
فشار حداکثری به پایان راه رسیده است
اسالمی  رئیسه مجلس شورای  عضو هیئت 
برای  بود  الزم  که  کاری  هر  مجلس  گفت: 
همان  از  و  داد  انجام  بورس  بازار  ساماندهی 
نقد  مورد  بورس  حوزه  در  دولت  غیرکارشناسی  ورود  ابتدا، 

مجلس بود.
برای  مجلس  اقدامات  درباره  آزاد  متفکر  اهلل  روح 

الیحه  دولت  پیش  چندی  گفت:  بورس،  بازار  ساماندهی 
افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی را به مجلس 
ارائه داد که البته در ابتدا می خواستند که این الیحه در جلسه 
سران قوا بررسی شود اما تأکید ما آن بود که این الیحه باید 

در مجلس بررسی شود و به تصویب برسد.
صفحه 2

 وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

تشریح جزئیات افتتاح ۱۵۵۰طرح آموزشی
تربیتی و رفاهی 

افت ۴۴ درصدی تقاضا در بازار مسکن
آمده،  دست  به  اطالعات  اساس  بر 
بین روزهای ۱۴ تا 2۱ آبان ماه تمایل برای 
فروش مسکن در تهران 2۴ درصد افزایش 
طرف  از  است.  داشته  کاهش  درصد   ۴۳.۷ تقاضا  و 
از مناطق کاهش و  دیگر قیمت پیشنهادی در نیمی 
که عمده  در شرایطی  یافت.  افزایش  دیگر  نیمی  در 
بازارهای جهانی در انتظار تحوالت سیاسی آمریکا به 
سر می بردند، آمارهای یک سامانه نشان میدهد از روز 
آبان عرضه  تا چهارشنبه 2۱  آبان ماه  چهارشنبه ۱۴ 
مسکن در شهر تهران  2۴ درصد افزایش یافته است. 
تمایل برای فروش در مناطق ۱، 2، ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۳، 
۱۴، ۱۵ و 2۱ به ترتیب به میزان ۷۴ درصد، ۵، ۳۵، ۱۰، 
۴۹، ۵۰، 2۰۰، 2۴۳، ۳۸۳ و 2۰ درصد رشد داشته است.
صفحه ۳

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان 

برق امید فرصت مناسبی 
برای اصالح الگوی مصرف است

4
 برای مددجویان ۸۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شود 

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مهرداد فرید: 

فيلمسازان به نظام 
سالمت كمك 

مي كنند

6ورزش
محمد بنا

بخاطر كرونا 
بستری شد

هنگ 7فر

تصميمات عجيب و غريب ستاد مبارزه با كرونا و البته تصميمات 
بحث برانگيز دولت درباره اتفاقات پيرامون اين بيماري و جلوگيري 
از شيوع آن همواره محل گاليه و تعجب كارشناسان و مردم بوده 
است. جالب است كه گويا در ستاد مبارزه با كرونا، هيچ تصميمي 
با كارشناسي و استفاده از نظر متخصصان مختلف گرفته نمي شود 

و معموال اين تصميمات شتابزده و غيركارشناسي هستند.

محمد بنا سرمربی تيم ملی كشتی فرنگی بزرگساالن به دليل 
ابتال به ويروس كرونا در بيمارستان بستری شد.

فدراسيون كشتی خبر داد كه آزمايش كرونای محمد بنا چند 
روز پس از تعطيلی اردوهای تيم های ملی كشتی مثبت شده 
و هم اكنون سرمربی تيم ملی كشتی فرنگی در بيمارستان 

بستری است.

مرتضی بريری، كارشناس حوزه ارتباطات، فرهنگ و حقوق 
انديشه  و  كتاب  فرهنگ،  حوزه  در  را  مطالبی  پيش تر  كه 
درباره  ديگری  يادداشت  به تازگی  كرده،  منتشر  مهر  در 
به  آن  در  و  نوشته  طالقان  از مشکالت فرهنگی شهر  يکی 

بی كتابخانه بودن اين شهر فرهنگ پرور اشاره كرده است. 

مهد مشاهير ادبيات 
هنوز كتابخانه 
عمومی ندارد

مجلس برای ساماندهی بورس همه كاری كرد گزارش خروج نخبگان 
به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شد

منصور کبگانیان درباره آخرین وضعیت به روز رسانی سند ملی 
نخبگان گفت: بحث نخبگان ابعاد مختلفی دارد، اول اینکه از بنیاد ملی 
نخبگان در خواست کرده ایم پیشرفت اجرایی سازی سند ملی نخبگان 
را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه کنند که در حال تهیه پیشرفت اجرایی 

سند نخبگان هستند و در دستور کار شورا قرار دارد.
صفحه 2

شرکت های  کنیم  عبور  که  بانک ها  ز  ا
و  وابسته اند  به دولت  بیشتر  ایران  سرمایه گذار در 
مهم ترین شرکت های سرمایه گذار در ایران وابسته 
به صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از جمله شستا، 
صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، 
صندوق بازنشستگی سازمان نیروهای مسلح و... هستند. این 

مجموعه ها به دلیل تعدد سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری 
در پروژه های بزرگ به صورت مشارکتی را ایجاد کرده اند و 
دولت باید تسهیالتی ایجاد کند که این صندوق ها بتوانند در 
بهتری  به صورت  بزرگ  پروژه های  در  سرمایه گذاری  بخش 

عمل کنند.
صفحه ۳

ابرپروژه های نفت و پتروشيمی؛ ناجی توليد ناخالص ملی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تسلیت 

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی 
ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای 

بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

جناب آقای ناصر میرزایی

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده 
و برایشان از درگاه خداوند متعال، مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل خواهانم
محمدرضا حسن بیگی- ناظم رام

تسلیت 

جناب آقای مطلبی

مدیر محترم روابط عمومی اداره کل اوقاف
 و امور خیریه استان سمنان

با کمال تاسف مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان را تسلیت 
عرض نموده علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل برای سایر بازماندگان 

از درگاه احدیت خواستاریم.

رضا تبیانیان و کارکنان دفتر سرپرستی 
روزنامه دنیای جوانان  در استان سمنان

آگهی مزایده عمومی
 یک مرحله ای 99/006

نوبت دوم
شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان در نظر دارد تیر چوبی اسقاط و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از داوطلبان شرکت در مزایده 
دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده پس از واریز مبلغ 2۵۰.۰۰۰ ریال به  حساب ۰۱۰۱۸۵۷2۹۳۰۰۵ بانک صادرات شعبه میدان سعدی سمنان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 

۵ روز کاری بهامور تدارکات شرکت واقع در سمنان– شهرک گلستان- بلوار کاشف - نبش میدان الغدیر- شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان مراجعه نمایید.
جهت دریافتاسناد مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir، از تاریخ انتشار این آگهي به مدت۵ روز ، اسناد رادریافت نمایند.

http//www. SEMEPd.ir : شماره تماس پیگیری ۹- ۳۳۴۳۵۱6۰ - ۰2۳ ) داخلی ۵۳6۱– ۵۳66 (نمابر : ۳۳۴۳۸۱۳۰- ۰2۳ وب سایت

قیمت کارشناسی واحدمقدارشرح کاالردیف
)ریال(

میزان تضمین  
)ریال(

مهلت خرید 
تاریخ بازگشایی تاریخ تحویل پاکت هااسناد

پاکت ها

۳۵۰.۰۰۰متر۹۵۰تیر چوبی اسقاط۱
  تا پایان وقت اداری    2۹ /۳۳.2۵۰.۰۰۰۹۹/۰۸

۹۹/ ۰۹/۰۹
ساعت  ۱۰ صبح

۹۹/۰۹/۱۰ جمع کل 
مبلغ فروش ضایعات از برنده مزایده نقداً دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار :
۱- ضمانت نامه بانکي قابل تمدید و معتبر با اعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم

2- واریز وجه نقد به حساب ۰۱۰۱۸۵۷2۹۳۰۰۵ بانک صادرات شعبه میدان سعدی به نام شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و ارائه رسید وجه
ب - به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهادهایي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 

می شود به  هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنًا شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه های برگزاری مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
نکته: شرکت کننده موظف است تصویر پاکت های» الف« و» ب« و» ج« و پاکت » مجموعه کامل اسناد « که در انتهای اسناد مزایده درج گردیده را روی چهار پاکت ارسالی خود 

)با چسب مایع( بچسباند. 
محل تحویل پاکت ها مزایده: سمنان - شهرک گلستان - نبش میدان الغدیر - دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

مرکزی _ حامد نوروزی : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی از رایگان شدن برق ۱۸۰هزار مشترک کم مصرف 

خانگی استان در طرح برق امید از آبان ماه سال جاری خبرداد.
مهندس محمد اله داد با اشاره به آغاز طرح برق امید از ابتدای 
آبان گفت:استان مرکزی دارای ۵۹۰هزار مشترک خانگی است که 
۳۱ درصد از مشترکان این بخش مشمول طرح ملی برق امید هستند.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته طرح های تشوبقی برای 
مشترکین صنعتی ،کشاورزی و عمومی اعمال شده است و  طرح 
برق امید  تنها مشترکان خانگی را شامل می شود، یادآور شد: انتظار 
می رود با اجرای این طرح ۱۰ درصد از مصارف در این بخش صرفه 
جویی شده و می تواند این مقدار در بخش های مولد همچون صنعت 

و کشاورزی استان مصرف شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: تعرفه 
برق امید از دوره جدید و از آبان ماه سال جاری برای مشترکان کم 

مصرف اعمال می شود.
وی تصریح کرد:تغییر نگرش و باور مصرف کنندگان برق خانگی 

به استفاده صحیح از منابع انرژی،اصالح مصرف مشترکین پرمصرف 
و حفظ محیط زیست با استفاده از ساز و کارهای تشویقی و بازدارنده 

از اهداف اصلی طرح برق امید محسوب می شود.
مهندس اله داد گفت: طبق تعرفه بندی انجام شده، مشترکان برق 
به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند 
که از این میان بهای برق مصرفی گروه کم مصرف با ۱۰۰ درصد 

تخفیف محاسبه می شود.
ادامه  در  مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
خاطرنشان کرد: مشترکانی که در ماه های گرم خرداد تا شهریورماه 
متوسط مصرف ماهانه آن ها در یک دوره تا ۱۰۰ کیلووات ساعت باشد 
در دسته کم مصرف، ۱۰۱ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت خوش مصرف و 
مشترکان با مصرف بیش از ۳۰۰ کیلووات ساعت جزو دسته پرمصرف 
شمرده می شوند و برای سایر ماه های سال نیز مشترکانی که مصرف 
آن ها تا ۸۰ کیلووات ساعت باشد شامل مشترکان کم مصرف، بین ۸۱ 
تا 2۰۰ کیلووات ساعت خوش مصرف و بیش از 2۰۰ کیلووات ساعت 
طبق تعرفه بندی طرح برق امید مشترک پر مصرف محسوب می شوند.

رایگان شدن برق ۱۸0هزار مشترک کم مصرف استان مرکزی 
در طرح »برق امید«

محسن پاک آیین
پــس از یــک مــاه جنــگ تلــخ و خونیــن بیــن جمهــوری آذربایجــان 
و ارمنســتان، بــه دنبــال پیروزی هــای آذربایجــان و بخصــوص آزادســازی 
ــوری  ــن جمه ــه ای بی ــیه، توافقنام ــری روس ــا میانجیگ ــا، ب ــهر شوش ش

آذربایجــان و ارمنســتان در تاریــخ بیســتم آبــان ۱۳۹۹ منعقــد شــد.
ــت آمده  ــه دس ــی ب ــتاوردهای نظام ــه دس ــن توافقنام ــاس ای ــر اس ب
ــده  ــظ ش ــا حف ــاز درگیری ه ــان آغ ــان از زم ــوری آذربایج ــرای جمه ب
ــازاخ  ــه ق ــان در منطق ــوری آذربایج ــی جمه ــدام و اراض ــه آغ و منطق
کــه تحــت تصــرف جمهــوری ارمنســتان بــود، از تاریــخ 2۰ نوامبــر بــه 
آذربایجــان واگــذار خواهنــد شــد. جمهوری ارمنســتان منطقــه کلبجــار را 
تــا ۱۵ نوامبــر 2۰2۰ و منطقــه الچیــن را تــا اول دســامبر 2۰2۰ تحویــل 
جمهــوری آذربایجــان خواهــد داد و در مجمــوع اراضــی اشــغالی آذربایجان 

غیــر از قــره بــاغ بــه ایــن کشــور بازخواهنــد گشــت.
بــرای نظــارت بــر آتــش بــس، گروهــی از نیروهــای حافــظ صلــح 
روســیه در طــول منطقــه تمــاس قره بــاغ کوهســتانی و در طــول کریــدور 
الچیــن بــه مــدت پنــج ســال مســتقر خواهنــد شــد  و ایــن تصمیــم، مدت 

بــرای ۵ ســال دیگــر نیــز قابــل تمدیــد اســت.
پذیــرش آتــش بــس یــک پیــروزی خــوب بــرای باکــو و یــک ناکامی 
بــرای ایــروان بــود. در کنــار ابــراز خوشــحالی الهــام علــی اف، پاشــینیان 
ــیار  ــتان بس ــردم ارمنس ــرای م ــس را ب ــتان، آتش ب ــر ارمنس نخســت وزی
دردنــاک خوانــد و گفــت: ایــن پیــروزی نیســت، امــا مــا هرگــز اذعــان 

ــم. ــه باخته ای ــم ک نمی کنی
 بــا ایــن توافــق، اراضــی اشــغال شــده آذربایجــان توســط 
ارمنســتان  تــا اول دســامبر )۱۱ آذر(  آزاد می شــود و مواضــع منــدرج در 
طــرح ایــران مبنــی بــر حمایــت از تمامیــت ارضــی آذربایجــان و ضــرورت 

آزادی اراضــی اشــغالی آذربایجــان و همچنیــن دیدگاه هــای رهبــر معظــم 
انقــالب، در مســیر اجــرا قرارمــی گــردد.

ــاغ هنــوز مشــخص نشــده و رفــع اشــغال از  البتــه وضعیــت قــره ب
اراضــی آذربایجــان و حفــظ تمامیــت ارضــی ایــن کشــور،  بــا عــودت قره 
بــاغ بــه ســرزمین اصلــی خــود، تکمیــل خواهــد شــد. طبیعــی اســت کــه 
در ایــن توافــق، جمهــوری آذربایجــان دســت بــاال را دارد امــا اگــر عــودت 
قــره بــاغ بــه آذربایجــان بــا مــرور زمــان مواجــه شــود، ســایه جنــگ و 

ناامنــی بــر ســر منطقــه باقــی خواهــد مانــد.
ایــن امــر کــه در توافــق آتــش بــس، مــدت حضــور نیروهــای حافــظ 
ــد کــه  ــه تداعــی می کن ــح روســیه، پنــج ســال اعــالم شــده، اینگون صل
حــل مناقشــه ممکــن اســت تــا پنــج ســال دیگــر بــا تاخیــر مواجــه شــود. 
بــا ایــن وضعیــت نمــی تــوان بــه پایــداری آتــش بــس مطمئــن بــود چــرا 
کــه ممکــن اســت ارمنســتان بــا تجدیــد قــوا و جلــب حمایــت سیاســی 
ــددا وارد  ــه، مج ــاد ارامن ــوای اتح ــت ل ــه ای و تح ــورهای فرامنطق کش

کارزار شــود.
ــز، بازگشــت  ــردم آذربایجــان نی ــی م ــه اصل ــن حــال مطالب  در عی
ــر،  ــن ام ــر در ای ــورت تاخی ــت و در ص ــور اس ــن کش ــه ای ــاغ ب ــره ب ق
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــو ب ــوی باک ــی از س ــرک نظام ــال تح احتم

ــود دارد. ــدف وج ه
بــا ایــن وصــف کمــاکان کشــورهای روســیه و ایــران بایــد 
تالش هــای میانجیگرانــه خــود را بــرای حــل کامــل مناقشــه ادامــه دهنــد 
تــا آتــش بــس فعلــی، بــه اســتقرار صلــح عادالنــه بــا بازگشــت قــره بــاغ 
بــه جمهــوری آذربایجــان منجــر شــود. در ایــن صــورت می تــوان امنیــت 
و ثبــات در منطقــه کــه موجــب پیشــرفت اقتصــادی کشــورهای درگیــر 

اســت را  شــاهد بــود.

دیدگاه

آتش بس در قره باغ مثبت اما ناکافی

صفحه 2



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1603- یکشنبه 25 آبان 21399 معه جا

مجلس برای ساماندهی بورس همه کاری کرد
کاری  هر  اسالمی گفت: مجلس  رئیسه مجلس شورای  هیئت  عضو 
که الزم بود برای ساماندهی بازار بورس انجام داد و از همان ابتدا، ورود 

غیرکارشناسی دولت در حوزه بورس مورد نقد مجلس بود.
روح اهلل متفکر آزاد درباره اقدامات مجلس برای ساماندهی بازار بورس، 
و  بورسی  شرکت های  سرمایه  افزایش  الیحه  دولت  پیش  چندی  گفت: 
فرابورسی را به مجلس ارائه داد که البته در ابتدا می خواستند که این الیحه 
در جلسه سران قوا بررسی شود اما تأکید ما آن بود که این الیحه باید در 

مجلس بررسی شود و به تصویب برسد.
افزایش شرکت های  بررسی الیحه  به  دولت  اصرار  علت  افزود:  وی 
بورسی و فرابورسی در سران قوا آن بود که تصور می کردند مجلس این الیحه 
را با تأخیر بررسی می کند اما مجلس شورای اسالمی سریعًا این الیحه را 
بررسی کرد و به تصویب رساند و در دو هفته این الیحه تبدیل به قانون شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: هدف مجلس 
بازار بورس جلوگیری شود  از ریزش  تا  از بررسی سریع این طرح آن بود 

و به دولت کمک کنیم تا بتواند مشکالت این بازار را حل و فصل کند.
به کار،  آغاز  از زمان  تأکید کرد: مجلس شورای اسالمی  آزاد  متفکر 
هر کاری که الزم بوده برای ساماندهی بازار بورس انجام داده است و همه 

تقاضاهای دولت از مجلس در حوزه بورس را هم انجام داده است.
نماینده مردم تبریز با تأکید بر اینکه مجلس در راستای آرامش بازار 
سرمایه و تقویت شرکت های بورسی عمل کرده است، گفت: مجلس جلسات 
متعددی با سهامداران حقیقی و حقوقی بورس برگزار کرد و مجموعه این 

اقدامات مانع بسیاری از صدمات در ماه های گذشته شد.

حل مسائل کشور با استفاده از توانایی علمی
 مراکز پژوهشی داخلی

حل  راه  کردن  پیدا  برای  گفت:  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  ظرفیت  از  استفاده  ما  اولویت  کشور  مسائل 

و حوزوی است.
علیرضا زاکانی در بازدید از حاشیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با 
اشاره به توانمندی های انقالب اسالمی و ظرفیت هایی که به برکت جمهوری 
اسالمی به وجود آمده است گفت: یکی از مظلومیت های انقالب اسالمی 

این است که نتایج و توانمندی های انقالب به خوبی معرفی نشده است.
وی افزود: این پژوهشگاه و از این نوع مجموعه ها که بعد از انقالب 
به تعمیق حاکمیت نظام و  تأسیس شده است می تواند کمک های مؤثری 
جامعه سازی کند. رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ۱۴ رویکرد 
اصلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در دوره جدید گفت: اولین 
و مهمترین رویکرد ما این است که در قانونگذاری مطابق با قانون اساسی 

نظرات عامالن دینی مورد توجه قرار گیرد.
اندیشه دینی در قانونگذاری  ادامه گفت: ترویج نقش مؤثرتر  وی در 

نیازمند کارهای بسیاری است.
را  پژوهشی  از ظرفیت مجموعه های  استفاده  و  برون سپاری  زاکانی 
در  بعدی  گام  برای  افزود:  و  برشمرد  پژوهش ها  برنامه های مرکز  از دیگر 
حال شناسایی همه مؤسسات، پژوهشگاه ها مدارس علمیه و دانشگاه هایی 
هستیم که این قابلیت را دارند تا دانش را در خدمت حکومت داری بیاورند.

پژوهشی  مجموعه های  از  ما  انتظار  و  مطالبه  مهمترین  افزود:  وی 
همراهی و همکاری در ایده پردازی و تصمیم سازی با مرکز پژوهش های 

مجلس است.
نظام  اساس  بر  اسالمی حرکت  در مجلس شورای  قم  مردم  نماینده 
مسائل کشور یکی دیگر از رویکردهای مرکز پژوهش ها بیان کرد و افزود: 
برای پیدا کردن راه حل مسائل کشور اولویت ما استفاده از ظرفیت دانشگاه ها 

و مراکز پژوهشی و حوزوی است.

فشار حداکثری به پایان راه رسیده است
دنیا  که  می دهد  نشان  امروز  دنیای  در  عالمت ها  همه  گفت:  رئیس جمهور 
را  خود  پایانی  دوران  حداکثری  فشار  و  نمی دهد  جواب  حداکثری  فهمیده، فشار 

طی می کند.
حجت االسالم حسن روحانی در مراسم افتتاح ۱۵۵۰ طرح آموزشی، تربیتی 
و رفاهی در سراسر کشور همراه با سه طرح بیمارستانی، با بیان اینکه خوشحالم که 
در سی و دومین هفته از افتتاح های مهم امروز، شاهد افتتاح پروژه های بسیار مهم 
در بخش آموزش و پرورش و سالمت بودیم، گفت: افتتاح های امروز ما از لحاظ 
فرهنگی بسیار اهمیت داشت. همه ما می دانیم پیشرفت کشور و حتی استقالل و 

امنیت ملی کشور در سایه آموزش فرزندان ما است.
وی افزود: فرزندان ما باید در کالس های درس علم و مهارت را بیاموزند و 
با اصول اخالقی و تربیتی آشنا شوند. همچنین باید با فرا گرفتن فرهنگ دینی و 

ملی، مسیر آینده خود را بیابند.
رئیس جمهور تاکید کرد: مدرسه جایگاه بسیار بااهمیتی است و معلمان نقش 
بسیار بزرگی دارند. امروز شاهد آن بودیم که هزار و ۵۵۰ پروژه آموزشی و تربیتی 
افتتاح شد که به معنای اهتمام دولت به مسئله آموزش و پرورش است. اینکه وزیر 
آموزش و پرورش اعالم کردند روزانه ۸.۵ میلیارد تومان برای زیربنای آموزش و 
به معنای آن است که دولت  پروژه ها دولت هزینه می کند،  این  توسعه و تکمیل 

اهمیت خاصی برای آموزش و پرورش قائل است.
روحانی اظهار داشت: اینکه امروز دیگر مدرسه های خشتی و گلی نداریم همه 

نشان دهنده این است که علم و تربیت برای ما مهم است.
وی تصریح کرد: در زمینه رفاهی نیز از ۱۸۰ مرکز رفاهی به ۴۰۴ مرکز رفاهی 
رسیدیم که رشد بیش از دو برابری را نشان می دهد. ما به روحیه معلمان اهمیت 
حقوق  ترمیم  برای  را  گسترده ای  تالش های  که  هستند  شاهد  مردم  و  می دهیم 

معلمان انجام داده ایم.
امروز حقوق  اینکه  معلمان، گفت:  افزایش حقوق  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
معلمان در هفت سال اخیر بیش از ۴ برابر افزایش داشته است نشان می دهد که ما 
به اهمیت آموزش و پرورش واقفیم. البته معلمان ما همیشه با عشق کار کرده اند. در 
آموزش و پرورش عدالت برای ما بسیار اهمیت دارد و معتقدیم روستایی و شهری، 

دختر و پسر همه باید از آموزش عمومی یکسان و رایگان استفاده کنند.
روحانی افزود: آموزش و پرورش فرهنگ یکسان جامعه را می سازند و موجب 
وحدت فرهنگی می شوند که خود برای وحدت، انسجام و امنیت ملی بسیار مهم است.

وی ادامه داد: از ابتدای دولت تأکید ما بر این بود که از آموزش حافظه محور 
برگردیم به آموزش پژوهش محور و امروز این تحول را شاهدیم و معتقدیم باید این 
مسیر را ادامه دهیم تا فرزندان این جامعه کتابخوان و محقق تربیت شوند. از سوی 
دیگر با توجه به توسعه دیجیتال، باید سواد دیجیتالی را به فرزندانمان آموزش دهیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به پروژه های افتتاح شده در حوزه بهداشت 
است.  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  افتخارات  جزو  داشت: سالمت  اظهار  درمان،  و 
تحولی که دولت در این دو دوره در حوزه سالمت به وجود آورده، بی سابقه است. 
از  ما  متخصصان  و  داده  رخ  کشور  سراسر  و  شهرها  روستاها،  در  تحوالت  این 
مرکز به بخش های مختلف رفتند. امروز مردم راحت تر به پزشکان و متخصصان 

دسترسی دارند.
روحانی با اشاره به طرح تحول سالمت، افزود: از سال ۹۳ طرح تحول سالمت 
را شروع کردیم و قدم به قدم پیش آمدیم تا به امروز رسیدیم و شاهد هستید که تنها 
امروز حدود ۸۱6 تخت بیمارستانی را افتتاح کردیم و همان طور که وزیر بهداشت 

گفتند تا اردیبهشت ماه حدود ۱۱ هزار تخت بیمارستانی دیگر افتتاح می شود.
وی تصریح کرد: در کل دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به بازسازی و افتتاح 
بخش های مختلف پزشکی بیش از دو برابر کل تخت های بیمارستانی تاریخ ایران 
تاریخ  یعنی کل  افتتاح شده است.  بیمارستانی  یازدهم و دوازدهم تخت  در دولت 
ایران را تا سال ۹2 محاسبه کنید و از سال ۹2 تا به امروز مجموعه تخت های افتتاح 
شده و بازسازی شده را کنار هم بگذاریم می بینیم که به بیش از دو برابر گذشته 

رسیده ایم که کار بسیار عظیمی است.

تشریح جزئیات افتتاح ۱۵۵0طرح آموزشی، تربیتی و رفاهی 
ست  یا ر ر  حضو با 
ح  طر  ۱ ۴ 2 2 ی  ر جمهو
آموزشی و ۱2۴ طرح تربیتی 
وزیر  و  شد  افتتاح  کشور  سراسر  در 
جزئیات  تشریح  به  پرورش  و  آموزش 

آن پرداخت.
یر  وز یی  ا میرز حاجی  محسن 
آموزش و پرورش در آیین افتتاح ۱۵۵۰ 
پروژه آموزشی، تربیتی و رفاهی که به 
صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رییس 
جمهور برگزار شد، اظهار کرد: افتتاحیه 
پروژه   ۵۵۰ و  هزار  شامل  امروز  های 
آموزشی، تربیتی و رفاهی در ۳۱ استان 
کشور است که ۳۳۸ شهرستان است و 
کتابخانه،   ۱2۳ هزار کالس،   ۸ شامل 
کانون تربیتی، دارالقرآن و نمازخانه که 
هزار   ۱2۸ و  میلیون  یک  مجموع  در 
متر مربع مساحت را با اعتباری معادل 
سه هزار و 6۳۰ میلیارد تومان که ۳۰ 
درصد این مبلغ را خیرین تامین کرده 

اند، می شود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 
با افتتاح این پروژه ها ۵۰۰ هزار دانش 
آموز، ۳۰ هزار معلم و مربی از فضاهای 
آموزشی نوساز، ایمن و استاندارد بهره 
نیز  رفاهی  بخش  در  شوند.  می  مند 
و  معلم   ۳۵۰ روزانه  هم زمان  استفاده 
خانواده آنها از امکانات اقامتی و بیش 

و  پذیرایی  تاالرهای  از  نفر  هزار   2 از 
جلسات استفاده می شود که نقشی در 

تکریم و منزلت معلمان دارد.
آنچه  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
بخش  رسد  می  داری  بهره  به  امروز 
در  است.  دولت  خدمات  از  کوچکی 
دولت ۷۴ هزار کالس درس معادل ۱۰ 
رسیده  داری  بهره  به  مترمربع  میلیون 
است. همچنین روزانه 2.2 میلیارد تومان 
و در دولت دوازدهم روزانه ۸.۴ میلیارد 
تومان برای نوسازی مدارس هزینه شده 
و رشد ۳۷۳ درصدی را نشان می دهد. 
با ۴۱۵  مدرسه  کرمانشاه ۷۸  زلزله  در 
کالس آسیب کلی و جزئی دید ولی در 
ازای آن، 262 مدرسه و ۱۰6۵ کالس 
درس جدید احداث شد و سرانه فضای 

آموزشی استان از ۵.۷ متر مربع به 6.۴ 
مترمربع افزایش یافت.

خیرین  کمک  با  کرد:  بیان  وی 
روز  هر  زلزله،  از  پس  روز  هزار  در  و 
آماده  کرمانشاه  در  درس  کالس  یک 
شده است. در سیل سه استان گلستان، 
خوزستان و لرستان هم ۱22 مدرسه با 
به  و  شد  تخریب  درس  کالس   ۵۳۸
وارد  جزئی  آسیب  هم  کالس   ۴۱۱۸
شده بود که تمام این مدارس تا قبل از 
مهر ۹۹ تامین و احداث شد. همچنین 
در زمینه سیستم های گرمایشی نیز گام 
بلندی برداشته شده است. در دولت 2۳۰ 
هزار کالس درس با جایگزینی سامانه 
اند  شده  سازی  ایمن  استاندارد،  های 
در  غیراستاندارد  نفتی  های  بخاری  و 

جمع  شهری  گاز  از  برخوردار  مناطق 
آوری شده اند.

می  مدرسه  ما  کرد:  تاکید  وی 
سازیم تا انسان بسازیم؛ انسانی متعامل، 
گروی  در  دلش  که  قانع  ماهر،  سالم، 
دین و مکتب و سرزمین باشد. آموزش 
کارآمد در پویایی اقتصادی، کارآفرینی، 
رونق کسب و کار، کاهش نابرابری های 
اجتماعی، کاهش فقر و ناتوانی، تقویت 
از  ناشی  حوادث  کاهش  و  آوری  تاب 

آن موثر است.
ینکه  ا بیان  با  میرزایی  حاجی 
اقداماتی برای رفاه فرهنگیان نیز انجام 
شده است گفت: برای احداث بیش از ۴۳ 
هزار واحد مسکن فرهنگیان برنامه ریزی 
شد که عملیات احداث آن آغاز شده است. 
۱۸۰ مرکز رفاهی به ۴۰۴ واحد افزایش 

یافته و ۱2۵ درصد رشد یافته است.
افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  پیشکسوتان  برای  ای  ویژه  باشگاه 
و  شده  طراحی  العالج  صعب  بیماران 
این  از  سال  در  روز  نفر-  هزار   ۷۰۰
حقوق  شوند.  می  برخوردار  ظرفیت 
یافت  افزایش  استخدامی  ظرفیت  و 
رشد  درصد   2۸6 عمرانی  اعتبارات  و 
بلندی  اقدامات  از  یافته است و حاکی 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  که  است 

برداشته شده است.
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گزارش خروج نخبگان به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شد
نخبگان  ملی  بنیاد  گفت:  کشور  علمی  جامع  نقشه  راهبری  ستاد  دبیر 
گزارش خروج نخبگان را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه داده است که 

ارزیابی و نقد می شود.
منصور کبگانیان درباره آخرین وضعیت به روز رسانی سند ملی نخبگان 
بنیاد ملی نخبگان در  از  اینکه  ابعاد مختلفی دارد، اول  گفت: بحث نخبگان 
خواست کرده ایم پیشرفت اجرایی سازی سند ملی نخبگان را به شورای عالی 
انقالب فرهنگی ارائه کنند که در حال تهیه پیشرفت اجرایی سند نخبگان هستند 
و در دستور کار شورا قرار دارد.وی ادامه داد: بحث دیگر مربوط به خروج نخبگان 
است که این موضوع نیز در دستورکار شورا قرار دارد، بحث خروج نخبگان نیز 
خود چندین بخش دارد، برخی فکر می کنند که خروج نخبگان فقط مربوط 
به المپیادی ها و ۱۰۰ نفر اول کنکور است در حالی که این طور نیست، ما در 
مورد تمام متخصصان و نخبگان کشور حساس بوده و از بنیاد ملی نخبگان در 

خواست کرده ایم گزارش جامعی در مورد تمام نخبگان ارائه کنند.
افزود: فعاًل در حال حاضر  دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور 
گزارش خروج نخبگان در دستور کار شورا قرار دارد بنیاد ملی نخبگان گزارشی 

نیز در این خصوص ارائه کرده است که ارزیابی و نقد می شود.
وی ادامه داد: ولی در مجموع باید گفت که گزارش پیشرفت سند نخبگان 
باید چندین بار بین بنیاد و شورا رفت و برگشت داده شده و بررسی شود تا 
موارد درخواستی شورا بر اساس شاخص ها در سند قرار گیرد و پس از آن سند 

در دستور کار شورا قرار گیرد.

شورای سنجش با کنکور ۱۴00 بر مبنای نظام قدیم موافقت نکرد
قدیم  نظام  برای   ۱۴۰۰ کنکور  با  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای 
بر  صرفًا  بعدازآن،  و   ۱۴۰۰ سال  سراسری  آزمون  کماکان  و  نکرد  موافقت 
مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-6 برگزار  می شود. به گزارش خبرنگار 
مهر، دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در رابطه با آزمون سراسری 

سال ۱۴۰۰ اطالعیه داد.
کمیسیون  اعضای  از  تعدادی  درخواست  به  بنا  اطالعیه  این  اساس  بر 
آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس محترم شورای اسالمی مبنی بر بررسی 
امکان تمدید کنکور نظام قدیم و انجام سنجش با دو آزمون جداگانه )دو مجموعه 
سوال براساس دروس نظام قدیم و نظام جدید( در سال ۱۴۰۰، موضوع درجلسه 
فوق العاده شورای سنجش و پذیرش دانشجو )جلسه 2۵( روز 2۰ آبان ۹۹ مورد 

بحث و بررسی کارشناسی دقیق قرار گرفت.
در این جلسه مصوبه جلسه 2۴ شورای مذکور تاریخ 22 مهر ۹۹ مجدداً 
مورد تائید و مقرر شد »آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، صرفًا بر مبنای 

دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-6 برگزار شود«.

راه اندازی سومین سایت اینترنت نسل پنجم در دانشگاه تربیت مدرس 
رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: سومین سایت اینترنت نسل پنجم در 

دانشگاه تربیت مدرس به بهره برداری رسید.
محمد تقی احمدی، افزود: در زمینۀ استانداردسازی پروتکل های ارتباطات 
در  فعالیت ها  این  اوج  نقطه  که  است  شده  دیده  تدارک  برنامه هایی  آینده، 

زمینه های بین رشته ای خواهد بود.
رییس دانشگاه ابراز امیدواری کرد این حرکت مشترک، در زمینه های بین 
رشته ای از جمله پزشکی دیجیتال و سایر حوزه های سالمت هم توسعه پیدا کند. 

با استفاده ار اینترنت نسل پنجم کاربران می توانند با سرعت یک و نیم 
گیگ بر ثانیه تجربه دانلود آنالین داشته باشند. این تکنولوژی می تواند تحولی 
اتومبیل های خودران، پخش  ایجاد شهرهای هوشمند، سالمت هوشمند،  در 

ویدیو با کیفیت باال و بازی آنالین ایجاد کند.

اشرار شرق تهران دستگیر شدند 
اراذل و اوباشی که اقدام به تیراندازی و تخریب یک سوپرمارکت در فلکه 

اول مقداد کرده بودند، دستگیر شدند. 
سرهنگ یعقوب علی رجبیان  گفت: چهاردهم مردادماه سال جاری، درگیری و 
تیراندازی در فلکه اول مقداد، به سامانه ۱۱۰ پلیس گزارش داده شد و بررسی های 
پلیس مشخص ساخت افراد شروری که شهرستان پردیس، به تهران آمده بودند، 

در فلکه اول مقداد برای تالفی، به دنبال قدرت نمایی بودند.
وی افزود: اشرار یاد شده بی توجه به حضور یک مشتری زن در مغازه اقدام 

به تهدید و تخریب مغازه کرده بودند.
سرهنگ رجبیان خاطرنشان کرد هر سه نفری که این اقدام شرورانه را انجام 
داده بودند، دستگیر شده اند که دو نفر آنان سابقه سرقت و درگیری قبلی هم دارند. 

قاتل سگ گردان به انتهای خط رسید 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان از دستگیری قاتل سگ  گردان خبر داد.

علی اصفهانی در تشریح وقوع قتلی فجیع بیست و یکم آبان ماه اظهار داشت: 
ساعت 22 چهار شنبه شب هفته گذشته گزارش یک مورد قتل دریافت و بالفاصله 
دستورات الزم توسط بازپرس ویژه قتل ، به منظور دستگیری قاتل صادر شد. 
تحقیقات مقدماتی مشخص ساخت مقتول به منظور محافظت از خواهرزادگان 

خردسالش از حمله سگ یکی از اهالی محله که بدون نظارت رها شده بود، شیئی 
را به سمت سگ پرتاب کرده و مالک سگ در واکنش به این عمل مبادرت به ایراد 
جرح با چاقو کرد و متواری شد. متاسفانه فرد مضروب  که جوانی 2۸ ساله بود بر اثر 
شدت جراحت فوت کرد و قاتل در کم ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.

اختالف خانوادگی منجر به قتل مادر خانواده شد 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی کوهبنان گفت: اختالف خانوادگی در کوهبنان 

منجر به قتل مادر خانواده شد . 
سر  بر  مذکور  مناقشه  در  داشت:  اظهار  میرزایی عبدالیوسفی  محمدمهدی 
ملک که منجر به درگیری لفظی بین مادر و پسر خانواده شد متهم به قتل ضمن 
مصرف مواد مخدر و استفاده از چاقو اقدام به وارد کردن ضربه به گلوی مادرش 

کرد که منجر به قتل مادر خانواده شد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی کوهبنان ابراز داشت: متهم به قتل پس از 
وقوع حادثه نسبت به معرفی خود به کالنتری شهر کوهبنان اقدام کرد که در حال 
حاضر با صدور قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شهرستان زرند شده است.

خودسوزی شهروند مشهدی در پزشکی قانونی 
روز  صبح  خود،  علیه  قانونی  پزشکی  صادره  رأی  به  اعتراض  در   فردی 
چهارشنبه هفته گذشته اقدام به خودسوزی در حیاط اداره پزشکی قانونی مشهد 

کرد که خوشبختانه با کمک مردم و عوامل حاضر در صحنه نجات یافت.
ماجرا از آن جا شروع شد که این فرد بعد از درگیری با مادر و خواهرش 
در پی اختالفات مربوط به ارثیه پدری، شکایتی را در پزشکی قانونی مطرح 
اداره پزشکی  نبود، در حیاط  او  به سود  این که رای صادره  به علت  اما  کرد 
در  حاضر  حال  در  و  کرد  خودسوزی  به  اقدام  مشهد  سناباد  خیابان  قانونی 
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پارلر، رقیب توییتر، از زمان انتخابات آمریکا 
تقریبا ۱ میلیون بار دانلود شده است

پارلر شبکه ای اجتماعی است که به توییتر شباهت دارد و امکان انتشار آزادانه ی 
دیدگاه  را برای همه فراهم می کند. آمار جدید از افزایش ناگهانی محبوبیت پارلر 

خبر می دهد.
انتخابات ریاست  جمهوری 2۰2۰ ایاالت متحده پس از مدت ها انتظار سرانجام 
برگزار شد و با وجود هیاهوی چند وقت اخیر، رسانه ها جو بایدن را برنده ی انتخابات 
اعالم می کنند. بر اساس گزارش های اخیر، به  دنبال باخت دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاست  جمهوری آمریکا میزان دانلود اپلیکیشنی با نام پارلر Parler به  شکلی در 
خور توجه افزایش پیدا کرده است؛ از پارلر به عنوان جایگزین ایدئولوژیک فیسبوک 
و توییتر یاد می شود. چند ماه پیش پارلر در بین کاربران توییتر فارسی به محبوبیت 

رسیده بود؛ اما خیلی زود فراموش شد.
 SensorTower(( بر اساس آمار منتشرشده توسط مؤسسه ی سنسورتاور
، اپلیکیشن پارلر در بازه ی ۳ نوامبر 2۰2۰ )۱۳ آبان ۱۳۹۹( یعنی روز انتخابات تا ۸ 
نوامبر 2۰2۰ )۱۸ آبان ۱۳۹۹( درمجموع ۹۸۰ هزار بار دانلود شده است. سنسورتاور 
می گوید بیش از نیمی از این تعداد دانلود )6۳6 هزار دفعه( در روز ۱۸ آبان انجام 
آمده که آماری فوق العاده است. مجموع دانلود پارلر، شامل آمار دانلود در گوگل پلی 

استور و اپل اپ استور می شود. 
افزایش ناگهانی شمار دانلودهای پارلر باعث شده است این شبکه ی اجتماعی 
به صدر رتبه بندی محبوب ترین عناوین در فروشگاه های آنالیِن اپلیکیشن برسد. 
درحال حاضر پارلر در رتبه ی نخست اپلیکیشن های رایگان اپ استور iOS قرار دارد؛ 
این درحالی است که پارلر در روز 2 نوامبر 2۰2۰ )۱2 آبان ۱۳۹۹( در جایگاه ۱۰2۳ 
قرار داشت. جایگاه نخست اپلیکیشن های گوگل پلی استور نیز به پارلر اختصاص 
دارد؛ این اپلیکیشن توانسته است در بازه ی یک هفته ای از رتبه ی ۴۸6 به رتبه ی 
نخست پلی استور برسد. بر اساس آنچه سنسورتاور ادعا می کند، پارلر تاکنون تقریبا 

۳٫6 میلیون بار در ایاالت متحده ی آمریکا دانلود شده است. 
تفاوت مهم پارلر با رسانه ای مثل توییتر، ادعای این شبکه ی اجتماعی مبنی  بر 
رعایت کامل آزادی بیان است. پارلر طی چند وقت اخیر به محفلی برای اعتراضات 
حزب محافظه کار ایاالت متحده به نتایج اخیر انتخابات ریاست  جمهوری تبدیل شده 
 Stop the Steal(( »است. بررسی ها نشان می دهد پویش »دزدی را متوقف کنید
در پارلر به صورت فعاالنه پیگیری می شود؛  این درحالی است که توییتر و فیسبوک 

به طور جدی با این پویش برخورد می کنند.
شماری از کارشناسان برجسته ی محافظه کار در چند روز اخیر به فالورهای خود 
در شبکه های اجتماعی مختلف گفته اند سراغ نصب پارلر بروند. تمامی این کاربران از 
نحوه ی مدیریت و نظارت بر توییتر و فیسبوک ناامید شده اند و به  دنبال جایی مثل 

پارلر می گردند تا نظر خود را آزادانه بیان کنند. 
پارلر به محفلی برای تئوری های توطئه ی راست گرا  نظیر آنچه دنبال کنندگان 
»دزدی را متوقف کنید« ادعا می کنند، تبدیل شده است. پارلر در ایمیلی که چند 
روز پیش برای رسانه ها ارسال کرد، نوشت برترین پست منتشرشده در این شبکه ی 
اجتماعی متعلق  به رسانه ی NTD News )وابسته به فرقه ی فالون گنگ( است. 
این پست به به وجود برخی مشکالت و ناهماهنگی های آماری در شمارش رأی های 

انتخابات آمریکا اشاره می کند.
در ماه های اخیر، توییتر و فیسبوک سیاست های سخت گیرانه ای برای مقابله 
با پست های حاوی اطالعات غلط درباره ی انتخابات آمریکا اتخاذ کردند تا حدی 
که شاهد اعمال این سیاست های برای پست هایی که ترامپ منتشر می کرد بودیم.

به  دنبال آغاز انتخابات، سیاست های وضع شده در توییتر و فیسبوک به  شکلی 
سردرگم کننده اعمال شدند. اکثر قوانین، متوجه پست های منتشرشده توسط ترامپ 
بودند؛ ترامپ پس از آغاز انتخابات بارها در توییتر و فیسبوک ادعا کرد مشکالتی در 
زمینه ی رأی گیری پستی وجود دارد و باید فرایند شمارش رأی به  حالت تعلیق دربیاید.

ترامپ همچنین پیش از شمارش کامل رأی های پنسیلوانیا اعالم کرد در این 
ایالت برنده شده است،؛ اما پس از شمارش کامل معلوم شد اکثریت ساکنین ایالت 
پنسیلوانیا به جو بایدن رأی داده اند. به عنوان نتیجه ی این اتفاقات، ۱6 توییت دونالد 

ترامپ با محوریت انتخابات، شامل برخی محدودیت ها شدند.

رییس سازمان نوسازی 
مدارس گفت: برآنیم تا عالوه 
بر استاندارد بودن بین المللی 
مدارسی که ساخته می شود این مدارس 
و  باشند  اسالمی  ایرانی  معماری  واجد 
محیط  دوستدار  محله،  با  تعامل  محل 

زیست و… باشد.
ییس  ر مهر  نی  رخشا هلل  مهرا
مراسم  در  مدارس  نوسازی  سازمان 
تربیتی  و  آموزشی  های  طرح  افتتاح 
وزیر  و  جمهور  رییس  حضور  با  که 
آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: از 
وزیر  حمایت  و  جمهور  ریاست  اهتمام 
آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه 
تشکر می کنم. مدرسه امروز فقط یک 
بلکه ویترین وضعیت  ساختمان نیست 
علمی و فرهنگی و نماد هویت ملی از 
مرکز تا دور افتاده ترین مناطق مرزی 

کشور است.
تربیت  کانون  ما  داد:  ادامه  وی 
تمام ساحت نسل آینده هستیم. برآنیم 
مدارسی  بودن  استاندارد  بر  عالوه  تا 
این مدارس واجد  که ساخته می شود 
در  و  باشند  اسالمی  ایرانی  معماری 
عین حال محل تعامل با محله، دوستدار 

محیط زیست و… باشد.
رخشانی مهر بیان کرد: همچنین با 
توجه به بحران هایی مثل سیل و زلزله 
که کشور را درگیر می کند، برآنیم که 
این مدارس کانون مدیریت بحران مانند 

سیل و زلزله ما باشد.
مدارس  نوسازی  سازمان  رییس 
فرهنگ  توسعه  نیازمند  ما  کرد:  اظهار 
شاهد  امروز  هستیم.  سازی  مدرسه 
مشارکت ۳۰ درصدی در مدرسه سازی 
توسط خیرین هستیم و در کنار آن توجه 
دولت در ایمن سازی فضاهای آموزشی 
در تاریخ مدرسه سازی کم نظیر است.

وی گفت: همین موضوع که قرار 
است با دستور ریاست جمهوری با تامین 
۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش 
سهام شاهد تحقق ایمن سازی مدارس 
باشیم، نشان دهنده اهتمام دولت در امر 

مدرسه سازی است.
امروز   کرد:    اظهار   مهر    رخشانی  
نظیری  بی  های  پروژه  افتتاح  شاهد 
طرح  اجرای  با  حال  عین  در  هستیم. 
هزار   ۱۵۰ از  بیش  امروز  آجر  به  آجر 
طرح  این  به  خرد  های  کمک  با  نفر 
پیوستند. همچنین در نوسازی مدارس 

را  پروژه   2۵۰۰ ایم  توانسته  کشور 
هزار   ۱۵ امروز  برسانیم.  سرانجام  به 
با 2 میلیون متر مربع و  کالس درس 
بودجه بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان بهره 

برداری می شود.
کنون  تا   ۹2 سال  از  گفت:  وی 
روزانه 2۷ کالس درس تحویل آموزش 
روزانه  ۸     ۴    و  است  شده  پرورش  و 
و  گرمایشی  سیستم   به  درس   کالس 
است  شده  مجهز  استاندارد  سرمایشی 
و خوشبختانه مدارس خشتی و گلی از 
ادبیات مدرسه سازی حذف شده است. 
هر روز ۱۰ کالس درس ناایمن تخریب 
و بازسازی یا ایمن سازی شده است و به 
طور متوسط روزانه ۸.۴ میلیارد تومان به 
این امر مهم اختصاص داده شده است.

رخشانی مهر در بخش دیگری از 
برنامه  رییس سازمان  سخنانش گفت: 
کمک  همکارانشان  و  کشور  بودجه  و 
مقدس  جهاد  به  توجهی  قابل  های 
استان  مدرسه سازی داشتند که در ۱۰ 
و  سیستان  و  تهران  جمله  از  کشور 
بلوچستان با کمترین سرانه و بیشترین 
توجه  نیازمند  کماکان  تخریبی  فضای 

ویژه و عنایت دولت است.

* اشتغال 2۴۰ نفر با افتتاح طرح 
های رفاهی 

علی  همچنین  مراسم  این  در 
و  برنامه ریزی  معاون  ترکمن  الهیار 
پرورش  و  آموزش  وزیر  منابع  توسعه 
نیز در خصوص افتتاح ۴ مرکز رفاهی 
کنار  در  گفت:  کشور  فرهنگیان  برای 
فضاهای  تربیتی  آموزشی  فضاهای 
اهمیت  معلمان  رفاهیات  به  مربوط 
اشاره  نیز  بنیادین  دارد. در سند تحول 
شده که این فضاها باید در دستور کار 
قرار بگیرد چون تاثیر زیادی در روحیه 
فرهنگیان و حضور موثر آنها در مدرسه 
دارد و همین طور در راستای تکریم باید 

مورد توجه قرار بگیرند.
وی ادامه داد: امروز این مراکز در 
افتتاح  اردبیل  و  فارس، کرمان  تهران، 
می شود و این مراکز با بخش خصوصی 
ساخته شده است که ظرفیت ۳۰۰ تخت 
را دارند و زمینه اشتغال 2۴۰ نفر را به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم 
می کنند. همچنین این مراکز ۴۱۰ نفر 
ظرفیت در رستوران ها، ۱۵۰۰ ظرفیت 
نفر   ۴6۰ و  پذیرایی  های  سالن  در 
ظرفیت را در سالن های کنفرانس دارند.

مدارس باید کانون تعامل محله و کانون مدیریت بحران باشند

تعهد  گفت:  امداد  کمیته  رئیس 
کمیته امداد در برنامه ششم توسعه کشور 
ایجاد ۳۵۰ هزار شغل است اما این نهاد 
تا پایان برنامه، ۸۰۰ هزار فرصت شغلی 

راه اندازی خواهد کرد.
اشتغال  بختیاری،  سیدمرتضی 
در  امداد  کمیته  راهبرد  مهمترین  را 
و  کرد  عنوان  مددجویان  توانمندسازی 
توسعه  ششم  برنامه  اساس  بر  افزود: 
کشور، کمیته امداد مکلف است ساالنه 
پنج ساله  دوره  در مجموع  و  ۷۰ هزار 
۳۵۰ هزار شغل در سطح کشور ایجاد 

کند.
وی با تشریح عملکرد کمیته امداد 
تاکنون که  ادامه داد:  در حوزه اشتغال 
می گذرد،  ششم  برنامه  از  سال  چهار 
کمیته امداد موفق به ایجاد ۵۵۰ هزار 
پیش بینی  و  است  شده  شغلی  فرصت 
می کنیم تا پایان سال ۱۴۰۰ که سال 
آخر برنامه ششم است، این تعداد به ۸۰۰ 

هزار اشتغال برسد.
از  تقدیر  با  امداد  کمیته  رئیس 
مدیران امور شعب بانک های عامل به 
خاطر همکاری گسترده با این نهاد در 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغال 

به مددجویان، تاکید کرد: سال گذشته با 
پرداخت 2۳2 میلیارد تومان تسهیالت 
اصفهانی  مددجویان  به  قرض الحسنه 
ایجاد  استان  در  شغل   ۹۴۰۰ از  بیش 
شد و برنامه برای سال ۹۹ کمیته امداد 
اصفهان ایجاد ۱۰ هزار و ۴۵۵ فرصت 

شغلی است.
بختیاری در ادامه به ارائه گزارشی 
از اجرای پویش ایران همدل پرداخت و 
گفت: در اجرای دو مرحله این پویش، 

در مجموع 2۷ میلیون وعده غذای گرم 
و چهار میلیون بسته حمایتی معیشتی 
در ماه مبارک رمضان و ماه های محرم 
 ۱.۱۷۸ از  بیشتر  ارزشی  با  صفر  و 
کاالیی،  و  نقدی  تومان کمک  میلیارد 

به نیازمندان ارائه شد.
عباس  همچنین  دیدار  این  در 
سخنانی  در  اصفهان  استاندار  رضایی، 
با اشاره به جوشش همدلی و مواسات 
در میان مردم نیکوکار استان اصفهان 

در برگزاری پویش ایران همدل، گفت: 
کمک های  به  مربوط  آمار  بی شک 
مردمی بیش از آن چیزی است که ثبت 
و ضبط شده است و این به خاطر روح 
مردمی و نفس پاک مقام معظم رهبری 

در این پویش است.
وی افزود: دولت یازدهم و دوازدهم 
در این زمینه با توجه به شرایط خاص 
تاکنون  کرونا،  ویروس  شیوع  و  کشور 

عملکرد قابل قبولی داشته است.

 برای مددجویان ۸۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شود 
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از  پس  دوازدهم  دولت 
از آبان  افزایش قیمت بنزین 
طور  به  تاکنون  گذشته  سال 
متوسط ۳2 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

حمایت معیشتی پرداخت کرده است.
ارائه بسته حمایت معیشتی بنزین 
 2۴ در  بنزین  قیمت  افزایش  از  پس 
آبان ماه سال ۹۸ برمی گردد. هنگامی 
که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای به 
۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به سه هزار 

تومان رسید.
در همان دوران، سازمان برنامه و 
از  درآمد حاصل  اعالم کرد که  بودجه 
محل افزایش بهای بنزین که معادل 2۹ 
تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است را بین ۱۸ 
میلیون خانوار )معادل 6۰ میلیون نفر( 
تحت عنوان »حمایت معیشتی دولت«  

تقسیم می کند.
نخستین مرحله این طرح 2۸ آبان 
سال گذشته به حساب سرپرستان خانوار 
واریز شد و سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد این حمایت معیشتی جدا از یارانه 
است  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۴۵ نقدی 
مشموالن  حساب  به  ماه  هر  دهم  و 

واریز می شود.
حمایت  سبد  شد  مقرر  همچنین 
خانوار  افراد  تعداد  تناسب  به  معیشتی 
پرداخت شود. به این صورت که خانواده 
یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره 
۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ 
 ۱۷2 نفره  چهار  خانواده  تومان،  هزار 
 2۰۵ نفره  پنج  خانواده  و  تومان  هزار 
هزار تومان یارانه معیشتی دریافت کنند.  
معیشتی  نه  ا ر یا نی  کسا چه 

نمی گیرند
همانطور که اشاره شد ۱۸ میلیون 

خانوار )6۰ میلیون نفر( یعنی حدود ۷۰ 
درصد جمعیت مشمول دریافت حمایت 
معیشتی دولت می شوند. هفت شاخص 
دریافت  مشمول  که  خانوارهایی  برای 
سبد حمایتی معیشتی نمی شوند، اعالم 

شده است.
خانوارهای دارای واحد مسکونی، 
یا  همزمان  طور  به  خودرو  و  شغل 
و  ملکی  واحد  دو  دارای  خانوارهای 
ملک  ارزش  که  خانوارهایی  همچنین 
 ۱2 کالن شهرها  و  تهران  در  آنها 
شهرستان ها  سایر  در  و  ریال  میلیارد 
دریافت  باشد، مشمول  ریال  میلیارد   ۹

یارانه معیشتی نیستند.
دارای  که  خانوارهایی  همچنین 
خودروی سواری به ارزش بیش از سه 
میلیارد ریال یا خودرو عمومی یا ارزش 
بیش از چهار میلیارد ریال باشند، بسته 

معیشتی تعلق نمی گیرد.

کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه 
سه  از  بیش  دارای  خانوارهای  پرداز، 
گیرندگان  و  زیارتی  غیر  خارجی  سفر 
سه  از  بیش  مبلغ  به  بانکی  تسهیالت 
بازپرداخت  حال  در  که  ریال  میلیارد 
ها  کمک  این  مشمول  باشند  اقساط 

نیستند.
ز  ا دیگر  یکی  مد  آ ر د ن  میزا
حمایت  سبد  پرداخت  برای  شاخص ها 
شاخص  این  اساس  بر  است.  معیشتی 
یک نفره  خانواده  ماهانه  درآمد  حداقل 
باید چهار میلیون، خانواده دو نفره پنج 
میلیون   6 نفره  سه  خانواده  میلیون، 
و  میلیون  هفت  نفره  هفت  خانواده  و 
خانواده پنج نفر و بیشتر هشت میلیون 

تومان باشد.
سخنگوی سازمان برنامه  و بودجه 
سال گذشته اعالم کرد که در چهار ماه 
پایانی سال ۹۸، به طور متوسط ماهیانه 

برای  تومان  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار  دو 
حمایت معیشتی پرداخت شد.

براساس این گزارش از آبان سال 
حمایت  مرحله   ۱2 کنون  تا  گذشته 
شده  واریز  مشموالن  برای  معیشتی 
است که اگر میانگین پرداختی هر ماه 
را 2۷۰۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم 
در مجموع ۳2 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

پرداخت شده است.  
هزار   6۰۰ تا   2۰۰ هزینه  کمک 

تومانی
از خانوار و  دولت همواره حمایت 
اقشار آسیب پذیر را در دستور کار خود 
عالوه  گذشته  سال  و  است  داده  قرار 
موجب  به  خانوار  معیشتی  حمایت  بر 
پرداخت  طرح  بنزین،  قیمت  افزایش 
بر  کرد.  اجرایی  را  کرونا  هزینه  کمک 
قیمت  افزایش  با  همراه  اساس،   این 
کاالهای اساسی و شیوع بیماری کرونا 
پرداخت مبلغ 2۰۰ تا 6۰۰هزار تومان به 
یک میلیون خانوار با جمعیت سه میلیون 
نفر که عضو کارمند یا بازنشسته نداشته 
و تحت پوشش بیمه یا نهادهای حمایتی 
اجرا کرد و ماهانه ۳۵۰  را  نیستند  هم 
میلیارد تومان به این بند اختصاص داد.  
میزان کمک بین 2۰۰ هزار تا 6۰۰ 
هزار تومان بسته به تعداد اعضای خانوار 
متغیر است، به این ترتیب که این کمک 
هزینه برای خانوار یک نفره به مبلغ 2۰۰ 
تومان،  نفره ۳۰۰هزار  دو  تومان،  هزار 
نفره  چهار  تومان،  هزار   ۴۰۰ نفره  سه 
بیشتر  و  نفره  پنج  و  تومان  هزار   ۵۰۰
 ۳۱( مرحله  پنج  در  تومان،  هزار   6۰۰
ماه ۹۹(  تا ۳۱ خرداد  اسفندماه ۱۳۹۸ 
یارانه ها،  هدفمندسازی  سازمان  توسط 

واریز شد.

ایده  جدید بانک مهر ایران برای استفاده مستمر از تسهیالت قرض الحسنه
این  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
منابع  از  بهره گیري  و  مشتریان  حال  رفاه  تأمین  راستای  در  بانک 
احتیاجات ضروري  رفع  براي  افراد  قرض الحسنه و کمک هاي جمعي 
طرح  قالب  در  قرض الحسنه  تسهیالت  اعطاي  به  اقدام  هموطنان، 

اندوخته اجتماعي کرده است.
جامعه هدف در این طرح شامل همه افراد و مشتریان حقیقی 

اساس  بر  و  دوره اي  به صورت  خرد  قرض الحسنه  تسهیالت  دریافت  متقاضي  که  مي شود 
پس اندارهاي کوچک خود هستند. کافي است با افتتاح حساب و انتخاب مبلغي به عنوان حق 
عضویت و واریز آن به صورت مستمر ماهانه به حساب خود، مطابق با شرایط و ضوابط اعالمي، 
عالوه بر استفاده از خدمات بانک مهر ایران، از تسهیالت قرض الحسنه این طرح بهره مند شوید.

مخاطبان این طرح چه کسانی هستند؟
که  هستند  اداراتی  و  شرکت ها  نهادها،  سازمان ها،  همه  طرح،  این  در  هدف  جامعه 
کارکنان آن ها، خواهان واریز مبالغ مستمر ماهیانه به حساب خود و متقاضي دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه به صورت دوره ای باشند. البته متقاضیان می توانند در این طرح به صورت انفرادي 

نیز شرکت کنند.
در صورت تمایل کارکنان، سازمان مربوطه می تواند از طریق انعقاد تفاهمنامه و افتتاح 
حساب برای کارکنان متقاضي، نسبت به تجمیع و واریز مبالغ ایشان و واریز به صورت مستمر 
ماهانه براي کارسازي در حساب افراد اقدام کند. کارکنان سازمان مي توانند مطابق با شرایط 
و ضوابط اعالمي، عالوه بر استفاده از خدمات بانک مهر ایران، تسهیالت قرض الحسنه را در 

چارچوب این طرح دریافت کنند.
برای شرکت در طرح و واریز مبالغ پس انداز مستمر ماهانه، متقاضیان فردی و سازماني 
اجتماعي  اندوخته  به طرح  افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه مربوط  به  باید نسبت 

اقدام کنند. 
مزایای طرح اندوخته اجتماعی

از جمله مزایای این طرح، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه پس از گذشت حداقل ۴ 
ماه از زمان واریز نخستین حق عضویت به حساب سپرده اندوخته اجتماعی و واریز مستمر 
ماهانه در این مدت است. مزیت دیگر امکان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ریزي براي استفاده 
از تسهیالت قرض الحسنه به صورت دوره اي و حداقل به اندازه 2.۵ برابر مبالغ واریزي و مطابق 

ضوابط اعالمي تا حداکثر ۵ برابر آن است.
پرداخت تسهیالت طرح اندوخته اجتماعی چه ضوابطی دارد؟

این تسهیالت با دریافت تضامین مطابق با بخشنامه هاي جاري بانک پرداخت مي شود. 
مدت بازپرداخت اقساط این تسهیالت حداقل ۱2 ماه و حداکثر ۳6 ماه است. سقف فردي 
تسهیالت قابل پرداخت، مطابق با سقف مجاز اعالمي از سوي بانک مرکزي با کارمزد ۴ 
درصد بوده و پرداخت تسهیالت با نرخ کارمزد پایین تر با شرایط خاص قابل بررسي است. 
گفتني است تسهیالت صرفًا به صاحب سپرده اندوخته اجتماعي قابل پرداخت است. همچنین 
مبلغ حق عضویت انتخابی ماهانه حداقل2۰۰هزار ریال و حداکثر ۱۰ میلیون ریال )مضرب های 
۱۰۰ هزار ریال( و متناسب با مدت انتخابي خواهد بود که حداکثر مدت انتخابي جهت واریز 

مبالغ حق عضویت نیز 6۰ ماه است

برگزاری جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی دانش آموزان
 با حمایت بانک ملی ایران

با حمایت بانک ملی ایران، بیش از هفت هزار دانش آموز از سراسر 
کشور در جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی اداره کل آموزش 

و پرورش شهرستان های استان تهران شرکت کردند.
۱۳۹۹به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مخاطبین این 
جشنواره دانش آموزان، اولیای دانش آموزان، کادر آموزشی و اجرایی 
که  هستند  کشور  کل  فرهنگیان  دانشگاه  معلمان  دانشجو  و  مدارس 

طرح ها وایده های خالقانه خود را در ۱۷ محور علمی از طریق سامانه همگام به دبیرخانه 
جشنواره ارسال کرده اند.

فرایند داوری پس از برگزاری جلسات و کمیسیون های مشترک با مشارکت دانشگاه 
فرهنگیان، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی و اساتید برجسته کشور در سه مرحله با 

حضور ۱26 داورانجام خواهد شد.
در فرایند جشنواره از همکاری و حمایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی، دانشگاه 
فرهنگیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی ریاست جمهوری و کمیسیون 

ملی یونسکو ایران استفاده شده است.
عدم طبقه بندی دانش آموزان و ایجاد فرصت برای آنان از طریق شرکت در آموزش 

های ۱۸ ماهه باشگاه کارآفرینان نوجوان از مزایای این جشنواره است.

رشد مدیریت شده سپرده ها در بانک دی
عملکرد بانک دی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نشان می دهد 
که این بانک عالوه بر موفقیت در جذب بیش از پیش سپرده ها، به 

خوبی توانسته ترکیب آن ها را نیز بهینه کند.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، منابع گران قیمت یکی از 
دغدغه های نهادهای مالی است که تاثیر چشمگیری در عملکرد آن 
ها دارد به طوری که تداوم جذب این منابع می تواند به رشد قیمت تمام 

شده پول و در نتیجه زیان آن نهاد منجر شود.
قیمت تمام شده پول، ارتباط مستقیمی با نرخ جذب سپرده دارد و یک نهاد مالی همواره 
باید تالش کند برای خدمت رسانی مطلوب تر به مشتریان و توسعه زیرساخت ها، جذب منابع 

ارزان قیمت را در اولویت قرار دهد.  
بر اساس این گزارش، عملکرد موفق بانک دی در راستای دستیابی به کاهش چشمگیر 
قیمت تمام شده پول، حاکی از آن است که مدیریت بانک با هدفگذاری در این زمینه و ایجاد 
جذابیت در سپرده های ارزان قیمت نتایج مطلوب و قابل قبولی را کسب کرده به طوری که در 
نه ماهه نخست سال جاری سهم ۹۷ درصدی منابع گران قیمت به ۸۹ درصد کاهش یافته است.

گفتنی است، در حالی که همه سپرده های جذب شده در بانک دی با رشد مواجه بوده 
اند، اما رشد سپرده های ارزان قیمت بسیار چشمگیر است و صورت های مالی شش ماهه 
نخست سال جاری نشان می دهد، افزایش 2۳2 درصدی سپرده های جاری در کنار افزایش 
۴6 درصدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی این بانک، اثر بسیار مثبتی بر قیمت 
تمام شده پول داشته است، به طوری که می توان گفت بخش قابل توجهی از کاهش 6 واحدی 
قیمت تمام شده پول در بانک دی،  ناشی از تغییر و بهینه سازی ترکیب جذب سپرده ها است.

اعتبار و خوش نامی یک شرکت بیمه در زمان پرداخت خسارت نمایانگر 
می شود

شرکت  آتش سوزی  حادثه  پی  ، در  عمومی  روابط  گزارش  به 
سوم  مورخ  گلرنگ  گروه  مجموعه  زیر  از  قرن)اکتیو(  شیمی  پدیده 
از  قبل  و  هفته  یک  از  کمتر  در  البرز  بیمه  جاری،   سال  مهرماه 
رسیدگی کامل پرونده و صدور مجوز بیمه مرکزی مبنی بر پرداخت 
ریال  میلیارد  یکصد  مبلغ  به  الحساب خسارت  علی  خسارت،  چک 
خط  تا  کرد  اعطاء  اکتیو(  )شرکت  خود  دیده  زیان  گزار  بیمه  به  را 

بحرانی کرونا  مواد شوینده و ضدعفونی کننده در شرایط  تولید  بزرگ  این شرکت  تولید 
با مشکل مواجه نگردد

از  قدردانی  پاس  به  البرز  بیمه  شرکت  مدیرعامل  پورکیانی  آقای  جناب  همچنین 
سبب  سوزی،  آتش  وقوع  هنگام  در  خود  فداکارانه  اقدام  با  که  اکتیو  شرکت  کارکنان 
جلوگیری از سرایت آتش به مخازن مواد اشتغال زا شدند، بیمه عمر بیمه البرز اهدا کرد

بیمه دی برنده مناقصه بیمه درمان تکمیلی جامعه ایثارگری بنیاد شهید شد
در مناقصه بیمه درمان تکمیلی قشر معزز خانواده شهدا و ایثارگران 
که با طی فرآیندهای قانونی و زیر نظر نهادهای ناظر و با رعایت اصول 
برگزاری مناقصات و شفافیت برگزار شد، این شرکت توانست با توجه به 
نرخ کارشناسی شده و با تکیه بر زیر ساخت های فراهم آمده طی سه 
سال گذشته، به مدت یک سال دیگر ارائه خدمات بیمه ای به جامعه 

هدف را بر عهده بگیرد.
گفتنی است این قرارداد یکی از مگاپروژه های بیمه ای کشور محسوب می شود و بیمه 
دی با وجود محدودیت ها و چالش های متعدد در سه سال گذشته توانسته به خوبی عملیات بیمه 
گری خود را ادامه دهد و خدمت رسانی به این قشر معزز در هیچ دوره ای دچار اختالل نشده است

در هفدهمین جشنواره برترین روابط عمومی ایران، روابط عمومی بیمه 
آسیا یک نشان ویژه و تندیس روابط عمومی برتر را دریافت کرد

شانزدهمین  در  آسیا،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به   
جشنواره  هفدهمین  و  عمومی  روابط  المللی  بین  سمپوزیوم 
برترین روابط عمومی ایران، هیات داوران نشان ویژه »روابط 
عمومی پاسخگو« را به دلیل پاسخگویی شایسته به ذینفعان، 
بیمه گذاران، رسانه ها و مردم با استفاده از روش های نوین و 

استانداردهای حرفه ای، به مدیریت روابط عمومی بیمه آسیا اعطا کرد.
این گزارش می افزاید، در این سمپوزیوم بین المللی همچنین با نظر داوران 
های  استاندارد  رعایت  دلیل  به  ایران،  برتر«  عمومی  »روابط  تندیس  جشنواره، 
)علمی- صنفی(، خالقیت در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیت ها، به 
روابط عمومی بیمه آسیا تعلق گرفت. بنا بر این گزارش، نشان ویژه و تندیس روابط 
عمومی برتر، توسط دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
و با حضور  مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، به مدیر 

روابط عمومی بیمه آسیا اهدا شد.
 بنا بر این گزارش، سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران، با حضور رییس 
کل بیمه مرکزی، مدیرعامل بیمه آسیا، مدیرعامل بیمه ملت، خانم الری معاون 
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، و تنی چند از مدیران و 
مسئوالن سازمان های دولتی، خصوصی از صنایع و واحد های خدماتی، تولیدی 
و دانشگاه های معتبر کشور و همچنین با حضور مجازی و آنالین  رییس انجمن 
بین المللی روابط عمومی)ipra( برگزار شد. در این  سمپوزیوم بین المللی هشت 

مقاله از پنج سخنران خارجی و ایرانی ارائه شد.

ابرپروژه های نفت و پتروشیمی؛ ناجی تولید ناخالص ملی
در کشورهای اروپایی پروژه هایی که حجم مالی بیش از یک میلیارد دالر به باال 
نیاز داشته باشند پروژه های بزرگ نام دارند و بعضی از پروژه های با سرمایه گذاری بیش 
از ۵ تا ۱۰ میلیارد دالر را نیز ابرپروژه می نامند، اما شرایط خاص در ایران به گونه ای 
است که پروژه های بزرگ که هزینه ساخت آن بیش از ۵۰۰ میلیون است اصواًل 
ابرپروژه نامیده می شوند، بنابراین تأمین مالی این پروژه ها به دلیل شرایط خاص 

حاکمیتی، تحریم های بین المللی و شرکت های سرمایه گذاری بسیار دشوار است.
از بانک ها که عبور کنیم شرکت های سرمایه گذار در ایران بیشتر به دولت 
صندوق های  به  وابسته  ایران  در  سرمایه گذار  شرکت های  مهم ترین  و  وابسته اند 
بازنشستگی و تأمین اجتماعی از جمله شستا، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق 
بازنشستگی صنعت نفت، صندوق بازنشستگی سازمان نیروهای مسلح و... هستند. 
پروژه های  در  امکان سرمایه گذاری  تعدد سرمایه گذاری  دلیل  به  این مجموعه ها 
بزرگ به صورت مشارکتی را ایجاد کرده اند و دولت باید تسهیالتی ایجاد کند که 
این صندوق ها بتوانند در بخش سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ به صورت بهتری 

عمل کنند.
برای مثال اگر پروژه ای به یک میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داشته باشد و 
حدود ۸۰ درصد آن نیازمند تأمین سرمایه از طریق تسهیالت و ...، از نظر ریالی به 
قیمت روز حدود 2۵ هزار میلیارد تومان نیاز به تضامین ارائه به بانک دارد که این 

محدودیت ها سبب می شود میزان سرمایه گذاری در طرح ها به شدت کاهش یابد.
در این مسیر، دولت می تواند bank guarantee وام های خارجی، یا صندوق 
توسعه ملی یا بانک ها و ... را برای حداقل صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت یا 
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی با عملکرد مثبت حمایت و نوع تضامین بانکی 
را از گرفتن تضامین ملی و... تبدیل به تضامین اخذ طرح یا اعتبارسنجی کند. در 
 bank guarantee زمان نبود تحریم ها، عمده مشکل جابه جایی پول به کشور
مورد نیاز طرف سرمایه گذار خارجی از مجموعه های داخلی بود که اگر در این مسیر 
دولت و بانک مرکزی بتوانند راهکار ساده تری برای مجموعه های مورد اعتماد ایجاد 
کنند، میزان سرمایه گذاری به مراتب بیشتر می شود. برای مثال، قبول تضامین یا 
طرح های در حال احداث یا محصول تولیدی و ... می تواند راهکاری برای جذب 

سرمایه گذار خارجی باشد.
از مهم ترین مشکالت اصلی در کشور ما پول زیاد و تولید نقدینگی  یکی 
روزانه نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اقتصاد ماست و عدم جذب آن سبب ایجاد 
بازارهای موازی و تورم افسارگسیخته شده است. اگر دولت فرآیندی را بین بانک ها 
و صندوق های سرمایه گذاری و طرح ها و بورس و... برای جذب حداقل ۸۰ درصد 
این نقدینگی در روز ایجاد کند، می تواند نزدیک به ۱2 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
بخش ریالی در صنعت یا طرح های مورد نیاز جذب کند. بورس ایران و صندوق های 
سرمایه گذاری باید طوری حمایت دولت از ابرپروژه ها را ببینند که بتوانند برای عرضه 
اوراق ارزی اقدام عملی کنند، یعنی صندوق ها و بانک ها و بورس به جز ارائه اوراق 

ریالی بتوانند اوراق ارزی هم داخل و هم خارج از کشور عرضه کنند.
ابرپروژه های در حال احداث در ایران نزدیک به 6۰ درصدشان نیاز به تأمین 
مالی ریالی دارند و این مهم ترین نقطه جذب نقدینگی و سبب ایجاد اشتغال و تولید 
ناخالص ملی و در نهایت رشد اقتصاد ملی است. فرآیندهای سخت تأمین مالی در 
بانک های داخل کشور نحوه اخذ تضامین و... سبب شده این پول های فراوان برای 
دولت مشکالت اساسی ایجاد کند و تورم افسارگسیخته ای را برای کشور رقم زده است. 
دولت باید برای جذب نقدینگی ریالی و تسهیل گشایش اعتبارات اسنادی داخلی برای 
ابرپروژه های توسعه ای، بخشی از سود بانکی را به عنوان بسته تشویقی متقبل شود.

امروز مهم ترین کمک به نظام اقتصادی، ایجاد یک بسته مناسب و فعال است 
که سبب اطمینان همراه با مشوق های سرمایه گذاری در ابر پروژه های کشور مثل 
پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها، فوالدها و... شود که یک مسیر پولی راحت برای جذب 

نقدینگی تولیدشده در پروژه های به این شکل است.
اگر دولت بتواند بخش عمده ای از نقدینگی را با ایجاد شرکت های واسطه ای 
سرمایه گذاری دولتی یا نیمه دولتی به کار گیرد که طرح ها را تا زمان بازپس گیری 
اصل پول و سود آن در رهن بگیرد و به صندوق ها و بخش نیمه دولتی و خصوصی 
وام برای جذب پول برای توسعه ابرپروژه ها بدهد، در این بخش اشتغال مستقیم و 
غیرمستقیم، تحول عظیمی ایجاد می کند و جلو رشد سرسام آور نقدینگی را می گیرد 

و تورم را کنترل خواهد کرد.
تولید ناخالص ملی با بهره برداری ابرپروژه های نفت، پتروشیمی و گاز به شدت 
رشد می کند و ارز حاصل از صادرات سبب تقویت پول ملی می شود و در شرایط 
سوی  از  به وجودآمده  نامطلوب  شرایط  از  عبور  برای  اساسی  راهکاری  تحریم، 

کشورهای خارجی است.

سبد تولید پتروشیمی کارون با رونمایی از ۲ محصول متنوع تر شد
پتروشیمی کارون با هدف تنوع بخشی سبد تولید، تأمین نیاز صنایع تکمیلی و 

زنجیره ارزش از دو محصول جدید و پرکاربرد رونمایی کرد.
علیرضا صدیقی زاده، مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون روز گذشته )شنبه، 
2۴ آبان ماه( در آیین رونمایی از دو محصول جدید شرکت پتروشیمی کارون با اشاره 
به اینکه این مجتمع نخستین تولیدکننده ایزوسیانات ها، مشتمل بر TDI و MDI و 
تکمیل کننده زنجیره ارزش ُپلی یورتان ها در خاورمیانه و غرب آسیا است، اظهار کرد: 
دو گرید جدید MTDA و KMT_۱۰ به منظور متنوع سازی سبد تولید، تأمین نیاز 
صنایع تکمیلی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تاب آوری در شرایط تحریم از سوی 
این شرکت عرضه شدند.وی ادامه داد: عرضه تجاری دو گرید جدید MTDA و 
KMT_۱۰ افزون بر بی نیازی کشور از واردات و صرفه جویی ارزی، نیاز فعاالن 

صنایع تکمیلی پتروشیمی در داخل کشور را تأمین می کند.
مدیرعامل پتروشیمی کارون با اشاره به اینکه پتروشیمی کارون ظرفیت تولید 
ساالنه 2 هزار تن KMT_۱۰ را دارد و مهم ترین کاربرد این محصول در تولید 
فوم های سرد قالبی با انعطاف پذیری باال به منظور استفاده در صنایع خودروسازی و 
مبلمان اداره و خانگی است، افزود: ظرفیت تولید MTDA در این شرکت یک هزار 
تن است که این محصول برای رفع نیاز تولیدکنندگان میان دستی و پایین دستی 

صنعت رنگ، رزین و پلی یورتان تولید می شود.
صدیقی زاده با بیان اینکه استفاده از محصول KMT_۱۰ در مبلمان سبب 
می شود که به مرور زمان انعطاف پذیری صندلی خودروها و مبلمان از بین نرود و 
تولید صندلی خودرو با این محصول نیاز به کوره و تجهیزات خاصی ندارد، گفت: 
محصول MTDA نیز پایه اصلی صنعت رنگ است و استفاده این محصول از سوی 

شرکت های داخلی رضایت آنها را به طور کامل جلب کرده است.
وی با اشاره به اینکه توسعه صنعت پلی یورتان نیازمند ساخت واحد پلی اُل 
است، تصریح کرد: سرمایه گذاری و ساخت پلی ال سبب می شود صنعت پلی یورتان 
کشور آینده روشنی داشته باشد.مدیرعامل پتروشیمی کارون با اشاره به اینکه کرونا 
مشکالت فراوانی برای بخش تولید به وجود می آورد، اظهار کرد: پتروشیمی کارون 
از ابتدای امسال تاکنون با وجود مشکالت شرایط کرونایی، ۴۰ درصد افزایش تولید 

نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ داشته است.

تعداد دکل های حفاری آمریکا برای نهمین هفته پیاپی افزایش یافت
شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد که شمار دکل های حفاری نفت 

و گاز آمریکا برای نهمین هفته پیاپی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار دکل های نفت و گاز آمریکا برای نهمین 
ماه پیاپی افزایش یافت و شمار دکل ها به بیشترین رقم از ماه مه تاکنون رسید، زیرا 
تولیدکنندگان نفت شیل با بهبود قیمت نفت و باقی ماندن در سطوح ۴۰ دالر برای 

هر بشکه، از اواسط ماه ژوئن فعالیت های حفاری را از سر گرفتند.
بیکرهیوز در گزارش روز جمعه )2۰ آبان ماه( خود آورده است که با افزایش ۱2 
دستگاه، مجموع دکل های حفاری آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر )جمعه، 2۰ 

آبان ماه( به ۳۱2 دستگاه یعنی باالترین رقم از ماه مه رسید.
مجموع دکل های حفاری آمریکا در هفته منتهی به ۱۴ اوت )جمعه، 2۴ مردادماه( 
به 2۴۳ دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبت شده در میان داده های این شرکت )مربوط 
به سال ۱۹۴۰( رسیده بود. این در حالی است که شمار دکل های نفتی به تنهایی 

در همان هفته به پایین ترین حد در ۱۵ سال اخیر یعنی ۱۷2 دستگاه رسیده بود.
مجموع دکل های نفتی فعال آمریکا در این هفته، با ۱۰ دستگاه افزایش به 2۳6 
دستگاه یعنی باالترین تعداد از ماه مه رسید، این در حالی است که شمار دکل های 

گازی با دو دستگاه افزایش به ۷۳ دستگاه رسید.
افزایش امید به دستیابی به واکسنی مؤثر برای ویروس کرونا سبب شد قیمت 
نفت خام دبلیوترآی آمریکا در این هفته به باالترین رقم در ۱۰ هفته گذشته یعنی 

۴۳ دالر برای هر بشکه برسد. 
با وجود اینکه قیمت نفت آمریکا از آغاز سال جاری میالدی به  دلیل تضعیف 
تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا حدود ۳۴ درصد کاهش یافته، امید به بهبود شرایط 
اقتصاد جهانی با کاهش محدودیت های اعمال شده برای مهار ویروس کرونا سبب 

شده است قیمت آن حدود ۱۱۵  درصد افزایش یابد.
شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا شاخصی برای پیش بینی تولید نفت این 

کشور در آینده، مورد توجه فعاالن بازار نفت است.

در یک سال گذشته انجام شد؛

پرداخت بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان حمایت معیشتی بنزین
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زیر نظر: محمد امامی

بر اساس اطالعات به دست آمده، 
بین روزهای ۱۴ تا 2۱ آبان ماه تمایل 
برای فروش مسکن در تهران 2۴ درصد 
کاهش  درصد   ۴۳.۷ تقاضا  و  افزایش 
قیمت  دیگر  طرف  از  است.  داشته 
پیشنهادی در نیمی از مناطق کاهش و 

در نیمی دیگر افزایش یافت.
بازارهای  عمده  که  شرایطی  در 
جهانی در انتظار تحوالت سیاسی آمریکا 
به سر می بردند، آمارهای یک سامانه 
نشان میدهد از روز چهارشنبه ۱۴ آبان 
ماه تا چهارشنبه 2۱ آبان عرضه مسکن 
در شهر تهران  2۴ درصد افزایش یافته 
است. تمایل برای فروش در مناطق ۱، 
2، ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و 2۱ به 
ترتیب به میزان ۷۴ درصد، ۵، ۳۵، ۱۰، 
۴۹، ۵۰، 2۰۰، 2۴۳، ۳۸۳ و 2۰ درصد 

رشد داشته است.
بر اساس اطالعات سامانه کیلید، 
تعداد آگهی های مناطق ۵، 6، ۸، ۹، ۱۰ 
و 22 به ترتیب ۷ درصد، ۳، ۵۳، ۵۹، 
۱۸ و ۳۱ درصد کاهش یافته است. در 
این گزارش مناطق ۱6 تا 2۰ به دلیل 
پاین بودن تعداد آگهی های آن لحاظ 
نشده و منطقه ۱2 نیز تغییر محسوسی 
نسبت به هفته قبل از آن نداشته است.

بر اساس  نیز که  در طرف تقاضا 

مشاهده آگهی ها استنباط شده تقاضای 
میزان  به  تهران  شهر  در  ملک  خرید 
۴۳.۷ درصد کاهش یافته که بیشترین 
افت به ترتیب در منطقه 2۱ به میزان 
 -۵۷ بر  بالغ   2۰ منطقه  درصد،   -6۱
درصد، منطقه 22 به میزان ۵۳- درصد، 
منطقه ۱۴ بالغ بر ۵۱- درصد و منطقه 
۳ به میزان ۴۸- درصد بوده و کمترین 
در  ترتیب  به  ها  آگهی  مشاهده  افت 
منطقه ۱ بالغ بر 2۷- درصد، منطقه ۱۰ 
به میزان ۳۰- درصد، منطقه ۱2 بالغ بر 
۳۴- درصد، منطقه ۷ بالغ بر ۳۷- درصد 
رخ  درصد   -۳۹ میزان  به   ۴ منطقه  و 

داده است.
ی  قیمتها نگین  میا همچنین 

رای  دا منطقه  هفت  در  پیشنهادی 
دیتاهای قابل اتکا کاهش و در هفت 
منطقه افزایش یافت. به طور کلی نیز 
مسکن  مربع  متر  هر  پیشنهادی  نرخ 
فروش  های  آگهی  در  تهران  شهر 
زمانی  بازه  طی  ملکی  سامانه  این 
۱۴ درصدی  افزایش  آبان   2۱ تا   ۱۴

است. داشته 
مطابق این آمار قیمت پیشنهادی 
در منطقه ۱ معادل ۱۰ درصد، منطقه 2 
بالغ بر ۷ درصد، منطقه ۵ به میزان ۱ 
درصد،  میزان ۱2  به   ۷ منطقه  درصد، 
منطقه ۱۰ معادل ۵ درصد، منطقه ۱۱ 
بالغ بر ۱2 درصد و منطقه 2۱ به میزان 

۴ درصد افزایش یافته است.

در سوی مقابل، نرخهای پیشنهادی 
در مناطق  ۳، 6، ۸، ۱2، ۱۴، ۱۵ و 22 به 
ترتیب بالغ بر 2 درصد، ۵، ۱۰، ۱2، ۷، ۴ 
و ۷ درصد کاهش داشته است. قیمتها در 
دو منطقه ۴ و ۹ تغییر محسوسی نداشته 
و مناطق ۱6 تا 2۱ به دلیل پایین بودن 
لحاظ  گزارش  این  در  ها  آگهی  تعداد 

نشده است.
ترین  پرمعامله  در  تریب  بدین 
منطقه شهر تهران یعنی منطقه ۵ تعداد 
نرخهای  و  کاهش  درصد   ۷ ها  آگهی 
در  یافت.  افزایش  درصد   ۱ پیشنهادی 
محدوده  دومین  عنوان  به   2 منطقه 
پرمعامله آگهی ها ۵ درصد و قیمتها ۷ 
درصد افزایش یافت. در منطقه ۴ آگهی 
ها ۱۰ درصد افزایش و قیمتها تغییری 
نداشته است. منطقه ۱۰ با کاهش ۱۸ 
درصدی آگی ها و افزایش ۵ درصدی 
نرخها مواجه بود. در منطقه ۸ آگهی ها 
۵۳ درصد و قیمتها ۱۰ درصد کاهش 
درصدی   ۳ کاهش  با   6 منطقه  یافت. 
عرضه و افت ۵ درصدی قیمت همراه 
بود. در منطقه ۱2 تغییر آگهی ها صفر 
در  کرد.  افت  درصد   ۱2 قیمت  و  بود 
درصدی   ۳۱ کاهش  نیز   22 منطقه 
را  قیمتها  افت ۷ درصدی  و  ها  آگهی 

شاهد بودیم.

بررسی اطالعات سامانه کیلید مشخص شد؛

افت ۴۴ درصدی تقاضا در بازار مسکن

هفتگی  ی  طال سنجی  نظر
که  این  وجود  با  داد  نشان  کیتکونیوز 
کاهش  بزرگترین  گذشته  هفته  طال 
اخیر  سال  هفت  در  روزه  یک  قیمت 
را تجربه کرد اما تحلیلگران و سرمایه 
به  قوی  بینی  خوش  همچنان  گذاران 
در  ارزشمند  فلز  این  قیمت  افزایش 

کوتاه مدت دارند.
هفتگی  نظرسنجی  جدیدترین 
کیتکونیوز نشان داد که اکثر تحلیلگران 
وال استریت و سرمایه گذاران به افزایش 
قیمت طال در هفته جاری خوش بین 
هستند. این خوش بینی با حفظ سطح 
حمایت کلیدی طال در سطح ۱۸۵۰ دالر 
از ریزش قیمت پنج درصدی که  پس 
دوشنبه گذشته داشت، تقویت شده است.

پس  دوشنبه  روز  قیمت  ریزش 
و  فایزر  داروسازی  شرکت  که  این  از 
بایو ان تک آلمان اعالم کردند نتیجه 
بیش  آنها  آزمایشی  واکسن کووید ۱۹ 
از ۹۰ درصد موثر بوده است، روی داد. 
اگرچه امیدهایی در افق پدیدار شده که 
جهان می تواند از بحران ویروس کرونا 
خاطرنشان  تحلیلگران  اما  کند  عبور 
کرده اند که مدتی زمان خواهد برد تا 
واکسن در سطح جهانی توزیع شود. در 
این بین ویروس صدمات جبران ناپذیری 
به اقتصاد جهانی وارد کرده که به این 

راحتی برطرف نخواهند شد.
ارشد  استراتژیست  میدن،  دیوید 
مارکتس  سی  ام  سی  شرکت  در  بازار 
به کیتکونیوز اظهار کرد: طال در سطح 
برخوردار  قوی  حمایت  از  دالر   ۱۸۵۰
بوده و تصور نمی کنم اخبار بد بیشتری 
برای بازار ببینیم. آنچه که به ویروس 
کرونا مربوط است، احتماال خبر مهمی 
در کار نخواهد بود و طال هم توانسته به 

خوبی ارزش خود را حفظ کند.
استراتژیست  سیژینسکی،  کالین 
 SIA سرمایه  مدیریت  شرکت  ارشد 

باالتری  قیمت  دارد  انتظار  اظهار کرد: 
را مشاهده کند زیرا واکسن کووید ۱۹ 
روبرو  آن  با  که  مدتی  کوتاه  دورنمای 

هستیم را تغییر نمی دهد.
تحلیلگران  بینی  خوش  اگرچه 
نظرسنجی  با  مقایسه  در  استریت  وال 
اما  بود  شده  کمتر  اندکی  پیش  هفته 
باالتر  قیمتهای  همچنان  آنها  اکثریت 
در کوتاه مدت را پیش بینی می کنند. 
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از 
کارشناسان وال استریت، ۱۷ نفر شرکت 
معادل  نفر  آنها ۱۰  میان  از  که  کردند 
۵۹ درصد به افزایش قیمت و یک نفر 
معادل شش درصد به کاهش قیمت طال 
رای دادند و شش نفر معادل ۳۵ درصد 

نظری نداشتند.
ز  ا جاری  هفته  نظرسنجی  در 
شرکت  نفر   ۱۵۱۱ گذاران،  سرمایه 
کردند که از میان آنها، ۹2۴ نفر معادل 
6۱ درصد به افزایش قیمت طال و 2۸۱ 
نفر معادل ۱۹ درصد به کاهش قیمت 
معادل 2۰  نفر  و ۳۰6  دادند  رای  طال 

درصد نظری نداشتند.
در نظرسنجی هفته پیش هر دو گروه 
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران 
به افزایش قیمت طال خوش بین بودند. 
اگرچه قیمت طال از ریزشی که روز دوشنبه 
هفتگی  کاهش  اما  یافت  بهبود  داشت 
چشمگیری را به ثبت رساند. هر اونس 
طال در معامالت روز جمعه بازار نیویورک 
آخرین بار ۱2 دالر و ۹۰ سنت معادل ۰.۷ 
درصد افزایش یافت و در ۱۸۸6 دالر و 2۰ 
سنت بسته شد اما برای کل هفته بیش از 

سه درصد کاهش ثبت کرد.
تژیست  استرا یبل،  استرا فیلیپ 
ارشد بازار در شرکت بلو الین فیوچرز 
اظهار کرد: وی به افزایش قیمت طال 
موارد  رشد  نرخ  زیرا  است  بین  خوش 
به زمان  به ویروس کرونا نسبت  ابتال 
آغاز شیوع همه گیری شتاب بیشتری 

پیدا کرده است.
تحلیلگران،  از  بسیاری  نظر  از 
توجه  آن  به  باید  که  کلیدی  سطح 
گفته  به  است.  دالر   ۱۸۵۰ داشت، 

ارزی  ارشد  استراتژیست  بوتون،  آدام 
حمایتی  سطح  این  الیو،  فارکس  در 
است که همه به نظاره آن نشسته اند 
کرد.  احتیاط  باید  شود،  شکسته  اگر  و 
وی نسبت به روند قیمت طال در هفته 
نگرانیهای  داشت.با  خنثی  نظر  جاری 
کرونا،  ویروس  شیوع  پیرامون  فزاینده 
برخی از تحلیلگران خوش بین هستند 
که آمریکا قادر خواهد بود ابهام سیاسی 
جاری را پشت سر بگذارد. اگرچه آمریکا 
انتخابات  نتایج رسمی  همچنان منتظر 
است،  نوامبر  سوم  جمهوری  ریاست 
بسیاری از تحلیلگران سیاسی می گویند 
جو بایدن، نامزد دموکرات رییس جمهور 

منتخب خواهد بود.
تنها رای منفی هفته جاری توسط 
مارکت لیبوویت، ناشر نشریه »وی آر 
به  داده شد. وی  لتر«  متالز ریسورس 
کیتکونیوز گفت: نسبت به روند صعودی 
بلندمدت طال خوش بین مانده است اما 
پایینتر  است  ممکن  دسامبر  تا  قیمتها 

بمانند.

دلیل بازار برای خوش بینی به صعود قیمت طال
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مشهد  شهرستان  گروه 
دفتر  صدقی-مدیر  فاطمه 
آیت اهلل یعقوبی از مراجع تقلید 
عراق گفت:  در جهان ارتباط و برادری 
نسبی، سببی، خونی، تاریخی، مذهبی و 
عقایدی بین ایران و عراق وجود دارد و 
این بر همه پوشیده نیست. این ارتباط 
ما را بر این می دارد که این برادری و 
ارتباطات و ارزش افزوده فرهنگی را به 

جهانیان نشان دهیم.
 حجت االسالم شیخ عمار هاللی 
گفت: یکی از اهداف ما اینست تا فعالیت 
خود را برای ارتباط بیشتر بین سنی و 
شیعه کشوری کرده و استان به استان 
حضور پیدا کنیم، چرا که دشمنان بهتان 
هایی وارد می کنند که اهل سنت در 
حقوق  به  و  مظلومند  ایران   و  عراق 
در  ها  و سنی  رسند  نمی  ابتدایی خود 
ایران اجازه برپایی نماز جمعه ندارند. در 
حالی که بیش از ۵2 نماز جمعه در قشم 
برگزار می شود و به عنوان خطیب به 

امارات اعزام می شوند.
وی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ایران 
و عراق گفت: این ارتباط که بین ایران 
های  حوزه  در صنف  ویژه  به  عراق  و 
به  و  دارد  وجود  مشهد  و  قم  علیمه 
های  حوزه  خواستگاه  و  منشا  عبارتی 
تشیع در نجف است، نمود واضح تری 

را به نشان می دهد.
وی در خصوص برپایی دفتر آیت 
اهلل یعقوبی در مشهد گفت: دفتر آیت 
اهلل یعقوبی ۱۴ سال در قم فعال است و 
حدود دو سال پیش با برگزاری جلسه ای 
با آیت اهلل علم الهدی دفتری در مشهد 
برای دستگیری از حوزه های علمیه و 

اساتید بعد از قم دایر گردید.
تصریح  هاللی  االسالم  حجت 
در  علما  بیشترین  عراق  از  بعد  کرد:  
اول  علمای طراز  اکثر  و  ایران هستند 
جهان اسالم در نجف اشرف در مدارس 
و  گرفتند  فرا  را  حوزه  علوم  حوزوی 
نجف  در  اکثرا  ایرانی  بزرگ  علمای 
و  گذرانده  را  خود  حوزوی  تحصیالت 

بعد از مرجعیت به ایران بازگشتند.
وی در خصوص حمایت از جامعه 

طالب در مشهد توضیح داد: ما از همه 
طالب که از کشورهای مختلف که در 
مشهد تحصیالت حوزوی می گذرانند 
حمایت می کنیم؛ و همچنین این دفتر 
از جامعه المصطفی که از ۵۳ ملیت طلبه 
دارد و همچنین مدارس موجود در مشهد 
که طالب ایرانی، افغانستانی، پاکستانی، 
هندی و از دیگر کشورها طلبه دارند نیز 
حمایت می کند.حجت االسالم هاللی 
طالب  از  ایشان  حمایت  خصوص  در 
همه  ما  گفت:  مشهد  در  ایرانی  غیر 
طالب جامعه المصطفی و اساتید آن را 
حمایت و شهریه پرداخت می کنیم و 
همچنین  ۷ مرتبه در سال در مناسبت 
عیدی  ایرانی  طالب  به  مختلف  های 

پرداخت می شود.
نفرت دشمنان اسالم از برادری و 

ارتباط بین دو کشور 
وی ادامه داد: اخیرا اهانتی به اهل 
تسنن شده بود لذا یکی از علمای اهل 
بندرعباس  در  جماعت  امام  که  سنت 
است کلنگ زنی زمینی را برای مسجدی 
به نام حضرت علی )ع( انجام دادند و 
و  است  اهانت  آن  جواب  این  گفتند 
و  شیعه  بین  اتحاد  دهنده  نشان  این 

سنی است.
کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
توسط  سجادیه  صحیفه  لمللی  ا بین 

اهل  گفت:  بندرعباس،  در  تسنن  اهل 
تسنن هر سال بین دو روایت شهادت 
امام سجاد )ع( این کنگره بین المللی را  
برگزار و نتیجه آن را به جهان منعکس 
می کنند و به پیشنهاد ما مسابقه آواها و 
نواها نیز در این کنگره برگزار می شود.

مدیر دفتر آیت اهلل یعقوبی خطاب 
در  که  عربی  و  اسالمی  به کشورهای 
شد،  ایران  علیه  که  ظالمانه   تحریم 
این  اقدامات  ما  گفت:  کردند؛  حمایت 
ها را محکوم و از آنها می خواهیم در 
افکار خود تجدید نظر کرده و با کشوری 
شماست  کیش  هم  و  دین  هم  که 
ارتباطات خود را درست کنید و عادی 
سازی روابطشان را با رژیم صهیونیستی 
محکوم می کنیم و این توهین به دین 
و  )ص(  اسالم  بزرگ  پیامبر  و  اسالم 

تضعیفی برای مردم فلسطین است.
احیای مراسم فاطمیه در خوزستان 

توسط آیت اهلل یعقوبی
اهلل  آیت  دفتر  معاون  ادامه  در 
یعقوب با اشاره به برپایی موکب های 
امام  شهادت  ایام  در  مشهد  در  عراقی 
جواد )ع( گفت:  این موکب ها سه روز 
فعال هستند و در قبل از کرونا در ایام 
وعده  هزار   2۰ )ع(  جواد  امام  شهادت 
غذایی توزیع کردیم؛ همچنین با توجه 
به اینکه در  خوزستان حدود ۵ میلیون 

عرب هستند و خطبای عراقی را دنبال 
به  خطیب  عراق  از  نیز  ما  کنند  می 

خوزستان فرستادیم.
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خصوص  در  همچنین  موسوی  محمد 
برپایی دو موکب برای افرادی که از مرز 
شلمچه وارد عراق می شوند در ایام اربعین 
گفت: یکی از موکب ها توسط آیت اهلل 
خدمات  آن  در  که  شده  ایجاد  یعقوبی 
گسترده ای برای زائران ایرانی و کشورهای 
دیگر ارائه می شود و در این ایام روزانه ۷۰ 

هزار زائر را پذیرایی می کنند.
مراسم  ساله  هر  کرد:  بیان  وی 
برگزار  مشهد  و  قم  نجف،  در  فاطمیه 
می شود و دفتر آیت اهلل یعقوبی در نظر 
احیا  خوزستان  در  را  مراسم  این  دارد 
کند؛ همچنین این دفتر سال گذشته به 
صورت رایگان برای افراد عالقه مندان 
آموزش زبان عربی داشت که استقبال 

بسیار گسترده ای صورت گرفت.
افزود:  موسوی  االسالم  حجت 
ی  ا بر لمللی  ا بین  ه  کنگر کنون  ا
از  هایی  “دست  اسم  به  پژوهشگران 
رهبری امام رضا )ع(” به چهار زبان به 
صورت مجازی برگزار کردیم که حدود 
۳۰ مقاله ارسال و ۸ نفر برتر شدند و 
برای هر نفر یک میلیون تومان هدیه 

در نظر گرفته شده است.

مدیر دفتر آیت اهلل شیخ محمد یعقوبی: 

 ارتباط برابری و برادری ایران و عراق به سبب پیشینه تاریخی، مذهبی و خونی
دروغ فاحش؛ اهل سنت در ایران و عراق مظلومند

روابط  به  اجتماعی  مسئولیت  ویژۀ  نشان  اختصاص 
عمومی فوالد مبارکه

با  که  ایران  عمومی  روابط  بین المللی  سمپوزیوم  شانزدهمین  در 
موضوع »کرونا ویروس، درس هایی برای روابط عمومی پایدار و اثربخش« 
برگزار شد، روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه موفق به کسب نشان ویژۀ 

مسئولیت اجتماعی شد.
درپی کسب این موفقیت، ایرج ترابی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: از نگاه مدیریت فوالد مبارکه تعهد به مسئولیت های اجتماعی 
یکی از رویکردها و رسالت های اصلی سازمان بوده و این شرکت خدمت 

بی منت را همواره سرلوحۀ کار خود قرار داده است.
وی تأمین اکسیژن رایگان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های 
علوم پزشکی استان اصفهان و برخی بیمارستان های استان های هم جوار 
درمانگر  بیمارستان های  موردنیاز  تجهیزات  از  بخشی  تأمین  و همچنین  
بیماران کرونایی از سوی فوالد مبارکه را   از اقدامات ارزشمند   در زمینۀ 
مسئولیت های اجتماعی دانست و تصریح کرد: این شرکت بدون در نظر 
گرفتن این موضوع که فروش این میزان اکسیژن می توانست برای فوالد 
مبارکه عواید مادی داشته باشد، تصمیم گرفت به صورت رایگان تا پایان سال 
جاری این خدمت را به هم وطنان ارائه کند و دست دالالن و سودجویان را 
از این عرصه کوتاه نماید. این شرکت در هیچ شرایطی مسئوالن استانی و 

کشوری را در شرایط ویژه تنها نگذاشته است.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در ادامه دریافت نشان ویژۀ 
فوالد  شرکت  کارنامۀ  در  دیگری  زرین  برگ  را  اجتماعی  مسئولیت های 
مبارکه برشمرد و افزود: به انتخاب هیئت داوران شانزدهمین دورۀ سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی و هفدهمین جشنوارۀ برترین های روابط عمومی 
با حضور دکتر سیماسادات الری، سخنگو و معاون فرهنگی و  ایران که 
مدیران  از  جمعی  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  دانشجویی 
مسئولیت های  ویژۀ  نشان  شد،  برگزار  عمومی  روابط  جشنوارۀ  برگزیده 
اجتماعی به دلیل توجه ویژه شرکت فوالد مبارکه به مسئولیت های اجتماعی، 
امور  فعال در  این شرکت و همچنین مشارکت  از وظایف سازمانی  فراتر 
اجتماعی عام المنفعه و حمایت از فعالیت های فرهنگی، علمی، خیرخواهانه 
و مرتبط با محیط زیست به روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تعلق گرفته 

است که موجب مباهات است.
ایرج ترابی در ادامه  به برخی دیگر اقدامات صورت گرفته در عرصه 
مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شرکت های گروه 
فوالد مبارکه هر ساله با همکاری ستاد دیه استان و با برگزاری گلریزان 
های مختلف، اقدام به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نموده اند و موجبات 
بازگشت زندانیان به کانون خانواده هایشان را فراهم آورده اند. همچنین با 
هماهنگی آموزش و پرورش استان و کمیته امداد امام خمینی )ره( همه ساله 
نسبت به تهیه  نوشت افزار   و   توزیع آن ها بین متقاضیان اقدام شده است.

هم وطنان  موقت  سکونت  برای  کانکس  دستگاه   22۰ تأمین  وی 
موردنیاز  ورق  نوبت  از  خارج  تولید  و  اخیر  سال های  سیل زده  و  زلزله زده 
صورت  اقدامات  از  دیگر  بخشی  را  دیگر  کانکس های  از  انبوهی  ساخت 
گرفته در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت برشمرد و تأکید کرد 
فوالد مبارکه همواره سعی نموده است در کنار حضور جدی خود در عرصه 
تولید، با اقدامات به موقع مردم عزیز و مسئولین استان و کشورمان را در 

رفع مشکالت اجتماعی یاری نماید.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان ایالم:
فصای  بستر  در  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  های  برنامه 

مجازی برگزار می شود
با  ایالم گفت: همزمان  استان  کتابخانه های عمومی  امور  مدیرکل 
کتابخانه های عمومی  در  متنوعی  برنامه های  کتابخوانی  و  کتاب  هفته 

استان ایالم برگزار می شود.
سمیه حیدری اظهار داشت::به دلیل شیوع ویروش کرونا و محدودیتهای 
ناشی از آن، برنامه های متنوع مرتبط با هفته کتاب و کتابخوانی به شکل 
غیرحضوری و در بستر فضای مجازی از روز شنبه 2۴ آبانماه و به مدت یک 
هفته برگزار خواهند شد همچنین مراسم تجلیل از فعالین حوزه کتابخوانی، 
جشنواره  دوره  دهمین  برگزیدگان  و  عمومی  های  کتابخانه  کتابداران 
کتابخوانی رضوی در روز سوم آذر و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

هفته  های  برنامه  داشت:  اظهار  ها،  برنامه  این  تشریح  در  وی 
در  شهدا  مزار  افشانی  عطر  و  روبی  باغبار  استان  در  کتابخوانی  و  کتاب 
مشارکت  با  کتابخوانی  مسابقه  و  شد  خواهند  آغاز  آبانماه   2۴ شنبه  روز 
خواهد برگزار  آبانماه   2۵ روز  در  استان  پرورش  و  آموزش  کل   اداره 

اجتماعی  های  آسیب  و  مجازی  فضای  یت  مدیر  آموزش  افزود:  وی 
برنامه  و  ایالم  استان  انتظامی  نیروی  مشارکت  با  کتاب  معرفی  و 
در  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاونت  مشارکت  با  اهدایی  کتب  جذب 
از  رونمایی  همچنین  و  شد  خواهند  برگزار  آبانماه   2۷ و   26 روزهای 
 یک عنوان کتاب با حضور نویسنده آن، در روز 2۸ آبان انجام می گیرد

حیدری اظهار داشت: برنامه پر اهمیت اهدا کتاب به اعضای انجمن های 
 کتابخانه عمومی در بخشها و شهرستانهای استان در اول آذر ماه نی باشد

وی یادآور شد: آئین تجلیل از برگزیدگان کتاب و کتابخوانی کتابدار برتر 
و برگزیدگان جشنواره رضوی از طریق اسکای روم در روز سوم آذر ماه به 

صورت همزمان در سراسر استان برگزار می شود.

کاهش ده درصدی خونگیری در ایالم/بهبود یافتگان کرونا 
جهت اهدای پالسما به انتقال خون ایالم مراجعه کنند

دکتر مهدی اکبری دهباالیی مدیرکل انتقال خون استان ایالم، گفت: 
یکی از روش های درمانی که در بحث کرونا استفاده می شود پالسما تراپی 

می باشد که در حال حاضر در مراکز درمانی استان انجام می شود.
وی افزود: اهدا کننده هایی که به کرونا مبتال شده و دوره بهبودی را 
پشت سر گذاشته  ۴ هفته  پس از بهبودی مجاز به اهدای پالسمای خون 
هستند. مدیرکل  انتقال خون ایالم با بیان اینکه واجد شرایطتان اهدای 
پالسمای خون سنین بین ۱۸ الی 6۰ سال هستند اظهار داشت: در بین 
اقایون محدودیت خاصی وجود ندارد اما در خانم هایی که سابقه بارداری 

دارند نمی توانند جز اهدا کنندگان پالسما باشند.
اکبری دهباالیی ادامه داد: در حال حاضر شرایط اهدای پالسما در مراکز 

درمانی  مهیا و دستگاه پالسما فرزیس در استان مستقر است.
وی تاکید کرد: خدمات پالسما درمانی به متقاضیان به صورت کامال 
رایگان انجام می شود.وی افزود: با توجه به کاهش ده درصدی آمار خونگیری 
نیازهای  تمام  نیاز است هرچند  به  گروههای خونی  استان، همچنان  در 

فرآورده های خونی تا به امروز بطور کامل مرتفع شده است.
مدیرکل سازمان انتقال خون ایالم با بیان اینکه در حال حاضر مشکل 
با توجه به  تامین فراوردهای خونی در ایالم وجود ندارد گفت:  جدی در 
نیاز همیشگی فراورده های خونی  وجود اهدا کننده مستمر امری مهم و 

ضروری است.

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان 
الگوی مصرف  برای اصالح  مناسبی  امید فرصت  برق 

است
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: با آغاز طرح برق 
امید فرصت مناسبی برای اصالح الگوی مصرف برق  مشترکان ایجاد شد تا 

با مصرف بهینه، در ردیف مشترکان کم مصرف قرار گیرند.
مهندس هاجر عبدی در نشست شورای اطالع رسانی استان افزود: 
طرح برق امید از ابتدای آبان همزمان باسراسر کشور آغاز شد که بر اساس 
آنها  برق  کنند،  مصرف  برق  شده  تعیین  الگوی  طبق  که  مشترکانی  آن 

رایگان محاسبه می شود. 
به گفته وی، مشترکانی که در ماههای گرم سال مصرف ماهانه آنها 
کمتر از ۴۰۰ کیلووات و در ماههای سرد کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت باشد 
در ردیف مشترکان کم مصرف قرار می گیرند و برق آنها رایگان محاسبه 

می شود. 
مهندس عبدی با اشاره به اینکه اطالع رسانی،آگاه سازی و ایجاد تعرفه 
های تشویقی مهمترین ابزار اجرای این طرح هستند اظهار داشت: مشترکان با 
استفاده از فرصت مناسبی که در این طرح اجرا شده، مصرف خود را مدیریت 

کرده و به جمع مشترکان کم مصرف اضافه شوند.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق نیز دراین 
ارائه به متقاضیان و مشترکین  نشست به روش های جدید خدمات قابل 
برق اشاره کرد و افزود: شرکت توانیر با هدف سهولت در دریافت خدمات 
مشترکین برق در کل کشور، سامانه موبایلی طراحی و منتشر نموده که 
تمام خدمات از ابتدای درخواست انشعاب تا نصب و خدمات صورتحساب 

در این سامانه قابل دسترسی و پیگیری است. 
مهرداد حاجی زاده افزود: مشترکان می توانند با نصب اپلیکیشن برق 
من بر روی تلفن های همراه خود بدون مراجعه به ادارات برق درخواست 
های خود را ثبت و پیگیری نمایند. وی هدف از ارائه این سامانه را گسترش 
خدمات الکترونیک و حذف مراجعه ارباب رجوع به ادارات برق عنوان کرد.

در ادامه این نشست نیز معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
و  تعامل  فضای  ایجاد  بر  تاکید  با  استان  رسانی  اطالع  شورای  رئیس  و 
به مردم  ارائه  قابل  همکاری تمام دستگاهها در اجرای طرحها و خدمات 
گفت: دستگاههای خدماتی با تعامل و هماهنگی می توانندخدمات خود را 
به بهترین شکل به مردم ارائه دهند و بستر خدمات رسانی را تسهیل کنند.

دکتر سعید ناجی ضمن تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ها در اطالع 
رسانی خدمات قابل ارائه به مردم و همچنین سایر دستاوردها و فعالیت های 
انجام شده ، از دستگاههای دولتی و خدماتی خواست زیرساخت های ارائه 
خدمات را بگونه ای ایجاد کنند تا مردم بدون نیاز به حضور در ادارات و از 

طریق روشهای نوین و غیرحضوری خدمات خود را دریافت کنند.

به  اصفهان  استان  شهرسازی  و  راه  دفترچه ای  اسناد 
تک برگی تبدیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(، عبدالحسین 
پارسایی راد معاون امالک و حقوقی راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار 
کرد: قانون جامع حدنگار )کاداستر( در سال ۱۳۹۳ با هدف مبارزه با پدیده 
زمین خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی، حفط بیت المال و منافع 
دولت در مجلس تصویب شد. که شامل مجموعه فعالیت های )تهیه نقشه با 
استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی 
عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های 
زمینی، تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود امالک و اضافه کردن کلیه 
اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی(و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.

وی با بیان اینکه اسناد دفترچه ای ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی راه 
و شهرسازی شهرستان لنجان در حال تک برگی شدن است اظهار کرد: با 
برگزاری مستمر جلسات مشترک و تعامل خوبی که فی مابین این اداره کل 
با اداره کل ثبت اسناد و امالک استان و حوزه های ثبتی شهرستان های تابعه 
بعمل آمده است به لطف خدا دیگر شاهد مشکالت ثبتی و زمین خواری 

نخواهیم بود.
معاون امالک و حقوقی راه و شهرسازی استان اصفهان اجرای طرح 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  از ضروریات مهم توسعه  را یکی  کاداستر 
دانست و گفت: با توجه به اهداف توسعه پایدار و لزوم تامین امنیت اجتماعی 
در راستای تحقق این توسعه، صدور سند تک برگی اقدامی مهم و موثر در 

تامین امنیت فردی و اجتماعی جامعه است.
 وی تصریح کرد: از مشخصات این سند غیرقابل جعل بودن آن به 
انتقال  هر  از  پس  سند  تعویض  همچنین  و  هولوگرام  برچسب  درج  دلیل 
است. همچنین از دیگر مزایای سند کاداستر ارتقاء امنیت و آرامش روانی، 
کاهش اشتباهات، حذف نوشتار های دستی، شفاف سازی امور، جلوگیری از 

سوء استفاده های احتمالی و بروز رسانی اطالعات مالکیت است

در  علوی  بنیاد  توسط  مدرسه  احداث  تعهد  افزایش 
گرمی

طی جلسه ای که با حضور مدیر کل نوسازی مدارس ، نماینده بنیاد 
علوی در استان اردبیل و روسای آموزش و پرورش مناطق گرمی و انگوت 
برگزار شد ، بنیاد علوی ساخت و تکمیل ۱۰ مدرسه با مشارکت نوسازی 

مدارس استان اردبیل در دستور کار بنیاد علوی قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اردبیل ، دولت لطفی مدیر کل نوسازی مدارس استان اردبیل از در دست 
اجرا بودن ۳ مدرسه از تعهدات قبلی بنیاد علوی با نوسازی مدارس استان 
اردبیل خبر داد و تشریح کرد : سه مدرسه سه کالسه در مناطق آنقوتالر 
، آرانچی و هدیلو در دست احداث بوده و ۷ مدرسه دیگر در مناطق گرمی 
و انگوت در مرحله برگزاری مناقصه می باشد .دولت لطفی از تعهد 6۷ 
سال  نامه  تفاهم  محل  از  علوی  بنیاد  ریالی  میلیون  چهارصد  و  میلیارد 
۱۰ مدرسه  ۵۰ درصدی در ساخت  گذشته و سالجاری جهت مشارکت 
در مناطق محروم شهرستان های گرمی و انگوت جهت رفع محرومیت 
و افزایش سرانه آموزشی این مناطق خبر داد و از اقدامات و همکاری 

بنیاد علوی دراین راستا تشکر نمود .
تشکر  ضمن  اردبیل  استان  در  علوی  بنیاد  نماینده  قیطانی  علی 
رفع  جهت  در  اردبیل  استان  مدارس  نوسازی  مشارکت  و  همکاری  از 
خواستار   ، استان  مناطق  مدارس  سازی  مقاوم  و  ساخت  و  محرومیت 
جهت  منعقده  نامه  تفاهم  مفاد  تر  کیفیت  با  و  تر  سریع  هرچه  پیشبرد 
نیل به اهداف و محرومیت زدایی از شهرستان گرمی گردید.علی قیطانی 
احداث و تکمیل مدارس مورد تعهد بنیاد علوی را موجب افزایش سرانه 
فضاهای آموزشی مناطق گرمی و انگوت خواند و این امر را گامی مهم 

در جهت رفع محرومیت از مناطق محروم دانست.

رفع تصرف ۳0هکتار از اراضی ملی در استان اردبیل
ــا  ــزداری اســتان اردبیــل گفــت: ب ــع طبیعــی و آبخی  مدیــرکل مناب
همــکاری یــگان حفاظــت و مشــارکت مردمــی، موفــق بــه رفــع تصــرف 
و خلــع یــد از۳۰ هکتــار از اراضــی ملــی در اســتان شدیم.شــهامت هدایــت 
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار پیام 
طبیعــت بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه بــه هئفمنــد کــردن گشــت 
ــی  ــار از اراصــی مل ــگان حفاظــت و مشــارکت مردمــی ۳۰ هکت هــای ی
ومنابــع طبیعــی در روســتای کــرد قشــالقی حــوزه شهرســتان اردبیــل از 

دســت متصرفــان خــارج و بــه بیــت المــال برگردانــده شــد
وی حفاظــت از انفــال و اراضــی ملــی را اساســی ترین و مهم تریــن 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــی دانس ــع طبیع ــه مناب ــازمانی مجموع ــه س وظیف
اقدامــات حفاظتــی در قالــب اکیپ هــای گشــت و مراقبــت و رصــد روزانــه 
عرصه هــای ملــی بــا جدیــت دنبــال می شــود و در دســتور کار قــرار دارد.

وی در پایــان بــا تشــکراز همراهــی و همــکاری دســتگاه قضایــی ونظارتی 
بــا گشــت یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی در برخــورد قاطــع بــا متصرفــان 
زمیــن واراضــی ملــی گفــت: درخواســت داریــم مردم بــا مشــاهده هرگونه 
مــوارد مشــکوک بــه تصــرف بالفاصلــه بــا تلفــن ۱۵۰۴ تمــاس گرفتــه و 
مراتــب را جهــت پیشــگیری و برخورهــای قاطعانــه وقانونــی اطــالع دهند.

اجرای صد درصدی طرح نسخ الکترونیکی در مراکز ملکی مدیریت درمان ایالم
مراجعه روانه ۷۵۰ بیمار به دی کلینیک تامین اجتماعی ایالم 

درمان  مدیر  رمضانی   علیرضا 
تامین اجتماعی استان ایالم در نشست 
که  استان  رسانه  اصحاب  با  خبری 
بیان  با  شد  برگزار  مجازی  فضای  در 
از  آزاد خیلی  بدون رسانه های  اینکه  
اتفاقات رخ نمی دهد گفت: مطبوعات 
بیطرف  ناظرانی  و  جامعه  بینای  چشم 
بر عملکرد مسووالن هستد،  مدیریت 
رسانه  اصحاب  انتقادات  استان  درمان 
که  مردم  مطالبات  پذیرای  و   رصد  را 
شود  می  مطرح  خبرنگاران  جانب  از 

می باشد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی 
یک سازمان خدمتگذار  و  خدماترسان 
ارگان  سایر  مانند  سازمان  این  است، 
های دولتی در ایام کرونا دچار خسارت 
و ضرر و زیان شده و از این امر مستثنی 

نبوده است.
اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت 
تامین  سازمان  داشت:  اظهار  ایالم 
اجتماعی در دو بخش بیمه ای و درمانی 
به جهت امکانات محافظتی از ویروس 
کرونا  و درمان غیر مستقیم و  به تبع 
دچار  تولیدی  واحدهای  برخی  تعطیلی 
خسارت شده است، این امر مهم سبب 
کاهش درامدها و پرداخت بیمه بیکاری 

به بیمه شدگان شد.

 ۳۰۷۰ طرح  داد:   ادامه  رمضانی 
با  یک طرح زیربنایی و ملی است که 
اجرایی شدن  ارائه خدمات غیر حضوری 
و به تبع آن کاهش میلیونی بار مراجعات 
بیمه شدگان به مراکز تامین اجتماعی را 

به دنبال خواهد داشت.
تامین  سازمان  داشت:  بیان  وی 
برخی طرح ها در  اجرای  اجتماعی در 
بخش  در  که  باشد  می  پیشرو  کشور 
که  خدماتی  ترین  عمده  نیز  درمان 
الکترونیکی  نسخ  بحث  شود  می  ارائه 
می باشد و سارمان در این راستا موفق 

عمل کرده است.

وی افزود: طیف خدمات ارئه شده 
بیماران  به  اجتماعی  تامین  سازمان 
بستری شدگان کرونا متنوع می باشد، در 
بخش درمان سرپایی بیماران کرونایی 
بیماران  این  برای  اختصاصی  درمان 

وجود ندارد.
دو  اکنون  هم  کرد:  تصریح  وی 
مراکز  و  دانشکاهی  و  دولتی  بخش 
مدیریت  قراردارد  طرف  خصوصی  
خدمات  تعداد  باشد،  می  استان  درمان 
حوزه  در  بیشتر  سازمان  حضوری  غیر 
بیمه ای می باشد در بخش درمان به 
غیر  خدمات  بیمار  مراجعه  عدم  دلیل  

حضوری ارائه نمی شود.
نسخ  طرح  ینکه  ا بیان  با  وی 
در  درصد  صد  صورت  به  الکترونیکی 
درمان  مدیریت  ملکی  مراکز  تمامی 
سطح استان اجرایی می شود گفت:  از 
جمله مزایای نسخ الکترونیک را بهبود 
کیفیت خدمات درمانی، مشاهده سوابق 
و مراجعات قبلی بیمار، اصالح مشکالت 
کنترل  نسخ،  بودن  ناخوانا  از  ناشی 
های  هزینه  کاهش  دارویی،  تداخالت 
شدگان  بیمه  مکرر  مراجعات  از  ناشی 

و غیره است.
ساخت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شهرستان  اجتماعی  تامین  درمانگاه 
مهران  در زمینی به مساحت 2 هزار و 
۳۱۷ متر مربع و زیربنای 2 هزار و ۵۱۷ 
متر مربع با پیشرفت ۳۵ دصد در حال 

ساخت است.
کرونا  شیوع  با  گفت:  رمضانی 
مراکز  به  شدگان  بیمه  مراجعات  بار 
ملکی مدیرت درمان استان زی دو ماه 
گذشته تاکنون افزایش یافته به طوری 
به دی  سرپایی  بیمار   ۷۵۰ روزانه  که  
شهر  ایالم،  اجتماعی  کلینیک تامین 
۴۵۰ نفر به درمانگاه شماره 2  و حدود 
شهرستان  درمانگاه  به  نیز  بیمار   ۴۵۰

دهلران مراجعه می کنند.

جلسه هفته کتاب و کتابخوانی به 
منظور بررسی چگونگی برگزاری برنامه 
های مربوط در این حوزه در محل اداره 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بهارستان برگزار شد. جلسه هفته کتاب 
هماهنگی  ایجاد  جهت  کتابخوانی،  و 
و  کتاب  هفته  های  برنامه  برگزاری 
قاسمی  فاطمه  حضور  با  کتابخوانی 

سرپرست اداره و همکاران برگزارشد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  رییس 
شهرستان بهارستان گفت: در روزگاری 
که شاهد پیشرفت های چشمگیر بشر 
در عرصه های دانش و نوآوری هستیم، 
فرهنگ کتابخوانی نه تنها اهمیت خود 
را از دست نداده بلکه گسترده تر و تازه 
تر شده است. از طرفی نیز تاثیر عمیق 

و  جامعه  فرهنگ  گسترش  در  کتاب 
سرعت بخشیدن به پیشرفت روز افزون 
آن انکار ناپذیر است و نمی توان توسعه 
در  بدون  را  جامعه  جانبه  همه  رشد  و 
نظر گرفتن مطالعه و کتاب مورد بحث 

قرارداد. از این جهت کتاب و کتابخوانی، 
از مقوله های قابل توجه فرهنگی است 
که ترویج آن در جامعه به طور عام و 
در شهرستان بهارستان بصورت خاص 
و ویژه ضروری به نظر می رسد.وی در 

ادامه سخنان خود اظهار داشت: اهمیت 
به  وکتابخوانی  کتاب  هفته  برگزاری 
قدری است که ما نباید به خاطر شیوع 
دست  از  را  فرصت  این  کرونا  بیماری 
دهیم وتا جایی که ممکن است باید با 
برگزاری برنامه ها بصورت مجازی گام 
کوچکی در ترویج و گسترش فرهنگ 

کتاب وکتابخوانی برداریم.
 گفتنی است در این جلسه برنامه 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  های 
شهرستان در هفته کتاب و کتابخوانی 
از جمله اهدای کتاب، جلسه نقد کتاب،  
افتتاح باشگاه های کتابخوانی، رونمایی 
شهرستان  نویسندگان  بهای  کتا ز  ا
تبیین  آنها  برگزاری  ونحوه  بهارستان 

شد.

نحوه برگزاری هفته کتاب و کتابخوانی شهرستان بهارستان تبیین شد

شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
نفت ستاره خلیج فارس ضمن اعالم خبر رونمایی از 
ماکت مجازی این پاالیشگاه، بیان داشت: این ماکت 
جهان  در  صنعتی  سازه  یک  از  ماکت  بزرگ ترین 

محسوب می شود.
ستاره  نفت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خلیج فارس، »نرگس صداقت« در تشریح مشخصات 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  مجازی  ماکت  ویژگی های  و 
فارس گفت: این ماکت در نمایش گری لمسی به ابعاد 
۱۰۰ اینچ، بیش از ۷۰۰ هکتار از بزرگ ترین پاالیشگاه 

میعانات گازی جهان را شبیه سازی کرده است.

واحدهای  تمام  ماکت  این  در  کرد:  اضافه  وی 
اداری  و  عملیاتی  سازه های  جانمایی  و  فرآیندی 
با  و  است  شده  تصویر  کامل  جزئیات  با  پاالیشگاه 
پویانمایی، فرد می تواند در تمام قسمت ها به صورت 

مجازی بازدید کند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس تشریح کرد: این اقدام ضمن حفظ 
ایمنی بازدید کننده، امکان مشاهده تمام فرآیندها را 
برای وی میسر خواهد کرد و گامی اساسی در راستای 
بازدید ایمن، هدفمند و علمی از این پاالیشگاه خواهد 
دفع  در  می تواند  نیز  بحران  بروز  زمان  در  که  بود 

مخاطرات بسیار مورد استفاده قرار گیرد.
بازدید  در  مجازی  ماکت  این  فزود:  ا وی 
اشراف  ارتقا  برای  و  دانش آموزان  و  دانش جویان 
آن ها از روند تولید در یک پاالیشگاه موثر خواهد بود 

و می تواند خودباوری را در نسل جوان تقویت کند.
بزرگ ترین  را  ماکت  این  پایان  در  صداقت 
خواند  در جهان  سازه صنعتی  از یک  مجازی  ماکت 
و افزود: تمام تالش در راستای شبیه سازی دقیق این 
پاالیشگاه صورت گرفته است و از این پس بازدیدها 
از ابرپاالیشگاه استراتژیک ستاره خلیج فارس با ضریب 

اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت.

رونمایی از بزرگ ترین ماکت یک سازه صنعتی در جهان
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اندیشه- به نقل از واحد 
خبر اداره روابط عمومی و امور 
و شهرداری  الملل شورا  بین 
معاون  چراغعلی  حضور  با  ندیشه،  ا
هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران 
، طاهری فرماندار شهرستان شهریار ، 
شورای  اعضای  و  شهردار  ملکی  علی 
دهکده  پروژه  از  اندیشه  اسالمی شهر 

ورزشی فاز ۵ این شهر بازدید شد.
معاون هماهنگی  بازدید  این   در 
ضمن  تهران  استانداری  عمرانی  امور 
در  پروژه  این  ایجاد  از  ابراز خرسندی 
ورزشی  دهکده   : گفت  اندیشه  شهر 
است  هایی  پروژه  ۵  اندیشه جزء  فاز 
های  شاخص  و  مسائل   ، موارد  که 
انجام  با  و  شده  رعایت  آن  در  ایمنی 
حال  در  پروژه  این  دقیق  مطالعات 

احداث می باشد. 
چراغعلی در ادامه افزود : برای رفع 
موانع و مشکالت این پروژه انشاهلل در 
حضور  با  اختصاصی  نشست  ینده  آ
داشت  خواهیم  شورا  رئیس  و  شهردار 
تا انشااهلل طبق برنامه زمان بندی شده 
شاهد افتتاح و به بهره برداری رسیدن 

این پروژه باشیم. 
در ادامه این بازدید شهردار اندیشه 

با اشاره به  مشخصات این پروژه گفت 
در  اندیشه   ۵ فاز  ورزشی  :  دهکده 
مساحتی برابر با ۳ هزار متر مربع احداث 
خواهد شد که در این وسعت زمین رشته 
های مختلف توپ و تور در آن دیده شده 
است و به عنوان یکی از پروژه های بسیار 
خوب در شهر اندیشه مراحل اجرای خود 

را می گذراند .
علی ملکی ادامه داد : این پروژه 
و  المللی  توانست  در حد  بین  خواهد 
کشوری مسابقات مختلف را پوشش دهد 
و زمینه  ای  برای ارتقاء سطح  علمی 
و عملی ورزشی در رشته های مختلف 
شهرستان  و  اندیشه  شهر  در  ورزشی 

باشد. 
ن  نشا طر خا ندیشه  ا ر  ا د شهر  
کرد:  امیدواریم این پروژه با حمایت های 
استانداری تهران و فرماندار شهرستان 
به  و  افتتاح  مقرر  زمان  در  شهریار 
بهره برداری برسد و تا شهروندان بتوانند 

از آن بهره مند گردند.

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران 
از پروژه دهکده ورزشی فاز ۵ شهر اندیشه

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی؛
آغاز طرح » مسجد؛ سنگر سالمت«  در خراسان رضوی

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان رضوی گفت: آغاز طرح »مسجد؛ سنگر سالمت« از کنار مضجع 
شریف امام رضا )ع( را به فال نیک گرفته و امیدواریم هر چه سریعتر در 

تمام کشور فراگیر شود.
مقام  حکیمانه  سخنان  به  اشاره  با  الهدی  علم  احمد  سید  اهلل  آیت 
معظم رهبری در جمع اعضای ستاد مقابله با کرونا افزود: دو خصوصیت و 
دستور عمل خرد و جزیی در فرمایشات خردمندانه مقام معظم رهبری  بود 
که یکی از امتیازات ایشان در پندهای  حکیمانه است که عالوه بر نقش 
راهبردی که رهنمودهای ایشان وجود دارد، سازو کار را مشخص و مولفه 

ها را معرفی می کنند. 
وی در ادامه مطلب فوق تصریح کرد: در نکته اول ایشان فرمودند؛ 
توسعه  از  زودتر  و  دهید  تشخیص  را  بیماری  این  بیماران  سریعتر  هرچه 
بیماری آنها که باعث شیوع بیشتر می شود پیشگیری کنید و درنکته دوم 
امر کلی در حرکت جهادی به بسیج، علما و ائمه جماعات مساجد فرمودند 
که موقعیت و ظرفیت خود را در این عرصه احیا کرده و با ظرفیت مساجد 

این طرح مورد اجرا قرار گیرد .
امام جمعه مشهد ضمن تقدیر و تشکر از بسیج جامعه پزشکی بیان کرد: 
بسیج جامعه پزشکی در راستای رهنمود همراه با دستور العمل با محوریت 
دانشگاه علوم پزشکی در صدد تهیه طرح و برنامه خاص این رهنمود بر 
آمدند و طرح پایگاه معنوی مهار این ویروس و سنگر سالمت در پایگاه 

محلی و در پایگاه تخصصی را طراحی کردند.
به  خطاب  کشور  معیشتی  و  اقتصادی  مسائل  به  گریزی  با  وی 
مسئولین گفت: ما در اینجا یک آموزه ای  از این حرکتی که انجام شد، 
اینگونه به  با پندهای حکیمانه رهبری  یابیم،  اگر همه مسئولین  در می 
سراغ طرح کامل اجرایی آن بروند همه مشکالت جامعه حل خواهد شد و 
همه مسائل در زندگی اصالح می شود، مشکل اینست که در اجرای برنامه 

زاویه پیدا می کنیم. 
بستر  در  حرکت  این  امتیاز  کرد:  نشان  خاطر  الهدی  علم  اهلل  آیت 
بسیج قهرمان  و همکاری روحانیت در کنار بسیجیان ایثارگر و  همچنین 
همراهی جریان تخصصی و درمانی پزشکی کشورعمدتا اینست  که ما در 
این  طرح توانستیم رهنمود حکیمانه را در یک طرح کامل و جامع ارائه و 
اجرا کنیم، در حال حاضر با مشکلی روبرو شدیم که تنها با یک نهاد مسئول 

نمی توان آن را حل کرد.
بر  ابتدایی مقام معظم رهبری مبنی   وی در خصوص رهنمودهای 
استجابت مناجات و دعا نیز گفت:  خداوند دعا را مستجاب می کند در این 
زمینه روایاتی زیادی داریم اما همین که انسان به صرف خواندن اقدام دعا 
هیچ حرکتی نکند آن دعا مستجاب نمی شود و حتما باید خودش هم به 
دنبال این دعا حرکت کند مشیت پرودگار در این تعلق گرفته که مشکالت 

با دستان خودمان اجرا شود.
 امام جمعه مشهد در پایان سخنانش افزود: امیدواریم مسئولین در 
این اقدام جهادی خداوند را در نظر گرفته و اخالص را حفظ کنند و این را 
جهاد فی سبیل اهلل بدانند معنای این جهاد و اقدام هدایت حجت امام زمان 
است که مقام معظم رهبری هستند و چون هدایت به این طریق کردند 
پس بنابراین اگر در این راه اخالص داشتیم یقینا بنده محبوب خدا هستیم 

و بنده محبوب خدا دعایش در درگاه خداوند رد شدنی نیست.
در ادامه فرمانده سپاه امام رضا)ع( در خصوص اجرای طرح »مسجد؛ 
سنگر سالمت« نیز به توضیحاتی پرداخت و گفت: بعد از فرمان مقام معظم 
رهبری و تصمیمی که در سپاه گرفته شد و با سازمان  بسیج و وزارت بهداشت 

و درمان تفاهم نامه ای بسته شد، به جد وارد عمل شدیم.
سردار یعقوبعلی نظری در ادامه بیان کرد: پیگیری و امداد رسانی از 
همان ابتدای شیوع کرونا از همان ابتدای اسفند سال ۹۸ به صورت مستمر  
در دستور کار سپاه و بسیج بود اما در شرایط فعلی جدی تر، گسترده تر و 

کیفی تر صورت گرفت لذا ما شروع به فعالیت کردیم.
وی تصریح کرد: ابتدا با کسب اجازه از نماینده ولی فقیه در استان این 
طرح را بر اساس سه پایه ابتدا مساجد که جایگاه معنوی و قدرت معنوی 
ماست و ما معتقد هستیم که  هر کاری در بستر مسجد انجام شود برکت 

زا است، شروع کردیم. 
سردار نظری ادامه داد: سپس با کادر تخصصی دانشگاه علوم پزشکی 
که در استان داریم و همچنین  اقدام اجرایی و عملیاتی پایگاه بسیج و سپاه 

برنامه ریزی و اجرای این طرح انجام شد.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( اظهار داشت: 2 هزار پایگاه سالمت مسجد 
محور بهمراه ۴ هزار پایگاه بسیج به پشتیبانی ۱۵۰ مرکز حوزه  تخصصی 
با حضور نمایندگانی از علوم پزشکی، امور مساجد و همچنین بسیج  این 

طرح را همراهی و به مردم محالت خدمت رسانی می کنند.
وی از ۹ وظیفه معین ابالغ شده در این طرح یاد و تاکید کرد: مهمترین 
وظیفه بیماریابی و یا شناسایی کسانی که در معرض این بیماری قرار داشته 
و مشخص نبوده و نیز در مسیر قرنطینه با درمان نیستند.در کنار آن امداد 
رسانی، خدمات بهداشتی، خدمات معیشتی، امر به معروف بهداشتی، کارهای 

فرهنگی و اطالع رسانی نیز قرار دارد. 
مهمترین مشکل در شرایط فعلی زنجیره انتقال و انتشار این ویروس 

است که باید حداقل ضعیف یا قطع شود
نظری با اشاره به انتقال و انتشار سریع این ویروس گفت: اگر بیماریابی 
به موقع انجام شود برنامه ای را در بخش تخصصی اعم از مهار، کنترل و 
قرنطینه و هم از نظر درمان صورت می پذیرد و طبعتا میتوانیم این وضعیت 
را متعادل تر کنیم. گفتنی ست: در سطح شهرستان مشهد ۵۰ حوزه تخصصی 
و قریب به ۸۰۰ پایگاه “سالمت مسجد محور« خواهیم داشت که حدود 
هزار پایگاه را درگیر خواهند کرد که برای هر پایگاه رابط سالمت معرفی 
می شود که این رابط بیمار را با عالیم اولیه شناسایی و معرفی به مراکز 
تخصصی معرفی می کنند.مشاوره های روانی هم برای خانواده های بیمار 

و خود بیمار پیش بینی شده است.
اگر ۸۰ درصد مردم مراعات کنند می توانیم کنترل کنیم 

از  ویژه  تشکر  ضمن  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ادامه  در 
مسیولین استانی بخصوص نماینده ولی فقیه در استان گفت:  اگر محوریت 
ایشان دربحث کرونا نبود حتما وضعیت در خراسان بدتر از این بود و همچنین 
اگر در سایر مسئولین این همراهی ها نبود به هیچ عنوان دانشگاه علوم 

پزشکی نمی توانست کنترل کند.
نیست  افزود: وضعیت موجود رضایت بخش  بحرینی  محمد حسین 
در تمام فاکتورها روند افزایشی داریم تعداد شهرهایی که به رنگ سیاه در 
می آیند رو به افزایش است .وی ادامه داد: به برکت امام رضا )ع( هنوز در 
مشهد به کمبود تخت دچار نشدیم ولی اگر مراعات نکنیم حتما رخ خواهد 
داد، در شرایطی که هیچ واکسنی ساخته و دارویی کشف نشده بهترین و 
اجتماعی، منع  از ماسک، فاصله گذاری  استفاده  راه پیشگیری،  ارزانترین 
مسافرت و رعایت بهداشت فردی است.رئیس قرارگاه دانشگاهی مبارزه با 
کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد:در طی ۴۰ سال گذشته هر 
گاه مملکت به مشکلی روبرو بوده همیشه سپاه و بسیج پیش قدم بوده اکنون 
نیز هم سپاه و بسیج حضور گسترده دارند.رفتار و کردار رهبری باید راهنما و 
الگو باشد و هرچه ایشان می گویند باید به مانند ادای فریضه انجام دهیم.

هزینه های درمان بیمارانی که دفترچه بیمه دارند  مشکلی نیست 
عموما هزینه های درمان هزینه های بیمارستانی است که اگر بیمه 

داشته باشند مشکلی نیست و اگر نباشد هم می توان بیمه کرد.

با تامین زیرساخت و توسعه کسب و کارهای نوپا محقق شد؛
نوآور« در منطقه  »اقتصاد  رتبه دوم  به  ایران  صعود 

آسیای مرکزی و جنوبی
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  راهبری  مطالعات  مرکز  معاون 
گفت: گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد ایران در هفت شاخص 
کلی و از بین ۱۳۱ کشور جهان، رتبه 6۷ جهانی و رتبه دوم در اقتصاد نوآور 

در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی را به دست آورده است.
مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود برگرفته از نمایه نوآوری 
جهانی GII( 2۰2۰ 2۰2۰( که به بررسی کشورهای دنیا از منظر نوآوری 
پرداخته، سه کشور برتر در هر منطقه را مشخص کرده است. در منطقه 
دومین  قزاقستان  از  باالتر  و  از هند  ایران پس  و جنوبی،  مرکزی  آسیای 
کشور نوآور منطقه است. کشورهای سوئیس، سوئد، آمریکا، بریتانیا، هلند، 
دانمارک، فنالند، سنگاپور، آلمان و کره جنوبی به ترتیب ۱۰ کشور اول دنیا 

در حوزه اقتصاد نوآورانه هستند.
این گزارش به شیوه علمی که مدنظر مجمع جهانی اقتصاد بوده کشورها 
را دسته بندی کرده و به بررسی آن ها پرداخته که بر اساس این دسته بندی، 

ایران جزو کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی قرار گرفته است.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  راهبری  مطالعات  مرکز  معاون 
روز شنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن اشاره به این خبر به توضیح جزئیاتی 
پرداخت که در این گزارش حائز اهمیت است. قبل از بررسی جزئیات جذاب 
این گزارش، باید بدانیم فعاالن حوزه آی. سی. تی، کسب و کارهای اینترنتی 
خصوصی و استارتاپ ها، در کنار دیگر بخش ها نظیر دانشگاه ها همگی تالش 

کرده اند تا به این رتبه در جهان دست پیدا کنیم.
را مدیون چه هستیم؟ »بهزاد  نوآور  اقتصاد  این جهش در حوزه  اما 
احمدی« در پاسخ به این سوال می گوید: در شاخص های ورودی و خروجی 
که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است آموزش دانشگاهی رتبه ۷، 
مالکیت فکری رتبه ۱۳، پتنت های )ثبت اختراع( اورجینال رتبه ۱۴، حجم و 
اندازه بازار داخلی رتبه ۱۸، تولید دانش رتبه 2۵، تولید محصوالت فناورانه 
 ،۴6 رتبه  پژوهش  و  تحقیق   ،۳۱ رتبه  عمومی  زیرساخت های   ،26 رتبه 
دسترسی آی. سی. تی. رتبه ۳۹ و اندازه بازار داخلی رتبه ۱۸ را کسب کرده ایم.

وی اضافه کرد: بابت موفقیت هایی که در حوزه آی. سی. تی و اقتصاد 
نوآورانه کسب شده است باید به وزارت ارتباطات تبریک گفت،  چراکه این 
رتبه حاصل تالش جدی چند سال اخیر آن ها در کنار دیگران در بسط اقتصاد 

دیجیتال و مبتنی بر فناوری های راهبردی نوظهور است.
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد برگرفته از گزارش معتبری است که هر ساله با 
همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO(، دانشگاه کرنل، و موسسه 
مدیریت بازرگانی اروپا )INSEAD( تدوین و منتشر می شود. برای بررسی و 
رتبه بندی اقتصادهای نوآور جهان در این گزارش، شیوه نامه خوبی تهیه شده 
است. بر اساس این شیوه نامه، دو زیرنمایه ورودی ها و خروجی ها تعریف شده 

است که میانگین آن ها، رتبه نوآوری جهانی کشورها را مشخص می کند.
او در توضیح این نمایه ها گفت: زیرنمایه بخش ورودی ها با پنج شاخص 
نهادها، سرمایه انسانی و تحقیق، کیفیت زیرساخت ها، تخصصی بودن بازار و 
تخصصی بودن کسب وکارها به بررسی کشورها می پردازد که نتایج آن نشان 

می دهد کدام عناصر اقتصاد ملی، فعالیت های نوآورانه را ممکن ساخته اند.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  راهبری  مطالعات  مرکز  معاون 
گفت: بخش دوم مربوط به زیرنمایه بخش خروجی ها با دو شاخص بازده 
فناوری و دانش و بازده خالقانه است که در آن ها خلق دانش و دارایی های 
فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر حسب این هفت شاخص که خود 
زیرشاخص های متعددی را در بر می گیرد ۱۳۱ اقتصاد دنیا بررسی شده و 

در این بین ایران رتبه 6۷ جهانی را کسب کرده است.
احمدی افزود: نکته حائز اهمیت رتبه خوب ایران در دو شاخص ورودی 
سرمایه انسانی و زیرساخت ها اعم از آی. سی. تی. و نیز دو شاخص خروجی 
تولید دانش و ارائه کاالها و خدمات خالقانه است که در اینجا هم باز بخش 

آی. سی. تی و خدمات مبتنی بر آن نقش مهمی ایفا کرده اند.
وی اشاره کرد: با توجه به تحریم های شدید و فشار حداکثری اعمال 
شده علیه ایران که بیش از هر چیز بخش تحقیق و توسعه را تحت تاثیر 
قرار داده است، کسب این رتبه بسیار حائز اهمیت و دستاوردی برای کشور، 
نهادها، افراد و شرکت های دخیل است. بر خالف رکود دیگر بخش های 
اقتصادی کشور، امسال اقتصاد دیجیتال توانسته با رشد خود، سهمی 6.۵ 
که  بدهد  اختصاص  خود  به  را   )GDP(داخلی ناخالص  تولید  از  درصدی 
هسته این اقتصاد دیجیتال و الیه پلتفرمی آن به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات تعلق دارد و این رشد در رتبه  دوم ایران تاثیر بسزایی داشته است.

معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
این که رتبه دومی ایران در حوزه اقتصاد نوآور در منطقه رتبه خوبی است، 
افزود: در کنار نقاط قوت و رتبه کسب شده، نقاط ضعف متعددی به خصوص 
در شاخص های ورودی از جمله در بحث تخصصی بودن کسب وکار و بازار و 
فضای نهادی داریم که رفع آنها به تالشی بزرگ تر در سطح حاکمیت نیاز دارد.

مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود برگرفته از نمایه نوآوری 
جهانی GII( 2۰2۰ 2۰2۰( به بررسی کشورهای دنیا از منظر نوآوری پرداخته 
است. در این بررسی ایران توانسته رتبه دوم در منطقه را از آن خود کند. 
رتبه ای که در کسب آن بیش از هر چیزی فعاالن حوزه ICT مثمرثمر بودند.

آخرین  آموزی  سواد  نهضت  سازمان  رئیس 
آموزش  استخدام  و  سوادآموزان  نام  ثبت  وضعیت 
اساس مصوبه سال  بر  دهندگان نهضت سوادآموزی 

۹۷ را تشریح کرد.
آخرین  خصوص  در  معاون  محمدزاده  شاپور 
وضعیت ثبت نام سوادآموزان در دوران کرونایی گفت: 
شیوع کرونا روی کار ما تأثیر بسیار گذاشته است. چرا 
که برای خانواده ها در ابتدا مسائل اقتصادی مهم است 
که با آن دست و پنجه نرم می کنند سپس بحث بعد 
آموزش فرزندانشان و در مرتبه بعد آموزش خودشان 

اهمیت دارد.
وی افزود: سال گذشته کرونا باعث شد سرانجام 
بخشی کارها را یک ماه به تعویق بیندازیم که در واقع 
شهریور ماه این سرانجام بخشی انجام شد. در نتیجه 
کالس بندی های سال جدید با یک ماه تأخیر شروع 
ادامه  آذرماه  پایان  تا  بندی  نام و کالس  ثبت  و  شد 
حجم  براساس  که  است  این  ما  امید  داشت.  خواهد 
ابالغی مانند سال گذشته، افراد ثبت نام کنند و آنها را 

تحت پوشش قرار دهیم.
محمدزاده همچنین با اشاره به اینکه در آموزش 
های نهضت سوادآموزی نیز، آموزش های تلویزیونی و 
مجازی در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: نیمه 
سال گذشته تحصیلی نیز ما هم در شبکه سراسری 
آموزش داشتیم و هم استان ها به صورت مجزا آموزش 

تلویزیونی را در دستور کار داشتند. حتی استانی مانند 
استان قم آموزش های رادیویی را نیز انجام داد. یک 
سامانه تحت وب هم داریم که شبیه شبکه شاد است 

و از آن طریق نیز آموزش داریم.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در ادامه در 
در  افرادی که  تکلیف  تعیین  این سوال که  به  پاسخ 
آزمون نهضت سوادآموزی شرکت کرده اند اما قبول 
نشده اند برای استخدام چیست؟ گفت: سال گذشته 2۴ 
هزار نفر در آزمون ما شرکت کردند که کسانی بودند 
مصوبه شهری در ماه ۹۷ شامل حالشان می شد. از این 
تعداد ۱۷۱ هزار و ۱۳ نفر قبول شدند و باقیمانده که 
قبول نشدند، برای تعیین تکلیف استخدام مانده اند. ما 
پیشنهادی به وزیر آموزش و پرورش دادیم که یک بار 
دیگر برای آنها آزمون برگزار شود اما مصوبه دیگری در 
مجلس در حال پیگیری است که در هر صورت آن 6 
هزار نفر هم به مانند قبول شدگان استخدام شوند چرا 
که در مصوبه سال ۹۷ سه گروه از آزمون معاف شده 
بودند و در واقع آموزش دهنده های نهضت جزو گروه ۴ 
قرار گرفتند که باید در آزمون شرکت می کردند وحال 
قرار است همه گروه ها از آزمون معاف اعالم شوند که 
عدالت هم همین است. به جهت اینکه آموزش دهنده 
های ما تجربه های الزم را دارند و هر کدام تا ۱۰ 
سال سابقه کار دارند و کسانی هستند که درسال ۹6 در 
کالس های جهاد دانشگاهی شرکت کرده اند. انصاف 

این بود که از ابتدا گروه چهارم از آزمون معاف شوند. 
به هر حال ما منتظر این هستیم که این مصوبه که 
در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شده، به صحن 

بازگردد و آنجا نیز تصویب شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه 
سوادآموزی  متقاضی  کنندگان  نام  ثبت  تعداد  اگر 
دهندگان  آموزش  که  آنجایی  از  کند،  پیدا  کاهش 
به ازای هر یک سوادآموز حقوق دریافت می کنند، 
اظهار  گیرد؟  نمی  قرار  تأثیر  تحت  آنان  معیشت  آیا 
داشت: یک نکته این است که ما سال گذشته آموزش 
دهنده جدیدی اضافه نکردیم. نکته دیگر این است 
سواد   ۵ تا  توانست  می  دهنده  آموزش  هر  قباًل  که 
آموز را تعلیم دهد و این مجوز را دادیم که ۱۵ تا 2۰ 
سوادآموز را بگیرد چرا که رقم دریافتی برای تعلیم 
هر سوادآموز کم بود. االن با این تفاسیر به نظر می 
رسد که جبران مافات کرده باشد. ضمن اینکه آموزش 
های مجازی را هم راه اندازی کرده ایم و امیدواریم در 
مجموع پولی که آنها دریافت می کنند، در خور شأن 
و زحماتی که می کشند، باشد. البته حتمًا ما باید در 
این نوع پرداخت، یک بازنگری بکنیم. چرا که پیش 
از این آموزش دهندگان ما با اینکه پول اندکی می 
گرفتند اما این امید را داشتند که بعداً استخدام شوند 
و گاهی از خودشان هم هزینه می کردند. حاال این 

گزینه تشویقی را هم نداریم.

کرونا ثبت نام سوادآموزان را تحت تاثیر قرار داده است

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱6۴۴/۳۰ اصلی 
 آقای محمد رضا شاکری مقدم طی درخواست وارده شماره ۱66۴۵ مورخ ۹۹/۸/2۰ 
منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۴۱ ایالم رسیده 
مدعی است سند مالکیت شش دانگ پالک ۱6۴۴/۳۰ اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی 
گم شده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت مشاعی پالک ۱6۴۴/۳۰ اصلی ذیل ثبت 
2۳۴2۵ صفحه ۱۹2 دفتر ۱2۰ صادر و تسلیم گردیده، همچنین به موجب سند رهنی شماره 
۱۱۷۸۹۵۴ مورخ ۹6/۴/2۴ تنظیمی دفتر ۸6 تهران در قبال مبلغ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ در رهن 
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند  ایالم قرار گرفته . لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل 
ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کسی که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی 
انجام معامله می باشد  ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس 
از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 

          صفری – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم  

آگهي حصروراثت
آقای رضا نوری دهبنه به شماره شناسنامه 2۵۸۰۱۹۱۰۷۰ فرزند محمد از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نوری دهبنه  
فرزند نقی در تاریخ۹۹/۰۵/۱۴  در شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-رضا نوری دهبنه به ش ش 2۵۸۰۱۹۱۰۷۰ فرزند محمد 
نسبت فرزند 2-فاطمه نوری دهبنه به ش ش ۸۱۷ فرزند محمد نسبت فرزند ۳-مرجان 
نوری دهبنه به ش ش ۷6۱ فرزند محمد نسبت فرزند۴- مهناز نوری دهبنه به ش ش 
۷62 فرزند محمد نسبت فرزند۵-مژگان نوری دهبنه به ش ش ۷6۰فرزند محمد نسبت 
فرزند6- کلثوم نیک سرشت به ش ش ۹۸2 فرزند حسین نسبت همسر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۴6۳ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر

ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
شماره  رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
هیات  در  که   ۱۳۹۹-۰۷-۱2 مورخ   ۱۳۹۹6۰۳۱۰۴۵6۰۱۰222
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه 
یوسف ذبیحی گلنشینی فرزند اسماعیل بشماره ملی 2۰۹۱۱۰6۷۳۹ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۴.۴۱ 
متر مربع از 2 اصلی واقع در قریه نومل بخش ۴ ثبت ساری لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 

در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
2۵-۰۸-۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰-۰۹-۱۳۹۹ حسن یوسفی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
م-الف ۱۹۹۰6۹۹۸

}آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای با اسناد 
تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ 
و برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۴۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/2۹ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم حوا درزیان 
حیدری فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۸۵ متر مربع به شماره پالک ۱۷ اصلی واقع در فریدونکنار بخش 
۱۱ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول 
: ۱۳۹۹/۰۸/2۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ مرتضی خواجوی 

رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م-الف ۱۹۹۰۷۰۳۵

و  راضی  ا و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک 
 ۹۹-۰۸-۰۱ مورخ   ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۰۱۰۰6۰۱۱ شماره  رای  برابر 
که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
یک  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
ساری متصرفی آقای /خانم محمد وریانی فرزند نجف نسبت به 
ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۱۰2،6۵ متر مربع قسمتی از پالک ۳۴2۷ اصلی واقع در یک بخش 
یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی پس از کسر سهم وقف 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  را  خود  دادخواست 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹-۰۸-2۵ 
اداره  رئیس  داودی  مهدی   ۹۹-۰۹-۱۰ دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ 

ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
م-الف ۱۹۹۰۷۰۴۷

برگ سبز موتور سیکلت پرواز مدل ۹۵ رنگ مشکی به شماره انتظامی 
۷۷۵ – ۳۳۸۷2 به نام محمد نظافت چناری فرزند علی اکبر شماره موتور 
مفقود   2۰۰M۹۵۱۵۱۴۹***N2N تنه  شماره   ۰۱۹6N2N۹۴2۰2۰
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. شماره م / الف ۷۹۷ تربت حیدریه – 

برگ سبز و سند کمپانی – کارت سواری دوو ش شاسی ۴۳۴۸۹۳ 
ش موتور ۳۱۵۳۱۷ رنگ نقره ای – روغنی مدل ۱۹۹۳ به شماره انتظامی 
۷۹۸ن۸۴ – ایران ۳6 بنام سجاد حق دادی فرزند رضا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. شماره م / الف ۷۹۸ تربت حیدریه – 
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محمد بنا بخاطر کرونا بستری شد
تیم ملی کشتی فرنگی  بنا سرمربی  محمد 
در  کرونا  ویروس  به  ابتال  دلیل  به  بزرگساالن 

بیمارستان بستری شد.
فدراسیون کشتی خبر داد که آزمایش کرونای 
محمد بنا چند روز پس از تعطیلی اردوهای تیم های 
ملی کشتی مثبت شده و هم اکنون سرمربی تیم 

ملی کشتی فرنگی در بیمارستان بستری است.
این در حالی است که هفته قبل هم غالمرضا 

محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به همراه دو دستیارش یعنی عباس حاج کناری 
و مهدی تقوی به کرونا مبتال شدند و حتی نتوانستند در مسابقات انتخابی شرکت کنند.

دو  یکی  و  فرنگی  کشتی  شاخص  ملی پوش  گرایی  محمدرضا  همچنین 
کشتی گیر دیگر هم بخاطر ابتال به کرونا نتوانسته بودند در مسابقات انتخابی تیم 

ملی شرکت کنند.

سجاد مرادی: دوومیدانی کاران باید جداگانه تمرین کنند
استقامت،  نیمه  دوهای  کمیته  مسئول 
در  گفت:  فدراسیون  صحرانوردی  و  استقامت 
با  و  خود  شهر  در  باید  ورزشکاران  فعلی  شرایط 
رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت جداگانه 
تمرین کنند چون در حال حاضر امکان برگزار اردو 

و اجرای برنامه متمرکز وجود ندارد.
 سجاد مرادی، در مورد وضعیت ورزشکاران 
آماده سازی  فصل  در  که  شرایطی  در  دوومیدانی 

خود به سر می برند، گفت: وضعیت با توجه به شیوع کرونا و لغو بسیاری از مسابقات 
برای هیچ رشته ای خوب نیست و همه چیز به هم ریخته است. ورزشکاران نیز در 
فصل بدنسازی خود به سرمی برند و در شهرهایشان تمرین می کنند تا برای سال 
آینده آماده شوند. کسانی که ورودی المپیک گرفته اند برای المپیک و بقیه برای 

کسب سهمیه تالش می کنند.
او با اشاره به اینکه تمرینات دوهای استقامت و نیمه استقامت در محل های 
خلوت برگزار می شود و تشکیل اردو راحت تر است، تاکید کرد: قرار است در جلسه 
کمیته دوهای استقامت و نیمه استقامت که فردا)یکشنبه( در فدراسیون برگزار می شود 
به این موضوع اشاره کنم. تعداد قهرمانان ما خیلی کم است و باید از آنها حمایت 
کنیم تا اگر قرار به برگزاری اردوی جداگانه یا صرف هزینه است، این کارها انجام 
شود. در کل فردا اردوها، روند تمرینی، محل برگزاری اردو و سایر موارد را بررسی 
می کنیم. با این حال اولویت اولمان مسابقات صحرانوردی است که اگر در فرودین 
یا اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شود، برای آماده سازی ورزشکاران اردو برگزار می کنیم.

مرادی در ادامه افزود: در شرایط فعلی ورزشکاران باید در شهر خود و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی تمرین کنند چون در حال حاضر امکان برگزاری اردو و اجرای 
برنامه متمرکز وجود ندارد، بنابراین باید همراه مربی خود جداگانه تمرین کنند تا در 
سال منتهی به المپیک از آمادگی دور نشوند. اکنون هم بیشتر آنها درخواست هایشان 

را ارائه کرده اند که فردا مورد بررسی قرار می گیرد.
مسئول کمیته دوهای استقامت، نیمه استقامت و صحرانوردی فدراسیون در 
مورد برنامه های استعدادیابی گفت: با توجه به نتایج ورزشکاران، در سال های اخیر و 
در کل رشته ها افت داشته ایم. فدراسیون قبلی هم در زمینه استعدادیابی تالش هایی 
کرد اما عالی نبود و جای تالش بیشتری دارد. نگاه ما به آینده است و باید به گونه ای 
برنامه ریزی کنیم که در هر رشته مثل سال های گذشته ۱۰_۱۵ قهرمان داشته باشیم.

تعیین تکلیف پرونده در CAS تا پایان سال 2۰2۰
محرومیت روسیه از المپیک توکیو لغو می شود؟

تعیین  از  المپیک  المللی  بین  کمیته  رییس 
 CAS تکلیف پرونده محرومیت روس ها در دادگاه

تا پایان سال 2۰2۰ خبر داد.
مدتی قبل بود که سازمان جهانی مبارزه با 
دلیل  به  روسیه  ورزش  کرد  اعالم  دوپینگ)وادا( 
دوپینگ های گسترده و سازمان یافته تا ۴ سال 
از حضور در هر گونه رویداد بین المللی از جمله 

المپیک توکیو محروم است. این محرومیت که به خاطر شیوع ویروس کرونا چندان در 
میان ورزشکاران روس تاثیر خود را نداشته، خیلی زود با اعتراض این کشور همراه شد.

در حالی که به خاطر شکایت به دادگاه بین المللی ورزش فعال محرومیت 
روس ها هم لغو شده تا رای نهایی صادر شود، رییس کمیته بین المللی المپیک از 

تعیین تکلیف ورزش روسیه تا پایان سال 2۰2۰ خبر داده است. 
توماس باخ درمورد این پرونده گفت: ما در جلسه اخیر IOC صحبتی درباره 
IOC در  نمایندگان  پرونده روسیه نکردیم. فقط یک گزارش دریافت کردیم که 
جلسه دادگاه حضور داشتند و موضع ما تشریح شد. به ما اطالع دادند که تا پایان 
سال تکلیف پرونده روسیه روشن می  شود و این خبر خوبی است. این موضوع باعث 
می شود هفت ماه پیش از شروع المپیک توکیو بدانیم چه راه حل هایی را انتخاب کنیم.

با این وضعیت باید دید باالخره روس ها اجازه حضور در المپیک توکیو را 
المپیک در  یا ورزشکاران این کشور مجبور می شوند زیر پرچم  کسب می کنند 

توکیو رژه بروند.

امپراطوری حدادی در سرزمین اژدهای زرد
بی رقیب  به ستاره  روزها  این  حامد حدادی 
زیر سبد  تبدیل شده و گویا  لیگ بسکتبال چین 

هیچ بازیکنی جلودار او نیست.
نه تنها در ایران بلکه در آسیا حامد حدادی 
به عنوان یک ستاره بی نظیر شناخته شده؛ بازیکنی 
که گویا به این زودی ها تمام شدنی نیست. سنتر 
2۱۸ سانتی متری ایران در ۳۵ سالگی بار دیگر به 
اوج رسیده و این روزها حسابی در ترکیب سیچوان 

در CBA می درخشد.
کافی است برای اینکه به ارزش های حدادی در لیگ باکیفیتی مثل چین پی 
ببریم، به آمار بردها و باخت تیم سیچوان قبل و بعد از اضافه شدن حامد به ترکیب 
این تیم دقت کنیم. این ستاره ایرانی به خاطر مشکالتی که کرونا به وجود آورده، 
از دور پنجم به سیچوان اضافه شد. قبل از ورود او تیمش سه باخت و فقط یک برد 

را کسب کرده بود، اما ورود امپراطور بسکتبال آسیا همه چیز متفاوت شد.
در پایان راند یازدهم سوپرلیگ بسکتبال چین، سیچوان وضعیت بسیار بهتری 
پیدا کرده و به رده دهم صعود کرده است. این تیم بعد از اضافه شدن حدادی در 
حالی ۳ باخت را متحمل شده که ۴ برد هم به دست آورده است. در واقع با حضور 
سنتر ایرانی نتایج کامال برای سیچوان متفاوت شده و این تیم در هفته های اخیر 

دائما در حال صعود در جدول 2۰ تیمی CBA بوده است.
اتفاق جالب تر اما درخشش بی نظیر حامد حدادی در هفته های اخیر است. این 
ستاره ایرانی که به نظر می رسد در اوج آمادگی قرار دارد، سه بار برای تیمش تریپل 

دبل کرده)وقتی آمار تعداد گل، پاس گل و ریباند باالتر از ۱۰ باشد(.
او جمعه سومین تریپل دبل خود را مقابل شنزن ثبت کرد تا همراه جمال 
این  باشند که در  بازیکنانی  تنها  آمریکایی شانکسی،  بازیکن سرشناس  فرانکلین 
با  و  ثبت کرده  را  آمار  این  بار   ۳ البته حدادی  دبل کرده اند.  تریپل   CBA فصل 

فاصله صدرنشین است.
وقتی بازی های سیچوان با حضور حدادی را بررسی می کنیم، کامال نقش 
این بازیکن در نتیجه گیری تیمش مشخص است. حامد چه زیر سبد خودی و چه 
تیم حریف به کمتر بازیکنی اجازه خودنمایی می دهد و جالب اینکه با هوش باالی 

خود هم تیمی هایش را هم در موقعیت گلزنی قرار می دهد.
این بازیکن ۳۵ ساله و خستگی ناپذیر تیم ملی ایران که ۴ بار سابقه کسب 
عنوان MVP قاره کهن را دارد و به نظر نمی رسد به این زودی در ایران جانشینی 
برای او پیدا شود، قبال هم ارزش های خود را بارها در لیگ چین و دیگر کشورهای 
خارجی نشان داده؛ تا جایی که حامد هر فصل با مشتریان زیادی از CBA مواجه 

می شود و یکی از گرانقیمت ترین بازیکنان حال حاضر چین به حساب می آید.
هواداران سیچوان با آمادگی فوق العاده این روزهای حدادی امیدوارند خاطرات 
خوش تیمشان با این ستاره دوست داشتنی بار دیگر تکرار شود. قهرمانی سیچوان 
در سال 2۰۱6 با درخشش حامد حدادی هنوز از یاد آن ها نرفته و با روند رو به 
رشدی که سیچوان در پیش گرفته، بعید نیست این فصل هم آن ها یکی از مدعیان 

قهرمانی در CBA لقب بگیرند.
همینطور  حدادی  و  نیاید  وجود  به  چین  سوپرلیگ  برگزاری  در  خللی  اگر 
قدرتمندانه و در سالمت کامل پیش برود، بدون شک تیم ملی ایران هم باید در 
سال برگزاری المپیک از این اتفاق خوشحال باشد. وقتی این سنتر 2۱۸ سانتی آماده 

باشد،  ایران توانایی قدرت نمایی برابر هر تیمی را در دنیا خواهد داشت.

رونالدوی مجار و یک تصمیم سرنوشت ساز
دومینیک سوبوسالی هافبک 2۰ ساله 
مجارستانی تیم ردبول سالزبورگ، اکنون به 
واسطه درخشش خود مورد توجه بسیاری 
از تیم ها از جمله آرسنال، میالن و آر بی 

الیپزیش قرار گرفته است.
این بازیکن که در تیم لیفرینگ و در 
سن ۱۷ سالگی وارد لیگ حرفه ای فوتبال 
اتریش شد، مورد توجه استعداد یاب های 

تیم ردبول سالزبورگ قرار گرفت و به خدمت این تیم در آمد.
این هافبک ۱۸6 سانتی متری که اکنون به او لقب رونالدوی جدید 
را داده اند، برای تمامی رده های سنی تیم ملی مجارستان به میدان رفته 

و ۳ گل ملی در رده ی بزرگساالن هم دارد.
او در مجموع ۷۴ بازی برای تیم رد بول سالزبورگ، آمار فوق العاده 
22 گل و ۳۳ پاس گل را برای خود به ثبت رسانده و ارزشی حدود 2۵ 

میلیون یورو دارد.
 با تمامی این تفاسیر ما با ظهور یک ستاره در فوتبال که قطعا از 
او بیشتر خواهیم شنید مواجه هستیم اما انتخاب تیم بعدی او قطعا یکی 
از مهم ترین تصمیمات او در دوران فوتبال این بازیکن به شمار می رود.

گرچه بعضی از رسانه های معتبر از توافق نهایی او با تیم دیگر ردبول، 
یعنی الیپزیش خبر میدهند اما ایجنت این بازیکن در آخرین مصاحبه خود 
توافق نهایی با هر تیمی را رد کرده و اشاره کرده که مذاکرات او با تیم 

ها ادامه دارد.
این  جذب  به  به شدت  الیپزیش  بی  آر  سرمربی  ناگلزمن  جولیان 
بازیکن عالقه مند بوده و با توجه به سابقه دو تیم الیپزیش و سالزبورگ 
در نقل و انتقاالت و البته این که هر دو تحت مدیریت شرکت رد بول 

هستند احتمال پیوستن سوبوسالی به الیپزیش بسیار محتمل تر است.

گزارش آاس؛
دوشنبه؛ تعیین تکلیف احتمالی سرخیو راموس و رئال

روز دوشنبه احتماال تا حدی وضعیت 
با  راموس  سرخیو  قرارداد  تمدید  پیشرفت 

رئال روشن خواهد شد.
انتقاالت  و  نقل  تا  روز   ۵۰ از  کمتر 
زمستانی باقیمانده و هنوز خبری از تمدید 
قرارداد سرخیو راموس با رئال مادرید نیست. 
در روزهای اخیر شایعات حاکی از آن بودند 
که هیچ تماسی بین باشگاه و رنه راموس 

ایجنت و برادر سرخیو راموس برقرار نشده اما در واقع اینطور نیست. از چند 
هفته پیش مذاکرات ابتدایی بین طرفین شروع شده ولی مشخص نیست 

که در نهایت وضعیت تمدید راموس به کجا خواهد رسید.
کاپیتان رئال خواهان تمدید دو ساله است ولی به نظر، باشگاه روی 

ارائه پیشنهاد یک ساله بدون افزایش دستمزد اصرار دارد.
قرار است روز دوشنبه بین راموس و فلورنتینو پرز رئیس رئال، مذاکره 
ویدیویی صورت بگیرد و ساعاتی بعد نیز هر دو نشست های خبری جداگانه 

ای خواهند داشت.
پرز با کادنا سر مصاحبه دارد و راموس نیز در نشست خبری بازی 
اسپانیا و آلمان حضور خواهد یافت. این بازی در شهر زادگاه راموس یعنی 
سویا و در ورزشگاه جدید این شهر به انجام خواهد رسید و پیش بینی 
می شود پرز و راموس هر دو حرف های مهمی برای گفتن داشته باشند.

سومین باخت 0-۳ کی روش توام با ثبت رکورد!
سرمربی تیم ملی کلمبیا سومین باخت 
۰-۳ دوران سرمربیگری اش در رده ملی را 

تجربه کرد.
اروگوئه  مقابل  کلمبیا   ۳-۰ شکست 
 ،2۰22 جهانی  جام  انتخابی  مرحله  در 
در  کی روش  کارلوس  شکست  چهارمین 
هفدهمین دیداری است که او روی نیمکت 
این تیم نشسته است. کی روش که در زمان 

حضورش در تیم ملی ایران نشان داده بود تاکتیکهای دفاعی را به خوبی 
بلد است، کلمبیا را هم تبدیل به تیمی کرده که به سختی گل می خورد 
و این تیم تا قبل از بازی با شیلی، در بازیهای رسمی)۵ بازی( و بازیهای 
دفاعی  آمار خط  منتهی  بود  نخورده  حریفانش گل  از  بازی(  دوستانه)۷ 
کلمبیا در دو بازی آخرش تعریفی نداشته و شاگردان کی روش از شیلی 
و اروگوئه، ۵ گل خورده اند. این دومین شکست ۰-۳ کی روش به عنوان 
سرمربی کلمبیا است و او در بازی دوستانه مقابل الجزایر هم با همین 
نتیجه به حریف افریقایی اش باخته بود. کی روش با شکست به اروگوئه 
رکوردهایی منفی بدست آورد.  کلمبیا در ۸2 سال اخیر، چنین شکست 
سنگینی در خانه را در بازیهای رسمی تجربه نکرده بود. همچنین سنگین 
ترین شکست تاریخ کلمبیا در بازیهای خانگی در مقدماتی جام جهانی برای 
این تیم اتفاق افتاد. کی روش در زمان سرمربیگری تیم ملی پرتغال چنین 
باختی را تجربه نکرده بود اما او با ایران یکبار مزه چنین باختی را چشیده 
بود و در آخرین بازی اش به عنوان سرمربی تیم ملی، در یک بازی تلخ ۳ 
گل از ژاپن خورد تا نتواند به فینال جام ملتهای آسیا برسد. سنگین ترین 
شکست تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا با کی روش اتفاق افتاد. 
کی روش با ایران، در دو بازی دیگر هم سه گل از حریفانش دریافت 
کرد که در هر دو بازی بازنده شد. بازی اول، دیدار با بوسنی در مرحله 
گروهی جام جهانی 2۰۱۴ بود که با نتیجه ۱-۳ به سود بوسنی به پایان 
رسید و دیدار دوم هم به بازی با عراق در مرحله حذفی جام ملتهای آسیا 
برمی گردد که بازی در ۱2۰ دقیقه با نتیجه ۳-۳ به پایان رسید و در نهایت 

ضربات پنالتی، تیم کی روش را از آن تورنمنت کنار گذاشت.

اوسین بولت: کریستیانو رونالدو از من سریع تر است!
کریستیانو  کرده  اعالم  بولت  اوسین 

رونالدو از او سریع تر است.
و  لمپیک  ا قهرمان  بولت  وسین  ا
رکورددار ورزش دو با عنوان این که رونالدو 
یک ابر ورزشکار است گفته احساس می کند 

رونالدو از او سریع تر است.
بولت که توانسته ۱۰۰ متر را در ۹.۵۸ ثانیه بدود و رکوردی ماندگار 
خلق کند در جدیدترین گفت و گوی خود با مارکا گفته: مطمئن هستم 

کریستیانو از من سریع تر است.
بولت از عالقمندان به ورزش فوتبال است و حتی مدتی هم با تیم 
وست کست مارینرز استرالیا تمرین کرده. او سال 2۰۱۷ از دنیای دو و 
اما هنوز هم رکورد دو ۱۰۰ و 2۰۰ متر را در  میدانی خداحافظی کرده 

اختیار دارد.
بولت در ادامه با تمجید از رونالدو گفته: او کسی است که هر روز 
تمرین می کند و یک ابر ورزشکار است. او همیشه در باالترین سطح این 
بازی قرار دارد. سخت تالش می کند و روی کارش تمرکز دارد. در حال 

حاضر فکر می کنم او از من هم سریع تر است.
گفتنی است رونالدو در حال حاضر پس از به دست آوردن سالمتی 
اش و خالصی از دست کرونا در اردوی تیم ملی پرتغال حضور دارد و در 
آخرین بازی ملی اش توانست مقابل آندورا یک گل به ثمر برساند. بازی 

مذکور با نتیجه ۷-۰ به سود پرتغال پایان رسید.

محمد  گشت  ز با با 
انصاری به لیست پرسپولیس، 
محمدی  گل  یحیی  اکنون 
تمام تمرکز خود را روی بخش تهاجمی 

تیمش قرار داده است.
و  زاده  خلیل  شجاع  جدایی  با 
یط  شرا سرخپوشان  نادری،  محمد 
نگران کننده ای را در فاز دفاعی دنبال 
می کردند و این مساله باعث شده بود تا 
آنها به دنبال جذب مدافع برای پوشش 
این بخش باشند. بعد از اینکه نام هایی 
چون ایمان سلیمی، فرشاد فرجی و حتی 
شاهین طاهرخانی برای این تیم مطرح 
با  محمدی  گل  یحیی  نهایت  در  شد، 
اطالع از وضعیت بدنی محمد انصاری، 
این مدافع را بار دیگر به لیست تیمش 

فراخواند.
بسته شدن پروژه جذب مدافع

بازگشت محمد انصاری باعث شده 
تا اکنون این تیم کمترین مشکل را در 
خط دفاعی داشته باشد. در صورتی که 
برخوردار  الزم  آمادگی  از  بازیکن  این 
و  دفاعی  چپ  سمت  در  آنها  باشد، 
بهترین  از  یکی  میانی  دفاع  همچنین 
اختیار خواهند داشت.  را در  آلترناتیوها 
سرخپوشان در حال حاضر در خط دفاعی 
به  را  آقایی  خود در سمت چپ، سعید 
عنوان بازیکن اصلی در اختیار خواهند 
داشت و از سینا مهدوی، علی شجاعی 
و همچنین انصاری به عنوان جایگزین 
این بازیکن می توانند سود ببرند. در دفاع 
حسینی  سیدجالل  تیم  این  نیز  میانی 
در  را  زادگان  کنعانی  محمدحسین  و 
احسان  انصاری،  محمد  و  دارند  اختیار 
حسینی و حتی میالد سرلک به عنوان 
در  شده اند.  معرفی  دو  این  جایگزین 
سمت راست دفاعی نیز سرخ ها مهدی 
شیری و سیامک نعمتی را در لیست خود 
دارند تا شرایط تا حد مطلوبی برای آنها 

پیش برود.
مهره  چهار  جدایی  با  بزرگ  خال 

تهاجمی
نقل  در  تیم  این  دیگر  سویی  از 
نیز  از آن  تابستانی و پیش  انتقاالت  و 
از دست  را  ستاره های تهاجمی تیمش 

داده بود. آنتونی استوکس که پیش از 
پایان فصل به شکلی عجیب از این تیم 
چون  بازیکنانی  کنار  در  بود  شده  جدا 
مهدی ترابی، علی علیپور و کریستین 
اوساگوآنا با جدایی شان بزرگترین خال را 
در این تیم شکل دادند. آنها البته خیلی 
زود با عیسی آل کثیر و آرمان رمضانی 
به توافق دست یافتند تا بخش زیادی 
از خال را جبران کنند. اما محرومیت آل 
با  این تیم  بار دیگر  تا  کثیر باعث شد 
مشکل مواجه شود. این در حالیست که 
آرمان رمضانی نیز تاکنون نتوانسته در 
آسیا و در لیگ نمایش قابل توجهی از 

خود به جا بگذارد.
تمرکز روی جذب مهاجم؛ گوچی 

منتفی شد
در میان نام هایی که برای حضور 
رضا  بود،  شده  مطرح  پرسپولیس  در 
پیمان  و  شکاری  رضا  نژاد،  قوچان 
در  حضور  نزدیک  شایعات  به  بابایی 
این تیم نزدیک شده بودند. با این حال 
حضور گوچی در پرسپولیس به طور کلی 
منتفی شده است و بعید است تراکتور 
اجازه مذاکره و عقد قرارداد با شکاری 
را هم بدهد. در میان دیگر گزینه ها هم 

مدنظر  کیفیت  با  بازیکنی  است  بعید 
سرخ ها برای حضور در این تیم مطرح 

باشد و پیدا شود.
یحیی به دنبال قاتل داخلی

با  توانستند  سرخ ها  اینکه  از  بعد 
بازگرداندن محمد انصاری، شرایط را در 
خط دفاعی تا حد زیادی قابل اطمینان 
تمرکز  با  دیگر  بار  یحیی  شاید  کنند، 
روی لیست تیمش، در فاز تهاجمی نیز 
به هدف خود دست یابد. در حال حاضر 
مهدی عبدی و وحید امیری دو مهاجم 
اعتماد یحیی محسوب می شوند.  مورد 
سرمربی  برای  اما  دغدغه  مهمترین 
بازی  در  امیری  محرومیت  سرخ ها 
ارتقای  دنبال  به  آنها  تا  است  فینال 
کیفی دیگر مهاجمان تیم و موفقیت در 
آن بازی تاریخی باشند. خصوصا اینکه 
در صورت جذب مهاجم جدید ول با هر 
کیفیتی نیز آنها قادر به سود بردن از او 

در جدال فینال آسیا نخواهند بود.
پرسپولیس  لیست حال حاضر  در 
وحید امیری، مهدی عبدی، آریا برزگر 
مهاجم  عنوان  به  رمضانی  آرمان  و 
می شود  گفته  دارند.  حضور  تخصصی 
احتمال بکارگیری و تست از دو بازیکن 

دیگر لیست در پست مهاجم نیز افزایش 
یافته تا یحیی بتواند شرایط را در این 
دهد.  تغییر  تیمش  سود  به  نیز  پست 
علی شجاعی و امید عالیشاه دو بازیکنی 
دارند  تهاجمی  که خصوصیاتی  هستند 
خصوصا  و  آتی  دیدارهای  در  شاید  و 
بازی های تدارکاتی در این پست مورد 
ارزیابی قرار گیرند. عالیشاه پیش از این 
همچنین  و  آهن  راه  حضور  دوران  در 
پست  در  حضور  تجربه  پرسپولیس 
مهاجم را داشته و توانسته بود عملکرد 
شجاعی  بگذارد.  جا  به  خود  از  خوبی 
نیز بیشتر تمایل حضور در پست وینگر 
حال  در  که  جایی  دارد.  را  تهاجمی  و 
حاضر با ترافیک بزرگی مواجه است و 
بعید است شانس زیادی نصیب او شود 
و شاید تغییر پست بتواند از او بازیکنی 
کارآمدتر در ترکیب سرخ ها شکل دهد.

گلزن  برزگر؛  یا  نعمتی  عالیشاه، 
جدید پرسپولیس کیست؟

شد  گفته  که  همانطور  عالیشاه 
در  بیشتر  آهن  راه  در  حضور  دوره  در 
و  می شد  گرفته  کار  به  مهاجم  پست 
توانسته بود در دو مقطع با ۹ و 6 گل 
زده در این پست، خصوصیات تهاجمی 
خود را به رخ بکشد. همچنین احتمال 
حضور سیامک نعمتی نیز در این پست 
می رود. نعمتی نیز چه در دوره برانکو و 
چه دوران حضور در پیکان در این پست 
تجربه بازی داشته و تا حد زیادی قابلیت 
بود.  گذاشته  نمایش  به  را  خود  گلزنی 
آریا برزگر، مهاجم تیم جوانان ایران نیز 
که با رویای بزرگ به پرسپولیس آمده 
برای خودنمایی در  هنوز هیچ فرصتی 
ترکیب سرخ ها به دست نیاورده و شاید 
این فرصت به او نیز داده شود تا شاید 
ترکیب  در  دیگر  گلزنی  ظهور  شاهد 
این تیم بود. با تمام این اوصاف شاید 
برنامه جذب مهاجم نیز با شناخت قاتل 
داخلی در لیست سرخ ها، از برنامه یحیی 
از  بتواند  او  و  گل محمدی خارج شود 
دستیابی  برای  تیمش  پتانسیل  تمامی 
طی  دید  باید  و  ببرد  سود  موفقیت  به 
روزهای آتی چه برنامه ای در دستور کار 

کادرفنی پرسپولیس خواهد بود.

انصاری بازگشت؛ مشکل دفاع حل شد؛

یحیی به دنبال مهاجم درجه یک

ایران  فوتبال  ملی  تیم  مهاجم 
رساندن  به ثمر  از  خوشحالی  ابراز  با 
هدف  گفت:  خود،  ملی  گلی  نخستین 
همه کسب جواز حضور در جام جهانی 

2۰22 قطر است.
دیدار  با  رابطه  در  قائدی  مهدی 
بوسنی  برابر  ایران  ملی  تیم  دوستانه 
صفر  بر   2 برتری  با  که  هرزگووین  و 
تیم کشورمان همراه بود، اظهار داشت: 
بازی خوبی انجام دادیم و نتیجه ای که 

مد نظرمان بود را کسب کردیم.
وی در مورد گلزنی در این مسابقه 
افزود: خیلی خوشحالم که توانستم اولین 
گل ملی ام را به ثمر برسانم و نمی توانم 

این خوشحالی ام را توصیف کنم.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ادامه 
بوسنی  با  زمانی که مشخص شد  داد: 
بازیکنانی  اسم  ناخودآگاه  داریم،  بازی 
به  پیانیچ  میرالم  و  ژکو  ادین  مانند 

اما  نکرد  بازی  ژکو  البته  آمد،  ما  ذهن 
چنین  مقابل  کردن  بازی  مجموع  در 
می کند.  زیاد  را  انگیزه مان  بازیکنانی 
تمام تمرکزم را روی این بازی گذاشتم 
که بتوانم کاری انجام دهم تا دل خودم 

و مردم ایران را شاد کنم.  
قایدی گفت: جو تیم ملی به شکلی 

دوست  هم  با  بازیکنان  همه  که  است 
و  رفاقت ها  همین  خاطر  به  و  هستیم 

یکدلی نتایج خوبی می گیریم.
فنی  به حضور کادر  اشاره  با  وی 
جدید در تیم ملی اضافه کرد: اسکوچیچ 
مربی قابل احترامی است و سطح فنی 
باال و تفکرات خوبی دارد. او برای هر 

به  را  تمام نکات مثبت و منفی  پستی 
ما  به  این  و  می کند  گوشزد  بازیکنان 
دید  با  مسابقات  در  که  می کند  کمک 
میدان  وارد  حریف  به  نسبت  خوبی 
شویم. امیدوارم شرایط خوب تیم ملی 
با اسکوچیچ ادامه داشته باشد. همه ما 
یک هدف داریم و آن هم رسیدن جام 
ملی  تیم  مهاجم  است.  قطر  جهانی 
کرونا  ویروس  امیدوارم  گفت:  ایران 
بتوانیم  تا  هرچه زودتر ریشه کن شود 
از حضور هوادارانمان بهره ببریم و در 
بازی آخر مقابل عراق در کنار هم جشن 

صعود بگیریم.
ایران که در گروه سوم  تیم ملی 
رقابت های مقدماتی جام جهانی 2۰22 
قطر و جام ملت های آسیا 2۰2۳ چین 
با تیم های عراق، بحرین، هنگ کنگ 
و کامبوج هم گروه است در حال حاضر 
با 6 امتیاز در رده سوم گروه قرار دارد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

قائدی: هدف ما رسیدن به جام جهانی قطر است

لیست  نکته جالب توجه در آخرین 
بازیکنان دعوت شده به تیم ملی، حضور 

از قومیت های مختلف است.
دیدار  دومین  در  ایران  ملی  تیم 
دوستانه خود با مربیگری دراگان اسکوچیچ، 
با 2 گل از سد  توانست در شهر سارایوو 
میزبان قدرتمند خود، تیم ملی بوسنی عبور 
کند. اسکوچیچ برای این دیدار ترجیح داد تا 
ایران را با بازیکنان جدیدی که کمتر فرصت 
بازی پیدا کرده اند، به میدان بفرست. او 
در لیست مدعوین خود، بر روی نام های 
بزرگ و زیادی از جمله سردار آزمون، مهدی 
طارمی، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، 
مسعود  دژاگه،  اشکان  بیرانوند،  علیرضا 
بازی  فرصت  تا  کشید  خط  و...  شجاعی 

برای سایر بازیکنان مهیا شود.
عالوه بر حضور بازیکنان جوان در 
ترکیب تیم ملی ایران، نکته مهم و جالب 
های  قومیت  از  بازیکنان  حضور  توجه، 
مختلف با زبان و گویش های متفاوت در 
لیست تیم ملی برای دیدار مقابل بوسنی 
از هر  توان گفت  بازیکنانی که می  بود. 
در  نماینده  یک  ایران  قسمت  و  زبان 
فهرست تیم ملی فوتبال ایران داشتند.از 
شمال ایران و بازیکنانی نظیر شجاع خلیل 
زاده، سعید عرت اللهی و مرتضی پور علی 
گنجی گرفته تا جنوب ایران که بازیکنانی 
نظیر کنعانی زادگان و قایدی در ترکیب 

تیم ملی حضور داشتند.
کاوه رضایی نماینده کردهای ایران 
رشید  محمد  و  بود  ملی  تیم  ترکیب  در 
لرزبانان  از  نیز  امیری  وحید  و  مظاهری 
حاضر در تیم ملی بودند. قلی زاده، ایمانی 
حاضر  های  آذری  از  نیز  فرد  انصاری  و 
درست  بودند.این  ملی  تیم  ترکیب  در 
برخالف اظهارات عبدالکریم حسین زاده 
نماینده مجلس در دوره های نهم و دهم 
است که در توییتی عجیب این تیم ملی 
را فاقد شاخصه های ملی ارزیابی کرده بود. 
برای راستی آزمایی قومیت و زادگاه 
و گویش هر 2۳ بازیکن حاضر در آخرین 
لیست تیم ملی که توسط دراگان اسکوچیچ 

دعوت شده بودند را بررسی می کنیم:
دروازه بانان:

محمد رشید مظاهری: او ۳۱ ساله 
یکی  او  زادگاه  است.  گچساران  متولد  و 
استان  غرب  جنوب  شهرستان های  از 
مردم  زبان  است.  بویراحمد  و  کهگیلویه 

گچساران لری است.
پیام نیازمند: دروازه بان ۱۹۳ سانتی 
 2۵ او  است.  کرج  متولد  سپاهان  متری 

ساله است.
فوتبال  اسطوره  پسر  عابدزاده:  امیر 
یعنی  او  پدر  است.  تهران  متولد  ایران 
احمدرضا عابدزاده آبادانی است و اصالت 
امیر نیز به سرزمین برزیل ایران بازمیگردد.

مدافعین:
میالد محمدی: مدافع 2۷ ساله تیم 
خنت متولد میدان فالح یکی از محله های 

پایین شهر تهران است. 
با  استقالل  مدافع  غالمی:  عارف 
2۳ سال سن یکی از آینده های فوتبال 
ایران در خط دفاعی است. او متولد گرگان 
است و از لحاظ مردم شناسی، مردم گرگان 
کامال به زبان فارسی و لهجه ی ترکیب 
اصیل،  گرگانی  های  لهجه  از  ای  شده 
سخن  ترکمنی  و  مازندرانی  سیستانی، 

می گویند.
ساله   2۴ مدافع  محرمی:  صادق 
دیناموزاگرب کرواسی متولد هشتپر تالش 
است.  تالشی  هشتپر  مردم  زبان  است. 

البته در تالش به زبان گیلکی نیز صحبت 
می کنند.

محمدحسین کنعانی زادگان: او 26 
ساله و متولد سربندر یا بندر امام خمینی 
)ره( است. سربندر یکی از بندرهای استان 
خوزستان در خلیج فارس است. زبان آنها 

فارسی با لهجه آبادانی است.
ساله   ۳۱ مدافع  زاده:  خلیل  شجاع 
شهری  است.  بهمنیر  متولد  قطر  الریان 
شمال  در  بابلسر  شهرستان  به  چسبیده 
ایران.گویش این منقه شبیه بابلی هاست.

ساله   2۹ مدافع  شیری:  مهدی 
پرسپولیس متولد تهران است.

مدافع 2۸  گنجی:  پورعلی  مرتضی 
ساله تیم شنژن چین متولد شهر بابل است. 
مردم بابل به گویش بابلی که گویشی از 
زبان مازندرانی می باشد صحبت می کنند.

له  سا  2۴ مدافع  حسینی:  مجید 
ترابزون اسپور ترکیه متولد پایتخت است.

هافبک ها:
احسان حاج صفی: کاپیتان ۳۰ ساله 
تیم ملی، اهل کاشان است و روزگارش 
بد نیست. مردم کاشان به لهجه کاشانی 

از زبان فارسی تکلم می کنند.
سعید عزت اللهی: هافبک 2۴ ساله 
وایله دانمارک اهل بندر انزلی است. مردم 
آذری  ترکی  و  گیلکی  فارسی،  به  انزلی 

صحبت می کنند. 
ساله   2۴ بازیکن  زاده:  قلی  علی 

استان  از  نمین  شهرستان  اهل  شارلوا، 
اردبیل است. زبان مردم شهرستان نمین، 

ترکی آذری و تالشی است.
له  سا  2۸ هافبک  یمانی:  ا کبر  ا
تراکتور، اهل شهرستان پارس آباد اردبیل 
است. پارس آباد مغان دومین شهر بزرگ 
ایران  غربی  شمال  در  اردبیل  استان 
است. مردم این شهرستان به زبان ترکی 

آذربایجانی تکلم می  کنند.
ساله   ۳2 هافبک  امیری:  وحید 
است.  لرستان  آباد  خرم  اهل  پرسپولیس 

زبان مردم خرم آباد لری است.
ساله   2۷ هافبک  نوراللهی:  احمد 
آمد.  دنیا  به  آزادشهر  در  پرسپولیس، 
و  شده  واقع  گلستان  استان  در  آزادشهر 

زبان آنها ترکمن و آذری است.
ساله   2۳ هافبک  نورافکن:  امید 

سپاهان، اهل شهر ری تهران است.
ساله   26 بازیکن  نعمتی:  سیامک 
پرسپولیس متولد سوادکوه مازندران است. 
مردم سوادکوه به گویش سوادکوهی که 
زبان  همان  یا  طبری  زبان  از  گویشی 

مازندرانی است صحبت می کنند. 
مهاجمین:

کریم انصاری فرد: مهاجم ۳۰ ساله 
آ.ا ک آتن یونان اهل اردبیل است. زبان 

مردم اردبیل ترکی آذربایجانی است.
ساله   2۱ مهاجم  قایدی:  مهدی 
گویش  است.  بوشهر  اهل  استقالل 
لهجه هاست.  از  ای  بوشهری، مجموعه 
این لهجه  ها شباهت  های زیادی با گویش 
بندرعباس و نیز لری و بختیاری و لهجه 

کازرونی و لهجه آبادانی دارد.
کاوه رضایی: مهاجم 2۸ ساله شارلوا، 
مردم  است.  کرمانشاه  گیالن غرب  اهل 
کلهری  کردی  زبان  به  شهرستان  این 

صحبت می کنند. 
ساله   2۹ مهاجم  انصاری:  ساسان 
ممسنی  نورآباد  شهرستان  اهل  فوالد 
لر  ممسنی  مردم  اکثریت  است.  فارس 
ممسنی صحبت  لری  زبان  به  و  هستند 

می  کنند.

پاسخی به ادعای نماینده مجلس؛

تیم ملی؛ تیمی از تمام اقوام ایرانی
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از چپ به راست ایرج پارسی نژاد، محمدعلی سپانلو، اسماعیل نوری عال، سیروس طاهباز، غفار حسینی، 
مهرداد صمدی، منوچهر نیستانی، فریدون معزی مقدم.  شهریور ۱۳۴6  اختصاصی دنیای جوانان

عشق هذیان های
 یک آزاده است

عبدالحمید رحمانیان

 هرچه ای بانو دل من ساده است
زیرکی های تو فوق العاده است

زیر بازوهای تردم را بگیر
عشق امشب کار دستم داده است

عشق تا خواهی نخواهی های ما
مثل سیبی اتفاق افتاده است

هرچه تا امروز دیدی پیچ بود
هرچه از فردا ببینی جاده است

هرچه از غم نابلد بودم رفیق
منحنی های تو یادم داده است

منحنی ها راست می گفتند راست
عشق هذیان های یک آزاده است

گاه یک بادا مبادای بزرگ
گاه داغی بر سر سجاده است

سیب یک شوخی ست با آدم بله
یک گناه پیش پا افتاده است

این صدا سوت قطار قسمت است
یا که نه خط روی خط افتاده است

بیش از این پشت هم اندازی نکن
دل برای باختن آماده است

»یادداشت های  از  تازه ای  ویرایش 
روزانه ی نیما یوشیج« به مراقبت شراگیم 
منتشر  رشدیه  نتشارات  ا توسط  یوشیج 

می شود.
ویرایش  زودی  به  رشدیه  انتشارات 
نیما  روزانه  »یادداشت های  از  جدیدی 
و  یوشیج  شراگیم  مراقبت  به  را  یوشیج« 
طرح جلدی از رسام ارژنگی منتشر خواهد 
کرد . پیشتر در چند نوبت یادداشت های نیما 
با نظارت شراگیم (پسرش( منتشر شده بود  
از  مجلدی  نیز  طاهباز  سیروس  مرحوم  و 
کرده  منتشر  را  نیما  روزانه  یادداشت های 

بود، اما شراگیم آن را نسخه سانسور شده می دانست و بعدها 
متنی که با نظارت شراگیم از یادداشت ها منتشر شد، چهار برابر 

حجم یادداشت ها با نظارت سیروس طاهباز بود.
ز  ا رشدیه  نتشارات  ا نسخه  در  گویا  حال  هر  به 

یادداشت های خواندنی نیما یوشیج، مطالب 
پیشتر منتشر نشده هم وجود دارند. روایت 
است که از نیما چندین و چند گونی نوشته 
داستان  یادداشت،  مقاله،  شعر،  از  )اعم 
وصیت  نیما  خود  که  ماند  جای  بر  و...( 
کرد تا دکتر محمد معین، جالل آل احمد 
انتشار  و  نسق  و  نظم  به  و جنتی عطایی 
آنها بپردازند. دکتر معین و جالل دو کتاب 
سیروس  به  را  کار  بعد  و  کردند  منتشر 

طاهباز واگذار کردند.
بندی از یادداشتی منتشرنشده از نیما را 
بخوانید: »شعر را باید گذاشت و دید که در 
خاطره ی مردم چطور نِشست پیدا می کند؛ یعنی به مروِر زمان 
چطور در آن قضاوت می کنند. قضاوِت هیچ رفیقی، قضاوِت 
هیچ دسته ای نمی تواند قدرت قضاوِت تدریجِی مردم را که 

قضاوِت زمان است، پیدا کند«.

ویرایش تازه ای از »یادداشت های روزانه نیما یوشیج« منتشر می شود

که  طالقان  شهرستان 
آیت اهلل  چون  بزرگانی  مهد 
طالقانی، جالل آل احمد و... 
است، هنوز یک کتابخانه عمومی ندارد.

س  شنا ر کا  ، ی یر بر تضی  مر
که  حقوق  و  فرهنگ  ارتباطات،  حوزه 
فرهنگ،  حوزه  در  را  مطالبی  پیش تر 
کرده،  منتشر  مهر  در  اندیشه  و  کتاب 
به تازگی یادداشت دیگری درباره یکی 
از مشکالت فرهنگی شهر طالقان نوشته 
این شهر  بی کتابخانه بودن  به  آن  در  و 

فرهنگ پرور اشاره کرده است. 
بریری در  یادداشت  خود نوشته: 
این سال ها کتاب و کتاب خوانی تبدیل 
به یک »مساله« مهم ملی شده است. 
هفته ای نیست که در رسانه های کشور 
آمارهایی درباره سرانه مطالعاتی ایرانیان 
منتشر نشود. یکی از دغدغه های مهم 
مساله  نیز  همین  انقالب  معظم  رهبر 
است. در کالم ایشان بارها بر ضرورت 
است.  شده  تاکید  کتابخوانی  ترویج 
که:  است  رهبری  فرمایشات  جمله  از 
دانش   گسترده   جهان   دروازه   »کتاب ، 
و معرفت  است  و کتاب  خوب ، یکی  از 
است .  بشری   کمال   ابزارهای   بهترین  
همه  دستاوردهای  بشر در سراسر عمر 
بوده   کتابت   قابل   که   آنجا  تا  جهان ، 
که   است   نوشته هایی   میان   در  است ، 
انسان ها پدید آورده اند و می آورند. در این  
مجموعه  بی نظیر، آموزش های  آسمانی  
و درسهای  پیامبران  به  بشر، دانش ها و 
شناخت هایی  است  که  سعادت  بشر بدون  
آگاهی  از آن  امکان پذیر نیست . کسی  که  
با این  دنیای  زیبا و زندگی  بخش ، دنیای  
کتاب ، ارتباط ندارد بیشک  از مهمترین  
دستاورد انسانی  و نیز از بیشترین  معارف  

الهی  و بشری  محروم  است ».
به  خود  پیام  در  ایشان  همچنین 
جمهوری  کتاب  هفته  دوره  نخستین 
بودند:  کرده  بیان  نیز  ایران   اسالمی 
»برای  یک  ملت ، خسارتی  بزرگ  است  
که  افراد آن ، با کتاب  سروکاری  نداشته  
باشند و برای  یک  فرد، توفیق  عظیمی  
همواره   و  مأنوس   کتاب ،  با  که   است  
در حال  بهره گیری  از آن  یعنی  آموختن  
به   دیدگاه ،  این   با  باشد.  تازه   چیزهای  
روشنی  می توان  ارزش  و مفهوم  رمزی  
دریافت   را  تاریخی   حقیقت   این   عمیق  
که  اولین  خطاب  خدواند متعال  به  پیامبر 
گرامی  اسالم  صلی  اهلل  علیه  و آله  این  
است  که : بخوان ! و در اولین  سوره ای  که  
بر آن  فرستاده ی  عظیم الشأن  خداوند فرود 
آمده ، نام  قلم  به  تجلیل  یاد شده  است : اقرأ 

و ربک  االکرم ، الذی  علم  بالقلم .«
عجیب  اما  اوصاف  این  تمام  با 
جالل  شهر  که  است  دردناک  و 

ادبی  جایزه  مهمترین  که  احمد  آل 
هنوز  می شود،  برگزار  او  نام  به  کشور 
بررسی  باید  ندارد.  عمومی  کتابخانه 
شود که جالل آل احمد که بسیاری از 
نویسندگان نسل های بعدی، شیفته زبان 
و اندیشه اش هستند و در مسیر حرفه ای 
گرفته اند،  وام  او  از  آثار خود  و  فعالیت 
توجه  مورد  طالقان  در  چقدر  اکنون 
است؟ جز اینکه میدان و فرهنگسرایی 
به نام اوست، مسئوالن و مدیران چقدر 
چهره  این  پرآوازه  نام  از  توانسته اند 
ارزشمند و تکرار نشدنی ادبیات و استفاده 
برای  مشابه  فرهنگی  ظرفیت های  از 
پیشرفت و آبادی طالقان بهره ببرند، آیا 
اساسا بدون داشتن حتی یک کتابخانه 
عمومی می توان از تالش و فعالیت در 

حوزه فرهنگ سخن گفت؟!
ابوذر  زادگاه  از  می توان  چگونه 
محمود  سید  آیت اهلل  مرحوم  زمان، 
طالقانی سخن گفت و از اینکه طالقان 
کتابخانه عمومی ندارد ابراز شرمساری 
از  شناختی  استان  مسئوالن  آیا  نکرد؟ 
دارند،  طالقانی  زنده یاد  آثار  و  اندیشه 
یا به این مهم توجهی نداشته اند؟ مگر 
آیت اهلل طالقانی  این است که  از  غیر 
کتاب  بازگشت  نهضت  پیشگامان  از 
کتاب  را  آن  و  بود  مسلمان  آسمانی 
هدایت و حرکت می دانست و قرآن کریم 
کتاب  و  اجتماع  درسنامه  عنوان  به  را 
مطالعه  اهل  ایشان  شناساند.  زندگی 
و  را مخاطب می دانست  بود و جوانان 
کرد، پس  باز  آنان  با  را  گفت وگو  باب 
و  طالقان  پیشرفت  به  می توان  چگونه 
استفاده از ظرفیت های جوانان تحصیل 
کرده و با دانش فکر کرد بدون اینکه 
و  داشت  توجه  کتابخوانی  و  کتاب  به 
اجتماعی  مسئولیت  از  می توان  چگونه 
گفت و از عملکردهای خود دفاع کرد 
بدون اینکه حتی داشتن کتابخانه ای در 
شان مردم فرهنگ دوست شهرستان را 

در اولویت داشته باشیم.
بیش از ۴۰ سال از استقرار نظام 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  مقدس 
آثار  و  کتاب ها  که  انقالبی  می گذرد، 
آیت اهلل  همچون  بزرگانی  ارزشمند 
هم  و...  طالقانی  اهلل  آیت  مطهری، 
پس  و  بود  دخیل  آن  سازی  در زمینه 
از انقالب اسالمی نیز همواره کتاب و 
رهبری  مقام معظم  کتابخوانی دغدغه 
و  کتاب  ترویج  ایشان  و  است  بوده 
کتابخوانی را به همگان بویژه مسئوالن 
انقالب  معظم  رهبر  کرده اند؛  سفارش 
فرموده اند:  کتاب  موضوع  به  توجه  در 
همه  و  فرهیخته  افراد  همه  »وظیفه 
در  که  است  کشور  فرهنگی  نهادهای 
اشاعه، گسترش و تقویت هرچه بیشتر 
مساله کتاب و کتابخوانی اهتمام ورزند 
و در یک کالم، همه درد آشنایان و دل 
آگاهان به منظور بسیج همگانی برای 
کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  گسترش 
پیش  خجسته ای  هنگامه  تا  بپاخیزند، 
آید که در آن، کتاب همه جا، برای همه 
کس و در همه وقت به وفور یافت شود 
و مطرح باشد و نیز هیچ کس بهانه ای 

برای کتاب نخواندن نداشته باشد.«.
مدت هاست که مسئوالن محترم 
استان البرز و شهرستان طالقان، درباره 
احداث قریب الوقوع کتابخانه ای عمومی 
در این شهرستان سخن سرایی کرده اند، 
شهید  والیتمدار،  مردم  همچنان  اما 
پرور و فرهنگ دوست طالقان از سرانه 
ندارند. طالقان عالوه  فرهنگی سهمی 
بر جالل آل احمد و آیت اهلل طالقانی، 
غالمحسین  همچون  مفاخری  شهر 
خاندان  میرزاخانی،  مریم  امیرخانی، 
هنرمند محرابی ها، علی اکبر فرهنگی، 
فالحی  اهلل  ولی  شهید  سرلشکر  امیر 
و  سرشناس  چهره های  از  بسیاری  و 
افرادی  است،  اسالمی  ایران  تاثیرگذار 
از  یک  هر  نام  به  است  نیاز  حتی  که 

آنان در طالقان موزه و کتابخانه ای وجود 
داشته باشد. اما افسوس که امروز باید 
شهرستان  این  نجیب  مردم  مطالبه  از 
برای داشتن تنها یک کتابخانه عمومی 

سخن بگوییم.
در حالی که در سال های گذشته به 
مناسبت های مختلف وعده های زیادی 
برای  مسئوالن  و  مدیران  سوی  از 
افتتاح کتابخانه داده شده است، با تمام 
تالش های صورت گرفته از سوی اداره 
شهرداری  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
این  عمومی  کتابخانه  پروژه  طالقان، 
شهرستان فقط حدود ۵۰ درصد پیشرفت 
از  زیادی  )بخش  است  داشته  فیزیکی 
منابع مالی این پروژه توسط شهرداری 
طالقان تامین شده( و ظاهرا کمبود منابع 
مالی مانع تکمیل و راه اندازی کتابخانه 
در حال تاسیس بوده و آنچه مشخص 
است با روند فعلی مردم کتاب دوست 
به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان این 
شهرستان باید در میانسالی و کهنسالی 
منتظر افتتاح یک پاتوق فرهنگی باشند.

و  ارزشمند  تاریخ  از  فارغ  طالقان 
نفر  پربارش، هم اکنون حدود ۱۷ هزار 
تابستان  در  هزار   ۱۰۰ و  زمستان  در 
حق  جمعیت  این  آیا  دارد،  جمعیت 
ندارند کتابخانه ای عمومی داشته باشند؟ 
در  مهم  مولفه های  از  یکی  کتابخانه 
است.  کشور  مناطق  فرهنگی  توسعه 
اقتصادی  توسعه  با  فرهنگی  توسعه 
در یک مسیر هستند و نمی توان بدون 
توسعه فرهنگی به توسعه اقتصادی هم 
امیدوار بود. بر این اساس باید گفت که 
عمومی  کتابخانه  کاره  نیمه  پروژه  تا 
نرسد،  سرانجام  به  طالقان  شهرستان 
از توسعه،  ندارند  مسئوالن محلی حق 

اقتصاد و فرهنگ حرف بزنند.
در آستانه بیست و هشتمین دوره 
هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران از 
شهرستان  مسئوالن  و  مدیران  همه 
البرز که  البته مدیران استان  طالقان و 
نقش مهمی در اختصاص بودجه ویژه 
با  انتظار می رود  دارند،  این مهم  برای 
به  رهبری  معظم  مقام  پیام  بازخوانی 
اولین دوره هفته کتاب، اقدامات شایسته 
در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی را 
در اولویت فعالیت های خود قرار دهند.

ضروری است نماینده مردم شریف 
شورای  مجلس  در  شهرستان  این 
اسالمی که با رای همین مردم نجیب و 
مظلوم راهی بهارستان شده، بدون فوت 
برای  قانونی  ابزارهای  تمامی  از  وقت 
پیگیری موضوع تکمیل پروژه کتابخانه 
عمومی طالقان تا حصول نتیجه مناسب 
اقدام کند، قطعا سال آخر نمایندگی برای 

پیگیری این امور دیر است.

مهد مشاهیر ادبیات هنوز کتابخانه عمومی ندارد

رمان »کاتوره« به چاپ دوم رسید
بی تا  نوشته  »کاتوره«  رمان 
نشر  سط  تو گی  ز به تا هنگ  شبا
آفتابکاران به چاپ دوم رسیده است. 
چاپ اول این کتاب پس از درگذشت 

نویسنده اش به بازار نشر آمد.
و  داستان نویس  شباهنگ  بی تا 
که  بود  کشور  جوان  فیلم نامه نویس 
بیماری  یک دوره  از  پس   ۹6 سال 
ه«،  تور »کا به جز  و  ا درگذشت. 
مجموعه داستان »گربه های اشراقی« 

را هم در کارنامه دارد.
»کاتوره« داستان سرگردانی مردی است که عمری کاتوره بوده است.

از  »کاتوره« در ۷ فصل و ۳2 بخش نوشته شده است. در قسمتی 
این کتاب می خوانیم:

از  انگار  دورند.  برایش  این ماجراها  همه  چقدر  می کند  حس  حاال 
زندگی ای که در گذشته داشته خاطراتی می بیند که دوستشان دارد، به شرطی 
که بداند دیگر تمام شده اند. پیش خودش فکر می کند البد خوِد اوست که 
می خواهد برای همیشه برود و این نگرانی را درباره زرین دارد. یادداشت 
را دوباره می خواند. یادش می آید با چه لحنی به او گفته بود بچه نیست و 
چقدر آن موقع از دستش عصبانی بود. البد زرین گریه ها و گله هایش را پیش 
مستانه کرده بود و او هم پیشنهاد داده بود او را رها کند به حال خودش، اما 
این روش مستانه بود، نه زرین. مستانه آن وقت ها، که همه دوستان بودند 
به بعد می رفت و گم  از یک جایی  و بحث وجدل هم زیاد پیش می آمد، 
می شد، می گفت هر چیزی باید بنشیند و زمان می خواهد، اما زرین این طور 
را زیر چانه زده  بود، االن نشسته بود و مشتش  اگر به خودش  نیست و 
بود و نگاهش می کرد و ازش می خواست بگوید مشکلش چیست و برایش 
حرف بزند، نازش می کرد و نازش را می کشید تا او باالخره، بی آنکه چیزی 

بگوید، خوش اخالق شود، بدون دانستن اینکه راستی چه اش بوده است.
چاپ دوم این کتاب با 2۵6 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳2 

هزار تومان عرضه شده است.

بازار کتاب  با اندکی تالش
 به سودآوری می رسد

نویسنده کتاب »فرهنگ ده جلدی داللی علمی امالک« گفت: بر اساس 
آموزه ها و تجربیاتم این ادعا را به صراحت عنوان می کنم که بازار کتاب با  اندکی 

تالش می تواند از این شرایط خارج و به سود آوری برسد. 
جلدی  ده  »فرهنگ  کتاب  دوم  چاپ  از  آنالین  رونمایی  خبری  نشست 
داللی علمی امالک« با حضور امیرهمایون کاشانی کیا نویسنده این اثر برگزار شد.

کاشانی کیا در این نشست گفت: یکی از دالیلی که کتاب در ایران  طرفداران 
خود را از دست داده این است که سبک نگارش دیگر برای خواننده جذاب نیست. 
در واقع  سبک نگارش می تواند خواننده را جذب کتاب کند. من به عنوان عضوی 
کوچک از خانواده فرهنگی و  آموزشی کشور بر اساس آموزه ها و تجربیاتم این 
ادعا را به صراحت عنوان می کنم که بازار کتاب با  اندکی تالش می تواند از این 

شرایط خارج و به سود آوری برسد. 
را  داراست.  اقتصادهای جهان  توانمندترین  از  یکی  ما  افزود: کشور  وی 
را  آن  می توان  مدرک  و  دلیل  با  اما  بکشند  چالش  به  برخی  را  اعا  این  شاید 
اثبات کرد. اقتصاد  جمهوری اسالمی ایران بر پایه اقتصاد اسالمی بنیان نهاده 
شده که مورد پذیرش جهان است. به عنوان  مثال می بینیم برخی از بانک های 
بزرگ باجه اسالمی در شعب خود دایر کرده اند که به شدت مورد  پذیرش مراجعه 
کنندگان است.  این استاد دانشگاه در ادامه گفت: طی ۴ دهه گذشته، دولتمردان 
و البته مقام معظم رهبری  افراد فرهنگی و حامی و دوستدار فرهنگ و کتاب 
بوده و هستند. ما با ارتقای سطح فرهنگ و مطالعه و  با برنامه ریزی درست از 
این جهت با ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی جامعه  قطعا به توسعه  اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی نیز دست خواهیم یافت. 
کاشانی کیا گفت: انتشار کتاب های اقتصادی برای افزایش مهارت افراد و یا 
توسعه اقتصادی  مورد پذیرش افراد در جامعه است و اگر می گوییم سرانه مطالعه 
این که همه مشکالت  به جای  اقتصادی نمی شود.  یافته، شامل کتب  کاهش 
گردن دولت و نظام بیندازیم با برنامه ریزی و  تشخیص جامعه هدف می توانیم 

از این بحران ها عبور کنیم. 
نویسنده فرهنگ ده جلدی داللی امالک در ادامه گفت: کتاب همواره از 
ابتدای تولد بشر بوده و  خواهد بود. در حال حاضر با گسترش فضای مجازی 
کتاب های مجازی نیز گسترش یافته اما من به  عنوان نویسنده با این روش، 
به شدت مخالفم. چون در این روش رابطه نویسنده و خواننده قطع  می شود. هنگامی 
که کتابی در فضای مجازی منتشر می شود، خواننده حوصله خواندن دارد و در 
 نهایت به آن توجهی نمی کند اما کتابی که روی کاغذ منتشر می شود خواننده 
را جذب و سبب گرایش  بیشتر خواننده برای خواندن کتاب تا به انتها می شود.  

وی در پایان گفت: کرونا شرایطی ایجاد کرد که افراد از خواب بیدار و از 
روزمرگی خارج شدند. یعنی  وقتی روزمرگی از بین رفت، سبب شد تا افراد به 
سمت خالقیت بروند واین خالقیت خوراک الزم داشت  خوراک این خالقیت 
به دست می آید. »فرهنگ ده جلدی داللی حرفه  از آموزش و مطالعه کتاب 
ای  امالک« در همین دوران کرونا به چاپ دوم رسید. چرا که بسیاری از افراد 
 برای توسعه کسب و کارشان در حوزه امالک و مسکن به این کتاب در این 

دوره نیاز پیدا کردند. 

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

آمادگی مسئوالن فرهنگی
 برای برگزاری هفته کتاب

برگزاری نشست خبری، 
اعالم  و  پوستر  از  رونمایی 
رویکردهای بیست و هشتمین 
هفته کتاب، در این هفته حاکی 
از آمادگی و به استقبال رفتن 
مسئوالن فرهنگی کشور برای 
در  آن  برنامه های  برگزاری 

هفته آتی است. 
با  ارشاد  وزیر  مکاتبه   *

وزیر کشور برای هفته کتاب
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این هفته در نامه ای به 
وزیر کشور، خواستار برپایی بهتر برنامه های هفته کتاب در سراسر کشور شد 
که این درخواست در قالب حکم های مختلف به استانداران کشور ابالغ شد.

* برگزاری نشست خبری هفته کتاب
اسالمی  جمهوری  کتاب  هفته  دوره  بیست وهشتمین  خبری  نشست 
ایران، سه شنبه 2۰ آبان در سالن زنده یاد عاشوری مؤسسه خانه کتاب و 

ادبیات ایران برگزار شد.
* اعالم رویکردهای هفته کتاب

خبر دیگری که این هفته درباره هفته کتاب منتشر شد، این بود که 
اعضای شورای سیاستگذاری این دوره هفته کتاب، رویکردهای آن را اعالم 

کردند.
* رونمایی از پوستر هفته کتاب

و آئین رونمایی از پوستر هفته کتاب و پاییزه کتاب ۹۹، عصر شنبه ۱۷ 
آبان در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

* انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره چاپ و نشر
روز شنبه ۱۷ آبان، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، در احکامی جداگانه محمود شالویی، علیرضا اسماعیلی، 
ایوب دهقانکار، محمدحسین شهامت پور،  نیکنام حسینی پور،  ادیبی،  فرزاد 
را  دانش  مهرزاد  و  ابراهیمی  علی اکبر  ابوالحسنی، غالمرضا شجاع،  احمد 
به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری اولین دوساالنه جشنواره ملی چاپ 

و نشر منصوب کرد.
* انتخاب مدیرعامل جدید انتشارات سروش

این هفته همچنین طبق تصمیم هیأت مدیره انتشارات سروش، بنا بر 
خداحافظی با ابراهیم شمشیری و انتصاب سعید کرمی به عنوان مدیرعامل 

جدید این مجموعه انتشاراتی گرفته شد.
* بهره برداری از کتابخانه شهدای نوبهار قم

روز یکشنبه این هفته ۱۸ آبان کتابخانه شهدای نوبهار قم در راستای 
توزیع عادالنه فضاهای کتابخانه ای در کشور، با حضورعلیرضا مختارپور 
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بهرام سرمست استاندار قم، مهدی 
کتابخانه ها،  نهاد  کتابخوانی  ترویج  و  ها  کتابخانه  توسعه  معاون  رمضانی 
مهدی توکلیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه ها، 
سجاد عمرانی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم و جمعی 

از عالقمندان افتتاح شد.
* معرفی نامزدهای مرحله نهایی جایزه داستان تهران

روز شنبه این هفته محمد طلوعی دبیر چهارمین جایزه داستان تهران با 
اعالم خبر پایان مرحله اول داوری این دوره از جایزه مذکور گفت: داستان های 
راه یافته به مرحله نهایی داوری جایزه تهران توسط هیئت داوران این جایزه 

معرفی شدند.
 ۴۵ از  اثر   ۴۵ دبیرخانه،  به  رسیده  داستان   ۱۱۳۷ بین  این ترتیب  به 

نویسنده به مرحله نهایی رسیده اند.
* معرفی داوران جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان

کتاب  جایزه  داوران  معرفی  شد،  منتشر  شنبه  روز  که  دیگری  خبر 
ماه و سال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری بود که به موجب آن، 
تابستان نخستین جایزه کتاب ماه و سال کودک و  اسامی داوران فصل 
تیر، مرداد و شهریور سال  ماه های  برتر  داوری کتاب های  برای  نوجوان 

۱۳۹۹ اعالم شد.
مصطفی رحماندوست دبیر جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان 
با اعالم این خبر گفت: مجید راستی، مرجان فوالدوند، افسانه شعبان نژاد، 
داستان  بخش های  داوران  ترتیب  به  بهار  عبدالحکیم  و  نیک طلب  بابک 
فصل  کتاب  مرّوج  و  نوجوان  شعر  کودک،  شعر  نوجوان،  داستان  کودک، 

تابستان این جایزه هستند.
* معرفی برگزیدگان جایزه مدیسی

روز جمعه ۱6 آبان برگزیدگان جایزه مدیسی در فرانسه معرفی شدند 
و این خبر روز شنبه این هفته در خروجی مهر قرار گرفت. به این ترتیب با 
وجود قرنطینه ناشی از کرونا و تعطیلی کتابفروشی های فرانسه، این جایزه 
مراسم پایانی خود را برگزار و برندگان را در سه بخش رمان فرانسوی، رمان 

خارجی و کتاب غیرداستانی معرفی کرد.
* انتقال پایتخت جهانی کتاب به مکزیک

جهانی  پایتخت  به عنوان  این هفته  مکزیک  در  شهری  گواداالخارا 
کتاب در سال 2۰22 انتخاب شد. مدیر کل یونسکو این خبر را اعالم کرد و 
گفت: این شهر برای برنامه جامعی که در زمینه سیاست هایش در استفاده 
از کتاب برای ایجاد تحوالت اجتماعی دارد و از آنجا که مبارزه با خشونت 
و فرهنگ سازی برای صلح را از طریق کتاب دنبال می کند، این عنوان را 

از آن خود کرده است.
* انتشار فراخوان مقاله سمپوزیوم بین المللی براتیسالوا

 هفته گذشته همچنین فراخوان مقاله سمپوزیوم بین المللی براتیسالوا 
2۰2۱ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک 

و انجمن تصویرگران ایران منتشر شد.
سمپوزیوم بین المللی براتیسالوا هر دو سال یک بار در حاشیه دوساالنه 
تصویرگری براتیسالوا در شهر براتیسالوا، پایتخت کشور اسلواکی، برگزار 
آن سال  در  اعالم شده  با موضوع  مقاله  ارائه  به  پژوهش گران  و  می شود 

می پردازند.

عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
گیالن با اشاره به برگزاری هفته کتاب با 
شعار »دانایی، مانایی«، گفت: بیش از ۱۵ 
ویژه برنامه توسط کتابخانه های عمومی 

گیالن برگزار می شود.
شت:  ا د ر  ظها ا کرمی  یسا  پر
مجموعه  توسط  مختلف  برنامه های 
کتابخانه های عمومی به مناسبت این 

هفته تهیه، تدوین و اجرا خواهد شد.
مقام  تکریم  مراسم  برگزاری  وی 
کتابداران و فعاالن حوزه کتاب در استان 
شاخص  برنامه های  از  یکی  را  گیالن 
برنامه  ویژه  این  گفت:  و  کرد  عنوان 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی صبح روز 2۸ 
آبان ماه به صورت مجازی و از طریق 
کتابخانه  اداره کل  روم  اسکای  صفحه 
برگزار  گیالن  استان  عمومی  های 

خواهد شد.
عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
گیالن با اشاره به اینکه مراسم تجلیل 
جشنواره  نهمین  استانی  برگزیدگان  از 
کتابخوانی رضوی نیز به صورت مجازی 
مراسم  این  در  افزود:  می شود،  برگزار 
در  رضوی  جشنواره  برگزیده  نفرات  از 
رده های سنی مختلف کودک، نوجوان، 
بخش های  در  و  خانواده  و  بزرگسال 
پویش  نقاشی،  شامل  آن  مختلف 
کتابخوان، کار گروهی، چهار گزینه ای، 
داستانک و پویش مجازی تقدیر خواهد 

شد.
* افتتاح 2 کتابخانه عمومی ویژه 

»مادر و فرزند« در گیالن
بهره  به  اشاره  با  ادامه  در  کرمی 
برداری از دو باب کتابخانه عمومی ویژه 
در  بار  نخستین  برای  فرزند«  و  »مادر 
این دو باب  استان گیالن، اضافه کرد: 
کتابخانه به صورت حضوری و مجازی 
در شهرهای شفت و صومعه سرا افتتاح 

و به مردم این شهرها اهدا خواهد شد.
عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
»لک  ابتکاری  طرح  اجرای  به  گیالن 
لک کتاب« برای نخستین بار در کشور 
با محوریت ارسال کتاب به صورت رایگان 
به درب منازل اعضای کتابخانه عمومی 
کودکان باران توسط پیک های ویژه ای 
اشاره و بیان کرد: این طرح ویژه در فاز 
به  باران  کودکان  کتابخانه  در  نخست 
مدت یک ماه از ۱۷ آبان ماه آغاز می شود.

کرمی در خصوص ویژگی های این 
طرح نیز گفت: طرح استانی »لک لک 
کتاب« به منظور ارسال کتاب به درب 

و  شده  طراحی  کودک  اعضای  منازل 
کودکان دارای معلولیت های جسمی را به 
صورت رایگان تحت پوشش قرار می دهد.

* برگزاری کارگاه های آموزشی به 
صورت مجازی

آموزشی  کارگاه  برگزاری  وی 
پروری،  فرزند  مطالعاتی،  مهارت های 
سواد تربیتی و دیگر کارگاه های آموزشی 
در کتابخانه های عمومی استان را جز 
برنامه های پرمخاطب استان برشمرد و 
گفت: این کارگاه ها در روزهای مختلف 
هفته کتاب و حتی در آستانه این هفته 
در بستر فضای مجازی برگزار می شوند.

طرح  اجرای  آغاز  ادامه  در  کرمی 
با  کتاب«  هفت  روز  »هفت  استانی 
معرفی روزانه کتاب در شبکه های مجازی 
ادبی  محفل  کار  به  آغاز  ها،  کتابخانه 
کودکان و نوجوانان استان گیالن، آغاز 
فاز دوم اجرای طرح »پیک دانش« در 
شهرستان ها، راه اندازی شبکه اجتماعی 

6۰+ ویژه سالمندان با مرکزیت کتابخانه 
سبزه  )ع(  مجتبی  حسن  امام  عمومی 
میدان رشت، برگزاری مسابقه فرهنگی 
میزبانی  به  کتاب  شور  و  شعر  مجازی 
برگزاری  معین،  دکتر  ادبی  محفل 
کتاب های  بررسی  و  نقد  نشست های 
مختلف  نامه های  تفاهم  انعقاد  متنوع، 
همکاری در حوزه توسعه کتابخانه ها را 
از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
ادامه داد: برگزاری دومین دوره  گیالن 
مسابقه عکاسی با تلفن همراه با موضوع 
»من و کتابم« و مسابقه کتاب خوانی از 
محوریت  با  کتاب  عید  تا  والیت  عید 
خمینی  امام  دیدگاه  از  وحدت  کتاب 
شب  محفل  برگزاری  آستارا،  در  )ره( 
شعر مجازی در تالش، برگزاری کارگاه 
قصه گویی مجازی با محوریت کتابخانه 
های عمومی رودسر، نیز برگزاری نشست 
بندر  شعرای  و  نویسندگان  کتاب خوان 
از  شهرستان  این  فرمانداری  در  انزلی 
دیگر برنامه های استان در این هفته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه به 
مناسبت هفته کتاب عضویت رایگان در 
گیالن  استان  عمومی  های  کتابخانه 
انجام  نیز  کشور  سراسر  با  همزمان 
می توانند  مندان  عالقه  گفت:  می شود، 
با آغاز هفته  آبان ماه همزمان  روز 2۴ 
samanpl. کتاب با ورود به سامانه

تأیید  از  ir و ثبت اطالعات خود پس 
کتابدار، به رایگان عضو کتابخانه های 

عمومی شوند.

برنامه های کتابخانه های عمومی استان گیالن در هفته کتاب
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 گالیه مرزبان از انتشار بدون هماهنگی اثرش

هادی مرزبان با گالیه از انتشار 
سنگفرش  روی  »شب  تئاتر  فیلم 
از  وی  با  هماهنگی  بدون  خیس« 
هنرمندان تئاتر خواست به هیچ سالن 
تئاتری اعتماد نداشته باشند و بدون 
مطالعه دقیق هیچ قراردادی را امضا 

نکنند. هادی مرزبان کارگردان نمایش »شب 
تماشاخانه  در  را  نمایش   این   ۹۱ سال  گفت:  سنگفرش خیس«  روی 
ایرانشهر به صحنه بردم. بعد از گذشت چند ماه از اجرای نمایش اتفاقی در 
ویترین فروش محصوالت فرهنگی سینما آزادی با فیلم این نمایش روبرو 
شدم که به قیمت 2۰ هزار تومان فروخته می شد. زمانی که از مسئوالن 
آن جا پیگیری کردم به من گفتند تماشاخانه ایرانشهر این فیلم - تئاتر 
را برای فروش عرضه کرده  است و چند روز قبل نیز متوجه شدم »شب 

روی سنگفرش خیس« را در سامانه تیوال نیز به فروش می رسانند.

 نمایش خانگی »شام ایرانی« به پایان رسید

به  ایرانی«  »شام  تازه  فصل 
با میزبانی  ابوطالب  کارگردانی سعید 
پایانی  ایستگاه  به  ژوله  مهدی  امیر 
مهدی  له،  ژو میرمهدی  ا رسید. 
و  علیمردانی  محمدرضا  کوشکی، 

فصل  کنندگان  شرکت  لقمانیان  محمد 
آنها  رقابت  که  بودند  ایرانی«  هفتم »شام 
در آشپزی طی یک ماه اخیر به تصویر کشیده شد.نکته قابل توجه این که 
این فصل از شام ایرانی همه رکوردهای واچ تایم در مجموعه های مشابه 
و حتی برخی سریال های نمایشی را زده و به رکورد خوبی دست پیدا کرد.

عوامل اصلی »شام ایرانی« که پنجشنبه شب ها در شبکه نمایش 
خانگی پخش می شد، عبارتند از طراح و کارگردان: سعید ابوطالب، مدیر 
تصویربرداری: فرشید فرجی، مجری طرح: سعید اسماعیلی، مدیر تولید: 

مجید فرجی و  تدوین: سینا دوراندیشان.

 فعالیت های تازه نوازنده جوان 

یکی از نوازندگان جوان کشور از 
خود  موسیقایی  فعالیت های  تازه ترین 
حبر داد و گفت دو تک آهنگ با حال 
قبلی خود  آثار  از  متفاوت تر  هوایی  و 

منتشر می کند. 
امین غفاری، از نوازندگان جوان ساز 
ویولن که طی سال های اخیر در مجموعه و 
ارکسترهای مختلف داخلی و خارجی حضور فعالی داشته اظهار داشت: طی 
روزهای اخیر دو قطعه جدیدی که ساخت در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.

تقریبا  تمی  و  الکترونیک  تنظیمی  با  قطعه »سکوت«  افزود:  وی 
شرقی ساخته شده که برای سلوی ویلن و ارکستر اجرا می شود و قطعه 
»مسافر« را به یاد دایی تازه از دنیا رفته ام ساخته ام که این کار نیز برای 
سلوی ویلن و ارکستر زهی نوشته شده  وهر دو اثر  روی بستر های 

دیجیتالی و پلتفورم های موسیقایی قرار خواهد گرفت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

اولین نمایش جهانی »بوتاکس« 
در جشنواره فیلم تورین

فیلم  اولین  »بوتاکس«  فیلم 
بلند کاوه مظاهری در بخش مسابقه 
ز  ا که  تورین  جشنواره  بلند  فیلم 
جشنواره های معتبر و  مهم بین المللی 

است و در فاصله ۳۰ آبان تا ۸ آذر در شهر 
تورین ایتالیا به صورت آنالین برگزار خواهد 
شد، به عنوان تنها فیلم بلند ایرانی در قسمت اصلی جشنواره به نمایش 
آذر به همه  این فیلم آمده: »اکرم و  در خواهد آمد.در خالصه داستان 
می گویند که برادرشان قاچاقی به آلمان رفته و فعاًل از او خبری ندارند. 
به  مرور این دروغ در ذهن اکرم به یک واقعیت تبدیل می شود، تا حدی 
که تمام مدت شبانه روز را به انتظار برگشتن برادرش از آلمان می گذراند.

سوسن پرور، مهدخت موالیی، سروش سعیدی، مرتضی خانجانی و 
محسن کیانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
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تعطیالت کرونایي و آسیب تئاتري

قطب الدین صادقي: تئاتر در کشورمان ُمرده است!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 2۱ - پ. ۱۵
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سازمان شهرستان ها:  ۰9۱22۷۵2۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

متاسفانه کرونا وضعیت بحراني عجیبي را درباره 
همه مشاغل و زندگي مردم ایجاد کرده و فعالیت هاي 
هنري از جمله مشاغلي هستند که بیشترین آسیب را 
در این مدت دیده اند. هرچند در کنار بجران کرونا، 
ایجاد  تورم شدید و گراني وحشتناکي که در کشور 
شده، شاید از کرونا هم بیشتر به زندگي مردم ضربه 
همه  کنوني،  شرایط  در  فعال  ولي  باشد  کرده  وارد 
نظرها به سمت کرونا معطوف شده و شاید هم این 
همواره  که  باشد  سودجویایي  براي  فرصت  بهترین 
تورم  و  گراني  به  و  مي گیرند  ماهي  گل آلود  آب  از 
دامن مي زنند! تعطیلی  مکرر نمایش ها در پی شیوع 
ویروس کرونا، مشکالت زیادی را برای اهالی تئاتر 
به وجود آورده است. این تعطیلی ها از یکسو و گرانی 
و تورم از سوی دیگر امان اهالی تئاتر را بریده است. 
از خانواده های این هنر همیشه  اگر درددل بسیاری 
مظلوم را بشنوید، برایتان این سوال پیش می آید که 
با این مشکالت اقتصادی آنان چگونه و از چه راهی 
پول درمی آورند. غم نان برخی از آنان را مجبور کرده 

تا به رزق و روزی  که حتي کارگر ساختماني شوند 
حالل برسند. دکتر قطب الدین صادقی از کهنه کاران 
تئاتری  بازیگر  مي گوید  تئاتر  عرصه  پیشکسوتان  و 
را می شناسد که این روزها به دلیل بیکاری در این 

عرصه، برای کارگری به خانه مردم می رود!
و  مترجم  نویسنده،  صادقی  قطب الدین  دکتر 
تئاتر  روزهای  این  اوضاع  درباره  تئاتر  کارگردان 
این  در  تئاتر  ندارد!  وجود  تئاتری  گفت:  کشورمان 
قبرستان  در  حاضر  حال  در  و  است  مرده  کشور 
همه  و  اند  مرده  ما  کشور  در  سینما  و  تئاتر  است. 
بی کیفیت  ملودرام های  و  شده اند  کیفیت  بی  کارها 
با موضوع عاطفی و بی سروته را در نمایش خانگی 
می سازند. این بسیار فالکت بار است و هیچکس خود 
را صاحب این هنرها نمی داند. دولت خود را به کوچه 
از  هنرمندان  ندارد  اهمیتی  برایش  و  زده  علي چپ 
تامین  از کجا  را  اجاره خانه  کجا درآمد دارند، پول 
به  کجا  از  را  بچه  و  زن  زندگی  هزینه  و  می کنند 
بازیگر  دست می آورند. من اسم نمی برم، ولی یک 

از  است  تئاتر  فوق لیسانس  مدرک  دارای  که  تئاتر 
من خواست برایش کار پیدا کنم و من به او گفتم 
در  است  هفته  یک  که  گفت  او  نیست.  کاری  که 

خانه اي مشغول کارگری است!
بسته  تئاتر  سالن های  چرا  اینکه  خصوص  در 
هستند و وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز خرید 
و پاساژها که کانون شیوع ویروس کرونا هستند از 
فعالیت شان کاسته نمی شود، گفت: دولت نمی تواند 
کند  تعطیل  را  مردم  درآمدی  مراکز  بعضی  و  مترو 
امروز  مردم  اگر  و  است  روزمره  اقتصادمان  چون 
کار نکنند فردا چیزی برای خوردن نخواهند داشت. 
من به اهالی تئاتر حق می دهم از تعطیلی ها گالیه 
داشته باشند، ولی بسته شدن تنها مربوط به مراکز 
و  مسجد  مانند  مذهبی  مراکز  حتی  و  نبوده  هنری 
زیارتگاه را هم بسته اند و این یعنی محل تجمع را 
و  فرانسه  در  است،  اینگونه  دنیا  همه  در  بسته اند. 
اسپانیا مقررات منع عبور و مرور وضع کرده اند که 

را قطع کنند. ارتباطات 

دکتر صادقی از اعمال نفوذ دولت روی فرهنگ 
 ، کنسرت ها روی  ند  می توا دولت  گفت:  هنر  و 
کند  نفوذ  عمال  ا هنری  کز  مرا و  ه ها  موزشگا آ
تامین  دلیل  به  و صنف ها   قشرها  سایر  روی  ولی 
هنر  نیست.  نفوذ  اعمال  به  قادر  زندگی  هزینه های 
ما  کشور  در  ضرورت  شکل  به  هنوز  فرهنگ،  و 
درنیامده و اولین خاکریزی است که فتح می شود و 
تاوانش را ما هنرمندان می دهیم! در جامعه ای زندگی 
می کنیم که فرهنگ به اندازه نان اهمیت ندارد. روز 
شد،  قرنطینه  کرونا  شیوع  دلیل  به  آلمان  که  اولی 
اینجا  در  داد.  یورو  هزار   ۵ هنرمند  هر  به  دولتش 

به مردم یک میلیون وام چهاردرصدی می دهند!
بزرگان  از  گرفتن  سرمشق  لزوم  درباره  وی 
روی  گالیله  که  زمانی  کرد:  بیان  دوران سخت  در 
نظریه نجومی اش در فلورانس کار می کرد، طاعون 
پشته  کشته،   از  کوچه ها  در  و  گرفته  فرا  را  آنجا 
یک  حتی  شرایطی  چنین  در  گالیله  بود.  ساخته 
دیگر،  مثال  نکرد.  رها  را  کارش  و  خانه  ساعت 

داستایوفسکی است که مغروض بود و از روسیه به 
سوئیس رفت و در غربت و بی پول بود. او مرتب به 
سنت پترزبورگ می رفت تا برایش پول بفرستند. بعد 
از ۱۵ روز که توانایی پرداخت پول صاحب هتل را 
این  از  یک  هر  بود.  برگشته  هم  صرعش  نداشت، 
موارد می تواند ما را تا یک ماه فلج کند اما درست 
را  دیگری  شاهکار  شرایط  این  در  داستایوفسکی 
نوشت. بنابراین ما باید در شرایط سخت کار کنیم، 

سلطان  دربار  در  می مانیم.  گونه  همین  نکنیم  اگر 
سفره  ریزه خوار  شاعر   ۴۰۰ هم  غزنوی  محمود 
اما  می گرفتند.  نقره  و  طال  او  از  و  بودند  سلطان 
شاهنامه فردوسی به ۱۰۴ زبان زنده دنیا ترجمه شد. 
شکسپیر هم در دوره ای که لیرشاه را می نوشت همه 
در زندان شورش کرده بودند. پس همه بزرگان در 
سختی بوده و کار کرده اند و دلیل ماندگاریشان این 

از مشکالتشان ظاهر شدند. بود که بزرگتر 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

تصمیمـات عجیـب و غریـب سـتاد مبـارزه بـا 
کرونـا و البتـه تصمیمـات بحث برانگیـز دولت درباره 
اتفاقـات پیرامـون ایـن بیماري و جلوگیري از شـیوع 
آن همـواره محـل گالیـه و تعجـب کارشناسـان و 
مـردم بـوده اسـت. جالـب اسـت کـه گویا در سـتاد 
مبـارزه بـا کرونـا، هیـچ تصمیمـي بـا کارشناسـي و 
اسـتفاده از نظر متخصصان مختلف گرفته نمي شـود 

و معمـوال ایـن تصمیمات شـتابزده و غیرکارشناسـي 
هسـتند. آخریـن تصمیمـي هـم کـه درباره مشـاغل 
هنـري  مشـاغل  مـا  منظورنظـر  کـه  گرفتـه شـده 
یعنـي  مي باشـد   ۱۸ تـا سـاعت  فعالیـت  مي باشـد، 
عمـال سـاعات اصلي فـروش سـینماها، کنسـرت ها 
و تئاترهـا کـه سـاعات پایاني شـب مي باشـد، وجود 

داشـت! نخواهد 
مهـرداد فریـد، تهیه کننده و کارگردان سـینما در 
گفتگـو بـا دنیاي جوانـان دربـاره تعطیلی سـالن های 

سـینمایی بعـد از سـاعت ۱۸ گفـت: ایـن تعطیلـی به 
معنـای تعطیلـی کامـل سـالن های سینماسـت چـرا 
کـه تماشـاگران سـینما تـازه از ایـن سـاعت بـه بعـد 
اسـت کـه بـه سـالن ها می آینـد. با پیش آمـدن بحث 
کرونـا دیگـر کسـی بـه سـالن ها نمی آیـد و اصـال 
مقرون به صرفـه هـم نیسـت کـه سـالن دار بخواهد با 
ایـن تعـداد اندک مخاطب بیاید و سـالن سـینما را در 
زمانی که مشـتری وجود نـدارد، باز نگه دارد. بنابراین 
با این برنامه ریزی سـالن دار، سـالن را تعطیل می کند 
و چه بسـا کـه کارمندانـش را نیـز تعدیـل کنـد. البتـه 
اینکه در سـتاد ملی کرونا چنین تصمیمی گرفته شـد، 
بایـد آن را محتـرم دانسـت چـون جان مـردم از همه 
چیـز مهمتر اسـت و مـا حاضریم ضرر کنیـم اما جان 
کسـی بـه خطـر نیفتـد. به هرحـال این بحرانی اسـت 
کـه بـه وجـود آمـده و چـاره ای نیسـت، بایـد مراقب 

باشـیم تـا کمتریـن صدمـه را به مـردم بزند.
مهـرداد فرید در بخـش دیگري از صحبت هاي 
خـود دربـاره ضربـه بیمـاري کرونـا بـه سـینما بیان 
کـرد: به طـور کلـی کرونـا خیـر هـم بـرای صنعـت 
سـینما به همراه داشـته اسـت و آن جذب مخاطبان 

بـه پلتفرم هـای نمایش آنالین آثار سـینمایی اسـت. 
اگـر مخاطـب بپذیـرد کـه بـه سـمت قاچـاق نـرود 
وی اودی  سـامانه های  در  فیلـم  تماشـای  بدانـد  و 
برایـش مقـرون به صرفه تـر اسـت و هزینـه کمتری 
را متحمـل می شـود قطعـا بـه آن گرایـش بیشـتری 
خواهد داشـت. این کار نیاز به تبلیغ و فرهنگسـازی 
دارد. برخـی اوقـات تهیـه کاالی قاچـاق از اصل آن 
گران تـر اسـت، امـا مصرف کننـده ایـن را نمی دانـد. 
مخاطـب سـینما هـم اگـر بدانـد کـه فیلم دیـدن از 
طریـق سـامانه ها هزینـه کمتـری نسـبت بـه دانلود 
نسـخه قاچـاق آن کـه حجم مصرفـی باالتری دارد، 
برایـش بـه همـراه دارد، دیگر به سـمت اسـتفاده از 
نسـخه قاچاق آثار نمی رود. گذشـته از این مردم باید 
از سـینما حمایت کنند و به سـمت اسـتفاده از نسخه 
قاچـاق آثـار نروند تا فیلمسـازانی که فیلم سـاخته اند 
و در حـال حاضـر متضرر هسـتند و دل و دماغ تولید 
ندارنـد، بتواننـد دوباره به جریان تولیـد فیلم برگردند 
تـا چـرخ اقتصـادی سـینما نیـز بچرخد. اگـر فروش 
اکـران آنالیـن آثـار سـینمایی باال برود، کسـانی که 
فیلـم دارنـد فیلم هایشـان را بـه سـامانه های نمایش 

آنالیـن می دهنـد و از درآمد حاصـل از آن می توانند 
بـار دیگـر فیلم بسـازند. اینطـوری می توانـد با آمدن 

کرونـا اتفـاق مبارکـی برای سـینما رخ دهد.
این فیلمسـاز شـاخص سینماي کشـور در پاسخ 
بـه ایـن سـوال کـه آیا سـالن های سـینما خطـر ابتال 
بـه کرونـا را افزایـش می دهند یـا نه؟ توضیـح داد: تا 
همیـن مدتـی کـه سـالن ها بـاز بودنـد و محدودیـت 
زمانـی وجـود نداشـت، مـردم و طبقـه متوسـط کـه 
مخاطـب اصلـی سـینما هسـتند، بـه دلیـل تـرس و 
نگرانـی از ابتـال بـه سـالن ها نمی آمدنـد! اگـر دولـت 
سـینما را مسـتثنا از ایـن قانـون می کرد بازهم کسـی 
بـه سـالن نمی آمـد و تعـداد مخاطبـان آنقـدر انـدک 
بـود کـه کسـی مبتال نمی شـد. در حالـت قبلی درصد 
مخاطب سـینما کم شـده بود و طبعا فاصله  اجتماعی 
خودبخـود رعایـت می شـد. عـالوه بـر آن بـا توجـه 
بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و وجـود تهویـه 
مناسـب، کسـی از طریق سالن سـینما مبتال نمی شد.

تولیـدات  دربـاره  ادامـه  در  کارگـردان  ایـن 
سـینمایی نیـز بیـان کـرد: بـا رعایـت پروتکل هـای 
نمی تـوان  یابـد.  ادامـه  تولیـد می توانـد  بهداشـتی، 

پیش بینـی کـرد کرونـا تـا چـه زمانـی بـا مـا خواهد 
بـود. مـا نمی توانیـم مـردم را بـه در خانـه مانـدن 
دعـوت کنیـم درحالی که چیزی بـرای عرضه نداریم 
تا آنها در خانه هایشـان سـرگرم شـوند. از این زاویه 
فیلمسـازی ماننـد فعالیـت در نظـام سـالمت اسـت. 
همانطـور کـه کادر درمـان مشـغول درمـان بیماران 
تـا  باشـند  مخاطـره  در  تـا  پذیرفته انـد  و  هسـتند 
انبوهـی از بیمـاران مـداوا شـوند، فیلمسـازانی کـه 
در ایـن شـرایط مشـغول تولید هسـتند، نیـز به نوعی 
دارنـد بـه نظـام سـالمت کمـک می کننـد. درواقـع 
آنهـا دارنـد بـه پیشـگیری از ابتال کمـک می کنند و 
ایـن خدمت کمی نیسـت. فیلمسـازان داوطلب تولید 
در ایـن شـرایط، ریسـک می کننـد و سـعی می کنند 
مـردم را سـرگرم کنند تا شـرایط قرنطینـه را تحمل 
کننـد. مـن به دوسـتان فعال در تولیـد می گویم فقط 
بـه فکر کسـب معاش نباشـید و یک طـرف نیت تان 
ایـن باشـد کـه دارید اثـری تولیـد می کنید تـا مردم 
سـرگرم شـوند و بیـرون نیاینـد. ایـن خـود به نوعـی 
کمـک به نظام سـالمت اسـت چون باعث می شـود 

تعـداد بیمـاران و مبتالیـان کمتر شـود.

یعني تعطیلي سینما با کرونا  مبارزه  تصمیم ستاد 

مهرداد فرید: فیلمسازان به نظام سالمت کمک مي کنند

از همــان روزهــاي ابتدایــي شــیوع بیماري 
کرونــا در کشــورمان، بارهــا بــه ایــن موضــوع 
ــري  ــاغل هن ــا مش ــه گوی ــم ک ــاره کرده ای اش
ــت  ــراي دول ــي ب ــدان اهمین ــدان چن و هنرمن
ــع  ــد. درواق ــا ندارن ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب و س
ــراي  ــاي جــدي و شــدید ب ــام محدودیت ه تم
ــه  ــي ک ــده در حال ــاذ ش ــري اتخ ــاغل هن مش
ــز  ــیاري از مراک ــه بس ــتیم ک ــاهد آن هس ش
خریــد و حتــي مراکــز تفریحــي هرگــز تعطیــل 
ــد در  ــه داده ان ــود ادام ــه کار خ ــده اند و ب نش
ــن  ــیوع ای ــز ش ــن مرک ــه اصلي تری ــي ک حال
ــر  ــرف دیگ ــند. از ط ــد باش ــاري مي توانن بیم
ــري  ــاغل هن ــا مش ــئوالن ب ــار مس ــکل رفت ش
ــن  ــا ای ــه گوی ــت ک ــوري اس ــدان ط و هنرمن
قشــر اهمیــت چندانــي در ایــن کشــور ندارنــد.

رضــا توکلــی بازیگــر و کارگــردان ســینما 
ــئوالن  ــار مس ــکل رفت ــاره ش ــون درب و تلویزی
ــاي  ــه دنی ــري ب ــاغل هن ــدان و مش ــا هنرمن ب
جوانــان گفــت: چــرا بایــد اجــازه دهیــم جــان 
ــری  ــد یکس ــرای تولی ــه ب ــدان فرهیخت هنرمن
پــروژه از بیــن بــرود؟ گویــا جــان اهالــی 
ــه  ــت و ب ــم نیس ــس مه ــرای هیچک ــینما ب س
همیــن علــت هــم مــا شــاهد تولیــد پروژه هــای 
ــترش  ــیوع و گس ــی و ش ــینمایی و تلویزیون س
ــار  ــن آث ــت صحنه ای ــا در پش ــروس کرون وی
ــئوالن  ــده ای از مس ــرای ع ــا ب ــتیم! گوی هس
و مدیــران و افــراد صاحــب ســرمایه، درک 

ــاده و  ــاق نیفت ــی اتف ــه خوب ــود ب ــرایط موج ش
ــل  ــه مث ــم ک ــم می بینی ــت ه ــن عل ــه همی ب
ــه  ــد ب ــعی دارن ــد و س ــار می کنن ــته رفت گذش
غلــط همــه چیــز را عــادی جلــوه دهنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه کرونــا بــا کســی شــوخی 
ــد. ــه می کن ــان انســان ها معامل ــا ج ــدارد و ب ن

ایــن ســینماگر بــا بیــان اینکــه از ابتــدای 
ــرای ۵  ــروز ب ــا ام ــا ت ــروس کرون ــیوع وی ش
پــروژه از شهرســتان های مختلــف دعــوت 
ــه  ــت: نکت ــار داش ــت، اظه ــده اس ــه کار ش ب
قابل تامــل آنجاســت کــه همــه عزیزانــی 
کــه تمــاس می گیرنــد تاکیــد دارنــد کــه 
پروتکل هــای بهداشــتی در پشــت صحنــه 
ــا  ــود. ام ــت می ش ــریال ها رعای ــا و س فیلم ه
آیــا چنیــن چیــزی امــکان دارد؟ بی تردیــد 
ــد انجــام  ــاق بیفت ــا اتف ــد در پروژه ه آنچــه بای
نمی شــود و بــه همیــن علــت هــم بســیاری از 
هنرمنــدان پروژه هــا را در ایــن ایــام کرونایــی 
قبــول نمی کننــد. آنچــه جــای بحــث، تعمــق و 
تفکــر دارد ایــن اســت کــه چــرا در ایــن بحران 
ــا پروژه هــا همچنــان ماننــد ایــام عــادی  کرون
ــا  ــه م ــد هم ــوند؟ بی تردی ــد ش ــد تولی می توانن
ــر  ــه روز بحرانی ت ــرایط روزب ــه ش ــم ک می دانی
و ســخت تر می شــود و بــه قیمــت از بیــن 
ــازه داد  ــد اج ــریف نبای ــان های ش ــن انس رفت
کــه ایــن پروژه هــا تولیــد شــوند. آنچــه همــه 
هنرمنــدان انتظــار دارنــد ایــن اســت کــه 

مســئوالن فرهنگــی برخــورد قاطعانه تــری 
بــا تهیه کننــدگان پروژه هــا داشــته باشــند 
ــه  ــت صحن ــه از پش ــی ک ــه خبرهای ــرا ک چ
ــی  ــینمایی و تلویزیون ــف س ــای مختل پروژه ه
ــت  ــوب نیس ــال خ ــد اص ــوش می رس ــه گ ب
از  دارد.  اوضــاع  بــودن  از وخیــم  نشــان  و 
ــگ و  ــا وزارت فرهن ــه ت ــینما گرفت ــه س خان
ــای  ــز و نهاده ــایر مراک ــالمی و س ــاد اس ارش
فرهنگــی بــرای ارزش نهــادن بــه جــان 
هنرمنــدان و اهمیــت دادن بــه حــوزه فرهنــگ 
ــی  ــه تعطیل ــع ب ــع راج ــی قاط ــد تصمیم بای
ــد و  ــی بگیرن ــینمایی و تلویزیون ــای س پروژه ه
نبایــد اجــازه دهنــد بیــش از ایــن همــه چیــز 
بــه صــورت بــاری بــه هــر جهــت پیــش بــرود.

ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــی در خاتم ــا توکل رض
ــن روزهــای  اینکــه مســئوالن فرهنگــی در ای
کرونایــی بــه فکــر گرســنگی و بیــکاری 
هنرمنــدان باشــند خاطرنشــان کــرد: اگــر 
ــور  ــند مجب ــته باش ــان نداش ــم ن ــدان غ هنرمن
نمی شــوند در ایــن ایــام کرونایــی بــه خواســته 
ــان  ــد و ج ــن در بدهن ــراد ت ــی اف ــط برخ غل
ــه  ــر انداخت ــان را در خط ــان و عزیزانش خودش
و مشــغول بــه کار شــوند. بنــده امیــدوارم 
مســئوالن فرهنگــی در ایــن ایــام کرونایــی بــه 
فکــر بیــکاری و گرســنگی گســترده هنرمنــدان 
باشــند و بخشــی از دردهــا و آالم زندگــی آنهــا 

ــد. ــکین دهن را تس

مسئوالن و عدم اهمیت به هنرمندان

رضا توکلي: خبرهاي بدي از پشت صحنه آثار هنري 
به گوش مي رسد!


