
دولت از مشاغل خسارت دیده حمایت کند
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش:

مشکالت آموزش و پرورش 
 در گذشته شکل گرفته است 

پر کشیدن مرغ از سفره مردم!
افزایش  اخبار  مدام  روزها  این 
گوش  به  اساسی  کاالهای  قیمت 
می رسد. یک روز تخم مرغ یک روز 
روغن، روز دیگر لبنیات و حاال مرغ که به نظر 
می رسد اهمیت آن بیش از سایر کاالها باشد؛ 
چراکه در سال های اخیر و با افزایش چشمگیر 
قیمت گوشت قرمز، برای اقشار ضعیف جایگزین 
آن شده بود. با این حال بر اساس آخرین آمار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( قیمت 
گوشت مرغ با ۵۰.۶ درصد افزایش از ۱۳ هزار 
تومان در مهر سال قبل به حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ 

تومان در مهر امسال رسیده است.
صفحه ۳
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بیابانكي: استاد 
شجریان نسخه 

آهنگین ادبیات 
کالسیک ما را 

ارائه کردند

6ورزش
 انگیزه ای

 برای انجام 
تمرینات حرفه ای 

ندارم

هنگ 7فر

در روزهايي كه ترانه در صنعت موسيقي كشور روزبه روز 
هستند  مي كند،  پيدا  بي كيفيتي  و  دم دستي تر  شكل 
ترانة سرايان قديمي تر و شاخص تري كه هنوزهم برايشان 
بيابانكی  دارد. سعيد  حرفه اي  و  و شعر شكلي جدي  ترانه 
نامی آشنا در عرصه شعر عاشقانه، اجتماعی، آيينی و طنز است

جاكارتا  پاراآسيايی  های  بازی  برنز  مدال  دارنده 
در تنيس روی ميز گفت: انگيزه ام را برای انجام 
تمرينات حرفه ای در تنيس از دست داده ام و تنها 
تا به  سعی می كنم آمادگی بدنی خود را حفظ كنم 

كرونا مبتال نشوم.

خواهری  كرونا،  جان  شكار  سَمومِ  وزيدن  ديگر  بار 
دردانه و يگانه و مسئولی جان آگاه، دلسوز و مهرآيين 
را از بوستان سبزاسبز زبان و ادبيات فارسی چيد و ما 

را در سوگ سترگ و جان  سوز وی نشاند.

در سوگ »بانوی زبان 
فارسی«
مرگ 

پایان کبوتر نیست

افتتاح طرح های ملی نفت
 با سرمایه گذاری 30 هزار میلیارد تومانی

و  تدبیر  ملی  پویش  چهارمین  و  سی  در  روحانی  حسن 
امید، طرح های ملی وزارت نفت در استان های چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان و بوشهر را از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح 
کرد. پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان، واحد فرآورش ۵۰ هزار بشکه ای نفت 
خام غرب کارون و مخازن متمرکز ذخیره سازی میعانات گازی پارس جنوبی 
پروژه ها و طرح های ملی وزارت نفت است که بهره برداری از آن آغاز شد. 
برای افتتاح این طرح ها ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
صفحه ۳

مستضعفین،  بسیج  تشکیل  سالروز  در 
را  بسیج  پیامی  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. 
در پیام رهبر انقالب اسالمی آمده است:بسیج یادگار بزرگ 
و درخشان امام راحل، و مظهر اقتدار ملی، و نمایشگاه صفا 

و اخالص و بصیرت و مجاهدت است.
در دفاع از کشور و استقالل و ثبات آن، در خدمات 
حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در فعالیت های پیشرو 

و  ارزشی  رویکردهای  در  نوین،  فناوری های  و  علمی 
می شود  برده  بسیج  نام  جا  همه  معنوی،  فضای  ایجاد 
و حضور بسیج جلوه می کند. ایمان، و عزم، و احساس 
مسئولیت، و اعتماد به نفس، پایه های اصلی این توانایی ها 
و گره گشایی ها است و این ها خود نعمت ها و موهبت های 
خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی، آنها 

را حفظ کرد و بر آن افزود.
صفحه 2

دشمنان ملت می خواهند بسیج را نابود یا بی اثر کنند
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سرمقاله
پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده

محسن اسماعیلی*
بسیج، یادآور خاطره 
عزیزترین نهاد و بزرگ ترین 

مردان تاریخ ماست.
تعبیر  به  که  نهادی 
آن  تشکیل  راحل  م  ما ا
الطاف  و  برکات  از  »یقینا 
و  بود«  تعالی  خداوند  جلیه 
»شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که 
شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و 

حدیث عشق می دهد.
و  شاهدان  مکتب  و  عشق  مدرسه  بسیج 
شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های 
رفیع آن، اذان رشادت و شهادت سرداده اند. بسیج 
پاک اسالمی  اندیشه  معراج  و  پابرهنگان  میقات 
است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی 
و بی نشانی گرفته اند. بسیج لشکر مخلص خدا است 
که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان، از اولین تا 

آخرین، امضا نموده اند.«
این واژه ها و تعبیرهای بی نظیر و ملکوتی، 
امام   بسیجیان،  مرشد  و  مراد  که  است  اوصافی 
خمینی )ره( در آخرین پیام خود به  مناسبت هفته 
بسیج )2 آذر ۱۳۶۷( صادر فرموده اند؛ امامی که 
دوست و دشمن صداقت او در گفتار و دوری اش 
از مداهنه و مبالغه را تصدیق کرده و می کنند و 
این همه نشان از آن دارد که هیچ نهادی واالتر 
روشن ضمیر  پیر  آن  نگاه  در  بسیج  از  عزیزتر  و 
آن گاه  به ویژه  است؛  همین  هم  است.حق  نبوده 
پرخطر هشت  روزهای  و  دشوارترین شب ها  که 
سال دفاع مقدس را به یاد آوریم و نقش بسیج 
و بسیجی ها را در خلق حماسی ترین صحنه های 

تاریخ ایران و جهان مرور کنیم.
با  همگام  نیز  ما  که  است  صورت  آن  در 
»حقیقتا  می پرسیم:  امت،  این  سفرکرده  رهبر 
ایثار و خلوص و  از  اگر بخواهیم مصداق کاملی 
فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسالم را 
ارائه دهیم، چه کسی سزاوارتر از بسیج و بسیجیان 

خواهد بود؟!«
که  جوانمردی  پیران  و  جوانان  نوجوانان، 
جنگ  سخت  روزهای  ادعا  بی هیچ  و  داوطلبانه 
درخواست  بدون  و  نهادند  سر  پشت  مردانه  را 

پاداش و سپاس، فقط برای ادای تکلیف، در برابر 
بی رحم ترین دشمنان این آیین و سرزمین سینه سپر 
کردند؛ »َفِمنُهم َمن َقضی نَْحَبه و ِمنُهم َمن َینَتِظُر«.

آن  بازخوانی  برای  خوبی  فرصت  اینک 
که  روزهایی  است؛  آن  از  پس  روزهای  و  روزها 
بسیجیان بازمانده  که نه، بازگشته از معراج، نه تنها 
قدر ندیدند و بر صدر ننشستند، که گاه طعنه هم 
شنیدند و به حاشیه نیز رانده شدند. اما این فرزند 
و جانشین فرزانه امام بود که بسیجی را همیشه 
حاضر در میدان می خواست و می خواهد. بسیجی، 
گرچه مرد میدان های خطر و فداکاری است، اما 
فقط برای آن روزها نیست. باور باید کرد که تنها راه 
نجات کشور بازگشت به فرهنگ بسیج و حاکمیت 
تفکر بسیجی بر همه عرصه ها است؛ چراکه »اگر 
بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز 
شد، چشم طمع دشمنان و جهان خواران از آن دور 
خواهد شد و اال هر لحظه باید منتظر حادثه ماند.«

تکریم بسیج، احترام به مردانگی و مروت، 
است.  آینده  تضمین  و  جوانمردی  پاسداشت 
بسیجیان نیازی به احترام و تجلیل ما ندارند. ما 
برای  فعال شان  حضور  به  و  آنان  به  که  هستیم 
برای  خوبی  آزمون  جنگ،  نیازمندیم.  همیشه 
و  بود  حقیقت  مردان  از  مدعیان  صف  جداشدن 
البته همیشه مدعیان بدلی وجود داشته و خواهند 
داشت. حساب آنان را باید جدا ساخت. شعار امروز 
اگر پشتوانه و سابقه ای در دیروز نداشته است، به 
سان همه شعارهاست و نیازمند امتحان در روز مبادا. 
خدا را سپاس که رویش های بسیج همچنان پرثمر 
نام آوران روزهای  مباد که  اّما  برکت خیز است،  و 
بازی های  خاِک  و  گرد  در  و  بروند  یاد  از  سخت 
روزگار دیده نشوند؛ چه رسد به آن که خدای ناکرده 

کم لطفی و جفا ببینند.
امام در پایان همان پیام فرمود: »من دست 
یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم 
که اگر مسؤولین نظام اسالمی از شما غافل شوند 

به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.«
و  بسیج  شهیدان  بر  خدا  صلوات  و  سالم 
درود و برکات او بر زنان و مردانی که سنگر آنان 
َمَعُهم  کنُت  لیَتنی  یا  داشته اند.  پاس  همچنان  را 

َفافوَز فوزاً عظیمًا. 
* عضو مجلس خبرگان

شادمان شکروی
روبروی منزل ما برج سر به آسمان 
کشیده ای است که متاسفانه روشنایی 
است. طراحی  گرفته  ما  از ساختمان  را 

جالبی دارد.
تا یک سوم به انتها مانده صاف می 
رود ولی بعد تاب می خورد و کم کم باریک 
می شود. می بایست از نظر معماری جالب 
توجه باشد. هرچند شنیده ام که برخی افراد آن را قناس و بیقوراه 
ارزیابی می کنند. چیزی که انگار از دست طراح و سزنده در رفته 
باشد. از این قبیل برج های شاید مدرن و شاید قناس ) بسته به 
قضاوت افراد ( در تهران زیاد است و به شکل های مختلف هم 
هست. گاهی وقت ها می شود که نوشتن را کنار می گذارم. فنجان 
چای یا قهوه را به دست می گیرم و از بنجره به چشم اندازی نگاه 
می کنم که برج عظیم با معماری منحصر بفردش تمامی آن را 

اشغال کرده است.
معموال به این فکر نمی کنم که چقدر هزینه صرف ساختن 
آن شده و یا اینکه سازنده آن چقدر عایدی داشته است. قاعدتا می 
بایست بیش از حد کشش ذهنی من باشد. اما به این فکر می کنم 
که من و سازنده یا سازندگان این برج وجوه مشترکی داریم. شبیه 
تر از همه این که اگر تعبیر آن عده که برج را قناس می خوانند 
درست باشد، انگار هردوی ما در برج سازی یک مسیر و مقصد 
را طی کرده ایم. شاید به رغم این که می دانسته ایم که جایی از 
مهندسی کار ما ایراد دارد، باز مسیر را ادامه داده ایم. انگار که با 

خود یا دیگران سر لج افتاده باشیم.
در دوران فراگیری کرونا، مانند بسیاری از مردم، به برکت 
قرنطینه فراغت بیشتری دارم، بیشتر خانه هستم و وقت نسبتا« 
منظمی را به نوشتن اختصاص می دهم. سبک خاصی را دنبال 
نمی کنم.  داستان می نویسم، گاه مقاله و یادداشت، گاه ترجمه و 
تحلیل، گاه شعر می گویم. این اواخر مثل مرغ غزلخوان، شروع 
کرده ام به غزلسرایی. غزلیاتی که هیچگاه هیچ کسی و حتی 
خودم را سرسوزنی سر ذوق نیاورده است. انگیزه این قلم زدن های 
نه چندان با فرجام برای خودم هم مشخص نیست. روزنامه نگار 
نیستم. سوای مطالبی که تقریبا منظم و هرماه برای کرگدان می 
فرستم، با نشریه ای همکاری نمی کنم. مرکز نویسندگی شهید 
بهشتی هم که مدتی است بدالیل مختلف از نظر فعالیت در نوعی  
برزخ هویتی به سر می برد. آیا چیزهای بهتری نیست که بشود 

با ان گذران وقت کرد.
چیزهایی که برایت منفعت بیشتری داشته باشد. حداقل 
منفعت محسوس داشته باشد. پولی بشود که بتوانی خرجش کنی 
یا سرمایه گذاری اش کنی یا کارنامه علمی بشود که بتوانی با اتکای 
به آن جایگاه هایی را بگیری یا حداقل اسباب شهرتی بشود که 

بتوانی به آن ببالی و آینده سازی کنی. هیچکدام از این ها نیست 
و من همچنان به جای بسیاری فعالیت های دیگر، فعالیت های 
سودمند و سازنده دیگر، مدام پشت میز می نشینم و کلمات را روی 
صفحه کامپیوتر ردیف می کنم. اگر بگویم از این کار احساس لذت 
می کنم دروغ نگفته ام اما خیلی چیزهاست که آدم با آن ها هم 
احساس لذت می کند..  اگر قرنطینه آدم را از رفتن به باشگاه های 
ورزشی یا قدم زدن در خیابان یا رفتن به مهمانی و نشست و برخاست 
با دیگران محروم کرده، دیدن فیلم و نوشتن مقاله های علمی و 
ورود به فضاهای مجازی امکان بذیر است. خیلی چیزهای دیگر 
هم امکان بذیر است. چیزهایی که شاید به مراتب از نشستن و بی 
منطق و هدف کاغذ سیاه کردن، لذت بیشتری به همراه داشته باشد.

همه می دانند که نویسنده ها، مثل باقی هنرمندها این 
روزها ایام خوشی را سپری نمی کنند. اینکه آسمان همیشه کشتی 
ارباب هنر را شکسته است حرف صحیحی است اما آسمان ابرالود 
هم گهگاه آفتابی می شود. این روزها متاسفانه بیش از حد ابری 
است. بر فرض هم که از آنچه سرهم می کنی چیزی در بیاید...اول 
کسی که از باال تا پایین کارت ایراد می گیرد خودت هستی. منتقد 
درونی سرسخت و لجباز درونی همیشه با کسب لذت از خلق یک 
اثر هنری سر ناسازگاری دارد و هرچه سن و سالت بیشتر می شود 
این ناسازگاری هم فزونی می گیرد. لذت و رنج به هم می آمیزد و 
آدم مواقعی بعد از خلق یک داستان، یک شعر، یک مقاله یا هرچیز 
دیگر از همان لحظه ای که قلم را روی میز می اندازد یا از پشت 
کامپیوتر بلند می شود،  از نتیجه کار خودش ناراضی است. تا اینجای 
کار به خود آدم مربوط است. به هرحال می توانی سعی کنی بلکه 
با خودت کنار بیایی، اما اگر کار به ارائه به دیگران بکشد، آنوقت 
اژدهای هفت سری جلوی رویت قد علم می کند که هرسرش را 
بزنی یک سر دیگر در می آورد. آن هایی که از کارت افراطی ایراد 
می گیرند، آن هایی که اگر هم کارت ظرایفی داشته باشد درکش 
نمی کنند و با صالبت تمام توی ذوقت می زنند، آن هایی که نقاط 
قوت اثرت را برایت می گویند و دلگرمت می کنند ولی نسبت به 
آینده کارت هیچ تضمینی به تو نمی دهند. می گویند شانست را 

امتحان کن. همین و بس.
نهایت استقامت و بردباری و شهامت می شود کتاب هایی با 
تیراژ هزار و پایین تر که قیمت پشت جلدش از همان ابتدا خواننده 
را می رماند.  خیلی استقامت می خواهد که بر همه این ها صبور 
بود. اما بدنبال این مصیبتی است که شاید از همه تلخ تر باشد. 
برفرض هم که همه این ها را تاب آوری و عمرت هم به دنیا باشد 
و بتوانی پشت هم بنویسی و از جادوی تبلیغات اغواگر هم بهره 
مند باشی، به جایی رسیده ای که دیگر خودت از آنچه می نویسی 
دچار دلزدگی عمیق می شوی. نوعی مکاشفه شوم ناشی از سال 
های سال تجربه تلخ و این حس دردناک که مدت هاست آنچه 
روی کاغذ می آوری برای خودت نیست. برای خیلی های دیگر 

هست ولی برای خودت نیست. برای آن هایی است که دوست 
دارند اینطور نوشته ها را بخوانند. برای ان هایی است که دوست 
دارند آنطور نوشته ها را بخوانند. برای داورهای موسسات انتشاراتی 
است. برای عموم خوانندگانی است که بهرحال باید کتاب را بخرند. 
برای رعایت حجم و قیمت پشت جلد است که خواننده را نرماند. 
برای نماندن طوالنی مدت در ممیزی و جان به عافیت بردن است. 
برای بنگاه ها و تریبون های تبلیغاتی است که باید نوشته هایت را 
توی بوق و کرنا کنند و مطرحت کنند. استعدادت و روح هنری ات 
به یک تکه گوشت قربانی می ماند که از جوانب مختلف دریده می 
شود و آنچه برای ارتزاق روانی خودت باقی می ماند بواقع هیچ است.

این روزها فرصت دارم و ترس کرونا هم که رو به تزاید مدام 
است. در خانه می مانم و منظم و مرتب می نویسم. مقداری شب ها 
و مقداری صبح ها. در تمام این مدت، سواالت در ذهنم چرخ می 
خورد. برای هیچکدام هم پاسخی ندارم. به آدمی می مانم که در یک 
تونل دراز تاریک، با تنگی نفس در حال رفتن است و نمی داند کی 
تونل تمام می شود و تازه اگر تمام شود، قرار است به کجا برسد. به 
قول مرحوم هدایت زهرآلود نوشتم اما فکر می کنم واقعیت را گفته 
باشم. شاید کمی بدبینانه گفته باشم ولی بهرحال واقعیت را گفته 
ام. انبوه کاغذهای روی میز یا فایل های متعدد روی دسک تاپ 
کامپیوتر، سرد و خاموش ولی گواه تلخ و اندوهناک این مدعاست. 
با این همه، من هم معتقدم که سیاه نمایی چیز خوبی نیست. برای 
اینکه مطلق سیاه نمایی نکرده باشم، بگذار صادقانه بگویم که در 
میان این تلخی و گدازندگی نقاط روشنی هم وجود دارد. گنگ و 
موهوم و غیر عقالیی است با اینحال آنقدر حضورش قوی و گیراست 

که همه چیز  را تحت تاثیر قرار می دهد. چیز پیچیده ای نیست.
شرح و تفسیر هم نمی خواهد. کوتاه هم هست و در یک 
جمله می گنجد. فعال که دارم می نویسم. همین! از زمانی که 
خود را شناخته ام نوشته ام و تا امروز هم دارم می نویسم. آیا 
زمانی خواهد رسید که عقل سلیم و درک عمیق از شرایط وادارم 
کند که نوشتن را کنار بگذارم و به کارهای دیگر بپردازم؟ شاید. 
هیچ کس از آینده خبر ندارد اما این آینده سال هاست که نیامده و 
فعال هم که مرا به خود واگذاشته است. تا آمدنش ادامه می دهم 
و اگر آمد - اگر آمد- آنوقت تن به قضا و قدر خواهم داد. نکته 
خوشبینانه تر اینکه وقتی گذشته ام را مرور می کنم، خودم را چندان 
هم ناراضی حس نمی کنم. حسرت برج های نساخته و مناصب 
کسب نکرده و مقامات از دست داده را نمی خورم. قدر مسلم آدم 
بیرگی هستم و این شاید نقطه قوت و اتکای زندگی من باشد. 
حسرت زمانی را هم که به سیاه کردن مدام کاغذ اختصاص داده 
ام نمی خورم. حتی فکر می کنم این از معدود لحظات مفید و 
پربار زندگی من بوده است. بنابراین چیزی برای از دست دادن 
نیست و چون نیست تا آینده توفنده و متحول کننده  از راه برسد 

به قول عرفا دم را غنیمت خواهم شمرد.

نگاه و نظر

برج های قناس من

سرپرست شرکت گاز استان گلستان خبر داد:
اطالع رسانی شفاف خدمات و آمادگی کامل  پرسنل 

شرکت جهت خدمات رسانی مناسب در ایام سرد
صفحه 4

صفحه ۳

یک گل 
در 270 دقیقه؛ 

پرسپولیس
 و مهاجمانی 

با چشمان 
کامال بسته!

صفحه ۶
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مشکالت آموزش و پرورش  در گذشته شکل گرفته است 
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
آموزش و پرورش گفت: نیاز آموزش و 
فقط  انسانی  نیروی  حوزه  در  پرورش 
در بخش آموزش نیست. ما به اجماع مشخصی 
برای تأمین کمیت نیروی انسانی مورد نیاز دست 

پیدا نکرده ایم.
و  برنامه ریزی  معاون  ترکمن  الهیار  علی 
توسعه منابع وزیر آموزش  و پرورش  در خصوص 
وی  گفته  به  که  پرورش  و  آموزش  مشکالت 
هستیم،  سیستمی  نگاه  نیازمند  آن  حل  برای 
آن  با  پرورش  و  آموزش  که  مشکالتی  گفت: 

دست به گریبان است خصوصًا 
از  اداری  و  مالی  در حوزه های 
و  است  گرفته  شکل  گذشته 
امروزه اثراتش پدیدار شده است. 
مسائلی که در حوزه تأمین منابع 
انسانی و به کار گیری نیروی 
انسانی و ساختار آن وجود دارد، 
برای امروز و دیروز نیست. ما 
مشکلمان  مشخص  طور  به 
بسیاری  درباره  که  است  این 
پرورش  و  آموزش  در  موارد  از 
می کنیم  حرکت  محور  معلول 
و نه بر اساس نگاه به اثر آن. 
چون عجله داریم که تصمیمات 
سیستمی  تفکر  باشد.  زودبازده 

این نگاه را نقد می کند.
وی ادامه داد: وقتی ما به دنبال طرح هایی 
بدهد،  جواب  ماه  شش  از  کمتر  در  که  هستیم 
نمی توانیم راه حل اساسی پیدا کنیم. باید چنان 
اشرافی وجود داشته باشد که مشکل را از نشانه ها 
بشناسیم. نباید این طور باشد که شاهد هستیم هر 
و  می کند  نقد  را  قبلی  دولت های  می آید  دولتی 
عملکرد خود را مطرح می کند. این مساله به ما 
در  نمی دهد درست و صحیح عمل کنیم.  اجازه 
باید  برنامه ها  اجرای  برای  رو  پیش  فرصت های 
این نگاه را ترک کنیم. باید روی پذیرش تغییرات 
در بدنه آموزش و پرورش کار اساسی بکنیم تا هر 

تغییر با مقاومت ایجاد نشود بلکه هر کس در این 
فضا نقش خود را ایفا کند.الهیار ترکمن با اشاره 
به اینکه در چشم انداز سند توسعه پس از ۱4۰4 
و در بیانیه گام دوم انقالب عمده کار در آموزش 
و پرورش اجرا می شود، بیان کرد: باید در اجرای 
واقعًا  باشیم.  داشته  دقیقی  نگاه  موارد  این  همه 

روش های قدیمی دیگر جواب نمی دهد.
وزیر  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پرورش   آموزش  و 
این موضوع نداشتن تفکر سیستمی بیش از هر 
جا در تنوع به کارگیری و استخدام معلمان خود 

را نشان می دهد و همین باعث می شود سند تحول 
بنیادین هم اجرا نشود، راه چاره چیست، گفت: ما 
باید  را  انسانی دو موضوع مهم  نیروی  در حوزه 
مدیریت کنیم. یکی بحث کمیت است و دیگری 
بحث کیفیت. آموزش و پرورش از تعداد نیروی 
عده ای  اینکه  است.  برخوردار  مشخصی  انسانی 
به دلیل بازنشستگی و یا خروج از خدمت از این 
حوزه خارج می شوند باعث می شود بالفاصله نیاز 
باشد نیرو جایگزین شود. حوزه های متنوع و مورد 
نیاز آموزش و پرورش را هم باید در نظر بگیریم. 
نیاز آموزش و پرورش در حوزه نیروی انسانی فقط 
در بخش آموزش نیست؛ به طور مثال در بحث 

جلوگیری از آسیب های اجتماعی، مشاوران، اداره 
ساختار مدرسه و نیروی اداری هم نیازهایی دارد. 
کمیت اینها باید بر اساس یک الگو باشد. ما به 
اجماع مشخصی برای تأمین کمیت نیروی انسانی 

مورد نیاز دست پیدا نکرده ایم.
وی ادامه داد: بین ما و سازمان امور اداری 
دارد  وجود  دیدگاهی  تفاوت  یک  استخدامی  و 
که اجازه نمی دهد به تفاهم الزم برسیم. وزارت 
افراد الزم  تمام  پرورش موظف است  آموزش و 
التعلیم در اقصی نقاط کشور را تحت پوشش ببرد 
و فلسفه این است که آموزش ارائه دهد اما کمیت 
نیروی  اساس  بر  مورد تصویب 
انسانی مورد نیاز نیست و برای 
نیرو  هستیم  مجبور  ما  همین 
استخدام  دیگری  روش های  به 
کنیم. وقتی در سازمان اداری و 
استخدامی به تفاهم نمی رسیم 
پوشش  برای  هایی  خالء  یک 
یک  باید  ما  و  می شود  ایجاد 

کاری انجام دهیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه 
پرورش   آموزش  و  وزیر  منابع 
از  قبل  سال های  داد:  ادامه 
نیروهای حق التدریس استفاده 
یک  حاضر  حال  در  اما  می شد 
این  در  ممنوعیت هایی  سری 
حوزه وجود دارد و به سمت خرید خدمات آموزشی 
و سرباز معلم و حق التدریس های آزاد رفته ایم. 
اینها هم به صورت کامل همه نیازها را نمی پوشاند 

و یک چرخه باطل ایجاد می شود.
نیز  بعدی  بخش  کرد:  اظهار  ترکمن  الهیار 
کیفیت نیروی انسانی است. در قانون برنامه ششم 
توسعه گفته کیفیت باید در صدر قرار بگیرد. بحث 
رتبه بندی فرهنگیان نیز در همین راستاست اما در 
بحث کیفیت نیز به رأی متقنی نرسیده ایم. االن 
را  تخصصی  و  عمومی  حرفه ای  صالحیت های 
تعیین کرده ایم ولی باید آن را کامل مستقر کنیم 

تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
کرونا جان معلم اهوازی را گرفت

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: یکی از معلمان پرتالش 
آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز بر اثر ابتال به کرونا جان باخت.

کورورش مودن گفت: مریم ابراهیمی از مدرسان کشوری و سرگروه 
پایه اول استان بود که خبر فوت او، مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان را 
اندوهگین کرد. همچنین دو معلم بازنشسته در شهرهای اهواز و کارون و 
سه معلم شاغل و دو معلم بازنشسته  نیز در شهرستان ایذه طی یک ماه 

گذشته بر اثر کرونا جان  باخته اند.

مامور نیروی انتظامی در شهرکرد به شهادت رسید
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از ماموران کالنتری 
چالشتر در شهرکرد حین انجام ماموریت و دستگیری متهمان تحت تعقیب، 

مصدوم و سپس به شهادت رسید.
سردار منوچهر امان اللهی افزود: صبح روز پنجم آذرماه عوامل کالنتری 
چالشتر برای دستگیری دو نفر متهم تحت تعقیب به محل اختفاء آنان اعزام 
شدند. یکی از متهمان حین دستگیری، به وسیله سالح شکاری به سمت 
نیروها تیراندازی کرد که استوار یکم امین محمد یوسفی از ناحیه شکم و 
پا مجروح شد و  به بیمارستان انتقال یافت، اما به رغم تالش تیم پزشکی 

بر اثر شدت جراحات وارده به درجه شهادت نائل آمد.

حضور در مراسم ترحیم منجر به برکناری شهردار شد
بر این اساس حکمی که به فرمانداری و شورای شهر الیگودرز ابالغ شد، 
حکم سرپرستی محمد لطفی میانجایی، شهردار الیگودرز به دلیل شرکت در 
یک مراسم ترحیم و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی لغو و وی برکنار شد.

زورگیری در باشگاه بدنسازی در شهرری
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران از دستگیری یکی از سارقان 

باند چهار نفره زورگیر در باشگاه بدنسازی خبر داد. 
سرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی گفت: اواخر شهریورماه امسال پرونده ای 
با موضوع سرقت به شیوه زورگیری در کالنتری ۱۳۱ شهرری تشکیل و 
با دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد. 
شاکی که جوانی 2۷ ساله و ساکن شهرری بود اظهار داشت، ساعت ۱۹ روز 
بیست و ششم شهریور مشغول تمرین در باشگاه بدنسازی بودم که چهار 
جوان قوی هیکل وارد شده و پس از تهدید و ارعاب، مرا به بیرون از باشگاه 
کشانده، با ضرب و شتم سوار خودرو کردند و با گرفتن رمز کارت بانکی ام 
و برداشت مبلغ پنج میلیون تومان، مرا در بیابان های شهر ری رها کردند.

مرگ یک جوان هنگام جراحی زیبایی 
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با تایید فوت یکی از بیماران در 
جراحی زیبایی، گفت: این فرد در یکی از مراکز جراحی محدود مشهد تحت 

عمل جراحی زیبایی در ناحیه شکم قرار گرفت که متاسفانه فوت کرد.
علی بیرجندی نژاد با بیان این که حادثه هنوز شاکی خصوصی نداشته 

است، گفت: علت فوت این جوان در دست بررسی است.

بهره گیری  از دانشگاه فرهنگیان برای تقویت مدارس
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر بهره مندی از دانش آموختگان 
دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه های کشور برای تقویت کادر علمی 

و آموزشی مدارس تاکید کرد.
منصور غالمی درباره جزئیات نامه نگاری اخیر خود با مقام معظم 
رهبری در این خصوص اظهار داشت: تهیه و ارسال نامه خدمِت رهبر 
معظم انقالب با توجه به اهمیت آموزش و تربیت نیروی انسانی متعهد، 
توانمند و صالح برای وزارت آموزش و پرورش که هوشمندانه و عالمانه 
در فرمایشات اخیر معظم له در دیدار با مسئولین آن وزارت و دانشگاه 

فرهنگیان مورد ابرام و تأکید بود؛ صورت گرفته است.
وزیر علوم با بیان اینکه باور ما این است که دانشگاه فرهنگیان با 
هدف تربیت نیروی انسانی مبتنی بر آموزه های وحیانی و فلسفه تعلیم و 
تربیت اسالمی، به منظور تأمین نیروی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش 
ایجاد شده است، تصریح کرد: موضوع اصلی پیشنهاد شده در نامه، تاکید 
بر استفاده از مفاد ماده 2۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان برای فعال تر کردن 
ظرفیت های موجود در تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد، روزآمد 
و شایسته برای وزارت آموزش و پرورش است که این مهم می تواند 
در کنار نیروهایی که دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی برای 

این منظور تربیت می کنند، مورد توجه قرار گیرد.
غالمی اضافه کرد: دانشگاه های کشور در شرایط فعلی توانایی 
باالیی را در تأمین نیروهای توانمند )به لحاظ علمی(، متعهد و دلسوز 
دارند؛ در صورتی که این موضوع به شیوه ای جدی در دستور کار قرار 
گیرد، وزارت آموزش و پرورش می تواند عالوه بر پذیرش دانشجو معلم 
از سطح دیپلم، با هماهنگی این وزارت و با اتخاذ تدابیر الزم نسبت به 
گزینش نیروهایی که حداقل 4 سال در دانشگاه های معتبر تحصیل کرده 
و شایستگی های علمی و اخالقی الزم را از خود نشان داده اند اقدام نماید.

وزیر علوم پیشنهاد کرد: دانشگاه فرهنگیان با حرکت در جهت تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در تربیت معلم شایسته، در چارچوب مفاد ماده 
2۸ اساسنامه با برگزاری دوره های یک ساله یا بیشتر، شایستگی معلمی 

آنها را برای خدمت در آموزش و پرورش آماده نماید.
غالمی به بیان ویژگی های دیگر مطرح شده در طرح پیشنهادی 
خود پرداخت و افزود: با اتخاذ این تدبیر می توان با تکیه بر ظرفیت های 
دانشگاهی موجود در کشور و دانش آموختگان شایسته ای که هم اکنون 
آمادگی خدمت دارند، ضمن تأمین نیروی انسانی کارآمد، هزینه ها و زمان 
مورد نیاز برای تربیت معلم و تأمین کادر وزارت آموزش و پرورش را 
کاهش داد و این امر می تواند ترغیب به تحصیل در رشته های علوم پایه 
که بایسته ای مهم و مورد تأکید معظم له است؛ نیز در پی داشته باشد.

به گفته وزیر علوم، همچنین با این اقدام می توان بخش مهمی 
از مأموریت دانشگاه فرهنگیان را عالوه بر پذیرش دانشجو معلم از 
سطح دیپلم به سمت آموزش شایستگی های معلمی )در بدو ورود و 
ضمن خدمت( سوق داد و از توسعۀ غیرکارشناسی آن در جهت رفع 
نیاز انبوه مقطعی اجتناب نمود. مراتب برای دستور هرگونه اقدام به 

استحضار می رسد.
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دولت از مشاغل خسارت دیده حمایت کند
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مشاغلی که در 
این مدت به دلیل شیوع کرونا ویروس دچار خسارت شدند از دولت 

خواست که این مشاغل را مورد حمایت قرار بدهد.
جواد نیک بین با اشاره به محدودیت های دوهفته ای اخیر گفت: 
تامین رفاه و آسایش مردم از وظایف دولت است، بر همین اساس 
در شرایط کنونی دولت باید برای مشاغلی که در این مدت به دلیل 
شیوع این ویروس دچار خسارت شدند تمهیداتی در نظر داشته باشد. 
مشاغل مرتبط با گردشگری، رستوران ها، استخرها، ورزشگاه ها و 
دیگر مشاغلی که در این مدت درآمدی نداشتند باید مورد حمایت 

و کمک دولت قرار بگیرند.

حاشیه نشینی ساوه را تهدید می کند 
اسالمی  شورای  مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
قانونمند  خواستار  و  دانست  ساوه  برای  تهدیدی  را  حاشیه نشینی 

شدن ساخت و سازها با تقویت نظارت در این شهر شد.
مشکالت  بررسی  جلسه  در  سبزی  محمد  حجت االسالم 
اجرایی طرح اقدام  ملی مسکن و تعیین تکلیف اراضی بام ساوه 
اظهار داشت: ساوه به لحاظ صنعتی بودن پذیرای جمعیت مهاجر از 
نقاط مختلف کشور است و سرریز جمعیت به این شهرستان منجر به 
ایجاد سکونتگاه های غیرمجازی شده  که معضالت خاص فرهنگی 
و اجتماعی در پی دارد.وی با تاکید بر این که در ساوه زمین به اندازه 
کافی برای واگذاری به افرادی که در صدد احداث مسکن هستند، 
وجود دارد، افزود: متاسفانه در گذشته در پی برخی سیاست های اشتباه 
زمین مورد نیاز احداث مسکن در ساوه واگذار نشده و همین امر 
ایجاد سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه ای را به دنبال داشته است. 

گران شدن مرغ هیچ توجیهی ندارد
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود گفت: گران شدن قیمت 
مرغ هیچ توجیهی ندارد و قابل دفاع نیست و نشان می دهد نهادهای 

نظارتی به وظیفه خود عمل نکرده اند.
رحمت اهلل فیروزی افزود: مراکز تولید مرغ تنها به نهاده نیاز 
دارند که متاسفانه در تامین آن کوتاهی شده و اگر هم به دست 

مرغداران رسیده با نرخ نامناسب بوده است.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

دشمنان ملت می خواهند بسیج را نابود یا بی اثر کنند
در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
پیامی بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. در پیام 
رهبر انقالب اسالمی آمده است:بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، 
و مظهر اقتدار ملی، و نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت و مجاهدت است.

در دفاع از کشور و استقالل و ثبات آن، در خدمات حیاتی با 
مقیاس گستره کشوری، در فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های 
نام  جا  معنوی، همه  ایجاد فضای  و  ارزشی  رویکردهای  در  نوین، 
بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. ایمان، و عزم، و 
احساس مسئولیت، و اعتماد به نفس، پایه های اصلی این توانایی ها و 
گره گشایی ها است و این ها خود نعمت ها و موهبت های خداوند است 
که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.

بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. دشمنان 
این ملت، اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند بود که 
آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئوالن سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز 
خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخالص و 

برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید ان شاءاهلل.

اقدامات  اروپایی ها  از  ایران  مطالبات  بازپس گیری  برای 
قضایی  صورت گرفته

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برای بازپس گیری مطالبات 
قضایی  اقدامات  اروپایی  کشور  سه  دو  در  موارد  برخی  در  ایران 

به عمل آمده است که باید منتظر نتایج رسیدگی ها باشیم.
لعیا جنیدی اظهار داشت: در برخی موارد هم با توجه به اینکه 
بعضی از این مطالبات جنبه سرمایه گذاری دارد از معاهدات سرمایه 
گذاری استفاده خواهد شد.معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در عین 
حال مذاکرات حقوقی حتمًا باید انجام شود و در دستورکار قرار گیرد.

جنیدی با اشاره به اینکه طرح، چهارچوب و نقشه راه در این 
زمینه مشخص است، افزود: به دستگاه های ذیربط اعالم کردیم که 
اگر کمکی در این زمینه بخواهند معاونت حقوقی رئیس جمهور آماده 

ارائه خدمات الزم به آنهاست.

نگاه به غرب، اقتصاد را زمین گیر می کند
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: نگاه به غرب، 
روحیه  باید  مشکالت  حل  برای  و  می کند  زمین گیر  را  ما  اقتصاد 
بسیجی داشته و به ظرفیت داخلی توجه کنیم. حجت االسالم موسی 
غضنفرآبادی با اشاره به هفته بسیج اظهار داشت: تفکر بسیجی یک 
جریان سالم، انقالبی و خستگی ناپذیر است و توجهی به حواشی و 
اهانت ها ندارد و کار خود را پیش می برد.وی افزود: بسیج در همه 
موضوعات و به ویژه حوادث کشور حضور دارد و نیروهای بسیجی 
در سخت ترین شرایط به مردم خدمت رسانی می کنند و به ویژه در 

حوادث غیرمترقبه بسیج پیشتاز خدمت رسانی به ملت است.
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رایانه های مک مجهز به پردازنده  M1 اپل از 
۶ نمایشگر پشتیبانی می کنند

 M۱ بر اساس گفته های اپل، رایانه های مک مبتنی بر پردازنده ی
از اتصال به ۶ نمایشگر پشتیبانی می کنند.

اپل در سال جاری و در یک تغییر بزرگ، به کلی معماری پردازنده های 
خود را از اینتل x۸۶ به ARM۶4 منتقل کرد و اولین رایانه های مک با 
پردازنده ی اختصاصی M۱ را در رویداد One More Thing رونمایی 
و راهی بازار کرد. طبیعتا تغییر معماری در ابتدا مشکالت و محدودیت هایی 
به  همراه دارد و یکی از این مشکالت، عدم اتصال به چندین نمایشگر 
است. مک های جدید در مقایسه  با برادران سال پیش خود با پردازنده ی 
اینتل، تقریبا در تمامی جنبه ها عملکرد بهتری ارائه می دهند، اما ضعف هایی 
نیز وجود دارد. به عنوان مثال و همان طور که گفته  شد، یکی از ضعف ها 
می تواند اتصال تنها به یک نمایشگر خارجی باشد؛ ولی به  نظر می رسد 
این امر نه تنها درست نیست، بلکه رایانه های مک جدید تا ۶ نمایشگر را 

به صورت هم زمان پشتیبانی و کنترل می کنند.
اپل در مشخصات فنی مک بوک ایر و مک بوک پرو ۱۳ اینچی به 
این نکته اشاره می کند که این دو رایانه تنها از یک نمایشگر خارجی با 
رزولوشن ۶k و نرخ نوسازی ۶۰ هرتز پشتیبانی می کنند و مک مینی 
می تواند به حداکثر یک نمایشگر با رزولوشن ۶k و نرخ نوسازی ۶۰ هرتز 
ازطریق USB-C مبتنی بر تاندربولت ۳ و یک نمایشگر 4K و نرخ 
نوسازی ۶۰ هرتز ازطریق کابل HDMI متصل شود. حال ویدئوی 
منتشرشده در یوتیوب، نشان می دهد این امر از آنچه اپل گفته، گسترده تر 
است و به  نظر می رسد رایانه های جدید مک مجهز به M۱، می توانند 

تا ۶ نمایشگر را با عملکرد خوب و روان تغذیه کنند.
اپل به این موضوع اشاره کرده که مک مینی جدید به لطف چیپ 
M۱ می تواند بسیاری از فعالیت ها را با سرعت باالتری نسبت به نسل 

گذشته انجام دهد که شامل موارد زیر می شود:
کامپایل کد در »Xcode« با حداکثر ۳ برابر سرعت باالتر

با   »Shadow of the Tomb Raider« بازی اجرای 
حداکثر 4 برابر فریم ریت باالتر

رندر تایم الین پیچیده در »Final Cut Pro« با حداکثر ۶ 
برابر سرعت باالتر

کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
ویروس  شیوع  دلیل  به  جاری  سال  در  گفت: 
و  مدارس  تعطیلی  آن  دنبال  به  و  نا  کرو

آموزشی  کالس های  برگزاری 
اجرای  امکان  به صورت مجازی، 
سراسری  مانور  و  یادشده  برنامه 
نیست،  میسر  یکپارچه  شکل  به 
نحوه  در  تی  تغییرا رو  ین  ا ز  ا
ری  جا ل  سا ر  نو ما ری  ا گز بر
آموزان  دانش  تا  پیش بینی شده 
همراه با خانواده های خود بتوانند 
خصوص  در  را  الزم  اطالعات 
ایمنی در برابر زلزله کسب کنند.

اسماعیل نجار اظهار داشت: 
انجام  های  ریزی  برنامه  طبق 
آموزشی  محتوای  شد  قرار  شده 
اجرای برنامه های این مانور در 

و  شناسی  زلزله  المللی  بین  پژوهشگاه  سایت 
دسترسی  قابل  و  بارگذاری  زلزله  مهندسی 

باشد. می 
وی ادامه داد: برنامه های آموزشی مربوط 
به این مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس و 

محالت به صورت تیزر و زیرنویس توسط شبکه 
های مختلف صدا و سیما و شبکه های استانی در 

هفته منتهی به مانور پخش می شوند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اضافه 
کرد: ضمن اطالع رسانی به مردم در روز مانور 
)شنبه هشتم آذرماه( به صورت نمادین آژیر زلزله 
از رادیو سراسری پخش و خانواده ها در منازل به 
همراه فرزندانشان نسبت به اجرای تمرین پناه 

گیری و خروج اضطراری اقدام کنند.
نجار توضیح داد: وزارت آموزش و پرورش 
نیز در صورت امکان از طریق شبکه شاد نسبت 
به ارایه آموزش های الزم از جمله 
اضطراری  خروج  و  گیری  پناه 
صحیح با همکاری پژوهشگاه زلزله 
زمان  در  زلزله  ومهندسی  شناسی 
آذرماه  شنبه هشتم  روز  مشخصی 
پایه  همه  برای  سراسری  بصورت 

های تحصیلی اقدام کند.
پیشگیری،  ملی  ستاد  دبیر 
به  پاسخ  عملیات  و  هماهنگی 
بحران تصریح کرد: از سال ۱۳۹4 
تدوین  با  مانور  راهبری  کمیته 
د  »ستا مه  نا تفاهم  تصویب  و 
برابر  در  عمومی  آمادگی  عالی 
زلزله«  اجرای مرحله جدید مانور 
با رویکرد جامعه محور و تحت عنوان »مدرسه 
قرار  تاکید  مورد  را  آور«   تاب  جامعه   – ایمن 
داد و مقرر شد به تدریج در کنار دانش آموزان، 
ساکنان محله  های مجاور مدارس نیز در فرایند 

مانور مشارکت داده شوند.

امروز مانور  زلزله برای دانش آموزان و خانواده ها انجام می شود



3 سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1614- شنبه 8 آذر 1399
ی

نرژ
ت/ ا

نف
نرژی ا اقتصاد- 

در  مرغ  قیمت  شدید  فزایش  ا
دائمی  نشدن  رعایت  اخیر،  روزهای 
مشمول  محصوالت  مصوب  نرخ 
توزیع  فرآیند  بر  نظارت  نبود  قیمت گذاری، 
نهادهای  دیرهنگام  اقدام  و  دامی  نهاده های 
مسئول برای عرضه مرغ با نرخ دولتی در راستای 
تنظیم بازار همه از جمله عواملی است که دست 
به دست هم دادند تا مرغ را هم از سفره بخشی 

از جامعه حذف کنند.
این روزها مدام اخبار افزایش قیمت کاالهای 
اساسی به گوش می رسد. یک روز تخم مرغ یک 
به  لبنیات و حاال مرغ که  روز روغن، روز دیگر 
نظر می رسد اهمیت آن بیش از سایر کاالها باشد؛ 
افزایش چشمگیر  با  و  اخیر  سال های  در  چراکه 
قیمت گوشت قرمز، برای اقشار ضعیف جایگزین 
آمار  آخرین  اساس  بر  حال  این  با  بود.  آن شده 
قیمت  )صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
از ۱۳ هزار  افزایش  با ۵۰.۶ درصد  گوشت مرغ 
تومان در مهر سال قبل به حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ 

تومان در مهر امسال رسیده است.
در  گرم  مرغ  قیمت  گذشته  روزهای   در 
بیش  به  تهران  شهر  سطح  های  فروشی  خرده 
که  حالیست  در  این  رسید.  هزارتومان   ۳۰ از 
هفته گذشته قیمت مرغ گرم در بازار حدود 2۶ 
تا 2۷ هزارتومان بود. به عبارت دیگر این کاالی 
 ۶۰۰۰ حدود  هفته  یک  از  کمتر  در  پرمصرف 
افزایش قیمت داشته است. این در حالی  تومان 
بازار  تنظیم  بر اساس تصمیم کارگروه  است که 
استان تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم 2۰ هزار و 
4۰۰ تومان تعیین شده است.  در این میان به نظر 
می رسد با وجود اینکه مسئوالن ستاد تنظیم بازار 
با افزایش چشمگیر قیمت کاالها در بازار و عمدتا 
برای حمایت از تولیدکنندگان قیمت های مصوب 
را افزایش می دهند، اما افزایش قیمت مصوب تنها 
بهانه ای برای افزایش بیشتر قیمت در بازار شده 
است. به عبارت دیگر مشخص نیست که نرخ های 
مصوب بر چه اساسی تعیین می شوند که همواره 

تولیدکننده و مصرف کننده شاکی هستند.
قیمت  هم  این  از  پیش  مثال  عنوان  به 
مصوب هر کیلو مرغ ۱۵ هزار تومان اعالم شده 
بود، اما تا ابتدای مهرماه قیمت مرغ گرم در خرده 
فروشی های سطح شهر تهران کیلویی ۱۸ تا ۱۹ 
هزارتومان بود و اواخر مهرماه قیمت این محصول 
در خرده فروشی های سطح شهر تهران به مرز 
2۶ هزارتومان رسید. در نهایت هم ستاد تنظیم 
بازار قیمت مرغ را 2۰ هزار و 4۰۰ تومان اعالم 
این قیمت  اشاره شد  البته همانطور که  کرد که 

هم رعایت نمی شود.
وضعیت مشابهی هم در بازار تخم مرغ حاکم 
است؛ به  طوری که براساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار در مهرماه حداکثر قیمت تخم مرغ ۳۰ عددی 

بسته بندی شناسنامه دار ۳۱ هزار تومان تعیین شد، 
ولی دو روز پیش قیمت این محصول در سطح 

خرده فروشی ها به حدود ۳۶ هزار تومان رسید.
مقصر کیست؟

مرغداران و تولیدکنندگان علت این افزایش 
قیمت را کمبود نهاده های دام و طیور با قیمت های 
مصوب، افزایش قیمت نهاده ها در بازار آزاد و به 
طور کل افزایش هزینه های تولید عنوان می کنند 
افزایش قیمت گوشت، مرغ و  بارها نسبت به  و 

تخم مرغ هشدار داده اند.
اما همزمان اخباری منتشر می شود که نشان 
در  دامی  نهاده های  درصد   ۹۰ از  بیش  می دهد 
در  توزیع  برای  تهران،  استان  مرغداری های 
شبکه های رسمی تبدیل به مرغ نشده است؛ به 
طوری که طی ماه های مرداد و شهریور ۵2 واحد 
تولیدکننده مرغ بر مبنای میزان نهاده های دامی 
دریافتی باید 2۳۱۷ تن مرغ تحویل شبکه توزیع 

کشور می دادند، اما این امر محقق نشده است.
بنابراین می توان گفته زنجیره ای از بی تدبیری 
و نبود نظارت باعث شده در عین مصرف منابع 
نهاده های  به  دولتی  ارز  تخصیص  برای  کشور 
دامی، هم گروهی از تولیدکنندگان و هم تمامی 
مصرف کنندگان دچار مشکل و ضرر و زیان شوند.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
در این میان با وجود تمام هشدارها و مشاهده 
افزایش هر روزه قیمت ها وقتی مسووالن به فکر 
از کار  افتادند که کار  بازاری  عرضه مرغ تنظیم 
گذشته بود. اواخر هفته پیش وزارت جهادکشاورزی 
با قیمت ۱۸  توزیع روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم  از 
هزارو ۵۰۰ تومان و 2۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت 
هم  پیش تر  داد.  خبر  تهران  در  تومان  هزار   ۱۵
سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم 
کرده بود که براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار 
توزیع استانی 2۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد جهت 

مصارف خانوار در سراسر کشور شروع می شود.

اما این در شرایطی است که از اول آذر در پی 
شیوع گسترده و باال رفتن آمار فوتی های ناشی از 
کرونا در بیشتر شهرای کشور مقررات سختگیرانه 
اجرا شده و فقط مشاغل سطح ۱ مجاز به فعالیت 
هستند. اما در پی اخبار منتشر شده درباره توزیع 
مرغ با نرخ دولتی، تصاویری از تجمع مردم برای 
خرید این محصول منتشر شد که خبری از رعایت 

فاصله اجتماعی هم در این صف ها نبود.
هنگام  به  اقدام  که  است  حالی  در  این 
جهاد  وزارت  یعنی  مربوطه،  وزارتخانه های 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  کشاورزی 
می توانست از افزایش بی رویه قیمت مرغ و حتی 
تشدید  روزهای  در  طوالنی  صف های  تشکیل 

محدودیت های کرونایی پیشگیری کند.
به عمق فاجعه پی ببریم

مؤسسه  اخیر  نظرسنجی  نتایج  اساس  بر 
بیمه  حوزه  در  اجتماعی  تامین  پژوهش  عالی 
درصد   ۷2 حدود  قرمز  گوشت  مصرف  بیکاری 
بیکارشده، به صورت جدی  افراد  از خانواده های 
از  درصد   ۱۵ حدود  و  کرده است  پیدا  کاهش 
دوره  از  پیش  حتی  بیکارشدگان،  خانواده های 
به صورت  قرمز  گوشت  خرید  توان  نیز  بیکاری 
ماهانه را نداشته اند.حدود ۷۶ درصد از خانواده ها، 
دچار کاهشی محسوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱ 
درصد از خانواده ها کاهش در مصرف برنج، ۶۱ 
درصد خانواده ها دچار کاهش مصرف در لبنیات 
بیکارشدگان،  خانواده های  درصد   42 حدود  و 
کاهش در مصرف تخم مرغ را در این دوره شیوع 
ویروس کرونا تجربه کرده اند. حدود ۷۰ درصد از 
خانواده ها، کاهش در مصرف ماهانه ی میوه را نیز 

گزارش کرده اند.
است  افرادی  به  مربوط  فقط  آمار  این  البته 
که مشمول بیمه بیکاری هستند و گروه زیادی از 
اقشار ضعیف مانند کارگران فصلی، دست فروشان 

و غیره را در نظر نگرفته است.

ویدئوکنفرانس  طریق  از  و  رئیس جمهوری  دستور  با 
صورت گرفت؛

افتتاح طرح های ملی نفت
 با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی

بهره برداری از طرح ها و پروژه های ملی وزارت نفت در سه 
استان کشور توسط رییس جمهوری از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد.

امید،  و  تدبیر  ملی  پویش  و چهارمین  در سی  روحانی  حسن 
طرح های ملی وزارت نفت در استان های چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان و بوشهر را از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح کرد. پتروشیمی 
اوره و آمونیاک لردگان، واحد فرآورش ۵۰ هزار بشکه ای نفت خام 
غرب کارون و مخازن متمرکز ذخیره سازی میعانات گازی پارس 
جنوبی پروژه ها و طرح های ملی وزارت نفت است که بهره برداری 
از آن آغاز شد. برای افتتاح این طرح ها ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 

اختصاص یافته است.
پتروشیمی لردگان به عنوان یکی از طرح های جهش دوم صنعت 
پتروشیمی با ظرفیت تولید ساالنه ۱۰۷۵ هزار تن اوره و ۶۷۷ هزار تن 

آمونیاک با فرمان رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
طریق  از  آذرماه   ۶ پنجشنبه،  روز  که  لردگان  پتروشیمی 
ویدئوکنفرانس با فرمان حسن روحانی، رئیس جمهوری به بهره برداری 
رسمی رسید، با هدف تولید ساالنه ۱۰۷۵ هزار تن اوره و ۶۷۷ هزار 
 24۰ مجتمع  این  محصوالت  ارزش  و  شده  ساخته  آمونیاک  تن 

میلیون دالر است.
کلنگ پتروشیمی لردگان در سال ۸۵ زمین زده شد، اما به دلیل 
اما  نیاز دچار وقفه شد،  تحریم ها و تأمین نشدن منابع مالی مورد 
وجود  با  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  انجام شده  پیگیری های  با 
متخصصان  دست  به  کامل  به طور  و  تکمیل  شدید،  تحریم های 
ایرانی راه اندازی و عملیاتی شد، همچنین حدود ۶۰ درصد تجهیزات 

استفاده شده در این مجتمع داخلی هستند.
و  اوره  واحدهای  و  پارسال  لردگان  پتروشیمی  یوتیلیتی  واحد 
آمونیاک امسال عملیاتی شدند. این مجتمع به ساالنه ۳2۰ میلیون 
برای سوخت و 42۹ میلیون مترمکعب گاز  مترمکعب گاز طبیعی 
سراسری  گاز  لوله  خط  از  که  دارد  نیاز  خوراک  به عنوان  طبیعی 

تأمین می شود.
۷۵4 میلیون یورو و ۱۱2۳۰ میلیارد ریال در پروژه پتروشیمی 
لردگان سرمایه گذاری شده که از محل استقراض از شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، آورده نقدی و غیرنقدی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
اوراق مشارکت و تسهیالت  بانک سپه،  ایرانیان، تسهیالت ریالی 

خط اعتباری چین تأمین شده است.
اشتغال  زمینه  متوسط  به طور  لردگان  پتروشیمی  احداث 
زمان  در  را  غیرمستقیم  نفر   4۵۰ و  به صورت مستقیم  نفر   2۸۰۰
 ۷۰۰ برای  نیز  بهره برداری  زمان  در  و  کرد  ایجاد  پروژه  اجرای 
غیرمستقیم  به صورت  نفر   ۱۵۰۰ از  بیش  و  مستقیم  به طور  نفر 

اشتغال ایجاد می شود.
با  )پترول(  ایرانیان  سرمایه گذاری  پتروشیمی  گروه  شرکت 
۶۵.۹4 درصد سهامدار عمده پتروشیمی لردگان است؛ سهامداران 
با  وابسته  شرکت های  و  همپا  مهندسی  درصد،   2۶.۵ با  حقیقی 
۳.۰۳ درصد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۱.۱۵ درصد، صندوق 
سهامداران  دیگر  و  درصد   2.۳۵ با  سرمایه گذاری.ا.ب.خلیج فارس 

حقوقی با ۱.۰۳ درصد سهم دیگر سهامداران این پروژه هستند.
صاحب لیسانس واحد آمونیاک، شرکت آموینکا کازاله سوئیس و 
واحد اوره، شرکت استامی کربن هلند، پیمانکار واحدهای فرآیندی و 
یوتیلیتی نیز کنسرسیوم AVIC/HFEC و مهندسی بخش یوتیلیتی 

HFEC است.
اوره لردگان در زمینی به مساحت ۱۰۰  شرکت کودشیمیایی 
استان چهارمحال و  لردگان در  هکتار در منطقه فالرد شهرستان 
بختیاری ساخته شده است. این مجتمع در فهرست طرح های جهش 
دوم صنعت پتروشیمی و برنامه افتتاح ۱۷ طرح پتروشیمی در سال 

۹۹ قرار دارد که امروز افتتاح شد.
بهره برداری رسمی از نخستین واحد پیش ساخته فرآورش نفت 
قرارداد  قالب  در   )Skid-Mounted( فرآورشی  واحد  این 
اجاره و خرید خدمات فرآورش نفت )۱.2۸۵ دالر به ازای هر بشکه( 
قرارداد  ارزش  است.  شده  ساخته  )خارجی(  خصوصی  بخش  با 
امضاشده 4۷ میلیون دالر، محل ساخت ضلع جنوبی میدان نفتی 
آزادگان جنوبی )غرب کارون(، تعداد چاه های تغذیه کننده ۳۵ حلقه 
و ظرفیت فرآورش آن روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت است که قابلیت 

توسعه تا ۸۰ هزار بشکه نیز وجود دارد.
که  است  کار  روش  واحد،  این  در  اشاره  قابل  نکات  دیگر  از 
از بخار آب بسیار گرم )Superheat( به منظور  با استفاده  نفت 
تغییر و تبادل دما فرآورش می شود، همچنین احداث این واحد در 
زمان ساخت برای 4۰۰ نفر و در زمان بهره برداری برای ۱۰۰ نفر 

اشتغال زایی به همراه داشته است.
)در  سریع  احداث  تحریم ها،  اوج  در  خارجی  سرمایه  جذب 
یک  در  تولید  ظرفیت  افزایش  به  کمک  و  سال(  یک  از  کمتر 
 Skid میدان مشترک )آزادگان جنوبی(، شاخص ترین ویژگی های
Mounted احداث شده در غرب کارون به شمار می رود، همچنین 
این تجربه موفق سبب شد بیژن زنگنه، وزیر نفت تیرماه پارسال 
دستورعمل الزام به تغییر روش ساخت و نصب واحدهای فرآورش 
پیش ساخته را با اهدافی از جمله رفع تنگناهای موجود در عملیات 
بهره برداری، شتاب در اجرای طرح های مصوب و تحقق به موقع 
اهداف تعیین شده، حمایت از انتقال فناوری، ساخت داخل و توسعه 
فناوری ملی در این زمینه، کاهش تصدی شرکت ملی نفت ایران و 
بهبود شاخص های اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش 

خصوصی ابالغ کند.

زنجیره ای از بی تدبیری و نبود نظارت موجب شد؛

پر کشیدن مرغ از سفره مردم!

 عملیات احداث مدرسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی روستای 
خیرآباد توسط بانک صادرات ایران آغاز شد
زیرساخت  سازی  مدرسه  صیدی:  حجت اله 

تقویت اقتصاد درون زا و مقاومتی است
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: زیرساخت 
مورد نیاز برای پیشرفت در اقتصاد مقاومتی، افزایش 
ثروت و تقویت اقتصاد درونزا، از مدرسه و آموزش 

شکل می گیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در 
مراسم کلنگ زنی احداث دبیرستان ۱2 کالسه سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در روستای خیرآباد نسیم شهر که با حضور سردار احمد ذوالقدر، 
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا )ع( استان تهران، حسن نوروزی، 
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس، جمعی از مدیران ارشد 
بانک و آموزش و پرورش و سایر مقامات محلی برگزار شد، با بیان این 
مطلب، هفته بسیج را تبریک گفت و افزود: اگر توانسته ایم در کشور 
کاری انجام دهیم، به دلیل اقداماتی بوده که سپاه پاسداران و نیروهای 
مسلح در درون و بیرون مرزها برای حفظ امنیت کشور انجام داده اند.

قاسم  حاج  شهید  سپهبد  ایثارگری های  یاد  گرامیداشت  با  وی 
سلیمانی، گفت: عزتی که بعد از انقالب اسالمی در کشور به وجود 
آمده و ایران اسالمی توانسته از گردنه های مهمی عبور کند، به دلیل 
زحمات بزرگانی بوده که در عرصه امنیت و همچنین در رشد و بالندگی 

زیرساخت های کشور نقش ایفا کرده اند.
صیدی با اشاره به فرمان تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و بسیج مستضعفین توسط امام خمینی )ره(، اظهار کرد: با گذشت 
بیش از 4۰ سال از آن فرمان، امروز می توان دید که آن ابتکار چه 
نتایج و برکات ارزشمندی برای مردم و کشور داشته است.وی اظهار 
امیدواری کرد که این مدرسه تا مرداد سال ۱4۰۰ به بهره برداری برسد 
و دانش آموزان این منطقه از مکتب حاج قاسم سلیمانی بهره ها بگیرند.

در این مراسم، سردار احمد ذوالقدر نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه 
مدرسه و تحصیل علم، گفت: جبهه جنگ در شرایط فعلی جای خود 
را به جبهه مقابله با محرومیت داده و اگر امروز کار درستی در احداث 
مدارس در مناطق محروم انجام دهیم، نسل بعد از آن استفاده مطلوبی 

در جهت پیشرفت کشور خواهند کرد.

استقرار میز خدمت بانک مسکن
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن 
بیمارستان  در  بانک  این  خدمت  میز  استقرار  ز  ا
بقیه اهلل االعظم )عج( برای ارائه خدمات به کادر 
درمان خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن – هیبنا، مهدی احمدی رییس اداره 
کل روابط عمومی بانک مسکن در جریان بازدید 

از میز خدمت بانک در بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج(، در گفت و گو 
با »هیبنا«، ضمن تبریک هفته بسیج، با اشاره به اهداف بانک مسکن 
برای استقرار میز خدمت در این بیمارستان اظهار داشت: طی چند روز 
گذشته به همت نیروی مقاومت بسیج حوزه بانک مسکن، میز خدمت 
در این بیمارستان مستقر شد تا این بانک در کنار عمل به وظایف قانونی 

و تکلیفی خود، بتواند بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند.
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، تاکید کرد: امروز کادر 
درمان به عنوان مدافعان سالمت کشور جان خود را در کف دست 
گذاشتند و به بیماران کرونایی خدمت می کنند و هیچ ارزشی باالتر 
از این نیست.احمدی با بیان اینکه کادر درمان باید بیش از پیش مورد 
توجه قرار گیرند گفت: متاسفانه در این دوران تعدادی از عزیزان کادر 

درمان را از دست دادیم که یاد و خاطره آنها را گرامی می داریم.
وی ادامه داد: بانک مسکن در حوزه وظایف قانونی خود و عمل به 
مسئولیت اجتماعی سعی کرده در عرصه های مختلف پیش قدم شود 
و اکنون نیز وظیفه خود دانستیم تا در حد توان بانک بتوانیم در حوزه 

تسهیالت، حمایتی از کادر درمان داشته باشیم.
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن گفت: این بانک آمادگی 
دارد در جهت تسهیل تامین و تعمیر مسکن و حتی در حوزه تامین 
ملزومات پزشکی و حمایت های الزم را از مدافعان سالمت داشته باشد.

بانک توسعه تعاون به همت تالش متعهدانه پرسنل، منشأ اثرات 
مطلوبی در کشور بوده است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه جلسات 
گفت و گوی مستقیم با روسای شعب سراسر کشور، 
در گفتگوی تلفنی با تعدادی از ایشان بر ضرورت 
توسعه کمی و کیفی خدمات این بانک تاکید کرد.

حجت اله مهدیان که به منظور استماع و بررسی 
دقیق تر مسایل و چالش های پیش روی شعب 

مختلف بانک توسعه تعاون در اقصی نقاط کشور، با روسای شعب استانی 
ه صورت تلفنی گفت و گو می کرد، گفت: با وجود همه محدودیت  ب
ها، بانک توسعه تعاون توانسته با توجه به وظایف ذاتی و توسعه ای خود، 
منشأ اثرات قابل توجهی در ارایه خدمات به عموم مشتریان در شبکه 
بانکی و به ویژه تعاون گران در سراسر کشور باشد و این جز با تالش 
مستمر و متعهدانه همکاران من به ویژه در شعب شهرستان ها میسر نبود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تاکید بر لزوم اصالح نسبت های مالی 
شعب شامل ترکیب منابع، اصالح نسبت مصارف به منابع و همچنین 
NPL در شعب، گفت: برای دستیابی به عملکرد حداکثری در اکوسیستم 
 بانکداری کشور، انتظار داریم عملکرد بهتری را در استانها شاهد باشیم.

وی همچنین ضمن تاکید بر حفظ و حمایت از همه نیروهای انسانی شاغل در 
شبکه شعب بانک، از افزایش ظرفیت شعب در بخش پرسنلی خبر داده و گفت: 
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، با برگزاری آزمون استخدامی که در 
پیش است، مشکل کمبود نیروی انسانی به زودی در شعب استان ها برطرف 

خواهد شد تا با توان بیشتری امکان ارائه خدمات به مشتریان فراهم گردد.

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی 
از تولید ۵۶۶ هزار و ۸44 دستگاه خودرو از سوی 
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای امسال 

تا پایان آبان ماه است.
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی 
از تولید 2۹۱ هزار و 2۳4 دستگاه خودرو از سوی 
گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امسال تا پایان 

آبان ماه است.
 2۰۹ آبان ماه  پایان  تا  آمارها،  این  برپایه 
و  هزار   ۳2 پژو،  گروه  در  دستگاه   ۶۰۹ و  هزار 
 ۸۱۹ و  ۶  هزار  سمند،  گروه  در  دستگاه   ۵۳2
در  دنا  دستگاه   ۵۰۶ و  هزار   ۳4 و  رانا  دستگاه 

ایران خودرو تولید شد.
در مدت یاد شده، این گروه صنعتی همچنین 
موفق به تولید ۹4 دستگاه دانگ فنگ، سه هزار 
و ۱۹۶ دستگاه هایما، چهار هزار و ۳۰۸ دستگاه 
در گروه وانت و سایر محصوالت و ۱۷۰ دستگاه 

پژو 2۰۰۸ شد.
تولیدات  این  از  دستگاه   ۹۰4 و  هزار   4۰

مربوط به آمار آبان ماه این شرکت است.
تولیدات سایپا

برپایه آمارهای سامانه یاد شده، گروه صنعتی 
سایپا نیز موفق شد در هشت ماهه امسال 2۰۹ 
هزار و ۵۳4 دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار و 4۱۳ 
دستگاه خودرو در خانواده پراید، ۱4۰ هزار و ۵۵۹ 
دستگاه در خانواده تیبا، ۱۰ دستگاه سراتو، ۱۳ 
دستگاه آریو و ۱۸ هزار و ۵۰۹ دستگاه وانت پراید 
)سایپا ۱۵۱( تولید کند.همچنین تولید ۳۰ دستگاه 
شاهین به عنوان محصول جدید و نوبرانه سایپا، 
در این آمارها خودنمایی می کند که همگی آنها 

مربوط به آمار آبان ماه این شرکت است.
از  دستگاه   2۶۳ و  هزار   2۱ مجموع   در 

خودروهای یاد شده در آبان ماه تولید شد.

برپایه داده های سامانه کدال، سایپا در این 
مدت موفق به صادرات ۳2۱ دستگاه خودروی 

کامل )CBU( به سایر کشورها شد.
لطیفی«  له  ا روح  »سید  این  از  پیش 
 ،۹۸ سال  بود:  کرده  اعالم  گمرک  سخنگوی 
به  خودرو  دستگاه   ۳۰۰ و  یک هزار  به  نزدیک 
هنگ  کشور   ۹ به  تن   ۵۷۳ و  یک هزار  وزن 
چین،  اسپانیا،  امارات،  سوریه،  تایوان،  کنک، 

عراق و ترکیه صادر شد.
تولیدات پارس خودرو

تولیدات  مجموع  گزارش،  ین  ا یه  برپا
آبان ماه  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  پارس خودرو 

به ۶۶ هزار و ۷۶ دستگاه رسید.
و  هزار   2 پارس خودرو  شده  یاد  مدت  در 
۹۶۳ دستگاه خودرو در گروه رنو و سه هزار و 
۵4 دستگاه خودرو در گروه برلیانس تولید کرد.

 ۹۸ دی ماه  یپا  سا خودروسازی  گروه 
پیشین  باقی مانده  قطعات  ترخیص  کرد:  اعالم 

محصوالت رنو از گمرک، امکان تولید حدود سه 
هزار دستگاه رنو ساندرو و پارس تندر در شرکت 

پارس خودرو فراهم شده است.
برپایه آمارهای سامانه کدال، در هشت ماهه 
امسال 2۳ هزار و ۷۰۳ دستگاه در خانواده ایکس 
۱۰۰ )پراید(، پنج هزار و ۷۶2 دستگاه در گروه کیو 
2۰۰ )کوییک( و سه هزار و ۹۰۷ دستگاه در گروه 

اس2۰۰ )ساینا( نیز در پارس خودرو تولید شد.
 ۸۰۱ و  هزار  هفت  گزارش،  این  براساس 
مربوط  شده  یاد  تولیدی  خودروهای  از  دستگاه 

به آمار آبان ماه این شرکت است.
بنابر تصمیم  شورای عالی استاندارد، تولیدات 
همان  یا   ۱۵۱ سایپا  از  غیر  )به  پراید  خانواده 
وانت پراید که وزارت صنعت برای رفع کمبودها 
را خواستار شده  تولید آن  تداوم  وانت  در حوزه 
بود(، از ابتدای مردادماه به دلیل ناتوانی در پاس 
کردن استانداردهای ۸۵گانه در دو گروه سایپا و 

پارس خودرو متوقف شد.

در ۸ ماهه امسال محقق شد؛

تولید بیش از ۵۶۶ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان بزرگ داخلی
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مدیر مخابرات منطقه گلستان:

 بسیج صرفًا یک ساختار و تشکیالت نیست ، بسیج یک مکتب فکری است
که  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
درجلسه گرامیداشت هفته بسیج سخن 
می گفت افزود:  بسیج صرفاً یک ساختار 
و تشکیالت نیست بلکه یک مکتب فکری است 
. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
گلستان در جلسه ای که با حضور سردار غالمرضا 
در  کربال  لشکر2۵  پشتیبانی  فرمانده  گوکالنی 
دوران دفاع مقدس ، مهندس غالمعلی شهمرادی 
شهید  خانواده  و  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
نبوی از شهدای حماسه ۵آذر گرگان تشکیل شد و 
بصورت ویدئو کنفذرانسی همکاران در شهرستانها 
با این جلسه ارتباط داشتند، ابتدا مهندس غالمعلی 
شهمرادی با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج و 
یاد شهدای بسیجی دوران انقالب و دفاع مقدس 
میتوان  بسیجی  مختلف  های  شاخصه  از  گفت: 
نوع   ، غیرت  و  جوانمردی   ، اخالص   ، ایمان 
دوستی و ظلم ستیزی را نام برد ولی چیزی که 
اکنون درجامعه به آن نیاز است ابتکار و خالقیت 
، مدیریت و تدبیر شایسته است که می بایست 
بسیجیان نخبه و  توانمند که بسیار هستند از آن 
در جهت پیشرفت کشور استفاده نمایند و ظرفیت 
های بالقوه خود را بالفعل تبدیل کرده و با تداوم 
را  نتایج حاصل  تا  عامل شوند  بسیجی  تفکرات 
بر  تاکید  با  کنند. وی  آینده مشاهده  نسل های 

اینکه به اینکه بسیج قشر خاصی را شامل نمی 
شود وهرکسی که درراستای مکتب بسیجی فکر 
کند و عمل نماید بسیجی است گفت : بسیج هم 
اکنون گسترش پیدا کرده و در تمام حوزه ها وبدنه 
از آن می توان  پیدا کرده است که  جامعه ورود 
بعنوان نقطه قوت در مقابله با بحرانها  نام برد. 
غالمعلی شهمرادی با اشاره به این که تحریم های 
ناجوانمردانه دشمنان وضعیت نا مناسبی از لحا ظ 
اقتصادی برای تمام اقشار جامعه ایجاد کرده است 
گفت : به گفته مقام معظم رهبری )مدظله العالی 
( یکی از رویکردهای مقابله در چنین وضعی کم 
تمام  بودن  کار  پای  و  هاست  تحریم  اثر  کردن 

تمامی  در  که  بسیجیان  الخصوص  علی  مردم 
بحران ها حضور پررنگ داشتنه اند را می طلبد و 
این است که باید بدانیم کاربرد تفکرات بسیجی 
مختص زمان جنگ نبوده ودر شرایط فعلی حضور 

بسیجیان ضرورت بیشتری دارد.
همچنین  گلستان  منطقه  برات  مدیرمخا  
باگرامیداشت حماسه قیام مردم گرگان در۵آذرسال 
۱۳۵۷ ازخانواده شهید نبوی از شهدای قیام ۵آذر 
دلجویی کرد و ادامه راه ایشان و دیگر شهدا را 
و   مقام  هر  در  گفت  و  دانست  همگان  وظیفه 
منصبی که هستیم باید در راه پیشرفت و اعتالی 

کشورمان تالش نماییم.

برای واحدهای  اجباری  استاندارد  پروانه عالمت   41
تولیدی اردبیل صادر شد

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: از ابتدای امسال تاکنون 4۱ 
فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی و 

خدماتی استان صدور و تمدید شده است.
به گزارش از روابط عمومی استاندارد استان، هاشم عالیی اظهار 
داشت: این پروانه ها درزمینه فرآورده های تولیدی مصالح ساختمانی، 
غذایی و کشاورزی ،مکانیک ،فلزشناسی ،بسته بندی ،سلولوزی و واحد 

خدمانی سردخانه صادر شده است .
وی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۳۰ پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد اجباری برای واحد های تولیدی و خدماتی مختلف صادر شده 
است.عالیی با اشاره به این که در همین مدت تعداد۱۱ پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد اجباری نیز تمدید شده است بیان کرد: قبل از انقضای 
تاریخ مندرج در پروانه های استاندارد ،واحد هایی که در طول اعتبار پروانه، 
استاندارد تعیین شده  را رعایت کنند، پروانه های کاربرد عالمت استاندارد 

های آنها به مدت سه سال تمدید می شود.
    مدیرکل استاندارد اردبیل تصریح کرد : مردم می توانند با ارسال 
کد ده رقمی مندرج در زیر عالمت استاندارد نصب شده بر روی کاال 
وخدمات به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و از اصالت و استاندارد 
کاال اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد غیر استاندارد می 

توانند ماتب را به این اداره کل اطالع دهند.

خدمت رسانی 41پایگاه شهری، جاده ای و هوایی 
فوریت های پزشکی ایالم به مردم

صید نور علیمرادی رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ایالم، 
گفت: در حال حاضر 4۱پایگاه شهری، جاده ای و هوایی فوریت های 
پزشکی به مردم استان خدمات رسانی می کنند که از این تعداد ۱2 پایگاه 
در سطح شهرها، 2۸ پایگاه در جاده ها و یک مورد پایگاه هوایی است.

وی افزود: با توجه به گسترش جمعیت و افزایش تعداد شهرستان 
های استان و اهمیت امدادرسانی به موقع به مددجویان و حادثه دیدگان 
تعداد ۱۵ پایگاه شهری و جاده ای جهت راه اندازی در سطح استان 

پیش بینی شده است
رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ایالم اظهار داشت: میانگین 
ماموریت ها برای هر پایگاه 2 ماموریت در روز است اما در شهر ایالم با 

جمعیت بیشتر ۳۰ ماموریت در هر سه پایگاه است.
علیمرادی با بیان اینکه اورزانس ۱۱۵ استان آمادگی کامل جهت 
پوشش تمام مناطق استان را دارد، ادامه داد: پرسنل این حوزه در کمترین 
زمان ممکن و با کامل ترین تجهیزات امدادرسانی در خدمت مردم هستند.

توزیع ۳۰۰ بسته پک بهداشتی در بین دانش آموزان 
روستاهای چوار 

منوچهر کرمیان رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم با 
اعالم این خبر گفت:  از توزیع ۳۰۰ بسته بهداشتی در بین روستاهای 
منطقه چوار خبر داد و گفت: این واحد صنعتی به منظور کمک به اقشار 
آسیب پذیر جامعه و در راستای توجه به مسئولیت های اجتماعی  ۳۰۰ 
بسته پک بهداشتی در بین دانش آموزان روستاهای چوار توزیع نموده 
است.وی افزود: این اقالم بهداشتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی می 
باشد که در جهت کنترل بیماری کرونا  و با همکاری اداره آموزش و 

پرورش چوار بین این تعداد دانش آموزان توزیع شده است.
رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
توجه به سالمت جامعه یکی از موارد حائز اهمیت برای این شرکت 
است، اظهار داشت: این شرکت  در کنار تولید مستمر توجه ویژه ای به 
ابعاد مختلف مسئولیت های اجتماعی داشته و در این زمینه از ابتدای راه 
اندازی تاکنون، فعالیت های متعددی در مناطق مختلف استان بخصوص 

روستاهای اطراف داشته است.
کرمیان ادامه داد: از زمان شیوع بیماری منحوس کرونا تاکنون 
پاالیشگاه گاز ایالم چندین بار به روستاهای اطراف ، شهر چوار و دانشگاه 
علوم پزشکی کمک های قابل توجهی نموده است.وی افزود : مسئولیت 
های اجتماعی می تواند با هدایت کسب و کار به شیوه اخالقی و مسئوالنه 
در بهره مندی و سود آوری شرکت تاثیر گذار باشد. رئیس روابط عمومی 
شرکت پاالیش گاز ایالم  افزود: شرکت پاالیش گاز ایالم در برنامه 
های خود تمامی ابعاد مسئولیت های اجتماعی از قبیل زیست محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی را همراه با استمرار تولید مورد توجه قرار داده است.

شهردار فردوسیه:
بهره مندی از پدافند غیرعامل گزینه ای برتر در 

باالبردن ایمنی شهر 
شهریار-زهرا قره باغی-بشارت نو:به نقل ازروابط عمومی شورا و 
شهرداری فردوسیه، علیرضا اسدی شهردار فردوسیه ازارتقای سطح 
ایمنی ترافیک شهری خبر داد و گفت: یکی از موارد مهم در مدیریت 
شهری، کاهش میزان خسارات ناشی از تصادفات جاده ای است که  
شهرداری فردوسیه در راستای ایمن سازی معابر اصلی و ورودی 
های شهر، نسبت به خط کشی معابر و نصب عالئم راهنمایی و 

هشدار دهنده اقدامات ایمنی مناسبی انجام داده است.
اسدی با بیان این  نکته که تامین روشنایی معابر ،تعمیر و بازسازی 
چراغهای هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی در سطح شهر سهم 
دارد  امنیت شهروندان  باالبردن  و  تصادفات  در کاهش  ای  عمده 
گفت : خوشبختانه برنامه های خوبی در این راستا در دستور کار 
حوزه ترافیک شهرداری قرار گرفته و شهرداری نیز با جدیت پیگیر  
بهبود وضعیت رفت و آمد، جلوگیری از خطرات احتمالی و تصادفات 
در تقاطعات معابر ، تعمیر و بازسازی تمامی چراغهای چشمک زن 
سطح شهر میباشد که این پروژه هم اکنون در حال اجرا می باشد .

شهردار فردوسیه در ادامه  از عزم جدی  مجموعه شورای شهر و 
شهرداری در اجرای برنامه های مرتبط با پدافند غیر عامل خبرداد و 
گفت: پرداختن دقیق به حوزه پدافند غیر عامل می تواند راهگشای 
بسیار مناسبی در زمینه های مختلف باشد.از اینرو در صدد هستیم  
تا با مشارکت شهروندان و برگزاری برنامه های مربوطه ، نسبت 

به ارتقای کمی و کیفی این حوزه جدیت بیشتری داشته باشیم .

تقدیر مدیرکل کتابخانه های گلستان از اقدامات مثبت 
شهردار گرگان در ترویج کتابخوانی

به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، 
با دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان  آخوند میرزاعلی در دیدار 
از تالش های وی در راستای توسعه و پیشرفت کتابخانه های شهر 
زمان  از  گفت:  و  کرد  تقدیر  کتابخوانی  فرهنگ  توسعه  و  گرگان 
پیشرفت  حال  در  گرگان  کتابخانه های  روز  به  روز  شما  مدیریت 
و توسعه است. وی ادامه داد: خداوند را شاکریم که با کمک های 
مدیران دلسوزی همانند شما هر روز سرانه مطالعه و کتابخوانی در 
گرگان افزایش یابد. مدیرکل کتابخانه های استان گلستان با بیان 
اینکه به واقع شما برترین شهردار در استان گلستان هستید، تصریح 
کرد: استان گلستان در حوزه کتابخوانی نسبت به سال های گذشته 

پیشرفت خوبی داشته است.
میرزاعلی گفت: یکی از نشانه های ارزیابی این مسئله حضور فعال 
و جایگاه باالی استان گلستان در جشنواره کتابخوانی رضوی بوده 
که جزء پنج استان برتر کشور بودیم. وی بیان کرد: با وجود اینکه 
در ایام کرونا قرار داریم اما اقبال جوانان استان گلستان از کتابخانه ها 
بسیار خوب بوده و در زمان های مجاز فعالیت کتابخانه های استان، 
در ساعاتی حتی صندلی برای استفاده مخاطبان وجود نداشته است. 
مدیرکل کتابخانه های استان گلستان با تقدیر از برگزاری مسابقه های 
کتابخوانی توسط شهرداری گرگان، با اشاره به وجود ظرفیت برای 
اقدام های مشترک، متذکر شد: سامانه سماک قابلیت فرآیند برگزاری 
مسابقه کتابخوانی الکترونیک را دارد که ما حاضر به همکاری در این 
عرصه نیز هستیم. میرزاعلی بر اهمیت توسعه فضاهای کتابخوانی 
در گرگان اشاره و تاکید کرد: شهرداری گرگان می تواند در حوزه 
راه اندازی کتابخانه های سیار و حتی مشارکت در ساخت کتابخانه در 
شهر گرگان همکاری الزم را داشته باشد. شهردار گرگان در این دیدار 
با اشاره به برنامه های متنوع فرهنگی و کتابخوانی توسط سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان با بررسی راه اندازی 
گلستان  استان  کتابخانه های  اداره کل  مشارکت  با  سیار  کتابخانه 
موافقت کرد.دکتر عبدالرضا دادبود تصریح کرد: یکی از اقداماتی که 
شهرداری گرگان در ساخت المان ها با اولویت در دستور کار قرار داد، 
ساخت و رونمایی از المان کتاب در شهر گرگان بود که سال ۱۳۹۷ از 
این المان رونمایی شد.وی افزود: موضوع کتابخوانی به عنوان یکی 
از موضوعات فرهنگی در شهر گرگان جزء یکی از تاکید های ما در 
اجرای برنامه ها است که خوشبختانه با تالش های سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان اقدامات مثبتی در این عرصه 
انجام شده است.شهردار گرگان به مشارکت این شهرداری در چاپ 
و رونمایی از کتاب های مختلف نویسندگان به ویژه نویسندگان بومی 
اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات شهرداری گرگان ایجاد فضای 
مناسب در خانه های فرهنگ برای کتاب و کتابخوانی است که این 
کتابخانه های کوچک فعال و در دسترس همه مراجعه کنندگان قرار 
دارد. گفتنی است، در آخرین اقدام شهرداری گرگان، به مناسبت پنج 
آذرماه روز ملی گرگان نیز کتاب یک شنبه خونین به قلم غالمرضا 
خارکوهی یکی از محققان گرگانی توسط شهرداری گرگان در نوبت 

دوم به چاپ و نشر درآمده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
صبر و ایستادگی مثال زدنی خانواده شهدا نویدبخش 

توسعه فرهنگ ایثارگری در جامعه است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به صورت مجازی، با خانواده 
معظم شهید “سید محمدعلی ترابی” از شهدای منتسب به همکاران 

این شرکت در برق دامغان دیدار نمود.
سید محمد موسوی زاده در نکوداشت چهل و یکمین سال یاد 
هفته بسیج و در ارتباط تصویری با این خانواده معظم شهید بیان 
واژه ی مقدسی است که مکتب عاشورائی  یگان  داشت: شهادت 
نموده و  ایران هدیه  انقالب اسالمی  و  به نهضت  امام حسین)ع( 
شهیدان گرانقدر این مرز و بوم مفتخر به دریافت این هدیه و درجه 
گرانبها گردیدند.وی با عنوان این که در واقع شما خانواده محترم 
شهدا هستید که  به امر الهی مبنی بر جهاد فی سبیل اهلل  لبیک 
گفته و با صبر و ایستادگی مثال زدنی خود،  بستر الزم را در جامعه 
اسالمی برای توسعه و تعمیق فرهنگ ایثارگری مهیا نموده اید اظهار 
داشت:  بسی مایه فضیلت است که یاد شهدا را زنده بداریم تا چراغ 

راه تبار عاشقان و نویدبخش بشارتی نو باشد.
گفتنی است: با توجه به شرایط کرونایی موجود و عدم امکان 
دیدار حضوری، به پاس قدرشناسی از این خانواده شهید واالمقام، لوح 
تقدیر و هدیه ای از سوی سید محمدحسین ترابی، همکار این شرکت 

در مدیریت توزیع برق شهرستان دامغان، به پدر شهید اعطا شد.
یادآور می شود: “سیدمحمدعلی ترابی” در تاریخ ۱۱ تیر ماه سال 
۱۳4۶ متولد شده و یازدهم آبان ماه سال ۱۳۶۱ در منطقه شوش 

به فیض عظیم شهادت نایل آمده است.

مهندس علی طالبی سرپرست شرکت گاز استان 
گلستان  در جلسه  مجازی  تاب آوری اجتماعی 
شرکت ملی گاز ایران که با حضور منتظر تربتی  
معاون وزیر و مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز 
ایران ، آیدین ختالن مشاورو دستیار ارشد  وزیر نفت 
، مشایخی مدیر گازرسانی  و ارتباط مستقیم ویدئو 
کنفرانسی کارگروه های مدیریت بحران ۳۱  شرکت 
گاز استانی  همراه  با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد از اطالع رسانی شفاف خدمات  و آمادگی 
کامل  پرسنل شرکت  جهت خدمات رسانی مناسب 

در   ایام سرد سال خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی ، در این جلسه معاون 
ایران ضمن  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  وزیر 
اعالم آمادگی   شرکت ملی گاز  برای رویارویی 
با فصل سرد سال ،  اطالع رسانی شفاف خدمات 
شرکت ملی گاز به مردم را جزو  رسالت شرکتهای 
گاز استانی اعالم نمود.  در ادامه مشاور و دستیار 
ارشد  وزیر نفت نیز ضمن تمجید از وجود نظم و 
کالس باالی انضباط کاری و خدمات رسانی شرکت 
ملی گاز،در مقایسه با دیگر شرکت های مجموعه 
وزارت نفت ،خواستار اطالع رسانی شفاف خدمات 
انجام شده در سطح شرکت ملی گاز از طریق روابط 
عمومی شرکت ها و رسانه های ملی و محلی به 
عموم مردم جامعه شدند تا آنان نیز از اقدامات بسیار 

موثر  شرکتهای گاز استانی  در ۷ سال خدمت دولت 
تدبیر و امید مطلع گردند.  در ادامه مدیران عامل 
برخی شرکتهای گاز استانی نیز برخی موانع موجود 
در شرکتهای گاز استانی را مطرح و از نماینده وزیر 
نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خواستار 
رفع موانع و مشکالت موجود شدند. در همین راستا  
مشایخی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز نیز  ضمن 
در  استانی  گاز  شرکتهای  الزم  آمادگی  بر  تاکید 
فصل سرد استمرار گازرسانی در شرایط فعلی را از 

اولویت های شرکت گاز اعالم نمود. در  این جلسه 
همچنین  علی طالبی  سرپرست شرکت گاز استان 
گلستان ضمن تاکید بر خدمات رسانی مستمر و 
پایدار  ، خواستار اطالع رسانی شفاف ، کامل و بدون 
هرگونه حاشیه به مردم شریف استان گلستان شد 
.  مهندس طالبی همچنین  ضمن یادآوری سرد 
شدن تدریجی هوا و در پیش بودن فصل سرد سال، 
از آمادگی کامل   پرسنل شرکت گاز استان گلستان 

جهت خدمات رسانی در این ایام سرد خبر داد. 

سرپرست شرکت گاز استان گلستان خبر داد:
اطالع رسانی شفاف خدمات و آمادگی کامل  پرسنل شرکت جهت خدمات رسانی 

مناسب در  ایام سرد

زمین ایران 

از  اردبیل  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
نشت یابی ۷ هزارو 4۱۷ کیلومتر خطوط تغذیه و 
شبکه توزیع گاز این شرکت در هشت ماهه نخست 
سال ۹۹ خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت 
گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیرعامل این 
شرکت مهم ترین هدف از نشت یابی خطوط گاز 
را جلوگیری از بروز سوانح، بهره برداری ایمن از 
گاز طبیعی و کاهش آلودگی های زیست محیطی 
عنوان کرد و افزود: بازرسی های مستمر و نشت 
یابی؛ اهمیت بسیار زیادی در برنامه های گاز استان 
داشته و انجام دقیق عملیات نشت یابی و بررسی 
مستمر خطوط و تاسیسات؛ از به وجود آمدن حوادث 
ناگوار و هدر رفت این سرمایه ملی جلوگیری خواهد 
کرد.اسماعیلي در رابطه با فرآیند کار نشت یابی نیز 
افزود: پس از شناسایی موارد نشتی توسط تیم های 

اسرع  در  مخاطره آمیز  و  نشتی  موارد  نشت یاب، 
وقت به واحد بهره برداری اداره گازرسانی اعالم 

و واحدهای مربوطه در سریع ترین زمان ممکن، 
با توجه  اقدام می کنند.وی  به رفع نشتی  نسبت 
به لزوم تداوم خدمات گازرسانی و تامین مستمر 
گاز طبیعی برای مشترکین این مهم را منوط به 
شناسایی و کنترل نقاط مخاطره آمیز و رفع هرگونه 
نشتی های موردی و احتمالی برشمرد، گفت: در 
از ۷ هزار و  هشت ماهه نخست امسال ؛ بیش 
4۱۷ کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه و بیش 
از ۱۵4 هزار انشعاب مورد نشت یابی قرار گرفته 
است.وی در پایان با تأکید بر جدی گرفتن نشت 
گاز ، به مشترکین عزیز توصیه کرد : به منظور 
حصول اطمینان از عدم وجود نشت گاز، الزم است 
مشترکین گاز خانگی سیستم های لوله کشی گاز 
داخلی منازل خود را حداقل ششماه یکبار با کف 

صابون نشت یابی کنند.

نشت یابی بیش از 7 هزار و 400 کیلومتر از خطوط تغذیه 
و شبکه توزیع گاز اردبیل در ۸ ماهه امسال

شهردار اردبیل گفت: بسیج با اقتدار از تهدید 
سالمت عمومی پیشگیری می کند. 

بسیج  هفته  با  همزمان  لطف اللهیان  حمید 
دیدار  در  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  بهمراه 
ضمن  اردبیل  ناحیه  سپاه  فرمانده  با  مشترک 
تبریک روز بسیج به نیروهای بی ادعا و مردمی 
بسیجی و راهیان این مسیر نورانی اظهار داشت: 
همانگونه که بسیج در طول تاریخ اتقالب اسالمی 
با اقتدار، حافظ عزت و امنیت کشور بوده است، 
با  کرونایی،  سخت  شرایط  چنین  در  نیز  امروز 
جامعه  عمومی  سالمت  تهدید  از  اقتدار  همان 

پیشگیری می کند.
وی افزود: هم اکنون که کشور در وضعیت تلخ 

مقابله با بیماری کرونا به سر می برد و شهروندان 
بر کف  به خدمات بسیجیان جان  نیاز  احساس 

در کنار کادر درمانی را به خوبی درک کرده و 
می دانند اینبار نیز این نیروهای مخلص انقالب 
با  را  آزمایش  این  و  بود  خواهند  مردم  کنار  در 
تجربه و تعهد و تخصص با موفقیت پشت سر 

خواهیم گذاشت.
 شهردار اردبیل بیان کرد: بسیج همواره در 
حتی  و  خدماتی  اجتماعی،  فرهنگی،  حوزه های 
بوده  یاریگر  مدیریت شهری  عمرانی همراه و 
شهروندان  مشکالت  کاهش  در  شهرداری  و 
همکاری های متعددی با بسیج داشته است که 
امیدواریم در چنین شرایط سخت نیز با تعامل و 
همکاری بیشتر در راستای تامین سالمت عمومی 

جامعه موفق عمل کنیم.

بسیج با اقتدار از تهدید سالمت عمومی پیشگیری می کند 
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در سومین جلسه کمیته پدافند غیر 
ویدئو  صورت  به  که  ایمیدرو  عامل 
با حضور سردار جاللی  و  کنفرانسی 
فرمانده پدافند غیر عامل کشور و خداداد غریب 
پور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو 
برگزار شد،با اهدای لوح تقدیر از اقدامات فوالد 
آمد. بعمل  تجلیل  پدافند غیر عامل   در حوزه 

در این جلسه سردار جاللی فرمانده پدافند غیر 
اقدامات شرکت  از  تشکر  کشور ضمن  عامل 
گروه  ویژه  به  و  ایمیدرو،  مجموعه  زیر  های 
فوالد مبارکه راهبرد کالن و ملی کشور را در 
حوزه پدافند غیر عامل، مقاومت فعال در برابر 
راهبرد فشار حداکثری و همه جانبه در همه 
حوزه ها دانست و لحاظ نمودن الزامات پدافند 
غیر عامل در صدور موافقت اصولی طرح ها و 
مکان یابی آن ها در کنار حفاظت از زیر ساخت 
های ضروری و حیاتی را از جمله اهداف این 
کمیته در ایمیدرو برشمرد و گفت: خوشبختانه 
حوزه  در  ایمیدرو  تابعه  های  شرکت  اقدامات 

پدافند غیر عامل بسیار امیدوار کننده است.
فوالد مبارکه ضمن مدیریت شرایط نه تنها 
در حوزه صنعت و اقتصاد کشور بلکه در حوزه 
است. درخشیده  خوش  نیز  عامل  غیر   پدافند 

رئیس هیات عامل ایمیدرو در ابتدای این جلسه 
ضمن قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه 
وجود  با  خوشبختانه  گفت:  عامل  غیر  پدافند 
کرونا  بیماری  از  ناشی  های  محدودیت  تمام 
توجه  با  شرکت  این  ظالمانه،  های  تحریم  و 
دارد،  کشور  در صنعت  که  ای  ویژه  نقش  به 
ضمن مدیریت شرایط نه تنها در حوزه صنعت 
و اقتصاد کشور بلکه در حوزه پدافند غیر عامل 

نیز خوش درخشیده است.
غریب پور اقدامات فوالد مبارکه را در حوزه 

از منابع آبی را  صرفه جویی و استفاده بهینه 
ارزشمند دانست و افزود: این شرکت همچنین 
در خصوص مقابله با بیماری کرونا نیز پیشگام 
بوده است و قبل از آنکه از جانب ایمیدرو به 
به  شود،  توصیه  ها  بیمارستان  با  همکاری 
صورت خودجوش و الگویی برای سایر صنایع با 
تامین اکسیژن رایگان بیمارستان های درمانگر 
بیماران کرونایی به یاری مدافعان سالمت و 

هموطنان شتافت. 
فوالد  مل  مدیرعا عظیمیان  حمیدرضا 
قدامات  ا ز  ا گزارشی  ئه  را ا ضمن  مبارکه 
گروه فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیر عامل 
سرمایه  از  یکی  عنوان  به  گروه  این  گفت: 
های بزرگ ملی و استراتژیک صنعت کشور 
فوالد کشور  از  نیمی  تولید حدود  با  و  است 
و  اقتصادی  رونق  در  ای  توجه  قابل  نقش  
این  دارد.  کشور  اقتصادی  و  صنعتی  توسعه 
در  همچنین  شرکت  این  که  است  حالی  در 
و  کارخانه   ۳۰۰۰ از  بیش  اولیه  مواد  تامین 
و  استقالل  کشور،  داخل  تولید  های  کارگاه 

بیگانگان  به  وابستگی  اقتصادی، قطع  رونق 
.وی  رد. دا محوری  نقش  تولید  جهش  و 
صورت  های  جویی  صرفه  به  همچنین 
گرفته در مصارف آب و انرژی اشاره کرد و 
با  اخیر  های  سال  طی  مبارکه  فوالد  گفت: 
سرمایه گذاری های کالن در استفاده بهینه 
از منابع آبی و انرژی خوش درخشیده است 
که از انجمله می توان به جمع آوری ، تصفیه 
و بازچرخانی پساب های صنعتی و شهری در 

چرخه تولید شرکت اشاره کرد..
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
به  مبارکه  فوالد  گروه  های  مساعدت  از 
درمان  و  بهداشت  ها شبکه های  بیمارستان 
کشور برای خرید و تامین تجهیزات پزشکی 
تامین  همچنین  و  کننده  ضدعفونی  مواد  و 
مختلف  های  بیمارستان  رایگان  اکسیژن 
استان اصفهان و برخی استان های همجوار 
عنوان  به  تومانی   میلیارد  ده  چند  هزینه  با 
مسئولیت  حوزه  در  گروه  این  دیگر  اقدامات 

های اجتماعی یاد کرد.

توصیه های  پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه 
غرب استان تهران در راستای پیشگیری از سرقت 

الف(سرقت از خودرو می تواند به دالیل زیر رخ دهد:
۱-عدم تجهیزخودرو به لوازم ایمنی 

2-بی احتیاطی وسهل انگاری، نظیربازگذاشتن درب و شیشه خودرو
احتیاطی هنگام سوارکردن مسافرو ترک خودرویی که  بی   -۳

مسافر در آن است
4- تحریک سارقان با قراردادن وسایل بر روی صندلیهای خودرو 

یا نصب تجهیزات گرانقیمت بر روی خودرو
۵- رها کردن خودرو در محل های نا امن، بدون رعایت اصول 

امنیتی
ب(سرقت از منزل

سرقت از منزل می تواند به دالیل زیر رخ دهد:
۱-عدم رعایت نکات ایمنی در راه های ورودی ساختمان

2-اعتماد بی جا و فراهم کردن زمینه حضور افراد نا مطمئن و 
ناشناس در محوطه ساختمان

۳-دسترسی افراد نا مطمئن به کلیدهای ساختمان
4-عدم نصب دزدگیرمناسب در ساختمان

۵-نگهداری اموال با ارزش در داخل منزل و مکانهای غیرامن
۶-اطالع افراد غیرمطمئن از سفرساکن منزل

۷-خالی گذاشتن منزل بدون رعایت اصول ایمنی
پ(سرقت ازمغازه

سرقت از مغازه می تواند به دالیل زیر رخ دهد:
۱-دایرکردن مرکز تجاری در مکانهای نا امن

2-عدم رعایت نکات ایمنی در راهروهای ورودی مغازه
۳-عدم رعایت اصول ایمنی توسط مالکین مغازه ها در هنگام 

ترک منازل
4-استخدام افراد نامطمئن واعتماد بی جا به ایشان

و  مغازه  در  مالی  واسناد  نقد  وجوه  نیاز  از  بیش  نگهداری   -۵
درمکانهای نا امن

۶-در دسترس قراردادن اجناس قابل حمل و اموال با ارزش
کنترل  عدم  و  مغازه،انبار  دقیق  موجودی  از  نداشتن  ۷-اطالع 

دوره ای آن
ت(سرقت تحت پوشش مسافربر

عواملی که باعث به وجود آمدن سرقت تحت پوشش مسافربرمی 
شود:

۱-عدم استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
با  مسافربرمتفرقه  خودروهای  به  شدن  درسوار  احتیاطی  2-بی 

سرنشینان مشکوک
۳-اعتماد بی جا به راننده وسرنشینان ناشناس خودروهای مسافربر

4-قبول مواد خوراکی از راننده یا سایرمسافران
شهردار اراک :

زیان  تومانی به اتوبوسرانی  میلیون  هزینه ۵۶۷  کمک  پرداخت 
دیده از ویروس کرونا

مرکزی _ مهندس شفیعی شهردار اراک خبر داد: پرداخت کمک 
هزینه ۵۶۷ میلیون تومانی به بهره برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی 
زیان دیده از ویروس کرونابه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری، مهندس شفیعی در حاشیه جلسه شورای مدیران مناطق 
شهرداری اراک با اعالم خبر فوق افزود: با توجه به مشکالتی که 
برای بهره برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی که از شرایط به وجود 
آمده ناشی از ویروس کرونا برای حمل و نقل عمومی خصوصا ناوگان 
اتوبوسرانی پیش آمده است، شهرداری اراک با مصوبه شورای اسالمی 
شهر اقدام به پرداخت کمک هزینه برای ایشان نموده است. شهردار 
اراک افزود: در این راستا۱۳۰ دستگاه اتوبوس از کمک هزینه ۵۶۷ 
میلیون تومانی برخوردار خواهند شد. وی در ادامه تاکید نمود: باید 
بپذیریم که در ماه های اخیر شرایط دشواری بر اقتصاد دنیا مستولی 
گشت و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود، لذا برخی صنوف که 
فعالیت آنها ارتباط مستقیم با حضور در سطح جامعه داشته است،صدمات 
اقتصادی ملموس تری دیدند که بهره برداران ناوگان حمل و نقل 
عمومی نیز از همان دسته متضررین اقتصادی ناشی از رکود کاری 
بشمار می آیند که وظیفه داریم نسبت به تامین بخشی از خسارت 
های این قشر مساعدت کنیم.الزم به توضیح است، این برای اولین 
بار می باشد، که پرداخت کمک هزینه به بهره برداران بخش خصوصی 

اتوبوسرانی زیان دیده ناشی از شرایط کرونا، صورت می پذیرد.

با حضور فرمانده پدافند غیرعامل کشور و معاون وزیر صمت انجام شد؛ 

قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل 
مانور آمادگی ستاد مدیریت بحران شهرداری شهریار 

برگزار شد

ریزی  برنامه  با  شهریار  شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد 
وسازماندهی امکانات و مشارکت مردمی آماده مواجه با بحران های 

احتمالی در فصل بارندگی و زمستان است. 
شهریار-زهرا قره باغی-بشارت نو:به نقل از واحد خبرو اطالع 
مانور  مراسم  حاشیه  در  شهریار  ارتباطات،شهردار  مدیریت  رسانی 
آمادگی ستاد مدیریت بحران که با حضور اسماعیل زاده عضو شورای 
اسالمی شهر و کریمی معاونت خدمات شهر وامورمناطق و پرسنل 
حوزه مدیریت بحران برگزار شد با اعالم این خبر گفت:آمادگی و 
امدادرسانی در برابر بحران ها و سوانح شهری و افزایش پایداری و 
تاب آوری شهری نیازمند مدیریت جامع و نظام برنامه ریزی دقیق 
است که امید است با هماهنگی و تجهیز امکانات و مشارکت مردمی 
به این هدف برسیم و برگزاری این مانور نیز در راستای کسب آمادگی 

و هماهنگی بیشتر جهت تحقق این اهداف است.
وی گفت :ادوات و تجهیزات شهرداری تعداد 24دستگاه شامل 
۵ دستگاه گریدر ، ۳دستگاه لودر ،4 دستگاه کامیون برف روب، 2 
دستگاه نمک پاش مکانیزه و۷ دستگاه نیسان برف روب،۱دستگاه 
بابکت،۱ دستگاه ایسوزو برف روب،۱دستگاه نیسان سوخت رسان 
برف  احتمالی در فصل  بارندگی ها و بحران های  با  برای مواجه 
وسرما آماده خدمات رسانی اند. مهندس کاویانی ادامه داد: با توجه 
به تجارب سال های گذشته وشناسایی نقاط بحرانی وآماده سازی 
ماشین آالت و ۱۰۰۰تن نمک و ۱۰۰۰تن ماسه تالش خواهد شد با 
مدیریت منسجم، خدمات رسانی مناسبی به شهروندان صورت گیرد.

و  آبگرفتگی  رفع  و  ونهرها  ها  مسیل  پاکسازی  و  الیروبی 
برف روبی معابر با پایش و نظارت مستمرمعاونت خدمات شهری 

پیگیری می شود.

و  راهداری  کل  اداره  در  تولید  جهش  اعتالی 
حمل و نقل جاده ای

مرکزی _ حامد نوروزی : بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری 
شاخص  اقدامات  از  مرکزی  استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  تجهیزاتی  و  زیرساختی 

ای استان مرکزی
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  خیرمند  محسن 
دادگستری کل استان مرکزی به منظور بررسی زیرساختهای اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی مقارن با هفته 

ایمنی حمل و نقل از این اداره کل بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای 
استان مرکزی، خیرمند ضمن تبریک به مناسبت گرامیداشت هفته 
ایمنی حمل و نقل به کلیه کاربران جاده ای و متولیان راه، با حضور 
در قسمتهای مختلف ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، در حاشیه بازدید در قالب دیداری صمیمانه، با کارشناسان 

و راهداران نیز گفتگو کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
مرکزی از اقدامات جهادی و بنیادین اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی که متبلور به بار نشستن تاکیدات مقام 
معظم رهبری مدضله العالی با مضمون اقتصاد مقاومتی و استمرار 
عمل به آن در سال جهش تولید تقدیر و به اثرگذاری فزاینده آن در 

راستای ارتقای ایمنی راهها و اشاره کرد.
پراکندگی  راههای،  اطالعات  مدیریت  مرکز  در  حضور  با  وی 
ترافیک و میانگین تردد و نظارت بر مبادی ورودی و خروجی های 
استان را با استفاده از سیستم های هوشمند کنترل ترافیکی، سامانه 
افزود:  و  کرد  بررسی  نظارتی  های  دوربین  و  تخلفات  ثبت  های 
جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره  عملکرد  حوزه  گستردگی 
انتظار میرود با درایت، تدبر  ای نشان از اهمیت باالی آن دارد و 
نتایج مطلوب، در روند  و استمرار مدیریت هوشمند شاهد حصول 

پیشرفت و توسعه استان باشیم..
محسن خیرمند در ادامه طی جلسه ای کارشناسانه و تخصصی 
در دفتر معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی، به مسائل مربوط به حوزه رانندگان، نحوه توزیع 
از سامانه های هوشمند  و  پرداخت  ناوگان عمومی  کاال و کنترل 
اقدامات  اجرای  بر نحوه  نظارت سیستماتیک  کنترل حمل کاال و 

بازدارنده جهت جلوگیری توزیع کاالی خارج از شبکه بازدید کرد.

آگهی ابالغ اجراییه کالسه: ۹۹۰۰۱۱۳
 ۰۸۱۹۹۷۳24۶ ملی  ش   علمیرزائی  صدیقه  به  بدینوسیله 
برابر گزارش مامور پست  بدهکار پرونده کالسه ۹۹۰۰۱۱۳ که 
شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بین شما و 
بانک ملی مبلغ ۱۱۸/۰۱2/۰۳۱ ریال بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
حسین مهرجو

رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس

آگهی مزایده اموال منقول)ذمه-خودرو(
یک  ششدانگ   ۹۹۰۰222 کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
ایران 4۶4-4۶  انتظامی  به شماره  پراید  دستگاه خودرو سواری 
ل4۶ توقیف شده در پارکینگ ملوان بندرانزلی به نشانی بندرانزلی 
طالب آباد جنب پل که ششدانگخودرو مزبور از طریق مزایده به 

دستگاه خودروی  رسد: ششدانگ یک  می  فروش  به  زیر  شرح 
سواری سیستم پراید GTXI برنگ مشکی مدل ۱۳۸۳ به شماره 
موتور ۰۰۹۵۱۷۷۶۰ و شماره شاسی ۵۱4۱22۸۳۳۳۳۷۱۵ متعلق 
اجرایی  پرونده  احمدزاده کمامردخی مدیون  امیرحسین  آقای  به 
فوق از طریق مزایده در پارکینگ ملوان بندرانزلی به نشانی طالب 
آباد جنب پل طالب آباد پارکینگ ملوان بندرانزلی از طریق مزایده 
به فروش می سد: خودروی مزبور در قبال طلب مهریه خانم زینب 
عابدینی بازداشت و از طریق مزایده به فروش می رسد گزارش 
کارشناسی و توصیف اجمالی : بدنه در بعضی از قسمتها خراشیدگی 
و خط خوردگی دارد گلگیر عقب راست خوردگی دارد-درب جلو 
راست خراشیدگی ورنگ رفتگی دارد- رکاب راست خراشیدگی 
وزنگ زدگی دارد الستیک ها جلو سالم هشتاد درصد آج دارد و 
عقب راست فرسوده و چپ ۶۰ درصد آج دارد. موتور نیاز به سرویس 
دارد ودر حد مدل سالم است و ضمنا اطالعی از بیمه خودرو در 
دست نمی باشد . خودروی مذکور با مشخصات باال موضوع پرونده 
کالسه ۹۹۰۰222 بنا به درخواست بستانکار و هماهنگی ظابطین 
محترم انتظامی در پارکینگ ملوان بندرانزلی قرارداردو برابر گزارش 
کارشناسی رسمی دادگستری به وارده ۱۳۹۹۰۵۰۱۸۵۹۳۰۰۱۳۶۶ 
مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی 
و بهای ان قطعیت یافته است. خودروی فوق الذکر در روز یکشنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۰۹/2۳ از ساعت ۹ صبح الی ۱2 ظهر در محل توقیف 

اتومبیل واقع در پارکینگ ملوان بندرانزلی از طریق مزایده به فروش 
و  چهارصد  قیمت  از  مزبور  خودروی  رسد.مزایده ششداتگ  می 
پنجاه میلیون ریال ارزیابی قطعیت یافته شروع وبه باالترین مبلغ 
ماده  بند ۱۹ اصالحی  فروخته خواهد شد طبق  نقدا  پیشنهادی 
۱۳۶ ائین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد برنده مزایده مکلف 
است مابه اتفاوت مبلغ فروش راظرف  مدت ۵ روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ واریزی 
اولیه قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به بیمه وتخلفات راهنمایی 
و رانندگی وغیره و نیزبدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۹/۰۹/۰۸

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی-عباس نوروزی

با حضور مهندس نجفی مدیر عامل ، اسداله 
و  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  مدیرکل  تولیده 
فاضلی سرپرست منابع انسانی شرکت، مسائل و 
مشکالت فرزندان شهدا و ایثارگر که یک سال 
به عنوان کارورز در این مجتمل مشغول به کار 

بوده اند بررسی شد.
با حضور مهندس نجفی مدیر عامل ، اسداله 
و  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  مدیرکل  تولیده 
فاضلی سرپرست منابع انسانی شرکت، مسائل و 
مشکالت فرزندان شهدا و ایثارگر که یک سال 
به عنوان کارورز در این مجتمل مشغول به کار 

بوده اند بررسی شد.
عامل  مدیر  نجفی  مهندس  نشست  این  در 
بسیج  هفته  تبریک  با  ایالم  پتروشیمی  شرکت 
دوران  شهدای  خاطره ی  و  یاد  گرامیداشت  و 
ایالم  مرزدار  مردم  رشادت های  و  مقدس  دفاع 
گفت:حدود ۹۰ نفر از قشر گرانقدر ایثارگر شامل 
فرزند شهید، جانباز ، رزمنده و خواهر و برادر شهید 
به  ایالم  پتروشیمی  مجتمع  در  جانباز  فرزند  و 
صورت رسمی یا قراداد معین بکارگیری شده اند.

وی با بیان اینکه از بین افرادی که به صورت 
پیمانکاری جذب این مجتمع می باشند فرزندان 
افزود:  شده اند،  بکارگیری  نیز  ایثارگر  و  شهدا 

پتروشیمی ایالم در خط مقدم اشتغال نیروهای 
بومی منطقه و فرزندان شهدا قرار داشته است.

وی به مسائل و مشکالت حوزه اشتغال این 
ابالغ شیوه نامه و دستورالعمل جدید  مجتمع و 
جذب از طرف هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد 
نیروی  گونه جذب  هر  اساس  این  بر  افزود:  و 
روزمزد  صورت  به  پیمانکار  طریق  از  انسانی 
در  کار  سوابق  دارای  نیروهای  اولویت  با  و 

پروژه ها می باشد.
اساس  بر  داشت:  بیان  نجفی  مهندس 
شیوه نامه ی ابالغی هلدینگ خلیج فارس هر گونه 

جذب و بکارگیری از طریق دستورالعمل مربوطه 
صورت می گیرد و چنانچه شرایطی فراهم شود 
که از کارورزان ایثارگر استفاده شود این موضوع 

اطالع رسانی می شود.
تولیده مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان نیز خدمت به خانواده های شهدا را فرصت 
ارزشمند و سرمایه ی بزرگی برای مسئولین عنوان 
ایثارگران  و مشکالت  مسائل  افزود:حل  و  کرد 
کارروز دغدغه ی خانواده های این عزیزان است 
که امیدواریم با پیگیری های مدیر عامل محترم 

رفع و رجوع شود.

 با حضور مهندس نجفی و مدیر کل بنیاد شهید:

بررسی مشکالت کارورزان ایثارگر پتروشیمی ایالم
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سه بازی، دو مساوی و یک برد و 
باعث  که  نیست  آماری  زده؛  گل  یک 
متوالی  چهاردوره  قهرمانی  خوشحالی 

لیگ برتر باشد.
پرسپولیس همانقدر که می تواند به تعداد گل 
های دریافتی اش افتخار کند اما تعداد گل های 
زده این تیم سوال برانگیز است. یک گل زده و آن 
هم از روی نقطه پنالتی در سه بازی در لیگ بیستم 

آمار جالبی برای تیم یحیی گل محمدی نیست.
در مورد اینکه پرسپولیس در این فصل و تا 
اینجا کم گل زده است شاید دو دلیل اصلی وجود 

داشته باشد:
بخش  در  اصلی  نیروهای  جدایی  اول  دلیل 
تهاجمی است. مهدی ترابی، علی علیپور و عیسی 
آل کثیر در ترکیب تیم نیستند و همین وزن و برش 

را در خط حمله تیم کم کرده است.
اما دلیل دیگر می تواند فنی باشد. پرسپولیس 
با وجود آنکه نسبت به هر سه حریف بازی تهاجمی 
تری انجام می داد و به نوعی مالک توپ بود اما 
در خلق فرصت های خطرناک پرتعداد با مشکالتی 

مواجه شده است.
دیدار با اتلتیکو

دوره  بیستمین  در  ایران  فوتبال  برتر  لیگ 
هرچقدر از ستاره و بازیکنان تاثیرگذار خالی شده 
اما از نظر تاکتیک و استراتژی تیمی می توان گفت 
بهترین دوره است. با ورود مربیان جوان ، برنامه های 
تاکتیکی و استراتژی های متفاوت برای مقابله و 
از کار انداختن برنامه های حریف در مسابقات به 

کار گرفته می شود.
موضوعی که پرسپولیس در سه بازی اول لیگ 
به خوبی آن را لمس کرد، تاکتیک های منسجم 

دفاعی و بستن راه های نفوذ این تیم بود. 
هرچند پرسپولیس ابتدا با یک روش متفاوت 
به میدان رفت تا به نوعی ترکیبی که در فینال لیگ 

قهرمانان بازی می کند را محک بزند اما در حتی 
نیمه دوم که با ورود پهلوان و امیری کارهای ترکیبی 
و تیمی روند بهتری پیدا کرد نتوانست فرصت های 

زیادی را روی دروازه حریف به وجود بیاورد. 
و  سایپا  برابر  بازی  در  که  است  اتفاقی  این 
صنعت نفت هم برای پرسپولیس رخ داد و داستانی 
است که ادامه دار خواهد بود. پرسپولیس در حالی 
سه بازی برگزار کرده که می توان گفت در حدود 
هفده مسابقه با همین سبک و سیاق را در لیگ 
امسال پیش رو دارد. تیم هایی که الگویشان اتلتیکو 
مادرید و برخی دیگر از تیم های موفق سال های 
اخیر است که توانسته اند با بازی تدافعی برابر حتی 

بزرگترین تیم ها نتیجه بگیرند. 
شاید به جز سه، چهار تیم که برابر پرسپولیس 
باز بازی خواهند کرد این تیم باید خودش را برای 
بازی با تیم هایی که با تاکتیک های شدیدا تدافعی 
مقابلش بازی می کنند آماده کند. در مسابقاتی مثل 
بازی برابر نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس برای 
رسیدن به گل اول که می تواند بخش مهمی از 
گره دفاعی را حریف را برایش باز کند نیاز به ارسال 

های دقیق و نیروی تمام کنندگی باال در هجده قدم 
و همچنین استفاده از قدرت شوتزنی و تمام کنندگی 

روی ضربات ایستگاهی دارد.
موضوعی که دستکم در این سه بازی هنوز 
پرسپولیس نتوانسته ازآن بهره ببرد. یکی از دالیلی 
که در مورد موفقیت پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
بیان می شد عملکرد خوب بازیکنان کناری و تاثیر 
گذاری مدافعان و هافبک های چپ و راست روی 
گل های به دست آمده بود اما در همین بازی آخر، 
سانترهای ارسالی از چپ و راست غیر از یک مورد 
که وحید امیری توانست با دریبل مدافعان از روی 
خط هجده قدم سانتر خوبی را روی سرشجاعی 
بفرستد، عمال سانترهایی نبودند که تیم را به گل 
برسانند.پرسپولیس در حالی در سه بازی تنها یک 
گل به ثمر رسانده که بزرگترین دلواپسی درمورد 
است.  قهرمانان  لیگ  فینال  بازی  امروز  تیم  این 
پرسپولیس در آن بازی وحید امیری و احسان پهلوان 
را هم نخواهد داشت و یحیی ترکیبی نزدیک به 
آنچه در نیمه اول بازی نفت مسجدسلیمان به میدان 

فرستاد را برای فینال در اختیار دارد.

یک گل در 270 دقیقه؛ 

پرسپولیس و مهاجمانی با چشمان کامال بسته!

بازی  به  تیمش  گوید  می  پرسپولیس  مربی 
کالسیک عادت کرده اما در این دیدار نیاز بود به 

صورت غیرکالسیک بازی کنند.
حمید مطهری در نشست خبری بعد از تساوی 
بدون گل پرسپولیس مقابل نفت مسجدسلیمان با 
انتقاد از وضعیت زیرساختی این شهر، اظهار کرد: واقعا 
از مسئوالن می خواهم به وضعیت مسجدسلیمان 
رسیدگی کنند. در شان این شهر نیست که یک 
هتل نداشته باشد. ما از اهواز تا اینجا دو ساعت و نیم 
در راه بودیم. دوست دارم فوتبال این شهر پیشرفت 
کند. دنبال عذر و بهانه نیستم اما می خواهم به این 
شهر کمک کنند. در نبود زیرساخت مناسب، شرایط 
برای تیم ها سخت است. ما با شرایط سختی رسیدیم 
و این اتفاق کار ما را سخت کرد. امیدوارم یک هتل و 

فرودگاه برای این شهر در نظر بگیرند.

نیز  دیدار  این  در  تیمش  بازی  درباره  وی 
خاطرنشان کرد: یک فوتبال با سرعت باال و خوب را 
شاهد بودیم. بازی در یک سوم میانی سرعت باالیی 
داشت. نفت مسجدسلیمان خیلی زود حالت دفاعی 
انجام  را  غیرکالسیک  فوتبال  باید  ما  می گرفت. 
می دادیم. نوع فوتبال ما کالسیک و بازی از مقابل 
دروازه است که تبدیل به شگرد تیم مان شده است. 

باید بتوانیم غیرکالسیک بازی کنیم.
با  کردیم  سعی  داد:  ادامه  پرسپولیس  مربی 
تعویض هایمان روی به بازی غیرکالسیک بیاوریم. 
البته از فرصت هایمان هم استفاده نکردیم اما اگر گل 
می زدیم، روند بازی یک عوض و نفت مسجدسلیمان 
بازتر بازی می کرد. در هر حال بازیکنان ما فوق العاده 
زحمت کشیدند و به آن ها خسته نباشید می گویم.

مطهری درباره غیبت چند بازیکن این تیم در 
اوایل نیمه نخست گفت: ما حدود 2۵ روز دیگر 
برنامه های  باید  داریم.  پیش  در  را  آسیا  فینال 
ان شاء اهلل  که  کنیم  تست  و  بررسی  را  مختلف 
امیری،  وحید  باشیم.  آسیا  برای  کارمان  اوج  در 
احسان پهلوان و ... بازیکنان خوب و تاثیرگذاری 
هستند اما باید تیم را تست کنیم که آماده بازی 

در فینال آسیا شویم.
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IOC رسما اعالم کرد: 
نواب نصیر شالل قهرمان المپیک لندن است

المللی  بین  کمیته  اعالم  طبق 
المپیک نواب نصیر مدال طال و دیپلم 
افتخار المپیک لندن را دریافت می کند.

المللی  بین  کمیته  اجرایی  هیات 
المپیک جلسه ای را به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار کرد و در این جلسه با 
توجه نتایج قطعی دوپینگ ورزشکاران 
دوچرخه  و  برداری  وزنه  های  رشته 
به  تصمیم  اجرایی  هیات  سواری،  

تخصص مجدد مدال ها و دیپلم افتخار المپیک لندن گرفت.
بر این اساس ، در دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری المپیک لندن، 
نواب نصیر شالل از ایران مدال طال می گیرد و  بارتومیچ از لهستان 
مدال نقره و ایوان افریموف از ازبکستان مدال  برنز  را دریافت می کنند.

 در دسته ۵۶ کیلوگرم وزنه برداری ، وزنه برداران رده سوم و نهم 
رد صالحیت شدند و مدال برنز به وزنه بردار ویتنام رسید.

در دسته ۶2 کیلوگرم وزنه برداری، وزنه بردار رده هشتم رد صالحیت 
شد و نماینده مصر جایگزین او شد.

ملی پوش تنیس روی میز معلوالن:
 انگیزه ای برای انجام تمرینات حرفه ای ندارم

های  بازی  برنز  مدال  دارنده 
پاراآسیایی جاکارتا در تنیس روی میز 
گفت: انگیزه ام را برای انجام تمرینات 
حرفه ای در تنیس از دست داده ام و تنها 
سعی می کنم آمادگی بدنی خود را حفظ 

کنم تا به کرونا مبتال نشوم.
حسن جانفشان، اظهار کرد: بیش 
تورنمنت  در هیچ  است که  از یکسال 
نکردم و در حال  برون مرزی شرکت 

حاضر نیز به خاطر کرونا سعی می کنم تمریناتم را به صورت انفرادی 
در منزل پیگیری کنم تا ضمن حفظ آمادگی بدنی خود به این بیماری 

نیز مبتال نشوم.
وی گفت: به خاطر تعطیلی اردوها و برگزار نشدن مسابقات، واقعا 
از نظر روحی متزلزل شده ام و انگیزه کافی برای انجام تمرینات حرفه 
ای ندارم، پیش از این برای جلوگیری از افت رنکینگ ام با برنامه ریزی 
تمرین می کردم و هدف مشخصی داشتم، اما االن چون همه چیز 
بستگی به شرایط بیماری کرونا دارد در بالتکلیفی قرار دارم و واقعا 

نمی دانم باید چه کار کنم.
جانفشان در پایان خاطرنشان کرد: پیش از شروع این بیماری همیشه 
تالشم بر این بود که رنکینگ ام در مسابقات افت پیدا نکند، اما االن چون 
بیش از یکسال است که به هیچ تورنمنتی اعزام نشدم انگیزه خود را از 
دست داده ام و همانند گذشته تمریناتم را در پاراتنیس به صورت جدی 
پیگیری نمی کنم. البته سعی می کنم وضعیت جسمانی خود را به صورت 

نرمال نگه دارم تا اگر اردویی برگزار شد، از نظر بدنی دچار افت نشوم.

کشتی گیر دست فروش کارمند پتروشیمی می شود
کشتی  قهرمان  مدهنی  محسن 
یکی  جذب  جهان  نوجوانان  فرنگی 
خوزستان  پتروشیمی  های  شرکت  از 

می شود.
کشتی  قهرمان  مدهنی،  محسن 
فرنگی نوجوانان جهان در سال 2۰۱۷ 
که چند روز قبل فیلمی از او در حال 
با  اندیمشک  میوه فروشی در خیابان 
وانت منتشر شد و خودش هم مدعی 

شد که شهرداری حتی اجازه چنین کاری را هم به او نمی دهد، 
حاال با پیگیری های مسئوالن در یک شرکت پتروشیمی استخدام 

شده است. 
با اعالم حامد شمس مدیر روابط عمومی وزارت تعاون، کار و 
داده  دستور  وزارتخانه  این  وزیر  شریعتمداری  محمد  اجتماعی،  رفاه 
که محسن مدهنی در یکی از واحدهای پتروشیمی خوزستان، دعوت 

به همکاری شود.
 ارسالن غمگین مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  
دراین باره گفت: پس از پخش کلیپ دستفروشی این قهرمان کشتی 
فرنگی جهان اهل خوزستان، مقام عالی وزارت برای دیدار و مرتفع 
کردن مشکل بیکاری او دستور ویژه صادر کرد که به سرعت این 

کار انجام شد.
وی افزود: پنج شنبه ششم آذر ماه  در نشستی با این قهرمان کشتی 
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و تماس های تلفنی 
با معاونان و مشاوران مقام عالی وزارت و تالش ها و پیگیری ها در 
دو روز اخیر، به لطف خدا شرایط جذب این قهرمان ارزنده در یکی از 
پتروشیمی های خوزستان با دستور ویژه مقام عالی وزارت جناب دکتر 

شریعتمداری فراهم شد.
غمگین در پایان گفت:دستور الزم برای جذب این کشتی گیر 
خوزستانی اهل شهرستان اندیمشک توسط مقام عالی وزارت صادر 
شده و تنها طی مراحل اداری آن باقی مانده است که در 4۸ ساعت 

آینده نهایی خواهد شد.
با این شرایط به نظر می رسد این کشتی گیر جوان که البته از سوی 
فدراسیون کشتی نیز طی روزهای اخیر حمایت شده بود، بعد از کشتی 
گرفتن در دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی در محل کار جدید خود 

مشغول به کار می شود.

وقتی قلب آرژانتین ایستاد
بزرگترین اشخاص جهان و همچنین نهادها و باشگاه های مهم 
سراسر دنیا به مرگ ناگهانی دیگو آرماندو مارادونا واکنش نشان دادند.

دیگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین در سن ۶۰ سالگی 
دار فانی را وداع گفت تا جامعه جهانی را در شوک فرو ببرد. این اتفاق 
باعث شد تا اهالی فوتبال هم نسبت به آن واکنش نشان دهند. در 
ادامه همراه با ما باشید تا مهمترین واکنش ها را به مرگ یکی از 

اساطیر فوتبال در این گزارش بررسی کنیم.
از رقیب اصلی دیگو شروع می کنیم. ادسون آرانتس دوناسیمنتو 
ملقب به پله گفت: چه خبر ناراحت کننده ای است. من یک دوست 
بزرگ را از دست دادم و جهان یک افسانه را از دست داد. هنوز 
چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد ، اما در حال حاضر، خداوند 
به اعضای خانواده قدرت بدهد. امیدوارم روزی بتوانیم در آسمان با 

هم فوتبال بازی کنیم.
در ادامه به سراغ کسی می رویم که خیلی ها او را وارث مارادونا 
می دانند؛ یعنی لیونل مسی. ستاره تیم بارسلونا و کاپیتان کنونی 
آلبی سلسته اظهار داشت: یک روز تلخ برای آرژانتینی ها و فوتبال؛ 
او مرا ترک کرد اما رها نکرده زیرا دیگو جاودانه است. تمام لحظات 
زیبایی را که در کنار او گذراندم به یاد خواهم سپرد و از این فرصت 
استفاده می کنم تا مراتب همدردی خود را با خانواده و دوستان وی 

ابراز کنم؛ در آرامش بخواب.
حاال رقیب مسی یعنی کریستیانو رونالدو درباره مرگ اسطوره 
آرژانتینی صحبت های جالبی را مطرح کرد. او تصریح کرد: او یکی 
از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال بود. امروز من با یک دوست خوب و 
فوتبال نیز با یک نابغه ابدی وداع می کند. یکی از بهترین ها، جادوگری 
بی نظیر. او خیلی زود از بین ما رفت اما میراث او پا برجاست. امیدوارم 

در آرامش باشی. تو هرگز فراموش نخواهی شد.
یک شهر هست که طرفداران مارادونا در آن به اندازه آرژانتین 
سوگوار هستند؛ شهر ناپل. شهری که تیم بزرگش 2 بار با درخشش 
همین اسطوره آرژانتینی به قهرمانی لیگ ایتالیا رسید. این شما و 
این هم واکنش باشگاه ناپولی به فوت دست خدا: ما عزادار هستیم. 
احساس بوکسوری را داریم که ناک اوتا شده است. شوکه شده ایم.

در ادامه واکتش جیانی اینفانتینو رییس فیفا را مشاهده می کنیم: 
امروز باورنکردنی غم انگیز است. دیه گو ما را ترک کرد. ما به خاطر 
آنچه که او در قلب ما از خود به یادگار گذاشت، مارادونا را دوست 
داشتیم و برای لحظه ای از ضربان ما متوقف شده است. سکوت ، 
اشک ، درد تنها چیزی است که در این لحظه از اعماق وجود خود 
حس می کنیم. من همیشه صحبتی در مورد دیه گو می کردم و امروز 
دوباره آن را تکرار خواهم کرد. آنچه دیگو برای فوتبال انجام داده است 
، باعث شده تا همه ما عاشق این ورزش و زیبایی های آن شویم. او 
بی نظیر است. امروز من بیش از پیش به این جمله پی بردم. دیه گو 
به خاطر استعداد نابش همه ما را شگفت زده کرد. او به همین دلیل 
بی نظیر و شایسته سپاسگذاری ابدی ما است.  دیه گو ممکن است 
امروز به ابدیت پیوسته باشد  اما برای همیشه او در باالترین نقطه 
تمام افسانه های فوتبال قرار دارد. از اعماق وجود با خانواده و دوستان 
او همدرد هستیم.روحت در آرامش باشد، دیگو عزیز.دوستت داریم.

در ادامه واکنش نهادها و اشخاص مهم جهان ورزش را به این 
ضایعه دردناک می بینیم:

باشگاه منچستریونایتد نوشت: دنیا یکی از بزرگترین تندیس های 
خود را از دست داد.

باشگاه بارسلونا نیز که زمانی مارادونا در آن بازی می کرده نوشت: 
ممنون برای همه چیز دیگو.

رئال مادرید هم با انتشار عکسی درگذشت این اسطوره آرژانتینی 
را تسلیت گفت.

باشگاه بوکاجونیورز هم نوشت: تشکر ابدی از دیگو ابدی.
دیگو  نوشت:  مارادونا  از  انتشار تصاویری  با  نیز  رسانه اللیگا 

آسوده بخواب.
دیوید بکهام اسطوره انگلیسی رئال مادرید با انتشار تصویری 
از خود در کنار مارادونا گفت: روز ناراحت کننده ای برای آرژانتین و 
همچنان فوتبال بود. ما جشن می گیریم به خاطر بهترین چیزهایی 
که این مرد به ما داد. من از اینکه با این مرد مالقاتی داشتم بسیار 
خوشحالم و دل همه ما برایت تنگ خواهد شد. آسوده بخواب دیگو.

ژاوی هرناندز هم از جمله کسانی بود که به درگذشت مارادونا 
واکنش نشان داد و نوشت: از تو متشکریم دیگو. اسطوره ابدی و 

خالص ترین الهام در فوتبال. آسوده بخواب.
کارلوس کی روش: ما مارادونا را از دست ندادیم بلکه بخشی 
از فوتبال را از دست دادیم. مارادونا خوِد فوتبال است. شماره ۱۰ با 
عملکردی فوق العاده. »دیگویتو« چون مرا همیشه با مهربانی کارلیتو 
صدا می کردی. از تو برای جادویت در فوتبال و حمایت همیشگی ات 
از من تشکر می کنم. به خاطر حمایتی که در جام جهانی 2۰۱۰ و در 

دیدارمان در امارات از من داشتی از تو سپاسگذارم.
گری لینیکر: با اختالف بهترین فوتبالیست نسل ما و به زعم 
از پشت سر گذاشتن  تاریخ فوتبال؛ پس  بازیکن  بهترین  بسیاری 
در  سرانجام  که  امیدواریم  پردغدغه  البته  و  موهبت  از  پر  زندگی 

»دست خدا« آرام گیرد.
گابریل کالدرون: دیگو دوستت دارم و دلم برایت تنگ خواهد شد. 
من برای آنچه تو برای زندگی خودت کردی، قضاوتت نمی کنم اما 
به خاطر آنچه تو برای ما انجام دادی همیشه دوستت خواهم داشت.

علی دایی نوشت: مارادونا معجزه ای در زمین فوتبال بود. 
علی کریمی نیز نوشت: روی دستت نخواهد آمد.

احمدرضا عابدزاده هم با انتشار عکسی از مارادونا نوشت: ستاره 
فوتبال جهان درگذشت.

مطهری: خودمان را برای فینال آسیا آماده می کنیم

خانم گل فصل گذشته فوتبال ایران از شرایط 
اسف بار تیم های بانوان می گوید و تاکید دارد شرایط 

موجود آنها را از کرونا نمی ترساند.
از  زنان  فوتبال  برتر  لیگ  دوره  سیزدهمین 
جمعه آغاز  شد. این دوره با دوره های اول چه تفاوتی 
کرده است؟ این سؤال را از هاجر دباغی پرسیده ایم؛ 
بازیکنی که فصل پیش یکی از 2»خانم گل« لیگ 
بود. حرف های او تأیید می کند که فوتبال زنان در 

همه این سال ها درجا زده است.
 ۳۰۰ دستمزدهای  از  امسال صحبت  شاید 
درصد  که  است  این  مهم  اما  باشد،  میلیونی 
قابل توجهی از بازیکنان با رقمی بین ۱۰ تا 2۰ 
رفت وآمد  برای  می بندند،  قرارداد  تومان  میلیون 
به شهرها مجبور می شوند کف اتوبوس بخوابند 
و غم انگیزتر از همه اینکه هر فصل برای حفظ 
تیم هایشان در لیگ باید بجنگند. دباغی که دو سال 
پیش با سپاهان قرارداد امضا کرد، می گوید شرایط 
تیمش خوب است، اما تعریفی که از خوب دارد، 
متفاوت از همه تعریف هاست. در ادامه گفت وگو 

با او را می خوانید:
برای  بزرگ  تیم های  چرا  می کنی  فکر    

تیمداری در لیگ بانوان  ترغیب نمی شوند؟
به نظر من هیچ دلیل منطقی برای این کارشان 
وجود ندارد. این مسئله را با فدراسیون هم مطرح 
اعالم  باشگاه ها  به  ما  می گویند  آنها  کرده ایم. 
کرده ایم که اگر در لیگ زنان تیم داشته باشند، 
از پرداخت 2درصد حق فدراسیون از مبلغ قرارداد 
بازیکنان مرد معاف می شوند، ولی باز هم حاضر 
نمی شوند در فوتبال زنان تیمداری کنند. برای این 

کارشان چه دلیل منطقی می شود آورد؟ هیچی.
   به هر حال فوتبال زنان برایشان جذاب 

هم  اروپایی  بزرگ  باشگاه های  از  خیلی  نیست. 
قدمت زیادی در فوتبال زنان ندارند.

نباید  چرا  باشگاه هاست.  کم لطفی  از  این 
جذاب  باشگاه ها  با حضور  لیگ  کنند؟  تیمداری 
می شود. نمی شود که نیایند و بگویند چون لیگ 
جذابیتی ندارد، ما حاضر نیستیم تیم بدهیم. مگر 
لیگ مردان از اول جذاب بود؟ یا تیمی که از لیگ 
 یک مردان به لیگ برتر می آید، فصل اول خوب 
این خواسته زیادی نیست که ما  بازی می کند؟ 
با  را  مردان  و  زنان  تیم های  باشگاه ها  بخواهیم 

هم داشته باشند.
  گفتی کیفیت رقابت در لیگ از سال های 
قبل بهتر شده است. شرایط دیگر هم بهتر شده؟ 
قبال بازیکنان گالیه داشتند که کمترین امکانات 
را دارند؛ با اتوبوس و مینی بوس از این شهر به 
فقط 2 وعده  روز  در  اینکه  یا  آن شهر می روند 

غذا می  خورند.
کماکان وضعیت همین است. خیلی از تیم ها 
با اتوبوس و مینی بوس رفت وآمد می کنند  هنوز 

و هنوز هم امکاناتی که به زنان داده می شود با 
امکاناتی که باشگاه ها در اختیار مردان می گذارند، 
و  سپاهان  وضعیت  هم  باز  نمی کند.  برابری 
ذوب آهن از همه بهتر است و زنان شاغل در این 
باشگاه ها امکانات خوبی دارند. بعضی از باشگاه ها 
زنان  شیراز  در  مثال  است؛  بد  وضعیتشان  واقعا 
یا در بوشهر سر نخواستن  ندارند  زمین تمرینی 

تیم زنان دعواست.
برای  انگیزه ای  بازیکنان  شرایط،  این  در   

بازی دارند؟
نه. بازیکنان مدام استرس این را دارند که این 
فصل چه وضعیتی دارند و تیمشان در لیگ می ماند 
یا منحل می شود. بیشتر از اینکه به بازی خودشان 
فکر کنند و تمرکزشان روی کارشان باشد، نگران 

وضعیت تیمشان هستند.
  امسال گفتند مبلغ قراردادها باالتر رفته است. 

چند درصد افزایش قیمت بود؟
حرفی  قراردادها  مبلغ  درباره  است  بهتر 
سال  دستمزد یک  با  قبل  سال های  اگر  نزنیم. 
می توانستی پژو2۰۶ یا ال نود بخری، امسال آن 
را هم نمی توانی بخری. مبلغ قرارداد امسال به 
اندازه پول توجیبی است و جواب خرج خودمان 

را هم نمی دهد.
اما می گویند بعضی  از بازیکنان ۳۰۰میلیون 

تومان هم گرفته اند!
تا جایی که من می دانم تاپ ترین باشگاه ها 
بین ۸۰تا ۱۰۰میلیون تومان به بازیکنان داده اند. 
تعداد این باشگاه ها هم خیلی زیاد نیست. چند تیم 
باشگاه هایی  می دهند.  را  پول  این  جدول  صدر 
دستمزد  تومان  بین ۱۰تا 2۰میلیون  که  هستند 

می دهند. ۱۰میلیون تومان برای یک سال!

خانم گل فوتبال ایران:

فوتبال زنان در همه این سال ها درجا زده است! 
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از راست خسرو  حکیم رابط )نمایشنامه نویس( و مهدی دهقان نیری )مدیر 
پیشین رادیو نمایش( اختصاصی دنیای جوانان

جهانی را پریشان کرد
از آشفتن یک مو

ابوالقاسم الهوتی
شنیدستم غمم را می خوری ، این هم غم دیگر

دلت بر ماتمم می سوزد ، این هم ماتم دیگر
به دل هر راز گفتم بر لب آوردش دم دیگر

چه سازم تا به دست آرم جز این دل ، محرم دیگر ؟
مرا گفتی دم آخر ببینی ، دیر شد ، باز آ

که ترسم حسرت این دم برم بر عالم دیگر
ز بی رحمی نماید تیر خود را هم دریغ از دل

که داند زخم او را نیست جز این مرهم دیگر
جهانی را پریشان کرد از آشفتن یک مو

معاذاهلل اگر بگشاید از گیسو ، خم دیگر
به جان دوست ، غیر از درد دوری از دیار خود

در این دنیا ندارد جان »الهوتی« غم دیگر

کتاب »تروریسم رسانه ای؛ کژکارکردهای شبکه های 
اجتماعی« نوشته حجت اهلل عباسی )پژوهشگر رسانه و 
منتشر  سروش  انتشارات  توسط  که  دانشگاه(  مدرس 
خواهد شد، در ۱۰ فصل نگاشه شده و به موضوعاتی 
چون مفهوم شناسی حوزه تروریسم رسانه ای، نظریه ها 
فناوری  پارادایم  اجتماعی،  استراتژی های شبکه های  و 
اطالعات و ارتباطات، مبانی نظری تروریسم رسانه ای 

و... پرداخته است.
حجت اهلل عباسی با تاکید بر ضرورت پرداختن به 
مساله تروریسم رسانه ای گفت: جهان با ظهور نسل های 
از جمله  بنیادین رسانه ای  سه گانه وب شاهد تحوالت 
تکوین رسانه های اجتماعی و به ویژه شبکه های اجتماعی 
است. این شبکه ها مظهر خشم و امید هستند، از یک 
سو امیدزا هستند و درهای زیادی را به سوی دمکراسی، 
اطالعات  آزادی  و  شهروندی  حقوق  بیان،  آزادی 

خشم  ابراز  برای  بستری  دیگر  سوی  از  و  می گشایند 
و مقاومت مدنی صداهای خاموش محسوب می شوند.

او ظهور، ترویج خصومت و خشونت را نتیجه طلوع 
فرهنگ های ستیزه جو در جامعه شبکه ای دانست و بیان 
کرد: طلوع فرهنگ های ستیزه جو در جامعه شبکه ای، 
کنشگری عقالنی را به ورطه تردید افکنده و از موضعی 
و  نهاده  کنار  به  را  مداراجویانه  روش های  افراطی 
خصومت و خشونت را ترویج کرده است. با زایل شدن 
اجتماعی،  شبکه های  در  اطالعات  دروازه بانی  فرایند 
تقلیل  یافته  به شدت  اجتماعی  در کنشگری  مخاطره 
هویت  با  گفتمان های  ظهور  برای  جدیدی  عصر  و 
مقاومت و گفتمان های ضدقدرت در این شبکه ها آغاز 
شده است. نسل نوپدید تروریسم از توانمندی رسانه ها 
و  اهداف  پیشبرد  برای  اجتماعی  شبکه های  قابلیت  و 

آمال خود بهره می گیرد.

بررسی »تروریسم رسانه ای« در یک کتاب

پرویز شاپور در بخشی از پاسخ به 
این سئوال که »طنز را چطوری شروع 
اسناد  سازمان  با  مصاحبه  )در  کردید؟« 
و کتابخانه ملی ایران در اسفندماه ۱۳۷۵( با اشاره 
به نوشتن در مجله توفیق و پیش از آن، می گوید: 
»من برای مجله خوشه مطلب نوشتم. سردبیر آن 
تحت  مرا  نوشته های  ایشان  بودند.  شاملو  آقای 
این اسم  بعد  عنوان کاریکلماتور چاپ کردند که 
در  هم  کاریکاتور  زمینه  در  ماند.  آن  روی  دیگر 
واقع آقای اردشیر محصص کتاب های ]زیادی[ از 
کاریکاتوریست های دنیا نشان ما دادند. بعد به من 
جرات دادند که دیگر شروع به کشیدن کن و من 
هم شروع به موش و گربه کشیدن ]کردم.[ چون 
ما خانواده گربه دوستی بودیم، همیشه روی کرسی 
دو، سه تا گربه یا خوابیده بودند و چرت می زدند، یا 
این که دنبال همدیگر بازی می کردند. یک آقایی 
به من گفت که چرا تو فیل نکشیدی؟ گفتم: من 
بنشیند،  کرسی  روی  فیل  اگر  ثانیا  ندیدم،  فیل 
کرسی می شکند. بعد ادامه دادم: کاریکلماتور یک، 
کاریکلماتور دو، کاریکلماتور سه، کاریکلماتور چهار، 
کاریکلماتور پنج، گزینه کاریکلماتور، که در ایران و 

به زبان فارسی در آمریکا چاپ شد. 
من سنجاق قفلی را خیلی دوست دارم و نیمرخ 
آن شبیه اشرف مخلوقات است و برای وصل کردن 
آمده است. یک نفر زیپ لباسش در رفته بود، آن 
را سنجاق قفلی زده بود. این است که یک کتاب 
تحت عنوان »فانتزی سنجاق قفلی« و یک کتاب 

هم از موش و گربه عبید زاکانی مصور کردم.«
او با بیان این که طنز را به صورت جدی از 
اول  »من  می گوید:  کرده  شروع  توفیق  روزنامه 
آن وقت  و  می کردم  فکر  همین طور  خودم  پیش 
خنده ام می گرفت. هر کسی هم اگر ]مرا[ می دید، 
می گفت این چرا این طوری است و هی می خنده!؟ 
خوب چیزهایی به فکرم می رسید، ولی آن موقع 
نمی نوشتم. بعد فکر کردم که خوب، این ها را من 

بنویسم و شروع به نوشتن کردم.«
مصاحبه  این  از  دیگر  بخشی  در  همچنین 
آقای محصص،  کاریکاتور  قسمت  »در  می گوید: 
در  نداشتم.  مشوقی  کاریکلماتور  قسمت  در  ولی 
واقع تا آن جایی که در روزنامه توفیق چاپ می شد، 
زیاد سر و صدا نکرد، ولی وقتی که در مجله خوشه 
چاپ شد، از آن جا در واقع وضع کاریکلماتور شناخته 

شد و با مجالت مختلف همکاری کردم.« 
کاریکلماتور را پرویز شاپور متولد کرد و احمد 
شاملو بر آن نام نهاد. گفته می شود که ماجرا به 
تیرماه سال ۱۳4۶ برمی گردد، شاملو با ترکیب دو 
کلمه »کاریکاتور« و »کلمه«، نام »کاریکلماتور« 
را بر برخی از نوشته های شاپور گذاشت و به این 
مجله  در  را  او  کاریکلماتورهای  نخستین  ترتیب 
»خوشه« که در آن زمان سردبیری اش را برعهده 
داشت، منتشر کرد. این درحالی است که پیش از 
پرویز شاپور نیز نوشته های قصاری در مطبوعات 
منتشر می شد اما ویژگی های نوشته های شاپور او 

را از دیگران منحصر کرد. 
کاریکلماتور  ویکی پدیایی  در شناسنامه  البته 
آمده است که آن را خود پرویز شاپور در سال ۱۳۵۷ 
نام نهاده، که این با اظهارات عمران صالحی، دوست 

و همکار پرویز شاپور تناقض دارد.
مقاله  در  کاریکلماتور  ویژگی های  درباره 
»نقش نقض اصول همکاری گرایس در ساخت 
و  صراحی  مین  محمدا تور«)نوشته  ریکلما کا
»ادبیات  نشریه  در  منتشرشده  و  غیوری  زهرا 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  معاصر«،  پارسی 
مطالعات فرهنگی( ذکر شده است که: طالبیان و 
تسلیم جهرمی)۱۳۸۸( با تحلیل ویژگی های طنز و 
مطایبه در کاریکلماتورها با تکیه بر کاریکلماتورهای 
کاریکلماتور  برای  ویژگی  هفت  شاپور  پرویز 
زبان  بیان،  روشنی  و  سادگی  ایجاز،  برشمرده اند: 
بازی های  واژگان،  هوشمندانه  چینش  محاوره، 

زبانی-بیانی، بیان اغراق آمیز و هنجارگریزی.

ادبی،  صنایع  و  »ایجاز  مقاله  در  همچنین 
زیربنای کاریکلماتور«)نوشته غالمحسین شریفی 
»ادبیات  نشریه  در  منتشرشده  و  کردبچه  لیال  و 
پارسی معاصر«، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی( عنوان شده است: از پرویز شاپور، در مقام 
نخسـتین کاریکلماتورنویس در زبان فارسی، شش 
دفتر کاریکلماتور منتشر شد و طرح های او نیز در 
کتاب های فانتزی »سنجاق قفلی« و »تفریح نامه« 
به چاپ رسید. کاریکلماتورهای شاپور نمـودار نثر 
موجز طنزآمیز است که با سـنجیدگی بسیار، نکاتی 
تفکربرانگیز و انتقادآمیز و حتی شاعرانه را در کمال 
ایجاز مطرح می کند و در عین حال، لبخندی طنزآمیز 
بر لب می نشاند و خواننده را در دنیایی از زیبایی و 
ابهام و سوال و واقعیت های تلخ فـرو می برد: »از 
هفـت سالگی به مدرسه رفتم. خوب یادم می آید 
را  کیفم  می انداختم،  وقتی)جا(  دیکته  زنگ های 
زیر سرم می گذاشتم و در آن )جا( آسوده به خواب 
کاریکلماتورهای  بیشتر  می رفـتم«.  فـرو  عمیق 
پرویز شاپور در نهایت ایجاز نوشته شده و در اغلِب 
موارد، شـاپور به موضوِع موردنظِر خود، از زوایای 
گوناگون نگریسته، و تماِم زمینه های مساعد بـرای 

تصویرسازی را مد نظر قرار داده است.
عمران صالحی، شاعر و طنزپرداز فقید درباره 
یادداشتی  در  کاریکلماتورهایش  و  شاپور  پرویز 
نوشته است: دنیایی که شاپور آفریده، بسیار زیبا 
شاپور  دنیای  به  آدم  وقتی  است.  شگفت انگیز  و 
یک  وارد  که  است  بچه ای   مثل  می گذارد  پا 
گاردن پارتی عجیب شده؛ مثل بچه ای که با حیرت 
به یک منظره آتش بازی می نگرد. در دنیای شاپور، 
دیوانه ای را می بینیم که روی ریل آه ن می دود و 
ظاهراً خودش را لکوموتیو تصور می کند و پس از 
شاپور  می شود.  خارج  خط  از  سوزنبان  زیرگرفتن 
باالی  است که  فرنگی های سابق  آن شهِر  مثل 
دستگاه شهر فرنگ خود ایستاده و چیزهای بدیع و 
حیرت آوری به بچه های زمانه نشان می دهد. وقتی 
به شهر فرنگ او چشم می دوزیم، مردی را می بینیم 
که عکسش را که در آب افتاده با کج بیل درمی آورد 
و داخل آلبوم خانوادگی اش می چسباند. بلبلی را که 
تارهای صوتی اش را از دست داده می بینیم که دو 
انگشت پایش را داخل دهانش کرده و سوت بلبلی 
می زند. دنیای شاپور پر از صمیمیت و مهربانی است 
و این مهربانی را به اشیا نیز منتقل کرده است. به 
ساعت  می شوند،  فوت  لحظات  وقتی  که  طوری 
اشک می ریزد. او دلسوزی خود را حتی به جایی 
رسانده که برای این که زالو را از گرسنگی نجات 
دهد، خون گریه کند. اشیاء ظریف و حیواناتی نظیر 
عنکبوت، ماهی، موش، گربه از دوستان صمیمی او 
هستند. او برای این که ماهی را در غم خود شریک 
کند در تنگش اشک می ریزد. خالصه دنیای شاپور 
دنیایی است به دور از همه دنیاها؛ دنیایی که حیرت 
یک بیگانه دهاتی را در ما برمی انگیزد، هنگامی که 

وارد شهر بزرگی می شود.
اپور روی خیلی ها تاثیرات سوء گذاشته است! 
جهانی  که شهرت  طنزاندیش  از طراحان  بعضی 
یافته اند اندیشه های شاپور را به تصویر کشیده اند و 
جایزه های جهانی برده اند. راقم این سطور هم بعضی 
از سوژه های شاپور را مصور کرده اما جایزه ای نبرده 

است، تنها چیزی که برده، آبرویش بوده!

در مجله خوشه - زمانی که »احمد شاملو« 
این  با  بود - طرح هایی چاپ می شد  آن  سردبیر 
این  راقم  از  طرح  شاپور،  پرویز  از  شرح  توضیح: 
سطور! یا تقریر از پرویز شاپور، تصویر از راقم این 
سطور. درست همان موقع ها که موش ها و گربه ها 
و ماهی ها و سنجاق قفلی ها و چترها و جارختی ها و 
آدم های شاپور البه الی صفحات مطبوعات دنبال 
به صورت کالمی  را  آن ها  شاپور  می کردند،  هم 
این گونه  این که  با  کرد.  رها  مطبوعات  توی  نیز 
نوشته ها از سال ها قبل زیر عنوان »عقاید و آرا« 
در  »دارالمجانین«(  و  »سبدیات«  ستون  در  )یا 
توفیق چاپ می شد، به چشم نمی آمد، وقتی برای 
اولین بار در 2۶ تیرماه سال ۱۳4۶ در مجله خوشه 
به چاپ رسید، خودش را نشان داد و گل کرد. عنوان 
»کاریکلماتور« را »احمد شاملو« )سردبیر خوشه( با 
که  کرد  درست  و »کلمات«  تلفیق »کاریکاتور« 
به نام شاپور ثبت شد. نوشته های کوتاه شاپور با 
این اسم نوظهور شناسنامه گرفت و شهرت پیدا 
کرد. کاریکلماتور را می توان این طور تعریف کرد: 
»کاریکاتوری که با کلمات بیان می شود.« اما گاهی 

فراتر از این تعریف است.
ابزار  ابزاری دارد.  بیان خود  برای  هر هنری 
وظیفه  این  شاپور  اما  است  خط  کاریکاتور  بیان 
را بر عهده کلمه گذاشته است. شاپور جای خط 
کلمه  با  یعنی  می کند،  عوض  هم  با  را  کلمه  و 
دیگر  عبارت  به  تحریر؛  با خط  و  ترسیم می کند 
طرح هایش را می نویسد و نوشته هایش را طراحی 
می کند. او همان طور که با خط می نویسد با کلمه 
هم کاریکاتور می کشد و کاریکلماتور، کاریکاتوری 
است که با کلمات کشیده می شود و انگار چاره ای 
جز این نیست. بسیاری از تصویرها را نمی شود با 
خط کشید. وقتی »قلّه از کوه باال می رود.« چگونه 
می شود آن را رسم کرد؟ وقتی »درخت از گربه پایین 
می آید.« چگونه می شود شکلش را کشید؟ این ها 
کاریکاتورهایی هستند که فقط با کلمات می توان 
ترسیم شان کرد. فقط کلمه می تواند تصویر پرنده 
خسته ای را که در آسمان روی قله پروازش نشسته 
کتاب  در  دکتر »سیروس شمیسا«  بکشد.  است، 
»انواع ادبی« به درستی از کاریکلماتور به عنوان 

یک نوع ادبی تازه نام برده است.
نظیری  شاپور  نیرومند  تخّیل  برای  من 
او  ندارد.  مرزی  و  حد  شاپور  تخیل  نمی شناسم، 
چیزهایی را می شنود که ما نمی شنویم و چیزهایی را 
می بیند که ما نمی بینیم. شاپور ناشنیده ها و نادیده ها 

را به سمع و نظرمان می رساند.
شاپور با کارهای غیرعادی خود نشان می دهد 
که کاریکاتوریست ها و طنزپردازان می توانند ترک 
اعتیاد کنند و دنیا را با چشم دیگری ببینند. نحوه 
بر  اشیا  و  طبیعت  و  انسان  به  شاپور  نگاه کردن 
شعر مدرن و امروز ایران هم تاثیر گذاشته است. 
را  دنیا  او  فرق می کند.  دیگران  با  او  نگاه  نحوه 
گاهی وارونه می بیند. مثال به جای این که بگوید 
»گربه از درخت باال رفت« می گوید »درخت از 
شعری  در  رویایی«  »یداهلل  آمد«.  پایین  گربه 
افتادم« نگاهی  باال  از درخت  که می گوید »من 
چون  نامداری  کاریکاتوریست  دارد.  شاپورانه 
»اردشیر محّصص« از بعضی افکار و آثار او تأثیر 
پذیرفته است. شاپور به تعبیر »نیما« که معلم او 
بود، رودخانه ای  است که از هر جایش می توان آب 
برداشت، رودخانه ای عمیق و زالل. او با کارهایش 
نحوه نگاه ما را به اشیا و آدم ها عوض می کند و 
ندیده ها را نشان مان می دهد. مدرنیسم در طرح و 
طنز امروز ایران بسیار مدیون پرویز شاپور است. او 
توانسته با کمترین کلمات بیشترین مفاهیم را بیان 
کند. طبیعت شاپور در کاریکلماتورهایش، طبیعتی 
انسانی است؛ او از طبیعت بیرونی عبور می کند و 
انسانی  ابعاد  آن  به  و  درونی می رسد  به طبیعت 
می بخشد. مثل سکوتی که صدای پا را نمی شنود 
یا دودی که از سقوط باال می رود یا سقوطی که 

در آبشار آبتنی می کند.

مردی که  همه را غافلگیر می کرد

ترجمه »جست وجو در تصوف ایران« به روسی
جو  جست و « ب  کتا
نوشته  ن«  ا یر ا تصوف  ر  د
عبدالحسین زرین کوب به زبان 

روسی ترجمه و
نسخه   ۵۰۰ ژ  ا تیر ر  د
ایران  فرهنگی  رایزنی  توسط 

در قرقیزستان منتشر شد.
در ابتدای این اثر مقدمه ای 
از بک جان احمداف، نویسنده، 
 - علمی  مرکز  رئیس  و  مورخ 
به  موسوم  بین المللی  آموزشی 
موالنا جالل الدین در قرقیزستان 
و پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران در بیشکک درج شده است.
پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی کشورمان در این باره گفت: تصوف 
از معدود موضوعاتی است که هرگاه درباره آن سخن بگویید مخاطب 
خاص خودش را دارد. این موضوع آن قدر جذاب است که نوسانات 
سیاسی و اقتصادی نمی تواند تاثیر چندانی بر مخاطبان آن بگذارد. 
کتاب »جست وجو در تصوف ایران« یکی از آثار قابل توجهی است 
که در این زمینه منتشر شده است. این اثر کتابی است تحقیقی در 
زمینه تاریخ تصوف در ایران و شرح حال صوفیان این دیار که توسط 
دکتر عبدالحسین زرین کوب، ادیب، مورخ، اسالم شناس، ایران شناس، 
محقق و نویسنده بزرگ معاصر نوشته شده و اولین بار در سال ۱۳۵۷ 

در انتشارات امیرکبیر تهران به چاپ رسیده است.  
رایزن فرهنگی کشورمان در قرقیزستان افزود: در مهد تصوف، 
صوفیه خراسان، خراسان و پیرانش، مرده ریگ ایران باستانی، امام 
غزالی و برادرش، مکتب بغداد، ماجرای حالج و شبلی، آرامش در 
بغداد، باباطاهر و عین القضات، از پیران پارسی، شعر صوفیه )سنائی 
و عطار(، دنیای موالنا جالل الدین، شعر صوفیه بعد از موالنا، اهل 
مالمت و فتیان، قلندر و خاکسار، یادداشت ها و گزیده نکته ها عمده 

مندرجات این کتاب را تشکیل می دهند.

نامزدهای بخش نقد ادبی جایزه جالل معرفی شدند
ادبی  نقد  بخش  نامزدهای 
ادبی  جایزه  دوره  سیزدهمین 
جالل آل احمد توسط دبیرخانه 

این  جایزه معرفی شدند.
راه یافته  کتاب  پنج  اسامی 
به مرحله نهایی بخش نقد ادبی 

این  داوران  از سوی  احمد  ادبی جالل آل  سیزدهمین دوره جایزه 
بخش معرفی شدند.

براساس اعالم دبیرخانه سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل 
به  راه یافته  نامزد  پنج  اسامی  ادبی،  نقد  بخش  داوران  آل احمد، 
زیر  شرح  به  الفبا  حروف  ترتیب  به  را  بخش  این  نهایی  مرحله 

اعالم کردند:
- اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی ، بهمن نامور مطلق 

، انتشارات سخن 
- تاریخ بدن در ادبیات ، سید مهدی زرقانی )با همکاری: زهرا 
آقابابایی خوزانی، امید ایزانلو، فاطمه جهانپور، حمید خادمی، محسن 

شرفایی و فرزانه فرخ فر( ، انتشارات سخن
بزرگ  روایت  ابومسلم نامه،  )پیش درآمد  مسیب نامه  حماسه   -
آسیای میانه( ، تصحیح و تحقیق از میالد جعفرپور ، انتشارات دکتر 

محمود افشار با همکاری انتشارات سخن
- روایت شناسی درام )نگاهی روایت شناسانه به ادبیات نمایشی 

ایران( ، پرستو محبی ، نشر جام زرین
- فلسفه »داستان« داستان ، احمد شاکری ، پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسالمی
و  سنگری  محمدرضا  شعیری،  حمیدرضا  داوری  به  آثار  این 
ادبی  جایزه  دوره  نهایی سیزدهمین  مرحله  به  نژاد  پارسی  کامران 

جالل آل احمد راه پیدا کردند.
گروه  چهار  در  احمد  جالل آل  ادبی  جایزه  دوره  سیزدهمین 
»داستان بلند و رمان«، »مجموعه داستان کوتاه«، »نقد ادبی« و 

»مستندنگاری« برگزار می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

در سوگ »بانوی زبان فارسی«

مرگ پایان کبوتر نیست
بهادر باقری*  

بار دیگر وزیدن سَمومِ جان  شکار 
و  یگانه  و  دردانه  خواهری  کرونا، 
مسئولی جان آگاه، دلسوز و مهرآیین 
را از بوستان سبزاسبز زبان و ادبیات 
فارسی چید و ما را در سوگ سترگ 
و جان  سوز وی نشاند. هنوز داغ خواهر 
دکتر  خانم  ما  گران  ارج  همکار  و 
عصمت اسماعیلی بر دل و جان مان 
تازه بود که جاودان یاد سرکار خانم 
نیک  یاران  از  استادزاده،  زهرا  دکتر 
باسابقه مرکز  و  کاربلد  کارشناس  مخلص،  دردآشنا،  دلسوز،   اندیش، 
زبان  )معاونت گسترش  علوم  وزارت  بین  المللی  علمی  همکاری های 
فارسی و ایران شناسی در دانشگاه  های خارج از کشور( به دیدار حق 

شتافت و ما را در این مسیر دشوارگذر، تنها گذاشت.
رفتّی و رفتن تو، آتش نهاد بر دل

از کاروان چه مانَد، جز آتشی به منزل؟
 بانوی واالَمنشی که بیش از 2۰ سال، عمر پربار و برکت خویش را 
صرف گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان کرد؛ عضو هیأت علمی و 
رئیس اداره اعزام در معاونت گسترش بود؛ آشنایی بی  نظیری با استادان 
داخلی و خارجی، کرسی ها، سفیران، رایزنان فرهنگی و دیگر مدیران 
بخش  های مختلف و مسائل اداری و اجرایی مربوط به گسترش زبان 
فارسی داشت. بین استادان و دیگر مسئوالن و شیفتگان این عرصه، 
جایگاه علمی و اجرایی شایسته و بایسته  ای داشت و همواره شاهد آن 
بودیم که تا دیروقت در وزارت علوم و پس از آن نیز در فضای مجازی، 
مشغول کار خود و هماره در دسترس استادان بود و حل و فصل مشکالت 

و پیگیری کارهای شان را، وظیفه وقت و بی وقت خود می  دانست.
و  کاری  اسراِر  و محرم  را سنگ صبور  ایشان  اعزامی،  استادان 
خانوادگی خود می دانستند و یقین داشتند که وقتی موضوعی را با وی 
درمیان می  نهند، تمام همت و تالش خود را به کار می  گیرد تا بهترین و 
سریع  ترین راه حل را بیابد و به کار گیرد. نظم، دقت، دلسوزی، سرعت 
عمل، غیرت کاری و سازمانی، خوش برخوردی و رعایت شأن و جایگاه 
استادان و سالمت نفس ایشان، زبانزد همگان بود و »قولی است که 

جملگی برآنند«.
در دوسالی که توفیق همکاری با ایشان را در وزارت علوم یافتم، 
دریافتم که چقدر شیفته کار و بار خویش است و چقدر صمیمانه، صادقانه 
و همراه با ُخلق خوش و روی باز، بی مزد و منت، ذوب در کار و بار 
خویش است و در گره  گشایی از کارهای فروبسته می  کوشد و از پای 
نمی نشیند. فکر نمی  کنم در این دو سال، دو هفته به مرخصی رفته باشد. 

اگر هم می  رفت، کاماًل در دسترس و پیگیر کار خود بود.
این حرف  ها را نه حاال که از دستش داده ایم و اشک ریزان در سوگش 
نشسته ایم بر قلم جاری می  کنم؛ که هرگاه فرصتی بود، قدرشناسانه و 
باافتخار، از اخالص و اشتیاق و درستکاریِ دم  افزون ایشان سخن گفته  ام 
و او را بانوی زبان فارسی خوانده  ام و خوشحالم که تا بود، در حد معرفت 
و توش و توان خویش، قدرش را دانستیم و بر صدرش نشاندیم و چه 
صدری واالتر از دل  های دوستان و دوستدارانش که جایگاه ابدی اوست!

 ما، کرسی  های زبان و ادبیات فارسی در جهان و استادان اعزامی 
دوره  های مختلف، روز تلخ، کمرشکن و نفس  گیری را پشت سر نهاده  ایم 
و یقین داریم که فقدان زهرا بانو، به هیچ روی، جبران نخواهد شد و 
شخصیت خودساخته و مدیر و مدبّرش تکرارناپذیر خواهد ماند. اما به یاری 
خداوند می  کوشیم آرزوهای معصومانه اش را برای پراکنده شدِن عطر 
زبان و ادب فارسی و فرهنگ گران سنگ ایرانی در گوشه گوشه گیتی 

دنبال و محَقق کنیم.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم، دوام ما
زهرا استادزاده، عضو هیأت علمی معاونت گسترش زبان فارسی 
مرکز همکاری های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. او لیسانس زبان 
و ادبیات فارسی و فوق لیسانس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی  زبانان 
خود را از دانشگاه عالمه طباطبایی اخذ کرده بود. همچنین مقاالت 
متعددی در موضوع کرسی  های زبان و ادبیات فارسی و نیز زبان و ادبیات 
فارسی کالسیک و معاصر و زبان شناسی نگاشت و در همایش  های متعدد 

داخلی و خارجی مشارکت داشت. 
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»ایوب خان« منتظر تغییر شرایط است

و  نویسنده  کام  دژا میر  ا
نمایش  گفت  تئاتر  کارگردان 
»ایوب خان« که پیش از این در 
فضاهای بازی چون کاخ سعدآباد 
داشته،  اجرا  چیتگر  دریاچه  و 
نیازمند  رفتن  برای روی صحنه 

تغییراتی اندک است و از طرف دیگر باید 
برای هماهنگ سازی ویدئو آرت ها با فضای اصلی نمایش در سالن 
هم تمرین داشته باشیم. اما فعاًل فعالیت های تئاتری تعطیل است و 

تا زمانی که شرایط برای اجرا میسر نشود، ناچاریم منتظر بمانیم.
این کارگردان و مدرس تئاتر یادآور شد: داستان نمایش در اواخر 
دهه 4۰ و اوایل دهه ۵۰ می گذرد و ماجرای زنی را روایت می کند که 
قرار است شوهرش که چند مأمور ژاندارمری را زده است، اعدام شود. 

حضور داور ایرانی در جشنواره جیپورهند

حامد سلیمان زاده مدرس و 
منتقد بین المللی سینما با دعوت 
جشنواره  دبیر  راج  هانو  رسمی 
به عنوان  جیپور  فیلم  بین المللی 
سیزدهمین  اصلی  بخش  داور 

دوره جشنواره جیپور کشور هند برگزیده 
شد.

در این دوره از جشنواره ۱4۸4 اثر شامل فیلم بلند سینمایی، 
مستند کوتاه و بلند، فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن، موزیک ویدئو، 
وب سری، فیلم های موبایلی و فیلم دانشجویی از ۸۰ کشور جهان 
به دبیرخانه ارسال شد که از این میان ۱۶۱ اثر انتخاب شده از ۳۸ 

کشور جهان مورد قضاوت هیات داوران قرار می گیرد. 

آلبوم »أرِض َموات« منتشر شد

آلبوم »أرِض َموات« در قالب 
سه اثر موسیقایی برای ساز»فاگوت« 
به آهنگسازی کارن کیهانی، کاوه 
میرحسینی و آرمین صنایعی منتشر 
شد.»دّره - برای ساز فاگوت و نوار 

مغناظیسی« شامل »نسمه«، »کوه« و 
»فرار« به آهنگسازی کاوه میرحسینی، 
»مینا - برای سولوی فاگوت« به آهنگسازی آرمین صنایعی و »این 
مزرِع بی بر - برای ساز فاگوت و ساز عود« به آهنگسازی کارن کیهان 
سه قطعه  گنجانده شده در این آلبوم را تشکیل می دهد.تهیه کنندگان 
این آلبوم در توضیحی تکمیلی  متذک شده اند: »فاگوت« به آلمانی یا 
»باسون« به انگلیسی سازی است از خانواده سازهای بادی  چوبی که 

عمدتاً در ارکستراسیون های بزرگ دیده می شود. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»اقیانوس پشت پنجره« در چین  جریان یافت
 

قیانوس  »ا سینمایی  فیلم 
نویسندگی  به  پنجره«  پشت 
در  نبی زاده  بابک  کارگردانی  و 
»گلدن  جایزه  چشم انداز  بخش 
روستر« چین به نمایش در می آید

این فیلم که از تولیدات امور 
سینمایی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در سال ۱۳۹۸ است و چهارمین حضور بین المللی خود را 
در این رویداد هنری تجربه می کند.قهرمان داستان »اقیانوس پشت 
پنجره« نوجوان روستایی باهوشی است که برای معرفی جزیره و 
خانواده اش تصمیم جالبی می گیرد. او گروهی را جمع می کند، به 
نقاط دیدنی و توریستی جزیره می برد و برای گردشگران  خارجی 

موسیقی و نمایش اجرا می کند.
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

شکل  روزبه روز  کشور  موسیقي  صنعت  در  ترانه  که  روزهایي  در 
و  قدیمي تر  ترانۀ سرایان  هستند  مي کند،  پیدا  بي کیفیتي  و  دم دستي تر 
شاخص تري که هنوزهم برایشان ترانه و شعر شکلي جدي و حرفه اي دارد. 
سعید بیابانکی نامی آشنا در عرصه شعر عاشقانه، اجتماعی، آیینی و طنز 
است. او بیش از ۱۱ کتاب چاپ شده دارد که نه ترنجی، نه اناری، سکته 
ملیح، چقدر پنجره، یلدا، نامه های کوفی، نیمی از خورشید، جامه دران و رد 
پایی بر برف عناوین برخی از این آثار هستند. کتاب سنگچین این شاعر 
برنده جایزه کتاب فصل و نامزد جایزه کتاب سال شده است. بیابانکی 2 
دوره دبیر جشنواره شعر و داستان جوان سوره بود و یک دوره هم دبیر علمی 
جشنواره شعر فجر. مجری گری و سردبیری برنامه تلویزیونی نقد شعر هم 
کارگروه شعر  رئیس  در حال حاضر  بیابانکی  اوست.  فعالیت های  دیگر  از 
حوزه هنری است و یکشنبه شب ها راه شب را در رادیو ایران اجرا می کند. 
علیرضا  افتخاری،  علیرضا  همچون  خوانندگانی  با  موسیقی  عرصه  در  او 
عصار، حجت اشرف زاده، مجید اخشابی، حمید غالمعلی، حسام الدین سراج، 
حمیدرضا ترکاشوند و محسن طاها همکاری داشته است. بیابانکی فروردین 
سال ۹۱ به دعوت مشفق کاشانی به عضویت شورای شعر وزارت ارشاد درآمد 

و فروردین سال ۹۸ از عضویت در این شورا کناره گرفت.

اصفهان  در  استاد شجریان  زنده یاد  کنسرت  برپایی  در  بار  دو  -شما 
نقش داشتید. این هنرمند در طول دوران فعالیتش انتخاب هایی داشت که 

می تواند برای نسل جدید الگو باشد. از تجربه همکاری با استاد بگویید...
*من از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۷۸ مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان بودم. آن زمان فضای تازه ای در عرصه 
فرهنگ باز شده بود. در روابط عمومی دو برنامه پیشنهاد دادیم که عملیاتی 
شدند. نخستین برنامه کنسرت برای گروه آوا که در نوروز سال ۱۳۷۷ با حضور 
استاد شجریان، داریوش پیرنیاکان، بهزاد فروهری، محمد فیروزی، سعید 
فرج پوری و همایون شجریان که آن موقع تنبک می زد در دانشگاه اصفهان 
برگزار شد؛ بعدها قطعات آن در آلبوم آهنگ وفا نشر یافت. سال بعد از آن 
نیز از ارکستر ملی ایران دعوت کردیم تا در مجموعه چهل ستون اصفهان 
کنسرت برگزار کنند. در این دو برنامه شاخص هنری هم مجری بودم، هم 
مدیر روابط عمومی و تبلیغات. آن موقع اینترنت هم نبود و اطالع رسانی ها 
به صورت پالکاردهای شهری و یا آگهی از طریق رادیو و تلویزیون صورت 
می گرفت. دشواری های خاص خودش را داشت ولی عده زیادی از سراسر 
ایران بلیت خریدند و در آن برنامه شرکت کردند. در آن برنامه ها  عالوه بر 
استاد شجریان، علی تجویدی، بیژن ترقی و فریدون مشیری هم حضور پیدا 
کردند. معتقدم استاد شجریان نسخه آهنگین و موسیقیایی ادبیات کالسیک 
افرادی  برای  بسیار خوبی  این می تواند سرمشق  ارائه کرده است و  را  ما 
باشد که قرار است در این حوزه فعالیت کنند. یکی از توفیقاتی که زنده یاد 
شجریان داشت و تبدیل به یک متر و معیاری برای موسیقی باکالم شد، 
انتخاب شعر بود. او مناسب شرایط روز جامعه، اثر ارائه می کرد و به قولی 

مناسب خوان بود و آیینه حال روزگار.

-عمده ترین مشکل ترانه سرایی دو دهه اخیر را در چه مواردی می دانید؟
*وقتی به حوزه موسیقی و ترانه می رسیم طبیعتا با یک هنر ترکیبی 
هنر  یک  خودش  خالص  و  خاص  به طور  شعر  هستیم.  مواجه  تلفیقی  و 
مستقل است و موسیقی بی کالم نیز همین استقالل را دارد. وقتی این دو با 
همدیگر ترکیب می شوند حضور گروهی دیگر به عنوان خواننده، آهنگساز و 
تنظیم کننده هم معنا پیدا می کند و هم چنین مخاطب که یک جامعه بزرگی 
است هم یک ضلع این ماجرا را تشکیل می دهد. الجرم توفیق و مانایی 
یک اثر موسیقیایی با کالم که به آن تصنیف یا ترانه می گوییم، وقتی اتفاق 
می افتد که چند ویژگی داشته باشد. نخست این که باید هر چیزی سر جای 
خودش باشد. یعنی اگر قرار است کالمی را با یک موسیقی ترکیب کنیم، 
شاعر، آهنگساز و تنظیم کننده باید کارشان را درست انجام بدهند. از همه 
این ها مهم تر شرایط تاریخی و اجتماعی انتشار اثر و ذوق، انتخاب و پسند 
مخاطب است. مایاکوفسکی می گوید: شعر سفارش جامعه به شاعر است. 
جامعه در مقاطع مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی یک چیزی 
و  کنید  منع  را  جامعه  نمی توانید  مطالبه می کند. شما هرگز  هنرمند  از  را 
بگویید هرگز نباید از هنرمند چنین چیزی مطالبه کند، چرا که هنرمند زبان 

گویای اجتماع است. جامعه ای که قادر به سخن نیست ولی همواره مطالبه گر 
است، در صورتی که هنرمند این زبان را دارد. همه این ها دست به دست 
هم می دهد و یک اثر موسیقیایی با کالم را شکل می دهد و آن اثر در زمان 
عرضه خودش اثرگذار و پایا می شود و می ماند. چه بسا شما اگر به پس 
پشت ماجرا نگاه کنید، متوجه می شوید بسیاری از آثار موسیقیایی در اثر یک 
مطالبه اجتماعی و در یک شرایط سیاسی و تاریخی شکل گرفته است. مثال 
سرود مشهور ای ایران در یک شرایط تاریخی، فرهنگی و سیاسی شکل 
گرفته است که اگر امروز ساخته می شد با آن اقبال مواجه نبود. بزرگ ترین 
و بهترین داور، گذر زمان است. مردم هم گاهی در داوری خودشان خطا 
می کنند ولی تاریخ خطا نمی کند. تاریخ آن دانه درشت ها را نگه می دارد و 
دانه ریزها را حذف می کند. این جبری است که تاریخ به آثارهنری تحمیل 
در  به زور  را  می توانید خودتان  نه  است. شما  دلچسبی  جبر  اتفاقا  و  کرده 
حافظه ها جا بدهید و نه می توانید اثرتان را به زور از حافظه تاریخی پاک 
کنید. یک اثر موسیقیایی وقتی عرضه می شود، باید یک ویژگی برجسته  
داشته باشد و آن زمزمه پذیری است. برخی از خواننده های بزرگ آن قدر 
فنون و ظرایف خوانندگی شان باالست که مردم قادر به زمزمه آثار آن ها 
نیستند. زنده یاد استاد شجریان از معدود خوانندگان موسیقی سنتی هستند 
که تقریبا بیشتر آثارشان و به ویژه آثاری که در حوزه تصنیف و ترانه منتشر 
کرده اند قابل زمزمه است. مردم باید آثار را بشنوند، با آن عاشق شوند شاد 
شوند، بخندند، بگریند، خشمگین شوند، زندگی کنند و در یک کالم، لحظه 
داشته باشند. همه این ها باید اتفاق بیفتد تا حافظه تاریخی موسیقیایی، یک 
اثر را بپذیرد. شاعرانی داریم که در طول تاریخ ادبیات آهنگین و موسیقیایی، 
شاعر نامیده می شوند و یک گروه هستند که ترانه سرا و تصنیف سرا نامیده 
می شوند. یک عده مثل رهی معیری هستند که هم شاعرند و هم ترانه سرا. 
به نظرم ترانه سرایی یک هنر فراتر از شاعری است و به یک قابلیت باالتری 
نیاز دارد. شما باید توانایی این را داشته باشید که بر یک ملودی و آهنگی که 
هنوز کالم بر روی آن نیست و تشنه کالم است، معادل آن ضرب آهنگ و 

هجاهای عروضی، کالم تعبیه کنید که در نتیجه کار دشوارتری است. چیزی 
که امروز به نام ترانه سرایی مشهور شده و همه خودشان را ترانه سرا می دانند 
عمال ترانه سرایی نیست، بلکه یک جور شاعری دم دستی و درجه چندم است 
که عرضه می شود. شعری که اصول اولیه شعر، کالم و سخنوری در آن 
دیده نمی شود و اصال پای بند به زبان فارسی نیست. ترانه سراهای امروز و 
به ویژه در نسل جوان عمدتا شاعران ناموفقی هستند. یعنی افرادی هستند 
که در عرصه شعر موفق نبوده اند و به ناچار به ترانه سرایی روی آورده اند تا 
ایرادهای شعرشان را پشت نقاب آهنگ و صدای خواننده پنهان  عیب و 
کنند. شاعری که بخواهد کار کالسیک کند و به شعر سنتی پای بند باشد 
باید اصول و قواعد این هنر را بداند و وزن، قافیه، قوالب و زبان را بشناسد. 
شما تا در یک عرصه شاعری فعالیت نکنید، نمی توانید در عرصه ترانه سرایی 
هم موفق شوید. این که مثال کلمه برویم را بریم بگویید ترانه سرایی نیست. 
عبارات به زور آهنگین شده روز و تعبیرات کوچه و بازار که ورد زبان نسل 

امروز است را هرگز نمی توان شعر و ترانه نامید.

در  نمی توانید  نکنید،  فعالیت  شاعری  عرصه  در  تا  می گویید  -شما 
ترانه سرایی هم موفق شوید. اما این اتفاق به سادگی افتاده است. وقتی هم به 
آن انتقاد می شود می گویند چنین چیزی را جامعه می خواهد و فروش هم دارد!

*جامعه حتما چنین چیزی را نمی خواهد. این ماجرا از زمانی به وجود 

آمد که این جنس موسیقی و کالم تبدیل به تجارت شد. شما اگر پول کالن 
دست تان باشد قادر هستید هر کاری انجام دهید با تبلیغات قادر به عرضه و 
فروش هر چیزی هستید. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می توان با تبلیغات 
گسترده فروخت و به قول معروف متاع کفر و دین بی مشتری نیست. مثال 
چرچیل روابط عمومی خوبی داشت، در سیاست هم صاحب نفوذ بود و در 
اقتصاد هم دانش زیادی داشت. می توانست به راحتی هر محصولی را به 
فروش برساند. نقل شده که به اسکیموها که در برف و یخ زندگی می کنند هم 
یخچال فریزر فروخته است! با روابط عمومی و تبلیغات، همه کار می شود کرد.

-این گفته شما، صحه گذاشتن بر سلطه سرمایه گذار است. پس فرهنگ 
اینجا چه نقشی دارد؟

ما  این بالیی است که دالالن سر  *دقیقا سلطه سرمایه گذار است. 
آورده اند مثل سایر بخش ها. شما در فضای مجازی به راحتی می توانید یک 
سوژه را ایجاد کنید و با تبلیغات و پول این سوژه را ظرف یک ماه تبدیل به 
چهره موقت کنید و از آن پول در بیاورید. مهم نیست که این چهره می ماند 
یا نه، بلکه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که شما در کوتاه مدت از 
او سود می برید. این چیزی که باب شده و پر از غلط است، به نظرم بیشتر 
یک ابزار تجاری است تا ابزار هنری. در واقع هنر با این چیزها سروکار ندارد.

-به نظرتان چرا موسیقی پاپ امروز نسبت به قبل ترانه ماندگار ندارد؟
*42 سال از انقالب اسالمی می گذرد ولی هنوز نتوانسته ایم یک ترانه 
حتی به شهرت لب کارون نعمت اهلل آغاسی هم عرضه کنیم! به نظرم به خاطر 
بحث تجاری بودن آن است. نتیجه کوتاه مدت فکر کردن همین می شود. 
در مقابل این گروه، موسیقی سنتی ایران را هم داریم. مثال شما در کارهای 
استاد شجریان یک کار ضعیف پیدا نمی کنید چون شعرهایی که می خواند به 
ادبیات کالسیک ما متصل است. ادبیات کالسیک خودش را در طول تاریخ 
غربال کرده است. دانه درشت های ادبیات اتفاقا قابلیت تجاری شدن زیاد 
دارند. مگر نمونه کارهایی که در موسیقی پاپ محسن چاوشی و دیگران ارائه 
داده اند غیر از این است؟ مگر شعرهایی که از شهریار، وحشی بافقی، خیام 
و موالنا خوانده اند جزو ادبیات کالسیک ما نبود؟ پس چرا از آنها استقبال 
شد؟ چون او فقط به تجارت فکر نمی کرد و به فکر عرضه کار هنری بود. 
من نمی توانم راه حل ارائه بدهم و فقط طرح مشکل می کنم. اگر بخواهیم 
وضعیت موسیقی پاپ از این شرایط در بیاید باید بخش سلطه ثروتمندان 
هنرناشناس و تاجر را حذف یا کم کنیم. در حال حاضر زور آن ها زیاد است.

-آیا کار ترانه انتقال اندیشه است یا نوعی سرگرمی محسوب می شود؟
*به نظرم کار هنر سرگرمی نیست. یعنی موسیقی برای سرگرم شدن 
نیست. طرفدار هنری هستم که شما را به فکر وا می دارد. بسیاری از موسیقی ها 
کالم ندارند ولی شما را به فکر وا می دارد. مثال موسیقی نی نوا اثر استاد حسین 
علیزاده یک سمفونی موفق بی کالم است یا باران عشق اثر ناصر چشم آذر. 
این ها موسیقی هایی هستند که اندیشه ای پشت آن ها وجود دارد و آدم را به فکر 
وامی دارند. من با موسیقی سرگرم کننده موافق نیستم، مگر در چیزهای موقتی. 
یک سری آثار پیش از انقالب وجود داشت که از تلویزیون پخش می شد و آثاری 
بود که از تلویزیون پخش نمی شد و از آن ها به نام موسیقی کوچه بازاری یاد 
می کردند. آن موقع موسیقی هایی که از تلویزیون پخش می شد همه چیزشان 
درست بود ولی االن برعکس شده است! یعنی موسیقی های بی خود و پر از 
غلط به آنتن تلویزیون رسمی راه پیدا کرده است. حاال می گوییم جلوی فضای 
مجازی را نمی شود گرفت ولی آیا جلوی تلویزیون را هم نمی توان گرفت؟ 
خواننده هایی که با پشتیبانی بخش تجاری راه به راه به برنامه های پر بیننده 
تلویزیون دعوت می شوند واقعا کجای موسیقی، ادبیات و هنر قرار دارند؟ شما 
اگر آثار کوچه بازاری دهه های 4۰ و ۵۰ ایران را در نظر بگیرید، االن جزو 
آثار فاخر ما محسوب می شوند! یعنی یک سیر نزولی شدید در موسیقی پاپ 
اتفاق افتاده است. حاال این وسط استثنا هم وجود دارد ولی درباره استثناها 
صحبت نمی کنیم. اگر بخواهیم استثنا قایل شویم، هم آثار پاپ خوب و هم 
سنتی می توان پیدا کرد. در مقابل هم آثار سنتی بد داریم و هم آثار پاپ بد. 
به نظرم می آید که همه تقصیرات را نباید گردن وزارت ارشاد یا شورای شعر 
بی اندازیم. انگار یک اراده آهنینی پشت ترویج این جنس موسیقی وجود دارد 
که معلوم نیست از کجا نشات می گیرد و من نام آن را ابتذال نرم می گذارم.

-دلیل عامیانه شدن ترانه ها را در چه می دانید؟
*کل حرف ترانه های پاپ امروز که مد شده را می توان در نصف یک 

بررسي وضعیت ترانه در موسیقي کشور

سعید بیابانکي: استاد شجریان نسخه آهنگین ادبیات کالسیک ما را ارائه کردند

ورق A4 نوشت. آدم هایی که گوینده و سراینده این جنس از کالم ها هستند 
سراغ  به  غالبا  که  هستند  آهنگسازان  اصلی  مقصر  است.  همین  حدشان 
آدم های حرفه ای نمی روند چون آدم حرفه ای تن به هر کاری نمی دهد و اگر 
هم بپذیرد حتما قیمت گران تری دارد و سوم این که با هر کالم و مضمونی 
هم راه نمی آید. در عرصه موسیقی با کالم کار زیادی ندارم و شاید روی 
هم رفته در 2۰ قطعه موسیقی با آهنگسازان و خوانندگان همکاری کرده ام 
ولی نزدیک قطعات دیگری هم به من پیشنهاد شده که آن ها را رد کرده ام. 
آدم های حرفه ای سعی می کنند تراز هنری خودشان را حفظ کنند و زیر بار 
هر چیزی نروند. یک گروه دیگری هستند که تراز هنری برای آن ها اهمیت 
ندارد و ممکن است در درجه اول برای آن ها نام و نان اهمیت داشته باشد. 
همان طور که گفتم ممکن است شما چند نفر آدم حسابی خوب هم پیدا کنند 

که شاعر هستند ولی اکثرا آدم های ناکاربلد در این حوزه فعالیت می کنند.

-مثال می گویند وقتی خودم می توانم چنین ترانه هایی بگویم، چرا باید 
به ترانه سرا پول بدهم؟

*بله. شما وقتی شعر را از حالت تخصصی  خارج کنید و به یک چیز 
دم دستی و رایج که از همه برمی آید تبدیل کنید همین نتیجه را خواهید 
دید. از وقتی گوشی های هوشمند دوربین دار آمدند همه عکاس شدند ولی 
عکاس حرفه ای کسی است که تحصیل کرده، مهارت دارد و همه چیز را 
می شناسد. همه قرار نیست عکاس شوند و همه هم قرار نیست شاعر شوند. 
به نظرم عرصه ترانه سرایی بیشتر دست غیر حرفه ای ها افتاده است. یعنی 
بیشتر محل جوالن آن افراد شده است. مثال فالن آهنگساز می گوید چرا 
باید این قدر پول خرج ترانه کنم، می روم به یکی از نزدیکانم می گویم ترانه 
بگوید. یعنی عرصه رفاقتی شده است. من با تعدادی از آهنگسازان در ارتباط 
هستم. آهنگسازی موفق است که ادبیات، شعر و عروض بداند. متاسفانه یک 
تعدادی از آهنگسازان این چیزها را نمی دانند و برای آن ها اهمیتی ندارد 
که شعر معنا می دهد یا نه. برای آن ها همین که شعر و کالم روی موسیقی 
چفت شود کافی است. االن به حداقل ها راضی شده اند. در یک جایی گفتم 
شما اگر بخواهید برای تاسیس یک آپاراتی مجوز بگیرید، همین طور به شما 
مجوز نمی دهند و اول از همه باید چهارتا تایر بشناسید ولی اگر بخواهید 
خواننده شوید، کسی از شما نمی پرسد شعر می دانید یا نه؟! هیچ آزمونی برای 
خواننده ها وجود ندارد. این عرصه باید یک عرصه تنگ تری باشد. من هر 
چقدر به آثار پیش از انقالب نگاه می کنم انگار آن موقع حساب شده تر کار 
می کردند و به این راحتی ها اجازه نمی دادند صدای کسی از رسانه مردمی 
انتشار همین آثار سخیف، غلط و دم دستی است که زبان  با  منتشر شود. 
فارسی آسیب می بیند. اثر نباید متعلق به صاحب اثر باشد و پس از مرگ  
صاحب اثر هم باید حیات داشته باشد که به نظر من اغلب آثار امروزی این 
ویژگی را ندارند. طرف به واسطه حضور در کنسرت های متعدد و تبلیغات 
گسترده در شبکه های اجتماعی حضور دارد وقتی در این دو حضور نداشته 
آثار خوب را هم  نیامده است. شما  از او در  انگار هرگز صدایی هم  باشد 
می توانید پیدا کنید ولی اگر آثار خوب را در مقابل آثار بد بگذارید یک حجم 
اندک است. به نظرم راهش بگیر و ببند نیست، بلکه شما باید اثر خوب را 
با بانگ بلند عرضه کنید. وقتی یک جایی با صدای بلند فریاد بزنید دیگر 
صدای کسی که صدای ضعیفی دارد شنیده نمی شود در حال حاضر عکس 

این ماجرا اتفاق افتاده؛ صدای آثار بد بلند است.


