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و  مي برد  به سر  ركود شديد  در  بازار موسيقي  روزها  اين 
نه تنها كنسرتي برگزار نمي شود بلكه انگار خوانندگان هم 
چندان تمايلي به انتشار تك آهنگ هاي هميشگي خود ندارند 

و كال بازار موسيقي بسيار راكد شده است.

حامد حدادی كه فصل خوبی را در سوپرليگ بسكتبال چين 
سپری می كند، در جريان پيروزی تيمش مقابل شانگهای موفق 
به ثبت آمار فوق العاده ای شد. اين سنتر ايرانی در اين ديدار 

با ۲۷ امتياز، ۲۳ ريباند و ۹ پاس گل مقابل دبل دبل كرد.

در اين ايام از طريق سيستم های مشهور به آنالين، 
گفتگوهايی  دنيا  در  دانشگاهی  چهره های  برخی  با 
آمد  به دست  گفتگوها  اين  از  كه  نتايجی  داشتم. 

روی هم رفته درخور نبود. 

ادبيات زيست شناسی 
سست و پر از ابهام 

است

مدارس غیر استاندارد و کپری
 در دولت تدبیر و امید جمع شد

رئیس جمهور گفت: در دولت تدبیر و امید مدارس غیر استاندارد 
و کپری را تقریباً جمع کردیم و خوشبختانه برای روستاها کارهای 
بزرگ و خوبی انجام شده است.روحانی با بیان اینکه بهبود راندمان 
برق برای ما بسیار حائز اهمیت است، افزود: درست است ۲۵۰۰ مگاوات برق 
تولید و نیروگاه های جدید تأسیس کردیم اما رقم باالی ۴۰۰۰ مگاوات برق 
مجازی هم ایجاد شد و با کمک مردم و تغییر ساعات استفاده از برق توانستیم 

از سرمایه گذاری های غیر ضروری بی نیاز شویم.
صفحه ۲

شعر  ملی  ه  ر ا »جشنو ه  ر و د مین  و د
با تمرکز بیشتر بر فعالیت های  دانشجویی« 
و  محفل ها  برگزاری  طریق  از  و  آموزشی 

می شود.  برگزار  برخط  کالس های 
شرایط  به دلیل  جشنواره،  دبیرخانه  اعالم  بر  بنا 
و  کووید-۱۹  بیماری  همه گیری  از  ناشی  عمومی 

و  نشجویی  ا د لیت های  فعا تمرکز  با  متناسب  نیز 
دوره  دومین  برخط)آنالین(،  ارتباطات  بر  دانشگاهی 
»جشنواره ملی شعر دانشجویی« نیز با تمرکز بیشتر 
بر فعالیت های آموزشی و از طریق برگزاری محفل ها 

برگزار خواهد شد. برخط،  و کالس های 
صفحه ۲

جزييات برگزاری »جشنواره ملی شعر دانشجويی«

DONYAYEJAVANANMAG.IR

جواد آرین منش
مجلس و پارلمان در کشورهای مبتنی بر 
واقعی،  معنای  به  مردمساالری  و  دموکراسی 
عصاره ملت و خانه ملت، نماینده تمامی سالیق، 
دینی و  افکار مردم و همچنین سالیق  و  آرا 

سیاسی و حاصل اراده ملت است.
این مجلس معموال به دنبال تامین منافع 
ملی و حل مشکالت مردم است. رسالت مجلس 
تحقق حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری 
حقوقی  تحقق  یعنی  است.  ایران  اسالمی 
حیثیت  مصونیت  ملت،  حقوق  تساوی  چون  
مطبوعات،  آزادی  عقاید،  تفتیش  منع  مردم، 
تشکیل  آزادی  احزاب،  آزادی  سانسور،  منع 
داشتن  حق  شغل،  داشتن  حق  اجتماعات، 
دادخواهی، منع شکنجه و سایر  مسکن، حق 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  که  حقوقی 
ایران در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت 

به آن ها اشاره کرده است. 
از  تا  می کنند  انتخاب  نماینده ای  مردم 
در  مجالس  عملکرد  کنند.  دفاع  آن ها  حقوق 
تحقق  عدم  بیانگر  گذشته،  سال   ۴۲ طول 
مردم  مطالبات  از  مالحظه ای  قابل  بخش 
انباشت  با  جامعه  امروز  که  طوری  به  است. 
مطالبات مردم، نارضایتی های گسترده و شکاف 
بنابراین،  است.  مواجه  ملت  و  حاکمیت  میان 
قاعدتا چنین مجلسی نمی تواند در راس امور 
و مجری اراده ملت باشد. هر چه قدر هم که 
اخیر گذشته،  ده های  در  قانون گذاری  از عمر 
به نظر می رسد که از اقتدار و کارآیی مجالس 
خروجی  و  حاصل  مردم  و  است  شده  کاسته 
مجلس را در مسیر خواسته های خود و کاهش 
مشکالت شان و حل  آن ها نمی دانند و اساسا 

چشم امیدی به مصوبات مجلس ندارند.
علت این افت جایگاه و اقتدار مجلس را 
از  باید در عوامل گوناگون جست و جو کرد. 
جمله این عوامل، ساز و کار انتخابات اعم از 
البی ها و نقش نهادهای ذی نفوذ، بی رغبتی 
انتخاباتی،  بازی های  به  ورود  برای  نخبگان 

که  ..است  و  آمده  وجود  به  محدودیت های 
به  برنامه  و  با طرح  و  افراد خالق  مانع ورود 
مجلس شده است. به طوری که  هر چقدر از 
مجلس نخست به سمت مجالس جدید  حرکت 
می کنیم، از فراگیری سالیق و تفکرات کاسته 
شده است و مجالس تمامی سالیق و تفکرات 

را نمایندگی نمی کنند.
ر  حضو هد  شا نخست  مجلس  ر  د
رهبری،  معظم  مقام  چون  شخصیت هایی 
خاتمی،  محمد  رفسنجانی،  هاشمی  مرحوم 
مهندس بازرگان، شهید باهنر، عسگر اوالدی، 
دیگر  ده ها شخصیت  و  پرورش  نوری،  ناطق 
با سالیق متفاوت بودیم که با تضارب آرا در 
کنار هم قرار گرفته  بودند و مجلسی قدرتمند 
توجه  مورد  را  کشور  مسائل  و  تشکیل  را 
به عمر  قرار می دادند. در حالی که هر چقدر 
سالیق  تنوع  این  از  می شود،  اضافه  مجالس 

کاسته شده است.
عالوه بر این، عوامل دیگری همچون عدم 
تحقق شدن مصوبات مجلس، دخالت عناصر 
و نهادهای خارج از مجلس در مجلس، ایجاد 
نهادهای موازی در کنار مجلس، تصمیم گیری 
سیاست  مسائل  مورد  در  مجلس  جای  به 
داخلی و خارجی و درگیری مجلس در مسائل 
کم اهمیت و غیرمفید و همچنین شعارزدگی، 
به  مجلس  نمایندگان  توجه  و  گذاری  وقت 
خود  منطقه ای  و  محلی  کم اهمیت  مسائل 
برای رای آوری دوباره و در واقع نوعی حرکات 
عوام فریبانه و پوپولیستی، ضعف کارهای علمی 
و فکری در طرح ها و لوایح و عدم بهره گیری 
از نخبگان و اندیشمندان در مسائل مرتبط با 
طرح ها و لوایح، از جمله عوامل مسائلی است 
که جایگاه مجلس را تضعیف کرده، از راس به 
امروز مجلسی داریم که در  زیر کشانده و ما 
کنار سایر نهادهای حاکمیتی قرار گرفته و مانند 
یکی از آن هاست و نه در راس مسائل کشور.

سابق  نماینده  و  موتلفه  حزب  عضو   *
مجلس

یادداشت
شعارزدگی بالی جان مجلس

مهرداد خدیر
مدیر جوان شـبکۀ سـوم سـیما دلیل حذف برنامۀ 
تاریـخ  برنامه هـای  پربیننده تریـن  از  یکـی  »نـود«- 
تلویزیـون در ایـران- و عـادل فردوسـی پور از اجـرا را 

ایـن گونـه ذکر کرده اسـت:
» دیگه نمی شـد این جوری ادامه داد. نه محبوبیت 
ایشـون بـرای ما پنهان بـود، نه تخصص ایشـون برای 
مـا پنهـان بـود. منتهـی بهتریـن دروازه بـان را هـم اگر 
ببینیـد در خـط دیگـری کار می کنـد یکی دیگـر را باید 
بگذاریـد دروازه. در واقـع مهم این بود که کار داشـت از 
مدار خارج می شـد. بقیه هم داشـتند نـگاه می کردند که 
اگـر کسـی بـه او به خاطـر محبوبیت چیـزی نمی گوید 
صدا و سـیما از هم می پاچید ]می پاشـید[. ناگزیر از این 
تصمیـم بودیم. البتـه مظلوم نمایی ]می کنـد[. در همین 
یـک سـال اخیر یک میلیـارد تومان از مطالبات ایشـان 
را داده بودیـم. ایشـان باالخره کارمند رسـمی سـازمان 
اسـت. نوبـت ترفیـع ایشـان هم رسـیده بود بـا امضای 

من انجام شـد.«
به این بهانه می توان این نکات را یادآور شد:

۱. از آقـای فروغـی بایـد تشـکر کـرد کـه ایـن 
توضیحـات را داده اسـت. چـون با این ادبیـات و لحن 
و بـا این سـطح از دانش رسـانه ای کامال روشـن شـد 
کـه چرا فردوسـی پور نمی توانسـته ادامه دهـد. منتهی 
آدم نمی داند دیگران چه مشـقتی می کشـند تا در مدار 
بماننـد! احتمـاال دوسـتانی خواهند گفـت قضیه به این 
سـادگی ها نبـوده و مثـال فـالن حـرف هم گفته شـده 
امـا مهـم برآینـد کار و نظر مردم اسـت کـه مثبت بود 
و بـه لحـاظ سیاسـی و درآمـدی هم به نفع سـازمان.

۲. لحـن تـازۀ آقـای فروغـی را اگـر بـا مصاحبـۀ 
اوایـل حـذف عـادل بـا رشـید پور در برنامـۀ »حـاال 
خورشـید« مقایسـه کنیـم بـه نظـر می رسـد اعتماد به 
نفس شـان بیشـتر شـده اسـت. همیشـه همیـن گونـه 
اسـت. اول سـکوت یـا انـکار و بعـد همراهی بـا افکار 

عمومـی و دسـت آخـر تقابل.
3. ظاهـراً نـه تخصص مهم اسـت و نـه محبوبیت 
و نـه طبعـًا مخاطبـی کـه جـذب می کنـد ومهـم ایـن 
اسـت کـه طـرف در »مدار« باشـد! مختصات مـدار را 

هـم جناب علـی فروغـی تعییـن می کند.
۴. یـک جـا گفته اسـت »کارمند رسـمی سـازمان 
اسـت« و جـای دیگـر می گوید »یـک میلیـارد تومان 
از مطالبـات ایشـان را داده ایـم«. معلـوم اسـت که این 
پـول را بابـت حقـوق نگرفتـه چـون حقـوق ماهانۀ او 
8۰ میلیـون تومـان نیسـت کـه یـک سـال آن بشـود 

یـک میلیـارد تومان!
حقـوق را هـم ماهانـه می پردازند و یک سـال که 
عقـب نمی افتـد. پـس بحـث قـرارداد تهیـه کنندگـی 
بایـد باشـد. در ایـن صـورت چـه ربطـی بـه کارمندی 
صـدا وسـیما دارد؟ مگـر همۀ تهیـه کننـدگان کارمند 
کننـده  تهیـه  کـه  پولـی  مگـر همـۀ  و  سـازمان اند؟ 

می گیـرد بـه جیـب خـود او مـی رود؟
 جنـاب مدیـر جـوان از جیـب خودشـان داده اند یا 
از صنـدوق سـازمانی اسـت کـه سـاالنه ۲۰۰۰ میلیارد 
تومـان بودجـه دارد؟ پـس آن همه درآمـد پیامک ها را 
چگونه محاسـبه مـی کنند؟ پرداختـی را اعالم کردید. 

دریافتـی را هـم بگویید!
بـا مزه تـر ایـن کـه می گویـد زمـان ترفیـع هـم 
رسـیده بـود و مـن امضـا کـردم. البـد می توانسـتند 

امضـا نکننـد.
۵. اگـر بـه خاطـر رفتـار عـادل صـدا و سـیما می 
پاچیـد ]مـی پاشـید[ پـس چـرا در این ۲۰ سـال که او 

برنامـه داشـت و بارهـا برگزیـده شـد »نپاچید«؟
این که چموشـی هایی داشـته باشـد و میلیون ها 
بیننده را ۲۰ سـال دوشـنبه شـب ها پای شـبکه داخلی 
بنشـاند بهتـر بـود یا برنامـه را تعطیل کنید و دسـت یار 
او از شـبکۀ ایـران اینترنشـنال بـا این همه حساسـیت 

امنیتی که روی آن اسـت، سـردربیاورد؟
چـون  اصطالحاتـی  و  بـان«  »دروازه  مثـال   .6
»ادراک سـازی« نشان می دهد او درفضای »کنترل« 
به سـر می برد و آموزش هایی که دیده بیشـتر مناسـب 
»کنتـرل« اسـت تـا »مدیریـت« و گرنـه اگـر یک بار 
دیگـر صحبت هـای او را بخوانیـد یـا بـا صـدای خـود 
ایشـان بشـنوید مشـخص تر مـی شـود کـه چـه مثال 

نامربوطی اسـت.
7. مشـکل امـا از »مـدار« نبـود. بهتـر بـود گفتـه 

می شـد »قد« فردوسـی پور از اسـتاندارد ما باالتر رفته 
بـود. مجـری خـوب از روی کاغذ می خواند یـا آنچه را 

در گوشـی گفتـه می شـود تکـرار می کند.
8. اگـر واقعـا ایـن مدیر جـوان مانع »فروپاشـی« 
سـازمانی بـا ۴۰ هـزار کارمنـد و ۲۰۰۰ میلیـارد تومان 
بودجـۀ سـاالنه )جـدای درآمـد آگهی ها( و بـا بیش از 
۵۰ کانـال رادیـو و تلویزیونی شـده جا دارد از او تجلیل 
و تقدیـر شـود یـا اگر به خاطر کرونا ایـن امکان فراهم 
نیسـت بـه صورت مجـازی دور ایـن مـدار بچرخند تا 

یک وقت نپاشـد!
۹. ممکـن اسـت گفتـه شـود بـه هر حـال فروغی 
رییـس شـده و فردوسـی پور مرئـوس اسـت و بایـد 
اطاعـت کنـد. اصـل حـرف درسـت اسـت امـا از یک 
رسـانه بـا معیـار داوری مخاطبـان میلیونـی صحبـت 
مـی کنیـم نـه از ادارۀ قنـد وشـکر. حمید شـب خیز و 
امیر قاسـمی مالک شـبکۀ خودشـان هسـتند و هر که 
را خواسـتند می آورند. شـبکۀ سـه اما ِملِک ِطلق کسی 

نیسـت و بـا پـول مـردم اداره می شـود.
۱۰. عادل فردوسـی پور و علـی فروغی هم وطن و 
همـکار و هم زبان انـد امـا بـه دو دنیای مختلـف تعلق 
دارنـد. درسـت اسـت کـه عـادل هـم از حمایت هـای 
اصغـر  علـی   – سـازمان  پیشـین  متنفـذ  معـاون 
پورمحمـدی- برخـوردار بـود امـا رشـد او بـه خاطـر 
اسـتعداد هـای خـودش و نظر مثبت مردم بوده اسـت. 

مدیـر جـوان مسـیر دیگـری را طـی کرده اسـت.
عـادل نـه تنهـا در دانشـگاه شـریف درس خوانده 
کـه تدریـس می کنـد و مهم تـر ایـن که فردوسـی پور 
هـر عیـب و ایـرادی هم داشـته باشـد از جنس رسـانه 
اسـت و روزنامه نـگار بوده و کوشـیده در تلویزیون هم 

روزنامه نـگار بـه مفهـوم اعم کلمه باشـد.
روزنامه نـگار بایـد در عیـن فروتنـی غـرور داشـته 
باشـد و کرنـش نکنـد. همـان که بامـداد شـاعر از آن 
بـه عنـوان » ارتفاع شـکوه ناک فروتنی« یـاد می کند. 
راسـتی او در شـعر دیگـری هـم سـروده اسـت: چنین 

کـه دسـِت تطـاول به خـود گشـاده منم!
حـاال یکـی بگویـد آن کـه دسـت تطاول بـه خود 

گشـوده کیست.

نگاه ونظر

همه دوِر »مدار« آقای فروغی بچرخند تا صدا و سیما »نپاشد«!

معلمانی که برای رسیدن به  مدرسه روستای
صفحه ۲ ۹ ساعت در راه  هستند

جاری  هفته  در  گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
بازار روند معقول و منطقی را در پیش می گیرد و در کنار 
از  بیش  رشدی  که  بزرگی  سهام  برای  اصالح  زمینه  آن 
شکل  کردند،  تجربه  بازار  در  را  شدیدی  و  ذاتی  ارزش 

گرفت. خواهد 
بازار سهام هفته گذشته به روند صعودی چند هفته اخیر 
ادامه داد و با بیش از هفت درصد رشد به معامالت دومین 

هفته آذر ماه پایان داد.

رییس هیات  بود که  در نخستین روزهای هفته گذشته 
عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از انتقال یک هزار میلیارد 
بازار  ثتبیت  صندوق  به  ملی  توسعه  صندوق  از  پول  تومان 
را  روشنی  آینده  توانست  موضوع  این  که  داد  خبر  سرمایه 
از  برخی  میان  این  در  ترسیم کند،  بازار  فعاالن  پیش روی 
کارشناسان معتقد بودند، با توجه به اینکه رقم چندان قابل 
توجهی به این صندوق واریز نشده است؛ بنابراین نمی توان 
با این اتفاق در انتظار بازگشت روزهای پررونق همچون چند 

ماه نخست سال جاری به این بازار باشیم.
روزها  اکثر  در  ماه  آذر  دوم  هفته  در  بورس  شاخص 
نگاه  از  آن  علت  که  بود  همراه  مثبت  به  رو  نوسانی  با  
کارشناسان حاضر در بازار، رکود حاکم در بازارهای موازی، 
اصالح شدید شاخص بورس و قیمت سهام در بازار بود که 
برای ورود دوباره  انگیزه  ایجاد  باعث  امر  این  آنها  به گفته 

سرمایه گذاران به بورس شد.
صفحه 3

شبکه شاد
 برای ارایه 
خدمات به 

دانش آموزان 
استثنایی مناسب 

سازی  می شود
صفحه ۲

واریز وام یک میلیون تومانی به حساب 
یارانه بگیران بدون درآمد ثابت 

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از واریز وام یک میلیون تومانی به حساب 
نخستین گروه از سرپرستان خانوار یارانه بگیر بدون درآمد ثابت خبر داد.به گزارش 
دنیای جوانان از بانک مرکزی،  شهرزاد دانشمندی در این باره گفت: حسب 
مصوبات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد تسهیالت یک میلیون تومانی 
به سرپرستان خانوار یارانه معیشتی بگیر که فاقد درآمد ثابت هستند، پرداخت شود.
صفحه 3
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شبکه شاد برای ارایه خدمات به دانش آموزان استثنایی 
مناسب سازی  می شود

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ارائه  برای  شاد  شبکه  مناسب سازی 
خدمات به دانش آموزان با نیازهای ویژه 

جزء اولویت های آموزش و پرورش است. 
محسن حاجی میرزایی در پیامی به مناسبت روز 
جهانی معلولین نوشت: در آموزش  و پرورش وظیفه  
داریم شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا این افراد 
به  راحتی بتوانند از حقوق خودشان برخوردار شوند. 
تحقق این امر، مستلزم نگاه منعطف به کودکان و 
دانش آموزان با نیازهای ویژه و توجه به تفاوت های 

فردی آنان است.
وی در ادامه تاکید کرده است: 
پرورش  و  آموزش  اصلی  هدف 
استثنایی، در بحران کرونا، پوشش 
استمرار  و  دانش آموزان  حداکثری 
و  پرورشی  آموزشی،  فعالیت های 
از  با استفاده حداکثری  توانبخشی 
قابلیت های  و  نوین  فناوری های 
فضای مجازی است. تا آثار منفی 
شیوع این بیماری بر دانش آموزان 
بانیازهای ویژه را به حداقل رساند. 
بر همین اساس مناسب سازی شبکه 
شاد برای ارائه خدمات و سرویس 
ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  به 
قرار  وزارت  این  اولویت های  جزء 

گرفته است.
در بخشی از  پیام وزیر آموزش آموزش و پرورش 
آمده  است: »یادگیری مهم ترین و راهبردی ترین 
امکانی است که به افراد مجال بروز و ظهور و شکل 
دادن به زندگی خود را می دهد تا هویت و شخصیت 
خود را بسازند و در زندگی اجتماعی از حاشیه نشینی، 
استیصال و انزوا بیرون بیایند؛ روی پای خود بایستند 
شوند.  تبدیل  جامعه  در  مؤثر  شهروند  یک  به  و 
فرصت یادگیری حق مسلم انسان ها است. اساس 
نابرابر  توزیع  در  ریشه  اجتماعی  بی عدالتی های 
فرصت های آموزشی دارد. بنابراین نابرابری در این 
سطح به نابرابری در سطوح دیگر ازجمله؛ قدرت و 
ثروت منجر می شود. فرصت آموختن از مهم ترین 
حقوق مردم است و برای کسانی که این محرومیت 
را دارند یا نیازهای متفاوتی دارند، این نیاز جدی تر و 
اولویت بیشتری دارد. از آن جا که همه معلولیت ها 
قابل  نیز  معلولیت ها  همه  آثار  و  نیستند  نمایان 
برای  کافی  سازوکارهای  تدوین  نیست،  مشاهده 
پاسخگویی کامل به نیازهای افراد دارای معلولیت 

)چه معلولیت های آشکار و چه پنهان(، بسیار ضروری 
است. بر همین اساس در آموزش  و پرورش وظیفه  
داریم شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا این افراد 
به  راحتی بتوانند از حقوق خودشان برخوردار شوند. 
تحقق این امر، مستلزم نگاه منعطف به کودکان و 
دانش آموزان با نیازهای ویژه و توجه به تفاوت های 

فردی آنان است.
از سویی دیگر شرایط کنونی و شیوع بیماری 
کرونا، بر زندگی و سالمت افراد دارای معلولیت در 
سراسر جهان تأثیر زیادی گذاشته است. با در نظر 

گرفتن این موضوع که بسیاری از افراد دارای معلولیت، 
شرایط زمینه ای خاصی دارند و آسیب پذیرترند، بیش 
برای  بنابراین  دارند.  بهداشتی  نیازهای  از سایرین 
دستیابی به باالترین استاندارد بهداشتی، از بین بردن 
موانع دسترسی معلوالن به مراکز بهداشتی – درمانی، 
کاهش هزینه های آن و تأمین نیازها و تجهیزات 
بهداشتی آنان ضرورتی جدی است و هدف اصلی 
آموزش و پرورش استثنایی، در بحران کرونا، پوشش 
فعالیت های  استمرار  و  دانش آموزان  حداکثری 
آموزشی، پرورشی و توانبخشی با استفاده حداکثری 
از فناوری های نوین و قابلیت های فضای مجازی 
است. تا آثار منفی شیوع این بیماری بر دانش آموزان 
بانیازهای ویژه را به حداقل رساند. بر همین اساس 
مناسب سازی شبکه شاد برای ارائه خدمات و سرویس 
به دانش آموزان با نیازهای ویژه جزء اولویت های این 

وزارت قرار گرفته است.
استثنایی؛  پرورش  و  آموزش  سازمان   در 
بسته های تحولی در نظر گرفته شده جهت گیری های 
روشنی به سمت هدف های روشن و مشخص دارد 

و سعی شده است با تدوین بسته های تحولی تحقق 
پذیر، مشارکت پذیر، مبتنی بر سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، از حیث کیفی توسعه آموزش های 
دیجیتالی و الکترونیکی، آموزش های مهارتی چندگانه، 
گسترش و توسعه نهضت زبان اشاره و خط بریل، 
مداخالت بهنگام، توسعه مشارکت ها، توسعه مدارس 
انطباقی، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه 
مراکز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری 
دانش آموزان  خانواده  راهنمایی  و  مشاوره  مراکز  و 
بانیازهای ویژه و افزایش سطح پوشش تحصیلی 
به ویژه در پیش دبستان، اقدامات 
خوبی  تحوالت  و  اجرا  را  مؤثری 
برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 

ایجاد نماید.
دستیابی به اهداف واالی تعلیم 
و تربیت افراد با نیاز ویژه، مستلزم 
برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب 
است و این امر با اهتمام و همیاری 
تمامی مسووالن، نهادها و انجمن 
های غیردولتی امکان پذیر خواهد 
شد. در این راستا حمایت، مشارکت 
و سخاوت خیرین ارجمند نیز یاریگر 
جسم و روح این عزیزان است، تا با 
مشارکت در »نهضت توان افزایی« 
استاندارد سازی فضا، تجهیزات  و 
آموزشی و توانبخشی، کتب درسی، والدین و آموزش، 
شرایط تعلیم و تربیت تطابق سازی شده برای رشد 
همه جانبه دانش آموزان را ایجاد کنیم و بیش از پیش 
بتوانیم، زمینه های توانمندسازی و ارتقای مشارکت 
افراد دارای معلولیت، را رقم بزنیم و استعدادهای این 
عزیزان را شناسایی و پرورش دهیم. »روز جهانی 
معلولین« فرصتی برای بازشناختن توانمندی های 
چشمگیر این عزیزان است که در پرتو همت های 

بلند و عزمی استوار به آن دست یافته اند.
از  روز،  این  داشت  گرامی  ضمن  اینجانب 
دانش آموزان،  گرانقدر  اولیای  شائبه  بی  زحمات 
حامیان و خیرین سخاوتمند، مسئوالن و خادمین، 
معلمان، مربیان صبور و دلسوز، کارکنان پرتالش، 
خالق و  ایثارگر حوزه آموزش و پرورش استثنایی 
که در پیشبرد اهداف آموزشی، پرورشی و توانبخشی 
و  متعهدانه  ویژه،  نیاز  با  دانش آموزان  و  کودکان 
نمایم  می  سپاسگزاری  برمی دارند،  گام  دلسوزانه 
برای  را  بهروزی  و  سعادت  متعال  پروردگار  از  و 

آنان خواستارم«.

ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

 

شاخ های مجازی 8 میلیارد ریال طال و جواهر دزدیدند
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ضمن هشدار به شهروندان به دلیل وقوع 
سرقت با ترفند بیهوشی با آبمیوه مسموم به مردم از دستگیری دو سارق 

که از یک جواهر ساز سرقت کرده بودند، خبر داد. 
بانویی ۲6 ساله  ماه قبل  سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: حدود سه 
فرمانیه و  با مرد جواهر ساز در  انجام طرح دوستی  با  به همراه دوستش 
خوراندن داروی خواب آور به وی حدود 8 میلیارد ریال طال و جواهر از وی 
سرقت کردند. طبق بررسی ها مشخص شد سارقان پس از نشستن در خودرو 
مرد جواهرساز به بهانه انجام تبلیغات در صفحه اینستاگرامشان با راننده 
طرح دوستی ریخته و با خوراندن آبمیوه ای که حاوی مقدار زیادی داروی 
خواب آور بود مرد را بیهوش کرده و با برداشتن کلید کارگاه وی واقع در 
شهرک ولی عصر اقدام به سرقت طال و جواهرات موجود در کارگاه  کرده اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اخذ دستورات قضائی شناسایی مخفیگاه 
از  سارقان در دستور کار تیم عملیات کالنتری ۱۵3 قرار گرفت و یکی 
سارقان که به گفته خودش طراح اصلی نقشه سرقت بود دستگیر شد و 

تالش برای دستگیری همدستش ادامه دارد.

دستگیری شرور تحت تعقیب در شمال کشور به دام افتاد  
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری یک شرور تحت تعقیب 

در عملیات پلیس در شمال کشور خبر داد. 
حسین بساطی اظهار داشت: با دقت و هوشیاری مأموران پلیس راه 

آهن کاشان دو نفر قاچاقچی که اقدام به حمل یک کیلوگرم هروئین به 
شکل بلع و انباری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: با توجه با حاالت جسمانی و ظاهری این دو مسافر، 
آنها مظنون  به  بلعیدن  از روش  با استفاده  مأموران به حمل مواد مخدر 
شدند و پس از مراقبت های ویژه حدود یک کیلوگرم هروئین آب بندی 

شده از معده آن ها خارج کردند.
فرمانده انتظامی کاشان همچنین از دستگیری فروشنده ماده مخدر گل 
در شهر قمصر خبر داد و  گفت: با شناسایی این فرد به همراه یک کیلو و 

۱۰۰ گرم از این ماده مخدر دستگیر شد.
وی همچنین از دستگیری شرور تحت تعقیب در عملیات پلیس کاشان 
خبر داد و خاطرنشان کرد: این شرور که سوابق عدیده ای از جمله توهین 
و تهدید با سالح سرد، فرار از خدمت، اخالل در نظم عمومی، شرب خمر 
و غیره  را داشت و نارضایتی زیادی برای شهروندان ایجاد کرده  است، 
به یکی از شهرستان های شمال کشور گریخته بود که طی یک عملیات 

ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

 رابطه پنهانی با جنایت به پایان رسید 
مردی که در پی رابطه پنهانی یک زن متأهل، با همدستی دوستش 
شوهر زن را به قتل رسانده بود، به اتفاق سایر متهمان پای میز محاکمه رفت. 
تیرماه امسال راننده یک خودروی سواری، مأموران پلیس را از کشف 
جسد مرد جوانی در بزرگراهی اطراف تهران باخبر کرد. . با حضور مأموران 
در محل حادثه مشخص شد جنازه متعلق به مردی 3۰ ساله به نام مهران 
است که با ضربات چاقو کشته شده است. به این ترتیب خانواده مهران 
مورد تحقیق قرار گرفتند و همسر ۲۵ ساله اش گفت: شوهرم پیک موتوری 
است و شب ها هم نگهبان خوابگاه دختران بود. او آخرین بار با مرد جوانی 
تا این که  از خانه بیرون رفت  به نام ماهان قرار مالقات داشت، آن شب 

جسدش کشف شد. 
ماهان ۲۹ ساله بعد از بازداشتاعتراف کرد با همدستی دوستش  سیاوش 

مرتکب قتل شده است.

 ۱۹ تا  پزشکی  علوم  دانشجویان  انتقال  و  نقل  مهلت 
آذرماه تمدید شد

و  دانشجویان  دانشگاه ها  میهمانی  و  انتقال  و  نقل  مهلت 
دانشکده های علوم پزشکی کشور که پیش از این دهم آذرماه تعیین 

شده بود تا ۱۹ آذرماه تمدید شد.  
این مهلت بنا به درخواست های متعدد دانشجویان و دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی مبنی بر عدم ثبت اطالعات و مستندات 
در سامانه نقل و انتقال و میهمانی ارائه شده است و سامانه نقل و 
انتقال و میهمانی دانشجویان تا پایان روز اداری چهارشنبه ۱۹ آذر 

۹۹ فعال خواهد بود.
دانشجویان و نیز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مبداء 
و مقصد در بازه زمانی مذکور فرصت دارند نسبت به ثبت، بررسی، 

ویرایش و اعمال تغییرات الزم اقدام کنند.

کنکور کارشناسی ارشد سال خرداد ۱۴۰۰برگزار می شود
ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ از روز 
یکشنبه ۱6 آذر ۹۹ آغاز و در روز یکشنبه ۲3 آذر ۹۹ پایان می پذیرد. 
ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت اطالع رسانی 
 www.sanjesh.org :سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
انجام می شود و متقاضیان ثبت نام می توانند با در نظر داشتن شرایط 
عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، 

در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.
متقاضیان ضمن اطالع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات 
وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیرایرانی 
و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران در صورتی که 
دارای شرایط مذکور باشند، می توانند حداکثر در دو رشته امتحانی 
)طبق ضوابط از رشته های امتحانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت 

نام( متقاضی ثبت نام در این آزمون شوند.
دفترچه راهنمای ثبت نام، همزمان با شروع ثبت نام، در سایت 
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

مراحلی که متقاضی باید برای ثبت نام اقدام کند:
۱- مراجعه به سایت اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور برای خرید کارت اعتباری ثبت نام )سریال ۱۲ رقمی( و دریافت 

دفترچه راهنمای ثبت نام )دفترچه شماره ۱(.
۲- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات 

مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.
3- آماده کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز جهت ثبت نام.

بصورت  منحصراً  نام  ثبت  هزینه  پرداخت  اینکه  به  توجه  با 
اینترنتی انجام می گیرد، متقاضیان الزم است به وسیله کارت های 
عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، 
با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۹۰۰ هزار ریال 
)۹۰ هزار تومان( به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک کد 

رشته امتحانی، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
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وسایل زندگی مردم بندرامام از بین رفت
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: به علت 
بارندگی اخیر آب وارد  خانه های بندرامام شده و وسایل زندگی مردم 

از بین رفته است.
حبیب آقاجری با اشاره به بارندگی و آب گرفتگی شدید رخ داده 
در شهر بندر امام که منجر به ورود آب به خانه های مردم شد ، اظهار 
داشت: در مدت ۴8 ساعت ۱6۲ میلی متر بارندگی در بندرامام، ماهشهر 
و چمران داشتیم که منجر به آب گرفتگی شدید در مناطق مختلف شد 
و بیشترین آب گرفتگی به ترتیب در بندرامام، چمران و ماهشهر رخ داد.

وی با اشاره به ورود آب باران و فاضالب به خانه های مردم 
افزود: متأسفانه تجهیزات، امکانات و وسایل زندگی خصوصاً وسایل 
برقی شهروندان به خاطر آب گرفتگی از بین رفته است؛ شاید برخی از 
امکانات مثل فرش و دیگر لوازم خانگی با شستشو قابل استفاده مجدد 
باشد ولی کولر، یخچال و تلویزیون سوخته و دیگر قابل استفاده نیستند.

برقی  وسایل  به  بیشترین خسارت  اینکه  به  اشاره  با  آقاجری 
مردم وارد شده است، تصریح کرد: بیشترین حجم آب گرفتگی در 
قسمت بلوکی های بندرامام، بعد شهر چمران و در نهایت برخی از 

خیابان های ماهشهر بود.

قدرت نظامی نیازمند امکانات است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
مجلس به دنبال توسعه قدرت نظامی کشور است و قطعا در بررسی 
بودجه بخش دفاعی و نظامی  به  آینده توجه ویژه ای  بودجه سال 

خواهد کرد.
دفاعی  بودجه  به  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با  جالل زاده  وحید 
کشور در الیحه بودجه سال آینده، گفت: یک نگاه اجمالی به بودجه 
کشورهای منطقه در سال های گذشته نشان می دهد که جمهوری 
اسالمی ایران کمترین بودجه نظامی را در منطقه به خود اختصاص 

داده است.
وی بیان کرد: البته برتری های جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه نظامی و همچنین فناوری صنایع دفاعی در منطقه مثال و 
میان  در  بخش  این  در  کشور  بودجه  متاسفانه  اما  ندارد  مانندی 
آخر  ما جزو کشورهای  و  ندارد  منطقه وضعیت خوبی  کشورهای 

در این زمینه هستیم.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

مدارس غیر استاندارد و کپری
 در دولت تدبیر و امید جمع شد

رئیس جمهور گفت: در دولت تدبیر و امید مدارس غیر استاندارد و 
کپری را تقریباً جمع کردیم و خوشبختانه برای روستاها کارهای بزرگ 

و خوبی انجام شده است.
روحانی با بیان اینکه بهبود راندمان برق برای ما بسیار حائز اهمیت 
است، افزود: درست است ۲۵۰۰ مگاوات برق تولید و نیروگاه های جدید 
تأسیس کردیم اما رقم باالی ۴۰۰۰ مگاوات برق مجازی هم ایجاد 
شد و با کمک مردم و تغییر ساعات استفاده از برق توانستیم از سرمایه 

گذاری های غیر ضروری بی نیاز شویم.
وی گفت: رشد مصرف برق در سال های قبل ۵ درصد و امسال 

یک درصد بود و این یعنی مردم همکاری کردند.
رئیس جمهور با اشاره به طرح دولت برای رایگان کردن برق 
دنبال  به  دولت  که  دیگری  مسائل  گفت:  مصرف،  کم  مشترکان 
آن بود، بحث طرح برق امید بود که تا پایان آذر اعالم می شود؛ 
آنهایی که کم مصرف باشند از دادن پول برق معاف می شوند این 
صورت  به  را  صرفه جویی  که  آنهایی  برای  است  کوچکی  هدیه 

کامل مدنظر قرار می دهند.
روحانی افزود: با این طرح حدود 3۰ درصد از مردم دارای برق 
رایگان می شوند و این پروژه به زودی در حوزه آب و گاز اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از کارها و آثار ماندگار دولت تدبیر و امید 
طرح برق امید است که به زودی در گاز و آب نیز برای مشترکان 
کم مصرف اجرا خواهد شد. آن نکته که امام )ره( سال های پیش 
گفته بودند که آب و برق شما مردم مستضعف را مجانی می کنیم، 
این کار در این دولت تحقق پیدا کرد و آنهایی که به ناروا توهین 
می کردند و می گفتند آنچه امام گفته عملیاتی نبوده و نخواهد بود، 
بعد از سال ها در این دولت اجرایی خواهد شد، همه اینها به ما یک 

امید جدید می دهد.
رئیس جمهور با اشاره به تحریم های همه جانبه کشورمان، تاکید 
کرد: ما در شرایط تحریم هستیم و یک جنگ تمام عیار اقتصادی را 
شاهد هستیم، جنگی که در این سه سال بر ما متحمل شد به مراتب بدتر 
از جنگ هشت ساله بود. این جنگ، جنگ اقتصادی بود و هیچ کسی در 
دنیا فکر نمی کردم ایران در این جنگ بتوانند به خوبی مقاومت کنند.

روحانی گفت: بسیاری از سران کشورها در تماسی که با من دارند 
می گویند شما چگونه توانستید در این جنگ مقاومت کنید؟ البته درست 
است مردم ما در سختی فشار و گرانی ها قرار دارند اما آب، برق و گاز قطع 
نشد و نیازمند خرید گازوئیل و بنزین از خارج نشدیم بلکه صادر کردیم.

رئیس جمهور گفت: کسانی که چشم بینا ندارند تا خدمات دولت را 
ببینند باید ببینند که دولت در شرایط سخت با کمک مردم، شرکت های 
خصوصی، قوای دیگر، نیروهای مسلح توانسته به این دستاوردها برسد. 
ما توانستیم این کشور را اراده کنیم و در عین حال سیل و زلزله را اداره 

کردیم و توانستیم در سال ۹8 تورم را کنترل کنیم.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر ۲/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  به نشانه ی  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 

اصفهان  استان  فریدون شهر  در شهرستان 
روستایی قرار دارد که مرتفع ترین روستای بدون 
جاده مدرسه دار در ایران با ارتفاع ۲ هزار و ۵3۰ 
متر از سطح دریا است و معلمان مدرسه این روستا 
برای رسیدن به مرتفع ترین روستای بدون جاده 
مدرسه ایران ۹ ساعت زمان؛ 6ساعت با ماشین 
و 3 ساعت پیاده روی می کنند؛ و کل زمستان 

را در روستا مستقر می شوند. 
که  نشهر  و ید فر ن  ستا شهر
اصفهان  ستان  ا غرب  کیلومتری   ۲۰۰ در 

از سطح  ارتفاع ۲ هزار و ۵3۰ متر  با  واقع شده 
نام  ایران  بام  و  ایران  شهر  مرتفع ترین  دریا 
دارد. این شهرستان ازنظر جغرافیایی منطقه ای 
برف گیر بوده روستاهای بسیاری را در برمی گیرد 
که یکی از آن ها روستای هیران است، این روستا 
مرتفع ترین روستای بدون جاده مدرسه دار ایران 
بوده و هیچ راه دسترسی عادی به مفهوم واقعی 

کلمه »جاده« ندارد.
روستای هیران مرز بین سه استان اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری و لرستان است که از هر 

دارد.  صعب العبور  و  کوهستانی  راه  استان  سه 
و  است  کانکسی  به صورت  روستا  این  مدرسه 
شش پایه  در  برای ۲۵ دانش آموز  آموزگار  دو 

تدریس می کنند.
 وزارت آموزش و پرورش درباره این مدرسه 
اعالم کرد که به دلیل مسیر صعب العبوری که 
این روستا دارد از طریق فضای مجازی، ارسال 
درس نامه و محتوای آموزشی برای دانش آموزان 
سعی کردیم که از همه ظرفیت ها برای استمرار 

آموزشی آن ها استفاده کنیم. 

معلمانی که برای رسیدن به  مدرسه روستای 9 ساعت در راه  هستند
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یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در 
هفته جاری بازار روند معقول و منطقی 
را در پیش می گیرد و در کنار آن زمینه 
از  بیش  رشدی  که  بزرگی  سهام  برای  اصالح 
بازار تجربه کردند،  ارزش ذاتی و شدیدی را در 

شکل خواهد گرفت.
بازار سهام هفته گذشته به روند صعودی چند 
هفته اخیر ادامه داد و با بیش از هفت درصد رشد 

به معامالت دومین هفته آذر ماه پایان داد.
که  بود  گذشته  هفته  روزهای  نخستین  در 
بازار سرمایه  تثبیت  رییس هیات عامل صندوق 
از انتقال یک هزار میلیارد تومان پول از صندوق 
بازار سرمایه خبر  ثتبیت  به صندوق  توسعه ملی 
داد که این موضوع توانست آینده روشنی را پیش 
روی فعاالن بازار ترسیم کند، در این میان برخی 
از کارشناسان معتقد بودند، با توجه به اینکه رقم 
چندان قابل توجهی به این صندوق واریز نشده 
انتظار  در  اتفاق  این  با  نمی توان  بنابراین  است؛ 
بازگشت روزهای پررونق همچون چند ماه نخست 

سال جاری به این بازار باشیم.
شاخص بورس در هفته دوم آذر ماه در اکثر 

مثبت  به  رو  نوسانی  با   روزها 
نگاه  از  آن  بود که علت  همراه 
کارشناسان حاضر در بازار، رکود 
حاکم در بازارهای موازی، اصالح 
قیمت  و  بورس  شاخص  شدید 
گفته  به  که  بود  بازار  در  سهام 
آنها این امر باعث ایجاد انگیزه 
برای ورود دوباره سرمایه گذاران 

به بورس شد.
همچنین در کنار این عوامل 
عدم افزایش نرخ سود بانکی از 
در رشد  تاثیرگذار  جمله مسایل 

بازار سهام بود که با صحبت رییس بانک مرکزی 
در زمینه تثبیت نرخ سود بانکی، شاهد تاثیر مثبت 
آن بر بازار، ورود نقدینگی های جدید و بازگشت 

روند صعودی به شاخص بورس بودیم.
قرار گرفتن این عوامل در کنار یکدیگر زمینه 
ایجاد روزهای پررونقی را در بازار فراهم کرد و 
و  بازار  در  تقاضا  افزایش  عرضه،  کاهش  باعث 
بازگشت اعتماد به سهامداران برای ورود دوباره 

نقدینگی های آنها به بازار شد.
در این میان دولت در ۱۲ آذرماه و پیش از موعد 
قانونی، الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس 
کرد که حال باید منتظر ماند و دید تبصره های 
این الیحه در حوزه بازار سرمایه تا چه میزان می 

تواند بر روند این بازار تاثیرگذار باشد.
روند متعادل معامالت بورس

امیرعلی امیرباقری به روند معامالت بورس در 
هفته گذشته اشاره کرد و افزود: بازار سهام هفته 
گذشته در ادامه معامالت نخستین هفته آذر ماه 
از  اما  را در پیش گرفت  متعادلی  روند معقول و 
اواخر هفته مسیر بازار به سمت افزایش عرضه و 

فشار فروش نسبی تغییر کرد.
وی با اعتقاد بر اینکه فشار فروش ایجاد شده 
در بازار از دو جهت قابل بررسی است، گفت: در 
ابتدا بازار هفته گذشته تحت تاثیر  مطرح شدن 
کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰  دچار نوسان شد، 
به سطوح جذاب  قیمت ها  آن  کنار  در  همچنین 
تکنیکالی رسیدند و فرصت برای شناسایی سود 

از سمت فروشندگان فراهم شد.
در  بازار  معامالت  که  است  معتقد  امیرباقری 
میان مدت و بلندمدت به روند معقول و منطقی 

خود بازخواهد گشت.
کاهش چشم انداز تورمی در کشور

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به 
احتمال زیاد چشم انداز تورمی در کشور به دلیل 

مشخص شدن تکلیف انتخابات آمریکا و پیروزی 
همین  که  می کند  پیدا  کاهش  شدت  به  بایدن 
برای  سرمایه گذاری  تقاضای  کاهش  باعث  امر 

کاالهای غیر سرمایه گذاری خواهد شد.
از  یکی  خارجی  ارز  و  طال  افزود:  وی 
که  است  سرمایه گذاری  غیر  کاالهای  این 
ارزش  و  خرید  قدرت  حفظ  برای  سرمایه گذاران 
پول به سمت آن می رفتند اما اکنون این احتمال 
وجود دارد که با کاهش چشم انداز تورمی قیمت ها 

در این دوران واقعی تر شوند.
امیرباقری با بیان اینکه در وضعیت فعلی، نکته 
قابل توجه تاثیر نرخ ارز بر سایر کاالها و بازارها 
است، گفت: با توجه به اینکه ایران به عنوان یک 
بسیاری  بنابراین  می شود؛  تلقی  صادراتی  کشور 
برمبنای  ایران  در  اقتصادی  های  شاخص  از 
این  و  است  گرفته  شاخص های صادراتی شکل 
ارز  نرخ  با  وابسته  مستقیم  صورت  به  صادرات 
است؛ به همین دلیل کوچکترین تغییر در نرخ ارز 
تاثیر قرار دادن سایر بخش های  به تحت  منجر 
اقتصادی خواهد شد که همین نکته می تواند بر 

کلیت اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به 
طور حتم تعدیل نرخ ارز در نتیجه تعدیل انتظارات 
تورمی، اقتصاد کشور را با یک ثبات نسبی همراه 
می کند و فرصتی را در کشور برای سازگاری با 
سرمایه  اختیار  در  اقتصادی  جدید  فرصت های 

گذاران قرار خواهد داد.
شدن  مشخص  از  سهام  بازار  گفت:  وی 
انتخابات آمریکا و تعدیل چشم انداز تورمی تاثیر 
ورود  جنس  از  می تواند  تاثیر  این  که  می پذیرد 

عقالنیت بر بدنه بازار باشد.
هیجان در خرید و فروش، ریسک تهدیدکننده 

معامالت بورس
امیرباقری وجود هیجان در خرید و فروش را 
در وضعیت فعلی به عنوان خطرناک ترین موضوع 
در بازار اعالم کرد و افزود: اکثر سهامداران فعلی 
در بازار، افرادی هستند که در 6 ماه نخست سال 
وارد این بازار شدند و این افراد با توجه به اینکه 
گاهی در زیان هستند دست به تصمیم و رفتارهای 

هیجانی در بازار می زنند.
داشت:  اظهار  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
بازار همچنان و در برخی مواقع در صف خرید یا 
فروش به سر می برد، به همین دلیل بسیاری از 
سرمایه گذاران در انتظار رسیدن بازار به یک تعادل 
نسبی منطبق با واقعیت های اقتصادی هستند که 
باید بعد از آن شاهد ورود پول های هوشمند حقیقی 

به بدنه بازار باشیم.
وی با بیان اینکه روندهایی که از این به بعد 
در کوتاه مدت در بازار شاهد هستیم چندان قوی 
نخواهند بود، گفت:  یکی از مهمترین دالیل رشد 
شاخص بورس و رسیدن آن به قله دو میلیون واحد 
ناشی از تورم انتظاری و ارقام باالیی بود که در 
ذهن بازار برای نرخ دالر شکل گرفته بود اما با 

تعدیل انتظارها روند بازار متعادل خواهد شد.
راه  زمان  این  در  امیرباقری خاطرنشان کرد: 

سهام از یکدیگر تفکیک و براساس تحلیل پیش 
می روند و به دنبال آن با بازاری روبرو می شویم 

که تحلیل محور خواهد شد.
اقتصاد خارجی  در حوزه  امیرباقری،  گفته  به 
قیمت  دالر،  جهانی  شاخص  تعدیل  دنبال  به 
رشد  با  و  گرفتند  قرار  تاثیر  تحت  ها  کامودیتی 

نسبی مواجه شدند.
پیش بینی روند معامالت بورس در هفته جاری

معامالت  روند  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
بورس درهفته جاری را پیش بینی کرد و افزود: در 
هفته جاری بازار روند معقول و منطقی را در پیش 
می گیرد و در کنار آن زمینه اصالح برای سهام 
بزرگی که رشدی بیش از ارزش ذاتی و شدیدی 

را در بازار تجربه کردند، شکل خواهد گرفت.
بازار  پیش نیاز  مهمترین  اینکه  بیان  با  وی 
کف سازی،  بلندمدت،  و  میان مدت  رشد  برای 
رسیدن به قیمت های معقول و منطقی و مطابق 
با واقعیت های اقتصادی است، گفت: این واقعیت ها 
نه تنها پارامترهای اقتصادی را در بر می گیرد بلکه 
شامل پارامترهای آتی اقتصاد می شود؛ بنابراین به 
سهامداران توصیه می شود عالوه بر شاخص های 
فعلی، شاخث های آتی را مدنظر 
قرار دهند و با در نظر گرفتن آن ها 
اقدام به سرمایه گذاری در بورس 
کنند و جریان نقدینگی را مدنظر 
خود برای خرید سهام قرار ندهند.

تاثیر الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
بر روند معامالت بورس

الیحه  تاثیر  به  میرباقری  ا
روند  بر   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
معامالت بورس اشاره کرد و گفت: 
که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
بخش مهمی از بودجه قرار است 
به پیش فروش اوراق از سمت دولت اختصاص 
داده شود که این اوراق همان اوراق سلف نفتی 
خواهد بود، در کنار آن شنیده ها حاکی از تامین 
مالی یک چهارم بودجه از طریق این اوراق است.

بازار سرمایه خاطرنشان کرد:  کارشناس  این 
نسبت  کارشناسان  سوی  از  متفاوتی  نظرهای 
می  انتظار  و  است  شده  مطرح  موضوع  این  به 
با بازنگری مجدد، برخی از معقوله ها  رود دولت 
این  با احتیاط بیشتری در  را مدنظر قرار دهد و 

زمینه تصمیم گیری کند.
وی افزود: تامین یک چهارم از بودجه کشور 
به  توجه  با  نفتی  سلف  اوراق  پیش فروش  از 
ریسک هایی که ایجاد می شود زمینه تغییراتی را 
در کلیت بازار و ایجاد فشار فروش فراهم می کند.

نظر می رسد  به  امیرباقری خاطرنشان کرد: 
و  بودجه حذف شود  از سبد  تومانی  دالر ۴۲۰۰ 
عددها به سمت واقعی شدن پیش بروند، اگر این 
اتفاق در سطح کالن بودجه رخ دهد شاهد تاثیر 

آن در وضعیت شرکت ها خواهیم بود.
اتفاق  این  بازار سرمایه گفت:  این کارشناس 
می شود  هزینه ها  و  درآمدها  شدن  واقعی  باعث 
طریق  از  که  صنایع  از  برخی  در  پنهان  رانت  و 
قیمت گذاری دستوری در قالب حمایت برای برخی 

از کاالها ایجاد می شود از بین می رود.
وی اظهار داشت: اکنون باید صبر کرد و دید 
تعدیل الیحه بودجه به کدام سمت می رود اما با 
بازار  در  گرفته  صورت  کف سازی های  به  توجه 
مناسب  و  معقول  وضعیت  انتظار  می توان  سهام 
با واقعیت های اقتصادی در زمان حال و آینده را 

برای برخی از سهام شاهد باشیم.
لحاظ  به  بازار  اکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
سهامداران  اما  نیست،  همراه  مشکلی  با  بنیادی 
نباید در انتطار رشد غافلگیرکننده چند ماه نخست 

سال جاری در بازار باشند.

درآمد ۱۴.۵ میلیارد دالری با توسعه گازرسانی 
در دولت تدبیر و امید

با توسعه گازرسانی و جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی از 
سال ۹3 تا انتهای سال جاری، عالوه بر دسترسی مردم به سوخت 
پاک و ایمن و حفظ محیط زیست، درآمدی ۱۴.۵ میلیارد دالری 

نیز برای کشور ایجاد خواهد شد.
تا  کرد  ایجاد  را  فرصت  این  ایران  در  جنوبی  پارس  توسعه 
گازرسانی به نقاط دور و نزدیک در دستور کار دولت های مختلف 
قرار گیرد. در سال های ابتدایی البته شبکه گاز بیشتر در شهرها 
گسترش پیدا کرد اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با توجه 
به سیاست های این دولت برای ایجاد عدالت اجتماعی، گازرسانی 

روستایی مورد توجه ویژه واقع شد.
این دولت البته زمانی سکان امور را به دست گرفت که ایران 
تحریم بود. از همین رو اعتبار الزم برای انجام عملیات گازرسانی 
روستایی وجود نداشت. بنابراین یا باید این کار از دستور خارج می 

شو و یا راه حل دیگری برای آن پیدا می کردند.
در این میان استفاده از منابعی که در آینده قرار بود به درآمدی 
برای دولت تبدیل شوند مورد توجه قرار گرفت. در سال ۹۲ ساالنه 
چیزی حدود ۱۱ میلیارد دالر سوخت مایع در کشور به مصرف می 

رسید که امکان جایگزینی با گاز طبیعی را داشت.
با توجه به این مهم دولت تصمیم گرفت در بودجه سال ۹3 و 
در قالب بند ق تبصره ۲ این قانون، از محل صرفه جویی در مصرف 

سوخت مایع گازرسانی را توسعه دهد.
با آغاز گازرسانی با استفاده از بند ق،  مصرف سوخت مایع که در 
سال ۹3  حدود 3۴.۱ میلیارد لیتر بود، در سال ۹۴ به 3۱.7 میلیارد 

لیتر رسید و ۲.۴ میلیارد لیتر آن با گاز جایگزین شد.
سال ۹۵ این میزان باز هم کاهش پیدا کرد و مصرف سوخت 
 ۵.3 گاز  مصرف  مقابل  در  می شد.  شامل  را  میلیارد   ۲8.۵ مایع 

میلیارد متر مکعب بود.
این روند ادامه داشت تا آنجا که امسال ۱۹.۵ میلیارد لیتر فرآورده 
نفتی مصرف می شود و ۱3.8 میلیارد لیتر با گاز جایگزین شده است 
که نشان دهنده کاهش ۴3 درصدی مصرف فرآورده های نفتی قابل 

جایگزینی گاز از سال ۹3 تا سال جاری دارد.
این میزان جایگزینی البته تا سال ۱۴۰۲ کامل می شود و مصرف 

سوخت مایع قابل جایگزینی با گاز به صفر می رسد.
این جایگزینی عالوه بر آنکه دسترسی به سوخت را برای مردم 
و به ویژه روستاییان آسان کرد و به حفظ محیط زیست نیز کمک 

کرد،  همچنین توانست درآمد برای کشور ایجاد کند.
 ارزش 3۴ میلیارد لیتر فرآورده قابل جایگزینی با گاز که در 
سال ۹3 مصرف می شد، معادل ۱۱ میلیارد دالر در سال برآورد 
می شود. این میزان به تدریج در کشور با گاز جایگزین شد و از آنجا 
که گاز سوخت ارزان تری به شمار می رود،   درآمد افزوده ای برای 

کشور به همراه داشت.
تا آنجا که از سال ۹3 تا سال ۹۹، 6.۵ میلیارد دالر صرفه جویی 
در مصرف فرآورده های نفتی حاصل شده است. که نشان دهنده 
صرفه جویی ۵۹ درصدی است. در مقابل این صرفه جویی، ارزش 
گازی که در سال جاری جایگزین این حجم فرآورده نفتی شده، 
۲.7 میلیارد دالر است.  که به معنای درآمدی 3.7 میلیارد دالری 

تنها در سال ۹۹ از این محل است.
در واقع در حالی که در این سال ها ارزش گاز مصرف شده در 
این محل، ۱۰.8 میلیارد دالر بوده،   درآمد تجمعی از جایگزینی گاز 

با سوخت مایع ۱۴.۵ میلیارد دالر برآورد می شود.
با این اقدام عالوه بر اینکه تا کنون بیش از ۱7 هزار روستا در 
دولت تدبیر و امید گازدار شده اند،  فرصتی بی نظیر برای کشور به 

منظور صادرات فرآورده های نفتی فراهم شده است.
در یک سال اخیر و از ابتدای مهر ۱3۹8 تا مهر ۱3۹۹ هم 
با جمعیتی حدود ۱۴۰ هزار خانوار  حدود ۲ هزار و ۵۰۰ روستا 
ضریب  اقدام ها  این  با  شدند؛  بهره مند  طبیعی  گاز  از  کشور  در 
به  اکنون  طبیعی  گاز  از  ایران  روستایی  خانوارهای  بهره مندی 

8۲ درصد رسیده است.

متخلفان اوپک پالس تا مارس ۲۰۲۱ فرصت جبران 
دارند

عرضه  کاهش  توافق  در  متخلفان  برای  جبران  فرصت 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک موسوم به اوپک پالس تا ماه 

مارس سال ۲۰۲۱ میالدی تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، دوبی و مسکو، الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه گذشته )۱3 آذرماه( 
در نشست خبری مربوط به دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و  صدو هشتادمین 
نشست وزارتی اوپک اعالم کرد که این ائتالف برای تصمیم گیری 
درباره برنامه تولید نفت پس از ماه ژانویه ماهانه نشست وزارتی 
برگزار می کند و افزایش ماهانه تولید هم نباید بیش از ۵۰۰ هزار 

بشکه در روز باشد.
وی گفت: تصمیم خوبی است، زیرا این امکان را فراهم می کند 
تا در فرصتی که داریم کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از آسیب 

رسیدن به بازار را انجام دهیم.
معاون نخست وزیر روسیه افزود: مهلت جبران تخلف کشورهایی 
که در ماه های گذشته بیش از سهمیه خود در توافق اوپک پالس 

نفت تولید کرده اند تا مارس ۲۰۲۱ تمدید شد.
در ادامه، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان نیز درباره 
نشست وزیران اوپک پالس گفت: این نشست به دلیل اختالف نظر 

پیش بینی کارشناس بازار سرمایه؛

بورس به روند منطقی خود ادامه می دهد!

دریافت  با  آینده  بانک  المللی  بین  موفقیت  هفتمین 
تندیس بنکر۲۰۲۰

بانک آینده برای هفتمین بار در سطح بین 
المللی و چهارمین بار پیاپی، از سوی موسسه 
بنکر)Banker(، موفق به کسب عنوان »بانک 
 Bank of The Year In( ایران«  سال 

Iran( در سال ۲۰۲۰ میالدی شد.
تندیس و لوح تقدیر این موفقیت در مراسمی 

ویژه در شهر لندن که روز چهارشنبه ۱۲ آذر سال ۱3۹۹ به صورت 
برخط )online( و با حضور نمایندگان بانک ها از سراسر جهان، 

برگزار شد، به بانک آینده، اعطا گردید.
بانک آینده در شرایط خاص اقتصادی و همه گیری بیماری کرونا، با 
تکیه بر دانش، تجربه و استعداد سازمانی، موفق به کسب این عنوان شد.

موسسه بنکر در بخشی از بیانیه اهدای تندیس به بانک آینده اعالم 
کرده؛ عالوه بر معیارهای عملکرد خوب، واکنش سریع و ابتکاری بانک 
آینده در برابر همه گیری Covid-۱۹ توجه داوران را به خود جلب 
کرد؛ این شرکت، بزرگترین دارایی خود، یعنی مرکز نمایشگاهی ایران 
مال را در طول یک هفته به یک بیمارستان 3۰۰۰ تختخوابی برای 
مبتالیان به کرونا تبدیل کرد. از سوی دیگر، بانک آینده اولین بار در 
  )eKYC( ایران است که یک سامانه الکترونیکی شناخت مشتری
یا همان احراز هویت الکترونیکی مشتریان از طریق اپلیکیشن متمایز 
کیلید را معرفی کرده است.  همچنین این بانک با استفاده از سیستم 
عامل Finotech توسعه بانکداری دیجیتال و باز را تقویت کرده 
است. این برنامه همچنین در حال توسعه برنامه های جدید از طریق 
دهنده  شتاب  برنامه  کمک  با  و   fintechs با  استراتژیک  اتحاد 
Finnova است. محمد فطانت، مدیرعامل بانک آینده نیز در این باره 
گفته: »استراتژی های اصلی ما شامل مدیریت منابع و کاهش هزینه، 
مدیریت هزینه ها، درآمد مشترک و تقویت ثبات مالی بانک بوده است.«

نشریه بنکر )Banker( وابسته به موسسه فایننشیال تایمز با بیش 
از ۹۰ سال سابقه حرفه ای در زمینه بانکداری در سطح جهانی، هر 

ساله اقدام به ارزیابی بانک ها می کند.

بانک سینا استخدام می کند
بانک سینا به منظور تکمیل نیروی انسانی 
مورد نیاز خود از بین دانش آموختگان آقا و خانم 
مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، 

به تعداد محدود استخدام می کند.
بانک سینا در راستای ارائه خدمات بهینه مالی 
نیروی  تکمیل  و  گرامی  به مشتریان  بانکی  و 

انسانی مورد نیاز خود، مطابق با ضوابط و آیین نامه های استخدامی، از 
بین متقاضیان واجد شرایط )آقا و خانم( در مقاطع تحصیلی کارشناسی و 
کارشناسی ارشد، با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار، به تعداد 
محدود دعوت به همکاری می نماید.طبق گزارش روابط عمومی بانک 
سینا، ثبت نام اینترنتی از متقاضیان جهت شرکت در آزمون استخدامی 
از ساعت 8 صبح روز شنبه ۱۵ آذرماه سال جاری آغاز و تا ساعت ۲۴ 

روز سه شنبه ۲۵ آذرماه سال ۹۹ ادامه دارد.
زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون متعاقبا اعالم 
خواهد شد.برای آگاهی از جزئیات ثبت نام، رشته های تحصیلی مورد 
نیاز، شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدام، سواالت و منابع، 
شهرهای محل استخدام و دیگر اطالعات مورد نیاز بر روی لینک 

زیر کلیک نمایید:
http://sinabank.iran-azmoon.ir/Home.aspx

انتصاب معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده
حمید  حکمی  طی  آینده،  بانک  مدیرعامل 
بنائیان را به سمت معاون بانکداری الکترونیکی، 

تعیین کرد.
حمید بنائیان که دانش آموخته مدیریت مالی 
در مقطع دکترا از دانشگاه تهران است، سابقه 
و  سرمایه  بانک  اطالعات  فناوری  امور  مدیر 

معاون فناوری اطالعات موسسه اعتباری نور و  فعالیت و عضویت در 
هیات مدیره شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات بانکی کشور از 
جمله: فناوری اطالعات ناواکو، سیستم های کاربردی کاسپین، گسترش 
فناوری های نوین )کشاورز(، شرکت های خدمات ماشینی تامین، بورس 
کاالی ایران، کارگزاری بانک کشاورزی، تجارت الکترونیک سرمایه و 

خدمات انفورماتیک راهبر را نیز در کارنامه حرفه ای خود دارد.

بیمه ملت ؛ از اصالح پرتفوی تا رشد ۲3 تراز عملیاتی
نخست  ماه  درهشت  ملت  بیمه  عملکرد 
سال جاری نشان دهنده اصالح پرتفوی در این 
شرکت است که با کاهش سهم رشته ای زیان 
ده و افزایش سهم رشته های کم ریسک همراه 
شده است و حاصل آن رشد ۲3 درصدی تراز 

عملیات بیمه گری شرکت است.
عملکرد بیمه ملت درهشت نخست سال جاری نشان دهنده اصالح 
پرتفوی در این شرکت است که با کاهش سهم رشته ای زیان ده و 
افزایش سهم رشته های کم ریسک همراه شده است و حاصل آن 

رشد ۲3 درصدی تراز عملیات بیمه گری شرکت است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در تازه ترین گزارش ماهیانه بیمه ملت 
منتهی به پایان آبان ماه سال ۱3۹۹ این شرکت خصوصی در این دوره 
زمانی یک هزار 3۱7 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و ۵۲۱ میلیارد 
تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت 7۹6 میلیارد 
تومان بود ، که حاکی از تمرکز این شرکت بر عملیات بیمه گری برای 

کسب سود بیشتر از این طریق است .

مه
و بی
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

واریز  از  مرکزی  بانک  اعتبارات  اداره  مدیر 
وام یک میلیون تومانی به حساب نخستین گروه 
درآمد  بدون  بگیر  یارانه  خانوار  سرپرستان  از 

ثابت خبر داد.
مرکزی،   بانک  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
حسب  گفت:  باره  این  در  دانشمندی  شهرزاد 
مقرر  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  اخیر  مصوبات 
شد تسهیالت یک میلیون تومانی به سرپرستان 
ثابت  درآمد  فاقد  که  معیشتی بگیر  یارانه  خانوار 

هستند، پرداخت شود.
وی ادامه داد: این افراد با ارسال پیامک به 
»وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« شناسایی و 
دسته بندی و پس از ارسال اسامی آنها به سازمان 
هدفمندی یارانه ها، برای دریافت تسهیالت به 

نظام بانکی معرفی می شوند.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: 
نخستین لیست این افراد شامل چهار میلیون و 

۵۱۵ هزار و 6۵۱ نفر سرپرست خانوار که یارانه 
ثابت  درآمد  فاقد  و  می کنند  دریافت  معیشتی 
یارانه  از  نفر  و ۲۹۲  هزار  تعداد ۱۴7  و  هستند 
دریافت  به  موفق  قبلی  مراحل  در  که  بگیران 
)در  بودند  نشده  تومانی  میلیون  یک  تسهیالت 
مجموع چهار میلیون و 66۱ هزار و ۱۵ نفر( روز 
گذشته پرداخت شد که از محل یارانه معیشتی 
طی 3۱ قسط 3۵ هزار تومانی تسویه می شود.

به گفته دانشمندی در صورت ارسال لیست 
از سوی »وزارت  بعدی  معیشتی  یارانه بگیران 
تسهیالت  جتماعی«  ا ه  فا ر و  ر  کا ون،  تعا
تعلق  نیز  جدید  افراد  به  تومانی  میلیون  یک 

می گیرد.
این مقام مسوول بانک مرکزی به تسهیالت 
یک میلیون تومانی پراخت شده در مراحل قبلی 
اشاره کرد و گفت: براساس مصوبات ستاد ملی 
مقابله با کرونا تاکنون ۲۱ میلیون و ۴۲۱ هزار 

دریافت  مشمول  یارانه بگیران  از  نفر   863 و 
تسهیالت یک میلیون تومانی شدند که اقساط 
این  می شود.  کسر  هایشان  یارانه  محل  از  آن، 
تسهیالت طی پنج مرحله در تیر و مرداد سال 

جاری پرداخت شده است.
کار  تعاون،  وزارت  سخنگوی  شمس  حامد 
و رفاه اجتماعی اوایل آذرماه از پرداخت کمک 
میلیونی  وام یک  و  تومانی  هزار  معیشتی ۱۰۰ 
داد  خبر  درآمد  بدون  خانوارهای  سرپرستان  به 
برای  بالعوض  معیشتی  کمک  بسته  افزود:   و 
چهار ماه باقیمانده سال به ازای هر نفر ماهانه 
۱۰۰ هزار تومان از طرف دولت پرداخت می شود 
که برای دریافت بسته کمک بالعوض نیازی به 

ثبت نام نیست،
وی افزود: فقط وام یک میلیون تومانی نیاز به 
ثبت نام دارد که آن هم تنها با ارسال شماره ملی 
سرپرست خانوار به سرشمار 636۹ انجام می شود.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
واریز وام یک میلیون تومانی به حساب یارانه بگیران بدون درآمد ثابت 
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بازدید شبانه معاون راهداری استان مرکزی
  از راهدارخانه های سطح استان

به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی، 
آخرین  از  اطالع  منظور  به  اختری 
وضعیت راهدارخانه ها، آمادگی نیروی 
کیفیت  ارتقای  و  تجهیزاتی  و  انسانی 
سطح خدمات دهی از راهدارخانه های 

سطح استان بازدید کرد.
معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
راهداری  خدمات  کانون  را  راهدارخانه 
زمستانی برشمرد و افزود: استان مرکزی 
با داشتن 37 راهدارخانه ثابت و سیار با 

تمام توان نیروی انسانی و تجهیزاتی در تالش 
است تا تأمین کننده نیاز لجستیکی ارتباط جاده 

ای باشد.
کل  اداره  کامل  آمادگی  به  اشاره  با  وی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
راهداری  منظور  به  سازمانی  اهداف  راستای  در 
تردد  در  تسهیل  جهت  کرد:  تصریح  زمستانی 

مورد  مصالح  راهها،  ایمنی  برقراری  و  ای  جاده 
تمام  انبارهای  در  نمک(  و  )ماسه  برفروبی  نیاز 
راهدارخانه ها ذخیره شده است که انتظار می رود 
با همت راهداران و همکاری عمومی در خصوص 
رعایت نکات ایمنی و استفاده از زنجیر چرخ در 
خصوص  در  مشکلی  یخبندان،  و  برف  شرایط 

انسداد محورها نداشته باشیم.
استان  راههای  اهمیت  به  اشاره  با  اختری 

خدمات  سطح  فزایش  ا و  مرکزی 
اضطرار،  شرایط  در  بویژه  راهداری 
برای  خصوصی  بخش  بکارگیری  از 
تمام  ای  جاده  نیازهای  به  پاسخگویی 

مردم استان خبر داد.
وی افزود: عالوه بر راهدارخانه ها، 
گشت های راهداری و ترابری در سطح 
محورهای استان بصورت شبانه روزی 
به  رسانی  خدمت  آماده  سیار  بصورت 
در  ویژه  بصورت  و  بوده  راه  کاربران 
تا  باشند  می  مستقر  حادثه  پر  مقاطع 
در صورت  ممکن  زمان  سریعترین  در 
لزوم در نقاط مورد نظر حضور پیدا کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی در پایان ضمن توصیه 
به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجهی 
رعایت سرعت  و  ایمنی  مقوله  به  پیش  از  بیش 
مطمئنه خاطر نشان کرد: قبل از اقدام به سفرهای 
برون شهری با شماره گیری تلفن گویا و ۲۴ ساعته 

۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها مطلع شوید.

معرفی منتخبین مسابقات فرهنگی برق امید از سوی 
شرکت توزیع برق استان سمنان

منتخبین مسابقه فرهنگی شماره یک و دو برق امید، از سوی 
شرکت توزیع نیروی بـرق استـان سمنـان معـرفی شدند.

مسابقه شماره یک که با مضمون زمان اجرای طرح برق امید 
اطالع رسانی گردید، ۲۲6 نفر شرکت کننده داشته که با قرعه کشی 
الکترونیکی، سید بهزاد محمدیان از شهرستان آرادان، محمد مهدی 
سمنانی از شهرستان سمنان و مرضیه قبیله از شهرستان سرخه، به 

عنوان برگزیدگان این مسابقه تعیین و از آنان تقدیر به عمل آمد.
مسابقه شماره دو درخصوص طرح برق امید که ویژه کدام دسته 
از مشترکان می باشد تنظیـم و ارائـه گردیده و در مجموع ۲77 نفر 
در این برنامه فرهنگی به صورت پیامکی مشارکـت نموده و ابراهیـم 
غـربا، محمـدعلـی ناصری و سعید نیک نامی به ترتیب از شهرستان 
از  و  معـرفی  منتخـب  عنـوان  به  دامغان،  و  میامی  شاهرود،  های 

آنان قدردانی شد.
همچنین مسابقه شماره سه پیرامون تفکیک مشترکان در برق 
امید شامل کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف اطالع رسانـی شده 
و افـراد عالقمنـد می توانند تا ۲۰ آذرما سـال جـاری، جـواب گزینه 

صحیـح را به شماره 3۰۰۰87۲3۱۲۱۱۲۱ پیامک نمایند.

بهره برداری از سد ها با قابلیت استقرار قفس های کم 
عمق برای پرورش ماهی میسر می شود

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران در نشست 
منطقه ای  آب  مدیرعامل  یخکشی  محمدابراهیم  دکتر  مشترک 
دکتر  مازندران،  شیالت  مدیرکل  اسحاقی  حسن  دکتر  و  مازندران 
یخکشی بر ضرورت تامین آب برای بخش های کشاورزی و شرب 
استان و استفاده مضاعف از تاسیسات آبی استان تاکید کرد و گفت: 
توجه به ثبات و توسعه فعالیت های آبزی پروری یکی از سیاست های 
آب منطقه ای می باشد.یخکشی افزود: از آنجایی که طرح های مطرح 
منطقه ای  آب  مجموعه  کارشناسی است،  اساس مطالعات  بر  شده 

استان همکاری کامل را با اداره کل شیالت مازندران خواهد داشت.
ضمن تبیین  نیز  استان  مدیرکل شیالت  اسحاقی  حسن 
سیاست های سازمانی و معرفی پروژه های اولویت دار شیالت مازندران 
گفت: هدف ما ایجاد بستری مناسب برای بهره برداران و بهره برداری 

بهینه از منابع آبی در سایه تعامل و همکاری است.
وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده می توان از سد ها با قابلیت 
استقرار قفس های کم عمق و حتی سد هایی که برای آب شرب در نظر 
گرفته شده از گونه های فیلتر کننده برای پرورش آبزیان استفاده کرد.

اسحاقی با اشاره به وجود بیش از 3۰۰۰مرکز آبزی پروری در 
استان گفت: تسهیل در ارائه خدمات از جانب دستگاه های ذیربط موجب 

ثبات و توسعه واحد های تولیدی خواهد شد.

۹۰ سامان عرفی مرتعی با بیش از 8۲ هزار واحد  دامی 
مجاز جهت تعلیف در مراتع دامغان

علی جمشیدی مسئول واحد مرتع اداره منابع طبیعی وآبخیزداری 
قشالقی  مراتع  از  برداری  بهره  فصل  شروع  از  دامغان  شهرستان 

شهرستان دامغان خبر داد
علی جمشیدی گفت: طرح چرای دام در مراتع قشالقی شهرستان 
های تا پایان سال ادامه دارد وی افزود: هر ساله در اواخر فصل پائیز 
و اوایل زمستان و پس از کوچ پاییزه دامداران، فصل بهره برداری از 

مراتع قشالقی یا زمستانه شروع می گردد.
 وی وسعت مراتع  قشالقی شهرستان را  بیش از ۴6۰ هزار 
هکتاراعالم و خاطر نشان کرد: :  این مساحت از مراتع قشالقی در 
قالب ۹۰ سامان عرفی مرتعی  می باشد و بیش از 8۲ هزار واحد  دامی 

مجاز از آن تعلیف می نمایند.
جمشیدی یادآور شد: ۵۰۰ بهره بردار از این مراتع برای چرای 
دام استفاده می نمایند که ملزم به رعایت مدیریت چرا می باشد و 
هر ساله  مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا توسط مأموران اداره منابع 

طبیعی و ابخیزداری شهرستان دامغان انجام می گیرد.  
وی  در پایان خطاب به مرتعداران و بهره برداران تأکید کرد: بر 
اساس بخشنامه صادره از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور تمامی پروانه های چرای دام که تا پایان سال ۹8 صادر شده است 
می بایست حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰منجر به طرح اجرایی شود. در 

غیر این صورت این پروانه ها فاقد اعتبار خواهند بود.

دومین جلسه ستاد استانی طرح احداث ۲۰۰۰ مسکن 
محرومین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
مسکن   ۲۰۰۰ احداث  طرح  استانی  ستاد  جلسه  دومین  گیالن 
امور  معاون هماهنگی  مقدم،  اکبری  با حضور مهندس  محرومین 
عمرانی استانداری - مهندس اکبرزاده، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان گیالن - مهندس پیرعالیی، مدیرکل امور روستایی 
استاندار، مدیران شعب بانکهای عامل، مدیرکل تامین اجتماعی استان 
و معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در دفتر معاون 

امور عمرانی استانداری برگزار گردید.
 در ابتدای جلسه مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
نامه  تفاهم  امضاء  با  احداث ۲۰۰۰ مسکن محرومین  گفت: طرح 
و  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بودجه،  برنامه  سازمان  جانبه  سه 
استانداری گیالن، از شهریور ماه سالجاری آغاز شده است. مهندس 
اکبرزاده ضمن تشکر از پیگیری های معاون امور عمرانی استانداری 
و همکاری بانکهای عامل در جذب تسهیالت، گزارشی از میزان 

تسهیالت مسکن محرومین ارائه نمودند. 
وی با بیان اینکه انتظار می رود بانک ها جهت جذب اعتبارات 
با بنیاد مسکن همکاری بیشتر داشته باشند بیان کرد: بانک ها در 
جذب متقاضیان، باعث جذب به موقع این اعتبارات و استفاده کامل 
سهمیه استان خواهد شد در غیر اینصورت سهمیه به استان دیگر 
انتقال داده می شود. در ادامه مهندس اکبری مقدم گفت: زندگی 
زیر سقف خانه های غیر مقاوم ریسک باالیی می خواهد چرا که هر 

لحظه امکان آوار وجود دارد. 

با حمایت استانداری و  دستگاه قضایی استان؛
عملیات اجرایی بوستان شهدای اسالم آباد بندرعباس 

آغاز شد
با حمایت استانداری و دستگاه قضایی استان و مشارکت فرمانداری، 
راه و شهرسازی ، آب منطقه ای طی اقدامی اساسی و به منظور جلوگیری 
از تصرفات در محله اسالم آباد، اراضی محدوده  گل کنی اسالم آباد  به 

بوستان تبدیل می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، به 
منظور جلوگیری از ادامه تصرف اراضی حاشیه دریاچه و مسیر سیالب در 
محله گل کنی  اسالم آباد، این اراضی بهسازی شده و با حمایت استانداری 
و دستگاه قضایی استان، دادستان عمومی بندرعباس و سایر دستگاههای 

اجرایی مرتبط به یک بوستان تبدیل می شود.
این بوستان با مشارکت فرمانداری   ، شهرداری بندرعباس، راه و 

شهرسازی و آب منطقه ای  احداث می شود.
پیش بینی و احداث کانال مناسب برای دفع آبهای سطحی بخشی 

از اقدامات آغاز شده در این اراضی است.
عملیات اجرایی این بوستان توسط شهرداری منطقه سه بندرعباس 
آغاز شده و با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی  به اتمام  خواهد رسید .

بر اساس تصمیم گرفته شده، این بوستان به نام شهدای اسالم 
آباد مزین خواهد شد.

با توافق صورت گرفته، این اراضی که متعلق به راه و شهرسازی 
بود، در اختیار شهرداری بندرعباس قرار گرفته و عملیات تسطیح محل 
احداث بوستان شهدای اسالم آباد از هفته گذشته آغاز شده است. با این 
اقدام نارضایتی مردم محله از بخش های مشکل ساز رفع می شود و بجای 

آن، از وجود بوستان بهره مند می شوند.

اولین قطار باری حامل سیمان از مسیر راه آهن خواف-
هرات وارد افغانستان شد

گروه خبری استان خراسان رضوی شهرستان خواف
 طی مراسمی با حضور مقامات عالی رتبه دو کشور ایران و افغانستان 
اولین قطار باری حامل ۵۰۰ تن سیمان واولین قطار آزمایشی مسافربری 

حامل هیئت های عالی رتبه دو کشور وارد کشور افغانستان گردید.
به گزارش سعید زنگنه خبرنگار روزنامه دنیای جوانان در شهرستان 
خواف در این مراسم فرماندار خواف ضمن اعالم این خبر افزود: امیداوریم 
در آینده نزدیک شاهد افتتاح رسمی خط راه آهن خواف -هرات با حضور 
مقامات عالی کشور خواهیم بود که این امر می تواند نقش بسزایی در 
توسعه مناسبات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دو کشور دوست و همسایه 

ایران وافغانستان داشته باشند.
حسین سنجرانی با اشاره به سابقه تاریخی مناسبات دو کشور بیان 
کرد: با توجه به پتانسیل های باالی شهرستان خواف در زمینه وجود 
کارخانجات عظیم  زنجیره تولید فوالد از جمله کارخانجات کنسانتره و 
گندله دربخش سنگان و همچنین وجود منابع معدنی سنگ آهن در 
اقتصادی  افزون تبادالت  افغانستان می توان شاهد رونق روز  کشور 

بین دو کشور باشیم.
وی با اشاره به اهمیت اتصال ریلی کشور افغانستان از طریق راه آهن 
خواف به کشورهای حوزه غرب آسیا و اروپا افزود: که این برند می تواند 
رونق بسیار زیادی در حوزه اقتصادی و اشتغالزایی در دو کشور داشته باشد.

آغاز پروژه مرمت سنگ های بدنه آرامگاه خیام نیشابوری
گروه خبری استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور سید موسی 
الرضا حسینی:رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نیشابور گفت: »با تخصیص اعتباری معادل چهار میلیارد ریال، پروژه 

مرمت سنگ های بدنه آرامگاه خیام نیشابوری آغاز شد.
 محمد اسماعیل اعتمادی با اعالم این خبر افزود: »در این برنامه 
مرمتی، تمامی سنگ های بدنه آرامگاه خیام که طی سال های ۱338 
داد:  ادامه  وی  می شود.«  مرمت  است  احداث شده  تا ۱3۴۱ شمسی 
»سنگ های بدنه و پایه های مقبره آرامگاه براثر مرور زمان و نزوالت جوی 
و تغییرات دمایی و آب و هوایی دچار فرسودگی، فرسایش، و ترک خوردگی 
و رانش شده اند که با دقت بررسی و موردمطالعه و آسیب شناسی قرارگرفته 

و سپس نسبت به تعمیر اساسی آن ها اقدام شده است.«
 اعتمادی اظهار کرد: »استاد ابراهیم رفعتی کالت از پیشکسوتان و 
هنرمندان چیره دست مرمت تزئینات ابنیه تاریخی به همراه گروهی دیگر 

از کارشناسان و مرمتگران، این پروژه را انجام خواهند داد.«
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیشابور یادآور 
شد: »آرامگاه خیام که توسط شادروان استاد هوشنگ سیحون، آرشیتکت 
نامی ایران طراحی و توسط شرکت »کا. ژ.ت« در سال ۱338 احداث و 
در اردیبهشت ۱3۴۱ مورد بهره برداری قرارگرفته است، از مصالح آهن ، 
بتن و سنگ و کاشی استفاده شده و تغییرات دمایی باعث ایجاد انبساط 
و انقباض در بناشده و لذا مرمت و استحکام بخشی مداوم تزئینات بدنه 

مورد تأکید کارشناسان میراث فرهنگی است.«
مجموعه فرهنگی و تاریخی آرامگاه خیام یکی از مهم ترین مراکز 

گردشگری استان خراسان رضوی و کشور به شمار می رود. 
این مجموعه در ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر نیشابور قرارگرفته، 
هرسال بیش از یک و نیم میلیون نفر گردشگر داخلی و حدود بیست 

هزار نفر گردشگر خارجی از این مجموعه بازدید می کنند.

استاندار مازندران:
محدودیت های کرونایی همچنان تداوم دارد 

حسین زادگان، استاندار مازندران در جلسه ستاد استانی مقابله با 
ویروس کرونا که در شهرستان تنکابن برگزار شد، با اشاره به اینکه 
به تناسب؛ وضعیت سه شهرستان تنکابن، رامسر و عباس آباد نسبت 
به هفته های گذشته بهتر شده است؛ گرچه این هنوز خروجی اعمال 
محدودیت های اخیر نیست، خاطرنشان کرد: میانگین رعایت پروتکل 
های بهداشتی در این سه شهرستان مطلوب است و مردم عزیز ما در 
 این سه نقطه از استان پروتکل های بهداشتی را بیشتر رعایت نمودند.

نماینده عالی دولت در استان با بیان این که رعایت پروتکل ها و 
 دستورالعمل های گذشته بر اساس محدودیت های اخیر تمدید می شود

محدودیت ها مثل قبل است و ورود به شهرهای قرمز و نارنجی 
همچنان با پالک های غیر بومی ممنوع است و و برای مشاغل هم 

همچنان محدودیت ها پابرجا می باشد.

سوي  از  حکمي  اساس  بر 
دکتر منصور غالمي، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوري، دکتر محمد 
علي اکبري رئیس دانشگاه ایالم 
معین  دانشگاه  رئیس  سمت  به 
وزارت  نماینـده  و  ایالم  استان 
در  فنـاوري  و  تحقیقـات  علوم، 

اسـتان منصوب شد.
 در این حکم آمده است؛ به 
منظور اجراي مصوبه 78۱8/۹۵/ 
دش مورخ ۲7/۰۴/۱3۹۵و مصوبه 
راهبري  جلسه شماره ۱3۱ ستاد 

)ابالغیه شماره  نقشه جامع علمي کشور  اجراي 
دبیر   3۰ /۰۴ /۱3۹۹ مورخ  دش   /۹۵ /۵7۱۱
محترم شوراي عالي انقالب فرهنگي( در خصوص 
سـیاست هـا و ضوابط اجرایي حـاکم  بر آمـایش 
و  ایران،  اسـالمي  درجمهـوري  عـالي  آمـوزش 
علمي،  شبکه سـازي  و  تمرکززدایي  بـه منظـور 
در  واقع  عـالي  آموزش  مؤسـسات  هم افزایي 
بیشـتر مؤسسات  آن اسـتان، مشـارکت هر چه 
آموزش  سازي هاي  تصمیم  و  گیري  تصمیم  در 
توسعه  کردن  متوازن  و  سازي  متناسب  عالي، 

تمرکز  از  ناشي  بوروکراسي  کاهش  مؤسـسات، 
تبادل  و  هماهنگي  ایجاد  و  گیري ها  تصمیم 
و  عالي،  آموزش  ساختارهاي  میـان  تجربیات 
وفق مفاد »ماده ۱ آیین نامـه پیـاده سازي آمایش 
آموزش عالي کشور - مدیریت اسـتاني مؤسسات 
آموزش عالي در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
)ابالغیه شماره ۱۱/۱76۱۴3 مورخ ۲۱/۰8/۱3۹۹، 
بدین وسیله جناب عالي به عنوان »رئیس دانشگاه 
علوم،  وزارت  نماینـده  و  ایالم  استان  معین 
منصوب  اسـتان«  آن  در  فنـاوري  و  تحقیقـات 
آموزش  مؤسـسات  همه  است  بدیهي  مي شوید. 

عالي آن اسـتان به همکاري با آن 
دانشـگاه براي تّحقق مفاد مندرج 

در آیین نامه مذکور موظف اند.
ابالغیه  این حکم  پیوست  در 
دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در  است.  گردیده  ابالغ  اجرا  براي 
منظور  به  است؛  آمده  ابالغیه  این 
طرح هاي  بهتر  هرچه  پیاده سازي 
ساماندهي )مؤسسه و رشته(، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري مي تواند 
مدیریت  و  بندي  منطقه  طرح 
استاني  درمقیاس  را  منطقه اي 
برنامه ریزي و اجرا نماید. طرح ساماندهي مؤسسات 
اهداف  که  شود  اجرا  گونه اي  به  عالي  آموزش 
سه گانه طرح شامل ارتقاي کیفي، پاسخگویي به 
نیازها و استفاده بهینه از منابع، در یک بازه زماني 
مشخص تحقق یابد و طرح ساماندهي در مرحله 
پیاده سازي از انعطاف پذیري الزم برخوردار باشند. 
در اجراي طرح ساماندهي، دستگاه هاي ذیربط از 
جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و امور اداري و 
استخدامي کشور همکاري الزم را با وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوري به عمل آورند.

انتصاب دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ایالم به عنوان رئیس دانشگاه معین استان ایالم
 و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان

زمین ایران 

مدیر خدمات عمومی و امور 
رکه  مبــــا فــــوالد  فاهی  ر
ت  ا تمهیــــــد با   : گفـــت
اندیشیده شده در مجموعۀ ترابری 
مبــــارکه  فــــــوالد  شرکت 
ثر  مؤ و  قیـــق  د ی  ا جـر ا و 
تصادف  مرتبط،  دستورالعمل های 
منجر به جرح در پنج سال گذشته 

گزارش نشده است.
بر  تأکید  با  فرخی  صادق 
با آموزش مستمر رانندگان  اینکه 
پلیس راه  فرماندهی  همکاری  و 
ضریب  افزایش  شاهد   ، استان 
ایمنی سرویس دهی ایاب و ذهاب 
معظم  مجموعۀ  این  در  کارکنان 

قابل توجه  حجم  با  مقایسه  در  افزود:  بوده ایم 
زمینۀ  در  مطلوبی  بسیار  نتایج  سرویس دهی، 
فوالد  شرکت  پرشمار  کارکنان  ذهاب  و  ایاب 
شده  حاصل  ایمنی  ضریب  افزایش  و  مبارکه 
سال  از  شرکت  این  ترابری  خوشبختانه  و 
با  و  نداشته  جرحی  تصادف  هیچ  تاکنون   ۹۴
بهره مندی از سیستم ایمنی فنی و بازرسی فنی 
قوی و سخت گیرانه ، میزان حوادث و اتفاقات به 

حداقل ممکن رسیده است.
وی به فعالیت 6۰۰ دستگاه خودروی سنگین 

و ۴۰۰ خودروی سبک برای انجام امور حمل ونقل 
در فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: نظام ایمنی و 
بازرسی فنی شرکت متشکل از رانندگان قدیمی 
به صورت  انتظامی،  نیروی  بازنشستۀ  افسران  و 
امور  به  مرتبط  فنی  مسائل  ارزیابی  به  روتین 
کنار  در  افزود:  می پردازند.فرخی  حمل ونقل 
به صورت  نیز  آموزشی  مباحث  ایمنی،  مسائل 
اساتید  از  به طوری که  می شود،  پیگیری  جدی 
آموزش  برای  راهداری  مسئولین  و  دانشگاهی 
به  و  می کنیم  استفاده  مرتبط  افراد  و  رانندگان 

تحلیل حوادث برون سازمانی نیز می پردازیم.

امور  و  عمومی  خدمات  مدیر 
رعایت  عدم  مبارکه  فوالد  رفاهی 
این  قرمز  خط  را  ایمنی  مقررات 
و  ایمنی  گفت:  و  دانست  مدیریت 
باکیفیت،  تردد  و  کارکنان  سالمت 
و  تولید  خط  به  به موقع  و  ایمن 
برگشت به آغوش خانواده برای ما 

بسیار مهم است.
سرویس دهی  در  افزود:  وی 
کّمی  و  کیفی  شرایط  به  توجه 
از  بیش  و  داشته  اهمیت  ما  برای 
همکاران  به  موجود  استانداردهای 
برای  می کنیم.  ئه  ا ر ا سرویس 
بهینۀ  شرایط  ایجاد  برای  نمونه 
در  همکاران،  به  خدمت رسانی 
هفته های اخیر، یک دستگاه اتوبوس مدل سال 
کشور  معروف  برندهای  از  یکی  به  متعلق   ۹8
به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی توسط راننده 
و مالک از سیستم ناوگان فوالد مبارکه حذف شد.

کنترل ها،بازرسی  افزایش  پایان  در  فرخی 
رانندگان  رفتار  کنترل  برون سازمانی،  و  درون 
ارتباط خوب  و  اداری  کادر  افزایش  در جاده ها، 
و سازنده با پلیس راهور را از دیگر اقدامات این 
مدیریت در دست یابی به سیستم بهینۀ حمل ونقل 

عمومی کارکنان عنوان کرد.

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه با اشاره به حجم باالی تردد کارکنان عنوان کرد:

پنج سال بدون حادثه؛ دستاورد ناوگان حمل ونقل عمومی فوالد مبارکه

مهندس شفیعی شهردار اراک خبر داد: بخش 
اعظمی از بدهی های مجموعه مدیریت شهری 
بدهی  ۴۲۹  پرداخت  است/  شده  پرداخت  اراک 
گذشته  سنوات  تومانی  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
شهرداری اراکبه گزارش اداره ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری، مهندس شفیعی  شهردار اراک 
در خصوص پرداخت بدهی های شهرداری به جا 
مانده از سنوات گذشته گفت: در ابتدای مسئولیتم 
میلیون  و ۵۰۰  اراک،  ۴۲۹میلیارد  در شهرداری 

تومان بدهی از سنوات گذشته وجود داشت که از 
این مقدار، ۹۲ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان مربوط 
به مجموع بدهی های بانک شهر، ۹73 میلیون 
تومان بدهی به دارایی،۱۱ میلیارد تومان بدهی به 
سازمان تامین اجتماعی،3۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون 
تومان بدهی به پست بانک با ۱3 قسط عقب افتاده 
، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی مربوط به 
پرسنل بازنشسته و ۲8۹ میلیارد و 3۵۵ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان مربوط به بدهی مستمر و تعهدی 

به پیمانکاران و مودیان بوده که تا امروز این معوقات 
و دیون ها پرداخت و تسویه شده است.

دغدغه  کرد:  نشان  خاطر  شفیعی  مهندس 
پرداخت بدهی ها و معوقات شهرداری به عنوان یکی 
از کارهای مهم شهرداری اراک در این دوران بوده 
که خوشبختانه این بدهی ها اکنون پرداخت شده و 
از این پس تمام تالش و توجه مجموعه مدیریت 
شهری اراک معطوف به اجرای زیرساخت ها و پروژه 

های جدید در شهر می باشد

شهردار اراک خبر داد:
پرداخت بدهی ۴۲9 میلیارد و ۵00 میلیون تومانی سنوات گذشته شهرداری اراک
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مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
سمیه باقرزاده

مدیر عملیات شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد از افزایش ۲۱ درصدی تولید 
در  سرد  هوای  جبهه  اولین  ورود  با  طبیعی  گاز 

منطقه شمال شرق کشور خبرداد.
افزود:  خبر  این  اعالم  با  فیضی  یحیی   
همزمان با ورود اولین جبهه هوای سرد به استان 
خراسان رضوی دریافت گاز این مجتمع از تاریخ 
۲8 آبان ماه لغایت سوم آذرماه ۹۹ به 3۲3 میلیون 
متر مکعب افزایش یافت و این در حالیست که 
متر  میلیون   ۲68 آن  قبل  هفته  در  گاز  میزان 
گاز  از رشد ۲۱ درصدی  بوده که حاکی  مکعب 

تولیدی می باشد 
وی با بیان اینکه پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 
نژاد نقش بسزایی در تامین گاز طبیعی استان های 
شمال شرق کشور دارد اظهارداشت: کارکنان این 
مجتمع گازی با تالش شبانه روزی می کوشند تا 
تولید پایدار را در ماه های سرد سال به خصوص 

فصل زمستان رقم بزنند.

فیضی تاکید کرد: از هم استانی های گرامی 
درخواست داریم در مصرف بهینه گاز صرفه جویی 
نموده تا سایر هموطنان در خطه شمال شرق کشور 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: به لطف خدا و همت 
با  تولید  سال جهش  در  مجموعه  این  کارکنان 
متر  میلیون   88۵ و  میلیارد  یک  سازی  ذخیره 

سال  در  گاز  سازی  ذخیره  میزان  گاز،  مکعب 
جاری نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی 
برداشت  با  میگردد  بینی  پیش  و  داده  نشان  را 
ذخیره  تاسیسات  از  گاز  مکعب  متر  میلیون   ۲۰
سازی پشتوانه مناسبی برای مصارف شمال شرق 
جاری  زمستان سال  در  تولید  پایداری  و  کشور 

را داشته باشیم.

مدیر توزیع برق شهرستان رودسر اعالم کرد:
کابل  با  فرسوده  شبکه  کیلومتر   ۴7 جایگزینی 

خودنگهدار برای اصالح و بازسازی شبکه
مهندس ستار آقایی پور مدیر توزیع برق شهرستان رودسر 
طی مصاحبه ای به ارائه خالصه عملکرد این امور تا پایان مهر 
۹۹ پرداخت.مدیر توزیع برق شهرستان رودسر اظهار داشت: باوجود 
ابتدای سال تا پایان  از  تنگناهای مالی و شیوع گسترده کرونا، 
مهر ۹۹ و با تالش همکاران امور توزیع برق رودسر  بیش از 8.۲ 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 3.3 کیلومتر شبکه فشار متوسط در 

سطح این شهرستان احداث شده است.
آقایی پور خاطرنشان کرد: در راستای واگذاری انشعاب برق 
به متقاضیان جدید از ابتدای سال تا پایان مهرماه 36۵۱ مشترک 

جدید به مشرکین امور توزیع برق رودسر افزوده شد.
مردم شریف  برای  پایدار  برق  تامین  درراستای  وی گفت: 
شهرستان بیش از ۴7 کیلومتر شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار 
برنامه ریزی مناسب و پس  با  جایگزین شد و تالش می شود 
از جذب اعتبارات الزم بازسازی شبکه های فرسوده با سرعت و 
جدیت انجام پذیرد تا در طول سال به ویژه در زمان وقوع بحران 

های جوی کمترین مشکل برای مشترکین محترم اتفاق بیفتد.
ابتدای سال ۲8 دستگاه ترانسفورماتور  از  افزود:  آقایی پور 
نصب شد و تعداد ۱8 دستگاه ترانسفورماتور برق تعمیر و افزایش 
قدرت داده شد.وی گفت: تا پایان مهر ماه ۱۰۱ پروژه برای رفع 
این  شد  خواهد  تالش  و  درآمد  اجراء  به  مشترکین  برق  ضعف 

موضوع تا پایان سال با جدیت پیگیری شود.

طرح آموزش آنالین مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
برای دانش آموزان استان گیالن کلید خورد

طی هماهنگی های بعمل آمده مابین شرکت گاز و آموزش 
و پرورش استان گیالن، توصیه های مصرف بهینه و ایمن گاز 
طبیعی از طریق برنامه آموزشی شاد به کلیه دانش آموزان استان 

آموزش داده می شود.
روابط عمومی گاز گیالن – حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم خبر اجرای طرح آموزش آنالین مصرف 
بهینه و ایمن گاز طبیعی برای دانش آموزان سراسر استان از طریق 
برنامه آموزشی شاد، اظهار داشت: این طرح به دنبال انعقاد تفاهم نامه 
همکاری مابین شرکت گاز و آموزش و پرورش استان گیالن اجرایی 
شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اهمیت 
موضوع اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح 
جامعه بیان کرد: مقوله آموزش و فرهنگ سازی همواره مدنظر این 
شرکت بوده و در همین راستا طرح های آموزشی مختلفی همچون 
طرح بزرگ سفیران انرژی در کلیه مدارس استان اجرا شده است.

مدیر عملیات شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد؛
افزایش ۲۱ درصدی تولید گاز طبیعی با ورود اولین جبهه هوای سرد

اجرای اصالح شبکه فرسوده آب در شهرک های فاز 
دو مخابرات و جعفریه شهریار 

و  قدیمی  از اصالح شبکه  و فاضالب شهریار  امور آب  مدیر 
فرسوده در شهرک های فاز دو مخابرات و جعفریه شهریار خبر داد.

محسن احمدی با اعالم این خبر اظهار داشت: طی گزارشات 
ایجاد  و  آب  کمبود  متعدد،  های  شکستگی  بروز  بر  مبنی  واصله 
برای شهروندان  را  آبرسانی مشکالتی  توزیع  در شبکه  افت فشار 

ایجاد می کرد.
راستای  در  فاضالب  و  آب  شرکت  افزود:  ادامه  در  احمدی 
رسالت ذاتی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، کاهش هزینه ، 
جلوگیری از اتالف وقت و همچنین هدر رفت آب و استفاده بهینه 
از این سرمایه ملی، اصالح شبکه فرسوده را طبق برنامه سالیانه با 

اولویت انجام می دهد.
او ادامه داد: در همین راستا  پس از بررسی های کارشناسی شبکه 
توزیع آبرسانی  شهرک فاز دو مخابرات خیابان سعدی  بطول۱۵۰متر 

و با قطر ۱۱۰ میلی متر از جنس پلی اتیلن اصالح انجام شد.
 و همچنین عملیات اصالح شبکه در شهرک جعفریه واقع در 
نگارستان ۹ بطول۱۰۰ متر  و لوله با سایز ۹۰ میلیمتری  توسط  

همکاران اجرایی امور آبفای شهریار اجرا شد.  
مدیر امورآبفای شهرستان شهریار در پایان از صبر وحوصله مردم 
آبرسانی  مناطق مذکور، در راستای عملیات اجرای  اطالح شبکه 
تقدیر وتشکر کرد و تاکید کرد با اجرای این عملیات افت فشار شبکه 

آبرسانی در این محدوده ها برطرف شده است.

رفع تصرف اراضی بستر ۲۵ ساله رودخانه سفیدرود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن از رفع تصرف حدود 
در  رودخانه سفیدرود  بستر ۲۵ ساله  اراضی  از  مربع  متر  ۴7 هزار 

شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن؛ مهندس وحید 
با اعالم این خبر  خّرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین 
به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی )حرایم کانالها، 
بستر رودخانه ها و برکه های طبیعی...( پس از تنظیم دادخواست 
خلع ید برای شخصی حقیقی به منظور رفع تصرف ۴7 هزار ۴۴۱ 
متر مربع از اراضی بستر ۲۵ ساله رودخانه سفیدرود واقع در منطقه 
کاچا دهستان چهارده آستانه اشرفیه، با انجام پیگیری های حقوقی 

این دادخواست منجر به صدور حکم قطعی رفع تصرف گردید.
تصرف  موضوع  اراضی  در  مشارالیه  افزود:  خّرمی  مهندس 
به  اقدام  غیرقانونی  بصورت  رود(  سفید  رودخانه  ساله   ۲۵ )بستر 
استفاده  جهت  سفیدرود  رودخانه  ساله   ۲۵ بستر  اراضی  تسطیح 

مزروعی نموده بود.

با حضور استاندار خراسان رضوی صورت پذیرفت؛

بهره برداری از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ۱۲۰ و آیین نامه اصالحی ق. ثبت
نظر به اینکه سازمان منطقه آزاد کیش با نمایندگی آقای رسول ساقی با 
معرفی نامه شماره ۹۹/۲8۰۰8۱86 مورخ ۹۹/7/۱۲ طبق درخواست وارده به 
با تسلیم استشهادیه مصدق دفترخانه اسناد  شماره ۱۰۰۱7 مورخه ۹۹/8/۲۰ 
رسمی شماره ۲۰ کیش مبنی بر اینکه سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
به مساحت ۹۱/۱8 مترمربع و قطعه دوم تفکیکی به شماره پالک 77۴3 فرعی 
بازارک رباط کریم ذیل ثبت ۱3383۱ صفحه  از ۱6۱ اصلی واقع در اراضی 
3۰6 دفتر 6۰۹ امالک به شماره سریال ۰3۵7۱۱8 به نام شرکت هواپیمایی 
کیش ثبت و صادر گردیده است سپس به موجب سند قطعی ۱8۹۴۱- ۹6/۹/۱۲ 
دفترخانه ۵۹ کیش به سازمان منطقه آزاد کیش انتقال یافته که حسب اعالم 
مالکیت طی شماره ۹۹/۲8۰۰7۰۴8 - ۹۹/6/۱8 به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و طی درخواست فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور 
را نموده است، لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
به مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره ارائه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت 
اداره ثبت وفق مقررات پس از طی تشریفات صدور المثنی اقدام خواهد نمود و 

اعتراض فقط در مراجع قضایی رسیدگی است.
احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت خاک و بتن شاران سقز شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۲76۹8 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰7/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند: ۱ـ 
آقای هیوا نعمانی به شماره ملی 376۲۰868۱8 بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ 
آقای شاهین وکیلی به شماره ملی 37۵۰۱3۴۲۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت 
مدیره 3ـ آقای مهدی عنایت زاده به شماره ملی 376۲3۰۴76۹ بسمت عضو 
هیئت مدیره ۴- آقای حمید اصالنی پور به شماره ملی 376۲۰37۰۵۱ بسمت 
عضو هیئت مدیره ومدیرعامل - کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار واوراق 
عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )۱۰۵۵۴۵۴(

آگهی تغییرات شرکت خاک و بتن شاران سقز شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۲76۹8 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲8/۰7/۱3۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

۱ـ آقای حمید اصالنی پور شماره ملی 376۲۰37۰۵۱ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ 
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ۲ـ آقای شاهین وکیلی شماره 
ملی 37۵۰۱3۴۲۹۴ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره 
شرکاء درآمد. - سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ 
ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح 
می گردد. نام شرکاء ومیزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه : ۱ـ خانم 
ئاسو محمودی دارای ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال سهم الشرکه ۲ـ آقای بهزاد کریم 
پور دارای ۰۰۰/۲۵۰ریال سهم الشرکه 3ـ خانم فضیلت خدامرادی دارای 
۰۰۰/۲۵۰ریال سهم الشرکه ۴ـ آقای هیوا نعمانی دارای ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال 
سهم الشرکه ۵- آقای مهدی عنایت زاده دارای ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال سهم 
الشرکه 6- آقای حمید اصالنی پور دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه چ 
7- آقای شاهین وکیلی دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سقز )۱۰۵۵۴۵۵(

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 8۰۲6۵83 سال ۹8.۱768 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی محمد اولیائی به شماره 
کد ملی ۲۲۱836۹۵۱6 صادره از تنکابن فرزند موسی شش دانگ یک قطعه 
زمین مشجر به مساحت ۱77.6۲ مترمربع دارای پالک ۲7۹ فرعی مفروزیاز 
پالک 7 فرعی ازپالک ۱7 اصلی بخش ۴ واقع در قریه خلخال محله خریداری 
شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : ۱3۹۹.۰۹.۰۲ 
تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱3۹۹.۰۹.۱6 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد 

و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰7۲۲7

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 

و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 8۰۲7887 سال ۹8.3۵۹3 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی سمیرا پالی به شماره کد 
ملی ۲۰۰۲733۵8۹ صادره از دزفول فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین 
 3۱۴ قطعه  از  فرعی   66۲ پالک  دارای  مترمربع   7۹.۴۰ مساحت  به  مشجر 
تفکیکی ازپالک ۱۱ اصلی بخش 3 واقع در قریه آبکله سر بزرگ خریداری 
شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : ۱3۹۹.۰۹.۰۲ 
تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱3۹۹.۰۹.۱6 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد 

و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰7۲3۵

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 8۰۲66۴۵ سال ۹8.۱76۰ موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی آمنه 
قنبری به شماره کد ملی ۲۲۱86۰۰3۲3 صادره از تنکابن فرزند شعبانعلی 
شش دانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۴63 مترمربع دارای پالک 
۴۰ فرعی ازپالک 73 اصلی بخش 3 واقع در قریه خشکرود خریداری شده 
از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی 
و عدم وصول  مذکور  انقضاء مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول 
مالحسینی  هادی   ۱3۹۹.۰۹.۱6  : دوم  انتشارنوبت  تاریخ   ۱3۹۹.۰۹.۰۲  :

سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰7۲3۲

سمیه  مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
باقرزاده

ترکیبی  نیروگاه سیکل  بخار  اول  واحد 
کنفرانسی  ویدئو  ارتباط  طریق  از  فردوسی 
خراسان  استاندار  حضور  با  و  جمهور  رئیس 

رضوی افتتاح و بهره برداری شد.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم 
و در پاسخ به پرسش رئیس جمهور در مورد 
گفت:  رضوی  خراسان  در  کرونا  وضعیت 
اجرای طرح محدودیت های هوشمند مقابله 
خوبی  به  استان  این  در  ویروس همه گیر  با 

صورت گرفته است.محمدصادق معتمدیان افزود: 
پیرو همکاری اعضای ستاد استانی مقابله با کرونا 
و بر اساس آمار وزارت بهداشت ۱۵ شهرستان 
از ۱۹ شهرستان دارای وضعیت قرمز در خراسان 
رضوی هم اینک تغییر وضعیت دادند و به سطح 

نارنجی شیوع ویروس همه گیر رفته اند.
کرد: همچنین  تأکید  رابطه  همین  در  وی 
برخی دیگر از شهرستان های این استان که پیش 
از این در وضعیت نارنجی قرار داشتند اینک از نظر 

شیوع ویروس کرونا وضعیت زرد دارند.
از همراهی مردم  استاندار خراسان رضوی 

هوشمند  محدودیت های  طرح  اجرای  در 
کرونا  همه گیر  ویروس  شیوع  کاهش  برای 

نیز قدردانی کرد.
پروژه توسعه بخش بخار نیروگاه فردوسی 
بدون استفاده از منابع مالی دولتی یا صندوق 
مپنا  سرمایه گذاری  با  تنها  و  ملی  توسعه 
احداث و همه تجهیزات اصلی نیروگاه شامل 
کن  خنک  سیستم  ژنراتور،  توربین،  بویلر، 
مپنا  گروه  کارخانجات  در  کنترل  سامانه  و 

ساخته شده است.
بخار  بخش  توسعه  پروژه  ست:  گفتنی 
نیروگاه سیکل ترکیبی توس )فردوسی( که در 
کیلومتری  در ۲۵  به وسعت 6۰ هکتار  فضایی 
جاده مشهد به قوچان واقع شده است، مشتمل 
 ۴8۰ جمعا  ظرفیت  به  بخار  توربین  واحد   3 بر 

مگاوات می باشد.
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های  رقابت  گروهی  دور  پایان  با 
های  تیم  تکلیف  آسیا،  قهرمانان  لیگ 

صعود کننده مشخص شد.
پایانی مرحله گروهی رقابت های لیگ  دور 
روز  منطقه شرق،  تیم های  میان  آسیا  قهرمانان 
جمعه انجام شد و تکلیف 8 تیم راه یافته به مرحله 
بعدی مشخص شد. هشت تیمی که برای حضور در 
فینال و بازی در مقابل پرسپولیس تالش می کنند.

E گروه *
در این گروه، تیم بیجینگ گوان با عملکردی 
دیدار  در ۵  توانستند  آنها  کننده ظاهر شد.  خیره 
دیدار  در  تنها  و  برسند  پیروزی  به  خود  ابتدایی 
پایانی که با تیم دوم خود به میدان رفته بودند، مقابل 
چیانگ ری یونایتد تاییلند به نتیجه تساوی یک – 
یک رسید تا با ۱6 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی 
مرحله بعد شود. آنها در سوپر لیگ چین به مقام 
سوم رسیدند و یکی از تیم های مدعی حضور در 
فینال محسوب می شوند. بیجینگ گوان در مرحله 

بعدی، باید به مصاف اف سی توکیو ژاپن برود.
ملبورن ویکتوری دیگر تیم این گروه بود که 
روز جمعه گذشته با پیروزی در آخرین دیدار خود در 
مقابل اف سی سئول، توانست مجوز حضور در مرحله 
یک هشتم نهایی را کسب کند. ملبورن ویکتوری در 
فصل گذشته لیگ استرالیا، در رده دهم از لیگ یازده 
تیمی قرار گرفت. آنها در مرحله یک هشتم نهایی 

با تیم قدرتمند اولسان هیوندای روبرو خواهند شد.
F گروه

اولسان هیوندای نیز در این گروه عملکردی 
شبیه به بیجینگ گوان داشت. آنها ۵ بازی را بردند و 
در یک دیدار نیز به تساوی رسیدند. اولسان هیوندای 
در شرایطی که در لیگ کره جنوبی و در هر دو جام 
ممکن تا پای قهرمانی رفته بود، در نهایت هم کی 
لیگ و هم جام حذفی را به چونبوک موتورز واگذار 
کرد. اولسان هیوندای در شرایطی باید به مصاف 
ملبورن ویکتوری برود که پیش بینی می شود از 
میان این تیم یا بیجینگ گوان، یک تیم حریف 

پرسپولیس در بازی فینال شود.
اف سی توکیو دیگر تیم این گروه بود که راهی 

مرحله بعد شد. آنها در لیگ ژاپن ششم هستند و 
۲۴ امتیاز با صدر فاصله دارند. آنها در روز پایانی 
با پیروزی برابر پرث گلوری و شکست شانگهای 
گرینلند چین مقابل اولسان، توانستند به عنوان تیم 
دوم راهی مرحله یک هشتم نهایی شوند. اف سی 
توکیو باید به مصاف بیجینگ گوان کره جنوبی برود.

G گروه
بازی های این گروه به دلیل انصراف جواهردار 
التعظیم مالزی با حضور 3 تیم برگزار شد. ویسل 
کوبه که در ۴ دیدار فقط 6 امتیاز به دست آورد، به 
عنوان تیم نخست راهی مرحله بعدی شد. سوون 
سامسونگ نیز با توجه به پیروزی در برابر یاران 
امتیازی شد  اینیستا، همچون گوانگژو ۵  آندرس 
ولی به دلیل تفاضل گل بهتر به عنوان تیم دوم به 

مرحله بعد راه یافت.
وضعیت امتیازی تیم ها و نتایج کسب شده 
از قدرت  این گروه  تیم های  نشان می دهد که 
باالیی برخوردار نیستند. ویسل کوبه در لیگ ژاپن 
در رده دوازدهم از جدول ۱8 تیمی قرار دارد و سوون 
سامسونگ نیز در لیگ کره راهی مرحله پلی آف 
بقا و سقوط شد که در آنجا جان سالم به در برد و 
در کی لیگ ماندگار شد. ویسل کوبه باید در مرحله 
بعد به مصاف شانگهای SIPG برود و سامسونگ 

نیز با یوکوهاما مارینوس دیدار می کند.
H گروه

در این گروه یوکوهاما مارینوس تیم برتر گروه 

بود. آنها که در رده نهم جی لیگ ژاپن قرار دارند، با 
۱3 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعدی 
لیگ چین  شدند. شانگهای SIPG که در سوپر 
چهارم شد، به عنوان تیم دوم به مرحله بعد راه یافت.

با ویتور پریرا سرمربی  درگیری های هالک 
شانگهای باعث شده آنها دچار بحران شوند و ۲ 
بازی انتهایی خود در لیگ قهرمانان را واگذار کنند. 
در مرحله بعد یوکوهاما باید با سامسونگ دیدار کند 

و شانگهای نیز پذیرای ویسل کوبه خواهد بود.
برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا را مالحظه می کنید. در نهایت، از 
میان این 8 تیم، یک تیم راهی دیدار فینال شده 
تا حریف پرسپولیس در بازی پایانی مشخص شود.

هشتم  یک  مرحله  دیدارهای  کامل  برنامه    
نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ )منطقه شرق(:

یکشنبه، 6 دسامبر )۱6 آذر(
وقت  به   ۱3:3۰( دوحه  وقت  به   ۱3 ساعت 

تهران(
استادیوم اجوکیشن سیتی

اف سی   - چین  گوان  بیجینگ  اف سی    
توکیو ژاپن

یکشنبه، 6 دسامبر )۱6 آذر(
وقت  به   ۱7:3۰( دوحه  وقت  به   ۱7 ساعت 

تهران(
استادیوم اجوکیشن سیتی

ملبورن   - جنوبی  کره  هیوندای  اولسان    
ویکتوری استرالیا

دوشنبه، 7 دسامبر )۱7 آذر(
وقت  به   ۱3:3۰( دوحه  وقت  به   ۱3 ساعت 

تهران(
استادیوم خلیفه

  ویسل کوبه ژاپن - شانگهای SIPG چین
دوشنبه، 7 دسامبر )۱7 آذر(

وقت  به   ۱7:3۰( دوحه  وقت  به   ۱7 ساعت 
تهران(

استادیوم خلیفه
  یوکوهاما مارینوس ژاپن - سووان سامسونگ 

کره جنوبی

حذف مدعیان آسیا ادامه دارد؛
همه چیز به سود پرسپولیس!
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روزهای خوش ستاره ایرانی در چین؛
حامد حدادی صدرنشین جدول ریباندرها 

تیم  نی  ا یر ا ه  ر ستا
بسکتبال سیچوان با نمایش 
به  شانگهای  برابر  درخشان 
بازیکن هفته  برترین  عنوان 

لیگ CBA معرفی شد.
حامد حدادی که فصل 
لیگ  پر سو ر  د ا  ر بی  خو
می  سپری  چین  بسکتبال 
کند، در جریان پیروزی تیمش 
مقابل شانگهای موفق به ثبت 

آمار فوق العاده ای شد. این سنتر ایرانی در این دیدار با ۲7 امتیاز، ۲3 
ریباند و ۹ پاس گل مقابل دبل دبل کرد و نقش پررنگی در برتری ۱۰۲ 
بر ۹6 تیمش داشت.بعد از پایان بازی های این هفته سایت آسیابسکت 
حامد حدادی را به عنوان برترین بازیکن هفته CBA معرفی کرده است. 
به این ترتیب حدادی برای سومین هفته پیاپی یکی از سه بازیکن برتر 

لیگ حرفه ای بسکتبال چین شد.
حامد حدادی همچنین بهترین ریباندر لیگ چین هم محسوب 
می شود و حضورش باعث تغییر روند نتیجه گیری سیچوان شده است.

با چاشنی آشتی کنان صورت گرفت؛
تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی تفنگ 

بعد از کش و قوس های فراوان باالخره قرارداد سرمربی تیم ملی 
تفنگ تا پایان المپیک ۲۰۲۱ توکیو تمدید شد.

در یکی، دو ماه اخیر تیم ملی تیراندازی که 6 سهمیه المپیکی 
کسب کرده، به خاطر برخی اختالف میان فدراسیون و الهام هاشمی 
حاشیه های زیادی را اطراف خود می دید. سرمربی تیم ملی تفنگ 
که شاگردانش ۴ سهمیه المپیک توکیو را کسب کرده اند، به دلیل 
آنچه که کمبود امکانات عنوان شده بود، حاضر به ادامه همکاری نبود.

حتی کار به جایی رسید که کمیته ملی المپیک وارد ماجرا شد و 
چند جلسه با حضور رییس فدراسیون تیراندازی و سرمربی تیم ملی 
تفنگ هم حامی سرمربی  پوشان  ملی  دیگر  از سوی  کرد.  برگزار 
خود شده بودند و از فدراسیون می خواستند که هر طور شده قرارداد 

هاشمی را تمدید کند.
این قضیه باالخره روز جمعه گذشته فیصله پیدا کرد و طی جلسه 
ای با حضور علی دادگر رییس فدراسیون، رضا حسنی خو عضو هیات 
الهام هاشمی  و  المپیک  ملی  نماینده کمیته  پیمان فخری  رییسه، 

توافقات نهایی بین طرفین برای امضای قرارداد انجام شد.

استعداد جدید فوتبال فرانسه در راه رئال

هافبک باشگاه رن با تغییر مدیر برنامه های خود یک گام دیگر 
به رئال مادرید نزدیک شد.

فوتبال  جدید  استعداد  کاماوینگا،  ادواردو  اسپورت،  گزارش  به 
فرانسه است که در باشگاه رن بازی می کند.

کاماوینگا فصل قبل نمایشی خیره کننده در رن داشت و همین 
باعث شد تا او مورد توجه پاری سن ژرمن و رئال مادرید قرار گیرد.

این هافبک جوان باوجود پیشنهادهای وسوسه انگیز در تیمش 
او دوست دارد که راهی یک تیم بزرگ تر به ویژه  اما  باقی ماند 

رئال مادرید شود.
مدیر برنامه های این بازیکن جوان موسی سیسوکو بود اما او 
تصمیم گرفت که مدیر برنامه های خود را عوض کند و جاناتان بارنت 

را به عنوان مدیر برنامه های خود انتخاب کرده است.
بارنت مدیر برنامه گرت بیل است و باوجود آنکه او باعث بازگشت 
بیل به لیگ جزیره شد  اما طبق اعالم آس رابطه بسیار خوبی با 
تواند یک گام دیگر  فلورنتینو پرس و سانچس دارد و همین می 

کاماوینگا جوان را به رئال  مادرید نزدیک کند.
کاماوینگا در فصل جاری ۱3 بازی برای رن انجام داده و توانسته 

که یک گل به ثمر رساند.
رئال مادرید با هدایت زیدان مدتها است که به دنبال تقویت خط 
میانی خود است. افت تونی کروس و باال رفتن سن مودریچ باعث شد 
تا زیدان خواستار جذب پل پوگبا شود اما این انتقال صورت نگرفت 
و کاماوینگا جوان باتوجه به سبک بازی که دارد گزینه بسیار خوبی 

برای رئالیها خواهد بود.

بیرهوف: لوو تا پایان یورو ۲۰۲۱ در تیم باقی خواهد ماند
مدیر تیم ملی فوتبال آلمان از حمایت بازیکنان از یواخیم لوو 
سخن به میان آورد و از اهداف بزرگ ژرمن ها در سال ۲۰۲۱ گفت.

به گزارش اسپورت، یواخیم لوو بعد از شکست سنگینی که تیم 
ملی فوتبال آلمان برابر اسپانیا متحمل شد با انتقادهای زیادی مواجه 

شد و بسیاری خواستار اخراج او شدند.
فدراسیون فوتبال آلمان باوجود نتایج ناامید کننده تیم در دو سال 
اخیر به حمایت از لوو پرداخت و اعالم کرد که او تا پایان یورو ۲۰۲۱ 

در تیم باقی خواهد ماند.
اولیور بیرهوف، مدیر تیم ملی فوتبال آلمان هم به حمایت از لوو 
پرداخت و گفت: رویکرد رایج در بین بازیکنان تیم ملی طبق آنچه که 
ما دیده ایم حمایت از یواخیم لوو است. عده ای می گویند که بازیکنان 
مخالف ماندن لوو هستند و فضای تیم ناآرام است اما من چنین چیزی 

را کامال رد می کنیم.ما بازیکنان بزرگی داریم.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰3۴۹3 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن آهنگری 
از ورامین *** ششدانگ یک  فرزند مرسل بشماره شناسنامه ۱۱۰7 صادره 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۱8۰ متر مربع پالک شماره 
۱۵ فرعی از ۲3- اصلی واقع در قریه ریحان آباد تهران بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین *** از مالکیت شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ورامین *** محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/۱6
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف 3۴6

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰383۹ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین 
سلوکی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ۴ صادره از گلپایگان در *** ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت 37/۰۵ متر مربع پالک 
شماره ۱۰83 فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین *** از مالکیت صفر کریم نیا فرزند محمد به آقای محمد حسین 
سلوکی نسبت به انتقال اجرایی شماره ۱۰6۴۴ مورخ ۱3۹8/۱۲/۱7 دفتر اسناد 
رسمی شماره ۲۴ ورامین *** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/۱6
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف 3۴۵

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰۲۱۰7 شماره  رای  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سیده مینا حبیب اهلل فرزند عزیزاهلل به شماره شناسنامه ۴7۱۲۵۹33۹3 
مساحت  به  خانه***  باب  یک  ششدانگ   *** در  افغانستان  از  صادره 

۵۵/68 متر مربع پالک شماره ۴8۴ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیرآباد 
تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت ناصر و الهه و راحله و 
جمشید و خسرو وراث قانونی علی )جمعه( خانی *** محرز گردیده است. 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  لذا 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/۱6
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف 3۴۴

اخطاریه 
شماره  یافته  قطعیت  دنامه  دا موجب  به  وند  م  بهرا رزمجو  آقای 
چهارم  شعبه  سوی  از  صادره   ۱3۹۹/7/7 مورخ   ۹۹۰۹۹7۲۹88۴۰۱3۱۲
لیال  خانم  نام  به  نمودن همسر خود  به مطلقه  بهارستان محکوم  دادگستری 
آالداغلو شده اید لذا ده روز مهلت دارید با در دست داشتن اصل شناسنامه به 
دفتر طالق ۲ رباط کریم به نشانی نسیم شهر خ اصلی روبروی صندوق ذخیره 
انقالب پ ۴۰۰ درصد مراجعه نمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه وفق 

مقررات اقدام خواهد شد.
سر دفتر طالق ۲ رباط کریم - محمد صادق صادقی

طبق اعالم یک منبع آگاه در کمیته استیناف 
لیگ قهرمانان آسیا، فینال این رقابت ها در زمان 
درباره  و هیچ تصمیمی  برگزار خواهد شد  مقرر 

تعویق آن گرفته نشده است.
به گزارش سایت عربی کوره، در روزهای 
احتمال  درباره  خبرهایی  شاهد  بازهم  اخیر 
گوش  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  تعویق 

است. رسیده 
هم AFC و هم کمیته استیناف درخواست 
را رد  از پرسپولیس  برای شکایت  النصر  باشگاه 
کردند اما این تیم عربستانی دست بردار نیست 

و به دادگاه حکمیت ورزش)کاس( شکایت کرد.
که  کردند  اعالم  عربستانی  های  رسانه 
النصر از دادگاه حکمیت ورزش درخواسته کرده 
که جلسه فوری را برگزار کند و این باعث شده 
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  تعویق  احتمال  تا 

وجود داشته باشد.
کنفدراسیون  استیناف  کمیته  در  منبع  یک 
فوتبال آسیا در گفت و گویی که با سایت عربی 
لیگ  فینال  تعویق  احتمال  درباره  داشت  کوره 
بررسی  درحال  ما  اینکه  گفت:  آسیا  قهرمانان 
احتمال تعویق بازی فینال هستیم درست نیست. 

تصمیم کمیته استیناف درباره شکایت باشگاه النصر 
کامال روشن است. ما هیچ درخواستی از کاس برای 

تعویق فینال دریافت نکرده ایم.
او ادامه داد: بازی فینال در زمان مقرر خود ۲۹ 
)آذر( برگزار می شود و هیچ تصمیمی برای تعویق 
آن نداریم. هر تیمی می تواند به کاس شکایت کند 
اما درخواست آنها به طول خواهد انجامید و بازی 

فینال در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
پرسپولیس از ایران به عنوان نماینده غرب به 
فینال راه پیدا کرده و منتظر برنده شرق است تا 

بازی فینال را برگزار کند.

AFC  اعالم کرد؛

فینال لیگ قهرمانان آسیا در زمان مقرر برگزار می شود
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مقصود فراستخواه، ابراهیم توفیق، محمدرضا جوادی یگانه آرمین امیر و علی 
اصغر محمدخانی در یک قاب اختصاصی دنیای جوانان

در کشور نیکویان
 نـبود چو تو زیبایی

مستوره اردالن کردستانی

هرکس به دالرامی، دارد سر سودایی
 تو شوخ پری پیکر آرام دل مایی

عالم همه گردیدم و آفاق نـوردیدم
 در کشور نیکویان، نـبود چو تو زیبایی

لت خوانم، گه مهر و مهت دانم ـُ گه باغ و گ
 خود در غلطم، زیراک، در وهم نمی آیی

شور لب شیرینت زآن رو به دلم جا کرد
خود شهره چو فرهادم در دهر به شیدایی

از موعظه و افسون، دربند لب ای واعظ!
 بیهوده مده پندم از عشق و شکیبایی

»مستوره « فغان سر کن زین پس که به عّیاری
بربود دلم از کف، آن دلبر یغمایی

دانشجویی«  شعر  ملی  »جشنواره  دوره  دومین 
طریق  از  و  آموزشی  فعالیت های  بر  بیشتر  تمرکز  با 
ر  ا برگز برخط  کالس های  و  محفل ها  ری  برگزا

می شود. 
شرایط  به دلیل  جشنواره،  دبیرخانه  اعالم  بر  بنا 
و  کووید-۱۹  بیماری  همه گیری  از  ناشی  عمومی 
و  نشجویی  ا د لیت های  فعا تمرکز  با  متناسب  نیز 
دوره  دومین  برخط)آنالین(،  ارتباطات  بر  دانشگاهی 
»جشنواره ملی شعر دانشجویی« نیز با تمرکز بیشتر 
بر فعالیت های آموزشی و از طریق برگزاری محفل ها 

برگزار خواهد شد. برخط،  و کالس های 
نخستین دوره »جشنواره ملی شعر دانشجویی« 
از ۲7 شهریورماه سال ۱3۹8 به طور رسمی فعال شد. 
کلیه مراحل ثبت نام، شرکت و داوری این جشنواره 
د  جها فرهنگی  نت  و معا توسط  النه  سا که  ملی 

دانشگاهی و با مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزش 
الکترونیکی  به صورت  می شود،  برگزار  کشور  عالی 

می شود. انجام  رویتاب  اینترنتی  پایگاه  طریق  از  و 
ملی  دوره  جشنواره   نخستین  محفل های شعری 
سال  ادب  و  شعر  ملی  روز  از  نیز  دانشجویی  شعر 
آغاز  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاونت  در  گذشته 
زنجان،  دانشگاه  بهشتی،  شهید  دانشگاه  در  و  شد 
دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه گرگان و دانشگاه 
عالوه  رویدادها،  این  در  یافت.  ادامه  الزهرا)س( 
نی  ا شعرخو و  تخصصی  نشست های  ری  برگزا بر 
تجلیل  سم  مرا  ، ه نشگا ا د ن  دا ستا ا و  نشجویان  ا د
شفیعی  محمدرضا  به  »رودکی«  نشان  اهدای  و 
عبدالجبار  بهمنی،  محمدعلی  باقری،  ساعد  کدکنی، 
کاکایی و ناصر فیض، هر کدام زیر یک شاخه شعری 

شدند. برگزار 

جزییات برگزاری »جشنواره ملی شعر دانشجویی«

شادمان شکروی
در این ایام از طریق سیستم های 
مشهور به آنالین، با برخی چهره های 
نتایجی  داشتم.  گفتگوهایی  دنیا  در  دانشگاهی 
که از این گفتگوها به دست آمد روی هم رفته 

درخور نبود. 
به  کار  حتی  و  آمد  بیش  زیادی  اختالف 
مشاجره کشید. قرار بود در باب اندیشه های یکی 
از فیلسوف - زیست شناسان بزرگ فعلی صحبت 
کنیم و البته گفتگوی ما حالت گفتگوی آزاد داشته 
باشد. متاسفانه هرقدر کوشیدیم نتوانستیم از ورود 
جلوگیری  تاریخی  مبهم  و  تلخ  مباحث  برخی 
کنیم. ماهیت بحث و بخصوص افکار خاص ضد 
خداباوری این دانشمند بزرگ، سبب شد بر مبنای 
بیش قضاوت ها و عقاید خود جلو برویم و رفته 
رفته، همانند دیگر بحث های از این دست، به ارائه 
ادله و براهین در خصوص خالق هستی و وجود 
یا عدم آن ببردازیم. به دنبال این البته داروین و 
خلقت انسان و دیگر مسائلی که در طول تاریخ 

همواره انسان ها را به جان هم انداخته است.
مذاق  به  و  بود  من  های  در صحبت  آنچه 
کثیری خوش نیامد ) و البته شاید من بیش از حد 
صریح و بدون رعایت جوانب احتیاط مطرح کردم 
(، عدم ارتباط واقعی میان بخش های  مختلفی بود 
که زیست شناس - فیلسوفانی نظیر این دانشمند 
مشهور در اثبات گفته های خود به ان متوسل شده 
بودند. عقیده من به طور خالصه این بود که از شان 
و مقام واالی دانشمند عظیم الشان کم نمی شود اگر 
ادعا کنیم برای اثبات نقطه نظرهای ضد مذهبی و 
ضد خدایی خود، از استدالل هایی بهره گرفته که 
عمده آن ها ریشه در ادبیاتی محدود و شاید بیش 
باشکوه و سراسر  دارند. ظاهری  اندازه محدود  از 
استعاره و الفاظ بیچیده با لفافی از نمادهای علمی 
اما در باطن، مبتنی بر تقسیم کردن جهان به ادبیات 
درون اندیشه و نوشته خود و جدا کردن مطلق آن 
از جهان بیرون. به صورت مصداقی برای دوستان 
حاضر در نشست مجازی، به این اشاره کردم که 
زمانی برای همین بروفسور ایمیلی ارسال و سئوال 
کردم که آنچه در عقاید خود دال بر وجود ژن ها به 
عنوان هسته اصلی حیات، مورد تاکید جدی قرار داده 
واقعا به این معنی است که تقلیل گرایی در حیات را 

می بایست تا مرز ژن ها ادامه داد؟
در حالی که کوچکترین ذرات جهان ، با ژن 
ها فاصله نجومی دارند. آیا منطقی نیست که منشاء 
اصلی حیات را با تقلیل گرایی به مراتب بیشتری 
دنبال کنیم؟ آیا ایشان اطیمنان دارند که همه چیز 
در ژن انتها و ابتدا یافته است؟ البته بعد هم گفتم 
از ایشان باسخی نگرفتم. به احتمال قوی گمنام 
تر و ناشناخته تر از آن بوده ام که حتی ایمیلم را 
خوانده باشد. اما سئوال اساسی همین است. چه 
می تواند  روی  گفتگو(  در  حاضرین  از   ( کسی 
این مسئله استدالل قاطع بیاورد. گذشته از این 
بسیاری نکات دیگر هنوز برای ما مشخص نیست. 
در جهانی که ریزترین اجزایش در ابعاد به مراتب 
بیش از سه ) ابعاد انسانی( نوسان می کنند، با چه 
قاطعیت می توان نظر داد که کلیت حیات ماهیت 
سه بعدی دارد و الجرم مشابه حیات انسانی است؟ 
چه کسی می تواند این را اثبات یا نفی کند؟ آیا 
در صورت عدم توانایی در اثبات، تردید جدی بر 
تمامی اظهار نظرهای ما در باب زیست شناسی 
بوجود نخواهد آمد؟ آیا با خلق یک ادبیات مبتنی 
با  را  حیات  جهان  افراطی،  محوری  انسان  بر 
این  البته  خوب  نکرده ایم؟  یکی  انسانی  جهان 
تا  حداقل  نیست.  ارزیابی  قابل  ها  چالش  قبیل 

به حال که نبوده است.
در نهایت هم به این دوباره روی این نکته 
تاکید کردم که ادبیات زیست شناسی با همه زرق 
و برقی که دارد، ادبیاتی سست و سراسر ابهام است 
که می توان به شکل های مختلف در آن دخل و 
تصرف کرد. در بسیاری موارد این ادبیات به جای 

نزدیک شدن به حقیقت ما را از شناخت حقیقت 
حیات دور می کند. واقعیت را بگویم گذشتن از 
حد مشاجره و بدل شدن به منازعه جدی از همین 
ادعای گستانخانه من شروع شد. به جای باسخ 
منطقی و مستدل، عمده حاضران در گفتگو مرا 
کردند  قلمداد  مدعی  و  وقیح  جهان سومی  یک 
یکی  کار  خواهد  بر  می  خود  نمایش  برای  که 
از بزرگترین متفکران جهان اشکال بگیرد. چون 
قانع  جواب  دریافت  لزوم  و  خود  سواالت  روی 
یافت.  ادامه  انتها  تا  منازعه  کردم،  اصرار  کننده 
می  طرفین  است.  منطق  که  فاقد  هم  منازعه 
 خواهند صرفا یکدیگر را محکوم و مرعوب کنند.

قرار نیست در این میان چیزی اثبات و رد شود. 
بعد هم که غالبا با اخم و قهر جلسه را ترک می 
کنند. فکر می کنم در طول دوران کار دانشگاهی 
کم بیش نیامده که با این اخم و تخم ها مواجه 
شوم. به همان اندازه که بسیار کم بیش آمده باسخ 
منطقی و مستدل برای سواالت خود دریافت کنم. 
هنوز سواالت به همان شکل که هست باقی است.

اگر بخواهم مسائل شخصی را کنار بگذارم، 
واقعیت این است که اگر در بدو امر قرار بود در 
صف واحد، در قالب یک گفتگوی آزاد، به روشنگری 
کمک کنیم و جهل را به دانش تبدیل نماییم، رفته 
رفته، با مسئله خیانت تاریخی ادبیات مواجه شدیم. 
خیانتی که در صفوف ما رخنه کرد و ما را به جای 
کنار هم بودن در تقابل با هم قرار داد. در بسیاری 
موارد ادبیات از این نوع خیانت های شرورانه به بشر 
کرده است. آن هم به بدترین شکل ممکن. گاهی 
مواقع واقعا انسان گیج می شود که در طول تاریخ 
بشری، خدمات ادبیات بیشتر بوده و یا خیانت هایش. 
حاال تبدیل شدن یک گفتگوی دانشگاهی به منازعه 
و مشاجره چیز مهمی نیست اما در  زمان هایی که 
بحران های فجیعی مثل دوران تسلط کلیسا و یا 
کیش شخصیت در شوروی منجر به نابودی میلیون 
ها انسان بی گناه شده است ) از زنده سوزانده شدن 
بگیر تا مرگ در اردوگاه های کار اجباری یخ بسته 
سیبری( باز هم می توان به همین شکل مسئله را 

بی اهمیت تلقی کرد؟
فکری  و  فرهنگی  رشد  که  نیست  تردیدی 
انسان امروز، بیش از هرچیز مدیون ادبیات بوده 
است. از نشو و نمای انسان فعلی، چیزی بیش از 
چند ده هزار سال نمی گذرد. با این حال اکنون 
به عصر انفجار اطالعات رسیده است. این همه 
ادبیات.  خلق  توانایی  و  است  ناطقه  قوه  مدیون 
انسان خالق فعلی، با دریافت موهبتی به نام ناطقه، 
توانست آگاهی خود را از جهان هستی به صورت 
کالم در بیاورد و با بکارگیری قواعد دستور زبان، 
به آن ماهیت ادبیات ببخشد. این ادبیات نسل اندر 
نسل منتقل شد و به طرزی شگفت انگیز خود را 
تکثیر کرد. امروزه شاهد تکامل روزافزون ادبیات 

دانش هستیم.
از فیزیک و شیمی و زیست شناسی گرفته تا 
روان شناسی و جامعه شناسی و دیگر گرایش های 
علوم. در این تردیدی نیست که همه این شاخه ها 
از تنه واحد دانش بشری منشا گرفته اند و با یافتن 
زبان منحصر بفرد خود، به واکاوی در بخش های 
مختلف جهان مشغول هستند. این تنه مشترک هم 
از ریشه واحدی بدید آمده که همان توانایی انتقال 
آگاهی به دنیای واژگان و بدنبال آن چینش واژگان 
بر مبنای دستور زبان خاص هر دانش می باشد. 

بهرحال  طلبد.  می  تفصیل  مباحث  این  به  ورود 
و  است  ادبیات  ها  دانش  تمامی  مشترک  ریشه 
زبان های  و دستور  نمادها  به  بسته  ادبیات  این 
می  خود  به  متفاوت  های  دانش  شکل  متفاوت 
گیرد. از یک سو در قالب فیزیک و ادبیات خاص 
آن نمود می یابد و از سوی دیگر در قالب نجوم و 
منطق و تاریخ و جغرافی با ادبیات خاص هرکدام. 
در واقع تفاوت دستور زبان ها و نمادهاست که 
دانش های مختلف را آفریده است وگرنه دانش 
در ذات خود از وحدتی برخوردار است که به منشا 

اصلی آن یعنی ادبیات بازمی گردد.
با وجود این، شاید هیچ عامل دیگر در طول 
اندازه ادبیات قدرت نفاق افکنی و  حیات بشر، به 
جهل افزایی نداشته است. نمی دانم از که هست 
ولی عبارت عمیقی است که می گوید: اولین ستم 
بر انسان ستم بر کلمات است! همانند داستان مردی 
با کت قهوه ای شروود آندرسن، دوستان فرهیخته 
دانشگاهی ) و البته خود من ( مشابه تاریخ دان داستان 
آندرسن، نمی توانستند آنچه را که می خواستند بر 
زبان بیاورند. جای تعجب هم نیست. زبان ماهیتی 
برش زننده دارد که جهان را به دو بخش تقسیم می 
کند. بخش درون زبان ) کالم ( و بخش بیرون آن. 
گاه عظمت بخش بیرونی به حدی است که بخش 
درونی در برابر آن ناچیز می نماید. ذات زبان و ادبیات 
محدودیت آفرینی است و الجرم هرقدر هم که تالش 
کند به قدر محدودیتی که دارد می تواند روشنگری 
نماید و البته بسیار محتمل است که این روشنایی 
محدود، تنها بخش کوچک و ناقصی از حقیقت را 
جلوه گر سازد. این بخش کوچک و ناقص متاسفانه 
به عنوان حقیقت کل انگاشته می شود و فانتزی فیل 
شناسی در تاریکی تکرار می گردد. چندان هم نیازی 
نیست که در تاریخ بشری کنکاش کنیم تا دریابیم 
این محدودیت زبان و ادبیات تا چه حد به عدم درک 
واقعی انجامیده است و این عدم درک واقعی چه 

تبعاتی داشته است.
کتاب  از  ها  اسقف  های  برداشت  همان 
مقدس مسیحیان و برداشت های کمونیست ها 
از دیالکتیک و البته در نظر گرفتن تبعات آن می 
تواند نمونه های مصداقی قابل توجهی باشد. آن 
یک منجر به سوزانده شدن امثال جوردانو برونو 
یک  این  و  گردید  گالیله  رفتن  مرگ  حد  تا  و 
را  بابل  ایساک  و  فلورنسکی  باول  مانند  نوابغی 
به مرگی دردناک و سراسر شکنجه رسانید. البته 
بعد که دایره کالم گسترش یافت و آگاهی های 
جدید سبب خلق ادبیات کامل تر شد، هردو گروه 
به شکل های مختلف اذعان داشتند که شاید هم 
با انگیزه خدمت به بشریت واقعا به او ستم کرده 
اند. مسئله انگیزه خدمت قابل توجه است. به دور 
از قضاوت های فردی، آیا منشا این خیانت با ظاهر 
خدمت، در اصل به انحراف اندیشه ایشان باز نمی 
گشته است؟ اندیشه ای که مغز خاستگاه آن است 
و مغزی که سازوکار کالمی دارد و آگاهی را به 
ادبیات بدل می کند و متاسفانه بر خالف اندیشه، 
این ادبیات است که با از میان رفتن فرد و افراد، 
از میان نمی رود. باقی می ماند و تکثیر می شود.

یا  و  وسطی  قرون  فجایع  آیا  ترتیب،  بدین 
دوران تسلط کمونیسم، در واقع ناشی از خیانت 
ادبیات نبوده است؟ آنچه بی تردید از این بس هم 
ادامه خواهد داشت. تا زمانی که محدودیت زبان 
بشری باقی است محدود  کردن جهان توسط او 
هم باقی است و از این رو تفاسیر و برداشت های 
نادرست نیز باقی خواهد بود. نتایج این برداشت 
است  همان  کمابیش  نیز  نادرست  تفاسیر  و  ها 
که در گذشته بود. گیرم به مقتضای زمان شکل 
عوض کرده باشد. نمونه بارز آن همان گرد همایی 
دانشگاهی بود که در نهایت به مشاجره و منازعه 
بدل گردید. اگر متفکران برجسته دنیا تا این حد 
در دنیای کالمی خود محبوس باشند و نتوانند ) 
یا نکوشند ( از آن خارج شوند، دیگر از افراد عادی 

چه انتظاری می توان داشت؟

ادبیات زیست شناسی سست و پر از ابهام است

»چرا پزشک شدم« منتشر شد
شدم«  پزشک  »چرا  کتاب 
نوشته محمدرضا عاطفی با موضوع 
راه  در  که  خطرهایی  و  خاطره ها 
است  داشته  خود  شدن  پزشک 

منتشر شد.
این کتاب در قطع رقعی و در 
۱۹8 صفحه توسط نشر سها منتشر 
شده و در اختیار عالقه مندان به ویژه 
دانشجویان پزشکی که گرایشی به 
خواندن تجربیات پیشکسوتان خود 

دارند قرار گرفته است.
با  شدم«  پزشک  »چرا  کتاب 
شدم«،  پزشک  »چرا  فصل  شش 

از  »پس  سیاسی«،  »زندان  پزشکی«،  دانشکده  تبریز  »دانشگاه 
از بزرگانی که در خدمت شان  آزادی«، »تصمیم بزرگ«، »بعضی 

بودم« و ۱8 صفحه آلبوم همراه است.
من   ۴7-۴6 سال  »در  است:  آمده  کتاب  این  سوم  فصل  در 
دانشجوی سال دوم رشته  پزشکی بودم. هرچه به سال ۵۰ نزدیک تر 
می شدیم مبارزات سیاسی در ایران به ویژه در دانشگاه ها اوج بیش تری 
می گرفت. در بیش تر مواقع دانشگاه تبریز در اعتصاب به سر می برد. 
و اغلب دانشجویان ضدحکومت بودند. بحث و گفت وگوها، اعالمیه ها 
رفته رفته در من هم تاثیر گذاشت و به توصیه  دانشجویان سیاسی 
شروع به خواندن کتاب های سیاسی و ایدئولوژیک کردم. تازه خبردار 
شدم که کودتای ۲8 مرداد برای کشور ما چه فاجعه ای بوده است.

می توان گفت که از سال دوم من یک پا سیاسی شده بودم، 
ولی سیاست هنوز به کنه دل من راه نیافته بود. گرایش اصلی من، 
حتا تا به امروز که دارم کتاب »خاطره ها و خطرها« را می نویسم، 
مطالعه  علوم پزشکی و اجتماعی است. گویی من برای خودم تنها یک 
رسالت می شناختم: پزشک شدن و در خدمت بیماران قرار گرفتن.«

همچنین براساس معرفی »چرا پزشک شدم«، یکی از بخش های 
مهم کتاب شرح ماجراهای باندبازی و سیاست ورزی برخی پزشکان 
از  و  پزشکی همکاران  از خدمات  و سوءاستفاده  تسلط  در  سودجو 

میدان به در کردن پزشکان مستقل است. 
محمدرضا عاطفی، متخصص اورولوژی از جمله پزشکانی است 
که عالوه بر علم  پزشکی به سایر علوم نظری و فرهنگ اجتماعی 
عالقه مند بوده و از ارتباطاتش به ویژه حشر و نشرش با هنرمندان 
بزرگ خاطراتی دارد که در فصل جداگانه ای در این کتاب آمده است.

نویسنده و نظامی پژوه معروف 
درگذشت

د  ستا ا  ، نی نجا ز ت  ا بر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
نظامی پژوه  و  تهران  دانشگاه 
شناخته شده که سال ها در مقاطع 
تا  ولیه  ا ز  ا تحصیلی  مختلف 
دبیات  ا دانشکده  در  تکمیلی 
کرده  تدریس  تهران  دانشگاه 
بود، در ۹6 سالگی چشم به روی 

دنیا بست.
مرحوم برات زنجانی  متولد 
۱3۰3 که مدرک کارشناسی زبان 
دانشگاه  از  را  فارسی  ادبیات  و 

از  را  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  و  تبریز 
دانشگاه تهران دریافت کرده بود، مدتی دبیر دبیرستان های خلخال 
بود که پس از دانش آموختگی مقطع دکتری به  عضویت هیأت علمی 

دانشگاه تهران درآمد.
برات زنجانی مصحح آثار نظامی )شاعر قرن ششم( از جمله 
خمسه نظامی بود و صور خیال در خمسه نظامی، احوال و آثار و 
شرح مخزن االسرار نظامی گنجوی، خسرو و شیرین نظامی گنجوی و 
لیلی و مجنون نظامی تنها بخشی از آثار اوست که در حافظه جمعی 
گسترده از دانش آموختگان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با دانش و 

مهربانی استادانه اش زنده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

موازی كاری  مترجم ها  ناشی از بی اطالعی
آن ها از كار همديگر است

جشن تبادل فرهنگ و اندیشه )تبادل کتاب( در سازمان اسناد و 
کتبخانه ملی ایران برگزار شد و داریوش مؤدبیان بازیگر سینما و تئاتر، 
کارگردان، فیلمنامه نویس و مترجم ایرانی، همزمان با آخرین روز از 
طرح »مبادله کتاب« که به مناسبت هفته »کتاب و کتابخوانی« برگزار 
شد در کتابخانه ملی ایران حضور یافت وپس از مبادله کتاب، گفت: 
الزم است از هر وسیله ای برای ارتقا و گسترش فرهنگ کتابخوانی و 

نیز افزایش تعداد کتابخوان ها در کشور استفاده شود.
میان  شدن  قائل  تمیز  ضمن  و  فیلمنامه نویس،  مترجم  این 
کتاب های مکتوب و کتب اینترنتی، افزود: هنگامی که متن یک کتاب 
در اینترنت قرار می گیرد خواننده به عمق کمتری در مطالعه اینترنتی 
این متن دست می یابد، این در حالی که الزم است متنی که سابقه و 
پیشینه ادبی دارد و مسائل انسانی، عاطفی و حتی مسائل پژوهشی را 

مطرح می کند باید به صورت مکتوب باشد.
ادامه داد: زمانی که خواننده کتاب را در دست می گیرد و  وی 
ورق به ورق پیش می رود در مقایسه با صفحه تخت مانیتور ارتباط 

بیشتری با کتاب برقرار می کند.
از  به اطالعات  نمی توان منکر دستیابی  اینکه  بیان  با  مؤدبیان 
طریق فضای مجازی شد، اضافه کرد: این فضا، ما را به سرعت به 
باید  این تفاسیر کتاب  با تمام  اما به عقیده من  اطالعات می رساند 

به صورت کاغذ باشد.
وی ضمن استقبال از اجرای طرح مبادله کتاب در کتابخانه ملی 
ایران، ادامه داد: این امر می تواند در سایر مکان ها از جمله مدارس، 

محله ها، فرهنگ سراها و.... صورت گیرد.
مواقعی  در  کتاب  اینکه  بیان  با  و  فیلمنامه نویس  مترجم  این 
مقدس است، گفت: تبادل کتاب تبادل دیدگاه در کنار تبادل اطالعات 

است البته پیرامون این مهم می تواند رابطه عاطفی نیز برقرار شود.
ملی  کتابخانه  در  خود  فعال  عضویت  به  اشاره  مؤدبیان ضمن 
ایران در طی سالیان دور و متوالی، افزود: زندگی من مانند بسیاری از 
افراد با کتاب گره خورده است به طوری که نزدیک ۵۰ سال است که 
مترجمی کتاب را برعهده دارم و نخستین ترجمه من در سال ۱3۴8 

بود و اولین چاپ آن مربوط به سال ۱3۵۰ می شود.
وی ضمن معرفی آخرین اثر خود با عنوان»دفتر هشتم طنزآوران 
جهان نمایش« و کتابی با عنوان »دوستان، ما بد زندگی می کنیم« 
تصریح کرد: تصور می کنم در آرشیو و بایگانی های کتابخانه ملی ایران 

نام داریوش مؤدبیان وجود داشته باشد.
وی ضمن انتقاد از شتابزدگی نهضت ترجمه، ادامه داد: هم اکنون 
شاهد هستیم چندین ترجمه به طور همزمان در مورد یک کتاب روانه 
بازار نشر می شود و برخی از آن ها ترجمه های شتاب زده هستند چراکه 

رویکرد بازار جذب اینگونه کتابهاست.
مؤدبیان یادآور شد:  مترجمان در پاسخ به چرایی موازی کاری های 
صورت گرفته، عمومًا ابراز بی اطالعی درخصوص ترجمه های صورت 
گرفته توسط دیگر اشخاص دارند در چنین شرایطی اگر مرکزی وجود 
داشته باشد تا پدیدآورندگان در کنارهم ارتباط اطالعاتی داشته باشند 
دیگر شاهد موازی کاری در این عرصه نخواهیم بود ضمن آنکه می توان 

با انجام فعالیت های مشترک به اطالعات حاصله عمق ببخشید.
این کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر خاطرنشان کرد: کتابخانه 
ملی در بسیاری از عرصه های کتاب به ویژه ارتباط میان کتابخوان ها 
و تبادل اندیشه و کتاب می تواند سهم قابل توجهی داشته باشد و بدون 
شک در طرح هایی که به مناسبت هفته کتاب برگزار کرده است موفق 

بوده و موفق تر نیز خواهد بود.
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تله تئاتر  به رونق تئاتر صحنه ای کمک می کند

کارگردان،  مودبیان  داریوش 
مدرس و مترجم تئاتر که این روزها 
و  ترجمه  با  قدیمی  تئاترهای  تله 
کارگردانی وی از شبکه چهار سیما 
لزوم  به  اشاره  با  می شود،  پخش 
ز  ا متشکل  اجماعی  شکل گیری 

زمینه  در  تجربه  با  هنرمندان  و  مسئوالن 
تولید تله تئاتر، یادآور شد این نوع آثار می تواند 
به رونق تئاتر صحنه ای نیز کمک کند. وی درباره برنامه ریزی های نامناسب 
مسئوالن برای روزهایی کرونایی هنرمندان و بی عالقگی آنها برای تولید 
تله تئاترهای جدید گفت: متاسفانه کارگزار اصلی این طرح یعنی تلویزیون 
که پیش از بحران کرونا و تعطیلی فعالیت های تئاتری می توانست تولید کننده 
تله تئاتر باشد، تمایلی به تولید چنین آثاری نشان نمی دهد و پیشنهادات ما و 
مخصوصاً هنرمندانی را که در این راه زحمت کشیده اند، بی پاسخ می گذارد.

نماهنگ »هشت بهشت« به زودی پخش می شود

نماهنگ »هشت بهشت« که 
نصرآباد  زرویی  ابوالفضل  یاد  زنده 
به مناسبت  است  قرار  نوشته،  آن را 
تلویزیون  از  او  درگذشت  سالگرد 

بازپخش شود..
ز  ا یکی  بهشت«  »هشت 

نماهنگ های تولید شده در مرکز موسیقی 
مأوا است که با موضوع زندگی ساده و باصفای روستایی و نقش آفرینی 
رضا فیاضی، آهنگسازی فرید سعادتمند و اشعاری از زنده یاد ابوالفضل 

زرویی نصرآباد شاعر طنزپرداز کشورمان تولید شده است.
در این نماهنگ که در دو بخش ساخته شده و کارگردانی آن را مهدیار 
عقابی به عهده داشته، سعی  بر این بوده تا  زیبایی های زندگی ساده 
و بی آالیش روستایی با خانه های کاه گلی و مردمان پاک و باصفایش 

به تصویر کشیده شود.

تک آهنگ »نقاب« با صدای علی زندوکیلی 

و  بیست  پخش  با  همزمان 
چهارمین قسمت از مجموعه خانگی 
»آقازاده« « با طراحی، نویسندگی و 
تهیه کنندگی حامد عنقا و کارگردانی 
بهرنگ توفیقی قطعه موسیقی جدید 

این سریال با عنوان »نقاب«، با صدای علی 
زندوکیلی منتشر می شود.

علی زندوکیلی که پیش از این قطعات 
»آخرین آواز« و »فصل پریشانی« را برای مجموعه »آقازاده خوانده لود، 

قطعه جدید »نقاب« را نیز برای این سریال آماده کرده است.
غیاثی  از حسین  با شعری  را  قطعه  این  موسیقی  افکاری  علیرضا 
ساخته و همزمان با انتشار قسمت ۲۴ سریال از آن رونمایی خواهد شد.

»آقازاده« هر هفته جمعه ساعت ۱۲ در پلتفرم های دارای مجوز  و 
روزهای شنبه به صورت دی وی دی پخش می شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

اکران آنالین فیلمی با بازی مهناز افشار

ن  گها نا « یی  سینما فیلم 
وکارگردانی  نویسندگی  به  درخت« 
صفی یزدانیان و تهیه کنندگی پیمان 
معادی از ۱7 آذرماه به صورت آنالین 
در پلتفرم های  »فیلیمو« و  »نماوا« 

اکران آنالین می شود.
جز مهناز افشار در این فیلم  پیمان 
دهقان،  شقایق  عباسی،  زهره  معادی، 
ایفای  به  نیز  پناهی ها  پانته آ  و  صفری  سیامک  قاسم خانی،  مهراب 

نقش پرداخته اند. 
بر  را  فیلم »ناگهان درخت« خود  یزدانیان عنوان کرده که  صفی 
اساس ویژگی های مشترکی از »در دنیای تو ساعت چند است« ساخته 
است. وی پیش از این،  در جشنواره فیلم فجر نیز گفته بود: وقتی فیلمی 

ساخته شد، هرچه هست دیگر تمام شده و نباید آن را تغییر داد.
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این روزها بازار موسیقي در رکود شدید به 
سر مي برد و نه تنها کنسرتي برگزار نمي شود 
به  تمایلي  چندان  هم  خوانندگان  انگار  بلکه 
ندارند  خود  همیشگي  تک آهنگ هاي  انتشار 
و کال بازار موسیقي بسیار راکد شده است. با 
این حال در هفته ای که گذشت کتاب رقص 
مضراب، شامل ۲۲ قطعه از 3 آهنگساز برای 
کامکار،  سیاوش  قلم  با  معاصر،  سنتورنوازی 
اعضای  مؤمنیان،  مصطفی  و  طریحی  مهیار 
هستان  انتشارات  توسط  ژاو  موسیقی  گروه 

منتشر شد.
سیاوش کامکار نوازنده سنتور و عضو گروه 
ژاو درباره این اثر به دنیاي جوانان گفت: چند 
سال روی این کتاب کار کردیم. همانطور که 
آغاز  است  شده  نوشته  هم  کتاب  مقدمه  در 
نگارش آن به زمانی برمی گردد که هر 3نفر 
ما هنرجوی استاد اردوان کامکار بودیم. آنجا 
با هم تمرینات سه نوازی و دونوازی داشتیم و 
قطعات همدیگر را اجرا می کردیم و قطعات را 
خدمت استاد می بردیم و ایشان نقد می کردند. 
در این مدت به این نتیجه رسیدیم که چون 
امروز کثرت انتشار آثار موسیقی زیاد است، به 
انجام  را  کار  این  جداگانه  به طور  اینکه  جای 
دهیم کتاب رقص مضراب را با همدیگر منتشر 
کنیم. دلیل دیگرش این بود که ما چند سال 

کنسرت  هم  کنار  در  اردوان  استاد  همراه  به 
دادیم. در یک بخش استاد اردوان تک نوازی 
بود  این  می کردیم.  سه نوازی  ما  و  می کردند 
که رقص مضراب به عنوان کار مشترک من، 
مهیار طریحی و مصطفی مؤمنیان منتشر شد.

سوال  این  به  پاسخ  در  کامکار  سیاوش 
آلبوم های  حتی  که  دورانی  در  چطور  که 
موسیقی هم با فروش خوبی مواجه نمی شوند 
ریسک انتشار کتاب را پذیرفته اند، بیان کرد: 
برای  تدریس  االن  است.  بهتر  کتاب  اتفاقا 

یعنی  است  باقیمانده  راه  تنها  موزیسین ها 
موزیسین ها تنها راهی که دارند تا زندگی شان 
هم  هنرجوها  است.  تدریس  بدهند  ادامه  را 
سال  چند  هنرجو  یک  می خواهند.  خوراک 
می آید قطعات استاد پایور، استاد پشنگ کامکار، 
استاد مشکاتیان و استاد اردوان کامکار را می زند 
و دیگر مطلبی ندارد که ادامه بدهد. بنابراین به 
قطعاتی نیاز بوده که به روزتر است و تکنیکش 
دارد  بیشتری  پیچیدگی های  و  باالتر  سطح 
درواقع  می خواهد.  بیشتری  توان  و  تجربه  و 

نیازش احساس شده که ما این کتاب را انتشار 
داده ایم. امیدوارم هستیم که فروش خودش را 
هم داشته باشد. وی درباره اهمیت کتاب رقص 
مضراب بیان کرد: به اعتقاد خودم قطعا می شود 
کتاب رقص مضراب به عنوان یک مرجع برای 
آموزش استفاده کرد. به هرحال قطعات سطح 
به  را  نوازندگی  سطوح  ما  اگر  دارد.  باالیی 
حرفه ای  فوق  و  حرفه ای  متوسطه،  مبتدی، 
سطح  در  که  هنرجویی  کنیم،  تقسیم بندی 
فوق حرفه ای است می تواند این کتاب را اجرا 

کند چون اکثر قطعات تکنیک سختی دارند.
تداوم  درباره  ادامه  در  کامکار  سیاوش 
همکاری 3 عضو گروه ژاو می گوید: اعضای گروه 
ما از ابتدا همین افراد بودند. قبال آقای نوروزی 
هم بود که حاال ایشان مهاجرت کردند و االن 
مهیار طریحی، مصطفی مومنیان و من مانده ایم.

صحبت هاي  پایان  در  کامکار  سیاوش 
فعال  گفت:  جدیدش  فعالیت های  درباره  خود 
ژاو  گروه  با  شاید  ندارم.  انتشار  برای  کاری 
در جشنواره موسیقی فجر یک اجرایی داشته 
فعال  ولی  کرده ام  زیادی  کارهای  باشیم. 
نمی خواهم رسانه ای شوند. ضمن اینکه درباره 
جشنواره فجر نیز منتظر هستیم ببینیم اصال 
امسال با توجه به شرایط کرونا به چه شکل 

اجرا خواهد شد!

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
این روزها که شبکه چهار سینما به بازپخش 
برخي از تله تئاترهاي قدیمي تولیدشده در تلویزیون 
پرداخته، صحبت هاي زیادي پیرامون این موضوع از 
سوي اهالي تئاتر خصوصا قدیمي هاي این عرصه 
صداوسیما  وظیفه  درباره  آنها  بیشتر  که  مي شود 
تئاتر  به  را  تولیدات خود  از  این است که بخشي 
و تله تئاتر اختصاص دهد. درواقع روزگاري بود که 
تلویزیون با همین تله تئاترها و استفاده از هنرمندان 
شاخص تئاتري، مخاطب زیادي را جذب مي کرد 
ولي طبق معمول سیاست هاي سلیقه اي باعث شد 
تا این تولیدات از بین رفته و عمال مخاطب آن هم 

از تلویزیون فاصله بگیرد.
بهروز غریب پور، نمایشنامه نویس و کارگردان 
مطرح تئاتر و سینما درباره بازپخش تله تئاترهای 
قدیمی از شبکه چهار سیما به دنیاي جوانان گفت 
به  که همه  کرونا  دوران همه گیری  اوایل  همان 
دنبال راهکار بودند، من در این باره صحبت کردم. 
طبیعی است که یکی از وظایف قطعی صداوسیما 
توجه به تئاتر است و مسبوق به سابقه هم هست. 
از دوره ای که تلویزیون را بخش خصوصی اداره 
می کرد ابتدا یکبار در هفته و سپس دوبار در هفته 
تئاتر حتی ضبط نشده و زنده به روی آنتن می رفت 
و ما سابقه اش را داریم. زمانی که عباس جوانمرد 
پخش  داد،  تشکیل  را  تلویزیون  تئاتری  سازمان 
تئاتر از تلویزیون روال دائمی پیدا کرد و چقدر هم 
به مردم کمک کرد. شما تصور کنید که فیلم هایي 
مانند گاو و هالو به عنوان آثار شاخص دراماتیک ما 
ابتدا در تلویزیون معرفی شدند و بعد تبدیل به فیلم 
شدند. حتی هنرمندان ما، عزت اهلل انتظامی، علی 
آقای  خسروی،  رکن الدین  والی،  جعفر  نصیریان، 
دیلمقانی و خود عباس جوانمرد و بسیاری دیگر از 
هنرمندان تئاتر به مدد همین برنامه در سراسر کشور 
شناخته شدند. در حالی که همیشه تئاتر اینطور بوده 
که یک ظرفیت محدودی دارد و تله تئاتر هم برای 
خانواده تئاتر و هم برای تماشاگران نجات بخش 
است. شبکه های تلویزیونی مختلف دنیا بالفاصله 
پس از پاندمی کرونا تله تئاترهایشان را پخش کردند. 
گنجینه های خودشان را به روی مخاطبان باز کردند 
حوزه  در  هم  دیدند.  را  آثار  این  نفر  میلیون ها  و 
موسیقی و هم در حوزه تئاتر این اتفاق افتاد. من 
نمی دانم لجاجت سیمای جمهوری اسالمی با تئاتر 
چه زمانی به پایان می رسد، اما به هر حال پخش 
تله تئاتر در کشور ما نزدیک 6۰ تا 7۰ سال سابقه 
دارد. بنابراین پخش تله تئاتر قطعا از نظر اقتصادی 
به خانواده تئاتر کمک می کند و برای مخاطبینی 
که عادت داشتند ماهی یک دفعه یک تئاتر ببینند 
هم اتفاق خوبی خواهد بود. راه ها مسدود نیست بلکه 
مدیران در انسداد این راه ها بسیار موثر هستند. اینکه 

نفع شان چیست من نمی دانم.
این کارگردان در پاسخ به این سوال که به حمید 
شاه آبادی، معاون سیما که قبال در عرصه معاونت 
فعالیت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 
داشت:  اظهار  دارد،  پیشنهادی  چه  است  داشته 
نیستند.  ناآشنا  فضا  این  با  مطلقا  شاه آبادی  آقای 
ایشان به عنوان معاون هنری سابق، خانواده تئاتر و 
معضالت و گرفتاری های خانواده تئاتر را می شناسد. 
مرکز هنرهای نمایشی در رابطه با بودجه و مشکالت 

است.  خواسته  کمک  ایشان  از  بارها  تئاتر،  مالی 
بنابراین از آقای شاه آبادی توقع می رود که در این 

رابطه آستین باال بزند و این مشکل را حل کند.
غریب پور با تاکید بر این که پخش تله تئاتر جز کم 
مشکل ترین برنامه ها است، افزود: من فکر می کنم که 
تله تئاتر از گزارشات تخلفات مالی باشگاه های ورزشی، 
به خصوص باشگاه هایی که تیم های فوتبال دارند، 
ضرر و زیانش خیلی کمتر است. آدم وقتی برنامه 
فوتبال برتر را می بیند آنقدر که آدم ها همدیگر را به 
دزدی کردن، عقد قراردادهای غیراصولی و پرداخت 
میلیون ها دالر از جیب مردم به مربیان شکست خورده 
خارجی متهم می کنند، همه از همدیگر بیزار می شوند. 
من فکر می کنم که اندیشه تئاتری یک هزارم این 
ضررها را که ندارد هیچ، وقتی شما یک اثر هنری را 
می بینید لذت می برید. غالبا هیچ نمایشنامه ای در دنیا 
نیست که حاوی یک اندیشه ولو ضعیف هم نباشد. 
از دستگاه عریض و  از آقای شاه آبادی و  بنابراین 
طویل تلویزیون توقع می رود که به تئاتر و هنر توجه 
کنند. یک چیز دردناک تر وجود دارد. من سال ۱3۵8 
دو اثر را به صورت تله تئاتر کار کردم. حضور در آیینه  
پریشان و تف، که جا داشت به مناسبت فوت آقای 
پورحسینی تله تئاتر تف پخش می شد، اما من به هر 
شخصی التماس کردم حتی یک نسخه از این تله تئاتر 
را به خود من به عنوان نویسنده، طراح و کارگردان 
کار نمی دهند. من نمی دانم که این آرشیو را برای 
چه زمانی می خواهند. من می گویم اگر نمی خواهید 
تولید جدید داشته باشید به سراغ آثاری بروید که در 

گنجینه صداوسیما وجود دارد.
تئاتر  عرصه  در  عروسکی  نمایش هاي  استاد 
سری  یک  حتی  گفت:  صحبت هایش  پایان  در 
یک  با  که  دارد  وجود  رادیویی  نمایشنامه های 
بازنگری می توانند به عنوان آثار ماندگار پخش شوند. 
نمایش های رادیویی یک دوره طالیی داشت که واقعا 
هم بازیگران خیلی خوبی داشت و هم متن های خیلی 
خوبی اجرا می شد. در مورد این کارها دیگر مشکلی 
هم وجود ندارد. اگر اینها را پخش کنند یک نگاهی 
به گذشته است. ما االن یک شبکه رادیویی داریم 
که دائما موسیقی پخش می کند. این شبکه می تواند 
نمایش های رادیویی هم پخش کند. چه اشکالی دارد؟ 
من فکر می کنم مسئوالن عمال با نوعی تاکتیک یا 
استراتژی دارند فاصله بین خودشان با هنرمندان را 
بیشتر می کنند. اعتقاد من این است که تله تئاتر هم 
در دوران کرونا و هم پیش و پس از آن یک راه حل 
خوب بوده و مطمئنا راهگشا خواهد بود. من تصور 
می کنم که حرف های ما شنیده نمی شود و اگر شنیده 
هم شود با پوزخند از این حرف ها عبور می کنند. اصال 

اینجا قدرت و نظر کارشناسی کارکردی ندارد.

وظایف صداوسیما در قبال تئاتر

بهروز غریب پور: در تلویزیون 
نظر کارشناسي وجود ندارد!

بررسي نقش تلویزیون در تولید تله تئاتر

سهراب سلیمي: تلویزیون وظایف خودش را به خوبي انجام نمي دهد!
محمد حسین زاده

مدتي است که شبکه چهار سیما در اقدامي 
جالب براي اهالي تئاتر و البته تئاتردوستان شروع 
در  تولیدشده  قدیمي  تله تئاترهاي  پخش  به 
تلویزیون کرده است که این اقدام نه تنها موجبات 
خوشحالي اهالي تئاتر را ایجاد کرده بلکه موجي 
از امیدواري به راه انداخته که در این دوران کرونا 
و تعطیلي تئاترها و بیکاري هنرمندان تئاتري، 
شاید تلویزیون با تولید آثاري از این دست بتواند 
کمکي به اهالي تئاتر کرده و البته مخاطبان این 
مدیوم را هم بعد از سال ها بار دیگر جذب کند.

تئاتر  کارگردان  و  پیشکسوت  سهراب سلیمی، 
شبکه  از  قدیمی  تله تئاترهای  بازپخش  درباره 
چهار سیما به دنیاي جوانان گفت: به نظرم امروز 
صداوسیما شرح وظایف اصلی خودش را انجام 
نمی دهد و فقط تبدیل به یک تربیون برای اخبار 
سیاسی شده است. بیش از اینکه ظرفیت استفاده 
عموم در آن دیده شود یک نگاه خاص دارد و 
این نگاه خاص را سال های سال است که ادامه 
می دهد. یکی از مسائلی که می توان به عنوان 
از آن نام  قانون زیرپایه و زیرساخت تلویزیون 
برد، همین مسئله فرهنگی است. به نظر من 
تلویزیون در مواقع آرامش و زمانی که باید وظیفه 
خودش را انجام می داده، انجام نداده است، وای 

به حال شرایط بحرانی! 
این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه مسائل 
فرهنگی در کشور ما قانون گذاری ندارد، عنوان 
کرد: به اعتقاد من سایر نهادها هم در این مسئله 
راه را گم کرده و شرح وظیفه اصلی خودشان را 
انجام نداده اند. با توجه به شناختی که دارم، فکر 
می کنم کاری که انجام می دهند تنها به خاطر 

این است که گفته شود در این مملکت تئاتر هم 
وجود دارد. تئاتر داشتن نه به صرف اجرا رفتن 
روی صحنه، بلکه یعنی جایگاه و صنف. تئاتر 
یعنی این حرفه در قانون به عنوان شغل دیده 
شود ولی در حال حاضر هیچ کدام از این مسائل 
مسائل حل  این  تا  من  اعتقاد  به  ندارد.  وجود 
نشود، مسئله پخش تله تئاتر در تلویزیون، باری 
به هر جهت است. تله تئاترهایی که تا به حال 
ضبط شده تعداد زیادی نیست. خود من در یک 
زمانی دست اندرکار بودم و برخی از این تله تئاترها 
حداقل با همکاری من ثبت شد. در گذشته هر 
هفته تلویزیون در یک روز خاص تئاتر پخش 
چه  در  که  می دانستند  نیز  بیننده ها  و  می کرد 
روزی تئاتر پخش می شود و به همین خاطر پای 
تلویزیون می نشستند و برنامه مورد عالقه شان را 
دنبال می کردند. پخش تله تئاتر در این شرایط از 
تلویزیون یک مسکن کوتاه مدت است و بلند 
مدت نخواهد بود چون زیربناها مشخص نیست. 
پس از ۴۲ سال می گویند داریم تالش می کنیم 
که قانون کار، ما را به عنوان کارگر هنرمند به 

رسمیت بشناسد. این برای جامعه هنری أسف بار 
است! در حال حاضر بسیاری از دوستان ما بیکار 
هستند و نتوانسته اند شرایط اولیه زندگی را فراهم 
کنند و به همین خاطر دارند به حاشیه های تهران 
پناه می برند. این واقعا فاجعه است. چند ماه پیش 
آقای مرزبان و مدیرعامل خانه تئاتر با من صحبت 
تله تئاتر در  راه اندازی  برای  کردند که ما داریم 
تلویزیون برنامه ریزی می کنیم، اما عملیاتی نشد. 
حاال فرض بگیریم که دوباره می خواهند به این 
تصمیم برگردند، با چه شرایط و امکانات اقتصادی، 
در چه زمانی و با چه فضاهایی قرار است این اتفاق 
بیفتد؟ تا وقتی پاسخ این سوال ها برای ما روشن 
نیست اتفاق خاصی نمی افتد. ما نمی دانیم که این 
پخش ها مقطعی است یا در سازمان صداوسیما 

تعریف شده است؟
اخیر  سال هاي  در  که  سلیمي  سهراب 
نمایش هاي شاخصي را به اجرا رسانده است، در 
ادامه صجبت هایش نسبت به برنامه ریزي ها اشاره 
کرده و گفت: هر چیزی باید دارای برنامه باشد، تا 
وقتی این برنامه وجود ندارد و در صداوسیما تعریف 

نشده باشد، حاال ما فرض را بر این می گذاریم 
که آقای شاه آبادی هم می خواهد با حضور در 
تلویزیون آن را راه اندازی کند ولی به نظر من باز 
اتفاقی نمی افتد. ابتدا باید فراخوان آن را مطالعه 
کنیم و ببینیم چه تعریفی برای آن صورت گرفته 
است. این تعاریف وقتی به وجود بیاید، آدم تازه 
می گوید قدم هایی که برمی دارند براساس یک 
تعریف مشخص و معینی است. همکاران ما دارند 
دوران سختی را می گذرانند. این واقعا فاجعه است 
که امروز بگویند یک میلیون تومان به عنوان وام 
به حساب شما واریز می شود. من فقط می خواهم 
بگویم بسیار متاسف هستم که ما را تا این حد 
بارها صحبت  ما  می گیرند.  نظر  در  ریزه خوار 
کردیم که یک وضعیت مشخصی در تلویزیون 
برای تئاتر تعریف شود ولی آیا این اتفاق افتاد؟ 
ما زمانی می توانیم به موفقیت برسیم که این 
تعریف زیرساختی در صداوسیما اتفاق بیفتد. من 
در این شرایط أسف بار یک حقوق بازنشستگی 
که  دوستانم هستم  سایر  نگران  ولی  می گیرم 
هیچ درآمدی ندارند. باید تعریف زیرساختی شود 
که کانون های فرهنگی در شرایط بحرانی ساپورت 
شوند. من صرف اینکه فردی فارغ التحصیل این 
رشته است، او را به عنوان یک متخصص یا مدیر 
نمی شناسم. مدیریت به معنای برنامه داشتن است. 
مدیریت به معنای این است که وقتی می آید کامال 
به عنوان یک آدم مسئول بتواند برنامه خودش را 
از صفر تا صد تعریف و اجرا کند. ما چنین کسی 
را هیچ وقت در تئاتر نداشتیم.  من جای جای این 
تئاتر را می شناسم که این صحبت ها را می کنم.  
در حال حاضر دوستان من که دارند این رشته را 
می خوانند، در تصمیم خودشان مانده اند که آیا 

اشتباه نکرده اند؟


