
سه ابهام بزرگ در طرح جهش تولید مسکن
رئیس سازمان بورس با اشاره به این که تجربه 
نشان داده است، روند نزولی دائمی نیست، گفت: 
جبران  را  افت ها  و  پیدا  را  خود  راه  سرمایه  بازار 
هم  شرکت ها  ماهه   ۶ گزارش های  که  این  ضمن  می کند. 

نشان دهنده شرایط بسیار خوبی است.
حسن قالیباف اصل در تشریح جزییات نشست شورای 

عالی بورس گفت: یکی از مصوبات شورایعالی بورس، بحث 
عدالت ترمیمی بود و بر اساس آن مقرر شد از طریق ساز و 
سرمایه  بازار  داخل  جزیی،  تخلفات  برخی  جبرانی،  کارهای 
رسیدگی و سایر موارد به قوه قضاییه ارجاع شود. قطعا با این 
تصمیم رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری انجام می شود.

صفحه 3 

حجت االسالم حسن روحانی:

نباید زندگی، تولید، فعالیت و اقتصادمان را 
نباید به تحوالت دیگر کشورها گره بزنیم 

کاهش ۵۰ درصدی خرید لوازم خانگی در بازار
ن  گا یع کنند ز تو صنفی  نجمن  ا بیر  د
مقایسه  در  روزها  این  گفت:  تهران  لوازم خانگی 
با دو ماه گذشته، شاهد کاهش ۵۰ درصدی خرید 
لوازم خانگی در بازار هستیم. اکبر پازوکی افزود: 
این روزها بازار در رکود به سر می برد و به دلیل باال بودن 
قیمت لوازم خانگی، به جز خانواده هایی که به دنبال تهیه جهیزیه 

برای نوعروسان خود هستند، در عمل تقاضایی وجود ندارد.
ماه های  در  تولیدکنندگان  خاطرنشان کرد:  پازوکی   
گذشته با وجود همه مشکالت از جمله کمبود تخصیص ارز و 
دشواری های تهیه مواد اولیه، با رشد تولید مواجه بودند و امروز 
به هیچ عنوان کمبودی در سمت عرضه وجود ندارد.وی ادامه داد: 
به عنوان مثال کارخانجاتی داریم که در هفت ماهه امسال ۱۰۰ 
درصد به تولیدات شان نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه شده 
است، یا برای نخستین بار دو شرکت صاحب نام داخلی خط تولید 

ماشین ظرف شویی را در کشور راه اندازی کردند.
صفحه 3 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم:

دعوت همگانی مردم
 برای اهدای تجهیزات پزشکی به بیماران کرونایی
4

ویروسی که روی سر عروس و دامادهای جوان  قند می ساید!
صفحه 5
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1602- شنبه 24 آبان  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
قدیمي: مدیران 

فرهنگي یا دغدغه 
فرهنگ ندارند یا 

اصال فرهنگ را 
نمي شناسند!

6ورزش
مخالف مربیگری 

مربیان تیم ملی 
تکواندو در لیگ 

هستم

هنگ 7فر

به  بي مختوا  و  بي كيفيت  ترانه هاي  ورود  اخير،  در سال هاي 
در  حالي كه  در  و  است  گرفته  بسيار شدت  كشور  موسيقي 
گذشته شاهد اين دست ترانه ها در بين خوانندگان غيرمجاز 
بوديم، حاال مي بينيم كه خوانندگان مجوزدار هم دائما در حال 
و سطحي  نازل  بسيار  ترانه  نظر  از  كه  آثاري هستند  توليد 

مي باشند. 

مرتضی كريمی، درباره اينکه امکان برگزاری رقابت های ليگ 
برتر در سال جاری وجود خواهد داشت، گفت: شرايط كشور در 
حال حاضر به گونه ای است كه تصميم گيری سخت شده است. 
اگر به آمار تعداد مبتاليان و فوتی ها توجه كنيم، اين موضوع 
به خوبی مشخص است. در حال حاضر يکی از مشکالت تيم ها 

نامشخص بودن شرايط است ...

از  و  بخوانيد  كتاب  بگويم  بازيگر  مِن  كه  نيست  اين طور 
فردا همه بروند سراغ كتاب فروشی ها برای خريدن كتاب. 
كتاب خوان كردم مردم نيازمند مرشد است و يرای ما بهترين 
از صاحب نظران  بسياری  اعتقاد  بودند.به  معلم ها  مرشدها 
هنرمندان به عنوان يکی از اقشار تاثيرگذار و الگو در جامعه 

يک مسئوليت اجتماعی نانوشته دارند 

کتاب خوان 
کردن مردم مرشد 

می خواهد 

افت های بورس جبران می شود دام کالهبرداران 
بر سر راه عالقمندان رشته پزشکی

پس از اعالم نتایج کنکور ۹۸ شاهد تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای 
خرید صندلی به ویژه در رشته پزشکی هستیم، تبلیغاتی که نشان می دهد 
الزم است مسئوالن امر به جدیت به این موضوع وارد شوند. پس از این 
که در ۲3 شهریورماه ۹۸ نتایج کنکور سراسری ۹۸ اعالم شد، تبلیغات گسترده ای 
در فضای مجازی منتشر شد که می توان با قیمت های ۴۰۰ میلیون تومانی و ۵۰۰ 
صفحه ۲

گفت:  مجلس  گری  ر کا کسیون  ا فر ئیس  ر
آموزش های موجود در زمینه ایمنی مشاغل کافی نیست 
و دولت باید نقش وزارت صمت را در فضای حفاظت از 

جان کارگران جدی بگیرد.
ُخرد  مشاغل  در  ایمنی  وضعیت  درباره  کارنامی  بابایی  علی 
کشور،گفت: در دنیا به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۲ نفر به حوادث ناشی از 
کار دچار می شوند که خوشبختانه در ایران این عدد نسبت به شاخص 

کل دنیا کمتر است، و این رقم شش نفر و پائین تر از میانگین جهانی 
می باشد، اما بی شک توقع بیش از این است. 

می  هزینه  را  کار  نیروی  کشور  در  متاسفانه  افزود:  وی 
نگرش صورت  تغییر  است،باید   غلط  بسیار  دیدگاه  این  دانند و 
نیز خواستار  از دولت  از مجلس شروع شود و  بگیرد و اول هم 

هستیم.  رسیدگی 
صفحه ۲

آموزش های فعلی در زمینه ایمنی مشاغل کافی نیست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مزایده عمومی 

سازمان مدیریت وحمل ونقل بار مسافر شهرداری اراک در نظر دارد نسب به واگذاری حق بهره برداری یکساله جایگاه 
CNG توقفگاه افراد و شرکتهای واجد شرائط از طریق مزایده عمومی وبه باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید .

واگذاری حق بهره برداری یکساله  جایگاه CNG توقفگاه سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری اراکعنوان مزایده

معادل 3ماه اجاره بهاء قیمت کارشناسیمبلغ تضمین

امور قرار دادهای سازمان مدیریت حمل بار ومسافر شهرداری اراک به نشانی : اراک – بلوار ایت اهلل اراکی – مقابل کارخانه محل توزیع اسناد مزایده
ماشین سازی – پایانه مسافر بری مرکزی

پس ازتاریخ  نشر آگهی بمدت ۱۰روززمان توزیع وتحویل اسناد

ضمانت  بانکی شرکت در فرایند ارجاع کتر دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده
شهراری اراک یا اصل فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری اراک به 

شماره ۱۰۰۸۱77۶۸۸۱۴ بانک شهر شعبه شهید بهشتی اراک

حداکثر یک هفته پس از بازگشاییتاریخ اعالم و ابالغ به برنده

دبیر خانه سازمان مدیریت حمل نقل بار ومسافر شهرداری اراک به نشانی  اراک – بلوار ایت اهلل اراکی – مقابل کارخانه ماشین محل تحویل اسناد
سازی – پایانه مسافر بری مرکزی

روز یکشنبه مورخ ۱3۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲ در محل دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک-زمان ومحل جلسه کمیسیون
ضمنا حضور شرکت کنندگان و یا نماینده قانونی ایشان در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است

کلیه افراد حقیقی و حقوقیحداقل صالحیت و رتبه شرکت کننده

متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مزاده؛قیمت پیشنهادی خود را حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی در رونامه های کثیراالنتشار تحویل و جهت کسب اطالعات 
بیشتر در خصوص مزایده می توانند صرفا در ساعات اداری به امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک-میدان امام خمینی )سه 

راهی خمین( کمربندی شمالی توقفگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک مراجعه و یا با شماره تلفن 3۴۱3۰۸3۰-۰۸۶ تماس حاصل فرمایند.
علی اکبر مظفری-سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل الر و مسافر شهرداری اراک

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده ۱۰ آئین نامه مالی می باشد.سازمان در 
رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معامالت مختار خواهد بود-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقد شرایط قانونی،فاقد ضمانت نامه،فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد 

ترتیب اثر داده نمی شود-سایر شرائطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معامالتی مورد عمل سازمان می باشد.

سرمقاله

چند نکته در مورد حوزه های علمیه 
و آموزش و پرورش

میرزاعلی آیت اللهی

قبل ازورود به بحث اصلی خاطره ای را تعریف کنم.
اوایـل انقـالب برگـزاری نمـاز جماعـت درمـدارس شـور و حـال 
خاصـی داشـت و ظهـر هـر روز اکثرا در حیـاط مدارس بازمانـده از قبل 
کـه نمازخانـه ای نداشـتند نمـاز جماعت پـر جمعیتی برگزار می شـد و 
گاهـی نیـز بـه علـت فعالیت منافقیـن دو گروه نمـاز را جداگانـه برگزار 
می کردند. ظهر یکی از روزهای سـال ۱3۶۰ وارد دبیرسـتانی باجمعیت 

۴۰۰ نفـر شـدم که حتـی ۱۰ نفرهـم درحال نمـاز نبودند!
بـا تعـدادی از دانـش امـوزان کـه صحبت کـردم متوجه شـدم به 
دلیـل برخوردهـای مدیـر مدرسـه که فـردی معمـم بود دانـش آموزان 
از گرایش به مناسـک دینی روی گردان شـده بودند.البته ممکن اسـت 
گفتـه شـود مـورد اسـتثنایی بـوده و قابـل تعمیم نیسـت ولی مـی توان 

پرسـید پاسـخگوی ایـن تعداد افراد این مدرسـه چه کسـی اسـت؟
حـال کـه بحث ورود دبیـران روحانی به مـدارس وتدریس دروس 
نـه چنـدان مرتبط باال گرفته اسـت بدنیسـت  به چند نکتـه توجه کنیم:

۱. نـوع بیـان و گویش و مخاطب شناسـی و تعامل و برقرار ارتباط 
بـا دانـش آمـوزان نیازبه دانـش و تکنیک خاصی دارد ایـن دانش عالوه 
براکتسـابی بـودن و دروس تربیـت معلم و تربیت دبیر با شـاکله رفتاری 
و خلـق و خـوی معلمین نیز ارتباط مسـتقیمی خواهد داشـت که میتوان 

در ویژگیهـای ذاتی افـراد طبقه بندی کرد.
 وقتـی دبیـری در لبـاس عـادی باشـد کـم دانشـی یـا برخـورد 
نامناسـب او بـه جایـی لطمـه نمی زنـد ولـی اگـر معمـم باشـد اسـاس 

قضـاوت آنهـا نسـبت بـه دیـن را خدشـه دار مـی کنـد.
۲. بعضی فکر می کنند روی گردان شـدن بخشـی از جامعه ازدین 
ریشـه در کتب درسـی و معلم دارد و توصیه می کنند آموزش به دسـت 
مطلعیـن دینـی سـپرده شـود درحالـی کـه چنین نیسـت . خوب اسـت 
بـه کتـب درسـی و معلمیـن قبـل از انقـالب توجـه کنیم که چـه گونه 
انقالبیـون سـال ۵7 باهمیـن ابزار تحویل جامعه شـد.واقعیت این اسـت 
که برعکس انچه همه می پندارند در دبیرسـتانها و دانشـگاهها بیش از 
آن که مدرسـین در شـخصیت سـازی موثر باشـند فضای همکالسان و 

خانـواده و جامعه بیرونی تاثیـر زیادتری دارد.
3. گاهـی بـه نظـر مـی رسـد افزایـش طـالب و تحصیلکـرده 
هـای حـوزه هـای علمیـه بـا نیـاز کلـی جامعـه همخوانی نـدارد. چون 
 جامعـه احسـاس نیـازی نمـی کنـد  و مـردم به آنهـا رجوع نمـی کنند.

از سـویی فـارغ التحصیـالن حـوزه های علمیـه، محل اشـتغال کافی و 
همچنیـن درآمـد کافـی را ندارنـد و حـوزه نیـز از تامین شـهریه آنها باز 
مـی مانـد. درایـن جا باید دیـد به چه میـزان افزایش کمـی آمار طالب 
بـر نیـاز جامعـه منطبـق اسـت و این که در هر شـهر کوچـک و بزرگی 
حـوزه احـداث میشـود بـر مبنای نیاز سـنجی و کسـب مجـوز خاصی از 
مرکـزی درقـم هسـت یا ایـن که بـدون برنامـه چنین اقدامـی صورت 
میگیـرد و انـگاه بـا تـورم فـارغ التحصیـل روبرو شـده و برای اشـتغال 
انهـا بـه مشـکل بـر میخورنـد؟ یکـی از خطیبـان اسـتانداردی را برای 
نسـبت جامعـه بـه روحانـی طـرح کـرده بودند خوب اسـت این نسـبتها 

واقـع بینانـه و براسـاس نیاز سـنجی مخاطبین باشـد.
۴. پیشـنهاد مـی کنـم آموزش و پـرورش و حوزه علمیه در سـطح 
شـهرهای بزرگ یک مدرسـه مشترک تاسیس و کارمندان آن را ازحوزه 
علمیـه انتخـاب کننـد و در صـورت اسـتقبال و گرایش مـردم به تدریج 

ایـن مدارس را گسـترش دهند.

سیدجواد روشن
بنیاد اکبر رادی، مرکز حافظ شناسی، بنیاد فردوسی، بنیاد ملی نخبگان، کانون نمایشگران 
سنتی و….اگر دقت کنیم اطرافمان پر است از کانون ها، انجمن ها، بنیادها و مراکز تخصصی 

در موضوعات و صنوف مختلف.
اینکه این مراکز تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق بوده اند و چه نقشی در بهبود 
زمینه ی کاری خود داشته اند؟  موضوع این نوشتار نیست و نیاز به بررسی و پژوهش بسیار 
دارد. ولی آنچه می توان در مورد آن صحبت کرد و بهانه ی این یادداشت نیز همین است، این 
موضوع است که به طور کلی آیا وجود نهادها و یا مراکز تخصصی، در زمینه ی کاریشان 
می تواند کمک کننده باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر قرار باشد بر سر بود و نبود هر یک 
از این نهادها صحبت کنیم وزنه به کدام سمت سنگین تر است؟ این موضوع از این حیث 
اهمیت دارد که بعضا گفته و شنیده می شود که بودن برخی از این نهادها نه تنها کارکردی 
ندارد بلکه تاثیر منفی نیز دارد. از آنجایی که موضوع بحث ما در اینجا تئاتر است پس قطعا در 
مورد مراکز تخصصی تئاتر و به طور مشخص درباره ی نهادهایی که در موضوع تئاتر دفاع 

مقدس فعال هستند صحبت خواهم کرد.
نگارنده معتقد است داشتن نگاه تخصصی و به طور ویژه بر یک موضوع مشخص کار 
کردند نه تنها عیب نیست بلکه بسیار درست و علمی است. اینکه یک نفر در یک موضوع 
خاص تخصص داشته و همه ی تمرکز و مطالعات خود را بر آن موضوع متمرکز کرده باشد، 
همیشه مورد تائید بوده است. مثل کسانی که در آثار شکسپیر تخصص دارند و یا در همین 
نماش نامه ی  ویژه  طور  به  و  یونسکوشناسی  در  که  کامیابی مسک  پروفسور  خودمان  ایران 
»کرگردن« تخصص دارد. از همین رو اگر کسی بر حسب عالقه و تخصص مثال عضو 
کانون نمایش گران عروسکی و یا نمایش های آیینی و سنتی باشد ایراد نیست. از طرف دیگر 
اگر یک نهاد دولتی یا خصوصی بر اساس اهمیت موضوع تصمیم بگیرد توجه ویژه تری به 
یک موضوع یا مثال آثار یک هنرمند داشته باشد اتفاق بدی نیست و قطعا اگر این کار توسط 
یک نهاد دولتی و با بودجه های دولتی انجام شود باید آن موضوع و شخص جایگاه و اهمیت 

ملی داشته باشد. بر همین اساس وجود تشکل هایی مثل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس 
از نگاه نگارنده فی النفسه ایراد نیست. ولی به نظر آنچه برخی از همکاران من به عنوان ایراد 
در وجود چنین تشکل هایی یاد می کنند این است که مثال تولید و یا اجرای آثار دفاع مقدس 
تنها محدود به فعالیت های این انجمن و یا تشکل های مشابه شود. قرار نیست چون حوزه ی 
هنری در زمینه ی تولید آثار دینی فعال است، هیچ نهاد دیگری در این موضوع اثری تولید 
و اجرا نکند و همین طور اگر قرار باشد هر نهاد متولی نگاه انحصار طلبانه روی یک موضوع 

خاص داشته باشد قطعا یک ایراد است.
معتقدم اگر تولید و اجرای آثاری با یک موضوع مشخص به سالن، زمان و یا یک نهاد 
مشخص محدود شود این اتفاق کمکی بر رشد کیفی و محتوایی آن موضوع نخواهد داشت 
و حتی باعث محدودیت می شود. همه ی صنوف دارای مناطقی هستند که به اصطالح بورس 
فروش و عرضه ی آن محصول است و خریداران می دانند با حضور در آنجا می توانند کاالی 
مورد نظر خود را با تنوع بیشتر و احتماال قیمت مناسب تر پیدا کنند ولی این امر باعث نمی 

شود که آن کاال در نقاط مختلف یک شهر عرضه نشود.
در اینجا نیز خوب است که مخاطب بداند می تواند در تمام طول سال در یک سالن 
مشخص، نمایش هایی با موضوع های مشخص ببیند ولی نباید این اتفاق باعث شود تا مثال 
نمایش هایی با موضوع دفاع مقدس در سالن های دیگر اجرا نشود. یا مثال قرار نیست اگر 
نهاد  آن  از  نخواست  دلیل  هر  به  یا  و  نگرفت  قرار  نهاد  یک  حمایت  مورد  هنرمند  یک 
نهادهای  وجود  اگر  باشد.  نداشته  اجرا  و  تولید  امکان  دیگر  کند،  استفاده  برای حمایتش 
موضوعی و تخصصی به چنین آسیب هایی دچار شود، قطعا کارکرد اصلی خود را از دست 
داده و به مرور تاثیر منفی خواهند داشت در غیر این صورت باید استقبال کرد که مراکز 
و نهادهایی به طور تخصصی از هنرمندان و آثار مرتبط با آن موضوع حمایت و از آنان 
پشتیبانی کنند. همچنین مدیران فرهنگی –هنری  وظیفه دارند شرایط و امکانات الزم 
برای تولید، عرضه و فعالیت هنرمندان در اشکال و سالیق مختلف - و البته در چهارچوب 

قوانین کشور- را فراهم و ارائه نمایند.

دیدگاه

بودن یا نبودن مراکز تخصصی تئاتر
محض اطالع

 پرستاران خسته اند 
رئیس سازمان نظام پرستاری، از ابتالی ۴۰ هزار پرستار کشور به 

بیماری کرونا خبر داد و گفت:
محمد میرزابیگی، در نامه ای به رئیس جمهور، نوشت: در روزها و 
هفته های اخیر شاهد افزایش بی سابقه بیماری کووید ۱۹ و به تبع آن، 
افزایش مرگ و میر در بین مردم و مدافعان سالمت در کشور هستیم. از 
طرفی ظرفیت اکثر بخش های تعلق گرفته به کرونا تکمیل شده است و 
بیمارستان ها در حال تغییر ظرفیت سایر بخش ها، جهت افزایش ظرفیت 

پذیرش بیماران کرونایی هستند.
در این شرایط به علت عدم امکان افزایش نیرو فشار کاری زیادی 
به کادر درمان و پرستاران وارد شده، به گونه ای که بر اساس گزارش های 
دریافتی از داخل برخی بیمارستان ها، هر ۱۰ بیمار کرونایی به یک پرستار 
سپرده می شود. آن هم پرستارانی که ۹ ماه مداوم براثر مراقبت بی وقفه از 
بیماران کرونایی؛ هم فرسودگی روحی و انگیزشی و هم فرسودگی شدید 
جسمی پیدا کرده اند.همچنین تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار نفر از پرستاران 
خود به کرونا مبتال شده و از این میزان حدود 3۵ هزار نفر مجدد بعد از 
از ۵ هزار  اما همچنان بیش  بهبود مشغول کار در همان بخش ها شده 
نفر از آنان یا قرنطینه، یا استعالجی یا بستری و تحت درمان هستند و 
حدود 7۰ شهید پرستار نیز تا امروز، تقدیم دفاع از مردم کرده اند.بی شک 
مجموع این عوامل باعث کاهش کیفیت مراقبت ها و افزایش ابتالی خود 
و سایر پرسنل برای دفعات بعدی نیز می شود. بنابراین خواهشمند است:

علوم  دانشگاه  رئیس   ۶۵ جمله  از  متخصصان  اکثر  نظر  طبق   .۱
پزشکی و سایر صاحبنظران برای مهار بیماری در بین مردم جامعه، ظاهراً 
چاره کار؛ حداقل تعطیلی دو هفته ای جهت قطع زنجیره بیماری است، 
هر چند می دانیم این امر می تواند آثار اجتماعی و اقتصادی به خصوص 
بر اقشار ضعیف جامعه داشته باشد اما مطمئنًا، حفظ نیرو و افزایش توان 
نظام سالمت و سطح سالمتی مردم در اولویت باالتر قرار دارد و قطعًا 

یک سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی خواهد بود.
۲.  در رابطه با نیروهای نظام سالمت و مدافعین مظلوم این عرصه 
تا چه زمانی باید این ایثارگران جان بر کف، بناست در غم از دست دادن 

بهترین یاران؛ همکاران و بیماران خود سوگواری خدمت نمایند؟
جناب آقای رئیس جمهور

تأمین »تعداد نیروی کافی؛ تأمین تجهیزات الزم و انجام اقدامات 
انگیزشی« سه ضرورت بسیار فوری و اضطراری برای این روزهای نفسگیر 
در نظام سالمت کشوراست. صراحتًا انجام این موارد را از دولت محترم 

درخواست داریم:
الف- استخدام سریع و فوری حداقل 3۰ هزار نفر جدید و تازه نفس

ب - تجدید نظر در لباس و امکانات محافظتی و ایمنی بخش مؤثر 
و علت یابی در بیمارستان ها، بخش ها و شرایط کاری مدافعین سالمت، 

به ویژه در بیمارستان ها و شهرهایی که مرگ و میر باالیی دارند.
ج- تجدید نظر در تغذیه، میان وعده مکمل و ایمنی بخش

د- اعطای ضریب ۱.۵ به ساعت تمام بخش های کرونایی و یک 
هفته استراحت در هر ماه بدون کاهش حقوق مزایا و بدون امکان خرید 

و ذخیره این یک هفته )به منظور تجدید قوا(
ه- تسریع در پرداخت معوقات و صدور احکام فوق العاده ویژه و نیز 
تسریع در بازنگری نظام پرداخت فعلی نظام سالمت با مشارکت ذی نفعان 

و ارائه دهندگان خدمت.
تشخیص؛  برای  امکانات الزم  با  مناسب  و  ویژه  مکان  تعیین    .3
قرنطینه مدافعین سالمت و درمان رایگان آنهایی که مبتال می شوند اعم 
از رسمی، قراردادی و شرکتی و… به دلیل لزوم جلوگیری از انتقال به 

خانواده های این عزیزان.
لذا ضمن تاکید مجدد به شرایط بحرانی این روزها درخواست می شود 
کارگروهی برای تأمین شرایط مناسب مدافعین سالمت، تشکیل و موارد 
مطروحه را عملیاتی کند. همچنین طبق نظر جامعه علمی کشور، دستور 

عاجل تعطیلی حداقل دو هفته ای کشور را صادر فرمائید.
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آموزش های فعلی در زمینه ایمنی مشاغل کافی نیست
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: آموزش های موجود در زمینه ایمنی 
مشاغل کافی نیست و دولت باید نقش وزارت صمت را در فضای حفاظت از جان 

کارگران جدی بگیرد.
علی بابایی کارنامی درباره وضعیت ایمنی در مشاغل ُخرد کشور،گفت: در دنیا 
به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۲ نفر به حوادث ناشی از کار دچار می شوند که خوشبختانه 
در ایران این عدد نسبت به شاخص کل دنیا کمتر است، و این رقم شش نفر و پائین 

تر از میانگین جهانی می باشد، اما بی شک توقع بیش از این است. 
وی افزود: متاسفانه در کشور نیروی کار را هزینه می دانند و این دیدگاه 
بسیار غلط است،باید  تغییر نگرش صورت بگیرد و اول هم از مجلس شروع شود 

و از دولت نیز خواستار رسیدگی هستیم. 
 ۸7 ماده  کار  قانون  ماده  مهمترین  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
با وزارت کار و  این بخش  است، گفت: وزارت صمت برای صدور مجوز، در 
رفاه اجتماعی همکاری نمی کند و این موضوع چندین سال دغدغه کارگران 
تنها  استعالم می شود،  مراجع  از همه  کارگاه،  برای صدور مجوز یک  است. 
مبنای قانونی که برای افراد اهمیت دارد و جهت حفاظت جان و سالمت روح 
و جسم کارگر است، ماده ۸7 قانون کار است که متاسفانه به کارفرمایان در 
وزارت  راستا  این  در  رسد  می  نظر  به  دهند که  نمی  ورود  اجازه  بخش  این 
صمت و وزارت بهداشت و درمان کوتاهی می کند و بخش بهداشت و ایمنی 

محیط کار را جدی نمی گیرد. 
بایایی کارنامی، آموزش های موجود در زمینه ایمنی مشاغل را کافی ندانست 
و گفت: هنوز رضایت کامل و کافی صورت نگرفته است و دولت باید نقش وزارت 
صمت را در فضای حفاظت از جان کارگران جدی بگیرند. وزارت بهداشت و درمان 
باید در اصالحات  نیز  باید به صورت جدی وارد این مباحث شود و مجلس  نیز 

اساسی، ساختاری، آئین نامه ها و قوانین تالش جدی تری داشته باشد.

به وعده غربی ها اعتماد نکنیم
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: گره زدن شرایط اقتصادی 
به مسائل خارجی و اعتماد به وعده غربی ها قطعا به ضرر ما است از این رو مقاوم 

سازی اقتصادمان اهمیت زیادی دارد.
علی اکبر کریمی در واکنش به مطالب یک پایگاه خبری آمریکایی مبنی بر 
اینکه دولت ترامپ قصد دارد با هماهنگی رژیم صهیونیستی و چند کشور عربی 
سلسله تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کند،گفت: آمریکا طی چند سال اخیر 
به اذعان مقامات آمریکایی، هر کاری که از دستش برمی آمد در حوزه تحریم ها، 

خصومت و کینه ورزی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام داده است.
وی متذکر شد: تجربه سال های گذشته نشان می دهد فشارها و تحریم ها 
علیه جمهوری اسالمی ایران راه به جایی نمی برد و اگر آنان هر اقدام دیگری 
علیه کشورمان انجام دهند، مانند اقدامات سابق، آنان راه به جایی نخواهند برد 

و نتیجه نخواهد داشت.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت توجه به 
توان داخلی، تاکید کرد: قطعا این ضرورت وجود دارد که ما در مقابل توطئه ها، 
فشارها و دسیسه های آمریکا و سایر دشمنان ملت ایران مقاومت داشته باشیم و 
مهمترین کاری که در این عرصه می توانیم انجام دهیم مقاوم سازی اقتصادمان 

و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
کریمی با بیان اینکه مهمترین رکن سیاست های اقتصاد مقاومتی اتکا به 
توانمندی های داخلی است، اظهار داشت: ظرفیت های گسترده ای در اقتصاد 
ایران وجود دارد که می تواند بهترین سپر دفاعی ما در مقابل فشارها و مشکالتی 

باشد که دشمنان پیش روی اقتصاد کشورمان ایجاد می کنند.
وی تاکید کرد: عالوه بر این برای تقویت معیشت مردم و حل مشکالت 
ساختاری اقتصاد، باید به سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور ویژه توجه شود 

چرا که این سیاست ها می تواند بسیار راهگشا و تعیین کننده باشند.
نماینده مردم اراک یادآور شد: ما نباید به خارج از کشور اتکا کنیم و اعتماد 
به وعده های کشورهای غربی راه به جایی نمی برد چرا که غربی ها نشان داده 
اند وعده هایشان توخالی است و گره زدن شرایط کشور به مسائل خارجی قطعا 

به ضرر ماست.

نباید زندگی، تولید، فعالیت و اقتصادمان را 
نباید به تحوالت دیگر کشورها گره بزنیم 

حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت وزیران با بیان اینکه در هفته 
گذشته  هفته ی  در  گفت:جهان  بود،  مالحظه ای  قابل  اتفاق  شاهد  جهان  گذشته 
شاهد اتفاق قابل مالحظه ای بود و سیاست های متکبرانه که همراه با تحقیر برخی 
ملت ها حتی ملت های منطقه ما که به صراحت آنها را »گاو شیرده« لقب داده بود 
انزجار همه ی ملت های جهان و حتی مردم خود آمریکا را بر  و سیاست هایی که 

انداخته بود و در یک انتخابات با مخالفت قاطع مردم مواجه شد.
وی افزود رژیمی که خواب سقوط ایران و نظام ایران را می دید، خودش به 
صورت بسیار حقیرانه ای ساقط شد و امروز می بینید به جز چند کشوری کوچکی که 
همیشه از اذناب این رژیم بودند، جهانیان شرایط جدیدی را پیش روی خود می بینند.

با  خوبی  بسیار  روابط  گذشته  های  سال  طول  در  اینکه ما  بیان  با  روحانی 
همسایگان مثل عراق، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان و سایر کشورها همچون 
روسیه و چین، داریم، افزود: ما احساس می کنیم که فضا برای روابط نزدیک تر و 

تعامل بهتر با همه کشورهای دوست آماده تر شده است.
روحانی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسالمی ایران یک سیاست بسیار روشنی 
است، تاکید کرد: سیاست ما بر مبنای صلح و ثبات در منطقه است، سیاست ما بر 
مبنای احترام به حقوق ملت ها،  عدم تجاوز و مداخله در امور داخلی کشورها،  مقابله 

و مبارزه با تروریسم، پایان یکجانبه گرایی و پایبندی به معاهدات است.
وی با بیان اینکه سیاست ما تغییر نمی کند و ما باز هم با تروریسم مخالف 
هستیم، اظهار داشت: هر دولتی در آمریکا سر کار باشد، ما باز با شکستن معاهدات 
آن هم بدون دلیل مخالفیم. ما با مداخله و تحقیر ملت ها مخالفت می کنیم، بنابراین 
سیاست ما تغییر نمی کند. همان سیاستی که جمهوری اسالمی ایران دیروز داشته 
است امروز هم خواهد داشت، فردا هم خواهد داشت. این وابسته به دولت آمریکاست 

که به این سیاست ها نزدیک شود یا با این سیاست ها فاصله بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست اصولی ما سیاست اکثر کشورهای مهم و مستقل 
جهان است، گاگر آمریکا به سیاست ما نزدیک شد، شرایط جدید پیش می آید و اگر 
از ما فاصله بیشتر گرفت، ُخب فاصله گرفته است. اساس سیاست ما تعامل سازنده 

با جهان است.
وی با بیان اینکه مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری ما تعامل گسترده با 
جهان داریم، اظهار داشت: منتهی کسانی که تخاصم با ما را آغاز کردند، خودشان 
باید تخاصم را کنار بگذارند. ما بعد از انقالب آغازگر تخاصم با آمریکایی ها نبودیم.

وی با بیان اینکه بنای ما بر تولید است، اظهار داشت: به عنوان یک اصل 
مهم تولید را دنبال می کنیم و بنای ما بر افزایش صادرات است و این اصل را هم 
دنبال می کنیم و بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور از دیگر برنامه های ماست.

ادامه داد: کسانی که فکر می کنند دولت دست روی دست گذاشته  رئیس 
و منتظر است ببیند در عالم چه خبر می شود، درست نیست و دولت برنامه ریزی 

خودش را می کند و کار خودش را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه حمل و نقل امسال نسب به سال گذشته ۶ درصد بیشتر است 
اظهار داشت: ورود کاالی اساسی و حمل و نقل کاالهای اساسی در کشور ما ۱۱.7 
درصد بیشتر از هفت ماهه پارسال بوده است. ۶۰ میلیون تن کاالی اساسی در این 
هفت ماه جابجا شده است بنابراین برنامه های ما طبق روالی که  تنظیم کردیم  و 

تعیین شده است ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور تصریح کرد: از برخی دوستان تقاضا دارم به شایعات و القائات 
نادرست در داخل کشور ادامه ندهند و بگذارند این فضایی که امروز در ذهن مردم 
به وجود آمده است، فضای بهتر برای ماه های آینده شود و تالش ما باید این باشد 
که فضای آینده از امروز بهتر شود و تالش دولت همین است و مردم هم تالش 
شان همین است و بر این اساس خواهش بنده این است که موضوعات منافع ملی 

کشور را به انتخابات گره نزنید.
روحانی تاکید کرد: همانطور که زندگی، تولید، فعالیت و اقتصادمان را نباید به 
تحوالت دیگر کشورها گره بزنیم از سوی دیگر نباید موضع گیری و حرکت های 

مان را به انتخابات ۱۴۰۰ گره بزنیم.

ویروسی که روی سر عروس و دامادهای جوان  قند می ساید!

کــه  یطی  ا شــر ر د
کرونــا روزهــای ســیاهی 
را بــرای کشــور رقــم زده 
بــرای  بســیاری  محدودیت هــای  و 
مشــاغل مختلــف وجــود دارد، برخــی 
ــدون  ــر ازدواج در شــهر تهــران ب دفات
ــن  ــه چندی ــی روزان ــه نظارت هیچ گون
مراســم عقــد را آن هــم بــا انبوهــی از 

می کننــد.  برگــزار  میهمانــان 
ن  نه چنــدا گذشــته  های  ر  د
بــرای جــاری  دراز، عاقدهــا  و  دور 
کــردن صیغــۀ عقــد، بــه خانه هــا 
بــا  هــم  بزرگ ترهــا  و  می رفتنــد 
و  آب  خانــه،  َسرَســرای  چراغانــی  
ــدارک میــوه  جــارو کــردن حیــاط و ت
ــی  ــا، بزم ــرای مهمان ه ــیرینی ب و ش
ــِر  ــا را س ــد و جوان تره ــا می کردن برپ
خانــه و زندگی شــان می فرســتادند. 
امــا بــا کوچــک شــدن خانه هــا و 
ــف شــهری،  ــا و تقســیم وظای حیاط ه
ــی های  ــد و ریسه کش ــفره های عق س
خانگــی رنــگ باختنــد و جایشــان 
ــر  ــی و دفات ــای پذیرای ــه تاالره را ب

ازدواج دادنــد.
ــه الی صفحــات  ــن روزهــا الب ای
شــهر، اتفاقــات ریــز و درشــت عجیبــی 
پیــدا می شــود. در چندماهــی کــه 
گذشــت، چندیــن و چند ُشــغل و ِصنف 
با مشــکالت جــدی و عدیــده ای مواجه 
شــدند؛ مثــل تاالرهــای عروســی. امــا 
ــت  به تازگــی برخــی دفترخانه هــای ثب
ــت،  ــن فرص ــتفاده از ای ــا اس ازدواج ب
از ظرفیت هــای موجــود ســالن های 
عقدشــان نهایــت اســتفاده را می کننــد 
ــا  ــر کرون ــه خاط ــه ب ــرایطی ک و در ش
ــده اند  ــل ش ــی تعطی ــای پذیرای تاالره
از فرصــت کرونــا اســتفاده کــرده و 
از آب کــره می گیرنــد! بــا این کــه 
ــور،  ــا در کش ــاع کرون ــرایط و اوض ش
ــا  ــب اســت، ام ــی مهی ــرز هولناک به ط
بعضــی از محضرهــای ثبــت ازدواج در 
یــک فضــای نســبتاً کوچک و مســقف، 
ضمــن برگــزاری خطبــۀ عقــد، ســور و 
ســات پذیرایــی ده هــا مهمــان را هــم 

ــد! ــم می کنن فراه
مراســم  برگــزاری  مشــخصًا 
ــت،  ــود زیباس ــی، به خودی خ این چنین
امــا در شــرایطی کــه روزانــه در کشــور 
ــا  ــه بیمــاری کرون ــر ب چندین هــزار نف
ــر  ــر ب ــوند و چندصــد نف ــال می ش مبت

ــد،  ــان می بازن ــاری ج ــن بیم ــر ای اث
ــا  ــم ب ــم آن ه ــن مراس ــزاری ای برگ
ده هــا مهمــان، بیشــتر بــه بــازی 

ــباهت دارد! ــی« ش ــت روس »رول
از ســالن های  متصــدی یکــی 
عقــد تشــریفاتی کــه چنــد شــعبه 
در نقــاط مختلــف پایتخــت دارد، در 
ــا و  خصــوص تشــریح لیســت قیمت ه
خدمــات دفتــر ثبــت ازدواج در روزهایــی 
به خاطــر  پذیرایــی  تاالرهــای  کــه 
ــده  ــل ش ــا تعطی ــای کرون محدودیت ه
ــدام از  ــر ک ــت:»ظرفیت ه ــار داش اظه
ــتگی  ــتری بس ــه مش ــا ب ــالن های م س
ــی،  ــد، عروس ــوع عق ــه ن ــته ب دارد؛ بس
و  فیلم بــرداری  مهمان هــا،  تعــداد 
ــا  ــا و ظرفیت ه ــرداری، قیمت ه عکس ب
امــا به طــور کلــی،  متغیــر اســت. 
ســالن ها بیــن ۵۰ تــا ۶۰ نفــر ظرفیــت 
دارد. نــوع قیمت هــا هــم بــا توجــه بــه 
منــوی انتخابــی مشــتری فــرق می کند. 
یکــی دیگــر از دفاتــر ازدواج کــه 
ــت، در  ــع اس ــهران واق ــه ش در منطق
شــرایط کرونایــی تــا 7۰ نفــر مهمــان 
ایــن  در  متصــدی اش  و  می پذیــرد 
رابطــه می گویــد: »حــاال مشــتری 
تعــداد بیشــتری هــم میهمــان داشــته 
ــاالر  ــم  را در ت ــد مراس ــد، می توان باش
مــا  برگــزار کنــد!« مهلــت حضــور در 
ایــن دفتــر عقــد بــا ظرفیــت 7۰ نفــر، 
ــا  ــت ام ــاعت اس ــا یک س ــا و تنه تنه
مهلــت مانــدن در تــاالر، می توانــد 

بیشــتر هــم باشــد!
ــت ازدواج، روال  ــر ثب ــن دفت در ای
کارهــا مثــل ســابق و روزهــای قبــل از 
کرونــا اســت و همــه چیــز ســر جــای 
از فیلمبــردار و  خــودش قــرار دارد؛ 
عــکاس گرفتــه تا عاقــد و ســالن کارها، 
ــا  ــه گوی ــم ک ــزی ه ــا چی ــه تنه و ب
ویروسی  ســت   نمی شــود،  توجهــی 
کــه ممکــن اســت به صــورت پنهانــی 
و ناخوانــده، خــودش را بیــن میهمان ها  

جــا داده باشــد.
ــری  ــر ازدواج دیگ ــئول دفت مس
ــاره  ــرزداران، در ب ــوار م ــه بل در منطق
می گویــد:  شــرایطش  و  نرخ هــا 
ــا در  ــد م ــالن عق ــت ورودی س »قیم
ــک  ــنبه ی ــا چهارش ــنبه ت ــای ش روزه
ــان و  ــزار توم ــتصد ه ــون و هش میلی
در روزهــای پنج شــنبه و جمعــه، دو 
میلیــون و دویســت هزار تومان اســت. 

دفتــر مــا دو ســالن دارد، کــه یکــی از 
ــاز  ــری رو ب ــیده و دیگ ــا سرپوش آن ه
اســت! موزیــک زنــده و انــواع شــام و 

ــم.« ــم داری ــی ه پذیرای
البتــه در ایــن میــان هســتند 
پروتکل هــای  بــه  کــه  دفاتــری 
از  کمتــری  تعــداد  بــا  تعریف شــده 
میهمــان پایبند هســتد. مســئول یکی از 
همیــن دفاتــر ثبــت عقــد کــه در قلهک 
واقــع شــده ، می گویــد: »ظرفیت ســالن 
ــر اســت.  ــا ۱۵ نف ــن ۱۰ ت ــا بی ــد م عق
بیشــتر از ایــن تعــداد را هــم می توانیــم 
قبــول کنیــم، اما  نــه در شــرایط فعلی«.

ــر در  ــر دیگ ــج دفت ــا پن ــار ی چه
ــهریار و  ــک، ش ــش، پون ــدان تجری می
شــهرک غــرب هــم همیــن پاســخ را 
ــر  ــی دیگ ــئول یک ــا مس ــد. ام می دهن
ــغ  ــو واق ــوار اندرزگ از ســالن کــه در بل
تعــداد  می کنــد  اظهــار  استســت، 
پذیــرش و مهلــت حضــور میهمان هــا 
را در ایــن محدودیت هــا کرونایــی، تــا 
حــد ممکــن پاییــن آورده، طــوری کــه 
خطبــۀ عقــد هــر عــروس و دامــاد، در 
عــرض یک ســاعت و در حضــور نهایتــًا 
3۰ میهمــان، خوانــده می شــود! ایــن در 
ــر پذیرایــی  ــا ب حالی ســت کــه اگــر بن
وعده هــای  از  یکــی  در  مهمان هــا 
غذایــی باشــد، آن هــا می توانــد تــا ســه 

ســاعت در ســالن بماننــد!
ســت  ا کــر  ذ بــه  م  ز ال
ــل  ــت ازدواج، به دلی ــای ثب دفترخانه ه
ــۀ  ــد زیرمجموع ــود هرچن ــت خ ماهی
وزارت  نهادهــای  ز  ا م  هیچ کــدا
صمــت نیســتند و تمــام ارجاعــات 
ایــن مراکــز بــه ســازمان ثبــت- 
ــه اداره  ــوه قضائی ــر ق ــت نظ ــه تح ک
 می شــود- بازمی گــردد ولــی تمــام 
خدمــات صنــف تاالرهــای پذیرایــی و 
می دهنــد. ارایــه  را  رســتوران ها 

مطــرح  کــه  پرسشــی  حــال 
می شــود، ایــن اســت  کــه در شــرایطی 
کــه ایــن بیمــاری ُمهلک جان بســیاری 
از مــردم کشــورمان را می گیــرد، چگونه 
ایــن دفاتــر بــدون محدودیت، با ســاز و 
ُدهــل میزبــان مــرگ خامــوش مراســم 

ــوند!؟ ــان می ش ــد جوان عق
ــون  ــس کان ــری رئی ــی مظف عل
ــن  ــالق در ای ــردفتران ازدواج و ط س
بــاره گفــت: موضــوع ازدواج موضوعی 
نیســت کــه بتــوان بــه طــور کامــل آن 

را تعطیــل کــرد و بــدون قیــد و شــرط 
آن را رهــا کــرد. حضــور در دفاتــر 
ازدواج و طــالق در شــرایط فعلــی 
ــاز  ــردم ب ــگ م ــه فرهن ــد ۱۹، ب کووی
می گــردد، مــردم بایــد در نظــر داشــته 
ــر  ــن دفات ــور در ای ــه حض ــند ک باش
لطــف در حــق عــردس و داماد نیســت 
بلکــه خیانتــی بــر آنهــا اســت، بنابراین 
بزرگتریــن کادو بــرای عــروس و داماد 
این اســت کــه افــراد از حضــور در این 

مراســمات اجتنــاب کننــد.
وی دربــاره نحــوه فعالیــت دفاتــر 
ثبــت ازدواج نیــز اظهــار کــرد: مطابــق 
ــی  ــتی ابالغ ــای بهداش ــا پروتکل ه ب
ــت  ــازمان ثب ــه س ــت ب وزارت بهداش
ــرای حضــور  ــاز ب ــداد مج ــر تع حداکث
ــر ازدواج و طــالق در شــرایط  در دفات
ــاد  ــروس، دام ــر )ع ــش نف ــی، ش فعل
ــا  ــر از بســتگان( اســت ام ــار نف و چه
بــرای حضــور محدودیــت ســاعت 
ــی در  ــه روزه حت ــدارد و هم ــود ن وج
ــز  ــاد نی ــای اعی ــل و روزه ــام تعطی ای

ــتند. ــاز هس ــر ب ــن دفات ای
مظفــری بــا بیــان اینکــه در ایــن 
ــر  ــتی نظی ــای بهداش ــر پروتکل ه دفات
ــتفاده از  ــی، اس ــه فیزیک ــت فاصل رعای
ماســک و ضدعفونــی کــردن فضــا در 
فواصــل بیــن مراســمات بایــد رعایــت 
و انجــام شــود، ادامــه داد: نظــارت 
بــر تخلفــات کلــی دفاتــر ازدواج و 
طــالق بــر عهــده ســازمان ثبــت 
ــون و  ــوی کان ــن از س ــت، همچنی اس
بــه  بهداشــت  وزارت  بازرســی های 
ــام  ــارت انج ــز نظ ــرزده نی ــورت س ص
می شــود و در مــواردی نیــز با شــکایات 
و گزارش هــای مردمــی، مســئولین 
ســازمان ایــن تخلفــات را  بررســی و به 
ــد. ــال کرده ان ــی ارس ــرای انتظام دادس

مــردم  مظفــری  گفتــه  بــه 
مشــاهده  صــورت  در  می تواننــد 
تخلفــات دفاتــر ثبــت ازدواج و طــالق 
اســناد  ثبــت  ســامانه  طریــق  از 
امــالک کشــور، واحــد بازرســی و 
ــن  ــی مســتقیما ای ــای مردم گزارش ه
تخلفــات را گــزارش دهنــد چراکــه در 
ــد ۱۹،  ــی کووی ــی پاندم ــرایط فعل ش
ــن  ــازمان ای ــر دســتور ریاســت س بناب
شــکایات بــه صــورت فــوری و بــدون 
ــام  ــه اداری انج ــت و اطال ــالف وق ات
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 نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی ممنوع شد
سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی از ۲۰ آبان آغاز شده است و 
انتقال دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته های علوم پزشکی ممنوع است.

سامانه ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان علوم پزشکی برای 
نیمسال دوم ۱۴۰۰- ۱3۹۹ از روز ۲۰ آبان کار خود را آغاز کرده است و دانشجویان 

تا ۱۰ آذر ۹۹ می توانند درخواست خود را ثبت کنند.
مدارک الزم  بارگذاری  و  مبدا  دانشگاه  در  متقاضی  دانشجویان  نام  ثبت 
در سامانه از ۱۱ تا ۲۵ آذر انجام می گیرد و دانشگاه های مبداء مدارک را در 
روزهای ۲۶ آذر تا ۱۰ دی بررسی می کنند و نقص احتمالی را اعالم می کنند.

با توجه به ممنوعیت انتقال دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی، تصمیم 
از دانشجویان طبق روال سنوات گذشته  این دسته  انتقال  گیری در خصوص 
در کمیسیون موارد خاص انتقال دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 

تخصصی در وزارت بهداشت انجام خواهد شد.
درخواست متقاضیان میهمانی دانشجویانی که خارج از شرایط آئین نامه 
خواهد  بررسی  پرداز(  )شهریه  مازاد  قالب ظرفیت  در  می شوند صرفًا  پذیرش 
شد ضمنًا شهریه متناسب با رشته، مقطع، نوع درس بوده که مبلغ آن متعاقبا« 

اعالم خواهد شد.
و  است  ممنوع  اول  نیمسال  در  انتقال  و  نقل  آموزشی،  نامه  آیین  طبق 
دانشجویان باید حداقل بعد از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه خود 

نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
کمیته نقل و انتقاالت فقط به یکی از درخواست های میهمانی یا انتقالی 
رسیدگی می کند و دانشجویان باید از ارائه تقاضای میهمانی و انتقالی به طور 

همزمان خودداری کنند.
بر مبنای آیین نامه های آموزشی، برای میهمان شدن در یک دانشگاه علوم 
پزشکی دیگر ضروری است دانشجو در مقطع کارشناسی حداقل یک نیمسال و در 
مقطع دکتری عمومی حداقل دو نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

میانگین کل نمرات دانشجو در دانشگاه مبدأ حداقل ۱۶ باشد. همچنین 
بررسی تقاضای تمدید میهمانی در این دانشگاه مشروط ثبت نام در سامانه، اخذ 
معدل ۱۶، نداشتن مشکل انضباطی و ارائه فرم میهمانی )پس از اعالم موافقت 

این دانشگاه و با قید لیست دروس پیشنهادی دانشگاه مبدا( است.
در مورد شرایط انتقال نیز انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ممنوع است و 
برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای نمره آزمون ورودی متقاضی 
در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در 
رشته و سهمیه مربوط در این دانشگاه کمتر نباشد. )درصورت تأیید مراتب فوق 
توسط دانشگاه مبدأ درخواست انتقال دانشجو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
بارگذاری تأییدیه دانشگاه مبدأ و کارنامه قبولی آزمون سراسری ضروری است(.

بررسی درخواست انتقال دانشجویان مستلزم سابقه میهمانی حداقل دو ترم 
با معدل ۱۶ است که در صورت وجود ظرفیت خالی و امکان پذیرش، دانشجویان 
در ابتدا در این دانشگاه میهمان شده تا پس از ارزیابی علمی و اخالقی نسبت 

به انتقال دانشجو در ترم های بعدی اقدام شود.
دانشگاه های علوم پزشکی ملزم هستند در زمان ثبت درخواست دانشجویان 
متقاضی نقل و انتقاالت در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱3۹۹ شرایط خود را اعالم کنند.

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سامانه نقل و انتقاالت 
این دانشگاه علوم پزشکی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱3۹۹ فعال نیست و دانشجویان 
متقاضی تبدیل وضعیت )تمدید میهمانی و یا تغییر وضعیت از میهمانی به انتقالی( 
باید درخواست های خود را به صورت مکتوب به دانشکده مربوطه ارسال کنند.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی البرز اعالم کرده است سامانه نقل و انتقاالت 
دانشگاه علوم پزشکی البرز صرفا جهت دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال به 
سایر دانشگاهها فعال است و در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹ این 
دانشگاه تنها درخواست میهمانی دانشجویان را بررسی و درخواست های انتقال 

دانشجویان مورد بررسی و موافقت قرار نخواهد گرفت.

نجات پنج جوان گمشده در جنگل رامسر 
رییس جمعیت هالل احمر رامسر از نجات پنج جوان تهرانی که در مسیر 

منطقه جنگلی جاده ییالق جواهرده گم شده بودند، خبر داد. 
هاتف باقر سلیمی گفت وقتی خبرگم شدن این جوانان به پایگاه امداد و نجات 
رضی محله رامسر رسید، ناجیان پایگاه بالفاصله عملیات جست و جو را شروع کردند.

وی افزود  جوانان یاد شده برای تفریح به منطقه جنگلی و کوِه روبروی 
روستای »دیسه« در جاده جواهرده رفته بودند که به دلیل ناآشنایی با مسیر و 

منطقه راه بازگشت را گم کرند.

استاد دانشگاه به ضرب گلوله کشته شد 
معاون اجتماعی پلیس استان فارس گفت: فردی که گفته شده استاد دانشگاه 

بوده در ورودی شهر فسا به ضرب گلوله به قتل رسید. 
دقیقه عصر سه شنبه   سرهنگ کاووس محمدی گفت: ساعت ۱۴ و ۴۰ 
این هفته در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره 
تیراندازی منجر به قتل در ورودی شهرستان فسا، مأموران انتظامی برای بررسی 
موضوع به محل حادثه اعزام و در بررسی های اولیه مطلع شدند فردی ۴۶ ساله 
که استاد دانشگاه پیام نور شهرستان فسا بود، وقتی با یک دستگاه خودروی سمند 
تردد می کرد،  توسط راننده یک خودرو پژو ۴۰۵ هدف گلوله اسلحه شکاری قرار 

گرفت و به قتل رسید.

دستگیری کالهبردارانی که مالباخته ها را به جان هم می انداختند
ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ یک باند سه نفره کالهبرداری در فضای 
مجازی را که با شیوه ای خاص قربانیان خود را طرف حساب یکدیگر قرار می داد، 

دستگیر کردند. 

اوایل مهر ماه امسال پرونده ای با موضوع کالهبرداری از سوی مقام قضایی 
برای رسیدگی به پلیس آگاهی ارجاع شد که در جریان آن مالباخته گفت: برای 
به درج آگهی در یکی  اقدام  ریال  ارزش ۴7۰ میلیون  به  فروش مقداری طال 
سایت های خرید و فروش اینترنتی کردم. مدتی بعد فردی با من تماس گرفت 

و قرار شد پس از واریز وجه، طالها را به او تحویل بدهم.
مالباخته ادامه داد: وجه درخواستی واریز شد و من هم طالها را برای خریدار 
فرستادم، اما روز بعد موقع دریافت وجه متوجه انسداد حسابم شده و در بررسی های 
انجام شده  و وقتی   ایالم  فتای  پلیس  از سوی  اقدام  این  بعدی مشخص شد 
پیگیر موضوع شدم، فهمیدم پول خرید طال مبلغی بوده که فرد خریدار از یکی از 
شهروندان ایالمی کالهبرداری کرده و به جای آن شماره حساب مرا داده است.

متهم  کالهبردارهویت  دستگیری  برای  خود  تحقیقات  ضمن  ماموران 
بر  مبنی  به جرم خود  بازجویی ها  در جریان  و دستگیر کردند وی  را شناسایی 
نیز به عنوان  اقرار و دو تن دیگر را  با همین شیوه  کالهبرداری از شهروندان 

همدستانش معرفی کرد.
مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت اعالم کرد تاکنون سه متهم دستگیر شده 
که یک باند را تشکیل داده بودند، به 7۰ فقره کالهبرداری به ارزش بیش از پنج 

میلیارد ریال اعتراف کرده اند.

طالفروش مجازی کاله ۱۰۰ نفر را برداشت
رییس پلیس فتای پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که در پوشش فروش 

طال در فضای مجازی اقدام به کالهبرداری کرده  است. 
سرهنگ  داوود معظمی گودرزی گفت: مدتی قبل یکی از شهروندان اعالم 
کرد قصد خرید طال از سایت های فروش طال در فضای مجازی را داشته و   با 

مدیر سایت ارتباط برقرار کرده است. 
وی با بیان اینکه شاکی پس از تماس با فروشنده طال در این سایت، مبلغ 
۶۰ میلیون ریال به شماره حسابی که او اعالم کرده بود، واریز کرده، اظهار داشت: 
به گفته شاکی قرار بود پس از واریز وجه طالها برای او ارسال شود، اما پس از 

واریز وحه امکان تماس با مدیر سایت مذکور را از دست داده است.
گودرزی گفت: کارآگاهان پلیس فتا با هماهنگی مقام قضایی هویت متهم 
و مخفیگاهش را شناسایی و دستگیر کردد و مشخص شده دست کم از ۱۰۰ نفر 

به همین شیوه کالهبرداری کرده است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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رئیس سازمان بورس با 
اشاره به این که تجربه نشان 
داده است، روند نزولی دائمی 
نیست، گفت: بازار سرمایه راه خود را پیدا 
این  را جبران می کند. ضمن  افت ها  و 
که گزارش های ۶ ماهه شرکت ها هم 

نشان دهنده شرایط بسیار خوبی است.
تشریح  در  اصل  قالیباف  حسن 
بورس  عالی  شورای  نشست  جزییات 
یعالی  شورا مصوبات  از  یکی  گفت: 
و  بود  ترمیمی  عدالت  بحث  بورس، 
بر اساس آن مقرر شد از طریق ساز و 
کارهای جبرانی، برخی تخلفات جزیی، 
داخل بازار سرمایه رسیدگی و سایر موارد 
به قوه قضاییه ارجاع شود. قطعا با این 
تصمیم رسیدگی به تخلفات با سرعت 

بیشتری انجام می شود.
بورس  عالی  شورای  سخنگوی 
تصریح کرد: موضوع دوم مورد بررسی 
در جلسه شورا، بحث افزایش سرمایه از 
محل سلب حق تقدم بود. دستورالعمل 
عالی  شورای  به  موضوع  این  اجرایی 
تصویب  مورد  و  شد  پیشنهاد  بورس 
اعضا قرار گرفت. در این دستور العمل 
ساز و کار افزایش سرمایه از محل صرف 
سهام یا سلب حق تقدم به همراه موارد 
استثنا تبیین شده و شرکت ها می توانند 
بحث تامین مالی و افزایش سرمایه در 
مختلف  های  روش  با  را  سرمایه  بازار 

دنبال کنند.
در  گذاری  سپرده  افزود:  وی 
بازار سومین موضوعی  تثبیت  صندوق 
بود که در شورای عالی بورس تصویب 

شد.
بازار افت ها را جبران می کند

بیان  با  همچنین  اصل  قالیباف 
اینکه متغیرهای اقتصادی در ماه های 
اخیر تغییرات زیادی داشته است، افزود: 
گزارش های شش ماهه شرکت ها که 
بر روی کدال منتشر شده، نشان دهنده 
شرایط بسیار خوبی است و امید می رود 

روند متعادل بازار ادامه دار باشد.
اوراق  و  بورس  سازمان  رییس 
بهادار با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در 
بازار سهام نیازمند صبر و حوصله است و 
در پاسخ به این پرسش که فراز و نشیب 
شاخص در روزهای گذشته چه عاملی 
داشت؟ گفت: در خرید ملک به دنبال 
هستیم؟  روزانه  سود  و  قیمت  نوسان 
منصفانه نگاه کنیم. سرمایه گذاری در 
نباید  و  دارد  را  روند  همین  هم  سهام 
نگاهی کوتاه مدت داشت. بازار سرمایه 
گذاری  سرمایه  برای  ای  ساده  بازار 
نیست. اگر سهم به درستی انتخاب شده 
باشد، قطعا در بلند مدت با بازده مناسب 
همراه است و سهام دار نباید نگران آینده 

سرمایه گذاری خود باشد.
قالیباف اصل با بیان اینکه در نیمه 
نخست سال، نقدینگی زیادی وارد بازار 

سرمایه شد، افزود: هرچند برای مدتی 
قیمت ها در بازار سرمایه روند نزولی در 
پیش گرفتند اما تجربه نشان داده، روند 
نزولی دائمی نیست و بازار راه خود را پیدا 
و افت ها را جبران می کند. به عبارتی، 

افراد صبور همیشه برنده خواهند بود.
سیگنال فروشی، سم بازار سرمایه

ادبیات  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مالی دنیا، موضوع سیگنال فروشی هیچ 
مفهومی ندارد، به سرمایه گذارن توصیه 
کرد: از حضور در کانال های تلگرامی 
یا خرید سیگنال خودداری کنند و اگر 
شناختی نسبت به بازار ندارند، با مراجعه 
صندوق  سبدگردان،  های  شرکت  به 
های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه 
گذاری دارای مجوز، به خرید سهام یا 

اوراق با درآمد ثابت اقدام کنند.
اوراق  و  بورس  سازمان  رییس 
افق  تغییر  به  را  گذاران  بهادار سرمایه 
و گفت: حفظ حقوق  کرد  دعوت  نگاه 
سرمایه گذاران اولویت و رسالت سازمان 
بورس و اوراق بهادار است و بدون شک 
در تالشیم شرایط بازار سرمایه مطلوب 
و متعادل باشد. نهاد ناظر از روند منفی 
سهام  زیان  و  نیست  راضی  ها  قیمت 
گروهی  و  فرد  هیچ  نفع  به  هم  داران 
نیست.اما موضوع ورود و خروج سرمایه 
چیدمان  همچنین  و  بازار  به  گذاران 
و  است  شخصی  مسوولیت  پرتفوی، 
امیدوارم سرمایه گذاران به این موضوع 
توجه کنند.وی اذعان داشت: در  پایان 
سرمایه  بازار  هرچند  کنم  می  تاکید 
نشان  تاریخ  اما  با ریسک است  همراه 
این  پاداش  داده سرمایه گذاران صبور 

صبر را دریافت می کنند.
***

بهبود  برای  گمانه زنی ها  افزایش 
وضعیت معامالت بورس

نیز  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
بورس  معامالت  ارزش  افزایش  گفت: 
که  هفته ای  پایانی  کاری  روز  دو  در 
گذشت، می تواند نشانه امیدواری برای 
خبر خوبی  و  بازار سهام  بهبود شرایط 

برای سهامداران جهت احتمال بازگشت 
رشد به این بازار باشد.

در  داشت:  اظهار  عمیدی  هومن 
هفته ای که گذشت گمانه زنی ها در مورد 
به  پایان رسید که  به  آمریکا  انتخابات 
تبع آن، ریسک های سیستماتیک بازار 

کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه دالر تا محدوده 
بار  اما  یافت،  کاهش  تومان  هزار   ۲3
دیگر به محدوده ۲7 هزار تومان افزایش 
پیدا کرد، گفت: بازار سهام در هفته ای 
که گذشت در سایه انتخابات آمریکا و 
پیروزی »بایدن« در مسیر نوسان زیادی 

قرار داشت.
عمیدی خاطرنشان کرد: در پایان 
کل  شاخص  روز  چهارشنبه  معامالت 
بورس تهران با رشد ۹ هزار واحدی در 
رقم یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحد قرار 
به محدوده حمایتی  گرفت و سرانجام 
خود رسید، در این روز ارزش معامالت 
کل بازار سهام ۱۰ هزار و ۱۵7 میلیارد 
گذشته  روز  به  نسبت  که  بود  تومان 

کاهش یک درصدی را نشان داد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار 
 ۱۸ با  خرد  معامالت  ارزش  داشت: 
گذشته  روز  به  نسبت  افزایش  درصد 
تومان  میلیارد   ۶33 و  هزار  هفت  به 
آبان  ابتدای  از  رقم  باالترین  رسید که 

ماه بوده است.
روز  معامالت  در  افزود:  عمیدی 
بازار سرمایه برای پنجمین   چهارشنبه، 
به  ها  پول  حقیقی  با خروج  پیاپی  روز 
میزان ۲33 میلیارد تومان از بازار مواجه 
شد اما در این روز سرعت خروج پول از 

این بازار کاهش پیدا کرد.
یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا ین  ا
خروج  کنار  در  میان  این  در  گفت: 
ارزش  افزایش  شاهد  حقیقی ها،  پول 
به  آن  رقم  که  بودیم  خرید  صف های 
رسید  تومان  میلیارد   ۶۰۰ و  هزار  یک 
هفته  معامالت  در  رقم  باالترین  و 
گذشته بود، همچنین در این روز ارزش 
صف های فروش نیز نزولی شد و با دو 

هزار و ۹۲ میلیارد تومان، پایین ترین رقم 
هفته گذشته را نشان می داد.

وی خاطرنشان کرد: در معامالت 
روز چهارشنبه، ایران خودرو که بعد از 
مدت ها با روند منفی همراه بود با معامله 
یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۱3۶ هزار و 
۶۰۲ سهم، بیشترین حجم از معامالت 
از  بعد  داد،  اختصاص  خود  به  را  بازار 
)بانک صادرات(،  وبصادر  نمادهای  آن 
خگستر )گسترش سرمایه گذاری ایران 
و  پارسیان(  )بانک  وپارس  خودرو(، 
وبملت )بانک ملت( در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند.
بیشترین  اینکه  بیان  با  عمیدی 
خگستر  نماد  به  بازار  معامالت  ارزش 
ایران خودرو(  )گسترش سرمایه گذاری 
 ۲۸۴ معادل  رقمی  که  داشت  تعلق 
میلیارد تومان بود، اظهار داشت: در کنار 
بندرعباس(،  نفت  )پاالیش  شبندر  آن 
حکشتی  صادرات(،  )بانک  وبصادر 
)کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران( و 
شتران )پاالیش نفت تهران( به ترتیب 
خود  به  را  معامالت  ارزش  بیشترین 
بازار  کارشناس  دادند.این  اختصاص 
مهمترین  از  کرد:  خاطرنشان  سرمایه 
اتفاقات بازار سرمایه، نظرسنجی عمومی 
کارشناسان در مورد اصالح قوانین بازار 
که  است  بورس  سازمان  ارکان  توسط 
امیدواریم در این زمینه به جمع بندی 

و اجرا برسند.
وی افزود: با توجه به نزدیک بودن 
زمان ارائه بودجه دولت و گمانی زنی های 
آن، در صورتی که قوانین بازار سرمایه 
اصالح نشود شاهد پیش خور شدن اثرات 

بودجه بر بازار سرمایه خواهیم بود.
روند  شدن  طوالنی  به  عمیدی 
درصدی   ۴۰ افت  و  بازار  اصالحی 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  کل  شاخص 
باید  یا  وضعیتی  چنین  در  کلی  حالت 
یا  باشیم  بازارها  سایر  در  رکود  منتظر 
بازار بورس باید بخشی از اصالح خود 
را پس بگیرد که این موارد، تابع تحوالت 

سیاسی در چند ماه آینده خواهد بود.

بیمه نامه “مستمری مانا” پاسخی نوآورانه به نیاز مشتریان بیمه دی
به همت معاونت فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه دی، بیمه 
»مستمری مانا« به عنوان محصولی نو، مطابق با نیاز های روز جامعه 

طراحی و به بازار صنعت بیمه کشور عرضه شد.
به گزارش خبرطالیی به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ 
بیمه نامه »مستمری مانا« در پاسخ به نیاز مشتریان، طراحی شد و شرکت 
بیمه دی به عنوان اولین شرکت در زمینه ارائه بیمه نامه مستمری، به 

دو صورت مدت معین و مادام العمر با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ج.ا.ا از آبان ماه ۱3۹۹ این 
محصول را در سبد محصوالت قابل ارائه به مشتریان خود قرار داده است.

شرکت بیمه دی ارائه خدمات متنوع بیمه ای و پاسخ به نیاز مشتریان را از اهداف اساسی 
خود قرار داده و در این راستا ضمن طراحی محصوالت جدید، بر لزوم تناسب محصوالت با 

نیاز بازار هدف تاکید دارد.

اضافه برداشت بانک دی از بانک مرکزی صفر شد
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در پی اقدامات هیئت مدیره 
در راستای بهبود شاخص های مالی این بانک، اضافه برداشت بانک دی 

از منابع در اختیار بانک مرکزی صفر شد.
بر اساس این گزارش، این اقدام با رعایت تمامی جوانب قانونی و 
دستورالعمل های ابالغی انجام شده است و صورت های مالی نیمه اول 
سال ۱3۹۹ بانک دی نشان می دهد اضافه برداشت این بانک از بانک 

مرکزی به طور کامل تسویه شده است.
گفتنی است بانک ها می توانند در شرایط ایجاد کسری نقدینگی با پرداخت مازاد 3۴ 
درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند که این امر در کنار آثار مثبت خود برای نظام 
بانکی منجر به افزایش ریسک نقدینگی و آثار تورمی شدید ناشی از افزایش پایه پولی می شود.

اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بیمه دانا معرفی شدند.
به گزارش اخباربانک ، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده این شرکت که در محل ساختمان سعدی برگزار شد، با تصمیم 
و رای گیری سهامداران، ترکیب جدید هیئت مدیره بیمه دانا مشخص شد.

نفر  دو  قانونی حضور  پایان مدت  از  این گزارش، پس  اساس  بر 
از اعضای هیئت مدیره به نام های سعید شیرزادی و اسماعیل مهدوی 

نیا در این شرکت، فرامرز خجیر و سید جواد میر طاهر جای آنها را در هیئت مدیره گرفتند.
بدین ترتیب طبق مصوبات اخیر مجمع عمومی، ابراهیم کاردگر به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل، عبدالحسین پهلوان به عنوان رئیس هیئت مدیره، موسی رضایی 
به عنوان دبیر هیئت مدیره و فرامرز خجیر، سید جواد میر طاهر، حسین حسینی و سید مجتبی 

عطری به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.
بیمه دانا همچنین برکناری دو عضو هیات مدیره را تکذیب کرد.

مدرسه سه کالسه روستای »دشت مارم« هرمزگان با همت خیرین 
بانک صادرات ایران به بهره برداری رسید

بانک  خیرین  با همت  مجتبی)ع(  امام حسن  مدرسه سه کالسه 
صادرات ایران در روستای »دشت مارم« شهر فین در استان هرمزگان 

افتتاح شد و در اختیار ۱۰۰ دانش آموز قرار گرفت.
با  مراسمی  طی  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
حضور مدیر شعب بانک صادرات استان هرمزگان، اعضای  ستاد خیرین 

مدرسه ساز این بانک، مقامات محلی و مسئوالن آموزش و پرورش، مدرسه سه کالسه امام 
حسن مجتبی)ع( با همت خیرین بانک صادرات ایران در روستای »دشت مارم« شهر فین از 

توابع بندرعباس با گذشت چهار ماه و نیم از گلنگ زنی افتتاح شد. 
حمداله عظیمی ماسوله، دبیر ستاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات ایران با بیان اینکه 
برای احداث این مدرسه هشت میلیارد ریال از محل کمک های خیرخواهانه کارکنان بانک 
صادرات ایران و همیاری های مردمی تامین شده، تاکید کرد: عالوه بر هزینه احداث این مدرسه، 
استان  بانک صادرات  از محل کمک های خیرخواهانه کارکنان  نیز  ریال  میلیون  مبلغ ۸۰۰ 

هرمزگان برای تجهیز وسایل سرمایشی و سایر ملزومات این مدرسه اختصاص یافته است.
وی افزود: کلنگ احداث این مدرسه در ابتدای تیرماه سال ۹۹ در زمینی به مساحت سه 
هزار و ۸۰۰ متر به زمین زده شد که با گذشت حدود چهارماه و نیم، با زیربنایی در حدود۱7۰ 
متر مربع مراحل احداث آن به اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفت که مورد استفاده ۱۰۰ 

دانش آموز این روستا و روستاهای همجوار خواهد بود.
  امر خداپسندانه مدرسه سازی به همت مدیریت ارشد بانک، همکاران و مجمع خیرین 
مدرسه ساز بانک صادرات ایران از دهه های قبل آغاز و تاکنون همزمان با مشارکت در پروژه هایی 
نظیر ساخت منازل مسکونی، مسجد، مجتمع فرهنگی، سالن ورزشی، خوابگاه دانش آموزی، 
مراکز توانبخشی، خانه بهداشت، آبرسانی و ... احداث و تعمیر ده ها مدرسه در نقاط محروم، 
سیل زده و زلزله زده به سرانجام رسیده و احداث پروژه های مدرسه سازی در مناطق محروم 

کشور همچنان ادامه دارد.

تغییر ساعت کار شعب بانک ایران زمین در استان کردستان به دلیل 
شیوع کرونا

با توجه به مصوبه کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان 
در خصوص نحوه فعالیت و حضور دستگاه های اجرایی استان در شرایط 
کرونایی، شعب بانک ایران زمین در این استان در ساعات کاری ذیل به 

مشتریان محترم خدمت ارائه می کند.
به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ با توجه به تشدید شیوع 

ویروس کرونا، ستاد مدیریت مبارزه با کرونا در استان کردستان، نحوه فعالیت و حضور کارکنان 
در دستگاه های اجرایی و سایر ادارات این استان از روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه در روزهای شنبه 

الی پنج شنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر فعالیت خواهند کرد.
با توجه به باال بودن احتمال شیوع و انتقال ویروس کرونا ضروری است هموطنان گرامی 
و مشتریان بانک ایران زمین با استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال 
را جایگزین مراجعه به شعب نمایند و در صورت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص ساعات کار 
شعب بانک ایران زمین با مرکز ارتباط با مشتریان به شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ تماس حاصل کنید

بازدید مدیرعامل بانک ملت از گروه صنعتی ماموت
مدیرعامل بانک ملت همراه با تعدادی از مدیران ارشد این بانک، 

از گروه صنعتی ماموت بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی در این 
بازدید که محمدتقی صمدی رییس هیات مدیره، عزیز آخوندی اصل، 
عباس جعفرلو و سیدابوطالب دیبایی معاونان مدیرعامل، حسن کمالوند و 

علی اکبر صابریان مدیران امور و قاسمی فرید رییس شعبه ظفر، وی را همراهی می کردند، 
از نزدیک در جریان تولید  از خطوط مختلف تولید در مجتمع صنعتی ماموت دیدن کرد و 

محصوالت متنوع این شرکت قرار گرفت.
مدیران ارشد بانک ملت همچنین در نشستی با مدیران گروه صنعتی ماموت، بر تقویت 
سطح همکاری ها تاکید و خواستار تسریع در انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین شدند.

دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت در این نشست با اظهار خرسندی از بازدید 
مجدد از مجموعه تولیدی ماموت طی سه سال گذشته، اظهار داشت: این مجموعه در حال رشد، 
توسعه، ارتقا، افزایش اشتغال و متنوع ساختن محصوالت است که جای بسی خرسندی است.

وی با بیان این نکته که مدیران گروه صنعتی ماموت همواره در پی نوآوری و پویایی 
هستند و از حرکت نمی ایستند، افزود: کشور به وجود چنین شرکت هایی نیاز دارد که همیشه 

در پی ایجاد فرصت و ارتقای سطح فعالیت های خود باشند.
مدیرعامل بانک ملت از ماموت به عنوان یکی از برترین شرکت های عرصه صنعتی 
کشور نام برد و ادامه داد: جهش تولید با شعار و حرف اتفاق نمی افتد بلکه با همین فعالیت 

هایی رخ می دهد که در مجموعه بزرگ ماموت در حال انجام است.
وی با تاکید بر این نکته که اگر شرکت های زیادی مانند مجموعه ماموت در کشور 
وجود داشت جهش تولید هم به سرعت محقق می شد، گفت: این که مجموعه ماموت موفق 
شده است برای ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کند بزرگ ترین کار خیر محسوب 

می شود و ارزش آن کمتر از ارزش کار موسسات خیریه نیست.
دکتر بیگدلی با اظهار عالقه به حمایت از فعالیت های این گروه صنعتی، تاکید کرد: رونق 

چنین فعالیت هایی، به خودکفایی کشور در عرصه های مختلف کمک می کند.
وی از بانک ملت هم به عنوان یک بانک بزرگ و توانمند در کشور نام برد که در تامین 
نقدینگی بنگاه های تولیدی حرف اول را می زند و بدون اینکه یک ریال اضافه برداشت از 
منابع بانک مرکزی داشته باشد در برهه هایی، حتی ۵۰ درصد تسهیالت شبانه بین بانکی را 

تامین و مشکل کمبود نقدینگی برخی بانک ها را مرتفع کرده است.
وی از ماموت به عنوان یکی از مشتریان ارزنده بانک ملت یاد کرد و اضافه کرد: ما هرچه 

بیشتر به این شرکت کمک کنیم به جهش تولید و ایجاد اشتغال در کشور کمک کرده ایم.
مدیرعامل بانک ملت با اعالم آمادگی نسبت به افزایش حد اعتباری شرکت ماموت، 

خاطرنشان کرد: بانک از این لحاظ هیچ مشکلی ندارد.
وی از مدیران دو مجموعه درخواست کرد تا هرچه سریع تر تفاهمنامه همکاری را نهایی 

و همه موارد را در آن پیش بینی کنند تا منافع دوطرف با اجرای آن، تامین شود.
مهندس مهرزاد فردوس، رییس هیات مدیره گروه صنعتی ماموت هم در این نشست 
با قدردانی از همکاری بانک ملت با شرکت های زیرمجموعه این گروه، گزارشی از فعالیت 
های مختلف این مجموعه ارائه کرد و از ورود این گروه صنعتی به عرصه های مختلف تولید 

در کشور خبر داد.
به  ملت مشغول  بانک  در  بانکی  افراد سیستم  باسوادترین  که  نکته  این  بیان  با  وی 
فعالیت هستند از مدیرعامل این بانک خواست تا در شرایط سخت اقتصادی و تحریم، بیشتر 

از این شرکت پشتیبانی کند.
به گفته وی، هیچکدام از شرکت های گروه ماموت، معوقه بانکی ندارند و این نشان 

از خوش حساب بودن کل این گروه صنعتی دارد.
بانک ملت هم گزارشی  بانکداری شرکتی  امور  این نشست حسن کمالوند، مدیر  در 

از فعالیت های مالی گروه ماموت در این بانک در بخش های منابع و مصارف ارائه کرد.
مدیران ارشد بانک ملت هم پیشنهادهای خود را برای تقویت سطح همکاری ها و رفع 
چالش های فراروی این همکاری ها مطرح کردند و در نهایت دکتر بیگدلی دستورات الزم 

را برای بررسی مشکالت و پاسخ به درخواست های مالی گروه صنعتی ماموت صادر کرد.

سهم۳۷۵هزار بشکه ای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
 از میعانات پارس جنوبی

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که با بهره برداری از آن، ایران در تولید بنزین به 
خودکفایی رسید و صادرکننده این فرآورده شد،  روزانه 37۵ هزار بشکه میعانات از پارس 

جنوبی به عنوان خوراک دریافت می کند.
ایران در دهه های گذشته همواره به عنوان واردکننده بنزین به شمار می رفت. 
آنچنان که در دور قبلی تحریم ها در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، یکی از ابزارهای فشار بر 

ایران تحریم فروش بنزین به کشورمان بود.
با اجرای برجام اگرچه این تحریم ها برداشته شد اما نگرانی ها نسبت به بازگشت 
آن باعث شد تا ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با شتاب بیشتری دنبال شود و 

فازهای مختلف این پاالیشگاه یک به یک به مدار تولید بیاید.
در سال ۹7 سرانجام زمانی که فاز سوم این پاالیشگاه تولیدی شد،  ایران توانست 
نه تنها از واردات بنزین بی نیاز شود بلکه بنزین تولیدی مازاد را نیز از طریق بورس صادر 

کند و درآمد بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان است 
که در طرح اولیه در 3 فاز که هرکدام ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی را دارا 

هستند،  تعریف شده بود.
پیش از این مقرر شده بود مأموریت فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس پاالیش 
روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی باشد، اما با تغییرات انجام شده این فاز به نام فاز 
بهینه سازی ظرفیت و رفع گلوگاهی فازهای موجود تغییر یافته و ظرفیت پاالیشی این 
فاز در سه فاز موجود توزیع خواهد شد که با این ابتکار، ضمن صرفه جویی حدود ۹۰ 
میلیون دالری، این هزینه صرف سرمایه گذاری در بخش های دیگر صنعت خواهد شد.

اگرچه ظرفیت اولیه این پاالیشگاه 3۶۰ هزار بشکه میعانات در روز بوده اما بررسی 
های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که متوسط دریافت خوراک میعانات گازی این پاالیشگاه 
از پارس جنوبی روزانه 37۵ هزار بشکه در ۶ ماهه اول امسال بوده و این در شرایطی 

است که در این مدت تعمیرات دوره ای نیز انجام شده است.
در شرایط تحریم ها و در سال جهش تولید، هم اکنون نزدیک به 7۰ درصد 
محصول تولیدی در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بنزین است که افزون بر تأمین بخش 
مهمی از نیاز کشور به فرآورده باکیفیت، مانع از کاهش مقدار خوراک ورودی به این 

پاالیشگاه شده است.
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات 
گازی دنیا که می توان آن را به لحاظ استفاده از توانمندی متخصصان داخلی در اجرا 
و استفاده از تجهیزات تولید داخل، ایرانی ترین پاالیشگاه کشور نامید، روزانه با دریافت 
۴۲۰ هزار بشکه میعانات گازی باارزش میدان مشترک پارس جنوبی و تبدیل آن به 
فرآورده های سبک و باکیفیت، کشور را در مسیر خودکفایی در تأمین بنزین قرار داده است.

ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت دریافت روزانه 3۶۰ هزار بشکه 
خوراک از میدان مشترک پارس جنوبی در قالب 3 فاز ۱۲۰ هزار بشکه ای از سال 
۱3۸۵، با هدف حفظ و استمرار عملیات برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، 
کاهش آالیندگی های محیط زیستی و کمک به خودکفایی کشور در تأمین فرآورده های 

راهبردی انرژی آغاز شد.
فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بهمن ماه ۹7 با حضور حسن روحانی، 
رئیس جمهوری افتتاح شد و با تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین باکیفیت یورو، در اوج 
تحریم ها، سقف تولید بنزین کشور به روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر رسید و کشور در شرایط 
باثباتی به لحاظ تولید فرآورده های باکیفیت قرار گرفت و در تولید بنزین نیز خودکفا شد.

ثبت باالترین رکورد ذخیره سازی گاز در کشور
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: امسال یک میلیارد و ۸۵۶ 
میلیون متر مکعب گاز به میدان شوریجه دی و یک میلیارد و ۱۴ میلیون متر مکعب 
گاز به مخزن ذخیره سازی سراجه قم تزریق  شده است که یک رکورد به  شمار می آید.

به گزارش دنیای جوانان از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رامین حاتمی درباره 
مقدار تزریق گاز و بازتولید از مخزن شوریجه دی عنوان کرد: در هشت ماه امسال افزون 
بر تولید گاز، عملیات تزریق گاز در این مخزن صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۲۸ درصد افزایش داشته، این اقدام نقطه قابل اتکا برای تأمین پایدار گاز مصرفی 

خانوارها و پشتیبانی شبکه انتقال گاز در شمال و شمال شرق کشور است.
وی افزود: مخزن شوریجه دی میدان خانگیران، یکی از مهم ترین سازندهای 
گازی این میدان است که در سال ۱3۶۶ کشف شد و به بهره برداری رسید. با توجه به 
ساختار مناسب، مخزنی برای ذخیره سازی گاز انتخاب و عملیات ذخیره سازی گاز در 

این مخزن از سال ۱3۹3 آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد: تأمین انرژی پایدار در 
مناطق شمال و شمال شرق و بعد مسافت این مناطق از مراکز اصلی تولید گاز در 
جنوب کشور و لزوم کاهش وابستگی به واردات گاز، همواره از دغدغه های شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران به عنوان تنها تولیدکننده گاز در این مناطق بوده و توسعه شبکه 
گازرسانی و مصرف روزافزون گاز در کشور اهمیت ذخیره سازی را دوچندان کرده است.

حاتمی ضمن بررسی عملکرد و برنامه ذخیره سازی گاز در منطقه عملیاتی سراجه 
قم اظهار کرد: پارسال در منطقه عملیاتی سراجه قم ۸۶۹ میلیون مترمکعب گاز ذخیره شد 
و طی سال ۱3۹۹ این میزان ذخیره سازی به ۱۰۱۴ میلیون مترمکعب رسید که از ابتدای 
سال ۱3۹۰ و آغاز ذخیره سازی در این میدان رکورد محسوب می شود و پیش بینی این 
است که امسال نیز با اضافه شدن حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز معادل ۱7 درصد 
نسبت به پارسال، توان بازتولید در این منطقه به بیش از یک میلیارد مترمکعب برسد.

وی درباره اهمیت طرح ذخیره سازی سراجه قم تصریح کرد: با توجه به روند 
افزایش مصرف گاز در کشور و سیاست گذاری شرکت ملی نفت ایران برای تضمین 
و تأمین سوخت در فصل سرد سال، تبدیل مخزن تخلیه شده سراجه قم به عنوان 
مخزن ذخیره سازی در دستور کار قرار گرفت، همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب، 
مجاورت آن به استان تهران و خط لوله سراسر انتقال گاز، ضرورت اجرای این طرح 
ملی را دوچندان کرد تا در اوج مصرف گاز در فصل زمستان خللی در خدمت رسانی به 

هم وطنان ایجاد نشود.

وزیر انرژی الجزایر در نشست وزارتی جی ئی سی اف:
بازگشت به زمان پیش از شیوع ویروس کرونا بسیار دشوار است

وزیر انرژی الجزایر اظهار کرد: بازگشت به زمان پیش از شیوع ویروس کرونا بسیار 
دشوار است و راه درازی برای بازگشت به زمان پیش از شیوع این ویروس وجود دارد.

عبدالمجید عطار، وزیر انرژی الجزایر در بیست ودومین نشست ساالنه وزیران 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف(: قیمت گاز در طول سال ۲۰۲۰ به دلیل 
شیوع ویروس کرونابا کاهش همراه بوده و بسیاری از فعالیت های اقتصادی تحت تاثیر این 
ویروس قرار گرفته است.وی افزود: بازگشت به زمان پیش از شیوع ویروس کرونا بسیار 
دشوار است و راه درازی برای بازگشت به زمان پیش از شیوع این ویروس وجود دارد.

وزیر انرژی الجزایر تصریح کرد: جی ئی سی اف نقش مهمی در بازار طبیعی گاز 
ایفا می کند و سازمان های بین المللی به این موضوع اذعان دارند.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو جی ئی سی اف در این نشست درباره مسائل 
کنونی مربوط به صنعت گاز و حوزه های مرتبط از جمله ژئوپلیتیک، اقتصاد و پایداری 
انرژی و همچنین درباره افزایش تعداد اعضا، بودجه ساالنه، جایزه جدید جی ئی سی اف 

و ششمین نشست سران جی ئی سی اف در سال ۲۰۲۱ گفت وگو کردند.
در این نشست افزون بر بررسی نشریه های جی ئی سی اف، گزارش کوتاه مدت 

ساالنه بازار گاز و چشم انداز جهانی گاز ۲۰۵۰، بولتن آماری ساالنه رونمایی  شد.
الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، جمهوری اسالمی ایران، لیبی، نیجریه، 
قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئال، ۱۱ عضو اصلی جی ئی سی اف هستند و آنگوال، 
جمهوری آذربایجان، عراق، قزاقستان، مالزی، نروژ، عمان، امارات و پرو، به عنوان اعضای 

ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت  کردند.
کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۶ درصد از تولید گاز جهان، 
7۲ درصد از ذخایر گازی جهان، ۵۵ درصد از سهم انتقال گاز با خط لوله و ۶۱ درصد 

از تجارت گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند.

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز:
گاز نسبت به دیگر سوخت های فسیلی آینده روشنی دارد

دبیرکل جی ئی سی اف اعالم کرد که گاز طبیعی نسبت به دیگر سوخت های فسیلی 
آینده روشنی دارد، پیش بینی شده است سهم گاز طبیعی در سبد سوخت انرژی جهان از 
۲3 درصد کنونی در سال ۲۰۵۰ به ۲۸ درصد برسد.یوری سنتورین، روز پنجشنبه گذشته 
)۲۲ آبان ماه( دربیست و دومین نشست ساالنه وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
)جی ئی سی اف( اظهار کرد که عرضه و تقاضای گاز به دلیل همه گیری ویروس کرونا 
با کاهش همراه شده است.وی افزود: گاز طبیعی نسبت به دیگر سوخت های فسیلی 
آینده روشنی دارد، پیش بینی شده است سهم گاز طبیعی در سبد سوخت انرژی جهان 

از ۲3 درصد کنونی در سال ۲۰۵۰ به ۲۸ درصد برسد. 
دبیرکل جی ئی سی اف، مجمع کشورهای صادرکننده گاز اکنون به جایگاه خود 
در بازار انرژی رسیده است و تحلیل های این مجمع مورد استناد سازمان هایی همانند 
مجمع بین المللی انرژی )IEF(، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و دیگر 

نهادهای بین المللی قرار می گیرد.

رئیس سازمان بورس:

افت های بورس جبران می شود

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: محمد امامی

توزیع کنندگان  صنفی  انجمن  دبیر 
در  روزها  این  گفت:  تهران  لوازم خانگی 
مقایسه با دو ماه گذشته، شاهد کاهش ۵۰ 
درصدی خرید لوازم خانگی در بازار هستیم.

اکبر پازوکی افزود: این روزها بازار در 
بودن  باال  دلیل  به  و  برد  به سر می  رکود 
قیمت لوازم خانگی، به جز خانواده هایی که 
به دنبال تهیه جهیزیه برای نوعروسان خود 

هستند، در عمل تقاضایی وجود ندارد.
وی گفت: با این وجود، اما محصوالت 
بازار  سطح  در  کافی  اندازه  به  لوازم خانگی 

موجود است.
پازوکی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان 
در ماه های گذشته با وجود همه مشکالت 
از جمله کمبود تخصیص ارز و دشواری های 
با رشد تولید مواجه بودند  اولیه،  تهیه مواد 
به هیچ عنوان کمبودی در سمت  امروز  و 
عنوان  به  ادامه داد:  ندارد.وی  وجود  عرضه 
مثال کارخانجاتی داریم که در هفت ماهه 
نسبت  تولیدات شان  به  درصد   ۱۰۰ امسال 
است،  شده  اضافه  پارسال  مشابه  مدت  به 
بار دو شرکت صاحب نام  برای نخستین  یا 
داخلی خط تولید ماشین ظرف شویی را در 

کشور راه اندازی کردند.
شده  منتشر  رسمی  آمارهای  بررسی 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از رشد تولید تلویزیون، ماشین لباس شویی 

و یخچال و فریزر در ۶ ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

مطابق این آمارها، در ۶ ماهه نخست 
انواع  دستگاه   ۵۰۰ و  هزار   ۵۹۰ امسال 
در  آمار  این  شد.  تولید  کشور  در  تلویزیون 
 ۸۴ رشد   ۹۸ نخست  ماهه   ۶ با  مقایسه 

درصدی نشان می دهد.
در مدت یاد شده، تولیدکنندگان داخلی 
۹۱۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه یخچال و فریزر 
تولید کردند که در هم سنجی با پارسال رشد 

37.۱ درصدی داشته است.
تولید ماشین لباس شویی نیز در نیمه 
نخست امسال رشد ۵۴.۵ درصدی در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال تجربه کرد و به ۴۵۴ 
هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید.

توزیع کنندگان  صنفی  انجمن  دبیر 
گفت:  مه  ا د ا ر  د ن  ا تهر نگی  م خا ز ا لو
قیمت  تعیین کننده  هیچ گاه  فروشندگان 
نیستند، بلکه تحت نظارت سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کاالهای 
خود را با سود قانونی به فروش می رسانند.

ر  زا با در  مروز  ا بیان داشت:  وی 
مغازه دارانی  »شریعتی«  و  »امین حضور« 
یک  با  تنها  را  خود  کاالی  که  شاهدیم  را 
درصد سود به فروش می رسانند و کسادی 
بازار سبب شده تا رقابتی بین فروشندگان و 

کسبه شکل بگیرد.
این مقام صنفی گفت: در عین حال 
میلیون   ۱۰ را  یخچالی  فروشنده ای  وقتی 
داشت  انتظار  نمی توان  می خرد،  تومان 
برساند  فروش  به  تومان  میلیون   ۹ را  آن 
 ۱۰ قیمت  همان  با  شاهدیم  مواردی  در  و 
است،  رسانده  فروش  به  تومان  میلیون 
اقساط  مغازه،  اجاره  باید  فروشندگان  زیرا 

تسهیالت بانکی و غیره خود را بپردازند.
قدرت  امروز  خاطرنشان کرد:  پازوکی 
خرید مردم به شدت پایین آمده، به طوری 
خرید  جای  به  افراد  سابق  برخالف  که 
دستگاه های  تعمیر  به  جدید  لوازم خانگی 

موجود در منازل خود روی آورده اند.
ت  مشکال گر  ا  : د کر کید تا ی  و
که  طوری  به  یابد  کاهش  تولیدکنندگان 
و  آمار  مطابق  تاکنون  که  تولیدی  افزایش 
آن گاه  یابد،  تداوم  رسانده اند  ثبت  به  ارقام 
می توان خوش بین به کاهش قیمت ها بود.

پیشتر سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
در  تولیدات  تیراژ  جابجایی  از  لوازم خانگی 
یکی از شرکت های داخلی به سمت تولیدات 
ارزان تر خبر داد و گفت: این گروه صنعتی 
تولید سبدی متشکل از پنج قلم لوازم خانگی 
به تعداد پنج هزار دستگاه با متوسط قیمتی 
هر سبد ۱۰ میلیون تومان برای جامعه هدف 

کمیته امداد امام)ره( اجرایی کرده است.

دبیر انجمن صنفی توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران خبر داد:

کاهش ۵0 درصدی خرید لوازم خانگی در بازار

عدم پیش بینی منابع مالی الزم برای تولید یک میلیون 
واحد مسکونی، نبود صراحت درباره نرخ سود تسهیالت و 
نگرانی از تورم زا بودن طرح جهش تولید و تامین مسکن از 

ابهامات این ایده عنوان می شود.
به  تامین مسکن که کلیات آن  تولید و  طرح جهش 
کمیسیون  به  بیشتر  بررسی  برای  رسیده  مجلس  تصویب 
عمران ارسال شده است. با این وجود دولت به دلیل عدم 
پیش بینی منابع کافی برای این طرح، آن را غیر قابل اجرا 
می داند. اصلی ترین اتکای طرح جهش تولید مسکن، ایجاد 
است  مالیاتی  درآمدهای  از  استفاده  با  مسکن  ملی  حساب 
واحد  میلیون  یک  ساخت  تکافوی  است  معتقد  دولت  که 

مسکونی را نمی دهد.
نمایندگان مجلس یازدهم که از زمان روی کار آمدن 
تالشهایی را برای ایجاد رونق بخش مسکن آغاز کرده و 
در بسیاری موارد مدعی ناکارآمدی دولت در حوزه مسکن 
هستند، روز دوم مهرماه کلیات طرح »جهش تولید و تامین 
مسکن« را با هدف تولید و تامین ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی به تصویب رساندند و آن را برای بررسی بیشتر به 

کمیسیون عمران ارسال کردند.
این اتفاق پس از آن افتاد که برخی مسئوالن دولتی 
مخالفت آشکار و پنهان خود را با این طرح به دلیل عدم پیش 

بینی منابع مالی الزم، زمزمه های نرخ سود پایین تسهیالت 
و تورم زا بودن آن اعالم کرده بودند و در روز ۲۵ شهریور، 
دولت طی یک نامه کوتاه خطاب به وزارت اقتصاد، سازمان 
برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس رییس جمهور مخالفت 

خود را با این ایده ابراز کرد.
جهش  طرح  فنی  جلسات  برگزاری  زمان  در  البته 
از  دولتی  مسئوالن  برخی  عمران،  کمیسیون  در  مسکن 
شدند.  دعوت  او  معاونان  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  جمله 
نمایندگان مدعی هستند که دولتیها در آن جلسات مخالفتی 
با این ایده نداشته اند و به همین دلیل حاال حق ندارند ساز 

مخالفت سر دهند.
برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، چهار 
از خط  استفاده  ابزار،  اولین  ابزار در نظر گرفته شده است. 
اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به منظور تامین 
مالی طرح های جدید تامین مسکن است. استفاده از منابع 
داخلی بانک ها، واگذاری زمین ۹۹ساله به متقاضیان واجد 
شرایط و همچنین دریافت یک شکل جدید از مالیات بخش 
مسکن سایر ابزارهایی است که در این طرح در نظر گرفته 
شده است. براساس این برنامه همچنین و در صورت تصویب 
نهایی دولت موظف می شود در چهار سال نخست اجرای 
طرح به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا ساالنه حداقل یک 

میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور 
احداث و عرضه شود.

تقویت  هم افزایی،  ایجاد  هدف  با  و  دیگر  سوی  از 
توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، 
در شبکه  ملی مسکن«  عنوان »حساب  با  واحدی  حساب 
منابع  از محل  نیز  آن   منابع  بانکی تشکیل خواهد شد که 
و  مستغالت  مسکن،  زمین،  حوزه  با  مرتبط  مالیات های 
ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین 
بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع 
خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز 
مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع 

مشابه تامین می شود.
ارایه  با  را  خود  رسمی  موضع  دولت  هنوز  اینکه  با 
توضیحات مفصل تر درخصوص طرح جهش مسکن ارایه 
نکرده، در زمان بررسی ایده مذکور در مجلس، نظر محمود 
محمودزاده -معاون وزیر راه و شهرسازی را درباره این طرح 
جویا شدیم که گفته بود: با ساخت یک میلیون مسکن موافقیم 
اما دولت قرار نیست بسازد. او اظهار کرد: هدف این است 
که بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و دولت قرار 
نیست مستقیمًا نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ سود 

وام این طرح هم هنوز مشخص نیست.

کمیسیون عمران مجلس نظر نهایی را می دهد؛

بررسی سه ابهام بزرگ در طرح جهش تولید مسکن



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1602- شنبه 24 آبان 41399 زمین ایران 

ملی  کت  شر یر  مد
نفتی  فرآورده های  پخش 
ز  ا گفت:  ردبیل  ا منطقه 
دوگانه سوز  طرح  اجرای  آغاز  زمان 
)تاکسی،  عمومی  خودروهای  کردن 
و  ر  ن با نیسا نت،  ا و کسی ون،  تا
کامیونت های بنزین سوز( ۴۸۵ دستگاه 
خودرو عمومی در این استان به صورت 

رایگان دوگانه سوز شدند.
از  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل، سیدحجت مدنی در این 
باره افزود: از ابتدای اجرای طرح یادشده 

 ۴۸۵ تعداد  امسال،  مهرماه  پایان  تا 
دستگاه خودرو عمومی با نصب مخزن 
دوگانه سوز  اردبیل  استان  سطح  در 
یادشده  طرح  کرد:  تأکید  شدند.مدنی 
گازسوز،  تبدیل  مجاز  مرکز  سه  در 
اردبیل و پارس آباد  در شهرستان های 
ملی  شرکت  است.مدیر  شده  انجام 
پخش فرآورده های اردبیل از دارندگان 
برای  خواست  عمومی  خودروهای 
استفاده از این تسهیالت هرچه سریع تر 
در سامانه اطالعات جامع خودروهای 
GCR. آدرس  به  کشور  دوگانه سوز 
NIOPDC.IR مراجعه و ثبت نام کنند.

۴۸۵ دستگاه خودرو عمومی در منطقه اردبیل دوگانه سوز شدند تشدید اقدامات حراستی
 از منابع طبیعی استان اردبیل

  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت :با توجه 
به مراتع و جنگل ها در  با دست درازی  به اهمیت منابع طبیعی و مقابله 
سال های اخیر اقدمات دستگاه های اجرایی و نظارتی در حفظ و حراست 
از این میراث گرانبها  افزایش یافته و اقدامات مختلفی اجرایی شده است 
و جنگل های  مراتع  در  منابع طبیعی  یگان حفاظت  از  تیم هایی  وامسال 
استان مستقر شده اند تا جلوی تخریب مراتع و جنگل را بگیرند شهامت 
مطلب  این  بیان  با  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  هدایت 
آتش سوزی جنگل  و  تخریب  از  جلوگیری  بر  گفت: سال گذشته عالوه 
و مراتع، سه هزار و ۹۰۰ هکتار اراضی ملی استان از دست سودجویان 

رفع تصرف شده است.
شهامت هدایت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در 
این باره گفت: با اقدامات انجام گرفته شاهد کاهش تخریب جنگل و مراتع 
در استان اردبیل هستیم که این مهم در سایه همکاری و مشارکت ویژه 
مردم با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به وقوع پیوسته است.

طبیعی  اراضی  تخریب  مجازات  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  وی  
به تخریب هر  ریالی  یافته است و جریمه ۸۰ میلیون  افزایش  به شدت 
هکتار از منابع طبیعی لحاظ شده  و برخورد با خاطیان به عنوان یک امر 

ضروری شناخته می شود.
هدایت  با بیان اینکه برای حفاظت از منابع طبیعی مشارکت مردم و 
نهادهای مربوطه ضروری است، بیان کرد: سال گذشته عالوه بر جلوگیری 
از تخریب و آتش سوزی جنگل و مراتع همزمان سه هزار و ۹۰۰ هکتار 

اراضی ملی استان از دست سودجویان رفع تصرف شد.
تخریب  با  قانونی  برخورد  بر  تاکید  با  استان  منابع طبیعی  مدیرکل 
تخریب  برای  ریالی  میلیون   ۸۰ جریمه  افزایش  از   طبیعی  منابع  گران 
با همکاری  افزود: در سال های گذشته  اراضی ملی خبرداد و  هر هکتار 
دستگاه قضایی اراضی تصرف شده از دست افراد سودجو و فرصت طلب 

خلع ید و به دولت بر گردانده شده است.
مالکیت  تثبیت  هدف  با  کاداستر  طرح  اجرای  به  اشاره  با  هدایت 
هکتار  حدود7۰۰هزار  لحظه  این  به  تا  خوشبختانه  افزود:  ملی  اراضی 
کاداستر اراضی ملی در سطح استان انجام شده و سعی بر این است تا 
قرار گیرندو  اردبیل تحت پوشش طرح  استان  اراضی  سال ۱۴۰۰تمامی 
در این صورت  سودجویان نمی توانند ادعای ماکلیت بر اراضی ملی کنند.

وی  اضافه کرد: در حال حاضر برای ۲۱7هزار۴۴۹هکتار سند تک 
برگی صادرشده و همچنین اجرای طرح کاداستر اراضی جنگل به اتمام 

رسیده و درمرحله صدور سند است.
سند  اخذ  و  دولت  مالکیت  تثبیت  بخش  در  داد:  ادامه  هدایت 
در  اراضی  کاداستر  هکتار  حدود7۰۰هزار  لحظه  این  به  تا  خوشبختانه 
جنگل های  از  حفاظت  گفت:  .وی  است  گرفته شده  انجام  استان  سطح 
استان  در  درخت  قطعی  گونه  هیچ  و  بوده  اولویت  در  محیطی  زیست 

اردبیل مشاهده نمی شود

 پاسگاه پلیس راه گرمی بیله سوار تا پایان سال جاری 
افتتاح می شود

جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
راه  پلیس  با فرماندهان  اردبیـل، کلیم اهلل وثوقی در نشست  استان  ای 
استان افزود: ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه گرمی بیله سوار در زمینی 
به مساحت 3 هزار مترمربع با زیربنای ۶۰۰ مترمربع احداث شده است.

 عضو شورای اداری استان اردبیل ارتقای محورهای مواصالتی را از 
اولویت های اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای دانست و 
تصریح کرد: برای تکمیل و بهره برداری این پاسگاه ۴ میلیارد تومان اعتبار 
ملی هزینه شده است.  دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل ونقل 
استان اردبیل تصریح کرد: ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه گرمی بیله سوار 
به صورت پیش ساخته با معماری ایرانی و انتظامی مراحل پایانی احداث خود 
را سپری میکند. عضو شورای ترافیک استان اردبیل بر تعامل و همکاری 
همه جانبه بین راهداری و پلیس  راه باهدف خدمت رسانی هرچه شایسته 
تر به مردم عزیز تاکید کرد و  افزود: با افتتاح ساختمان جدید پاسگاه پلیس 

راه گرمی - بیله سوار شاهد ارتقای ایمنی در این محور باشیم. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیـل از آمادگی کامل 
اکیپ های راهداری جهت انجام عملیات زمستانی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
با حضور فعال اکیپ های راهداری و مدیریت صحنه توسط نیروهای سخت 

کوش پلیس راه شاهد افزایش ایمنی جاده ها خواهیم بود. 
دربین  رایگان  ایمنی  کاله  عدد   ۶۰۰ هزارو   ۹ توزیع  ثوقـی  و
بار  وانت  رانندگان  دربین  نشانی  آتش  کپسول  هزارعدد  و  موتورسواران 
استان را یادآور شد و گفت: ۲۴3 همایش آموزشی ارتقای ایمنی کاربران 
آسیب پذیر جاده ای با هدف بیان ضرورت های تردد در جاده ها، رفتارهای 
صحیح ترافیکی ،قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برگزار شده است. 

اعتبار حدود ۱۰۳ میلیارد تومانی برای شهرستان های 
نیشابور،فیروزه و زبرخان

گروه خبری استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور سید موسی الرضا 
حسینی:  با سفر نائب رئیس مجلس به سه شهرستان نیشابور، فیروزه و 
زبرخان حدود ۱۰3 میلیارد تسهیالت برای اجرای پروژه ها اختصاص داده 
شد.نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در حاشیه سفر به نیشابور گفت: 
هدف این است که ما به توانیم از اعتبارات ملی طبق قانون و مقرارتی که 
مجلس مصوب کرده است در اختیار دستگاهای اجرای گذاشته است در 

جهت رعایت عدالت اجتماعی کمکی به این سه شهرستان انجام دهیم.
اجرای  دستگاهای  طریق  از  خوبی  مساعدت  افزود:  زاد  نیک  لی  ع
برای این سه شهرستان انجام شده که انشاهلل ما در مجلس و نمایندگان 

در نیشابور پیگیری کنیم.
راه،  از جمله؛  بر 3۵ مصوبه در مباحث مختلفی  بالغ  ادامه داد:  وی 
آب،شهرک های صنعتی،بافت فرسوده، شهرداری ها، مسکن، تسهیالت و 

مباحثی مربوط به تصویه خانه و سرمایه گذاری فوالد نیشابور انجام شد.
الزم به ذکر است که نائب رئیس مجلس شواری اسالمی و هیئت 
همراه  طی سفری به سه شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان از راه  
فیروزه و شهرک صنعتی،بافت  نیشابور،  های مواسالتی؛ شهرستان های 

فرسوده و تاریخی نیشابور از نزدیکبازدید بابه عمل آوردند.

باید زبان مشترک میان صنعت و دانشگاه تعریف شود
به گفته مدیر مرکز تحقیقات و فناوری شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، فعالیت در زمینه توسعه طراحی مفهومی کارخانه های کنسانتره 
تمامی تست های  تقریبا  قادر است  این مرکز  و  بود  پروژه مرکز  دیگر 
مربوط به فرآوری سنگ آهن در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی طراحی 

مفهومی را انجام دهد.
بخش  در  مرکز  فعالیت های  کلی  به طور  کرد:  عنوان  حاجی زاده 
معدن و صنایع معدنی حوزه سنگ آهن، به افزایش بهره وری با رویکرد 
»از معدن تا فروش« مرتبط است. این یعنی مرکز تحقیقات و فناوری 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در همه بخش های تولید، فرآوری و 
فروش، ماموریت بهینه سازی امور را بر عهده دارد. به طوری که این مرکز 
همه فعالیت های شرکت گل گهر را به صورت یکپارچه در نظر می گیرد.

باید زبان مشترک میان صنعت و دانشگاه تعریف شود
مدیر مرکز تحقیقات و فناوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
خاطرنشان کرد: این مرکز یکی از معدود پایگاه های ایجاد ارتباط میان 
صنعت و دانشگاه در کشور است که توانسته به خوبی ماموریت خود را 
انجام دهد. با اینکه تقریبا تمامی افراد شاغل در شرکت های تولیدی، 
کشور  دانشگاهی  فضای  اما  هستند  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  خود 
علی رغم تبلیغات موجود صنعتی نیست و قوانین باالدستی به دانشگاه 
اجازه نمی دهد که استادان و دانشجویان به طور موثر در بخش صنعت 

حضور داشته باشند.
دانشگاه  و  میان صنعت  ارتباط  عدم  از  بخشی  کرد:  تصریح  وی 
ممکن است به عملکرد صنعت در کشور ما بازگردد اما قطعا بخشی از آن 
برعهده دانشگاه ها است. به طور مثال، در کشورهای توسعه یافته صنعتی، 
دانشگاه ها برای ادامه فعالیت خود باید با صنعت ارتباط داشته باشند اما 
عکس این موضوع در مورد دانشگاه های کشور ما اتفاق می افتد. با رخ 
انتظار داشت عمده فعاالن دانشگاهی عالقه ای  نباید  اتفاق  این  دادن 
برای حضور در صنعت داشته باشند حتی اگر عالقه ای هم وجود داشته 
باشد، قوانین موجود مانع از فعالیت گسترده دانشگاه در صنعت می شود.

حاجی زاده بیان کرد: در سیستم ارتقای استادان دانشگاهی، ارتباط 
با صنعت به عنوان  یک شاخص ضروری مطرح نیست و با وجود اینکه 
بسیاری از استادان دانشگاه در همایش های داخلی و بین المللی حضور 
فعال دارند و کتاب های متعددی را به چاپ می رسانند اما این فعالیت ها 

در واقع مشکلی را از بخش صنعت و اقتصاد کشور برطرف نمی کند.
مدیر مرکز تحقیقات و فناوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
اذعان کرد: در کشورهای صنعتی، پیش از اینکه دانشجو جذب و برای آن 
تز تعریف شود، باید یک پروژه صنعتی جذب شده باشد تا از این طریق 
بتوان هزینه های استاد، دانشجو و دانشگاه را تامین کرد. متاسفانه در 
کشور ما این سیستم وجود ندارد و یکی از دالیل اصلی عدم شکل گیری 

ارتباط صحیح میان صنعت با دانشگاه نیز همین موضوع است.
وی اظهار کرد: چالش دیگر عدم شکل گیری صحیح ارتباط میان 
صنعت با دانشگاه، نبود زبان مشترک میان صنعت با دانشگاه است. در 
این زمینه باید شرکت ها بخش تحقیق و توسعه بسیار قوی داشته باشند 
زبان  این  دانشگاه،  مسائل  و  شرکت  مالحظات  به  توجه  با  بتوانند  تا 

مشترک را تعریف کنند.

تشریح برنامه های هفته ایمنی حمل و نقل 
در استان سمنان 

نقل  و  راهداری و حمل  اداره کل  ترافیک  و  ایمنی  اداره  رئیس   
جاده ای استان سمنان ، برنامه های اجرایی هفته ایمنی حمل و نقل 

استان را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سمنان ، مهدی رجایی فرد با اشاره به اینکه امروزه سوانح رانندگی 
به عنوان یک دغدغه جهانی مطرح و در کشورهای در حال توسعه در 
حال گسترش است، افزود : هر ساله هزاران نفر در جهان جان خود را 
بر اثر حوادث جاده ای از دست می دهند و متأسفانه ایران نیز یکی از 

رتبه های باالی مرگ و میر جاده ای را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :  ایمنی از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل 
است که از یک طرف اطمینان شبکه حمل و نقلی کشور را باال می برد 
و از طرفی نیز باعث توسعه اقتصادی می شود. در این میان عامل انسانی 
به عنوان مهمترین مقوله در ایجاد آن نقش دارد؛ از این رو ایمنی حمل 

و نقل نیازمند عزمی ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در جامعه است.
رجایی فرد در ادامه با تشریح برنامه های هفته ایمنی حمل و نقل 
در استان گفت : فضا سازی و تبلیغات محیطی در اداره کل  و پایانه 
های بار و مسافر استان ، برپایی نمایشگاه  با موضوع ایمنی حمل و 
نقل ، درج شعار و پیام های ایمنی بر روی سربرگ  مکاتبات اداری ، 
انتشار کلیپ های با موضوع  آموزشی و ایمنی در شبکه های اجتماعی ، 
توزیع کاله ایمنی رایگان به راکبین موتور سیکلت در روستاها و اجرای 
طرح ارتقای ایمنی ادوات کشاورزی با رعایت پروتکل های بهداشتی ، 
برگزاری مسابقه نقاشی ویژه رده سنی 7 تا ۱۲ سال و اهدای جوایز به 
برگزیدگان ،  ارسال پیامک با مضامین ایمنی به شاغلین بخش حمل 
و نقل جاده ای ، اجرای گشت کنترل نامحسوس در سطح محورهای 
استان ، بازدید و کنترل ویژه از ناوگان حمل و نقل جاده ای و شرکتهای 
حمل و نقل مسافر و مراکز معاینه فنی و برگزاری مانور روز بدون حادثه 
ایمنی  در هفته  اداره کل  اجرایی  برنامه های  از مهمترین  را  ترافیکی 

حمل و نقل عنوان کرد.
شایان ذکر است  ۲۴ الی 3۰ آبان ماه سال جاری در کشور بعنوان 

» هفته ایمنی حمل و نقل » تعیین گردید.

از ابتدای آذر ماه ۴۰ خدمت شرکت توزیع برق استان 
سمنان غیرحضوری ارائه می شود

استانی  با شبکه  استان در گفت و گو  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
سیمای مرکز سمنان گفت: از ابتدای آذر ماه امسال، ۴۰ خدمت این شرکت 

صرفًا به طور غیرحضوری ارائه می شود.
سیدمحمد موسوی زاده بیان داشت : به منظور تحقق سیاست های 
دولت الکترونیک، حذف مراجعات حضوری و حفظ سالمت شهروندان در 
در  خدمت   ۱۲ و  مشترکین  حوزه  در  خدمت   ۲۸ کرونایی،  موجود  شرایط 
بخش بهره برداری فقط به صورت غیرحضوری قابل ارائه به متقاضیان و 
مشترکان است .وی اظهار داشت : با نصب اپلیکیشن »برق من« بر روی 
گوشی تلفن همراه از طریق دریافت از کافه بازار و درگاه این شرکت، اخذ 

خدمات این شرکت امکان پذیر است .
وی در بخش دیگر گفت و گو، با اشاره به طرح »برق امید« که صرفًا 
ویژه مشترکان خانگی می باشد یادآور شد: در این طرح مشترکان به گروه 
های »کم مصرف«، »خوش مصرف« و »پرمصرف« تفکیک گردیده و 

کم مصرف ها از تخفیف ۱۰۰ درصدی طرح بهره مند خواهند شد .
این طرح، مشترکان کم مصرف که  در   : زاده تصریح کرد  موسوی 
الگوی مصرف آنها زیر ۸۰ کیلووات ساعت در ماه می باشد ، از تخفیفات 
مربوطه برخوردار گردیده ، مشترکان خوش مصرف می بایست با مدیریت 
مصرف به دسته ی کم مصرف ها سوق پیدا کرده تا از مزایای طرح بهره 
مند شوند و مشترکین پرمصرف می باید با تغییر رفتار مصرفی و استفاده 
از راهکارهای بهینه سازی مصرف ، در زمره ی خوش مصرف ها یا کم 

مصرف ها قرار گیرند.
وی با عنوان این که طرح »برق امید« از ابتدای آبان ماه سال جاری 
اجرا شده و طبق برآورد صورت گرفته بر اساس مقدار مصرف مشترکان 
استان در طی سال قبل ، در حال حاضر قریب 3۰ درصد مشترکان خانگی 
استان در شمول این طرح هستند خاطر نشان کرد : چنانچه الگوی مصرف 
در گروه کم مصرف ها رعایت گردد، همواره مشترکان مشمول تخفیف ۱۰۰ 
درصدی شده و صورت حساب برق مصرفی صفر برای آنها ارائه می شود.

   : ن بیا یعقو ر  ذ آ  - م یال ا  
حمر  ا هالل  جمعیت  مل  عا یر مد
ایالم از عموم دعوت کرد: تجهیزات 
پزشکی بدون استفاده در منزل و قابل 
استفاده برای بیماران کرونایی را به 
این  پزشکی  تجهیزات  امانات  بانک 

جمعیت تحویل دهند.
گفت:  علی اکبری”  “علی اصغر 
نظیر  تجهیزاتی  اهدای  با  خانواده ها 
و  اکسیژن  کپسول  تخت،  ویلچر، 
استفاده  بدون  پزشکی  وسایل  سایر 
در منزل با اولویت کپسول اکسیژن، 

به یاری بیماران کرونایی بشتابند.

ت  نا ما ا نک  با  : د و فز ا ی  و
هالل  جمعیت  پزشکی  تجهیزات 
به تسکین آالم  باهدف کمک  احمر 
بشری و تحقق شعار »توان توانمندان 
از  نیازمندان، حمایت  نیاز  در خدمت 
تامین  به  کمک  نیازمند و  بیماران 
تجهیزات پزشکی از چند سال گذشته 

در این استان راه اندازی شده است.
احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
حرکت  ین  ا داشت:  اظهار  یالم  ا
ترویج  هدف  با  که  نه  ها خیرخوا
انجام  و همدلی  نوع دوستی  فرهنگ 
تا  است  مناسبی  فرصت  می شود، 

همراهی  و  همدلی  ضمن  خیرین 
کمک های  اهدای  با  گذشته  همانند 
نیازمند  بیماران  آالم  از  بخشی  خود 

را برطرف کنند.
“علی اصغر علی اکبری” با بیان 
اینکه به تازگی 3۰ کپسول اکسیژن 
از بانک امانات پزشکی هالل احمر 
یی  نا کرو ن  ا ر بیما ده  ستفا ا جهت 
امیرالمومنین)ع(  سپاه  نقاهتگاه  به 
خاطر  است،  شده  رسال  ا ستان  ا
سازمان  همکاری  با  ساخت:  نشان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر کشور 
و از طریق خیران کشوری این تعداد 

تجهیزات  امانات  بانک  به  کپسول 
استان  احمر  هالل  جمعیت  پزشکی 
در  امانی  صورت  به  و  اهدا  ایالم 
اختیار نقاهتگاه سپاه امیرالمومنین)ع( 
استان جهت استفاده بیماران بدحال 

کرونایی قرار گرفت.
شهرستان های  است:   گفتنی 
وضعیت  در  چرداول  و  ایوان  ایالم، 
و  دارند  قرار  بحرانی  فوق  و  سیاه 
از  پیش  که  نیز  هلیالن  شهرستان 
این زرد بود قرمز شد و بدین ترتیب 
در  ستان  ا شهرستان های  تمامی 

وضعیت قرمز قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم:

دعوت همگانی مردم برای اهدای تجهیزات پزشکی به بیماران کرونایی

محور ارتباطی آبدانان، مورموری، دهلران اصالح و ایمن سازی می شود
زی  شهرسا و  ه  ا ر مدیرکل 
آبدانان،  ارتباطی  محور  گفت:  ایالم 
ایمن  و  اصالح  دهلران  مورموری، 

سازی می شود.
ضمن  کاظمی«  اصغر  »علی 
اداره  این  اجرایی  اقدامات  به  اشاره 
مورموری-  مسیر  اصالح  شامل  کل 
و  گذشته  های  سال  در  دهلران 
خطه  چهار  بودن  اقدام  دست  در 
اظهار  مورموری،   – آبدانان  خروجی 
کرد: مطالعه اصالح مسیر آبدانان به 
مورموری به انجام رسیده و در صورت 
تأمین اعتبار الزم عملیات اجرایی آن 

آغاز خواهد شد.
عمل  به  بررسی  با  گفت:   وی 
آمده در این بازدید تصمیم بر این شد 

اداره کل راهداری و حمل و نقل  تا 
آالت  ماشین  و  امکانات  با  ای  جاده 
خود طبق مطالعات راه و شهرسازی 
همچون گذشته تا زمان آغاز عملیات 
اجرایی این طرح نسبت به رفع نقاط 
پر حادثه و اصالح قوص های پر خطر 

اقدام کند.
از  کرد:   بیش  عنوان  کاظمی 
۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح 
مسکن ملی قرار است در استان ایالم 
بیش  تعداد  این  که  از  شود  ساخته 
از ۲ هزار  و ۵۰۰ واحد توسط ستاد 

قرار  امام)ره(  حضرت  اجرایی  فرمان 
استان  درآمد  کم  اقشار  برای  است 

ساخته شود.
زی  شهرسا و  ه  ا ر مدیرکل   
استان ایالم خاطرنشان کرد: احداث 
کار  دستور  در  نیز  دیگر  واحد   ۶۰۰
قرار دارد، امیدواریم بتوانیم در قالب 
این طرح تعداد مسکن بیشتری برای 
استان  سطح  در  درآمد  کم  اقشار 

کنیم. احداث 
 وی  خاطرنشان کرد: در صورتی 
که تعداد متقاضیان از تعداد مسکن در 
ملی  اقدام  طرح  در  شده  گرفته  نظر 
مسکن بیشتر باشد برنامه ریزی برای 
افزایش تعداد مسکن احداثی در این 

طرح به عمل خواهد آمد.

سخنگوی  اکبری  علی  محمد 
شرکت توزیع برق اصفهان گفت :طرح 
تصویب  به  شهریورماه  در  امید  برق 
هیات وزیران رسید و از اول آبان کلید 
خورد که هدف از اجرای آن قدردانی از 
مشترکین کم مصرف و از همه مهمتر 
تشویق مشترکین پر مصرف به صرفه 

جویی بیشتر بوده است 
طرح  این  :در  کرد  تاکید  وی 
مصرف  که  مصرف  کم  مشترکین 
زیر  سال  گرم  غیر  ماههای  در  آنها 
ماههای  در  و  ساعت  کیلووات   ۸۰
گرم سال با توجه به میزان گرما  و 
نوع منطقه گرمسیز  از ۴۰۰ تا ۱۰۰ 
کیلووات ساعت باشد مشمول تخفیف 
۱۰۰ درصدی قبوض برق خود خواهند 
شد به طوری که بیمه ،آبونمان و ...نیز 
توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد

ز  ا بر ا کبری  ا علی  مهندس 
مصرف  خوش  :مشترکان  داشت 
هستند  مشترکان  از  دیگری  دسته 
تدوین  مصرف  الگوی  اساس  بر  که 
اینکه  به  توجه  با   ۹7 سال  در  شده 

اصفهان در بخش های معمولی قرار 
ماههای  در  که  مشترکانی  گیرد  می 
و  ،مرداد  ،تیر  خرداد  یعنی  سال  گرم 
ماههای  در  و  3۰۰کیلووات  شهریور 
صورت  به  کیلووات   ۲۰۰ گرم  غیر 
باشند  داشته  مصرف  ماهانه  سرانه 
هستند  مصرف  خوش  مشترکان  جز 
و مشترکان که بیش از مقادیر اعالم 
پر  عنوان  به  اند  نموده  شده مصرف 

مصرف ها شناخته می شوند 
پیامکی   : کرد  نشان  خاطر  وی 
برای تمام مشترکین برق اصفهان در 
آبان ماه ارسال شد و مشترکین با وارد 
شدن در لینک ارسالی به نرم افزار« 
برق من« متصل شده و از این طریق 
نسبت به میزان مصرف خود مطلع می 
به  قبوض  اینکه  اساس  بر  و  گردند 
صورت ۴۵ روزه صادر می شود باید 
میزان  ماهانه  احتساب  با  مشترکین 
مصرف خود، برنامه ریزی های الزم را 
برای کاهش مصرف خود  انجام دهند 
فرهنگی  های  برنامه  به  وی 
اشاره کرد  به منظور کاهش مصرف 

درصدی   ۱۰ کاهش  برای   : گفت  و 
پتانسیل  تمام  از  برق  مصرف  میزان 
جمله  از  ای  رسانه  و  فرهنگی  های 
برنامه  و  ،ملی  محلی  های  رسانه 
های تبیینی و تبلیغی و آموزش های 
مجازی و همچنین استفاده از شرکت 
های sco ها که بر روی کاهش و 
متمرکز  کنند  می  کار  انرژی  ذخیره 
شده ایم  اما باید توجه کنیم که گام 
اصلی را باید مردم بردارند و با استفاده 
از راهکارهای مدیریت مصرف بدون 
آنکه به رفاهشان لطمه ای وارد شود 
خود  زندگی  های  هزینه  کاهش  در 
آنچه  هر  عبارتی  به  و  گمارند  همت 
که پرمصرف است را باید تغییر دهند 

و یا حذف کنند
مهندس علی اکبری ابزار داشت 
با اجرایی شدن برق امید مشترکین به 
سمت اصالح شیوه مصرف و افزایش 
بر  و  کنند  می  حرکت  جویی  صرفه 
این طرح  اجرای  با  تحقیفات  اساس 
۱۰ درصد از میزان مصرف مشترکین 

پر مصرف کاسته می شود 

وی گفت :در این طرح آنجه که 
مهم است قیمت گذاری برق نیست 
صرفه  و  برق  مصرف  مدیریت  بلکه 
باشد  می  زمینه  این  در  مردم  جویی 
که اثرات زیست محیطی و پیشگیری 
۵ میلیون تن گاز دی اکسید کربن را 

نیز به همراه دارد .
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
:این طرح تنها برای  برق تاکید کرد 
اجرای  باشد و  مشترکان خانگی می 
این طرح برای منازل خالی از سکنه 
...نمی  و  تجاری  ،اماکن  ویالها  ،باغ 
شود و درخصوص شناسایی خانه های 
برآوردها  توان صحت  می  نیز  خالی 
داد نخست  قرار  نظر  مد  را  آمارها  و 
آنکه سوابق مصرف منازل وجود دارد 
قرائت  برای  که  مامورانی  همچنین 
کنتور به منازل مراجعه می کنند نیز 
وضعیت را رصد می کنند و در مجموع 
با استفاده از تمامی ابزار و امکاناتی که 
در اختیار داریم به راحتی می توان خانه 
های خالی را تشخیص داد و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد

سخنگوی شرکت توزیع برق اصفهان:

حرف اول در برق امید اصالح الگوی مصرف است

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
سمیه باقرزاده

رتباطات  ا و  مخابرات  رئیس 
هاشمي  شهید  گاز  پاالیش  شرکت 
نژاد از راه اندازي سامانه هاي آموزش 
نتفاعي  غیرا مدارس  ویژه  مجازي 
آموزشي  هاي  دوره  و  گاز  شهرک 

کارکنان خبر داد.
محمد رضا حشمت مهاجر افزود: 
کرونا  بیماري  شیوع  به  توجه  با 
سالمت  حفظ  هدف  با  و  کشور  در 
فرزندان همکاران، کلیه فعالیت هاي 
آموزشي  هاي  مجموعه  و  مدارس 
حضوري  نیمه  به  حضوري  حالت  از 
دانش  و  یافته  تغییر  غیرحضوري   /
آموزان آموزش ها را از طریق فضاي 

مجازي پیگیري مي نمایند.

وي اظهارداشت: در همین راستا 
گاز  پاالیش  شرکت  در  کارگروهي 
شهید هاشمي نژاد متشکل از امور فاوا، 
اداره آموزش و کمیته آموزشي مدارس 
مجتمع های مسکونی تشکیل گردید 

مجازي  هاي  آموزش  ارائه  نحوه  تا 
جد  طور  به  هدف  هاي  گروه  براي 

پیگیري شود.
کرد:  تصریح  مهاجر  حشمت 
ریزي  برنامه  و  ها  بررسي  از  پس 

های صورت گرفته و ارتقای کیفی 
آموزشي  نوین  بستر  ها،  زیرساخت 
و  معلمین  دوسویه  تباط  ر ا براي 
با  مسکونی  مجتمع  آموزان  دانش 
آنالین)برخط- نفر   ۱۰۰۰ پتانسیل 

با  ن  ا ر همکا جهت  و  ن(  ما همز
فراهم  آنالین  نفر   ۴۰۰ پتانسیل 

است. شده 
وی در ادامه از راه اندازي سیستم 
جدید » مدیریت آموزشي » خبر داد و 
گفت: با راه اندازي این سیستم تمامي 
غیاب  و  پایش حضور  براي  امکانات 
دانش آموزان، برنامه کالسي، تکالیف 
و نتایج کالسي، برگزاري آزمون ها و 
اعالم نتایج فراهم شده است تا آینده 
سازان ایران اسالمي به فراگیري علم 

و دانش بپردازند.

راه اندازي سامانه هاي ارتباط تصویري و آموزشي 
در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

مورد   ۲۵ گفت:  ایالم  استان  انتظامی  فرمانده 
در  کشی  دیوار  کشی  فنس  کانکس،  ساختمان،  بنا، 
 ۶ مساحت  به  ایالم  شهرستان  فرودگاهی  محدوده 
هکتار از زمین های کشاورزی چشم بید و چشمه کبود 

رفع تصرف شد.
“سردار نورعلی یاری” اظهار داشت این بناها در 
محدوده فرودگاهی شهرستان ایالم واقع شده بود که 
زمین خواران به صورت غیرمجاز، مزارع کشاورزی و 

باغات را تغییر کاربری داده و در آن ساخت و ساز کرده 
بودند.وی تصریح کرد: در راستای تبصره ۲ قانون حفظ 
کاربری، با هماهنگی مرجع قضایی و حضور عوامل 
رئیس  و  کشاورزی  جهاد  ایالم،  شهرستان  انتظامی 
به  و  تخریب  بناها  این  استان،  اراضی  امور  حفاظت 

حالت اولیه بازگشت.
 فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان ایالم 
گفت: سامانه ۱37، پل ارتباطی مردم با حفاظت امور 

با  قاطع  مبارزه  برای  از گزارشات مردم  است  اراضی 
زمین خواران استقبال خواهیم کرد.

زمین  به  هشدار  با   “ همتی  مجتبی  “سرهنگ 
خواران و کسانی که می خواهند زمین های کشاورزی و 
باغات استان را برای مطامع شخصی خود تخریب کنند 
هشدار داد و افزود: با حمایت دستگاه قضایی، بناهای 
غیرمجاز را در هرجای استان که باشند تخریب و به 

حالت اولیه باز می گردانیم.

فرمانده انتظامی استان ایالم عنوان کرد: رفع تصرف ۶ هکتار از مزارع کشاورزی و باغات شهرستان ایالم
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گروه خبری شهرستان 
مشهد سمیه باقرزاده

قدس  آستان  تولیت 
فرمایش  این  به  اشاره  با  رضوی 
هرکس  که  نقالب  ا معظم  رهبر 
تأثیری  شود،  آمریکا  رئیس جمهور 
بر سیاست ما ندارد، گفت: اینکه چه 
فردی در آمریکا انتخاب شده برای ما 
سیاست  افراد  تغییر  زیرا  نیست  مهم 
استعماری و ظالمانه این حکومت را 

دگرگون نمی کند.
احمد  حجت االسالم والمسلمین 
معاونین  شورای  جلسه  در  مروی 
به  اشاره  با  رضوی،  قدس  آستان 
آمریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  اظهار 
ظالمانه  و  استعماری  سیاست های  با 
رژیم آمریکا مخالف است، ما مخالف 
آمریکا  در  خاصی  حزب  با  موافق  یا 
نیستیم بلکه مخالف سیستم استعماری 
و استثماری حکومت آمریکا هستیم؛ 
رفت و آمد اشخاص بر سیاست های 
ما تأثیری ندارد زیرا در سیاست های 

آمریکا تغییری ایجاد نمی کند.
رضوی  قدس  آستان  تولیت 
روش   و  ادبیات  شاید  اینکه  بیان  با 
با  دموکرات ها  و  جمهوری خواهان 
هم متفاوت باشد، اما سیاست و هدف 
آن ها یکسان است، تصریح کرد: هر 
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در 
آمریکا به تعبیر امام خمینی )ره(، گرگ 
و شیطان بزرگ هستند، لذا برای ما 
نمی کنند  تفاوتی  هیچ  حزب  دو  این 
تغییر  را  سیاست هایشان  اینکه  مگر 
شود  عوض  نیز  ایران  نگاه  تا  دهند 

که بعید است.
و  جنایت ها  به  اشاره  با  وی 
یاالت متحده  ا عدیده  توطئه های 
دموکرات ها  گفت:  منطقه  در  آمریکا 
در تأسیس، تشکیل و حمایت از شجره 
خبیثه داعش نقش جدی داشتند و این 
گروه تروریستی از سیئات آن هاست، 
دخالت های آن ها در منطقه، حمایت  
مرتجعین  و  قدس  اشغالگر  رژیم  از 

برجا  آن ها  از  کارنامه سیاهی  منطقه 
گذاشته و نشان می دهد که تغییر افراد 
و احزاب در آمریکا در اجرای اهداف 
تفاوتی  هیچ  آن ها  استعمارگرایانه 

ایجاد نمی کند.
اقتصاد ما نباید متأثر از انتخابات 

کشوری دیگر باشد
حجت االسالم والمسلمین مروی 
در ادامه با انتقاد از وضعیت قیمت ها، 
در  ثبات  عدم  و  اقتصادی  مشکالت 
متأسفانه  کرد:  اظهار  کشور،  بازار 
قیمت ها  ثبات  عدم  و  گرانی   مسئله 
احساس  انسان  که  است  به گونه ای 
این  بر  نظارتی  و  مدیریت  می کند 
اتفاقی  اگر  نباید  ندارد؛  وجود  مسائل 
کشور  از  خارج  در  افرادی  رفت وآمد 
بر  می افتد  اتفاق  دنیا  از  گوشه ای  و 
اجناس  قیمت  و  اقتصادی  وضعیت 

بازار ما تأثیرگذار باشد.
اقتصادی  شرایط  افزود:  وی 
کشور باید با اعمال مدیریت قوی و 
شود  اداره  به گونه ای  مستمر  نظارت 
آمدن فردی  یا رفتن و  انتخابات  که 
تالطم  موجب  دیگر  کشوری  در 
معظم  رهبر  قبل  سال ها  نشود،  بازار 
کشور  اقتصاد  که  فرمودند  انقالب 

دهید،  نجات  نفت  به  وابستگی  از  را 
موضوع  این  برای  موقع  همان  اگر 
انجام  کار  این  و  می شد  برنامه ریزی 
آمدها  و  رفت  این  با  حاال  بود  شده 
این گونه اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار 

نمی گرفت و متالطم نمی شد.
نیز  آستان قدس رضوی  تولیت 
ادامه داد: این عدم ثبات و تالطم ها 
متأسفانه  که  می دهد  نشان  بازار  در 
نیروی  از  کشور  برخورداری  علیرغم 
انسانی متخصص، خوش فکر، توانمند 
و منابع طبیعی و معدنی بسیار غنی، 
دسترسی به آب های آزاد و زمین های 
کشاورزی،  برای  فراوان  خیز  حاصل 
و  است  متزلزل  ما  کشور  اقتصاد 
ضعف هایی در بخش های مدیریتی و 
عدم نظارت قوی وجود دارد که این 

تالطم ها ایجاد می شود.
نظرات  به  نا  کرو ملی  د  ستا
توجه  مقدس  آستان های  کارشناسی 

کند
حجت االسالم والمسلمین مروی 
به  خود  سخنان  از  دیگری  فراز  در 
مسئله همه گیری کرونا در کشور اشاره 
و ابراز کرد: متأسفانه دنیا و به تبع آن 
کرونا  ویروس  شیوع  حیث  از  کشور 

همان گونه  و  ندارد  مطلوبی  شرایط 
که از ابتدا اعالم کردیم آستان قدس 
رهبری  فرموده  از  تبعیت  به  رضوی 
با  هماهنگ  کاماًل  انقالب  معظم 
و  کروناست  ملی  ستاد  سیاست های 
هر آنچه از سوی این ستاد ابالغ شود 
عمل خواهیم کرد و تاکنون نیز همین 

بوده است.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اشاره به توصیه رهبری معظم انقالب 
اخذ  به ستاد ملی کرونا در خصوص 
در  مقدسه  ماکن  ا مسئوالن  نظر 
نمی گوییم  ما  تصمیم گیری ها، گفت: 
به نظرات ما عمل کنید، ما می گوییم 
در کنار کارشناس هایتان، کارشناسان 
اماکن مقدسه را نیز ببینید و نظرات 

آن ها را بشنوید. 
رضوی  مطهر  حرم  افزود:  وی 
امکاناتی  و  حساسیت ها  ظرفیت ها، 
دیگر  مراکز  از  بسیاری  در  که  دارد 
نیست، نمی توان گفت حرم مطهر امام 
رضا)ع( همانند سایر مراکز پرجمعیت 
مثل پاساژ و مترو است و همه را به 
یک چشم دید، صرف نظر از قداست 
و معنویت این بارگاه نورانی در اینجا 
مراکز  در  که  دارد  وجود  امکاناتی 

دیگر نیست.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
مناطق  برخی  در  شاید  کرد:  اضافه 
پرجمعیت نتوان شرایط را کنترل کرد 
گستردگی  به  توجه  با  اینجا  در  اما 
محیط و امکانات الزم، می توان میان 
تمام افراد حاضر ماسک توزیع و فاصله 
قابل  را رعایت کرد، کاماًل  اجتماعی 
مدیریت است و تاکنون نیز مدیریت 

شده است.
ن  ال مسئو  : د کر ز  ا بر ا ی  و
بهداشت  حوزه  و  کرونا  ملی  ستاد 
ما  ظرفیت های  و  امکانات  بیایند 
نتیجه  این  به  اگر  کنند  بررسی  را 
تجهیزات  و  امکانات  که  رسیدند 
رعایت  برای  مناسب  و  جوابگو  ما 
نیست  بهداشتی  لعمل های  ا دستور

می پذیریم. ما 

تولیت آستان قدس رضوی:

تغییر افراد سیاست استعماری و ظالمانه آمریکا را دگرگون نمی کند
ستاد کرونا به نظرات کارشناسی آستان های مقدس توجه کند

اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی
 در سراسر کشور

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
خراسان  استان  گفت:  استان  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  دبیر 
رضوی و بخصوص کمیته راهبری معین های اقتصادی فرهنگی استان 
خراسان رضوی  در معرفی مدل و الگو مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 

نقشی کلیدی دارد.
های  معین  راهبری  کمیته  جلسه  هشتمین  در  لبافی  اکبر  علی 
اقتصادی فرهنگی استان که با حضور اعضا این کمیته در محل سالن 
جلسات این نهاد برگزار شد در ادامه مطلب فوق افزود: کمیته راهبری 
استان خراسان رضوی به واسطه نقش کلیدی ای که دارند باید برای 
ارائه راهکارها، آموزش اجرا و پیاده سازی این طرح برنامه داشته باشد.

صنعت،  وزیر  حضور  با  جلسه ای  برگزاری  به  اشاره  ضمن  وی 
اجرایی شدن  بر  تاکید  و همچنین  ایشان  معاونین  و  تجارت  و  معدن 
اقتصادی فرهنگی در سراسر کشور گفت: معاونت  مدل مثلث توسعه 
ها و ادارات کل این وزارت در استان ها باید از تمامی ظرفیت های 
خود در زمینه توانمندسازی مردم و اجرای این طرح و مسؤولیت های 

اجتماعی استفاده نمایند.
لبافی اجرای این مدل را در قالب 3 پیشنهاد کرد و گفت: اجرا در 
همه استان ها، اجرا در استان هایی که استانداران و سایر ارکان حاکمیتی 
آن اعالم آمادگی نمایند و اجرا در ۵۰۰ شرکت صنعتی بزرگ کشور که 
در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی می باشند، هر سه پیشنهاد مورد 

قبول اعضاء قرار گرفت.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر 3 استان  جهت پیوستن به این مدل اعالم آمادگی کردند و باید 
برای معرفی مدل به این استان ها بسته ای تهیه شده که به همراه 

مصادیق اجرایی  ارسال گردد.
گفتنی ست؛ در این جلسه بسته ارائه شده از سوی دبیرخانه این نهاد 
شامل: مبانی نظری و فرآیند اجرا و تجربیات خراسان رضوی، ساختار 
سازمانی ملی و استانی برای ارسال به استان های متقاضی، اجرای مدل 
پس از بررسی توسط اعضا  برای ارائه به سایر استان ها  به تصویب 
رسید، در ادامه هر کدام از اعضا به صورت مختصر به ارائه نظر پرداخته 

و در نهایت پیشنهادات مطرح شده به تصویب رسید.

بهینه سازی مصرف انرژی و هزینه در مرکز تحقیقات 
و فناوری گل گهر 

مدیر مرکز تحقیقات و فناوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
رفع  هدف  با  دانشگاه  با  صنعت  ارتباط  ماموریت  مرکز  این  گفت: 
چالش های حوزه معدن و صنایع معدنی سنگ آهن را به ویژه  در حوزه 

بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی دنبال می کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، امیر حاجی زاده اظهار داشت: مرکز تحقیقات و فناوری شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر وظیفه ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت 
را بر عهده دارد. زبان مشترک میان صنعت و دانشگاه باعث می شود تا 
بخش صنعت بتواند در گام نخست مسائل و چالش های معدن و صنایع 
داریم  قصد  حال  عین  در  کنیم.  مشخص  شفاف  به صورت   را  معدنی 
مسائل و چالش های بخش معدن و صنایع معدنی را به زبان دانشگاه و 
علمی بیان کنیم تا دانشگاهیان بتوانند به صورت  پروژه های تحقیقاتی 

این چالش ها را حل کنند.
وی افزود: مرکز تحقیقات و فناوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
در واقع یک واسطه میان دانشگاه و صنعت برای رفع چالش های معدنی 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است. عالوه براین، گل گهر با این مرکز 
قصد دارد اگر افرادی داخل یا خارج از سازمان دارای نوآوری و ایده جدید 
در حوزه معدن هستند، مسیر حمایتی از آن ها را نیز پیش بینی کند. به این 
ترتیب مسیر پیش بینی شده می تواند به رشد بهره وری گل گهر کمک کند.

مدیر مرکز تحقیقات و فناوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 
خصوص ساز و کارهای ارتباط صنعت با دانشگاه در این مرکز عنوان 
کرد: در این رابطه آیین نامه های داخلی را با عنوان اولویت های پژوهشی 
تدوین کردیم تا در ابتدا بتوانیم پروژه ها را تعریف کنیم. این اولویت های 
پژوهشی طی چند مرحله در سازمان تعریف و توسط متخصصان در 
شرکت و بخش تحقیقات به صورت  یک پروژه و اولویت پژوهشی به 

مرکز تنقیح می شود.
حاجی زاده ادامه داد: پس از اینکه اولویت ها مشخص شد، هم در 
وب سایت شرکت قرار گرفته و هم به دانشگاه های مرتبط ارسال می شود. 
این اولویت ها در سه قالب به صورت  پروژه تحقیقاتی انجام می شود. یکی 
از این قالب ها برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی است که معموال در 
هر سال حدود ۱۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری برای گذراندن 
این صورت که  به  این مرکز حضور دارند.  تز خود حدود یک سال در 
پس از معرفی اولویت ها، دانشجویان در مرکز همراه با امکانات موجود 
مانند کتابخانه و آزمایشگاه مستقر می شوند. به طوری که در زمان استقرار 
دانشجویان، موضوعات شرکت به عنوان  تز تعریف می شوند. در همین 
نیز  مالی  نظر  از  تا  گرفته ایم  نظر  در  پژوهانه  دانشجویان  برای  حال، 

مشکلی نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از پروژه ها زمان بیشتری الزم دارند و 
هم برای حل آن دانش بیشتری نیاز است. در قالب دوم، اولویت های 
پژوهشی اعالم عمومی می شود تا تیم های دانشگاهی یا شرکت های 
دانش بنیان پیشنهادهای خود را به مرکز ارائه دهند. این پیشنهادها در 
قالب کارگروه هایی مورد بررسی قرار می گیرند و مرکز با پیشنهاددهنده 
وارد مذاکره و قرارداد می شود. اولویت ها در قالب قراردادهای تحقیقاتی 
منعقد می شوند، شرکت ها پس از آن شروع به کار می کنند. ضمن اینکه 
مرکز با همه دانشگاه های سطح کشور ارتباط تنگاتنگ دارد. الزم به ذکر 
است، سال گذشته یکی از بزرگ ترین قراردادهای تحقیقاتی در خصوص 
سنگ آهن را با یکی از دانشگاه های معتبر منعقد کردیم. ضمن اینکه 
در سال جاری قصد داریم این پروژه را در قالب یک قرارداد بزرگ تر 

تمدید کنیم.
بهینه سازی مصرف انرژی و هزینه

مدیر مرکز تحقیقات و فناوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
با اشاره به اهداف این شرکت بیان کرد: هدف این است که تیم های 
تا  کنیم  تقویت  را  آن ها  و  دهیم  سامان  نیز  را  دانشگاهی  تحقیقاتی 
بتوانیم از توان آن ها استفاده کنیم. اگر تیم های تحقیقاتی شکل نگرفته 
باشند، مرکز قصد دارد زمینه های حضور این تیم ها را برای پروژه های 

بلندمدت فراهم کند.
حاجی زاده در خصوص مهم ترین پروژه های انجام شده توسط مرکز 
تحقیقات و فناوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطرح کرد: عمده 
پروژه های انجام شده توسط مرکز در بخش معدن و فرآوری سنگ آهن 
انفجار  روی  مرکز  کاری،  معدن  بخش  در  به طوری که  شده اند.  انجام 
به طور مفصل کار کرده است تا بتواند با مواد انفجاری کمتر، بیشترین 
را در مورد  ایجاد کند. به همین دلیل پروژه های مفصلی  را  خردایش 

انفجار انجام دادیم.
بود،  فرآیندها  استانداردسازی  مهم،  پروژه  دیگر  کرد:  ابراز  وی 
در  کنند.  کار  بین المللی  استانداردهای  با  مطابق  فرآیندها  به طوری که 
به کاهش  امر منجر  این  تیمی تحقیقاتی فعال هستند که  رابطه  این 
مصرف انرژی شده و هم اینکه کاهش توقفات و افزایش تولید اتفاق 
افتاده است. ضمن اینکه کاهش هدررفت آب توسط تیکنرهای باطله 

نیز دیگر پروژه مهمی بود که توسط مرکز انجام شد.

ترویج ازدواج آسان بین دانشجویان 
که  کاری  ها گفت:  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  و سیاسی  فرهنگی  معاون 
ما اکنون قرار است انجام دهیم این است که ازدواج آسان را در بین جوانان 

ترویج کنیم.
حجت االسالم تقوی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اهمیت بحث خانواده و ازدواج گفت: یکی از 
سیاست ها و یکی از اولویت های جدی بنده بحث ازدواج و خانواده است و برای 
همین، بنده اداره ازدواج و خانواده را به مدیریت ازدواج و خانواده ارتقا دادم، یعنی 

هم اکنون این اداره به مدیریت خانواده و ازدواج تبدیل شده است.
وی گفت: ما در بحث ازدواج برنامه های بسیار خوبی داریم، اگرچه با توجه 
به بحث کرونا ممکن است سفرهای مشهد زوج های دانشجو را نداشته باشیم ولی 
برنامه های بسیار خوب، عمیق، ریشه دار و پایداری را در بحث ازدواج دانشجویی 
طراحی می کنیم تا ان شاءاهلل بتوانیم در این رابطه شاهد اقدامات خوبی باشیم.

حجت االسالم تقوی د ر ادامه تاکید کرد: ما هم اکنون بیش از ۴ میلیون 
دانشجو در کشور داریم که مسلمًا این تعداد اگر متأهل نباشند در سن ازدواج 
قرار دارند و طبیعتًا نیازهای بسیار زیادی در بحث آموزش و مشاوره دارند و 
ما برنامه های بسیار مدونی داریم که کارهای عمیق و ریشه داری را در این 

حوزه داشته باشیم.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
یادآور شد: در همین راستا ما با تمام مراکزی که در سطح کشور در بحث ازدواج 
تأثیر گذار هستند، مانند مجلس، سازمان ملی جوانان، قوه قضائیه، وزارت کشور و 
… تماس گرفتیم، با وزارت کشور در بحث کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش 
طالق توافقنامه داریم، با قوه قضائیه هم در حال عقد یک تفاهم نامه هستیم، 
به شورای فرهنگ عمومی کشور هم طرح خود را ارائه دادیم و در کل توافقات 

بسیار خوبی را انجام دادیم و آنها هم قول ها و وعده های خوبی به ما دادند.
وی تصریح کرد: ما انشاهلل با جدیت کار را دنبال می کنیم و به شما در 
اینجا این وعده و قول را می دهم که در آینده خبرهای بسیار خوبی را در بحث 

ازدواج دانشجویی خواهیم داشت.
حجت االسالم تقوی در ادامه با اشاره به روند ثبت نام زوج های دانشجو 
در سال های گذشته برای شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی تصریح کرد: در 
گذشته حدود 3۰ تا ۴۰ هزار زوج برای شرکت در برنامه های ازدواج دانشجویی 

ثبت نام می کردند اما طبیعتًا تعداد ازدواج دانشجویی بیش از این رقم است.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
گفت: کاری که ما اکنون قرار است انجام دهیم این است که ازدواج آسان را در 
بین جوانان ترویج کنیم. اگر ازدواج آسان را ترویج کنیم و این مهم اتفاق بیافتد 

و سختگیری ها نباشد بسیاری از مشکالت ازدواج حل خواهد شد.
پیگیر بحث خوابگاه های متاهلی  اظهار داشت: ما به صورت جدی  وی 
دانشجویان هم هستیم و اگر با این اقدامات بحث ازدواج را تسهیل کنیم حتمًا 

اتفاقات خوبی در این حوزه رخ خواهد داد.
حجت االسالم تقوی گفت: آمارها نشان می دهد که بهترین و پایدارترین 
ازدواج ها، ازدواج های دانشجویی است و این ثابت شده که کمترین آمار طالق 
در بین ازدواج های دانشجویی اتفاق می افتد چون این ازدواج ها با بینش، آشنایی 

و اطالعات خوبی اتفاق می افتد و مشاوره های خوبی انجام می شود.
به  انشاهلل  باید  و  است  بسیار  کار  جای  اینها  همه  با  داشت:  اظهار  وی 
صورت جدی این کار را دنبال کنیم که این کار جز سیاست های ما نیز قرار دارد.

فعالیت روزانه ٩ میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر در شبکه شاد
وزیر آموزش وپرورش در هشتمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام 
آموزشی کشور گفت: روزانه به طور متوسطه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در پلتفرم 

شاد فعال هستند. 
محسن حاجی میرزایی در هشتمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام 
انقالب فرهنگی برگزار شد، اظهار  آموزشی کشور که در محل شورای عالی 
کرد: شبکه شاد باهدف شبیه سازی فضای آموزشی حضوری شکل گرفته است 
و از طریق برگزاری تشکل های دانش آموزی، جشنواره ها و مسابقات، برنامه های 
قرآن، عترت و نماز، فرهنگی، هنری و شوراهای دانش آموزی در برنامه شاد 
برای رأی گیری  به عنوان مثال  توجه کرده است،  تربیت  و  پرورش  به موضوع 
این  برای  شاد  شبکه  در  دانش آموز  یک میلیون  تقریبًا  دانش آموزی  شوراهای 

رأی گیری شرکت کردند.
* مشاهده فیلم های آموزشی در شاد تا ۱۰ میلیون بار

وی افزود: با بارگذاری فیلم های آموزش های ورزشی، آمادگی جسمانی، 
ورزش های گروهی و کنترل وزن و چاقی در شبکه شاد به این موضوع توجه 

شد و در شاد این فیلم ها تقریبًا بین ۵ تا ۱۰ میلیون بار مشاهده شده است.
حاجی میرزایی پیرامون نحوه ارزشیابی در شبکه شاد، اظهار داشت: امکان 
برگزاری آزمون آنالین، امکان تصحیح و نمایش نتایج به معلم و دانش آموز، 
برگزاری مجدد آزمون و یا ارسال آن برای معلمان دیگر و امکان استفاده از تماس 
صوتی و تصویری برای برگزاری آزمون شفاهی و کتبی در این شبکه فراهم است.

 ۲۲۴ و  هزار   ۱۲۱ و  میلیون   ۱۲ تاکنون  افزود:  آموزش وپرورش  وزیر 
دانش آموز، 7۰۱ هزار و ۹۲۲ معلم و ۱۱۰ هزار و ۶۰۹ مدیر در شبکه شاد احراز 

هویت شده و فعال هستند.
ابتدای سال تحصیلی  از  داد:  ادامه  فرهنگی  انقالب  عالی  عضو شورای 
نگرانی های  و  بهداشتی  توصیه های  با  اما  داشتیم  تأکید  آموزش حضوری  بر 
از  یکی  به عنوان  شاد  شبکه  از طریق  غیرحضوری  آموزش  امکان  خانواده ها، 

روش های جایگزین آموزش حضوری فراهم شد.
پوشش ۹7 درصدی مدرسه تلویزیونی ایران

تلویزیون برای آموزش غیرحضوری  اشاره به ظرفیت  با  حاجی میرزایی 
خاطرنشان کرد: مدرسه تلویزیونی ایران ۹7 درصد پوشش جغرافیایی برای آموزش 
اینترنت و  دانش آموزان را فراهم کرده و دانش آموزی که امکان دسترسی به 

گوشی هوشمند ندارد از تلویزیون برای آموزش استفاده می کند.
وی بر لزوم تدوین سند اطلس آموزشی در هر مدرسه تأکید کرد و گفت: 
به مدارس اعالم شده است که برای مشخص شدن شرایط درس خواندن دانش 
آموزان به صورت حضوری، تلویزیونی و یا از طریق شبکه شاد، اطلس آموزشی 
تهیه شود و با توجه به آن برای تقویت و رفع نیازها و مشکالت دانش آموزان 

برنامه ریزی شود.
بین  در  خودآموز  بسته های  همچنین  افزود:  آموزش وپرورش  وزیر 
دانش آموزان مناطق محروم که دسترسی به اینترنت، گوشی هوشمند، تلویزیون 

و… ندارد، توزیع شده است. 
* حضور همزمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر در شبکه شاد

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد: در شاد رکورد ۶۰۰ هزار 
ارتباط زنده و حضور همزمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر به ثبت رسیده است 

و پهنای باند 3۲۶ گیگابایت بر ثانیه در شاد تجربه شده است.
وی افزود: نزدیک به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار کالس آنالین، ۲۵ میلیون 
ارتباط زنده و 3۵۰ هزار آزمون در شاد برگزارشده است. عالوه برآن هشت میلیون 
فایل و یک میلیون تکلیف در این شبکه بارگذاری شده است و همین طور به طور 

متوسطه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر روزانه در شاد فعال هستند.
حاجی میرزایی عدم برخورداری برخی دانش آموزان از دستگاه هوشمند، 
عدم تعریف نقش اولیا و بعضی از کادر آموزشی در شبکه شاد، مشکل سرعت 
و عدم دسترسی به اینترنت را ازجمله چالش های پیش روی استفاده از شبکه 

شاد عنوان کرد.
* افزایش کیفیت و تنوع خدمات هداف آینده شبکه شاد

وی ادامه داد: تقویت سرعت و پهنای باند تأمین کننده های خدمات اینترنت 
مربوطه،  دستگاه های  همکاری  با  اطالعات  ملی  شبکه  زیرساخت  تقویت  و 
افزایش پوشش دهی خدمات اینترنت در مناطق کم برخوردار، جلب همکاری 
خیرین سازمان های مردم نهاد کمیته امداد و غیره برای تأمین و پاسخگویی به 
تولید  نیاز  به  پاسخگویی  برای  بین دستگاهی  رایزنی  آموزان،  دانش  نیازهای 
شده  انجام  اقدامات  و  راهکارها  ازجمله  آموزان  دانش  برای  هوشمند  دستگاه 

برای رفع این چالش هاست.
در  امنیت  برقراری  کرد:  تصریح  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
اپلیکیشن شاد برای تعامل دانش آموزان به منظور حفاظت از دانش آموزان در 

برابر آسیب های فضای مجازی در باالترین سطح ممکن انجام می شود.
وی گفت: ارتقاء کیفیت و توسعه معنای آموزش وپرورش با افزوده شدن 
روش ها و ابزارهای جدید، امکان ایجاد مدارس مجازی برای آموزش فارسی زبانان 
سراسر دنیا و مدارس خارج از کشور، امکان ایجاد مدارس مجازی برای آموزش 
فرصت های  ازجمله  و…  کشور  از  خارج  مدارس  و  دنیا  سراسر  فارسی زبانان 

ایجاد شده توسط شاد است.
وزیر آموزش وپرورش در پایان سخنان خود تأکید کرد: افزایش کیفیت 
و  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  زیرساخت،  بهبود  خدمات،  تنوع  و 
آینده  برای  اصلی  هدف  سه  آموزش وپرورش  تنظیم گری  نقش  تقویت 

شبکه شاد است.

تاوان عدم اجرای قانون را ریه های شهروندان اصفهانی می پردازد”
سازمان  رییس  تقی پور،  مهدی 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان در نامه ای به دکتر سید 
مسعود خاتمی، رییس مجمع نمایندگان 
وضعیت  به  اشاره  با  اصفهان  استان 
سایر  و  اصفهان  کالن شهر  آلودگی 
شهرهای استان اظهار داشت: با توجه 
به شیوع ویروس COVID-۱۹، تجربه 
کاهش ترددهای شهری و برون شهری 
در سال جاری، به دلیل تعطیلی مراکز 
است  موضوع  این  موید  و...  آموزشی 
که متوجه ساختن  آلودگی هوا صرفًا 
به ناوگان حمل و نقل اصفهان، پذیرفته 
آلودگی  دلیل  *اصلی ترین  و  نیست 
هوا؛ استقرار، تجمع و توسعه واحدهای 

صنعتی آالینده در استان می باشد که 
قانون گذار به خوبی راه حل برون رفت 
از این بحران را در قانون هوای پاک 

پیش بینی کرده است.
آمار  به  اشاره  با  تقی پور  مهدی 
شده  منتشر  رسمی  اظهارنظرهای  و 
محیط  حفاظت  کل  ره  دا ا توسط 
داشت:  اظهار  اصفهان  استان  زیست 
اصفهان آلوده ترین کالن شهر کشور 
 ۱3۹۸ سال  در  که  طوری  به  است 
تنها ۲۰ روز و در هفت ماهه نخست 
سال ۱3۹۹ تنها ۴ روز هوای پاک را 

تجربه کرده است.
مهندسی  نظام  سازمان  *رییس 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

اصفهان با اشاره بر تبصره ۱ ماده ۱۶ 
می دارد:  اشعار  که  پاک  هوای  قانون 
متوسط  واحدهای  و  مراکز  تمامی 
پنجاه نفر به باال موضوع این قانون، 
برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، 
مستمر  کنترل  و  پایش  اندازه گیری، 
واحد  ایجاد  به  مکلف  هوا  آلودگي 
زیست  محیط  و  بهداشت  سالمت، 
متخصص  به کارگیری  و   )HSE (
محیط زیست می باشند، افزود: علی رغم 
تصویب  از  سال   3 از  بیش  گذشت 
»تاوان  متاسفانه  قانون،  این  ابالغ  و 
عدم اجرای قانون را ریه های شهروندان 
که  می پردازد«  اصفهانی  محجوب 
منجر به بروز بیماری های جدی جسمی 

و روحی در بین هم استانی های عزیز 
شده است.

آمادگی  اعالم  ضمن  تقی پور 
برای اجرای قانون با استفاده از دانش 
زیست  محیط  متخصصان  مهارت  و 
مردم  نمایندگان  از  سازمان،  عضو 
است  کرده  درخواست  ملت  خانه  در 
ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین، 
پیگیری بایسته برای برخورد قاطع با 
متخلفین و مستنکفین از اجرای قانون 
چرا  پذیرد؛  صورت  جدی  صورت  به 
هم وطنان  جان  و  جسم  سالمت  که 
در  باید  شریف  هم استانی های  و 
اقتصادی  اجتماعی و  فعالیت  هرگونه 

در اوجب واجبات لحاظ شود.

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان آتیه سپید با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۱3۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۱۱۰7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
: ۱ - خانم کبری  اتخاذ شد  العاده مورخ ۰۱/۰7/۱3۹۹ تصمیمات ذیل  فوق 
پرداخت و جزو  به صندوق شرکت  ریال  نقدا« مبلغ ۰۰۰/۱۰  جاللیان شوری 
شرکاء شرکت شد. ۲- خانم فاطمه جاللیان شوری نقدا« مبلغ ۰۰۰/۴۹۰ ریال 
به صندوق شرکت پرداخت و جزو شرکاء شرکت شد. 3- سرمایه شرکت بمبلغ 
یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
مذکور اصالح شد . ۴- ماده ۱۴ – اساسنامه تغییر و تعداد اعضاء هیئت مدیره 
از دو نفر به 3 نفر افزایش یافت . اسامی سهامداران : ۱- آقای ساسان صمیمی 
قرالر لطف اله با سهم الشرکه مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال . ۲- خانم فاطمه جاللیان 
شوری با سهم الشرکه مبلغ ۰۰۰/۴۹۰ ریال . 3- خانم مژگان صمیمی با سهم 
الشرکه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال . ۴- // کبری جاللیان شوری با سهم الشرکه مبلغ 
۰۰۰/۱۰ ریال . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱۰۴3۵۲۴(

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان آتیه سپید با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱3۹۱۶ 
و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۱۱۰7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ ۰۱/۰7/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ساسان صمیمی قرالر لطف اله 
کدملی ۲7۵۴۶۶3۹۴۰ و خانمها کبری جاللیان شوری کد ملی ۲7۵3۴۹3۰۱۴ و مژگان 
صمیمی کدملی ۲7۵۴۶۴۶۵۵۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت نامحدود تعیین 

و انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱۰۴3۵۲3(

فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقردر ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم نمایند وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم  وگواهی اخذ وتحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول وگواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نیست
۱-ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای کیومرث کهزادی فرزند محی الدین تحت 
پالک 3۱۸ فرعی از ۸ اصلی بخش ده به مساحت ۱۴۴۰ متر مربع جزء نسق زارعانه 

شماره ۴3۶۱ مورخه ۵7/7/۱۹ بنام عبدالقادرسیجانی به آدرس سنندج روستای گزنه
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۸/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۹/۹

هیوا احمدیان
رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج م الف۱۶۰۱۱۱

امید سلیمی بنی
اخیرا ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای به دادگاه ها ابالغ کرده است 
که ابتدا به ساکن از »اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج« خودداری کرده 
و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه ای که به 

نظر می رسد مشکل تازه ای برای خانواده های درگیر طالق ایجاد کند.
بخشنامه ای که اخیرا به دادگاه ها ابالغ شده درباره به اجرا گذاشتن 
مهریه از سوی خانمها علیه شوهرشان حکم کرده که اگر خانمی خواهان 
به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه کند  مهریه است »الزم است بدواً 
تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان 
مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و امالک در صورت عدم حصول نتیجه 
زمان  از  ماه   ۶ گذشت  از  پس  مدیون  اموال  توقیف  و  شناسایی  در 
درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می کند. با عنایت 
حکم  و  بررسی  زوجه  خواسته  موضوع  )زوج(  مدیون  مالی  وضعیت  به 

مناسب صادر می شود.«
این بخشنامه همچنین می گوید: »چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف 
مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، 
اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد 

سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.«
انفجار  این بخشنامه در شرایطی ابالغ شده است که در حال حاضر 
بدهکار هستند،  است مردهایی که مهریه  باعث شده  قیمت طال و سکه 
و  شوند  مواجه  مهریه  سنگین  اقساط  جمله  از  زیادی  بسیار  مشکالت  با 
خانمهای طلبکار مهریه هم ناراضی هستند که چرا ضمانت اجرای محکمی 
برای سند رسمی ازدواج )نکاحیه( وجود ندارد که به صورت یکجا، مهریه را 
از شوهر بدهکار اخذ کند. یکی از علل وضعیت نابسامان محاکم خانواده در 
اجرای سند نکاحیه و مطالبه مهریه، در هم ریختن وضعیت اقتصادی بازار 
به خصوص بی تعادلی در بازار طال است که به صورت سنتی، مهریه تعداد 
زیادی از زنان ایرانی است. در نهایت، به نظر می رسد بخشنامه اخیر که به 
محاکم تکلیف کرده راسا حق ندارند پرونده مهریه را دریافت کرده و به جریان 
بیندازند. در عوض، طلبکاران مهریه )خانمها( به ادارات ثبت ارجاع می شوند 
که عموما با کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و فضای اداری روبرو هستند 
و در نتیجه چندان دور از ذهن نیست که نارضایتی این بخش از مراجعان 
دستگاه قضاییه از دادگاه های خانواده به ادارات ثبت اسناد منتقل شده و در 
نهایت، مشکالت این بخش از جامعه نه تنها کم شود، بلکه با انباشت در 

بخش دیگری از دستگاه قضایی، حل ناشده باقی بماند.

نگاه و نظر

بخشنامه جدید مهریه و دردسر تازه برای خانواده های درگیر طالق



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1602- شنبه 24 آبان 61399 ورزش دنیای 

سرمربی سابق تیم ملی تکواندو:
مخالف مربیگری مربیان تیم ملی تکواندو در لیگ هستم

سرمربی سابق تیم ملی تکواندو گفت: 
در  ملی  مربیان  حضور  حواشی  به  توجه  با 
مربیگری  حضور  مخالف  باشگاهی  تیم های 
مربیان و مسئوالن رسمی فدراسیون تکواندو 

در لیگ هستم.
امکان  اینکه  درباره  کریمی،  مرتضی 
برگزاری رقابت های لیگ برتر در سال جاری 
وجود خواهد داشت، گفت: شرایط کشور در حال 
حاضر به گونه ای است که تصمیم گیری سخت 

شده است. اگر به آمار تعداد مبتالیان و فوتی ها توجه کنیم، این موضوع به خوبی 
مشخص است. در حال حاضر یکی از مشکالت تیم ها نامشخص بودن شرایط است 
و اینکه در صورت برگزاری مسابقات زیرساخت ها فراهم خواهد بود، از دغدغه های 

اصلی تیم هاست.
وی تصریح کرد: تکواندو مانند فوتبال نیست که برای برگزاری مسابقات تیم ها 
را قرنطینه کنیم و بتوانند با گرفتن تست، مسابقات را برگزار و به پایان برسانیم. تعداد 
تیم ها زیاد است و بازیکنان از شهرستان ها در لیگ حاضر می شوند و رفت و آمد آنها 
مشکالت زیادی را ایجاد می کند. باید ببینیم با چه هدفی به دنبال برگزاری لیگ 
هستیم. اگر تنها هدف مان پر کردن تقویم و ارائه گزارش کار است که دیگر حرفی 
باقی نمی ماند. در حال حاضر هیچ مسابقه ای غیر از المپیک پیش روی ما قرار ندارد و 
نفرات المپیکی نیز مشخص هستند. با توجه به شرایط امکان دعوت نفرات جدید به 
اردوی تیم ملی نیز وجود ندارد و در این اوضاع باید ببینیم اهداف مان برای برگزاری 

لیگ چه چیزی است.
مدیر فنی تیم کن در واکنش به اینکه گفته می شود یکی از دغدغه ها برای 
برگزاری لیگ، درآمدزایی مربیان و ورزشکاران است و از طرفی ورزشکاران نسبت 
برای  ببینیم  باید  و  نیست  پویا  ما  لیگ  معترض هستند، گفت:  قراردادها  مبالغ  به 
سرمایه گذاری در لیگ چقدر فدراسیون خرج می کند و به دنبال اسپانسرها می رود. وقتی 
سرمایه گذار و اسپانسر در لیگ نباشد، قراردادها پایین خواهد بود و تیم های حاضر نیز 
وقتی شرایط را ببینند همین مبالغ را نیز پرداخت نمی کنند. اگر قرار است قراردادهای 
بازیکنان افزایش پیدا کند، فدراسیون باید اسپانسرهای مناسبی را جذب و برای لیگ 

خرج کند و برخوردهای خوب و منطقی با تیم ها داشته باشد.
کریمی درباره حضور مربیان ملی در لیگ های تکواندو و اینکه گفته می شود 
این موضوع می تواند باعث ایجاد شائبه و حرف و حدیث شود، اظهار داشت: این اتفاق 
ُحسن و معایبی در کنار هم دارد. ُحسن خوب این اتفاق باال رفتن انگیزه بازیکنان از 
همکاری و تمرین با مربیان ملی است. حضور افرادی مانند ساعی، عبداللهی و کمرانی 
در کنار تیم های لیگ تکواندو انگیزه های جوانان را افزایش می دهد و با توجه به سطح 

فنی باالی این نفرات بازیکنان پیشرفت بیشتری خواهند داشت.
وی خاطر نشان کرد: معایب این اتفاق نیز گرفتن زمینه فعالیت مربیان پایه 
است. یکی از کارهای من به عنوان مدیر فنی تیم کن استفاده از مربیان شهرستانی در 
کنار تیم است تا هم شاگردان خود را آموزش بدهند و هم خودشان از لحاظ فنی از 
مربیان باتجربه تر آموزش ببینند. در مجموع مخالف حضور مربیان و مسئوالن رسمی 
تیم های ملی تکواندو در تیم های لیگی هستم و حواشی این اتفاق را از ُحسن های آن 
بیشتر می دانم. در زمان حضور در تیم ملی بارها این حواشی را تجربه کردم و متهم 
شدم که از تیم پاس که در گذشته هدایت آن را برعهده داشتم، بازیکنان بیشتری را 
به تیم ملی دعوت می کنم. این در حالی بود که ما مسابقات انتخابی برگزار می کردیم، 

اما باز هم این حرف و حدیث ها وجود داشت.
سرمربی سابق تیم ملی تکواندو همچنین تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای من 
به پوالدگر این بود که تیم ها موظف باشند از یکی از ملی پوشان سابق خود به عنوان 
مشاور فنی در کنارشان استفاده کنند. این اتفاق باعث می شود افرادی مانند محمد 
باقری معتمد و مسعود حجی زواره در کنار تیم ها حضور داشته باشند و توانایی های خود 

را نشان بدهند. این اتفاق در سطح استان ها هم می تواند رخ دهد.
کریمی در پایان اظهار داشت: کمیته آموزش فدراسیون افرادی را برای آموزش به 
استان ها می فرستد که تا به حال تکواندو تمرین نکرده اند. فدراسیون می تواند کالس های 
بازآموزی را زیر نظر مربیان و قهرمانان ملی برگزار کند تا استان های ما نیز رشد داشته 
باشند. از زمان حضور فرزاد عبداللهی به عنوان مشاور فنی آذربایجان شرقی شاهد 
هستیم که این استان رشد داشته است و این کار باید در استان های دیگر تکرار شود.

سرمربی تیم ملی تیراندازی مطرح کرد؛
شانس کسب مدال طال یا نقره المپیک برای تپانچه ایران

در  ما  تپانچه گفت:  ملی  تیم  سرمربی 
یا  طال  مدال  کسب  شانس  توکیو  المپیک 

نقره را داریم.
یط  شرا خصوص  در  نجفی،  احمد 
شرایط  کرد:  اظهار  لمپیکی  ا ندازان  تیرا
منظم  هم  اردوها  است.  خوب  ملی پوشان 
برگزار می شود. ۱۲ روز اردو است که در هر 
هفته 3 جلسه تمرین دارند و بعد از آن تیراندازان 
بین اردوها 3 روزی استراحت می کنند. سایر 

روزهای هفته نیز در خانه با دستگاه اسکت تمرین می کنند. در هفته گذشته هم در 
یک مسابقه شرکت کردند که این مسابقات میان بانوان و آقایان بود. حدود ۸۶ نفر 
شرکت کننده از 7 کشور حضور داشتند. فروغی و رستمیان توانستند در مقدماتی رتبه 
اول را کسب کند و به فینال برسند. فینال مسابقات با حضور ۴ خانم و ۴ آقا انجام 
شد که فروغی توانست رکورد بسیار عالی را ثبت کند و قهرمان شود و خانم رستمیان 

هم در فینال هفتم شد.
وی در ادامه در خصوص شرایط هانیه رستمیان ملی پوش المپیکی گفت: همیشه 
در مسابقات مشکالتی پیش می آید، رستمیان در مسابقه قبلی سالحش خراب شد و 
نتوانست به نتیجه دلخواه برسد. در این مسابقه اما رکورد ۵7۸ را در مقدماتی ثبت کرد 
که رکورد بسیار خوبی است و وارد فینال شد. در فینال هم در میان ۴ مرد و ۴ خانم 
به مقام هفتم رسید. میزبان مسابقات برنامه ریزی کرده بود که در فینال ۴ خانم و ۴ 

آقا حضور داشته باشند و مسابقه فینال میان بهترین ها انجام شود.
سرمربی تیم ملی تپانچه در پاسخ به این پرسش که رییس فدراسیون قول 
تغییر سالح المپین ها را داده بود چه زمانی این قول عملی خواهد شد گفت: سالح 
فروغی مشکلی ندارد و اکنون با همان سالح رکوردهای خوبی را ثبت می کند، اما 
با این حال گفته بودیم سالح به روز شده تهیه شود. سالح رستمیان هم بد نیست، 
رگالتورش مشکل داشت که مشکلش را حل کردیم.  دادگر قول خرید سالح را در 

اولین فرصت داده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای خرید سالح نباید عجله کرد تا تیرانداز 
بتواند تا المپیک به سالح جدید عادت کند گفت: نه. همانطور که گفتم سالح فروغی 
مشکلی ندارد. اگر سالح جدید تهیه شود فرصت هست تا با آن تمرین کند. اگر توانست 
با سالح جدید رکورد بهتری ثبت کند از آن استفاده خواهد کرد و در غیر اینصورت 

مجبور است با سالح قبلی مسابقه بدهد.
نجفی در خصوص حضورش در تمرینات تیم ملی در تهران گفت: من هفته 
گذشته تهران بودم. برای حضور در تمرینات یکی دو روز به تهران می آیم و برمی گردم. 
ورزشکاران هم هفته ای سه جلسه به تمرین می آیند. رستوران خوابگاه هم که تعطیل 
است و به همین دلیل ورزشکاران تا ظهر تمرین می کنند و می روند. من هم برای 
سر زدن به ملی پوشان یکی دو روز می آیم و رکوردگیری انجام می دهم و برمی گردم.

سرمربی تیم ملی تپانچه در مورد حضور ملی پوشان در مسابقات آنالین بین المللی 
گفت: فعال مسابقات بین المللی آنالین برگزار می شود. یک مسابقه دیگر هم برنامه ریزی 
شده که به میزبانی هندوستان است و اول آذر انجام خواهد شد. تیراندازان ما هم به 

صورت آنالین می توانند در مسابقات شرکت کنند.
وی در خصوص فروغی که گفته است به دلیل کمبودها و مشکالت ماده رپید فایر 
را برای المپیک نمی تواند تمرین کند گفت: رشته های رپید تمرین زیادی می خواهد و 
هر روز باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ تیر زد. در این شرایط موجود تمرین دو رشته هم کار سختی 
است. فروغی در بادی خوب نتیجه می گیرد، در مسابقات اندونزی و قزاقستان رکوردهای 
خوبی را ثبت کرد و هفته گذشته هم که من تهران بودم و رکوردگیری کردیم ۵۸۵ 

را تکرار کرد. فروغی روی رکورد ۵۸۵ فعال ثابت شده است.
نجفی افزود: رشته رپید تمرین زیادی می خواهد و باید رکوردهای باالیی را 
ثبت کرد که با یک جلسه دو جلسه تمرین در هفته برای ۶ ماه فکر نمی کنم در دنیا 
نتیجه بگیریم. او در بادی نتیجه خوبی می گیرد اگر همان را ادامه دهد به مدال خواهد 
رسید. بعدها اگر فرصتی بود و وضعیت بهتر شد، می تواند آن رشته را هم ادامه دهد.

سرمربی تیم ملی تپانچه در پایان گفت: فروغی با همین رتبه ۵۸۵ در المپیک 
که ۱۰۰ درصد بین ۸ نفر فینالیست خواهد بود. در فینال این مسابقات آنالین هم که 
یک رکورد عالی زد. ۲۴۴.۶ رکورد خیلی خوبی است که منجر به مدال طال یا نقره 
خواهد شد. ما در المپیک شانس کسب مدال طال یا نقره را داریم. اگر فروغی بتواند 
همین رکورد را حفظ کند و به فینال برسد در فینال هم امید کسب مدال وجود دارد.

پیشنهاد ریوالدو به بارسلونا برای فتح لیگ قهرمانان
ریوالدو اسطوره باشگاه بارسلونا معتقد 
است که این تیم برای فتح لیگ قهرمانان 
اروپا باید یک یا دو مهاجم به خدمت بگیرد.

به نظر می رسد که تیم رونالد کومان 
در خط حمله دارای برخی مشکالت است 
و حاال این موضوع بعد از مصدومیت آنسو 
که  موضوعی  است؛  یافته  افزایش  فاتی 
ریوالدو معتقد  از جمله  باعث شده بسیاری 
باید  بودن  مدعی  برای  بارسلونا  که  باشند 

تیمش را تقویت کند.
اسطوره باشگاه بارسلونا در این باره گفت: » اگر این باشگاه می خواهد برای 
فتح لیگ قهرمانان اروپا بجنگد باید سعی کند یک یا دو مهاجم به خدمت بگیرد. 
آنسو خوب بازی می کرد، اعتماد به نفسش افزایش یافته بود و تاثیر خود را در تیم 
بیشتر کرده بود. به نظر من غیبت او یک سردرد دیگر برای مربی خواهد بود. این 

موضوع مدیریت بازیکنی مانند لیونل مسی را هم دشوارتر خواهد کرد.”
ریوالدو در ادامه پیرامون نیمکت نشینی لیونل مسی مقابل رئال بتیس گفت: » 
آسان نیست بازیکنی با سابقه لیونل مسی را متقاعد کنیم که نشستن روی نیمکت 
گزینه خوبی برای او خواهد بود زیرا لئو همیشه چیزهای بیشتری می خواهد. با این 
حال در برابر بتیس این اتفاق رخ داد اما او هنگام ورود به زمین عملکرد شگفت 
انگیزی داشت و از طرف دیگر انرژی اش نیز ذخیره شد. این موضوع برای من جلب 

توجه کرد و فکر می کنم که مسی اصال از این موضوع عصبانی نبود.
در باشگاه بزرگی مثل بارسلونا مربی باید بتواند اینگونه مسائل را مدیریت کند 

و فکر می کنم که کومان به خوبی این کار را انجام می دهد.”

خلیفی مادرید را بو می کشد؛ 
هدف سرخیو راموس!

شبکه تلویزیونی الچرینگیتو مدعی شد 
باشگاه پاری سن ژرمن در صورت عدم تمدید 
قرارداد سرخیو راموس با رئال مادرید برای 

جذب این بازیکن اقدام خواهد کرد.
بی تردید سرخیو راموس یکی از مهم 
ترین ارکان موفقیت رئال مادرید طی فصول 
اخیر بوده است. در واقع هرگاه که کاپیتان 
لوس بالنکوس به دالیل مختلف در ترکیب 
این تیم حضور نداشته، آنها غیبت او را کاماًل  

حس کرده اند و بعضا آن حتی با شکست های سنگین و دور از انتظاری روبرو شده 
اند؛ موضوعی که نشان داده راموس تا چه حدی برای رئال مادرید از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
قرارداد فعلی سرخیو راموس با رئال مادرید تا پایان فصل جاری معتبر است و تا 
مقطع کنونی هیچ توافق رسمی برای تمدید صورت نگرفته است. این در حالی است 
که گفته می شود دو طرف از این بابت نگران نیستند و نهایتاً رابطه بسیار خوب سرخیو 

راموس و رئیس رئال مادرید یعنی فلورنتینو پرز باعث تمدید قرارداد او خواهد شد.
تلویزیونی  از کارشناسان شبکه  رابطه طی روزهای گذشته یکی  در همین 
الچرینگیتو مدعی شد که سرخیو راموس ۸۰ درصد از رئال مادرید رفتنی است. حاال 
و در ادامه این شایعات همین شبکه تلویزیونی در خبری جدید مدعی شده که رئیس 
متمول باشگاه پاری سن ژرمن یعنی ناصر الخلیفی عالقه زیادی به جذب الکاپیتانو 
دارد و به نوعی در کمین نشسته تا در صورت عدم توافق راموس با رئال مادرید برای 

تمدید قرارداد، به منظور جذب این مدافع اقدام کند.

وودوارد: منچستریونایتد کامال به سولشر متعهد است
اد وودوارد در واکنش به شایعاتی که در هفته های اخیر درباره احتمال تغییر 
سرمربی منچستریونایتد به گوش می رسید به صورت علنی از اوله گونار سولشر 

حمایت کرد. 
باره به گوش  این  آغاز ضعیف در فصل جدید شایعات بسیاری در  از  پس 
می رسید که سولشر در آستانه ترک اولدترافورد قرار دارد. مائوریسیو پوچتینو که 
مدتهاست مورد توجه یونایتد قرار دارد در دسترس است و در میان افزایش فشارها 
روی سرمربی فعلی این تیم بار دیگر خود را در معرض توجه قرار داده است. یونایتد 
پس از دو شکست متوالی موفق شد با پیروزی ۱ - 3 برابر اورتون شرایط را برای 
سولشر کمی بهتر کند. وودوارد در بیانیه ای که همراه با گزارش مالی باشگاه منتشر 
شده حمایت قاطع خود از سولشر را ابراز کرد. او گفت: » هنوز نیاز به سختکوشی 
برای دستیابی به ثبات بیشتری در زمین وجود دارد اما ما کامال به مسیر مثبتی که 
تحت هدایت اوله در آن قرار داریم متعهد هستیم چرا که تیم به پیشرفتش ادامه 
می دهد. ما دلتنگ بازی در برابر هوادارانمان هستیم و به سختی در کنار اعضای 
باشگاه و مقامات مربوطه تالش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هواداران در 

سریع ترین حالت ممکن می توانند با امنیت به ورزشگاه برگردند. “

حمایت اوزیل از اوبامیانگ در درگیری لفظی با کروس
مسوت اوزیل از فهرست آرسنال کنار 
گذاشته شده اما همچنان آماده است تا از هم 
تیمی های خود در برابر دیگران حمایت کند. 
هافبک خالق آرسنال از فهرست این 
تیم برای لیگ برتر و لیگ اروپا کنار گذاشته 
شده و حداقل تا ماه ژانویه با پیراهن این تیم 
به میدان نخواهد رفت. اما علیرغم این افاق 
همچنان از دور به حمایت از هم تیمی های 
خود ادامه می دهد و پیام های بسیاری نیز در 

حمایت از توپچی ها در شبکه های اجتماعی منتشر می کند. و او حاال نشان داده که 
همچنان باشگاهش را به تیم ملی ترجیح می دهد. تونی کروس، هموطن اوزیل، در 
یک مصاحبه به نحوه شادی گل بعضی از بازیکنان اشاره کرده و از آن انتقاد کرد. 
او مدعی شد که بیرون آوردن ماسک از جوراب پس از گلزنی و استفاده از آن کار 
مسخره ای است و این در حالی است که پیر امریک اوبامیانگ پیش از این از چنین 
شادی در دورتموند و آرسنال استفاده کرده بود. این صحبت ها با واکنش اوبامیانگ 
همراه بود که اعالم کرد این رفتار را برای خوشحال کردن پسرش انجام داده است. 
و حاال مسوت اوزیل در بین این مشاجره مجازی ترجیح داده به جای هموطن خود 
از هم تیمی اش حمایت کند. او با انتشار تصویر متحرک اوبامیانگ که ماسک پلنگ 

سیاه را بر چهره دارد نوشت: » بهترین شادی پس از گل!

شکایت اسکالونی از VAR پس از توقف آرژانتین: 
این فوتبال را هیچکس دوست ندارد!

سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین پس از تساوی خانگی شاگردانش در مرحله 
انتخابی جام جهانی۲۰۲۲ به انتقاد از نحوه قضاوت این بازی پرداخت.

تیم ملی فوتبال آرژانتین بامداد روز جمعه در سومین بازی خود در مرحله انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ میزبان پاراگوئه بود که این بازی با تساوی یک - یک خاتمه یافت. 
در این بازی آرژانتین می توانست با گلی که مسی به ثمر رساند بازی را با نتیجه ۲ 
بر یک به سود خود به پایان برساند، اما تصمیم بحث برانگیز داور برای مردود اعالم 
کردن این گل به دلیل رخ دادن یک خطا روی بازیکن پاراگوئه در فاصله 3۰ ثانیه 

قبل از به ثمر رسیدن گل مانع از رخ دادن این اتفاق شد.
اسکالونی در پایان این بازی به خبرنگاران گفت: ما در ۱۵ - ۲۰ دقیقه نخست، 
بازی خوبی به نمایش نگذاشتیم. حریف به خوبی توپ را در زمین به گردش درمی آورد 
و ما هم آنها را پرس نمی کردیم. به همین دلیل هم آنها به گل رسیدند. از آن به 
بعد اما مسابقه تحت کنترل ما بود. تیم ما واکنش خوبی به گل خورده نشان داد 
)پاراگوئه در این بازی گل نخست را به ثمر رساند( و توپ را به خوبی می چرخاند و 
اینطور شد که به گل تساوی رسیدیم. ما می توانستیم گل بعدی را هم بزنیم و پیش 
بیفتیم. نیمه دوم بازی کاماًل تحت کنترل ما بود. با اینکه بازی را نبردیم، اما من قدر 

کارهایی که بازیکنانم انجام دادند را می دانم و االن هم خونسرد هستیم.
اسکالونی درباره تصمیم داور و VAR برای رد گل مسی در نیمه دوم، هم 
اظهار داشت: در مورد شیوه استفاده از VAR  باید یک رویه یکسان شکل بگیرد. 
باید سازوکار شفاف تری برای کمک داور ویدئویی وجود داشته باشد. شاید در کلی 
بازی دیگر اتفاقی که افتاد خطا محسوب نمی شود، اما در بازی امروز این اتفاق رخ 
داد. من درباره خوب و بد بودن VAR حرف نمی زنم بلکه می گویم شیوه استفاده 
از آن باید یک  شکل باشد. در یک بازی طوری بازیکن ما را می زنند که چند روز یا 
چند ماه خانه نشین می شود، اما VAR صحنه خطا را بازبینی نمی کند و امروز گل 
ما را با بررسی صحنه آهسته تک تک اتفاقاتی که قبل از آن رخ داد بازبینی و آن 
را مردود اعالم کردند. باید معیاری متحدالشکل برای استفاده از VAR وجود داشته 
باشد، وگرنه فوتبالی را که بخواهد به این شکل باشد، هیچکس دوست نخواهد داشت.

تیم ملی در دومین حضور 
دراگان اسکوچیچ تغییرات متعددی 
را تجربه کرد؛ از دعوت چهره های 
ملی  تیم  تاکتیک  تغییر  تا  جدید 
نکات مهمی بود که سرمربی کروات در بازی 

با بوسنی رقم زد.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار 
تدارکاتی خود با سرمربیگری دراگان اسکوچیچ 
موفق به شکست دو بر صفر بوسنی در زمین 
خودش شد. در این دیدار کاوه رضایی و مهدی 
قایدی گلزنان ایران بودند تا تیم ملی با دست 

پر به تهران برگردد.
اسکوچیچ در دیدار با بوسنی تغییرات 
بازی تیمش اعمال کرده  بسیاری در نحوه 
بود که در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابی 
این  اتفاقات  از  برخی  مرور  به  جهانی،  جام 
مسابقه و عملکرد ملی پوشان ایران می پردازیم.

*غیبت ۹ بازیکن اصلی بوسنی
مهم ترین اتفاق این دیدار غیبت برخی 
از بازیکنان اصلی در ترکیب هر دو تیم بود. 
مانند  بازیکنانی  ایران  ملی  تیم  ترکیب  در 
سردار آزمون، مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند، 
مهدی  قدوس،  سامان  جهانبخش،  علیرضا 
اسکوچیچ  چه  اگر  بودند؛  غایب   ... و  ترابی 
تقریبا به جز نوک خط حمله، در سایر خطوط 

از سایر بازیکنان اصلی خود بهره برد.
اما بیش ترین غایبان در ترکیب بوسنی 
ایران  مقابل  بوسنی  اولیه  ترکیب  در  بودند. 
نسبت به بازی اخیر این تیم با لهستان، فقط 
پیانیچ و سانیچان حضور داشتند و در نیمه 
دوم نیز سیمروت به جای پیانیچ وارد زمین 
شد تا کماکان دو بازیکن اصلی این تیم در 
ترکیب حضور داشته باشند. همانطور که پیش 
از این هم اعالم شده بود، دوژان بایوویچ به 
و  بوسنی  لیگ  در  و شاغل  بازیکنان جوان 
کشورهایی مانند اسلوونی و ترکیه میدان داد 
تا این بازیکنان به مرور با کسب تجربه به 

ترکیب اصلی تیمش اضافه شوند.
* ترکیب تیم ملی در هنگام حمله

ترکیب  با  تیم ملی  کاغذ  روی  شاید 
3-۴-3 به میدان رفت اما آن چه در زمین 
مسابقه رخ داد، دو ترکیب متفاوت در هنگام 
حمله و دفاع بود. تیم ملی ایران در هنگام حفظ 
توپ و حمله به سمت دروازه بوسنی با ترکیب 
۱-۲-۴-3 به میدان رفت که کنعانی زادگان، 
پورعلی گنجی و خلیل زاده سه مدافع تیم ملی 
بودند. در مقابل آن ها احسان حاج صفی و احمد 
نوراللهی وظیفه پخش توپ به نقاظ مختلف 

زمین را بر عهده داشتند.
ایران  ترکیب  بازیکنان  کلیدی ترین 
بودند که  صادق محرمی و میالد محمدی 
باید به طور مرتب در هنگام حمله از سمت 
راست و چپ زمین به کمک وحید امیری و 
علی قلی زاده می رفتند و با کارهای ترکیبی و 
نفوذ از کناره ها، سعی در خلق موقعیت به به 
وسیله ارسال به روی دروازه یا رساندن توپ 

به کاوه رضایی داشتند.
و  امیری  وحید  بازیکن  این  مقابل 
وینگر  عنوان  به  که  داشتند  زاده  علی قلی 
راست و چپ با فاصله اندک پشت سر کاوه 
رضایی بازی می کردند. این دو بازیکن به علت 

سرعت و تکنیک انفرادی باال، در تقابل های 
تک به تک موفق تر از سایر بازیکنان ایران 
بودند و بارها توانستند با تحت فشار قرار دادن 
بازیکنان حریف توپ گیری کنند. گل نخست 
ایران نیز روی توپ گیری امیری و پاس گل 

این بازیکن به ثمر رسید.
کاوه رضایی هم به عنوان مهاجم هدف 
ایران در پستی به میدان رفت که در سال های 
گذشته در اختیار سردار آزمون بود. او به جز 
گلی که روی تبحر و دقت خود باال در ضربه 
زنی به گل رسید. رضایی در سایر دقایق بازی 
نیز سعی در پخش کردن توپ به جناحین 
روی  حتی  و  داشت  بلند  ارسال های  روی 
فرصت طلبی خود در داخل محوطه جریمه 
این  که  آورد  دست  به  خوب  موقعیت  یک 

فرصت از دست رفت.  
*ترکیب تیم ملی در هنگام دفاع

براساس تدابیر اسکوچیچ، تیم ملی در 
هنگام دفاع و از دست دادن توپ، به حالت 
۱-۲-۲-۵ در می آمد. در واقع در حضور سه 
و  محمدی  شدن  اضافه  و  مرکزی  مدافع 
محرمی به خط دفاعی، راه های دور زدن خط 
دفاعی و نفوذ به محوطه جریمه ایران بسته 
شد. به علت حضور سه مدافع بلند قامت و 
تجمع بازیکنان در مقابل دروازه ایران با اضافه 
شدن حاج صفی و نوراللهی، بازیکنان بوسنی 
راهی برای نفوذ از عمق دفاع ایران نداشتند.

علت  به  و  دفعات  معدود  در  چه  اگر 
برخی اشتباهات خط دفاعی از جمله در دفع 
توپ و یا جا ماندن روی تقابل های تک به 
تک، موقعیت هایی نصفه و نیمه برای بوسنی 
فراهم شد؛ اشتباه خلیل زاده در دفع توپ، جا 
ماندن محرمی در چند صحنه و همین طور 
در  پورعلی گنجی  از  بوسنی  مهاجم  عبور 
اواخر بازی و در نتیجه خطا روی این مهاجم، 

اشتباهاتی خط دفاعی بود.
از  بوسنی  مقابل  ایران  تدافعی  برنامه 
اروپایی شروع  مقابل محوطه جریمه رقیب 
می شد؛ جایی که کاوه رضایی، وحید امیری و 
علی  قلی ِزاده با تحت فشار قراردادن بازیکنان 
خط دفاعی بوسنی سعی در بازپس گیری توپ 

و ضد حمله داشتند.
*گلزنی از طریق تحت فشار قراردادن 

حریف
هر دو گل ایران روی برنامه تیم ملی در 
تحت فشار دادن حریف از مقابل دروازه خودی 
شکل گرفت. در گل نخست وحید امیری در 
هنگام فشار ایران به دفاع بوسنی، توپ را پس 
گرفت و با ارسال به داخل محوطه جریمه، 

کاوه رضایی را در موقعیت گلزنی قرار داد.
بوسنی  بازیکنان  هم  دوم  گل  روی 
مرتکب این اشتباه شد. دفع توپ اشتباه بازیکن 
بوسنی روی بازی تحت فشار تیم ملی، در 
مقابل محوطه ۱۸ قدم به سعید عزت اللهی 
رسید و او با ارسال پاس بلند به پشت مدافعان، 
قایدی را صاحب موقعیت گلزنی کرد و دروازه 

بوسنی باز شد.
به  سرعت  حداکثر  با  توپ  *انتقال 

خط حمله
تیم ملی برخالف بوسنی که سعی در 
حفظ توپ و میدان و ایجاد حفره هایی برای 
ارسال پاس در طول زمین داشت، روی به 
بازی سریع آورده بود. از لحظه بازپس گیری 
توپ در نقاط مختلف زمین، تیم ملی سعی 
داشت با ارسال پاس های تند و تیز و استفاده 
از بازیکنان پرسرعت مانند محرمی، محمدی، 
بازیکنان  و  دفاعی  خط  امیری  و  قلی زاده 

بوسنی را جای بگذارد.
صاحب  ملی  تیم  هم  این  جز  به 
موقعیت هایی روی بازپس گیری توپ داشت 
که از در ادامه از دست رفت. این برنامه در 
بازی با بوسنی جوابگوی احتیاجات تیم ملی 
بود اما باید دید در سایر بازی ها و به خصوص 
مقابل تیم هایی با ساختار دفاعی سازمان  یافته 

چطور این برنامه را پیاده خواهد کرد.
*معضلی به نام حفظ توپ و میدان

تیم ملی مقابل بوسنی کم تر پاس داد و 
مالکیت توپ کم تری هم داشت. این معضل 
در نگرش ایران در شروع مجدد بازی نمود 
داشت. به علت سبک بازی بوسنی و تحت 
فشار قراردادن خط دفاعی، عابدزاده در اکثر 
دقایق، بازی را با ارسال های بلند آغاز کرد و 
کم تر سه مدافع خط میانی حمالت را از خط 

دفاعی شروع کردند.
این معضل قدیمی که از گذشته تا به 
حال، حل نشده باقی مانده، در این دیدار هم 

مشهود بود که علت آن را در نبود هافبک های 
بازی ساز می توان جست وجو کرد که در نتیجه 
اسکوچیچ، از بازیکنان هجومی برای دور زدن 

این معضل استفاده کرده است.
*بازیکنان آماده و ناآماده

بعد از شروع مسابقات باشگاهی و به 
و  لژیونرها  از  برخی  بازی ها،  افتادن  جریان 
بازیکنان به آمادگی بیش تری رسیده اند. در 
این دیدار میالد محمدی از جمله بازیکنانی 
بود که به نسبت بازی با ازبکستان از تحرک 
بیش تری برخوردار بود و در کارهای دفاعی 

و تهاجمی نقش پررنگی را ایفا کرد.
صادق محرمی که انتخاب بحث برانگیز 
اسکوچیچ در این مسابقه بود، هرگز در حد و 
قواره رضاییان یا غفوری ظاهر نشد و در هر 
دو ماموریت خود در فاز تدافعی و تهاجمی 

چهره ناکام تیم ملی بود.
با  بازی  قلی زاده همانند  در خط علی  
ازبکستان مهره تاثیرگذاری بود که در مواقعی 
تک روی این بازیکن و اجتناب از پاس دادن، 

بازیکنان ایران را هم کالفه کرده بود.
اخیر  بازی های  همانند  امیری  وحید 
خود در سال های گذشته، بسیار پرتالش و از 
خودگذشته ظاهر شد و نشان داد آماده ترین 
فوتبالیست پرسپولیس و تیم ملی در ماه های 

اخیر است.
کاوه رضایی با توجه به خلق موقعیت و 
گلزنی در این مسابقه، نمره قابل قبولی کسب 
کرد و نشان داد رقیب آزمون برای تصاحب 

خط حمله تیم ملی است.
با  نوراللهی  احسان حاج صفی و احمد 
دوندگی و توپ گیری های خود در این مسابقه 
تقریبا کم اشتباه بودند و در نهایت سه مهره 
خط دفاعی و همینطور امیر عابدزاده تقریبا 
تا  روی کم دردسری را پشت سر گذاشتند 

تیم ملی در این مسابقه کلین شیت کند.
تعویض های ایران هم عملکرد خوب و 
امیدوارکننده ای داشتند. سعید عزت اللهی که 
بعد غیبت طوالنی مدت به تیم ملی برگشته 
آماده  اندک دقایق حضور در زمین  در  بود، 
و  پاس در عمق خوب  با یک  و  ظاهر شد 
را در موقعیت گلزنی  قایدی  باال،  در سطح 
قرارداد. مهدی قایدی هم با گلزنی در این 
دیدار، می تواند حضور در اردوهای آتی تیم 

ملی را تضمین کند.
*اتفاقات ویژه

نیمه  اواسط  در  که  حاج صفی  احسان 
دوم به علت مصدومیت زمین را ترک کرد، 
یکصد و دوازدهمین بازی خود را برای ایران 
انجام داد و به رکورد مهدی مهدوی کیا رسید. 
او امیدوار است با توجه به سال های باقی مانده 
از فوتبالش و آمادگی بدنی باال، بتواند به رکورد 
ملی  بازی  بیش ترین  رکوردار  نکونام،  جواد 

برای ایران دست پیدا کند.
مهدی  گلزنی  بازی  اتفاق  دومین 
دومین  در  او  بود.  ملی  تیم  برای  قایدی 
بازی ملی و در اندک دقایق حضور در زمین، 
اولین گلش را زد و نوید ظهور یک هافبک 
هجومی و مهاجم جدید در تیم ملی را داد 
به تالش و  این روند، بستگی  استمرار  که 

آمادگی او در آینده دارد.

تیم ملی در دوران پسا کی روش؛

در دفاع منسجم، در حمله محتاط!

استقالل  باشگاه  حقوقی  معاون 
ه آ  ر ند آ ت  لبا مطا ه  ند و پر ه  ر با ر د

استراماچونی توضیحاتی ارائه داد.
حقوقی  معاون  مقدم،  اسداهلل  
رای  وضعیت  درباره  استقالل،  باشگاه 
و  استراماچونی  آندره آ  درپرونده  صادره 
مطالبات او از فیفا گفت:  رای اولیه این 
حکم از ارکان قضایی فیفا صادر و ابالغ 
شده است. بدیهی است برای اطالع از 
نحوه رسیدگی و مستنداتی که در صدور 
رای مبنای حکم قرار گرفته در قدم اول 
باید فیفا درخواست جزییات رای کنیم 
تا از کم و کیف نحوه رسیدگی کمیته 
تعیین وضعیت فیفا باخبر شویم. اگر ما 
باشیم  نداشته  درخواستی  یا  اعتراض 
را  درخواست مان  آتی  ۱۰روز  ظرف  و 
ارسال نکیم پس از قطعیت حکم باید 
ظرف یک ماه تا ۴۵ روز آینده و پس 
وکیل  توسط  حساب  شماره  اعالم  از 
را  حکم  موضوع  استراماچونی،  آقای 
پرداخت کنیم اما قطعابا آمدن مشروح 
استراماچونی  مطالبات  رای صادر شده 
وهمکارانش نحوه و کیفیت رسیدگی به 
این پرونده را به ما نشان داده می شود و 

مشخص می شود تیم وکالی خارجی چه 
اقداماتی انجام دادند و استدالل های شان 
و مستندات ارائه شده چقدر موثر واقع 

شده است.
ی  ا بر  : د ا د مه  ا د ا و   ا
تا رسیدن مشروح  اظهارنظرکارشناسی 
صدور رای پرونده استراماچونی باید صبر 
کرد. ممکن است یک ماه و یا شاید چند 
ماه وصول این رای زمان ببرد در ادامه 
بعد از بررسی های کارشناسی که روی 
پرونده خواهیم داشت، تصمیم می گیریم 
که پرونده را به دادگاه CAS ببریم یا 
تصمیم دیگری بگیریم. مباحث حقوقی 
تابع فرمول است. وقتی ما می خواهیم 
باید  کنیم،  پرونده صحبت  یک  درباره 
موضوعات پرونده را کنار هم بگذاریم 

تا به نحوه دفاع الزم برسیم.
آقای  موضوع  در  افزود:   مقدم 
ز  ا یکی  وهمکارانش  ماچونی  استرا
موضوعات اساسی قرارداد ایشان است. 
موضوع بعدی این است که آیا در اجرای 
این قرارداد نقض تعهدی صورت گرفته 
یا خیر و اگر نقض تعهدی صورت گرفته 
است، آیا دو طرف از شرایط قراردادی 

اگر  و  کرده اند  استفاده   داشته اند  که 
استفاده شده است، نتیجه این مساله به 
را  فرمول ها  این  است.  کجا ختم شده 
اگر کنار هم بگذاریم، می توانیم درباره 
صورت  به  استراماچونی  آقای  پرونده 

واقع بینانه صحبت کنیم.
تفاهم  وجود  به  پاسخ  در  وی 
باشگاه  بین  تعهدات  کسر  بعدی  نامه 
واستراماچونی گفت: در مورد برگه ای 
کاهش  به  مربوط  می شود  گفته  که 
است،  ماچونی  استرا د  ردا قرا زمان 
این  ندیدم.  را  برگه  این  من  حقیقتا 
توافقی  باشگاه  و  ایشان  بین  بعد  که 
ایجاد شده است، من بی خبرم و ما باید 
این  روی  که  خارجی  وکالی  تیم  از 
و  کنیم  است سوال  کرده  کار  پرونده 
البته باآمدن مشروح رای این پرونده، 
هم  آن  به  استناد  و  برگه  این  وجود 

مشخص خواهد شد.
 او  تاکید کرد: باید دید وجوهی که 
به ایشان پرداخت شده در رای اعمال 
حکم  این  سپس  و  خیر  یا  است  شده 
حساب  و  استدالل  مبنایی  چه  بر  را 
کرده اند. قطعا اگر نحوه حساب و کتاب 

و استدالل رای در این مطالبات درست 
دو  قبول  مورد  اسناد  بر  مبتنی  و  باشد 
مطالبات  که  است  معقول  باشد  طرف 
این مربی را پرداخت کنیم اما اگر درست 
نباشد، باید به دادگاه عالی ورزش رفت 
داوری  به  را  اشتباهات حکم صادره  و 
داوران CAS سپرد تا درباره ادامه این 

پرونده تصمیم گیری شود.
 معاون حقوقی باشگاه استقالل در 
پیشین،  مدیریت  زمان  در  پایان گفت: 
اختیار  در  بین الملل  حوزه  پرونده های 
مدیر  و  نمی گرفت  قرار  حقوقی  بخش 
را  پرونده ها  این  مستقال  لملل  بین ا
از  من  نظر  به  این  و  داشت  اختیار  در 
کار  به  و  بود  اشتباهی  کار  نظرحقوقی 
چون  می زد  آسیب  باشگاه  منافع  و 
تیم  توسط  باید  حقوقی  پرونده های 
تخصصی  صورت  به  و  دانان  حقوق 
بررسی شود. با حضور آقای مددی من 
این مشکل را به ایشان اطالع دادم و 
بعد از آن دستور داده شد که پرونده های 
حقوقی بین الملل نیز به بخش حقوقی 
زودی  به  امیدوارم  که  کند  پیدا  انتقال 

محقق شود.
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زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب
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محمدرضا هاشمی کهندانی

توضیحات معاون حقوقی استقالل درباره پرونده استراماچونی

تیم  شکایت  درباره  پرسپولیس  باشگاه  وکیل 
پرسپولیس  النصر عربستان و الیحه دفاعی  فوتبال 

توضیحاتی ارائه کرد.
امیرساعد  پرسپولیس،  باشگاه  گزارش  به 
وکیل درباره شکایت دوباره باشگاه النصر به کمیته 
استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار کرد: شامگاه 
چهارشنبه در پاسخ به شکایت ۱۲3 صفحه ای النصر 
تهیه  اروپایی  آوازه  و  نام  پر  وکیل  چند  توسط  که 
شده، الیحه ۱۲۵ صفحه ای پرسپولیس که تنها یک 

هفته برای تهیه آن فرصت بود نزد کمیته استیناف 
AFC به ثبت رسید.

وکیل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: در شکایت 
جدید النصر چند ادعای جدید مطرح شده که بی پایه 
و اساس بوده است. درخواست دستور موقت النصر در 
اوایل این هفته، برای به تعویق انداختن تاریخ برگزاری 
مسابقه فینال تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده در 

AFC یا CAS نیز رد شد.
ماهوی  و  شکلی  ایرادات  کرد:  خاطرنشان  او 

است.  وارد  عربستانی  باشگاه  الیحه  به  متعددی 
در  پرسپولیس  بازیکنان  که  همانگونه  امیدواریم 
این  در  دادند،  را شکست  النصر  تیم  مستطیل سبز، 
کارزار حقوقی نیز باشگاه پرسپولیس به موفقیت قاطع 
دست پیدا کند. ما در بخش حقوقی نهایت تالشمان 
را برای دفاع از حق پرسپولیس انجام داده ایم و آنطور 
که از مسئوالن تیم شنیده ام، هم اعضای تیم با حمایت 
مدیران باشگاه برای حضوری پرقدرت در فینال آسیا 

آماده می شوند.

AFC توضیحات وکیل پرسپولیس درباره ارسال پاسخ باشگاه به کمیته استیناف
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علی اسفندیاری )نیمایوشیج( در کنار جالل آل احمد، پرویز داریوش، علی اصغر 
خبره زاده و عده دیگری از اهل قلم  اختصاصی دنیای جوانان

خنده شمع از آن است
که من می سوزم

نیما یوشیج

همه شب در غم آنم که چه زاید روزم 
روزم آید چو ز در، از غم شب در سوزم

همچو صبحم نه لب از خنده جدا، لیک چو شب
تیرگی ها به دل غمزده می اندوزم

ماجرایی نبود گفتی از آشوب جهان
نکته سربسته نهادی که شود مرموزم

آتش افروز نبودم من، بیمار توام 
سوختی خوش که نبینی ز چه می افروزم

مردنی نیست کز آن زندگی ای راست نشد
خنده شمع از آن است که من می سوزم

هیچ کس را نه به حالت بنهادند به جا
سخن راستی این است که می آموزم

فاش »نیما« مکن این نکته ز کار بد و نیک
دست افشان نخ او گیر که من می دوزم

اطالع رسانی  کل  اداره  مدیرکل 
از  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
کاهش دوساعته فعالیت تاالرهای مطالعه 
فعالیت  گفت:  و  داد  خبر  ملی  کتابخانه 
 ۱۸ به   ۲۰ ساعت  از  مطالعه  تاالرهای 

کاهش یافته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
توجه  با  ایران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
با  مقابله  ملی  ستاد  جدید  مصوبه  به 
کرونا، مبنی بر کاهش ساعت مشاغل 
فعالیت  ساعت   ۴ و   3  ،۲ گروه های 
ایران،  ملی  کتابخانه  مطالعه  تاالرهای 
از امروز )۲۰ آبان ماه( به مدت یک  ماه 

تا ساعت ۱۸ خواهد بود. 
رضا شهرابی، مدیرکل اطالع رسانی 
ایران در  اسناد و کتابخانه ملی  سازمان 
توضیح جزئیات این خبر گفت: از آن جایی 

گروه سوم  مشاغل  جزء  کتابخانه ها  که 
محسوب می شوند، کتابخانه ملی هم با 
تاالرهای  فعالیت های  دوساعته  کاهش 

مطالعه مواجه است.
این که  ضمن  افزود:  ادامه  در  او 
عالوه بر کاهش دوساعته فعالیت تاالرهای 

شیفت صبح،  در  ملی  کتابخانه  مطالعه 
تغییراتی در ساعات ارائه خدمات در شیفت 
شب به اعضای کتابخانه ملی ایران نیز 
اعمال شده است. بر این اساس، ساعت 
ارائه خدمات در شیفت شب از ساعت ۲۰ 

تا 7 صبح روز آینده خواهد بود.

تاالرهای کتابخانه ملی زودتر تعطیل می شود

لث  ثا ن  ا خو ا مهدی 
عنوان  با  کتابی  در  )م.امید( 
و  عطا  و  بدعت ها  و  »بدایع 
لقای نیما یوشیج« در بخشی با عنوان 
شرح  با  مردستان«  بود  مردی  »نیما 
وضعیت اجتماعی و فرهنگی روزگار پس 
از خلوت گزینی یا  انقالب مشروطه،  از 
چله نشینی نیما یوشیج می گوید و ضمن 
بررسی علت های آن به اثرگذاری اش بر 
شعر و مکتب ادبی پدر شعر نو فارسی 

می پردازد.
در صد و بیست و سومین سال روز 
تولد نیما یوشیج بخشی از این کتاب را 
از چاپ دوم آن که در سال ۱3۶۹ در 
سه هزار نسخه توسط انتشارات بزرگمهر 
»فقط  می خوانیم:  است  شده  منتشر 
کسانی مثل صادق هدایت، فرزاد، پروین 
اعتصامی و تک وتوکی دیگر بودند که 
برکنار از موج های زمانه هر کدام برای 
نیما  نیز  و  به راهی جدا می رفتند  خود 
یوشیج بود که این دگردیسی ها را می دید 
و در خلوت خود به حساب ها می رسید 
منتشر  را  »افسانه«  و  می اندیشید  و 
و  را  سرباز«  »خانواده  نیز  و  بود  کرده 
کم کم دریافته بود که بیرون هوا بس 
ناجوانمردانه سرد است. سنگ می ترکاند. 
می گوید: »این تاریخ تقارن بود با 
کشور  برای  فشار  و  دوره سختی  آغاز 
من  برای  مدت  این  که  ثمره ای  من، 
داشت این بود که من روش کار خود را 
منظم تر پیدا کنم، روشی که در ادبیات 
زحمت  به  من  و  نبود  من  کشور  زبان 
و  کلمات  و  خودم  بار  زیر  در  عمری 
آماده  و  صاف  را  راه  کالسیک،  شیوه 
تازه  نسل  پای  پیش  اکنون  و  کردم 

نفس می اندازم...«
در  نیما  که  است  سخنانی  این 
۱3۲۵ شمسی گفته، مثل گزارشی که 
کنگره  به  خود  رسالت  و  مسئولیت  از 
اهل قلم کشورش داده باشد. دیدیم که 
راه نیما الاقل برای خودش روشن شده 
بود، او یا بایست مثل اغلب دیگرانی که 
بودند تن به جاری ناجوانمردانه می سپرد، 
یا سر در الک خود می کشید. او چنین 

کرد، نه چنان. 
»افسانه« گرچه حدفاصلی بود بین 
ادب  و  مشروطیت  توفانی  شالق های 
قدیم و دنیایی که نیما بعدها به ایجاد 
آن توفیق یافت، اما به حد کافی دنیای 

خشمگین  را  زمان  آن  مرسوم  ادبیات 
کرده بود. در مقدمه »خانواده سرباز« که 
در ۱3۰۴ منتشر شد، می خوانیم: »نوبت 
آن رسید که یک نغمه ناشناس نوتر ازین 
چنگ باز شود. باز شد. چند صفحه از 
»افسانه« را با مقدمه کوچکش، تقریبا در 
همان زمان تصنیفش )۱3۰۰ شمسی( 
در روزنامه ای که صاحب جوانش را به 
خودم  با  داشت  که  استعدادی  واسطه 
در  دادم.  انتشار  بودم،  کرده  هم عقیده 
آن زمان از تغییر طرز ادای احساسات 
بین  در  صحبتی  هیچ وجه  به  عاشقانه 
نبود. ذهن هایی که با موسیقی محدود 
با  داشتند،  عادت  شرقی  یکنواخت  و 
ظرافت کاری های غیرطبیعی غزل قدیم 
مانوس بودند. یک سری برای استعماع 
آن نغمه از این دخمه)ها( بیرون نیامد. 
نشده  آن ها جور  موسیقی  با  »افسانه« 
برای  ولی  شد.  رد  گرفتند.  عیب  بود، 
می دانست  نکرد.  تفاوتی  ابدا  مصنف 
در  که  نشده  گذارده  جایی  به  اساس 
حتی  باشد.  شده  واقع  عموم  دسترس 
دارد  الزم  مناسب  وقت  هم  او  خود 
خیاالت  طرز  به  دیگر  دفعه  یک  تا 
»افسانه« نزدیک شود... در هر حال)من( 
نوک خاری هستم که طبیعت مرا برای 
کرده  تهیه  نابینا  و  علیل  چشم های 
است. مقصود مهم من خدمتی است که 
دیگران به واسطه ضعف فکر و احساس 
از مشی سالمی که طبیعت  انحراف  و 
انجام  از  است،  کرده  تعیین  برای شان 

آن گونه خدمات عاجزند...«
خوب، تا حاال، این سه دلیل برای 
خلوت گزینی یا به تعبیر من چله نشینی 

نیما. بشمریم:
که  و خفقانی  روزگار  نانجیبی   .۱

سکوت را از صدا خوش تر است. 

دگردیسی  نیز  و  ناسازگاری   .۲
اغلبی از احبای اهل، که نامردی را بر 

همدردی برگزیدند. 
3. و از همه مهم تر: بی پناه ماندن 
حقایقی که مشروطیت با خود آورده بود. 
سیر  به  که  توجهی  با  بعدها  او 
دیگری  حقایق  به  داشت،  دنیا  ساری 
نیز آشنا شد و دیدیم که به همه آن ها 

تا آخر عمر مومن و وفادار ماند. 
و  بیش  ارزش  با  نیما،  کارهای 
است  کارهایی  مسلما  بیشتر،  کمال 
این  است.  کرده  »افسانه«  از  پس  که 
فراوان  ارزش  از  را  ما  بی آن که  نکته  
بکاهد،  آن  از  یا  کند،  غافل  »افسانه« 
به منزله  درخور توجه است. »افسانه« 
کوک کردن ساز بود - یا نه - به مثابه 
کرشمه و درآمدی بود گوشه های عالی 
و اعجاب انگیز گاهان شعر نیما در دنباله 
آن بود. از سالی که »افسانه« منتشر شد 
و بگومگوهایی راه انداخت، تا سال های 
شکفتگی و بلوغ شعر نیما، که به نظر 
من از ۱3۱۶ و ۱7 به بعد است، نیما در 
بود و در  خانه خود گویی چله نشسته 
بوته آزمایش های گوناگون خویش، که 
نفرستاد،  بازار  به  را  آن  از  چندانی هم 
می ساخت و ویران می کرد و باز دوباره 
می ساخت. این سال های چله نشینی در 
حقیقت نطفه انقالب کیفی و اصیل او 
را پروراند و به بار آورد. مخصوصا به این 
در خالل  که  باشیم  داشته  توجه  نکته 
این سال ها بسیاری از شاعرانی که در 
یا مراحل  بودند  نامور  نیما  آغاز جوانی 
به  را  بارهاشان  را می پیمودند،  ناموری 
منزل رساندند یا به اوج شکفتگی خود 

نائل آمدند. 
از جهت دیگری  این باره  در  قبال 
به  مسئله  همان  این جا  کردیم،  بحث 

دقیقه  رساندن  برای  و  دیگری  شکل 
ین جا  ا یعنی  است.  مطرح  دیگری 
آنان  بگویم که حاصل هنر  می خواهم 
نیما  پیش  روی  تجربه ای  دفتر  مثل 
خالل  در  می دانیم  زیرا  بود.  گشوده 
همین سال ها بود که ایرج مرد، عشقی 
در  مرموزی  نحو  به  عارف  شد،  کشته 
کمالی  حیدرعلی  مرد،  تبعیدگاهش 
و  پروین  گرایید،  پیرانه سر  سکوت  به 
راه  و  رسیدند  کمال  به  رشید  و  بهار 
دیگران نیز مشخص شد. همچنان که 
کارهای تحقیقی در ادب گذشته ما نیز 
نسبه به نضج و کمال رسید. آن ها که 
بررسی ها  پاره ای  به  بودند  هوشیار کار 
ما  ادب گذشته  در  تحقیقی  کارهای  و 
پرداخته بودند. مثال به یاد داشته باشیم 
معروف  خطابه  بهار  ملک الشعرای  که 
برخوانده  ادبی  بازگشت  نام  به  را  خود 
امثال و حکم خود را نشر  بود. دهخدا 
کرده بود و سرگرم لغتنامه بزرگ خود 

بود، و غیره و غیره. 
بعد از این سال ها یعنی در اواخر 
کم کم  نیما  که  بود  بیست ساله  دوره 
بیرون  می آمد.  بیرون  خود  چله  از 
روحانی  سفر  این  از  که  دیدیم  و  آمد. 
در  مطالعه  و  غور  از  باشد  عبارت  که 
خاصه  عربیات،  پاره ای  و  قدیم  ادب 
طرفی  همچنین  و  عرب،  معاصر  ادب 
از  فرنگ  فرهنگ  و  هنر  در  مطالعات 
این گونه سفرهایش ره آوردی نیز داشت 
که نتیجه مطالعاتش بود و می رساند که 
در این سال ها، مرد، مایه گرفته، کم از 
تازه ای دست  به چشم اندازهای  این که 
یافته. این ره آورد سلسله مقاالت او به 
نام ارزش احساسات بود که چنان چون 
رساله اجتهاد و تامالتش بود در ادب و 

هنر شرق و غرب.«
نیما  به  مشهور  اسفندیاری  علی 
شد.  متولد   ۱۲7۶ آبان   ۲۱ در  یوشیج 
و  است  فارسی  نو  شعر  بنیان گذار  او 
به همین علت به او لقب »پدر شعر نو 
شعرهای  از  است.  شده  داده  فارسی« 
رنگ پریده«،  »قصه  به  می توان  او 
از  و  »مانلی«  شب«،  »ای  »افسانه«، 
دیگر آثار او می توان به »دنیا خانه من 
»حرف های  چیست؟«،  »شعر  است«، 

همسایه« و ... اشاره کرد.
نیما یوشیج در ۱3 دی ۱33۸ در 

سن ۶۲ سالگی درگذشت.

نیما، مردی بود مردستان

با قصه ها بهتر می شویم

چاپ اول کتاب با قصه ها بهتر می شویم نوشته فریبا دلسوز منتشر شد. 
او با تجربه سال ها فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
با استفاده از علم روانشناسی که به صورت تخصصی در آن سررشته دارد 
دست به قلم برده است تا، قصه و قصه گویی این تجربه نیرومند را برای 
والدین و مربیان به عنوان ابزار آموزشی و تربیتی مؤثر و شگفت انگیز برای 

تغییر در رفتار و منش به رشته تحریر درآورد.
این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. قصه گویی؛ آفرینش دو 
جانبه، در قصه ها زندگی می کنیم، قصه ها ما را انتخاب می کنند، فراتر از 
قصه، گستره ی تربیتی قصه ها برای بچه ها و در فصل اول با عنوان قصه 
گویی؛ آفرینش دوجانبه به تعریف قصه به عنوان یک حیطه ی تجربه ای 

نیرومند و بازی هوشیارانه برای تغییر پرداخته شده است.
و  اجتماعی قصه گویی  تأثیرات  روان شناختی قصه گویی،  تأثیرات 
تأثیرات هنری قصه گویی از جمله موضوعاتی است که در فصل دوم بدان 

توجه شده است.
در فصل سوم با عنوان قصه ها ما را انتخاب می کنند به موضوعاتی 
چون انتخاب و آماده کردن یک قصه خوب و ویژگی های قصه ی خوب 

اشاره شده است.
در فصل چهارم نیز با عنوان فراتر از قصه به موضوعاتی چون ناخن 
جویدن، ترس، انگشت مکیدن، پرخاشگری، تأثیر قصه برکاهش مشکالت 

رفتاری کودکان پرداخته شده است.
چه قصه یا قصه هایی را زندگی خواهیم کرد، چه زمانی قصه ها بهترین 
نتیجه را می دهند، فواید استفاده از قصه در تربیت، چگونه از قصه در آموزش 
و تربیت استفاده کنیم و.... از جمله مباحثی است که در فصل آخر با عنوان 
گستره تربیتی قصه ها برای بچه ها و بزرگساالن بدان پرداخته شده است.

قیمت ۲۲.۰۰۰  با  و  نسخه  در ۵۰۰  بهتر می شویم  با قصه ها  کتاب 
تومان منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

نوجوان امروز نیازمند محتواهای جدید
 و به روز است

رئیس اداره امور کتابخانه ها و کتابخوانی اداره کل کتابخانه های استان 
کتاب  حوزه  در  شده  ارائه  محتواهای  اینکه  به  اذعان  با  رضوی  خراسان 
رفته  پلیسی و وحشت  فانتزی، علمی-تخیلی،  ژانرهای  به سمت  نوجوان 
است، می گوید: برای تامین نیازهای روز و پاسخ به سئواالت بنیادین نوجوان، 

نیازمند محتواهای جدید هستیم.
بی راه نیست اگر بگوییم امر مطالعه و کتابخوانی سهم عمده ای در رشد 
ایفا می کند؛ رشدی که به  ابعاد وجودی و در تمام سنین  انسان، در همه 
موجب آن جامعه مدنی به عنوان سیستمی متشکل از افراد نیز دستخوش 

رشد و تحول می شود. 
مطالعه در سنین نوجوانی اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ دوره ای 
که فرد باید در آن برای گرفتن تصمیم های مهم و رویارویی با چالش های 
زندگی و همچنین قدم گذاشتن در مسیر رشد و توسعه ابعاد وجودی شخصیت 
خویش قدم بردارد و زندگی آینده خود را پایه ریزی کند؛ اما، سوال اینجاست 
که این امر چگونه می تواند آن اثری را که انتظار می رود، برای ما برآورده کند؟

»جلیل معماریانی«، مدیرعامل مجتمع فرهنگی انتشاراتی کتاب پردازان 
و مدرس دوره های مهارت های مطالعه، مهارت های زندگی، پرورش ذهن و 
خالقیت در حوزه و دانشگاه در پاسخ به این این سئوال می گوید: دو محور 
باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یک محور محتوا و مبانی؛ و  در این موضوع 

دیگری محور مهارت و روش.
معماریانی ادامه می دهد: در قسمت اول که محور نگرشی است، آنچه 
که اهمیت دارد، این است که انسان ها نیازمند شناخت خود، شناخت جهان 
هستی، شناخت نقش انسان در جهان هستی و شناخت خالق تمام این ها 
هستند، هر انسانی نیاز دارد که بداند از کجا آمده و در اینجا قرار است، چه 
بکند. این سوال بنیادی است که انسان در هر دوره و سطوح مختلف زندگی، 

در الیه های مختلف و در قالب های مختلف با این سوال ها روبه رو است.
به عقیده این مدرس دانشگاه، پاسخ به این سوال ها تنها در یک لحظه 
خاص و توسط یک آدم خاص داده نمی شود؛ به همین خاطر، باید از روشی 

جامع که پاسخ به این سوال ها را بدهد، استفاده کرد.
معماریانی معتقد است، یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به این 
از طریق کتاب های مختلف است،  نویسندگان مختلف،  با  هدف، مواجهه 
پس مطالعه یک نوع خوراک دهی جامعی است برای کسانی که سوال دارند 
و می خواهند فکرشان بارور شود، به همین خاطر است که می گویند کتاب 

غذای روح است و مورد نیاز برای جنبه های غیر مادی انسان.
* مطالعه، زمینه حل مسائل و چالش های زندگی را فراهم می کند

می دهد:  ادامه  پردازان  کتاب  انتشاراتی  فرهنگی  مجتمع  مدیرعامل 
از بهترین روش ها برای این تغذیه، مراقبت و مدیریت روح  مطالعه یکی 
است، البته این را باید در نظر گرفت که در کتاب خواندن، یک پیش فرض 
ضرورت خودآگاهی، ضرورت فکر کردن و ضرورت سوال کردن وجود دارد 
زندگی  در  خوبی  خیلی  جایگاه  کتاب  بگیرد،  شکل  مقدمات  این  اگر  که 

انسان پیدا می کند.
 »کسی که می خواهد در ابعاد مختلف رشد کند باید به کتاب روی بیاورد 
چراکه کتاب هم فضا، زمان، آدم ها و منابع فکری را تامین می کند و هم 
زمینه های مواجهه، حل مسئله و عمل را می دهد یعنی در سه حیطه ذهنی، 
عاطفی و رفتاری می تواند کمک کند« معماریانی با بیان این نکته، می گوید: 
نکاتی که بیان شد، برای هر فردی صدق می کند اما، برای نوجوانان که در 
دوران شکل گیری شخصیت، دوران اسطوره سازی، دوران مدل سازی هستند 
و دوران استقالل طلبی هستند مواجهه با کتاب می تواند بسیار اثرگذار باشد.

* دچار فقر نسبی در حوزه کتاب  های حوزه نوجوان هستیم
ضمن توجه به روحیات و عالیق نوجوان برای تهیه کتاب، به گفته 
این مدرس دانشگاه، باید به یکسری معیارها و قالب های مختلف توجه کرد؛ 
یک اینکه به ناشر بسیار دقت شود، رزومه، اندیشه ها و رسالت ناشر خیلی 
مهم است یعنی ناشرینی که هدف دارند، رسالت دارند و ماموریتی ویژه را 
یک خط  ساز  زمینه  می توانند  که  هستند  ناشرینی  این ها  می کنند،  دنبال 
مشی و اصول مداری باشند و دیگر اینکه خود نویسنده در آن موضوعی که 
می نویسد تجربه کافی، نگاه صحیح، قلم جذاب و روان و مهارت درست 
راه  این طریق قدم در  از  باشد. حال فردی رمان دوست دارد و  را داشته 
مطالعه می گذارد و دیگری کتاب های تاریخی یا کتاب هایی با موضوعات 
انسان شناسی، روان شناسی و فضاهای علوم انسانی را دوست دارد، هرچند 
فقر نسبی در حوزه کتاب  های  ما دچار یک  متاسفانه  نظر می رسد  به  که 

نوجوانان هستیم و کمتر به این حوزه پرداخته شده است.
* مطالعه روشمند، مکانیزمی برای رشد نوجوان است

می نامد،  مهارتی  و  روشی  را  آن  که  دوم  حوزه  مورد  در  معماریانی 
معتقد است: در یک مطالعه اصولی و روشمند ما باید مولفه های زیادی را 
در نظر بگیریم مثل هدفمندی، طرح سوال، یادداشت برداری، نظام مندی 
فکر، یادآوری مطالب، شیوه های طبقه بندی مطالب، استفاده از قوه خالقیت 
در یادداشت برداری، تفکر شبکه ای با یادداشت برداری هایی که به صورت 
نقشه ذهنی است و همچنین تعریف کردن و بازخورد گرفتن، تکرار کردن 
و مرور کردن در یک مطالعه روشمند که اگر این پارامترها رعایت دشود، 

خود همین پارامترها می تواند، مکانیزمی برای رشد نوجوانان فراهم کند.

این طور نیست که مِن بازیگر بگویم کتاب بخوانید 
و از فردا همه بروند سراغ کتاب فروشی ها برای خریدن 
کتاب. کتاب خوان کردم مردم نیازمند مرشد است و یرای 

ما بهترین مرشدها معلم ها بودند.
هنرمندان  صاحب نظران  از  بسیاری  اعتقاد  به 
به عنوان یکی از اقشار تاثیرگذار و الگو در جامعه یک 
مسئولیت اجتماعی نانوشته دارند که آن ها را ملزم به 
انجام یا عدم انجام برخی رفتار و اعمال می کند. تبلیغ 
برای  تشویق  و  فرهنگی  به عنوان یک کاالی  کتاب 
کتاب خوانی یکی از این دست مسئولیت ها است؛ که 
مجازی  مثل صفحات  تبلیغی  امکانات  رشد  رغم  به 
هنرمندان و ارتباط بی واسطه با مردم؛ مغفول مانده  یا 

در سطح پایینی اتفاق افتاده است.
در همین باره با داریوش ارجمند، هنرمند نام آشنای 
تئاتر، سینما و تلویزیون که تالیف دو نمایشنامه »سفر 
»شنیدم  فیلم نامه  و  فیل گردن«  »سلطان  و  اشغال« 
هنری  کارنامه  در  نیز  را  بزرگی...«  را  گوسفندی 
انجام شده است که  فرهنگی خود دارد؛ گفت وگویی 

از نظرتان می گذرد.
* شما پیشتر »آموزش و پرورش« و»خانواده« 
مسئول  کشور،  تربیتی  و  تعلیم  مرجع  به عنوان  را 
بودید؛  کرده  عنوان  کتاب  به  مردم  کردن  عالقه مند 
اما شرایط امروز به گونه ای است که نمی توان آموزش 
تربیت  و  آموزش  مرجع  تنها  را  خانواده  یا  پرورش  و 
بازیگران  به ویژه  و  هنرمندها  االن  دانست.  افراد 
در  مردم  با  بی واسطه  اجتماعی  شبکه های  در  که 
اعمال  از  خیلی  آموزش  مرجع  می توانند  ارتباط  اند، 
باشند؟ جامعه  در  کتاب خوانی  مانند  درست  رفتار   و 

مردم  که  نیست  این  هنرمندها  وظیفه  خیر؛   **
و  کتاب خواندن  وظیفه ای؟!  چه  کتاب خوانکنند؛  را 
عالقه مندی به کتاب پدیده ای است که در خانواده اتفاق 
می افتد؛ از قدیم االیام هم گفتند »تره به تخمش می ره 
حسنی به باباش« یا »نگاه به دست ننه کن، مثل ننه 
غربیله کن«؛ یعنی اگر پدر و مادر با کتاب سروکار داشته 
باشند، بچه هایشان هم کتاب خوان می شوند؛ همان طور 
که اگر پدر و مادر سیگاری باشند، بچه ها هم احتماال 

سیگاری می شوند.
بگویم  بگویم؟  باید  چه  هنرمند  من  مثال  االن 
مردم تو را خدا بیایید کتاب بخوانید و چون من داریوش 
ارجمندم به من گوش می کنند! مطمئنا نه! این مسائل 
این کاری  این حرف ها است؛  از  فرهنگی و عمیق تر 
می دهید؛  انجام  خبرنگاران  شما  هرازگاهی  که  هم 
ژورنالیستی و برای پرکردن صفحات رسانه تان است؛ 

واال کتاب خوان کردن مردم وظیفه آموزش و پرورش 
و خانواده است. این مساله بیشتر خانوادگی است و باید 
از کودکی در خانواده اتفاق بیفتد. به قول معروف همه 

چیز از پر قنداق با آدم میاد.
وگرنه اگر من االن همه هنرپیشه های مملکت 
را جمع کنم و مردم را قسم بدهیم که تو را خدا کتاب 

بخوانید، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
توسط  کتاب  تبلیغ  نشان می دهد  تجربه  اما   *
هنرمندان در برنامه های مختلف یا صفحهات مجازی 
آن ها، روی فروش آثار تبلیغی تاثیر خوبی داشته است.

کتاب خوان  را  اما همه  نیست؛  بی تاثیر  بله   **
نمی کند. االن تلویزیون یک برنامه به اسم »کتاب باز« 
دارد که با نویسنده و هنرمندها دورهمی دارند، کتاب 
می کنند.  تشویق  کتاب خوانی  به  را  مردم  و  تبلیغ 
را  برنامه  این  من  می گوید  آقای صحت  هم  آخرش 
با این آرزو درست کردم که یه روز مردم این مملکت 
بیشتر کتاب خوان شوند و بیشتر با هم حرف بزنند. من 
می گویم این برنامه ها و این تبلیغ و تشویق ها بی تاثیر 
نیست. همین حرفی هم که االن من می زنم، ممکن 

است تاثیر آنی نداشته باشد، ولی بی تاثیر هم نیست.
سراغ  برویم  باید  هستیم،  آنی  تاثیر  دنبال  اگر 
آموزش و پرورش؛ زیرا این مشکل و خیلی از مشکالت 
فرهنگی دیگر ما فقط به آموزش و پرورش برمی گردد. 
ما بچه مان را از ۶ سالگی به آموزش و پرورش تحویل 
درس  کالس ها  این  در  سال   ۱۲ از  بعد  می دهیم. 
می خواند بعد می رویم سراغ مدیرش می گوییم خیلی 
بگویید  من  به  حاال  ساله شد  بیست  ما  بچه  ممنون 
این به چه دردی می خورد؟ فقط من را نگاه می کند 
 برای اینکه اصال در این مدت بچه من را ندیده است.

* اجازه بدهید سئوالم را با ذکر یک مثال تکرار کنم. 
خود من صفحه یک اینفلوئنسر را دنبال می کنم که البته 
هنرمند نیست ولی تعداد زیادی دنبال کننده دارد. چند 
وقت قبل یک کتاب در صفحه اش تبلیغ کرد که قیمت 
باالیی هم داشت، اما برای دنبال کنندگان صفحه او با 
مقداری تخفیف ارائه می شد. جالب است که تعداد زیادی 
از مخاطبان صفحه وی این کتاب را خریداری کردند و 
کتاب طی دو هفته به چاپ چندم رسید؛ منظور من هم 

این جنس تبلیغ و فعالیت ها است.
این  که  آن هایی  نیست  معنی  آن  به  این   *
کتاب را با تبلیغ این آقا خریده اند، همگی کتاب خوان 
شده اند. شاید این تبلیغ یک کار تجاری بوده تا کتاب 
آن ناشر به فروش برسد. کای که امروزه خیلی رایج 
است و خیلی های دیگر هم همین کار را با جوراب، 

رنگ مو، شامپو و... انجام می دهند؛ بنابراین این ها به 
معنی کتاب خوان شدن خریدار کتاب نیست؛ بلکه یک 
کار تجاری برای فروش بیشتر کتاب، مثل هر کاالی 
دیگر است. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که همه 
آن هایی که براثر تبلیغ، این کتاب را خریداری کرده اند، 
آن را خوانده اند. باید ببینید این افراد غیر از این کتاب، 
چه کتاب های دیگری خوانده اند. به صرف خواندن یک 

کتاب که آدم ها کتاب خوان نمی شوند.
در اینکه صرف خریدن کتاب به معنی کتاب خوان 
شدن فرد و جامعه نیست، با شما هم نظرم؛ اما به نظر 
می رسد گام و پله اول برای ورود به کتاب خوانی است.

من می گویم این هم نیست؛ زیرا کتاب خوانی باید 
در خانواده، به وسیله پدر، مادر، خواهد و برادر بزرگتر و 
در مرحله بعد توسط آموزش و پرورش صورت بگیرد. 
خود من هم یک روز محصل بوده ام و از کالس اول 
تا دیپلم و بعد دانشگاه، با آموزش و پرورش سروکار 
داشته ام. زمانی که ما محصل بودیم، کتاب از دستمان 
نمی افتاد؛ چراکه هم آموزش و پرورش دوره ما و هم 
پدر و مادرمان ما ار به کتاب خوانی تشویق و ترغیب 
می کردند. این ها خیلی مهم است. ما که همه چیز را از 
پدر و مادرمان یاد می گیریم، چطور کتاب خواندن را از 

آن ها یاد نمی گیریم؟!
سینما،  یعنی  شما،  هنر  تخصصی  حوزه  در   *
تئاتر، بازیگری و... چطور؟ آیا می توانیم بازیگرها را یک 
مرجع برای معرفی کتاب های خوب برای عالقه مندان 

این حوزه ببینیم؟
** یک موقع هست که من کتاب جراحی فالن 
کتاب های  که  افرادی  همین  یا  می خوانم؛  را  جراح 
کرونا  برای  را  و...  میکروب شناسی  و  ویروس شناسی 
می خوانند. این ها کتاب خوان نیستند؛ زیرا این کتاب ها 

مربوط به رشته و حرفه آن ها است و باید بخوانند. این 
نوع کتاب خواندن ها با کتاب خوانی فرق می کند. باید 
از همین افراد پرسید که چندتا رمان خوانده اند؟ رومن 
روالن را می شناسند؟ چندتا از رمان های او را خوانده اند؟

البته من جراح کتاب خوان هم می شناسم که برای 
دل خودش، برای رفع خستگی یا جدا شدن دنیای سرد 
حرفه اش، کتاب می خواند. ولی درکل این طور نیست که 
راه انداختن چرخ کتاب خوانی را این طور ببینیم که چهارتا 

هنرمند توصیه کنند کتاب بخوانیم.
حداقل برای افراد بالغ اصال این طور نیست که 
فردا  از  و  بخوانند  کتاب  بگویم  آن ها  به  بازیگر  مِن 
همه بروند سراغ کتاب فروشی ها برای خریدن کتاب 
و کتاب خوانی؛ بلکه نیاز است که یک فرد به عنوان 
کارها  این  باشد.  آن ها  کنار  در  دائم  راهنما  و  مرشد 
مرشد می خواهد. برای ما بهترین مرشدها معلم های 
ما در مدارس و دانشگاه ها بودند، که وقتی راجع به 
کتابی لب تر می کردند، نایاب می شد؛ ولی االن این طور 
نیست، عوض کتاب، سی دی آواز خواننده لس آنجلسی 

در کیف بچه ها پیدا کردند.
* صحبت من هم همین است که مرجعیت فکری 
بچه های امروز تنها، آموزش و پرورش و خانواده نیست.

بیشتر  من  بحث  هست.  آن  مسئول  ولی   **
در باب مسئولیت اجتماعی هنرمندان است. ما االن 
هنرمندان زیادی داریم که در خیلی موارد صاحب نظر 
تاثیر  آن ها  گفتار  و  رفتار  از  هم  مردم  و  هستند 
هنرمندان  برخی  نقش  آن  مثبت  نمونه  می پذیرند؛ 
بحران هایی  در  مردمی  کمک های  جمع آوری  در 
است،  کرونا  مساله  همین  و  زلزله  و  سیل  مثل 
این  سوال  کردند.  همراهی  را  آن ها  هم  مردم  که 
است؟ نیفتاده  کتاب  برای  اتفاق  این  چرا  که   است 

افرادی مثل رسول خادم)قهرمان کشتی(،  بله، االن 
پرویز پرستویی و... این کارها را انجام می دهند. حتی 
پسر رسول خادم با همکاری پرویز پرستویی نمایش 
موزیکال »علمدار« را اجرا کردند که خود من هم در 
برای  هم  آن  فروش  عواید  و  کردم  نقش خوانی  آن 
مردم سیستان و بلوچستان بود؛ اما این مساله ربطی 
اولیه  نیازهای  اینجا بحث مربوط به  به کتاب ندارد. 
را  خود  اجتماعی  مسئولیت  دارند  خیلی ها  و  است 

انجام می دهند.
* اما به اعتقاد خیلی ها یک هنرمند به عنوان یک 
مرجع فکری در جامعه امروز، در رابطه با  کتاب که 
به نوعی بخش اصلی فرهنگ است، هم باید مسئولیتی 

داشته باشد.

هنرمندها  همه  زیرا  گفت؛  کلی  نمی توان   **
که  هم  آن هایی  باشند.  فکری  مرجعیت  نمی توانند 
مرجع فکری هستند، خیلی مشخص نیستند؛ یعنی متر 

و مقیاسی برای سوا کردن آن ها نیست.
در  نوجوانان  و  برای جوانان  امروز هنرمندانی 
دوره بلوغ کسانی هستند که شلوارپاچه تنگ بپوشند، 
داستان ها  این  از  و  کنند  پاره  را  زانوهایشان  سر 
مختلف  محافل  در  که  هنرپیشه ای  خانم های  یا 
دارند. طرفدارهایشان  پوشش های خاص  و  قیافه ها 
درمی آورند؛  را  آن ها  ادای  رفتار،  و  پوشش  در  هم 
مساله  و  بحث  گفتم،  که  همان طور  که  درصورتی 
کتاب عمیق تر از این حرف ها است. وقتی می گویم 
افراد  کردن  کتاب خوان  مسئول  پرورش  و  آموزش 
جامعه است، مسئولیتی را برای شما یادآوری کردم 
یعنی  برسید.  به جواب  تا  آن  دنبال  بروید  باید  که  
و...  کتاب خوان  ورزشکار،  هنرمند،  جامعه  ما  اگر 
پرورش شروع کنیم؛  و  آموزش  از  باید  می خواهیم، 

واال راه به جایی نمی بریم.
شما یک چوب را در نظر بگیرید؛ این چوب تا 
زمانی که نازک است، می توان سبد بافت، چون انعطاف 
باالیی دارد؛ اما وقتی که تبدیل به یک شاخه ضخیم 
شد، فقط به درد هیزم اجاق می خورد. به همین دلیل 
است که می گویم آموزش و پرورش است که می تواند 
بچه های ما که شاخه های نازکی هستند را به هر شکلی 

که می خواهد دربیاورد.
مثال همین شرکت های دانش بنیانی که ما را از 
واردات بی نیاز می کنند، در همین آموزش و پرورش رشد 
یافته اند  و در همین دانشگاه ها تحصیل کرده و برای این 
کار تربیت شده اند. یا اختراعات و مهندسی های معکوسی 
انجام می دهند که هیچ وقت فکر نمی کردیم در داخل 
کشور به چنین دانشی مجهز شویم. لذا درمورد کتاب 
و کتاب خوانی هم اگر قرار است کاری انجام شود، باید 
توسط آموزش و پرورش و از همان سنین کودکی که 
بچه ها قدرت یادگیری و دریافت شان باال است؛ اتفاق 
بیفتد. وگرنه برای آدم ۱۸ یا ۲۰ ساله که جذابیت های 

دیگری در زندگی مطرح است.
االن اگر من به یک جوان در سن بلوغ بگویم سعدی 
بخوان، حتما به من می خندد؛ اما ما در همین سنین مجبور 
بودیم شعر و پندهای سعدی را حفظ کنیم یا آنقدر مشق 
نوشتیم »نابرده رنج، گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان 
برادر که کار کرد« یا »برو کار کن مگو چیست کار...« که 
انگشت های مان پینه می بست؛ اما االن از این خبرها نیست. 

لذا گرفتاری االن ما گرفتاری فرهنگی و ریشه ای است.

کتاب خوان کردن مردم مرشد می خواهد 



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

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

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

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

شنبه 24 آبان 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1602

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 27۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: ۶۶۵۶2801-۶۶917312 -۶۶91۵2۶8      
فکس:۶۶12۶139

نگاه به تئاتر واقع بینانه نیست

تئاتر« عنوان  مدیرعامل »خانه 
نگاه  گذشته  سال های  طی  کرد 
وجود  تئاتر  به  نسبت  واقع بینانه ای 
نداشته و حاال زمان امتحان تاریخی 
و  فرهنگی  به محور  تا  است  مجلس 
روح آن که هنر است، توجه ویژه کند.

وضعیت  درباره  گیل آبادی  شهرام 
نامناسب بودجه حوزه فرهنگ به ویژه تئاتر طی دهه های گذشته و تأثیر این 
وضعیت، گفت: بودجه اولین مرحله سیاستگذاری عملیاتی یک فرایند است 
که بر اساس چشم انداز، مأموریت و اهداف تدوین می شود. هر بودجه ای 
اگر چند بخش جدی در درونس تعریف نشده باشد، شکست می خورد و 
نظارت بر آن کاماًل سلیقه ای می شود.وی متذکر شدم متأسفانه در فضای 
فرهنگی کشور چشم انداز روشنی وجود ندارد و توسعه فضای فرهنگی 

و هنری نیز متناسب با  فضای جمعیتی و نیازهای روز کشور نیست. 

»دردسر« تلویزیونی به زبان اردو دوبله شد

سریال طنز »دردسرهای عظیم 
۲« به کارگردانی برزو نیک نژاد برای 
دوبله  سحر  شبکه  اردوی  کانال 
وجایگزین سریال »پادری«  در کانال 
دومین  در  شد.  سحر  شبکه  اردوی 

سری مجموعه داستانی »دردسرهای عظیم« 
بچه ای در ماشین لطیف )با بازی جواد عزتی( 
پیدا می شود که او را در روند ازدواجش که در مراحل خواستگاری است، 
دچار مشکالت متعددی می کند. فرحان که در سری قبل دردسرهای عظیم 
مدیون کمک های لطیف است این بار در صدد جبران زحمات وی بر می آید 
و ماجراهایی طنز رقم می خورد. مهدی هاشمی، مریم سعادت، الناز حبیبی، 
مهران رجبی، پرستو گلستانی، شهین تسلیمی، صفا آقاجانی، امیر غفارمنش 
و... از دیگر نقش آفرینان این مجموعه تلویزیونی و ناهید انوری، سامان 
داورانی، سیده فاطمه زیدی، سیده زهرا زیدی، از جمله دوبلورهایش هستند.

گوینده پیش کسوت رادیو از دنیا رفت

گوینده  نورشاهی  محمدحسین 
بر  رادیو،  مختلف  شبکه های  پرسابقه 
را  فانی  دار  کرونا  بماری  به  ابتال  اثر 

وداغ گفت.
نورشاهی از سال ۵۸ کار با رادیو 

را شروع کرد و در حوزه های  نویسندگی، 
و  داشت  فعالیت  گویندگی  و  سردبیری 
یکی از مجریان برجسته سیما و صدا محسوب می شد . از جمله مجری 
برنامه های سحرگاهی رادیو در ماه رمضان بود. »به افق آفتاب« رادیو ایران 
نیز از جمله برنامه های وی بود. همچنین آخرین بار در رادیو »صورت 
ماه« را اجرا می کرد که به حدود یک سال پیش برمی گردد و این اواخر 
به دلیل کسالتی که داشت کم تر در رادیو حضور پیدا می کرد. او همچنین 
اولین گوینده رادیو ارتش بود و رادیو ارتش را راه اندازی کرد و برنامه های 

مختلفی در دوران جنگ داشت که در فضایی حماسی پخش می شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»قطار آن شب« به جشنواره کودکان و نوجوانان 
یونان رفت

فیلم سینمایی »قطار آن شب« 
و  قطبی  حمیدرضا  کارگردانی  به 
تهیه کنندگی بهروز رشاد در پنجمین 
حضور بین المللی خود در بخش رقابتی 

بین المللی  جشنواره  دوره  سومین  و  بیست 
فیلم کودکان و نوجوانان المپیا در پیرگوس، 

آمالیادا و چند شهر دیگر درغرب یونان روی پرده خواهد رفت.
این جشنواره که یکی از جشنواره های مهم کودکان و نوجوانان در 

اروپا محسوب می شود، از ۸ تا ۱۵ آذر ۱3۹۹ برگزار خواهد شد.
»قطار آن شب« با اقتباس از رمان احمد اکبرپور در ژانر کودک و 
نوجوان ساخته شده است و افشین هاشمی، سیامک صفری، مریم بوبانی، 
بهناز نادری، بهرام شاکری و بازیگر خردسال آیلین رشیدیان در این اثر 

سینمایی به ایفای نقش پرداخته اند.
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اولین چیزي که از بودجه ها حذف مي شود، بودجه فرهنگي است!

صابر قدیمي: مدیران فرهنگي یا دغدغه فرهنگ ندارند
 یا اصال فرهنگ را نمي شناسند!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵
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سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

و  بي کیفیت  ترانه هاي  ورود  اخیر،  سال هاي  در 
بي مختوا به موسیقي کشور بسیار شدت گرفته است و 
در حالي که در گذشته شاهد این دست ترانه ها در بین 
خوانندگان غیرمجاز بودیم، حاال مي بینیم که خوانندگان 
مجوزدار هم دائما در حال تولید آثاري هستند که از 
نظر ترانه بسیار نازل و سطحي مي باشند. صابر قدیمی، 
دانش آموخته  مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و 
در  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته   دکترای  دانشجوی 
دانشگاه عالمه طباطبایی است. بیشتر فعالیت های او 
در چند سال اخیر در حیطه  ادبیات، به ویژه ترانه، شعر 
طنز و شعر کالسیک بوده است. او برگزیده و در عین 
حال دبیر و داور چندین جشنواره ملی، سال ها در رادیو 
و تلویزیون به عنوان مجری و کارشناس برنامه های 
مختلف حضور داشته است. ناصر قدیمی با خوانندگانی 
همچون رضا صادقی، قاسم افشار و فریدون آسرایی 
همکاری داشته است و با وي همراه شدیم تا بیشتر 
درباره وضعیت این روزهاي ترانه در موسیقي کشور 

صحبت کنیم...
 

وارد  چطور  اصال  که  بگویید  برایمان  ابتدا  -در 
عرصه ترانه سرایی شدید؟

*از کودکی گیتار زدن را شروع کردم و در کارگاه 
نواختن گیتار شرکت می کردم. آن زمان معلم من ترانه 
می گفت، منتها به سبک و سیاق خودش و به شکل 
بود و سعی کردم من  برایم جذاب  او  دل نوشته. کار 
نیز ترانه بنویسم. اولین ترانه هایی که نوشتم در سن 
۱۵-۱۶ سالگی بود. کارهایی که از من منتشر شد نیز 
در آلبوم مرهم، فرامرز بهادرخان بود که در آن آلبوم 
دو ترانه داشتم. یکی از ترانه ها راجع به جانبازان بود 
که رادیو آن را پخش می کرد. رویکردم از همان ابتدا 
ترانه گفتن بود و بعد وارد خانه ترانه شدم. رفته رفته 
به مطالعه  به شعر کالسیک عالقمند شدم و شروع 
ادبیات کالسیک کردم. همزمان در کارم طنز دیدند 
و به من پیشنهاد دادند شعر طنز را هم جدی بگیرم و 

اینطور شد که شعر طنز هم سرودم.

-پس ابتدا ترانه سرا بودید و بعد شاعر شدید!؟
شعرواره هایی  اول  سال  همان  از  البته  *بله. 
می نوشتم ولی دغدغه  شاعر شدن نداشتم. رفته رفته 
ترغیب  تهران،  ادبی  مختلف  جلسات  در  حضور  با 
نقد  و  کنم  مطالعه  بگیرم،  پی  جدی تر  را  شعر  شدم 
از سن ۱۸ سالگی در  باشم.  داشته  پیشرفت  تا  شوم 
جشنواره های مختلفی شرکت کردم و رتبه آوردم. اول 
تفننی می نوشتم! اما تا به خود آمدم دیدم که در دریای 
ادبیات غرق شدم و لحظه  لحظه  مرا در برگرفت. حتی 
یادم هست شب امتحان استاتیک در دوره کارشناسی، 

فروغی بسطامی می خواندم!

تفاوت هایي  چه  شعر  و  ترانه  بین  نظرتان  -به 
وجود دارد؟

وجود  شعر  و  ترانه  بین  ماهوی  تفاوت  *اساسا 
ندارد. در تعریفی که من برای ترانه قائل هستم، هر 
متنی که نوشته می شود، حتی متن روزنامه، بالقوه ترانه 
است و اگر همراه با موسیقی باشد تبدیل به ترانه بالفعل 
ملودی  نیمایی  یا  اگر روی شعر سپید  یعنی  می شود. 
ترانه کرده اید. در  به  را تبدیل  آنها  بسازید و بخوانید، 
ترانه  به هر شعر محاوره ای،  است که  این  عامه  باور 
می گویند. اما ترانه بالقوه می تواند شعر باشد. بستگی به 
فرم و احساسی دارد که می خواهید همراه با فرم شود. 
یک جایی تبدیل به شعر و جایی دیگر تبدیل به ترانه یا 
داستان کوتاه می شود. هر سخن جایی و هر نکته مکانی 
دارد. محتوا و فرم در کنار همدیگر شکل می گیرند و در 
یک موقعیت خاصی پیش می روند. به همین خاطر من 
به ذات تفاوت بنیادینی بین شعر و ترانه نمی بینم. البته 
اگر خواننده ای بتواند ترانه ای را انتخاب کند که در آن 
شاعرانگی بیشتری وجود داشته باشد می تواند شاعران 
و طرفداران شعر کالسیک را هم با خودش همراه کند. 
گاهی شما چلوکباب می خرید و گاهی آدامس. موسیقی 
مصرفی ما مثل آن آدامس است. یک چیزی می آید چند 
روز باب می شود و بعد می رود ولی موسیقی درست و 
حسابی ماندگار است و باید به آن توجه کنیم چون با یک 
موسیقی که مثل آن آدامس استفاده می شود تفاوت دارد.

-به نظرتان چرا موسیقی پاپ نسبت به پیش از 
انقالب ترانه ماندگار کمتری دارد؟

*وقتی آدم  حرفه ای نباشیم چیزی خلق می کنیم 
که ماندگاری ندارد و زمان مصرف آن کم است. البته 
زندگی ما به سمت ساندویچی شدن پیش رفته است. 
االن سرعت همه چیز باالست. مثال اینستاگرام آمده 
داشته  تمرکز  نمی تواند  ثانیه  چند  از  بیشتر  ذهن  و 
است.  ماندگاری  مانع  زندگی  باالی  سرعت  باشد. 
مسئله بعدی هم عدم مطالعه و کسب اطالعات توسط 

ترانه سراها است.

-یعنی بی سوادی باعث شده که ترانه ها ادبیات 
قوی نداشته باشند؟

*بله. یک کارخانه وقتی مواد اولیه خوب نداشته 
باشد طبیعتا خروجی خوبی هم نخواهد داشت. وقتی 
باشد،  نخوانده  را  ما شعر حافظ و سعدی  ترانه سرای 
هر چیزی که می نویسد، فکر می کند عالی است. رفته 
رفته آنقدر کیفیت کار پایین می آید که خواننده می گوید 
این مزخرفات را من هم بلد هستم بنویسم، چرا باید 
به ترانه سرا پول بدهم؟ به همین خاطر خودش ترانه 
ترانه خوب  داریم که  ما خوانندگانی  البته  می نویسد. 
اغلب  رفته ایم که  به سمتی  االن  هم می گویند ولی 
خواننده ها خودشان به فکر خلق ترانه افتاده اند. البته در 
گذشته ما به این کلمات، ِمر می گفتیم و ملودی سازان 
ترانه  آن  روی  حرفه ای  ترانه سرایان  تا  می نوشتند 
بسرایند. ِمر آهنگسازان باسواد و پیشکسوت بعضا از 

شعر ناترانه سرایان اخیر بهتر بود.

اخیر  دهه  دو  ترانه سرایی  مشکل  -عمده ترین 
چیست؟

است.  بی سوادی  اصلی  مشکل  می کنم  *تاکید 
تمام ترانه سراهای خوب در دهه ۵۰ شعر می خواندند 
و باسواد بودند. افرادی مانند ایرج جنتی عطایی، شهیار 
قنبری و اردالن سرفراز تحت تاثیر نیما آمدند و یک روح 
تازه به ترانه دمیدند. پس از انقالب نیز افرادی مانند 
افشین یداللهی، اهورا ایمان و افراد دیگری آمدند. خود 
اینها شاعر و ترانه سرا هستند. یعنی ترانه آنها برگرفته 
از شعر فارسی است. پا بر پله هایی گذاشتند که قبال 
بزرگان و شاعران رفته اند. امروزه افراد زیادی که دارند 
ترانه می گویند فقط روی ملودی کلمه می گذارند و سواد 
الزم در ارتباط با این قضیه را ندارند. سواد الزم یعنی 
فیلم و تئاتر خوب دیدن و به خلق توجه کردند. ما این 
چیزها را نداریم و در ترانه دچار تکرار نخ نما و ابتذال 
شدیم و مثال در هر ترانه ای یکبار می گوییم: بزا دستاتو 
بگیرم! به همین خاطر لزوما نمی توانیم یک رویکرد 

مناسبی داشته باشیم.

-دلیل عامیانه شدن ترانه ها چیست؟
*وقتی مخاطبانی که در کنسرت شرکت می کنند 
سمت  به  موسیقی  متوسط  هستند،  پایین  سن  افراد 
تین ایجرها می رود و تبدیل به آن چیزی می شود که 
سلیقه بچه های ۱3-۱۴ ساله است. در آنجا به خاطر 
اینکه عمق صورت نگرفته است، طبیعتا تاثیر می گذارد 
و باعث می شود که کیفیت کارها کمرنگ شود. آن وقت 
من به عنوان تهیه کننده سعی می کنم به سراغ کارهایی 
افرادی پر  ُپر می کند. سالن  را چه  را  بروم که سالن 
می کنند؟ معموال پدر و مادرها به خاطر فرزندشان به 
کنسرت می روند. اینها تعیین می کنند که موسیقی ما چه 
آهنگ هایی داشته باشد. گاهی اگر موسیقی ساختمند و 
خوبی منتشر شود، خوششان نمی آید. البته در یکی دو 
ترانه های  سمت  به  دارند  خواننده ها  خود  اخیر  سال 
اجتماعی و دغدغه مندتر پیش می روند. آنقدر ترانه های 
خسته  هم  تین ایجر  بچه های  که  شنیده ایم  مزخرف 

شده اند و دوست دارند چیزهای جدیدتری را بشنوند.

-جالب است اشاره کردید تین ایجرها هم از این 
نوع ترانه ها خسته شدند. چرا سلیقه جامعه باید توسط 

سلیقه عده ای نوجوان جلو برود؟
به  داریم  که  مشکالتی  ۹۰درصد  نظرم  *به 
دست  ما  فرهنگ  که  وقتی  تا  برمی گردد.  فرهنگ 
مدیرانی باشد که بعضا سواد الزم را ندارند اتفاق خاصی 
نمی افتد. اگر به خاطر اینکه آدم خوبی هستم یا با یک 
مدیری نسبت دارم تبدیل به مدیر فرهنگی شوم، قطعا 
بود. مدیر فرهنگی خوب است که  مثمرثمر نخواهم 
مدیر و فرهنگی باشد. معموال اولین بودجه هایی که از 
مجلس حذف می شود بودجه فرهنگی است. تا وقتی که 
فرهنگ را به دردنخور و کوچک ببینند، هیچ تحولی به 
وجود نمی آید و وضعیت همینطور خواهد ماند. باید نگاه 
ساختارمند و اساسی درباره تغییرات بنیادین در فرهنگ 
ببینیم، در غیر اینصورت بعید می دانم وضعیت بهتر شود. 
اگر زیرساخت های فرهنگی اصالح شود نگاه ها درست 

می شود و طبیعتا وضعیت بهتر خواهد شد.

و  شرکت ها  موسیقی،  اهالی  ترانه سراها،  -خود 
سرمایه گذاران هم در این موضوع دخیل هستند...

اگر  است.  فرهنگی  مسئله هم مشکل  *همین 
فرهنگ باال برود که مخاطب ما کارهای پینک فلوید 
و بیتلز را دوست داشته باشد، تهیه کننده می گوید مردم 
چنین  بروم  هم  من  و  دارند  دوست  را  آهنگ ها  این 
کیترینگ  مثل  تهیه کننده  کنم.  تولید  را  آهنگ هایی 
غذا می ماند. وقتی مخاطب غذای فست فودی سفارش 
می دهد، او با خودش می گوید من چرا باید غذای سنتی 

درست کنم؟ در نهایت آن چیزی که سفارش می گیرد 
را تولید می کند. البته می تواند با سلیقه تر بچیند و بهتر 
عمل کند ولی در کل تحت تاثیر سفارش جامعه است.

یا  است  اندیشه  انتقال  ترانه،  کار  نظر شما  -به 
صرفا برای سرگرمی استفاده می شود؟

*به نظرم تلفیق این دو است. اساسا هنر همینطور 
دیگر  بخشی  است،  سرگرمی  هنر،  از  بخشی  است. 
هستند  موفق  آثاری  فرهنگسازی.  و  اندیشه  انتقال 
که به هر ۲بخش توجه داشته باشند. مثال در سینما 
یکسری فیلم ها وجود دارد که فقط فلسفی یا هنری  
به  دارند.  است و یکسری دیگر فقط جنبه سرگرمی 
نظرم فیلم هایی قوی تر هستند که هر ۲بخش را با هم 
داشته باشند و مخاطب عام و خاص را با هم راضی کند.

هر  در  و  دارد  زیادي  تاثیرگذاري  -موسیقي 
از  خالی  اینقدر  است... چرا  در دسترس  نیز  شرایطی 

فضای اندیشه است؟
*همه چیز به زیرساخت های فرهنگی برمی گردد. 
در یک جامعه ایده آل همه اینها انجام می شود. وقتی ما 
مشکالت فرهنگی مختلف داریم قطعا ضربه می خوریم. 
به نظرم مشکل اصلی همین است. ضمنا جهان امروز 
درگیر معنازدایی، تمسخر دانش و فضیلت است. استاد 
وارد  سالگی   ۱۸ در  ما  وقتی  می گفت:  آموزگار  ژاله 
دانشگاه شدیم تمام کتاب های کالسیک مهم را خوانده 
بودیم و اگر کسی مثال گلستان یا شاهنامه را نخوانده 
بود به او به عنوان یک فرد بی سواد نگاه می کردیم. 
امروزه چند نفر را می شناسید که بتوانند از روی غزل 
سعدی یا حافظ حتی درست بخوانند. ما متوهم  با ادا 
پنداری  خودمقدس  ویروس  که  هستیم  بی دانش  و 

آلوده مان کرده  است.  

-پژوهش در عرصه ترانه چقدر می تواند کارساز 
باشد و کمک کند؟

که  آخری  کتاب  کند.  زیادی  کمک  *می تواند 
نوشته ام  ارشدم  کارشناسی  دوران  پایان نامه  براساس 
 ۴۰۰ پژوهش  یک  کتاب  این  دارد.  نام  طنز،  طرز 
صفحه ای است که انتشارات سوره مهر آن را منتشر 
کرده است. در این کتاب نیز همین دغدغه را داشته ام تا 
در زمینه طنز و شگردهای طنازی اثر متفاوتی را تالیف 
کنم. چون خودم در سن نوجوانی نمونه  ساختارمند و 
کاربردی پیدا نکردم. در زمینه ترانه هم کتاب های آقای 

سعید کریمی موثر و کاربردی است.

-برگزاری کارگاه ترانه را چقدر تاثیرگذار می دانید؟

*کارگاه ترانه می تواند فرایند آموزش و یادگیری 
ترانه  کارگاه  در  اگر  که  مسئله  این  کند.  تسهیل  را 
شرکت کنید تبدیل به ترانه سرا می شوید را دور می دانم. 
ایده آل کارگاه این است که به شما کتاب خوب معرفی 
کند، اصول ابتدایی را بیاموزد، شما را نقد کند و کمی 
سرعت تان را باال ببرد وگرنه کارگاه نمی تواند معجزه 
متاسفانه  باشید.  داشته  شاعرانه  ذات  باید  شما  کند. 
بعضی از دوستانی که کارگاه برگزار می کنند، خودشان 
کارگاه الزم هستند! یعنی مشکالت اساسی و ابتدایی 
در فرم، تالیف و محتوای آثارشان مشهود است. بعضا 
دوستان در جلسات یا کارگاه هایی که برگزار می کنیم 
از من می پرسند نظرتان درباره مشکل وزن فالن شاعر 

یا ایراد دیگری چیست!

به  می خواهند  و  دارند  استعداد  که  -جوان هایی 
سمت این هنر بیایند باید چطور کشف و حمایت شوند؟

*یکی از راه های آن حضور در خانه ترانه است. 
در خانه ترانه آهنگسازان و خواننده ها هم حضور دارند 
و بچه ها می آیند آنجا ترانه های خودشان را می خوانند 
و دیده می شوند. یکی دیگر از راه ها این است که ترانه 
خود را در فضای مجازی برای خوانندگان ارسال کنند 
و با هم در تماس باشند تا بتوانند کارهای خودشان را 
ارائه بدهند. در حال حاضر فضای مجازی بسیاری از 
مسائل را حل کرده است. خواننده ها همه در فضای 
داشته  ایده آل  ترانه  اگر کسی  دارند.  مجازی صفحه 
به  دعوت  او  از  و  می خوانند  را  آن  خواننده ها  باشد، 
و  این است که ملودی  پیشنهادم  همکاری می کنند. 
ترانه را با هم برای خواننده ها بفرستند. یعنی دوستان 
با استعداد در ملودی سازی، ترانه و تنظیم گروه های 
اتود های جذابی تهیه کنند و  خالقانه ای را بسازند و 
باید  هنرمند  دارم  اعتقاد  بفرستند.  خوانندگان  برای 
که  بکشد  زحمت  خودش  برای  و  شود  قوی  آنقدر 
برابر هنرش سر تعظیم فرود آورد و برای  هر کسی 
انتخاب کند.  موفقیت خودش ترانه  و ملودی شما را 
اما متاسفانه بسیاری از نوآموزان دوست دارند یک شبه 
به اوج برسند و با بهترین ها کار کنند و برای موفقیت 

خود زحمت هم نکشند.

-با این موضوع موافق هستید که در عرصه ترانه، 
مافیا وجود دارد؟

*نه به آن معنا. اعتقاد دارم ساز و کارهایی وجود 
دارد که باعث می شود یکسری افراد بیشتر کار کنند. 
در بازار ترانه بداخالقی زیاد است ولی مافیا به آن معنا 
وجود ندارد. اگر فالن خواننده با فالن ترانه سرا معروف 
یا رفیق هستند، ترجیح می دهد کارش  شده است و 
ادامه بدهد. حاال می خواهیم اسم این کار را  او  با  را 
مافیا بگذاریم یا رفاقت!؟ به نظرم این رفاقت است که 

کارها را پیش می برد.

نظر  در  را  مالک هایی  چه  گفتن  ترانه  -برای 
می گیرید؟

اثر  *همانطور که اشاره شد معیارهای سنجش 
موفق در شعر و ترانه یکسان است. آنچه که در شعر 
تالیف جذاب و  مالک است مانند فرم سالم و موثر، 
یکپارچه و همچنین تصاویر و مضامین بکر و نوآورانه 

برایم اهمیت دارد.

-شما هم کتاب ترانه دارید و هم کتاب شعر طنز... 
با توجه به اینکه اوضاع کتاب خوانی خوب نیست، آیا 
آیا اصال  ترانه چاپ شود؟  توصیه می کنید که کتاب 

چاپ کتاب را نتیجه بخش می دانید؟
*بهتر است یکسری کارها ابتدا اجرا شوند و بعد 
به چاپ برسند. اگر متن آنقدر زیبا ت که بتواند به عنوان 
یا هر متن دیگری خوانده شود اشکال  شعر محاوره 
ندارد. منتها باید آنقدر خوب باشد که آدم از خواندن 
نمایشنامه های  خواندن  با  شما  مثال  ببرد.  لذت  آن 
چخوف مبهوت هنر او می شوید. حال اگر کارگردان 
قهاری آن را روی صحنه ببرد و بازیگران حرفه ای به 
خوبی بازی کنند، لذت انسان از درک آن اثر چند برابر 
می شود. اما تاکید می کنم ترانه برای چاپ باید مستقل 

جذاب و موثر باشد.

-به نظر شما رجوع خواننده ها به شعر شاعران 
خوب است؟

*اگر کالژ یک متنی با متن دیگر باشد که به 
این می ماند که شما  هم نخورند، خوب نیست. مثل 
یک درب زشت امروزی را در کاخ سعدآباد بچسبانید 
بگذارید.  کاخ  این  در  ببرید  را  مدرن  یا یک صندلی 
داشته  چیدمان  هنر  باید  هنرمند  می شود.  بد  خیلی 
باشد. شاید بردن آن صندلی به میان کاخ سعدآباد در 
بستر پست مدرن اتفاق خوبی شود ولی به شرط اینکه 
هنرمند مدرن و پست مدرن را به خوبی بشناسد. موافق 

کالژ نیستم، چون عموما چیز خوبی نمی شود.

متعدد  برنامه های  در  شما  حضور  به  توجه  -با 
چقدر  ادبیات  و  شعر  با  مرتبط  رادیویی  و  تلویزیونی 
هدایت گر  ترانه سرا  و  شاعر  یک  عنوان  به  توانستید 

عالقمندان در این عرصه باشید؟
*تالش خودم را کرده ام. مثال نزدیک به ۴ سال 
از  کوتاه  برنامه ای  ایران  رادیو  در  هر شب  که  است 
من پخش می شود که نام آن نیشدارو است. در این 
امروزی  با طنز در متون کالسیک و  را  برنامه مردم 
آشنا می کنم و به کتاب های خوب می پردازم. دوست 
دارم آنچه را که از استادان گرانقدرم مانند ابوالفضل 
زرویی نصرآباد، بهاالدین خرمشاهی، فرهاد طهماسبی، 
افشین یداللهی و دیگر بزرگواران آموخته ام، در اختیار 
مردم قرار بدهم و شاگرد خوبی باشم. همیشه تشنه  

آموختن و نقد بوده و هستم.

سعی  چقدر  ملی  رسانه  مخاطب  به  توجه  -با 
برای  مثبتی  قدم های  زمینه  این  در  دارید  و  داشتید 

بهبود شرایط ترانه سرایی بردارید؟
به دالیل مختلف رسانه ملی  این روزها  *البته 
سراغ  می دهند  ترجیح  مردم  ندارد.  را  قبل  مخاطب 
من  دارند.  هم  حق  البته  که  بروند  دیگر  رسانه های 
نداریم.  حضور  برای  چندانی  تمایل  قبل  مثل  نیز 
و  سیستان  از  عزیزی  دوست  می بینم  که  همین  اما 
رادیو  فقط  من  می گوید  و  می زند  پیامک  بلوچستان 
دارم، تلویزیون ندارم و از عرایض بنده تشکر می کند 
انگار دنیا را به من داده اند. در ارتباط با ترانه هم در 
مجری  و  کارشناس  عنوان  به  متعددی  برنامه های 
حضور داشته ام، اما متاسفانه فرصت مناسبی را برای 
صحبت درباره معضالت موسیقی قرار نمی دهند و با 
مشکالت فراوان و متعددی در این باره مواجه هستیم.

-صحبت پایاني شما...
*به همه و از جمله خودم پیشنهاد می کنم بیشتر 
کتاب بخوانیم و فیلم ببینیم. مطالعه را قطع نکنیم چون 
بسیار مهم است و مهمترین ابزار برای پیشرفت در ابعاد 

مختلف زندگی  است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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