار کنیم.
که  است  یکسال  کرونا  و  جودو  تعلیق  خاطر  به  کرد:  تصریح  زاده  یوسف 
جودوکاران پارالمپیکی در هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت نکردند، در حالی که تنها 
در دل مسابقات است که جودوکاران می توانند به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند 
و متوجه شوند از نظر قدرت بدنی و شرایط روحی و روانی در چه شرایطی قرار دارند. 
حریفان ما در دنیا چند ماهی است که تمرینات خود را شروع کرده اند و ما هنوز دنبال 

حریف تمرینی هستیم.
سرمربی تیم ملی جودوی نابینایان و کم بینایان افزود: تعلیق جودو و کرونا به 
جودوکاران پارالمپیکی لطمه زیادی وارد کرده و ما بالتکلیف هستیم که در صورت 
برگزاری اردوها و نبود حریف تمرینی جودوکاران چگونه به نقاط ضعف و قوت خود 
پی ببرند. ما اگر بتوانیم در کنار این دو جودوکار تعدادی جودوکار نیز به اردو دعوت 
کنیم عالوه بر داشتن حریف تمرینی می توانیم یک تیم برای بازیهای پاراآسیایی نیز 

آماده کنیم.
برای جودوکاران  تمرینی  زودتر مشکل حریف  امیدوارم  پایان گفت:  در  وی 

پارالمپیکی حل شود تا بتوانیم آن ها را برای بازی های پارالمپیک توکیو آماده کنیم.

تکرار  را  جهان  طالی  هم  دیده  آسیب  کتف  با  آلیش:  ملی پوش 
می کنم

دارنده مدال طالی آلیش جهان گفت: 
تا جایی که بتوانم کشتی را ادامه می دهم. 
حتی با کتف آسیب دیده هم طالی جهان را 

تکرار می کنم.
هانیه عاشوری مدال طالی مسابقات 
جهانی قزاقستان در وزن به اضافه ۷5 کیلوگرم 
در  جهان  عشایری  مسابقات  برنز  مدال  و 
قرقیزستان را در کارنامه دارد و ماه گذشته در 
گفت و گویی با ایرنا اظهار داشت که به دلیل 
برخورد بد رییس هیات کرمانشاه با او و برخی 
از مسایل دیگر از کشتی خداحافظی می کند.

اما پس از دلجویی فدراسیون کشتی از وی و برگزاری اردوهای تیم ملی برای 
حفظ انگیزه و قوای جسمانی، عاشوری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: با وجود آنکه 
هشت ماه از تمرین ها به دور بودیم اما اردوی خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم. گرچه 
برخی از آلیش کاران به صورت انفرادی تمرین داشتند اما در اردو آمادگی کاملی داشتیم.

از مونا میرزایی  باید  اردو و سطح کشتی گیران خوب بود.  افزود: شرایط  وی 
سرپرست تیم ملی و فاطمه درخشانی نایب رییس فدراسیون کشتی برای برپایی این 

اردو تشکر کنم زیرا واقعا در افزایش انگیزه ما تاثیرگذار بود.
دارنده مدال طالی آلیش جهان اضافه کرد: پیش از رودر رو شدن با حریف 
خود در تمرین ماسک داشتیم اما تمرین ما خیلی نزدیک به هم نبود. در اردو بیشتر 
فن های کشتی را مرور کردیم و با کمربند نبودیم. آنا براتی هم سرمربی با اخالق و 

از لحاظ فنی خیلی خوب است.
اردوی تیم ملی آسیب دید،  اینکه مقداری کتفم در  بیان  با  آلیش  ملی پوش 
خاطرنشان کرد: سرپرست تیم به من گفت تا به دکتر بروم اما به او گفتم که فعال 

فایده ای ندارد و به کرمانشاه می روم تا خود را درمان کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر با آسیب دیدگی در مسابقات جهانی حاضر 
شود می تواند مدال طال را تکرار کند، گفت: در دو دیدار پایانی برابر حریفان در مسابقات 
جهانی قزاقستان با آسیب دیدگی به روی تشک رفتم اما به طال رسیدم و باز هم اگر 
با آسیب دیدگی به روی تشک بروم به طال می رسم. تا جایی که بتوانم آلیش را ادامه 

می دهم و به دنبال المپیکی شدن هستم.

احتمال غیبت لوکاکو در مقابل رئال مادرید
رسانه های ایتالیایی می گویند مصدومیت روملو لوکاکو ممکن است مانع از 

حضور او در بازی سه شنبه این هفته مقابل رئال مادرید شود.
روملو لوکاکو ستاره بلژیکی اینتر از ناحیه ران دچار مصدومیت شده و ممکن 
است به دلیل این مصدومیت بازی مهم روز سه شنبه پیش رو مقابل رئال مادرید 

را از دست بدهد.
روملو لوکاکو در بازی روز سه شنبه گذشته مقابل شاختار که با تساوی بدون 
گل به پایان رسید از ناحیه ران پا احساس ناراحتی کرد و در روزهای بعدی پزشکان 
اینتر از او اسکن MRI گرفتند. باشگاه اینتر سپس تایید کرد که یکی از عضالت پای 

لوکاکو دچار کشیدگی شده و روند معاینه و بررسی وضعیت او همچنان ادامه دارد.
به این ترتیب انتظار می رود لوکاکو در بازی اینترمیالن مقابل پارما در سری 
آ غایب باشد. اما نگرانی بزرگ آنتونیو کونته این است که ستاره بلژیکی در بازی 

بزرگ روز سه شنبه آینده در مقابل رئال مادرید غایب باشد.
با توجه به اینکه اینترمیالن هر دو بازی اول خود در لیگ اروپا را مقابل مونشن 
گالدباخ و شاختار دونتسک با تساوی پشت سر گذاشته بازی این هفته مقابل رئال 
رئال  برای  البته  بازی  این  دارد.  اهمیتی حیاتی  و شاگردانش  برای کونته  مادرید 
 B مادرید هم بسیار مهم است. اینتر با دو امتیاز از دو بازی در رتبه سوم جدول گروه
چمپیونزلیگ ایستاده و رئال با تنها ۱ امتیاز از دو بازی در رتبه چهارم این گروه قرار دارد.

موج جدید کرونا؛ فوتبال آلمان دوباره بی تماشاچی شد

دولت آلمان یک ماه بعد از بازگشایی درهای ورزشگاه های این کشور به روی 
تماشاچی ها، بار دیگر حضور تماشاچی در استادیوم ها را ممنوع کرد.

با توجه به افزایش دوباره تعداد متبالیان به ویروس کرونا در آلمان، این کشور 
که تنها یک ماه پیش درهای ورزشگاه های فوتبال را به روی تماشاچی ها باز کرده 

بود بار دیگر حضور آنها را در استادیوم ها ممنوع کرد.
آنگال مرکل صدراعظم آلمان بعد از افزایش دوباره موارد ابتال به کرونا و مرگ 
و میر ناشی از این ویروس در آلمان ممنوعیت هایی جدید وضع کرد که بخشی از 

آنها به حضور تماشاچی های فوتبال در استادیوم ها برمی گردد.
بر اساس این محدودیت های جدید، هواداران فوتبال از روز ۲ نوامبر یعنی 
دوشنبه پیش رو دیگر قادر به حضور در استادیوم ها برای تماشای مسابقات نخواهند 
بود. به این ترتیب دیدارهای این هفته بوندس لیگا که روزهای شنبه و یکشنبه برگزار 

می شود آخرین مسابقات با حضور تماشاچی خواهد بود.
این خبر برای باشگاه های انگلیسی هم خبر بدی محسوب می شود چرا که 
چندین باشگاه این کشور اخیراً فشار زیادی به دولت بریتانیا وارد کرده بودند تا مثل 
آلمان اجازه حضور تماشاچی در استادیوم های این کشور را صادر کند. آلمان از حدود 
یک ماه پیش به باشگاه های فوتبال اجازه داده بود در هر بازی حداکثر ۲۰ درصد از 

ظرفیت ورزشگاه ها را با تماشاچی پر کنند.

پیروزی پرگل آرسنال در لیگ اروپا 

آرسنال در دومین دیدارش در مرحله گروهی لیگ اروپا مقابل تیم ایرلندی 
دانداک به پیروزی 3-۰ رسید.

شاگردان میکل آرتتا که در هفته اول با نتیجه ۲-۱ مقابل راپید وین اتریش 
به پیروزی رسیده بودند، برابر دانداک کار سختی نداشتند و با گل های ادی انکتیا، 

جوزف ویالک و نیکالس په په به برتری رسیدند.
توپچی ها در این دیدار تا دقیقه ۴۲ منتظر ماندند تا به گل اول برسند. روی 
یک ضربه کرنر بود که با اشتباه دروازه بان میهمان، توپ مقابل دروازه خالی به انکتیا 

رسید و او هم با یک ضربه راحت کار را تمام کرد.
تنها دو دقیقه بعد ویالک برتری را به دو گل افزایش داد. بعد از اینکه ضربه 
په په به مدافع دانداک برخورد کرد، توپ به ویالک رسید و او هم با یک شوت 

محکم، کار را تمام کرد.
آرسنال در اولین دقیقه نیمه دوم به گل سوم رسید. این بار پاس ویالک روی 
خط محوطه جریمه به په په رسید و او هم با یک ضربه دیدنی، حساب کار را ۰-3 
کرد. این نتیجه تا پایان پابرجا ماند تا توپچی ها با 6 امتیاز از دو بازی در صدر جدول 

گروه قرار بگیرند.  

میالن 3-0 اسپارتاپراگ؛
هوای روسونری آفتابی است

آث میالن در خانه خود اسپارتا پراگ را 3-۰ شکست داد تا با کسب شش 
امتیاز از دو بازی صدرنشین گروه H رقابتها باشد.

آث میالن در خانه خود سن سیرو دومین بازی اش از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا را مقابل اسپارتا پراگ از جمهوری چک انجام داد و با گلهای براهیم 

دیاز، رافائل لیائو و دیوگو دالوت با نتیجه 3-۰ به پیروزی رسید.
یکی از اتفاقات مهم این بازی پنالتی ای بود که زالتان ابراهیموویچ در دقیقه 36 
برای میالن از دست داد. زالتان که در بازی های اخیر میالن برای این تیم گلهای 
متعددی به ثمر رسانده بود در مقابل اسپارتا پراگ فرصت عالی گلزنی از روی نقطه 

پنالتی را از دست داد و توپ او به تیر افقی دروازه برخورد کرد.
اما بازیکنان میالن اجازه ندادند این فرصت از دست رفته مانع از پیروزی شان 
بشود. شاگردان پیولی که هفته گذشته در اولین بازی شان سلتیک را 3-۱ شکست 

داده بودند در دقیقه ۲۴ توسط براهیم دیاز اولین گل خود را به ثمر رساندند.
رافائل لیائو که بین دو نیمه به زمین رفته بود در دقیقه 5۷ نتیجه را ۲-۰ به 
سود میالن کرد تا هواداران روسونری پنالتی از دست رفته زالتان را فراموش کنند.

دیوگو دالوت مدافعی که به صورت قرضی از منچستریونایتد به میالن منتقل 
شده در دقیقه 66 برای روسونری گلزنی کرد تا اولین گل خود برای این باشگاه به 
ثمر برساند و شاگردان پیولی را در این مسابقه سه گله کند.ابراهیموویچ که در دو هفته 
اخیر چهار گل برای میالن زده بود و در دو مسابقه دوگله شده بود در دقایق اولیه بازی 
دو بار تا یک قدمی گلزنی با ضربه سر پیش رفت که هیچکدام به گل تبدیل نشد.

زالتان روی گل اول میالن که توسظ براهیم دیاز به ثمر رسید هم نقش 
مهمی داشت. زالتان بین دو نیمه با لیائو تعویض شد و او بود که در نقش تعویض 
طالیی استفانو پیولی چند دقیقه بعد از شروع نیمه دوم دومین گل میالن را زد تا 

خیال روسونری راحت تر شود.

ن  سیو ا ر فد ییس  ر
اینکه  به  اشاره  با  وزنه برداری 
خطر حذف وزنه برداری از المپیک 
نگران وضعیت  به شدت  دارد، گفت:  وجود 
ای  عده  زیرا  هستیم،  بین المللی  فدراسیون 

که فقط به منافع فردی اهمیت می دهند.
شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، 
ورزش را در رکود قرار داده است. وزنه برداری 
از  المپیکی  رشته های  از  یکی  عنوان  به 
آسیب های این ویروس به دور نبود. هر چند 
که تمرینات ملی پوشان این رشته به صورت 
انفرادی و با نظارت آنالین مربیان برگزار شد 
اما فعالیت کلی آن تحت تاثیر شیوع کرونا 
اردوهای  و  لیگ  مسابقات  برگزاری  و  بود 
قرار  ابهام  از  هاله ای  در  هنوز  آماده سازی 
فدراسیون  فعالیت های  از  برای اطالع  دارد. 
وزنه برداری و برنامه های در دستور آن پای 
صحبت های »علی مرادی« رییس فدراسیون 

وزنه برداری نشستیم.
وی در این گفت و گو اظهار داشت: با 
توجه به تغییر و تحوالت فدراسیون بین المللی 
وزنه برداری تالش خواهم کرد از این فرصت 
به سود وزنه برداری ایران استفاده کنم. حتی 
ممکن است با حمایت کمیته ملی المپیک 
از  یکی  نامزد  عنوان  به  ورزش  وزارت  و 
پست های فدراسیون بین المللی در انتخابات 

پیش رو شرکت کنم.
متن کامل گفت و گوی مرادی را در 

زیر می خوانیم:
اگر جام فجر گزینشی المپیک نباشد، 

بین المللی برگزار نمی شود
وزنه برداری  بین المللی  فدراسیون  با 
رایزنی کردیم تا مسابقات جام فجر همچون 
گزینشی  رقابت های  از  یکی  گذشته  سال 
المپیک باشد و منتظر پاسخ آنان هستیم و 
اگر با آن موافقت نکنند این مسابقات را به 

صورت بین المللی برگزار نمی کنیم.
کادر فنی نفرات اعزامی به قهرمانی آسیا 

را مشخص می کند
و  بهداشتی  پروتکل های  به  توجه  با 
امضای تفاهم نامه با ستاد مبارزه با کرونا، لیگ 
وزنه برداری را برگزار می کنیم. به خوزستان که 
میزبان این رقابت ها است همه دستورالعمل ها 
ابالغ شده و آنان همکاری الزم را برای برپایی 
این مسابقات به بهترین شکل خواهند داشت.

برای برگزاری لیگ با همه باشگاه ها 
از جمله استقالل و پرسپولیس رایزنی کردیم 
و فراخوان دادیم. ماحصل این گفت و گوها 
این شد که تیم هایی چون فوالد خوزستان و 
رفسنجان به لیگ برتر اضافه شدند و االن 
۱۰ یا ۱۱ تیم در این رقابت ها حضور خواهند 
داشت. پیش از این نهایت 5 تیم در لیگ برتر 
شرکت می کردند. در زمان ثبت نام نیز اسامی 
تیم ها به صورت کامل مشخص خواهد شد.

آغاز  امروز(  از شنبه)  ملی  تیم  اردوی 
می شود

اردوی تیم ملی وزنه برداری مردان قرار 
است از روز شنبه آغاز شود. وزنه برداران باید 
در بدو ورود به اردو تست سالمت را همراه 
در  صورت  این  غیر  در  باشند.  داشته  خود 
هماهنگی با ستاد مقابله با کرونا در ورزش از 
آنان تست پی سی آر گرفته می شود و بعد آنان 

می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اردو حضور یابند.

کرونا  بحران  و  شرایط  به  توجه  با 
هنوز تاریخ دقیق مسابقات قهرمانی آسیا در 
ازبکستان مشخص نیست و  کادر فنی پس از 
تمرین وزنه برداران و رکوردهای آنان نسبت به 
حمایت و پشتیبانی از آن ورزشکار برای اعزام 

به این مسابقات تصمیم می گیرند.
وزنه برداری  لیگ  و  اردو  اینکه  دلیل 
دیرتر از کشتی آغاز شد، این بود که ما به 
توجه می کنیم.  پروتکل ها  رعایت  به  شدت 
حتی »علی جباری« مربی تیم ملی نیز قرار 
بود با وزنه برداران تمرین کند اما مشکوک به 
کرونا بود و اجازه ندادیم تا در اردو حضور یابد. 
به همین دلیل »اکبر خورشیدی« به جای او 
در اردو حضور می یابد. کرونا جدی و نگران 
کننده است و باید با رعایت نکات بهداشتی 
این اردوها برگزار شود. اگر ما رعایت نکنیم 
باید  کسی  چه  بگیرند  کرونا  وزنه برداران  و 
پاسخگو باشد. مسوولیم و خانواده ها فرزندان 
خود را به ما سپرده اند و باید از سالمت آنان 
صیانت کنیم. االن هم دیر نشده و زمان بسیار 
خوبی تا موعد برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا 
داریم و می توانیم در این مدت نقاط ضعف آنان 
را برطرف کنیم و نکات قوت را بهبود بخشیم.  
بین المللی  فدراسیون  وضعیت  نگران 

هستم
فدراسیون  وضعیت  نگران  شدت  به 
به  توجه  با  هستیم.  وزنه برداری  بین المللی 
سال های  فدراسیون  این  در  ای  عده  اینکه 
سال جا خوش کرده اند به نظر می رسد که 
آینده خوبی را برای این ورزش برنامه ریزی 
نکردند. فکر می کنم با توجه به هشدار جدی 
که چندین بار کمیته بین المللی المپیک به 
ساختار قبلی و االن مدیریت این فدراسیون 
داده است، مسیر این ورزش را همان افرادی 
داشتند،  حضور  فدراسیون  این  در  قبال  که 
را  خوبی  آینده  می برند.  نامناسبی  به جهت 

پیش روی این رشته نمی بینیم، 
متاسفانه کسانی که هم اکنون نیز در 
فدراسیون بین المللی وزنه برداری حضور دارند، 
با خودمحوری و تصمیمات فردی پراشتباه و 
وارد  وزنه برداری  به  جدی  آسیب  سلیقه ای 
وزنه برداران  ما  نمونه  عنوان  به  می کنند. 
وزنه برداری  نمایندگان  عنوان  به  را  خوبی 
معرفی  ورزشکاران  جهانی  کمیسیون  در 
ژاپن  و  چین  کشورهای  آسیا  از  اما  کردیم 
انتخاب شدند و گروهی که در انتخاب آنان 
تاثیر داشتند، سلیقه ای عمل کردند. حتی در 
بحث انتخابات و اصالح اساسنامه فدراسیون 

داده اند  انجام  نامناسبی  کارهای  بین المللی 
وارد  آسیب جدی  ورزش  این  پیکره  بر  که 

شده است.
بین المللی  فدراسیون  انتخابات  نامزد 

می شوم
بخشی از ابهامات فدراسیون بین المللی 
در زمینه کسب سهمیه المپیک این است که 
نمی دانند باید طبق برنامه قبلی پیش بروند یا 
برنامه ای در جهت تغییر سهمیه ها وجود دارد یا 
خیر. همه کشورها مننتظر هستند تا فدراسیون 
بین المللی دراین خصوص تصمیمات خود را 
اعالم کند. دبیر کل و اعضای این فدراسیون 
فردی  اهداف  و  محورها  براساس  اکنون 

حرکت می کنند.
ورزش  وزارت  و  المپیک  ملی  کمیته 
و جوانان اگر صالح بدانند به عنوان سرباز 
کشورم نامزد انتخابات فدراسیون بین المللی 

وزنه برداری خواهم شد.
احتمال حذف وزنه برداری از المپیک 

فدراسیون  داخل،  در  افراد  بعضی 
باید  گرفته اند.  شوخی  به  را  بین المللی 
انجام  فدراسیون  این  در  جدی  اصالحات 
کمیته  سوی  از  که  هشدارهایی  با  شود. 
بین المللی المپیک داده می شود، بعید نیست 
که این اقدامات سبب حذف وزنه برداری از 
المپیک تابستانی شود. در رایزنی هایی که بارها 
به صورت خصوصی و مکاتباتی با فدراسیون 
بین المللی داشتیم، تاکید کردیم که دوستان 
در فدراسیون بین المللی وزنه برداری اهمیتی 
به حرف های دیگران نمی دهند و کار خود را 
ادامه می دهند و هنوز هم پنهان کاری می کنند.

این ورزش تاریخچه درخشانی دارد و 
از اولین ورزش های المپیک باستان و مدرن 
است اما افرادی که اکنون در راس کار این 
فدراسیون قرار دارند از اهداف وزنه برداری دور 
شدند و آن را بی اهمیت جلوه می دهند و به 
این رشته آسیب می رسانند. متاسفانه تاریخچه 
برای برخی از کشورها مهم نیست و به همان 
منوال قبلی ادامه می دهند و احتمال حذف از 

المپیک وجود دارد.
خانه های وزنه برداری افتتاح می شود

با توجه به وضعیت معیشتی و مشکالت 
اقتصادی و شیوع کرونا منتظر بهبود شرایط از 
لحاظ کرونا هستیم تا خانه های وزنه برداری 
را براساس تفاهم نامه چهار ساله ای که بستیم 
راه اندازی کنیم. منتهی االن شرایط به گونه ای 
است که افتتاح این خانه ها مقدور نیست و باید 

مقداری صبر کنیم.
و  ورزش  توسعه  به  مومنانه  پویش 

جوانمردی کمک می کند

تمامی  بلکه  وزنه برداری  تنها  نه 
فدراسیون ها با پویش کمک مومنانه می توانند 
آنان  نیت  ارگان هایی که  و  بسیج  با کمک 
کمک به مردم نیازمند است در مسیر همدلی 
به  بزرگی  کمک  موضوع  این  بردارند.  گام 
ورزش کشور و توسعه جوانمردی در جامعه 

خواهد کرد.
شرایط »سهراب مرادی« خوب است

یگر  د نند  ما دی«  ا مر ب  ا »سهر
تمرینات  فنی  کادر  نظر  زیر  ورزشکاران 
وی  می دهد.  انجام  را  خود  روتین  و  سبک 
آسیب جدی از ناحیه کتف دید و مصدومیت 
او سنگین بود. خدا را شکر پس از جراحی و 
با تعویق المپیک او فرصت ادامه تمرینات را 
در فضایی مناسب پیدا کرد. با شروع اردوها 
دنبال کسب سهمیه  به  که  را  وزنه بردارانی 
هستند در شرایط یکسانی قرار می دهیم تا 
این فرصت مهیا شده بهره برداری کنند.  از 
سطوح سالن  و شرایط تمرین را با توجه به 
بحران کرونا در بهترین وضعیت قرار دادیم تا 

با خیال راحت وزنه بزنند.
بدهی به هیچ نهادی نداریم

حتی یک ریال هم به هیچ نهادی بدهی 
پرداخت  را  خود  بدهی های  همه  و  نداریم 
کردیم. برخی از ورزشکاران در مصاحبه های 
پاداش ها  نشدن  پرداخت  خصوص  در  خود 
گالیه داشتند. براساس مصوبه وزارت ورزش 
پاداش قهرمانانی که در سال ۹۷ در مسابقات 
مختلف عنوان کسب کرده اند، در اختیار آنان 
در  که  ورزشکارانی  حق  حتی  گرفت.  قرار 
شرایط المپیکی بودند، پرداخت کردیم و در 
حد توان نیز به دو نفر از زنان وزنه بردار حق 

الزحمه های آنان نیز پرداخت شد.
دنبال  به  مشورتی  شورای  در  برخی 

تحمیل نظرات خود هستند
افراد  از  برخی  مشورتی  شورای  در 
ادعا می کنند و می خواهند  حرف می زنند و 
همان اعمال شود. در عمل رییس فدراسیون 
باید پاسخگوی این تصمیمات باشد. اگر واقعا 
کسی نمی داند برود مطالعه کند که بقیه هم 
فوتبالیست های  بهترین  حتی  و  دارند  رای 
دنیا در قالب تیمی حرکت می کنند. برخی از 
دوستان تنها می خواهند تا حرف خودشان باشد 
و این معقوالنه نیست. به عنوان نمونه بهداد 
سلیمی در این مدت کارهای خوبی انجام داد 
و تصمیم خوبی گرفت و ما هم عمل کردیم. 
شورای  در  جوان  این  که  خوشحالم  خیلی 
مشورتی ما حضور دارد و در جهت کمک به 

این ورزش گام های موثری برمی دارد.
و  زنان  بخش  در  خارجی  مربی  به 

مردان نیاز نداریم
در بخش زنان و مردان هرگز به مربی 
خارجی نیاز نداریم زیرا مربیان ما کالس های 
سطح  در  و  می گذارند  پشت سر  را  خوبی 
ما  زنان  از  زیادی  تعداد  هستند.  بین المللی 
دارای دکترای تربیت بدنی هستند و در این 
از آنان حمایت شود می توانند به  مسیر اگر 
مربیان خوبی در وزنه برداری تبدیل شوند. اگر 
نیاز به ارتقای سطح مربیان داشتیم در بحث 
تربیت مدرس از دانش بهترین مدرسان جهانی 
استفاده و از آنان برای حضور در کالس های 

آموزشی دعوت می کنیم.

رییس فدراسیون وزنه برداری مطرح کرد؛

خطر حذف وزنه برداری از المپیک 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرسپولیس  باشگاه  جدید  مدیرعامل 
این  در  حضور  از  اهدافش  تشریح  ضمن 
باشگاه گفت: متاسفانه یکی از اتفاقات تلخ 
اطراف باشگاه که آرامش تیم و باشگاه را بهم 
زده، حضور باندهای فساد است که با همه 

توان با این پدیده شوم مبارزه خواهم کرد.
به  انتخابش  از  پس  سمیعی  جعفر 
تشکر  ضمن  پرسپولیس  مدیرعامل  عنوان 
اعضای  و  جوانان  و  ورزش  وزیر  اعتماد  از 
مسوولیت  گفت:  باشگاه  این  مدیره  هیات 
امید  با  سختی به دوش ما گذاشته شده و 
هواداران  و  پیشکسوتان  حمایت  و  خدا  به 
های  موفقیت  مسیر  بتوانیم  انشااهلل  عزیز 

پرسپولیس را ادامه دهیم.
وی افزود: من برای تحقق پنج هدف 
ایجاد  اول  هدف  ام،  آمده  پرسپولیس  به 
شرایط الزم برای کسب قهرمانی آسیا است 
که در این مسیر همه اقدامات الزم در حوزه 

مدیریتی و پشتیبانی انجام می شود.
اضافه  سرخپوشان  جدید  مدیرعامل 

کرد: هدف دوم و مهمی که دارم ورود باشگاه 
پرسپولیس به بازار سرمایه و فرآیند خصوصی 
سازی است که با قدرت روندی که شروع 
شده را ادامه می دهم تا این اتفاق تاریخی 

به سرعت انجام شود.
سمیعی مبارزه با باندهای فساد را هدف 
سوم خود عنوان کرد و افزود: متاسفانه یکی 
از اتفاقات تلخ اطراف باشگاه که آرامش تیم 

و باشگاه را بهم زده، حضور باندهای فساد 
شوم  پدیده  این  با  توان  همه  با  که  است 

مبارزه خواهم کرد.
تغییر  سرخپوشان  جدید  مدیرعامل 
ساختار باشگاه را هدف چهارم خود عنوان 
کمیته  سرعت  به  کرد:  خاطرنشان  و  کرد 
کمیته  پیشکسوتان،  همفکر  و  نظر  با  فنی 
انضباطی با نظر حقوقدانان ورزشی و کمیته 

اقتصادی با کمک فعاالن اقتصاد ورزشی و 
به منظور تامین منابع مالی تشکیل می شود 
و البته کانون هواداران نیز با رویکرد تعاملی 

تقویت خواهد شد.
وی هدف پنجم را به کارگیری همه 
دانست  باشگاه  در  موجود  های  ظرفیت 
موجود  ها  ظرفیت  نه  سفا متا گفت:  و 
برای  هواداران  و  پیشکسوتان  جمع  در 
فوتبال  تقویت  و  توسعه  همچون  مباحثی 
در  موجود  های  ظرفیت  همچنین  پایه 
و  فرهنگی  اقدامات  برای  هواداران  بین 
منظور،  همین  به  مانده،  مغفول  اقتصادی 
این  از  استفاده  برای  ای  ویژه  برنامه 

ظرفیت ها داریم.
سمیعی در پایان گفت: الزم می دانم 
به  باشگاه  پیشین  مدیران  همه  زحمات  از 
ویژه مهدی رسول پناه تشکر کنم و از همه 
پیشکسوتان و هواداران و اهالی رسانه می 
خواهم در مسیر سختی که در پیش است، 

کمک کنند.

مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس:

برای تحقق پنج هدف به پرسپولیس آمده ام 

یت  نها ر  د فیفا  ز  ا ستعالم  ا
کنفدراسیون فوتبال آسیا را مجاب کرد 
پرسپولیس  نفع  به  را  نهایی  رای  که 

صادر کند.
ساعاتی پس از پایان فینال غرب 
آسیا، النصری ها اتهام استفاده غیرمجاز 
پرسپولیس از بازیکنان جدیدش را تقدیم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا کرد تا صعود 
سرخ ها به دیدار نهایی لیگ قهرمانان 
۲۰۲۰ به خطر بیفتد اکه البته سرانجام 
اما  بود؛  پرسپولیس  برتری  پرونده  این 
سرخ ها چگونه النصر را در دادگاه ای 

اف سی شکست دادند؟
ای اف سی شرح تفصیلی یا گراندز 
حکم را در ۱۴ صفحه منتشر کرده و از 
آن می توان دریافت که روند پرونده به 
گفته  حالی  در  است.  بوده  شکلی  چه 
به  را  پرونده  این  پرسپولیس  می شد 
خاطر پایان مهلت شکایت به نفع خود 
 AFC خاتمه داده اما این چنین نیست و
صراحتا نوشته که »استعالم های الزم از 
فیفا گرفته و پرونده بررسی شده است«.

این قرار است که وقتی  از  ماجرا 
ایمیل های پرتعداد از ایران و متعاقب 
سی  اف  ای  به  لنصر  ا شکایت  آن 
رسید، پیش از این که کمیته انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از پرسپولیس 

و  می رود  فیفا  سراغ  به  بگیرد،  دفاعیه 
درخواست استعالم می کند چرا که پای 
حکم فیفا در میان بوده است. همچنین 
اداری،  روال  طی  خاطر  به  سپس 
دفاعیه از پرسپولیس هم خواسته شد و 
با  را در هماهنگی  قرمزها الیحه خود 
فدراسیون فوتبال ایران به ای اف سی 

ارسال کردند. 
ماجرا همانطور که در گذشته نیز 
بارها گفته شد این است که حکم فیفا 
صادر  آگوست  ششم  پرسپولیس  علیه 
و دوازدهم آگوست ابالغ شد و در آن 

این  در  پرسپولیس  اگر  که  شد  نوشته 
یک ماه نتواند مطالبات را پرداخت کند، 
انتقاالت مواجه  از نقل و  با محرومیت 
می شود. اما النصر عربستان واژه »اگر« 

را در حکم نادیده گرفت.
جداگانه  فیفا  که  این  به  باتوجه 
موضوع  این  به  اش  قضایی  ارکان  در 
پرداخت و ای اف سی هم از فدراسیون 
جهانی فوتبال استعالم گرفت و سپس 
آن  اش  انضباطی  کمیته  دادگاه  در 
حتی  که  است  بعید  کرد،  بررسی  را 
نیز  النصر  خواهی  فرجام  درخواست 

اگر  حتی  آن  از  پس  برسد.  جایی  به 
عربستانی ها به دادگاه عالی ورزش هم 
بروند، باتوجه به این که دو نهاد تصمیم 
گیر بزرگ فوتبال یعنی ای اف سی و 
به احتمال  تایید کرده اند،  را  فیفا حکم 

فراوان بازنده خواهند شد.
بنابراین طبق همان حکم نخست 
درباره  النصر  شکایت  از  پرسپولیس 
توانسته  و  شده  تبرئه  جدید  خریدهای 
صعود  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به 
به  آذر   ۲۹ است  قرار  که  فینالی  کند؛ 

انجام برسد.

وقتی ایمیل های پرتعداد از ایران جواب نداد؛

حکم پیروزی پرسپولیس دادگاه النصر منتشر شد
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از راست فرزانه اخوت ، هوشنگ مرادی کرمانی و یزدان منصوریان استاد 
دانشگاه و منتقد ادبی  اختصاصی دنیای جوانان

باید از دور
به لبخند تو قانع باشم

رضا نیکوکار

طرح اندام تو، انگیزه معماری هاست
دلت آیینه ایوان طالکاری هاست

باید از دور به لبخند تو قانع باشم
اخم تو عاقبت تلخ طمع کاری هاست

جای هر دفتر شعری که در آن نامت نیست
توی تاریک ترین گوشه انباری هاست

نفس باد صبا مشک فشان هم بشود
باز بوی خوش تو رونق عطاری هاست

با تو خوشبخت ترین مرد جهان خواهم شد
گرچه این خواسته ی قلبی بسیاری هاست

گاه آرامم و گاهی نگران، دنیایم-
شرح آشفته یی از مستی و هشیاری هاست

نیمه خالی لیوان مرا پر نکنید
دل من عاشق این گونه گرفتاری هاست

تندیس »آبای« شاعر قزاقستانی 
در حاشیه دیدار رئیس کتابخانه ملی و 
سفیر قزاقستان، در موزه کتاب و میراث 

مستند کتابخانه ملی جانمایی شد.
اشرف بروجردی رئیس سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیدار 
قزاقستان  سفیر  اورازبای  اسخت  با 
ارتباطات  برقراری  گفت:  تهران  در 
فرهنگی با کشورهای همسایه از جمله 

قزاقزستان در شناخت فکری و اندیشه شعرا موثر است. زیرا ایران 
نیز شاعران فراوانی دارد که اشعار آنها در طول تاریخ موجب تکامل 

فرهنگ شده است.
وی افزود: کشور قزاقستان از لحاظ فرهنگی داشته های 
جمله  از  قزاقستانی  متفکر  و  شاعر  »آبای«  دارد.  گرانبهایی 
شخصیت های فاخر این کشور است و این شاعر ارزشمند برای 
مردم قزاقستان همانند ابوالقاسم فردوسی می ماند و امیدواریم 

ملت ها این شاعران را بهتر بشناسند.
با  ادامه  در  ملی  کتابخانه  رئیس 
تندیس  جانمایی  و  رونمایی  به  اشاره 
»آبای« شاعر قزاقی در کتابخانه ملی 
ایران گفت: ارزشمندی شخصیت فاخری 
چون »آبای« به عنوان شاعر و متفکر ما را 
بر آن داشت تا تندیس این چهره فرهنگ 
و ادب قزاقستان را در کتابخانه ملی ایران 
جانمایی کنیم. به اعتقاد من این حرکت 
فرهنگی گامی موثر برای تقویت ارتباط فرهنگی میان دو کشور 
است. زیرا ادیبان و شعرا در حفظ میراث فکری در قالب شعر 
نقش به سزایی دارند.بروجردی با اشاره به ایجاد میز برای معرفی 
کتاب های کشورهای قزاقستان گفت: تاالر ایرانشناسی و اسالم 
شناسی کتابخانه ملی ایران، میزهایی را برای معرفی کتاب های 
کشورهای دنیا ایجاد کرده است، که با همکاری سفارت قزاقستان 

می توان میز کتاب های این کشور را نیز ایجاد کرد.

تندیس شاعر قزاقستانی در موزه کتابخانه ملی جانمایی شد

 ، ه د ا خطیب ز سعید 
کز  مر ئیس  ر و  سخنگو 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه که همراه همکاران 
محل  در  عمومی  دیپلماسی  کل  اداره 
بنیاد  معاونان  و  رئیس  با  سعدی  بنیاد 
امورخارجه  وزارت  گفت:  داشت،  دیدار 
ما  و  مانده  غافل  فرهنگی  ایران  از 
لذا  دادیم  بها  سیاسی  ایران  به  بیشتر 
باید  خود  نفوذ  قدرت  گسترش  برای 
گسترش  مانند  فرهنگی  مؤلفه های  از 
زبان فارسی و برنامه های ایران شناسی 

استفاده کنیم.
زبان  دلداده  اینکه  بیان  با  وی 
اول  دوره  التحصیل  فارغ  و  فارسی 
دبیرستان عالمه حلی است، گفت: وقتی 
هنوز دیپلم نگرفته بودم کار معلمی را 
شروع کردم و با این که رشته ام ریاضی 
را  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  بود، 
انتخاب کردم و کار ما این بود که زبان 
فارسی را با گلستان و همچنین اوزان 
شعر فارسی یاد می دادیم و همین موجب 
شد تا هر وقت این دانش آموزان قدیم 
را، که امروز دوستان ما هستند، می بینم 
ابتدای گلستان سعدی )منت خدای را 
عزوجل…( و آن وزن ها را به یاد گذشته 

می خوانند.
وزارت  در  ما  گفت:  خطیب زاده 
کار  عالقه  و  جدیت  با  خارجه  امور 
اولویت  با  و  می کنیم  پیگیری  را  شما 
ایران فرهنگی می توانیم با بنیاد سعدی 
فعالیت های متمرکزی انجام دهیم. در 
مدت کوتاهی که این مسئولیت را دارم 
کمتر جایی مانند بنیاد را دیده ام که تا 

این اندازه هوای تازه تنفس کنم.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

موسسه ها  گذشته  در  گفت:  همچنین 
فرهنگ  و  زبان  که  بودند  نهادهایی  و 
بودند،  آن  پیگیر  که  کسانی  برای  را 
 ۲۰ سالی  یعنی  می کردند؛  پرسود 
برای تحقیقات در  بودجه  میلیون دالر 
مورد ایرانشناسی اختصاص می دادند و 
اگر فردی زبان فارسی می خواند، برای 
از آن کسب  تا  یک عمر پروژه داشت 
درآمد کند. نمی توانم بگویم بنیاد سعدی 
از عهده چنین کاری به تنهایی برمی آید 
و در حقیقت یک کشور باید پشت کار 
باشد، اما اگر جایی باشد که قصد تعریف 
پروژه  مثل  نامی  با  را  فعالیتی  چنین 
سعدی داشته باشد، بنیاد سعدی است.

* زبان فارسی را تبدیل به کاالیی 
مرغوب کنیم

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و 
امور خارجه در بخش  رسانه ای وزارت 
دیگری از سخنان خود گفت: اگر زبان 
فارسی برای ما جنبه هویتی دارد، زبان 
کشورهای دیگر جنبه کاالیی دارد و ما 
باید این کاالی مرغوب را در چشم آن ها 
زیبا کنیم و نمی توانیم نگاه فرهنگی و 

هویتی صرف داشته باشیم بنابراین باید 
حوزه  در  فاخر  کار  چند  کنیم  تالش 
زبان فارسی انجام دهیم که معروف و 

شناخته شود.
لینک  گرفتن  »قرار  خطیب زاده 
امور  وزارت  سایت  در  سعدی  بنیاد 
از  بودجه ای  »اختصاصی  و  خارجه« 
به  پژوهشی  فعالیت های  برای  عتف 
کارهای  جمله  از  را  سعدی«  بنیاد 
ابتدایی عنوان کرد که در اولین فرصت از 
سوی وزارت متبوعش به انجام برسد و 
گفت: زبان فارسی موضوع مهمی برای 
ماست و به دیگر فعالیت های مشترک 
بیشتری  دستاوردهای  تا  می کنیم  فکر 

داشته باشیم.
* جاده سازی می کنیم، رانندگی 

خیر!
در این دیدار غالمعلی حدادعادل، 
به  اشاره  با  نیز  سعدی  بنیاد  رئیس 
زبان  آموزش  استانداردسازی  اهمیت 
گفت:  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی 
گونه ای  به  باید  استانداردسازی  این 
باشد که اگر کسی بگوید آشنا به زبان 

هستم، متر و معیاری داشته باشد که تا 
نوع  این  سعدی  بنیاد  تأسیس  از  قبل 
زبان  با  آشنایی  برای  استانداردسازی 

فارسی مطرح نبود.
وی افزود: در بنیاد سعدی دیدگاه 
راهبردی، فراهم کردن زیرساخت های 
زبان  گسترش  و  آموزش  برای  الزم 
فارسی است. در این راستا به هر فردی 
توانایی  که  خارجی  و  ایرانی  از  اعم 
برای آموزش زبان فارسی دارد، کمک 
می کنیم؛ یعنی مواد و مصالح الزم را در 
اختیار عالقه مندان تدریس قرار می دهیم 
و بنا به میزان تطابق با شرایط موجود، 
فارسی  مدرس  تربیت  دوره  برایشان 
به  و  امتحان می گیریم  و  برگزار کرده 
آن ها مدرک بنیاد سعدی اعطا می شود. 
که  است  این  ما  سیاست  عبارتی،  به 

جاده سازی کنیم، اما رانندگی نکنیم.
میزان  اینکه  بیان  با  عادل  حداد 
با  معناداری  رابطه  کشوری  هر  اقتدار 
اندازه حضور زبان رسمی آن در دنیا دارد، 
افزود: یک جنبه گسترش زبان فارسی 
اقتصاد و سیاست و جنبه دیگر اهتمام به 
زبان آموزی یعنی، انتخاب روش مناسب 

و منابع معتبر است.
وزارت  اعضای  از  دیدار؛  این  در 
امور خارجه، علیرضا دلخوش مدیرکل 
پی  بستان  و  عمومی  دیپلماسی  جدید 
را، کارشناس اداره هماهنگی گسترش 
زبان فارسی و ایران شناسی و از بنیاد 
سعدی، سیدباقر سخایی مشاور رئیس 
پیشه  فالحت  شهروز  سعدی،  بنیاد 
معاون امور بین الملل، رضامراد صحرایی 
معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی 
روابط عمومی  معاون  یافتیان  و سمیرا 

حضور داشتند.

وزارت امور خارجه از ایران فرهنگی غافل بوده است

بازخوانی اندیشه های موالنا در یک نشریه
آفتاب«،  اولین شماره »نگاه 
نشریه ای در حوزه عرفان و موالنا 

منتشر شد.
موضوع  با  که  نشریه  این 
میراث موالنا و آموزه های عارفان 
است،  پیوسته  مطبوعات  جمع  به 
رویکردی  با  که  رد  دا تالش 
عقالنی، معنوی و انتقادی، ذخیره 
و ظرفیت سنت عرفانی را در سایه 
نیازها و بایسته های انسان امروز 

بازخوانی کند.  
شماره نخست نگاه آفتاب در 
۹ بخش همراه با خالصه مطالب 

به زبان های انگلیسی، عربی و ترکی، در 3۰۴ صفحه منتشر شده است.
نوشته ها و گفته هایی از محمد تقی پور نامداریان، نصراهلل پورجوادی، 
مصطفی ملکیان، محمد استعالمی، محمد صنعتی، مقصود فراستخواه، توفیق 
سبحانی، ابوالقاسم فنایی، سید حسن اسالمی، ناصر مهدوی، محمد جعفر 
یاحقی، علیرضا علوی تبار، حسین دباغ، مهدی محبتی، احمد زید آبادی، 
نورالدین زرین کلک، سروش دباغ، عدنان قارا اسماعیل اوغلو، داود وفایی، 
محمد شریفی، محمدرضا جعفری، اصغر دادبه، غالمرضا امامی، عنایت اهلل 
مجیدی، مریم حسینی، قاسم کاکایی، سودابه کریمی و ... در این شماره 

منتشر شده است. 
صاحب امتیاز نگاه آفتاب، مؤسسه سروش موالنا و مدیر مسئول آن 
مریم موسوی است. سید هدایت جلیلی، امیر یوسفی و پژمان موسوی نیز 

اعضای شورای سردبیری این نشریه را تشکیل می دهند.

»قصه های جورواجور« پشت ویترین کتابفروشی ها

توسط  بچه ها  برای  جورواجور«  »قصه های  جلدی  چهار  مجموعه 
انتشارات سوره مهر منتشر 
و راهی بازار نشر شد.

که  »خیابانی  از:  عبارتند  واجور«  جور  »قصه های  مجموعه  عناوین 
حوصله اش سر رفت«، »کت و شلوار بازیگری من«، »جوجه عمه ربابه« و 
»عکاس باشی« که هر کتاب شامل ۱5 داستان از ۱5 نویسنده مختلف در 

ژانرها و تم های گوناگون ویژه مخاطبان نوجوان است.
درونمایه و مضامین این داستان ها مختلف اند و موضوعاتی چون جنگ 
اینکه  را شامل می شود و ضمن   … و  روستا  انقالب اسالمی،  تحمیلی، 
داستان ها گرچه ویژه گروه سنی نوجوان است اما می تواند برای مخاطب 

بزرگسال نیز حس نوستالژی داشته باشد.
این مجموعه چهار جلدی با داستان هایی از محسن مؤمنی شریف، 
میرکیایی،  مهدی  امیریان،  داوود  حسن زاده،  فرهاد  زاده،  حمزه  محمد 
سعیده  حدادی،  هدی  عابدی،  داریوش  آژند،  یعقوب  عیوضی،  معصومه 
موسوی زاده، یوسف قوجق، مهناز فتاحی، علی اکبر واالیی، ابراهیم حسن 
بیگی، عبدالمجید نجفی، زهرا حیدری، اکبر صحرایی و دیگر نویسندگان 

منتشر شده است.

خانه »هوشنگ مرادی کرمانی« قصه خانه می شود
به »قصه خانه«  تبدیل خانه هوشنگ مرادی کرمانی  از  شهردار منطقه ۱۲ 

خبر داد.
علی محمد سعادتی در  بازدید از خانه قدیمی هوشنگ مرادی کرمانی خالق 
شهید  )خیابان  وزیر  میرزامحمود  گذر  کوچه های  از  یکی  در  مجید«  »قصه های 
جاویدی( از مرمت این خانه و تبدیل آن به قصه خانه  کودک خبر داد و گفت: استاد 
کرمانی که صاحب آثار، قصه ها و هنرمندی هایی در حوزه کودک و نوجوان مانند 
»مهمان مامان« و »قصه های مجید« است با آثار ارزنده خود، دوره کودکی و نوجوانی 
خیلی از ما را شکل داده و ان شاءاهلل با اقدامی که صورت گرفته، خانه قصه و داستان 

کودک تهران را در این مکان راه اندازی خواهیم کرد.
از  دیوارها  و الیه برداری  این مطلب که سنگفرش کوچه  اعالم  وی ضمن 
اولین اقدامات در این باره خواهد بود، از احتمال تملک یکی از خانه های مجاور این 
ملک خبر داد و گفت: معمواًل خود فضای خانه های بزرگان، به خانه موزه تبدیل 
می شود و برای برنامه ها و اقدامات اجرایی، فضایی در مجاورت آنها در نظر گرفته 
می شود که اگر امکانش فراهم شود، با تملک یکی از خانه های مجاور در تکمیل 

این فضا اقدام خواهیم کرد.
شهردار منطقه ۱۲، با بیان این نکته که اکنون در حال انجام کارهای محتوایی 
این اقدام هستیم، ادامه داد: این مکان نیازمند یک طراحی مفهومی و یک طراحی 

کامل لوکشین است که در مورد آن با بنیاد فارابی هم صحبت هایی داشته ایم.
کرمانی  مرادی  هوشنگ   ،۱۲ منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  براعالم  بنا 
نیز  در این  باره، از انجام این اقدام ابراز رضایت کرد و گفت: بر استفاده از عبارت 
»قصه خانه« به جای »خانه داستان« برای این خانه تأکید دارم چراکه به نوعی با 
یک تغییر کوچک، کار جدیدی در نام گذاری کرده ایم؛ چراکه اگر به آن خانه قصه 
یا خانه داستان بگوییم، ازآن جا که در فضاهای مشابه نظیر خانه هنرمندان، خانه 
تئاتر و... زیاد به کار رفته، جذابیت نخواهد داشت؛ اگرچه در پرانتز قطعًا به »خانه 

مرادی کرمانی« اشاره خواهد شد.
وی افزود: به هرحال شهرداری هر برنامه ای برای این خانه داشته باشد، من هم 
می پذیرم، ولی خود من دوست دارم اینجا فضایی باشد که بچه ها و خانواده ها جمع 
شوند، قصه بگویند، قصه بشنوند و کسانی را دعوت کنند که در آنجا داستان نویسی 

آموزش دهند و کارهایی از این دست صورت گیرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

»هفتاد کشیش یخی« کتاب سال شعر 
خبرنگاران ایران شد

آیین اختتامیه چهاردهمین دوره 
به  یران  ا سال  شعر  کتاب  جایزه 
انتخاب خبرنگاران به صورت مجازی 
طریق  از  آیین  محتوای  و  برگزار 
صفحه اینستاگرام نشریه وزن دنیا به 
صورت زنده پخش  و مجموعه شعر 
سپید »هفتاد کشیش یخی« برگزیده 

جایزه کتاب سال و مجموعه شعری از حسن جنت مکان برگزیده بخش ویژه 
چهاردهمین دوره جایزه کتاب شعر سال ایران به انتخاب خبرنگاران شدند.

علیرضا بهرامی، دبیر این جایزه در این آیین گفت: آیین پایینی کتاب 
رویداد  آخرین  و  می شود  برگزار  اسفندماه  در  ساله  همه  ایران  شعر  سال 
فرهنگی هر سال است. آیین اختتامیه این دوره هم قاعدتا باید اسفند سال 
گذشته برگزار می شد، اما به دلیل شیوع گسترده کرونا این مراسم تا اطالع 

ثانوی به تعویق افتاد.
وی افزود: قرار بود این برنامه با دو سه ماه تاخیر برگزار شود، اما شرایط 
باید  نیز  پانزدهم  آنکه دوره  به دلیل  نامساعدتر شد.  به دلیل کرونا  کشور 
برگزار شود و فراخوانش به زودی منتشر خواهد شد، تصمیم بر این گرفتیم 

که آیین اختتامیه این دوره را به صورت مجازی برگزار کنیم.
بهرامی در ادامه با تشکر از ناشران و شاعرانی که کتاب ها و آثار خود 
را به دبیرخانه جایزه کتاب شعر سال ایران به انتخاب خبرنگاران فرستادند، 
گفت:  اهالی فرهنگ و هنر در وانفسای امروزی بویژه در بخش خصوصی 
سربلندان این دوره هستند، باوجود تحمل این همه خبر درگذشت هموطنان 
نام آشنا و غیره و خبر کوچ غریبانه آنها که ما را دل آزرده می کند در این 
دوران دشوار اهالی فرهنگ و هنر بویژه جایزه های خصوصی در حوزه ادبیات 
آنها ثابت کردند که وطنپرست هستند و وطن  و فرهنگ سربلند هستند. 
گرایی را در عمل نشان دادند. امیدوارم بخش های فرهنگی دولتی نیز به 

این درجه از وطن دوستی برسند.
با  انتخاب خبرنگاران همچنین  به  ایران  دبیر جایزه کتاب شعر سال 
اشاره به این نکته که شعر و ادبیات همواره پناهگاه مردم در دوران سختی 
و شداید بودند و سهم خود را ادا کردند، گفت: در این دوره مفتخریم که 
در بخش »تجلیل از یک عمر فعالیت شعری« از فعالیت ادبی و پژوهشی 
استاد »محمدعلی اسالمی نُدوشن« تقدیر می کنیم که در آستانه ۹5 سالگی 

هستند و هم اکنون در خارج از کشور حضور دارند. 
* برگزیدگان این دوره: بخش کتاب سال

در بخش دیگری از این آیین علیرضا بهرامی اسامی برگزیدگان این 
دوره از جایزه را به شرح زیر اعالم کرد:

در بخش کتاب سال شعر از میان نامزدهای نهایی به این شرح »به 
رنگ دانوب« اثر واهه آرمن منتشر شده توسط نشر چشمه، »پشیمانم کن« 
سروده عباس صفاری، منتشر شده توسط نشر چشمه، »سه گانه خاورمیانه« 
سروده گروس عبدالملکیان، منتشر شده توسط نشر چشمه، »و احتمال چاقوی 
ابراهیم« سروده سیدرضا ملکی منتشر شده توسط نشر مانیا هنر و »هفتاد 
کشیش یخی« سروده زنده یاد علی نجفی منتشر شده توسط نشر روزنه، 

کتاب »هفتاد کشیش یخی« به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
با هدف  ساله  هر  که  کتاب  بدون  شاعران  ویژه  بخش  در  همچنین 
کشف استعدادهای شعری در هر سن و جغرافیایی برگزار می شود، این افراد 
از میان شاعران فارسی زبان شرکت کننده که تاکنون در ایران کتاب شعر 
منتشر نکرده اما به اندازه  یک کتاب، شعر دارند، به عنوان نامزد این دوره از 

جایزه معرفی شده بودند:
فاطمه بیرانوند، احمد پورنجاتی، پویان جمالی کاظمی، حسن جنت مکان، 
)از  مشکات  علی  و  عزیزی  مهران  ظرافت،  حمیدرضا  چراغ زاده،  روح اهلل 
افغانستان( که از این بین مقام اول به حسن جنت مکان رسید که با یک 
را  بود. مقام دوم  از جایزه شرکت کرده  این دوره  مجموعه شعر سپید در 

حمیدرضا ظرافت و مقام سوم را مهران عزیزی از آن خود کردند.

دریغا...حبیب اهلل بیگناه  هم رفت
حبیب اهلل بیگناه - شاعر و ادیب خراسانی روز 
چهارشنبه، هفتم آبان ماه در بیمارستان امام رضای 
مشهد بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت و 

شعر خراسان را تنها گذاشت.
زنده یاد حبیب اهلل بیگناه در شهریور ۱3۱۸ 
تب وتاب  در  نوجوانی اش  آمد.  به دنیا  بجنورد  در 
رخدادهای سیاسی زمان گذشت و سال های جوانی 
و دوران دبیرستان به مشهد آمد و به  این واسطه با 
بزرگان ادبیات خراسان و مشهد آشنا شد و بسیار 
مهدی  چون  نام آورانی  هم نشینی  به محافل  زود 
را  دانشگاهی  یافت، تحصیالت  راه   اخوان ثالث، محمد قهرمان و محمدرضا شفیعی کدکنی  
در دانشکده ادبیات فردوسی مشهد پی  گرفت و این سرچشمه بهره مندی از مکتب بزرگانی 

نظیر زنده یاد دکتر فیاض بود.
او از همان آغاز بر پایه کنجکاوی درونی و جست وجوگری ویژه اش در البه الی صفحات 
و اوراق کتاب های ادبی و یا به فراست از میان گفته ها و نقل قدما به جمع آوری رباعی های 
تاریخ ادبیات برخاست که پس از سال ها ویرایش و تطبیق نسخ، مجموعه گران قدری از هزار 

سال رباعی سرایی فارسی را در کتابی به نام »چهارگانی«  منتشر کرد.
قالب  بیشتر در  به سرایش شعرهایی  پیاپی دست  احواالت شیدایی خویش  بیگناه در 
غزل می زد که اکثر آن ها هنوز البه الی اوراق و دفترهای پراکنده اوست لکن چندسال پیش 
مجموعه ای را با عنوان »کدامین از هیچ« منتشر ساخت. از دیگر مجموعه های شعری او می توان 
به کتاب »هیچ ترتیبی و آدابی مجوی« اشاره کرد که در سال های جوانی منتشر شد و در 
کتابی که روان شاد مشفق  کاشانی با عنوان »خلوت  انس« از شعر شاعران معاصر جمع آوری 

کرده چندین شعر بیشتر در قالب غزل از او به جای مانده است.
فعالیت  گذشته  شاعران  نسخ  گردآوری  و  تصحیح  زمینه  در  بیگناه، همچنین  زنده یاد 
داشت که می توان به چاپ کتابی که تدوین شعرهای »حکیم الادری« بود،  اشاره کرد. آن چه 
عالوه بر کوشش های پژوهشی او در زمینه ادبیات می توان به آن اشاره کرد، سابقه بیش از 
3۰  سال آموزگاری ادبیات فارسی در دبیرستان های مشهد است. »استاد حبیب اهلل بیگناه« 
یکی از چهره های کمتر شناخته شده غزل خراسان بود که سهم بسزایی در تعالی شعر و غزل 
امروز داشت و می توان گفت یکی از معدود شاعرانی است که بیش از شعر خود شاید به اخالق، 
انسانیت و آزادگی شهرت داشت. او در دوره های مختلف تحصیلی، معلمی بود که شاگردان 
زیادی را در حلقه معرفت خود جمع کرد ، کسانی که اکنون همگی در کشور انسان های وارسته 
و بنامی هستند. افرادی چون هنرمند فرهیخته حامد بهداد، امیر شهال، نماینده شورای شهر 
مشهد، دکتر هومن مظفری و… که نه فقط همیشه به خانه استاد در آمد و شد داشتند، بلکه 

در سه سال گذشته بزرگداشتی برای استاِد مهِر خود در موسسه فتح المبین برگزار کردند. 

ادبیات  در  ترجمه  و  تالیف  مساله 
کودک، یکی از موضوعاتی است که سال ها 
و  فعاالن  چالش  و  گفتگو  و  بحث  مورد 
در  هست.  و  بوده  این حوزه  مخاطبان 
این زمینه، هانیـه تجریشـی مترجم و مدرس 
زبان انگلیسی و عضو گروه تئاتر نقش خیال 
در یادداشتی با عنوان »خسارت جبران ناپذیر 

ترجمه ضعیف ادبیات کودک« نوشته :
)شعر،  محتوایی  ترجمه   بخش  در 
کتاب، داستان، کارتون و...( برای کودکان، 
ترجمه  که  دارد  وجود  تفکر  این  متاسفانه 
کتاِب کودک، مخصوصاً کتاب های تصویری، 
کار آسوده ای است و متاسفانه خیلی از افراد 
غیرمتخصص با دانِش ضعیف زبانی، تنها با 
یا  انگلیسی  زبان   زمینه  در  مدرکی  داشتن 
دیگر زبان های خارجی، به کار ترجمه کتاب 
کودک می پردازند. ترجمه آثار مکتوب برای 
سخت  بسیار  کاری  کودکان،  سنی  مقطع 
در  بخصوص  هست،  باال  حساسیتی  با  و 
درون  سازه های  که  تصویری  کتاب های 
مایه ای متفاوتی دخیل هستند که باید برای 
ارائه توسط مترجم، کامال موشکافی و بررسی 
که کودکان، جزء مخاطبین  آن جا  از  شود. 
محسوب  ما  فرهنگی  جامعه  در  خاص 
می شوند، بر یک مترجِم کتاب کودک، در 
هر  دادن  ارائه  برای  که  است  واجب  ابتدا 
کودکانه ی  دنیای  فرهنگی،  محصول  نوع 
بهتر  روحی  و  لحاظ شخصیتی  از  را  آن ها 
می تواند  شخصی  بشناسد.  و  کند  بررسی 
فعالیتی  کودک  کتاِب  ترجمه  بخش  در 
موفق داشته باشد که خود سال ها در حوزه 
تربیتی و اخالقی با کودکان کار کرده باشد 
و با نیازها، رویاها و فضای ذهنی کودکان 

آشنایی کامل داشته باشد.
از  مترجم،  خوِد  بگوییم،  است  بهتر 
چون  باشد.  برخوردار  فعالی  دروِن  کودِک 
دارد.  پاسخ  و  پرسش  از  پر  دنیایی  کودک 
است  گونه ای  به  مترجم  وظیفه ی  پس 
که در کنار ترجمه مضمون و مفهوم متن، 
کاماًل به بخش انگیزشی و گفت وگوی آن 
با  تا  کند  تالش  و  باشد  داشته  توجه  هم 
عنصر خالقیت، این فضا را برای کنجکاوی 

کودک در مورد کتابی که برایش ترجمه شده 
و توسط والدین یا خود او خوانش می شود باز 
بگذارد. همچنین مترجم کتاب کودک باید 
ادبیات  زیرا  باشد.  آشنا  کودکان  ادبیات  با 
کودکان دارای شکل و ساختار ویژه ای است 
و بی شک کتابهای نگارش شده به زبان های 
ادبیات  کودکان، شامل  در حوزه  دیگر هم 
سبک  این  باید  مترجم  که  هستند  خاصی 
تسلط  و  آشنایی  بدون  و  بشناسد  را  خاص 
کافی بر ادبیات کودک، نمی تواند محتوای 

ذهنی کتاب را منتقل کند.
ترجمه  زمینه  در  کاردان  مترجم  یک 
داشته  را  این  توانایی  باید  کودک،  کتاب 
از یک  را  ادبی  متن ضعیف  که یک  باشد 
به واسطه  دهد.  تشخیص  ادبی  قوی  متن 
تکرار این انتخاب ها، قدرت تشخیص مترجم 
باال می رود و تسلط باالیی در انتخاب کتاب  

مناسِب کودک پیدا می کند.
یک  سرآغاز  کتاب،  صحیح  انتخاب 
ترجمه خوب است . معموال مترجم با توجه 
به فرهنگ و مسائل اخالقی جامعه ایرانی، 
کتاب هایی را برای ترجمه، گزینش و پس 
غالبا  اما  می کند  انتخاب  نهایی،  بررسی  از 
برخی از موضوعات کالمی و تصویری کتب 
خارجی و ساختار فرهنگی کار شده در آن ها 
با ساختار و دایره فرهنگی جامعه ما مغایرت 
دارد، بنابراین در مرحله انتخابی کتاب، توسط 

بی شک،  می شود.اما  گذاشته  کنار  مترجم 
ارتباطات جهانی  با توجه به گستره   امروزه 
انتقالی  راه های  تمام  بودن  دسترس  در  و 
باالی  یادگیری  و  کودکان  به  اطالعات 
آن ها، این اطالعات و محصوالت فرهنگی 
هیچ  بدون  دیگری  رسانه های  از  خارجی، 
نظارتی به کودک خواهد رسید. پس  بهتر 
است که فعاالن حوزه فرهنگی تدابیری را 
از  اطالعات  این  انتقال  بگیرند که  نظر  در 
کانال صحیح و درست با پیکره بندی منِش 

فرهنگی ایرانی صورت بگیرد.
که  آموزگاری  به عنوان  ین  برا بنا
سالیان متمادی در حوزه ترجمه و آموزش 
پیوسته  فعالیت  کودکان  به  زبان انگلیسی 
دارم، برگزیدن کتاب و انتقال صحیِح محتوا 
مورد  باید  کودک،  کتاِب  ترجمه  بخش  در 
پردازش، واکاوی و بازنگری مجدد قرار گیرد.

بدین منظور، به جای این که مترجمان 
با هرگونه اختالف  کتاب در حوزه کودک، 
یی  محتوا بخش  در  فرهنگی،  کوچک 
ادبی  آثار  و  خارجی  کودِک  کتاب های 
ترجمه  از  و  بگذارند  کنار  را  آن ها  جهانی، 
ادبیات کودک  به بخش  ورودشان  و  آن ها 
جلوگیری کنند، شایسته است که محتوای 
درونی کتاب را با تمام تفاوت ها و تطابق های 
فرهنگی، بررسی و آنالیز کنند و با چاشنی 
کردن اندکی خالقیت در این زمینه، محتوای 

آموزشی مطالب کتاب را از آِن کودکان مان 
کنند. بدین سان مطالب و آثار به روز دنیا از 
طور  به  خودمان  فرهنگی  دیدگاه  و  کانال 

صحیح به کودک منتقل می شود.
این اتفاق در حالی  باید صورت بگیرد 
نکات،  این  تمامی  رعایت  با  مترجم  که 
اثر  جهانی  قالب  و  سبک  حفظ  به  نسبت 
مذکور، متعهد و وفادار باشد. بدین سان که 
با حفظ خصوصیاِت شخصیت های داستانی، 
اگر  زیرا  کند.  پرهیز  آن ها  بومی سازی  از 
دیگر  کودک  شود،  بومی سازی  شخصیتی 
با ویژگی های شخصیتی انسان های جوامع 

دیگر آشنا نمی شود.
َکما این که بسیاری از انتقاِل آثار ادبی 
عرصه جهانی به کودکان مان، به خاطر تالش 
و تعهِد مترجمانی باسواد و متخصص بوده 
است که در این عرصه، طبق قالب ساختاری 
و سبک مشخص کاری و استفاده به جا از 
خالقیت، کار خود را به بهترین شکل انجام 
داده اند و مفاهیم را به سبک کودکانه ترجمه 
کرده اند و باعث یادگیری و باالبردن سطح 

علمی کودکان کشورمان شده اند.
بعد از انتخاب و آنالیز کتاب مورد نظر، 
چگونگی واژه یابی در ترجمه مطرح می شود. 
مترجم باید محدودیت های واژگانی کودکان 
را بداند و بتواند با استفاده از همین واژگان 
و لغات محدود، منظور نویسنده را به خوبی 
با  منتقل کند. حتی گاه الزم است مترجم 
تغییراتی کوچک در جمالت اصلی، منظور 

نویسنده را شفاف تر به مخاطب برساند.
مذاق  چون  این که،  آخر  کالم  و 
فرهنگی و تربیتی کودکان، به مثابه دریای 
عظیمی است که می تواند هر نکته اخالقی 
را دریافت و در خودش حل کند و در رشد و 
شکوفایی اش از آن بهره ببرد، با ترجمه های 
بی کیفیت و سطح پایین، عالقه به مطالعه 
در  را  سالم  مجرای  از  دانسته ها،  کسب  و 
کودکان کاهش ندهیم و یا با معلومات اشتباه 
و اندک، ذهن کودک را آشفته نکنیم. پس 
این باور غلط را که ترجمه کتاب کودک، کار 
آسانی است، کنار بگذاریم و به این بخش به 

عنوان یک علم تخصصی نگاه کنیم.

خسارت جبران ناپذیر ترجمه ضعیف ادبیات کودک 

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه  های عمومی 
با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با 
نمایندگان مجلس دیدار و ضمن ارائه گزارشی از تاریخچه 
و مشکالت نهاد خواستار کمک از نمایندگان مجلس یازدهم 

شورای اسالمی شد.
به  ه  ر شا ا با  پور  ر مختا کمیسیون  ین جلسه  ا در 
یای  ا مز و  حقوق  مین  تأ درخصوص  د  نها مشکالت 
کتابداران مطابق دیگر دستگاه های فرهنگی، تأمین منابع 
الکترونیک، بودجه عمرانی برای  کتاب، نشریات و منابع 
نواقص  و  مشکالت  رفع  تمام،  نیمه  پروژه های  تکمیل 
نهاد گفت:  نهاد و و دیگر مسائل مبتال به  قانون تأسیس 
علیرغم تمامی این مشکالت در طول 6 سال اخیر، نهاد 
های  کتابخانه  توسعه  نظر  از  هم  عمومی  های  کتابخانه 
جدید نهادی و هم در جلب مشارکت دستگاه های عمومی 

و خّیران، موفق به افزایش بیش از ۱۰۰ کتابخانه در هر 
سال شده است.

از  متعدد  فرهنگی  فعالیت های  انجام  ادامه  در  وی 
جمله نشست های کتاب خوان، گسترش فعالیت بخش های 
کودک و نوجوان، توسعه بخش نابینایان، برگزاری گسترده 
و موفق جشنواره کتابخوانی رضوی، تقدیر از نویسندگان، 
تأسیس محافل ادبی، فعالیت گسترده در فضای مجازی، 
برنامه  هزاران  و  کرونا  بیماری  شیوع  از  پس  مخصوصًا 
عمومی  کتابخانه های  در  کتابداران  و  ها  کتابخانه  موفق 

کشور تشریح کرد.
و  مسائل  فعالیت ها،  گزارش  ارائه  با  نهاد  دبیرکل 
مشکالت نهاد به تشریح تالش نهاد در دو موضوع اساسی 
 ۱۴۰۰ سال  برای  بودجه  بینی  پیش  و  نهاد  قانون  اصالح 
تاکید کرد: نکات اصالحی موردنظر برای اصالح قانون نهاد 

را به کمیسیون فرهنگی تقدیم کرده ایم و در مورد بودجه 
سال ۱۴۰۰ نیز از آغاز سال تاکنون با جلسات متعدد با بیش 
از یک صد نماینده محترم علیرغم شرایط کرونایی کشور و 
حضور در جلسات مجامع نمایندگان برخی استان ها پیگیر 

تحول اساسی در بودجه نهاد هستیم.
کمیسیون  نمایندگان  بعضی  نشست  این  ادامه  در 
فرهنگی مجلس با اعالم حمایت کامل و همه جانبه از نهاد 
در دو موضوع رفع نواقص قانونی و بهبود اعتبارات و بودجه 
پرداختند.  موضوعات  برخی  در  خود  نظرات  نقطه  بیان  به 
به  توجه  ضمن  تقوی  سّیدرضا  االسالم  حجت  جمله  از 
گزارش های ارائه شده از اقدامات نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور بر لزوم انعکاس رسانه ای این نشست برای تأکید بر 
حمایت کمیسیون فرهنگی از موضوع کتاب و کتابخوانی و 

کتابخانه ها تاکید کرد.

درخواست دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی از نمایندگان مجلس 
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رادیو نمایش فیلم های کالسیک جهان را مرور می کند

تعدادی از فیلم های کالسیک 
مریم  اجرای  با  بیستم  قرن  برگزیده 
پیش کسوت  مجری  و  گوینده  نشیبا 
»جعبه  برنامه  در  تلویزیون  و  رادیو 
پخش  یش  نما یو  د ا ر موسیقی« 
می شود. برنامه »جعبه موسیقی« که 

به تحلیل فیلم و موسیقی اختصاص دارد، ۱۰ 
فیلم برتر سینمای کالسیک را از روز ۱۰ تا ۲۱ آبان مورد بررسی قرار 
می دهد. در این برنامه تحلیل موسیقی و داستان فیلم به شکلی جذاب 
برای مخاطب روایت می شود تا ظرفیت های پیوند موسیقی و فیلم و نحوه 
استفاده از موسیقی برای افزایش غنای فیلم های سینمایی مشخص شود.

این برنامه توسط نویسنده، منتقد فیلم و موسیقی، صبارادمان نگاشته  
می شود تهیه کننده اش انسیه سمیع پور است و مریم نشیبا گوینده توانا 

همه روزه آن را اجرا خواهد کرد.

کریم اکبری مبارکه درگذشت

با  بازیگر  مبارکه،  اکبری  کریم 
سابقه تئاتر که در سینما و تلویزیون نیز 
نقش آفرینی هایی بهیاد ماندنی کرده بود، 
بر اثر ابتالء به بیماری کرونا، در سن 6۸ 
سالگی چشم از جهان فروبست. زنده یاد 
هنرمندانی  آثار  در   ۱33۲ متولد  مبارکه 

سرسنگی،  مجید  صادقی،  قطب الدین  چون 
نقش  به ایفای  فراهانی  بهزاد  و  جعفری  مجید 

پرداخته بود.
ابراهیم  کارگردانی  به  بیضایی  بهرام  نوشته  می میرد«  اکبر  »پهلوان 
کارگردانی  به  نوشته دکتر غالمحسین ساعدی  زاویه«  و  سخن سنج، »دیکته 
اکبری،  عبداهلل  کارگردانی  به  مفید  بیژن  نوشته  »جان نثار«  اکبری،  عبداهلل 
»تیرو کمان«نوشته محمود جعفری به کارگردانی عبداهلل اکبری، »کوچ« نوشته 
و  فراهانی  بهزاد  کارگردانی  و  نوشته  »عروس«  فراهانی،  بهزاد  کارگردانی  و 

»نسل آواره« نوشته منوچهر شهپر نمونه کاراین هنرمند در عرصه تئاتر بود.

جشنواره بدون موضوع ارزشی ندارد

و  مستندساز  شش بلوکی  دامون 
شورای  عضو  و  موسیقی  پژوهشگر 
ملی  ه  ر ا جشنو سیزدهمین  علمی 
این که  بیان  با  ایران  نواحی  موسیقی 
جشنواره بدون موضوع ارزشی ندارد، در 

رابطه با ضرورت انتخاب موضوع »دوبیتی 
سیزدهم  محور جشنواره  به عنوان  خوانی« 
با موضوعی خاص  اخیر  نواحی در چهار سال  گفت: جشنواره موسیقی 
برگزار شده که این امر حسن جشنواره محسوب می شود. با توجه به کثرت 
قومی و تنوع موسیقایی در ایران، جشنواره ها اگر موضوع نداشته باشند 
نمی توان از آن ها انتظار خروجی خاصی داشت.وی افزود موضوعات از این 
جهت انتخاب می شوند که در بین همه اقوام وجود داشته باشند، »دوبیتی « 
یک گونه شعری است که در موسیقی های کالمی حضور جدی دارد و 

این کارکرد کالمی موسیقایی تقرییًا در بین همه اقوام مشترک است. 

ی
سیق

مو

ون
یزی

لو
ت

یو
راد

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

»خروج« حاتمی کیا در جشنواره فیلم »مقاومت«

فیلم سینمایی »خروج« ساخته 
در  حضور  برای  حاتمی کیا  ابراهیم 
شانزدهمین  اصلی«  »مسابقه  بخش 
فیلم »مقاومت«  بین المللی  جشنواره 
اعالم آمادگی کرد. این فیلم محصول 
۱3۹۸ است که در آن فرامرز قریبیان، 

پانته آ پناهی ها، کامبیز دیرباز، سام قریبیان، 
نقش  به ایفای  الماسی  جهانگیر  و  قاسمی  گیتی  شریفی نیا،  محمدرضا 
پرداخته اند.»خروج« بیستمین اثر حاتمی کیا در مقام کارگردانی است و 
قصه زندگی گروهی پنبه کار شهرستانی را روایت می کند که محصول شان 
بر اثر بارش شدید باران آب خورده و وعده هایی که به آن ها داده شده، پوچ 
درآمده است. این گروه تصمیم می گیرند برای اعتراض به وضعیت شان نزد 
هیأت دولت در نهاد ریاست جمهوری بروند و...  اولین فیلمی بود که  پیش 
از این، با توجه به همه گیری ویروس کرونا، به صورت آنالین اکران شد.

ما
سین



بازیگر ثابت آثار تاریخي...

داریوش کاردان: سریال هاي تاریخي باید جنبه عبرت آموزي و سرگرمي داشته باشند

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
تلفن: 2۶30۵۸24- فکس: 2۶30۵۸24 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

تلویزیـون  در  تاریخـي  سـریال هاي  سـاخت 
کشـورمان یکـي از مسـائلي اسـت که همـواره وجود 
داشـته و فـارغ از اینکـه برخـي از ایـن سـریال ها تـا 
چـه انـدازه بـا کیفیت هسـتند و یـا به درسـتي تاریخ 
را نشـان مي دهنـد، بایـد اعتـراف کنیـم کـه معمـوال 
سـریال هاي پرسـتاره و مهمـي تولیـد شـده اسـت. 
بازیگـران شـاخصي هـم همـواره در ایـن سـریال ها 
حضـور دارنـد امـا چندنفـر از هنرمنـدان هسـتند کـه 
معمـوال در اکثـر ایـن سـریال هاي تاریخـي حضـور 
دارنـد کـه یکـي از آنهـا داریـوش کاردان اسـت. او از 
مجریـان و بازیگـران سـینما و تلویزیون مي باشـد که 
به تازگی در ۲ سـریال جشـن سـربرون و ۸۷ متر به 
ایفـای نقـش پرداختـه اسـت. او کـه پیـش از این در 
سـریال های تاریخـی از جمله کاله پهلـوی و معمای 
شـاه بـه ایفای نقش پرداخته اسـت یکـي از بازیگران 

ثابـت آثـار تاریخـي به شـمار مـي رود.

-درباره سریال جشن سربرون برایمان بگویید؟
*در ایـن سـریال نقـش قـوام، کالنتر فـارس را 
بـازی می کنـم. کالنتر فـارس مردی بسـیار قدرتمند، 
سـیاس و بسـیار مدیـر و مدبـر اسـت کـه در واقعیت 
چنیـن فردی وجود داشـته و مـا به ازای بیرونی دارد و 
زائیده ذهن نویسـنده نبوده اسـت که فـردی قدرتمند 

و سـیاس است.

-براي رسیدن به این نقش، چه کردید؟
*اینکه این نقش مابه ازای بیرونی داشـته اسـت 
اطمینان کامل دارم اما مانند شـخصیت هویدا، اینقدر 

معـروف نبوده که از او فیلم و عکس در اختیار داشـته 
باشـم تا بتوانم نوع رفتار و گفتارم را به آن شـخصیت 
نزدیـک کنـم. مـن بـه شـخصه در زمان دانشـجویی 
امیرعبـاس هویـدا را از نزدیـک دیـدم و بـا فیلم هایی 
کـه در اختیار داشـتم سـعی کردم رفتـار، منش، گفتار 
و نـوع آکسـان گذاری لحنـم را نیز بـه او نزدیک کنم 
امـا دربـاره قـوام چـون مـدارک تصویـری در اختیـار 
نیسـت مـن بـه فیلمنامـه و راهنمایی کارگـردان اتکا 
کـردم. درواقـع از نظـر مـن بازیگر در ارائـه نقش هر 
قـدر هـم نقـش ملمـوس و مابـه ازای بیرونی داشـته 
باشـد بایـد به خواسـته کارگردان توجه داشـته باشـد 
زیـرا نقشـه اصلـی راه در اختیـار کارگـردان اسـت و 
اوسـت کـه از قصـه کلی اطـالع دارد. بازیگـر تنها از 
نقـش خـود مطلع اسـت و بایـد آن را بـه خوبی بازی 
کنـد. تنهـا کارگردان اسـت کـه از چنـد و چون قصه 
خبـر دارد. در میـان بازیگـر و کارگـردان تعامـل بایـد 
شـکل گیـرد تـا نقـش از کار درآیـد. من به شـخصه 
بـا کارگردان هایـی کـه کار کـردم از نقـش اتودهـای 
مختلفـی را ارائـه می دهـم و بـا تعامـل بـا کارگردان 
بـه یـک لحن و منـش و رفتار می رسـیم. بازیگر تنها 
می تواند به نقش نزدیک شـود و کارگردان اسـت که 
نحـوه ارائـه بـازی را مدیریـت می کند و اوسـت که از 
بازیگـر می خواهـد در ارائه نقش چگونه باشـد. در آثار 
نمایشـی یـک ناخدا هسـت کـه کارگردان اسـت. اگر 
کار خـوب از آب درآید برای کارگردان موفقیت فراهم 
مـی آورد زیـرا تکیـه کارگـردان به بازیگـران خالق و 
موفق اسـت اما هدایت اصلی دسـت کارگردان است.

-بازیگـر چقـدر مي تواند در ایـن زمینه تاثیرگذار 

باشد؟
*نکتـه قابـل اهمیـت در ارائـه نقش این اسـت 
کـه بازیگـر می توانـد نظـر و پیشـنهاد بدهـد امـا در 
نهایـت کارگـردان بایـد آن را تاییـد کند. یـک تعامل 
دوطرفـه میـان کارگردان و بازیگر اسـت و نهایت این 
اسـت کـه پیشـنهادات بازیگـر باید توسـط کارگردان 
پذیرفته و اجرا شـود. تکیـه کارگردان به بداهه بازیگر 
و اتودهایـی اسـت که ارائه می دهـد و تکیه بازیگر به 
نقشـه راهی اسـت که کارگردان آن را کشـیده اسـت.

تولیـد  و  سـاخت  بـه  چقـدر  نظرتـان  -بـه 
ریـم؟ دا نیـاز  تاریخـي  سـریال هاي 

*ببینیـد سـاخت سـریال تاریخـی معمـوال بـا 
هـدف عبرت آمـوزی از گذشـتگان و نقشـه راه بـرای 
آینـدگان اسـت. نسـل جـوان بـه خوبی با گذشـتگان 
و رفتار و منش آنها آشـنا بشـنوند و در زندگی خود از 
تجربیات آنها اسـتفاده کنند همچنین جنبه سـرگرمی 
هـم در ایـن نـوع آثار لحاظ می شـود امـا اینکه چقدر 
سـریال بـا تاریخ مطابقـت دارد یا ندارد قابـل مطالعه 
اسـت. سـریال های تاریخـی ادعای ایـن را ندارند که 
مطابـق بـا تاریخ سـاخته شـده اند، مخاطـب می تواند 
دربـاره سـریال مطالعـه کنـد و راه تحقیـق و مطالعـه 
بسـته نشـده اسـت. مخصوصا امروز که با جستجویی 
کوتـاه می تواننـد بسـیاری از وقایع تاریخـی را مطالعه 
کننـد و نظـرات خود را با دیگران به اشـتراک بگذارند 

و دربـاره سـریال گفتگـو و نقد کنند.

-بـه نظرتـان تلویزیـون چقـدر بایـد به سـاخت 
آثـار روز جامعه بپـردازد؟

سـریال های  روز،  سـریال های  معتقـدم  *مـن 
دیگـری  بـر  یـک  هیـچ  تاریخـی  و  سـرگرم کننده 
ارجحیـت ندارنـد و همـه الزمه تلویزیون اسـت و هر 
کـدام جـای خـود را دارد. در ایـن آشـفته بـازار هنـر 
کشـور کـه امـروز گرفتارش هسـتیم، شـاهد سـاخت 
فیلم هـای سـینمایی بـا مضامیـن روز جامعه هسـتیم 
که سـر و ته ندارند و این نوع فیلمسـازی رایج شـده 
و مـا را گرفتـار کرده که برای مخاطب سـودی ندارد!

-چقدر از سـاخت سـریال جشـن سـربرون باقي 
مانده اسـت؟

کـه  مانـده  باقـی  مـن  کار  از  نیمـی  *تقریبـا 
لوکیشـن مربوطـه بایـد آمـاده شـود و امیدواریـم بعد 
از اتمـام کار دوسـتان در امامـزاده داود بخش هـای 

مربوطـه آمـاده شـود و جلـوی دوربیـن بـروم.

آنهـا حضـور داریـد  آثـاري کـه در  -از دیگـر 
بفرماییـد؟

*۲ فیلم سـینمایی و سـریال پیشـنهاد شـد اما 
احسـاس کـردم بعـد از ایـن همـه سـال حضـور در 
عرصـه اجـرا، دوبلـه و بازیگـری نبایـد ایـن کارهـا 
را بپذیـرم و امتنـاع کـردم. تنهـا در سـریال ۸۷ متـر 
بـازی دارم کـه بـه دلیـل بودجـه بـا توجه بـه اینکه 
در کنداکتـور هـم قـرار گرفـت هنـوز آمـاده نشـده 
اسـت. سـریال آقـای عیاری یـک قصه طنـز درباره 
مسـائل روز جامعـه اسـت. ذهـن خـالق عیـاری در 
ایـن مجموعه عـالوه بر اینکه مخاطب را با مسـایل 
و مشـکالت روزمـره مواجـه می کنـد خنـده بـر لبان 
بیننـده می نشـاند کـه برای شـرایط امروز کـه مردم 

با مشـکالت عدیـده اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی، 
بی تدبیری هـا، کمبـود دارو و کرونـا مواجـه هسـتند 

بسـیار مناسـب است.  

-بـراي سـوال آخـر بفرماییـد کـه کرونـا تا چه 
انـدازه روي کار شـما تاثیـر گذاشـته اسـت؟

*عوامـل پشـت صحنـه همگی امکان اسـتفاده 

از ماسـک را دارنـد اما تنهـا بازیگرها مجبـور به عدم 
اسـتفاده از ماسـک سـر صحنه هسـتند و در واقع در 
البتـه بسـیاری از  مقابـل بیمـاری بی دفـاع هسـتند 
مسـائل بهداشـتی رعایـت می شـود و همـه عزیـزان 
هـم بـا دل و جان کار می کنند. کرونـا روي همه چیز 
تاثیر گذاشـته اسـت و متاسـفانه بسـیاري از مشـاغل 

را فلـج کرده اسـت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

بعـد از تجربه نسـبتا موفق البته پرحاشـیه 
و پرگالیـه جشـنواره فیلـم کـودک و نوجوان، 
حـوزه  در  دیگـري  هنـري  جشـنواره  حـاال 
پایانـي  روزهـاي  بـه  را  خـود  کار  موسـیقي 
جـوان  موسـیقي  جشـنواره  هـم  آن  رسـانده، 
اسـت. حسـین علیزاده چهره شـاخص و نامدار 
موسـیقي کشـورمان، یکـي از اعضـاي هیـات 
داوران چهاردهمیـن جشـنواره موسـیقی جوان 

در بخـش ویـژه اسـت.
ب  محبـو و  خص  شـا ه  چهـر یـن  ا
دربـاره جشـنواره موسـیقي  عرصـه موسـیقي 
حضـور  همچنیـن  و  اجراهـا  کیفیـت  جـوان، 
گفـت:  جوانـان  دنیـاي  بـه  شـرکت کنندگان 
امـروز، روز نقـش خالقیـت اسـت. همـه بـه 
ایـن عقیـده رسـیدیم کـه ایـن بخـش چقـدر 
خـوب جـواب داده اسـت. حتی قضـاوت را نیز 
بـرای داوران پیچیده تر کـرده چون راه یافتگان 
بـه مرحلـه نهایی خصوصیـات خوبی داشـتند. 
وقتـی  بداننـد  بایـد  جـوان  شـرکت کنندگان 

قبـول می کننـد در مسـابقه ای شـرکت کننـد، 
اسـت. می خواهـم  انتخـاب محـدود  باألخـره 
بگویـم اگـر کسـی به عنـوان نفـر برتـر معرفی 
شـد، واقعیـت این اسـت کـه کلمه برتـر برای 
او مناسـب نیست، چون سایر شـرکت کنندگان 
هـم از زاویه هـای دیگـر برتر هسـتند. به نظرم 
موسـیقی  جشـنواره  کـه  دورانـی  طـول  در 
جـوان برگـزار شـده، ثمراتـی داشـته اسـت و 
بـه خانـواده  اشـخاصی معرفـی شـده اند کـه 
موسـیقی اضافـه می شـوند و جـا دارد در تمـام 
رشـته ها از آنهـا به عنوان هیات ژوری اسـتفاده 
کننـد. پیشـنهاد می کنـم این مسـئله را در نظر 
بگیرنـد کـه لزومـا نبایـد تمـام اعضـای هیات 
داوران افـراد سـن و سـال دار باشـند. در بیـن 
جوان ها کسـانی هسـتند که فراتر از سن شـان 

می کننـد. عمـل 
کرونـا  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  علیـزاده 
باشـد،  داشـته  تاثیـر  همه چیـز  روی  می توانـد 
جشـنواره  مسـئولین  بـه  بایـد  کـرد:  اذعـان 

تبریـک گفـت کـه سرسـختانه با ایـن موضوع 
مقابلـه کردند و باالخره جشـنواره با هر سـختی 
برگـزار شـد. واقعـًا بایـد به دوسـتان جـوان نیز 
تبریـک گفـت که بـا وجود سـختی های زیاد در 
ایـن جشـنواره شـرکت کردند. شـاید مدت های 
طوالنـی بایـد بـا کرونـا زندگـی کنیـم و بایـد 
ایـن وضعیـت خودمـان را نجـات  بتوانیـم در 
بدهیـم. بـه نظـرم شـرکت کـردن بچه هـا در 
جشـنواره و آمـدن هیات ژوری در این شـرایط، 
خـود زندگـی اسـت. در حـال حاضر چیـزی در 
دنیـا قابـل پیش بینی نیسـت، پس چـه بهتر که 

نشویم. تسـلیم 
او در پاسـخ بـه این سـوال که چـه توصیه 
فنـی بـه شـرکت کنندگان داریـد، بیـان کـرد: 
قبـل از ایـن کـه بخواهیـم به شـرکت کنندگان 
توصیـه کنیـم بایـد خودمان در هیـات ژوری به 
مشـترکاتی برسـیم. از قبـل در موسـیقی ایرانی 
مشـکل بـود کـه نگاه مـا بـه موسـیقی چگونه 
اسـت؟ ولی براسـاس گذشـت زمان و تجربیاتی 

کـه بـه دسـت آمده، نشـان داده شـده کـه اگر 
ردیـف را به عنـوان میـراث در نظـر بگیریم باید 
ببینیـم چگونـه می توانیم از آن بهره مند شـویم، 
نـه  اینکـه چگونه آن را تکرار کنیـم. قبل از این 
کـه بـه ردیـف به عنـوان گنجینه نگاه شـود، به  
چشـم تعصبـی نگاه می شـود که چگونـه تکرار 
شـود. در موسـیقی دچـار تعصـب هسـتیم کـه 
بـه نظـرم نسـل جـوان مشـکالت ایـن تعصب 
را حـل حـل خواهـد کرد. وقتـی عنوان سـنتی 
را روی هنرمنـد می گذاریـم، مثل نشـانی اسـت 
وقتـی  نباشـد.  مثبـت  همیشـه  می توانـد  کـه 
می گوییـم فالنـی سـنتی اسـت، یعنـی حاضـر 
نیسـت بـا زمـان خـودش پیـش بـرود یـا مثال 
وقتـی می گوییـم طـرف اصالـت نـدارد، یعنـی 
ریشـه و پشـتوانه نـدارد. اگـر در جامعـه عـادی 
زندگـی کنیم، به نظرم در آینده از سـنت معنای 

خوبـی خواهیم سـاخت.
از  دیگـري  بخـش  در  علیـزاده  حسـین 
صحبت هـاي خـود با اشـاره به نقـش و اهمیت 

جشـنواره موسـیقی جوان، اظهار داشت: شخصا 
عقیده دارم جشـنواره دارد از دانشگاه بهتر عمل 
شـرکت کنندگان  از  بسـیاری  البتـه  می کنـد. 
دانشـجو هسـتند، ولـی در هر صورت جشـنواره 
اثـر خوبی داشـته، اینکه جوان هـا آزادانه تر نگاه 

شـخصی خودشـان را ارائـه کنند.
حسـین علیـزاده در پایـان در رابطـه بـا 
برگـزاری جشـنواره خاطرنشـان کـرد:  نحـوه 
و  نیسـتیم  برخـوردار  بی عیـب  اینترنـت  از 
واقعـا جریـان آنالیـن جـواب نمی دهـد. فکـر 
بـا  حضـوری  جنبه هـای  روی  اگـر  می کنـم 
کنیـم  فکـر  بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت 
بهتـر اسـت. مسـئله آنالیـن بـودن در کشـور 
مـا و بـا ایـن اینترنتی کـه گویا نیسـت، جواب 
مسـئله  ایـن  روی  نمی توانیـم  و  نمی دهـد 
حسـاب کنیـم. اگـر قـرار باشـد ایـن بیمـاری 
حتـی گریبان گیر برخی از ما شـود، باز شـخصا 
ترجیـح می دهـم جشـنواره حضـوری باشـد تا 

حـق مطلـب ادا شـود.

همراه با جشنواره موسیقي جوان

حسین علیزاده: جشنواره اینترنتي نمي تواند موفقیتي به همراه داشته باشد

نوجـوان  پایـان جشـنواره کـودک و 
بـه همـه حواشـي کـه داشـت، بازهـم این 
ایـن  آیـا  کـه  مي شـود  یـادآور  را  نکتـه 
جشـنواره توانسـته آنطـور که باید و شـاید 
روي سـینماي کـودک تاثیـر داشـته باشـد 
یـا خیـر؟ نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه باید 
نگاه مسـئوالن و سـینماگران به سـینماي 
کـودک عـوض شـود و البتـه مخاطـب نیز 
در ایـن بیـن نقـش ویـژه اي دارد. بـا ایـن 
حـال در شـرایط ویـژه امـروز و تعطیلـي 
سـینماها، طبیعتـا فیلمسـازان هـم رغبتـي 

بـراي سـینماي کـودک ندارنـد.
سیدجواد هاشـمی بازیگر و کارگردان 
سـینما که یکي از فعاالن حوزه کودک هم 
بـه شـمار مـي رود، همزمـان با پایان سـی 
و سـومین جشـنواره فیلم هـای کـودک و 
نوجـوان گفـت: وضعیـت سـینمای کودک 
و نوجـوان یـک فاجعـه تمـام عیـار اسـت. 
البته نه تنها سـینمای کودک که متاسـفانه 
کلیـت سـینما دچار آسـیب و بیماری جدی 
شـده و امیـدی هـم بـه بهبود آن نیسـت. 
پس از شـیوع و گسـترش ویروس کرونا در 
سراسـر جهـان سـینما وارد مرحله جدیدی 

شـده، اصوال سـینما بیشترین آسـیب را در 
حوزه هـای فرهنگـی و اقتصـادی متحمـل 
شـده چرا که ما شـاهدیم در کشور خودمان 
رسـتوران ها و کافه هـا کار می کننـد، همـه 
راننـده  می کننـد،  کار  اقتصـادی  مراکـز 
تاکسـی کار می کنـد امـا سـینما بـه دلیـل 
در  خانـواده  ضـروری  سـبد  جـزو  اینکـه 
مباحـث اقتصـادی نیسـت جـدی گرفتـه 

نمی شـود و تعطیـل اسـت!
ایـن سـینماگر بـا بیان اینکـه با توجه 
بـه گسـترش کرونـا معتقـد اسـت سـینما 
بازنمی گـردد  سـابق  وضعیـت  بـه  هرگـز 
شـاید  پیشـگویی  ایـن  داشـت:  اظهـار 
اطمینـان  تقریبـا  بنـده  امـا  باشـد  تلـخ 
وضعیـت  بـه  هرگـز  سـینما  کـه  دارم 
اتفـاق  اینکـه  مگـر  برنمی گـردد  گذشـته 
خارق العـاده ای از هالیـوود شـروع شـود و 
سـینما تـا سـال ها بعـد بتواننـد بـه شـکل 

برگـردد. سـابق خـود 
سـیدجواد هاشـمی با تاکید بـر اینکه 
در  آشـکار  دزدی  و  امـروزی  شـرایط  بـا 
اکـران  مبحـث  نمی تـوان  فیلم هـا  تولیـد 
آنالیـن را جـدی گرفت متذکر شـد: وقتی 

خـود تلویزیون دانلـود غیرقانونـی می کند، 
وقتـی حتـی برنامه هایـی ماننـد فوتبال به 
پخـش  تلویزیـون  از  غیرقانونـی  صـورت 
می شـوند، همه مـردم فکر می کننـد دانلود 
نـه تنهـا گنـاه ندارد کـه ثواب هـم دارد! از 
ایـن رو اسـت کـه نمی تـوان هیـچ امیدی 
بـه اکـران آنالین آثار داشـت بـه خصوص 
در سـینمای کـودک و نوجـوان بـه دلیـل 
ضربـات جـدی که طـی همه این سـال ها 
به آن وارد شـده در خصوص مبحث اکران 
آنالیـن باید به شـدت مراقب بـود تا قانون 

کپی رایـت رعایت شـود.
وی سـپس شـبکه نمایـش خانگـی 
را در ایـن دوران کرونایـی مسـئله ای حائز 
اهمیـت بـه خصـوص در حـوزه سـینمای 
کـودک و نوجوان برشـمرد و در این راسـتا 
نمایـش  سـریال های  کـرد:  خاطرنشـان 
بـرای  جایگزیـن  بهتریـن  شـاید  خانگـی 
فیلم هـای کـودک و نوجـوان باشـند. بنده 
بـا آگاهـی از ایـن مسـئله مهـم بـه تازگی 
بـا همراهـی دو تـن از نویسـندگان خـوب 
نـگارش  خودسـیانی  و  صالحـی  آقایـان 
را  سـفید،  پیشـونی  تلویزیونـی  مجموعـه 

شـروع کـرده ام و امیـدوارم بتوانـم اثـری 
خوب بـرای کودکان و نوجوانان در شـبکه 

نمایـش خانگـی تولیـد کنـم.
تمـه  خا ر  د شـمی  ها د  ا سـیدجو
اظهاراتـش متذکـر شـد: بنـده عاجزانـه از 
وزارت ارشـاد و صداوسـیما تقاضـا می کنم 
دعوای پذیرش مسـئولیت سینمای خانگی 
را تمـام کننـد تـا تکلیـف ما روشـن شـود. 
البتـه بنـده مطمئـن هسـتم اگـر تلویزیون 
مسـئول شـبکه نمایش خانگی شود فاتحه 
چـرا  می شـود  خوانـده  کـودک  سـینمای 
کـه آنهـا بـا اعمـال سـلیقه های شـخصی 
فاجعه بـار  و سانسـور  ممیـزی  بـه  دسـت 
فیلم هـا می زننـد بـه نحـوی کـه یکـی از 
آثـار بنـده را کـه بیـش از ۹۰ دقیقـه بود با 
ممیزی هـای سـلیقه ای خـود بـه 6۰ دقیقه 
تقلیـل دادنـد و مسـئله مهـم موسـیقی که 
کـودک  فیلم هـای  مهـم  ارکان  از  یکـی 
و نوجـوان اسـت را کامـال از فیلـم حـذف 
کردنـد ایـن در حالـی اسـت کـه در همین 
برنامه هـای زنـده تلویزیونـی کـودک مـا 
شـاهد پخـش موسـیقی و حتـی آوازخوانی 

مجریـان کـودک هـم هسـتیم!

وضعیت سینماي کودک اصال خوب نیست

سیدجواد هاشمي: وضعیت سینماي کودک فاجعه است!


