
دولت جدیدآمریکا به تعهداتش برگردد
راهبرد مدیریت صنعت پتروشیمی، در دهه 
بوده  متمرکز  خام فروشی  از  جلوگیری  بر  اخیر 
در  نیز  تحریم ها  که  کرد  اذعان  باید  اما  است، 
خام فروشی  از  جدایی  سمت  به  ایران  اقتصاد  دادن  سوق 

نبود. بی تأثیر 
دارای  کشورهای  بزرگ  معضالت  از  یکی  خام فروشی 

منابع نفت و گاز است، ین کشورها به دلیل فاصله از فناوری های 
روزآمد نمی توانند از منابع زیرزمینی خود نهایت بهره را ببرند 
درآمد،  آوردن  دست  به  برای  مجبورند  دلیل  همین  به  و 
کشورهای صاحب  به  خام فروشی  قالب  در  را  خود  ذخایری 

فناوری بفروشند.
صفحه 3

معاون آموزشی وزیر علوم: 

ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی
 در آموزش مجازی دانشگاه ها

راهکارهایی برای یادگیری در فضای مجازی
محقق  و  روانشناسی  متخصص 
در زمینه کودک و نوجوان به۵ راهکار 
مناسب برای یادگیری کودکان در فضای 
مجازی اشاره کرد و گفت:انتخاب زمان و مکان 
مناسب، درست نشستن و داشتن آرامش وتمرکز 
با  گفت:  هستند.نصیره مقدم فر  نکات  مهمترین 
به  مجبور  بیماری کرونا مدارس  شیوع  به  توجه 
برگزاری کالس های آموزشی به صورت آنالین 
شدند و معلمان که قباًل به طور حضوری تدریس 
با  اینترنتی  صورت  به  حاضر  حال  در  می کردند 
دانش آموزان در ارتباط هستند و عماًل خانه ها به 
محل آموزش و تدریس بچه ها تبدیل شده است.
صفحه 2

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: 

مهمترین رسالت بسیج 
در شرایط کنونی خدمت رسانی به مردم است

4
خروج نیروهای خبره، بزرگ ترین ضربه را به کسب وکارها می زند

صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
الوند: مسئوالن 

غیرمتخصص بیشتر 
از کرونا به سینما 

ضربه زده اند!

6ورزش
شجاع خلیل زاده: 

دوباره برمی گردم و 
می بینمتان!

هنگ 7فر

اين سوالي است كه براي خيلي ها ايجاد شده خصوصا در ايام 
كرونا... اينكه بيشترين آسيب را به مشاغل مختلف، كرونا وارد 
كرده است يا تصميمات غيركارشناسي و اشتباه مسئوالن!؟ در 
حقيقت كرونا وضعيت زندگي همه را وارد شرايط بحراني كرده 
است ولي در اين بين مسئوالن مختلف دولتي و سياسيون در 

كنار متخصصان مختلف بايد ستادهايي را تشكيل دهند...

بعد از سه فصل درخشان و بدون فراز و  نشيب در شرايطی 
كه تصور می شد شجاع خليل زاده به همكاری با سرخ ها ادامه 
دهد، او راهی الريان شد تا هواداران تيمش در شوک بزرگی 
فرو بروند. اين تصميم شجاع در كنار صعود تيم به فينال 

آسيا باعث شد

توجه به اهميت زبان فارسی و اهميت گسترش آن در خارج 
از مرزهای كشورمان در ايبنا پرونده ای جهت بررسی وضعيت 
جمله  آن  از  كه  كرديم  باز  مختلف  در كشورهای  زبان  اين 

می توان به كشور پاكستان اشاره كرد. 

همزبانی، دل ها را 
به هم نزدیک کرده 

است

صنعت پتروشیمی؛ کلیدی که قفل خام فروشی را باز کرد خودروهای  میلیاردی   2 تا  میلیونی   500 ریزش 
خارجی در بازار

بررسی میدانی از بازار خودروهای خارجی در پایتخت حاکی است ریزش 
قیمت ها که از چند هفته پیش آغاز شده بود، این روزها با شیب تندی ناشی 
از افت قیمت ارز در سراشیبی قرار گرفته و کاهش ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد 
تومانی در قیمت ها دیده می شود. تا لحظه تنظیم این خبر قیمت دالر کاهش حدود دو 
هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته )پنجشنبه، ۱۵ آبان ماه( ثبت کرده 

که عامل اصلی در ریزش قیمت هاست

نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر ضرورت اعتماد به توان جوانان ایرانی، گفت: راه 

حل مشکالت کشور نتیجه انتخابات آمریکا نیست.
محمدرضا احمدی با اشاره به وضعیت اقتصاد و لزوم رفع 
گرانی ها، اظهار کرد: آنقدر که عدم نظارت و ضعف مدیرت به 
کشور آسیب زده، دشمن اینگونه به کشور آسیب نزده است، این 

ضعف مدیرتی سفره های مردم را روز به روز تنگ تر کرده است.
از  کردن  امید  قطع  و  داخلی  توان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشورهای خارجی راهکار مهم بهبود وضعیت اقتصادی، افزود: 
راه حل مشکالت و گره ها اعتماد به جوانان است چرا که با انرژی 

و انگیزه بیشتر در راه بهبود وضعیت کشور تالش خواهند کرد.
صفحه 2

راه حل مشکالت اعتماد به جوانان است نه انتخابات آمریکا

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مهرداد خدیر
در  تلویزیون  پنج  شبکۀ  مجری  خانم  دست پاچگی 
تهران  شهر  شورای  رییس  هاشمی  محسن  تبریک  قبال 
به خاطر سقوط قریب الوقوع دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا نشان می دهد صدا و سیما دچار همان گرفتاری یی 
است که در نوروز ۱382 و در پی حملۀ آمریکا به عراق بود 
و نمی دانست سقوط صدام حسین را تبریک بگوید یا نه!

چرا که از یک سو صدام عامل شروع جنگ هشت 
ساله و ُپر خسارت به ایران بود و از جانب دیگر جمهوری 
طی  و  نبود  موافق  عراق  به  آمریکا  حملۀ  با  اسالمی 
یک  شب  هر  خورشیدی   ۱382 فروردین  اول  هفتۀ  سه 
کارشناس و غالبًا هم ناشناخته را به تلویزیون می آوردند تا 
ثابت کنند جنگ بر سر نفت است و آمریکا موفق نخواهد 
شد و از این قبیل تحلیل ها و معلوم نبود برخی از آنها را 

از کجا پیدا کرده اند و بعداً چه شدند!
ایرانیان اما در آغاز نوروز ۱382 در حالی به تعطیالت 
رفتند که صدام حسین از ایستادگی سخن می گفت و ۱8 
روز بعد وقتی از تعطیالت بازگشتند صدام سقوط کرده بود!

سقوط  حسین  صدام  که  روزی  همان  ظهر  از  بعد 
کرد و آمریکایی ها بغداد را تصرف کردند در تهران و در 
حسینیۀ ارشاد مراسمی به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر 
یداهلل سحابی از پیشگامان نهضت مقاومت ملی و از یاران 
مصدق و بازرگان در ایران برپا شد و فرزند او که خود از 
چهره های سرشناس سیاسی بود پشت تریبون قرار گرفت.

پخش  از  ابتدا  در  اما  سحابی  عزت اهلل  مهندس 
شیرینی در بازار تهران به مناسبت سرنگونی حاکم عراق 
ابراز تأسف کرد و گفت آنچه در همسایگی ما در جریان 
است »اشغال عراق« و چنگ اندازی به منابع نفتی و تهدید 
تمامیت ارضی ایران است و نباید موضوع را در حد سقوط 
دشمن خود به دست آمریکا تقلیل دهیم و شادی کنیم.

وقتی چهره ای در اندازه و آوازۀ زنده یاد سحابی با 
شادی به خاطر سقوط صدام موافق نبود صدا وسیما جای 
خود داشت هر چند شهامت و صراحت مرحوم سحابی را 

بودند. بیشتر سردرگم  و  نداشتند 
بر صفحۀ  را  تیتر  این  به همین خاطر  آن موقع  در 
نامۀ »امید جوان« نشاندم: »سقوط صدام،  نخست هفته 

شادی کنیم یا نه؟!«
در  وسیما  صدا  مجری  آن  از  پس  نیم  و  سال   ۱7

واکنش به تبریک فرزند هاشمی رفسنجانی دست پاچه و 
و  است  »سیاست«  یک  آمریکا  که  می شود  یادآور  او  به 

حرف هایی از این دست.
صراحت  به  صدام  سقوط  دربارۀ  سحابی  فرزند 
می گفت شادی نکنیم و فرزند هاشمی رفسنجانی دربارۀ 
با  و  است  تبریک  به  قایل  ترامپ،  نزدیک  تقریبا  سقوط 
مهارت و زیرکی به تیتر روزنامۀ جمهوری اسالمی استناد 
شهید  بحث  تا  و  سلیمانی  سردار  قاتل  سقوط  می کند: 
پته می افتد! تته  به  سلیمانی پیش می آید طفلک مجری 

تبریک  بگوید  گوشی  در  یکی  است  کافی  لبته  ا
از  اشکال ندارد تا مجری نظر خود را تغییر دهد و آنچه 
فکر  اتاق  یک  نظرات  واقع  در  می شود  بیان  آنان  زبان 
مانور  میدان  مجریان  از  برخی  به  چند  هر  است  محدود 

هم داده اند.  
درست  نیست.  سیما  و  صدا  به  محدود  اما  داستان 
قدس  نیروی  شهید  فرمانده  ترور  آمر  ترامپ  که  است 
سپاه در بغداد و تشدید کنندۀ تحریم ها علیه ایران بوده اما 
می توان حدس زد که اصول گرایی ایرانی ترجیح می داد او 
بماند تا برجام زنده نشود و اصالح طلبان یا اعتدال گرایان 

در ۱4۰۰ بختی نداشته باشند.
از  باز ُگلی به جمال عبدالرضا داوری  در این میان 
نزدیکان محمود احمدی نژاد که آشکارا از ترامپ حمایت 

می کند و مثل صدا و سیما سردرگم و گیج نیست.
حمالت  روز   ۱8 طی  و   82 سال  در  این که  جالب 
به عراق در همه جای جهان تظاهرات  بریتانیا  آمریکا و 

ضد جنگ برپا شد اال ایران!
سه علت داشت:

نخست این که مردم ایران در تعطیالت عید به سر 
به  که  است  مهم  چنان  ایرانیان  برای  نوروز  و  می بردند 
هیچ کار دیگری غیر از سفر و دید و بازدید نمی پردازند 
و نوروز امسال هم دیدیم که تنها موقعی که تدابیر علیه 
سفر  به  البته  بود.  عید  کردند  رعایت  تمامی  به  را  کرونا 
و دید و بازدید نرفتند اما کار دیگری هم انجام ندادند و 
بعد  و  تلفات کرونا کم شد  و  بودند  در خانه سرگرم عید 

از عید دوباره باال رفت.
دلیل دوم این بود که ته دل آرزو داشتند صدام ساقط 
شود و دو خط موازی هم به هم رسیده بودند. هم نیروهای 
انقالبی و ارزشی و ملی که به خاطر 3۰۰ هزار شهید و 

جنگ  خسارت  دالر  میلیارد  صدها  و  مجروح  هزار   ۵۰۰
براندازانی که به  از صدام متنفر بودند و هم  هشت ساله 
پروژۀ جرج بوش در صدور دموکراسی دل خوش کرده و 
مقصد بعدی پس از افغانستان وعراق را ایران می دانستند!

را  تظاهرات  گونه  این  که  بود  این  هم  سوم  دلیل 
سامان  حکومتی  نهادهای  و  تبلیغات  سازمان  ایران  در 

می دهند و جامعۀ مدنی غایب است.
خیلی  تبلیغاتی  حکومتی  سازمان  برای  همه  این  با 
باشد  اعتراض کرده  به جنگ عراق  دنیا  بود که همۀ  بد 
انتهای  تا  ابتدا  از  آمریکا  به  اعتراض  پرچم دار  که  ما  و 
تاریخ بودیم و هستیم در دل، شادان و در ظاهر نظاره گر 
باشیم. پس در اولین جمعۀ پس از تعطیالت عید، تجمع 
این که  با مزه  و  برگزار شد  محدودی در میدان فلسطین 
تظاهر کنندگان در تأیید نطق سخنران علیه حملۀ آمریکا 
پایان می گفتند: مرگ  در  و  تکبیر سر می دادند  عراق  به 

بر صدام یزید کافر!
صدام  همین  آمریکا  خوب،  بگوید:  نبود  هم  یکی 

یزید کافر را سرنگون کرده است دیگر!
اما  است  خوب  صدام  سقوط  می گفتند  موقع  آن 
را سرنگون  او  ما  یعنی کاش خود  است  بد  اشغال عراق 
کرده بودیم و حاال این را هم نمی گویند که سقوط ترامپ 
نیست.  خوب  بایدن  جو  آمدن  کار  روی  اما  است  خوب 
مورد  نامزد  به  آمریکایی  میلیون   73 دارند  انتظار  البد 
شعار  بایدن  جو  یا  می دادند  رأی  نگهبان  شورای  تأیید 

مرگ بر آمریکا سر دهد!
داستان اما آن قدر که مجری صدا و سیما را سر درگم 
را  پایش  که  مبتذل  ترامِپ  نیست.  پیچیده  کرده  گیج  و 
و  بود  گذاشته  ما  بانکی  مراودات  و  اقتصاد  گلوی  روی 
و  زده  هسته ای  توافق  زیر  و  کند  خفه مان  می خواست 
بود  کرده  صادر  را  ایران  نظامی  ارشد  مقام  ترور  فرمان 
اگر  او  جانشین  آمدن  کار  روی  و  است  رفتن  آستانۀ  در 
ایران  متوجه  کمتری  شّر  که  همین  نرساند  خیری  هم 
شود و ما را فقیرتر نکند جای تبریک دارد. ندارد؟ )خانم 
او  به  گوشی  در  که  است  پاسخی  منتظر  ظاهراً  مجری 

بگوید دارد یا ندارد!(
خانم مجری اگر شک دارد از پیش کسوت شان جناب 
حیاتی بپرسد که 4۰ سال اخبار رسمی را خواند و دست 

آخر ارادت خود به ابراهیم حامدی )اِبی( را ابراز کرد!

سیدشهاب الدین چاوشی
طرح های فاقد کارشناسی که اکثراً تحت  تاثیر برخی 
نگرانی های عمومی در مجلس شورای اسالمی از ابتدا مطرح 
شده، عمدتاً اختالالتی را در نظام اقتصادی سبب گشته است.

ارائه طرح های قانونی  اعمال حق قانونی مجلس در 
چنانچه بدون توجه و تکیه بر توانایی های مالی دولت و حتی 
بر فرض مشخص شدن صوری تامین منابع، اختالالتی را در 

نظام مالی کشور ایجاد خواهد کرد.
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان که از سال ها 
اوج  در  تاخیر  از سال ها  پیش در مجلس مصوب شد پس 
تنگدستی دولت اجرایی گردید اما علیرغم جنبه های مثبت 
آن در جلب رضایت نسبی بازنشستگان، آثار و نتایج اجرای 
آن در تشدید تورم آنچنان مشهود است که حتی تا پایان 
سال ممکن است آثار مثبت خود را بر سفره های بازنشستگان 

از دست بدهد.
مجلس باید بپذیرد که هر طرح اقتصادی که با نظرات 
کارشناسی اقتصاددانان منطبق نباشد، علیرغم ظاهر جذاب و 
انقالبی آن در جلب توجه عمومی مردم، می تواند آثار مخرب 

و غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل کند و این 
ارکان  اقدامی ست که مجلس، دولت و کلیه  امر مهمترین 

نظام باید در آن به وحدت نظر برسند.
کارآمد  و  سالم  اقتصادی  نظام  یک  تنظیم  و  ایجاد 
بسیار  کار  که  باشد  اجتماعی  عدالت  بر  مبتنی  می بایست 
دشوار اما ممکن و شدنی است که مستلزم مطالعات اساسی 
از  را  کشور  اقتصاد  طوفان زده ی  کشتی  تا  است  فوری  و 
شرایط نامناسب و حساس ناشی از تحریم ها و بحران های 
معلول آن خارج کند. هیچ تصمیم اقتصادی بدون توجه به 
زنجیره ی کامل و به هم پیوسته ی اقتصاد ملی، جز نقش 

تسکینی موقت حاصلی نخواهد داشت.
نظام اقتصادی یک مجموعه است و باید همه چیز در 
کنار هم دیده شود، نظام بانکی، بیمه، سیستم مالیاتی، اشتغال، 
اثربخشی و بهره وری سیستم اداری کشور همه و همه باید 
در کنار هم لحاظ شوند زیرا عملکرد هریک بر سایر اجزا 
اثرگذار است. برای جراحی موفقیت آمیز اقتصاد ملی کشور، 
باید اقتصاددانان زبده، متعهد و دلسوز در کنار مجلس قرار 
گیرند و در عرصه ی تصمیم سازی برای دستیابی به جامع ترین 

و اجرایی ترین قوانین متمرکز شوند.
اصالح اقتصاد کشور نیازمند تجدیدنظر در مولفه های 
مختلفی است که از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا فرهنگ 
عمومی جامعه و اصالح الگوی مصرف را در بر می گیرد و 
بدون توجه به هر یک از بخش های تاثیرگذار توفیق چندانی 
حاصل نخواهد شد. ثروت های اتفاقی، ناشی از غصب، ربا، 
رانت خواری، قاچاق مواد مخدر، ارز و کاال، دور زدن قوانین 
پویای  اقتصاد  باید در گردونه یک  و مقررات همه و همه 

مقاومتی دیده شوند و تکلیف شان روشن و مشخص شود.
اگر کسی خودرو یکصد میلیونی خود را امروز می تواند 
۵۰۰ میلیون تومان به فروش رساند و سود کالنی را عاید خود 
کند قطعًا باید مازاد غیرمنطقی این درآمدهای کاذب تحت 
کنترل و مدیریت درآید که متاسفانه سیستم اداری موجود به 
خصوص در نظام مالیاتی با وجود اعمال نظرات شخصی و زد 
و بندها و رابطه ساالری ها پاسخگوی چنین وضعی نخواهد 
بود و باید شعار دولت الکترونیک در همه ی بخش های اقتصاد 
اقتصادی  عملکردهای  شفافیت  و  بشتابد  جامعه  یاری  به 

اشخاص حقیقی و حقوقی را به وضوح کامل برساند.
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راه حل مشکالت اعتماد به جوانان است نه انتخابات آمریکا
نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر ضرورت اعتماد به 
انتخابات آمریکا  نتیجه  ایرانی، گفت: راه حل مشکالت کشور  توان جوانان 

نیست.
گرانی ها،  رفع  لزوم  و  اقتصاد  وضعیت  به  اشاره  احمدی با  محمدرضا 
اظهار کرد: آنقدر که عدم نظارت و ضعف مدیرت به کشور آسیب زده، دشمن 
اینگونه به کشور آسیب نزده است، این ضعف مدیرتی سفره های مردم را روز 

به روز تنگ تر کرده است.
وی با تاکید بر اینکه توان داخلی و قطع امید کردن از کشورهای خارجی 
راهکار مهم بهبود وضعیت اقتصادی، افزود: راه حل مشکالت و گره ها اعتماد 
به جوانان است چرا که با انرژی و انگیزه بیشتر در راه بهبود وضعیت کشور 

تالش خواهند کرد.
نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه اتفاقات آمریکا اهمیتی برای ما 
نداشته و ما برای گذر از مشکالت، به درون کشور نگاه می کنیم، گفت: عده ای 
امروز بهبودی وضعیت اقتصاد را به انتخابات آمریکا گره می زنند در صورتی 
که طبق فرمایش رهبری گره زدن تصمیم گیری ها به انتخابات آمریکا آدرس 

غلط دادن به مردم است.
احمدی با اشاره به سخن رهبر معظم انقالب در قبال سیاست ایران در 
قبال آمریکا، گفت: سیاست ما در قبال آمریکا مشخص است و با رفت و آمد 
اشخاص تغییری نمی کند، اینکه چه کسی برود و بیاید برای ما فرقی نمی کند.

صدور کارت بازرگانی بی ضابطه است
اعطای  برای  شاخص ها  اگر  گفت:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
کارت بازرگانی کافی بود نباید امروز برخی افراد به اسم کارتن خواب ها کارت 

بازرگانی دریافت می کردند.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه باید با کسانی که کارت های بازرگانی جعلی 
یا یک بار مصرف دارند، برخورد شود، گفت: قوه قضائیه و مراجع ذیربط باید 

این افراد را شناسایی کرده و با آنان برخورد کنند.
باید  البته مسئله مهم تر آن است که مجلس و دولت  وی تأکید کرد: 
ساختارها را اصالح کنند به این معنا که فردی که می خواهد کارت بازرگانی 
لحاظ شود و همچنین  باید شناسایی شود، سابقه تجارت وی  دریافت کند 
باید مشخص شود که آیا آن فرد اهلیت الزم برای دریافت کارت بازرگانی 

را دارد یا خیر.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در تمام 
جهان این مسئله مورد توجه قرار می گیرد و این گونه نیست که هر کسی 

بخواهد بتواند به راحتی کارت بازرگانی دریافت کند.
اسماعیلی اظهارداشت: باید شاخص هایی برای اعطای کارت بازرگانی 
به افراد تعریف شود تا یک فرد ایرانی در صورتی که آن شاخص ها را داشته 

باشد بتواند کارت بازرگانی دریافت کند.
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
متأسفانه در حال حاضر این شاخص ها در کشور ما بسیار کم است، چرا که 
اگر شاخص ها برای اعطای کارت بازرگانی کافی بود نباید امروز برخی افراد 

به اسم کارتن خواب ها کارت بازرگانی دریافت می کردند.
وی با تأکید بر اینکه نباید بدون لحاظ کردن شاخص ها کارت بازرگانی 
صادر شود، گفت: اگر ساختار اصالح شود و از سوی دیگر به فردی که کارت 
بازرگانی داده می شود هشدار داده شود که این کارت تا چه حد می تواند برای آن 
فرد از یک سو منشأ خیر و از سوی دیگر منشأ شر باشد قطعًا شاهد مشکالتی 

که در این زمینه تاکنون به وجود آمده است، نخواهیم بود.
اسماعیلی تأکید کرد: نباید بدون ضابطه کارت بازرگانی صادر شود و 
قطعًا اگر ساختار ارائه کارت بازرگانی اصالح شود، این آسیب ها کمتر می شود 
و مجلس شورای اسالمی و به ویژه کمیسیون اجتماعی آمادگی کامل دارد تا 

اصالحات الزم در این زمینه را انجام دهد.

دولت جدیدآمریکا به تعهداتش برگردد
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم کنندگان بفهمند راه شان نادرست بوده است و 
به هیچ عنوان به اهدافشان دست نخواهند یافت، گفت: دولت جدید آمریکا به تعهداتش 

برگردد و در برابر قانون تسلیم باشد.
حجت االسالم حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
داشت: مردم ما هشتمین ماه است که با این بیماری و ویروس و مشکالت فراوان آن 
مواجه هستند، مخصوصاً دراین موج سوم که همه گیری آن بیشتر و میزان ابتالء شدیدتر 
بود و البته در همه دنیا چنین شرایطی وجود داشت. وی افزود: امیدواریم با همکاری 
یکدیگر و چارچوب هایی که ستاد ملی کرونا مصوب می کند و همه مواردی که قرارگاه 
مرکزی ستاد کرونا در اجرای مصوبات پیگیری می کند، به تدریج شاهد کاهش این 
شرایط باشیم یعنی همان طور که مردم مراعات خودشان را باالتر می برند، ما آرامش 
بیشتری را در جامعه داشته باشیم.روحانی تاکید کرد: مردم ما در طول سه سال گذشته 
با تروریسم اقتصادی مواجه بودند و در این زمینه مقاومت، صبر و ایستادگی شایان 

توجه و بی نظیری از خود نشان دادند.
وی اضافه کرد: تصمیم ملت ما همیشه روشن بوده است و در هر شرایطی که 
باشد، ملت ما مقاومت و صبوری خود را ادامه می دهد تا طرف مقابل در برابر قانون و 
مقررات سر فرود بیاورد. ما امیدوار هستیم شرایط به گونه ای باشد که تحریم کنندگان 
متوجه شده باشند که راهشان نادرست و ناصحیح بوده و به هیچ عنوان به اهداف خود 
دست نخواهند یافت و این تجربه سه ساله برای آنها درسی باشد. امیدواریم دولت آینده 
آمریکا در برابر قانون و مقررات تسلیم باشد و به همه تعهدات خود برگردد و مردم عزیز 

ما هم پاداش صبر، مقاومت و ایستادگی خود را لمس کنند و ببینند.
رئیس جمهور عنوان کرد: در زمینه کووید -۱۹ با توجه به موج جدید، هم در این 
جلسه و هم جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای دقیق تر و شدیدتر 
پروتکل های بهداشتی نیاز داریم تمهیدات بیشتری را مدنظر قرار دهیم. موضوع کرونا 
تنها موضوع سالمت نیست. مهمترین مسأله سالمت است اما معیشت مردم، فرهنگ 
جامعه همه تحت تأثیر است و ما باید مراعات زنجیره وار انجام دهیم. مراعات یکی از 
پروتکل ها ما را به مقصد نمی رساند. ماسک زدن بسیار حائز اهمیت است و پروتکل بسیار 
مهمی است اما در عین حال، تنها اکتفا به ماسک نمی تواند ما را به نتیجه نهایی برساند.

روحانی تصریح کرد: باید فاصله گذاری اجتماعی را هم مورد مراعات قرار دهیم. 
برای کاهش اجتماعات و افزایش فاصله فیزیکی تنها با قانون و مقررات به نتیجه 
نهایی نمی رسیم. مردم عزیز باید ما را در این زمینه یاری کنند. اجتماعات خانوادگی 
و دورهمی ها از مشکالت ماست و این در فصل زمستان مرسوم تر و اجتماعات بیشتر 
است به همین دلیل در این زمینه گفتیم قرارگاه بررسی های خود را انجام دهد تا اگر 

مقرراتی الزم است برای هفته بعد در این جلسه تصویب کنیم.
با  سرپوشیده  فضاهای  حال  هر  به  شد،  مطرح  جلسه  این  در  افزود:  روحانی 
توجه به شرایط تهویه می تواند مشکل آفرین باشد، بنابراین زمستان غیر از آنفلوانزا 
و سرماخوردگی این مشکل را هم ایجاد می کند که مردم مجبور هستند در فضاهای 
بسته قرار بگیرند و فضاهای بسته مشکالتی را ایجاد می کند. بنابراین در این فضاها 
باید پروتکل ها را بیشتر مراعات کرده و زمان اجتماعات را کوتاه تر کنیم. در این جلسه 
توضیحات خوبی در این زمینه داده شد. مردم ما صاحب حقوق شهروندی هستند. بر 
مبنای حقوق شهروندی رفت و آمد مردم آزاد است، انتخاب کوتاه مدت و بلند مدت 
محل سکونت برای مردم آزاد است، بر مبنای حقوق شهروندی حضور در جامعه و 
اجتماعات برای مردم آزاد است اما همه این حقوق یک قیدی دارد و آن قید این است 
که به یک حق مهم یعنی سالمت عموم و سالمت جامعه لطمه نزند. بنابراین در حقوق 

شهروندی باید به این اصل بنیادی توجه کنیم.
وی با بیان اینکه حفظ سالمت جامعه، خودمان و مردم مهمترین اصلی است که 
می تواند مادر ماده قانونی و حقوق در این زمینه باشد و همه باید آن را مراعات کنیم، 
خاطرنشان کرد: همانطور که حقوق شهروندی حق مردم است مسئولیت های شهروندی 
و تکالیف شهروندی هم مسئولیت همه است و در این زمینه باید در مسائل دینی، 
اخالقی و انسانی خود در کرونا مراعات بیشتری داشته باشیم. تمام تالش ما این است 
که تولید بتواند مسیر خود را ادامه دهد، معیشت مردم دچار مشکل نشود اما سالمت 
مردم هم تأمین شود. تالش ما در تصمیمات حول همه این محورها گردش می کند.

هدف آموزش و پرورش دسترسی عادالنه همه دانش آموزان
 به فرصت آموزش است

میرزایی  حاجی  محسن 
در گردهمایی مشترک رئیس، 
سازمان  مدیران  و  معاونان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  
پیش  موضوعات  به  اگر  داشت:  اظهار 
مطمئنًا  دهیم،  هر سازمان نظم  روی 
آن سازمان افزایش  کارایی  و  بازده 
توسعه  نوسازی،  سازمان  در  می یابد. 
و  تحرک  کشور  مدارس  تجهیز  و 
همکاران  و  دارد  وجود  خوبی  پویایی 
ما در سازمان و در سطح کشور بسیار 
سخت کوش، پرتالش و مسئولیت پذیر 

هستند.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
خوب  پی  در  سازمانی  هر  به طورقطع 
کار کردن و مورد تشویق و تحسین قرار 
گرفتن است، تصریح کرد: اگر شاخص 
یک  خوب  عملکرد  مورد  در  معتبری 
سازمان ارائه دهیم، باید به میزان درست 
سازمان  در  شده  انجام  کارهای  بودن 
اشاره کنیم. در فرهنگ مدیریتی و دینی 
ما انجام کار به تنهایی اهمیتی ندارد بلکه 
درست بودن کار بسیار با اهمیت است و 
باید قبل از گزارش دهی در مورد کمیت 
درست  مسئله  به  سازمان  یک  در  کار 
بودن یا نادرست بودن کار در سازمان 
بیاندیشیم تا مطمئن شویم کار بیهوده 

یا بدون اولویت انجام نمی دهیم.
از  یکی  آموزش وپرورش  وزیر 
راه های اطمینان از انجام درست کار در 
یک سازمان را مطابقت کار انجام شده 
با مأموریت آن سازمان دانست و گفت: 
هر سازمان و تشکیالتی دارای مأموریت 
و فلسفه وجودی است که به واسطه آن ها 
ایجاد شده است. با این تعریف سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
برای تأمین دسترسی عادالنه و باکیفیت 
آموزشی  فضاهای  به  آموزان  دانش 
است؛  شده  تاسیس  کشور  سراسر  در 
بنابراین باید اقدامات و فعالیت های این 
سازمان در راستای تامین این هدف در 

کشور باشد.

امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
گفت: دومین معیار سنجش کار و فعالیت 
درست سازمان این است که فعالیت های 
سازمان در چارچوب چشم اندازها باشد 
یعنی باید سازمان فعالیت ها و کارهایی 
را  چشم انداز مجموعه  بتواند  که  را 
طور  به  و  دهد  انجام  تحقق بخشد، 
مشخص هدف را تعیین کرده و برای 

رسیدن به هدف برنامه ریزی کند.
تفکیک  در  مدیران  فهم  وی 
شدن  یریت  مد و  کردن  یریت  مد
و  دانست  مهم  بسیار  در سازمان را 
دخالت،  یعنی  کردن  مدیریت  افزود: 
جاری  امور  در  اصالح  و  جهت  تغییر 
انجام  برنامه ریزی برای  و  سازمان 
در  که  کارهایی  و  فعالیت ها  درست 
سازمان به آن می پردازیم در حالی که 
مدیریت شدن زمانی اتفاق می افتد که 
سازمان  در  ناظر  عنوان  به  تنها  مدیر 
ظاهر می شود و تأثیری در تعیین جهت 

و اهداف سازمان و نیل به آن ندارد.
هر  حضور  گفت:  میرزایی  حاجی 
مدیر باید معنادار باشد و بتواند تشخیص 
دهد که در دوران مدیریتی خود تا چه 
اندازه توانسته ماموریت سازمان را پیش 
ببرد تا چه حد در حل مسائل سازمان 

موثر افتاده است.
داد:  ادامه  آموزش وپرورش  وزیر 
سومین نکته در میزان تشخیص انجام 
درست یا نادرست فعالیت ها و کارهای 

یک سازمان، تطابق کار انجام شده با 
ارزش های درونی آن سازمان است. هر 
سازمان یا مجموعه باید چارچوب های 
باشد  داشته  تعریفی  قابل  و  مشخص 
که به راحتی تغییر نکند و فعالیت های 
انجام  چارچوب  آن  قالب  در  سازمان 
پذیرید تا با هیجانات و جریانات بیرونی 

به راحتی منحرف نشود.
هیم  ا بخو گر  ا  : گفت ی  و
سازمان  برای  تعاریف  بر اساس این 
ید  با کنیم،  یزی  ر مه  نا بر زی  نوسا
ا  ر زمان  سا موریت  ما و  رچوب  چا
؛  ییم بگو سپس  و  کنیم  مشخص 
استراتژی سازمان برای حرکت در مسیر 
اولویت ها  و  چیست  سازمان  ماموریت 
عتبارات براساس اهداف  ا توزیع  و 
نقشه  ید  با شود.  مشخص  سازمان 
ملی برای کل کشور داشته باشیم که 
می خواهیم  میزان  چه  تا  دهد  نشان 
بگذاریم  اثر  کشور  مختلف  نقاط  در 
تا  مسیر  انتخاب  و  اثرگذاری  این  و 
چه حد دسترسی عادالنه را به فضای 
سراسر  آموزان  دانش  برای  آموزشی 

کشور فراهم می کند.
به  ه  ر شا ا با  یی  ا میرز حاجی 
از  آموزان  دانش  تمام  باید  قطعًا  اینکه 
تصریح  ببرند،  بهره  الزم  آموزش های 
زمان  سا تژی های  سترا ا ید  با کرد: 
به سمتی هدایت کنیم که  را  نوسازی 
اولویت های  با  را  درست  کار  بتوانیم 

روشن دنبال کنیم. همچنین، با اندیشه 
رگیری  به کا و  رمند  ختا و سا عمیق 
را  سازمان  نیازهای  و  تمام خالقیت ها 

مشخص کنیم.
هر  اولویت های  باید  گفت:  وی 
را  روستا  و  بخش  شهرستان،  استان، 
پیدا کنیم و سپس خیرین را برای حل 
توجه  با  خیریه  امور  و  مربوطه  مسائل 
کنیم  مناطق هدایت  نیاز  و  اولویت  به 
به  مشخص شده  نیازهای  اساس  بر  و 
خیرین الگو دهیم و مشارکت آن ها را 
مدارس  به  سنجیده  و  مناسب  نحو  به 

هدایت کنیم.
به  اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر 
اینکه مشارکت در نوسازی مدارس یک 
نیاز حیاتی است، گفت: فرهنگ جامعه 
و ظرفیت مردم درزمینه مشارکت بسیار 
ظرفیت های  می توانیم  و  است  عالی 
و  کرده  ایجاد  زمینه  این  در  را  مهمی 
برسیم.حاجی  خوبی  دستاوردهای  به 
میرزایی اجرای طرح آجر به آجر را یکی 
از نمونه مشارکت های اساسی جامعه در 
از  مدرسه سازی دانست و گفت: هدف 
در  مردمی  آجر مشارکت  به  آجر  طرح 
مسئولیت  احساس  و  مدرسه  ساخت 
مدرسه سازی  به  نسبت  جامعه  عموم 
است که این هدف بسیار مهمی است.

یکی  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
برای  می توان  که  استراتژی هایی  از 
سازمان تعیین کرد، مولدسازی دارایی ها 
و ظرفیت های آموزش وپرورش است و 
این موضوع باهمت مدیران و کارکنان 
قابل حل  مدارس  نوسازی  سازمان 

خواهد بود.
اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر 
وزارتخانه ها  سایر  همراه  به  اینکه  به 
انجام  گفت:  هستیم،  کل  یک  اجزای 
کار درست مشروط بر این است که در 
داخل وزارتخانه با استان ها و در خارج 
از وزارتخانه و با وزارتخانه های دیگر به 
حداکثر هماهنگی و همکاری در انجام 

کار برسیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در آموزش مجازی 
دانشگاه ها

معاون آموزشی وزیر علوم درباره استفاده از پیام رسان های خارجی در آموزش 
مجازی گفت: برخی پیام رسان های خارجی قانونی نیستند و این نرم افزارها امکان 

آموزش مجازی را ندارند.
علی خاکی صدیق درباره استفاده از پیام رسان های خارجی در آموزش های 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمام  که  است  این  ما  انتظار  گفت:  دانشگاه ها  مجازی 
آموزش عالی یک زیرساخت مطمئن و محکم آموزش الکترونیکی داشته باشند.

وی ادامه داد: اینکه از چه نرم افزاری استفاده می کنند و از چه شرکتی تهیه 
می کنند، وزارت علوم ورودی به این موضوع ندارد.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: پیام رسان تلگرام وضعیت قانونی در کشور 
ندارد و واتساپ نیز امکان آموزش الکترونیکی ندارد اینها نرم افزارهای آموزش 

الکترونیکی نیستند.
مشخص  الکترونیکی  آموزش های  افزارهای  نرم  افزود:  صدیق  خاکی 
داخلی  افزارهای  نرم  و تعدادی هم  خارجی  معروف  افزار  هستند، تعدادی نرم 
هستند که توسط شرکت ها، توسعه داده شده اند و دانشگاه ها باید فقط از این نرم 

افزارها استفاده کنند نه پیام رسان های خارجی.

جزئیات تسهیالت ارزان قیمت و وام های دانشجویی
 در دانشگاه آزاد

سرپرست مدیریت صندوق رفاه دانشجویان و تسهیالت اعتباری دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  دانشجویی  وام های  و  تسهیالت  پرداخت  اسالمی، جزئیات  آزاد 

اسالمی را تشریح کرد.
سیدهادی سیدفضلی گفت: با توجه به تأکید ریاست و معاونت توسعه و 
مدیریت منابع دانشگاه، رفع دغدغه مالی دانشجویان و خانواده های آنان برای 
تامین شهریه، از اولویت های اصلی صندوق رفاه دانشجویان می باشد. از این رو 
صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی سه منبع را برای ارائه تسهیالت در 
نظر گرفته است.وی ادامه داد: اعطای تسهیالت از طریق منابع داخلی صندوق 
از  یکی  سما،  آموزشکده های  و  آموزشی  مراکز  و  واحدها  در  دانشجویان  رفاه 
محل های ارائه تسهیالت اعتباری به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی است که 
دانشجویان می توانند از طریق صندوق رفاه دانشجویان واحدها و مراکز محل 
تحصیل خود، برای دریافت تسهیالت اعتباری کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت 
و همچنین تقسیط شهریه اقدام کنند.سیدفضلی تأکید کرد: تسهیالت ارائه شده از 
سوی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی با کارمزد ۵/2 درصد اعطا 
می شود. این در حالی است که صندوق های رفاه دانشجویان دیگر دانشگاه های 
کشور، با نرخ کارمزد بیشتری تسهیالت در اختیار دانشجویان خود قرار می دهند.

ارائه تسهیالت ارزان قیمت برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
گفت:  و  کرد  اشاره  دانشجویی  تسهیالت  ارائه  منبع  دومین  به  وی 
تفاهم نامه های دانشگاه آزاد اسالمی با بانک های عامل، منبع دیگری برای پرداخت 
وام های دانشجویی است و در این راستا، تسهیالت ارزان قیمت از طریق دو بانک 
ملی و صادرات برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی برحسب میزان نیاز آنها 
در نظر گرفته شده است. بر اساس این تفاهم نامه ها، دانشجویان مقطع دکتری تا 
سقف 4۰ میلیون تومان، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۱۵ میلیون 
تومان، دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف ۱۰ میلیون تومان و دانشجویان 

مقطع کاردانی تا سقف ۵ میلیون تومان وام دریافت می کنند.
سرپرست مدیریت صندوق رفاه دانشجویان و تسهیالت اعتباری دانشگاه 
آزاد اسالمی ادامه داد: سومین منبع اعطای تسهیالت به دانشجویان، از محل 
منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارتین علوم و بهداشت است که از 
محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و از طریق این صندوق ها به دانشجویان 
مقاطع مختلف تحصیلی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی و سایر 

دانشگاه ها تخصیص می یابد.

شهردار ساری دستگیر شد
دستگیری کارکنان در شهرداری ساری به باالترین طبقه عمارت رسید و 

شهردار این شهر دستگیر شد.
یک منبع آگاه از دستگیری شهردار ساری و مسئول مالی توسط نیروهای 

امنیتی را تأیید کرد و درباره دلیل آن توضیحی نداد.
تومانی شهرداری  از چهار هزار میلیارد  پرونده تخلف بیش  درپی تشکیل 
ساری در دادستانی مرکز استان تاکنون بیش از ۱3 کارمند و مدیر سابق و چهار 
تن از اعضای شورای شهر بازداشت شدند و پیگیری درباره اینکه آیا شهردار ساری 

درارتباط با پرونده تخلف مالی دستگیر شده یا خیر ادامه دارد.
حجت االسالم محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران عنوان 
کرده بود که احتمااًل این پرونده اختالس شهرداری در دادگاه مفاسد اقتصادی 

بررسی می شود.

آتش سوزی گسترده در انبار نخ در خیابان جمهوری
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی گسترده در انبار نخ در خیابان 

جمهوری خبر داد.
جالل ملکی گفت: در ساعت ۰۶:۱۰ صبح روز شنبه یک مورد حادثه آتش 
سوزی در یک ساختمان حدفاصل خیابان جمهوری و خیابان ولیعصر به سامانه 

۱2۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند هر سه 
طبقه به طور کامل شعله ور بود. به طوری که شعله های آتش از پنجره ها به بیرون 

زبانه کشیده بود. باتوجه به اینکه فاصله کمی بین این ساختمان و منازل مقابلش 
وجود داشت آتش نشانان به سرعت وارد عمل شده و همزمان با خاموش کردن 

آتش درهای ساختمان را بازکرده و به داخل نفوذ کردند.

مرگ نگهبان بر اثر سقوط از ارتفاعات
به  ارتفاعات در شهرستان دشتستان منجر  از  حادثه  سقوط مرد 42 ساله 

مرگ او شد.
به گفته احسان دانشگر، رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دشتستان با 
توجه به خبر دریافتی از مرکز ۱۱۰ مبنی بر سقوط یک نفر از ارتفاعات در منطقه 
شبانکاره در حاشیه سد رئیس علی دلواری تیم پایگاه امداد جاده ای زیارت و تیم 

کوهستان شعبه به منطقه مورد نظر اعزام شدند.
وی توضیح می دهد: از ارزیابی مکان حادثه و شرایط کوهستانی منطقه و 
عدم دسترسی به جسد، نجاتگران با استفاده از بستن کارگاه و بسکت سعی در 
باال کشیدن جسد کرده و پس از پیمایش چندین دره جسد را در کنار سد به 

مراجع قضایی تحویل دادند.

هوتگ های مرگ در فضای مجازی خبرساز شد
در حالی که بسیاری اخبار انتخابات آمریکا را دنبال می کنند، روز گذشته 

خبری کوتاه اما دردناک در فضای مجازی منتشر شد.
در خبر آمده بود: ساعاتی پیش یک کودک پیش دبستانی بلوچ در روستای 
و  در هوتگ غرق شد  ای آب  به خاطر جرعه  بلوچستان  در دشتیارِی  هندآباد 
جملگی مان را بدرود گفت!« این خبر دوباره باعث شد نبود زیر ساخت و کمبود 

آب در این منطقه از کشور مورد توجه کاربران قرار بگیرد.
هوتگ گودالی است که در آن آب باران جمع می شود و از آن آب جمع شده 
، انسان ها و حیوانات به صورت مشترک استفاده می کنند. کاربری نوشت: »چند 
کودک و بچه دیگه توی این هوتگ ها غرق بشن تا فکری برای آب رسانی به 
مردم این منطقه بشه؟« کاربر دیگری نوشت: »کاش خیران، سقای آب رسان به 

مردم منطقه بشن و با کمک مردم منطقه مشکل رو حل کنن.«
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جواد احمدی

 Arm Cortex-A78C پردازنده
برای لپ تاپ معرفی شد

کورتکس A78C پردازنده ی جدید آرم برای لپ تاپ  به شمار می رود که فرکانس 3٫3۰ 
گیگاهرتز و هشت کالستر DynamIQ دارد و از قابلیت های امنیتی ویژه بهره می گیرد.

حمل  قابل   دستگاه های  برای  پردازنده  معماری  بهترین  به عنوان  است  سال ها  آرم 
نظیر گوشی  هوشمند شناخته می شود و شرکت های مختلف از معماری آرم به  منظور تولید 
پردازنده های متنوع استفاده می کنند. اپل یکی از شرکت هایی است که استفاده ی زیادی از 
آرم دارد و از تراشه های مبتنی  بر این معماری در گوشی، تبلت و ساعت هوشمند استفاده 

می کند و به زودی این معماری را در رایانه های خود نیز به کار خواهد گرفت.
امروزه تراشه هایی برای خودروهای خودران، مصارف حوزه ی ارتباطات، رایانش لبه ای 
))Edge Computing و تمامی انواع گوشی و تبلت تولید شده اند که از معماری آرم 
استفاده می کنند. در بازار لپ تاپ های مجهز به معماری آرم، تراشه های اسنپدراگون حرف 

زیادی برای گفتن دارند.
درحالی که کسی انتظار نداشت، آرم با انتشار بیانیه ی مطبوعاتی از تولید پردازنده ای 
بر   Arm Cortex-A78C برای لپ تاپ  خبر داد. پردازنده ی   Cortex-A78C نام  با 
پایه ی Cortex-A78 )که در گوشی  و تبلت  استفاده می شود( ساخته شده است؛ اما میزبان 
برخی تغییرات شده است تا بتواند وظایف کاری نوت  بوک و دیگر انواع رایانه ی شخصی 
را پردازش کند. آرم می گوید لپ تاپ های مجهز به پردازنده ی Cortex-A78C خواهند 
توانست یک روز عمر باتری ارائه دهند و از پس پردازش کارهای مختلف نظیر ویرایش و 

حتی اجرای بازی برخواهند آمد.
قدرت پردازشی

یا   2۵۶ )با   DynamIQ کالستر  هشت  حداکثر  از   Cortex-A78C تراشه ی 
با فرکانس پردازشی حداکثر 3٫3۰ گیگاهرتز  به ازای هر هسته(   L2 ۵۱2 کیلوبایت کش
پشتیبانی می کند و به حداکثر هشت مگابایت حافظه ی L3 مجهز است تا عملکرد تک تردی 
)Single-Threaded( آن در وظایف کاری نیازمند به مجموعه ی عظیمی از داده ، به 
حد باالیی برسد. پردازنده ی جدید آرم برای بهبود هرچه بیشتر عملکرد، دارای فیتلر اسنوِپ 
فرایند  تایمینگ،  بهینه سازی  به منظور  می تواند  و  است  افزایش یافته   )Soop Filter(

Slicing را پیکربندی کند.
 Cortex-A78 تغییریافته ی  نسخه ی   Arm Cortex-A78C پردازنده ی 

محسوب می شود
Cortex-A78C دارای قابلیت های امنیتی پیشرفته  است که از بین آن ها می توانیم 
به Pointer Authenticationا))PAC اشاره کنیم. قابلیت PAC به گونه ای طراحی 
 Return( بازگشت گرا  برنامه نویسی  ازطریق  سایبری  حمالت  احتمال  که  است  شده 
 Jump( جهش گرا  برنامه نویسی  و   )ROP یا   Orientated Programming
تراشه ی  همچنین  آرم  دهد.  کاهش  را   J)OP یا   Orientated Programmin
Cortex-A78C را با پردازنده ی گرافیکی جدید Mali-G78 همراه کرده است تا  هنگام 

اجرای بازی  ویدئویی، عملکردی عالی ارائه شود.
زمان بندی معرفی تراشه ی جدید آرم، تا حد زیادی منطقی و صحیح به  نظر می رسد. 
مایکروسافت قصد دارد به زودی امکان شبیه سازی اپلیکیشن های x۶4 را در دستگاه های 
عضو پروژه ی ویندوز روی آرم )Windows on ARM( فراهم کند تا این دستگاه ها 
تمامی اپلیکیشن های امروزی را اجرا کنند .سؤالی که مطرح می شود این است که شبیه سازی 

مورد بحث تا چه حد عملکرد خوبی خواهد داشت؟
درکنار این موضوع مایکروسافت با انتشار نسخه ی بهینه شده ی مایکروسافت تیمز و 
ویژوال استودیو برای تراشه های آرم، قصد دارد به  شکلی بهتر از دستگاه های مبتنی  بر این 
تراشه  پشتیبانی کند. مایکروسافت همچنین برنامه ی App Assure را گسترش می دهد 
تا دستگاه های ۶4 بیتی عضو پروژه ی ویندوز ۱۰ روی آرم نیز شامل آن شوند. تمامی این 
Cortex- اقدامات باعث می شود تا زمان تولید نهایی سیستم-روی-چیپ های مبتنی  بر

A78C، اکوسیستم نرم افزاری ویندوز آرم بسیار بهتر از امروز باشد.
در همین حین، آرم باید مطمئن شود کالسترهای DynamIQ که مجهز به هشت 
هسته ی پرقدرت هستند، به خوبی با ویندوز ۱۰ کار کنند. به عالوه آرم برای مطمئن شدن 
پردازشی  قدرت  نیازمند  که  اپلیکیشن هایی  یا  بازی ها  اجرای  و  خوب  عملکرد  ارائه ی  از 
گرافیکی هستند، باید درایورهای مناسبی پردازنده ی گرافیکی جدید خود را برای ویندوز ۱۰ 

و لینوکس و کروم OS بسازد.
توسعه دهندگان درایورهای گرافیکی منابع عظیمی صرف توسعه ی درایور و کار با 
توسعه دهندگان مستقل نرم افزار می کنند. آرم باید حتما این اقدامات را انجام دهد. اگر انویدیا 
سرانجام بتواند به طور کامل آرم را تصاحب کند، Cortex-A78C یا نسل های بعدی این 
پردازنده به  همراه پردازنده های گرافیکی سری جی  فورس عرضه خواهند شد و از درایورهایی 
که انویدیا می سازد استفاده خواهند کرد. البته در حال  حاضر توسعه دهندگان باید صرفا مشغول 

کار روی پردازنده ی گرافیکی Mali شوند.

روانشناسی  متخصص 
و محقق در زمینه کودک و 
مناسب  راهکار  به۵  نوجوان 
فضای  در  کودکان  یادگیری  برای 
مجازی اشاره کرد و گفت:انتخاب زمان 
و مکان مناسب، درست نشستن و داشتن 
آرامش وتمرکز مهمترین نکات هستند.

به  توجه  با  گفت:  نصیره مقدم فر 
مجبور  بیماری کرونا مدارس  شیوع 
به  آموزشی  کالس های  برگزاری  به 
صورت آنالین شدند و معلمان که قباًل 
می کردند  تدریس  حضوری  طور  به 
با  اینترنتی  صورت  به  حاضر  حال  در 
دانش آموزان در ارتباط هستند و عماًل 
خانه ها به محل آموزش و تدریس بچه ها 

تبدیل شده است.
والدین  میان  این  در  افزود:  وی 
و  پررنگ تر  نقش  مادران  بخصوص 
خود  فرزندان  کنار  را  بیشتری  زمان 
برای آموزش آنالین می گذرانند و مسلمًا 
جمله نا آشنا  از  زیادی  مشکالت  با 
بودن با آموزش در فضای مجازی، بی 
انگیزگی بچه ها برای حضور داشتن در 
کالس ها، دغدغه به موقع تمام کردن 
و فرستادن تکالیف برای معلمان و موارد 

دیگر روبه رو هستند.
این عضو سازمان نظام روانشناسی 
به والدین توصیه کرد که با فرزندان خود 
همدلی الزم را داشته باشند و درک کنند 
که آنها هم در شرایط سختی هستند، 
صبور باشند و با تشویق کردن به صورت 
جایزه،  دادن  و  مثبت  توجه  و  کالمی 

انگیزه بیشتری را در آنها ایجاد کنند.
والدین  است  گفت: ضروری  وی 
خود  فرزندان  به  رساندن  یاری  برای 

در درس خواندن و آماده کردن فضای 
مناسب در منزل یکسری نکات را رعایت 

کنند که به آن اشاره می کنم.
مقدم فر اولین نکته را زمان مناسب 
دانست و گفت: کارهای مربوط به درس 
و مدرسه باید نظم و ترتیب داشته باشد. 
و  زمان  نظم،  خود  فرزندان  به  والدین 
همراه  تلفن  و  تبلت  از  استفاده  شیوه 
به  را  آگاهی  این  و  بدهند  آموزش  را 
آنها بدهند که استفاده بیش از اندازه از 
تلفن همراه و یا تبلت عوارض جسمانی 
همراه  به  فیزیولوژیکی  آسیب های  و 
خود  را  موضوع  این  مدیریت  و  دارد 
والدین به عهده داشته باشند، تا بچه ها 
به بهانه درس خواندن همیشه تبلت در 
دست نباشند و این امر نظارت مستقیم 

آنها را می طلبد.
نشناسی  روا تخصصی  دکترای 
مناسب  مکان  را  مهم  نکته  دومین 
درس  جای  خانه  در  گفت:  و  دانست 
از چیزهایی  تمیز و خالی  باید  خواندن 
که حواس بچه ها را پرت می کند باشد، 
میزی به اندازه و نسبت بلندی صندلی 
بودن  راحت  باشد؛  درست  باید  میز  به 
در هنگام درس خواندن بسیار ضروری 

از بچه ها هنگام حضور  است، بسیاری 
دراز  وضعیت  در  در کالسهای آنالین 
تخت  در  یا  اتاق  کف  روی  کشیده 
خود  فرزندان  برای  والدین  هستند، 
به  شبیه  وضعیت های  که  دهند  شرح 
خوابیدن موجب خواب آلودگی سریع تر 
می شود و درس خواندن با این وضعیت 
به صورت عادت در می آید و بعدها در 
شرایط عادی نمی تواند آنطور که باید به 

درس خود بپردازند.
باشد و  باید مناسب  اتاق هم  نور 
مطالعه در زیر چراغ های کم نور خسته 

کننده و خواب آور است.
و  کودک  زمینه  در  محقق  این 
نوجوان راست نشستن را موضوع مهم 
دیگری دانست که باید رعایت شود و 
هنگام  در  نشستن  راست  کرد:  تاکید 
گوش دادن به درس و مطالعه اهمیت 
سر وتنه را  وضعیت  این  دارد،  زیادی 
هشیاری  شرایط  در  هم  به  نسبت 
آن  مانند  و  می گذارد؛  و بهوش بودن 
در  باش  آماده  حالت  به  مغز  که  است 
آمده است، در این راحت تنفس عمیق تر 
در  بیشتری،  خون  و  می گیرد  صورت 
رگ ها و مغز جریان پیدا می کند.حرکت 

می شود  تر  راحت  نیز  خون  گردش  و 
آسان تر صورت  به مغز  و خون رسانی 
می گیرد.وبه این ترتیب گردش خون و 
احساس و ادراک بهتر و نیز فکر کردن 
بیشتر  عمق  و  سرعت  از  یادگیری  و 
نکات  این  می شود.دانستن  برخوردار 
در  کند،  دانش آموز کمک  به  می تواند 
شرایط  در  را  بدنش  سرو  شرایطی  هر 

بهتر قرار بدهد.
نکته ضروری  فر چهارمین  مقدم 
را آرامش دانست و گفت: آرامش برای 
یادگیری درست ضرورت دارد. به محض 
و  ناخوشایند  شرایط  با  ما  فرزند  اینکه 
و  مغز  رو می شود شرایط  به  رو  تلخی 
و  می کند  تغییر  مغزی  امواج  فرکانس 
میزان کیفیت آموختن و یادگیری پایین 
شرایط  مناسب ترین  بنابراین  می آید، 
همراه  هشیاری  یادگیری  برای  ذهنی 

با آرامش است.
آموزان  وی تمرکز داشتن دانش 
را نیز ضروری ذکر کرد و گفت: تنها 
راه و روش برای درست کار کردن و 
آموختن، تمرکز داشتن بر آن موضوع 
نکته  این  باید  آموزان  دانش  است، 
درس  یادگرفتن  موقع  که  بدانند  را 
گوش  صدا  سرو  پر  موسیقی  به  اگر 
بدهند یا خیالبافی کنند یا به چیزهای 
چیزی  کنند،  فکر  درس  به  نامربوط 
هدر  را  وقتشان  تنها  و  نمی گیرند  یاد 
دانش  ز  ا دسته  آن  برای  می دهند.
به  خواندن  درس  هنگام  که  آموزانی 
کرات حواسشان پرت می شود و تحت 
تأثیر محرک های بیرونی و درونی قرار 
آگاهی  ذهن  تکنیک های  می گیرند، 

بسیار می تواند کمک کننده باشد.

راهکارهایی برای یادگیری بهتر دانش آموزان در فضای مجازی
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حوزه  کارشناس  یک 
چه  گر  ا است  معتقد  ر  کا
کوتاه  در  آمریکا  انتخابات 
مدت در بازارهای داخلی اثر می گذارد 
و نوسان قیمتها اتفاق می افتد اما نباید 
همه تخم مرغ ها را در سبد انتخابات 
با روی کار  آنها بگذاریم و فکر کنیم 
آمدن دموکراتها دالر سه هزار تومان 
تاثیر  بحث  در  که  می شود، همچنان 
برنامه  به  متکی  باید  اشتغال  بازار  بر 
ها و فضای کار داخلی خودمان باشیم.

ثیر  تا تحلیل  در  نجف،  حمید 
ایران  اشتغال  بازار  بر  آمریکا  انتخابات 
گفت: معتقدم انتخابات آمریکا تا حدودی 
تاثیر خود را بر بازارهای داخلی ایران از 
جمله بازار مسکن و کار گذاشته است 
ولی تصور می کنم که کوتاه مدت باشد 
چون سیاستهای کالن کشورها با رفت و 
آمد یک رئیس جمهور تغییر نمی کند.

های  برنامه  به  اشتغال  بحث  در 
خودمان متکی باشیم

بازار  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
تا زمانی است که  تاثیرگذاری  اشتغال 
ما  نباشیم.  خارجی  سیاست  به  متکی 
اشتغال  سیاستهای  و  ها  برنامه  باید 
 8۰ بازار  از  کنیم،  دنبال  را  خودمان 
میلیونی که در داخل داریم غافل نشویم 
با  توانیم  می  که  هایی  بستان  بده  و 
سخت  هرچند  ر  همجوا کشورهای 
مرغ  تخم  نباید همه  لذا  باشیم  داشته 
آمریکا  انتخابات  را در سبد  های خود 

و  داخل  به  متکی  باید  بلکه  بگذاریم 
منتظر  و  باشیم  خودمان  کار  فضای 

رئیس جمهور بعدی آمریکا نباشیم.
بیان  با  کار  حوزه  کارشناس  این 
و  ملی  منافع  هم  تها  دموکرا ینکه  ا
درباره  کنند،  می  دنبال  را  خود  حزبی 
تاثیرپذیری بازار ارز از انتخابات آمریکا 
اظهار کرد: اینکه فکر کنیم بایدن بیاید 
تصور  شود  می  تومان  هزار  سه  دالر 
غلط و اشتباهی است. ممکن است از 
نظر بعد روانی در جامعه تاثیر بگذارد، 
عرضه زیاد شود و دالر پایین بیاید ولی 
در کل سیاستهای کالن، پایدار و مدت 
یک  اقتصادی  وضعیت  که  است  دار 
کشور را ترسیم می کند. بنابراین آمدن 
ترامپ یا بایدن تاثیرگذاری چندانی در 
اقتصاد ایران نخواهد داشت و تنها در 
نوسانات  و  روانی  اثرات  مدت  کوتاه 

قیمتها را شاهد خواهیم بود.
به دموکرات ها خوشبین نباشیم!

نجف گفت: در عرصه سیاسی دو 
رابطه  و  معامله  مذاکره،  هم  با  طرف 
یک  فقط  که  نیست  اینطور  و  دارند 
اگر  این  بنابر  باشد؛  کار  پای  طرف 
قرار باشد سیاستهایمان را تغییر دهیم 
داخلی  رویکردهای  یکسری  به  باید 
سیاستهای  که  همچنان  اما  برگردیم 
نکرده  تغییر  ها  آمریکایی  قبال  در  ما 
شرارتهای آنها هم در قبال ملت ایران 
است  ممکن  تنها  داشت  خواهد  ادامه 
روشهای آنها تغییر کند که آن هم به 
سیاستهای ما بر می گردد لذا در کل 

نباید به دموکراتها خوشبین باشیم.
به  ر  کا حوزه  رشناس  کا ین  ا
آمدن  کار  روی  با  برجام  سرنوشت 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  تها  دموکرا

تغییر  و  شد  باز  درهایی  برجام  بحث 
و تحوالتی در کشور رخ داد طبعا آنها 
رصد می کنند که این اتفاقات به کجا 
انجامید و چه نتایجی دربرداشت و بر 
می  تصمیم  خود  سیاستهای  اساس 
رفتار  چگونه  برجام  درباره  که  گیرند 
فشار  ها  روپایی  ا معتقدم  ما  ا کنند 
خواهند آورد که آمریکا به برجام برگردد 
خروج  با  دموکراتها  خود  که  همچنان 
از برجام به شدت مخالف بودند چون 
سیاست  و  هستند  زدایی  تنش  دنبال 
طرفه  دو  رابطه  یک  هم  زدایی  تنش 
خروجی  اساس  بر  کل  در  اما  است 
تصمیم  اند  گرفته  برجام  از  که  هایی 

خواهند گرفت.
ولی  است  قطعی  ترامپ  رفتن 

مقاومت خواهد کرد
وی در پایان رفتن ترامپ را قطعی 
دانست و گفت: با این حال معتقدم به 
راحتی کاخ سفید را ترک نمی کند و 
مقاومت خواهد کرد چون ترامپ اهل 
باج دادن نبود و روش مدیریتی خاص 
قبال  در  که  دیدیم  داشت.  را  خود 
سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، 
اروپایی ها و حتی رسانه های داخلی 
لذا رفتن  خودشان چه طور عمل کرد 
او با توجه به آنکه هواداران خودش را 
دارد، به احتمال زیاد با خرابکاری ها و 
شلوغ کاری هایی همراه خواهد بود تا 
دو ماه آینده که انتقال قدرت رخ بدهد 

و دولت جدید سرکار بیاید.

بازدید مدیرعامل بانک دی از شعبه گنبدکاووس
دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعبه گنبدکاووس بر 

لزوم مدیریت منابع و مصارف در راستای سودآوری هر چه 
بیشتر بانک تاکید کرد.

 به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی 
بانک دی، دکتر کریمی با بیان این که سودآوری الزمه 
ادامه حیات هر بنگاه اقتصادی است، افزود: در پی اقدامات 
هیئت مدیره برای اولین بار در ۵ سال اخیر، سود عملیاتی 

برای بانک شناسایی شده است و انتظار می رود با تالش مضاعف همکاران و بهبود 
کسب و کار بانک و کاهش مطالبات غیرجاری، روند سودآوری با شتاب بیشتری 

استمرار داشته باشد.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به این که شعب باید جذب منابع ارزان قیمت، 
صدور ضمانتنامه و تخصیص بهینه منابع و مصارف را سرلوحه فعالیت ها قرار دهند، 
افزود: عملکرد شعب در راستای تحقق برنامه عملیاتی می تواند زمینه دستیابی به 

اهداف استراتژیک بانک را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم آورد.
وی، توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانکداری 
دیجیتال را از مهم ترین اولویت های بانک دی دانست و گفت: بانک دی تالش 
کرده با گسترش ارائه خدمات غیرحضوری به ویژه در دوره شیوع کرونا در راستای 
اقدامات موثری  آنان  از سالمتی  بیشتر مشتریان و صیانت  رضایتمندی هر چه 

انجام دهد.
کریمی همچنین ضمن قدردانی از تالش های کارکنان شعب که با حداکثر 
توان در حال خدمت رسانی به مشتریان هستند، گفت: مشتری مداری،مهم ترین 
اصل در بانک دی است و باید تالش کنیم با بهره گیری از فناوری های نوین، 
آموزش های مستمر و ترویج روحیه مشتری مداری این اصل را به مهم ترین مزیت 

رقابتی بانک دی تبدیل کنیم.
مدیرعامل بانک دی با تاکید بر اهمیت تکریم خانواده معزز شهدا و ایثارگران 
به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های بانک دی، افزود: تکریم مشتریان به ویژه 
خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری یکی از ارزش های مهم بانک به شمار 
می رود و همکاران شعب باید ضمن رعایت این اصل بر روند تسهیل ارائه خدمات 

مطلوب بانکی و با کیفیت برای رضایتمندی حداکثری آنان اهتمام ورزند.
تاکید بر لزوم رعایت بهداشت اعتباری و دقت در رعایت مقررات و قوانین 
در زمان پرداخت تسهیالت و اعتبارسنجی مشتریان و سرعت بخشیدن به وصول 

مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک دی در این بازدید بود.
گفتنی است در جریان این بازدید، کارکنان شعبه گنبد کاووس در نشستی 
صمیمانه با مدیرعامل، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه های مختلف 

مطرح کردند و با ایشان به تبادل نظر پرداختند.

زمام صنعت بیمه در دست یک موسسه حقوقی خصوصی
رئیس کل بیمه مرکزی در شرایطی احکام هیات موسس یک موسسه حقوقی 
به نام بازار متشکل بیمه ای را صادر کرده که هنوز شورای عالی بیمه به عنوان نهاد 

باالدستی، راه اندازی این بازار را تائید نکرده است.
بازار متشکل بیمه ای واژه جدیدی است که چند هفته ای هست که از سوی 
بیمه مرکزی در ادبیات بیمه ای بر سر زبان ها افتاده است؛ بازاری که نه تنها هیچ 
خبری در رابطه با آن منتشر نشده تا جزئیات آن مشخص باشد، بلکه دست اندرکاران 
و اعضای هیأت مؤسس آن هم اطالعات دقیقی از جزئیات آن ندارند و بر این 
باورند که این بازار، تنها یک پوسته است که باید برای درون آن، برنامه ریزی کرد.

سی ام مهرماه بود که بیمه مرکزی، خبری مبنی بر راه اندازی بازار متشکل 
بیمه ای را منتشر کرد که در آن، هدف هایی همچون کاهش عدم تقارن ها در صنعت 
بیمه یادآوری شد و به زعم اعضای هیأت مؤسس، قرار بر این شد که زمینه ای 
فراهم شود تا هزینه های مبادله، افزایش شفافیت، ارتقای رقابت، انسجام بخشی و 
روزآمدسازی ساختاری و کمک به تقویت نرخ گذاری کارا و حرفه ای و منصفانه 

حق بیمه در ریسک های دارای واگذاری اتکائی در بازار بیمه کشور محقق شد.
آنگونه که بیمه مرکزی می گوید، دستیابی به شرایط عمومی و خصوصی 
حرفه ای قبول ریسک بر اساس اصول قابل قبول بین المللی از جمله اهداف راه اندازی 
بازاری است که قرار است پسوند متشکل را به دوش کشد و زمینه را برای اصالح 
آنچه که تاکنون خطاهای صنعت بیمه بوده است، فراهم کند. اما موضوع به همین 

سادگی ها هم که اعضای هیأت مؤسس باور دارند نیست.
واقعیت آن است که هنوز خود هیأت مؤسس نیز به درستی نمی دانند که 
راه اندازی بازار متشکل بیمه ای با چه ساز و کاری قرار است صورت گیرد و در ادامه 
مسیر، این بازار چه مسئولیت هایی را در عرصه واقعی و به دور از شعارزدگی در 
صنعت بیمه پیش ببرد؛ چراکه به گفته اعضای هیأت مؤسس، هنوز هیچ ابعادی 
از این بازار مشخص نیست و از همه مهمتر، معلوم نیست که شورای عالی بیمه 

به عنوان نهاد باالدستی صنعت، با راه اندازی این بازار موافقت خواهد کرد یا خیر.
موضوع اصلی آن است که به گفته بیمه مرکزی، بازار متشکل بیمه ای قرار 
است در قالب یک مؤسسه خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل به کار خود 
ادامه دهد و برنامه کسب و کار آن، دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد؛ در حالی که 
مشخص نیست که بر چه اساسی، هیأت مؤسس آن تشکیل شده اند؛ اما برخی از فشار 
عده ای به رئیس کل بیمه مرکزی برای راه اندازی عجوالنه این مؤسسه خصوصی 
خبر می دهند و اتفاقاً همان عده در هیأت مؤسس، زمام امور را در دست گرفته اند.

نوحی،  صدیق  مینا  حجاریان(،  سعید  نزدیکان  )از  حجاریان  مسعود 
پرویزخسروشاهی، علی جهانگیری، سیدمحمد مهدی علوی، علی ضیایی، غالمعلی 
غالمی، کامبیز پیکارجو، یونس مظلومی، علی اسماعیلی پور، حسن رضاعباسیان فر، 
محسن قره خانی و خلیل ارجمندی با حکم رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان اعضای 
هیأت مؤسس بازار متشکل بیمه منصوب شده اند و اتفاقاً گفتگوهای خبرنگار مهر 
با برخی از آنها حکایت از آن دارد که هنوز به درستی نمی دانند قرار است در این 
بازار چه فعالیتی داشته باشند و چه گام هایی را تدارک ببینند؛ چراکه به گفته آنها، 
بازار متشکل بیمه ای هنوز هویت خارجی ندارد و شورای عالی بیمه تأسیس آن را 

صحه گذاری نکرده است.
مسعود حجاریان، عضو هیأت مؤسس بازار متشکل بیمه ای در گفتگو با خبرنگار 
مهر می گوید که هنوز ابعاد بازار متشکل بیمه ای مشخص نیست که بتوان در مورد 
آن اطالع رسانی صورت داد؛ در واقع بیمه مرکزی به این منظور هیأت مؤسس را 
تعیین کرده که آنها بتوانند اساسنامه اولیه را تدوین نمایند؛ اما راه اندازی آن نیاز به 

تصویب شورای عالی بیمه دارد.
وی می افزاید: زمان راه اندازی این بازار نیز هنوز مشخص نیست و ابتدا باید در 
نهادهای باالدستی به تصویب برسد و سپس اطالع رسانی در این رابطه انجام شود.

مینا صدیق نوحی، دیگر عضو هیأت مؤسس بازار متشکل بیمه ای نیز در این 
رابطه به خبرنگار مهر می گوید: هنوز به جمع بندی کامل در رابطه با چگونگی 
فعالیت بازار متشکل بیمه ای نرسیده ایم و باید ابعاد آن بیشتر مشخص شود تا بتوان 

در رابطه با آن اطالع رسانی کرد.
سیاست گذاری باید توسط بیمه مرکزی مشخص می شد نه هیأت مؤسس!

بیمه مرکزی در حالی به اذعان هیأت مؤسس تدوین اساسنامه و تعیین چارچوب 
فعالیت بازار متشکل بیمه را به هیأت مؤسس واگذار کرده که به نظر می رسد این 
کار باید توسط خود بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه انجام می شد و در چارچوب 
تعیین شده، هیأت مؤسس اقدام به تشکیل این بازار می کردند. و حتی مشخص 
نیست اعضای هیأت مؤسس با چه معیارها و بر اساس کدام صالحیت های فنی و 

حرفه ای انتخاب شده اند.
عدم ریل گذاری از سوی بیمه مرکزی برای این بازار پیش از انتخاب هیأت 
مؤسس از انجا پیداست که برخی اعضای هیأت مؤسس هیچ اطالعی درباره نحوه 
فعالیت آن ندارند و حتی برخی در ابتدای اعالم خبر تأسیس بازارمتشکل بیمه، 
از اینکه نامشان در ترکیب هیأت مؤسس بازار متشکل بیمه درج شده اظهار بی 

اطالعی می کردند.
اما در مقابل، برخی مقامات صنعت بیمه نیز در این رابطه اظهارنظر کرده اند. 
به باور آنها باید به این سوال پاسخ داد که آیا در شرایط کشور، نیاز به راه اندازی 
این بازار چقدر وجود دارد. مصطفی کیایی، یکی از کارشناسان صنعت بیمه، می گوید: 
نهاد ناظر بر ریسک های بسیار بزرگ نظارت می کند که من به عنوان یک بیمه گر 
اتکایی همواره منتقد آن هستم که ریسک های بزرگ و متوسط از سوی بیمه مرکزی 
مورد نظارت قرار نمی گیرد؛ پس اگر بیمه مرکزی بر این ریسک ها نظارت کند، بهتر 
می توان بر نرخ شکنی شرکت های بیمه که یکی از اهداف راه اندازی بازار متشکل 
بیمه ای است، با توجه به آئین نامه ها و اختیاراتی که دارد، بسیار بهتر نظارت کند.

به هر حال تا زمانی که ابعاد راه اندازی و نوع عملکرد بازار متشکل بیمه ای 
مشخص نباشد، نمی توان انتظار داشت که این بازار کار را به خوبی پیش ببرد و گام 

مثبتی در صنعت پرابهام بیمه بردارد.

ماه مهر و مهر بانک ملی ایران برای جوانان

را  پتروشیمی؛ کلیدی که قفل خام فروشی  صنعت 
باز کرد

از  جلوگیری  بر  اخیر  دهه  در  پتروشیمی،  صنعت  مدیریت  راهبرد 
خام فروشی متمرکز بوده است، اما باید اذعان کرد که تحریم ها نیز در سوق 

دادن اقتصاد ایران به سمت جدایی از خام فروشی بی تأثیر نبود.
و  نفت  منابع  دارای  کشورهای  بزرگ  معضالت  از  یکی  خام فروشی 
از  نمی توانند  روزآمد  فناوری های  از  فاصله  به دلیل  است، ین کشورها  گاز 
منابع زیرزمینی خود نهایت بهره را ببرند و به همین دلیل مجبورند برای 
به دست آوردن درآمد، ذخایری خود را در قالب خام فروشی به کشورهای 

صاحب فناوری بفروشند.
و  یازدهم  دولت های  در  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  گزارش  به 
اقتصادی  گروه  در  ویژه ای  برنامه های  خام فروشی،  کاهش  برای  دوازدهم 
دولت پیگیری شد. آن چنان که ضمن بررسی نتایج حاصله، به ویژه در صنعت 
پتروشیمی و حوزه نفت، باید گفت دولت تدبیر و امید در ممانعت از خام فروشی 
کارنامه موفق تری را نسبت به دولت های پیش از خود به ثبت رسانده است. 
فراموش نکنیم در زمان تحریم اهمیت چنین سیاستی در قبال حفظ ارزش 
مواد خام و ذخایر زیرزمینی کشور دوچندان می شود. در سال ۹۰ مقام معظم 
رهبری به دلیل شرایط ویژه ای که بر کشور تحمیل شده بود، ضمن تأکید 
این  آثار  اکنون  دادند،  بارها هشدار  به دولت وقت  را  این موضوع  فراوان، 

رهنمودها در دولت یازدهم و دوازدهم مشهود است.
خام فروشی را هم دور زدیم!

موهبت های  صادرات  و  فروشی  خام  از  ممانعت  برای  دولت  برنامه 
رایگان طبیعت، تنها یک ادعا یا آرزوی تحقق نیافته نیست. در ایران و طی 
۶۰ سال اخیر هیچ گاه اتفاق نیفتاده است که صادرات مواد غیرنفتی از مواد 
نفتی پیشی گیرد، اما این مهم در دولت حسن روحانی رخ داد. برای نمونه 
حجم تجارت غیرنفتی در سال ۹8 به 8۰ میلیارد دالر رسید که در مقایسه 
با مقدار صادرات غیرنفتی سال ۹۱ که حدود 43 میلیارد دالر بود، رشدی 
نزدیک به صددرصدی را نشان می دهد. همگام با پرهیز از خام فروشی، با 
نگاهی به تولید و فروش محصوالت پتروشیمی در می یابیم صنعت پتروشیمی 
در ممانعت از خام فروشی نقشی بسزا در کشور داشته است. برای نمونه در 
سال ۹۹ که ویروس کرونا در صادرات بسیاری از کشورها خلل جدی وارد 
کرد، صنعت پتروشیمی ایران توانست در تولید محصوالت خود هشت درصد 
رشد ثبت کند، اگر رشد تولید محصوالت پتروشیمی را به معنای کاهش 
مقدار خام فروشی بدانیم، باید اذعان کرد در هفت ماه نخست سال ۹۹، هشت 

درصد از خام فروشی به سبد سودآوری صنعت پتروشیمی واریز شده است.
پتروشیمی؛ کلید قفل خام فروشی

از  تأثیر خوش بینی به ممانعت صنعت پتروشیمی  نیز  در بورس کاال 
خام فروشی و ادامه این روند آشکارا به چشم می آید. برای نمونه، در سال 
۹8 حجم معامالت محصوالت پتروشیمی بورس کاال در حدود 4.۶ میلیون 
و با ارزش تقریبًا 43 هزار میلیارد تومان بود. طبق گزارش های موجود ارزش 
این تاالر در مقایسه با سال ۹7 با رشدی 38 درصدی همراه شد. این رشد 

در سال ۹۹ نیز ادامه داشت.
ملی  صنایع  شرکت  مدیرعامل  محمدی،  بهزاد  سخنان  اساس  بر 
بورس کاال  پتروشیمی در  اردیبهشت سال ۹۹ محصوالت  پتروشیمی، در 
نسبت به مدت مشابه با ۱۱ درصد افزایش معامالت همراه بوده است. عموم 
این ارقام را باید دال بر فاصله گرفتن از خام فروشی دانست، زیرا به گفته 
محمدی، با افزایش طرح ها در سال ۱4۰۰ میزان مصرف منابع نفت و گاز 
به ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز می رسد و به این ترتیب فرآیند گذار 

از خام فروشی به شکل واقعی در حال انجام است.
هرچند مدیریت صنعت بزرگ پتروشیمی از همان ابتدای دولت دکتر 
روحانی به سمت و سویی بود که از خام فروشی جلوگیری شود، اما باید اذعان 
کرد که تحریم ها نیز در این زمینه و سوق دادن اقتصاد ایران برای جدایی از 
خام فروشی بی تأثیر نبود. تأکیدات رئیس جمهوری در گفت وگوی تلفنی با وزیر 
نفت در اوایل امسال که بر فاصله گرفتن هر چه بیشتر از خام فروشی بود، 
نشان می دهد مدیریت آغاز و پایان دولت تدبیر و امید برای دوری گزیدن 

از خام فروشی محصور در یک شب و دو شب نیست.
بنا به گفته بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
درآمد ارزی پتروشیمی ایران تا سال آینده به رقم بی سابقه  2۵ میلیارد دالر 
خواهد رسید. این مقدار هدف از درآمدزایی از صنعت پتروشیمی اگر مصداق 
دوری از خام فروشی نباشد، پس چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ 
ناگفته نماند تولیدات صنعت پتروشیمی با هدف ممانعت از آینده فروشی و 
خام فروشی، طی جهش های دوم و سوم به مقدار ۱۰۰ میلیون تن می رسد، 
رقم 2۵ میلیارد دالر یادشده نیز در پنج سال آینده، به 34 میلیارد دالر می رسد.

توسط  خام فروشی  زنجیره   قطع  تأیید  و  تأکید  با  نیز  رئیس جمهوری 
پتروشیمی ها گفته بود: »هم در پتروشیمی و هم در فوالد، ما از خام فروشی 

جدا شدیم و وارد مرحله ارزش افزوده و زنجیره های بعدی شده ایم«.
نگاهی به آمار رسمی کشور نیز مؤید همین موضوع است، زیرا پایان 
امسال نسبت به سال ۹2، مقدار تولید محصوالت پتروشیمی سراسر کشور 
دارای  که  استان ها  از  بعضی  در  البته  داشت،  خواهد  برابری  دو  افزایشی 
واحدهای پتروشیمی هستند، این مقدار بیشتر است. برای نمونه در استان 
آذربایجان غربی، تولید محصوالت پتروشیمی تا اوایل شهریور امسال رشدی 
3.۵ برابری را تجربه کرده است. دولت دونالد ترامپ این قضیه را به خوبی 
درک کرد و به همین سبب سراغ تحریم مدیران ارشد این صنعت رفت؛ مهر 

تأییدی بر رشد صنعت پتروشیمی در جهت شکست پروژه تحریم!

عملیات حفاری فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی آغاز شد
عملیات حفاری چاه های طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی 

با استقرار دکل حفاری در موقعیت مرزی SPD۱۱B آغاز شد.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، محسن رضائی، سرپرست طرح 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی درباره فعالیت های اجرایی آخرین طرح توسعه 
از بخش ایرانی بزرگ ترین میدان گازی جهان در آب های خلیج فارس گفت: 
با استقرار نخستین دکل حفاری در موقعیت طرح توسعه فاز ۱۱، عملیات 
از میدان  افزایش تولید گاز  SPD۱۱B به منظور  حفاری چاه های موقعیت 

مشترک پارس جنوبی آغاز شد.
 SPD۱۱B وی با اشاره به نصب جکت 2 هزار و 2۰۰ تنی در موقعیت
در ابتدای خردادماه امسال گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
هم اکنون دکل ایرانی MD-۱ تحت مالکیت شرکت حفاری مپنا، در این 
برای  موقعیت مستقر و عملیات حفاری ۱2 حلقه چاه توصیفی-توسعه ای 
میلیون   28 )معادل  مکعب  فوت  میلیارد  یک  روزانه  برداشت  به  دستیابی 

مترمکعب( گاز ترش اجرایی شده است.
سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با بیان اینکه در راستای 
حفاری  جنوبی،  پارس  گازی  میدان  از  تولید  ظرفیت  افزایش  در  تسریع 
چاه های موقعیت SPD۱۱B در دو مرحله انجام می شود، افزود: در مرحله 
اول با حفاری و تکمیل پنج حلقه چاه توصیفی - توسعه ای و نصب سکوی 
SPD۱۱B، تولید اولیه از این طرح به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز 
در روز محقق خواهد شد، سپس با انجام عملیات حفاری و تکمیل هفت 
حلقه چاه توسعه ای دیگر، هم زمان با تولید اولیه، مجموع برداشت از این 
سکو به روزانه یک میلیارد فوت مکعب )معادل 28 میلیون مترمکعب( گاز 

ترش افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به کارفرمایی 
شرکت نفت و گاز پارس از سوی شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار اصلی 
طرح در هر دو بخش روسطحی و زیرسطحی در حال انجام است. هدف از 
اجرای این طرح، تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز غنی و انتقال آن به 

پاالیشگاه های خشکی پارس جنوبی است.
در ادامه توسعه این طرح، نصب تأسیسات فشارافزایی به منظور افزایش 
دوره تولید پایدار و استحصال حداکثری گاز از میدان گازی پارس جنوبی در 

دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار دارد.

کارشناس حوزه کار:

به دموکرات ها خوشبین نباشیم!
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زیر نظر: محمد امامی

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به 
مشکل خروج نخبگان از کشور و کمبود 
نیروهای خبره در اکثر کسب وکارها، گفت: 
فناوری  شرکت های  دارایی  بزرگ ترین 
اطالعات نیروهایشان هستند و خروج آنها، 
بزرگ ترین ضربه را به این کسب وکارها 
می زند و تا زمانی که در وضعیت کالن 
اقتصادی کشور تغییری رخ  حاکمیتی و 
ندهد، صنف به تنهایی نمی تواند اقدامی 
در  می تواند  موضوع  این  و  دهد  انجام 
میان مدت ضربات جبران ناپذیری نه فقط 
به  که  آنالین  کسب وکارهای  حوزه  به 

کل کشور بزند.
و  اطالع  درباره  محمدی،  جعفر 
دغدغه  از  حاکمیت  و  دولت  بدنه  درک 
اطالع  داشتن  داد:  توضیح  کسب وکارها 
و درک، دو موضوع متفاوت است. ما در 
موقعیت های مختلف مشکالت و موانع را 
اطالع می دهیم و به صورت عمومی برای 
دولت و به صورت خاص برای سازمان های 
مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی 
کمیسیون ها،  در  همچنین  می فرستیم. 
دولت  مختلف  حوزه های  از  نمایندگانی 
دغدغه های  و  کرده  دعوت  حاکمیت  و 
کسب وکارها را مطرح کرده و آنها را در 

جریان گذاشته ایم.
این  این،  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
نهادها به تاثیر عظیم این مشکالت خیلی 
آگاه نبوده و درکی واقعی از آن ندارند. ما 
سعی می کنیم این درک را ایجاد و تاثیر 
این مشکالت را پررنگ تر کنیم. بعضی 
وقتها هم این نهادها مطلعند و می دانند 
اما  چیست،  مشکالت  این  اثر  گستره 
اراده ای برای رفع آنها ندارند، یا به گفته 
همه نهادها، از دست همه آنها خارج است. 
مشخص نیست که باالخره چه نهادی در 
کشور توانایی اجرای این بهبودها را دارد.

نظام  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
نهادهای  اینکه  بیان  با  رایانه ای  صنفی 
نظارتی در خیلی از موارد از مدل تجاری 
فضای  کسب وکارهای  فرآیندهای  و 
مجازی اطالع دقیقی ندارند، گفت: برای 
مثال، شیوه فعالیت پلتفرم ها و موضوعات 
بیمه ای و مالیاتی سرویس دهندگان آنها 
برای بسیاری از این نهادها چندان قابل 
درک نیست. اینها مواردی است که برای 
چارچوب های  با  و  داشته  تازگی  کشور 
قبلی تناسبی ندارد و به واسطه همین عدم 
آگاهی، جسارت انجام اقدامات الزم وجود 
ندارد؛ مگر اینکه مدل های تجاری جدید 
توسط این نهادها درک شده و اطالعات 
کافی و الزم برای تصمیم گیری در اختیار 

آنها قرار داده شود.
قوانین  اساس  بر  فضا  ساماندهی 

قدیمی امکان پذیر نیست
ساماندهی  اینکه  بیان  با  محمدی 
اساس  بر  جدید  کسب وکارهای  فضای 
مجوزساالر  نظام  و  قدیمی  نین  قوا
الزمه  گفت:  نیست،  امکان پذیر  فعلی 
این  مجازی  فضای  درست  ساماندهی 
است که از مدل و شیوه مجوزساالری یا 
کنترل های پیشینی به سمت نظارت های 
اینکه  جای  به  کنیم.   حرکت  پسینی 
و  بخش نامه ها  بر  حاکمیت  و  دولت 
دستورالعمل های موجود تاکید کند، باید در 
کارگروه هایی با حضور فعال )و نه نمایشی( 
بخش خصوصی، این موضوعات روز مورد 
بررسی قرار گرفته و چارچوب های مناسب 

ترسیم شود.
حاکمیت  لَختی  به  اشاره  با  وی 
مدل های  و  استارت آپ ها  با  برخورد  در 
کسب وکاری نوین اظهار کرد: با توجه به 
اینکه دولت و حاکمیت در بسیاری از مواقع 
در برابر نظرات بخش خصوصی مقاومت 
دارند، کار آسانی در پیش نداریم. در هر 
صورت باید تالش کنیم تا در الیه های 

کالن تصمیم گیری، نظام تنظیم  مقرراتی 
مطابق با شرایط روز استقرار پیدا کرده و 
این موارد در نظام جایگزین لحاظ شوند. 
برقراری  مسیر،  این  در  موفقیت  الزمه 
بخش های  با  موثر  تعامل  و  رتباط  ا

تصمیم گیر دولت و حاکمیت است.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه 
قوانین واحدی برای پلتفرم ها وجود ندارد، 
گفت: بسیاری از موضوعات پلتفرم های 
شبیه  کاری  مختلف  در حوزه های  فعال 
بوده و هم پوشانی زیادی وجود دارد. به 
هر  بخشی  تنظیم گرهای  اینکه  جای 
به  تنظیم گرها  سایر  موازات  به  کدام 
این موضوعات ورود کنند، باید به سمت 
تنظیم گیری افقی حرکت کنیم و مسائلی 
که در همه کسب وکارها مشترک است، 
توسط یک تنظیم گر مشترک، و البته در 
تعامل نزدیک و فعال با نمایندگان بخش 
خصوصی، چارچوب گذاری شود. در حال 
حاضر، مرکز ملی فضای مجازی به این 
شیوه تنظیم گری ورود پیدا کرده و ما هم 
این  در  مرکز  با  و  می کنیم  دفاع  آن  از 

خصوص در تعامل نزدیک هستیم.
حرکت به سمت خودتنظیمی بازار 

در حوزه های مختلف
محمدی ادامه داد: از سوی دیگر در 
بسیاری از موارد، در الیه های حاکمیتی 
نیاز به تنظیم گری نیست و بازار می تواند 
خودتنظیمی کند. با توجه به بلوغ صنفی 
با  تخصصی  کمیسیون های  وجود  و 
کارگروه های متعدد، سازمان نظام صنفی 
در  است.  کرده  پیدا  ورود  حوزه  این  به 
این راستا، در نظر داریم که قوانین نرم 
حوزه هایی  برای  را  دستورالعمل هایی  یا 
وجود  آن  برای  قانونی  پایه های  که 
دارای  اجرا  یا  طراحی  در  ولی  دارد، 
پیچیدگی ها و ابهامات بوده یا کسب وکارها 
اشراف کافی  آنها  به  مرتبط  نهادهای  و 
خاطرنشان  کنیم.وی  شفاف  را  ندارند 
حضور  با  که  دستورالعمل هایی  کرد: 
و  شده  تهیه  کسب وکارها  خود  فعاالنه 
بازخوردهای نهادهای دولتی و حاکمیتی 
طرف  دو  هر  و  می شود،  لحاظ  آنها  در 
نیز برای بهبود فضای کسب وکار آنها را 
می پذیرند. به عنوان مثال، کارگروه حقوقی 
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان، در 
حال حاضر آماده سازی راهنمای حقوقی 
و  حقوقی  مسوولیت  »حدود  موضوع  با 
کیفری پلتفرم های کسب وکاری در برابر 
اعمال کاربران خود« را در دستور کار دارد.

مشکالت  به  اشاره  با  محمدی 
با  بیان کرد:  اقتصادی سال های گذشته 
وجود همه مشکالت اقتصادی موجود و 
رشد منفی اقتصادی کشور، حوزه فناوری 
اطالعات به واسطه ماهیتی که دارد، با 
رشد مواجه بوده است؛ زیرا با بهره گیری 
از این فناوری، امکان استقرار مدل های 
خدمت رسانی جدید، یا افزایش بهره وری 
طریق  از  سنتی  ناکارآمد  فرآیندهای  در 
در  درواقع  دارد.  وجود  دیجیتال  تحول 
این  ارتباطات  و  فناوری اطالعات  حوزه 
این  و  بوده  کمتر  نسبت  به  مشکالت 

حوزه هم به عنوان صنعت و هم به عنوان 
ابزار می تواند محرک و کمک کننده سایر 

بخش های اقتصادی باشد.
سمت  به  ید  با مختلف  یع  صنا

دیجیتالی شدن بروند
عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی 
اشاره  با  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 
شرایط  در  دیجیتال  اقتصاد  نقش  به 
فناوری  دوره،  این  در  کرد:  اظهار  کرونا 
بخش  توانست  ارتباطات  و  اطالعات 
زمینه  در  کشور  مشکالت  از  عمده ای 
و  کاال  به  دسترسی  دورکاری،  آموزش، 
خدمات، سرگرمی را رفع کند. همچنین 
 در حضور تحریم های گسترده و شرایط 
رکورد تورمی در کشور، رشد پلتفرم های 
کسب وکاری و اقتصاد مشارکتی در کاهش 
هزینه ها و مشکالت مردم موثر بوده است.

وضعیت  در  داد:  ادامه  محمدی 
اقتصادی فعلی، باید به صنایع دیگر کمک 
کنیم تا با استفاده از فناوری  اطالعات و 
ارتباطات بهره وری شان را افزایش دهند؛ 
از آن طرف باید با رفع موانع و تسهیل 
فضا، زمینه رشد کسب وکارهای پلتفرمی 
دو  این  کنیم.  فراهم  گذشته  از  بیش  را 
فعالیت در کنار هم باعث توسعه اقتصاد 
دیجیتالی شده و امکان استفاده از خدمات 
مختلف را برای مناطق مختلف به صورت 
عادالنه فراهم می کنند. بدنه فعاالن حوزه 
هم به این نقش خود واقف بوده و به آن 
باور دارد، به همین دلیل برای اقداماتی 
که در این خصوص انجام می شوند، ارزش 
قائل هستند و نهایت بهره برداری را از آن 

به عمل می آورند.
ت  ا ثر ا ه  ر با ر د هی بخشی  گا آ

تحریم های داخلی و خارجی
بر  به نقش تحریم ها  اشاره  با  وی 
اطالعات  فناوری  حوزه  کسب وکارهای 
و ارتباطات بیان کرد: ما در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات معموال از دو طرف 
یک  طرفی  از  می شویم.  واقع  مظلوم 
ما  به  خارجی  خدمات  و  سایت ها  سری 
دیگر،  سوی  از  و  نمی دهند  سرویس 
یک سری سرویس ها از سمت خودمان 
این موضوع  بسته می شوند.  ما  روی  به 
با  را  خدمت رسانی  و  توسعه  فرآیندهای 
مشکالت جدی مواجه می کند. بسیاری 
این  به  دسترسی  با  که  فعالیت هایی  از 
سرویس ها می توانست چندهفته ای انجام 
شود، نیازمند زمان چندماهه است و حتی 
گاهی با صرف چند ماه هم نمی توان به 

خروجی های قبلی رسید.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی 
داد:  ادامه  رایانه ای  نظام صنفی  سازمان 
البته یکی از ویژگی های کسب وکارهای 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  حوزه 
آنهاست که  باال و چابکی  تطابق پذیری 
می دهند  وفق  موجود  شرایط  با  را  خود 
و راهکارهای جایگزین را پیدا می کنند. 
دغدغه ها  و  هزینه ها  مشکالت،  این  اما 
و مشغله های بسیاری را به کسب وکارها 
ناامید  باعث  می تواند  و  می کند  تحمیل 
شدن بخش زیادی از فعاالن این حوزه 
تاکید  موارد  این  رفع  باید روی  ما  شود. 

الزم  انرژی  زیرا  باشیم،  داشته  جدی 
تحریم ها  این  اثرات  رفع  صرف  که 
ند  می توا می شود،  خودتحریمی ها  و 
صرف باال بردن کیفیت خدمات و بهبود 
ارزش های ایجاد شده برای کاربران شود.

در  ما  ینکه  ا بیان  با  محمدی 
اطالع رسانی  خودتحریمی ها،  خصوص 
و  اثرات  و  و  کرده  آگاهی بخشی  و 
می کنیم،  بیان  ا  ر آن  خسارت های 
خود  خصوص  در  کرد:  خاطرنشان 
ارتباط  در  حاکمیت  بدنه  با  تحریمی ها، 
مستقیم هستیم و موارد مختلفی را تا به 

حال توانسته ایم برطرف کنیم.
وی در خصوص اقدامات الزم برای 
موضوع سرویس های تحریم کننده خارجی 
نیز، به دور زدن برخی از تحریم ها در الیه 
زیرساخت، تالش برای اشتراک تجارب در 
راستای جایگزینی سرویس ها با نمونه های 
آسان  استقرار  امکان  همچنین  و  دیگر، 
نمونه های خودمیزبان در زیرساخت های 

ابری اشاره کرد.
سازمان  پژوهش های  مرکز  ایجاد 
عه  لسا خلق ا تصمیمات  ز  ا ند  ا می تو

جلوگیری کند
نظام  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
صنف  اقدام  مهم ترین  رایانه ای  صنفی 
خلق الساعه  تصمیمات  با  مواجهه  در 
تعامل  را  حاکمیتی  و  دولتی  نهادهای 
این  بیشتر  گفت:  و  دانست  آنها  با  موثر 
نهادها به واسطه پیچیدگی های مدل های 
کسب وکاری نوین و عدم اشراف کافی، 
آنها  به  تخصصی  بخش  که  دانشی  از 
ما  اگر  می کنند.  استقبال  می کند  اضافه 
که  بدانیم  و  باشیم  داشته  مثبتی  تعامل 
نهادهای تصمیم گیر و قانون گذار در چه 
حوزه هایی در حال تصمیم گیری هستند 
آنها  بتوانیم دانش کافی برای هدایت  و 
کرده  تهیه  را  درست  تصمیم  سمت  به 
و در اختیارشان بگذاریم، می تواند خیلی 
داد:  ادامه  باشد.محمدی  کمک کننده 
کمیسیون های سازمان با نهادهای مرتبط 
با حوزه کاری خود ارتباط برقرار و سعی 
می کنند با تعامل و تهیه اسناد تخصصی 
بازخورد در خصوص پیش نویس  ارائه  و 
دستورالمعل ها و بخشنامه ها، در این مسیر 
تاثیرگذار باشند. ایجاد مرکز پژوهش های 
این  می تواند  متمرکز  به صورت  سازمان 
کرده،  سازماندهی  را  پراکنده  اقدامات 
با  و  کرده  جلوگیری  کاری ها  دوباره  از 
فکری  خوراک  شده،   ایجاد  هم افزایی 
مرتبط  نهادهای  تصمیم سازی  برای  را 
فراهم کرده و تا حد خوبی از تصمیمات 

خلق الساعه جلوگیری کند.
قطعی اینترنت، مرگ کسب وکارهای 

آنالین را به دنبال دارد
قطعی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
اینترنت بر کسب وکارها بیان کرد: برخی 
از موضوعات با امنیت ملی گره خورده و 
کاری  نیست.  اختیارات صنف  حیطه  در 
است  این  دهیم  انجام  می توانیم  ما  که 
که  کنیم  شفاف سازی  و  آگاه سازی  که 
اتفاقات این چنینی می تواند چه تاثیرات 
مخربی بر کسب وکارها داشته باشد. ما از 
آمار  با  تا  می کنیم  استفاده  موقعیتی  هر 
اثرات  مختلف،  تحلیل های  و  اعداد  و 
قطعی ها یا اختالالت اینترنتی را به تمام 

مراجع ذی ربط اطالع دهیم.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی 
داد:  ادامه  رایانه ای  نظام صنفی  سازمان 
در مواردی هم که اختالالتی در اینترنت 
اختالالت  کردیم  احساس  و  داشتیم 
اتفاقات  و  مشکل  بروز  باعث  می تواند 
ناگوار شود،  بیانیه دادیم یا این موضوعات 
و مشکالت حاصل از آنها را به صورت 
مداوم  موارد  این  کردیم.  منتقل  کتبی 
اینترنت،  ناپایداری  با  و  می شود  پایش 

 واکنش سریع نشان می دهیم.

یک مقام مسئول:

خروج نیروهای خبره، بزرگ ترین ضربه را به کسب وکارها می زند
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تم  حا محمد ، ز لبر ا
فشخامی:معاون فنی و عمرانی 
شهرداری کالنشهرکرج گفت: 
حصارک  شهدای  چندسطحی  پروژه 
افزوده  ارزش  شهرداری  و  شهر  برای 

بسیار زیادی ایجاد کرده است.
اینکه  به  اشاره  با  نصیری  عسگر 
حصارک  شهدای  چندسطحی  پروژه 
عنوان  است،  پل  دستگاه  شش  شامل 
نقطه  ترددترین  پر  در  پروژه  کرد:این 
تهران - کرج  )اتوبان  آزادراهی کشور 
- قزوین( در نقطه اتصال شهر کرج و 

کمالشهر اجرا شده است.
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
 )B۱( پل  مساحت  البرز  مرکزاستان 
را که مکمل پل قدیمی است۵۱۰ متر 
اعالم کرد و اظهار داشت:پل )B2( دو 
سمت  به  تهران  سمت  از  را  ترافیک 

کمالشهر هدایت می کند.
پل  اینکه  بر  تاکید  نصیری  با 
)B3( ترافیک کرج به سمت پل های 
)B4 و B۵(را هدایت می کند، اذعان 

کرد:پل B4 ترافیک حصارک به سمت 
پل های  پل B۵ که مکمل  و  تهران 
پروژه است، ترافیک حصارک به سمت 

بلوار پیام را تسهیل می کند.
عمرانی شهرداری  و  فنی  معاون 
با  دیگری  بخش  کرج  در  کالنشهر 
بیان اینکه پل B۶ ترافیک را از سمت 
قزوین به داخل شهر کرج هدایت می 
پنج  را  ها  رمپ  و  ها  پل  طول  کند، 

کیلومتر اعالم کرد و خاطرنشان شد:در 
این پروژه ۶8 هزار تن آسفالت استفاده 

شده است.
نصیری  با تاکید بر اینکه ۵۵ هزار 
تن بتن برای احداث پل ها استفاده شده 
مترمربع  هزار   22 داشت:  بیان  است، 

سطح پل های احداث شده است.
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
مرکزاستان البرز با اشاره به اینکه پروژه 

چندسطحی شهدای حصارک بزرگترین 
تهران-کرج- اتوبان  در  که  است  پلی 

داد:  توضیح  است،  قزوین ساخته شده 
پروژه  این  اجرای  برای  کاری  شرایط 
به دلیل وجود ترافیک در اتوبان سخت 

بوده است.
نصیری از پروژه شهدای حصارک 
به عنوان یک کار سخت مهندسی یاد 
کرد و مطرح کرد: این پروژه برای شهر 
و شهرداری ارزش افزوده بسیار زیادی 

ایجاد کرده است.
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
کالنشهر کرج با اشاره به اهمیت فضای 
سبز این پروژه، بیان داشت: این پروژه 
در ورودی شهر کرج واقع و فضایی زیبا 

را ایجاد کرده است.
نصیری در پایان با تاکید بر اینکه 
برخی از پل های این مجموعه از ۱۰ 
دقیقه تا نیم ساعت ترافیک را تسهیل 
می کند، اضافه کرد: اجرای این پروژه 
کاهش زمان سفر و آلودگی هوا را به 

همراه دارد.

نصیری معاون فنی و عمرانی شهرداری کالنشهرکرج:

پروژه چندسطحی شهدای حصارک ارزش افزوده باالیی ایجاد می کند
ــتان  ــرکت گاز اس ــرای ش ــر ب ــاری دیگ افتخ

ــمنان س
کســب رتبــه دوم بــا اختــالف کمتــر از ۱ امتیــاز در مقایســه بــا  3۱ 

شــرکت گاز اســتانی در ارزیابــی ســالمت نظــام اداری 
ســنجش میــزان ســالمت اداری شــرکتهای گاز اســتانی بــه اســتناد 
ــا  ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــام اداری و ب ــاء ســالمت نظ ــون ارتق ــاده 28 قان م
فســاد، وضعیــت شــرکتها را در اجــرای وظایــف قانونــی محولــه بررســی 

مــی نمایــد. 
علیرضــا اعوانــی سرپرســت شــرکت گاز اســتان ســمنان بــا اعــالم 
ایــن خبــر گفــت: شــرکت ملــی گاز ایــران در راســتای برگزاری ششــمین 
دوره ســنجش ســالمت اداری از دی مــاه ســال ۹8 اقــدام بــه ارزیابــی و 
رتبــه بنــدی شــرکتهای گاز اســتانی بــر اســاس مــدارک و مســتندات در 
ــی، شــفافیت، پاســخگویی، شایســته  ــون گرای شــاخصهای آمــوزش، قان
ســاالری، انضبــاط اداری و مالــی، الگــوی مصــرف و بهــره وری، اســتقرار 
و توســعه ســامانه هــای الکترونیــک و فــن آوری هــای نویــن و نظــارت 

و کنتــرل داخلــی نمــود.
اعوانــی بــا اشــاره بــه نقش مؤثــر ســالمت نظــام اداری در بهره وری 
و بهبــود مســتمر عملکــرد ســازمان گفــت: ارتقــاء تــک تــک شــاخصهای 
ایــن موضــوع از اولویتهــای برنامــه ریــزی و اقدامــات شــرکت گاز اســتان 

ــد. می باش
ــر اســاس  بررســی مــدارک و مســتندات   در اعــالم نتایــج  کــه ب
ــی  ــای نظارت ــد ه ــده از واح ــل آم ــه عم ــای ب ــتعالم ه ــات و  اس اقدام
صــورت پذیرفــت، شــرکت گاز اســتان ســمنان بــا کســب امتیــاز۹۵.82  
و بــا 3۰ درصدافزایــش امتیــاز نســبت بــه دوره قبلــی در مقایســه با ســایر 

شــرکتهای گاز اســتانی در رتبــه دوم ســطح برتــر قــرار گرفــت.
گفتنــی اســت در پنجمیــن دوره ایــن ارزیابــی ها شــرکت گاز اســتان 

ســمنان رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص داده بود.

بازدیــد قائــم مقــام مدیرعامــل در امور ســالمت 
و بهداشــت کارکنــان از پروژه ی بیمارســتان

علیرضــا مخبــر دزفولــی قائــم مقــام مدیرعامــل در امــور ســالمت و 
بهداشــت کارکنــان، عصــرگاه ۱4 آبــان مــاه ۱3۹۹ از پــروژه ی ســاخت 

بیمارســتان ۹۶ تختخوابــی شــرکت فــوالد خوزســتان بازدیــد کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار روابــط عمومــی، در ایــن بازدیــد کــه میثــم 
شــهنیانی معــاون برنامــه ریــزی و توســعه، مصطفــی اژدری زاده مدیــر 
ــف  ــکار و مســؤالن بخــش هــای مختل ــروژه هــای ســاختمانی، پیمان پ
ــن  ــد پیشــرفت ای ــروژه حضــور داشــتند، گــزارش جامعــی از رون ــن پ ای

پــروژه ارائــه گردیــد. 
در حاشــیه ایــن بازدیــد علیرضــا مخبر دزفولــی قائم مقــام مدیرعامل 
ــروژه ســاخت  ــان اظهــار داشــت: پ در امــور ســالمت و بهداشــت کارکن
ایــن بیمارســتان از جملــه خدمــات ارزشــمند شــرکت فــوالد خوزســتان 
در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی اســت کــه ســال هــا معطــل و 
ــدی  ــای محم ــاب آق ــا همــت جن ــود، لیکــن ب ــا شــده ب ــف ره بالتکلی
ــل آن مجــددا از ســرگرفته شــده و  مدیرعامــل پرتــالش شــرکت تکمی
بــا ســرعت مناســب و دقــت مطلوبــی در حــال پیشــرفت اســت. بخــش 
مهمــی از کار بــر روی مقــاوم ســازی ایــن بنــا متمرکــز شــده اســت؛ لــذا 
انتخــاب شــرکت هــای هلدینــگ فــوالد خوزســتان بــرای تکمیــل ایــن 
پــروژه مهــم و حســاس، بدلیــل تعلــق ســازمانی و شــناخت از ســابقه ایــن 
بنــا، تصمیــم کامــال مدبرانــه ای بــوده و امیدواریــم کــه توســط همیــن 

عزیــزان بــه اتمــام رســانده شــود. 
ــن دوره  ــبختانه در همی ــه خوش ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــده، گفــت: ادای  ــی آن اخــذ گردی مجوزهــای زیســت محیطــی و درمان
وظیفــه در حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی کــه در ســال هــای اخیــر، 
شــتاب و گســتردگی قابــل توجــه و بــی ســابقه ای یافتــه، نشــان دهنــده 
اهتمــام شــرکت فــوالد خوزســتان و مدیریــت ارشــد آن به پایــداری تولید 
در کنــار توســعه اســتان خوزســتان و خدمــت بــه مــردم شــریف آن اســت.

در دهمین رزمایش تعاون و احسان مومنانه
ــه ارزش ۱۷.۵   ــی ب ــته غذای ــزار بس ــج ه پن
ــد ــع ش ــهد توزی ــهر مش ــال در ش ــارد ری میلی

ــی در  ــته غذای ــزار بس ــج ه ــا رحمتی-پن ــهدمقدس محمدرض مش
دهمیــن رزمایــش تعــاون و احســان مومنانــه بیــن محرومــان و نیازمندان 

حاشــیه شــهر مشــهد توزیــع شــد.
مدیــر اســتان هــای بنیــاد بیــن اللملــی خیریــه آبشــار عاطفــه هــا در 
ــن بســته ها  هــر یــک  ــن بســته ها گفــت: ای ــع ای حاشــیه مراســم توزی
بــه ارزش 3.۵ میلیــون ریــال و در مجمــوع بــه ارزش ۱7.۵ میلیــارد ریــال 

اســت کــه در مناطــق محــروم مشــهد توزیــع می شــود.
ملیحــه محمــدی افــزود: ایــن موسســه خیریــه در اجــرای فرمــان 
ــدان،  ــتگیری از نیازمن ــاون و دس ــت تع ــترش نهض ــرای گس ــری ب رهب
ــات  ــن اقدام ــه ای ــرار داده ک ــتور کار ق ــه را در دس ــای مومنان کمک ه
ــوت  ــد ۱۹  ق ــاری کووی ــیوع بیم ــان ش ــوکاران از زم ــارکت نیک ــا مش ب

ــت. ــه اس ــتری یافت بیش
وی ادامــه داد: در هــر بســته ۱۰ قلــم مــاده غذایــی از جملــه یــک 
ــویا  ــی، رب و س ــی، ماکارون ــن خوراک ــج، روغ ــی برن ــه ۱۰ کیلوی کیس

ــود دارد. وج
مدیــر اســتان هــای بنیــاد بیــن اللملــی خیریــه آبشــار عاطفــه هــا 
ــدان در  ــت از نیازمن ــرای حمای ــران ب ــارکت خی ــت: مش ــهد گف در مش
وضــع موجود،تاییــدی بــر حــس وحــدت و همدلــی نیکــوکاران در یــاری 

محرومــان اســت.
ــت و ۹ هــزار و 8۱  ــر جمعی ــون نف ــا 3.۵ میلی شهرســتان مشــهد ب
ــاد و  ــد آب ــزی، احم ــش مرک ــه بخ ــامل س ــاحت ش ــع مس ــر مرب کیلومت
رضویــه، ۱۱ دهســتان و 3۵7 روستاســت و کالنشــهر مشــهد هــم بــا 3۵۰ 
کیلومتــر مربــع مســاحت در بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان قــرار دارد.

جمعیــت مناطــق حاشــیه نشــین مشــهد شــامل بافــت شــهری کــم 
برخــوردار و متراکــم و  نیــز روســتاهای چســبیده بــه ایــن کالنشــهر بیش 

از یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار نفــر اســت.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
ــمول  ــانی به 820 واحدتولیدی،صنعتی مش گازرس
ــانی  ــورای اقتصاددردستورکارگازرس ــه ش مصوب

قــرار گرفتــه اســت
مرکــزی _محمدرضاســمیعی مدیرعامــل شــرکت گازاســتان مرکزی 
گفــت : درنیمــه نخســت ســال جــاری تعداد42واحــد تولیــدی ،صنعتــی 
مشــمول مصوبــه شــورای اقتصــاد بــا اجــرای 3۵ کیلومترشــبکه تغذیــه 
وتوزیــع گازدارشــده کــه بااحتســاب آن،تعــداد واحدهــای تولیــدی، صنعتی 
بهــره منــد بــه 477 واحــد رســیده وباجایگزینــی گازبــه جــای ســوخت 
مایــع بــه میــزان 3۵میلیــون و3۰۵هــزار لیتردرســال درمصــرف ســوخت 

مایــع صرفــه جویــی شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گازاســتان مرکــزی ســیدامیر 
قائــم مقامــی رئیــس برنامــه ریــزی وکنتــرل این شــرکت درادامــه گفت:با 
توجــه بــه ماموریــت ایــن شــرکت در ســال جهــش تولیــد، هــم اکنــون 
ــه ۱48واحــد تولیدی،صنعتــی دردســت اجــرا مــی باشــد و  گازرســانی ب
بــه حــول وقــوه الهــی درصــورت تحقــق برنامــه تاپایــان ســال۹۹، تعــداد 
واحدهــای صنعتــی مشــمول مصوبــه شــورای اقتصــاد وبهــره منــد ازگاز 
بــه حــدود ۶27 واحدخواهدرســید کــه بــا احتســاب مــوارد جدیــد 7۶درصد 
از واحدهــای صنعتــی مشــمول تاپایــان ســال بــه شــبکه گاز سراســری 
ــی  ــزان پوشــش گازطبیع ــزود: می ــان اف ــد شــد.وی درپای متصــل خواهن
درســطح خانوارهــای اســتان ۹۶ /۹۹ درصــد مــی باشــد وتــا پایــان ســال 
جــاری تمامــی روســتاهای حائــز شــرایط قانونــی دراســتان نیــز ازنعمــت 

گازطبیعــی برخوردارخواهندبــود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: 
مهمترین رسالت بسیج در شرایط کنونی خدمت رسانی 

به مردم است 

خراسان  استان  دادگستری  کل  رئیس  رحمتی-  سارا  مقدس  مشهد 
رضوی در جمع بسیجیان دادگستری خراسان رضوی و حوزه مقاومت بسیج 
شهید الجوردی گفت: مهمترین رسالت بسیج در شرایط کنونی تالش در 

جهت خدمت رسانی حداکثری به مردم شریف و بزرگوار است.
غالمعلی صادقی که در مجتمع قضایی والیت مشهد سخن می گفت 
با اشاره به ابتکار حضرت امام )ره( در بنیان گذاری بسیج افزود: شجره طیبه 
بسیج از دل مردم بر آمده و همواره با حضور پررنگ اقشار مختلف جامعه در 
مقاطع مختلف و حساس نقش آفرینی کرده که نمونه بارز آن را می توان در 

حماسه آفرینی های بسیجیان عزیز در دوران دفاع مقدس مشاهده نمود.
رئیس حوزه مقاومت بسیج شهید الجوردی با تأکید بر ظرفیت های 
است  نظام  و  مردم  به  متعلق  بسیج  که  آنجا  از  گفت:  بسیج  نهاد  باالی 
بنابراین تمامی اقدامات این حوزه نیز از جمله برگزاری رزمایش ها، جلسات 
و فعالیت های گوناگون باید در جهت خدمت رسانی به جامعه در مواقف 

مختلف ساماندهی شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به کارکردهای مختلف 
مردمی  ارزشمند  نهاد  این  های  ویژگی  مهمترین  از  یکی  گفت:  بسیج 
انعطاف پذیری در مسیر خدمت به کشور بوده؛ چرا که هنگامیکه الزم بود 
بسیج با حضور مؤثر در میدان دفاع مقدس از کیان نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران دفاع کرد و پس از آن این ظرفیت عظیم در خدمت سازندگی 
و خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گرفت و آنجا که جامعه 
نیازمند خدمات بسیج در عرصه دیگر بود شاهد بودیم که در دوران کرونا 
نیز اقدامات خوبی از سوی این نهاد مردمی در زمینه بهداشت عمومی به 
انجام رسید و هم اکنون نیز توانمندی های بسیج باید با تأسی به فرهنگ 
جهاد و شهادت در خدمت حفظ آرامش و امنیت عمومی در چهارچوب های 

تعریف شده قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به توطئه های دشمنان 
علیه ملت بزرگ ایران گفت: حضور نیروهای مردمی و بسیجی در عرصه 
این ویژگی وظیفه سنگینی برعهده  های مختلف موجب دلگرمی بوده و 
این نهاد گذارده و بر این اساس می بایست در زمینه های مختلف آمادگی 
مواجهه با شرایط روز را داشته باشیم و برگزاری رزمایش های میدانی می 

تواند به این هدف کمک نماید.
رئیس حوزه مقاومت بسیج شهید الجوردی با تقدیر از اقدامات انجام 
شده در این حوزه گفت: همان گونه که از بسیجیان در عرصه های مختلف 
انتظارات باالیی وجود دارد باید شاهد پیشتازی کارکنان دستگاه قضایی در 
عرصه خدمت رسانی در زمینه انجام وظایف محوله سازمانی نیز باشیم و 
این خواسته بصورت جدی از اعضای محترم بسیج مجموعه دستگاه قضایی 

در استان وجود دارد.

طالی سرخ به خاک سیاه نشست
سرخ  طالی  برداشت  فصل  سال  هر  آبان  و  مهر  توکلی-  عامر  تایباد 
زعفران،  فراوان  مالی  ارزش  و  استراتژیکی  اهمیت  دلیل  به  که  لقبی  است، 
به  که طالی سرخ  است  ها  مدت  اما  می شود،  اطالق  دارویی  گیاه  این  به 

خاک سیاه نشسته است. 
خرید حمایتی،مناسب در هدف، بی برنامه در عمل

سال گذشته با تالش نمایندگان مجلس دهم طرح خرید حمایتی زعفران 
با قیمت مصوب در 4 طرح قیمتی از ۱2 آبان ۹8 اغاز بکار کرد، هرچند تصاویر 
وحشتناک نابودی طالی سرخ در تایباد، دل هر انسان با وجدانی را به درد 
می آورد، اما آغاز طرح خرید حمایتی، نور امیدی در دل رنجور کشاورز تاباند. 
که  وحشتناکی  وضعیت  از  را  ها  قیمت  توانست  کاغذ  روی  که  طرحی 
دالالن به وجود آورده بودند، نجات دهد، اما وقتی به عمل رسید، باز چیزی 

جز غم نصیب کشاورز نشد. 
 3 بود حداکثر  قرار  یافت و  ادامه   ۹۹ تا شهریور  واریز دیر هنگامی که 

ماهه به پایان برسد، داد کشاورزان را درآورد، مشکل در بدنه دولت بود. 
بدهی تعاون روستا به بانک ها، عامل تاخیر در پرداخت ها

بر اساس گزارشی که در پیگیری وضعیت پرداخت ها، سال گذشته در 
خبرگزاری مهر منتشر شد، نماینده سابق تربت حیدریه در مجلس دهم، گفته 
بود: تأمین مالی این طرح )خرید حمایتی زعفران( از محل همان هزار میلیارد 
تومانی است که دولت سهم داشته و می تواند از منابع مالی بانک ها استفاده 
حمایتی  خرید  تومان  میلیارد   47۰ مبلغ  ردیف،  همین  از  که  همچنان  کند، 
بود  این  آمد،  وجود  به  امسال  که  اشکالی  یک  اما  شد،  انجام  فرنگی  گوجه 
که متأسفانه سازمان تعاون روستایی به دلیل عملکرد بد در سنوات قبلی، به 

یک مشتری بدحساب برای بانک ها تبدیل شده است.
هزار  همان  از  که  سهمی  اساس  بر  عاملی  بانک  هر  بود:  افزوده  وی 
اختیار سازمان تعاون روستایی قرار می دهد،  میلیارد تومان دارد مبلغی را در 
تعاون  سازمان  اختیار  در  را  وام  این  اینکه  از  می رفتند  طفره  امسال  بانک ها 
قرار دهند، برای همین موضوع تا کنون 3۰۰ میلیارد تومان وام این سازمان 
را تأمین کردیم تا به کشاورزان پرداخت کنند، این مبلغ از بانک کشاورزی و 
بانک های دیگر هنوز )۱8  اما  بانک تجارت تأمین شده است،  از  بخشی هم 
فروردین ۹۹( برای پرداخت زیر بار نرفتند، لذا ما هم در حال پیگیری هستیم. 
تأمین  فرایند  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  نقش  خصوص  در  باستانی 
داده  تخصیص  اعتبار  ردیف  بودجه  برنامه  سازمان  کرد:  اظهار  طرح،  مالی 
است، مانند اعتبار یک مشتری برای یک فروشنده، در حال حاضر بانک ها با 
سازمان تعاون روستایی به عنوان مشتری بد حساب برخورد می کنند و پول 
به آنها نمی دهند. در نظر بگیرید که در بانک کشاورزی به عنوان بانک خود 
با مشقت و تحکم وزیرتوانستیم پول بگیریم.  حوزه وزارت جهاد کشاورزی 

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: البته اخیراً شنیدم بخشی از بدهی ها را تسویه کردند، اگر این اتفاق 
دست  موضوع  حاضر  حال  در  بنابراین  کنند،  کار  می توانند  بهتر  باشد،  افتاده 
را  بدهی ها  و  وضعیت حساب  وقتی  بانک ها  نیست،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
می بینند، همکاری نمی کنند چرا که بانک ها سهام دار دارند، حتی بانک های 
باشند.  پاسخگو  داران  سهام  به  باید  بنابراین  دارند،  حسابرسی  هم  دولتی 
این موضوع ربطی به  البته  این موضوع نگاه منطقی داشت.  به  باید  بنابراین 

حوزه استان ندارد و این یک مسئله کشوری است.
متولی زعفران در کشور کیست؟

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی یا شورای ملی زعفران، 
مشخص نیست متولی اصلی این کشت استراتژیک در کشور کدام نهاد است. 
زعفران  بازار  تنظیم  و  زعفران  خرید  واگذاری  موضوع  در  را  سردرگمی  این 
به شورای ملی زعفران در سال جاری شاهد بودیم، بخصوص که حاال قرار 
کشاورزان  دردهای  از  شاید  تا  شود  کار  وارد  روستایی  تعاون  مجددا  است 
هکتار  چندین  اعتراض  جهت  به  تایباد  در  فقط  که  کشاورزانی  بکاهد،  کمی 
از اراضی زیر کشت زعفران خود را شخم زدند و ماحصل زحمات چند ساله 

خود را بر باد رفته دیدند. 
طرح خرید حمایتی زعفران ۹۹، کپی برابر اصل ۹8 یا ورژن جدید؟

از قله  بار خود را بسته و حاال که زعفران  بازار  اوج  هرچند دالالن در 
جبران  برای  زمان  هم  باز  اما  کند،  پیدا  ورود  دولت  است  قرار  آمده،  فرود 
باقی است، با این پیش شرط که طرح به سردرگمی سال قبل نباشد و مدلی 
پول  زودهنگام  واریز  برای  اعتبار  تامین  البته  و  روز  شرایط  اساس  بر  جدید 

باشد.  کشاورزان 
هرچند بسیاری ممکن است با توجه به عملکرد ضعیف تعاون روستایی 
در پرداخت مطالبات کشاورزان در سال ۹8، اعتماد سابق را نداشته باشند، اما 
با توجه به وضعیت آشفته بازار و به خاک سیاه نشستن طالی سرخ، احتمال 
اعتماد دوباره وجود دارد، با این امید که داستان سال قبل دوباره تکرار نشود.

ناصری مقبل شهردار کمالشهر :
احداث بزرگترین مجتمع تجاری ، تفریحی ، فرهنگی و ورزشی بخش خصوصی

 در کمال شهر تصویب شد
البرز،محمدحاتم فشخامی:

نوید  شهر  این  کمال  شهردار 
گذاران  سرمایه  با  الزم  توافقات  که 
بزرگ  ه  ژ پرو درخصوص  محترم 
کمالشهر  در   ... و  ورزشی  فرهنگی 
پذیرفته،گفت:چرا که متاسفانه تا کنون 
مجتمع یا پروژه ای عظیم که در خور 
شان شهر و شهروندان  باشد داشته باشد 

دراین شهر نداشتیم .
ناصری مقبل عنوان کرد:این پروژه 
در شهرستان کرج تک بوده و از هر نظر 
به منفعت شهر و شهروندان خواهد بود 
، البته این نگته حائز اهمیت است که 
شهرداری به تنهایی قادر به احداث بناها 
و طرح های بزرگ در شهر نیست  که 
در این راستا مدیریت شهری از سرمایه 
انجام  جهت  خصوصی  بخش  گذاران 
پروژه ای که به نفع شهر و شهروندان 
می باشد استقبال خواهد کرد و با تمام 
شهر  آبادانی  اهداف  و  پشیبرد  در  قوا 

تالش خواهیم کرد.
شهردار کمالشهر اظهار داشت:در 
بخش  در  متاسفانه  گذشته  سالهای 
خصوصی ضعیف عمل شده و سرمایه 
گذاران موفق به همکاری با شهرداری 
موانعی  ای  بهانه  هر  به  و  اند  نشده 

باعث شده که آنها تمایلی به همکاری 
و  باشند  نداشته  شهری  مدیریت  با 
سرمایه خود را در شهری دیگر سرمایه 

گذاری کنند. 
 : کرد  ذعان  ا مقبل  ناصری 
یا  و  مجتمع  صاحب  باید  کمالشهر 

نشانگر  که  باشد  عظیم  هایی  پروژه 
نحوی شناسنامه  به  و  باشد  نماد شهر 

شهر نامیده شود  .
شهردار کمالشهردر خصوص پروژه 
مطرح شده در صحن شورا بیان داشت 
: مساحت این پروژه 3۵ هزار متر است 
و  متر آن مجتمع تجاری  که ۱7 هزار 
برای  استفاده  قابل  سبز  ایجاد  فضای 
 ، از سطح اشغال  عموم مردم در نیمی 
بام سبز در تمام پروژه ، ایجاد پردیس 
سینمای جهان ، ایجاد سالن آمفی تئاتر 
سرپوشیده  ورزشی  سالنهای  ایجاد   ،
جهت  ورزشهای سالنی، ایجاد تاالر های 
پذیرایی و تعداد قابل توجهی پارکینگ و 

... ازویژگی های این پروژه است.  
طرح  کرد:  تصریح  مقبل  ناصری 
معماری که برای این پروژه تهیه شده 
در ایران کم نظیر است .طرح معماری 
اسالمی و باغ ایرانی  در پروژه رعایت 

شده که در نوع خود بی نظیر است .

پنجمین  و  پنجاه  و  دویست  در 
اسالمی  و علنی شورای  جلسه رسمی 
گرزین،  ناصر  ریاست  به  گرگان  شهر 
دکتر  حضور  با  که  شورا  رئیس  نائب 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس  فاضل 
بهداشت  مرکز  رئیس  غالمی  دکتر 
مدیران  از  جمعی  و  گرگان  شهرستان 
شد،  برگزار  درمان  و  بهداشت  حوزه 
حوزه  های  نیازمندی  و  مشکالت 
بهداشت و درمان شهرستان گرگان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش 
اسالمی  شورای  رسانی  اطالع  مرکز 
این  در  شورای  اعضای  گرگان،  شهر 
جلسه ضمن خیرمقدم گویی و قدردانی 
روزی  و تالش های شبانه  از زحمات 
کادر بهداشتی و درمانی در بحث کنترل 
جمله  از  موضوعاتی  کرونا،  بیماری 
تختخوابی   ۶۰۰ بیمارستان  پیگیری 
گرگان که از اردیبهشت ماه در شصت 
کالته کلنگ زنی شد، احداث بیمارستان 
کودکان،  لقانی  طا بی  تختخوا  2۰۰
دولتی،  آنژیوگرافی  دستگاه  افزایش 
توزیع مناسب واکسن آنفوالنزا و پیگیری 
جدی اعمال محدودیت های کرونایی را 
مورد تاکید قرار دادند. اعضای شورای 
ز  ا همچنین  گرگان  شهر  اسالمی 

آمادگی همکاری شورای اسالمی شهر 
و شهرداری برای مقابله با ویروس کرونا 
و همچنین احداث بیمارستان های مورد 
نیاز با دانشگاه علوم پزشکی خبر دادند. 
نیز  گرگان  شهردار  دادبود،  عبدالرضا 
اعمال  به  اشاره  با  این جلسه  ادامه  در 
محدودیت های جدید در تفرجگاه ها و 
مراکز تفریحی سطح شهر و ضدعفونی 
توجه  با  گفت:  عمومی  معابر  مستمر 
به موفقیت های کشور چین در بحث 

انعقاد  همچنین  و  ویروس  این  کنترل 
گرگان  خواندگی  خواهر  نامه  تفاهم 
آمادگی  شهرداری  این  جو  گوانگ  و 
را  مشترک  های  همکاری  دریافت 
دانشگاه  رئیس  فاضل،  دکتر  دارد. 
علوم پزشکی استان گلستان نیز ضمن 
قدردانی از همکاری  مدیریت شهر در 
موضوعات  و  معابر  عفونی  ضد  بحث 
 ۶۰۰ بیمارستان  احداث  گفت:  مرتبط 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  تختخوابی 

و آگهی مناقصه این پروژه برگزار شد 
و اخذ مجوزات الزم برای کلنگ زنی 
بیمارستان کودکان گرگان نیز در حال 
با  همچنین  وی  باشد.   می  پیگیری 
اشاره به کمبود واکس آنفوالنزا در سطح 
شهر افزود: این موضوع در سطح کشور 
مشهود است چرا که دولت درخواست 
خرید 2۰ میلیون واکسن را داشته است 
و تنها یک و نیم میلیون واکسن وارد 

شده است.

نیازمندی های حوزه سالمت و درمان شهر گرگان مطرح شد

نهمیــن مرحلــه رزمایــش کمک 
هــای مومنانــه در شــرکت بهــره 
ــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان  ب
بســته   7۰۰ توزیــع  و  اهــدا  بــا 
نوشــت افــزار میــان دانــش آمــوزان 
دو  پوشــش  کم برخوردار تحــت 
ــام  ــداد ام ــه ام ــی کمیت ــاد حمایت نه
خمینــی )ره( و بهزیســتی شهرســتان 

ــد . ــزار ش ــکا برگ اندی
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و  نفــت  بــرداری  بهــره  شــرکت 
ی  مرحلــه   ، مسجدســلیمان  گاز 
از رزمایــش کمــک هــای  نهــم 
ــرداری  ــه در شــرکت بهــره ب مومنان
نفــت و گاز مسجدســلیمان صبــح 
ــاد  ــدس قب ــور مهن ــا حض ــروز ب ام
ناصــری مدیرعامــل ، امرالــه نــوذری 
روســای  و  دادســتان   ، فرمانــدار 
ادارت بهزیســتی و کمیتــه امــداد 
شهرســتان  )ره(   خمینــی  امــام 
اندیــکا برگــزار شــد و طــی آن 7۰۰ 
ــش  ــان دان ــزار می ــت اف ــته نوش بس
آمــوزان تحــت پوشــش ایــن دو نهاد 

ــد . ــع گردی ــی توزی حمایت
ــامل  ــه ش ــا ک ــته ه ــن بس ای
ــی  ــط دار و نقاش ــر خ ــف - دفت کی
- بســته مــداد رنگــی - خــط کــش 

- تــراش - مــداد ســیاه و مــداد قرمز 
- خــودکار و جــا مــدادی اســت بــه 
همــت دفتــر مدیریــت و در راســتای 
عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعی 
ــه  ــده و  ب ــه گردی ایــن شــرکت تهی
دانــش آمــوزان کــم برخــوردار زیــر 
پوشــش ایــن دو نهــاد اهــدا شــد  .

ز  ا قبلــی  ی  حلــه  مر ر  د
ــط  ــه توس ــش مومنان ــرای رزمای اج

ــت و گاز  ــرداری نف ــره ب شــرکت به
ــته  ــداد 2۱۰۰ بس ــلیمان تع مسجدس
ــوزان  ــش آم ــه دان ــزار ب ــت اف نوش
کــم بضاعــت تحــت پوشــش کمیتــه 
امــداد امــام خمینی )ره( و بهزیســتی 
ــلیمان ،  ــای مسجدس ــتان ه شهرس

ــد . ــدا گردی ــکل اه ــی و هفت الل
ــه  ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
ســالهای  و طــی  ایــن  از  پیــش 

۱3۹۶ تــا ۱3۹8 ، شــرکت بهــره 
ــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان  ب
ــئولیت  ــه مس ــل ب ــتای عم در راس
ــداد ۹2۰۰  ــی اش تع ــای اجتماع ه
ــا  ــه و ب ــزار را تهی ــت اف ــته نوش بس
ــرورش  ــوزش و پ ــکاری اداره آم هم
ــی  ــلیمان - الل ــهرهای مسجدس ش
ــش  ــان دان ــکا می ــکل و اندی - هفت

ــوده اســت .  ــع نم ــوزان توزی آم

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی ؛

تعداد 700 بسته نوشت افزار میان دانش آموزان 
کم برخوردار شهرستان اندیکا توزیع شد
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عضـو کمیسـیون تعلیم 
و تربیـت بسـیج بـه تبعـات 
ایـام کرونـا بـه دلیـل ماندن 
در خانـه و دسترسـی به فضـای رهای 
اگـر  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  مجـازی 
محتـوای متناسـب بـا بحران هـا خلق 
مـی کردیـم اکنـون دچـار سـردرگمی 
نمـی شـدیم؛ بایـد در حـوزه محتـوای 
متناسـب بـا ایـن آموزش هـا کار کنیم 
و بدانیـم تربیت از آموزش جدا نیسـت.

دربـاره  نـژاد   فاطمـی  مرتضـی 
تربیـت نیـروی تـراز انقـالب اسـالمی 
در نظـام آموزشـی، به فرمایشـات اخیر 
رهبـری پیرامـون موضوع پـرورش در 
و  آمـوزش  روسـای  و  مدیـران  جمـع 
پـرورش اشـاره و اظهـار کـرد: شـاید 
اگـر موضـوع پـرورش را بـا توجـه بـه 
موضـوع کرونا، مورد توجـه قرار دهیم، 

باشـد. بهتر 
وی افـزود: در ایـن ایام بسـیاری 
از موضوعـات و خألهـا کـه در حـوزه 
داشـت،  وجـود  پـرورش  و  آمـوزش 
خودش را بیشـتر نشـان داد و آسیب ها 
بـه نوعـی عینی تـر و ملموس تـر بـود.

عضـو کمیسـیون تعلیـم و تربیت 
بسـیج، ناظـر به فضای تعلیـم و تربیت 
و آموزش و پرورش کشـور یک دسـته 
بندی ارائه کرد و گفت: دسـته اول این 
که بسـیاری از مدارس به سمت سبک 
»مدرسـه معلم« رفتند؛ یعنی مدرسه را 
بـه صورت حضـوری ادامه دادنـد. البته 
برخـی کشـورهای دنیـا، ایـن روش را 
انتخـاب کردنـد یا در همین سـبک، به 
سـمت کار تلفیقی رفتنـد که ترکیبی از 

آمـوزش حضـوری و مجازی بود.
فاطمـی نژاد ادامه داد: دسـته دوم 
بـه سـمت »معلم رسـانه« یا »مدرسـه 
رسـانه« رفتنـد و از رسـانه ها اسـتفاده 
کردنـد تا فضـای آموزشـی را از طریق 
ایـن بسـتر دنبـال کننـد. بـه عنـوان 
مثـال از بسـترهای حاکمیتـی و دولتی 
اسـتفاده شـد، مانند کشـور خودمان که 
آمـوزش و پرورش اپلیکیشـن »شـاد« 
نظام هـای  برخـی  کـرد.   ایجـاد  را 

آموزشـی، فضـای تلویزیـون را درگیـر 
آموزشـی  عدالـت  مفهـوم  تـا  کردنـد 

توسـعه پیـدا کند.
وی بـا بیـان اینکـه دسـته سـوم، 
»معلـم محلـه« یـا »مدرسـه محلـه« 
نتوانسـتند  قطعـا  اینهـا  گفـت:  اسـت 
فضـای آمـوزش را در دو قسـمت قبلی 
بـه صـورت کامـل ارائـه کننـد و برای 
برخـی اولیـا نگرانی ادامه داشـت و هم 
اینکـه خیلی هـا به طـور ملموس لمس 
مـی کردنـد که وقتـی دانش آمـوز پای 
فضـای مجـازی می نشـیند 3۰ تـا 4۰ 
درصد انتقال مفاهیم علمی و آموزشـی 
از طریـق فضـای مجازی کمتـر اتفاق 
می افتـد پـس از فضای محله، مسـجد، 

بسـتگان و ... اسـتفاده می شـد.
عضـو کمیسـیون تعلیـم و تربیت 
بسـیج گفـت: دسـته چهـارم، »والدین 
خانه هـا،  بعضـی  در  اسـت.  معلـم« 

والدیـن وارد فضـای آمـوزش شـدند با 
اسـتفاده از مکمل هـای آموزشـی، بـه 
آموزش فرزندانشـان پرداختند و دسـته 
آخر هم »پشـتیبان معلم« اسـت؛ یعنی 
آمـوزش  بسـترهای  از  برخـی  وقتـی 
مجـازی توسـعه پیـدا کرد، ناخـودآگاه، 
خیلـی از دانش آمـوزان، معلمان خود را 
فـارغ از خانـه، مدرسـه و محله انتخاب 
کردنـد و مـدارس بـه عنوان پشـتیبان 
در حـوزه تسـهیل گری بـه دانش آمـوز 
نقـش خـود را تعریـف کردنـد و معلـم 
اصلـی آن معلمـی بـود کـه دانش آموز 

انتخـاب مـی کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در همـه 
ایـن مقوله هـا، نقش پـرورش و تربیت 
کـرد:  عنـوان  اسـت  کمرنـگ  بسـیار 
البتـه مـا نقش عوامـل موثر بـر تربیت 
را قائلیـم؛ امـا اگـر همـه اینهـا مبتنـی 
بـر آمـوزش هـا و آمـوزه هـای عمیق 

بـرای  توانیـم  نمـی  نباشـد،  تربیتـی 
متربـی و دانـش آمـوز، فضـای تربیتی 
فضـای  ایـن  در  هـم  آن  پرورشـی  و 
جدیـد کـه تبعات خـاص خـود را دارد، 

باشـیم. قائل 
گانـه  دو  افـزود:  نـژاد  فاطمـی 
آموزش حضوری و مجازی را سـاختیم 
و باید ضلع سـوم، آموزش غیرحضوری 
را ببینیـم. در فضـای مجـازی، آموزش 
مطـرح  چهـره  بـه  چهـره  و  گروهـی 
غیرحضـوری  آمـوزش  بـا  و  اسـت 

متفـاوت اسـت.
بـه  ایـام کرونـا  تبعـات  بـه  وی 
دلیـل مانـدن در خانـه و دسترسـی بـه 
فضـای رهـای مجـازی اشـاره کـرد و 
گفـت: آمـوزش غیرحضـوری، موضوع 
دیگری اسـت. معاونت پرورشـی دارای 
اداره کل هـای متفاوتـی اسـت، کانون 
پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان و 

انجمـن اولیـا و مربیـان را هـم داریم؛  
امـا چقـدر برای دانـش آمـوزان برنامه 

کردیم؟. ریـزی 
عضـو کمیسـیون تعلیـم و تربیت 
بسـیج ادامـه داد: بـه عنـوان مثـال در 
حیـاط خانـه بـا حضـور اولیا یـا حضور 
در حیـاط  آمـوزان  دانـش  روز  نصـف 
هـای  پروتـکل  رعایـت  بـا  مدرسـه 
بهداشـتی برنامـه داشـته ایـم؟ انجمن 
اولیـا و مربیـان چقدر بـرای خانواده ها 
در ایـن شـرایط آمـوزش تـدارم دیـده 
اسـت؟ آیـا انجمن اولیـا و مربیان برای 
خانواده های آسـیب دیـده برنامه دارد؟ 
در مدرسـه تلویزیونـی تـا چـه انـدازه 
برنامـه هـای چنـد سـطحی آمـوزش 
ویـژه والدین پیش بینی شـده اسـت؟ .

معتقـدم  افـزود:  نـژاد  فاطمـی 
ایـن موضـوع بـه ایـن دلیل اسـت که 
فکـر مـی کنیـم آمـوزش چیـزی جـدا 

از تربیـت اسـت. در آمـوزش مجـازی، 
آمـوزش خالق و پویا می توان ایجاد و 
مسـئله یابی و مسـئله سـازی کرد. اگر 
محتـوای متناسـب بـا بحران هـا خلق 
مـی کردیـم اکنـون دچـار سـردرگمی 
نمـی شـدیم؛ بایـد در حـوزه محتـوای 
متناسـب بـا ایـن آموزش هـا کار کنیم 
و بدانیـم تربیـت از آموزش جدا نیسـت 
و در سـند تحـول هم، تربیـت بن مایه 

اسـت. آموزش 
وی دربـاره عـدم دسترسـی بیـن 
سـه تـا پنـج میلیـون دانـش آمـوز بـه 
شـبکه شـاد گفت: بحث این نیست که 
فقط سـه تا پنج میلیـون دانش آموز به 
شـاد دسترسـی ندارند؛ بلکـه بحث این 
اسـت آن محتوایی کـه ارائه می دهیم 
چقـدر کیفیت دارد و چقـدر دانش آموز 

را اغنـا مـی کند.
برنامـه  تهیـه  از  نـژاد  فاطمـی 
غنـی آمـوزش بـه صـورت تصویـری 
و مکتـوب  خبر داد و گفت: متناسـب 
کـه  محتوایـی  کرونـا،  شـرایط  بـا 
تهیـه  کنـد،  درگیـر  را  آمـوز  دانـش 
کردیـم و برنامـه داریـم کـه آموزش 
و پـرورش مـی توانـد اسـتفاده کند و 
ایـن  کارگـروه عینـی و ملمـوس در 
خصـوص ایجـاد تـا عملیـات اجرایی 

انجـام شـود.
وی در برنامه تلویزیونی پرسشگر 
بـا بیان اینکـه تحول از دو منظر تحول 
در نظـام آمـوزش و پرورش و تحول در 
مدرسـه و فضاهـای باید بررسـی شـود 
اظهار کرد: در حوزه تحول در مدرسـه، 
بسـیج فرهنگیان و بسیج دانش آموزی 
حضـور دارنـد. مثـال سـتاد هماهنگـی 
بسـیج دانـش آمـوزی وجـود دارد کـه 
رئیـس آن وزیـر آمـوزش و پـرورش 
مـی شـود  برگـزار  جلسـاتی  و  اسـت 
امـا در بحـث تحـول در نظـام آموزش 
و پـرورش از منظـر مباحـث تقنینـی و 
تصمیـم گیـری و اینکـه مکمل باشـد 
کامـال  سـازی  تصمیـم  در  بتوانـد  و 
خردمندانـه کمـک آمـوزش و پرورش 

باشـد، ضعـف داریم.

تبعات در خانه ماندن دانش آموزان  خبرهفتم
با حضور استاندار مرکزي:

پروژه  خط انتقال آب مجتمع آبرساني بي بي فاطمه 
صغري آشتیان بهره برداري  شد

ــي  ــي ب ــاني ب ــع آبرس ــل مجتم ــروژه تکمی ــزی _ پ ــر ک  م
فاطمــه صغــري در شهرســتان آشــتیان با حضــور مهندس آقــا زاده 
اســتاندار مرکــزي ،جهــان میرزایــی فرمانــدار شهرســتان آشــتیان 
، عرفانــی نســب مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب و جمعــي از 

مســئوالن محلــي و اســتاني بــه بهــره بــرداري رســید.
 بــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
مرکــزي در ایــن مراســم کــه در روز یکشــنبه ۱۱ آبانمــاه برگــزار 
گردیــد ، مهنــدس یوســف عرفانــي نســب مدیــر عامل این شــرکت 
در تشــریح اقدامــات انجــام گرفتــه در ایــن پــروژه گفــت: بــا توجــه 
بــه رشــد فزاینــده جمعیت روســتاهاي سیاوشان،چشــمه الــه وردي 
، دســتجرده و جعفرآبــاد طــي ســالهاي گذشــته و عــدم تکافــوي 
خــط انتقــال پیشــین بــراي تامیــن نیــاز آبــي ایــن روســتاها بــه 
دلیــل پاییــن بــودن قطــر لولــه هــا ، خــط انتقــال جدیــد بــه طــول 
4 کیلومتــر بــا لولــه پلــي اتیلــن قطــر ۱۶۰ میلیمتر  اجــرا شــده و 

هــم اکنــون بــه بهــره بــرداري رســیده اســت.
    وي جمعیــت برخــوردار از ایــن پــروژه را 3۵۰۰ نفــر اعــالم 
نمــود و تصریــح کــرد : بــراي اجــراي ایــن پــروژه ۱۱ میلیــارد ریال 
هزینــه شــده اســت کــه تامیــن بخشــی از ایــن هزینــه را خیریــن 

و مــردم روســتاهای مذکــور بــر عهــده گرفتنــد.
    گفتنــي اســت مجتمــع آبرســاني بــي بــي فاطمــه صغــري 
شــامل ۵ بــاب مخــزن ذخیــره آب هوایــي و زمینــي مجموعــًا بــه 
حجــم 82۰ متــر مکعــب و 4 کیلومتــر خــط انتقــال مــی باشــد کــه 
آب مــورد نیــاز روســتاهاي سیاوشان،چشــمه اله وردي ، دســتجرده 

و جعفرآباد،تامیــن مــي نمایــد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم طاهره مجتهدی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده 
و مدعی است سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۱۹ فرعی از ۱7۶۵ 
اصلی واقع در بخش یک تربت حیدریه که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود 
گردیده که با بررسی سامانه مدیریت کشوری امالک سند مالکیت ششدانگ فوق ذیل 
دفتر 28 صفحه ۱73 به نام صدیقه هادی زاده رئیسی صادر و تسلیم شده است که سپس 
برابر سند رسمی شماره 22۶۹4 مورخه ۱347/۰۶/۱2  را  نامبرده تمامات مالکیت خود 
دفترخانه 2 تربت حیدریه به خانم طاهره مجتهدی و غیره منتقل نموده است که سند 
مالکیت نسبت به سه دانگ به نام خانم طاهره مجتهدی معتبر می باشد و دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی و متدکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد
 تاریخ انتشار ۹۹/8/۱8 
محمد کاظم باقر زاده 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

اگهی مفقودی 
برگ سبز پراید ۱32 مدل ۹۶ رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
۱2۹ ن ۵۶ – ایران 3۶ به نام امید ابراهیمی کدملی ۰۶۹۰34۶28۱ شماره 
موتور M ۱3/۶۰۰۶۶۵4 شماره شاسی NASA2۱۱۰۰H۱232734 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است شماره م / الف ۹۵3

درتاریخ  سیستان  دشت  تالشگران  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱۱/۰8/۱3۹۹ به شماره ثبت 2۱8۶ به شناسه ملی ۱4۰۰۹۵۵۱۱8۱ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کاالهای مجاز 

بازرگانی - خرید عرضه و فروش کاالهای مجاز بازرگانی - سرمایه گذاری 
در ساخت تاسیسات و مخازن نفتی ، گازی، پتروشیمی، خدماتی - ساخت 
ابنیه ساختمانی - خدمات پایانه های باربری ، خدمات لجستیکی، بارفرابری 
کاال، خدمات حمل و نقل درون شهری و حمل زباله و نخاله، خدمات 
انبارداری، ساخت و تجهیز سردخانه های کوچک و بزرگ صنعتی - راه 
اندازی کارگاههای بسته بندی- طبخ و توزیع غذا - ارائه خدمات آشپزخانه 
و  دولتی  ادارات  و  دانشگاهها  نظافتی  ارائه خدمات   - و سلف سرویس 
کارخانجات - جمع آوری و بازیافت زباله های شهری - ارائه خدمات 
فضای سبز - درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان سیستان 
وبلوچستان ، شهرستان زابل ، بخش مرکزی ، شهر زابل، محله میدان امام 
حسین ، خیابان شهید باقری ، خیابان طالقانی ، پالک ۰ ، طبقه همکف 
کدپستی ۹8۶۱۶33373 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ 
سهم آن با نام عادی مبلغ 3۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره ۱3۱34۱۶4 مورخ ۰۶/۰8/۱3۹۹ نزد بانک صادرات شعبه 
زابل با کد ۱34 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می 
باشد اعضا هیئت مدیره خانم سکینه خبازپور به شماره ملی ۰۰4۵۰8۰33۱ 
به  آقای علی خبازپور  به مدت 2 سال  و به سمت رئیس هیئت مدیره 
شماره ملی ۰۰۶4848۶7۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای علی رضا سرگلزائی به شماره ملی 3۶74۰727۱8 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با 
امضـاء آقای علی رضا سرگلزائی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و نامه های اداری به امضاء آقای علی رضا سرگلزائی مدیرعامل 
طبق   : عامل  مدیر  اختیارات   . باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه 
اساسنامه بازرسان خانم راضیه اکبرزاده به شماره ملی 3۶74۱783۹7 به 

سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال آقای جواد مجاهد نیا به شماره 
ملی 3۶74۱87۹۱4 به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال روزنامه کثیر 
االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زابل )۱۰38۹72(

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱3۹۰/۹/2۰  

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۵7۰۰44۱2 مورخ۹۹/۰7/28 صادره از هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱3۹۰/۹/2۰ مستقردراداره ثبت اسناد وامالک شهریارتصرفات مالکانه آقای عباس جوان 
سرخ فرزند مهدی  بصورت ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۱۱3/3۰مترمربع 
قسمتی از پالک۱23 فرعی از۵۱ اصلی واقع درشهریار محرز گردیده و برابر محتویات 
پرونده ثبتی و دفترامالک مربوطه ششدانگ  یک قطعه زمین بمساحت ۹73۰مترمربع 
به شماره پالک ۱23فرعی از ۵۱اصلی قطعه۱۶تفکیکی واقع در رضی آباد شهریارذیل 
ثبت 88۹8صفحه2۱دفتر۶۱ بنام آقای سیدتقی حسینی  ثبت وسند مالکیت صادروتسلیم 
شده است سپس مع الواسطه طبق سند انتقال شماره 3۹738 مورخ 2۵3۶/4/۱۹ دفترخانه 
2کرج به نصراله رهگذر انتقال یافته است ومقادیری از مساحت پالک مذکور در اجرای 
ماده۱33برنامه چهارم توسعه به غیرواگذار شده است.مورد تقاضا از مالکیت آقای نصراله 
رهگذر می باشد که نامبرده درهیات حضور نیافته وهیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 
قانون مذکور وماده ۱3 آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱3۹۱/4/2۵ نسبت به صدور سند 
مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده 
وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روزآگهی میگردد که چنانچه 
به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم 
اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد 

نمود. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:848۱
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-بشیرنعیم زاده

تاریخ انتشارنوبت اول:۱3۹۹/8/۱8
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹۹/۹/3 

برنج های  قیمت  افزایشی  روند 
خارجی که از چند ماه پیش آغاز شده 
 ۱3۶ تا  آن  گرانی  به  نهایت  در  بود، 
شد  منتهی  پارسال  به  نسبت  درصدی 
و این در حالی است که بعد از برطرف 
شدن موانع ترخیص برنج های دپو شده 
در گمرک، اکنون به تدریج در حال ورود 

به بازار است.

اساسی  کاالهای  جمله  از  برنج 
لیست  از  امسال  اوایل  از  که  است 
تومانی   42۰۰ ارز  کنندگان  دریافت 
خارج شد و با ارز نیمایی که به حدود 
2۶ هزار تومان می رسد، تامین می شود؛ 
موضوعی که از نظر فعاالن بازار موجب 
رشد قیمت برنج وارداتی شد. اما در کنار 
آن، دپوی بیش از 23۰ هزار تن برنج 

دپو شده ها در راه بازار؛

افزایش 13۶ درصدی قیمت برنج خارجی

وارداتی از سال گذشته تاکنون و عدم 
امکان ترخیص، در افزایش قیمت این 

محصول تاثیرگذار بود.
از  نشان  برنج  واردات  وضعیت 
کاهش آن داشت؛ به طوری که طبق 
اعالم مسئوالن گمرک از ابتدای سال 
جاری تاکنون نسبت به ترخیص ۵8۰ 
هزار تن برنج به ارزش ۵33 میلیون دالر 
از گمرکات کشور اقدام شد، در حالی که 
در مدت مشابه سال قبل ۹8۶ هزار تن 
برنج به ارزش بیش از یک میلیون دالر 
ترخیص شده بود. این آمار نشان می دهد 
که ترخیص برنج در سال جاری از لحاظ 
وزنی 4۱ درصد و ارزش دالری تا 4۹ 

درصد کاهش دارد.
از سویی بررسی قیمت برنج های 
خارجی براساس گزارش مرکز آمار از این 
حکایت دارد که قیمت هر کیلو از این 
محصول در مهر پارسال 8۹۰۰ تومان 

بوده که در شهریور امسال به ۱8 هزار 
و 8۰۰ تومان و در مهر تا 2۱ هزار و 
قیمت  تومان می رسد که حداقل   8۰۰
 ۱8 جاری  سال  مهر  در  وارداتی  برنج 
هزار و 4۰۰ تومان و حداکثر آن تا 2۵ 

هزار و ۹۰۰ تومان بوده است.
قیمت برنج های وارداتی از شهریور 
امسال  مهر  از  و  درصد   ۱2.3 مهر  تا 
نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۱3۶ 

درصد گران تر شده است.
دپوی هزاران تن برنج در گمرک 
در شرایطی ادامه پیدا کرد که صاحبان 
کاال با گالیه نسبت به عدم ترخیص و 
این که محصول آنها در حال فاسد شدن 
است، بارها خواستار اقدام دستگاه های 
ذیربط برای رفع موانع شده بودند؛ آن 
هم در شرایطی که گمرک تاکید داشت 
کد  صدور  و  ارز  تامین  عدم  دلیل  به 
ندارد،  ترخیص  مجوز  بانک  رهگیری 
مدت ها  از  بعد  که  است  حالی  در  این 
در هفته گذشته طبق  چالش سرانجام 
مرکزی  بانک  گرفته  صورت  توافقات 
نسبت به صدور کد رهگیری برنج های 

وارداتی اقدام کرد.
برنج های  ترخیص  اساس  این  بر 
دپو شده در گمرک از هفته گذشته در 
دستور کار قرار گرفت و اعالم مسئوالن 
گمرک ایران از این حکایت دارد که در 
تن  هزار   2۵ حدود  کوتاه  مدت  همین 

ترخیص صورت گرفته است.

رکودی که ادامه دارد...

ریزش 500 میلیونی تا 2 میلیاردی خودروهای خارجی در بازار
بررسی میدانی از بازار خودروهای 
خارجی در پایتخت حاکی است ریزش 
قیمت ها که از چند هفته پیش آغاز شده 
بود، این روزها با شیب تندی ناشی از 
افت قیمت ارز در سراشیبی قرار گرفته و 
کاهش ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومانی 

در قیمت ها دیده می شود.
قیمت  خبر  این  تنظیم  لحظه  تا 
تومانی  هزار  دو  حدود  کاهش  دالر 
نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته 
)پنجشنبه، ۱۵ آبان ماه( ثبت کرده که 

عامل اصلی در ریزش قیمت هاست
کارشناسان می گویند: در ماه های 
گذشته قیمت خودروهای خارجی همواره 
حرکت  ارز  قیمت  افزایش  از  جلوتر 
کرده بود و هرگونه افزایش نرخ دالر، 
تاثیری به مراتب بیشتر روی قیمت این 

خودروها می گذاشت.
این کارشناسان معتقدند: قیمت این 
خودروها که در ماه های اخیر با نرخ های 
حباب گونه و غیرواقعی باال رفته بود، 
این روزها با کاهشی شدن روند نرخ ارز، 
ریزش های شدیدتری را تجربه می کند.

روز   ۱۰ حدود  از  آنان،  اعتقاد  به 
پیش نیز همه فعاالن بازار و مردم اخبار 
سیاست خارجی را به شدت تعقیب می 
پنج  افت  تاکنون  زمان  آن  از  و  کنند 
درصدی در قیمت خودروهای مونتاژی 
قیمت  درصدی   ۱۵ تا   ۱۰ کاهش  و 
خودروهای خارجی را شاهدیم که برای 

 2۰ تا  کاهش  این  گرانتر،  خودروهای 
درصد هم رسیده است.

“کوروش طواحن« یک فعال بازار 
خودروهای خارجی در این زمینه گفت: 
پژو 2۰۰8 مونتاژی ایران خودرو که در 
هفته های گذشته تا ۱.3 میلیارد تومان 
های  آگهی  و  مجازی  فضای  در  هم 
خودرویی  های  سایت  در  فروشندگان 
قیمت خورده بود، اکنون کمتر از یک 
میلیارد و 8۰ میلیون تومان قیمت دارد.

وی افزود: فولکس واگن تیگوان 
تا  که  نیز  کیلومتر  صفر  رنگ  مشکی 
شده  قیمت گذاری  تومان  میلیارد   3.7

بود، اکنون با افت ۵۰۰ میلیون تومانی 
رسیده  تومان  میلیارد   3.2 از  کمتر  به 
است و در مواردی فروشندگانی که نیاز 
به پول داشتند، حاضر به فروش همین 

خودرو با قیمت پایین تری نیز بودند.
منطقه  در  دیگری  دار  نمایشگاه 
عباس آباد تهران، از کاهش دو میلیارد 
میلیارد   ۱۰ از   73۰ و  ام.  بی.  تومانی 
در  تومان  میلیارد  زیر هشت  به  تومان 

2۰ روز گذشته خبر داد.
فعاالن بازار معتقدند: ریزش شدید 
ارزش دالر  از کاهش  ناشی  ها  قیمت 
سبب شده تا برخالف هفته های گذشته 

که خریدار و فروشنده ای وجود نداشت، 
اکنون فروشندگان به صف شوند، هرچند 
خریداران نیز به امید کاهش هرچه بیشتر 

قیمت ها از خرید دست کشیده اند.
دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع 
دور تازه تحریم ها، با جلوگیری از واردات 
خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف 
اتحادیه  رییس  نایب  رفت.پیشتر  ارز 
نمایشگاه داران خودروی پایتخت گفت: 
اگر دالر تا مرز ۱8 تا 2۰ هزار تومان 
خودروهای  کاذب  قیمت  کند،  ریزش 
فرو  درصد   4۰ تا  دست کم  خارجی 

خواهد ریخت.
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رضایی گفت شک ندارم قهرمان می شوی؛
امین طاهری، متفاوت ترین کشتی گیر سنگین وزن ایران

قهرمـان انتخابـی تیـم ملـی کشـتی آزاد در سـنگین وزن خودش هم 
قبـول دارد کـه ظاهـر و سـبک زندگـی اش خیلـی شـبیه به سـایر کشـتی 

گیرها نیسـت.
امین طاهری را می توان قهرمان متفاوتی برای سـنگین وزن کشـتی 
آزاد ایـران دانسـت. نـه تنهـا بـه خاطر پیروزی هـای غیرمنتظـره ای که در 
انتخابـی تیـم ملـی مقابل دیگر مدعیان داشـت، بلکه به خاطر نوع پوشـش 
و سـبک زندگی این کشـتی گیر، او قطعا می تواند از این پس دنبال کننده 

های بیشـتری را چه در رسـانه ها و چه در فضای مجازی داشـته باشـد.
ایـن کشـتی گیـر کـه حاال خـودش را بـرای اولیـن تجربـه جهانی در 
رده بزرگسـاالن آمـاده مـی کنـد، بعـد از قهرمانـی در انتخابـی تیـم ملی به 
خاطـر فشـاری کـه تحمـل می کـرد، فریاد کشـید و جمالتی را بـه کار برد 
کـه در چنـد روز اخیر در فضای مجازی بارها دسـت به دسـت شـده اسـت.

دقایقـی بـا امیـن طاهری، شـگفتی سـاز انتخابی تیم ملی کشـتی آزاد 
همـکالم شـدیم تا بیشـتر درباره اتفاقـات چند روز اخیر بـا او صحبت کنیم. 

در ادامـه مشـروح صحبت هـای امین طاهـری را می خوانید.
همه می گفتند یا زارع قهرمان می شود یا هادی

قبـل از مسـابقات نظـر اکثـر کارشناسـان روی کشـتی گیـران دیگـر 
بـود. مـی گفتنـد یـا زارع قهرمانـی می شـود یا هـادی. به هر حـال این دو 
کشـتی گیـر کارنامـه قابـل قبولی هم داشـتند، اما فرصت نشـده بـود که به 
ایـن شـکل در سـال هـای اخیر با هم کشـتی بگیریـم. البتـه در جام تختی 
بـا پرویـز هـادی کشـتی گرفتم کـه در ۱۰ ثانیه آخـر امتیاز از دسـت دادم و 
باختـم. دنبـال یـک فرصـت بودم تـا خودم را نشـان دهـم. در ماههای اخیر 
هـم تمریـن داشـتم تـا اینکـه یـک هفته قبـل از انتخابـی خبر دادنـد برای 
حضـور در ایـن مسـابقات به من هم مجـوز دادند. صالحدیـد مربیان اینطور 
بـود کـه مـن در اردو نباشـم، امـا بایـد از آقای دبیـر و کادرفنی تشـکر کنم 

کـه ایـن فرصـت را به مـن دادند.
در کشتی اول با زارع تمام زورم را زدم

وقتـی پرویـز هـادی را شکسـت دادم و یدالـه محبی هم روی تشـک 
حاضـر نشـد، فکـر مـی کـردم اگـر زارع را ببرم، قهرمـان می شـوم. قبل از 
کشـتی اول نمـی دانسـتم مبـارزه بعدی هم در کار اسـت و بـه همین خاطر 
تمـام زورم را زدم و برنـده شـدم. وقتی از تشـک پایین آمـدم و هنوز ضربان 
قلبـم بـاال بـود، بـه مـن اطـالع دادند کـه بایـد دوباره کشـتی بگیـرم. یک 
ورزشـکار هر چقدر هم حرفه ای باشـد، سـخت است با شنیدن چنین خبری 
خـودش را جمـع و جـور کنـد. حتی ایـن اتفاق باعث شـد تا در کشـتی دوم 

ذهنـم درگیـر باشـد و نتوانم خوب کشـتی بگیرم.
فریادهایم خطاب به کادرفنی نبود

بعـد از اینکـه خـدا کمک کرد و توانسـتم کشـتی سـوم را برنده شـوم، 
دیگـر هیجاناتـم را نتوانسـتم کنترل کنـم و فریاد زدم. البتـه علیرضا رضایی 
از روی سـکوها فریـاد کشـید و مـرا آرام کـرد. اگـر علـی آقـا نبـود، شـاید 
رفتارهـای شـدیدتری هـم مـی کردم. بـه هر حال مـن فرصت پیـدا نکرده 
بـودم کـه خـودم را ثابـت کنـم و خیلـی هـم زحمت کشـیده بـودم. طبیعی 
بـود کـه اینقـدر هیجان زده شـوم. اصال نمی خواسـتم به کسـی کنایه بزنم 

و خدایـی ناکـرده کادرفنـی را خطاب قـرار ندادم.
رضایی گفت شک ندارم قهرمان می شوی

علیرضـا رضایـی از بچگـی مربـی من بوده و ۱۵ سـال اسـت که مثل 
بـرادر بزرگتـر بـاالی سـرم اسـت. او نه تنها در کشـتی بلکـه در همه زمینه 
هـا از جملـه اخـالق مربـی و الگـوی من بوده. جالب اسـت بدانیـد که علی 
آقا دو، سـه روز قبل از انتخابی به من گفت که دلم روشـن اسـت و شـکی 
نـدارم که قهرمان می شـوی. شـاید اگـر این صحبت هـای علیرضا رضایی 
نبـود، خـودم هم اینقـدر قاطع فکر نمی کـردم که قهرمان شـوم. واقعا علی 
آقـا در کنـار پـدر و مادرم که همیشـه پشـتیبان مـن بودند، نقـش زیادی در 

این موفقیت داشـتند.
در جهانی قطعا دنبال مدال هستم

حـاال کـه این فرصـت برایم به دسـت آمده و می خواهم به مسـابقات 
جهانـی بـروم، تـالش می کنم به مدال برسـم. امیـدوارم با تدابیـر کادرفنی 
و تـالش خـودم ایـن اتفـاق رخ دهـد. باید به شـرایط ایده آل برسـم و آماده 
در جهانـی حاضـر شـوم. بعـد از آن هـم که بـرای المپیک تـالش می کنم. 
قطعـا بازهـم بایـد برای رسـیدن بـه دوبنده تیـم ملی تالش کنـم. کادرفنی 

بهتـر مـی دانـد که مسـابقات انتخابی بـرای المپیک چطور برگزار شـود.
نمی دانم چرا می گویند قیافه ام به کشتی گیرها نمی خورد

وقتـی از امیـن طاهری می پرسـیم که ظاهـر او تفاوت زیادی با سـایر 
کشـتی گیران دارد و عکس هـای اینسـتاگرامش باعـث شـده برخـی بگویند 
او پولـدار اسـت، اینطـور پاسـخ می دهـد و می گویـد: من هم این مسـائل را 
شـنیدم. ایـن موضـوع فقط برای این چند روز نیسـت. چند سـالی اسـت که 
موهایـم ریخته و صورتم ضرب خورده و بیشـتر شـبیه کشـتی گیرها شـدم؛ 
وگرنـه قبـل از آن کـه بیشـتر از حـاال چهـره ام بـه کشـتی گیرها نمی خورد. 
نمی دانـم ایـن حرف هایـی که می گویند خوب اسـت یا بد و چـه دلیلی دارد.

از کشتی گرفتن لذت می برم
تـازه بـرای اولیـن بار بعـد از قهرمانی در انتخابی از کشـتی هم عکس 
در اینسـتاگرام گذاشـتم. دلیـل خاصـی هم نداشـت که تـا االن چنین کاری 
را نکـرده بـودم. مـن راحـت زندگـی می کنـم و وقتـی هم می خواهـم روی 
تشـک بیایـم، استرسـی نـدارم. از کشـتی لذت می بـرم و فشـاری هم روی 
مـن نیسـت کـه حتمـا باید کشـتی را ببرم یـا ببـازم. در دنیای مجـازی هم 
همـان چیـزی که خودم هسـتم را نشـان می دهـم و به اشـتراک می گذارم.

هفته اول لیگ برتر بسکتبال؛
پیروزی قزوینی ها با درخشش یک آمریکایی!

تیم شـورا و شـهرداری قزوین اولین بازی خود در لیگ برتر بسـکتبال 
را با پیروزی پشـت سـر گذاشت.

در ادامـه مسـابقات هفتـه اول لیـگ برتـر بسـکتبال کـه بـه صـورت 
متمرکـز و بـه میزبانـی سـالن آزادی تهـران برگـزار می شـود، تیـم شـورا و 
شـهرداری قزویـن توانسـت در یک بـازی نزدیک و تماشـایی از سـد آویژه 

صنعـت مشـهد عبـور کند.
شـاگردان محمدرضـا اسـالمی که طی هفته های  گذشـته بـا ویروس 
کرونـا دسـت و پنجـه نرم می کردند، با پیـروزی 7۶ - 73 اولیـن برد خود را 
کسب کردند.“واورلی آستین« سنتر آمریکایی-آلمانی تیم شورا و شهرداری 
قزویـن بـا کسـب ۱۶ امتیـاز، ثبـت ۱۵ ریبانـد و 2 پـاس گل دبل دبل کرد و 

بـا تاثیر گـذاری 2۵، بهترین بازیکـن زمین بود.
قـرار بـود در دومیـن بازی امروز تیم های اکسـون و رعدپدافند مشـهد 
بـه مصـاف هم برونـد که به دلیـل ابتالی تعـدادی از بازیکنان بـه ویروس 

کرونـا، این دیدار لغو شـد.

سولسشایر: فکر نمی کنم که اخراجم کنند!
سرمربی نروژی منچستریونایتد می گوید 
سران این تیم نباید به یکی، دو نتیجه فکر 

کنند و او را برکنار کنند.
نمایش  از  بعد  ساکرنت،  گزارش  به 
اخیر،  بازی های  در  منچستریونایتد  ضعیف 
احتمال برکناری اوله گنار سولسشایر، سرمربی 
نروژی و حضور مائوریسیو پوچتینو به جای این 

مربی شنیده شد. 
سولسشایر در واکنش به این موضوع 
گفت: این نمایش برای رسانه هاست و من وارد 

آن نمی شوم. فکر نمی کنم مدیران منچستریونایتد به یکی، دو نتیجه فکر کنند و من 
را برکنار کنند. باید دیدگاه وسیع تری داشت و پیشرفت کلی تیم را در نظر گرفت. ما 
در کمال آرامش کار خودمان را پیش خواهیم بود و وارد بازی رسانه ای نخواهیم شد. 
دوست دارم تیمم با برتری برابر اورتون قبل از وقفه کوتاه برای بازی های ملی، شرایط 
خود را در جدول رده بندی بهتر کند و با این هدف برابر اورتون قرار خواهیم گرفت.

مورینیو: به خاطر اسپانسرها به اینستاگرام برگشتم
دلیل  به  کرد  عنوان  تاتنهام  سرمربی 
درخواست اسپانسرها به اینستاگرام برگشته و 

دوباره در این شبکه فعالیت می کند.
ژوزه  دالماپورتال،  سایت  گزارش  به 
چند  که  تاتنهام  پرتغالی  سرمربی  مورینیو، 
ماه پیش بار دیگر صفحه خود را در شبکه 
بازگشت  دلیل  درباره  کرد  فعال  اینستاگرام 
خود به این شبکه گفت: من اهل اینستاگرام 
نیستم و االن هم همینطور است. منتهی به 
خاطر درخواست هایی که اسپانسرها داشتند بار 

دیگر تصمیم به فعالیت گرفتم. اسپانسرها گفته بودند که هواداران از حذف صفحه 
من ناراحت هستند و به همین خاطر این کار را انجام دادم. 

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای من مهم نیست بازیکنان صفحه 
من را دنبال کنند یا مطالب آن را بخوانند. صفحه من بیش تر جنبه سرگرمی دارد 

و خیلی جدی نیست. 
تاتنهام باید در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس به دیدار وست برومویچ برود. بعد 

از این بازی رقابت های باشگاهی به مدت دو هفته تعطیل خواهد بود.

دو تیم شکست ناپذیر این فصل در اروپا
بازی های  نه  نه در رقابت های داخلی و  آ و لیگ فرانسه  تیم  در سری  دو 

اروپایی مغلوب نشده اند.
به گزارش آس، بحران کرونا روی فوتبال خیلی تاثیر گذاشته است و به جز 
استثنائاتی هم چون بایرن مونیخ دیگر تیم های بزرگ روند ثابتی نداشتند و برابری در 
تیم ها کمی بیش تر شده است. در حالی که باشگاه های قدرتمند فوتبال اروپا معموال 
تا اواسط فصل بدون شکست می مانند اما همه آن ها در این فصل حداقل یک بار 

در لیگ یا رقابت های اروپایی مغلوب شده اند. 
تنها دو تیم تاکنون در هیچ یک از این رقابت ها باخت را تجربه نکردند. لیل 
یکی از آن هاست که توانست به شکست ناپذیری میالن پایان دهد و در لیگ اروپا 
در خانه حریف 3 بر صفر پیروز شود. با وجود این که پاری سن ژرمن صدرنشین 
لیگ فرانسه است و دو بار شکست خورده این لیل است که حتی یک بار هم مغلوب 

حریفانش نشده است. تیم شمال فرانسه در رقابت های اروپایی هم نباخته است. 
شگفت انگیزتر از آن ساسولو در ایتالیاست. در سری آ نه میالن و نه یوونتوس 
مغلوب نشده اند اما هر دو تیم در رقابت های اروپایی شکست خوردند. بیانکوری در 
هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا مغلوب بارسلونا شد و میالن شکست ناپذیریش، پنج شنبه 
شب به پایان رسید. ساسولو که در بازی های اروپایی حضور ندارد با عملکردش همه 
را شگفت زده کرده است. این تیم جمعه شب برابر اودینزه یک بر یک مساوی کرد 
و با چهار پیروزی و سه تساوی جایگاه دوم جدول سری آ را به خود اختصاص داده 

است اما مهم تر از همه این است که بدون شکست مانده است.

نویر: بعد از فوتبال؛ تنیسور می شوم! 

به  فوتبال سخن  از  بعد  مورد عالقه خود  از ورزش  مونیخ  بایرن  سنگربان 
میان آورد.

به گزارش اسپورت، مانوئل نویر، سنگربان بایرن مونیخ 34 سال سن دارد.
او هم چنان از بهترین دروازه بان های فوتبال جهان است و پیش بینی می شود 

که چند سال دیگر بتواند در سطح نخست فوتبال جهان بازی کند.
نویر که تا تابستان 2۰23 با بایرن مونیخ قرارداد دارد، درباره برنامه خود برای 
آینده گفت: من فعال از فوتبال لذت می برم و هر بازی برای من جذاب است و با 
نهایت انگیزه به میدان می روم. این که هنوز می توانم برای تیم موثر باشم بسیار 

خوشحال کننده است.
او ادامه داد: به دنبال رکورد زدن در فوتبال نیستم و فقط می خواهم که از زندگی 
لذت برم. با فکر کردن به رکوردها خودم را نابود نمی کنم. هم چنان می خواهم سطح 
آمادگی خود را باال نگه دارم. از نظر بدنی باید تمرین کنم تا در بهترین شرایط باشم. 

می خواهم بعد از فوتبال به ورزش تنیس روی آورم.
مانوئل نویر دو بار قهرمانی با بایرن مونیخ را در لیگ قهرمانان اروپا به دست 

آورد و تیم او در فصل جاری هم از شانس های اصلی قهرمانی است.

آرتورو ویدال:
به خاطر کونته به اینتر آمدم

آرتورو ویدال، هافبک جدید اینتر از آرزوهای بزرگ خود در این تیم سخن گفت.
با اصرار فراوان آنتونیو کونته بود که آرتورو ویدال، هافبک 33 ساله و شیلیایی 
بارسلونا در تابستان امسال به پیشنهاد اینتر پاسخ مثبت داد. حاال او حضور کونته 
روی نیمکت اینتر را دلیل اصلی حضور در ایتالیا دانسته و مدعی شد این تیم به 

زودی فاتح یک جام بزرگ خواهد شد.
آرتورو ویدال گفت: »اینتر یک پروژه جدی داشته و سرمربی این تیم همیشه 
به دنبال پیروز شدن است و به همین دلیل من اینتر را انتخاب کردم. اینتر فصل 
گذشته به فینال لیگ اروپا رسید، زیرا بازیکنانش تشنه کسب موفقیت بوده و همه 

چیز را برای رسیدن به یک دستاورد مهم  را دارند.
من بیش از همه برای کونته اینجا هستم. ما سه سال در یوونتوس با هم 
بودیم و این تجربه فراموش نشدنی بود. او خواهان انتقال من بود، در تابستان بسیار 
صحبت کردیم و باشگاه همه تالش خود را انجام داد تا اطمینان حاصل کند که 

من به اینتر می آیم.
و  بوده  فوتبال  عاشق  او  است.  یوونتوس  در  حضورش  دوران  مانند  کونته 
اشتیاق و عالقه به پیروزی را به شما منتقل می کند. اگر اشتباه کنید کونته بسیار 
عصبانی شده و در مقابل همه این حس را به شما نشان می دهد. من در بارسلونا 
خوشحال بوده و با بسیاری از بازیکنان صمیمی بودم، اما اوضاع تغییر کرد و من 

تصمیم گرفتم به اینتر بیایم.
من واقعا مصمم هستیم تا دوباره قهرمان سری آ شوم و آرزوی قهرمانی 
در لیگ قهرمانان را دارم. امیدوارم خالکوبی »دوباره قهرمان شدم« را روی بدن 
خود حک کنم. کسب مجوز صعود هنوز امکان پذیر است و من اطمینان دارم 
که این اتفاق رخ می دهد. ما تاکنون دو الی سه امتیاز از دست داده ایم و باید 

آنها را پس بگیریم.
من از گفتن عبارت قهرمانی در سری آ نمی ترسم، زیرا در کارنامه خود موفقیت 
های زیادی کسب کرده و به اینتر آمده ام تا بتوانم به این روند  ادامه دهم. من متقاعد 
شده ام که در اینجا می توانیم به یک جام مهم دست یابیم، اگرچه یوونتوس هنوز 

هم بخت اول قهرمانی است.«

بعد از جدایی از پرسپولیس 
و حضور در الریان، اکنون شجاع 
خلیل زاده به هجمه ها و انتقاداتی 
که نسبت به این انتخابش صورت 

گرفته، واکنش نشان می دهد.
بعد از سه فصل درخشان و بدون فراز 
و  نشیب در شرایطی که تصور می شد شجاع 
خلیل زاده به همکاری با سرخ ها ادامه دهد، 
او راهی الریان شد تا هواداران تیمش در شوک 
بزرگی فرو بروند. این تصمیم شجاع در کنار 
صعود تیم به فینال آسیا باعث شد تا موضع 
تند هواداران را متوجه خود ببیند و اکنون در 
گفتگویی با خبرنگار ما به ماجراهایی که باعث 
این تصمیم جنجالی شده پاسخ می دهد. شجاع 
در این گفتگو مدعی است که او صادقانه عمل 
کرده و اهل فریب هواداران نیست و مدیریت 
وقت باشگاه او را به سمت این تصمیم هل 

داده است.
از  فحاشی ها  و  بی مهری ها  تمام  با 

هواداران عذرخواهی می کنم
اول از همه یک عذرخواهی از هواداران 
که  بی مهری  همه  این  علیرغم  می کنم، 
نسبت به من شد از آنها عذرخواهی می کنم 
و از همین جا می گویم دوباره برمی گردم و 
می بینم تان. قبل از اینکه به لیگ قهرمانان 
برویم من چند جلسه با باشگاه برای قراردادم 
داشتم. فکر کنم حدود ۶-۵ جلسه داشتیم که 
در چند جلسه حتی در اتاق خود را برایم باز 
نکرد و صحبت های حاشیه ای می کرد. من 
به او گفتم آقای رسول پناه قبل از اینکه به 
دوحه برویم تکلیف قراردادم را مشخص کن 

تا با تمرکز راهی اردوی تیم شوم. 
آقای دیرباز تو درباره من حرف نزن

بعد از اینکه جلسه با آقای رسول پناه 
تمام شد، جلوی در باشگاه به خبرنگاران گفتم 
که می خواهم چهار ساله و شش ساله با باشگاه 
قرارداد ببندم. به خدا قسم اگر یک کلمه باال 
و پایین بگویم. می بینم که خیلی درباره این 
مساله حرف می زنند و یک سری فحاشی ها 
می کنند. یک سری بازیگران دلقک هم درباره 
من حرف می زنند. یک آقایی به اسم کامبیز 
دیرباز هم درباره من حرف زد که باید به او 
بگویم شما چیزی درباره فوتبال نمی دانی و 
تو یک نفر حداقل درباره من حرف نزن. تو 
نمی خواهد ادای کسانی که فوتبال می فهمند 
را در بیاوری. خودت را جای من بگذار و بعد 

صحبت کن درباره من.
ما پول نگرفتیم تا پرونده برانکو بسته 

شود، آقای دیرباز شما چه کردی؟
آقایی که می آیی برای خودشیرینی و 
سواستفاده پست علیه من می گذاری خودت 
برای  کردی؟  حرفه ات چه  در  نیست  یادت 
اجرا در یک برنامه تمام قرارداد یک میلیارد و 
خرده ای ات را جلو گرفتی تا جایی که تهیه 
کننده برای دیگر عوامل پول نداشت و مجبور 
شد برای ادامه برنامه شخص دیگری را بیاورد. 
از  پربیننده شدن  برای  که  برنامه ای  همان 
بازیکنان دعوت می کرد. االن می آیی درباره 
من حرف می زنی. من و بازیکنان پرسپولیس 
اما بارها ماه ها بدون پول بازی کردیم. پول 
نگرفتیم تا بدهی های باشگاه پرداخت شود و 
مشکل تیم حل شود و پرونده های مالی باشگاه 
بسته شود. وقتی می گویم برای ۵۰ میلیون 
بیشتر پروژه را عوض می کنی به این خاطر 
است که ما هم خیلی چیزها را می دانیم اما 
نمی گوییم، برعکس شما که برای خودنمایی 

دست به دامن فوتبال می شوی.
با  تمدید  االن وقت  پناه گفت  رسول 

تو را نداریم
درباره  که  عزیز  پیشکسوتان  همه  از 
من حرف می زنند از آنها عذرخواهی می کنم 
و به گردن من حق دارند. غیر فوتبالی ها هر 
صحبتی می کنند در حد و اندازه ای نیستند که 
بخواهم جواب شان را بدهم. بگذارید درباره 
آن روزها بگویم. بعد از جلسه ای که با آقای 
می  گفتم  خبرنگاران  به  داشتم  پناه  رسول 
مانم و یک پست هم در اینستاگرام منتشر 
کردم و نوشتم جایی نمی روم. فردای آن روز 
برای تمدید قرارداد به باشگاه رفتم و آقای 
رسول پناه گفتند چرا مصاحبه کردی و گفتی 
قرارداد چهار ساله می بندی. تو قرارداد داری 
و از این جور حرف ها. گفتم آقای رسول پناه 
در قراردادم بند و آپشن دارم و می توانم جدا 
شوم، می خواهم آن بند و آپشن را از قراردادم 
بردارم تا در ادامه در تیم بمانم. گفت سازمان 
بازرسی اجازه نمی دهد قرارداد بازیکن را باال 
ببرم. گفتم 3 سال ماندم و بدون چشمداشت 
افزایش قرارداد کارم را کردم. االن  مالی و 
می خواهم در تیم بمانم و خیلی از بازیکنان تیم 
قراردادشان دو برابر من است. جواب درستی 
به من نداد و فردای آن روز دوباره به باشگاه 
رفتم و با آقای رسول پناه صحبت کردم و 
گفتم ما به بازی های آسیایی می رویم و بعد 
از آن دیگر صحبت نمی کنم. گفت ما االن 
در حال جذب بازیکن جدید هستیم و وقت 
این را نداریم که با بازیکنان قدیمی صحبت 
کنیم. بازیکنان قدیمی هستند و می توانید از 
آنها بپرسید. اگر می بینید االن سکوت کردند 
به خاطر شرایط من است چون دیگر می ترسند 

حرفی بزنند.
برای  حرفی  دروغ  جز  پناه  رسول 

گفتن نداشت
ما به بازی های آسیایی رفتیم و دیگر 
هیچ حرفی نزدیم تا پایان مسابقات. اما یک 
زمانی  چه  پرسپولیس  بازیکن  دارم،  سوال 
می تواند درباره مطالبات خودش حرف بزند؟ 
اول فصل حرف نزند، قبل از بازی حرف نزند. 
بعد از بازی تیم برده و همه چیز خوب است و 
نباید حرف بزند. قبل از دربی نباید درباره آن 
حرف بزند و بعد از قهرمانی هم همه چیز خوب 
است و نباید حرفی بزند که کسی ناراحت شود. 
پس چه زمانی برای مطالبات باید حرف زد و 
زندگی مان را بکنیم. من از بچگی پرسپولیسی 
که  می دانند  نزدیکم  دوستان  همه  و  بودم 
تالش  چقدر  پیراهن  این  به  رسیدن  برای 
آن  در  که  می گویم  هم  همین جا  از  کردم. 
باشگاه فقط آقای رغبتی بود که کمک کرد 
و درباره قراردادم صحبت کرد. دستش هم 
درد نکند و از همینجا از ایشان تشکر می کنم 
و عذرخواهی می کنم. ایشان زحمت کشید و 
االن هم زحمت می کشد اما آقای رسول پناه 

جز دروغ چیزی برای گفتن نداشت.
وقتی حرف های رسول پناه علیه خودم 

را شنیدم، فهمیدم اینجا جای من نیست
این بحث تمام شد و ما به ایران آمدیم و 
جلسه خوبی با آقای رغبتی داشتیم. آنها گفتند  
که فردا چک مطالباتت را به تو می دهیم و 
قراردادت هم جدید است 4 و خرده ای میلیارد 
بسته می شود. گفتم نه از کسی کمتر می گیرم 
و نه بیشتر. صحبت کردیم و تمام شد ولی 
سر همین توافق هم 3 روز مرا پیچاندند و 
چک را ندادند. فردای روزی که قرار بود به 
باشگاه بروم وویس آقای رسول پناه را برایم 
فرستادند که راجع به من صحبت کرده بود. 
همان شب فهمیدم که جای من قطعا اینجا 
آقای  حرف های  هم  مردم  همه  و  نیست 
رسول پناه را باور کرده بودند. مردمی که 4 
سال برای شان بازی کرده بودم، حرفم سند 
نبود و حرف رسول پناه سند بود؟ هجمه هایی 
که پشت سر من بود را می دیدم چرا که یک 
سری صفحات مجازی پشت رسول پناه بود 
که به دنبال خراب کردن بازیکن و قرار دادن 
آنها روبروی هواداران بودند. تا بازیکن حرف 
از  قرار می دادند.  را جلوی هوادار  او  می زند 
قطر شروع شد که هجمه را علیه من کردند 
که شجاع به دنبال خراب کردن تیم است. 
مردم و هوادار هم ساده که پس درست است 
و شجاع به دنبال خراب کردن تیم است. گفتم 
بهتر است که من بروم که تیم خراب نشود 
و به قول هواداران بروم تا تیم ضربه نخورد. 
می گویند شجاع پولکی است، بله حق 

با شماست
بعضی ها می گویند شجاع پولکی، بله 
دوستان من پولکی و رفتم ولی زمان همه 
سکوت  من  کرد.  خواهد  مشخص  را  چیز 
کردم ولی دیدم هر چه سکوت کنم بدتر می 
شود. من نخواستم صحبت کنم. نمی خواهم 
تیم به حاشیه برود. همه تیم می دانند که در 
لیگ قهرمانان آسیا بودیم و چه کارهایی پشت 
پرده می کردند. بروید از آقای گل محمدی 
برای  که  بود  خون  چقدر  دلش  که  بپرسید 
تیم زحمت می کشید اما آقایان در تهران به 
دنبال جانشین وی بودند. با سیدجالل، علی 
آقا  میناوند،  ،  مهرداد  کیا  کریمی، مهدوی 
کریم،  و یحیی صحبت کردم. دست همگی 
درد نکند. همه آنها حرف های من را شنیدند 
و گفتند تصمیم درستی برای آینده بگیر. با 
این احترامی که دیدم چه کار باید می کردم. 
قبول  را  پناه  رسول  آقای  حرف  اما  مردم 
می کنند. چون قلبا او را دوست دارند چرا که 
کاری کرده بود همه هواداران علیه بازیکنان 
بودند. تا بازیکنی حرف می زد هجمه عظیمی 
علیه بازیکن شکل می گرفت. بازیکنان حاضر 
در تیم این صحبت ها را نمی توانند بکنند و 
بازیکن  از تک تک  است.  بسته  دست شان 
بپرسید. بازیکن االن نمی تواند درباره پولش 
حرف بزند. مگر نباید بازیکن بعد از قراردادش 
بازیکن  مگر  بگیرد؟  را  پولش  تعهد  طبق 
خانواده و زندگی ندارد؟ اما کاری کردند که 
اگر به دنبال حق مان باشیم انگ بی تعصبی و 
خراب کردن تیم می زنند و االن هم بازیکنان 
به این دلیل سکوت کرده اند. ما جز فوتبال 
شغلی نداریم. االن شما به بیمارستان بروی 
و در حال مرگ هم باشی اول باید پول واریز 
کنی تا بعد درمان صورت بگیرد ولی اینجا 
حق  درباره  و  کند  سکوت  باید  فوتبالیست 

خود صحبت نکند. 
بحث بوسیدن را پیش کشیدند تا مرا 

جلوی هوادار خراب کنند
بحث بوسیدن لوگوی الریان پیش آمد 
که به نظرم این ها بازی است تا بیشتر مرا 
روبروی هواداران قرار دهند و خراب کنند. من 
با الریان قرارداد بستم. تا لحظه ای که با الریان 
قرارداد دارم با جان و دل بازی می کنم. این 
خصلت من است و تا زمانی که با تیمی قرارداد 
دارم با همه وجود و بدون کم کاری برایش 
بازی می کنم. وقتی سرپرست و مدیر تیم از 
من چنین درخواستی می کنند من می توانم 
آن را قبول نکنم؟ من لوگوی پرسپولیس را 
با عشقم بوسیدم چرا که آرزوی بچگی ام بود. 
همه می دانند که با این تیم گریه کردم، شاد 
بودم، بردیم و شکست خوردیم، قهرمانی ها 
دیدیم و فینال آسیا رفتیم. همه چیز را در این 
تیم دیدم، بی پولی، فحاشی و دعوا کردیم. 

بیشترین فحش را در این تیم من خوردم.
بسیاری دنبال خودشیرینی هستند اما 

من به خاطر پرسپولیس فحش خوردم
خاطر  به  بیشتر  من  از  بازیکن  کدام 
پرسپولیس فحش شنید. یک سری از بازیکنان 
از سکوت من استفاده کردند، چه بازیکنانی 
که  بازیکنانی  چه  بودند،  ایران  از  خارج  که 
راست  و  رک  من  بودند.  تیم  در  و  داخل 
حرفم را می زنم و خیلی ها دنبال سواستفاده و 
خودشیرینی بودند. من یک ماه ناله کردم که 
می خواهم بمانم یک نفر از هواداران پرسید 
مشکلش چیست؟ همه گفتند قرارداد دارد. من 
بند جدایی در قراردادم داشتم که می توانستم 
با وضعیت بی پولی پرسپولیس بارها قراردادم 
را فسخ کنم. چه جوری می گویند شجاع صد 
درصد قراردادش را گرفته و فسخ کرده؟ آن 
روزهایی که من شش روز پیاپی به باشگاه 

می رفتم چرا کسی ندید که مشکلم چیست؟ 
از  و  برود  خودش  بازیکن  می شود  مگر 
تا قراردادش را تمدید  باشگاه خواهش کند 
کنید. کجای دنیا این اتفاق می افتد؟ بازیکن 
برود باشگاه و بگوید بند فسخ مرا بردارید و 
می خواهم تا آخر فوتبالم در این تیم بمانم. 
وقتی نخواهند چه می کنید؟ خودتان را بگذارید 
جای من، رییس تان به این درخواست شما 

پاسخ ندهد و نخواهدت چه می کنید؟ 
و  لیگ  قهرمان  استقاللی ها  انگار 
چند  قراردادشان  که  شدند  آسیا  فینالیست 

برابر شده
دارند  قرارداد  حریف  بازیکن  طور  چه 
ناگهان می شود 4 میلیارد و  اما قراردادشان 
تومنی  قرارداد 2  و فالن؟ چطور  میلیارد   ۶
من نمی شود هم پایه قرارداد دیگر بازیکنان. 
مگر بازیکنان تیم حریف قهرمان لیگ شده 
اینقدر  قراردادش  رفته که  آسیا  فینال  به  یا 
مدیر  و  بازرسی  را  ما  برای  اما  می رود  باال 
باشگاه نمی گذارد؟ چطور بازیکنان حال حاضر 
پرسپولیس هم باید کمترین قرارداد را داشته 
باشند؟ قرارداد خیلی از تیم های لیگ برتری را 
با پرسپولیس مقایسه کنید و قطعا پرسپولیس 
چهارمین قرارداد را دارد. چرا تیمی که قهرمان 
می شود این همه بی احترامی می بیند و کسی 

حرف نمی زند.
قرارداد 2 میلیاردی بازیکن هم به هیچ 

دردی در این اقتصاد نمی خورد
همین االن به جرات می توانم بگویم 
که ۱۰ بازیکن حال حاضر تیم پول ندارند. 
که  شوند  ناراحت  دستم  از  بسیاری  شاید 
شجاع چرا این مصاحبه را کرد و این حرف ها 
این  بگویم، راست قضیه  را  واقعیت  زده.  را 
بدهند.  بازیکن  به  ندارند  پول  که  است 
پولش  اما  دارد  یا بچه  ازدواج کرده  بازیکن 
را نمی دهند. می گویند فوتبالیست 2 میلیارد 
 ۵۰ که  خارجی  فوتبالیست  پس  می گیرد 
لیگ حرفه ای  میلیارد حداقل می گیرد چه؟ 
است و خرج بازیکن زیاد است. یک کفش 
حداقل ۱۰ میلیون است، اجاره خانه بازیکن 
حداقل 2۰ میلیون است. یک ماشین معمولی 
و  هستم  رک  من  میلیون.  شده ۵۰۰   2۰7

دروغ نمی گویم. 
4 سال پیشنهاد داشتم اما با کمترین 

عدد در پرسپولیس ماندم
را  آسیا  فینال  و  رفتم  آسیا  فینال  من 
دیدیم. من 3۱ سالم است، من را نخواستند و 
نخواستند بمانم؟ خیلی از پیشکسوتان عزیز 
که از آنها تشکر کردم خواستند کمک کنند تا 
بمانم. اما همین عزیزان بی احترامی از باشگاه 
دیدند که چرا دخالت می کنند. مگر می شود 
این رفتار را دید؟ اینجا جز بی احترامی چیزی 
ندیدیم و به خاطر هواداران سکوت کردیم. 
همین االن فکر می کنید اوضاع خوبی دارند؟ 
من 4 سال پیشنهاد داشتم ولی ماندم. 4 سال 
ایمیل  خواستید  وقت  هر  و  داشتم  پیشنهاد 
گذاشت  خواهم  اختیارتان  در  را  تیم ها  این 
اما من ماندم و با کمترین پول تمدید کردم. 
۵ برابر پولی که به من در پرسپولیس دادند 
را می دادند اما با پرسپولیس تمدید کردم. هر 
کس بگوید پیشنهاد خوب داشتم اما ماندم، 
برانکو  می تواند  را  من  اما  کرده  خودنمایی 
شهادت بدهد که چطور ماندم. من به خاطر 
همین هواداران ماندم و با قرارداد کمتر اما 
االن می گویند که باشگاه پرسپولیس بزرگتر 
از بازیکن است. دقیقا همینطور است و خودم 
می گویم که باشگاه پرسپولیس بزرگتر است. 
بروید تمام مصاحبه های قبلی مرا ببینید. چهار 
سال زحمت کشیدم و وقتی این مشکل برایم 

پیش آمد کدام هوادار پشت من بود؟ 
دو سال دیگر با من هم مثل انصاری و 

ربیع خواه برخورد می کردند
من واقعیت ماجرا را درباره محسن ربیع 
خواه می گویم. وقتی او می خواهد از پرسپولیس 
برود نباید بعد از 4 سال از او تقدیر شود؟ حتی 
باشد.  کرده  پرسپولیس  برای  بازی   ۱۰ اگر 
کادرفنی محسن ربیع خواه را نخواهد، حق 
کادرفنی است و شاید مرا هم نمی خواست. 
باشگاه اما باید به این شکل با او برخورد کند. 
شاید محمد انصاری را مربی نخواهد آیا باشگاه 
باید با او اینچنین برخورد کند؟ چهار روز دیگر 
باشگاه با من و امثال من هم این برخورد را 
می کرد وهر کس می خواهد باشد. چرا زمانی 
که باشگاه با انصاری و ربیع خواه و امثال او 
این برخورد را کرد یک هوادار چیزی نگفت. 
من باز هم هر چیزی که هوادار پرسپولیس 
بگوید را باالی سرم می گذارم. در این چند 
سال هم یک بار به هواداران پرسپولیس بی 
احترامی نکردم و هرگز هم به خودم اجازه 
چنین کاری را نمی دهم. االن هم هرچقدر 
نمی کنم.  احترامی  بی  هرگز  کنند  فحاشی 
خودم را پرسپولیسی می دانم و برای این تیم 
آرزوی موفقیت و قهرمانی در آسیا را دارم. 
تمام بازی های تیم را دنبال می کنم و انشااهلل 

قهرمانی آسیا. 
برانکو و سیدجالل شاهد هستند چه 

پیشنهادی از قطر داشتم
من به تیم ملی رسیدم و پرسپولیس را 
ترک کردم؟ این حرف خیلی خنده دار است. 
من در این سه چهار سال که پیشنهاد خارجی 

داشتم مگر در تیم ملی بودم؟ بروید از آقای 
برانکو و سیدجالل حسینی بپرسید که شجاع 
از کدام تیم قطری پیشنهاد داشت و نرفت. 
آقای سیدجالل حسینی کاپیتان تیم مان که 
هست و بروید از او بپرسید. به آقای برانکو 
زنگ بزنید و بپرسید که آیا وقتی در قطر بودیم 
مدیران تیم قطری نیامدند در البی هتل و با 
که  پولی  کردند.  درباره من صحبت  او هم 
می دادند ۵ برابر قرارداد حال حاضر من بود. 

من خواستم بمانم، اما نگذاشتند و االن 
می خواهند محرومم کنند؟

رغبتی  آقای  با  بروم  اینکه  از  قبل 
که  کسی  تنها  که  گفتم  و  کردیم  صحبت 
زحمت کشید تا بمانم ایشان بود. من هیچ 
اینکه می گویند  نبستم.  باشگاه  با  قراردادی 
شکایت می کنیم حرفی درباره اش ندارم. من 
برای پرسپولیس 4 سال زحمت کشیدم و االن 
هم بخواهند شکایت کنند تاج سر ماست. تا 
به حال گفتم چرا پرسپولیس شکایت کرده؟ 
چهار سال زحمت کشیدم و دم شان گرم که 
شکایت کردند و هیچ مشکلی نیست و باز هم 
خودم را مدیون پرسپولیس و تمام هوادارانش 
می دانم. قدر همان هوادارانی که بعد از این 
سال ها آمدند و فحش دادند را هم می دانم. 
آنها عاشق تیم هستند، درست مثل خودم. فکر 
نمی کنم دلیلی داشته باشند برای محرومیت 
من. من تمام کارهایم قانونی و با مستندات 
بوده و فکر نکنم دلیلی برای محرومیت داشته 
و  بروم  تیم  از  نداشتم  دوست  باشند.خودم 
نخواستند بمانم. اگر می خواستم بروم که با تیم 
به تهران برنمی گشتم. اگر می خواستم بروم 
که ۶ بار به باشگاه نمی رفتم و خودم خواهش 
نمی کردم تمدید کنند. اگر می خواستم بروم که 
با آقای رغبتی جلسه نمی گذاشتم ولی بعد مانع 
تمدید شوند. به چه زبانی بگویم نمی خواستند 
بمانم. مگر خواسته من چقدر با بازیکنانی که 
جذب شدند فرق می کرد؟ مگر گفتم باالتر به 
من بدهید؟ نمی خواستند برادر من که بمانم 
و چطور بگویم؟ می گویند زحمت کشیدی و 
این  در  این چهار سال.  در  گرفتی  را  پولت 
چهار سال که بودم پول پرسپولیس به اندازه 
یک ساختمان ۵۰ متری هم نبود که بتوانم 
آینده ام را درست کنم. من سپاهان و مس 
کرمان و تراکتور بودم اما می دانید پرسپولیس 
چطور پول می دهد؟ آنقدر می دهد که بتوانی 
اجاره خانه و خرج های روزانه و حرفه ای ات 
را بدهی. بازیکنانی که در پرسپولیس بازی 
می کنند، مرد هستند. مرد روزهای سخت 
هستند. بعضی از آنها تا یک جایی می کشند 

ولی بعضی ها دیگر نمی کشند!
حرفش  بغض  با  و  تنهاست  آقایحیی 

را می خورد
و  کنند  حمایت  تیم  از  لطفا  هواداران 
خصوصا آقا یحیی. آقای یحیی خیلی دراین 
مدت تنها بود. بارها دیدید که در نشست های 
خبری لیگ قهرمانان چه حرف هایی را خورد 
و بغض کرد. مگر می شود تیم در آسیا بجنگد 
جانشین  دنبال  کادرفنی  برای  تهران  در  و 
باشند؟ امیدوارم کادر مدیریتی جدید حمایت 
کنند. کسی که در راس مدیریت باشگاه است 
حداقل باید راست بگوید. ما چیزی جز دروغ 
تا به امروز نشنیده بودیم. بازیکن پرسپولیس 
بازیکن  بشنود.  راست  که  است  حقش 
از  گوشش  شنیده  دروغ  اینقدر  پرسپولیس 
دروغ پر است. دروغ شنید اما به خاطر هوادار و 
پیراهن پرسپولیس جنگید. به او راست بگویید 

تا ببیند چه کاری می کند.
در انتظار دعای خیر هوادار پرسپولیس 

هستم
الریان تیم ریشه داری است و شرایطم 
در این تیم خوب است. من هم تمام تالشم 
را می کنم تا بتوانم در این تیم موفق شوم، 
البته با دعای خیر هواداران پرسپولیس! دعای 
خیری که بدرقه راهم کردند وقتی که بعد از 4 

سال زحمت برای این تیم جدا شدم.
یک روز به پرسپولیس برخواهم گشت

نبودم.  پرسپولیس  در  فالوور  دنبال 
را دوست دارم و  دارند  فالو  آنهایی که مرا 
آنهایی که ندارند را هم دوست دارم و تاج 
سرم هستند. من دنبال فالو و آنفالو نیستم. 
وظیفه ام بوده و با جان و دل برای پرسپولیس 
بازی کردم. دنبال الیک و فالوور نیستم که 
ببینم چه می کنند. اما بعضی از بازیگران و 
مجریان تلویزیونی که خودشیرینی می کنند، 
دنبال فالوور هستند. با اسم من دنبال فالوور 
هستند. یکی از آنها را اسم بردم. یک فیلم 
اگر به کامبیز دیرباز ۱۰۰ میلیون بیشتر بدهد 
حرف  من  درباره  می آید  بعد  می رود  سریع 
فیلم  یک  بدهد  بیشتر  میلیون   ۵۰ می زند؟ 
دیگر بازی می کند و بعد می آید درباره من 
حرف می زند. در پایان از هواداران و خصوصا 
پیشکسوتان تشکر می کنم چرا که اگر انتقادی 
هم کردند از روی عالقه به پرسپولیس بوده 
و این حس برای من هم وجود داشته. یک 
روز قطعا به پرسپولیس برخواهم گشت چرا 
که تیمم است و دوستش دارم. با جان و دل 
آمد  دوستش داشتم و دارم و مشکل پیش 
که رفتم و هیچ چیز دست خودم نبود. من 
رفتن  که  بدانند  همه  تا  زدم  را  حرف هایم 

دست خودم نبود و نگذاشتند بمانم.

رسول پناه گفت االن وقت تمدید با تو را نداریم؛

شجاع خلیل زاده: دوباره برمی گردم و می بینمتان!
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پرویز شهریاری و زنده یاد توران میرهادی
اختصاصی دنیای جوانان

تو از کدام
جهان نهفته می آیی؟

جعفر رضاپور

مگر که هرچه بگویم به گفته می آیی؟
تو از کدام جهان نهفته می آیی؟

در استعاره و تشبیه ها نمی گنجی
تو  گویی از دل  شعری نگفته می آیی

برای دیدن تو چشم ها نمی خوابند
ولی تو خوابی و در چشم خفته می آیی

 برای فهم من و روزگار ما زودی
تو چون گلی که زمستان شکفته می آیی

نمی شود که تو را گفت، آن چنان که تویی
مگر که هرچه بگویم به گفته می آیی؟

لمجید  ا عبد شک  پز
مسیح  بیمارستان  در  ارفعی 
این  درمان  ادامه  از  دانشوری، 
باستانی  زبان های  متخصص 
ویژه  مراقبت های  بخش  در 

این بیمارستان خبر داد.
عبدالمجید ارفعی که حدود 
یک ماه قبل به ویروس کرونا 
شدن  بدتر  دلیل  به  شد  مبتال 
حالش و افت اکسیژن خون، از 
دوم آبان در بخش مراقبت های 

ویژه بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری است. در طول 
چند هفته گذشته حال او رو به بهبودی رفته و تا کنون روند 

درمان مثبت بوده است.
 - ارفعی  عبدالمجید  معالج  پزشک   - فرزانگان  بهروز 
این متخصص زبان های  اکنون درباره آخرین وضعیت حال 

به  توجه  با  می گوید:  باستانی 
وضعیت بالینی پروفسور ارفعی، 
را طی  بهبود  خوشبختانه روند 
به  نسبت  وضعیتش  و  می کند 

روِز بستری بسیار بهتر است.
که  ین  ا ن  بیا با  و  ا
وضعیِت  هنوز  وجود  این  با 
ارفعی آن قدر باثبات نیست که 
یو  سی  آی  از  را  وی  بتوانیم 
می دهد:  ادامه  کنیم،  ترخیص 
نیازمند  همچنان  ارفعی  آقای 

مراقبت های  ویژه و ادامه درمان در این بخش است.
عبدالمجید ارفعی هفته گذشته در پیامی صوتی از مردم 
برای جویا شدن احوالش و کادر درمان به خاطر تالش هایی 
که برای بهتر شدن حالش انجام داده اند، تشکر و برای همه 

مردم کشور آرزوی سالمتی کرد.

آخرین وضعیت عبدالمجید ارفعی در بیمارستان

ن  با ز همیت  ا به  توجه 
آن  گسترش  اهمیت  و  فارسی 
کشورمان  مرزهای  از  خارج  در 
وضعیت  بررسی  جهت  پرونده ای  ایبنا  در 
باز کردیم  این زبان در کشورهای مختلف 
که از آن جمله می توان به کشور پاکستان 

اشاره کرد. 
در  فارسی  زبان  وضعیت  باره  در 
با  شنودی  و  گفت  پاکستان  دانشگاه های 
فلیحه زهرا کاظمی استاد گروه زبان و ادبیات 
فارسی و رییس گروه زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه ال سی بانوان الهور انجام شده که  

در ادامه می خوانید:
و  بگویید  خودتان  از  کمی  لطفا   *
زبان  رشته  خواندن  که  شد  چه  بفرمایید 
به  و  کردید  انتخاب  دانشگاه  در  را  فارسی 
این زبان عالقه مند شدید و تا مقطع دکترا 

خواندن این رشته را ادامه دادید؟
که  است  سال   3۰ 2۵تا  حدود   **
در  هستم.  آشنا  فارسی  ادبیات  و  زبان  با 
دیپلم هم فارسی خوانده بودم و از آن زمان 
خیلی تحت تاثیر موالنا و سعدی و حافظ و 
فردوسی بودم. در آن زمان مدت حدود یک 
سال فرصت داشتیم تا وارد دانشگاه شویم 
و به همین دلیل من در آن یک سال به خانه 
آنجا کالس  در  و  می رفتم  الهور  فرهنگ 
زبان فارسی می گرفتم. در همان زمان این 
عالقه در من زیاد شد و شروع به خواندن 
زبان و ادبیات فارسی کردم. نکته جالب این 
است که نیاکان ما از نیشابور به شبه قاره 
هند و پاکستان آمدند و شاید آن احساس و 
محبت ویژه ای که به زبان فارسی در وجود 
من بود به همین دلیل بود و در خانواده ما 
همه زبان فارسی را دوست داشتند و به آن 
عالقه مند بودند. به همین دلیل من وارد گروه 
زبان فارسی شدم و تا مقطع دکترا این رشته 

را ادامه دادم.
و  زبان  رشته  درباره  هم  کمی   *  
بانوان  سی  ال  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات 
در  این رشته  بفرمایید که  و  بگویید  الهور 
این دانشگاه در چه تاریخی راه اندازی شد؟ 

و هدف از راه اندازی آن چه بود؟
الهور  بانوان  سی  ال  دانشگاه   **  
تقریبا صدسال قدمت دارد و ۱۹22 میالدی 
جشن  آینده  2سال  و  بود  شده  تاسیس 
در  می کنم.  برگزار  دانشگاه  در  را  صدساله 
کرد.  کار  به  آغاز  دانشگاه  که  زمان  همان 
یک کرسی زبان فارسی هم در دانشگاه آغاز 
به کار کرد ولی خیلی فعال نبود تا اینکه در 
سال 2۰۰8 میالدی خودم به عنوان استاد 
در این دانشگاه استخدام شدم و گروه زبان 
این  در  کردم.  تاسیس  را  فارسی  ادبیات  و 
زمینه خانه فرهنگی الهور، مرکز گسترش 
شورای  و  ایران  فارسی  ادبیات  و  زبان 
هم  ایران  فارسی  ادبیات  و  زبان  گسترش 

به ما خیلی کمک کرد. سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی هم یکی از پشتیبان های 
گروه زبان فارسی دانشگاه بانوان بوده است 
و با کمک آنها ما توانستیم گروه را تاسیس 
زمان  همان  همچنین  و  کنیم  بازسازی  و 
چون خودم شخصا عالقه ویژه ای به ادبیات 
دانشگاه  این  در  داشتم سعی کردم  فارسی 
آغاز  فوق لیسانس  و  لیسانس  کالس های 
لیسانس  کالس های  زمان  همان  و  شود 
را در دانشگاه آغاز کردیم و به طور آهسته، 
فوق لیسانس و پیش دکتری و مقطع دکترا 

را نیز تاسیس کردیم.
اکنون گروه فارسی یک مجله علمی.

پژوهشی به نام »آناهیتا« هم دارد که وزارت 
علوم پاکستان هم آن را تایید کرده است و 
در  که  است  ما  گروه  پیشرفت های  از  این 
طول ۱2 سال اخیر این فعالیت ها را انجام 
رشته  این  در  8دانشجو  ما  اوایل  و  دادیم 
تقریبا  اکنون  ولی  داشتیم  دانشگاه  این  در 
درس  رشته  این  در  2۰۰دانشجو  از  بیش 
می خوانند و همچنین وقتی ما این گروه را 
تاسیس کردیم فقط 2 استاد بودیم ولی در 
حال حاضر ۱۰ استاد زبان و ادبیات فارسی 

در این گروه هستیم.
زبان  گسترش  چرا  شما  نظر  از   *
پاکستان  کشور  دانشگاه های  در  فارسی 

اهمیت دارد؟
زبان  گسترش  گروه،  این  هدف   **
و  ایران  نزدیک  ارتباط  و  فارسی  ادبیات  و 
فرهنگ  ادب  و  زبان  پیشرفت  و  پاکستان 
فرهنگ  فرهنگ،  این  زیرا  است.  پارسی 
خود ما هم هست و ایران و پاکستان ارتباط 
و  کنونی  پاکستان  یعنی  دارند.  تنگاتنگی 

استان سند این کشور مرکزی بود که همه 
اهل علم و دانش که از ایران به شبه قاره 
سرزمین  این  وارد  مسیر  این  از  می آمدند 
می شدند و شهر مولتان کنونی پاکستان مرکز 
علم و ادب فارسی بوده به همین دلیل این 
منطقه نسبت به هند کنونی ارتباط گسترده تر 
با ایران دارد و در تمام مراکز علمی این کشور 
زبان فارسی اهمیت ویژه ای داشت. به همین 
دلیل ما عالقه مندیم که این ارتباط ها بهتر 

و بیشتر شود.
و  زبان  رشته  راه اندازی  اهمیت   *
ادبیات فارسی در دانشگاه الهور در چیست؟ 

و چه برنامه ای برای آینده دارید؟
که  داریم  دوست  ما  آینده  در   **
بیشتری  ارتباط  یرانی  ا دانشگاه های  با 
مه  دا ا ها  رتباط  ا ین  ا و  باشیم  شته  دا
خیلی  نا  و کر که  یند  می گو همه   . بد یا
بیماری  شک  بدون  است.  بدی  بیماری 
را  انسان  جسم  اینکه  نظر  از  است  بدی 
ضعیف می کند و تحت تاثیر قرار می دهد، 
اتفاقات خوبی  ولی کرونا سبب رخ دادن 
زمان  در  که  کارهایی  ما  مثال  شد.  هم 
ده  ندا م  نجا ا قبال  دیم  دا م  نجا ا نا  کرو
چند  زمان  ین  ا ر  د ما  کنون  ا بودیم. 
ایران  دانشگاه های  با  همایش  و  وبینار 
با همکاری دو دانشگاه و دو  داشتیم که 
با  ما  کردن  صحبت  این  که  بوده  مرکز 
نزدیک کرده  به هم  را  زبان، دل ها  یک 
دانش  و  علم  تبادل  آن  جز  به  و  است 
گروه  هدف  این  و  می گیرد.  صورت  هم 
فارسی ماست که نه تنها در منطقه زبان 
فارسی گسترش پیدا کند بلکه ارتباط دو 

شود. نزدیک تر  به هم  هم  کشور 

 * به نظر شما بهتر است استادان بومی 
پاکستانی در رشته زبان فارسی تدریس کنند 
این  در  تدریس  برای  ایرانی  استادان  از  یا 

دانشگاه ها استفاده شود؟
** به عقیده من استاد دانشگاه های 
پاکستان که در گروه فارسی تدریس می کنند 
پاکستانی باشند ولی چنانچه استادان اعزامی 
از ایران هم داشته باشیم خیلی خوب است. 
طرف  وقتی  و  نیستیم  زبان  اهل  ما  چون 
عادت  دانشجویان  می آید  ایران  از  بومی 
را  فارسی  زبان  ایرانی  یک  از  که  می کنند 
و  کشور  دو  ارتباط  همچنین  و  بگیرند  یاد 
آنها  با  ما  و  می شود  نزدیک تر  دانشگاه  دو 
با ما آشنا می شوند. یادم می آید  نیز  آنها  و 
چند وقت پیش که به ایران رفته بودم یکی 
از استادان دانشگاه تهران از من سوال کرد 
که آیا شما در پاکستان لوله گاز دارید؟ این 
سوال استاد دانشگاه برای من خیلی عجیب 
از زمانی  بود و من جواب دادم آقای دکتر 
لوله گاز در خانه های  که من به دنیا آمدم 
ما وجود داشته است ولی این نشان می دهد 
که مردم دو کشور درباره یکدیگر اطالعات 
ارتباطی  صورت  آن  به  زیرا  ندارند،  خوبی 
نداریم. البته پاکستانی ها زیاد به ایران می آیند 
چون زائر پاکستانی زیاد داریم که به مشهد و 
قم و شهرهای دیگر می روند ولی متاسفانه 
ایرانی ها کمتر به پاکستان می آیند و همان 
اطالعاتی را که شبکه های خاصی به مردم 
می دهند باور دارند و نمی دانند که پاکستان 
کشوری سرسبز با آب فراوان است و مردم 
خیلی  و  دارد  داشتنی  دوست  و  مهمان نواز 
دلیل  همین  به  دارند.  دوست  را  ایرانی ها 
بیاید  پاکستان  به  ایرانی  استاد  یک  وقتی 
درهای  این  دانش،  و  علم  تبادل  بر  عالوه 
ارتباط و درهای محبت و عشق به یکدیگر 

باز می شوند و این نکته مثبتی است. 
* درباره وضعیت شبکه های مجازی 
بر  کرونایی  روزهای  این  در  آنها  نقش  و 
پیشرفت زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان 

چه نظری دارید؟
کار  خوب  خیلی  مجازی  شبکه های 
کردند و تاثیرشان هم خیلی زیاد بوده است. 
مخصوصا در این دوران کرونایی نسبت به 
و  کردند  پیدا  بیشتری  و  بهتر  کاربرد  قبل 
واتساپ  طریق  از  که  فهمیده ایم  تازه  ما 
شبکه های  دیگر  و  زوم  و  مییت  گوگل  و 
مجازی می توانیم اطالعات را برای یکدیگر 
ارسال کنیم و بیشتر تبادل اطالعات داشته 
باشیم و برنامه های متعدد بگذاریم و وبینار 
برگزار کنیم. در برنامه های مجازی علمی و 
فرهنگی دانشگاه های عالمه و امام خمینی 
و الزهرا شرکت کردیم و درست است که 
ارتباطمان مجازی است و حضوری نیست 
ولی استفاده خیلی مفیدی از همین روابط 

مجازی کردیم.

همزبانی، دل ها را به هم نزدیک کرده است

»جزیره دکتر مورو« در کتابفروشی ها
مورو«  دکتر  »جزیره  کتاب 
نوشته اژ جی ولز با ترجمه محمدامین 

عسکری منتشر شد.
کتاب  این  ایسنا،  گزارش  به 
در ۱88 صفحه و با قیمت 42هزار 
تومان توسط نشر سیب سرخ منتشر 

شده است.
 این کتاب یکی از شاهکارهای 
کالسیک ولز است که به تازگی  و 
کامل  صورت  به  نخستین بار  برای 

ترجمه شده است.
اشاره  با  عسکری  محمدامین 
به آن چه »ترجمه های ناقص از این 
داشت:  اظهار  کرد  عنوان  کتاب« 

یکی از دوستان ترجمه ای مربوط به دهه 8۰ از این رمان را به من نشان 
داد که در قالب مجموعه ای چندجلدی با عنوان ادبیات جهان برای نوجوانان 
چاپ شده بود. اما در همان تورق اولیه برای من مشخص شد که در این 
به طوری  که در  از رمان حذف و خالصه شده؛  زیادی  نسخه بخش های 
بعضی موارد متن ترجمه و متن اصلی دو مسیر کاماًل جدا را طی می کنند. 
همچنین اشکاالت فنی و نگارشی زیادی نیز وجود دارد که می توان آن را 

به حساب شتابی غیرضروری در ترجمه متن گذاشت.  
این مترجم همچنین درباره سبک و سیاق ادبیات این کتاب که پس از 
سال ها هنوز آن را خواندنی کرده، گفت: با وجود آن که داستان در جزیره ای 
دورافتاده و استوایی رخ می دهد، مضامین اصلی رمان برآمده از انگلستان 
عصر ویکتوریایی و درگیر با پیامدهای انقالب صنعتی است، فصل آخر رمان 
مشخصًا قابل مقایسه با رمان  خانه قانون زده دیکنز است. از این نظر می توان 
ردپای مسائلی همچون تضاد طبقاتی، تبیعض  نژادی، و رویکرد استعماری 

غالب در انگلستان قرن نوزدهم را در آن شاهد بود.
او ادامه داد: رمان جزیره دکتر مورو با تخیلی بدبینانه و تاریک نسبت به 
پیشرفت های پزشکی و علمی دوران ویکتوریایی اواخر قرن ۱۹ نوشته شده 
است. در این زمان ساختار بدن موجودات زنده به واسطه تشریح حیوانات با 
سرعت بیشتری کشف می شد و امکان تغییر و تصحیح اندام ها بیشتر مهیا 
می شد. متعاقبًا در کلیت داستان حاضر ما شاهد طبیعتی هستیم که به واسطه 
دخل و تصرف بیش از حد انسان در آن و استفاده منحرفانه وی از علم، 
ویران و به تعبیری هیوالیی شده است. رمان با مرکز قرار دادن موضوع 
»تکامل« و مرز بسیار باریک میان انسان و حیوان، نتایج زیاده خواهی علمی 

و میل به استیالی انسان بر دیگر موجودات را نشان می دهد.
عسکری تاکید کرد: از نظر سبک ادبی نیز بایستی گفت که رمان بیشتر 
در زمره ادبیات اکسپرسیونیستی قرار می گیرد و با بهره  بردن از تمهیداتی 
همچون راوی غیرقابل اعتماد و نثری بسیار صیقل خورده و قدرتمند اثری 
کاماًل مدرن محسوب می شود. از این نظر رمان حتی می تواند برای خواننده 

در مواقعی یادآور کارهای نویسندگانی همچون کافکا یا آلن پو باشد.
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پروانه رسولی خوشبخت

شاعر و پژوهشگر فرهنگ مردم سمنان 
از دنیا رفت

و  شاعر  معماریان   رحیم 
بومی  ادبیات  و  زبان  پژوهشگر 
سمنان صبح روز جمعه  جان به 

جان آفرین تسلیم کرد.
دیوانه  )مرا  نکرا  دیونه   مو 
مورچه  ( ئیسه  ر میلکا   ، نکن(
رئیس است(، ورگ و ربا )گرگ و 
روباه(، قدقدقدا، وارشه چکا )چکه 
باران(، بکوآ زنگه )زنگ را بزن(، 
های  ریزه  )خرده  چیلکی  غمی 
غم(، بی سری و با سری )یاوه و 
)روزگار  روزیگار  اینی  یاوه(،  غیر 

دیگر( و مقاالتی در خصوص زبان سمنانی و...از جمله آثار این پژوشگر و 
بومی سرای سمنانی است.

این پژوهشگر در سال ۱327 در شهر سمنان متولد و پس از طی دوره 
ابتدایی و متوسطه در زادگاهش، جهت خدمت سربازی به شهرهای گرگان 
و تربت حیدریه اعزام و بعد  از پایان خدمت نظام وظیفه به استخدام سازمان 

گمرک ایران درآمد.
الوان،  جزیره  بندرلنگه،  شهرهای  در  سال  هشت  مدت  وی 
ابتدایی  های  سال  در  و  خدمت  سازمان  این  در  تهران  و  شهر  خرم 
شد.  منتقل  سمنان  ری  ندا ستا ا به  خدمت  مه  ا د ا برای  نقالب   ا

از سازمان گمرک  از پیروزی انقالب اسالمی   معماریان ، یک سال پس 
به استانداری سمنان منتقل و تا پایان مدت کارمندی در استانداری سمنان 

خدمت کرد.
 وی پس از بازنشستگی با جدیت بیشتری به پژوهش و سرودن اشعار 

به زبان سمنانی و خلق آثار ماندگار در حوزه  ادبیات سمنانی روی آورد.

»به روایت نویسنده« 
با حضور پنج بانوی نویسنده

زن  نویسنده  پنج  با حضور  نویسنده«  روایت  »به  کارگاه   دوره  اولین 
به زودی در موسسه فرهنگی- آموزشی هنر فردا برگزار می شود. در این دوره 
که با هدف آشنایی شرکت کنندگان با شیوه ها و تکنیک های داستان نویسی 

شکل گرفته، پنج نویسنده زن از تجربیات داستان نویسی شان می گویند.
ناهید طباطبایی، مهسا محبعلی، بهناز علیپور گسکری، فرشته احمدی 
و عالیه طباطبایی در این دوره تدریس می کنند که بناست در یک کارگاه ۱۰ 
جلسه ای با دو ساعت زمان برای هر جلسه تشکیل شود. در این کارگاه هر 

نویسنده در دو جلسه، به صورت برخط حضور خواهد داشت.
از کجا و  ایده های من  از:  این دوره عبارت اند  از سرفصل های  برخی 
چگونه شکل می گیرند؟، یک ایده را چگونه به روایت تبدیل می کنم؟، چگونه 
از خودم و تجربیاتم در داستان سخن می گویم؟، تکینک های داستان نویسی 
شیوه  بر  نویسندگان  کدام  و  می کنند؟  کمک  من  به  نوشتن  در  چگونه 

داستان نویسی من تاثیرگذار بوده اند؟
در پایان دوره، شرکت کنندگان یک داستان کوتاه خواهند نوشت که این 
داستان ها توسط استاتید دوره، بررسی و پنج اثر برگزیده در سایت موسسه و 

یکی از مجالت سراسری منتشر خواهد شد.
* ناهید طباطبایی، متولد ۱337 در تهران است. رمان »چهل سالگی« 
فیلم  به  رئیسیان  علیرضا  کارگردانی  با  که  اوست  شده  شناخته  آثار  از 
»جامه دران«  داستان  مجموعه  از  »همایون«  داستان  شد.  تبدیل  سینایی 
نیز به طور مشترک توسط ناهید طباطبایی و حمیدرضا قطبی به فیلم نامه 
فیلم »جامه دران«« تبدیل شد که دیپلم افتخار بهترین فیلم نامه اقتباسی 
»سور  به  می توان  او  آثار  دیگر  از  کرد.  دریافت  فجر  فیلم  جشنواره  از  را 
شبانه«، »رکسانا نیستم اگر...«، »ستاره سینما«، »برف و نرگس« و »آبی 

و صورتی« اشاره کرد.
داستان نویسی  و  است  تهران  در   ۱3۵۱ متولد  محب علی،  مهسا   *
محبعلی  است.  کرده  آغاز   ۱3۶۰ دهه  در  براهنی  رضا  کارگاه های  از  را 
برنده دو دوره جایزه بنیاد گلشیری برای مجموعه داستان »عاشقیت در 
پاورقی« و رمان »نگران نباش« است. »نگران نباش« جایزه نویسندگان 
او می توان  آثار  از دیگر  نیز دریافت کرده  است.  را  و منتقدان مطبوعات 
در  دومی  که  کرد  اشاره  ساد«  خواهیم  »وای  و  خاکستری«  »نفرین  به 

افغانستان منتشر شده است.
دکترای  و  است  گیالن  در   ۱347 متولد  گسکری،  علی پور  بهناز   *
تخصصی ادبیات تطبیقی دارد. اولین مجموعه داستان او »بگذریم...« برنده 
جایزه مهرگان ادب، جایزه ادبی یلدا و جایزه پروین اعتصامی شد. مجموعه 
داستان »بماند...« او نیز جایزه مهرگان ادب را به دست آورد. از دیگر آثار 
این نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی می توان به »جا ماندیم..«، »بازآفرینی 
منظومه هشت بهشت امیرخسرو دهلوی«، »راز کیمیا و افسانه مهر و ماه« 

و »سیمین دانشور و آنیتا دسای« اشاره کرد.
* فرشته احمدی، متولد ۱3۵۱ در کرمان است. او در رشته معماری 
تحصیل کرده و اولین مجموعه داستان خود »سارای« را در سال 83 منتشر 
کرد. داستان »تلویزیون« از این مجموعه برگزیده جایزه هوشنگ گلشیری 
شد. نخستین رمان او »پری فراموشی« نیز تندیس کتاب برگزیده کتابفروشان 
او  آثار  دیگر  از  دریافت کرد.  در سال ۱388  روزگاری  در جایزه روزی  را 
می توان به »جنگل پنیر«، »گرمازدگی« و »هیوالهای خانگی« اشاره کرد.

است   ۱3۶۰ متولد  ایرانی-افغانستانی  نویسنده  عطایی،  عالیه   *
زمینه  در  و  کرده  تحصیل  نمایشی  ادبیات  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  که 
نمایشنامه نویسی نیز فعالیت می کند. او جوایزی در این حوزه بدست آورده 
است. رمان »کافورپوش« عطایی برگزیده شانزدهمین دوره جایزه مهرگان 

ادب بود و در جایزه ادبی واو تقدیر شد.
از  دارد.  کارنامه اش  در  نیز  را  تهران  داستان  جایزه  دوره  دو  عطایی 
دیگر آثار او می توان به »مگر می شود قابیل هابیل را کشته باشد« و »چشم 

سگ« اشاره کرد.

نصراهلل حدادی 
به هنگام گفت وگو با بزرگان نشر، در مجموعه »تاریخ شفاهی 
کتاب« از زبان دوست فقیدم، روان شاد حاج محسن بخشی، که مدتی 
در کتابفروشی معرفت در خیابان الله زار، نزد مرحوم حسن معرفت 
شیرازی کار می کرد، روایت جالبی را شنیدم که قند مکرر بود و قباًل 
بارها، آن را شنیده و این جا و آن جا خوانده بودم و مرحوم عبدالرحیم 
جعفری در خاطرات ارزنده اش »در جستجوی صبح« روایت روشنی 

از آن را به دست می دهد. همنشینی آب لیمو با کتاب!
او درباره این ابتکار و دیگر بدایع حسن معرفت، چنین نوشته 
است: »معرفت در چاپ و نشر کتاب از شیوه خاص خود و وصیت 
پدر پیروی می کرد. وصیت پدر آن طور که شنیدم این بود که: کتاب 
را ارزان تمام کن و گران بفروش! خودش هم آن قدرها صاحب ذوق 
و سلیقه نبود، عناوین اکثر کتاب هایش را خودش با قلم می نوشت که 
پول خطاطی ندهد، در پشت قفسه های کتاب، آبلیمو هم می گرفت، 
و آبلیموی معرفت شیراز معروف بود. همیشه خدا یک خروار لیمو 
ترش ته کتابفروشی تلمبار شده بود. معرفت با دوتا از شاگردها آبلیمو 
این همزیستی مسالمت آمیز  می گرفتند و کتاب هم می فروختند و 
کتاب و آبلیمو همیشه برقرار بود و کم کم به همدلی و یگانگی بدل 
شده بود. در پشت جلد بعضی کتاب ها، گاه این شعار را می دیدی: 
کتاب های معرفت را بخوانید و آبلیموی معرفت را بنوشید، و خواننده 
با پیروی از این اندرز حکیمانه طبعًا لذت می برد، وقتی پس از خواندن 
کتاب برای رفع خستگی لیوانی هم آبلیموی می نوشید و جگرش جال 

می یافتم. )ص 2 ـ 4۶۱(.
تا  می برد  کار  به  معرفت  که  نبود  ابتکار  همین  تنها  البته 
کتاب هایش را به فروش رساند، و در ادامه، باز هم روایت دیگری از 

مرحوم جعفری را درباره معرفت، با هم خواهیم خواند.
مرحوم حاج محسن آقابخشی، درباره چگونگی آشنایی با حسن 
معرفت و کار کردن در انتشارات وی، می گوید: »... مهدی آذریزدی 
مرا به حسن معرفت شیرازی، مدیر کتابخانه معرفت که اول خیابان 
الله زار قرار داشت، معرفی کرد. آنجا، هم کتاب چاپ می کرد، هم 
کتاب می فروخت و هم آبلیمو با برچسب »آبلیموی معرفت شیرازی« 
عرضه می کرد که در زیرزمین همان مغازه تهیه می شد... کارهای 
کاری  برای  وقتی  مثاًل  ندارد،  گفتن  که  می کرد  غریبی  و  عجیب 
می خواست از مغازه بیرون برود، ما را پی نخود سیاه می فرستاد و 
بعد دِر مغازه را قفل می کرد و می رفت. وقتی ما برمی گشتیم، پشت 
دِر مغازه می ماندیم و نگاه سنگین همسایه ها برایم قابل تحمل نبود... 
این کارها و بدبینی اش باعث آزار و اذیت ما می شد، و بعد از پنج سال 
کار کردن در کتابفروشی معرفت دوباره اخراج و بی کار شدم... )تاریخ 

شفاهی کتاب، جلد اول، ص 3۵3(.
تورق  در  ید طوالیی  که  نورمحمدی  مهدی  باذوقم،  دوست 
روزنامه های قدیمی داشته و آثار با ارزشی را به دوستداران تاریخ و 
ادبیات طی سال های گذشته تقدیم کرده است، آگهی جالبی را از 

روزنامه شفق سرخ، سال هشتم، شماره ۱283، چهارشنبه 3۰ مرداد 
۱3۰8، صفحه پنج درباره هم نشینی کتاب و آب لیمو، آن هم از سوی 
کتابفروشی مظفری به دست می دهد: »فراموش نکنید که آبلیموی 
دست افشار معطر شیراز و دیوان ایرج میرزا در کتابخانه مظفری به 

فروش می رسد. نمره اعالن ۱۹8۹«.
معرفت 2۰ سال بعد، یعنی در سال ۱228 پا به عرصه کتاب 
از روی دست مظفری، کپی کرده بود و مبادرت به  آیا  گذاشت و 
این کار می کرد و یا آن که میان حسن معرفت و مرحوم محمدعلی 
مظفری )مظفریه( رابطه ای برقرار بود؟ راه حل، گفت وگو با علیرضا 
گنج دانش بود. با این دوست قدیمی و همدل تماس گرفتم مثل 
همیشه سرزنده و با نشاط گفت: در خیابان باب همایون، کتابفروشی 
مهدیه در پایین دست گنج دانش و مظفری در باالدست ما قرار داشت 
از مرحوم غالمحسین خان مظفریه  انتشارات  این  و اس و اساس 
بود که به مشاغل دیگری همچون فروش کله و پاچه نیز اشتغال 
داشت. با تعجب پرسیدم: مرحوم مظفری کله پاچه فروشی داشت؟ و 
ایشان در حالی که می خندید ادامه داد، بله، در ابتدای کوچه قورخانه، 
طباخی نشاط متعلق به ایشان بود و رابطه خوبی با مرحوم حسن 
معرفت داشت و در سال های ابتدایی دهه ۱33۰ من به خوبی به 
یاد دارم که پشت شیشه انتشارات مظفری، کوزه های سفالین دو رو 
لعاب داخل و خارج، مملو از آبلیمو، که در جعبه های چوبی از شیراز 
ارسال می شد، به ردیف چیده شده بود و خودنمایی می کرد و مرحوم 
مظفری رأسًا به تولید آبلیمو مبادرت نمی کرد و تهیه و ارسال آن 
از طریق معرفت صورت می گرفت و چون مرحوم مظفری تحصیل 
مال را تقریبًا از هر راهی، عملی ناشایست نمی دانست، از کله پاچه 
گرفته، تا آبلیمو را در دستور کار فروش داشت و ضمنًا از خوشنامی 
فروش کتاب و فرهنگ نیز بهره می برد! و نکته جالب آنکه در کله پزی 

کتاب نیز عرضه می شد.
اصل  در  فرمودند:  مظفریه؟  یا  مظفری  پرسیدم.  ایشان  از   
مظفریه بود، اما همه ایشان را با نام انتشاراتشان می شناختند و چون 
دیوان ایرج میرزا را گویا از طریق پسر ایرج میرزا، عقد قرارداد کرده 

و چاپ می نمودند، مشهور به این امر شده بودند.
چه ایرادی دارد، غذای روح، همراه با غذای جسم، به خصوص 
که کله پاچه حسابی با آب لیمو می چسبد و هوا هم که رو به سردی 
گذاشته و چه صبحانه ای بهتر از نان سنگک و کله و پاچه و آبلیمو، 

آن هم در طباخی سرگذر، و صدا البته مواظب کرونا هم باشید!
 این روزها که بازار کتاب شرایط خوبی را طی نمی کند، شاید 
حق با مرحومان محمود کاشی چی و حسن معرفت بوده که برای 
به فروش رساندن کتاب، دست به ابتکاراتی می زدند که امروز ما 
در قامت نمایشگاه کتاب و در اختیار نهادن کتاب با تخفیف زیاد 
و غیرمتعارف به منصه ظهور می رسانیم. عبدالرحیم جعفری، راجع 
به ابتکار دیگر حسن معرفت می نویسد: »... در اوایل سال ۱33۵ 
کیلویی، دست  کتاب  فروش  برای  کاشی چی  آقای  ابتکار  از  قبل 

را بر کاغذی می نوشت و در  نام یک کتاب  تازه ای زد:  ابتکار  به 
پاکتی سربسته می گذاشت و پاکت ها را در یک جعبه قرار می داد. 
مشتری می آمد ده ریال می پرداخت و یک پاکت را انتخاب می کرد 
و پس از بازکردن پاکت، کتابی را که نامش در آن نوشته شده بود 
تحویل می گرفت و این دیگر بستگی به شانس خریدار داشت که 
قرعه چه کتابی به او اصابت کرده باشد؛ گاهی بهای یک کتاب از 
ده تومان یا بیست تومان هم بیشتر شده بود. مردم از این ابتکار 
استقبال کردند، به طوری که هر روز پشت در دکانش صف های 
طوالنی بود. چند نفری هم مشتری پروپاقرص معرفت بودند که 
از این کتاب ها شانسی می خریدند و خودشان بساط کتاب  مرتب 
راه می انداختند. نظیر مرحوم یحیی عالمگیر ]مدیر انتشارات گنجینه 
در خیابان ناصر خسرو، و برادر محمد عالمگیر مدیر نشر محمد[ 
و  کردند  اقدام  کتاب  نشر  به  هم  بعداً  که  باقری  محمود  آقای  و 
با  کتاب  فروش  و  کار  این  مخالف  طبعًا  هم  عده ای  شدند.  ناشر 
قرعه کشی بودند و این عمل را بی حرمتی به شأن کتاب و نویسنده 
تلقی می کردند. شاید هم حق داشتند. عده ای هم این کار معرفت را 
حرام می دانستند و می گفتند این کار قمار و یک نوع التاری است. 
در واقع هم نوعی التاری بود، اما به هرحال بازارش همچنان داغ 
بود و آقای معرفت کتاب هایی را که سال ها فروش نمی رفت و در 
انبار باد کرده بود، از این طریق به فروش رساند«. )در جستجوی 

صبح، ص 3 ـ 4۶2(.
مرحوم حاج محسن بخشی، درباره چگونگی »آبلیمو گرفتن« 
ما کار  بود و هرگاه  زیرزمین،  دارای  می گفت: »مغازه سر الله زار، 
و  رفته  زیرزمین  به  می گفت:  همکارم  و  من  به  معرفت  نداشتیم، 
آبلیمو بگیرید. طریقه گرفتن آبلیمو »دست افشار« هم به این صورت 
بود که لیموها را با چاقو دو نیمه می کردیم و در حالی که یک تغار 
بزرگ گرد و ُمّدور و یک وردنه و یک تخته محکم داشتیم، بر روی 
چهارپایه ای هم اندازه تغار می نشستیم و لیمو را بر روی تخته که در 
وسط تغار قرار داده بودیم. می گذاریم و دو سِر وردنه را در دو دست 
گرفته و با یک فشار، آِب لیمو را می گرفتیم، و تفاله را به یک گوشه 

پرت می کردیم و هر از چندگاه معرفت سری به ما می زد و سراغ 
تفاله ها می رفت، تا ببیند آبی در داخل آن ها باقی مانده است و یا نه 

و بابت این موضوع ُغر و سرکوفتی هم به ما می زد!
از ایشان پرسیدم: لیمو، به همراه پوست، اگر تحت فشار قرار 
 گیرد، تلخ می شود، شما چگونه جلوی تلخی آن را می گرفتید؟ آن 
مرحوم گفت: انگار در آن روزگار از سموم شیمیایی استفاده نمی شد 
و چندان آبلیمو تلخ نمی شد، و اگر هم می شد، ما از آن خبر نداشتیم، 
اما ما به این طریق آبلیمو می گرفتیم و با استفاده از قیف و کاسه، 
آبلیموها را در شیشه های نیزه ای می ریختیم و با احتیاط کنار زیرزمین 
می چیدیم و معرفت هم مستقیم و غیرمستقیم در داخل کتاب فروشی 
و خارج از آن، این آبلیموها را به فروش می رساند و چنان این کار 
و برخی دیگر از کارهای او برای من غیرقابل تحمل شده بود که 
نزد چنین آدمی کار کنم و چون  تا  باشم،  من ترجیح دادم بی کار 
کارهای غیرحرفه ای و غیراخالقی بسیاری از او، مثل عدم پرداخت 
حق التألیف به نویسندگان و مترجمان مختلف را بارها مشاهده کرده 
بودم، عطای کار کردن نزد او را به لقایش بخشیدم و بعد از پنج 

سال عذاب آنجا را ترک کردم.«
 خوب به یاد دارم، زمستان سال ۱3۶4 کلیه کتاب های معرفت 
با تخفیف باال، به فروش گذارده شده بودند و من دو کتاب انقالب 
ایران، ادوارد براون، ترجمه محمدتقی دانش پژوه و کلیات سعدی، 
تصحیح مرحوم مظاهر مصفا را خریدم و چندی بعد، در حالی که 
بود سکته کرده و پشت میز کارش سرش  حسن معرفت دو روز 
را بر روی میز قرار داده بود، توجه مردم را به خود جلب کرده و 
اوالد  و  عیال  دارای  که  تنها،  مرد  این  شد  معلوم  در،  گشودن  با 
بود، دو سه روزی است که خرقه تهی کرده، بدون آن که کسی 

نگران و دلواپس او باشد!
پاییزه کتاب، تخفیف   و حاال در آستانه هفته کتاب و طرح 
ویژه ای به خریداران کتاب داده می شود، شاید رغبتی پیدا کنند و کتابی 
بخرند و چه بسا ناشران و کتابفروشان نیز همراهی کرده و آن ها نیز 
عالوه بر میزان تخفیف جبرانی ای که در این طرح شامل می شود، 
درصدی به آن افزوده و کتاب تقریبًا چهل تا پنجاه درصدی تخفیف 
را شامل شود و نیم بها به دست دوستداران کتاب برسد. حاال که 
»طاعت از دست برنمی آید« پس باید گناهی کرد، تا در دل دوست، 
راهی پیدا شود. چه زیبا سروده است میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی:

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دِل دوست به هر حیله رهی باید کرد

منظر دیده قدمگاه گدایان شده است
کاخ دل در خور اورنگ شهی باید کرد

فرصت خوبی است و حاال که در واپسین ماه های سال هستیم 
و ایام به تلخی می گذرد و امید به آینده داریم، باشد که از دولتی سر 
کرونا و خانه نشینی و تعطیالت احتمالی دو هفته ای، کتاب خوانی، 

رونقی بگیرد.

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
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محمد حسین زاده

بارها به این نکته اشاره کرده ایم که 
کرونا تقریبا تمام مشاغل را تحت الشعاع 
خود قرار داده و به همه ضربه وارد کرده 
به  آسیب  بیشترین  بین  این  در  است. 
سینما  و  تئاتر  هنري خصوصا  مشاغل 
دولت  نگاه  از  که  چرا  است  شده  وارد 
اماکني  تنها  کرونا  با  مبارزه  ستاد  و 
تعطیل  اجباري  صورت  به  دائما  که 
سینماها  و  تئاتر  سالن هاي  مي شوند، 
در  فقط  و  فقط  دولت  درواقع  هستند! 
این ایام سخت کرونایي در تعطیل کردن 
و  بوده  تئاتر موفق  و  سالن هاي سینما 
گویا تدبیر دیگري وجود نداشته و ندارد.

انجمن  رئیس  صفار،  حمیدرضا 
در  تهران  استان  نمایشی  هنرهای 
گفتگویي کوتاه با دنیاي جوانان درباره 
دوران  در  هنرمندان  تئاتر  فعالیت های 
هنرهای  انجمن  متاسفانه  کرونا گفت: 
زیر  که  آنجا  از  تهران  استان  نمایشی 
محروم  بسیار  است،  پایتخت  سایه 
دسترسی  استان ها  دیگر  چراکه  است، 
و  مجلس  نمایندگان  به  آسان تری 
استان ها  مابقی  دارند.  شهر  شورای 
مسائل و مشکالت خود را با مکاتبه و 
نامه نگاری با نماینده منطقه خود مطرح 
اینکه 3۰  با  تهران  استان  اما  می کنند 
نماینده در مجلس دارد اما امکان ارتباط 
با آنها ساده نیست. بُعد دیگر اینکه تمام 
استان ها دارای بودجه استانی هستند و 
ما از آن نیز محروم هستیم. خوشبختانه 
بودیم  محروم  حمایت ها  از  اینکه  با 
استان،  تئاتر  هنرمندان  همت  به  اما 
داشتیم.  خوبی  شرایط  دوران  این  در 
در  مجازی  جشنواره   ۶ ایام  این  طی 
شهرستان های قرچک، ورامین، پردیس، 
پیشوا و 2 جشنواره در شهرستان قدس 
برگزار کردیم. با جرات می توانم اعالم 
کنم استان تهران نخستین استانی بود 

را  مجازی  فضای  از  استفاده  که طرح 
اجرا کرد و پس از ما دیگر استان ها به 
این سمت آمدند. شهر قدس فراخوان 
جشنواره مجازی خانه به دور از کرونا، 
را ۶ اسفندماه در پی تعطیلی فعالیت های 
فرهنگی هنری منتشر کرد و نمایش ها 
اینستاگرام  صفحه  از  و  ارسال  آماده، 
دستور  پی  در  شد.  پخش  نجمن  ا
تعطیلی سالن های  بر  مبنی  فرمانداری 
استان  در  عمومی  اجرای  نمایش، 
حماسه  خیابانی  جشنواره  اما  نداشتیم 
هنرمندان  بسیج  حمایت  با  نامداران، 
برگزار شد. کالس های آموزشی را نیز 
برگزار  مجازی  و  حضوری  صورت  به 
اولین ضربه کرونا به  کردیم. متاسفانه 
تئاتر وارد شد و تمام تالش ما بر این 
بود تا ارتباط تماشاگر با تئاتر قطع نشود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی با 
ابراز گالیه نسبت به تعطیلی سالن های 
نمایش اظهار کرد: آیا خطر کرونا فقط 
و  فوتبال  بازی های  است؟  تئاتر  در 
تولید فیلم، خطر ابتال به کرونا ندارد و 
نفره در سالن خطرناک  تنها تمرین ۵ 
است؟ مگر پیش از این دوران صددرصد 
از  قبل  می شد؟  ُپر  نمایشی  سالن های 

شیوع ویروس کرونا هم ۵۰ تا ۶۰ درصد 
به  بود. چقدر همه  ُپر  ظرفیت سالن ها 
خبر  ما  و  هستند  تئاتر  هنرمندان  فکر 
نداشتیم. فوتبال مناسبات مالی دارد و 
کمپانی هایی پشت آن هستند و در سینما 
و  دارد  وجود  صنعت  کالن  بودجه  نیز 
تعطیل نمی شوند اما تئاتر مناسبات مالی 
نمی کند.  توجهی  آن  به  و کسی  ندارد 
هنرمندان تئاتر مظلوم واقع شده اند و در 
این شرایطی که هیچ درآمدی ندارند از 
سوی هیچ ارگان و نهادی هم حمایت 
نمی شوند. تنها به سامانه هایی به منظور 
پرداخت وام معرفی شدند که هنرمندان 
را بدهکار هم می کند در شرایطی که 

درآمدی ندارند.
حمیدرضا صفار در بخش دیگري 
از صحبت هاي خود به وضعیت تعطیلي 
دهه  از  گفت:  و  کرد  اشاره  سالن ها 
تماشاخانه های  تا  بود  آن  بر  8۰ سعی 
پس  اکنون  کنیم.  برپا  را  خصوصی 
به  یک  سالن ها  این  دهه،  یک  از 
بن بست  به  و  می شوند  تعطیل  یک 
می رسند چراکه توان پرداخت اجاره بها 
و هزینه های جاری خود را ندارد. ضمن 
آنکه اگر فرهنگ تماشای تئاتر از میان 

مخاطبان آن رخت بربندد چند سال باید 
تالش کنیم تا دوباره تماشاگران را به 

سالن های نمایش بازگردانیم.
نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
صحبت هایش  ادامه  در  تهران  استان 
گفت: در همین شرایط به جای پرداخت 
تسهیالت، بودجه آن را به تجهیز تهویه 
تا  دهند  اختصاص  نمایش  سالن های 
کار  ادامه  امکان  هم  تئاتر  هنرمندان 
و فعالیت خود را داشته باشند. صورت 
مبلغ  ای کاش  و  نکنیم  پاک  را  مسئله 
وام را به کمک هزینه اجرای نمایش ها 
عظیمی  قشر  ند.  د ا می د ختصاص  ا
تعطیلی  دلیل  به  تئاتر  هنرمندان  از 
سالن های نمایش دچار مشکل شده  اند 
نیز  خانواده  و  نیستند  تنها  قشر  این 
می شود  مصاحبه  تنها  متاسفانه  دارند. 
اتفاقی  و  می شود  گفته  نقطه نظرات  و 

نمی افتد.
تئاتر  جشنواره  برگزاری  درباره  او 
اینکه  با هدف  نیز عنوان کرد:  استانی 
هنرمندان تئاتر یک سال است که کار 
نکرده اند و حرکتی انجام شود با حمایت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
تهران، فراخوان جشنواره منتشر شد و 
آذرماه به صورت آنالین  این جشنواره 
برگزار خواهد شد اما داوری های آن به 
صورت حضوری خواهد بود. کاش همه 
استان ها جشنواره استانی را برگزار کنند 
این  اگر  چراکه  شود  مافات  جبران  تا 
رویداد  این  برگزاری  الزام  نیافتد  اتفاق 
هم اهمیت خود را از دست خواهد داد.

ن  یا پا ر  د ر  صفا ضا  ر حمید
شرایط  به  اشاره  ضمن  صحبت هایش 
گفت:  تر  تئا براي  کرونایي  سخت 
کرونا  ویروس  زودتر  هرچه  امیدوارم 
ریشه کن شود و شرایط عادی به جامعه 
بازگردد. در این میان حواس مان باشد که 
به تالش 2۰ ساله به منظور فرهنگسازی 

تماشای تئاتر خدشه وارد نشود.

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

مراقبت های ویژه بارداری در روزهای کرونایی
با توجه به همه گیری بیماری کووید ۱۹ و لزوم افزایش آگاهی زنان برای ایفای نقش 
انکار ناپذیر آنان در حمایت از خانواده در شرایط کنونی به عنوان یکی از عوامل حیاتی موثر 
در مقابله با این همه گیری، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اقدام به برگزاری 

کمپین رسانه ای با عنوان »زنان پیشگامان مبارزه با کرونا »  نموده است. 
گزارشی که می خوانید در خصوص تهدیدهای سالمت زنان ، تاثیر کرونا بر سالمت 
بانوان و همچنین توصیه های پیشنهادی برای مراقبت از زنان باردار در همه گیري کووید 

۱۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

تهدیدهای سالمت زنان و مراقبت از زنان باردار در همه گیري کووید ۱۹ 
اهمیت و نقش سالمت زنان در توسعه پایدار کشور مهم و اساسی است. »سالمتی« 
در هر جامعه ای به عنوان پیش شرط »توسعه پایدار« ذکر می شود که در این میان زنان به 

عنوان محور اصلی سالمت جامعه، نقش بی بدیلی دارند.
از ورود کرونا به ایران ماه هاي طوالني مي گذرد و هنوز استان هاي زیادي درگیر 
آن هستند. با شیوع این دشمن نامرئي در استان مازندران ، مدارس تعطیل شد و آموزش ها 
به بهره گیري از شیوه اینترنتي صورت مي گیرد. شاید اغراق نباشد اگر بگوئیم که بیشترین 
دغدغه از درگیر شدن جامعه با این میهمان ناخوانده را زنان جامعه ما دارند. انان عالوه بر 
اینکه باید به فکر سالمتي خود باشند، مسئولیت آموزش فرزندان و مراقبت از آنان نیز بر 
عهده شان قرار گرفته است. بنا بر آمارهاي موجود تقریبا نیمي از جامعه 3 میلیون و 3۰۰ هزار 

نفري استان را زنان تشکیل مي دهند. 
بي شک گذر از دوران سخت کرونا نیازمند عزم و اراده اي همگاني است و در این 
میان مسئولیت نیمي از بارش بر دوش جامعه زنان مازندران است. زنان بعنوان گروه موثر 
بر سالمت خانواده  و الگوی رفتاری و مرکز شبکه یادگیری اجتماعی می باشند و  مدیریت 

سالمت و مراقبت کننده خانواده را بعهده دارند.

نقش زنان در سالمت جامعه 
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ارتباط با نقش زنان 
در سالمت جامعه گفت:  زنان به عنوان نیمي از افراد جامعه در این راه سختي هاي بیشتري 
را تحمل مي کنند. چرا که در کنار مراقبت از خود باید مراقبت از فرزندان و سایر اعضای 

خانواده را که در دوره کرونا بیشتر در خانه هستند انجام دهند. 
در این میان باید از زنان و مادرانی که اکثریت کارکنان نظام سالمت را در نقش هاي 
بهورز و مراقب، ماما، پرستار ، کادر تخصصي و درمانی از پزشکان، پرستاران و ماماها گرفته 
تا کارکنان و نیروهاي خدماتي تشکیل می دهند یاد کرد که عالوه بر این که از زمان شیوع 
ویروس کرونا شبانه روزی در حال تالش برای بازگرداندن سالمت به جامعه هستند با داشتن 
مسئولیت هاي دیگري از جمله اداره امور فرزندان در شرایط تعطیلي مدارس و تحمل سایر 

مشکالت ناشي از خانواده دچار فشار و آسیب روحی و جسمی شدند .

تهدیدهای سالمت زنان غیر از کرونا 
خطرکم تحرکي و چاقي:

مازندراني ها را باید از گروه افراد چاق و کم تحرک کشور دانست. البته در این ارتباط زنان 
از مردان پیشي گرفته اند .فعالیت فیزیکی کم می تواند به طور مشخص با دیابت و بیماری های 
قلبی- عروقی مرتبط باشد. بنا بر امارهاي اعالم شده بیش از یک چهارم زنان کشور از چاقي 
و اضافه وزن رنج مي برند. در سال های اخیر مصرف قلیان بین جوانان به خصوص دختران 
جوان شایع شده است. عالوه بر این 2۶/7درصد زنان باالی ۱8 سال در کشور چاق هستند؛ 
یعنی شاخص توده بدنی آنها باالی 3۰ است. در استان مازندران بیشترین میزان چاقی زنان و 
در استان هرمزگان کمترین تعداد زنان چاق وجود دارد. در تهران 24 درصد زنان چاق هستند.

فعالیت بدنی و کاهش مصرف دخانیات مي تواند خطر ابتال به بیماری های غیرواگیر را کاهش 
دهد.وزارت بهداشت موظف است تا سال ۱4۰4 میزان مرگ ومیر 

ناشی از این بیماری های غیرواگیر را کاهش دهد .
آمارها نشان می دهد در استان مازندران بطور متوسط 
روزانه 8 زن به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی فوت می نماید 
که در ارتباط نزدیک با 4 عامل خطر الگوی تغذیه ای نامناسب 
، چاقی ، تحرک بدنی ناکافی  و مصرف دخانیات می باشد. در 
بررسی عوامل خطر در سال ۹4 ، 44 درصد زنان استان مبتال 
به چاقی )رتبه اول ( ، 34.۵ درصد دارای کلسترول خون باالی

mg/dl2۰۰  )رتبه سوم ( ، 3۶ درصد مبتال به فشار خون )رتبه 
پنجم ( ، ۱3 درصد مبتال به دیابت )رتبه هفتم ( بوده اند. به 
ترتیب این میزان در زنان کشور 28 ، 28 ، 27 و ۹ درصد بوده 
است . ۵۹ درصد زنان استان کم تحرک ، ۹3 درصد مصرف 
ناکافی ماهی ، 4۰ درصد مصرف ناکافی میوه و سبزي ، ۱۰ درصد 
مصرف فست فود و 7۹ درصد مصرف بیش از نیاز نمک داشتند.

عامل خطر دیگر که باید به آن توجه داشته باشیم چاقی 
چاقی  از  چاقی شکمی خطرناک تر  بدانیم  باید  است.  شکمی 
عمومی است، به دلیل اینکه انباشته شدن چربی متمرکز در 

یک جا احتمال ابتال به بیماری های قلبی- عروقی و دیابت را بیشتر می کند.
بنابراین بسیار اهمیت دارد که خانم ها برای حفظ سالمت خود و خانواده شان شیوه زندگی 
سالم تری را انتخاب کنند، به گونه ای که فعالیت فیزیکی مناسبی داشته باشند و مهم تر آنکه 
قلیان صدمات بیشتری نسبت به سیگار برای خانم ها خواهد داشت بنابراین به باورهای نادرستی 

که در مورد آن وجود دارد، اعتماد نکنید.

استعمال دخانیات و قلیان
خطري که این روزها غیر از کرونا سالمت زنان را با مخاطراتي شدید روبرو ساخته است، 
گرایش درصد قابل توجهي از انان به استعمال دخانیات و قلیان است. بررسي هاي آماري 
انجام گرفته حکایت از ان دارد که تقریبا 4 درصد از جامعه زنان باالي ۱8 سال مصرف کننده 

دخانیات بخصوص قلیان هستند.
نکته مهم این است که بیشتر زنان قلیان می کشند تا سیگار. هرچند که در استان مازندران 
به دلیل نوع زندگي سنتي، هنوز آماراین دسته از زنان خیلي چشمگیر نیست اما در استان 
هاي جنوبي مثل  بوشهر بیشترین میزان مصرف دخانیات به ویژه تنباکو را در خانم های ۱8 
سال به باال در کشور دارد و کمترین میزان مربوط به ایالم است. باید تاکید داشته باشیم که 
عامل بیماری های قلبی- عروقی، دیابت، آسم و سرطان ها همین دخانیات اعالم شده است.

افسردگی زنان :
هر چند درایران امید زندگی زنان بیشتر از مردان است و مرگ و میر زنان کمتر از مردان 
رخ مي دهد، اما براساس آمار، زنان در مقایسه با مردان، آسیب پذیری بیشتری در شیوع برخی 
بیماری های جسمی و روحی دارند که از جمله آن می توان به 2 برابر بودن افسردگی زنان 
نسبت به مردان اشاره کرد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. البته در سال های اخیر وضعیت 
سالمت بهداشت و درمان زنان تغییرات مثبتی داشته است اما هنوز تا رسیدن به  وضعیت 

مطلوب در حوزه سالمت زنان فاصله زیادي وجود دارد.

سالمت باروری زنان در همه گیري کووید 19" 
دکتر اقدس عبادی متخصص زنان، زایمان و نازایی و رئیس اداره مامایی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد : در طول دوران بارداری بدن زنان دچار تغییرات 
ایمنی و فیزیولوژیکی زیادی می شود که ممکن است آن ها را نسبت به عفونت های تنفسی 
ویروسی، از جمله COVID-۱۹ حساس تر کند. همچنین این امکان وجود دارد که کرونا 
ویروس در زنان باردار در مقایسه با جمعیت عمومی بیشتر در معرض بیماری های شدید شبیه 
 )SARS-CoV( به عفونت کروناویروس  از جمله سندرم حاد تنفسی حاد کروناویروس

و سندرم تنفسی کورنوویروس خاورمیانه )MERS- CoV( و سایر عفونت های تنفسی 
ویروسی، مانند آنفوالنزا، عوارض ناشی از بیماری و یا مرگ و میر قرار گیرند. زنان باردار برای 
جلوگیری از ابتال به انواع عفونت های ویروسی باید اقدمات پیشگیرانه مانند شستن دست ها 

و پرهیز از ارتباط با افراد بیمار و بهداشت فردی را رعایت کنند.
مدیریت کرونا ویروس در زنان باردار

در حال حاضر، مطالعات انجام شده در مورد  COVID-۱۹، به ویژه تأثیر کرونا 
ویروس در زنان باردار و شیرده و همچنین شیرخواران، بسیار کم و محدود است هیچ توصیه 

ای ویژه برای زنان باردار در مورد ارزیابی یا مدیریت COVID-۱۹ وجود ندارد. 
در حال حاضر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده یک راهنماي 
بالیني موقتی براي مدیریت کرونا ویروس در زنان باردار منتشر کرده است که پزشکان و 

مراقبین مراکز های بهداشتی باید رعایت کنند. 
برخی از راهکارها و توصیه های پیشنهادی برای مراقبت از زنان باردار و زایمان عبارتند از:
• بیمار مشکوک به COVID-۱۹ را در یک اتاق جدا گانه )ایزوله( نگهداری کنند.

• پزشکان مراقبت های بهداشتی باید به محض ورود یک کرونا ویروس در زنان باردار 
احتمالی مبتال به COVID-۱۹ سریعاً به پرسنل های بخش های عفونی اطالع دهند.

• در مرحله اول بهتر است نوزادانی که از مادران مبتال به COVID-۱۹ به دنیا 
می آیند به عنوان بیمار مشکوک به ویروس در نظر گرفته شوند و برای پیشگیری از شیوع 

بیماری جداگانه نگهداری شوند.
• برای کاهش خطر انتقال ویرس از مادر 
به نوزاد در موارد مشکوک و ابتال احتمالی زنان، 
باید اتاق های جداگانه ای حتی برای جدا کردن 
نوزاد از مادر در نظر گرفته و کلیه بهداشت ها 

فردی توسط مادر رعایت شود.

زنان  در  ویروس  کرونا  عوارض 
باردار

اطالعات در مورد COVID-۱۹ در 
بارداری بسیار محدود است به طوری  دوران 
دقیقی  و  اطالعات کامل  تواند گفت  که می 
در مورد عوارض ابتال به بیماری کرونا در زنان 
باردار وجود ندارد. اما در مواردی مشخص شده 
با سایر  به عفونت  باردار  زنان  ابتال  است که 

باعث سقط   MERS-CoV و   SARS-CoV جمله  از  مشابه  های  کروناویروس 
جنین و زایمان زودرس شده است. همچنین تب های باال در سه ماهه اول بارداری می تواند 

خطر بروز نقایص خاص هنگام تولد )مادرزادی( را افزایش دهد.

انتقال ویروس دوران بارداری یا هنگام زایمان
از طریق تماس  باعث COVID-۱۹ شود، عمدتا  به نظر می رسد ویروسی که 
نزدیک با شخص آلوده و یا سطوح و قطرات تنفسی انتشار پیدا می کند و هنوز به طور کامل 
مشخص نیست که آیا انتقال بیماری از طریق مادر به جنین متولد نشده وجود دارد یا ندارد.  
اما با این حال، در برخی موارد اخیر مشخص شده است که کودکانی که مادران مبتال به 
COVID-۱۹ متولد شده اند، سالم بوده اند و به بیماری کرونا مبتال نشده اند و عالوه بر 
این،اطالعات محدودی در مورد انتقال ویروس از راه جفت-در دسترس است و موردی از 

انتقال این عفونت گزارش داده نشده است.
ابتال یک نوزاد چینی به کرونا ویروس  در فاصله3۰ ساعت بعد از تولد این نگرانی را 
ایجاد کرده بود که این ویروس می تواند از یک مادر به جنین منتقل شود.  تحقیقات نشان 

داده است که برخی از ویروس ها می توانند از طریق شیر مادر یا جفت در دوران بارداری به 
جنین منتقل شوند. چنین موارد انتقال را “انتقال عمودی” می نامند و در بیماری های مانند 
سرخک و در برخی موارد HIV دیده شده است، اما انتقال عمودی  در بین بیماری های 
تنفسی به ندرت دیده می شود و حتی نادر هستند. به طورکلی در زایمان های طبیعی، نوزادان 
بیشتر در معرض میکروب های موجود در بدن مادر قرار می گیرند و هیچ مدرک و شواهدی 
مبنی بر انتقال کرونا ویروس در رحم وجود ندارد و ممکن است کودک بعد از تولد در محیط 

بیمارستانی و یا مراقبین از راه تماس به این بیماری مبتال شده باشد.

کرونا ویروس در دوران شیردهی
انتقال این بیماری از طریق تماس نزدیک با فرد آلوده تایید شده و به نظر می رسد 
که این ویروس عمدتا از طریق قطرات تنفسی از طریق سرفه یا عطسه منتشر می شود و تا 
کنون مواردی از ویروس در شیر زنان مبتال به COVID-۱۹ دیده نشده است و اطالعی 

در مورد انتقال ویروس ایجاد از طریق شیر مادر به جنین وجود ندارد.
در حال حاضر، نگرانی اصلی این نیست که آیا ویروس از طریق شیر مادر قابل انتقال 
است، بلکه این است که آیا یک مادر آلوده می تواند ویروس را از طریق قطرات تنفسی در 
طول دوره شیردهی منتقل کند. به طور کلی شیر مادر، جنین را در برابر بسیاری از بیماری 
ها محافظت می کند و شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای بیشتر نوزادان است. ولی  موارد 
استثنایی و نادری هم وجود دارد که در صورت ابتال زنان به برخی بیماری های، شیر دادن به 
نوزاد توصیه نمی شود. به طور مثال  مراکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت 
به  مبتال  مادر  که  کند  می  توصیه  متحده 
برای  احتیاطی  اقدامات  رعایت  با  آنفوالنزا 
انتقال ویروس به شیرخوار به  از  جلوگیری 

شیر دادن خود ادامه دهند.
اثبات  و  کامل  اطالعات  حال  این  با 
از مادران  انتقال ویروس  شده ای در مورد 
مبتال به COVID-۱۹ به شیرخوار وجود 
ندارد اما زنان مبتال باید  اقدامات احتیاطی 
احتمالی را برای جلوگیری از انتشار ویروس به 
نوزاد خود، از جمله شستن دست خود قبل از 
لمس کردن نوزاد و پوشیدن ماسک صورت، 
در صورت امکان، هنگام شیردادن را رعایت 
کنند. همه مادران در مناطق شیوع این ویروس و در معرض خطر که دارای عالئم تب، سرفه 
و یا مشکل در تنفس هستند، باید زودتر به دنبال درمان پزشکی باشند. با توجه به مزایای 
تغذیه با شیر مادر و نقش ناچیز شیر مادر در انتقال سایر ویروس های تنفسی، مادر می تواند 

ضمن استفاده از همه اقدامات احتیاطی الزم، شیردهی را ادامه دهد.
مادران مشکوک به ابتال  در دوران شیردهی خود می توانند با رعایت های برخی راهکار 

ها به شیردهی خود ادامه دهند.

راهکارها در مادران مشکوک به کرونا عبارتند از:
• پوشیدن ماسک در نزدیکی کودک )از جمله در هنگام شیردهی(

• شستن دست ها قبل و بعد از تماس با کودک )از جمله تغذیه(
• تمیز کردن و ضد عفونی سطوح آلوده

در حالی که وضعیت بیماری مادر مبتال به ویروس زیاد خوب و رضایت بخش نباشد،  
آن ها می توانند در صورت امکان، شیر خود را با پمپ دستی یا برقی تهیه کرده و از فرد سالم 
و یا پرستار کودک بخواهند که شیر را به نوزاد بدهد. مادر و پرستار کودک باید قبل از لمس 
هر قسمت پمپ یا بطری، دست های خود را بشویند و بهداشت 

فردی را کامال رعایت کنند.

تشخیص سرما خوردگی و آنفالنزا از کرونا در 
دوران بارداری

ایمنی بدن و مضر بودن  به دلیل کاهش دفاع سیستم 
مصرف برخی دارو ها برای پیشگیری از بروز عفونت در طول 
ابتال زنان به سرماخوردگی در دوران  بارداری، احتمال  دوران 
بارداری بسیار زیاد است. در طول دوران بارداری سیستم ایمنی 
بدن مادران برای محافظت از جنین در حال رشد با سرعتی کمتر 
از حدطبیعی خودش کار می کند. این سرکوب سیستم ایمنی 
بدن زنان باردار را در برابر برخی بیماری ها مانند سرماخوردگی 
یا  و  بارداری  دوران  در  ویروسی  های  بیماری  و  آنفوالنزا  و 
عوامل عفونت زا آسیب پذیرتر می کند. زنان در صورت بروز 
عالئم در دوران بارداری باید استراحت زیادی داشته باشند و  
مایعات بیشتری مصرف کرده و در صورت بروز تب به پزشک 

مراجعه کنند.

شده  ایجاد  خیلي ها  براي  که  است  سوالي  این 
به  را  بیشترین آسیب  اینکه  ایام کرونا...  در  خصوصا 
مشاغل مختلف، کرونا وارد کرده است یا تصمیمات 
اشتباه مسئوالن!؟ در حقیقت کرونا  غیرکارشناسي و 
وضعیت زندگي همه را وارد شرایط بحراني کرده است 
ولي در این بین مسئوالن مختلف دولتي و سیاسیون 
در کنار متخصصان مختلف باید ستادهایي را تشکیل 
دهند که به شکل کامال تخصصي و ویژه در این ایام 
روي مسائل مختلف کار کنند. دولت نیز ستاد مبارزه با 
کرونا را تشکیل داده است که عمال تا به امروز حرکت 
خاصي از سوي این ستاد ندیده ایم! درواقع ستاد مبارزه 
با کرونا حتي توانایي بستن یک جاده براي مسافرت 
نرفتن مردم را هم نداشته و ندارد! این یک فاجعه بزرگ 
است که یک ستاد دولتي که درواقع مسئولیت اصلي 
هدایت همه جانبه مبارزه با این بیماري خاص و عجیب 
است، از ابتدایي ترین تصمیمات پیرامون پیشگیري از 
این بیماري هم عاجر است. تنها سالن هاي سینما و 
تئاتر هستند که توسط این ستاد به صورت مداوم تعطیل 
مي شوند و گویا ما منطقه و مشاغل پرخطر دیگري جز 

سالن هاي سینما و تئاتر نداریم.
سیروس الوند کارگردان سینما در خصوص لزوم 
کشور  فرهنگی  سیاستگذاران  و  مدیران  آینده نگری 
برای حفظ سینما در روزهای کرونایی گفت: آنچه به 
بلکه  نیست  زده ویروس کرونا  ایران ضربه  سینمای 
مسئوالن بی دغدغه و غیرمتخصصی است که برای 
سینما تصمیم گیری می کنند! مسئوالنی که نفس سینما 
را جدی نگرفته و باعث شده اند سینمای ایران روز به 
روز بیشتر دچار افت شود و به همین علت است که 
از شیوع و گسترش ویروس کرونا هم  ما حتی قبل 
شاهد کاهش شدید مخاطب در سینما بودیم! متاسفانه 
اگر کرونا هم نباشد در سینما امنیتی وجود ندارد. باید 
فرصت درست در عرضه آثار باشد تا سینما روی پای 
خودش بایستد اما این فرصت ها قبل از کرونا هم از 
بین رفته بود. فروش پایین فیلم ها و عادت مردم برای 
تماشای فیلم در خانه بسیار آسیب زننده است و متاسفانه 
سیستم شبکه نمایش خانگی مردم را بد عادت و آنها را 
به خانه نشینی برای تماشای فیلم ترغیب کرده است. 
این بسیار ناراحت کننده است که مردم عادت رفتن به 

سینما را فراموش کنند.
این سینماگر خاطرنشان کرد: اینکه ما بخواهیم 
همه مشکالت دامنه دار سینمای ایران را به گردن کرونا 
بیندازیم اصال درست نیست! ما سالهاست در سینمای 
ایران شاهد مشکالت ریز و درشت و متعددی هستیم 
وعده های  علیرغم  سینمایی  مدیران  از  هیچ یک  که 
خود آنها را برطرف نکردند. ما با مسئله قاچاق فیلم در 
سینمای ایران روبرو هستیم. دانلود غیرقانونی و فقدان 
وارد  ایران  به سینمای  قانون کپی رایت آسیب جدی 
کرده و متاسفانه مسئوالن دست روی دست گذاشته 
از  قبل  ما حتی  این مشکل هستند.  نظاره گر  فقط  و 
حکومت  و  دولت  داشتیم  تاکید  همواره  هم  انقالب 
باید سینما را صنعت تلقی کند چرا که اگر به عنوان 
صنعتی که محتوای فرهنگی دارد به سینما نگاه شود 
به خودی خود بخش عمده ای از مشکالت هنرهفتم 
برطرف می گردد. بنده طی ۵2 سالی که در این کار 
تلقی  صنعت  سینما،  که  شدیم  پیگیر  خیلی  هستم 
شود. مدیران هم همواره وعده می دادند که دغدغه ما 
را پیگیری می کنند اما هرگز چنین چیزی عملی نشد!

از  دیگري  بخش  در  کهنه کار  کارگردان  این 
صحبت هاي خود با تاکید بر اینکه سینما هر روز تنهاتر 
و بی یاورتر و بی پشتیبان تر از گذشته می شود متذکر 
شد: ما باید آگاه باشیم، سینمایی که رانتش مردم باشند 

سینمایی موفق است. سینمایی که سفارش کار را از 
مخاطب بگیرد سینمایی درست است اما در کشور ما 
اینگونه نیست. بنده معتقدم رسانه ها می توانند کمک 
که  بگویند  آنها  به  و  باشند  فیلمسازان  برای  بزرگی 
باید چه فیلمی بسازند چرا که رسانه ها به عنوان یک 
جامعه آماری و اطالع رسانی بهتر از ما اطالع دارند که 
مثال در این شرایط مردم دنبال آثار فرهنگی هستند 
یا تفریحی یا حتی ناسیونالیستی و... یا مجموعه ای از 
همه این موارد! بنده بازهم تکرار می کنم، درست است 
اگر  اما  را بر هم زده  که کرونا همه مناسبات سینما 
کرونا برود بازهم سینمای ما رها شده و بی پشتیبان و 
بی حامی جدی است مگر اینکه مسئوالن کنار بروند 
اهالی سینما  برای سینما دست خود  و تصمیم گیری 
باشد چون آنها کارشان سینما است و بهتر از مسئوالن 
بی تخصص می دانند باید برای رشد و اعتالی سینما 

چه کاری انجام دهند.
از  کسی  چه  افزود:  گفتگو  این  پایان  در  الوند 
می توانند  بهتر  دارند  سابقه  سال ها  که  سینماگرانی 
به  امیدوارم  من  کنند؟  تصمیم گیری  سینما  برای 
دغدغه مند  سینماگران  دست  به  سینما  اداره  زودی 
رهگذر  این  از  شاید  تا  شود  سپرده  سینه سوخته  و 
بتوان بخشی از مشکالت متعدد که بر سر راه سینما 

است را برداشت!

کرونا یا مسئوالن سینمایي!؟

سیروس الوند: مسئوالن غیرمتخصص بیشتر از کرونا 
به سینما ضربه زده اند!


