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صالحی اميری:

 جودو به جايگاه 
واقعی خود 
برمی گردد

هنگ 7فر

در  كشور  سينماي  حضور  به  اخير  سال هاي  در 
جشنواره هاي بين المللي عادت كرده ايم و كسب افتخار 
براي اهالي سينما در جشنواره هاي معتبر اروپايي به 
يك موضوع عادي برايمان تبديل شده است و حتي 
كسب اسكار نيز توسط اصغر فرهادي باعث شده تا 

بسيار بلندپروازانه تر در اين زمينه فكر كنيم.

با حضور سيدرضا صالحی اميری رئيس كميته ملی 
فدراسيون  رئيس  اسماعيلی  مير  آرش  و  المپيك 
استاد  تقديم  كشور  جودو   9 دان  نخستين  جودو 
رضا مدنی و استاد محمد كيهان از پيشكسوتان و 

پيشگامان اين رشته المپيكی كشور شد.

»فرهاد باغشمال« نويسنده كتاب طنز »فراكسيون آی 
نََفس ِكش« )شامل ۳۰ يادداشت طنز( با بيان اينكه 
شوخ طبعی های برخی از مردم با طنز يكی نيست، گفت: 
طنز روی خط قرمز می ماند ولی از آن رد نمی شود. طنز 

لَج می كند، اما كينه و دشمنی ندارد.

طنز روی خط قرمز 
می ماند ولی از آن 

رد نمی شود

بزرگ ترین فرصت برای ساختن آینده
 نظام تعلیم و تربیت است

وزیر آموزش و پرورش گفت: بزرگترین فرصت جمهوری 
اسالمی و هر نظامی برای ساختن آینده، نظام تعلیم و تربیت 

است.
محسن حاجی میرزایی در جلسه شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج 
دفاع  در  را  خود  جایگاه  آموزی  دانش  بسیج  داشت:  اظهار  دانش آموزی 
مقدس و جنگ تحمیلی مشخص کرد هرچند خروجی آن ۳۶هزار دانش 
آموز شهید بود اما پشتوانه آن خیل عظیمی از دانش آموزانی بودند که 
دوران  در  باالیی  سهم  آموزان  دانش  و  کردند  حمایت  را  مقدس  دفاع 

دفاع مقدس داشته اند.
صفحه ۳

نفت  تولید  داد  نشان  رویترز  نظرسنجی 
تولید  افزایش  تاثیر  تحت  نوامبر  در  اوپک 
لیبی که محدودیت عرضه سایر اعضای این 
گروه را جبران کرد، برای پنجمین ماه متوالی افزایش 

پیدا کرده است.
نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک در نوامبر ۲۵.۳۱ 

میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که ۷۵۰ هزار بشکه 
در روز در مقایسه با اکتبر افزایش داشته است.

لیبی که از مشارکت در پیمان کاهش تولید اوپک 
پالس معاف بوده است، تولیدش را که در ماههای پیش 

تقریبا فلج شده بود به سرعت بهبود بخشیده است .
صفحه ۳

توليد ماهانه نفت اوپك افزايش يافت

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ابوالقاسم شهالیی مقدم
اخیرا به طور غیررسمی اعالم شده که در طول 
طرح فصلی خرید کتاب در پاییز امسال، رقمی حدود 
۲۰ میلیارد تومان کتاب عمومی، که مشمول طرح یارانه  
فصلی است، فروش رفته است، آن هم در مدت زمان 
کوتاه چند هفته . براساس این ادعا، می توان اجماال 
نتیجه گرفت، کل مبلغ ۴ میلیارد تومانی که به یارانه   
طرح فصلی پاییزه اختصاص یافته، در مدتی کوتاه به 
مصرف رسیده است؛ همچنین می توان نتیجه گرفت که 
اگر رقم یارانه  فصلی بیشتر بود و زود به اتمام نمی رسید 
و کل فصل پاییز را پوشش می داد، شاید مبلغ خرید 

کتاب، خیلی بیشتر هم می شد.
تکیه بر درستی یا نادرستی ارقام باال به هیچ وجه 
مد نظر من نیست ولی چون دو نتیجه  متناقض از آن 
گرفته شده که »مردم زیاد کتاب می خرند« یا »زیاد 
کتاب نمی خرند«، آن را صرفا به عنوان بهانه ای برای 

طرح مبحث زیر قرار می دهم.
حقیقت این است که ما آمار رسمی کل فروش 
کتاب عمومی )غیر درسی و دانشگاهی( در کل سال 
اعالمی،  رقم های  و  نداریم  اختیار  در  را  کشور  در 
عمدتا حدسی و تخمینی است. وقتی اعداد و ارقام 
را بر اساس دیتاهای مستند در اختیار نداریم، نه در 
مورد مبلغ کل خرید کتاب، نه در مورد میزان )تعداد و 
ساعت و صفحه...( امانت گرفتن کتاب از کتابخانه های 
عمومی، نه در مورد نوع و ژانر مطالعه  کتابخوانان، نه در 
مورد میزان کتابخوانی گروه های مختلف سنی، نه در 
مورد کتابخوانی افراد شاغل و غیر شاغل، نه در مورد 
کتابخوانی گروه های مختلف درآمدی و امثال این ها، 
همه  سخن ها و ادعاها، غیرمستند و براساس حدس و 
تخمین است و ارزش علمی ندارد؛ لذا گاه ادعا می شود 
که »کتاب، خوب فروش می رود«، یا »کتاب خوب، 
فروش می رود«، گاه ادعا می شود کتاب، کم فروش 
می رود، یا گران بودن کتاب، علت فروش نرفتن یا کم 
فروش رفتن آن است، یا ادعا می شود گرانی و ارزانی 
تأثیری در تعداد فروش کتاب ندارد، یا ادعا می شود 
زن ها بیشتر از مردها کتاب می خوانند یا بالعکس، و قس 

علی هذا؛ همه  این ادعاها غیر علمی است.
عالوه بر این ها، دقیقا نمی دانیم چه مقدار کتاب 
الکترونیکی در کشور به فروش می رسد، چه مقدار 
کتاب  مقدار  چه  می شود،  خریداری  نفیس،  کتاب 
فانتزی، که استفاده  از آن مطالعه محسوب نمی   شود، 

تولید و فروخته می شود، و غیره. انواع و اقسام اطالعات 
و دیتاهای دیگر هم در مورد تولید کتاب و خرید کتاب 
و خواندن کتاب، شایسته  گردآوری، تحقیق و تحلیل 
است، که برخی توسط بعضی عالقه مندان، و برخی از 
سوی پژوهشگران کتاب و نشر و حتی پژوهشگاه های 
رسمی دولتی جمع آوری شده است، ولی تحلیل دقیق 
و منظم و علمی که بتوان بر مبنای آن تحلیل ها، 
برداشت ها و تحلیل های دیگر فلسفی، جامعه شناختی 
و روان شناختی بنا کرد و به چرایی ها پرداخت، کمتر 

به چشم می خورد.
 همچنین، ما آمار دقیقی از مبلغ کل کتابی که 
از سوی سایت های اینترنتی فروش می رود و نسبت 
آن با کل مبلغی که توسط کتابفروشی ها به فروش 
می  رسد نداریم، بنابراین، فی المثل نمی توانیم با استفاده 
از روش علمی بفهمیم تخفیف های عجیب و غریب 
میزان و چند درصد در فروش  برخی سایت ها چه 
کتابفروشی ها تأثیر می گذارد، همان طور که نمی دانیم 
فروش کتاب الکترونیک به چه میزان و چند درصد در 

افزایش یا کاهش فروش کتاب کاغذی مؤثر است.
 البته از پژوهشگاه های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و مؤسساتی که برای همین   قبیل مطالعات 
تأسیس شده و کار می کنند می توانیم انتظاراتی داشته 
باشیم، که باید داشته باشیم، و اگر چنین اطالعات 
دقیقی وجود دارد، می توان درخواست کرد در اختیار 
پژوهشگران، و عموم، قرار گیرد. خود صنف نشر و 
کتابفروش هم دارای پژوهشگران قابل و اهل فنی 
است که با اختصاص بودجه ای که برای تأمین ابزار 
و لوازم کار الزم است و می توان از جاهای دیگر زد 
و به این کار اختصاص داد، شایسته   مشارکت در این 

 گونه مطالعات هستند.
 نتیجه آنکه، صرفا با استناد به دیتاهای گردآوری 
شده  روشمند با روش های علمی و با استفاده از علم 
آمار و روش های تعریف شده و مرسوم در سایر علوم 
انسانی است که می توانیم در باب کتاب و کتابخوانی، 
علمی و دقیق حرف بزنیم، فکر کنیم و برنامه ریزی 
داشته باشیم؛ در غیر این صورت، مانند  سایر مسائل 
کشور، اعم از اقتصاد و سیاست و آموزش و بهداشت 
و فرهنگ، خیلی از ادعاها، غیر علمی است و تا در، بر 
همین پاشنه بچرخد و مرجعیت علم، به معنای امروزین 
کلمه، به رسمیت شناخته نشود، جدال و نزاع تخمین ها 

و حدسیات ادامه خواهد داشت.

سرمقاله
ضرورت پژوهش برای دستیابی به آمار مطالعه

غالمرضا فدایی
همه می دانند که فشار تحریمی آمریکا بر ایران در تاریخ 
سابقه نداشته و هیچ کشوری هم همچون ما مورد تهاجم قرار 

نگرفته است.
سؤال مهم این است که اگر این تحریم و تهاجم در نظر 
مسئوالن جدی بوده، متناسب با آن چه اقدامات مهمی برای خنثی 
کردن آنها انجام داده اند؟ اگر اقدامی جدی و اساسی صورت نگرفته 
باشد پس معلوم می شود برای آمدن امثال کری ها و اوباماها یا بدتر 
از آنها امیدی پنهان وجود داشته و اگر اینطور باشد باز باید منتظر 
فریب های دیگر و دفع الوقت های بیشتر و انتظارات و توقعات 
زیادتر از جانب آنها بود. اگر چنین باشد آیا نشانه های انتظار برای 
فرج بعد از شدت )رفتن ترامپ و آمدن بایدن( در ذهن بعضی ها 
وجود نداشته است و آن را به خوبی نمی توان رصد کرد؟ آیا نوع 

مکالمات آنها چنین مفهومی را القا نمی کند؟
زیاد شنیده شد که ما به امریکا اطمینان نداریم و حتی رئیس 
جمهور در مالقات با رهبری گفت که ما فهمیدیم که هیچکس به 
ما کمک نمی کند و ما باید روی پای خود بایستیم معنای آن این 
است که باید در مقابله با تحریم خائنانه و یکجانبه امریکا اقداماتی 

اساسی صورت می گرفت.
کشورهایی مثل ما مورد تحریم بوده اند که از جمله چین و 
روسیه را می توان مثال زد و دید که پوتین یا رئیس جمهور چین 
در مقابله با تحریم ها چه پیشرفتهایی کرده اند و ما چه کرده ایم؟ 
آیا می توانیم سرمان را در پیش دول دنیا، ملت خودمان و خدا بلند 
نگه داریم و پاسخ گوئیم؟ ما در کشور چه کم داریم که این همه 
محتاج شده ایم؟ ما از امکانات خدادادی و نیروی انسانی ماهر و 

غیر ماهر چقدر بهره برده ایم؟
موارد زیر از جمله مواردی است که مسئوالن باید بیایند با 

حفظ حق سؤال به مردم توضیح بدهند:
۱. در موضوع تولید با شعارهای رونق تولید و جهش تولید چه 
اقدامات مثبتی که در سطح جهانی و با مقایسه با سایر کشورها  از 
جمله کشورهای منطقه، که قابل به ذکر باشد انجام شده است؟ از 
اجرای فضاحت بار اصل ۴۴ روشن است و دست اندازهای فراوان 

در مسیر تولید و تولیدگرهم که معلوم است.
۲. وابستگی به دالر که آنهمه شعار آن داده شد تا چه اندازه 
محقق شده و معامالت پایاپای یا بر اساس ارزهای ملی طرفین 
تا کجا پیش رفته است؟ ما که بیشترین و سخت ترین تحریم ها 
را داشته ایم باید بیشترین اصرار را بر قطع وابستگی می داشتیم و 

کشورهای دیگر را هم تشویق می کردیم.
بیکاری و اشتغال نسبت به گذشته جقدر بیشتر شده   .۳
است؟ اشتغال فعال تا کجا تحقق یافته است و امید به آن چقدر 

افزایش یافته است؟
۴. خام فروشی که آفت بزرگ کاالهای صادراتی است و در 
مقابل، فراورده سازی می تواند ارزآوری خوبی داشته باشد مشخصًا 

چقدر و برای چه محصوالتی فراهم گشته است؟
به ویژه  و  برای چه محصوالت  تولید  ۵. تکمیل زنجیره 

تحقق  کشاورزی  بخصوص  و  صادراتی  راهبردی  محصوالت 
یافته است؟

۶. تکمیل خطوط ترانزیتی )زمینی، هوایی و دریایی( که به 
تنهایی می تواند کشور را از بسیاری از جهات از وابستگی رها کند 

تا چقدر گسترش یافته است؟
۷. بازاریابی برای فروش محصوالت و به ویژه توسط بخش 
خصوصی و علی الخصوص برای کشورهای منطقه تا چه میزان 
انجام شده و چند در صد آن ها توانسته اند از این بازاریابی ها 

حفاظت کنند و بازار دائمی برای کشور شوند؟
8. شرکت در معاهدات بین المللی و منطقه ای تا چه اندازه 
پیشرفت کرده است؟. هنوز در معاهده شانگهای ما میهمان هستیم 

و در معاهده بزرگ اخیر به سردمداری چین ما غایب بودیم.
9. مبادالت خارجی و موازنه تجاری چرا تحقق نمی یابد؟ 
چرا در عراق و سوریه با آنهمه هزینه ای که داده ایم نمی توانیم 
حرف اول را بزنیم؟ چرا با روسیه همسایه در شمال کشور تفاوت 

تراز تجاری ما وحشتناک است؟
۱۰. کرونا هم که همه می بینید چه بیداد می کند. ما که از 
نظر کشته دادن اولیم چرا دائماً امریکا و اروپا را در صدر اخبار قرار 
می دهیم؟  افتخاری هم اگر هست به قول خودتان مربوط به 
مردم است که مقررات را رعایت می کنند. آیا این سیاست کجدار 

و مریز پاسخ می دهد؟
۱۱. آیا استقالل فناوری اطالعات بحثی جدی نیست؟ تا کجا 
نظام ملی اطالعات پیش رفته و تا چه اندازه شما پیگیر بوده اید؟

۱۲. تبلیغ و نمایش فرهنگ ایرانی با تشویق نویسندگان و فیلم 
سازان و دیگر هنرمندان تا چه حد تحقق یافته است؟

۱۳. ارزش پول ملی چرا اینقدر کاهش یافته و ثروت ملی با 
ریختن سکه و دالر در بازار چرا هدر رفته و نقدینگی چرا  با این 

سرعت افزایش یافته است؟
۱۴. وضعیت مسکن  چرا فاجعه بار است و نظارتی بر آن 
نیست که ناگزیر به اعتراف کوتاهی بر آن شدید؟ نتیجه آن عدم 
رغبت جوانان به ازدواج و فرزندآوری است که عوارض آن بعداً 
ظهور پیدا می کند. شکاف نسلی بیش از حد شده و آثار سوء 

فراوانی برای آینده کشور دارد
۱۵. چرا اینهمه افزایش قیمتها را شاهدیم با آنکه می دانیم 
عدم  خاطر  به  و  کرده  رسوب  گمرک  در  شده  وارد  کاالهای 
هماهنگی بانک مرکزی و گمرگ مردم را به ستوه آورده است؟ 
باید فریادی از جایی برسد، تا تازه مسئوالن به فکر حل مشکل 

می افتند که هنوز هم حل نشده است.
۱۶. آیا از شکاف طبقاتی که به آخرین حد رسیده؛ فقیر فقیرتر 
و ثروتمند ثروتمندتر شده است خبر دارید؟ چه کسی پاسخگو است؟

۱۷. این چه معیشتی است برای  توده مردم فراهم کرده اید 
که دائماً آنها را به صبر دعوت می کنید؟

۱8. آیا این شأن هیئت دولت است که وقتش صرف مسائل 
روزمره از جمله مرغ و تخم مرغ می شود و تازه برای رفع یا کوتاه 

کردن صفهای خرید قول هایی می دهد که اجرایی نمی شود؟

۱9. آیا به نوع نگاه اعتقاد ندارید که می تواند در تمام شئون 
زندگی ملت تأثیرگذار باشد؟ این ها عمدتاً از مسائلی است که کمتر 
به تحریم وابسته است. نوع نگاه اگر به داخل و توانمندی می بود 

بسیاری از آنها را می توانست در درون حل کند.
۲۰. اینکه کشورهای کوچک منطقه مثل امارات برای ما 
ادا در می آورند آیا بخاطر سوء مدیریت ما و عدم وفاق داخلی 
نیست؟. اگر قدرت نظامی ما نبود قطعاً وضعیت ما بسیار بدتر بود.

۲۱. آیا مسئوالن منتظر آمدن دولت جدید امریکا بوده اند؟ 
شماکه گفتید برای ما فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور شود. 

آیا قول با عمل می خواند؟
۲۲. وضعیت اطالعات هم که متأسفانه خوب نیست. ترور 

افراد برجسته چرا باید صورت گیرد؟
اکنون تیم بایدن قوی تر از قبل به میدان آمده و اگر چه 
خودشان مشکالت فراوانی دارند ولی در چاپیدن منطقه و فشار 
بر ایران متفق القولند. اروپا هم جان تازه ای گرفته و گویی از 
خواب زمستانی بیدار شده )علی رغم افراد خوش خیال که امریکا 
را منزوی کرده اند(، و علناً خط و نشان می کشد و اتحاد خود را 

با دموکراتها اعالم می کند.
پس به هوش باشید بیش از این و بار دیگر فشار مضاعف بر 
کشور وارد نکنید. مگر شما نگفتید همه چیز در داخل است. این 

است معنای قول های شما؟
دست کم سخن واحد گفتن را از یاد نبرید، و اینقدر ملت را 
خوار و ذلیل نکنید. امریکا جز به ذلت ما به چیز دیگری راضی نیست 

اروپا هم همینطور پس به هوش باشید، شما همکار آنها نشوید.
اگر پاسخی متقن به سؤاالت باال نباشد پس بپذیریم که انتظار 
دولت جدید امریکا را می کشیدیم با نام و نشان و عدم پاسخ مثبت 

به موارد فوق نشانهای بارز آن است.
من از نظریه پردازان داخلی، چه اقتصادی و سیاسی و چه 
مذهبی تعجب دارم که همه با سیاه نمایی، که بخشی از ایرادات 
آنان حق است، حرفهایی می زنند که نتیجه اش وادادگی و تسلیم 
است. آیا نباید طرحهایی کارآمد بدهند و تغییرات مورد نظِر جناحی 
بین خویش را برای موقعی بگذارند که خطر بیگانه و دخالتهای او 
از سِر کشور رفع شده باشد، آن وقت فارغ البال به دعوای داخلی 

بپردازند که منتج به نتیجه شود؟
اینک آخر دولت فعلی و بهترین موقع برای جمع بندی فعالیتها 
و ارائه آن به مردم است. شما بیاد آورید که چه قولهایی داده اید 
و اکنون کشور در چه وضعیتی قرار دارد. با فرافکنیهای سیاسی 
نمی توان صورت مسئله را پاک کرد. اگر مانع یا موانعی از طرف 
هر مقام و دستگاهی بر سر این اقدامات بر شمرده باال هم بوده 
یا اختیارات شما را سلب کرده است صراحتاً و نه در پرده بگوئید تا 

مردم تکلیف خودشان را بدانند.
این مطالب نه تنها برای دولت فعلی بلکه برای هر دولتی 
پاسخگو  باید  است. همه  تعمیم  قابل  قوه های دیگر  یا حتی 
باشند. تاریخ همه فعالیتهای ما را ثبت خواهد کرد و خدا هم 

ناظر و منتقم است.

دیدگاه

سئواالتی که مسئوالن باید پاسخ بدهند

برنامه های درسی با زیست بوم 
دانش آموزان عشایر همخوانی ندارد

صفحه ۳

نقدینگی  رشد  موتور  اقتصادی،  کارشناسان  اعتقاد  به 
همچنان روشن است و برای مهار تورم باید خلق نقدینگی 
توسط بانک ها متوقف شود اما برای رسیدن به این هدف 
دولت، مجلس و بانک مرکزی با یکدیگر همکاری نمی کنند 
و با تصمیمات و تصویبات عجوالنه و غیرکارشناسی به میزان 
تورم و نقدینگی دامن می زنند.  آخرین آمار بانک مرکزی از 

نقدینگی نشان می دهد که میزان نقدینگی در شهریور ماه 
از ۲8۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲89۵ هزار 
میلیارد تومان رسیده است.  سهم پول و شبه پول از این 
میزان نقدینگی به ترتیب ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد و دو هزار 
و 9۵۱ و ۱9۰  میلیارد تومان که هر یک نسبت به شهریور 
پارسال 8۰.۲ و ۲8 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، 

میزان پول و شبه پول در شهریور امسال در مقایسه با اسفند 
سال گذشته به ترتیب ۴۰.۶ و ۱۲.۲ درصد رشد داشته اند.  
امسال در  پایان شهریور  در  نقدینگی  میزان  همچنین، 
مقایسه با شهریور پارسال ۳۶.۲ درصد و نسبت به اسفند 

سال گذشته معادل ۱۷.۱ درصد افزایش یافته است.
صفحه ۳

توییتهای بعد از تساوی 
روی خط نگرانی؛

درخواست 
مهم هواداران 

استقالل از 
فکری!

صفحه ۶

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم:
شبکه آبیاری دشت های عباس

عین خوش و فکه یکی 
از طرح های کم نظیر کشور است

صفحه ۵
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بزرگ ترین فرصت برای ساختن آینده، نظام تعلیم و تربیت است
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اسالمی  جمهوری  فرصت  بزرگترین 
و هر نظامی برای ساختن آینده، نظام 

تعلیم و تربیت است.
شورای  جلسه  در  میرزایی  حاجی  محسن 
اظهار  دانش آموزی  بسیج  پشتیبانی  و  هماهنگی 
در  را  خود  جایگاه  آموزی  دانش  بسیج  داشت: 
کرد  مشخص  تحمیلی  جنگ  و  مقدس  دفاع 
هرچند خروجی آن ۳۶هزار دانش آموز شهید بود 
اما پشتوانه آن خیل عظیمی از دانش آموزانی بودند 
که دفاع مقدس را حمایت کردند و دانش آموزان 

سهم باالیی در دوران دفاع مقدس داشته اند.
وزیر آموزش و پرورش بر وجود قرابت های 
بسیار و عمیق بین اهداف آرمانی بسیج و آموزش 
تاکید و تصریح کرد: ما دنبال تربیت  و پرورش 
افراد در تراز جمهوری اسالمی هستیم انسانی که 
خالق، خوش فکر، مقاوم، توانمند، عزیز و مستقل 

باشد این موارد از اهداف نظام تعلیم و تربیت است.
بسیج،  و  ما  موضوع  افزود:  میرزایی  حاجی 
انسان است همه موضوعاتی که به انسان مرتبط 
و  تربیت  شان  نیست؛  تفکیک  قابل  شود  می 
بین  باید  است که  واحد  انسان ها شان  پرورش 
همه بخش هایی که در این کار هستند همگرایی و 
هماهنگی الزم برقرار باشد. و اگر قرار است کاری 

برای این انسان صورت دهیم باید در حداکثر هم 
گرایی انجام شود.

وی با اشاره به تعبیر افسران سپاه پیشرفت 
از سوی رهبر معظم انقالب برای معلمان، اظهار 
باالتر،  اسالمی  در جمهوری  اقتداری  کرد: هیج 
عمیق تر، کارسازتر ، پایدارتر و توانمندتر از فرصت 
کارکردن با ذهن و فکر انسان ها نیست این امکان 
تا در دوره طالیی شکل گیری  به ما داده شده 
شخصیت افراد ذهن، افکار و اندیشه آنها را تغذیه 
کنیم و این فرصت طالییی برای حمایت ازآرمان 
تمدن سازی نوین اسالمی است که مورد تاکید 

مقام معظم رهبری نیز می باشد.
حاجی میرزایی ادامه داد: ما به دنبال کارهای 
واقعی و غیر صوری و غیر تشریفاتی هستیم و 
تالش داریم در یک پیوند ارگانیک و هم راستایی 
ماموریت و یک پیوند هم افزا به خلق انسانی در 

تراز جمهوری اسالمی بپردازیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
برخورد مرگبار کامیون با  ساختمان مسکونی 

سخنگوی سازمان اورژانس تهران از حادثه تغییر مسیر ناگهانی یک 
دستگاه کامیون و برخوردش  با یک ساختمان مسکونی خبر داد. 

این حادثه جان   اثر  بر  نفر  متأسفانه سه  اظهارداشت:  مجتبی خالدی 
باختند.

راننده و کمک  را دو مرد  ۳8 ساله و ۵۰ ساله که  وی درگذشگان 
در ساختمان ذکر  و یک کودک هفت ساله ساکن  بودند  کامیون  راننده 
کرد و افزود یک مرد ۴۲ ساله و یک کودک پنج  ساله نیز که وضعیت 
وخیم داشتند،  توسط عوامل اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی 

)ره( تهران منتقل شدند.

درگیری مرگبار بر سر انتخاب گنده الت شهر
درگیری چند مرد جوان بر سر گنده الت بودن به جنایت انجامید، اما 
با گذشت سه سال از حادثه هنوز مشخص نیست عامل اصلی جنایت چه 
نیستند،  حاضر  رفاقت  پیمان  خاطر  به  پرونده  متهمان  زیرا  بوده،  کسی 

ضارب را لو بدهند.
از شهرهای حاشیه جنوب تهران  این حادثه سه سال پیش در یکی 
اتفاق افتاد و در جریان آن مرد جوانی پشت چراغ قرمز با ضربه های چاقو و 

قمه مجروح شد و بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.
پلیس سه متهم را دستگیر کرد که در تحقیقات به حضور در درگیری 
اعتراف کردند، اما منکر قتل بودند. در نخستین جلسه دادگاه متهمان، برادر 
مقتول که در محل درگیری حضور داشت گفت: ماجرا از یک میهمانی 

شروع شد. در آن میهمانی من مدعی شدم برادرم گنده الت شهر است، اما 
افرادی که در مجلس بودند، یک نفر دیگر را به این عنوان  معرفی کردند. 
سر این موضوع درگیر شدیم و آن ها کتکم زدند. من هم با برادرم تماس 
گرفتم، او به محل درگیری آمد، اما ضاربان رفته بودند. پشت چراغ قرمز 

با آن ها روبرو  شدیم و به ما حمله کرده و برادرم را با چاقو و قمه زدند.

یکی دیگر از فرزندان خانواده بوشهری جان باخت
چند  که  موسوی زاده  محمد  سید  برادر  موسوی زاده،  علی اصغر  جسد 
بندر  سواحل  در  بود،  کرده  خودکشی  تبلت  نداشتن  دلیل  به  پیش  وقت 

دیر از آب گرفته شد.
هالل احمر دیر اعالم کرد: با اطالع رسانی مردمی مبنی بر غرق شدگی 
کودکی هفت ساله در اسکله صیادی شیالت بندر دیر، نجاتگران پایگاه 
امداد و نجات دریایی دیر به محل اعزام شدند و متاسفانه زمان رسیدند که 

از غرق شدن  و مرگ پسر بچه ۳۰ دقیقه گذشته بود.

راننده عصبانی دو مامور را زیر گرفت
یک راننده متخلف در شهرستان سیمرغ، بعد از جریمه شدن توسط 
پلیس راهور، به دلیل نبستن کمربند ایمنی، دو مامور پلیس را زیر گرفت 

و آن ها را مصدوم کرد.
داشت:   اظهار  حادثه  این  درباره  مازندران  راهور  پلیس  سرپرست 
وقتی پلیس راهور راننده متخلفی را به دلیل نبستن کمربند جریمه کرد، 
وی که  با اتومبیل شخصی مسافرکشی می کرد، در اعتراض به  جریمه 
قانون  اعمال  میدان کشکری مشغول  دور  را که  راهور  شدن همکاران 

بودند، زیر گرفت.
وارده  آسیب  دلیل  به  انتظامی  ماموران  اینکه  بیان  با  باقری  رحیم 
تصریح  راهور،  پلیس  ماموران  وضعیت  آخرین  درباره  شدند،  مصدوم 
کرد: همکار راهور مرخص شده ولی درحال انجام دادن ام آر آی است 
و تحویل  بازداشت  نیز  راننده متخلف  است.  بستری  نیز  راهور  و سرباز 

مقامات قضایی شده است.

مکاتبi اداری برای استعالم مدارک تحصیلی
 خارج از کشور ممنوع شد

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره استعالم مدارک تحصیلی 
دانش آموختگان خارج از کشور بخشنامه ای به روسای دانشگاه های 
سراسری، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی، و فنی و حرفه ای ابالغ کرد.

ه  آن جایی  از  کرده:  اعالم  بخشنامه  این  در  صدیقی  مجتبی 
ارزشیابی تمام مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در 
اداره کل امور دانش آموختگان به صورت الکترونیکی انجام می شود، لذا 
برای استعالم ارزشنامه های دانش آموختگانی که پیش تر ارزشنامه آن ها 
بدون درج QRCode صادر شده باید به پورتال سازمان مراجعه کنند.

ثبت نام بیش از ۳۶ هزار نفر در دوره های فراگیر ارشد 
دانشگاه پیام نور 

بیش از ۳۶ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه 
پیام نور)نوبت بیست و یکم(  بهمن ماه سال ۱۳99 ثبت نام کردند.

فاطمه زرین آمیزی - سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: ثبت نام و شرکت در نوبت بیست و یکم آزمون کارشناسی 
ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از چهارشنبه پنجم آذرماه آغاز شد و 
تا روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه 99 ادامه داشت و۳۶ هزار و ۴۱۶ نفر در 
این آزمون ثبت نام کرده اند. وی افزود: متقاضیان در صورت واجد 
شرایط بودن به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به پرداخت 
هزینه خرید کارت اعتباری ثبت نام در آزمون اقدام کنند و سپس 
مراحل بعدی را به انجام برسانند.وی گفت: براساس برنامه زمانی 
پیش بینی شده، آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور روز 
جمعه ۱۷ بهمن 99 برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه آزمون 
از روز سه شنبه ۱۴ بهمن تا پنجشنبه ۱۶ بهمن در سایت سازمان 

سنجش در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

ایجاد دانشگاه مشترک زنان بین ایران و عراق
رئیس دانشگاه الزهرا )س( از ایجاد دانشگاه مشترک زنان میان 
آمادگی  و  توانایی  دانشگاه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  عراق  و  ایران 
مطلوبی در رشته های مختلف برای آموزش به متقاضیان عراقی دارد.

در نشست مجازی کمیته مشترک علمی ایران و عراق که به 
ریاست حسین ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و 
دکتر غسان حمید، معاون پژوهش های علمی وزارت آموزش عالی 
عراق برگزار شد، دکتر مهناز مالنظری به ایجاد دانشگاه مشترک 
زنان میان ایران و عراق اشاره کرد و  گفت: این دانشگاه توانایی و 
آمادگی مطلوبی در رشته های مختلف برای آموزش به متقاضیان 
عراقی دارد که این مهم با استقبال زیادی روبه رو بوده است.محمد 
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست با اشاره به 
ظرفیت های دو کشور در زمینه تبادل دانشجو، از آمادگی کامل این 
دانشگاه جهت ارائه فرصت های مطالعاتی به اعضای هیئت علمی 

دانشگاه های عراق خبر داد.
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دلیل گرانی مسکن احتکار زمین توسط دولتی هاست
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: زمین به شدت گران شد، 
به همین دلیل قیمت مسکن هم افزایش پیدا کرد. این گرانی به دلیل 

احتکار زمین توسط دولتی ها است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی می گوید: »ما 
کمبود زمین نداریم بلکه برخی افراد و دستگاه های دولتی زمین ها را 
احتکار کرده اند که ما در طرح جهش تولید و تأمین مسکن راهکاری 

را برای حل این مشکل در نظر گرفته ایم.«
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت دولت تصور می کرد کشور 
اصاًل نیاز به مسکن ندارد و به همین دلیل به دولت بعدی توصیه 
می شود فهم درستی از نیاز کشور در حوزه مسکن داشته باشد تا با 

کمک مجلس، مشکالت این بخش حل شود.

اقدام برای لغو تحریم ها به معنای خروج از برجام نیست
نماینده مردم تهران در رابطه با طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم، گفت: دغدغه اصلی برای تدوین این طرح، رفع تحریم ها 
برای رفع  به سیاستمداران کشورمان  امتیاز دادن  بهتر  به عبارت  و 

تحریم ها است.
حجت االسالم سید محمود نبویان اظهار داشت: دغدغه اصلی 
برای تدوین این طرح، رفع تحریم ها و به عبارت بهتر امتیاز دادن به 

سیاستمداران کشورمان برای رفع کردن تحریم ها است.
وی افزود: برجام ضربه اساسی به منافع ما زده است در حالی 
که ما به همه تعهدات خود در برجام عمل کردیم و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی هم همواره این موضوع را تایید کرده اند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: ما بین 8۰۰ تا یک میلیون بیمار 
سرطانی داریم و نیاز به داروهایی داریم که سوخت آن ۲۰ درصد است. 
متاسفانه در برجام موظف شدیم که همه ظرفیت های خود در این 

بخش را یا اکسید کنیم و یا به خارج از کشور بفرستیم.
نبویان با تاکید بر اینکه مهم ترین بخش طرح اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها درباره پروتکل الحاقی است، گفت: بر اساس پروتکل 
الحاقی نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی هر زمان و از هر 
مکانی است و دست آنان باز است اما مجلس در این قانون مصوب 
کرد که اگر تا یک ماه پس از تصویب این قانون، طرف مقابل تحریم ها 

را لغو نکند، دولت باید اجرای پروتکل الحاقی را لغو کند.
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دشمن می کوشد امواج منفی به اقتصاد ایران  بفرستند
رییس جمهور گفت: تحریم های دشمن اگرچه بدون آسیب و 
اخالل در اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم نبوده اما دشمن به 
هدف اصلی ترسیم شده برای تحریم  و جنگ اقتصادی که فروپاشی 
اقتصاد ایران بوده دست نیافت و با قدرت می توانیم اذعان کنیم که 

آثار تحریم ها خنثی شده است. 
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
اظهارداشت: از جمله اهداف مهم دشمن در این جنگ اقتصادی بر هم 
زدن آرامش جامعه و امنیت خاطر مردم بود، اما دولت با همه سختی ها، 
تمامی تالش خود را به کار گرفت  تا مانع نا امنی روانی و جلوگیری 
از بی ثباتی فضای اقتصادی کشور شود. رییس جمهور گفت: آن ها که 
ایرانی فشار حداکثری  اجرای سیاست ضد  نیم سال  در طول دو و 
نتوانستند به هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند امروز از آرامش و 
روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانی اند و می خواهند در این چند هفته 
اطمینان  مردم  کرد:  تاکید  روحانی  بفرستند.  اقتصاد  به  منفی  امواج 
دارند که مقاومت اقتصادی نتیجه داده و تحریم کنندگان ناچارند از راه 
خود برگردند به همین جهت پیش بینی ها نسبت به آینده مثبت شده 

و رفتارهای اقتصادی در بازارهای مختلف همین را نشان می دهد.
رییس جمهور ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن 
آرامش روانی مردم را بازی در زمین دشمن خواند و تصریح کرد: اگر 
چه این سختی ها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت 
ناهموارتر می کرد، اما نسبتا توانست این موضوع را نیز خنثی کند و از 
این نظر همه باید مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند که آرامش 

فضای اقتصادی کشور و امنیت خاطر مردم مورد خدشه قرار نگیرد.

مجلس حق ندارد در موضوع برجام وارد شود
سخنگوی دولت با بیان اینکه تصمیم گیری درباره برجام و فعالیت 
های هسته ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق 
ورود ندارد اظهار امیدواری کرد که این مساله در بررسی مصوبه روز  سه 

شنبه مجلس در شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد.
علی ربیعی با  بهاشاره به  وضعیت اقتصاد کشور گفت: بنابر گزارش 
ارائه شده از بهبود مسیر رشد اقتصادی از فصل دوم ۱۳99 پیش بینی 
می شود که در پایان سال به رغم فشارها و جنگ اقتصادی و با وجود 
اینکه رشد ارزش افزوده نفت و گاز طبیعی ما کاهش داشته است. در 
گروه کشاورزی ۲.۱ درصد، صنایع و معاون ۳.۳ درصد، در صنعت 
۶.۳ درصد و خدمات ۱ درصد رشد خواهیم داشت. بنابراین رشد تولید 
ناخالص داخلی ما به ۱.۱ درصد و رشد ناخالص داخلی بدون نفت ۱.8 
درصد در پایان سال خواهد بود.وی با اشاره به تالش دولت برای تدوین 
الیحه بودجه گفت: الیحه بودجه هنوز در حال تکمیل است و  و وقتی 
بودجه نهایی شود و شاخص های بودجه و میزان فروش نفت و قیمت را 
تشریح  میکنم، اما آنچه که قطعی است این که دولت سعی دارد جبران 

کاهش قدرت خرید را در حقوق کارکنان و بازنشستگان  اعمال کند
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اپل به رتبه چهارم پرفروش ترین برندهای جهان 
در سه ماهه سوم ۲0۲0 نزول کرد

اپل در سه ماهه ی سوم  از گارتنر،  آمار منتشرشده  بر اساس 
۲۰۲۰ با فروش ۴۰٫۶ میلیون دستگاه آیفون و کاهش ۰٫۶ درصدی 
در مقایسه با سال گذشته، به جایگاه چهارم پرفروش ترین برندهای 

گوشی هوشمند نزول کرده است.
بعد از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و تغییر شیوه ی 
زندگی مردم و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها، ضرر هنگفتی به 
بسیاری از صنایع، از جمله صنعت گوشی  هوشمند وارد شد. این 
امر برای بعضی شرکت ها مانند اپل بسیار گران تمام شد و باعث 
تأخیر بیش از یک ماهه ی معرفی و عرضه ی خانواده ی آیفون ۱۲ 
به  توجه   با  کوپرتینویی ها  ارائه شده،  آمار  آخرین  اساس  بر  شد. 
همه گیری ویروس کرونا و تأخیر در عرضه ی آیفون ۱۲، به رتبه ی 
چهارم پرفروش ترین برندهای گوشی هوشمند در سه ماهه ی سوم 

سال نزول کرده اند.
به عنوان بخشی از رکود ناشی از ویروس کرونا، سهم اپل از 
بازار جهانی گوشی  هوشمند در سه ماهه ی سوم سال ۲۰۲۰ ثابت 
آیفون را به جایگاه چهارم رسانده است. طبق  مانده و سازنده ی 
با  اپل   ،)Gartner( گارتنر  تحقیقاتی  شرکت  جدید  برآوردهای 
به  منتهی  زمانی  بازه ی  در  آیفون  دستگاه  میلیون   ۴۰٫۶ فروش 
را تصاحب  بازار جهانی  از سهم  سپتامبر )شهریور(، ۱۱٫۱ درصد 
کرده و در مقایسه  با بازه ی زمانی مشابه در سال گذشته، افت فروش 
۰٫۶ درصدی متحمل شده است. طبق این آمار، اپل جایگاه سوم 
خود را در سه ماهه ی سوم از دست داده و به جایگاه چهارم نزول 

پیدا کرده است.
سامسونگ با رشد ۲٫۲ درصدی و فروش 8۰٫8 میلیون دستگاه 
گوشی هوشمند، توانسته است ۲۲ در صدر از سهم بازار جهانی را 
تصاحب کند. هواوی با وجود افت فروش شدید ۲۱٫۳ درصدی، 
با عرضه ی ۵۱٫8 میلیون دستگاه گوشی هوشمند به بازار و سهم 
۱۴٫۱ درصدی، جایگاه دوم خود را حفظ کرده است. در نقطه ی 
مقابل، شیائومی با یک جهش ۳۴٫9 درصدی توانسته ۴۴٫۴ میلیون 

دستگاه گوشی هوشمند روانه ی بازار کند. 

این روزها هیچکدام از ما از آسیب ها و تبعات 
ناشی از گسترش ویروس کرونا در امان نمانده و 
نیستیم؛ کاهش رفت و آمد ها، رکود کسب و کارها، 
کاهش فعالیت های اجتماعی و گسترش آسیب 
های اجتماعی ناشی از شیوع این بیماری بر جان 
همه نشسته است اما در این میان می توان گفت 
تنها قشر آسیب پذیر کودکان و دانش آموزان بودند 
که به دست فراموشی سپرده شدند، کودکانی که 

حاال خانه نشین شده اند و راهی جز 
استفاده از ابزار الکترونیک برایشان باقی 
نمانده است؛ البته گفتنی است دانش 
آموزان با مشکالت بیشتری دست و 
پنجه نرم می کنند چراکه باید ادامه 
تحصیل دهند آن هم با سامانه ای که 

هنوز نقص های زیادی دارد.
و  شاد  سامانه  نواقص  قصه 
ودانش  والدین  برای  که  مشکالتی 
آموزان به سبب معرفی آن به وجود 
آمده است آن جایی غم انگیز می شود 
که می بینیم بچه هایی در ایران هستند 
که برای بهره مندی از این سامانه باید 

به دوردست ها یا باالترین نقطه روستا بروند تا 
بتوانند از پوشش دهی اینترنت استفاده کنند این 
تازه روی شیرین ماجراست روی تلخ آن بچه هایی 
هستند که از ابزار الکترونیک و گاهاً حتی برق بی 
بهره اند و یا باید قید درس و تحصیل را بزنند یا 
به کالس های حضوری روستاها پناه ببرند تا از 

تحصیل جا نمانند.
برای بیان مشکالت دانش آموزان روستایی و 
عشایر کافی است به میان آنها بروید تا ببینید که با 
چه مشقت هایی به دنبال آروزهای خود هستند؛ 
مدارس چادری یا کانکس ها سقف آرزوهایشان 
یعنی  از کمترین حق خود  بتوانند  تا  است  شده 

تحصیل بهره مند باشند.
* افزایش مشکالت دانش آموزان عشایر با 

گسترش آموزش مجازی
سابقه شهرستان  با  معلم  مسلمی  سیدعلی 
در خصوص مشکالت  یسر  قره  روستای  کالله 

و  روستایی  آموزان  دانش  تحصیل  راه  سر  بر 
عشایر  و  روستایی  آموزان  دانش  گفت:  عشایر 
همچنین  و  خود  خاص  زندگی  سبک  دلیل  به 
مشکالت جغرافیایی مربوط به محل زندگی شان 
با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند؛ 
باید گفت تا قبل از شیوع کرونا دانش آموزان این 
مناطق با مشکالتی مانند نبود معلم توانمند، عدم 
رو  روبه  استاندارد  و کالس های  مدارس  وجود 

بودند و بچه های روستایی علی رغم بهره مندی 
از استعدادهای فراوان به دلی نبود معلم توانمند 
افزود: در چندسال  باز می مانند.وی  از تحصیل 
گذشته که من مشغول خدمت در این مناطق بوده 
ام معلمانی را می دیدم که به دلیل مسافت های 
طوالنی مدارس با محل اقامتشان و عدم آشنایی با 
زیست بوم دانش آموزان روستایی و عشایر تدریس 
را رها کردند که این مسئله مشکالت را تشدید 
می کرد همچنین افزایش جمعیت در این مناطق 
سبب شده تا ما شاهد تشکیل کالس های چندپایه 
باشیم که مستلزم حضور یک معلم توانمند است.

مسلمی با اشاره به افزایش مشکالت دانش 
آموزان روستایی و عشایر پس از شیوع کرونا افزود: 
بعد از شیوع کرونا مشکالت دانش آموزان بیشتر 
شده است به شکلی که ما شاهد افزایش ترک 
تحصیل ها بین دانش آموزان هستیم، متاسفانه 
آموزش و پرورش در حالی از سامانه مجازی شاد 

رونمایی می کند که زیرساخت های مناسب برای 
آموزش مجازی اعم از تلفن هوشمند، تلویزیون و 
حتی برق در مناطق روستایی و عشایر وجود ندارد.

های  بچه  کرد:  عنوان  باسابقه  معلم  این 
با  تفاوتی  هیچ  استعدادی  نظر  از  مناطق  این 
زمینه  در  بعضًا  و  ندارند  شهری  آموزان  دانش 
های گوناگون از سایر دانش آموزان با استعدادتر 
هستند چراکه دانش آموزان روستایی و عشایر به 
دلیل محیط زندگی که دارند از تجارب 
برخوردارند؛  باالیی  هوش  و  زیستی 
برای مثال دانش آموزان این مناطق از 
هوش ریاضی و فنی باالیی برخوردارند 
برای  مناسبی  زمینه  تواند  می  که 

شکوفایی استعدادهای آنان باشد.
مهم  مسئله  کرد:  تصریح  وی 
موجود در این مناطق عدم تمرکز نظام 
با  و کتاب های درسی  برنامه درسی 
توجه به زیست بوم و محیط این دانش 
آموزان است به شکلی که متاسفانه باید 
بگوییم کتاب های درسی پاسخگوی 
نیازهای بچه های این مناطق نیست و 
از این نظر نسبت به کشف استعداد دانش آموزان در 
نقطه ضعف قرار داریم که در اینجا حضور مشاوران 

بسیار قوی به شدت احساس می شود.
مسلمی با بیان عوامل متعدد ترک تحصیل 
در دانش آموزان روستایی و عشایر اظهار داشت: 
عوامل متعددی اعم از مشکالت اقتصادی، نبود 
آموزان،  دانش  و  ها  خانواده  در  تحصیل  انگیزه 
اشتغال به کار به جای تحصیل در میان دانش 
ترک  سبب  زودهنگام  های  ازدواج  و  آموزان 
شده  عشایر  و  روستایی  آموزان  دانش  تحصیل 
این  بر  آمدن  فائق  برای  من  پیشنهاد  اما  است 
به  که  است  اقتصادی  مشکالت حل مشکالت 
کمک ارگان ها و سازمان های دیگر انجام می شود 
همچنین ایجاد بستر مناسب برای تحصیل، تجهیز 
و بازسازی مدارس از طرف آموزش و پرورش و 
خیران می تواند به ریشه کن شدن این مشکالت 

کمک شایانی کند.

برنامه های درسی با زیست بوم دانش آموزان عشایر همخوانی ندارد
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نرژ
ت/ ا

نف
نرژی ا اقتصاد- 

اقتصادی،  کارشناسان  اعتقاد  به 
روشن  همچنان  نقدینگی  رشد  موتور 
خلق  باید  تورم  مهار  برای  و  است 
برای  اما  شود  متوقف  بانک ها  توسط  نقدینگی 
رسیدن به این هدف دولت، مجلس و بانک مرکزی 
و  تصمیمات  با  و  نمی کنند  همکاری  یکدیگر  با 
میزان  به  غیرکارشناسی  و  عجوالنه  تصویبات 

تورم و نقدینگی دامن می زنند. 
نشان  نقدینگی  از  بانک مرکزی  آمار  آخرین 
از  ماه  شهریور  در  نقدینگی  میزان  که  می دهد 
۲8۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲89۵ 

هزار میلیارد تومان رسیده است. 
 سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی 
به ترتیب ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد و دو هزار و 
9۵۱ و ۱9۰  میلیارد تومان که هر یک نسبت به 
شهریور پارسال 8۰.۲ و ۲8 درصد افزایش یافته 
است. از سوی دیگر، میزان پول و شبه پول در 
شهریور امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته 

به ترتیب ۴۰.۶ و ۱۲.۲ درصد رشد داشته اند.  
شهریور  پایان  در  نقدینگی  میزان  همچنین، 
امسال در مقایسه با شهریور پارسال ۳۶.۲ درصد 
و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۱۷.۱ درصد 

افزایش یافته است.  
نظام  که  معتقدند  اقتصاددانان  میان،  این  در 
بانکی منشاء افزایش تورم است و به جای کنترل 
یا سرکوب افزایش قیمت ها که معلول تورم هستند، 
باید ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور 

خاموش شود.
پول  خلق  تداوم  دولت،  بودجه  آن ها کسری 
توسط نظام بانکی و تشدید بدهی دولت به نظام 
نقدینگی  بر رشد  از جمله عوامل موثر  را  بانکی 

نمی دانند.

نمایندگان  که  است  درحالی  اظهارات  این 
مجلس در روزهای گذشته طرح هایی چون تامین 
کاالهای اساسی، تامین مسکن و توزیع قیر رایگان 
را مطرح و تصویب کرده اند و کارشناسان اقتصادی 
به آثار تورمی آن ها هشدار بوده اند که توجهی نشد 

و بر میزان تورم و نقدینگی افزوده شد.
در این زمینه، تیمور رحمانی - یک کارشناس 
گفته  خود  اینستاگرامی  پست  در   - اقتصادی 
بانک  که  می کنند  گالیه  اقتصاددانان  که  است 
کنترل  را  تورم  نقدینگی،  کنترل  با  باید  مرکزی 
کند.  مرکزی تالش می کند گوش  بانک  و  کند 
بالفاصله فعاالن بخش خصوصی گالیه می کنند 
که با محدود کردن اعتبارات گلوی تولیدکنندگان 

فشار داده می شود. 
بانک مرکزی  است:  آمده  یادداشت وی  در   
گالیه می کند و میگوید اعتبار را بگیرید و دست 
بردارید. طرفداران فقرا گالیه می کنند  از سر ما 
که دولت به جای تخصیص منابع به سرمایه داران 

باید برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر اسبق 
)له شده سابق و پودر شده فعلی( منابع اختصاص 
دهد. دولت گالیه می کند و با روش های هیپنوتیزم 
مانند متکی به خلق نقدینگی و البته با بوق و کرنا 
از  برنامه های حمایت  و منت چند شاهی صرف 

فقرا می کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه نوشته است: 
انواع طرح های  نمایندگان مجلس غر می زنند و 
بلعیدن نقدینگی تصویب می کنند که نهایتا بر اثر 
همه موارد فوق رشد نقدینگی و تورم تداوم می یابد. 
نقطه سرخط و پاراگراف عینا تکرار می شود. حاال 

هی بگویید علم اقتصاد از فیزیک ساده تر است.
که  است  این  گویاست،  آنچه  تفاسیر  این  با 
مهم تر از کنترل نقدینگی، باید دولت، مجلس و 
بانک مرکزی در کنترل و مهار نقدینگی و تورم 
با یکدیگر همکاری کنند و با تصمیمات عجوالنه 
متغیر  دو  افزایش  به  منجر  نشده  کارشناسی  و 

اقتصادی نشوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
ایران از بازار جهانی نفت و گاز حذف شدنی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران با وجود فشارهای 
آمریکا هیچگاه از بازار جهانی نفت و گاز حذف نمی شود.

سعید خطیب زاده، در نشست خبری که از طریق ویدئوکنفرانس 
برجام  با  ترور شهید فخری زاده  دادن  ارتباط  درباره  برگزار شد، 
گفت: شک نداریم که نمایندگان مجلس به دنبال احقاق حقوق 
ملت هستند. مجلس عصاره فضائل ملت است و تردیدی نداریم 
به دنبال حفاظت از حقوق ملت هستند، اما درباره این طرح، دولت 
دیدگاه های خود را بیان و به صراحت تأکید کرده است که موافق 
این طرح نیست، زیرا این طرح ضروری و مفید نبوده و معلوم 

نیست حقوق ملت با این طرح محقق شود.
و  نشده  داده  بازتاب  ما  دیدگاه های  متأسفیم که  افزود:  وی 
مجلس مسیر دیگری را طی کرده است. امیدواریم  دیدگاه های 
در  مصوبه ای  ما  شود.  لحاظ  خارجه  امور  وزارت  کارشناسی 
شورای عالی امنیت ملی درباره اقدام های متقابل داریم که باید در 

همان چارچوب عمل کنیم.
امور خارجه درباره وضع دریافت مطالبات  سخنگوی وزارت 
ایران از کره  جنوبی تصریح کرد: یک بدهی تاریخی از کره جنوبی 
قابل  به هیچ وجه  اقدام  این  است،  مانده  باقی  ایران  برای ملت 
نیست  خوبی  بهانه  فراسرزمینی  تحریم های  و  نیست  پذیرش 
به دنبال فشار حداکثری  که طرف کره ای در صف کسانی که 

هستند، بایستد.
خطیب زاده در پاسخ به پرسشی درباره دیپلماسی گازی عنوان 
کرد: ایران تنها کشوری است که ۷۰ درصد انرژی نفت و گاز را 
در خلیج فارس و دریای خزر به هم متصل می کند. وزیر نفت و 
مسئوالن شرکت ملی گاز بهتر می توانند در این باره پاسخ دهند؛ 
فشارهای  همه  باوجود  و  است  رقابتی  بازاری  گاز  و  نفت  بازار 
آمریکا که ایران را از بازار جهان و منطقه حذف کند ناکامی های 

زیادی داشته است.
وی درباره همکاری های اقتصادی ایران با منطقه گفت: ما 
در حوزه همسایگی بیشترین مراودات اقتصادی را داریم و روابط 
و  است  جلوتر  مختلف  حوزه های  از  همسایگان  با  ما  اقتصادی 
کند،  مسدود  خواسته  بارها  ترامپ  رژیم  که  است  مسیری  این 

اما موفق نشده است.

تولید ماهانه نفت اوپک افزایش یافت
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در نوامبر تحت 
اعضای  سایر  عرضه  محدودیت  که  لیبی  تولید  افزایش  تاثیر 
این گروه را جبران کرد، برای پنجمین ماه متوالی افزایش پیدا 

کرده است.
نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک در نوامبر ۲۵.۳۱ میلیون 
در  روز  در  بشکه  تولید کرده که ۷۵۰ هزار  نفت  روز  در  بشکه 

مقایسه با اکتبر افزایش داشته است.
لیبی که از مشارکت در پیمان کاهش تولید اوپک پالس معاف 
بوده است، تولیدش را که در ماههای پیش تقریبا فلج شده بود 
به سرعت بهبود بخشیده است و افزایش تولید این کشور برای 
بحبوحه شیوع  در  برای محدودیت عرضه  در تالش  که  اوپک 
چالش  است،  بوده  نفت  برای  تقاضای ضعیف  و  کرونا  ویروس 

برانگیز شده است.
به  اوپک  اعضای  پایبندی  رویترز،  نظرسنجی  نتایج  طبق 
توافق کاهش تولید در نوامبر ۱۰۲ درصد بود که در مقایسه با 

اکتبر تغییر چندانی نداشت.
لیبی که از نظر سیاسی به دو جبهه شرق و غرب تقسیم شده 
است، از سپتامبر که ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده شرق لیبی دستور 
رفع محاصره تاسیسات صادرات نفت را صادر کرد، تولیدش را 
افزایش داده است. این کشور در نوامبر تولیدش را ۷۰۰ هزار بشکه 
در روز افزایش داد که بسیار سریعتر از انتظار برخی از تحلیلگران 

و مقامات اوپک بوده است.
ایران و ونزوئال که دو عضو دیگر  طبق نظرسنجی رویترز، 
معاف از مشارکت در توافق کاهش تولید اوپک هستند، در نوامبر 

اندکی افزایش تولید داشتند.
تولید امارات متحده عربی 9۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت 
که بزرگترین افزایش در میان تولیدکنندگان مشارکت کننده در 
پایین  این کشور همچنان  این حال  با  بوده است  تولید  کاهش 

سهمیه تعیین شده نفت تولید کرد.
در میان کشورهایی که تولیدشان را کاهش دادند، بزرگترین 
کاهش مربوط به نیجریه بود که ناخواسته و در نتیجه تعطیلی 
تولید پس از انفجار خطوط لوله روی داد. تولید نفت عراق هم 
اندکی کاهش داشت اما تولید عربستان سعودی و کویت نسبت 

به اکتبر تغییر چندانی نداشت.
اعضای اوپک در نشست رسمی روز دوشنبه درباره ضرورت 
تمدید محدودیت عرضه فعلی اوپک به مدت سه ماه از ژانویه 
به توافق رسیدند اما اختالف نظر در میان اعضای اوپک پالس 
برای  پالس  اوپک  گروه  وزیران  رسمی  نشست  شد  باعث 
نهایی کردن سیاست تولید سال ۲۰۲۱ از روز سه شنبه به پنج 

شنبه موکول شود.
اوپک پالس قرار است محدودیت تولید نفت را از ژانویه به 
میزان حدود دو میلیون بشکه در روز تسهیل کند اما با توجه به 
ضعیف شدن تقاضا تحت تاثیر موج دوم شیوع ویروس کرونا و 
قرنطینه در کشورهای مختلف، این گروه گزینه ادامه محدودیت 
از  درصد  معادل هشت  روز  در  بشکه  میلیون   ۷.۷ فعلی  عرضه 
تقاضای جهانی در ماههای نخست سال ۲۰۲۱ را بررسی می کند.

اقتصاددانان:

نظام بانکی منشاء افزایش تورم است 

دی  بانک  مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  جدید  سامانه 
افتتاح شد

با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات 
مرکز ارتباط با مشتریان، سامانه جدید 
مدیریت ارتباط با مشتریان بانک دی 

)CRM( راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، 
در حاشیه مراسم رونمایی از طرح های 
مدیرعامل،  حضور  با  که  بانک  جدید 

رییس و اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل و مدیران ارشد 
بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، سامانه جدید مدیریت 

ارتباط با مشتریان این بانک به صورت رسمی افتتاح شد.
بر اساس این گزارش، جمشید قزوینیان، رییس اداره روابط عمومی 
و تبلیغات بانک دی در مراسم افتتاح این سامانه گفت: امروزه شرکت ها 
و سازمان های موفق دنیا نگاه خاصی به مفهوم مشتری مداری دارند 
و برای ارتباط اثربخش و تعامل با مشتریان و مخاطبین خود،گسترش 
کانال های ارتباطی را در پیشبرد اهداف سازمانی یک ضرورت می دانند.

قزوینیان، تغییر نوع نیاز و انتظارات مشتریان از یک سیستم پاسخگو 
و ارائه خدمات با کیفیت و گسترده تر را از مهم ترین دالیل راه اندازی 
سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان با یک سیستم یکپارچه،منعطف و 
توسعه پذیر برشمرد و افزود:  با راه اندازی سامانه جدید، مشتریان می 
توانند در هر ساعتی از شبانه روز در کوتاهترین زمان و ساده ترین 
شکل ممکن از طریق کانال های ارتباطی تلفن، دورنگار، وب سایت، 
پست الکترونیکی و پیام کوتاه به صورت ۲۴ ساعته و به شیوه آنالین و 
افالین با مرکز ارتباط با مشتریان ارتباط برقرار کنند.رییس اداره روابط 
عمومی و تبلیغات بانک دی، ضبط صوتی تمامی مکالمات مشتریان با 
کارشناسان مرکز ارتباط و ثبت آن ها در پرونده مربوط به هر مشتری 
را برای پیگیری های بعدی از امتیازات این سامانه دانست و گفت: در 
سامانه جدید به منظور افزایش میزان کنترل و نظارت،  قابلیت ارسال 
گزارش از طریق پیامک به سطوح مختلف مدیریتی در نظر گرفته 
پیامک  اهمیت موضوع،  و  اساس میزان حساسیت  بر  و  شده است 

هشدار نظارتی به مدیران سطوح عالی سازمان نیز ارسال می شود.
وی به نقش تاثیرگذار مرکز ارتباط با مشتریان در کاهش میزان 
بر  اشاره کرد و گفت:  به شعب در دوران کرونا  مراجعات حضوری 
اساس بررسی های صورت گرفته، با پاسخگویی به موقع و تخصصی 
کارشناسان مرکز ارتباط در دوره شیوع ویروس کرونا در کشور و ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشتی، شاهد مراجعات حضوری کمتر مشتریان 
به شعب بانک دی بودیم که نقش مهمی را در صیانت از سالمت 

مشتریان و همکاران شعب ایفا کرده است.
رییس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی در پایان سخنانش 
افزود: در حال حاضرمی توان با اطمینان گفت مرکز ارتباط با دی با ایجاد 
 CRM(یک سیستم متمرکز و یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان
( قادر است به عنوان سریع ترین و موثرترین ابزار ارتباطی،  نقش 
بسزایی در  شناسایی موارد مورد انتظار و نیازهای مشتریان و جلب 
رضایت حداکثری آن ها ایفا کند که تاثیر مستقیمی بر رضایتمندی 

مشتریان و نگه داشت آن ها خواهد داشت.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین خبر داد
عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین در آینده 

نزدیک
سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین 
بهادار  اوراق  بورس  بازار  در  به زودی 

عرضه می شود.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقتصادنوین، علیرضا بلگوری با اشاره 
به اقدامات این بانک در رعایت الزامات 
ابالغی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع 

تولید، گفت: در این ارتباط شرکت هایی که امکان عرضه در بازار بورس 
و فرابورس را داشتند انتخاب شدند که با هماهنگی سازمان بورس و 
اوراق بهادار اقدامات الزم در جهت واگذاری این شرکت ها در حال 

انجام و پیگیری است.
پذیرش شرکت  در جهت  اولیه  اقدامات  راستا  این  در  افزود:  او 
لیزینگ اقتصادنوین انجام شده است و در حال حاضر در انتظار درج 
نماد و بالفاصله تکمیل مدارک و عرضه سهام این شرکت هستیم که 

پیش بینی می کنیم در آینده نزدیک به انجام خواهد رسید.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین همچنین درباره وضعیت عملیاتی 
و سودآوری شرکت لیزینگ اقتصادنوین گفت: از منظر سودآوری، 
سود خالص شرکت در دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریورماه 
رشد  درصد   ۴8 قبل  سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در  جاری  سال 
داشته است. همچنین سود عملیاتی این شرکت در شش ماه نخست 
سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 
۵۵ درصد را تجربه کرده است. مبلغ تسهیالت ارائه شده در حوزه 
خودروهای سبک و سنگین و تجهیزات نیز با رشدی بالغ بر ۲8۵ 
این در  درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. 
حالی است که با وجود رشد قابل توجه تسهیالت اعطایی و شرایط 
ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا و رکود کسب وکار، نسبت معوقات 
به مانده تسهیالت طی دوره یادشده نسبت به دوره مشابه سال 

قبل بهبودیافته است.
بلگوری در خصوص برآورد قیمت سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین 
در زمان عرضه تصریح کرد: اظهارنظر در مورد این موضوع منوط به 
گزارش های ارزش گذاری است اما با توجه به وضعیت عملکردی این 
شرکت و ارزش بازار سهم سایر شرکت های رقیب، قیمت واقعی سهام 
در زمان عرضه تفاوت قابل مالحظه ای با بهای تمام شده سهام داشته و 

سود مناسبی را برای بانک اقتصادنوین ایجاد خواهد کرد.

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
لغو  راهبردی  اقدام  طرح  تصویب  گفت: 
تحریم ها در مجلس نه تنها موجب رشد 
قیمت ها در بازار ارز می شود، بلکه نگرش 
به  را  مشکالت  حل  درباره  خوش بینانه 

تاخیر می اندازد.
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
رای   ۲۵۱ با  گذشته  سه شنبه  روز  صبح 
طرح  کلیات  با  علنی  جلسه  در  موافق 
لغو  برای  راهبردی  اقدام  فوریتی  دو 
تحریم ها و صیانت از ملت ایران موافقت 
ماده ای   9 طرح  این  براساس  کرد. 

آینده  ماه  یک  طی  برجام  طرف های  چنانچه 
از  به تعهدات خود عمل نکنند بازرسی آژانس 
تاسیسات هسته ای و اجرای پروتکل های الحاقی 

متوقف می شود.
»محمدرضا بادامچی« نماینده سابق مجلس 
در این باره گفت: تصویب طرح اقدام راهبردی 
لغو تحریم ها نه تنها موجب رشد قیمت ارز و سکه 
می شود بلکه نگرش خوش بینانه حل مشکالت را 

به تاخیر می اندازد.
وی افزود: پس از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا و شکست ترامپ و زمزمه های 
تحریم  کاهش  و  برجام  به  آمریکا  بازگشت 
رژیم  همچون  کشور  دشمنان  از  بسیاری  ها، 
صهیونیستی و عربستان که خواهان لغو برجام 

هستند، دست به کار شدند. 
و  خارجی  دشمنان  کرد:  تصریح  بادامچی 
وارد عرصه  باشد  برجام  نمی خواهند  که  داخلی 

شده و سعی در کارشکنی دارند.
گفت:  سابق  مجلس  ینده  نما ین  ا
متاسفانه قانون گذاران و نمایندگان مجلس 
اینکه در شرایط موجود، فضا را  به جای 
فشار  که  اقتصادی  شرایط  و  کرده  آرام 
مضاعفی را به مردم تحمیل کرده را تعدیل 
و فضای مذاکرات را فراهم کنند، سعی در 

لغو برجام دارند. 
وی ادامه داد: در شرایط تحریمی که 
ما حتی نمی توانیم مطالبات فروش نفت و 
صادرات خود را از سایر کشورها اخذ کنیم،  
چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که بر 

مشکالت مالی غلبه کنیم. 
تحریم ها  لغو  طرح  تصویب  گفت:  بادامچی 
دریافت  امید  روزنه های  و  خوشبینانه  نگرش 
مطالبات و حل مشکالت را از بین می برد و نه 
تنها شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود بلکه بهای 
سکه و طال نیز افزایشی خواهد بود.  این مصوبه 
مجلس برای عملیاتی شدن و تبدیل به قانون، 

نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

نماینده سابق مجلس:

تصویب طرح اقدام راهبردی لغو تحریم ها، موجب رشد قیمت ها می شود

بیش از 8۱ هزار تن ذرت بدون اخذ مجوز از 
وزارت جهاد کشاورزی از گمرک ترخیص شده و 
وضعیت مشخصی ندارد، آن هم در شرایطی که 
طی مدت اخیر عدم توزیع مناسب و محدودیت در 
تأمین نهاده های دامی، از عوامل نابسامانی بازار مرغ 

اعالم شده بود.
ماجرا از این قرار است که اوایل آبان 
طی  کشاورزی  جهاد  وزارت  امسال  ماه 
بدون  ترخیص  ایران،  به گمرک  نامه ای 
مجوز نهاده های دامی را اعالم و خواستار 

پیگیری موضوع می شود.
وزارت جهاد: چرا ذرت ها بدون مجوز 

ترخیص شد؟
براساس  که  است  حالی  در  این 
مصوبه هیأت وزیران در مردادماه ۱۳98 

کشاورزی،  نهاده های  بازار  تنظیم  خصوص  در 
ذرت، جو،  از جمله  دامی  نهاده های  تمامی  باید 
دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه 
کشاورزی  کارهای  و  کسب  و  تبدیلی  صنایع 

ترخیص شوند.
پیگیری ها از این حکایت دارد که وزارت جهاد 
کشاورزی طی بررسی های صورت گرفته به ترخیص 
بدون مجوز ده ها هزار تن ذرت از گمرک پی برده و 
در این رابطه طی نامه ای به گمرک ایران و با اشاره 
به تکلیف مصوبه هیات وزیران، اعالم کرده که 
اطالعات اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه 
سال جاری به بعد نشان می دهد که 8۱ هزار تن 
نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است.

نحوه  شده  خواسته  گمرک  از  اساس،  براین 

ترخیص محموله های ذرت بدون اخذ مجوز قانونی 
را بررسی و اعالم کند.

جزئیات ترخیص محموله 8۱ هزار تنی از این 
حکایت دارد که طی چهار مرحله از خرداد، تیر و 
مردادماه امسال برای آنها قبض انبار صادر شده است.

 توضیح گمرک ترخیص کننده محموله ذرت
اما در پاسخ به درخواست پیگیری جریان پیش 
آمده، گمرک ترخیص کننده محموله ذرت، طی 
نامه ای توضیحاتی ارائه کرده که قابل تأمل است.

ذرت،  تن  هزار    8۱ کننده  ترخیص  گمرک 
در رابطه با اقدام خود این گونه توضیح داده که 
»آمار هشت فقره اظهارنامه ذرت ترخیص شده در 
اردیبهشت ماه به شرکت پشتیبانی امور دام اعالم 
شده و برای بخشی دیگر تاکنون فرایند تشریفات 
گمرکی جهت رفع تعهد تکمیل و ترخیص انجام 

نشده است«.
ینکه  ا م  عال ا ضمن  طه  بو مر ک  گمر
»مجوزهای الزم از جمله دامپزشکی و سازمان 
حفظ نباتات وزارت کشاورزی برای کلیه کاالها 

اخذ شده است«، در توجیه اقدام صورت گرفته 
ذرت،  کننده  دریافت  »شرکت  که  کرده  تاکید 
تولید  زمینه  در  صنعتی  و  تولیدی  شرکت  یک 
و  فروش  گونه  هیچ  و  بوده  ذرت  از  فروکتوز 
عرضه ای در بازار نداشته است، فاقد کد بازارگاه 
بوده، یک شرکت بازرگانی و یا تجاری 
صرفا  شده  وارد  های  ذرت  و  نیست 
جهت مصرف خود شرکت و به عنوان 

مواد اولیه آن است«.
البته گمرک ترخیص کننده، توضیحات 
دیگری نیز داشته که قابل تامل است و در 
تاکید کرده که »کاال تحت مجوز  انتها 
و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی 
حفظ  سازمان  و  دامپزشکی  )سازمان 
به  توجه  با  ولی  شده،  ترانزیت  نباتات( 
نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این 
سازمان، ترخیص کلیه محصوالت شرکت مربوطه 
متوقف شده است که این امر موجب توقف خطوط 
تولیدی این شرکت و طبیعتا ایجاد بحران اشتغال و 
توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این 
موضوع منجر به عدم ترخیص مابقی محصوالت و 
الزام به اخذ مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است«.

 توضیح گمرک ترخیص کننده در حالی مطرح 
می شود که در هر صورت 8۱ هزار تن ذرت خارج 
از سامانه بازارگاه ترخیص شده و سرانجام مشخصی 
ندارد و به نوعی تخلف از مقررات مربوطه به شمار 
باشد؛  داشته  مختلفی  ابعاد  می تواند  که  می رود 
باید مسئوالن مربوطه و نهادهای  موضوعی که 

نظارتی در این رابطه پاسخگو  باشند.

ترخیص بدون مجوز محموله ۸1 هزار تنی ذرت از گمرک!
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مدیرعامل آب منطقه ای ایالم:
شبکه آبیاری دشت های عباس، عین خوش و فکه

 یکی از طرح های کم نظیر کشور است
پوراحمد با بیان اینکه شبکه آبیاری 
دشت های عباس، عین خوش و فکه 
یکی از طرح های کم نظیر کشور است، 
گفت: این طرح هم اکنون به سرانجام رسیده است 
های  شرکت  و  کشاورزان  برداری  بهره  آماده  و 

تعاونی منطقه است.
کردن  اجرایی  هماهنگی  و  توجیهی  جلسه 
آب  تعاونی  شرکت های  به  حجمی  آب  تحویل 
مدیرعامل  پوراحمد«  علی   « حضور  با  بران،  
شرکت آب منطقه ای ایالم، معاون حفاظت و بهره 
برداری، مدیران منابع آب شهرستان  دهلران، جهاد 
کشاورزی و مدیران عامل شرکت های تعاونی آب 
بران ) تولید (شبکه های آبیاری عین خوش و فکه 
در سالن جلسات جهاد کشاورزی واقع در دشت 

عباس برگزار گردید.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم  در 
این  نشست، اظهار کرد: شبکه آبیاری دشت های 
عباس، عین خوش و فکه یکی از طرح های کم 
نظیر کشور است که با دستور مقام معظم رهبری 
در قالب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ایالم - خوزستان 

اجرا و خوشبختانه به سرانجام  رسیده است.

و  کرد: حراست، حفاظت  تصریح  پوراحمد   
از  عظیم  و  گسترده  طرح  این  از  برداری  بهره 
اهمیت به سزایی برخوردار است و الزم است که 
همه ذینفعان، بهره برداران و ذی مدخالن از جمله 
سازمان جهاد کشاورزی و تشکل های آب بران با 

شرکت آب منطقه ای همکاری کنند.
در  ای  منطقه  آب  شرکت  شد:  یادآور  وی 

باالدستی  های   بخشنامه  و  قوانین  چارچوب 
هرگونه همکاری و مساعدت در جهت پا گرفتن 
تعاونی ها و افزایش تولید را به عمل خواهد آورد.

در  ها  تعاونی  عامل  مدیران  است  گفتنی 
منظقه  آب  مدیرعامل  با  صمیمانه  نشست  این 
ای ایالم، مشکالت  پیش رو و پیشنهادات خود 

را بیان کردند.

پوستر  مدیریت  “طراحی  جشنواره  نخستین 
مصرف برق و آب” برگزار میشود

نخستین جشنواره “طراحی پوستر  مدیریت مصرف برق و آب”  
با هدف فرهنگ سازی در زمینه مصرف این دو عنصر حیاتی برای 

ارسال آثار عالقه مندان فراخوان داد.
 این جشنواره که برای نخستین بار توسط روابط عمومی وزارت 
نیرو و با مشارکت روابط عمومی های شرکت های  توزیع نیروی برق 
شهرستان اصفهان و آب و فاضالب استان اصفهان با شعار مدیریت 
انتخاب برترین  مصرف برق و آب برگزار می شود، برای حضور و 
آثار ارسال شده شرکت کنندگان به ویژه هنرمندان طراح و گرافیست 

کشور برگزار خواهد شد.
در فراخوان جشنواره “طراحی پوستر  مدیریت مصرف برق و 
آب” محورها در دو بخش آب و برق برای ارسال آثار عالقه مندان 

طراحی شده است.
آب  مصرف  “مدیریت  جشنواره،  این  آب  بخش  فراخوان  در 
و  آینده”  نسل های  و  آب  مصرف  “مدیریت  اقلیمی”،  شرایط  و 
“مدیریت مصرف آب و اصالح سبک زندگی” و در بخش برق نیز 
“مدیریت مصرف برق در ساعت اوج”، “انرژی های تجدیدپذیر” و 
توجه  آینده” مورد  انرژی و نسل  “فرهنگ سازی مدیریت مصرف 

قرار گرفته است.
عالقه مندان به حضور در این جشنواره می توانند از ۱۰ آذر تا ۱۵ 
 eepdc.ir دی ماه سال جاری از طریق تارنمای جشنواره به نشانی

ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.
و  شده  واقع  اصفهان  شهر  در  ره  جشنوا این  دبیرخانه 
نشانی  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند  شرکت کنندگان 
واتساپ  شماره  با  یا  و  مراجعه   poster@eepdc .ir
های  شبکه  از  همچنین  و  کنند  برقرار  ارتباط   ۰9۰۲9۱۴۶۷۷۲
مجازی سروش و اینستاگرام به نشانی eepdc_ ir نیز کسب 

اطالعات نمایند .

در شرکت توزیع برق استان سمنان انجام شد؛
بررسی ساز و کارهای مناسب برای دستیابی به 

اهداف طرح برق امید
نشست بررسی ساز و کارهای مناسب برای دستیابی به اهداف 
امید، در شرکت توزیع برق  الگوی مصرف در راستای برق  بهبود 

استان سمنان به صورت وبیناری تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان این که پیامک اطالع 
رسانی به مشترکان خانگی پیرامون برق امید ارسال گردیده اظهار 
داشت: مشترکانی که در گروه کم مصرف قرار گرفته اند، می باید با 
مصرف بهینه و خودکنترلی، وضعیت موجود را به گونه ای مدیریت 
نمایند که این مهم همواره برای آنان تداوم داشته و از تخفیف ۱۰۰ 

درصدی این طرح به صورت مستمر برخوردار شوند.
جایگاه  و  حفظ  که  این  به  اشاره  با  زاده  سیدمحمدموسوی 
مشترکان برق خانگی کم مصرف برای بهره مندی از تخفیف ۱۰۰ 
درصدی این طرح بسیار مهم است یادآور شد: برنامه ریزی مشترکین 
برای انتقال از گروه پرمصرف به خوش مصرف و همچنین سوق 
بایست در  از دسته خوش مصرف به کم مصرف، می  پیدا کردن 
دستور کار مشترکان قرار گرفته، تا عالوه بر تغییر رفتار مصرفی و 

اصالح الگوی مصرف، بتوانند در گروه کم مصرف ها قرار گیرند.
و  فرهنگی  های  برنامه  رسانی  اطالع  در  کرد:  تصریح  وی 
تبلیغی، می بایست اولویت بندی گروه های هدف مشخص شده و 
موضوعات؛ اوج مصرف برق، حذف المپ های رشته ای و پرمصرف، 
از  مناسب  گیری  بهره  و همچنین  برودتی  لوازم  از  بهینه  استفاده 
وسایل برقی کم مصرف و استاندارد تاکید شده و مشترکان در این 

زمینه ها حساس شوند.
موسوی زاده با عنوان این که فرصت های صرفه جوئی در بخش 
غیرمولّد یا خانگی بسیار زیاد می باشد خاطرنشان کرد: در این زمینه 
باید در بازه های زمانی مشخص، اطالعات مصرف و توصیه های 
الزم به مشترکان ارائه شده و مستمراً مردم را به استفاده بهینه از 

این انرژی بی بدیل تشویق و ترغیب نمائیم.
در  مصرف  مدیریت  عملیاتی  برنامه  جلسه  این  در  همچنین 
راستای اجرای دستورالعمل برق امید شامل؛ اطالع رسانی پیوسته 
با اتکا به شبکه های مجازی و رسانه ملی، تدارک زیرساخت ها 
در  مشارکت  به  تمایل  که  مشترکینی  برای  الزم  های  سامانه  و 
اجرای برنامه های مدیریت مصرف دارند، آموزش رابطین مدیریت 
مصرف، شناسایی مشترکین پرمصرف در هر دوره و ارسال پیامک 
هشدار، پایش برنامه کاهش مصرف مشترکین پرمصرف و نصب 
کنتور هوشمند برای آنان، بهره مندی از ظرفیت استارت آپ ها و 
شرکت های خدمات انرژی و پیگیری موضوع شناسایی بانک های 
عامل جهت ارائه وام های کم بهره به مشترکان جهت خرید لوازم 
برقی خانگی پربازده با تائید شرکت توزیع برق، بحث و تبادل نظر 

گردیده و پیرامون آنها تصمیم گیری شد.

سمنان تنها استانی که گوشت مرغ  را با قیمت 
مصوب به بازار عرضه می کند

در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با حضور استاندار و معاونین 
و مدیران استان مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان: در حوزه تامین تخم مرغ روزانه 8۰ 
تامین  استان است. در بحث  تولید در  تن  و سالیانه ۲9۵۰۰ تن  
نهاده های دامی برای مرغ تخمگذار بیش از9۰ درصد نهاده تامین 
شده و استان در بهترین شرایط موجود است و نگرانی در این بخش 
اختیار ستاد تنظیم  ندارد.اتحادیه روزانه۳۰ تن تخم مرغ در  وجود 
بازار قرار می دهد. در بخش تامین مرغ نزدیک به۱۰۰۰تن گوشت 
مرغ هم اکنون جهت عرضه به بازار وجود دارد.تولید کنندگان به 
میزان نهاده دریافتی دولتی موظف به تامین گوشت مرغ با قیمت 
مصوب تنظیم بازار می باشند.استان سمنان به عنوان تنها استانی 

است که گوشت مرغ با قیمت مصوب تنظیم بازار ارائه می شود.

»اشتهارد«  در  خودرو  قطعه ساز  شرکت های  فعالیت 
رونق گرفت

از  البرز  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  کرج-سرپرست 
آمادگی شرکت های قطعه سازی برای جذب حدود ۵۰۰نیرو در اشتهارد 
خبر داد و گفت: در شرایط سخت تحریمی، تعدادی از شرکت های 

قطعه ساز فعال شدند و خطوط جدید راه اندازی کردند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز؛ 
علی مهدی پور دردر جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت های جدید 
شرکت های تولید قطعات خودرو در شهرک صنعتی اشتهارد اظهار 
داشت: علی رغم شرایط سخت تحریمی تعدادی از واحدهای بزرگ 
قطعه ساز در حال گسترش فعالیت خود هستند.وی افزود: چند واحد 
تولیدکننده قطعه که به صورت نیمه فعال و خارج از ظرفیت در حال 

کار بودند مجدد با چرخه فعالیت برگشتند.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه 
رونق کار قطعه سازان خودرو در شرایط سخت تحریمی به وقوع 
با احیا و فعال سازی یک  پیوسته است ، بیان کرد: در حال حاضر 
شرکت تولید کننده لنت و یک شرکت تولید کننده قطعه ۵۰۰ نفر 

می توانند مشغول به کار شوند. 
مهدی پور با بیان اینکه تعداد زیادی از شرکت های قطعه ساز 
در شهرک های صنعتی استان البرز مستقر هستند، گفت: علی شرایط 
سخت تحریم تالش های زیادی برای تولید قطعات مورد نیاز و داخلی 

سازی آنها انجام شده است.
وی با بیان اینکه تاکید استاندار البرز حمایت از سرمایه گذاران 
برای ایجاد اشتغال است خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در استان 
البرز نیز حمایت های خوبی برای رشد سرمایه گذاری و راه اندازی 
این  امیدواریم  و  داشتند  واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی 

حمایت های همچنان تداوم داشته باشد.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه 
این استان دارای بهترین واحدهای تولید قطعات خودرو است، ادامه 
داد: بخش زیادی از قطعه مورد نیاز صنعت خودرو سازی کشور از 

استان البرز تهیه می شود.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر ایالم:
استان  در  احمر  هالل  سالمت  ناظران  طرح  اجرای 

ایالم آغاز شد

مدیر عامل جمعیت هالل احمر ایالم گفت: طرح ناظران 
با  کرونا،  با  مبارزه  محور  محله  طرح  با  همزمان  سالمت 
همکاری هالل احمر، سپاه امیرالمومنین )ع( و دانشگاه علوم 

پزشکی در استان آغاز شده است.
علی اصغر علی اکبری اظهار کرد: طرح ناظران سالمت 
به منظور قطع زنجیره ویروس کرونا، جلوگیری از شیوع آن و 
حمایت از زندگی و سالمت انسان ها در استان ایالم آغاز شد.

سالمت،  ناظران  طرح  اجرای  هدف  به  اشاره  با  وی 
هالل  جوانان  اعضای  همکاری  قالب  در  طرح  این  افزود: 
احمر با بازرسان سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی 
و نیروهای بسیجی سپاه امیرالمومنین )ع( استان در زمینه 
کنترل و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی و در 
راستای صیانت از سالمت هموطنان و قطع زنجیره انتقال 

ویروس کرونا در سطح استان آغاز به کار کرده است.
علی اکبری با اشاره به نحوه اجرای طرح مذکور، تصریح 
کرد: هر تیم از ناظران سالمت به همراه کارشناسان بهداشت 
و نیروهای بسیجی در محله های شهر و در بین اقشار مختلف 
مردم به ویژه اصناف و بازاریان مراجعه می کنند و ضمن بازدید 
از مراکز تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت همکاری 
توزیع  بهداشتی،  توصیه های  و  عمومی  آموزش  زمینه  در 
بروشورهای بهداشتی و تکمیل چک لیست های مربوط به 
رعایت پروتکل های بهداشتی و تحویل به کارشناسان بهداشت 

محیط کار فعالیت می نمایند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان بیان کرد: اجرای 
دقیق دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و پایبندی به 
محدودیت های کرونایی اعمال شده از راهکارهای کنترل و 
جانباختگان  آمار  رساندن  حداقل  به  و  کرونا  ویروس  مهار 
راستا  این  در  احمر،  که جمعیت هالل  است  کرونا  بیماری 
و برای حفاظت از سالمت هم استانی ها برای اجرای طرح 

ناظران سالمت اقدام کرده است.

زمین ایران 

ثانویه،  عملیات  رئیس  فتاح المنان،  مسیب 
واحد  ِوسل  نسوز  عمر  رکورد  به  دست یابی  از 

گاززدایی )RH( خبر داد. 
وی با اشاره به افزایش حجم سفارش های 
تولید ذوب های مخصوص با سیکل RH طی 
کارگاه  محدود  ظرفیت  و  گذشته  سال  یک 
جهت  در  پروژه هایی  گفت:   RH گاززدایی 
در   RH با سیکل  ذوب  تولید  توانایی  افزایش 
ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم برنامه ریزی 
و اجرا شد که اهم آن ها شامل کاهش زمان توقف 
کارگاه جهت تعویض وسل از ۱۶ ساعت به کمتر 
از ۱۰ ساعت، افزایش عمر نسوز وسل در دو سال 
گذشته از کمتر از ۱۰۰ ذوب به بیش از ۱۲۵ ذوب 
و افزایش تعداد ذوب RH در روز از کمتر از ۲۰ 

ذوب به ۲۴ ذوب است. 
تحقق  برای  کرد:  خاطرنشان  فتاح المنان 
و  بهتر  کنترل  نظیر  فعالیت هایی  اهداف،  این 
نظیر   RH به  ذوب  ورودی  پارامترهای  بهبود 
تنظیم مناسب تر ppm اکسیژن مذاب در تخلیۀ 
از  جلوگیری  جهت  الکتریکی  قوس  کوره های 
تزریق اکسیژن اضافی در RH و تنظیم مناسب تر 
دمای ذوب تحویلی به RH در کوره های پاتیلی 
 RH جهت جلوگیری از گرمایش شیمیایی در
و همچنین بازنگری و بهبود روش های اسکول 
فاصلۀ  کاهش  و  اسنورکل  گانینگ  و  کاتینگ 
با  گریدهای  مختلف  بین سکوینس های  زمانی 
ریخته گری  ماشین های  روی  بر   RH سیکل 
مختلف به دست همکاران برنامه ریزی و کنترل 

تولید و نیز کوردیناتورهای ناحیه انجام گرفت.
ثانویه،  عملیات  رئیس  فتاح المنان،  مسیب 
در پایان خاطرنشان کرد: تالش ها و حمایت های 
همکاران موجب شد تا از کارگاه RH با ظرفیت 
محدود، بیشترین حجم تولید و بهترین کیفیت را 

به دست آوریم و سفارش های مشتریان را به موقع 
آماده کنیم. به همین دلیل از کلیه همکارانی که 
در موفقیت به دست آمده نقش مستقیم داشته اند، 
و  پشتیبانی  تعمیرات،  تولید،  همکاران  جمله  از 

تعمیرات نسوز تشکر می کنم.
در ادامه احمدرضا ایران پور رئیس تعمیرات 
نسوز فوالدسازی در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
فوالد  سیاست های  راستای  در  داشت:  اظهار 
مبارکه در خصوص کاهش توقفات و هزینه ها، 
عمر نسوز وسل واحد گاززدایی )RH( به عدد 
نسوز  عمر  افزایش  است.  رسیده  ذوب   ۱۲۵
استراتژیک ترین  و  حساس ترین  از  یکی  در 
تجهیزات ناحیۀ فوالدسازی که در تولید ذوب های 
و تالش  کار  دارد، حاصل  اساسی  نقش  خاص 
تثبیت  کیفیت،  تعیین  در  مربوطه  قسمت های 
بهترین طرح نسوزکاری، کنترل فرایند و بهبود 

پارامترهای مؤثر بوده است.
نسوز  بومی سازی  افزود:  ادامه  در  ایران پور 
این تجهیز خاص در سال های گذشته در دستور 

کار مرکز تعمیرات نسوز و خرید مواد مصرفی قرار 
گرفت. این فعالیت با افزایش تحریم ها سرعت 
با  گسترده ای  تحقیقات  زمان  آن  از  و  گرفت 
و  نسوز  تولیدکنندگان  مشارکت  و  همکاری 
اساتید دانشگاه شروع شد.رئیس تعمیرات نسوز 
فوالدسازی همچنین گفت: ثمرۀ این تحقیقات 
و تعامالت، تولید آجرهای نسوز این واحد توسط 
است.  بوده  مهرگداز  نسوز  فرآورده های  شرکت 
نتایج  و  است  آزمایش  مرحلۀ  در  آجرها  این 
هم تراز  آن  کیفیت  و  رضایت بخش  بسیار  آن 
بهترین  مشابه  نسوزهای  با  قابل مقایسه  و 

تولیدکنندگان خارجی است.
ایران پور در خاتمه دست یابی به این رکورد 
مدیریت  خصوصا  دست اندرکاران  تمامی  به  را 
مواد  خرید  و  نسوز  مرکز  فوالدسازی،  ناحیۀ 
مصرفی تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که 
با ادامۀ این همکاری ها، رکورد بعدی با نسوزهای 
بومی سازی شده به دست آید و افتخارات فوالد 

مبارکه ادامه یابد.

با هدف افزایش توانایی تولید ذوب با سیکل RH محقق شد:

دست یابی به رکورد عمر نسوز ِوسل واحد گاززدایی 

سمیه  مشهد  شهرستان  خبری  ه  گرو
تسریع  راستای  در  مشهد  باقرزاده-شهردار 
نظارت  و  عمرانی  های  پروژه  اجرای  روند  در 
برعملکرد پیمانکاران از پروژه تقاطع چهارسطحی 

آزادگان و رودپارک بازدید.
محمدرضا کالئی در این بازدید بر افزایش 
در  عمرانی  تجهیزات  و  آالت  ماشین  تعداد 
راستای سرعت بخشیدن به کار و برنامه ریزی 
برای افزایش تعداد پارکینگ در پروژه رودپارک 

تاکید کرد.
همچنین در ادامه شهردار مشهد با حضور در 
پروژه تقاطع چهار سطحی آزادگان از روند اجرایی 
پیمانکار  با  نشستی  در  و  بازدید  نیز  پروژه  این 
اجرای این پروژه خواستار تسریع در اجرای پروژه 

همراه با رعایت استاندارهای الزم شد.
نصب مرتفع ترین دکل فشار قوی برق در 

پروژه چهارسطحی آزادگان
و  نقل  و  حمل  عمران،  معاون  ادامه  در 
بازدید  این  ترافیک شهرداری مشهد در حاشیه 
نصب  و  تولید  عملیات  حاضر  حال  در  گفت: 
قطعات سگمنت یکی از پل های روگذر تقاطع 
چهارسطحی آزادگان از بزرگراه امام علی)ع( به 

سمت نمایشگاه درحال انجام است.

خلیل اهلل کاظمی افزود: عرشه پل به ۲۴۰ 
قطعه سگمنت نیاز دارد که از این تعداد تاکنون 
۱۷ سگمنت  تنها  و  تولید  قطعه سگمنت   ۲۲۳
باقی مانده است که این تعداد نیز در کارگاه واقع 
در حاشیه میدان نمایشگاه در حال ساخت است.

کاظمی تصریح کرد: از مجموع ۲۴۰ قطعه 
سگمنت عرشه پل تاکنون ۱۶۱ قطعه سگمنت 
در  نیز  قطعات  باقی  نصب  روند  و  شده  نصب 

حال انجام است.

وی ادامه داد: یکی از معارض های موجود 
در مسیر اجرای پروژه، تیرهای فشار قوی برق 
است که برای رفع آن تیرهای بزرگتری به طول 
حدود ۳۶ متر و ۵۰ متر سفارش داده شده است.

برای  که  متری   ۵۰ دکل  گفت:  گاظمی 
وامکان  قوی  فشار  برق  های  سیم  باالبردن 
اجرای عرشه پل در تقاطع چهارسطحی آزادگان 
ترین دکل فشار قوی  نصب خواهد شد مرتفع 

نصب شده در کشور خواهد بود.

در راستای تسریع پروژه های عمرانی؛

شهردار مشهد از پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان و رودپارک بازدید کرد 
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شرکت گاز خراسان جنوبی موفق 
به کسب رتبه برتر در ارزیابی سالمت 
اداری بین شرکت ھای گاز استانی شد.

رضا  جنوبی  خراسان  استان  خبری  گروه 
بهنام-شرکت گاز خراسان جنوبی در بین شرکت 
ھای گاز استانی موفق به کسب امتیاز ۲۵.9۰ در 

ارزیابی سالمت اداری شده است. 
 مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
گفت: در ارزیابی صورت گرفته توسط امور بازرسی 
شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز خراسان جنوبی 
با کسب امتیاز ۲۵.9۰ در بین ۱۰ شرکت برتر گاز 

استانی قرار گرفته است. 
 9 به  اشاره  ضمن  هاشمی  محمود  سید   
شرکت  اداری  سالمت  ارزیابی  اصلی  شاخص 
گرایي،  قانون  آموزش،  افزود:  استانی  گاز  ھای 
انضباط  ساالري،  شایسته  پاسخگویي،  شفافیت، 
وري،  بهره  و  مصرف  الگوي  مالي،  و  اداري 
استقرار، توسعه، نظارت و کنترل داخلي از موارد 
ملی  شرکت  بازرسی  امور  توسط  ارزیابی  اصلی 

گاز ایران است. 
جلب  باالی  اهمیت  به  اشاره  ضمن  وی 
گفت:  مشترکین  و  مردم  حداکثری  رضایتمندی 
را  تمام تالش خود  گاز خراسان جنوبی  شرکت 
قوانین و  بهتر  رعایت هر چه  با  تا  بسته  کار  به 

ارائه خدمات صادقانه در حهت تحقق این هدف 
بزرگ گام بردارد. 

و  جمعی  تالش  با  افزود:  ادامه  در  هاشمی 
روحیه جهادی تمامی کارکنان شرکت گاز خراسان 
جنوبی امیدواریم برای سال جاری رتبه مطلوبی را 

در این ارزیابی کسب نماییم. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ضمن 
از  استان  روستای   9۵۱ مندی  بهره  به  اشاره 

نعمت گاز طبیعی گفت: با توجه به فعالیت های 
گسترده گازرسانی در استان، این توفیق نصیب 
شرکت گاز خراسان جنوبی شده تا در سالجاری 
تعداد  به  روستاها،  به  گازرسانی  تعھد  باالترین 
با  و  شود  ثبت  شرکت  این  نام  به  روستا   ۴۰۰
احتساب پروژه های در دست اجرا درصد خانوار 
روستایی تحت پوشش گاز طبیعی در استان به 

9۲ درصد افزایش یابد.  

ملی  طرح  اجرای  با  تولید  پنهان  نیمه  احیا 
توسعه مشاغل خانگی 

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل: طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی با تسهیل فرایند تهیه مواد اولیه و اتصال به بازار نیمه 

پنهان تولید را احیا خواهد کرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اردبیل؛ رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی 
کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با 
تشریح جزئیات طرح ملی مشاغل خانگی گفت: با توجه به 
شرایط اقتصادی و دغدغه  حوزه اشتغال در کشور ضرورت 

توجه به حوزه کارآفرینی دوچندان شده است.
توسعه  و  رشد  برای  اینکه  بیان  با  منافزاده  اصغر 
از  که  اجتماعی  مشارکت  به  باید  استان  اقتصادی 
شاخصه های مهم توسعه است، توجه شود، تصریح کرد: 
هدایت نیروی کار و فارغ التحصیالن دانشگاهی از اولویت  
فعالیت های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
است که برای تحقق آن باید عرضه و تقاضا توسط بخش 

خصوصی تقویت شود.
وی با بیان اینکه نیروی کار باید به درستی به سمت 
فرصت های کسب و کار هدایت شوند، اضافه کرد: طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی برای مقابله با دغدغه اشتغال 
در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در این 
طرح ملی دغدغه ای که در گذشته در حوزه وابستگی به 
تسهیالت، کسب مجوز، تهیه مواد اولیه و عرضه به بازار 
با  بود، برطرف می شود.منافزاده  کسب و کارهای خانگی 
اشاره به اینکه این طرح به پایداری مشاغل خانگی کمک 
می کند، یادآور شد: با توجه به شناسایی، بررسی، ارزیابی  و 
مزیت ها که توسط جهادانشگاهی در طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی انجام گرفته، این طرح در استان گام به گام در جهت 

اهداف پیش می رود.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی طرح ملی مشاغل 
خانگی را به خوبی در استان مدیریت و هدایت می کند، اظهار 
کرد: روند بررسی مزیت های رقابتی، پایش، توانمندسازی و 
اتصال به بازار در قالب این طرح توسط جهاددانشگاهی در 
حال انجام است تا دغدغه مشاغل خانگی به ویژه در عرضه 
محصوالت برطرف و به پایداری مشاغل خانگی در استان 
منجر شود.رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اظهار امیدواری 
کرد با حلقه اضافه شده به نام توسعه مداخله ای و با بهره 
مندی از ظرفیت ها، شاهد افزایش توان طرح های اشتغالی 

مشاغل خانگی باشیم.

برگ زرین دیگری در کارنامه شرکت گاز خراسان جنوبی فراخوان ارسال آثار حوزه زن و خانواده ویژه 
خواهران بسیج رسانه ایالم تا ۱۵ آذرماه

محمد علینظری رییس سازمان بسیج و رسانه استان ایالم در جمع 
خبرنگاران گفت: این  فراخوان طی درستورالعملی در رابطه با موضوع 
آثار حوزه زن، خانواده و نشر در رسانه ها از طرف سازمان بسیج رسانه  

کشور ، به سازمان های استانی ابالغ شده است.
وی افزود: در این راستا  سازمان بسیج رسانه کشور همزمان با 
ایام هفته بسیج در نظر دارد از آثار تولیدی حوزه زن، خانواده و نشر در 

رسانه به صورت ویژه تجلیل کند.
رییس سازمان بسیج و رسانه ایالم اظهار  داشت: محور های 
فراخوان ۱-نقش زنان ومادران در فرآیند آموزش فرزندان در ایام کرونا 
،۲-شیوه ها و راه کارهای حفظ ، ارتقاء روابط همسران در ایام کرونا، 
۳- مدیریت اقتصادی هزینه های خانوار در ایام کرونا، ۴-نقش زنان 
در پیاده سازی سبک زندگی مطلوب ایرانی اسالمی ،۵-تحقق سبک 
زندگی پیامبر و ائمه معصومین موال علی )ع( و فاطمه زهرا )س( )هدف 
عملیاتی سال 99در کارگروه فرهنگی (، ۶-تحکیم بنیان خانواده از 
طریق فرزند آوری و هفتمین محور محتوای تولیدی جهت معرفی 
رده های موفق مختص خواهران در بحث مالک اشتر بسیج و یا اسوه 
بسیج، است.علینظری ادامه داد: خواهران بسیچ رسانه سطح استان 
می توانند آثار خود را  قالب یادداشت ، مصاحبه  ، پرونده و گزارش 

خبری ،اینفوگرافی و مقاله ارسال کنند.
وی گفت: شرایط انتشار آثار از ابتدای اسفند 98 تا آذر 99 بوده 

است و زمان ارسال آثار از ابالغ فراخوان تا ۱۵ آذرماه می باشد.

۳0 خدمت منابع طبیعی استان سمنان اینترنتی 
انجام می شود 

مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: 
براساس تکالیف قانونی و اصالح نظام اداری و در راستای برنامه های 
سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری سال جهش تولید)طرح 9در99( 
وشرایط کرونا ۳۰ خدمت این اداره  به صورت ) توسعه دولت الکترونیک 
اینترنتی و  از فناوری های روز و سامانه های هوشمند(  با استفاده 
الکترونیکی به مردم ارائه می شود ومهمترین نتیجه خدمات الکترونیک 
دولت، خدمت رسانی مطلوب وشفاف به مردم است.جعفر مرادی حقیقی 
اظهار کرد: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تضییع 
حقوق دولت و مردم این اداره کل تعداد ۳۰ خدمت قابل ارائه به مردم 
را در این شرایط کرونای الکترونیکی و از طریق سامانه الکترونیکی 

www.frwmizekhedmat.ir صورت می پذیرد.
وی افزود: از این پس خدمات مربوط به استعالمات صدور مجوز 
تهیه و حمل ذغال، صدور و مجوز بکارگیری و توسعه انرژی های پاک، 
صدور مجوز بهره برداری محصوالت فرعی جنگل ومرتع، تمدید پروانه 
چرای دام، توسعه زراعت چوب، تامین و توزیع بذور جنگلی و مرتعی، 
توسعه زراعت چوب و درخواست های اجرای طرح های آبخیزداری و 

آبخوانداری به صورت اینترنتی قابل ارائه است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان اضافه کرد: همچنین 
مردم خدماتی مانند ارائه تاییدیه تاسیس تشکل ها، برگزاری دوره های 
آموزشی ، ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت ، جذب مشارکت های 
مردمی در حفاظت از منابع طبیعی، جنگلداری، توسعه فضای سبز، حفظ 
و احیای مراتع، تولید و توزیع نهال جنگلی را اینترنتی دریافت می کنند.

اجرای  جنگلی،  پارک های  نگهداری  داد:  ادامه  حقیقی  مرادی 
طرح های بیابانزدائی، خدمات اکوتوریسم، صدور مجوز انتقال قطعی 
و  جنگلی  فرعی  محصوالت  حمل  مجوز  صدور  واگذاری،  اراضی 
مرتعی، مجوز قطع وحمل گونه های جنگلی در مستثنیات مردم است.

طریق  از  اراضی  مستثنیات  استعالم  به  پاسخ  کرد:  بیان  وی 
پیشخوان دولت ، طرح های عمومی دولت در عرصه های منابع طبیعی، 
استعالم تخصیص اراضی قابل واگذاری، پاسخ به درخواست اراضی 
دستگاه ها، استعالم معادن، استعالم اراضی، پاسخ به شکایات منابع 
طبیعی و پاسخ به اعتراض های مربوط به ملی شدن اراضی از طریق 

سامانه الکترونیکی صورت می پذیرد.
بیان  با  سمنان   استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اینکه دولت الکترونیک به معنای اطالع رسانی و خدمات رسانی به 
موقع، دقیق و شفاف به مردم است گفت: مهم ترین نتیجه خدمات 
الکترونیکی دولت، کاهش مراجعه ارباب رجوع، کاهش هزینه ایاب 
و ذهاب و تلف شدن وقت و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم 
است. مرادی حقیقی کوتاه شدن زمان پاسخگویی، افزایش دقت، 
سرعت و نظارت بر فرآیند پاسخگویی و مطلع شدن متقاضیان از 
اندازی سامانه  راه  از دیگر مزایای مهم  را  انجام کار  روند  مراحل 
اینترنتی  و   www.frwmizekhedmat.ir الکترونیکی 

شدن کارها دانست.

در ۶ ماهه نخست سال 
صدور و تمدید ۴۱ پروانه عالمت استاندارد دراردبیل 
مدیر کل استاندارد اردبیل گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 
برای واحدهای  اجباری  استاندارد  پروانه کاربرد عالمت  ۴۱ فقره 
تولیدی و خدماتی استان صادر و تمدید شده است.هاشم عالیی با 
اعالم این خبر گفت: این پروانه ها درزمینه فرآورده های تولیدی 
مصالح ساختمانی، غذایی و کشاورزی، مکانیک، فلزشناسی، بسته 
بندی، سلولزی و واحد خدماتی سردخانه صادر شده است.وی اظهار 
استاندارد  پروانه کاربرد عالمت  اول سال ۳۰  ۶ ماهه  داشت: در 
اجباری برای واحد های تولیدی و خدماتی مختلف صادر و در همین 
مدت ۱۱ مورد پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری نیز تمدید 
شده است.وی خاطر نشان کرد: در صورتی که واحدهای دارای 
استاندارد  پروانه،  اعتبار  طول  در  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه 
تعیین شده را به خوبی رعایت کنند، پروانه های آنها به مدت سه 
سال تمدید می شود .مدیر کل استاندارد اردبیل در پایان تصریح 
کرد: مردم می توانند با ارسال کد ده رقمی مندرج در زیر عالمت 
استاندارد نصب شده بر روی کاال به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷، 
اعتبار نشان استاندارد کاال، اطمینان حاصل کنند، و  از اصالت و 
در صورت مشاهده موارد غیر استاندارد می توانند مراتب را به این 

اداره کل اطالع دهند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 
درخواست  طبیعی  گاز  مشترکین  کلیه  از 
کرد تا بمنظور پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونا تا حد ممکن از مراجعه حضوری به 
کرده  این شرکت خودداری  تابعه  ادارات 
شرکت  این  حضوری  غیر  خدمات  از  و 
بهره مند شوند.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شرکت ارائه خدمات غیر 
حضوری و استفاده مشترکین از این نوع 
خدمات را از جمله فرصتهای پیش آمده 
در دوران شیوع بیماری کرونا برشمرد و 
لزوم  و  کرونا  ویروس  گیری  گفت: همه 

در خانه ماندن مردم و دریافت خدمات در بستر 
اینترنت و همچنین افزایش خطر ابتال با مراجعه 
حضوری به ادارات تابعه شرکت، برای کارمندان و 
مشتریان، موجب شد تا شرکت گاز استان اردبیل 
با استفاده بهینه از این فرصت، کیفیت خدمات 
غیر حضوری خود را بهبود ببخشیده و با ارزیابی 
بازخوردهای بدست آمده از کاربران این سامانه 

غیر  ارایه خدمات  کیفی  ارتقاء سطح  به  نسبت 
حضوری اقدام نماید.

اسماعیلی با بیان این موضوع که در حال 
حاضر اکثریت خدمات ارایه شده به مشترکین از 
طریق میز خدمت الکترونیکی و در کوتاهترین 
لیست  نمایش  افزود:  است،  ارایه  قابل  زمان 
قبوض، نمایش لیست پرداخت ها، اعالم کارکرد، 
تغییر نام، اصالح شماره موبایل، درج کد ملی، 

اصالح مبلغ قبض، درخواست تست کنتور 
و ... نمونه ای از خدمات در بستر وبسایت 
شرکت گاز استان اردبیل می باشند که با 
برنامه  با  و  مناسب  زیرساختهای  ایجاد 
توسعه  منظور  به  و  منسجم  های  ریزی 
خدمات الکترونیک در راستای تسریع در 
مراجعه  عدم  و  مشترکین  به  پاسخگویی 
کرونا  بیماری  شیوع  دوران  در  حضوری 
توسط شرکت گاز استان اردبیل ارایه می 
شود.وی خدمات غیر حضوری شرکت گاز 
استان را بسیار متنوع و گسترده عنوان کرد 
استان  در  طبیعی  گاز  مشترکین  گفت:  و 
می توانند خدمات غیر حضوری خود را از 
قسمت میز خدمت الکترونیکی در وبسایت این 
WWW.NIGC-AR. نشانی  به  شرکت 

IRو یا از طریق دانلود و نصب نرم افزار خدمات 
گاز  شرکت  موبایل((  ))تحت  مشترکین  آنالین 
http://nigc-ar. لینک  طریق  از  استان 

ir/app  از خدمات غیر حضوری شرکت گاز 
استان بهره مند شوند.

استفاده از خدمات غیر حضوری شرکت گاز استان اردبیل 

»فرهاد باغشمال« نویسنده کتاب طنز 
 ۳۰ )شامل  نََفس ِکش«  آی  »فراکسیون 
یادداشت طنز( با بیان اینکه شوخ طبعی های 
نیست، گفت:  با طنز یکی  از مردم  برخی 
آن  از  ولی  می ماند  قرمز  خط  روی  طنز 
و  کینه  اما  می کند،  لَج  طنز  نمی شود.  رد 

دشمنی ندارد.
در آذربایجان شرقی، کتاب »فراکسیون 
آی نفس کش« شامل ۳۰ یادداشت طنز 
از فرهاد باغشمال، روزنامه نگار و طنزنویس 
وی  نوشته های  است.  تبریزی  خوش ذوق 
سالهاست در روزنامه »سرخاب« و هفته نامه 
در  کتاب   این  می شود.  منتشر  »آذرپیام« 
در  شانی«  »انتشارات  توسط  رقعی  قطع 
نوبت اول با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، بهار 
انتخاب  و  ویراستاری  شد.  منتشر  امسال 
مطالب »فراکسیون آی نفس کش« را  لیال 
حسین نیا انجام داده و طرح روی جلد آن از 

جابر اسدی است.
آی  کسیون  »فرا کتاب  نویسنده 
نفس کش« درباره این کتاب، گفت: نطفه 
این کتاب حدودا ۱۰ سال قبل بسته شد؛ 
حوزه هنری تبریز برای نخستین بار پیشنهاد 
کرد تا تعدادی از طنزهای مطبوعاتی ام را 
که به اصطالح تاریخ دار نبودند، به صورت 
می دانید،  که  همانطور  کنم.  چاپ  کتاب 
بیشتر طنزهای مطبوعاتی تاریخ دار هستند 
به  شدن  تبدیل  برای  محتوایی  ارزش  و 
که  زمانی  همین  برای  و  ندارند  را  کتاب 
من به فکر چاپ این کتاب افتادم، از بین 
8۰۰ طنز نوشته مطبوعاتی ام، ۱۵۰ مورد را 
انتخاب کردم و در نهایت بعد از تلخیص، 

۳۰ اثر باقی ماند.
* طنز انگار تاریخ انقضا ندارد

بود که  این  بر  باغشمال گفت: سعی 
از قبیل  انواع مدل ها و سبک های طنز  از 
کتابت امروز، مدلسازی از گلستان سعدی، 
بیاورم  محاوره ای  و  رسمی  نوشته های 
در  اخیر  سال  چند  طی  که  آثاری  البته  و 

بودند.  جشنواره های مختلف منتخب شده 
توسط  کتاب  این  بود  قرار  ابتدا  در  البته 
اما در عمل  نهاد دولتی منتشر شود،  یک 
وقتی دیدم نوشته ها زیر تیغ حذفیات رفتند، 
منصرف شدم و با یک ناشر تهرانی صحبت 
کردم که خوشبختانه گرچه به خاطر شرایط 
اثر  نقد  و  رونمایی رسمی  امکان  کرونایی 
اینترنتی  فروش  به واسطه  اما  نشد،  فراهم 
تا حاال فروش خوبی داشته، به خصوص در 

شهرهای مشهد، دامغان و قم.
مورد  در  باغشمال  فرهاد  از  وقتی   
ویژگی اصلی کتابش پرسیدم، گفت: ویژگی 
مهم کتاب »فراکسیون آی نفس کش« این 
ندارد.  انقضا  تاریخ  آن،  مطالب  که  است 
است  روزگار  طنز  این  هم  شاید  نمی دانم 
که همان طنزی که ۱۵ سال پیش راجع به 
مشکالت نوشته بودم، همچنان پابرجاست. 
ویژگی دیگر کتابم هم این است که دوست 

نداشتم کسی برای آن مقدمه بنویسد!
این نویسنده افزود: وقتی پسرم طاها 
یک سال داشت، برایش نامه نوشته بودم 
و در آن مشکالت جامعه را برایش تشریح 
را  نامه  این  من  که  زمان  آن  بودم،  کرده 
می نوشتم، تصورم این بود که وقتی پسرم 
بزرگ شد، دیگر مشکل بیکاری، مسکن، 
اعتیاد، ازدواج، کنکور و... حل شده است؛ اما 
آن مسائل همین االن هم هست و نه تنها 
کم نشده بلکه بیشتر هم شده است و همان 
مضامین طنزی که من چند سال قبل نوشته 
بودم، برای جامعه امروز هم صدق می کند.

این  گفت:  تبریزی  ز  طنزپردا این 
گویی  می گویم؛  شعاری  هیچ  بدون  را 
گمشده ای دارم که هنوز پیدا نکرده ام و آن را 
در نوشته هایم جستجو می کنم؛ یک روز در 
عدالت خواهی، یک روز زیر بار ستم نرفتن، 

یک روز در نابرابری و روزی در زیبایی.
* تفاوت های طنز مطبوعاتی و کتابی

طنز  دو  این  کرد:  بیان  باغشمال 
ماموریت متفاوتی دارند. شالوده اصلی طنز 

ارکان  از  روزنامه ای خبر است و همچنان 
کتابی،  طنز  اما  است.  نیامده  بیرون  خبر 
داستان نویس ها  قول  به  دارد  ریشه  و  پِی 
»پی رنگ« دارد. گفتمان اینها با هم خیلی 
فرق دارد، اما هر دو الزم هستند. عین اینکه 
بگویی نان الزم است، اما آب نه. با این حال 
هر دو دنبال یک هدف هستند؛ اصالح امور. 
ویژگی جالب طنز این است که روی خط 
قرمز می ماند ولی از آن رد نمی شود. طنز لَج 

می کند، اما کینه و دشمنی ندارد.
ژورنالیست ها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باید به سمت چاپ کتاب بروند، بیان کرد: 
چاپ نوشته های مطبوعاتی در قالب کتاب، 
از  و  می کند  کمک  آثار  شدن  ماندگار  به 
همه مهم تر معیاری می شود برای قضاوت 
تا از بَه بَه َچه َچه گویی های رسانه ای رها 
شده و در معرض نقد افراد متخصص قرار 
بگیریم. شما ادبیان طنز دوره مشروطه را 
نگاه کنید، چقدر رندانه خفقان و رنج مردم 
مثال »عبید  یا  است.  تصویر کشیده  به  را 
زاکانی« در کتاب »موش و گربه« در قالب 

طنز به افشای چه حقایقی پرداخته است.
* حقیقت کجاست؟ در دل نوشته های 

طنز یا روی تلکس اخبار؟
این فعال فرهنگی تبریزی در پاسخ به 
این سوال که به نظر شما مطالب جدی و 
رسمی حاوی حقایق هستند یا نوشته های 
روزنامه نگاران  نوشته های  گفت:  طنز؟، 
نگاه  است.  غریب  و  مظلوم  شهرستانی 

مدیران  به  شهرستانی  روزنامه نگاران 
شهرستانی است و به خاطر مسائل مالی و 
نبود آموزش حرفه ای به مروز زمان به سمت 
روابط عمومی نویسی و کاتبی می روند. این 
در حالی است که اگر فردی واقعا به دغدغه 
ژورنالی برسد، اگر دنیا را هم به او بدهند، 
اینکه  نه  نمی نویسند،  عمومی  روابط  خبر 
اخبار روابط عمومی ها بد باشد، نه! مشکل 
نوشته  مطلبی  روی  وقتی  که  اینجاست 
تکلیف مشخص است؛  می شود »آگهی«، 
گفت«  »وی  با  نه!  خبرها  اینگونه  در  اما 
کاری  تاکید کرد«  و »وی  افزو«  و »وی 
درست نمی شود. باغشمال ادامه داد: وقتی 
هستی  مواظب  خیلی  می نویسی  کتاب 
رسانه های  یا  روزنامه  در  ندهی.  سوتی  تا 
کتاب  است.  کمتر  حساسیت  این  مجازی 
می رود.  شمار  به  نویسنده  محک  به نوعی 
خوِد من در نگارش کتاب »فراکسیوِن آی 
نَفس ِکش« وسواس زیادی به خرج دادم. 
در تجربه شیرینی بود. نوشته های من بعد 
از چاپ کتاب نصف شده است، چون انتظار 
بیشتری از خودم دارم. نوشتن کتاب باعث 
و  اسکلت بندی کنی  را  تا مطالب  می شود 

کتاب خوانی ات را هم افزایش دهی.
* کار طنز متلک گویی نیست

وی به آفت طنز در دنیای امروز هم 
اشاره  و تصریح کرد: آفت بزرگی که امروز 
ما با آن مواجهیم، شوخ طبعی مردم است که 
متاسفانه با طنز اشتباه گرفته می شود. اگر 

روی سر مردم ایران بمب هم بریزند، فردا 
عده ای از آن جوک درست می کنند! ما طنز 
گرفته ایم.  اشتباه  روزمره  با شوخی های  را 
مشکل دیگر این است که طنزنویس های 
ما هم به سمت طنز ساندویچی سوق پیدا 
کرده اند؛ عین جوک ها و توئیت های نمکین 
در فضای مجازی. در حالی که طنز واقعی 
دارای مقدمه، متن و نتیجه گیری است. طنز 
باید راهگشا، منسجم و جدی باشد. اصال 
فقط  بخنداند،  را  کسی  طنز،  نیست  قرار 
استادانه  و  نمکین  حالت  به  را  موضوعی 
خواندن  از  بعد  مخاطب  تا  می کند  مطرح 
بگوید، »آخیش دلم خنک شد، حرف دلم 

را گفته است«.
 * جایگاه طنز در جامعه ادبی ایران

نویسنده کتاب »فراکسیوِن آی نَفس 
ادبیات  با جایگاه طنز در  رابطه  ِکش« در 
ایران هم گفت: طنز گونه ای از گرایش های 
ادبی است و جایگاه ویژه ای در ادبیات دارد. 
حافظ  مگر  ندارد؟  طنز  نوشته  سعدی  آیا 
در  مالئک  که  دیدم  »دوش  نمی گوید 
طنز هستند،  همه  اینها   .»... زدند  میخانه 
طنز  رندانه  هم  شهریار  استاد  مستتر.  اما 
از  وقتی  که  اینجاست  مسئله  است.  گفته 
بر  عمومی  انتظار  می شود،  صحبت  طنز 
نمی شود  را  طنز  درواقع  است.  زدن  قهقه 

از ادبیات جدا کرد.
 باغشمال با تاکید بر اینکه طنز مقّید به 
گونه های دیگر نگارش نیست، اضافه کرد: 
دست طنزنویس باز است، می تواند از کلمات 
انگلیسی استفاده کند یا محاوره ای بنویسد 
و همین قائل نبودن مرز در طنز باعث سوء 
تفاهم می شود. اساتید ادبیات قالب طنز را 
عظیم الشأن می دانند، حتی بهترین شاعران 
و نویسندگان هم آرزو دارند که روزی طنز 
کتاب  این  چاپ  امیدوارم  من  بنویسند. 
روزنه ای باشد برای زاده شدن طنزنویسان 
حرفه ای در استان. آذربایجان شرقی پر است 

از سوژه پرداخت طنز.

طنز روی خط قرمز می ماند ولی از آن رد نمی شود
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تساوی استقالل در برابر پیکان به 
مذاق هواداران این تیم خوش نیامد و آنها 

انتظارات بیشتری از تیم فکری داشتند.
استقالل برای پنجمین فصل متوالی نتوانست 
در هفته چهارم لیگ برتر به پیروزی برسد و آبی ها 
این بار هم در راه رسیدن به پیروزی ناکام بودند و 
در برابر شاگردان مهدی تارتار کاری از پیش نبردند.

این بازی که در ورزشگاه شهر قدس برگزار 
تساوی  با  دقیقه   9۰ پایان  در  شد، 
محمود  رسید.  پایان  به  گل  بدون 
دلیل  به  دیدار  این  در  که  فکری 
سکوها  روی  از  را  کار  محرومیت 
به  راهی  نتوانست  کرد،  می  دنبال 

دروازه پیکان پیدا کند.
بجز  مسابقه  این  در  استقالل 
یکی دو مورد، هرگز نتوانست موقعیت 
آنچنانی بر روی دروازه پیکان خلق 
کند و همین امر باعث انتقاد هواداران 
شد.  کادرفنی  عملکرد  از  تیم  این 
بخصوص اینکه این تیم با مصدومیت 
در  غیبت  و  اش  کلیدی  بازیکنان 
دیدارهای پیش رو، هواداران این تیم 

از اکنون نگران سرنوشت تیم در لیگ بیستم هستند.
برخی از هواداران استقالل در فضای مجازی 
زمان عملکرد  با گذشت  فکری  تیم  که  معتقدند 
بهتری را می تواند از خودش به ثبت برساند و باید 
به او و کادرفنی اش زمان بیشتری داد، اما عده ای 
اعتقاد دارند استقالل با این سبک و روند بازی به 

جایی نخواهد رسید.
به  استقالل  هواداران  های  بازتاب  زیر،  در 
تساوی  آبی پوشان در برابر پیکان را مرور می کنیم:

عرفان: امسال خط هافبکمون تعطیل، مارکت 
بازیکن  از  خالی  داخلی  مارکت  ممنوع،  خارجی 
های خوب؛ فقط چشمامون به ساق های داریوش 
شجاعیان و مهدی پوره که اگه بتونن بازی هارو 

دربیارن میشه به قهرمان شدن فکر کرد.
نازار: بله هر مربی نیاز به زمان داره تا بتونه 
اندیشه هاش رو پیاده کنه و تیمش رو بسازه. ولی 

باید قبلش یه سوسوی امیدی توی اون تیم ببینید. 
شما اگه امیدی دارین به این تیم، پس به فکری 
زمان بدید. مهم اینه اون یه ذره امید دیده نمیشه.

رامین: شما که از فکری و تاکتیک استقالل 
انتقاد می کنی پس دفاع بی نقص،حفظ توپ،تسلط 
کامل و فشار بر پیکان رو ندیدی.مشکل اصلی فقط 
یه بازیساز خبره است که توی یه لحظه ضربه بزنه 

تا یه دفاع اتوبوسی مثل پیکان از هم باز بشه.

میکنیم  نتقاد  ا اگه  ببینید  منفی:  او  یک 
منظورمون این نیست تیم بد نتیجه گرفته اتفاقا 
تا االن امتیازهای خوبی جمع کردیم و اختالف با 
صدر فقط سه امتیازه . بحث ما اینه این فوتبال تیم 
تا چه جایی میتونه دووم بیاره؟ در نهایت مهم بردنه 

اما برای بردن باید محکم و با برنامه بازی کنیم.
فتیح: خالصه آقای فکری اگر بنا بشه رشته 
امور بدی به دستیارانت)صمد و حنیف و رفقا(، نمیشه 
حضور طوالنی مدت وموفقی رو برات متصور بود.

تیم فکری  ویژگی های  از  یکی  شاعربدخط: 
اینه که حریف هرجور بخواد باهاش بازی می کنه. 
این تیم قدرت دیکته کردن خودشو نداره. اگه ما 
مالکیت و داریم ولی موقعیت نداریم دلیلش اینه که 
تارتار خواسته اینطور باشه. بازی با فوالدم به نوع 

دیگه ای این اتفاق افتاد
علیهوم: ۴ تا تعویض کردیم ۲ تاش اجباری 

ترین  هجومی  مرادی  بابک  دانشگر:/  یکیشم 
بازین ماشین سازی و مهمدی پور هافبک خالق 
به  فکری  فکری  آقای  نیمکت:(  رو  آهن  ذوب 
حال تیم کن وگرنه.... اول کار به فکر یک دستیار 
و هنکه هر سال  با مجید صالح  باش! مظلومی 

مدعی قهرمانی بود
مریم بلو: بهترین دقایق بازی استقالل همون 
۳ دقیقه وقتای تلف شده بود. اونم چون بازیکنا از 
تا  چند  ذاتی  تاکتیک  و  نبوغ  روی 
سبک  این  با  فکری  کردن.  حمله 

بازی به جایی نمی رسه
تعویضای  وضعیت  مصطفی: 
استقالل داره هر بازی بدتر میشه. 
تعویضاشون  یا  نمیکنن  تعویض  یا 
طوریه که انجام نشن بهتره! مشکل 
مغز  یا  تاکتیسین  هیچ  ما  اینجاس 
نمیبینیم.  فنی  کادر  تو  متفکری 
داره،  تقویت  به  نیاز  کادرفنی  این 
همین  نمازی.  سراغ  برید  دوباره 

االنم دیر شده
پور  مهدی  و  آقایی  مسعود: 
بجای نادری و موسوی بنظرم تغییر 
خوبی میاد مهدی پور بیاد جای داریوش وسط زمین 

، داریوش راست مهدی چپ و آقایی نوک
سعیدینیو: آقای فکری ما نه گزینه ای برای 
جایگزینی شما داریم نه اصال منطقیه که بخوایم 
یه  کنید  مرحمت  کنیم؛  جایگزین  االن  رو  شما 
تئوریسین به کادر فنیتون اضافه کنید؛ یکی مثل 
مجید صالح! باورکنید در بدترین حالت شما اخراج 
میشید واین ما هوادار استقاللیم که حسرت این 

امتیازاتو میخوریم نه شماو کادرتون!
بی  زمین  توی  تمرین  از  استقالل  شهاب: 
کیفیت و منتفی شدن تمرینات تکنیکی رسید به 
زمین بی کیفیتی که نمیشد کار تکنیکی خاصی 
و  داد  جهت  تغییر  زمین  تو  توپ  بارها  زد  روش 
یا گیر کرد این وسط چنبار اصرار به ارسال توپ 
به پشت دفاع پیکان هم سر این تغییر جهت ها و 

حرکت سریع توپ به جایی نرسید

توییتهای بعد از تساوی روی خط نگرانی؛

درخواست مهم هواداران استقالل از فکری!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

صالحی امیری: جودو به جایگاه واقعی خود برمی گردد

با حضور سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و آرش 
میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو نخستین دان 9 جودو کشور تقدیم 
استاد رضا مدنی و استاد محمد کیهان از پیشکسوتان و پیشگامان این 

رشته المپیکی کشور شد.
دراین مراسم ابتدا آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو اشاره 
ای به سالها تالش و خدمات ارزشمند و قابل توجه این دو پیشکسوت 
جودو کشور داشت و از برنامه های در دست اجرای فدراسیون گزارشی 
را اعالم و از حمایت های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از این 
فدراسیون تقدیر کرد. سپس صالحی امیری ضمن اشاره به جایگاه 
ارزشمند پیشکسوتان در ورزش کشور از آنها به عنوان سرمایه های 
عظیم، اعتبار و ریشه های تنومند یک رشته ورزشی نام برد و عنوان 

داشت آنها در واقع صاحبان اصلی ورزش هستند.
رئیس کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد: عالقه مند بودم در 
جمعی بسیار بزرگ با حضور قهرمانان، پیشکسوتان و زحمتکشان جودو 
از شما عزیزان تقدیر به عمل آوریم اما به دلیل شرایط کنونی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی به امید خدا در اولین فرصت بعد از اتمام کرونا 
این کار را خواهیم کرد. وی گفت: پیشکسوتان هویت، ریشه و اعتبار 
یک رشته ورزشی هستند و آنچه که یک ورزش را سبز نگه می دارد 
بودن همین ریشه های قدرتمند و ارزشمند و حضور شما عزیزان و 

بزرگواران در یک رشته ورزشی همچون جودو است.
صالحی امیری تصریح کرد: جودو این شرایط را پشت سر خواهد 
گذاشت و با رای عادالنه CAS به جایگاه واقعی خود باز خواهد گشت و 
از تالش های و زحمات میراسماعیلی  و خانم کعبی زاده و زحمتکشان 
فدراسیون، قهرمانان و خانواده جودو تشکر می کنم. امیدوارم ضمن 
تداوم آموزش و آمادگی جودوکاران، میراسماعیلی با حمایت کمیته 
ملی المپیک که هزینه آن را تقبل خواهیم کرد برنامه ای برای تدوین 

تاریخ شفاهی جودو داشته باشد.

شاختار ۲- 0 رئال؛
صعود در هاله ای از ابهام!

با دو گل مقابل شاختار شکست  مادرید سه شنبه شب  رئال 
خورد تا صعود این تیم به مرحله بعد لیگ قهرمانان اروپا در هاله ای 

از ابهام قرار گیرد.
رئال مادرید سه شنبه شب در دومین بازی مرحله برگشت دور 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا مهمان شاختار اوکراین بود که نهایتاً این 

مسابقه با نتیجه ۲-۰ به سود تیم اوکراینی خاتمه یافت.
رئال مادرید کار را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۵ اولین موقعیت 
مهم بازی توسط این تیم خلق شد. کریم بنزما توپ را به دهانه دروازه 
ارسال کرد که با ضربه مارکو آسنسیو همراه بود؛ با این حال توپ با بد 

شانسی بعد از برخورد به تیر دروازه راهی اوت شد.
در دقیقه ۱۱ پاس خوب لوکا مودریچ باعث شد کریم بنزما در 
موقعیت تقریباً تک به تک قرار گیرد اما ضربه این بازیکن به وسط 

دروازه توسط گلر شاختار برگردانده شد.
در دقیقه ۳۰ رئال مادرید می توانست دروازه شاختار را باز کند اما 
ضربه فوق العاده مارکو آسنسیو با عکس العمل بهتر آناتولی ترووین 

روبرو شد تا کار همچنان بدون گل دنبال شود.
رئال مادرید در نیمه دوم نیز کار را بهتر آغاز کرد و مدافع اسپانیایی 
این تیم یعنی ناچو می توانست روی ارسال کریم بنزما گلزنی کند اما 

ضربه سر این بازیکن به زیر توپ زده شد و راهی اوت شد.
در دقیقه ۵۲ تایسون، مهاجم شاختار با دروازه رئال مادرید تک 
به تک شد اما ضربه این بازیکن توسط تیبو کورتوا به کرنر فرستاد.

بسمه تعالي
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  )آگهی 

ساختمان های فاقد سند رسمی (
حسب تکالیف مقرر در ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش ۲ سبزوار

-خانم محبوبه صیاد دلیر  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
مالکیت  محل  سبزواراز   ۲ بخش  اصلی   ۵۷9 ازپالک  قسمتي  مربع  متر   ۳۶/۴۳

مالک رسمي خودش
-خانم فائزه باغبان  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۱/۳8 
متر مربع قسمتي ازپالک ۱ فرعی از ۲9۱8 اصلی بخش ۲ سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي سید محمد شهرائینی
بخش۳ سبزوار

پالک ۵ اصلی اراضی قلعه نو
-آقای حسین شهرابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
99/88 متر مربع قسمتي ازپالک ۲۷۵۰  فرعي از ۵ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي خودش
-آقای حسن استاجی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
9۴/۳۰ متر مربع قسمتي ازپالک ۳۳۶  فرعي از ۵ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي ماهرخ صالح ابادی
پالک ۶ اصلی اراضی کلوت

-آقای علی نصرابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
8۴/8۰ متر مربع قسمتي ازپالک ۲۵9  فرعي از ۶ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي وراث میرزامحمد حسین علوی
-آقای محمد بخشی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت ۱۲۰/8۴ 
متر مربع قسمتي ازپالک یک فرعی از ۶ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي علی اکبر هراتی
-خانم اکرم دارینی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۵/۳۶ 
متر مربع قسمتي ازپالک ۴۵9۰  فرعي از ۶ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي برات اله غالم دانائی
-آقای علی اصغر علی ابادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۱۰8/۳۲ متر مربع قسمتی از پالک ۴۵۵9  فرعي از ۶ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي محمد علی اقدسی
-خانم فاطمه برزوئی نسبت ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۴/۳۰ 
متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۲  فرعي از ۶ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي محمد مهرابادی و ابراهیم مسکنی
-خانم الهه گالب  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 9۷/۷۱ 

متر مربع قسمتي ازپالک ۱۱۴۴ فرعی از ۶ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل مالکیت 
مالک رسمي محمد معینی

-آقای علی نامنی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 9۴/9۰ 
متر مربع قسمتی از پالک ۱۵9  فرعي از ۶ اصلی بخش ۳ سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي سید حسن غفوری غروی
بخش ۱۲ سبزوار

پالک۱ اصلی اراضی عمیداباد
-آقای محمد عنبری  نسبت به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 9۵/8۵ 
از یک اصلی بخش ۱۲ سبزواراز محل  متر مربع قسمتي ازپالک 9۵۱۷  فرعي 

مالکیت مالک رسمي زهرا صفا
-خانم فاطمه روشنی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۱۳۱/۷۳ متر مربع قسمتي ازپالک 9۱۷8  فرعي از یک اصلی بخش ۱۲ سبزواراز 

محل مالکیت مالک رسمي خودش
-آقای محمد علی ملوندی نیکو نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۷9/۳۵ متر مربع قسمتي ازپالک 9۴۷۲  فرعي از یک اصلی بخش ۱۲ 

سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد ده نبی
-آقای حسن قدسی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۳۵/۵۰ 
از یک اصلی بخش ۱۲ سبزواراز محل  متر مربع قسمتي ازپالک ۲۰۵۶  فرعي 

مالکیت مالک رسمي شاه جهان آشتا
-آقای محمد رضا قربانی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۱8۷/۰8 متر مربع قسمتي ازپالکهای ۳۰۰۴  فرعي از یک اصلی بخش ۱۲ سبزوارمع 
الواسطه از محل مالکیت مالک رسمي معصومه اکبری و تمامت پالک ۱۳۰۶9 فرعی 
از یک اصلی بخش ۱۲ سبزواربال واسطه از محل مالکیت رسمی اسماعیل خاکشور

پالک۲اصلی اراضی عبدالرحمن
-آقای حسن مقتدائی فر  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان قسمتي 
ازپالک ۱۴۶  فرعي از ۲ اصلی بخش ۱۲ سبزوار که با ششدانگ پالکهای 8۵۳۴ و 
8۵۳۵  فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۲ سبزوار تواما تشکیل بک باب ساختمان را 
داده است به مساحت ۲۱/9۵ متر مربع که نسبت به پالک ۱۴۶ فرعی مع الواسطه 
از محل مالکیت رسمی ربابه جعفریان و نسبت به پالکهای 8۵۳۴ و 8۵۳۵  فرعی 

بال واسطه از محل مالکیت مالک رسمي خودش
-آقای حامد بینقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۳9/۷۷ 
متر مربع قسمتي ازپالک ۲۷  فرعي از ۲ اصلی بخش ۱۲ سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي عبداله فرخنده
-خانم اعظم سدیدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۱۶8/۶۴ متر مربع قسمتي ازپالک ۴8۳۲  فرعي از ۲ اصلی بخش ۱۲ سبزواراز 

محل مالکیت مالک رسمي قیوم کوشکی
-آقای منیر بیهقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۰ متر 
مربع قسمتي ازپالک ۱۴۱۳۳  فرعي از ۲ اصلی بخش ۱۲ سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي محمد حسن خسروابادی

-خانم طلعت جمال ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
9۴ متر مربع تمامت پالکهای  ۴۰۲۵ باقیمانده  فرعي و ۱۰۱۲۷ فرعی از ۲ اصلی 

بخش ۱۲ سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد تقی جمال ابادی
-خانم حیاه گوهری  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 8۶/۵۰ 
متر مربع قسمتي ازپالک ۲۴9 فرعي از ۲ اصلی بخش ۱۲ سبزواراز محل مالکیت 

مالک رسمي حسن حاج مدرسی
پالک ۴اصلی اراضی سالخ خانه

باب ساختمان  به ششدانگ  یک  پور نسبت  احتشامی  الرضا  -آقای موسی 
به مساحت ۱۳۶/8۰ متر مربع قسمتي ازپالک ۴ اصلی بخش ۱۲ سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي امین مرشدی نامنی
پالک ۵ اصلی اراضی فتح اباد

-آقای احمد شعبانی طزرقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
۷۵/۲۷ متر مربع قسمتي ازپالک ۱۲۰ فرعی از ۵ اصلی بخش ۱۲ سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي خودش
پالک ۷ اصلی اراضی نقابشک

به مساحت  باب منزل   -خانم عصمت گوهری  نسبت به ششدانگ  یک 
89/۲۰ متر مربع قسمتي ازپالک ۱۶ فرعی از ۷ اصلی بخش ۱۲ سبزواراز محل 

مالکیت مالک رسمي علی اکبر قاسمی

لذا به استناد مفاد ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در 
مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، 
واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک 
،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم 
میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .)م الف 99/۲۱۵۲(
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰8/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲/۰9/99

 علي آب باریکي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار
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از راست محمدحسین مهدوی)م.موید( و حسین فرختار
اختصاصی دنیای جوانان

هنوز سادگی چشم یار
خوش رنگ است

جمیله سادات کراماتی

دلم برای تو و شعر تازه  ات تنگ است
دلم هوایی آن لهجه خوش آهنگ است

من از خودم، به دلم می  گریزم آری من
منی که عقل و دلم سال  هاست در جنگ است

قبا به قد من ای عقل پابرهنه مدوز
برای قامت ما،  این لباس  ها تنگ است

برای متهمان ردیف اول عشق
قبول مصلحت  اندیشی و خرد ننگ است

هنوز پرسه زدن در نگاه او خوب است
هنوز سادگی چشم یار،  خوش رنگ است

چه دیر می  گذرد لحظه  های آمدنش
همیشه عقربه انتظارها لنگ است

با  »چامه«  ادبی  دوماهنامه  از  شماره  چهاردهمین 
عکس روی جلد م. موید منتشر شد.

محوریت هر شماره از مجله »چامه« یکی از شاعران 
یا نویسندگان است. در این شماره با محمدحسین مهدوی، 
با نام هنری »م.موید« گفت وگوی مفصلی شده است و 
شخصیت  درباره  نیز  نویسندگان  و  شاعران  از  تعدادی 
شعری او مقاله هایی نوشته اند که قاسم آهنین جان، صابر 
امامی، ساعد باقری، افشین عالء، اسکندر صالحی، حامد 
پورشعبان، مهدی مهدوی، ضیاءالدین خالقی، حمیدرضا 

شکارسری و موسی بیدج از جمله آنان هستند.
این شماره از »چامه« مثل دیگر شماره های آن از 
شعر،  داستان،  است؛  گرفته  اساسی شکل  بخش  هفت 

گفت وگو، ویژه نامه، چامک، ترجمه و شعر امروز.
بخش داستان »چامه« را شهناز کاملی، سارا خسروی، 
بهاره حجتی، حدیث سلحشور و ساحل رحیمی پور، زیر نظر 

محمدجواد جزینی نوشته اند.
در بخش شعر زمان که زیر نظر ضیاءالدین خالقی 
آماده می شود، تازه ترین شعرهای شاعران ایرانی منتشر 
از  آثاری  با  »چامه«  از  شماره  این  زمان  شعر  می شود. 
حنیف خورشیدی، محمدباقر کالهی اهری، بنفشه حجازی، 
غالمحسین سالمی، سیدحسین طالب زاده، نرگس الیکایی، 

محمد آشور و حیاتقلی فرخ منش همراه است.
علی  بلند  گفت وگوی  با  نیز  گپ وگفت  بخش 
عظیمی نژادان با عبدالحسین آذرنگ، مترجم و ویراستار 

همراه است.
ترجمه هایی از شعر دنیا، »میخائیل« با ترجمه سامره 
عباسی، »پاز سلدن« با ترجمه راحله بهادر، و »رنا التونسی« 
با ترجمه فرزدق اسدی از دیگر مطالب این شماره است. 
همچنین ۳۳ هایکو پاییزی با ترجمه سیدآیت حسینی در 

این بخش به چاپ رسیده است. 

شماره اختصاصی »چامه« برای »م . موید«

»می خواهم زمانی که بزرگ شدم، 
در محله  ای که در آن به دنیا آمده  ام و 
زندگی می  کنم، یک کتابخانه بزرگ و 
مجهز بسازم تا کودکان و نوجوانان و حتی افراد 
بزرگسال به مطالعه کتاب روی بیاورند، و بتوانم 
در باال بردن سطح فکری، فرهنگی و اجتماعی 

جامعه گامی بردارم«.
 ۱۵ نوجوان  آرزوهای »اسرا«  این جمالت 
مناطق  از  یکی  در  که  است  کرمانشاهی  ساله 
اسم  به  کرمانشاه  شهر  آسیب پذیر  و  محروم 
»شهیاد« زندگی می کند. »اسرا اعتمادی« یکی 
از کتاب خوانان برتر کرمانشاهی است که در سال 
گذشته در سطح ملی برگزیده شده است، او که 
در لیست ۶ نفره کتابخوانان برگزیده استانی در 
سطح ملی است و ۴۶9 ُرمان را طی یک سال 

خوانده است.
شهرستان کرمانشاه بیش از یک میلیون نفر 
از جمعیت دو میلیون نفری استان را در خود جا 

داده است. این در حالی است 
نزدیک  آمارها،  اساس  بر  که 
جمعیت  درصد   ۴۰ تا   ۳۰ به 
شهر  این  حاشیه  در  کرمانشاه 

ساکن هستند.
صدر  در  فرهنگی  فقر 
درشت  و  ریز  محرومیت های 
مناطق حاشیه ای و آسیب پذیر 
کرمانشاه قرار دارد. از همین رو 
در سال های اخیر تالش برای 
بسترسازی و ارتقا فعالیت های 
در  مناطق  این  در  فرهنگی 
ارگان های مربوطه  دستور کار 
فعالیت های  است.  گرفته  قرار 
کتاب و کتاب خوانی آن هم در 

قشر کودک و نوجوان از آن جمله است.
کتاب در زندگی انسان و ارتقا سطح هویت 
و  دارد  فراوانی  تاثیرات  بشری  جوامع  فرهنگی 
تغییراتی  دستخوش  را  افراد  زندگی  مسیر  حتی 
دوران  از  کتاب  مطالعه  اگر  به ویژه  کرد  خواهد 
کودکی و نوجوانی آغاز شود تاثیر آن در مناطق 
آسیب پذیر دوچندان خواهد بود. تشویق کودکان 
در  هم  آن  کتابخوانی  و  کتاب  به  نوجوانان  و 
مناطق محرومی که فقر فرهنگی در ایجاد انواع 
آسیب ها مقصر است، در رشد متفاوت شخصیت 

کودکان این مناطق اثرگذار است.
کانون   ۳ شماره  مرکز  عضو  که  »اسرا« 
کرمانشاه  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
است، درباره بضاعت این مرکز از حیث تنوع در 
منابع و در زمینه هایی مانند رمان، شعر، داستان 
و غیره، گفت: برای سنین مختلف در کتابخانه 
مربی  هایی  وجود  با  و  دارد  وجود  کتاب  مرکز، 
ه های  رگا کا می  کنند،  لیت  فعا نجا  آ در  که 

داستان نویسی و قصه  گویی برگزار می  شود.
که  کرمانشاهی  برگزیده  کتابخوان  این 
رمان  مطالعه  با  را  کتاب  با  دوستی  می گوید 
از  داد:  ادامه  است،  کرده  آغاز  »خواهران« 
تصمیم  و  بردم  لذت  بسیار  رمان  این  خواندن 
گرفتم رمان  های دیگری را هم بخوانم و بعد از 
کتاب خوانی  مسابقه  در  کردم  مطالعه  که  مدتی 

شرکت کردم.
وی اضافه کرد، برخی از نوجوانان هم سن 
عالقه  می  کنند،  زندگی  محله  این   در  که  من 
زیادی به مطالعه و کتابخوانی ندارند؛ می خواهم 
برای  الگویی  به  جذاب  کتاب های  معرفی  با 

کتابخوانی آنان تبدیل شوم.
 »مهنا کنجوری« از دیگر برگزیدگان استان 
در حوزه کتابخوانی در سطح ملی است؛ نوجوان 
۱۶ ساله کرمانشاهی که طی ۶ ماه تعداد ۲8۴ 
می گوید  او  است.  کرده  مطالعه  را  کتاب  جلد 

عالقه  مندی اش مطالعه رمان  های نوجوانان است.
کتابخانه  عضو  کرمانشاهی  نوجوان  این 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون   ۱۱ شماره 
)یکی  ده  مجنون  در منطقه  نوجوانان کرمانشاه 
که  است  کرمانشاه(  محروم  محالت  از  دیگر 
سال   ۶ حدود  به  کتابخانه  این  فعالیت  سابقه 

پیش بازمی  گردد.
وی نیز با بیان اینکه تنوع کتاب  ها مخصوصا 
در زمینه رمان  و شعر نوجوان در این کتابخانه 
خوب است، گفت: من عالقه ای به کتاب خوانی 
مربی  راهنمایی های  و  تالش ها  با  اما  نداشتم 
کتاب خوانی  و  به مطالعه  قمرپور«  مرکز »خانم 

عالقمند  شدم.
کنجوری در خصوص اینکه چگونه به عنوان 
یافته است؟، گفت:  کتاب خوان برتر کشور دست 
هر کتابی را که مطالعه می  کردم، خالصه  ای از 
آن را یادداشت می  کردم و به مربی کانون ارائه 
کتاب ها  از  بسیاری  مطالعه  از  پس  و  می  دادم 

برتر کشور  کتاب خوان  عنوان  به   ۱۳98 در سال 
انتخاب شدم.

محروم  مناطق  فرهنگی  برنامه های   *
بیشتر شود

در  افزود:  کشوری  برتر  کتابخوان  این 
محله  ای که ما زندگی می  کنیم، معموال بچه  های 
هم سن من عالقه زیادی به مطالعه کتاب ندارند 
دلیل  همین  به  می  کنند؛  بازیگوشی  بیشتر  و 
مسئولین کانون برای تشویق کودکان و نوجوانان 
به کتاب خوانی، به افرادی که تعداد بیشتری کتاب 

را مطالعه کنند، جوایزی اهدا می  کنند.
کنجوری گفت: برای تشویق بیشتر بچه  ها 
برای عضویت در کانون، باید برنامه  های فرهنگی 
کانون متنوع، مختلف و متناسب با شرایط سنی 
افراد باشد و نباید فقط به کتاب خوانی و قصه  گویی 
بسنده کرد، ضمن اینکه مرکز شماره ۱۱ کانون 

اکنون فاقد مربی ادبی است.
* کتاب به من آرامش می دهد

آرامش  به  کتاب  لعه  مطا با  گفت:  وی 
می  رسم. نکات زیادی را از کتاب  ها آموخته  ام و 
پیدا می  کند. من هم سن و  افزایش  دانسته  هایم 
مطالعه  و  کتاب خوانی  به  هم  را  خودم  سال  های 
آنها صحبت  برای  مطالعه  مزایای  از  و  تشویق 
برای  را  بیشتری  زمان  دارم  قصد  من  می  کنم. 
مطالعه صرف کنم و در سطح ملی و بین  المللی 

مقاماتی را کسب کنم.
شکل گیری  در  کتاب  خارق العاده  تاثیر   *  

شخصیت کودک
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
در  گفت وگویی  در  کرمانشاه  استان  نوجوانان 
هستند  کودکانی  جامعه  در  گفت:  رابطه  همین 
انواع  معرض  در  و  نامناسب  محیط های  در  که 
آسیب  های اجتماعی قرار داشته  اند اما خواندن و 
این  شخصیت  است  شده  باعث  کتاب  مطالعه 
و  بگیرد  شکل  باور  غیرقابل  به گونه ای  افراد 

اعتال پیدا کند.
که  افرادی  کرد:  اضافه  فتاحی«  »مهناز 
کودک یا نوجوانی را به مطالعه و دوست  شدن 
راه  در  را  او  واقع  در  می  کنند،  تشویق  کتاب  با 
تفکر و اندیشه و یادگیری نکات جدید در زندگی 
اندیشمند  را  او  بهتر  عبارت  به  می  دهند؛  قرار 
می  کنند و مطالعه و اندیشیدن به مرور زمان باعث 
تغییر در رفتار، گفتار، افکار و نگرش کودک یا 

نوجوان می  شود.
وی افزود: البته نباید منکر نقش پدر و مادر 
مطالعه  اهل  والدین  اگر  و  شد  موضوع  این  در 
در  مطالعه خود  برای  را  زمانی  روز  در  و  باشند 
والدین  روز  هر  که  ببیند  فرزند  و  بگیرند  نظر 
و  کتاب  مطالعه  برای  کم  چند  هر  را  زمانی  او 
بدون  مورد عالقه  شان صرف می  کنند،  موضوع 
شک تاثیر بیشتری در کتاب خوان کردن کودکان 

یا نوجوانان خواهد داشت.
* فعالیت های کانون، کتاب محور است

اینکه  بر  تاکید  با  فتاحی 
فعالیت- تمام  اساس  و  پایه  

فکری  پرورش  کانون   های 
کودکان و نوجوانان کرمانشاه 
اگر  گفت:  است،  کتاب محور 
نمایشی اجرا می شود، قصه  ای 
گفته می  شود، شعر یا سرودی 
بر  همگی  می  شود،  نده  خوا
پایه  ما  هستند  کتاب  اساس 
مبنای  بر  را  فعالیت  ها  تمام 
می  کنیم؛  برنامه  ریزی  کتاب 
بخواهیم  اگر  مثال  به عنوان 
یک نمایش عروسکی را اجرا 
از  که  می  کنیم  تالش  کنیم، 
و  نمایش موضوع  این  طریق 

یا داستان یک کتاب را بیان کنیم.
تالشمان  تمام  افزود:  مسئول  مقام  این 
کودکان  مختلف  راه  های  از  که  است  این  بر 
کتاب   به  را  آنها  و  آشنا  کتاب  با  را  نوجوانان  و 
فضای  در  کنیم.  عالقه  مند  مطالعه  و  خواندن 
مجازی هم فعالیت  ها و اقداماتی را انجام داد ه ایم، 
در اینستاگرام صفحه  ای به نام »گلستان کتاب« 
را ایجاد کرده ایم و کارهای خالقانه کتاب محور 
را در این صفحه به نمایش می  گذاریم تا بچه ها 
در آن به معرفی کتاب بپردازند. آنها با استفاده 
از کتاب شعر می  خوانند و نمایش اجرا می  کنند.

مناطق  از  کتابخوان  برگزیده  کودکان   *
حاشیه ای کرمانشاه هستند

فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  گفته  به 
کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، در هفته آخر 
آبان ماه امسال که به نام هفته کتاب نامگذاری 
شده است، با رعایت کامل پروتکل  های بهداشتی 
سطح  در  کرمانشاه  کتابخوانی  برگزیدگان  از 
ملی تقدیر شد و این افراد را به عنوان الگوهای 
نوجوانان  و  کودکان  دیگر  به  کتابخوانی  موفق 

معرفی کردیم.
است  این  توجه  جالب  نکته  افزود:  فتاحی 
محروم  مناطق  از  ما  کشوری  برگزیدگان  که 
و  مراجعه  کتابخانه  به  که  هستند  کرمانشاه 

بیشترین کتاب  ها را مطالعه کرده  اند.
شیوع  شرایط  به  توجه  با  شد:  یادآور  وی 
اینکه امکان برگزاری برنامه  ها  بیماری کرونا و 
و مراسم به صورت حضوری در هفته کتاب وجود 
نداشت، همه مراکز تابعه کانون زمینه  ای را ایجاد 
می  کنند تا هر یک از افراد با کلیپ یک دقیقه  ای 
و یک فعالیت خالقانه به معرفی کتاب، تبریک 
فعالیت  های  اجرای  و  کتابخوانی  و  کتاب  هفته 
کتاب محور بپردازند و همه این فعالیت  ها توسط 
منتشر  سایت  ها  و  مجازی  فضای  در  کانون 

خواهد شد.

اغلب کودکان کتابخوان کرمانشاهی 
از محالت فقیرنشین و حاشیه ای شهر هستند

داستان زندگی شمس تبریزی به چاپ چهارم رسید
رمان َملِک گرسنه )تقویم شمس 
به تازگی  تجدد  نهال  نوشته  تبریزی( 
چهارم  چاپ  به  چشمه  نشر  توسط 
پیش  چندی  این کتاب  است.  رسیده 
منتشر شد و به تازگی با چاپ چهارم 

وارد بازار نشر شده است.
این کتاب،  نویسنده  تجدد  نهال 
فرانسه  مقیم  و   ۱۳۳8 سال  متولد 
است. او پیش از این، دو کتاب »عارف 
جان سوخته: شرح حال موالنا« و »در 
را درباره موالنا و  جستجوی موالنا« 

عرفان اسالمی نوشته است.این نویسنده در »ملک گرسنه«، از کودکی 
شمس تبریزی شروع کرده و به بزرگ سالی و مقاالتش با موالنا 
جالل الدین محمد بلخی رسیده است. ترک خانواده، کوچ های متعدد، 
رابطه با شیوخ و علمای بزرگ و جداشدن از آن ها از جمله مسائلی 
هستند که تجدد درباره مقطع کودکی تا بزرگسالی شمس، به  آن ها 
پرداخته است. او در ادامه با مولوی مالقات می کند و همان طور که 
می دانیم روح و جان او را شیدا می کند.شمس از موالنا که فقیهی 
بزرگ و عالمی شناخته شده بود، عارفی شوریده و شاعر ساخت و او 
را از دست اطرافیان چندرنگ اش نجات داد. این برهه از زندگی شمس 
هم در رمان »ملک گرسنه« آمده است.چاپ چهارم این کتاب با ۱۷۰ 

صفحه و قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه شده است.

»افسانه  چهار برادر« منتشر شد
با  برادر«  چهار  »افسانه  کتاب 
مضمون دل نبستن به تعلقات دنیوی 
انتشارات  طرف  از  نوجوانان  برای 
مدرسه منتشر شد. از نام کتاب پیداست 
»افسانه چهار برادر«، افسانه و داستان 
برادر. چهار  درباره چهار  است  ایرانی 
برادر که پدرشان در لحظه آخر عمرش 
آنها را دور هم جمع می کند و می گوید 
سال ها تالش کردم تا لقمه نان حاللی 
برای شما بیاورم حاال وقت آن رسیده 
تا سفر آخرت را درپیش گیرم. از شما 

انتظار دارم که به پند و اندرز من گوش دهید. سال ها کار کردم اما 
نتوانستم دارایی ارزشمندی برای شما بگذارم. اما شما برای به دست 
آوردن آن دارایی به دنبال بهترین بهار بروید. چهار برادر راه افتادند 
تا بهترین بهار را پیدا کنند و هر کدام در مسیری قرار گرفتند که 
خود داستانی جالب و خواندنی است.کتاب »افسانه چهار برادر« در 
8۴ صفحه رنگی با قیمت ۵۰ هزار تومان در فروشگاه های انتشارات 

مدرسه در دسترس مخاطبان قرار دارد.

جایزه  ادبی »الوند« فراخوان داد
دبیرخانه جایزه ادبی »الوند« )کتاب سال شعر »الوند« 
و جایزه ویژه انجمن علمی نقد ادبی ایران( در سومین دوره 
برگزاری، با تمهیدات مختص دوران شیوع ویروس کرونا، 
این  در  ناشران سراسر کشور دعوت کرد که  و  از شاعران 

رقابت ادبی حضور یابند.
در این فراخوان از تمام شاعران و ناشرانی که در زمینه 
انتشار کتاب شعر فعالیت دارند، خواسته شده با توجه به شرایط 
عمومی ناشی از همه گیری و ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فقط فایل پی. دی. اف کتاب  چاپ اول خود را که 
در سال ۱۳98 خورشیدی در ایران منتشر شده )در شناسنامه 
اثر باید سال انتشار  ۱۳98 درج شده باشد(، برای دبیرخانه 

این جایزه بفرستند. 
که  کرده  اعالم  همچنین  »الوند«  جایزه  دبیرخانه 
فرستادن فایل کتاب را به منزله عالقه مندی به شرکت در 
رقابت جایزه ادبی »الوند« تلقی کرده و البته تنها کتاب های 
رقابت  این  در  فایل پی. دی. اف  به صورت  فرستاده شده  

شرکت داده خواهند شد.
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پروانه رسولی خوشبخت

پیشنهادهایی برای مطالعه
 در پویش کتابخوانی ملی

علیرضا بهرامی با پیشنهاد مطالعه کتاب هایی از نویسندگان زن 
در نقاط مختلف جهان گفت: هریک از این کتاب ها جهانی متفاوت 

را پیش روی خواننده قرار می دهد.
این روزنامه نگار، شاعر و ناشر با پیوستن به  پویش »کتابخوانی 
ملی«، گفت: قصد دارم کتاب های متنوعی از بانوان نویسنده جوان 
از نقاط مختلف جهان را معرفی کنم، این آثار از تازه های نشر در دو 
سال اخیر است و جهانی متفاوت را پیش روی خواننده قرار می دهد.

پاتریشیا مک  از  اثری  نیفت«  »هرگز  کتاب  ابتدا  در  افزود:  او 
معرفی  را  عابدین زاده  رضا  ترجمه  با  آمریکایی  نویسنده  کورمیک 
می کنم. این اثر نامزد کتاب سال آمریکا شد و روایتی از کامبوج در زمان 
خمرهای سرخ است. »ماجرای دندونام« به نویسندگی والریا لوییزلی 
این کتاب هم توسط رضا عابدین زاده و وحید پورجعفری  است که 
ترجمه شده است. این کتاب جایزه های متنوعی از رسانه های آمریکایی 
نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و گاردین را به خود اختصاص داد و 

به عنوان کتاب سال آمریکا شناخته شد.
شاعر مجموعه شعر »تا آخر دنیا برایت می نویسم« گفت: »جان 
کندن؛ چگونه اکثریت را شکست دادم« اثری از استیسی آبرامز است؛ 
از مخالفان  او یکی  باشید؛  این روزها بسیار شنیده  را  نام  این  شاید 
از  برخی  در  توانست  که  بوده  انتخابات  در  ترامپ  دونالد  سرسخت 
این  بایدن رای جمع آوری کند.  نفع  به  آمریکا  ایاالت سرنوشت ساز 
کتاب را سپیده اشرفی از مترجمان قدیمی مطبوعات ترجمه کرده است.

بهرامی ادامه داد: کتاب دیگری از ترجمه های سپیده اشرفی با 
عنوان »رهبری شگفت انگیز« را پیشنهاد می کنم. این کتاب  زندگی 
جاسیندا کیت لورل آرِدْرن نخست وزیر جنجالی کشور نیوزیلند را روایت 
می کند؛ جاسیندا کیت لورل آرِدْرن به تازگی نیز برای دومین بار در 
انتخابات این کشور رای آورد و انتخاب شد. او در ماجرای مدیریت 
بحران در شرایط شیوع ویروس کرونا عملکرد بسیار مطلوبی داشت 
به طوری که کشور نیوزیلند جزو کشورهای موفق در شکست ویروس 

کرونا شناخته شد.
این روزنامه نگار همچنین گفت: »هنر بی خبر زیستن« اثر جدید 
رولف دوبلی است. او پیش از این آثاری را چون »هنر شفاف اندیشیدن« 
و »هنر خوب زندگی کردن« روانه بازار نشر کرده بود. این اثر توسط 

فاطمه قره باغی و حمیدرضا رنجبریان ترجمه شده است.
بهرامی در ادامه کتابی از یک نویسنده ترکیه ای را معرفی کرد و 
گفت: »یالچین آبی« مجموعه داستان های تولگا گوموشای نویسنده 
ترکیه ای با ترجمه پونه شاهی داستانی است که مطالعه آن را توصیه 
می کنم. از ویژگی های این کتاب این است که با موافقت نویسنده اثر 

در ایران به فارسی برگردانده و منتشر شده است.
او همچنین گفت: کتاب »زندگی عمروموسی« از دیگر آثاری 
است که خواندن آن را توصیه می کنم. این کتاب درباره شخصیت 
شناخته شده دیپلماتیک مصر و اتحادیه جهان عرب در سال های گذشته 
است که توسط سمیه رعیت یکی دیگر از بانوان مترجم که در ایران 
به عنوان خبرنگار و مترجم زبان عربی فعالیت دارد ترجمه شده است.

او اظهار کرد: کتاب »زندگی عمروموسی« سال های دیپلماتیک 
زندگی این فرد را در برمی گیرد. جلد اول این کتاب در مصر منتشر شده 

و جلد دوم آن هنوز روانه بازار نشر این کشور نشده است.
نوشته  کیوان«  مرتضی  به  نامه  »هفت  کتاب  افزود:  بهرامی 
آشنای  نام های  از  نویسنده  است.  حسینی  طباطبایی  سیدمحمد 
توصیه  را  کتابش  مطالعه  که  است  کتاب  و  نشر  مدیریت  حوزه 
برای  نویسنده  که  است  خیالی  نامه های  درباره  اثر  این  می کنم. 
مرتضی کیوان نوشته و در آن فضای امروز و دیروز کشور روایت 
شده است؛ این نامه ها به دلیل در برداشتن حس خاطره انگیز برای 

مطالعه بسیار جذاب هستند.
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رادیو صبا : »بفرمایید خنده« 

»بفرمایید خنده« عنوان برنامه ای 
در قالب ُجنگ طنز است که با سوژه 
قراردادن مسائل روز جامعه سعی دارد 
به  را  ای  آموزنده  و  مفید  های  پیام 
مخاطبان منتقل کند. این برنامه که 
صبح روزهای پنجشنبه از ساعت 9 تا 

۱۱ روی آنتن می رود ترکیبی- نمایشی دارد 
و این روزها به رعایت پروتکل های بهداشتی 
در راستای مقابله با ویروس کرونا می پردازد و به زبان طنز مردم را به در خانه 
ماندن تشویق می کند. همچنین بحث »گرانی« از جمله مباحث دیگری 
است که در این برنامه به آن پرداخته می شو و شعرخوانی، طنز آهنگ و 
موسیقی های شاد چاشنی برنامه است و هنرمندانی همچون عباس محبی، 
تورج نصر، فاطمه نیرومند، فرانک رفیعی طاری، نازنین مهمینی، حمید الهیاری 

و علی اصغر خدادادبیگی نیز در این برنامه نقش آفرینی می کنند.

تلویزیون به سراغ  »سرزمین پریزاد« می رود

»سرزمین  تلویزیونی  سریال 
محمدرضا  کارگردانی  به  پریزاد« 
د  مسعو تهیه کنندگی  و  رزی  و
عجمی، به زودی وارد مرحله پیش 
تولید می شود. ورزی که از دو سال 
پیش نگارش فیلمنامه  این سریال 

داشت  »سرزمین  اظهار  کرده   را شروع 
پریزاد« براساس یک رمان تاریخی نوشته شده و تولید می شود.

فیلمنامه سریال در ۳۰ قسمت ۵۰ دقیقه ای نوشته  شده و توسط  
پهلوی  تاریخ  حوزه  در  شاه«  »معمای  شد.  خواهد  ساخته   سیمافیلم 
آخرین سریال های محمدرضا ورزی بود که در زمان پخش از تلویزیون 
»ستارخان«،  فرنگی«،  برانگیخت.»عمارت  را   مختلفی  واکنش های 
»ایراندخت«، »سال های مشروطه« و »تبریز در مه« از دیگر ساخته های 

محمدرضا ورزی است که در فضای تاریخی تولید شده است.

امیر  توسط  دستگاهی   موسیقی  آثار  اجرای 
اثنی عشری

به   » ن نها خم  ز « م  لبو آ
و  شی  و و کا رش  آ ی  ز هنگسا آ
ژانر  در  اثنی عشری  امیر  خوانندگی 
در  ایران  دستگاهی  ردیف  موسیقی 

دسترس مخاطبان قرار گرفت.
هنرمندان  جمله  از  اثنی عشری  امیر 
شناخته شده موسیقی ایرانی در عرصه خوانندگی است که ضمن تحصیل 
در رشته دکترای زبان و ادبیات فارسی در حوزه تدریس آواز ایرانی هم 
نزد  از سال ۱۳۷8  تار  آواز و سه  یادگیری  او  فعالیت مشغول است.  به 
استادانی چون طهمورث شاهرخی، صدیق تعریف، مهران مهرنیا، کریم 
صالح عظیمی ، محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان  فرا گرفته است.

پیش تر »ایران هنگام کار است« ، »سلوک« ، »با ما دمی« با صدای 
امیر اثنی عشری در بازار موسیقی منتشر شده  بود.
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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

چهره دیگری از سینما حذف شد

زیگر  با زی  شهبا علی اصغر 
فیلم  ر  د که  سینما  ه  د لخور سا
از سیمین«  نادر  سینمایی »جدایی 
را  آلزایمر  به  مبتال  پدری  نقش 
ایفا می کرد، به دلیل ایست قلبی و 

کهولت سن دارفانی را وداع گفت.
امیر شهبازی فرزند این بازیگر، ضمن 
تأیید درگذشت پدرش اظهار داشت: علی اصغر 
شهبازی صبح روز نهم آذرماه بر اثر ایست فلبی فوت کرد و مراسم تشییع و 
خاک سپاری وی صبح دوشنبه ۱۰ آذرماه ر بهشت زهرا برگزار شد. علی اصغر 
شهبازی متولد سال ۱۳۰۱ برای اولین بار در فیلم »زیر درخت هلو« به 
کارگردانی ایرج طهماسب مقابل دوربین رفت. وی سال 89 در فیلم جدایی 
نادر از سیمین  به ایفای نقش پرداخت و همراه با دیگر بازیگران این فیلم، 
جایزه خرس نقره ای را به صورت مشترک از جشنواره فیلم برلین کسب کرد.
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بودجه تئاتري ها در سال آینده چگونه است!؟

شهرام گيل آبادي: سياستگذاری درستي از سوي دولت 
براي تئاتر وجود ندارد!
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محمد حسین زاده

نمایندگان دوره  آمدن  از روي کار  بعد  از 
نوعي  به  که  اسالمي  شوراي  مجلس  جدید 
همزمان با شیوع ویروس کرونا و آسیب هاي 
بود  مختلف،  مشاغل  به  اقتصادي  عجیب 
خود  منتخب  نمایندگان  از  مردم  از  بسیاري 
شرایط  این  در  تا  دارند  بیشتري  انتظارات 
سخت، به فکر مردم بوده و به تصویب قوانین و 
الیحه هاي مختلف به نوعي کمک رسان مردم 
باشد. در این بین اهالي هنر خصوصا تئاتري ها 
انتظار  بوده اند،  این مدت تعطیل  تمام  که در 
براي  اساسي  فکري  مجلس نشینان  تا  دارند 
بودجه تئاتر در سال آینده داشته باشند. شهرام 
ضرورت  از  تئاتر  خانه  مدیرعامل  گیل آبادي، 
توجه ویژه نمایندگان مجلس در تنظیم بودجه 
سال آتی به مشکالت کرونایی تئاتر و حمایت 
فعال هیچ  و تصریح کرد:  از هنرمندان گفت 
خالقیتی در عرصه سیاستگذاری، برنامه ریزی 
به  دادن  سامان  برای  باالدستی  مدیریت  و 

وضعیت هنرمندان تئاتر به چشم نمی خورد!
شهرام گیل آبادی در گفتگویي، با اشاره به 
و شدت  کرونا  ایام  در  تئاتر  بحرانی  وضعیت 
خانواده  برای  مشکالت  روز  به  روز  گرفتن 
تئاتر تصریح کرد: وضعیت تئاتر بحرانی است 
یکی  دارد.  سو  چند  اورژانسی  شرایط  این  و 
است،  آن  اجرای  و  تئاتر  خود  زاویه هایش  از 
زاویه  و  هستند  تئاتر  هنرمندان  دیگر،  زاویه 
هدف گذاری  و  سیاستگذاری  حوزه  در  سوم 
تئاتر تعریف می شود. وقتی مسئله را از زاویه 
هیچ  که  می بینیم  می کنیم،  بررسی  مدیریتی 
چشم انداز روشنی پیش رویمان نیست! چراکه 
بودن چشم انداز روشن و رفتن به سمت امید، 
برنامه  اگر  باشد.  برنامه ریزی  با  همراه  باید 
روشن و مشخصی وجود نداشته باشد، طبیعتا 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم در آتیه هم اتفاق 

ویژه ای بیفتد.
مدیرعامل خانه تئاتر در بخش دیگري از 
اجرای  بالتکلیفی  به  اشاره  با  صحبت هایش 
تئاتر، خاطرنشان کرد: هنرمندان تئاتر از گذشته 
پیشه  برنامه ریزی،  چه  و  مالی  زمینه  در  چه 
نحیفی داشته اند و االن هم که به بحران کرونا 
برخورده اند و یک پاندمی را تجربه می کنند، این 
ضعف خودش را بیشتر نشان می دهد. کاستی ها 
و مشکالت بسیار پیچیده و معیشت هنرمندان 
تئاتر کامال دچار بحران شده است و به طبع 
آن خانواده هایشان هم در عذاب هستند و از 
این بحران بی بهره نیستند. وسط این بحران با 
فقر و نداری و مشکالت پیچیده ای از این دست 
همراه با بیکاری، دست و پنجه نرم می کنند.

وجه  به  اشاره  با  تئاتر  خانه  مدیرعامل 
محیط  با  را  خودش  می توانست  که  سومی 
برنامه ریزی،  وجه  را  آن  کند،  سازگار  جدید 
و  خواند  تئاتر  سیاستگذاری  و  هدف گذاری 
گفت: متاسفانه آن وجه هم نتوانست خودش 
نظرم  به  و  کند  هماهنگ  جدید  فضای  با  را 
کامال عقب افتاده است. برای همین با توجه 
به این وجوه سه گانه، هیچ چشم انداز روشن و 

امید مشخص و برنامه ریزی شده ای برای آینده 
تئاتر کرونازده مان نداریم.

بیکاری  به  اشاره  با  گیل آبادی  شهرام 
و  سال  یک  حدود  این  در  تئاتر  هنرمندان 
معیشت نابه سامان آنها، خاطرنشان کرد: چون 
اساسا به فضای مدنی و حقوق مادی و انسانی 
نه  نشده،  رسیدگی  این سال ها  در  هنرمندان 
بیمه روشنی دارند نه حقوق ایام بیکاری دارند 
و نه چیز دیگری که با آن روزهای بیکاری را 
دوام بیاورند. اگر هم بخواهیم این یک و نیم 
میلیون تومانی را که برای ۱۰ ماه بیکاری به 
هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر پرداخت 
می شود معادل حقوق ایام بیکاری تلقی کنیم، 
کارگران شریفی که در  است.  کامال شرم آور 
کارگاه های مختلف زحمت می کشند چشم انداز 
حداقلی شان برای زندگی، سر کردن با حقوق 
حتی  هنرمندان  برای  اما  است  بیکاری  ایام 
پس  ندارد.  وجود  هم  حداقلی  حقوق  همین 
کنیم،  بررسی  را  مثلث  این  اگر  مجموع  در 

می بینیم که در وسط این گرداب بی برنامگی 
هیچ  شده اند  گرفتارش  تئاتر  هنرمندان  که 
به  لحظه  و  نیست  کمک  برای  روشنی  امید 
است  روزافزون  و  بیشتر  فقر  متاسفانه  لحظه 
می شود.  مستولی  هنرمندان  خانواده  بر  که 
کرونا  شیوع  از  که  سالی  یک  حدود  این  در 
کنید  باور  گذشته،  تئاتر  هنرمندان  بیکاری  و 
روزی نیست که از گروه های جوان، دانشجویی، 
به  مراجعه ای  شهیر  و  پیشکسوت  هنرمندان 
کمک  تقاضای  که  باشیم  نداشته  تئاتر  خانه 
باید  دولت  دارند.  گرفتاری هایشان  رفع  برای 
نخبگان  هنرمندان،  اگر  باشد  داشته  نظر  در 
و فرهیختگان جامعه اش ذلیل شوند، مالک و 
معیار آن جامعه نسبت به فردای خود و فضای 
فرهیختگی و توسعه حتما مخدوش می شود و 

این مساله به همه لطمه خواهد زد.
فعال  اینکه  به  اشاره  با  گیل آبادی  شهرام 
ری،  سیاستگذا عرصه  در  خالقیتی  هیچ 
برنامه ریزی و مدیریت باالدستی برای سامان 

چشم  به  تئاتر  هنرمندان  وضعیت  به  دادن 
در  کورسویی  هم  اگر  کرد:  تاکید  نمی خورد، 
و  محدود  حرکت های  که  می بینیم  مدیریت 
اداره کل  در حد وسع  اندکی صورت می گیرد 
هنرهای نمایشی است در صورتی که در چنین 
بحران بزرگی، تنها نباید به وسع این اداره کل 
بسنده کرد بلکه کل سیستم بودجه ریزی کشور 

است که باید به کمک بیاید.
از سوی هنرمندان  بارها  اینکه  بیان  با  او 
با این سوال مواجه شده که االن که اجرای 
تئاتر نداریم، بودجه تئاتر کجا خرج می شود؟ 
پاسخ  باید  اینها پرسش هایی است که  گفت: 
داده شود، این یک مطالبه جدی است. چندین 
بار و در جلسات متعدد گفتیم که وقتی دولت 
جامعه  اجتماعی  سالمت  برای  است  معتقد 
باید پروتکل های بهداشتی رعایت شود، از آن 
سمت باید پروتکلی حمایتی هم برای جامعه ای 
نه  جامعه  باشد،  داشته  تئاتر  هنرمندان  مانند 
به  صدای شان  متاسفانه  که  کوچکی  چندان 

هیچ جا نمی رسد.
شهرام گیل آبادی همچنین با اشاره به برگزاری 
جشنواره های تئاتری در ایام کرونا هم گفت: دبیر 
محترم جشنواره تئاتر فجر اعالم کرد که وجوه 
مادی جشنواره صرف حمایت از گروه هایی می شود 
که در اجرا شکست خورده اند یا مشکلی داشته اند. 
این گام مثبتی است که دبیر محترم جشنواره در 
حد خود برداشته است. اما در نظر داشته باشید که 
از ابتدای اسفند سال 98 تا ابتدای تیر ماه 99 فقط 
در تئاتر ۲۴ هزار هنرمند و اسالف اطراف این هنر 
بیکار شده اند. البته آمار رسمی که مدیرکل محترم 
هنرهای نمایشی ارائه کرد، عدد ۱۱ هزار نفر بود، 
چون ایشان فقط اجراها را دیده بود و ضرر مشاغل 
پیرامونی این هنر را که از طریق اجرای تئاتر درآمد 
داشتند، حساب نکردند. متاسفانه بیش از ۱۰۰ 
عنوان شغلی و حدود ۲۴ هزار نفر بیکار شده اند. 
در نظر داشته باشید که این ارقام تنها تا ابتدای 
تیر ماه است و پس از آن اصال آماری نداریم و 
موضوع کامال رها شده است. متاسفانه باید بگویم 
اگر قرار باشد به همین وضعیت ادامه دهیم، حتما 
کشور از آسیب های بعدی ظلم بزرگی که نسبت به 
نخبگان و هنرمندان روا شده، در امان نخواهد بود.

پاسخ  در  همچنین  تئاتر  خانه  مدیرعامل 
به سوالی درباره رایزنی این صنف با مجلس 
برای بودجه سال آتی تئاتر، گفت: خانه تئاتر 
قصدش بر این است که یک نشست اعتراضی 
در این زمینه داشته باشد و بتواند این نشست را 
با نمایندگان مجلس، مقابل مجلس یا درون 
مطالبات  این  از  پیش  کند.  همگام  مجلس 
و  گذاشته ایم  میان  در  دولت  با  را  صنفی مان 
امیدواریم بتوانیم با مجلس هم این مطالبه ها 
را در میان بگذاریم. االن وقتش است مجلس 
از بحرانی که برای هنرمندان و  برای نجات 

برای تئاتر کشور اتفاق افتاده کمک کند.
شهرام گیل آبادی در پایان تصریح کرد: اگر 
این حداقل خواسته ها در نظر گرفته نشود، به 
یقین بدانید و مطمئن باشید که توسعه فکری 
که  لطمه ای  می بیند.  لطمه  فرهنگ کشور  و 
جبران ناپذیر بوده یا به شدت سخت خواهد بود.

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

به حضور سینماي کشور در  اخیر  در سال هاي 
کسب  و  کرده ایم  عادت  بین المللي  جشنواره هاي 
معتبر  جشنواره هاي  در  سینما  اهالي  براي  افتخار 
اروپایي به یک موضوع عادي برایمان تبدیل شده 
است و حتي کسب اسکار نیز توسط اصغر فرهادي 
باعث شده تا بسیار بلندپروازانه تر در این زمینه فکر 
در  را  خود  نتوانسته  کشور  تئاتر  حال  این  با  کنیم. 
عرصه بین الملل آنچنان مطرح کند و با اینکه برخي 
از نمایش ها در خارج از کشور روي صحنه رفته اند ولي 
نتوانسته اند همپاي سینمایي ها به درخشش بپردازند. تا 
اینکه چندي پیش باالخره طلسم شکسته شد. نمایش 
Labor به نویسندگی و کارگردانی ماهانا نریمانی 
۲8 و ۲9 نوامبر )8 و 9 آذر( در پنجاه و یکمین دوره از 
 The Red Curtain فستیوال جشنواره آنالین
International اجرا و عنوان بهترین نمایشنامه 
اثر  این  کرد. همچنین  خود  آن  از  را  این جشنواره 
نمایشی در این جشنواره به عنوان بهترین اثر مورد 

تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
 The Red فستیوال  دوره   یکمین  و  پنجاه 
Curtain آمریکا با رویکرد در خانه بمانید، زنده 
نالین  بمانید، در پلتفورم Zoom به صورت پخش آ
در سراسر دنیا برگزار شد و نمایش Labor در میان 
فینالیست های این فستیوال اجرا شد. ماهانا نریمانی 
فارغ التحصیل  نمایش  این  کارگردان  و  نویسنده 
کارشناسی ارشد رشته کارگردانی تئاتر است و او که 
از ۱۳88 به عنوان بازیگر فعالیت خود را در عرصه 
تئاتر آغاز کرده است از سال ۱۳9۵ در کنار بازیگری 
نمایشنامه نویسی را به صورت جدی دنبال کرده و 

تاکنون نمایش هایی را نیز کارگردانی کرده است.
در  موفقیت  این  کسب  از  بعد  نریماني  ماهانا 
این  درباره عنوان  دنیاي جوانان  با  کوتاه  گفتگویي 
دارد!  گانه ای  دو  معنای   Labor گفت:  نمایش، 
در اصالحات تخصصی پزشکی به معنی درد زایمان 

و زایمان است و هم به معنای کار اجباری است.
این چهره جوان و مستعد تئاتري داستان نمایش 
Labor را اینگونه توضیح داد: ویروسی در سطح 
بسیار  صورت  به  آن  واکسن  که  شده  منتشر  دنیا 
از یک سال تولید شده است.  محدود و گران پس 
به همین دلیل باید افرادی که می توانند واکسن را 
دریافت کنند انتخاب شوند از این رو زنان باردار واجد 
شرایط اولیه دریافت این واکسن هستند که از میان 
آنها باید مادرانی که صالحیت بزرگ کردن بچه را 
به لحاظ جسمانی و روحی دارند، بررسی، آزمایش و 
انتخاب شوند. داستان نمایش از جایی آغاز می شود 

که این زنان باردار وارد پروسه آزمایش می شوند...
او درباره سبک و فضای اجرایی این نمایش یادآور 
صحنه ای  اجرای  منظور  به  ابتدا  نمایش  این  شد: 
طراحی شده بود که متاسفانه در تمام فستیوال های 
ایران رد شد. در اجرای صحنه ای این نمایش قرار 
بود چهار اتاق مجزا به صورت ایزوله شده و قرنطینه 
در نظر گرفته شود و نمایش به صورت چهار سویه 
اجرا شود. از آنجا که قرار بر این شد تا این نمایش به 
صورت آنالین در پلتفرم زوم اجرا شود، تصمیم بر آن 
شد تا هر یک از چهار شخصیت زن نمایش در محل 
زندگی خود باشند و اتاق و خانه هر کدام از آنها تبدیل 
به سالن نمایش شد و دوربین گوشی یا لپ تاپ مورد 
استفاده آنها به عنوان دوربین مداربسته اتاق در نظر 
گرفته شد و آنها از طریق دیوارهای اتاق ها با یکدیگر 
در ارتباط بودند نه از طریق دوربین و تنها مواجه آنها 
با دوربین ارتباط با فردی بود که آزمایش ها و جواب 

آزمایش ها را برای شان توضیح می داد.
این نویسنده و کارگردان  با بیان اینکه پیش از 
این با فستیوال The Red Curtain آمریکا 
پنجاه  در  حضورش  درباره  است،  نداشته  آشنایی 

کرد:  عنوان  نمایشی  رویداد  این  دوره  یکمین  و 
بودم  نوشته  پیش  سال   ۲ را   Labor نمایشنامه 
و آن را اوایل شروع قرنطینه در پی شیوع ویروس 
در  شرکت  منظور  به  را  آن  تا  کردم  ترجمه  کرونا 
فستیوال های نمایشنامه نویسی ارسال کنم و در جریان 
 The Red جشنواره  برگزارکنندگان  که  نیستم 
Curtain چگونه این نمایش را خوانده بودند و با 
من تماس گرفتند و عنوان کردند در صورت امکان 
آن را در پلتفرم زوم در قالب فیلمی برای جشنواره 
ارسال کنم تا مورد بررسی هیات انتخاب قرار گیرد. 
از این رو ما تمرینات فشرده ای را به مدت ۲ هفته 
به اتمام رساندیم هرچند که تغییر اجرای صحنه ای 
به آنالین به لحاظ طراحی ها کار بسیار دشواری بود 
خوشبختانه  و  کردیم  ارسال  را  فیلم  نهایت  در  اما 
این نمایش در کنار 8 نمایش دیگر به این جشنواره 
وارد  که  آثاری  متوجه شدم  که  تا جایی  یافت.  راه 
بخش های  همه  کاندید  همه  شدند  جشنواره  این 
جشنواره بودند اما این نمایشنامه به عنوان بهترین 
متن جشنواره انتخاب شد و این موضوع بسیار برایم 
ارزشمند است چراکه داوران مطرحی از سراسر دنیا که 
هر یک برگزارکننده بزرگترین فستیوال های جهانی 
بودند، آن را انتخاب کردند. همچنین این نمایش به 
همراه اثری دیگر به عنوان بهترین نمایش انتخاب 
شدند که آن نمایش منتخب شد و نمایش ما مورد 

تقدیر قرار گرفت.
 او درباره اجرای این نمایش در ایران گفت: اکنون 
که زمان مناسبی به منظور اجرای نمایش نیست اما 
در صورتی که شرایط آن فراهم شود عالقمند اجرای 

این نمایش در ایران هستم.
عنوان  صحبت هایش  پایان  در  نریمانی  ماهانا 
کرد: نمایش Labor یک کار تیمی بود و موفقیت 
آن بدون همت تک تک عوامل آن میسر نمی شد. 
تنها چیزی که می توانم بگویم این است که در این 
شرایطی که در پی شیوع ویروس کرونا همه دنیا و 
تئاتر تعطیل است ما اگر تئاتر برای مان الزام دارد باید 
به دنبال راهی برای انجام آن باشیم. تمام کسانی که 
در این فستیوال حضور داشتند در تالش بودند تئاتر 
را برای خودشان به الزام تبدیل کنند و آن را دوست 
داشته باشند و آن را ادامه دهند و قصد من نیز این بود 
تا آنچه را که دوست دارم به انسان های سراسر دنیا 
نشان دهم. این نمایش دو اجرا برای نیمه کره شرق 
و نیم کره غرب داشت و هیچ وقت فکر نمی کردم 
تئاتری را اجرا کنم که همزمان همه  بتوانم  زمانی 

آدم ها در سراسر دنیا بتوانند آن را ببینند.  
جالب است بدانید که  9 نمایش منتخب فستیوال 
ایران،  کشورهای  از   The Red Curtain
هند  و  ولز  برزیل، سنگاپور،  ایرلند،  فنالند،  آمریکا، 
بودند که توسط ۱۲ داور از سراسر دنیا انتخاب شدند. 
مونا ارباسی، مبینا روزبهانی، سپیده مظاهری تهرانی، 
کیمیا نهرین و ماهانا نریمانی بازیگران این نمایش 
دستیار  کاظمی،  مشهدی  مهدی  همچنین  بودند. 
ابراهیمی  تلما  و  مترجم  نصوحی،  رزو  آ کارگردان، 

طراح پوستر این گروه هستند

تئاتر ایران در عرصه بین الملل

ماهانا نریماني و نمایشي درباره شیوع یک ویروس


