
دانشجویان نبض بیدار جامعه هستند
سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1623- سه شنبه 18 آذر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بهزاد فراهاني: 

تلويزيون با تئاتر 
دشمني دارد!

6ورزش
مسئولین فوتبال، 

شجاعتش را داشته 
باشند و بگويند اشتباه 

کرده اند

هنگ 7فر

از چندروز پيش كه شبكه چهار در اقدامي جالب به بازپخش 
چند تله تئاتر قديمي پرداخته، صحبت هاي زيادي پيرامون اين 
موضوع شكل گرفته است. درواقع تلويزيون كه سال ها قبل 

به صورت مداوم به توليد تله تئاتر مي پرداخت ...

ذوب آهن در روزی كه 18 بازيكن تيمش را به دليل ابتال به 
كرونا در اختيار نداشت، در برابر شهرخودرو شكست خورد. 
رحمان رضايی سرمربی ذوب آهن در نشست خبری پس از 

بازی به شدت از عملكرد سازمان ليگ انتقاد كرد...

داود فتحعلی بيگی، هنرمند باسابقه تئاتر و فعال نمايش های 
ايرانی با تاييد اين خبر گفت: ايشان در سال های پايانی عمر 
خود با بيماری پاركينسون مبارزه كرد ولی اين اواخر بيماری اش 

شدت گرفته بود و متاسفانه امروز درگذشت.

هنرمند
 تاثیرگذار تعزيه

 از دنیا رفت

دانش آموزان  برای  آموزشی  فضاهای 
استثنایی مناسب سازی می شود

مهر اله رخشانی مهر گفت: در روز جهانی معلولین بیشتر از مشکالت 
و محدودیت های آنان گفته می شود که البته الزم است مسئولین در رفع 
مشکالت و تأمین نیازهای آن ها برای برخورداری از امکانات عمومی 
تالش بیشتری داشته باشند اما نکته ای که وجود دارد ظرفیت باالی این قشر 
است که به عنوان بخشی از نیروهای مستعد، تحصیل کرده و نیروی کار ارزشمند 

باید شرایط تحصیل، اشتغال و حضور اجتماعی و اقتصادی آن ها تسهیل شود.
صفحه 2

خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
گفت:  ه  دی ما ر  د نات  متحا ا ری  ا برگز
پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده که هنوز 

هیچ یک قطعی نشده است.
از  یکی  داشت:  اظهار  حاجی میرزایی  محسن 
دستگاه هایی که بیشترین ارتباط، همکاری و هماهنگی 

را با آموزش و پرورش دارد سازمان بازرسی کل کشور 
است. آموزش وپرورش یکی از گسترده ترین دستگاه های 
کشور که با تعداد زیادی نیروی انسانی در همه نقاط کشور 
سازمان  با  را  تعامالت  بیشترین  بنابراین  داریم  حضور 

بازرسی کل کشور داریم.
صفحه 2

هنوز وضعیت برگزاری امتحانات دی ماه مشخص نیست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

حسن السجردی
در روزهـا و هفتـه هـای اخیـر ادبیـات تنـد مقامـات مختلف 
عربسـتان را در مسـائل مختلـف از جملـه در مباحـث مربـوط بـه 
مسـائل هسـته ای جمهـوری اسـالمی ایـران دیدیم و شـنیدیم.

دربـاره چرایـی ترس یـا نگرانـی و اضطراب حاکم بر سـران 
ریـاض برخـی صاحـن نظـران به تحـوالت داخلـی و برخی دیگر 
تحـوالت خارجـی جهـان بویـژه تاثیـر انتخابـات آمریـکا بـر این 
کشـور را دلیـل اصلـی تحوالت ایـن چنینی می داننـد . برخی نیز 
برایـن باورنـد کـه ماه عسـل ریاض و و اشـنگتن که بـا ادبیات و 
نگاههـای خـاص ترامپ به نمایندگـی از جمهوریخواهـان بود به 
اتمام رسـیده و عربسـتان در اسـتانه تغییر و تحول در کاخ سـفید 

بایـد خـود را آمـاده تغییرات اساسـی کند.
در چنیـن فضایی شـاید این سـوال پیش آید کـه ریاض مگر 
چـه کـرده کـه این چنیـن از تغییـر حکومـت در آمریـگا نگران و 
هراسـان اسـت و حتی در اقدامی پیش دسـتانه روز گذشـته روابط 
خـود بـا قطر را به اشـتی کشـانید و در تالش بـرای ارتقای روابط 

خـود بـا ترکیه، عراق و برخی کشـورهای دیگر اسـت.
بـه نظـر مـی رسـد دسـت کـم سـه اتفـاق مهـم در روابط 
امریـکا عربسـتان در دوران جدیـد )بقـدرت رسـیدن جوبایـدن( 
اسـت کـه مـی توانـد مبنـای تحـوالت اتی قـرار گیرد و سـنگ 
بنـای ایـن سـه موضـوع میتوانـد چشـم انـداز روابـط دو کشـور 

را تداعـی کنـدک:
1-  پرونـد قتـل خاشـقچی بـا تمامی حواشـی و مسـائل آن 
چنـان بـر دمکراتهـا تاثیرگـذار بـوده کـه نه تنهـا نمیتواننـد آن را 
از مخیلـه خـود بیـرون کننـد بلکـه تاکید بـر پیگیـری موضوع تا 

حصـول نتیجـه دارند.
2- پرونـده تحـوالت  حقـوق بشـری در عربسـتان نیز تابعی 
از روابـط حاکـم بـر دو طـرف اسـت کـه بطـور حتـم در دورات 
حاکمیـت دمکراتهـا مـی تواند جزو اولویـت های آنان قـرار گیرد 
و حتـی مبنایـی برای همـکاری، امتیازات، قراردادها و بده بسـتان 

هـای بعدی باشـد
3- جنـگ نابرابر علیه یمن کـه تاکنون نتایجی برای ائتالف 
سـعودی نداشـته ولی آثـار آن بر جامعه جهانـی بگونه ای که می 
تواند دسـتاویز ارتباطات واشـنگتن با ریاض باشـد و حاکمان کاخ 

سـفید با ورود در این موضوع بر ریاض فشـار بیاورند.
سـخن آخـر اینکـه همـه تالشـها، رایزنـی هـا و ابتکارعمل 
هـای حاکمـان سـعودی یـک اقـدام پیـش دسـتانه بـرای تحمل 
فشـار احتمالـی واشـنگتن بـر ایـن کشـور و داشـتن راهـکاری 
جایگزیـن بـرای حفـظ تـاج و تختی اسـت کـه بدلیـل اختالفات 
عمیـق داخلـی شـکننده بـه نظر می رسـد و شـاید فشـار بیرونی 

فروریختـن آن را تسـهیل کنـد.

سرمقاله
ترس عربستان از چیست ؟

محمدرضا اسالمی*
سال ها پیش مرحوم دکتر حسن حبیبی کتابی در شرح احواِل زندگی اش 
منتشر کرد. او  عنوان آن کتاب را گذاشت: »حسِب حاِل یک دانشجوِی 
حرفه ای!«. شخصا باور دارم که زندگِی دانشجویی از یک حدی نباید طوالنی 
تر شود و فرد باید بتواند با فاصله گرفتن از حال و هوای دانشجویی، وارد 
جریاِن زندگِی عادی شود. »زندگی دانشجویی« واجِد محدودیت هایی است 
و این محدودیت ها در کوتاه مدت بسیار »سازنده« ، ولی در بلند مدت می 

تواند بسیار مخرب باشد.
بلند  در  درآمد،  بدون  زندگِی  و  است  درآمد  مستلزم  واقعی،  زندگِی 
مدت، مخرب است. یکی از بزرگترین مشکالِت دوره دکترا در ایران است 
که دانشجو، درآمدی ندارد. لذا همزمان با دانشجوِی دکترا بودن باید »کار« 
کند. این باعث می شود که دوره دکترا در ایران شدیدا »بی کیفیت« شود. 

عمال دکترا تبدیل می شود به یک »تایتل«.
زندگی دانشجویِی بلند مدت، وقتی مفهوم دارد که در کشور »بورسیه 
های تحصیلی« شکل گرفته باشد و »دانشجوِی حرفه ای« بتواند چندسال 
»متمرکز« روِی یک موضوع »کار« کند. )حدود ده هزار ساعت روی »یک 

موضوع« وقت بگذارد، نه اینکه سه/چهار مقاله تولید کند!(
در ژاپن و آمریکا دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس ناگزیر است که 
در »شهریه دادن« به دانشگاه، مشارکت کند )یا تماِم شهریه را بدهد، یا 
اینکه بخشی از شهریه را(، و لذا بسیاری از دانشجوهای دوره لیسانس )و 
بعضا فوق لیسانس( همزمان با تحصیل، »کار پاره وقت« )که در ژاپن به 
آن »آروبایتو« می گویند( انجام می دهند ولی دانشجوی دکترا چون از 

دانشگاه )یا استادش( »پول« می گیرد، روی پژوهش »متمرکز« است. این 
در ایران برعکس است! چرا؟ چون یک باوِر عمومی هست که هزینه تحصیل 
دوره لیسانس )و فوق لیسانس( را باید »دولت« بدهد و هزینه تحصیِل دوره 
دکترا را »خوِد دانشجو« باید با کار کردن در شرکت ها یا موسسات دربیاورد!

تا زمانی که تمام باِر آموزش عالی در دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد 
را روی دوِش دولت بگذاریم )فرقی هم نمی کند چه دولت حسن روحانی 
باشد چه دولت محمود احمدی نژاد( و بعد باِر تحصیل در دوره دکترا را روِی 
دوِش »خوِد دانشجو« بگذاریم )!(، مسئله »کیفیت آموزش - پژوهش« در 
ایران اصالح نخواهد شد.دانشجوی لیسانس در سن و سالی است که بتواند 
بفهمد در زندگی هیچ چیزی »مفت« )بی هزینه( نیست. لذا باید در هزینه 
های آموزش عالی »مشارکت« کند. دانشجوِی دکترا هم در سن و سالی 
است که می خواهد »عصارۀ زندگی و استعدادش« را روی یک موضوع 

بگذارد، لذا باید پول بگیرد.
این مفهوِم ساده، در ایراِن ما، برعکس جا افتاده است. چرا؟ داستان 

مفصلی دارد. )که در این مجال – یک فرسته تلگرامی- نمی گنجد(
شوربختانه و دردمندانه یکی از بهترین مجموعه های آموزشی دنیا با 
انبوهی ساختمان و امکانات آموزشی، تحت عنوان یک کلمه )که بعدها باِر 
توهین به خود گرفت: »آزاد«( نتوانست به سطِح دانشگاههای مطلوب دنیا 

برسد و بی کیفیت باقی ماند.
یعنی همان پس زمینه ذهنیت عمومی، که گمان می کند تحصیل 
باید »مفت« باشد، گمان می کند اگر کسی برای تحصیل پول داد، یعنی 

که به »دانشگاِه بی کفیت« رفته است.

تا همیشه، یک »دانشگاِه دست  آزاد  این ذهنیت باعث شد دانشگاِه 
دوم« باقی بماند. دردناک بودِن این واقعیت، وقتی است که بدانیم بسیاری 
از دانشگاه های صاحبنام در آمریکا »دانشگاِه آزاد« بوده/هستند. تحصیل 
در آنها از جیِب دولت نبوده/نیست. دانشجو خودش در »اقتصاِد آن دانشگاه« 

)و در هزینه های تحصیلش( مشارکت دارد.
یکی دیگر از نمادهای این برعکس فکر کردن )در بحث دانشگاه( را 
می توان با نگاه به سازمانهای #نظام_مهندسی در ژاپن و آمریکا و مقایسه 
با کشورمان مالحظه کرد. تعداد مهندسین دارای »پروانه نظام مهندسی 
)با  آمریکا  در  که  درحالی  است  نفر  600هزار  حدود  ایران  در  ساختمان« 

جمعیتی بیش از چهار برابر جمعیت ایران( این عدد 800هزار نفر است!
تربیِت این تعداد مهندس در یک بازار کار محدود، نمونه دیگری از 
سیاستگزاری اشتباه و درک ناصحیح از مفهوم دانشگاه و دانشجویی است.

به عنوان یک دانشجوی حرفه ای که )خواسته یا ناخواسته( عمرش در 
مسیر جریان زندگی دانشگاهی قرار گرفت، نمی دانم چرا باید روز دانشجو 

را تبریک گفت؟ وقتی که ماهیِت دانشگاه برعکس است.
تبریک از چه بابت؟

از بابت اینکه آفرین بر شما که قرار است »تایتل« دکترا را کسب کنید؟
روز دانشجو مبارک اگر که به مفهوم »دانشگاه« از منظر صحیحش 

نگاه کنیم.
دانشگاه باید بتواند در »حل مشکالت امروز اجتماع« مشارکت کند، نه 

اینکه »مدرک دکترا« صادر کند.
* مدرس دانشگاه در گرایش مهندسی سازه

دیدگاه

دردهای دانشگاه و زندگی دانشجویی

فضاهای آموزشی برای دانش آموزان استثنایی 
مناسب سازی می شود

صفحه 2

رئیس جمهور با گرامیداشـت روز دانشـجو، شانزدهم 
آذر را نمـاد خردگرایـی، آزادی خواهـی و روز تجلیـل از 
مبارزات سرنوشت سـاز دانشجویی دانست و اظهارداشت: 
قدم های اسـتوار دانشـجو، همواره همگام و همراه با ملت 
بـزرگ ایـران بـوده و دانشـجوی این سـرزمین به همان 
انـدازه کـه در عرصه دانـش فعال اسـت، در صحنه دفاع 
از کیـان و هویـت دینـی و ملـی خـود نیـز امیدآفریـن و 

فداکار اسـت. 
در پیـام حجت االسـالم حسـن روحانی آمده اسـت: 
شـانزدهم آذر در تقویم ما؛ نماد خردگرایی، آزادی خواهی 
و روز تجلیل از مبارزات سرنوشت سـاز دانشـجویی است. 
دانشـجویان فهیـم و بصیـر کشـور، همواره ثابـت کردند 
کـه دانشـجو نـه فقط جوینـده دانـش، جوینـده آزادی و 

اسـتقالل هم هست.

ایـن رخـداد بـه خوبـی ثابـت کـرد کـه قدم هـای 
اسـتوار دانشـجو، همـواره همـگام و همـراه بـا ملـت 
بـزرگ ایـران بوده و دانشـجوی این سـرزمین به همان 
انـدازه کـه در عرصه دانش فعال اسـت، در صحنه دفاع 
از کیـان و هویـت دینـی و ملـی خـود نیـز امیدآفرین و 

اسـت. فداکار 
صفحه 2

معاون وزیر راه و 
شهرسازی:

با افزایش 
تولید، 

سوداگران 
مسکن را حذف 

می کنیم
صفحه 3

بودجه 1400 و امیدواری 
به بهبود اقتصاد ايران

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، در 
نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: بر اساس شرایطی که بودجه 
سال 1۴00 تنظیم شده، این بودجه حاوی پیام های روشن، متعدد و بیانگر 
وضع اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعاالن اقتصادی و 
هم عموم مردم می توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را از پیام های بودجه 
دریافت و مسئوالن مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی نیز این پیام ها را 

صفحه 3به طور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.

واکنش

بی ریشه ها تاریخ بخوانند
نماینده مردم خرم آباد و چگنی گفت: افراد کوچک و پرحاشیه که با 
توهین به اقوام نجیب و بزرگ ایران سعی در بزرگ کردن خود را دارند 
بدون تردید در زمین دشمن بازی می کنند و خواسته یا ناخواسته طراحی 

های سرویس های امنیتی علیه ملت ایران را جامه عمل می پوشانند.
مرتضی محمودوند در واکنش به اشهرات اخیر یکی از بازیگران درباره 
قوم لُر اظهار داشت: در این مقطع حساس امنیتی و بحرانی که مردم سرافراز 
و بصیر ایران با وحدت و انسجام مثال زدنی خود جانانه مقابل بدخواهان 
درس  تا  بگذریم  حرکات  قبیل  این  کنار  از  سادگی  به  نباید  اند،  ایستاده 
عبرتی باشد برای هر کس و ناکسی که عظمت ستودنی ایرانیان اصیل و 

نجیب را به سخره می گیرد.
 این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: اصالت 
تردیدناپذیر، تاریخ سترگ، قدمت چند 10 هزار ساله و فرهنگ غنی قوم لر به 
عنوان یک تمدن با شکوه بر هیچ کس پوشیده نیست و نیاز به تشریح ندارد.

محمودوند عنوان کرد: به امثال این بی ریشه ها اکیدا توصیه می کنم 
سرگذشت غرور انگیز و سراسر افتخار بانوان مومن و موحد سرزمینم که 
همچون پرچمی باعظمت و بر افراشته در طول تاریخ است را مطالعه کنند؛ 
بانوان افتخار آفرینی  همچون سردار بی بی مریم و از همین تبار، بزرگ 

بانوی شجاع و قهرمان هخامنشی،  نجیب زاده انشان بانو »یوتاب« و هزاران 
شیر زن دیارم که از حیث بزرگی و نجابت کم نظیر هستند.

افرود: رزمندگان و شهدای دشمن شکن دفاع مقدس به دست  وی 
همین مادران تربیت و پرورش یافتند، این یادآوری ها بدان جهت است 
تا بار دیگر به خود اجازه ندهند نام پرافتخار لُر پارسی تبار را با بی ادبی 
بر زبان کثیفشان جاری کنند و بدانند که جغرافیای لُر در طول تاریخ مهد 
پرورش شیرزنان و اَبَرمردانی بوده است که همواره پرچمدار دفاع از وطن و 

پاسدار تمامیت ارضی ایران عزیز بوده و هستند.
نماینده خرم آباد و چگنی خاطرنشان کرد: پیگیری های قضایی در 
این خصوص آغاز شده است و اینگونه افراد دون مایه و گستاخ که حتی 
مایل نیستم نام و نشان حقیر آنان را مکتوب و بر زبان جاری کنم به یاری 
خداوند متعال و پشتوانه مردم شریف و غیرتمند ادب و تربیت خواهند شد و 
انتظار می رود که دستگاه محترم قضایی مجازات اینگونه جرایم را با هدف 

بازدارندگی به انجام رساند.
ها،  گروه  قالب  در  که  افراد  برخی  به  خطاب  اما  افزود:  محمودوند 
موسسات و تشکل های مردم نهاد خودخوانده خود را لُر معرفی کرده و با 
طراحی هدفمند به این قبیل موضوعات در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان 

ملت ایران دامن می زنند و موضع گیری هایی مشکوک و هدفمند دارند، 
با اشرافیت کامل اعالم می کنم که شما نه تنها لُر نیستید بلکه هیچ خط و 
ربطی هم به این قوم بزرگ ندارید و بدون شک با ایجاد بقالی هایی تحت 
عنوان فعالیت های اجتماعی درصدد خرید محبوبیت و یا انجام بخشی از 

طراحی دشمن در جهت ناامنی و آشوب هستید.
 یکی از بازیگران اخیرا در اظهار نظری گفته است »ماشاءاهلل دخترهای 
امروزی سر و وضعشون نیکول کیدمنه، طرز فکرشون لُر« که باعث واکنش 

قشر عظیمی از مردم و به ویژه هم میهنان لر به این مطلب شده است.
* سلبریتی بی سواد!

در همین رابطه، نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی نسبت 
به آن اظهارنظر سخیف درباره مردم لر واکنش نشان داد. 

حسین بامیری در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »اصالت را 
نه می توان خرید و نه می توان ادا درآورد و نه می توان با بَزک و دوزک 
ظاهری بهش رسید، اصالت واقعی به محیط زندگی ما، و تالش برای تغییر 
در جهت انساِن بهتر شدن بستگی دارد… این که تن به هر کاری ندیم 
بی عرضگی نیست، طرز تفکر قوم لُر عشق ورزیدن است نه عشق دزدیدن. 

سلبریتی بی سواد ، من با افتخار لرم .«
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هنوز وضعیت برگزاری امتحانات دی ماه مشخص نیست
وزیر آموزش و پرورش در خصوص 
گفت:  دی ماه  در  امتحانات  برگزاری 
ارائه شده  زمینه  این  در  پیشنهادهایی 

که هنوز هیچ یک قطعی نشده است.
یکی  داشت:  اظهار  حاجی میرزایی  محسن 
همکاری  ارتباط،  بیشترین  که  دستگاه هایی  از 
و هماهنگی را با آموزش و پرورش دارد سازمان 
بازرسی کل کشور است. آموزش وپرورش یکی از 
گسترده ترین دستگاه های کشور که با تعداد زیادی 
نیروی انسانی در همه نقاط کشور حضور داریم 
بنابراین بیشترین تعامالت را با سازمان بازرسی 

کل کشور داریم.
وزیر آموزش وپرورش با اشاره به شرایط ناشی 
از کرونا، تصریح کرد: تمام مسیرهایی که تا قبل 
از کرونا می رفتیم با شیوع این ویروس و تعطیلی 
مدارس مسدود شد و باید مسیرهای جدیدی را 
ایجاد و جایگزین می کردیم بنابراین در این راستا 
نیازمند هماهنگی و همکاری با سازمان بازرسی 

کل کشور است.
وی بابیان اینکه همکاری بسیار خوبی بین 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  و  آموزش وپرورش 
انسانی  نیروی  آموزش  مقررشده  و  دارد  وجود 
آموزش وپرورش توسط این سازمان در موضوعات 
موردتوجه سازمان بازرسی انجام شود، گفت: در 
مورد برخی از قوانینی که معطل مانده و موردنیاز 
آموزش وپرورش است مقررشده سازمان بازرسی 

کل کشور همکاری الزمه را ارائه دهد.
وی ادامه داد: سرمایه اصلی آموزش وپرورش 
با  ما  همکاری  بنابراین  است  جامعه  اعتماد 
هم  و  عمومی  اعتماد  می تواند  سازمان  این 

مجموعه  به  را  نظام  ارکان  مجموعه  اعتماد 
آموزش وپرورش افزایش دهد.

هفته های  متعدد  جلسات  به  اشاره  با  وی 
دی ماه،  امتحانات  برگزاری  خصوص  در  اخیر 
عنوان کرد: با یک وضعیت ثابت روبه رو نیستیم 
به  توجه  با  بنابراین  است  متفاوت  شرایط  بلکه 
مشغول  ما  همکاران  کرونا  ستاد  صالحدیدهای 
بررسی و مطالعات در این زمینه و همچنین تعامل 
آموزشی هستند و  با ستاد ملی کرونا و معاونان 
تا قبل از شروع امتحانات روش برگزاری اعالم 
خواهد شد.وی اضافه کرد: آزمون های حضوری 
و مجازی هر دو در دستور کار خواهد بود در این 
را  آزمون  مختلف  روش های  و  کیفیت ها  زمینه 
بررسی و شناسایی کردیم آنچه برای ما مهم است 
استفاده از روش های اطمینان بخش در برگزاری 
از فراگیری محتواهای درسی  تا  امتحانات است 
توسط دانش آموزان مطمئن شویم بنابراین همه 

تالش ما در این راستا است.
بر  کرد:  خاطرنشان  آموزش وپرورش  وزیر 
نهایی  امتحانات  برگزاری  از  ما  ارزیابی  اساس 

سال ۹۹، تعداد شرکت کنندگان و هم نمرات دانش 
آموزان در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است 
از سال تحصیلی  اینکه بخشی  علیرغم  بنابراین 
کار  نتیجه  اما  داشتیم  مجازی  به صورت  را  قبل 

قابل قبول بود.
وی در خصوص برگزاری امتحانات در دی ماه 
گفت: پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده که هنوز 

هیچ یک قطعی نشده است.
در  پرسشی  به  پاسخ  در  میرزایی  حاجی 
حق التدریس  نهضتی،  نیروهای  جذب  خصوص 
و پیش دبستانی بر اساس مصوبه مجلس، گفت: 
همه مواردی که در قانون آمده است حتمًا رعایت 
استخدام  این اساس قطعًا  بر  افراد  و  خواهد شد 
شرایط  واجدان  از  بخشی  بنابراین  شد  خواهند 
امسال و تعدادی هم سال آینده استخدام می شوند 
امسال متناسب با بودجه اختصاصی 2۵ هزار نفر 
را جذب کردیم که باید دوره یک ساله را بگذرانند 
و برای بقیه افراد نیز درخواست ردیف استخدامی 
کردیم در این خصوص جای هیچ نگرانی برای 

افراد مشمول نیست.
وی درباره حذف بخاری های غیراستاندارد 
اقدام  اخیر  از مدارس کشور، گفت: در دو سال 
بزرگی در این زمینه انجام شده، در تمام مناطقی 
نفتی  به گاز داشته اند بخاری های  که دسترسی 
مناطق  سایر  خصوص  در  شدند  جمع آوری 
پیش بینی شده  بودجه  نون  قا در  هم ظرفیتی 
آموزش وپرورش،  وزارت  همکاری  با  تا  است 
وزارت نفت و سازمان برنامه وبودجه و تخصیص 
برای  مشکل  این  نفت  وزارت  سوی  از  اعتبار 

همیشه حل شود
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند
شناور باری »توران« غرق شد

یک شناور باری در حوالی دهانه خور عبداهلل در نزدیکی بندر ام قصر 
غرق شد.

، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با اعالم این خبر، اظهار داشت: 
شناور باری »توران« که 10 آذرماه از بندر خرمشهر به سوی بندر ام القصر 
عراق حرکت کرده بود، در حوالی خور عبداهلل غرق شد، اما با حضور به موقع 

شناورهای امداد و نجات عراق، تمام سرنشینان شناور نجات پیدا کردند.

تصادف در محور تبریز - ارومیه ۲ کشته  برجای گذاشت
حادثه رانندگی در محور تبریز به ارومیه دو نفر کشته درپی داشت.

این حادثه بر اثر برخورد شدید دو تانکر سوخت که یکی حامل گازوئیل 
و دیگری فاقد مواد سوختی بود و یک تریلی در محدوده گمیچی به طرف 

آق گنبد اتفاق افتاد و باعث آتش سوزی شدیدی شد.

تحقیق از همسر مقتول راز قتل را  برمال  کرد
فرمانده انتظامی زرندیه گفت: راز قتل مرد جوانی که در شهر مامونیه 
شهرستان زرندیه به قتل رسیده بود، در تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس 

از همسر مقتول برمال شد.
سرهنگ روح الدین یوسف وند گفت: در روزهای پایانی تابستان امسال 
گزارشی از کشف جسد فردی در اطراف شهر مامونیه به مرکز فوریت های 
پلیس 110 اعالم شد و انجام تحقیقاتی تخصصی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت و بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی، بازجویی های تخصصی خود را 

از آشنایان و بستگان مقتول آغاز کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه ادامه داد: سرانجام سرنخ هایی از دست 
داشتن یکی از بستگان مقتول در این حادثه به دست آمد و در ادامه مشخص 

شد قتل با همدستی همسر مقتول انجام شده است.
یوسف وند تصریح کرد: با دستگیری همسر مقتول مشخص شد قتل 
به دلیل برخی مشکالت خانوادگی و با طرح نقشه قبلی و همدستی همسر 

مقتول با دو مرد دیگر انجام شده است.

زن جوان قربانی سیالب در دشتستان شد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر از پیدا شدن و شناسایی جسد 

زن جوان غرق شده در سیالب دشتستان خبر داد.
غالمرضا حاجیانی گفت: متاسفانه در پی بارندگی شدید در مناطق مختلف 
استان بوشهر، در شهر برازجان و در نزدیکی یکی از کارخانه ها،  بانویی در آب 
غرق شد که پس از چند ساعت جستجو، جسد پیدا و مشخص شد بانویی 

3۵ ساله بوده که بر اثر سقوط در یکی از دره های فصلی جان باخته است.

شاخ فضای مجازی دستگیر شد
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری مردی خبر داد که با انتشار 

تصاویر خصوصی زنی جوان بیش از 30هزار دنبال کننده پیدا کرده بود.
سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: چندی پیش و در پی مراجعه 
یکی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه شکایت مبنی بر  انتشار تصاویر 
فضای  در  او  برای  مزاحمت  ایجاد  و  مجازی  فضای  در  خصوصی اش 
قرار  فتا  پلیس  ماموان  دستورکار  در  موضوع  به  رسیدگی  اینستاگرام، 
گرفت و در جریان تحقیقات مشخص شد فردی با استفاده از عکس ها 
برای خود صفحه ای در فضای مجازی  و تصاویر خصوصی زنی جوان 
دنبال کننده هم  از 30هزار  بیش  و در عرض مدتی کوتاه  ایجاد کرده 

به دست آورده است. 
وی  افزود فردی را که اقدام به ایجاد حساب کاربری با  تصاویر زن 
جوان کرده بود در یکی از استان های غربی کشور شناسایی  و دستگیر شد.

 ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور
 از هفته آخر آذر شروع می شود

برای  سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام 
پذیرش بدون آزمون در آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ از هفته آخر آذرماه 

انجام می شود.
فاطمه زرین آمیزی  اظهار داشت: مرحله ثبت نام پذیرش با سوابق 
تحصیلی )معدل( کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ )صرفاً فقط برای 
همین سال( در هفته پایانی آذرماه برای تمام زیر نظام های از جمله دانشگاه 
آزاد اسالمی به صورت متمرکز و توسط سازمان سنجش انجام می گیرد.

وی افزود: اطالعات رشته ها از دانشگاه ها در حال جمع آوری است 
و تنها رشته محل هایی در این مرحله پذیرش قرار می گیرند که فاقد 
انتخاب رشته کننده باشد و تعداد افراد ثبت نامی آن کمتر از ظرفیت 
مجاز آن باشد. اعالم درخواست پذیرش رشته محل در این مرحله توسط 

دانشگاه پذیرنده انجام می گیرد.
سخنگوی سازمان سنجش اظهار داشت:  ثبت نام و انتخاب رشته از 
روز سه شنبه 2۵ آذر ۹۹ از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد 
و ثبت نام از متقاضیان نیز تا روز یکشنبه 30 آذر ۹۹ ادامه خواهد داشت. 
شروع به تحصیل این داوطلبان از نیمسال دوم و بهمن ماه خواهد بود.

انتشار دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰
دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
1۴00 در سایت سازمان سنجش منتشر شد. ثبت نام در این آزمون از 

امروز 16 آذر آغاز شد.
متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
1۴00 و بیست و ششمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور 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.
ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1۴00 از امروز 
یکشنبه 16 آذر ۹۹ آغاز شد و مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه 23 آذر 
۹۹ ادامه دارد. ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت 

اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.
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.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت 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 ۹00 هزار ریال )۹0 هزار تومان( به 
عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک کد رشته امتحانی، نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.
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مسئول انفعال جوانان، مدیران دانشگاهی هستند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
دانشجویان باید در دانشگاه ها به دور از زد و خورد های سیاسی به 
دنبال راهکار برای حل مشکالت کشور بوده و در جهت حل مشکالت 
به سراغ  راهکارها  به  پرداختن  به جای  نه  کنند  بحث  باهم  کشور 

کارهای سیاسی بروند. 
فریدون عباسی دوانی با حضور در ششمین نشست تخصصی 
مجازی یکشنبه های سیاسی دولت آینده موسوم به دولت مردمی و تحول 
گرا که از سوی جامعه اسالمی مدیران با موضوع جنبش دانشجویی و 
ارزش های انقالب اسالمی برگزار شد، بیان کرد: حوادثی که در 16 
آذر سال 1332 اتفاق افتاد و شهادت سه تن از دانشجویان یک موضوع 
اصلی را به دنبال داشت که آن نیز استکبار ستیزی بود. این حرکت 
ادامه یافت تا در 13 آبان سال ۵8 نیز تسخیر النه جاسوسی و بیرون 

راندن غربی ها از صحنه دیپلماسی ایران را رغم زد.
وی در ادامه اظهار کرد: در این روز باید از افرادی تقدیر کنیم که 
استکبار ستیز بوده و ماهیت 16 آذر را فراموش نکرده و ستیز خود را 
با استکبار نشان می دهند. متاسفانه در سال های اخیر شاهد بودیم تا 
دشمنان از 16 آذر استفاده کرده تا آن را به مبارزه با جمهوری اسالمی 
تبدیل کنند. بنده توصیه می کنم به همه جوانان این روز را اختصاص 
دهند به مبارزه با استکبار و اگر انتقادی به جمهوری اسالمی دارند در 

روز دیگری مطرح کنند.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
اگر بخواهیم به دنبال این پاسخ باشیم که دانشجویان باید چگونه با 
استکبار مبارزه کنند، باید گفت که نسل جدید باید انقالب اسالمی را 
به تمدن نوین اسالمی برساند. ما نیاز داریم ضعف های ایدئولوژی خود 
را جبران کنیم و ایدئولوژی انقالب را به بقیه کشور های دنیا معرفی 
کنیم. دانشجو باید دانشجو بودن خود را ثابت کند. اگر عنوان دانشجو 

را می گیرد باید خوب درس بخواند و کارکند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: علم و فناوری از مشخصه ها تمدن 
سازی است چراکه علم و فناوری زیر بنای دفاع و تولید ثروت است. اگر 
می خواهیم تمدن سازی کنیم باید کشورمان از نظر دفاعی قوی باشد. 
نکته بعدی بحث تولید ثروت است که اشتغال را نیز به دنبال دارد. اگر 
می خواهیم تمدنی رشد یافته باشیم باید در همه ابعاد قوی شویم. ثروت 

تنها مال نیست بلکه منابع انسانی نیز جزئی از آن است.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

دانشجویان نبض بیدار جامعه هستند
نماد  را  آذر  با گرامیداشت روز دانشجو، شانزدهم  رئیس جمهور 
خردگرایی، آزادی خواهی و روز تجلیل از مبارزات سرنوشت ساز دانشجویی 
دانست و اظهارداشت: قدم های استوار دانشجو، همواره همگام و همراه 
با ملت بزرگ ایران بوده و دانشجوی این سرزمین به همان اندازه که در 
عرصه دانش فعال است، در صحنه دفاع از کیان و هویت دینی و ملی 

خود نیز امیدآفرین و فداکار است. 
آذر  شانزدهم  است:  آمده  روحانی  پیام حجت االسالم حسن  در 
مبارزات  از  آزادی خواهی و روز تجلیل  نماد خردگرایی،  ما؛  تقویم  در 
سرنوشت ساز دانشجویی است. دانشجویان فهیم و بصیر کشور، همواره 
ثابت کردند که دانشجو نه فقط جوینده دانش، جوینده آزادی و استقالل 

هم هست.
این رخداد به خوبی ثابت کرد که قدم های استوار دانشجو، همواره 
همگام و همراه با ملت بزرگ ایران بوده و دانشجوی این سرزمین به 
همان اندازه که در عرصه دانش فعال است، در صحنه دفاع از کیان و 

هویت دینی و ملی خود نیز امیدآفرین و فداکار است.
دانشجویان مصداق نبض بیدار جامعه و سرمایه واقعی و ماندگار 
کشور و کلید سعادت فردای ایران عزیز هستند. دولت تدبیر و امید با 
تکریم رسالت تاریخی دانشجویان، نگاه نقادانه و مشارکت و حضور 
سازنده آنها در تصمیم سازی ها را برای توسعه کشور، همواره فرصتی 

ارزنده می دانسته و می داند.
در همین دوره سخت و طاقت فرسای جنگ اقتصادی و شیوع 
و  تجهیزات  زمینه  در  ویژه  به  فراوان  با کمبودهای  کرونا که کشور 
دانشجویان  و  دانشگاهیان  شد،  مواجه  پزشکی  و  بهداشتی  امکانات 
پرتالش ما در عرصه های مختلف علمی و صنعتی، نقشی پیشرو در 
کنترل و مهار کرونا داشتند و افتخاراتی خلق کردند که ثمرات آن در 

آینده بیشتر نمایان می شود.

توسز کمیته ویژه حوادث آبان  تقصیرها   به  رسیدگی 
ماه  ادامه دارد

رییس قوه قضاییه گفت: دکمیته ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی 
به حوادث آبان ماه که از همان ابتدا تشکیل شد، همچنان در حال پیگیری 

و رسیدگی به قصور و تقصیرها است.
جلسه دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی با رییس قوه قضاییه 

به مناسبت روز دانشجو برگزار شد.
رئیسی در این نشست اظهار داشت: آمریکای سال 32، امروز به 
مراتب ضعیف تر شده است. رسوایی که امروز آمریکایی ها در غرب به 
بار آوردند رسوایی است که با هیچ چیز پوشیده نمی شود و این رسوایی 

روز به روز بیشتر می شود.
وی افزود: در این شرایط نشان ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا 
امری سخت نادرست و خطاست و بزک کردن آمریکا به عنوان امریکای 

خوب و بد، امر خطایی است.
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AMD احتماال روی تراشه آرم برای رقابت 
با M1 اپل کار می کند

بر اساس شایعه ای جدید، ای ام دی در حال ساخت دو تراشه ی 
اختصاصی آرم است که یک از آن ها حافظه ی رم مجتمع دارد. این 
 M1 2021 به عنوان رقیب تراشه ی CES تراشه ها احتماال در مراسم

اپل معرفی می شوند.
توسعه دهندگان  جهانی  کنفرانس  برگزاری  جریان  در  اپل 
از  استفاده  دارد  قصد  سال ها  از  پس  که  کرد  اعالم   )WWDC(
تراشه های اینتل را در کامپیوتر های سری مک کنار بگذارد و سراغ 
تراشه هایی اختصاصی بر پایه ی معماری آرم )ARM( برود. اپل با 
 Apple( معرفی نخستین تراشه ی سری اپل سیلیکون با نام ام وان
به  را  تراشه  صنعت   ،One More Thing همایش  در   )M1

 لرزه درآورد.
هم زمان با تراشه ی M1، کامپیوتر های مک بوک ایر و مک بوک 
پرو و مک مینی جدید با این تراشه معرفی شدند و بررسی کارشناسان 
نشان می دهد این کامپیوتر ها ضمن داشتن قدرت پردازشی مناسب، 
انرژی کمی مصرف می کنند. تحلیلگران می گویند آرم، آینده ی صنعت 
تراشه را تشکیل می دهد و اگر شرکت هایی نظیر اینتل و ای ام دی 
)AMD( که امروزه به طور جدی روی معماری x86 کار می کنند، 
نتوانند رقیبی در خور برای اپل ام وان معرفی کنند، از قافله عقب می مانند.

از همان روزهای اولیه ی معرفی ام وان برخی رسانه ها اعالم 
کردند اینتل و ای ام دی برنامه های خاصی در سر می پرورانند. طبق 
شایعه ی جدیدی که به تازگی بحث های زیادی به  راه انداخته، ای ام 
دی تقریبا آماده است تا از تراشه ای اختصاصی بر پایه ی معماری آرم 
برای رقابت مستقیم با تراشه ی ام وان پرده برداری کند. این شایعه از 
 Mauri سوی یکی از افشاگران صنعت سخت افزار با نام کاربری

QHD منتشر شده است.
Mauri QHD می نویسد ای ام دی فرایند کار روی دو نسخه 
از تراشه ی مورد بحث را آغاز کرده است که یکی از آن ها حافظه ی 
رم یکپارچه دارد و در دیگری خبری از حافظه ی رم یکپارچه نیست. 
بر اساس آنچه Mauri QHD می نویسد، نمونه ی اولیه ی تراشه ی 

ای ام دی »تقریبا آماده« است. 

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
با  معلوالن  جهانی  روز  مناسبت  به  مدارس 
فضای  مناسب سازی 12۹6  از  روز  این  تبریک 
آموزشی برای دانش آموزان کم توان حرکتی تا 

پایان سال ۹۹ خبر داد.
در  داشت:  اظهار  رخشانی مهر  اله  مهر 
و  مشکالت  ز  ا بیشتر  معلولین  جهانی  روز 
البته  که  می شود  گفته  آنان  محدودیت های 
الزم است مسئولین در رفع مشکالت و تأمین 
امکانات  از  برخورداری  برای  آن ها  نیازهای 
ما  ا شند  با شته  ا د بیشتری  تالش  عمومی 
نکته ای که وجود دارد ظرفیت باالی این قشر 
مستعد،  نیروهای  از  بخشی  به عنوان  که  است 
تحصیل کرده و نیروی کار ارزشمند باید شرایط 
تحصیل، اشتغال و حضور اجتماعی و اقتصادی 

آن ها تسهیل شود.
توسعه  نوسازی،  سازمان  داد:  ادامه  وی 
و  بوده  پیشرو  زمینه  این  در  مدارس  تجهیز  و 
توجه خاصی را به منظور مناسب سازی فضاهای 
جسمی  کم توان  آموزان  دانش  برای  آموزشی 
رمپ،  ایجاد  ازجمله  که  است  داشته  حرکتی  و 
آسانسور، باالبر و تعبیه ورودی های مناسب در 
آبخوری  ایجاد  و  درس  کالس های  و  مدارس 

و سرویس های بهداشتی مناسب داشته است.
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 

پژوهشی،  طرح های  انجام  افزود:  مدارس 
استانداردها،  و  ضوابط  تدوین  و  تحقیقاتی 
و  ظواهر  اساس  بر  آموزشی  فضاهای  طراحی 
استانداردهای تهیه شده و مناسب سازی فضاهایی 
انجام شده توسط  اقدامات  از مهم ترین  آموزشی 
راستای مناسب سازی فضاهای  این سازمان در 
نیازهای  با  آموزان  دانش  برای  کشور  آموزشی 

ویژه است.
وی در پایان گفت: درمجموع تا پایان مهرماه 
۹۹، ۷2۵ فضای آموزشی در کشور برای دانش 

آموزان کم توان جسمی و حرکتی مناسب سازی 
شده است که تا پایان سال ۹۹، تعداد ۵۷1 فضای 
فضاهای  مجموع  و  شده  مناسب سازی  دیگر 
 2۹6 و  هزار  یک  به  کشور  شده  مناسب سازی 

فضا خواهد رسید.
 2۵ ،۹۹ اول سال  در شش ماهه  همچنین 
پروژه با 1۹3 کالس درس به بهره برداری رسید 
درس  کالس   3۴0 با  دیگر  پروژه   ۵۴ تعداد  و 
خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز تاپایان 

سال افتتاح می شود.

فضاهای آموزشی برای دانش آموزان استثنایی مناسب سازی می شود
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رئیس جمهوری گفت: با وجود داشتن 
ابزارهای عملیاتی و تجربه های ارزنده، 
آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت 

ظرفیت  به  رسیدن  به منظور  بیشتر 
کامل برای صادرات را داریم.

اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، 
در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی 
که  شرایطی  اساس  بر  گفت:  دولت 
بودجه سال 1۴00 تنظیم شده، این 
بودجه حاوی پیام های روشن، متعدد 
و بیانگر وضع اقتصادی کشور در سال 
آینده است و از این نظر هم فعاالن 
اقتصادی و هم عموم مردم می توانند 

پیام های  از  را  آینده  سال  اقتصادی  روشن  افق 
حوزه های  با  مرتبط  مسئوالن  و  دریافت  بودجه 
مختلف اقتصادی نیز این پیام ها را به طور شفاف 

برای افکار عمومی بیان کنند.
بودجه سال  پیام های  از مهم ترین  افزود:  وی 
آینده حمایت از اقشار کم درآمد با در نظر گرفتن 
در  تورم  جبران  معیشتی،  هدفمند  پرداخت های 
دستمزد کارکنان، کارگران و حقوق بگیران، تأمین 

نیازهای مردم، تأمین  کاالهای اساسی مبتنی بر 
مواد اولیه برای تولید کارخانه ها و مهم تر از همه 
سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت های کشور 

است و دیگر موارد نیز در روزهای آینده برای مردم 
تشریح می شود.

رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت آمادگی برای 
رساندن تولید نفت کشور به ظرفیت طبیعی برای 
صادرات تصریح کرد: به دلیل تحریم های قبل از 
برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت هایی روبه رو 
تحریم ها،  رفع  و  برجام  شدن  عملی  با  اما  شد، 
توانستیم در مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش 

ابزارهای  وجود  با  و  برسانیم  بشکه  میلیون   2 از 
عملیاتی و تجربه های ارزنده، امروز هم این آمادگی 

برای افزایش سریع تولید نفت بیشتر وجود دارد.
جنگ  کرد:  عنوان  نی  روحا
اقتصادی آمریکا موانع متعددی برای 
صادرات نفت و محصوالت پتروشمی 
کشور ایجاد کرد، اما هیچ وقت آرزوی 
ترامپ در به صفر رساندن صادرات 
با  را  آرزو  آن  و  نشد  محقق  ایران 

خود خواهد برد.
اقتصادی  ستاد  تصمیم  براساس 
اقدام های  همه  نفت  وزارت  دولت، 
و  منابع  آماده سازی  برای  الزم 
تجهیزات صنعت نفت برای تولید و 
فروش متناسب با ظرفیت موجود را ظرف سه ماه 

آینده به کار می گیرد.
در این نشست همچنین نحوه تحقق و اجرای 
تخصیص آب و گاز رایگان به اقشار کم برخوردار 
و کم مصرف بحث و بررسی و مقرر شد پس از 
بررسی دقیق و شفاف در وزارتخانه های نفت و نیرو 
و تصویب نهایی، اطالع رسانی دقیق و شفاف برای 

افکار عمومی انجام شود.

مدیرعامل آرامکو:
قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد کرد

مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو معتقد است که بهبود قیمت نفت 
در سال 2021 قابل توجه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، امین ناصر در رویدادی صنعتی 
در هفته جاری گفت: قیمت های نفت قرار است در نیمه دوم سال آینده 
بهبود قابل مالحظه ای را تجربه کنند، بدترین شرایط  ممکن برای 

تولیدکنندگان و بازار را پشت سر گذاشته ایم.
وی افزود: هنوز در مسیر هستیم، اما معتقدم که اکنون می توانیم 

روشنایی بیشتری را در پایان مسیر ببینیم.
مدیرعامل سعودی آرامکو تصریح کرد: اگرچه هنوز درباره موج دوم 
ویروس کرونا در اروپا و ایاالت متحده آمریکا تردیدهایی وجود دارد، 

معتقدم در این لحظه بدترین شرایط را پشت سر گذشته ایم.
ناصر اظهار کرد: می توانیم در نیمه دوم سال 2021 بهبود بیشتری 
کنونی  رکود  که  کرد  نگرانی  ابراز  وی  باشیم.  داشته  نفت  بازار  در 

سرمایه گذاری، آینده نفت و گاز باالدستی را به شدت محدود کند.
مدیرعامل غول نفتی عربستان گفت: بی گمان بخش پایین دست 
سعودی آرامکو توسعه می یابد تا از رشد مورد انتظار در پتروشیمی ها بهره 
ببرد.عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان حدود یک ماه پیش گفته 
بود که بدترین شرایط بازار نفت را پشت سر گذشته ایم. این اظهار نظر 
وی در مجمع انرژی سراویک هند و دو هفته پیش از اعالم موفقیت های 
حاصل شده در تولید واکسن کرونا توسط شرکت های دارویی بیان شد.

وزیر انرژی عربستان ابراز امیدواری کرده بود که استفاده از واکسن 
در سال آینده میالدی به مقدار قابل توجهی به بهبود تقاضای سوخت 

و سفر کمک کند.

پیش بینی موسسه فیچ؛
میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۱ به ۴5 دالر می رسد

موسسه اعتبارسنجی فیچ در پی توافق اوپک پالس برای افزایش 
تولید ماهانه ۵00 هزار بشکه در روز از ابتدای سال 2021 پیش بینی 
کرد میانگین قیمت نفت برنت در سال میالدی آینده به ۴۵ دالر در 

هر بشکه می رسد.
دیمیتری مارین شنکو، مدیر ارشد فیچ به شبکه سی ان بی سی گفت: 
ما انتظار داریم سال آینده قیمتها به طور میانگین ۴۵ دالر برای نفت 
برنت باشد. این پیش بینی بر مبنای این فرض است که تقاضا حداقل 
تا نیمه دوم سال آینده ضعیف می ماند زیرا پیشرفت توزیع انبوه واکسن 

کووید 1۹ احتماال خیلی سریع نخواهد بود.
انتشار اخبار مربوط به واکسن کووید 1۹، قیمتهای نفت را ماه پیش 
باالتر برد و این حقیقت که اوپک پالس پس از یک مذاکرات طوالنی 
موفق شد درباره گام بعدی توافق کاهش تولید به توافق دست پیدا 

کند، کمک کرد قیمتها در هفته گذشته به سطح باالتری صعود کنند.
با این حال با توجه به چالشهای پیرامون توزیع واکسن و این حقیقت 
که سال آینده نفت بیشتری از سوی اوپک پالس به بازار روانه می شود، 
روند قیمتها ممکن است به زودی تغییر کند و این بدون در نظر گرفتن 
لیبی خواهد بود که از مشارکت در توافق اوپک پالس معاف است و به 
افزایش تولیدش ادامه می دهد. مارین شنکو برخالف انتظارات گسترده 
ای که برای تقویت تقاضا برای نفت پس از دسترس پذیر شدن وسیع 
واکسن کووید 1۹ وجود دارد، به سی ان بی سی گفت: واکسنها بعید 

است روی قیمتها تاثیر قابل توجهی داشته باشند.
شرکت فایزر اوایل هفته گذشته اعالم کرد به دلیل مشکالت زنجیره 
تامین، تنها نیمی از دوز واکسنهایی که برای امسال برنامه ریزی کرده 
بود را توزیع خواهد کرد. این خبر گواه آن است که توزیع انبوه واکسن 

به آن سادگی که بسیاری مایلند تصور کنند، نیست.
بر اساس گزارش اویل پرایس، مارین شنکو گفت: با در نظر گرفتن 
تقاضای ضعیف و تالش اوپک برای مدیریت عرضه و جلوگیری از 
اشباع یا کمبود عرضه در بازار، موسسه فیچ انتظار دارد میانگین قیمت 
هر بشکه نفت برنت در سال آینده ۴۵ دالر باشد. فیچ دو هفته پیش در 
گزارش »استراتژی کاالهای جهانی« به احتمال قوی تایید اضطراری 
واکسن کووید 1۹ به عنوان عامل مهم در احیای تقاضای جهانی برای 
نفت اشاره و پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در 
سال میالدی آینده به ۴8 دالر و در سال 2022 به ۵0 دالر می رسد. 
برآورد مذکور در مقایسه با پیش بینی قبلی قیمت ۵1 دالر نفت برنت در 

سال 2021 و ۵3 دالر در سال 2022 نزول داشت.

تاسیس شرکت انرژی دولتی جدید در عمان
عمان با هدف استفاده از بزرگترین بلوک نفتی خود برای استقراض، 

شرکت انرژی دولتی جدیدی تاسیس کرد.
یک نشریه دولتی اعالم کرد این شرکت که شرکت توسعه انرژی 
عمان نام دارد در شرکت توسعه نفت عمان سهامدار خواهد بود و در بلوک 
6 هم ذی نفع است. شرکت توسعه انرژی عمان فعالیتهای اکتشاف و تولید 
هیدروکربن را انجام خواهد داد و به هر روشی می تواند پول استقراض کند.

این شرکت همچنین می تواند در خارج سرمایه گذاری کرده و 
محصوالت انرژی تجدیدپذیر را خرید و فروش کند.

بلومبرگ ماه گذشته گزارش کرده بود عمان که برای تامین کسری 
بودجه فزاینده خود به مشکل برخورده است، قصد دارد 60 درصد سهم 
بلوک 6 را از شرکت توسعه نفت عمان به شرکت جدیدی منتقل کند 
که در نیمه اول سال 2021 حدود سه میلیارد دالر اوراق قرضه منتشر 
خواهد کرد. به گفته یک منبع آگاه، شرکت »جی پی مورگان چیس اند 

کو« در این زمینه به دولت عمان مشاوره می دهد.
بلوک 6 یکی از بزرگترین پهنه های نفتی در خاورمیانه است که 
6۵0 هزار بشکه در روز ظرفیت تولید دارد. شرکت رویال داچ شل 3۴ 
درصد، شرکت توتال چهار صد و نفت و گاز پارتکس دو درصد در این 

بلوک سهم دارند.

توجه دولت به اقشار کم درآمد؛ 

بودجه ۱۴۰۰ و امیدواری به بهبود اقتصاد ایران

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده؛
اعضای هیات مدیره بانک گردشگری انتخاب شدند

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده صاحبان سهام بانک گردشگری 
که با حضور 61.62 درصد سهامداران برگزار 

شد، اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
بانک  عمومی  بط  روا گزارش  به 
جلسه،  این  در  مجمع  رئیس  گردشگری، 
مدیره   هیات  اعضای  معرفی  ضمن 

پیشنهادی، سوابق اجرایی هر یک از اعضا را قرائت کرد و سهامداران 
با آنان آشنا شدند. در این جلسه، رئیس مجمع آقایان حسین ثابتی، 
مرتضی خامی ، رضا کامران ، سعید جمشیدی  و حسین رحمتی را به 
عنوان اعضای پیشنهادی هیات مدیره بانک گردشگری معرفی کرد که 
همگی با تصویب سهامداران انتخاب شدند.این گزارش حاکیست: جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک گردشگری 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد و عالوه بر حضور بیش 
از 61 درصد سهامداران، سایر صاحبان سهام به صورت زنده )آنالین( در 

جریان موارد مطرح شده در جلسه مجمع قرار گرفتند.

تشریح استحکام مالی بانک سپه از زبان چقازردی
دلیل انتخاب سپه برای راهبری طرح ملی ادغام، استحکام 

مالی این بانک بود 
سبب  به  گفت:  سپه  بانک  مدیرعامل 
سپه،  بانک  ترازنامه ای  و  مالی  استحکام 
مأموریت ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
به  بانکی  ساختار  اصالح  هدف  با  مسلح 
این  و  شد  محول  ایرانی  بانک  نخستین 
پروژه ملی تاکنون با موفقیت و بدون حاشیه 

عملیاتی شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، 

جقازردی ضمن اعالم مطلب فوق، خاطرنشان کرد: بانک سپه در نزدیک 
یک قرن حضور خود در صنعت بانکداری کشور همواره از بانک های دارای 
انضباط مالی و مؤثر در اقتصاد کشور بوده است و طبیعی است ادغام 
بانک های وابسته به نیروهای مسلح برخی از شاخص های این بانک را 
تحت تأثیر قرار دهد؛ ولی با برنامه های صورت گرفته از توانمندی های 
بانک های ادغامی برای بهبود شاخص های عملکردی و افزایش سودآوری 

استفاده بهینه خواهد شد.
وی افزود: توجه ویژه به بهبود شاخص های اثرگذار در سودآوری و 
تقویت مؤلفه های بهره وری نیروی انسانی به طور هم زمان در چند سال 

اخیر از برنامه های محوری و کالن بانک سپه بوده است.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه طی چند سال 
اخیر با شعار خدمات رسانی مناسب به اقشار مختلف مردم با رویکرد 
کسب سود فعالیت کرده و با تقویت شاخص های مؤثر در سودآوری به 

موفقیت های مطلوبی در این زمینه دست یافته است.
* سودآوری؛ مهم ترین شاخص ارزیابی عملکرد

مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به تقویت ابزارهای ارزیابی عملکرد 
افراد و واحدها در این بانک، تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد تک تک 
کارکنان و واحدهای مختلف بانک سپه، سودآوری یکی از مهم ترین و 
شاخص هاست و این شاخص در درجه بندی شعب نقش کلیدی دارد.

وی در مورد جمع آوری شعب ناکارا گفت: در حوزه ساماندهی شعب سال 
گذشته 130 شعبه ناکارا ادغام، 13 شعبه جا به جا و 2۵ شعبه جمع آوری 
شد.چقازردی افزود: برای کمک به سودآوری بیشتر بانک سپه سودده 
شدن تمامی شعب بعد از ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در 

این بانک با جدیت دنبال خواهد شد.
* درآمدها و هزینه ها با دقت کنترل می شود

مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر افزایش درآمدها و مدیریت 
هزینه ها، گفت: این بانک در سال 13۹8 ضمن کاهش زیان به سودآوری 
رسید و با رعایت انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها در مقابل 32 

درصد رشد درآمد تنها 1۴/۵ درصد رشد هزینه داشته است.
وی بانک سپه را یکی از موفق ترین بانک ها در شاخص میزان دستیابی 
به اقالم تأمین شده خواند و اظهار داشت: از 20 شاخص مطرح شده در 
این حوزه، 1۵ شاخص باالی ۹0 درصد تحقق پیدا کرده و این موضوع، 

موفقیتی مهم و کلیدی برای بانک است.
* بانک سپه پیشرو در رعایت قوانین و مقررات

وی رعایت قوانین و مقررات را در بانک سپه مثال زدنی دانست 
و خاطرنشان کرد: این بانک به تک تک مصوبات ارزش گذاشته و به 
شایستگی آنها را رعایت کرده است و نمونه بارز آن عدم پرداخت سود مازاد 
به سپرده هاست که به تفاوت بین نرخ مؤثر تسهیالت کمک کرده است.

چقازردی تأکید کرد: سپرده ها با تأکید بر رعایت دقیق نرخ های سود 
ابالغی و کاهش قیمت تمام شده منابع و بهبود ترکیب سپرده ها و ثبات 
و پایداری آنها جذب شده است.وی یادآور شد: بانک سپه با انضباط مالی 
که جزو مؤلفه های فرهنگ سازمانی این بانک است در چارچوب مقررات 
و استانداردهای بانکداری کار می کند و بر اساس برنامه ریزی های صورت 

گرفته در افزایش سودآوری هم موفق خواهد بود.
* مدیریت بهینه منابع و مصارف

وی افزود: بانک سپه با تکیه بر مدیریت بهینه منابع و مصارف و با 
توجه به نقش حیاتی بازار بین بانکی در تأمین نقدینگی بانک ها، همواره در 
موقعیت سپرده گذاری قرار داشته است.مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: 
بانک سپه در کنار توجه به سودآوری خود را در کمک به توسعه اقتصادی 
کشور متعهد می داند باوجوداین تمام منابع هر استان با رعایت نسبت 
منابع به مصارف در همان استان و با رویکرد سودآوری مصرف می شود.

وی با اشاره به افزایش سهم سپرده های ارزان قیمت بانک سپه اشاره 
کرد و اظهار داشت: مانده تسهیالت اعطایی بانک در سال گذشته نسبت 

به سال قبل از آن 2۹ درصد رشد داشته است.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

برنامه  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اصلی ما این است که سفته بازی و سوداگری 
را از بازار مسکن خارج کنیم و برای ثبات قیمت 
در بخش مصرفی، تولید مسکن را افزایش دهیم.

محمود محمودزاده اظهار کرد: تعیین قیمتها 
در بازار مسکن تابع دو بخش مصرفی و سرمایه 
گذاری است. در بازار مصرف با یک واقعیت مواجه 

هستیم و آن هم توان خرید است که 
باید قیمت با توان خرید رابطه داشته 
موضوع  به  بابت  این  از  اگر  باشد. 
نگاه کنید مسکن مصرفی چاره ای 
طرف  توان  حد  در  اینکه  جز  ندارد 
تقاضا باشد. طرح اقدام ملی تولید و 
یا  عرضه ۴00 هزار واحد مسکونی 
تفاهمنامه هایی که با دستگاههای 
دولتی منعقد شده در راستای تامین 

مسکن مصرفی است.
واجدین  که  است  این  هدف  افزود:  وی 
شرایط یعنی کسانی که واقعا فاقد مسکن هستند 
صاحب خانه شوند. نه اینکه کسی بخواهد بحث 
ملی  اقدام  طرح  طریق  از  را  گذاری  سرمایه 

مسکن جلو ببرد.
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
بازار سرمایه گذاری تابع مسائل اقتصادی متعدد 
و متنوعی است تصریح کرد: سرمایه گذاری، بازار 
دومی است که همیشه ترکیب این حوزه با بخش 

مصرفی باعث عدم ثبات در بازار شده است.
محمودزاده تاکید کرد: بخش عمده تمرکز ما 
روی بازار مصرف است که با مشوقهای متعدد 
متقاضیان  توان  در  که  واحدهایی  تولید  برای 
واقعی باشد می توان این حوزه را کنترل کرد. 
همزمان کنترل بازار سرمایه گذاری را در دستور 
کار داریم. بحث سامانه امالک و اسکان با این 

اندازی شد که بانک اطالعاتی برای  هدف راه 
بخشهای  همه  که  باشیم  داشته  سیاستگذاری 
مرتبط با مسکن در آن دخیل باشند. نظام بانکی، 
وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت 
هستند  بخشهایی  جمله  از  شهرداریها  و  کشور 
حمایتی،  طرحهای  با  رابطه  در  توانند  می  که 

کمک کنند.
اقتصادی،  کالن  نگاه  از  کرد:  تصریح  وی 
ظرفیت سرمایه گذاری در حوزه مسکن هیچگاه 

بازار مسکن ظرفیت  به هر حال  نمی شود.  پر 
تواند  می  هم  که  دارد  باالیی  سرمایه  حبس 
نقطه ضعف و هم نقطه قوت باشد. ولی طبیعتا 
حاکمیت به لحاظ سرمایه گذاری، زیرساختی و 
روبنایی باید آن رامدیریت کند. بزرگترین هدف 
سامانه امکان و اسکان این است که تا حد امکان 
سرمایه گذاری، سفته بازی و بورس بازی را از 
مسکن خارج و بخش تولید واحدهای 
قدین  فا استطاعت  در  مسکونی 

مسکن را رونق دهیم.
 2۷.1 متری  تهران  در  خانه 

میلیون تومان
اعالم  مطابق  گزارش،  بنابراین 
بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن 
شهر تهران در آبان ماه 13۹۹ بالغ بر 
2۷ میلیون و 100 هزار تومان در هر 
متر مربع بود که نسبت به ماه قبل 
1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 118 
درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان 
افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری 
تا کنون بوده است. معامالت نیز در هشتمین ماه 
از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در 
آبان ماه 13۹۹ تعداد ۴۴66 فقره معامله مسکن 
در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با 
ماه قبل ۴8 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 1.8 درصد افزایش پیدا کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

با افزایش تولید، سوداگران مسکن را حذف می کنیم

در  گفت:  رییس جمهوری  اقتصادی  معاون 
تصمیم  چهار  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه 
از اعمال  اقتصادی برای واحدهای آسیب دیده 

محدودیت ها گرفته شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد 
نهاوندیان در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
در جمع خبرنگاران با اشاره به خروج بسیاری از 
رعایت  داشت:  اظهار  قرمز،  شرایط  از  شهرها 
جدی  به طور  باید  بهداشتی  دستورالعمل های 

برای تداوم وضعیت بهبود ادامه یابد.
وی با اشاره به اخذ چهار تصمیم اقتصادی 
و  آثار  به  توجه  با  کرونا  با  مقابله  ملی  در ستاد 
برای  محدودیت ها  از  شده  ایجاد  آسیب های 
نخست،  خاطرنشان کرد:  اقتصادی،  واحدهای 
شبکه  بدهکاران  بدهی  تسهیل  مصوبه  طبق 
 ،۹۷ سال  در  اسالمی  شورای  مجلس  بانکی 
اشخاص حقیقی و حقوقی مهلت یافتند تا بدهی 

معوقه خود را تا پایان سال ۹8 پرداخت کنند.
وی افزود: بر این اساس اشخاص حقیقی تا 
۵00 میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا 2 میلیارد 

تومان می توانستند از این مهلت استفاده کرده و 
با شرایط معین شده بدهی خود را بپردازند، اما 
اسفندماه سال ۹8 با شیوع ویروس کرونا همزمان 
بود و بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند از 

این شرایط بهره مند شوند.
بانک  پیشنهاد  به  بیان داشت:  نهاوندیان 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  و  مرکزی 
اسالمی، در ستاد ملی کرونا تصویب شد که مهلت 
تعیین شده تا پایان سال گذشته تا اسفندماه سال 

۹۹ تمدید شود.
واحدهای  مراجعه  فرصت  کرد:  تاکید  وی 

تولیدی به بانک ها و مؤسسات اعتباری تا پایان 
آذرماه تعیین شده است تا پس از بررسی حساب 

متقاضیان، در اسفندماه پرداختی ها انجام شود.
مصوبه  رییس جمهوری ،  اقتصادی  معاون 
دوم ستاد ملی مقابله با کرونا را مربوط به آسیب 
عنوان  کسب وکارها  برای  محدودیت  اعمال 
اعمال  با  که  اقتصادی  واحدهای  گفت:  و  کرد 
و  قرمز  شهرهای  در  شدید  محدودیت های 
نارنجی مجبور و متحمل آسیب شده اند در کنار 
برخی تسهیالت، برای پرداخت سهم کارفرمایی 
بیمه تأمین اجتماعی آنها 2 ماه مهلت تعیین شد 
و البته بررسی های انجام شده تا سازمان تأمین 

اجتماعی از این تصمیم دچار مشکل نشود.
اقتصادی  اینکه سومین مصوبه  بیان  با  وی 
ستاد ملی مقابله با کرونا مربوط به حوزه ورزش 
بخش  این  برای  تسهیالتی  داشت:  اظهار  بود، 
واجد شرایط  متقاضیان  نظر گرفته شده که  در 
می توانند تا پایان دی ماه نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند و اقساط تسهیالت نیز از اول خردادماه سال 

آینده آغاز خواهد شد.

معاون رییس جمهوری خبر داد؛

4 برنامه دولت برای جبران آسیب محدودیت های کرونایی

هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
ایرانی حاضر در  بزرگترین شرکت های  از  یکی 
بورس با افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 20۹ 
هزار میلیارد ریال به مبلغ 30۴ هزار و ۵00 میلیارد 

ریال موافقت کرد.
هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد: 
با توجه به اینکه مراحل افزایش سرمایه شرکت از 
مبلغ 20۹ هزار میلیارد ریال به 30۴ هزار و ۵00 

میلیارد ریال معادل ۴۵.6۹درصد سرمایه کنونی 
بابت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت 
تکمیل طرح های توسعه در حال اجرای شرکت 
همچنین  و   2 گرم  نورد  خط  احداث  ویژه  به 
تأمین منابع جهت مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکت های فرعی و وابسته در حال انجام است 
و نیز شرکت مؤظف است براساس دستورالعمل 
سازمان  مصوب  سرمایه  افزایش  زمانی  مراحل 

افزایش  بهادار گزارش توجیهی  اوراق  بورس و 
مدیره  هیأت  تأیید  از  پس  را  شرکت  سرمایه 
شرکت جهت دریافت تأییدیه و نظر بازرس قانونی 
از طریق  انتشار  به سازمان حسابرسی و جهت 
سامانه اطالع  رسانی ناشران، کدال ارسال نماید.

بنابراین گزارش، هیأت مدیره فوالد در جلسه 
11 آذر ۹۹ با پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان 

۴۵.6۹درصد موافقت کرد.

با موافقت هیأت مدیره صورت گرفت؛

افزایش 45درصدی سرمایه فوالد مبارکه
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فاز اول هما )هوشمندسازی مرکز اتفاقات ( 
در شرکت توزیع نیروی برق استان البرز کلید خورد

 کرج-اکبری-برای نخستین بار فاز 
اول هوشمندسازی عملیات خاموشی با 
۴0 خودروی عملیاتی در برق استان البرز 
راه اندازی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان البرز رامین فرج معاون 
بهره برداری و دیسپاچینگ با اعالم این خبر افزود: 
بعد از استقرار و بهره برداری از طرح قبض سبز در 
کلیه شرکتهای توزیع کشور، طرح هوشمندسازی 
مراکز اتفاقات با عنوان اختصاری هما در راستای 
توسعه خدمات غیر حضوری و استفاده از تکنولوژی 
های بروز و استفاده از هوش ماشینی در دستور 
کار قرار گرفت.معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
با  امروز  ادامه تصریح کرد: در جلسه ای که  در 
بر  نظارت  دفتر  کل  مدیر  صادقی  دکتر  حضور 
توانیر تشکیل شد، گزارش پیشرفت کلیه  توزیع 
ارائه و در وضعیت قابل قبول  شرکتهای مذکور 
قرار گرفت که در بسیاری از شرکت ها به بهره 
برداری کامل رسیده و بر اساس زمان بندی مورد 
نظر تا پایان آذر ماه جاری فاز اول این پروژه توسط 
مقام عالی وزارت نیرو افتتاح و در سراسر کشور به 

بهره برداری خواهد رسید.
طرح  این  اساس  بر  گفت:  فرج  رامین 
مشترکین  خاموشی  هرگونه  وقوع  صورت  در 

اپلیکیشن  از درگاههای مختلف شامل  میتوانند 
و   121 سامانه  توزیع،  من، سایت شرکت  برق 
ارسال پیامک اطالع رسانی کرده که درخواست 
های آنها مستقیمًا به نزدیک ترین خودروهای 
اقدام  و  اعزام  به محل  مامور  ارسال و  حوادث 
کلیه  طرح  این  در  پذیرد.  می  صورت  الزم 
صورت  به  مصرفی  لوازم  و  اجرایی  عملیات 
لحظه  هر  در  مشترکین  و  شده  ثبت  مکانیزه 
درخواست  به  رسیدگی  وضعیت  پایش  امکان 

های خود را خواهند داشت.در پایان یادآور می 
شود این جلسه با هدف بررسی پیشرفت پروژه 
برای شرکت توزیع منطقه یک )بر اساس منطقه 
های  شرکت  شامل  توانیر(  شده  تعریف  بندی 
توزیع تهران بزرگ، استان تهران، البرز، مشهد، 
استان اصفهان و شهرستان اصفهان، قم، چهار 
محال و بختیاری، مرکزی، قزوین و همدان به 
جهت رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت 

برگزار شد. ویدئو کنفرانس 

بازدید مسئولین شهر اندیشه از پروژه دهکده ورزشی 
با حضور علیرضا دبیر پهلوان نامدار ایرانی

علیرضا دبیر رئیس فدارسیون کشتی جهوری اسالمی ایران، 
ورزشکار نام آور ایرانی، کشتی گیر نامدار و قهرمان جهان ضمن 
حضور در شهر اندیشه از پروژه دهکده ورزشی به اتفاق مسئولین 

شهر اندیشه بازدید کرد .
با  که  جلسه ای  جوانان:طی  باغی-دنیای  قره  اندیشه-زهرا 
شورای  اعضای  و  شهرداراندیشه  ملکی  ،علی  دبیر  حضورعلیرضا 
اسالمی این شهر برگزار شد، شهردار اندیشه ضمن ابراز خرسندی 
از حضور علیرضا دبیر در شهر اندیشه گفت: بی شک حضور قهرمانان 
و  برای مسئولین  قلب  باعث قوت  بزرگ کشورمان  ورزشکاران  و 
راستای  این عزیزان در  از تجربیات  استفاده  با  و  شهروندان است 

اعتالی فرهنگ ورزش کوشش بیشتری انجام خواهد گرفت.
ملکی در ادامه افزود: پروژه دهکده ورزشی یکی از طرح های 
بزرگ شهر اندیشه محسوب می شود لذا از ابتدای اجرای این پروژه 
تالش نموده ایم با بهره گیری از کارشناسان و ورزشکاران با تجربه 

کشورمان، مراحل عملیات احداث آن سپری شود.
کشور  پهلوانان  و  ورزشکاران  داشت:  بیان  اندیشه   شهردار   
امیدهای این نظام هستند و قطعا می توانند با کوشش و تالش خود 
و انتقال تجارب ارزنده خود به نسل آینده باعث برافراشته شدن پرچم  
جمهوری اسالمی ایران در قلب کشورهای معاند این نظام الهی شوند. 
ارزنده  قهرمان  از حضور  تشکر  و  تقدیر  پایان ضمن  در  وی 
مدیریت  اهداف مجموعه  از  یکی   : در شهراندیشه گفت  کشوری 
شهری بهره گیری از تجارب ورزشکاران و استفاده از ظرفیت ها و 
پتانسیل های آموزشی و عملی آنها برای نسل آینده است به همین 
منظورهمکاران بنده از نظرات این عزیزان در اجرای هر چه بهتر 

پروژه های ورزشی بهره  خواهند گرفت.

سرپرست اداره گاز شهرستان خمیر معرفی شد*
آیین  خمیر  فرماندار  با حضور  »پنجشنبه«  امروز  از ظهر  بعد 
معارفه رئیس اداره گاز شهرستان خمیر برگزار و مرتضی یونسی فرد 

به عنوان سرپرست اداره گاز شهرستان خمیر معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خمیر؛میرهاشم 
خواستار در این آیین ،ضمن تقدیر از خدمات مجید رضوی رئیس 
سابق اداره گاز شهرستان خمیر ، ابراز امیدواری کرد با توجه به تجربه 
و خدمات رئیس جدید اداره گاز شهرستان در دیگر نقاط استان ، شاهد 
ارتقای روزافزون جایگاه این اداره و خدمات بیشتر به مردم باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:اعتبارت قابل مالحظه ای از سوی 
اختصاص  گازرسانی  نعمت  به  مندی شهروندان  بهره  برای  دولت 

داده شده است.
فرماندار خمیر ادامه داد :با توجه به فراهم شدن گاز در شهر 
بندرخمیر ، شهروندان می توانند از این فرصت استفاده کرده و نسبت 

به اخذ انشعاب گاز اقدام کنند.
این مسوول همچنین از رئیس اداره گاز شهرستان خواست با 
اطالع رسانی دقیق مردم را از جزئیات  مزایای استفاده از گاز شهری 
انتقال گاز  آگاه کند.میرهاشم خواستار در ادامه به قرارگرفتن خط 
در همجواری شهر بندرپل اشاره و تصریح کرد:با این وجود هنوز 
مردم بندرپل از نعمت گاز بی بهره هستند لذا انتظار است شرکت 

گاز نسبت به گازرسانی به این شهر اقدام کند.
وی همچنین گفت:در این راستا می توان از ظرفیت شهرداری 

بندرپل جهت جذب متقاضی برای اشتراک گاز استفاده کرد.
فرماندارخمیر در بخشی از سخنان خود تعامل و همکاری بین 
بخشی دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان با یکدیگر بویژه در انجام 

پروژه های عمران شهری و زیربنایی را خواستار شد.
در ادامه محمد علی زاده رئیس امور بهره برداری شرکت گاز 
استان هرمزگان نیز به بیان گزارش عملکردی از فعالیت های شرکت 
گاز در شهرستان پرداخت و گفت: در حال حاضر عملیات گازرسانی 

در تمامی محالت شهر بندرخمیر انجام شده است.
وی در ادامه تعداد انشعابات نصب شده در شهر بندرخمیر نسبت 
به جمعیت این شهر را خیلی کم عنوان کرد و اظهار نمود: گرچه 
اخذ انشعاب و لوله کشی گاز ساختمان هزینه هایی را در بر دارد 
اما با توجه به ارزان بودن قیمت این انرژی ، هزینه مصرف ماهیانه 

خانوارها قطعا برای هر دوره ناچیز خواهد بود.
این مسوول در ادامه گفت: با توجه به پرخطر بودن صنعت گاز، 
درخواست داریم هرگونه عملیات حفاری و عمرانی در سطح شهر 
بندرخمیر که زیر ساخت های شرکت گاز را تحت تاثیر قرار می دهد 

با هماهنگی اداره گاز شهرستان صورت گیرد.
وی افزود:شماره 1۹۴ و همچنین تلفن ثابت 33236۷۵1 امداد 

گاز به این امر اختصاص یافته است.

مسمومیت ۱۰ ایالمی با گاز مونوکسید کربن
رئیس مرکز فوریت های پزشکی ایالم از مسمومیت 10 نفر در 

ایالم با گاز مونوکسید کربن در سال جاری خبر داد.
و  فراوان  هشدارهای  رغم  به  کرد:  اظهار  علیمرادی  صیدنور 
تاکید بر نصب استاندارد بخاری و دودکش در فصل سرما، متاسفانه 
در طول 2۴ ساعته گذشته سه نفر از همشهریان ایالمی در فواصل 
زمانی مختلف دچار مسمومیت با گاز co شدند که توسط عوامل 
اورژانس 11۵ تحت مراقبت و درمان قرار گرفته شده و برای بهبود 

و ادامه درمان به بیمارستان های ایالم انتقال داده شدند.
او عنوان کرد: خوشبختانه حال عمومی افراد مذکور مساعد است.

علیمرادی با اشاره به اینکه امسال و از ابتدای فصل سرما تاکنون 
اورژانس  توسط  کربن  مونوکسید  گاز  با  مسمومیت  نفر   10 تعداد 
11۵ در استان به مراکز درمانی انتقال داده شده است، عنوان کرد: 
سردرد، سر گیجه، سبکی و منگی، پرخاشگری، تهوع و استفراغ، 
کاهش سطح هوشیاری، تنفس سخت و تند از عالئم مسمومیت با 

مونوکسید کربن است.
رئیس مرکز فوریت های پزشکی ایالم بیان کرد: در حال حاضر 
۴1 پایگاه شهری، جاده ای و هوایی فوریت های پزشکی در سطح 
استان فعال است که از این تعداد 12 پایگاه در سطح شهرها، 28 

پایگاه در جاده ها و یک مورد پایگاه هوایی است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود :
ثبت نام اکثریت خانوارهای روستائی  فاقد گاز طبیعی 
الکترونیکی  نفت سفید  استان سمنان در طرح توزیع 

و گاز مایع

از  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود 
تکمیل وتائید ثبت نام اکثریت  خانوارهای  واقع شده در مناطق روستائی 

گاز رسانی نشده  استان سمنان ازآغاز اجرای طرح تا کنون خبر داد.
 علی اکبر عربعامری در این باره گفت  : با استقرار میز خدمت 
برخی  و  میامی  و  بیارجمند  افتاده شهرستانهای  دور  روستاهای  در 
دیگر از روستاهای شهرستاهای دامغان و مهدیشهر و تالش نواحی 
روستائی  خانوار  حدود۷000  نام  ثبت  منطقه،  بسیجی  کارکنان  و 
https:// واقع  شده در مناطق گاز رسانی نشده  استان درسایت

newtejaratasan.niopdc.ir انجام شد .
ایشان ضمن تشکر از حمایت و تعامل سازنده مسئوالن استانی  
و تالش بی وقفه همکاران خود و همچنین  همراهی خانوارها  در 
اجرای موفق  این طرح  ملی افزود :  هم اکنون، توزیع فرآورده از 
مرحله ثبت درخواست  توسط متقاضی ،بررسی و  تائید درخواست ،تا 
دریافت سوخت به صورت کامال الکترونیکی انجام شده .و سهمیه 
در کارت بانکی  سرپرست خانوار شارژ  میشود .و خانوارها از طریق 
برداشت  به  نسبت  معرفی شده  فروشندگیهای  در   پوزهای مستقر 

سهمیه خود اقدام می نمایند.
عربعامری ضمن بر شمردن آثار مثبت اجرای این طرح  تاکید 
نمود: با توجه به اینکه  زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری  
الزم جهت ثبت درخواست و توزیع الکترونیکی  گاز مایع  و نفت سفید 
فراهم میباشد.، ضروریست خانوارهای واقع شده در مناطق گاز رسانی 
https://newtejaratasan. نشده،  و مشمول ،که تاکنون درسایت

niopdc.ir ثبت نام نکرده اند  با مراجعه به  این سایت نسبت به 
ثبت نام و درخواست سوخت اقدام نموده ، تا بتوانند  سوخت مورد 
نیاز خود را  با قیمت مصوب دولتی و از طریق دستگاه های کارت 
خوان نصب شده در فروشندگیها ، تاسیسات و  عاملیت های توزیع 

گاز مایع دریافت کنند.
ایشان در پایان گفت: تامین، توزیع و ذخیره سازی مناسب سوخت 
بویژه در مناطق صعب العبور استان انجام شده و کمبود و مشکل خاصی 

دراین خصوص  وجود ندارد.

تدوین طرح جامع فرهنگی؛ نیاز امروز شاهرود در کنار 
طرح جامع شهری است

شـهردار شـاهرود با اشـاره به اینکـه شـاهرود دارد ظرفیت ها 
و پتانسـیل هـای باالیی اسـت، گفـت: تدوین طـرح جامع فرهنگی 

نیـاز امـروز این شـهر در کنار طرح جامع شـهری اسـت.
سرپرسـت  بـا  دیـدار  در  علـی  محمـد  حاجـی  علیرضـا 
فرمانـداری ویـژه شهرسـتان کـه بـا حضـور ریاسـت و اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر برگـزار شـد، ضمـن تبریـک انتصـاب 
ایشـان بـا بیـان اینکـه حفـظ و ارتقای سـرمایه های گذشـتگان 
افـزود:  اسـت،  شـاهرود  در  مسـئوالن  مهـم  وظایـف  از  یکـی 
شـاهرود بـا ظرفیـت هـای بـاالی علمـی، فرهنگـی، صنعتـی، 
معدنـی، کشـاورزی و... ماننـد دشـت بزرگـی از ثروت اسـت که 
گسـتردگی ایـن موضـوع در راسـتای اسـتفاده درسـت در دوره 
هـای کوتـاه مدیریتـی امـکان پذیـر نبـوده و نیـاز به سندچشـم 

انـداز بلنـد مـدت دارد.
وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه شـاهرود  نیـاز بـه وجود 
طرحهـای  جامعـی از جملـه طـرح جامـع فرهنگـی، ورزشـی و 
اجتماعـی و طـرح جامـع گردشـگری و طـرح جامـع اقتصادی و 
طـرح جامـع ترافیکـی  در کنـار طـرح جامـع شـهری به شـدت 
احسـاس مـی شـود، ابراز داشـت: طـرح جامـع مدیریت پسـماند 
نیـز  بـا همـت و تالش همه نمایندگان مردم در پارلمان شـهری 
در قالـب سـازمان مدیریـت پسـماند   پیگیری خواهد شـد و این 

اقـدام در مرحلـه تاسـیس ان  در حـال انجام اسـت.
شـهردار شـاهرود همچنیـن از تـالش مجدانـه پیگیری طرح 
تاسـیس بنـدر خشـک در شـاهرود خبـر داد و اظهـار داشـت:برای 
تحقـق ایـن امـر مهـم از هیـچ تالشـی دریـغ نخواهیـم کـرد چرا 
کـه بـه اذعـان مشـاوران عالی رتبه کشـوری، شـاهرود بـه عنوان 
قطب جمعیتی، فرهنگی ، کشـاورزی و ... اسـتان، تنها شـهر دارای 
پتانسـیل بنـدر خشـک در اسـتان سـمنان اسـت که با احـداث راه 
اهـن اینچـه بـرون به شـاهرود اتصال ایـران به 2۴ کشـور محقق 
خواهـد شـد کـه فقط بـا همدلـی و دلسـوزی میتوان بـه این مهم 

دسـت یافت.

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
با  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
الگوی مصرف  اصالح  دستورالعمل  دو  به  اشاره 
و  وزیران  هیئت  ابالغی  طبیعی  گاز  مشترکین 
بهینه  مصرف  جویی  صرفه  بخشنامه  همچنین 
ادارات  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معان  ایمن  و 

این  به  که  دولتی  موسسات  و 
بر  نکنند عالوه  توجه  مصوبات 
جریمه، باید منتظر قطع جریان 

گاز طبیعی هم باشند.
اعالم  با  افتخاری  حسن 
این مطلب افزود: مطابق مصوبه 
اصالح  درباره  وزیران  هیئت 
گاز  مشترکین  مصرف  الگوی 
در  سال،  سرد  ایام  در  طبیعی 
صورتی که مصرف گاز ساختمان 
های اداری دستگاههای اجرایی 

موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری 
مصوب 1386 از 80 درصد میانگین مصرف آنها 
در دوره مشابه سال های ۹6 و ۹۷ در میانگین 
دمای یکسان طول دوره صورتحساب بیشتر شود 
کل مصرف مشترک مشمول افزایش ۵0 درصدی 
هدفمند  قانون  یک  ماده  »ب«  بند  رعایت  با 
کردن یارانه ها مصوب 1388 و اصالحات بعدی 

آن خواهد شد.
جویی  صرفه  موضوع  همچنین  افزود:  وی 
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی هم طی بخشنامه 
معان اول رئیس جمهور به تمام ادارات و نهادهای 
دولتی استان ابالغ شده و بر همین اساس شرکت 
گاز موظف است تا با تشکیل گشت های پایش 
و  ادارات  رفاه  دمای  رعایت  کنترل  به  نسبت 

ساختمان های دولتی اقدام کند. 
این  بیان  با  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
بازرسی و پایش دمای محیط  مطلب که فرآیند 
ادارات، بانکها و موسسات آموزشی و دانشگاهی 
خراسان رضوی از نیمه آبان ماه امسال آغاز شده 
است افزود: ادارات پرمصرف در مرحله اول اخطار 

کتبی دریافت نموده و در صورت مشاهده مجدد 
عدم رعایت صرفه جویی یا عدم رعایت دمای رفاه، 
استانداری  هماهنگی  با  آنان  طبیعی  گاز  جریان 

محترم قطع خواهد شد.
وی به موضوع محدودیت هایی کرونایی هم 
اشاره کرد و گفت: آغاز محدودیت های کرونایی از 
ابتدای آذرماه امسال موجب حضور ۵0 درصدی 
با وضعیت قرمز و  کارکنان دولتی در شهرهایی 
نارنجی و ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان 
شده که باید از این فرصت برای کاهش مصرف 
گاز طبیعی ادارات و مجموعه های دولتی و کمک 
به تامین و پایداری زنجیره تامین گازطبیعی در 

روزهای سرد استفاده کرد.
 18 دمای  رعایت  کرد:  تصریح  افتخاری   

و  داخلی  فضاهای  در  سانتی گراد  درجه   21 تا 
بسته و دمای 18 درجه سانتی گراد در راهروها 
کردن  روشن  سرپوشیده،  عمومی  فضاهای  و 
آغاز  ز  ا قبل  ساعت  یک  گرمایشی  وسایل 
آنها یک ساعت  نمودن  و خاموش  اداری  وقت 
محدود  صورت  به  اداری  وقت  پایان  از  قبل 
خاموش  فعال،  های  اتاق  در 
در  گرمایشی  وسایل  کردن 
و  سرویس  تعطیل،  روزهای 
تعمیر دوره ای تجهیزات گازسوز 
و  مجاز  متخصصان  طریق  از 
هوشمند  پایش  سامانه  نصب 
افزایش  منظور  به  موتورخانه 
ضریب ایمنی و بازدهی وسایل 
فنی  معاینه  انجام  و  گازسوز 
موتورخانه ها از جمله درخواست 
های شرکت گاز برای مدیریت 
بخش  در  طبیعی  گاز  ایمن  و  بهینه  مصرف 

اداری است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان با تاکید بر نقش 
الگومحوری دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی 
و فرهنگی در موضوع مصرف صحیح گاز گفت: 
گاز طبیعی یک نعمت الهی محدود است که باید 
مصرف  سازی  فرهنگ  و  همگانی  مشارکت  با 
بهینه و صحیح زمینه بهره مندی آیندگان را از 

آن فراهم کنیم. 
وی تصریح کرد: مرکز خدمات الکترونیک و 
ارتباطات مردمی شرکت گاز استان خراسان رضوی 
با شماره تلفن 18۹۴ آمادگی دارد تا نسبت به ارائه 
مشاوره و راهنمایی در زمینه راهکارهای کاهش 

مصرف گاز طبیعی اقدام کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

جریمه و قطع گاز در انتظار ادارات دولتی پرمصرف

زمین ایران 

رضوی  سان  خرا ستان  ا خبری  گروه 
ششهرستان نیشابور سید موسی الرضا حسینی

80 درصد هزینه شهریه دانشجویان خانواده 
نیشابور  بهزیستی  توسط  معلولیت  دارای  های 

پرداخت میشود.
 رئیس اداره بهزیستی شهرستان نیشابور 
خون  و  خاک  به  یادآور  آذر  شانزدهم   : گفت 
شهادت  با  که  است  نی  نشجویا دا کشیدن 

هر  از  نیان  ایرا فهماندند؛  جهانیان  به  خود 
دخالت  و  استکبار  استعمار،  برابر  در  قشری 
ایستاده  استواری  سروی  همچون  بیگانگان 
اند و برای استقالل کشور حاضر به نثار جان 

نیز هستند.  خود 
علی صدر افزود:بهزیستی نیشابور در حال 
پرداخت  حمایت  تحت  دانشجوی   120 حاضر 
شهریه در حوزه توانبخشی و امور اجتماعی دارد 

تا  کاردانی  از  مختلف  تحصیلی  مقاطع  در  که 
دکتری در حال تحصیل می باشند که 80 درصد 

شهریه انان توسط بهزیستی پرداخت میشود.
شده  انجام  های  پیگیری  داد:با  ادامه  وی 
معلولیت  با  سرپرست  دارای  که  ،دانشجویانی 
درجه شدید و خیلی شدید هستند نیز می توانند 
با مراجعه به امور دانشجویی و ثبت اطالعات از 

این تسهیالت استفاده نمایند.

پرداخت هزینه شهریه 
دانشجویان خانواده های دارای معلولیت توسط بهزیستی نیشابور 

سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی 
استان مازندران در بازدید میدانی از منطقه سوادکوه 
توپوگرافی  دلیل  به  پل سفید  نمود: شهر  عنوان 
و  آب های سطحی  خاک،  نوع  ای،  دره  شیب  و 
زیرسطحی روان، آب های بعد از بارش، نفوذ چشمه 
ها، و… در قطعاتی مواجه با ریزش، لغزش و رانش 
هست که می بایست اقدامات ایمن سازی متناسب 

در اسرع وقت صورت گیرد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه 
و شهرسازی استان، مهندس سید محمد نظری 
مدیرکل راه و شهرسازی به اتفاق مهندس رهگشای 
معاون مسکن و بازآفرینی، حسن زاده معاون امالک 
و حقوقی، مهندس قاسم نژاد رئیس راه و شهرسازی 
سوادکوه جهت بررسی اوضاع مناطق رانشی پل 

سفید با تمرکز بر شهرک فرهنگیان امیرده، مناطق 
امیرده و مکان منازل سازمانی کالدشت بصورت 
میدانی با همراهی شهردار و اعضای شورای شهر پل 
سفید در مناطق مذکور حضور یافت.مهندس نظری 
به شورا و شهردار توصیه کردند هر چند شاید عده ای 
نقد کنند که چرا کارهای سطحی و… بیشتر ادامه 
پیدا نمی کند و معطوف به طرح مطالعاتی شده اید، 
ضمن اینکه امور شهری و عمرانی و رفاهی را انجام 
می دهید با ادله، وضعیت رانش، ریزش و لغزش فعلی 
و آتی را که در بسیاری از نواحی گریبانگیر مردم 
منطقه شده و خسارات زیادی شاید به بار آورد را 
توضیح دهید که یکی از کارهای زیر بنایی همین 
سند مطالعاتی برای کل پل سفید در تمامی نواحی 
است که شرکت مشاور زمین شناسی ضمن اینکه 

مطالعه را تقدیم می کند، نقاط حرکت و شیوه تثبیت، 
بارگذاری نقاط دارای شناخت مهندسی ژئوتکنیکی 
را معین می کند، اینکار نوعی آینده نگری هست 
در سند مطالعاتی عمیق، بعد از مطالعات می توان 
با زمان بندی سالیانه کارها را طبقه بندی نمود، اگر 
سند مطالعاتی استاندارد تحویل وزیر کشور و ریاست 
سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و 
بودجه شود، بر اساس اقناع سند مطالعاتی،که توسط 
استاندار فرستاده می شود اعتبارات خوبی شامل می 
شود که با این اعتبارات و طرح مشورتی شرکت 
مشاور می توان پهنه ها را بر حسب موقعیت عملیات 
تثبیت و… سپس بر حسب مکان های تعیین شده 
بارگذاری نمود، بدون سند مطالعاتی نمی توان امید 

به جذب اعتبار متناسب داشت.

سیدمحمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در بازدید از سوادکوه بیان کرد:

منازل در  خطر امیر ده پل  سفید در محدوده بازآفرینی شهری قرار می گیرند
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مدیر  یعقوبیان:    آذر  ایالم-     
عامل جمعیت هالل احمر استان ایالم 
از اجرای طرح ملی یاس) یاوران آسیب 
ستیز ( با همکاری کمیته امداد در استان خبر داد.

علی اصغر علی اکبری در نشست هماهنگی 
بیشتر در راستای اجرای طرح ملی یاس »یاوران 
و  معاونین  مدیران،  حضور  با  ستیز«  آسیب 
کارشناسان جمعیت هالل احمر و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان ایالم، با بیان اینکه طرح ملی 
یاس در راستای انجام ماموریت های بشردوستانه 
و عام المنفعه دو مجموعه خدمت رسان به اقشار 
محروم اجرا می شود، گفت: در این طرح از ظرفیت 
افراد مورد حمایت های مالی و معنوی کمیته امداد 
به عنوان نیروهای داوطلب و نیز از ظرفیت های 
موجود در جمعیت هالل احمر در زمینه آموزش 
و توانمندسازی این افراد در خصوص شیوه های 
مواجهه با بحران ها و بالیای طبیعی، روش های 
پیشگیری موثر از آسیب های اجتماعی در مناطق 
افراد  ساماندهی  با  شهر  حاشیه  و  برخوردار  کم 
آموزش دیده در خانه های هالل استفاده خواهد شد.

وی عنوان کرد: در این اقدام مشترک دختران 
رده سنی 30 تا ۴۵ سال تحت حمایت کمیته امداد 
در خصوص شیوه های مواجهه با بحران و بالیای 
طبیعی توسط هالل احمر از آموزش های مورد نیاز 
بهره مند می شوند و از ظرفیت آن ها در خانه های 

هالل استفاده خواهد شد.
بهره مند  د  فرا ا ین  ا گفت:  کبری  ا علی 
بروز  صورت  در  احمر  هالل  آموزش های  از 
محله  اعضای  و  خانواده  خود،  می توانند  بحران 

یاس  طرح  در  که  دهند  نجات  بحران  از  را 
توان  فرد  محور  اجتماع  آموزش های  ارائه  با 
منجر  که  می کند  پیدا  را  مشارکتی  کار  انجام 
در  آوری  تاب  افزایش  و  هماهنگی  ایجاد  به 
و  نفس  عزت  ارتقای  می شود.وی  محلی  ابعاد 
مخاطبان  بین  در  اجتماعی  مسئولیت  پذیرش 
فرهنگی  و  ارتباطی  رفتاری،  سازی  توانمند  و 
و  عرصه ها  در  مخاطبان  حضور  مددجویان، 
فعالیت های اجتماعی، ایجاد انگیزه در زمینه امداد 
و کمک های اولیه و آشنایی با حوادث و سوانح، 
از اهداف  را  امدادی  امدادی و دگر  ترویج خود 
اجرای طرح یاس )یاران آسیب ستیز( برشمرد.

مهارت  و  دانش  سطح  ارتقای  افزود:  وی 
مخاطبان در خصوص امداد و کمک های اولیه و 
آشنایی با حوادث و سوانح و نحوه مقابله با آن از 
دیگر هدف های اجرای این طرح به شمار می رود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم 
بیان کرد: در فاز نخست طرح یاس )یاران آسیب 
ستیز( در خانه های هالل حاشیه مرکز استان ایالم 
از ابتدای دی ماه اجرا خواهد شد و در فاز بعدی 
تاسیس  سالروز  با  همزمان  امسال  ماه  اسفند  از 
کمیته امداد امام خمینی )ره( تا هفته هالل احمر 
در  طرح  این  اجرای  آینده  سال  اردیبهشت  در 

استان توسعه می یابد.
بهبود  و  اصالح  ارزیابی،  از  بعد  افزود:  وی 
این طرح  آینده  تابستان سال  ابتدای  از  روش ها 

در کشور و استان ایالم گسترش خواهد یافت.
امام  امداد  کمیته  کل  مدیر  دیدار  این  در 
خمینی )ره( استان ایالم ضمن اشاره به تعامالت 
بسیار خوب کمیته امداد و هالل احمر در استان، 
امداد را جهت اجرای طرح یاس  آمادگی کمیته 
)یاوران آسیب ستیز( در استان ایالم اعالم کردند.

آغازعملیات ۳ طرح آبرسانی در شهرستان اردستان
مدیر   آب و فاضالب اردستان از آغاز عملیات اجرایی سه طرح 
آبرسانی روستایی در این شهرستان با اعتباری بالغ   بر چهار میلیارد 

و ۵00 میلیون ریال خبر داد.
رضا دهقانی افزود:  عملیات اصالح و تعویض شبکه انتقال 
آب روستای کهنگ به طول حدود 6 کیلومتر به همراه  نصب تمامی 
انشعابات،  با همکاری بسیج  سازندگی، بخشداری مرکزی در حال انجام 
است  وپس از اجرای این عملیات  6۹0 خانوار از آب سالم و بهداشتی 
پایدار   بهره مند می گردند. وی ادامه داد: عملیات آماده  سازی و نصب 
مخزن پیش ساخته  آب شرب روستای سفیده که 2۴1 مشترک را 
زیرپوشش قرار می دهد با ظرفیت 210 متر مکعب و اعتباری افزون 
بر سه میلیارد ریال از محل اعتبارات آب و فاضالب آغاز شده و تا 22 

بهمن امسال به بهره برداری می رسد.
مدیر آب و فاضالب اردستان اظهار داشت: عملیات فنس  و 
حصارکشی مخزن 100 متر مکعبی روستای شیرازان  نیز با اعتباری 
افزون بر یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال  در دستور کار قرار دارد این 
در حالیست که در  روستای شیرازان بیش از ۹0 خانوار تحت پوشش  
آبفا قرار دارد .   دهقانی با بیان اینکه 108 روستا با جمعیت افزون 
بر 1۵ هزار نفر در قالب 11 هزار مشترک   تحت  پوشش آبرسانی 
شهرستان است، افزود: اکنون ۵۷ روستا به وسیله سه دستگاه تانکر 
سیار آبرسانی می شوند و در تالش هستیم تا با تامین منابع آبی پایدار 

این تعداد را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
 

سرپرست شرکت گاز استان مازندران؛
مازندرانی ها در 8 ماهه اول سال 99 حدود ۴ میلیارد و 66 

میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف کرده اند
نخست  ماهه   8 در  مازندران  استان  گاز  شرکت  مشترکان 
گاز مصرف  مکعب  متر  66میلیون  و  میلیارد  چهار  جاری،  سال 
کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش محسوسی 

را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، »حمزه 
امیرتیموری«، سرپرست شرکت گاز مازندران با اعالم این خبر و 
با اشاره به مصرف گاز در مدت مشابه سال قبل، افزود: مشترکان 
گاز استان مازندران در  8 ماهه اول سال گذشته، چهار میلیارد و 

313 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده اند.
وی گفت: شیوع کرونا به همراه وضعیت مناسب آب و هوایی 
مصرف گاز در استان را امسال بیش از 2۴0 میلیون متر مکعب 

کاهش داده است.
امیرتیموری علت کاهش مصرف گاز در استان را وضعیت 
و  خودرویی  تردد  کرونایی  های  ،محدودیت  هوایی  و  آب  بهتر 

تعطیلی بسیاری از رستوران ها و تاالرهای پذیرایی اعالم کرد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان ایالم:
طرح ملی »یاس« در ایالم اجرایی می شود

مهندس مختاری، شهردار قدس:
توسعه و ارتقای زیرساخت ها در مناطق کمتر  برخوردار 

از اولویت های اصلی مدیریت شهری است
با  های شهری  زیرساخت  ارتقای  و  توسعه  بر  قدس  شهردار 
محوریت رسیدگی و توزیع عادالنه امکانات در مناطق کمتر  برخوردار 

و اتمام  پروژه های در دست اقدام مجموعه شهرداری تاکید کرد. 
قدس-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:به نقل از اداره ارتباطات و 
امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، مهندس مسعود 
مختاری با اشاره به سهم باالی اعتبارات عمرانی در بودجه سال۹۹ 
شهرداری به منظور اتمام و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و 
رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار، اظهار داشت: در سال جاری نیز 
با توجه به رویکرد مدیریت شهری در تداوم روند عمران و آبادانی و 
بهبود و ارتقای شاخص های کیفیت زندگی، تکمیل و احداث پروژه 
های متعدد در زمینه های ورزشی، فضای سبز شهری، فرهنگی، 
خدماتی، رفاهی و رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار و بافت فرسوده 

در اولویت اقدامات قرار گرفته است. 
وی تصریح کرد: تعدد پروژه های عمرانی اجرا شده در سال 
بهبود  و  عمومی  سرانه های  ارتقای  و  رشد  از  حاکی  گذشته  های 
شاخص های توسعه شهری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، 

رفاهی و خدماتی بوده است. 
شهردار قدس ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای پروژه های 
عمرانی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد شهرداری است 
ارتقای زیرساخت  نیز توسعه و  لذا در همین راستا در سال جاری 
در  امکانات  عادالنه  توزیع  و  رسیدگی  محوریت  با  شهری  های 
مناطق کمتر  برخوردار و اتمام  پروژه های در دست اقدام با جدیت 
پیگیری می شود که از جمله این پروژه ها می توان به ادامه احداث 
بزرگ ترین پارک تفریحی -توریستی منطقه غرب استان تهران با 
عنوان بوستان آب شن، مجموعه ورزشی واقع در ضلع جنوبی سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری، سوله مدیریت بحران پارک حنانه، تکمیل 
مصلی بزرگ شهر، احداث ستاد بحران واقع در باغ ملی، ادامه احداث 
خانه فرهنگ جوادآباد، ادامه احداث سالن ورزشی واقع در منطقه یک، 
احداث بوستان 2 هکتاری واقع در جنب پاالیشگاه نفت پارس، توسعه 
ساختمان منطقه دو، توسعه خانه فرهنگ جوان، احداث فاز نخست 
رینگ دور شهر، احداث پروژه استخر دوقلوی محله سرخ حصار و 

ساخت چند ایستگاه اصلی و فرعی آتش نشانی اشاره کرد. 
تکمیل  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  خاتمه  در  قدس  شهردار 
پروژه های در دست اقدام و اجرای پروژه های عمرانی متعدد در 
زمینه های فرهنگی، ورزشی، فضای سبز، تفریحی و خدماتی که 
به منظور تحقق توسعه پایدار شهری و افزایش سرانه های عمومی 
صورت میگیرد، گام مؤثری در جهت افزایش رفاه شهروندان و جلب 

رضایتمندی ایشان برداریم.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تابان سیر و سفر بانه درتاریخ 
10/0۹/13۹۹ به شماره ثبت 1001 به شناسه ملی 1۴00۹61۵۴0۹ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
ونقل  :حمل  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
عمومی بین شهری داخلی مسافر با وسیله نقلیه عمومی سواری 
با  نقاط کشور وفعالیتهای مرتبط  بانه به سایر  از مبدا شهرستان 
حمل ونقل مسافر ) ضمن رعایت ظوابط مربوطه و با کسب موافقت 
قبلی وکتبی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای امکان پذیر 
خواهد بود (-ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد بموجب مجوز شماره 2۵۹1۴/۷3 مورخ 
23/0۷/13۹۹ )سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور(وزارت راه 
و شهر سازی تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، شهرستان بانه ، بخش 
میدان   ، بسیج  بلوار   ، توحید  محله شهرک  بانه،  ، شهر  مرکزی 
میوه وتره بار ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 66۹1۹۴8۴38 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 6.000.000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای افشین فالحی 
بانه به شماره ملی 38۴000۹۹11 دارنده 2000000 ریال سهم 
الشرکه آقای منصور صالحی به شماره ملی 38۴01۹82۵۹ دارنده 
2000000 ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن صالحی به شماره 
اعضا  الشرکه  ریال سهم  دارنده 2000000  ملی 38۴۹۵۷31۹2 
هیئت مدیره آقای افشین فالحی بانه به شماره ملی 38۴000۹۹11 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای منصور صالحی به شماره ملی 
مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  و   38۴01۹82۵۹
نامحدود آقای محمدحسن صالحی به شماره ملی 38۴۹۵۷31۹2 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآور واوراق عادی واداری باامضای 
مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیرههمراه بامهر شرکت معتبر 
میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بانه )10۵6۵2۵(

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده13  و  3قانون  ماده  موضوع  آگهي   «
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي«

برابر راي شماره13۹۹6031801۵002262-۹۹/08/20 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
امید مرادی  فرزند نایب علی به شماره شناسنامه 0 صادره از خمام درشش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت 301/۴۷ مترمربع در پالک شماره 
22۴0 فرعي از 22 اصلي مفروز ومجزی شده از پالک ۵ فرعی از 22 اصلی 
از مالک رسمي ورثه مسیب اسماعیلی پورمقدم  واقع در خواچکین خریداري 
محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم نمایند 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :13۹۹/0۹/0۴ 

ونوبت دوم:13۹۹/0۹/18
م/الف 2۴۵۵

محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 2 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   13۹0/0۹/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
13۹۹6030600۵006۷1۷  مورخ 13۹۹/0۹/01 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
مهدی انجیدنی فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 80/۴۴ متر مربع از پالک شماره 23۵ اصلی واقع در اراضی زینل بیک 
بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عبدالباقی 
تعیین  قانون  لذا به موجب ماده 3  دشتی فرزند محمد  محرز گردیده است 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 

نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه 
در محل  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  کثیراالنتشار  محلی/  و 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/0۹/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/0۹/18 

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره .......13۹۹60301060003838 ....... هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در 
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی میالد ورامین فرزند بشماره شناسنامه صادره 
از در *** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت 
1۵601/20 متر مربع پالک شماره 2۷0۹ فرعی از 8- اصلی واقع در قریه جعفر 
آباد اخوان تهران در بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت سید حبیب 
اله رضائی فرزند سید مرتضی و گیتی خانلرخانی فرزند مصطفی *** محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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: ۹۹/۹/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۹/18
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف 3۵۷

هادی شیرخانی مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان ایالم،  از اجرای طرح “برق امید” از اول 
آبان ماه خبر داد و  گفت: بر این اساس، بهای برق 
مصرفی گروه کم مصرف در استان با  100 درصد 

تخفیف محاسبه و رایگان است.
سه  به  مشترکان  طرح  این  در  افزود:  وی 
پرمصرف  و  مصرف  خوش  مصرف،  کم  دسته 

تقسیم می شوند.
اظهار  ایالم  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
داشت: مشترکین سطح استان با مراجعه به سایت 
https://ios.saapa.ir/auth/ ساپا به آدرس

register  و وارد کردن شناسه قبض می توانند 
مشمول بودن انشعاب برق موردنظر را در طرح 

»برق امید« مورد بررسی قرار دهند.

در  که  هم  مشترکانی  داد:  ادامه  شیرخانی 
اقدام  انجام  با  هستند  مصرفی  خوش  محدوده 
هایی ساده می توانند مشمول طرح برق امید شوند.

وی بیان داشت:  از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از ۷00 میلیارد ریال پاداش درست مصرف 
کردن به مشترکان برقی که الگوی مصرف انرژی 

را رعایت کرده اند، پرداخت شده است.

برق مشترکین کم مصرف در ایالم رایگان شد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1623- سه شنبه 18 آذر 61399 ورزش دنیای 

پرسپولیس باید در تاریخ 2۹ آذرماه 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف 

نماینده ای از شرق قاره کهن برود.
تیم فوتبال پرسپولیس 11 روز دیگر)2۹ آذرماه( 
باید در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا و 
در دیدار پایانی به مصاف یکی از نمایندگان شرق 
قاره کهن برود و برای رسیدن به اولین قهرمانی 

در این مسابقات تالش کند.
شاگردان یحیی گل محمدی در چهار هفته ای 
سر  پشت  برتر  لیگ  در  و  جدید  فصل  در  که 
گذاشته اند به هشت امتیاز دست پیدا کرده اند و تنها 
تیمی هستند که گلی را دریافت نکرده اند. شاید در 
ظاهر همه چیز برای دیدار فینال آماده و مهیا باشد 
اما نیاز است که یحیی و شاگردانش به 2 نکته بسیار 
مهم توجه داشته باشند چرا که رفع و رجوع نکردن 
هر کدام در بازی فینال می تواند به قیمت از دست 

رفتن جام تمام شود.
پرسپولیس در این چهار بازی که گذشته هیچ 
گلی را دریافت نکرده است. با این وجود آنها بعضا 
در برابر تیم هایی قرار گرفته اند که هدفشان کسب 
یک امتیاز بوده و میل و اشتیاق چندانی برای حمله 
کردن از خود نشان نداده اند. با این وجود می توان در 
این چند بازی به وضوح دید که خصوصا در سمتی 
که سید جالل حسینی به جای شجاع خلیل زاده 
روی حرکات  امکان ضربه خوردن  می کند  بازی 
سرعتی وجود دارد. حسینی در آستانه 3۹ سالگی 
به سر می برد و طبیعی است که چابکی سابق را 
نداشت باشد. در سوی مقابل تیم های شرق آسیایی 
کارهایشان مبتنی بر سرعت است و همین مساله 
می تواند کار را کمی دشوار کند. یحیی در این چند 
روز باقی مانده باید راهکاری را برای دفع این خطر 

پیدا کند تا تیمش آسیب نبیند.
بوده  نگران کننده  کمی  که  مساله ای  دیگر 
فرصت سوزی سرخپوشان در این چند بازی اخیر 
است. پرسپولیس در برابر سایپا چندین موقعیت را 
به هدر داد. این اتفاق مقابل نفت مسجدسلیمان و 
شهرخودرو هم رخ داد و شاهد بودیم که فرصت های 

ایده آلی از کف می رفت.
حتی این فرصت سوزی ها در همین لیگ برتر 

باعث شد تا پرسپولیس چهار امتیاز را از دست بدهد 
اما در دیدار مقابل شهرخودرو فرصت های دیگری 
خلق شد و تیم به گل دست پیدا کرد و برنده شد اما 
آیا در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا نیز پرسپولیس 
صاحب چند موقعیت مسلم گلزنی می شود؟ طبیعتا 
خیر. مهاجمان پرسپولیس باید با دقت بیشتری در 
فینال از اندک موقعیت های خود بهره ببرند. یادمان 
نمی رود که علی علیپور چه فرصت طالیی را در 
ابتدای بازی فینال سال 2018 در ژاپن از دست 
داد. اگر آن توپ گل می شد همه چیز تغییر می کرد 
و شاید سرخپوشان تهرانی حاال باید برای کسب 

دومین عنوان قهرمانی تالش می کردند.
یحیی گل محمدی در این روزها با دل مشغولی 
بیشتری باید بازی های منطقه شرق را دنبال کند. 
تیم او برای تاریخ سازی 11 روز دیگر فرصت دارد. 
11 روزی که اهمیتش از روز بازی و خود بازی اگر 

بیشتر نباشد کمتر نیست.
***

فینال لیگ قهرمانان آسیا با حضور تماشاگران 
برگزار می شود

پرسپولیس  میان  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 
تماشاگران  حضور  با  آسیا  شرق  نماینده  و  ایران 

انجام خواهد شد.
محلی  کمیته  و   AFC مشترک  تصمیم  با 

برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، فینال لیگ 
قهرمانان آسیا در روز شنبه، 1۹ دسامبر )2۹ آذر( 
میان پرسپولیس ایران و نماینده شرق آسیا با حضور 

تماشاگران انجام خواهد شد.
طبق  نند  می توا نیز  قطر  مقیم  نیان  یرا ا
از پرسپولیس  پروتکل های اعالمی برای حمایت 
بلیت این بازی را تهیه کنند و در استادیوم الجنوب 
از نماینده ایران در فینال حمایت کنند. قرار است 
برای فینال جام امیر که 18 دسامبر در استادیوم 
جام  استادیوم  چهارمین  تا  می شود  برگزار  الریان 
ظرفیت  درصد   ۵0 شود،  افتتاح   2022 جهانی 
همین  طبق  و  شود  انجام  بلیت فروشی  استادیوم 
پروتکل ها برای فینال لیگ قهرمانان آسیا نیز بلیت 

فروشی صورت بگیرد.
تمامی تماشاگرانی که برای فینال امیر کاپ و 
لیگ قهرمانان آسیا قصد حضور در استادیوم ها را 
دارند، باید تست کرونا بدهند و طبق اطالعات ثبت 
شده آنها در صورت منفی بودن تست کرونا بلیت 
به آنها فروخته می شود. برای ورود به استادیوم ها 
اپلیکیشن هایی  با  افراد  وضعیت  دیگر  بار  نیز 
وضعیت  و  است  اجباری  قطر  در  آن  داشتن  که 
خواهد  کنترل  می دهد،  نمایش  را  افراد  سالمت 
شد و در صورت سبز بودن وضعیت اجازه حضور 

در استادیوم داده می شود.

فقط چند روز تا فینال آسیا؛
دل مشغولی های یحیی برای رفع دو ایراد پرسپولیس
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محمدرضا هاشمی کهندانی

لیگ برتر کشتی آزاد؛
 شکست سنگین قهرمان جهان برابر نوجوان ۱9 ساله!

 61 وزن  رقابت  جریان  در 
آزاد،  برتر کشتی  لیگ  کیلوگرم 
فرش  تیم  از  گرج  بکالومتادزه 
ایران و دارنده مدال طالی جهان 
201۹ برابر کشتی گیر 1۹ ساله 

مازندرانی شکست خورد.
در جریان رقابت های دور 
آزاد،  کشتی  برتر  لیگ  برگشت 
استقالل با کسب پیروزی مقابل 

رقیب اصلی اش دانشگاه آزاد و همچنین تیم شهدای زنجان به عنوان 
صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد.

اما در جریان یکی از مبارزه های جذاب دور برگشت لیگ کشتی 
آزاد و در مصاف تیم های فرش ایران و شهدای زنجان در وزن 61 
کیلوگرم، بکا لومتادزه کشتی گیر گرجستانی و عنوان دار تیم فرش 
ایران که سال گذشته در رقابت های جهانی قزاقستان موفق به کسب 
مدال طالی جهان شده بود، برابر کیان محمودجانلو کشتی گیر 1۹ 
ساله  و گمنام ماندرانی در یک کشتی پر افت و خیز با نتیجه 1۹ بر 12 
شکست خورد تا یکی از نتایج دور از انتظار این مسابقات رقم بخورد.

لومتادزه همچنین مدال نقره رقابت های جهانی 2016 را در 
کارنامه خود دارد.

دعوت ۱7 بوکسور به اردوی جوانان
بوکسور   1۷ حضور  با  جوانان  ملی  تیم  اردوی  مرحله  دومین 

آغاز می شود.
تیم ملی بوکس جوانان کشورمان با 1۷ بوکسور از روز جمعه) 21 
آذر ماه( دومین مرحله اردوی دو هفته ای خود را به میزبانی شهرستان 

قم آغاز خواهد کرد.
اسامی دعوت شدگان به این اردو به شرح زیر است:

ریگی)سیستان  مصطفی  شرقی(،  )آذربایجان  پرویزی  مهدی 
بیاتی)کرمانشاه(،  امین  پوریا سعیدی اصل)خوزستان(،  بلوچستان(،  و 
ابوالفضل  بابالو)کردستان(،  رامین  شعبان زاده)گیالن(،  علیرضا 
امیررضا شکاری)مازندران(، فرهاد مرادی)اردبیل(،  فریدی)لرستان(، 
امین ابراهیم زاده)البرز(، ابوالفضل اکسون، امیرحسین رضایی و مهدی 
یعقوب لو،  محمدحسین  ملکی)کردستان(،  آماج  )تهران(،  جشنانی 

امیرمحمد فتوح طلوع و محمدجواد بختیاری)قم(.
این اردوی آماده سازی جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی جوانان 

جهان در لهستان که فروردین سال1۴00 برگزار می شود.

سهراب مرادی در اندیشه توکیو
مرادی«  »سهراب  غیبت 
و  وزنه برداری  برتر  لیگ  در 
دارد  آن  از  نشان  رکوردگیری 
بازی های  مدال طال  دارنده  که 
آسیایی به دنبال حضور قدرتمند 
در مسابقات قهرمانی آسیا است.

وزنه بردرای  ملی  تیم  اردو 
مردان ایران از دهم آبان ماه سال 
جاری آغاز و روز یکشنبه گذشته با 

رکوردگیری وزنه برداران به پایان رسید. در این اردو که به مدت ۴0 روز در 
سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد حافظ قشقایی، حسین 
سلطانی، محمد زارعی، علی میری، صالح چراغی، کیانوش رستمی، سهراب 
مرادی، رسول معتمدی، سیدایوب موسوی، علی هاشمی، کیا قدمی و علی 
داودی زیر نظر محمد حسین برخواه به تمرین پرداختند. این تمرین نخستین 
اردو گروهی پس از شیوع ویروس کرونا در ایران بود. در پایان این اردو 
اوت کردن کیانوش رستمی، غیبت سهراب مرادی و رسیدن علی داودی 
به 20۵ کیلوگرم در یک ضرب مهمترین اتفاقات رکورد گیری بود. هر چند 
که اوت کردن کیانوش رستمی مدعی حضور در توکیو برای دوستداران 
این رشته تعجب برانگیز نبود اما عدم شرکت سهراب مرادی در رکوردگیری 
این سواالت زیادی را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد سواالتی که برخی 
دلیل آن را مصدومیت و برخی دیگر ذخیره انرژی برای مسابقات قهرمانی 
آسیا در فروردین ماه تلقی می کنند. اما واقعیت چیست؟ سهراب مرادی 
که خردادماه سال 13۹8 در اردو آماده سازی تیم ملی از ناحیه کتف مصدوم 
شده بود پس از چند دوره مداوا در بی خبری تمرینات خود را دنبال می 
کند و حتی در گزینشی المپیک نیز شرکت کرد تا با زدن وزنه های سبک 
بتواند امتیاز این تورنمنت را کسب کند. هر چند که اخبار دقیقی از میزان 
آمادگی اطالعی در دست نیست اما بی ترید مرادی در حال آماده سازی 

خود برای حضور قدرتمند در المپیک توکیو است. 
او به 2 دلیل در رکوردگیری تیم ملی شرکت نکرد. دلیل نخست 
اینکه این رکورد برای ورزشکاران حاضر در لیگ برتر وزنه برداری 
به عنوان رکورد رسمی محسوب می شد و مرادی اکنون عضو هیچ 
 تیمی نیست و در لیگ برتر امسال حضور ندارد. بنا به گفته »محسن 
بیرانوند« رکورد تمرینات تیم ملی برای ورزشکاران عضو تیم های 
مختلف محاسبه خواهد شد.دلیل دوم برای حضور نیافتن مرادی در 
رکوردگیری ذخیره  نیرو برای مسابقات قهرمانی آسیا بود این مسابقات 
یکی از مهمترین گزینشی های المپیک در قاره کهن به شمار می رود 
و سطح آن نیز طالیی است سطحی که اگر نمایندگان ایران بتوانند 
در آن موفق باشند بدون شک گام بلند در جهت حضور مرادی یا 
رستمی در توکیو است. مرادی با علم به اهمیت این مسابقات و ترس 
از مصدومیت مجدد در رکوردگیری شرکت نکرد تا بتوانند مانند گذشته 
با آمادگی کامل در آوردگاه ازبکستان حاضر شود. مسابقاتی که فرودین 

ما سال 1۴00 برگزار خواهد شد. 

پنج اشتباه بزرگ بارسلونا در اللیگا
اشتباهات بازیکنان بارسلونا 
است  شده  موجب  اللیگا  در 
این تیم امتیازهای زیادی را از 

دست بدهد.
به گزارش آس، اشتباهات 
فردی بزرگ باعث شدند بارسلونا 
خوبی  شرایط  اللیگا  جدول  در 
نداشته باشد. آبی اناری ها بیشتر 
به  تا  به سقوط نزدیک هستند 

جام. آن ها اکنون با اتلتیکومادرید صدرنشین 12 امتیاز فاصله دارند. 
لیونل مسی مانند قبل تفاوت را ایجاد نمی کند اما بیشترین مشکل 
بارسا بی دقتی در ضربات نهایی نیست بلکه اشتباهات فردی است. 
هر کدام از آن ها موجب شده است تیم کاتاالنی امتیاز از دست دهد. 
نخستین بار این اتفاق در دیدار برابر ختافه رخ داد و فرانک دیانگ 
پنالتی کودکانه ای را تقدیم حریف کرد. مدافع هلندی تنها باید موقعیت 
خود را حفظ می کرد و بازیکن ختافه در شرایط برتر قرار نداشت. بارسا 
نتوانست پاسخ گل خایمه ماتا را بدهد. مقابل رئال مادرید النگله در 
دام سرخیو راموس افتاد و مجبور شد پیراهن بکشد. سپس مارتینس 
مونوئرا از طریق VAR یک پنالتی به نفع سفیدپوشان اعالم کرد. 
النگله در دیدار برابر کادیس حرکتی مشابهی را انجام داد اما داور 
به آن اهمیتی نداد. در زمین آالوس، پیکه و نتو در حرکتی که به 
هیچ وجه مشکل ساز نمی شد جنجال آفریدند. مدافع اسپانیایی بدون 
دلیل توپ را به سمت دروازه بان زد و نتو توپ را باالی سر خود دید 
و واکنش بدی از خود نشان داد. در این شرایط لوییس ریوخا دروازه 
بارسا را باز کرد و اجازه پیروزی به مهمان را ندهد. آبی اناری ها دو 

امتیاز را در ویتوریا از دست دادند. 
اشتباه نکردن  واندا متروپولیتانو جایی که نخستین دستور  در 
مقابل میزبان است در نزدیکی پایان نیمه نخست دمبله می خواست 
دریبل کند که توپ را از دست داد. تالش پیکه برای کنترل توپ 
بی نتیجه ماند و مارک آندره تراشتگن که بیش از حد دروازه خارج 
شده کرد توسط کاراسکو مسخره شد و اتلتیکو بازی را یک بر صفر 
کرد، نتیجه ای که تا پایان تغییری پیدا نکرد. در دیدار برابر کادیس 
این اشتباهات به اوج خود رسید و آلبا، النگله و تراشتگن همزمان 
اشتباه کردند تا نگردو دروازه بارسا را باز کند و چهارمین شکست آبی 

اناری ها را در این فصل اللیگا رقم بزند.

شاگردان مهارنشدنی »مورینیو«؛
تاتنهام صدر جدول را پس گرفت!

تیم فوتبال تاتنهام در جدال 
ُسنتی مقابل آرسنال به برتری 
دو بر صفر دست یافت تا صدر 
جدول لیگ برتر جزیره را دوباره 

از آن خود کند.
ورد  شهرآ شب  یکشنبه 
حساس لندن برگزار شد و طی 
با  خودی  زمین  در  تاتنهام  آن 

حساب دو بر صفر آرسنال را شکست داد و با 2۴ امتیاز دوباره در 
صدر قرار گرفت. آرسنال هم که در بدترین شرایط ممکن است با 
13 امتیاز در رتبه نازل پانزدهم قرار گرفت.بازی در حالی آغاز شد که 
دو تیم شرایط متفاوتی در جدول دارند. تاتنهام برای قهرمانی تالش 
می کند و آرسنال که در بدترین شرایط سال های اخیر خود است 
درپی راهی برای جدا شدن از جمع قعرنشینان است.در همان دقیقه 
چهاردهم این دیدار، »سون هیونگ مین« مهاجم اهل کره جنوبی 
تاتنهام با حرکتی انفرادی و شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه، 
گل نخست این دیدار را به نام خود ثب کرد.در آخرین دقیقه نیمه 
نخست و در ضد حمله ای سریع، سون هیونگ مین با پاسی مناسب 
موجب شد تا »هری کین« دومین گل تاتنهام را ثبت کند تا همچنان 
عملکرد درخشان زوج خط حمله این تیم ادامه داشه باشد.در نیمه دوم 
تالش آرسنال برای جبران سودی نداشت و شاگردان »خوزه مورینیو« 

به خوبی از برتری خود محافظت کردند.

دادستان سن ایسیدرو:
به مارادونا توجه کافی نشده بود!

یسیدرو  ا سن  دستان  دا
مدعی شد اهمال هایی در مورد 
صورت  مارادونا  دیگو  درمان 

گرفته است.
اسطوره  مارادونا،  دیگو 
 2۵ تاریخ  در  آرژانتین  فوتبال 
ایست قلبی و در  اثر  نوامبر در 
سن 60 سالگی درگذشت و از 
فراوانی در  ابتدا شایعات  همان 

مورد علت مرگ او و احتمال رخ دادن کم کاری هایی از سوی کادر 
پزشکی این ستاره محبوب مطرح شد. حاال دادستان سن ایسیدرو در 
گزارش های اولیه خود اذعان داشت مارادونا دچار بیماری قلبی بوده، 
اما دارویی برای درمان این بیماری برایش تجویز نشده و در مجموع 

اهمال هایی صورت گرفته است.
دادستان سن ایسیدرو گفت: »هیچ کس از بیمار مراقبت نکرده و 
ما معتقدیم بی توجهی فراوانی صورت گرفته. بیمار تحت کنترل قرار 
نگرفته و تحت نظر گروه پزشکی به صورت مداوم نبوده است. هیچ 
دارویی برای بیماری قلبی به مارادونا داده نشده و این در حالیست 

که او نیاز به مصرف دارو داشته است.

رحمان رضایی سرمربی ذوب آهن در نشست 
خبری پس از بازی تیمش در برابر شهرخودرو به 

شدت از مسئولین سازمان لیگ انتقاد کرد.
ذوب آهن در روزی که 18 بازیکن تیمش را 
به دلیل ابتال به کرونا در اختیار نداشت، در برابر 
شهرخودرو شکست خورد. رحمان رضایی سرمربی 
ذوب آهن در نشست خبری پس از بازی به شدت 
از عملکرد سازمان لیگ انتقاد کرد و گفت این افراد 

نمی دانند فوتبال را با کدام »ت« می نویسند.
رضایی در این نشست خبری گفت: من در 
مورد بازی هیچ صحبتی ندارم. صحبت های من 
در مورد قانون 11 به عالوه ۵ است که وضع شده 
است. بنده قصد دارم بدانم که کدام منبع و مرجعی 
این قانون را وضع کرده است. آیا این افراد هیچ 
آشنایی با فوتبال داشته اند یا خیر؟ اینها فکر می 
کنند که فوتبال با حرف »ط« دسته دار نوشته 

می شود. هیچ درک و شعوری از فوتبال ندارند.
او ادامه داد: حاضرم با همه این افراد بنشینم 
صحبت کنم تا ببینیم این افراد از فوتبال چه چیزی 
می فهمند که این قوانین را وضع کرده اند. این 
قانون برای من خیلی جالب است. اینها چه می 
دانند تمرین و اردو چیست؟ اینها هیچ آشنایی با 
در کنار هم بودن و برگزاری جلسات بازیکنان در 
کنار هم ندارند. باید آدم های فوتبالی این قوانین 
را وضع کنند. اینها نمی دانند زمانی که مربی با 
20 بازیکن کار می کند، حتی اگر 3۵ بازیکن هم 
داشته باشد، نمی تواند با 1۵ بازیکن دیگر در این 

شرایطی که ما داشتیم کار کند.
وی گفت: از فاصله ظهر روز قبل از بازی که 
ما ساعت 3 بعدازظهر تمرین داشتیم، بعد از آن تا 
صبح  مسابقه 12 بازیکنمان که در اردو بودند و 
در این هفته با ما کار کردند، به کرونا مبتال شدند. 

اینها  فوتبال چیست.  دانند  نمی  اصال  افراد  این 
نمی دانند که بازیکن در ۵ جلسه تمرین تیم باید 
با مربی کار کند که بفهمد تاکتیک چیست و مربی 

از او چه می خواهد؟
اند  نشسته  خانه  در  آقایان  این  گفت:  او 
فوتبال  از  درکی  هیچ  کنند.  می  وضع  قانون  و 
ندارند. برای ورزش کشور متاسفم که افرادی غیر 
ورزشی اینگونه تصمیم می گیرند. اینها می گویند 
بازیکنی که در خانه اش بوده، برای بازی بیاید. از 
۵ بعدازظهر 12 بازیکن من به کرونا مبتال شدند. 
ما اصال به اردو نرفتیم چرا که همین بازیکنانی 

که بازی کردند هم مشکوک به کرونا هستند.
سرمربی ذوب آهن ادامه داد: قصد دارند تست 
راستی آزمایی انجام دهند. این مسئله خنده دار 
است. بازی انجام شد. تست چی؟ برای کی؟ اگر 
می خواستند تست بگیرند باید قبل از مسابقه این 
کار را انجام می دادند که تا آن موقع 11 بازیکن 
کرونایی داشتیم. آنها به ما می گویند بازیکنانی که 
در خانه هستند را صدا بزنید. قانون 11 به عالوه 
۵ را وضع کرده اند خب شاید چهار نفر از این 16 

نفر دروازه بان باشند.
او گفت: اینها اصال می دانند در یک تیم چند 
پست داریم و در هر پست چند بازیکن نیاز است 
و شرایط آنها باید چگونه باشد؟ اگر در این ۵+11 
چهار گلر حضور داشته باشند، آن وقت باید چکار 
کنیم؟ یکی از این گلرها بازی می کند، 3 گلر دیگر 
از بازی خارج هستند و فقط یک بازیکن تعویضی 

بر روی نیمکت باقی می ماند.
رضایی در ادامه گفت: اینها فوتبال را نمی 
فهمند. جالب این است که باشگاهها این قوانین 
را قبول کرده اند. باید شجاعتش را داشته باشند و 
بگویند اشتباه کرده اند و این جسارت را داشته باشند 
که بگویند قوانین را بد وضع کرده اند. اینکه بر 
روی اشتباهاشان مصر هستند و می خواهند بازی 
برگزار شود، جای بحث دارد. واقعا فقط می توانم 

بگویم که متاسفم.
او گفت: از طرف سازمان لیگ و فدراسیون 
مشکالت  تمام  گوید  می  و  است  آمده  نماینده 
آیا  است.  شده  وضع  قوانین  ولی  است  درست 
قوانین وحی منزل است که قابل تغییر نباشد؟ بنا 
بر مقتضیات زمانی باید این قوانین فرق کند. محکم 
تر از قانون اساسی یک کشور وجود ندارد. حتی 
قانون اساسی کشورها پس از مدتی اصالح می 
شود. آیا شما که یک سال پیش این قانون را وضع 
کرده اید، نمی توانید روی آن تجدید نظر کنید؟ 

رضایی در پاسخ به این سوال که ادامه لیگ 
را برای ذوب آهن چطور پیش  بینی می کند بیان 
کرد: همین  طوری که االن هست، می بینم. قطعا 

فرقی نخواهد کرد. 
او در پایان در پاسخ به این پرسش که تفاوت 
ذوب  آهن با پیکان و پرسپولیس چیست گفت: این 

سوال را باید از مسئوالن تصمیم  گیرنده پرسید.

انتقاد تند سرمربی ذوب آهن:

مسئولین فوتبال، شجاعتش را داشته باشند و بگویند اشتباه کرده اند

دفاعی  خط  در  اگرچه  سپاهان  فوتبال  تیم 
برای  هم  زمین  شرایط  ولی  شد  ظاهر  پراشتباه 

این تیم مهیا نبود.
به  شرایطی  در  اصفهانی  پوشان  طالیی 
دیدار برابر نفت مسجد سلیمان رسیده بودند، که 
شاهد سه بازی خوب از این تیم به خصوص در 
نیمه اول دیدار برابر تیم های آلومینیوم، تراکتور 

و سایپا بودیم.
شاگردان نویدکیا در این سه مسابقه اگرچه 2 

امتیاز را از دست دادند ولی روش بازی این تیم، 
چشم نواز بود و اگر در طول بازی ادامه پیدا می کرد 
و بازیکنان تیم موقعیت های خود را با بی دقتی 
از دست نمی دادند، 2 امتیاز دیدار برابر سایپا هم 

از دست نمی رفت.
نویدکیا و سپاهان اما در شرایطی به زمین 
بهنام محمدی مقابل تیم منسجم مجتبی حسینی 
مناسب  وجه  هیچ  به  چمن  شرایط  که  رسیدند 
برگزاری مسابقه نبود و بازیکنان سپاهان که با 

حریفان  دروازه  به  را  خودشان  ترکیبی  کارهای 
به دردسر  نزدیک می کنند، در مسجد سلیمان 
افتادند و از باتالقی که در این ورزشگاه گریبانشان 

را گرفته بود، دست خالی خارج شدند.
تیم  نقص  بی  نمایش  به  باید  حتما  البته 
همینطور  و  حمله  و  دفاع  در  حسینی  مجتبی 
اشتباهات سپاهان در خط دفاعی اشاره کرد ولی 
چمن ورزشگاه بهنام محمدی برای دیدار سپاهان 

و نفت به هیچ وجه شرایط خوبی نداشت.

پیروزی نفت مسجد سلیمان در برابر تیم نوید کیا؛

ِگل، مانع رسیدن سپاهان به ُگل!
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زنده باد غالمحسین یوسفی وعلی دهباشی در یک قاب
اختصاصی دنیای جوانان

خوش تر از دوران عشق
ایام نیست

سعدی
خوش تر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست
مطربان رفتند و صوفی در سماع

عشق را آغاز هست انجام نیست
کام هر جوینده ای را آخری است

عارفان را منتهای کام نیست
از هزاران در یکی گیرد سماع

زآن که هر کس محرم پیغام نیست
آشنایان ره بدین معنی برند

در سرای خاص، بار عام نیست
تا نسوزد برنیاید بوی عود

پخته داند کاین سخن با خام نیست

»در تمام مدتی که این کتاب را ترجمه می کردم، 
در  عبداهلل نژاد  مجتبی  را  این  فکر می کردم«؛  به مرگ 
که  کتابی  نوشت؛  مرگ«  با  »مواجهه  ترجمه  مقدمه 

آخرین کار او شد.
کوتاهی  یادداشت  در  کتاب  فرهنگی شهر  موسسه 
به مناسبت سومین سالروز درگذشت مجتبی عبداهلل نژاد، 
امسال،  آذرماه  پانزدهم  است:  نوشته  مترجم  و  نویسنده 
سومین سالگرد درگذشت مجتبی عبداهلل نژاد است. مترجمی 
که آثار متعددی با زبان روان و روشن به فارسی ترجمه 
کرد و درباره زندگی و آثار برخی از شاعران ادب فارسی 
همچون مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو تک نگاری به 
شیوه نوین نوشت. رمان »مواجهه با مرگ« نوشته براین 
مگی با ترجمه زنده یاد مجتبی عبداهلل نژاد آخرین اثر او بود 
که در زمان حیاتش انتشار یافت. این کتاب تنها رمان براین 
مگی نویسنده، شاعر و سیاستمدار بریتانیایی است که بیشتر 

به دلیل نگارش کتاب های فلسفه معروف است.
نکته عجیبی که در ابتدای این کتاب آمده نوشته ای 
کوتاه از مترجم است که درست چند روز بعد از نگارش این 
متن با زندگی خداحافظی کرد. او بعد از ترجمه این کتاب 
نوشته بود: در تمام مدتی که این کتاب را ترجمه می کردم، به 
مرگ فکر می کردم. شبح مرگ باالی سرم ایستاده بود. خیال 
می کردم قهرمان داستان که بمیرد، من هم می میرم. نمردم 

ولی شبح مرگ هنوز باالی سرم ایستاده، رهایم نمی کند.
مجتبی عبداهلل نژاد، نویسنده و مترجم در سال 13۴8 
در کاشمر متولد شد. از آثار تالیفی او می توان به »گفت وگو 
با مسعود سعد سلمان«، »اسطوره های یونان«، »افسانه های 
سوئیس«، »داستان ها و افسانه های مردم کانادا«، »شب 
آسان است«،  قلعه وحشت«، »قتل  بی پایان«، »معمای 
پانزدهم  ... اشاره کرد. وی روز   از چاودار« و  »جیب پر 

آذرماه 13۹6 درگذشت.

آخرین کار مجتبی عبداهلل   نژاد »مواجهه با مرگ«

نادر  داستان  تغییر  ماجرای  از  پس 
در  این بار  درسی،  کتاب  در  ابراهیمی 
داستانی از »قصه های مجید« تغییراتی 
نویسنده  کرمانی،  مرادی  ایجاد کرده اند. هوشنگ 
کتاب می گوید این موضوع بدون اطالع و رضایت 

او بوده است.
در  نویسنده ها  متن  تغییر  بحث  روزها  این 
کتاب های درسی حاشیه ساز شده و این موضوع در 
فضای مجازی با واکنش های زیادی همراه است. گاه 
با حذف نام و اثر نویسنده  و شاعری مواجه بوده ایم و 
گاهی تغییر در متن بوده که سبب اعتراض شده است.

چندی پیش ماجرای تغییر در داستان »قلب 
کوچک را به چه کسی بدهیم« نوشته نادر ابراهیمی 
در کتاب هفتم دبستان مطرح شد که مورد رضایت 
خانواده  این نویسنده فقید نبود. این بار هم نوبت داستان 
»سفرنامه اصفهان« از سری داستان های »قصه های 

مجید« نوشته هوشنگ مرادی کرمانی است.
آمده  کرمانی  مرادی  داستان  اصلی  متن  در 
من هم  بست.  بندیل  و   بار  برایم  »بی بی  است: 
بیکار ننشستم، ناشتایی خورده و نخورده پریدم روی 
چرخ...« اما در کتاب درسی متن را این طور تغییر 
داده اند: »بی بی وقت نماز صبح بیدارم کرد، برایم بار 
و بندیل بست. من هم نماز خواندم،  ناشتایی خورده 
و نخورده، پریدم روی چرخ...« جای دیگری هم در 
متن اصلی داستان مرادی کرمانی آمده است: »ظهر 
شد. صدای اذان می آمد. کار اکبر آقا تمامی نداشت. 
حوصله ام سر رفته بود...« اما در کتاب درسی بچه ها 
داستان را این گونه تغییر داده اند: »ظهر شد، صدای 
اذان می آمد. وضو گرفتم و نماز خواندم. کار اکبر آقا 
تمامی نداشت. حوصله ام سر رفته  بود. ..«. البته در 

کتاب درسی نوشته اند »با اندک تغییر«.
* با این کارها بیشتر ضرر می زنند

در پی این اتفاق با هوشنگ مرادی کرمانی، 
متن  در  داشت:  اظهار  مجید«  »قصه های  خالق 
اصلی این طور نیست که مجید نماز بخواند. بدون 
مجوز نویسنده و بدون اطالع من دست به چنین 
کاری زده اند. من رضایت ندارم و اطالع هم نداده اند.  
او افزود: هر شخصیتی که نویسنده ای می نویسد، 
طبیعتا برای او کارهایی می گذارد که در حد توان و 
سوابق آن شخصیت است. نمی دانم با این کار چه 
هدفی را دنبال می کنند. به نظر من این موضوع 
بیشتر ضرر می زند زیرا معلمان و بچه ها اصل قصه را 
می خوانند. در متنی که نویسنده اش زنده است، دست 

می برند و اطالع نمی دهند؛ این کار درستی نیست.
مجید  می کند:  خاطرنشان  کرمانی  مرادی 
از  هیچ کدام  در  بخواند.  نماز  که  نرسیده  سنی  به 
نماز  بی بی  اما  است  نخوانده  نماز  هم  داستان ها 
می خواند و چندجای داستان سر سجاده است که کار 
خیلی خوبی هم هست. اما مجید یک بچه ده دوازده 
ساله است و به سنی نرسیده که نماز بخواند. در این 
داستان این بچه می خواهد به اصفهان برود و جاهای 

دیدنی اش را ببیند. 
او با تاکید بر این که تغییر در شخصیت ها و 
که  تغییراتی  به  است،  مخاطبان  به ضرر  داستان 
چند سال قبل هم بر این داستان اعمال شده بود 
بردارند  را  داستان  می توانند  بیان می کند:  و  اشاره 
و داستان دیگری بگذارند. »»قصه های مجید« 38 
داستان است و زمانی که مخاطب این داستان را به 
همراه داستان های دیگر می خواند متوجه می شود با 

شخصیت داستان متضاد است.
مرادی کرمانی، سپس با آوردن مثالی، می گوید: 
این داستان مانند خانه من است، انگار که آمده اند و 
بدون اجازه من در بخشی از خانه ام اتاق ساخته اند. 
آیا این کار درست است که بدون اجازه چنین کاری 
با  که  می گرفتند  اجازه  دو خط  من  از  باید  کنند؟ 
خواهد  باعث  تغییرات  این  می کنیم.  منتشر  تغییر 
شد شخصیت داستان به شخصیتی غیرقابل باور 
تبدیل شود و توی ذوق معلم و دانش آموز می زند. در 
داستان دست می برند و می خواهند از این راه بچه ها 
را نمازخوان کنند اما این کار تاثیر آموزشی و تربیتی 
برای بچه ها ندارد. این داستان، داستانی ادبی است.

و  با حرف  پیش  دیگری که چندی  موضوع 
حدیث همراه بود، تغییر داستان نادر ابراهیمی بود؛ 
داستان »قلب کوچک را به چه کسی بدهیم« این 
نویسنده فقید با تغییراتی در کتاب هفتم دبستان منتشر 

شد که مورد تایید خانواده او نبود و اعتراض همسرش 
را در پی داشت؛ در متن اصلی اثر آمده است: »قلبم را 
می بخشم به همه  آن هایی که جنگیدند و دشمن را از 
خاک ما، از سرزمین  ما و از خانه ما بیرون انداختند.« 
اما در کتاب درسی این متن این گونه تغییر پیدا کرده 
است: »قلبم را می بخشم به همه آن هایی که به  خاطر 

اسالم جنگیدند.«
* اعتراض همسر نادر ابراهیمی

فرزانه منصوری - همسر این نویسنده - در پی 
این موضوع در بیانیه ای نوشت: »این »دخالت در اثر 
نویسنده« را عالقه مندان به آثار نادر ابراهیمی خبر 
دادند. قضیه را پی گرفتم و متوجه شدم جمله ای به اثر 
اضافه شده که نه تنها آن  را موثر و زیباتر نکرده، بلکه 
مفهوم وسیع و گسترده  آن را هم محدود کرده است.

در  که  است  سال   30 به  قریب  کتاب  این 
هم  پویانمایی  صورت  به  و  می چرخد  خانواده ها 

ساخته شده است.
پدر و مادرهای امروز در کودکی آن را خوانده اند 
و حال برای فرزندشان می خوانند و تغییرات آن را 
می فهمند.                                                         

در دنیای امروز، که هر اتفاق کوچکی در هر 
گوشه  دنیا، بی درنگ، به چشم و گوش همه می رسد، 
چطور فکر کرده اند که »این نیز بگذرد و کسی نخواهد 
فهمید بدون اجازه  صاحب اثر  دستی در آن برده ایم«؟!

بارها متوجه شده ام که بدون اطالع و مجوز از 
ما، آثار نوشتاری و سرودهای ملی میهنی همسرم، 
نادر ابراهیمی را در کتاب های درسی گذاشته اند، و با 
تصاویر نامربوط و نازیبایی تزیینش کرده اند که نسبتی 

با پیام و مفهوم اثر ندارد.
* واکنش وزیر آموزش و پرورش

در پی اتفاق که حدود یک ماه پیش رخ داد، 
محسن حاجی میرزایی - وزیر آموزش و پرورش - در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »از تغییر متن 
نویسنده فاخر کشورمان در کتاب فارسی پایه هفتم، 
متاسف شدم. )هرچند تغییر در دوره مسوولیت من 
نبوده است(. در همان ماه های اول مسوولیت، فرآیند 
دقیق، منسجم و حرفه ای را برای بررسی و اصالح 
تغییرات تدوین و ابالغ کردم تا مطمئن شویم که در 

آینده شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.
همچنین از همکاران خود در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی خواستم تغییرات دو سال اخیر 
کتاب های درسی را بازبینی و اصالحات الزم را در 

چاپ جدید اعمال کنند.«

تحریف در کتاب های درسی به نوشته مرادی کرمانی هم رسید

ترجمه »تراژدی قیصر« به چاپ هفتم رسید
کتاب »تراژدی قیصر« نوشته ویلیام شکسپیر با ترجمه فرنگیس 
شادمان توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ هفتم رسیده است. 
این کتاب یکی از عناوین مجموعه »ادبیات کالسیک جهان«  است 
که این ناشر چاپ می کند. همچنین شانزدهمین کتاب »نمایش نامه« 
انتشارات علمی و فرهنگی است. اولین چاپ این ترجمه سال 133۴ به 

بازار نشر عرضه شد.
این تراژدی به جز چندقسمت، به زبان نظم بی قافیه نوشته شده و 
ترجمه آن به فارسی از روی نسخه آرِدن انجام شده است. اصول تراژدی 
قیصر بر وقایع تاریخی مبتنی است اما شکسپیر مانند دیگر آثارش، در 
آن، با بیان احوال قهرمانان، صفات نیک و بد و آرزوها و هوا و هوس 
بشری را توصیف کرده است. یکی از نکات جالب این تراژدی، تفاوت 

شخصیت ها و اختالف نظرهای آن هاست.
اتفاقات این تراژدی، که براساس قتل ژولیوس قیصر یا سزار نوشته 
شده، بر پایه حوادث زندگی قیصر، بروتوس، آنتونی و کسی یوس نوشته 
شده است. اتفاقات نمایشنامه از روز 1۴ مارس سال ۴۴ پیش از میالد 
شروع می شود. در این مقطع قیصر با پیروزی از جنگ با دوست سابق 
و رقیبش پمپی به روم بازگشته است. او روز 1۵ مارس در مجلس سنا 
توسط سناتورهای توطئه گر به قتل رسید. در این تراژدی قیصر، خالف 
دیگر تراژدی های شکسپیر غیر از مکبث، مهم ترین اتفاق یعنی قتل 
قیصر در میانه های نمایشنامه رخ می دهد. اما اتفاقات پس از کشته شدن 

قیصر نیز بسیار مهم هستند.
تراژدی قیصر مانند دیگر تراژدی ها و کمدی های کالسیک، ۵ 
پرده دارد. پرده اول، 3 صحنه دارد که به ترتیب عبارت اند از:  »کوچه ای 
در روم«، »یک محل عمومی در روم« و »کوچه ای در روم«. دومین 
پرده این نمایشنامه ۴ صحنه با این عناوین دارد: »باغ بروتوس در روم«، 
»خانه قیصر در روم«، »کوچه ای نزدیک کاپی تول در روم« و »قسمت 

دیگری از همان کوچه در روم«.
در  »کوچه ای  و  عمومی«   »میدان  کاپی تول«،  مقابل  »روم، 
روم« هم 3 صحنه پرده سوم نمایشنامه »تراژدی قیصر« هستند. در 
پرده چهارم هم مخاطب با 3 صحنه »اتاقی در خانه آنتونی در روم«، 
»اردویی نزدیک ساردیس« و »درون خیمه بروتوس« روبرو می شود. 
پنجمین پرده این تراژدی هم ۵ صحنه دارد که به این ترتیب اند: »دشت 
فیلیپای«، »میدان جنگ در دشت فیلیپای«، »میدان جنگ در دشت 
فیلیپای«، »قسمتی دیگر از میدان جنگ« و »قسمتی از میدان جنگ«.

چاپ هفتم این کتاب با 1۷0 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 
1۷ هزار تومان عرضه شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

هنرمند تاثیرگذار تعزیه از دنیا رفت
حاج رضا لنکرانی، هنرمند 
به  نزدیک  که  تعزیه  باسابقه 
هشتاد  سال شمرخوان تعزیه های 
عاشورا بوده است، صبح امروز ، 
یکشنبه 16 آذر ماه بر اثر کهولت 

سن درگذشت.
داود فتحعلی بیگی، هنرمند 
باسابقه تئاتر و فعال نمایش های 

با  پایانی عمر خود  تایید این خبر گفت: ایشان در سال های  با  ایرانی 
بیماری پارکینسون مبارزه کرد ولی این اواخر بیماری اش شدت گرفته بود 

و متاسفانه امروز درگذشت.
او از لنکرانی به عنوان یکی از هنرمندان تاثیرگذار  تعزیه نام برد که 
در این زمینه صاحب سبک بود و عالوه بر جایگاه هنری، به حسن اخالق 

و منش انسانی هم شهره بود.
فتحعلی بیگی ادامه داد: دو سه سال پیش که به دیدن ایشان رفتم، 
حالش خوب بود ولی این اواخر،  با شدت گرفتن بیماری اش،  بسیار 

فرتوت و ناتوان شده بود.
حاج رضا لنکرانی متولد 130۹بود و سال ها در تعزیه ها لباس شمر و 
ابن زیاد و حارث و حکم بن طفیل و تمام آدم های قرمزرنگ تعزیه را به 
تن کرد و عالوه بر آن چندین نسل از نوآموزان جوان تعزیه را پرورش داد.

هنرمندی که نه تنها در جای جای ایران بلکه در دیگر کشورها نیز 
به اجرای برنامه پرداخت و در معرفی هنر تعزیه ایرانیان به مردمان دیگر 

کشورها سهمی ویژه داشت.
او که هم تعزیه دان بود و هم تعزیه خوان و هم تعزیه گردان، خاطرات 
بسیاری از شمرخوانی های خود داشت و  سال ها پیش در گفتگویی عنوان 
کرده بود که هر زمان قرار بوده برای شمرخوانی آماده شود، دوستانش به 
او یادآوری می کرده اند که مراقب لنگه کفش مردمی باشد که او را شمر 
و اشقیا می پندارند چراکه او در اجرای شبیه شمر آنچنان توانمند بود که 

مردم او را دشمن امام حسین می پنداشتند.

کشور به ۱5 هزار کتابخانه عمومی نیاز دارد

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی از 
نیاز کشور به وجود 1۵ هزار کتابخانه خبر داد

رمضانی، در مراسم معارفه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
سمنان افزود: سرانه کتابخوانی در کشور پایین است و بر اساس شاخص 
های جهانی در کشور باید 1۵ هزار کتابخانه وجود داشته باشد در حالیکه 

هم اکنون سه هزار کتابخانه وجود دارد.
وی گفت:  استان سمنان ظرفیت بسیار قابل قبولی در حوزه کتابخانه 
های عمومی دارد اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد و ظرفیت 
های خوبی در این استان موجود است.وی با ابراز امیدواری نسبت به 
توسعه کتابخانه ها در استان سمنان اظهار داشت:  استان سمنان از معدود 
استان های کشور است که دارای کتابخانه مرکزی است و باید تالش شود 

توسعه کتابخانه های شهرستانی در استان سمنان اتفاق بیفتد.
رمضانی تاکید کرد: تمام امکانات را در اختیار اداره کل کتابخانه های 
استان سمنان قرار خواهیم داد تا توسعه کتابخانه شهرستان ها محقق شود.

وی گفت: کتابخانه مهدیشهر آماده بهره برداری است و اعتبارات خوبی 
برای تجهیز تخصیص یافته و بودجه این طرح نیز پرداخت خواهد شد.

معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: مدیران ستادی نهاد 
کتابخانه ها به لحاظ مدیریتی ،  جوان و با انگیزه هستند و تالش داریم از 

این توانمندی در خدمت بیشتر به مردم بهره مند شویم. 
همچنین طاهریان، مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی استان 
سمنان با تقدیر از استاندار سمنان و رییس نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور گفت: می کوشیم تا از ظرفیت فضای مجازی و فناوری های نوین 

برای تحقق اهداف عالی کتاب و کتابخوانی در استان استفاده کنیم.
وی از تالش برای جذب اعضای فعال برای کتابخانه های استان 
خبر داد و اضافه کرد: کتابخانه های عمومی استان را به معنای واقعی به 
پاتوق فرهنگی تبدیل کرده و از این ظرفیت حداکثر استفاده را خواهیم برد.

سعداوی، نویسنده و پزشک مصری سال 
13۴۷ برای شرکت در یک همایش پزشکی 
به ایران سفر می کند که با پرس وجو متوجه 
می شود، جالل آل احمد برجسته ترین چهره 

ادبی ایران است و به دیدار او می رود.
دفتر همکاری های علمی و بین المللی با 
همکاری پژوهشکده زبان و ادبیات و خانه-

موزه سیمین و جالل، همزمان با سالروز تولد 
جالل آل احمد، نشست بین المللی به صورت 
نگاه  از  احمد  آل  عنوان »جالل  با  مجازی 

نویسندگان عرب« برگزار کرد.
در این نشست سخنران نخست، علی 
زائری، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات 
بین الملل کالیفرنیا بود که سخنرانی خود را با 
عنوان »مروری بر دیدگاه نویسندگان عرب 
نسبت به شخصیت و آثار جالل آل احمد«  با 
اشاره به ترجمه و پژوهش بر روی آثارفارسی 
از نخستین سال های قرن بیستم در جهان 
عرب به کتاب ها و جستارهای منتشر شده 
در زمینه ایرانشناسی در جهان عرب آغاز کرد.

وی گفت: در دوره معاصر، نویسندگان 
و شعرای بسیاری مورد اهتمام ایرانشناسان 
در  آل احمد  جالل  اما  گرفته اند  قرار  عرب 
این میان، جایگاهی متفاوت دارد چرا که در 
زمینه های گوناگونی از جمله داستان کوتاه، 

رمان، سفرنامه، نقد، اندیشه و... قلم زده است.
زائری در ادامه به ترجمه آثار آل احمد و 
پژوهش بر روی آن به زبان عربی در قالب 
موضوعاتی همچون آغاز روی آوردن اعراب 
به آل احمد، آثارمنتشرشده درکتب، مجالت 
آکادمیک و نیز آراء برخی ایرانشناسان عرب 

در رابطه با وی اشاره کرد.
سخنران دوم، معصومه نعمتی قزوینی، 
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، بود که سخنرانی خود را با 
عنوان »جالل آل احمد  از نگاه نوال سعداوی؛ 
نویسنده و پزشک معاصر مصری« ارائه کرد.

وی گفت: نوال سعداوی، نویسنده، فعال 
اجتماعی و پزشک مصری برای نخستین بار در 
نوامبر1۹68 )13۴۷ شمسی( به قصد شرکت 
در یک همایش پزشکی به ایران سفرکرده 
است. پس از جستجو درباره برجسته ترین 
چهره ادبی ایران در دانشگاه تهران، جالل 
آل احمد به او معرفی می شود. با جستجوهای 
فراوان آدرس او را پیدا کرده و در منزلش با 
وی مالقات می کند. در اولین برخورد، سادگی 
زندگی جالل او را متحیر می سازد. در این دیدار 
که ساعتها به طول انجامید دو نویسنده درباره 
مسائلی از قبیل اوضاع داخلی ایران، مسئله 
فلسطین، آثار جالل و روابط ادبی میان ادبیات 

فارسی و عربی به گفتگو پرداختند.دو سال بعد 
نوال این بار به بهانه شرکت در همایش و تنها 
به قصد دیدار دوباره با جالل قصد عزیمت به 
ایران را دارد اما ساواک به علت دیدارش با 
انتشار مقاله ای  نیز  قبلی و  جالل در سفر 
در  ایرانی  نویسندگان  و  روشنفکران  درباره 
یکی از روزنامه های مصری، او را ممنوع الورود 
ایران خبر  در سفارت  نوال  می کند. هرچند 
درگذشت جالل را شنیده اما هرگز باور نمی کند 
و باوجود نداشتن ویزا و خطرهای احتمالی مانند 
دستگیری توسط نیروهای امنیتی، عازم تهران 
می شود. در فرودگاه به طرز معجزه آسایی ویزا 

دریافت کرده و مستقیما از آنجا روانه منزل 
جالل می شود. روبرو شدن با چهره غمگین 
و رنگ پریده سیمین دانشور، خبر درگذشت 
جالل را برایش تایید می کند. بعد از مالقات 
چندساعته با سیمین و صحبت با وی درباره 
نحوه مرگ جالل، تشییع جنازه باشکوه وی، 
ممنوعیت نشر آثارش در ایران، خفقان ادبی 
در کشور، سرکوب چهره های ادبی مخالف و 
شکل گیری سازمانهای سری مبارزاتی و آثار 
سیمین، نوال برای همیشه این خانه را ترک 
و بعد از دیدار با چند چهره ادبی، بازدید از برخی 
نقاط دیدنی تهران و سفری کوتاه به اصفهان و 

شیراز رهسپار قاهره می شود.
سخنران بعدی این نشست ماجد مرهج 
رباط، مدیر گروه فارسی دانشگاه واسط عراق، 
بود که سخنرانی خود را با عنوان »تناقضات 
زندگی جالل آل احمد از دیدگاه نویسندگان 

عرب« به زبان فارسی ارائه داد.
به  احمد  آل  جالل  کرد:  بیان  وی 
خانواده ای متدین تعلق داشت و پس از اتمام 
دبیرستان به اصرار پدرش به حوزۀ علمیۀ نجف 
اشرف رفت. اما خانواده با ادامۀ تحصیل او در 
لبنان مخالفت کردند و نگران ایجاد تردیدهایی 
در اعتقادات مذهبی او بودند. اما کارنامۀ زندگی 
او نشان می دهد که در مراحل مختلف زندگی 

فراز و فرودهایی را طی کرده که از دید یک 
ناظر خارجی مورد توجه است. با توجه به ارتباط 
مستحکم ادبیات فارسی و عربی و جایگاهی 
که آل احمد در ادبیات معاصر فارسی دارد، 
نویسندگان عرب تفسیرهای مختلفی نسبت 
به نوشته ها و عقاید او دارند که در این سخنرانی 

به بخشی از آنها اشاره شد.
دوره  از  امامی، که  او غالمرضا  از  بعد 
جوانی تا پایان عمر جالل و سیمین با آن دو 
ارتباط نزدیکی داشت، مطالبی را درباره جالل 
آل احمد طرح کرد و به برخی انتقادات ماجد 
مرهج رباط درباره زندگی و کارنامه فکری و 

سیاسی جالل پاسخ داد.
سخنران آخر نشست احمد محمد جاد، 
عضو هیات علمی دانشگاه کانال سوئز مصر، 
بود که به دلیل مشکالتی نتوانست در این 
نشست شرکت کند و خالصه ای از سخنرانی 
او با عنوان »اثربخشی توصیف در روایت مدیر 
مدرسه« را دبیر نشست ارائه کرد.  به باور 
محمد جاد، عالقه خاص جالل به طبقات 
مختلف مردمی باعث شد تا منتقدان او را به 
عنوان نویسنده و متفکر اجتماعی مورد توجه 
قرار دهند. در این سخنرانی تاثیر جالل آل 
احمد بر رمان فارسی با تکیه بر عنصر توصیف 

در روایت مورد بررسی قرار گرفت.

مروری بر دیدگاه نویسندگان عرب نسبت به جالل آل احمد 
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چالش »مشاهیر« برای ماندن در تاریخ

»مشاهیر«  نمایش  کارگردان 
اثر  این  ویژگی های  به  اشاره  با 
نمایشی ابراز امیدواری کرد شرایط 
برای اجرای نمایش در تماشاخانه 
ملک فراهم شود. افشین واعظی 
گفت قرار بود نمایش »مشاهیر« 

از 1۵ آبان ماه در تماشاخانه ملک به صحنه 
برود که به دلیل نامناسب بودن شرایط این امکان فراهم نشد و در حال 
حاضر کار آماده اجراست و منتظر مناسب شدن وضعیت و از سرگیری 
فعالیت های تئاتری هستیم.وی افزود: »مشاهیر« ۷0 بازیگر دارد و در آن 
شخصیتی به نام استاد تعدادی از مشاهیر بزرگ جهان را برای صرف شام 
دعوت می کند و درباره مسایل مهم جهان گپ می زنند و قرار است استاد 
با توجه به سخنان هرکدام یکی از آن ها را از تاریخ حذف کند که همین 

مساله آن ها را به سمت چالشی برای ماندن در تاریخ سوق می دهد.

جلیل سامان ساخت »زیرخاکی« را ادامه می دهد

جلیل سامان به زودی ساخت 
تلویزیونی  سریال  دوم  فصل 

»زیرخاکی« را آغاز خواهد کرد.
چندی پیش با مشکالتی که 
پیش  »زیرخاکی«  بازپخش  در 

ابتدا ساخت فصل دوم سریال در  آمد، 
هاله ای از ابهام قرار گرفت و سپس رضا 
نصیری نیا تهیه کننده یریال از تالش برای رفع مشکالت پیش رو کلید 
خوردن این سریال خبر داد  و حاال با حل این مسایل تصویربرداری 
فصل دوم آن به زودی آغاز خواهد شد. فصل اول »زیرخاکی« با 
پخش در رمضان سال جاری توانست عنوان پربیننده ترین سریال 
با فراهم شدن شرایط، ساخت  از آن خود کند و حاال  را  رمضانی 

ماجراهای فریبرز باغبیشه ادامه پیدا می کند.

 کنسرت آنالین با بلیت 55 هزار تومانی

یکی از خوانندگان موسیقی پاپ 
و  بیست  و  بیست وششم  روزهای 
به صورت  را  کنسرتی  آذرماه  هفتم 
بابک  می کند.  برگزار  آنالین  
در  ویدئویی  انتشار  با  جهانبخش 

فضای مجازی گفت: داریم آماده می شیم 
برای یک شب خاطره انگیز و فقط قسمت 
بدش این است که شما در این جا نیستید. ولی ما شما رو این جا حس کرده و  
به دیدن کنسرت »احساس« دعوت می کنم. طبق برنامه ریزی های انجام 
گرفته این کنسرت آنالین ساعت 20 و 22:30 روز چهارشنبه 26 آذرماه 
و ساعت 1۷ روز پنجشنبه 2۷ آذرماه از طریق یکی از سامانه های فروش 
اینترنتی بلیت در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت. این در حالی 
است که قیمت تعیین شده برای تهیه بلیت ۵۵ هزار تومان معین شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

برگزاری فیلم فجر با 20 درصد ظرفیت سینماها 

مدیرعامل موسسه تصویر شهر 
زنده  برای  موجود  راهکارهای  از 
برگزاری  و  سینماها  نگه داشتن 
روزهای  در  فجر  فیلم  جشنواره 
هاشم  گفت.  سخن  کرونایی 

جریان  و  سینماها  گفت:  میرزاخانی 
فرهنگ و هنر به عنوان اولین مدافعان 
از همان روزهای اولیه انتشار کرونا به میان آمدند، تمامی سالن ها را 
بستند و این، در حالی است که پنج هزار نفر مستقیماً در حوزه پخش و 
اکران سینماها فعالیت دارند و شیوع ویروس کرونا سینماها را به نابودی 
کشانده و خانواده این صنف را دچار بحران کرده است. میرزاخانی 
افزود درباره برگزاری جشنواره فجر پیشنهادی داده ام که می توان با 
20 درصد ظرفیت سالن های بزرگ جشنواره فیلم فجر را برگزار کرد

ما
سین

 

بررسي پخش تله تئاتر از تلویزیون

بهزاد فراهاني: تلویزیون با تئاتر دشمني دارد!
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از چندروز پیش که شبکه چهار در اقدامي 
جالب به بازپخش چند تله تئاتر قدیمي پرداخته، 
صحبت هاي زیادي پیرامون این موضوع شکل 
گرفته است. درواقع تلویزیون که سال ها قبل 
به صورت مداوم به تولید تله تئاتر مي پرداخت 
و اتفاقا مخاطب زیادي را هم جذب کرده بود، 
تولیدات  کنارگذاشتن  به  تصمیم  یکباره  به 
اینچنیني گرفت و دیگر شاهد تولید و پخش 
سرعت  به  که  اقدامي  نبودیم.  تله تئاترها 
مخاطبان این مدیوم را از تلویزیون دور کرد 
چرا که بسیاري از مخاطبان تئاتري خصوصا 
در شهرستان ها این امکان را نداشته و ندارند 
که تئاترها را از نزدیک ببینند به همین دلیل به 
تماشاي تله تئاتر مي نشستند و مشخص نیست 
که تصمیم عدم تولید تله تئاتر دقیقا از سوي چه 
کسي و با چه هدفي اتخاذ شد!؟ با این حال 
در همین چندروزي که از بازپخش بعضي از 
از  بسیاري  شده،  سپري  قدیمي  تله تئاترهاي 
مدیران  شاید  که  هستند  امیدوار  تئاتر  اهالي 
شاهد  دیگر  بار  و  داده  رویه  تغییر  تلویزیوني 

تولید تله تئاترهاي جدید باشیم.
و  قدیمي ترین  از  یکي  فراهانی  بهزاد 
شاخص ترین اهالي تئاتر است و البته او که 
با تلویزیون نیز بارها در سریال هاي مختلف 
همکاري کرده، معتقد است که تلویزیون با 
تئاتر دشمني دارد! او درباره بازپخش برخی 
به  توجه  و  از شبکه چهارسیما  تله تئاترها  از 

این مقوله در گفتگو با دنیاي جوانان گفت: 
هستم  گله مند  صداوسیما  به  شدت  به  من 
دارد  عناد  تئاتر  به  نسبت  تلویزیون  چراکه 
جمعیت  میلیون   80 به  متعلق  که  انگار  و 
من  د  عتقا ا به  نیست.  ملی  نه ای  رسا و 
تله تئاترها  از  برخی  مدت  کوتاه  بازپخش 
سپاسگزار  آنها  از  باید  و  بوده  خوبی  اتفاق 
تلویزیونی  شبکه   3۵ به  نزدیک  ما  باشیم. 
یک  تنها  هفته  در  کدام  هر  اگر  که  داریم 
تله تئاتر پخش کنند 3۵ تئاتر از صداو سیما 
هر  صورتی که  در  حتی  شد.  خواهد  پخش 

یک، دو هفته یکبار هم یک تئاتر از شبکه 
از  تئاتر  قابل توجهی  تعداد  کنند  پخش  خود 

می شود. پخش  تلویزیون 
پخش  به  توجه  اینکه  بیان  با  فراهانی 
روانشناسی  و  ادبیات  رشد  به  منجر  تله تئاتر 
تئاتر  افزود:  می شود،  مملکت  یک  اجتماعی 
جامعه  آحاد  برای  فوق العاده ای  آموزشی های 
در پی دارد. هم اکنون به دنبال شرایط ایجاد 
شده به دلیل ویروس کرونا، 8هزار هنرمند تئاتر 
بیکار در کشور داریم و در صورتی که تلویزیون 
به تولید تله تئاتر توجه نشان دهد، این تعداد 

هنرمند شرایط معیشتی خود را در این وضعیت 
تامین خواهند کرد و درآمدی خواهند داشت.

چرا  که  پرسش  این  طرح  با  بازیگر  این 
پرداخته  شریف  درام نویسی  به  تلویزیون  در 
و  برنامه ها  متاسفانه  کرد:  اظهار  نمی شود، 
می شود  پخش  تلویزیونی  از  که  سریال هایی 
مردم  برای  اجتماعی  و  فرهنگی  آموزه  هیچ 
ندارند و براین اساس مخاطب ترجیح می دهد، 
با  کشورهایی  شبکه های  برنامه های  بیننده 
تا تماشاگر  پائین تری باشد  رده های فرهنگی 
برنامه های شبکه های داخلی. درواقع تلویزیون 
عدم تولید  با  و  مي کند  دشمني  خودش  با 
و  آموزنده  سریال هاي  و  صحیح  برنامه هاي 
فرهنگي، مخاطب خود را به سمت شبکه هاي 

بي هویت سوق مي دهد!
صحبت هایش  پایان  در  فراهانی  بهزاد 
به  من  پیشنهاد  گفت:  مسئوالن  به  اشاره  با 
مدیران و مسئوالن تلویزیونی این است که از 
تئاتر و اعضای آن دعوت  هیات مدیره خانه 
کنند تا مذاکرات و گفتگوهایی با آنها درباره 
پیشنهاداتی  و  باشیم  داشته  تله تئاتر  تولید 
آنها  به  تلویزیونی  تئاتر  تولید  جهت  در  را 
در  را  کالنی  سیاست های  و  کنیم  مطرح 
این یک  پایه ریزی کنیم. قطعا  این خصوص 
بده بستان دوطرفه است که هم براي تلویزیون 
و مخاطبان آن خوب است و هم براي تئاتر و 

هنرمندان تئاتري.

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

ویروس کرونا عرصه هنر و خصوصا سینما را 
درنوردیده و در سراسر جهان شرایطي ایجاد کرده 
که به شدت به عرصه هنر لطمه زده است. درواقع 
در بسیاري از کشورها هنوزهم سالن هاي سینما و 
تئاتر تعطیل هستند و در برخي دیگر از کشورها با 
رعایت پروتکل هاي بهداشتي بسیار سختگیرانه 
تا  شده  باعث  که  مي دهد  ادامه  خود  کار  به 
در  نرود.  سینما  سالن هاي  به  چنداني  مخاطب 
این شرایط جشنواره هاي سینمایي نیز در سراسر 
جهان با بحران برگزاري فیزیکي مواجه شده و 
بسیاري از آنها تنها راه ادامه کار را در برگزاري 
آنالین دیده اند. در کشورمان نیز در حالي که این 
روزها بحث بر سر جشنواره فیلم فجر و بزگزاري 
بسیار  برگزاري اش،  شمایل  و  البته شکل  و  آن 
داغ است، چند جشنواره دیگر را به شکل آنالین 
مدیر  زرین دست،  علیرضا  گذاشته ایم.  پشت سر 
کهنه کار  و  شاخص  کارگردان  و  فیلمبرداري 
را،  جشنواره ها  آنالین  برگزاري  کشور  سینماي 
تصمیمي هوشمندانه براي زنده نگه داشتن سینما 
مي داند و درواقع یکي از سینماگراني است که با 
برگزاري آنالین جشنواره ها موافق است خصوصا 
همواره  نوعي  به  که  حقیقت  سینما  جشنواره 
استعدادهاي جوان و شاخصي  موجبات شناخت 

در عرصه سینما شده است.
بیت های  جذا ره  با در زرین دست  علیرضا 
حقیقت  سینما  ه  ر ا جشنو و  مستند  سینمای 
مي گوید: شاید سینمای مستند برای بسیاری از 
مردم و رسانه ها اهمیت نداشته باشد اما سینمای 
مستند، سینمای با اهمیتی است که باید به آن 
نگاه جدی شود. جشنواره سینما حقیقت یکی از 
هر  که  بوده  مستند  سینمای  مهم  رویدادهای 
سال در آن آثار مستند قابل اعتنایی به نمایش 
در می آید و از این جهت رویداد مهمی به شمار 
می آید. در یکی دو دوره جشنواره سینما حقیقت 
داور بوده ام و تا آنجا که به خاطر دارم باید بگویم 
جشنواره بسیار خوبی را شاهد بودم. در این رویداد 
مستندهای بسیاری دیدم و هنوز که هنوز است 
این  در  که  خوبی  خیلی  فیلم های  دیدن  تجربه 
و  مانده  باقی  ذهنم  در  دیده ام  سینمایی  رویداد 
آنها را فراموش نکرده ام. برخی از مستندهای ارائه 
آثار درخشانی است  واقعا  این جشنواره  شده در 
که نباید دیدن آنها را از دست داد. به هر حال 
هر جشنواره سینمایی برای مخاطبان انگیزه ای 
ایجاد می کند و می تواند موجب شوق بیشتر برای 
دیدن فیلم ها شود. این موضوع به خصوص برای 
آن  مخاطب  خاصی  طیف  که  مستند  سینمای 
هستند ضروری تر است. جشنواره سینما حقیقت 

سینمای  مخاطبان  افزایش  باعث  می تواند  نیز 
مستند شود و از این جهت باید توجه ویژه ای به 
از لحاظ روحی  آن داشت. هرچند شرایط فعلی 
شرایط مناسبی برای خیلی از هموطنان ما نیست 
اما به هر حال امیدوارم این جشنواره اثر مطلوبی 
فیلم های  دیدن  برای  انگیزه  ایجاد  در جهت  را 
همان  حقیقت  سینما  و  بیاورد  وجود  به  مستند 

تاثیر همیشگی خود را داشته باشد.
بخش  در  کهنه کار  فیلمبرداری  مدیر  این 
دیگری از صحبت هایش درباره برگزاری آنالین 
چهاردهمین دوره از جشنواره سینما حقیقت گفت: 
در شرایط کنونی جشنواره ها از روی ناچاری به 
برگزاری آنالین روی آورده اند. در واقع شرایط، 
درست مانند زمانی است که گرسنگی و تشنگی 
سبب می شود شما رو به سمتی بیاورید که فقط 
خودتان را زنده نگه دارید. البته برگزاری آنالین 
جشنواره مزایا و معایت خود را دارد. اصوال دیدن 
فیلم مستند یا داستانی به تفکر احتیاج دارد. به 
تعمقی  باید  فیلم  دیدن  از  بعد  شما  ترتیب  این 
فیلم  باشید. شاید هنگامی که  درباره آن داشته 
ولی  ندیدید  خوبی  کار  کنید  فکر  می شود  تمام 
کردید،  فکر  آن  به  مقداری  که  بعد  ساعت   2۴
خاطر  به  مسئله  این  می شود.  عوض  شما  نظر 
زمان است که این تاثیر را روی شما می گذارد. 
از سوی دیگر در شرایط عادی شما در شرایطی 
به دیدن فیلم ها می روید که مهیای آن شده اید. 
یعنی در سالن تاریک سینما می نشینید و خودتان 
را به فیلم می سپارید ولی وقتی فیلم به صورت 
آنالین نمایش داده می شود، شرایط متفاوتی را 
هزاران  آنالین  اکران  زمان  در  هستیم.  شاهد 
هزار قضاوت به وجود می آید که چه بسا سبب 
در  را  آن  و  نیاید  خوشتان  فیلم  از  شما  تا  شود 
نیمه رها کنید و در موردش تعمق نداشته باشید. 
این موارد به هر حال خطر دیدن فیلم به صورت 
آنالین است اما در دنیای فعلی بخشی از نمایش، 
رفته  آنالین  سمت  به  تماشاگر  جذب  و  تصویر 
که اجتناب ناپذیر است. بنابراین برگزاری آنالین 
تمام  و  بگیریم  نیک  فال  به  باید  را  جشنواره ها 
آن  شدن  برگزار  بهتر  جهت  در  را  خود  تالش 

انجام دهیم.
الزم به ذکر است که مرکز گسترش سینمای 
کشور،  سینمایی  امور  سازمان  تجربی  و  مستند 
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند 
ایران )سینماحقیقت( را به دبیری محمد حمیدی 
مقدم، در آذر و دی مـاه 13۹۹ و با توجه به شیوع 
جهانی بیماری کرونا بصورت مجازی و نمایش 

آنالین برگزار خواهد کرد.

برگزاري جشنواره هاي آنالین...
علیرضا زرین دست: برگزاري آنالین جشنواره 

راه زنده نگه داشتن سینماست

جنجال در سینماهاي چین از نوع هالیوودي

وقتي یک کلمه کوتاه کار دست یک فیلم مي دهد!
محمد حسین زاده

بارها شده که در کشورمان چه در عرصه سینما چه در تلویزیون 
و حتي تئاتر شاهد این بوده ایم که یک دیالوگ، یک پالن یا یک 
سکانس خاص باعث شده تا اعتراضات زیادي علیه آن اثر ایجاد 
و درنهایت توقیف و توقف نمایش آن را شاهد باشیم اما این اتفاق 
صرفا به کشورمان محدود نمي شود و با اینکه در دیگر کشورهاي 

جهان کمتر رخ مي دهد ولي بازهم هستند 
اتفاقاتي از این دست که در عرصه هنر ایجاد 
مي شوند. آخرین نمونه آن فیلم سینمایي 
شکارچي هیوال مي باشد که تنها به دلیل 
یک دیالوگ و البته با چاشني فهم اشتباه از 
سوي مخاطبان، از پرده سینماها در کشور 

چین پایین کشیده شد!
در سال هاي اخیر کشور چین به واسطه 
سالن هاي  البته  و  زیاد  جمعیت  داشتن 
سینمایي متعدد و مجهز، یه یک منبغ درآمد 
خوب براي کشورهاي صاحب سینما تبدیل 
شده است. کشورهایي مانند آمریکا و هند 

با توجه به تولیدات باالي سینمایي خود حاال بازار تازه اي در کشور 
چین پیدا کرده اند و با اکران آثار خود در این کشور بخش زیادي 
از سرمایه و سود خود را از فروش در این کشور به جیب مي زنند 
و باعث شده تا دیگر کشورهاي جهان نیز هرازگاهي این کار را 
انجام دهند. با این حال برخي از این آثار بي دردسر هم نبوده اند و 
حاال در تازه ترین نمونه فیلم شکارچي هیوال، دچار حاشیه شده 
است و ناظران سینمایي در چین درگیر این فیلم سینمایی شده اند 
که در روز اول اکرانش در سینماهای چین با مخالفت مخاطبان 

چینی روبرو شده است.
این فیلم اکشن فانتزی که پل دبیلو.اس اندرسون نویسنده، 
کارگردان و تهیه کننده اش است و همسرش میال جووونیچ هم 
در آن بازی کرده از حضور یک رپر آسیایی آمریکایی به نام جین 

هم بهره گرفته که در چین کامال شناخته شده است. این فیلم 
بر مبنای بازی های کامپیوتری مشهور ژاپنی به همین نام ساخته 
شده که در چین نیز محبوب هستند. شکارچی هیوال، از نیمه 
شب جمعه به وقت محلی در چین راهی سینماها شد و قرار بود 
3 هفته تمام روی پرده باشد و بعد از 2۵ دسامبر در آمریکا اکران 
خود را آغاز کند. با وجود اولین اکران این فیلم در چین فروش 

آن در یک روز فقط ۵.1۹ میلیون دالر بود که موجب شد تا فیلم 
در جایگاه سوم فروش جای بگیرد، اما پس از آن مشکالت به 
سرعت شروع شدند. حدود نیمه شب همان شب اول سینماها 
شروع به کنار گذاشتن این فیلم کردند و دلیل آن این بود که 
بخشی از یک سکانس فیلم از نظر مخاطبان محلی به عنوان 
یک توهین نژادی تلقی شد. به این ترتیب گرچه یک چهارم 
سینماهای چین به نمایش این فیلم اختصاص یافته بود اما حاال 
نمایش این فیلم در کل سینماهاي چین متوقف شده است! تا 
نیمه شب شنبه نیز همه سینماها این اخطار را دریافت کردند که 
همه اکران های فیلم لغو شود و نسخه جدید فیلم با سانسور آن 
سکانس برای آنها ارسال و با این تاکید همراه شد که نسخه قبلی 
اجازه ندارد که دیگر حتی یک بار نمایش داده شود. اما گفته شده 

نمایش نسخه های جدید هم فعال به صورت تعلیق درآمده است.
از این رفتار می توان به عنوان وزیدن بادهای مخالف سیاسی 
علیه آمریکا در چین تعبیر کرد حتی اگر این تولیدات آمریکایی مانند 
شکارچی هیوال محصول مشترک آلمان، ژاپن و شرکت های چینی 
هم بوده باشد. این در حالی است که عالقمندان به این بازی ویدیویی 
امیدوار هستند که پس از حذف صحنه مورنظر، فیلم بتواند دوباره 
اکرانش را از سر بگیرد و برخی دیگر بر این 
اعتقاد هستند که نمایش فیلم باید به طور 

کل و در هر حالتی، متوقف شد.
را  ها  چینی  خشم  چیزی  چه  اما 

برانگیخت؟
آنچه موجب خشم چینی ها شده بیشتر 
بازی با کلمات و در واقع هجاهاست. در 10 
ثانیه از یک سکانس از فیلم، 2 شخصیت 
فیلم شامل یک مرد سفیدپوست و یک 
را  شخصیت آسیایی که جین نقش وی 
سرعت  با  رانندگی  حال  در  کرده  بازی 
باال هستند. شخصیت آسیایی می گوید: به 
زانوهام نگاه کن! و همراهش می پرسد: این چجور زانویی است؟ 
و او می گوید چینی! و تاکید وی بر بخش آخر کلمه است. این به 
انگلیسی می شود چای-نیز و نیز به معنی زانو است. او در واقع 
می خواهد بگوید زانوی چینی آن هم با استفاده از یک کلمه. همین 
چند ثانیه ابتدا با دوربین همراه از روی پرده سینما ضبط شد و بعد 
به شبکه های اجتماعی راه یافت و با توجه به اینکه تماشاکنندگان 
فیلم اغلب زبان انگلیسی نمی دانند و بر مبنای زیرنویس چینی فیلم 
را پیش می برند به یاد شعری نژادپرستانه از دوران جنگ افتادند 
که شامل »چای-نیز، جاپ-نیز- درتیز« و شعری نژادپرستانه 
برای تحقیر چینی ها به معنی چینی ها ژاپنی ها آشغال ها با تاکید بر 
بخش های مختلف کلمه بود و استفاده از چای-نیز با تاکید بر نیز 

به معنی زانو یادآور شعر دوره استعمار شد.


