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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شريفي: بسیاری از 
نويسندگان كاربلد 

اين روزها ناامید 
شده اند

3اقتصاد
بسته اصالح صنعت 

خودرو به زودی 
نهايی می شود

هنگ 7فر

اين روزها عرصه هنر به واقع خالي از فرهنگ شده است و 
ديگر شاهد ترانه هاي ماندگار و ادبي در موسيقي و همينطور 
درام هاي اصولي و حرفه اي در عرصه سينما و تلويزيون نيستيم 
و همه اين مسائل به مديران جوزه فرهنگ و هنر برمي گردد 
كه براي احياي اين موضوع مهم چه كرده و يا چه خواهند كرد!؟

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه كيفيت، تنوع و قيمت 
خودروهای داخلی در شأن مردم ايران نيست، از نهايی شدن بسته 
ارائه شده برای اصالح صنعت خودرو در آينده نزديک خبر داد و 
تاكيد كرد كه بايستی رقبای جديد در حوزه خودروسازی وارد شوند.

اصغر عظيمی مهر شاعر كرمانشاهی، گفت: شاعران كرمانشاهی 
ارژن،  بيژن  و  ميرزايی  محمدسعيد  مانند  پايتخت  مقيم 
می توانند تريبون قدرتمندی برای معرفی شعر كرمانشاه در 
پايتخت باشند و توقع نقش آفرينی بيشتری از آنان می رود.

آسیب كرونا به 
حوزه نشر تا  يک 

دهه ديگر هم 
جبران پذير نیست

قوانینی که بر سر راه استخدام نیروی کار 
است، نیاز به بازنگری دارد

مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعالم کرد: اگر 
نظام ارزشیابی چه در آموزش و پرورش و چه در نظام آموزش عالی 
تغییر کند خود مولد تحول خواهد بود اما در جامعه ای که به صورت 
حافظه محوری سنجش انجام گیرد، نباید بیش از این توقع داشت که مهارت 

خودنمایی کند و تنها دانسته های ذهنی خودنمایی خواهد کرد.
صفحه 3

اراک، خنداب و کمیجان در  نماینده مردم 
مجلس شورای اسالمی گفت: در تخصیص یودجه 
فقط البی گری و چانه زنی حاکم بوده و منطق نقشی 
در این خصوص ندارد. حسن آصفری افزود: تصویب قانون متوازن 
در مجلس گذشته به ضرر استان هایی از جمله استان مرکزی 
بود چرا که تنها اسم توسعه یافتگی دارند، استان مرکزی تنها 

نامی از توسعه یافتگی را یدک  می کشد، اما در بحث آب شرب 
روستایی، آموزش و خانه بهداشت در روستاها و ورزش و فرهنگ 
و... مشکالت جدی دارد و هنوز تا توسعه یافتگی فاصله هست. 
یکی از دالیل در این راستا گزارش هایی است که برخی مدیران 

مبنی بر آرام بودن اوضاع استان ارسال می کنند .
صفحه 3

در تخصیص يودجه فقط البی گری و چانه زنی حاكم است 
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هرمز هوشمند راد
که  روزها،  این  در 
شیوع  از  ناشی  التهاب 
فراگیر  کرونا  بیماری 
نمان  هموطنا و  است 
یت  عا ر ضمن 
ی  لعمل ها ا ر ستو د
یت  عا ر و  شتی  ا بهد
 ، عی جتما ا صله  فا
مشکالت مالی ناشی از تعطیلی کسب وکارها 
به  امید همگان  تجربه می کنند، چشم  نیز  را 
زمانی است که واکسن این بیماری منحوس 
ومخوف در سترس قرار گیرد و البته، هر روز 
هم، وعده هایی در این رابطه داده می شود، که 
تا کنون تمام آن ها در حد حرف باقی مانده و 
هیچ کدام واقعیت پیدا نکرده است. اما این خبر 
خوشحال کننده را چند روز پیش خبرگزاری ها 

مخابره کردند که 
ید  خر ی  ا بر ش ها  تال با  ن  ما همز
واکسن های کرونای تولید شده در دنیا، ایران 
نیز در صف خریداران جدی واکسن قرار گرفت 
و در همین راستا  مدیرکل داروی سازمان غذا 
و دارو از احتمال واردات یک محموله واکسن 
کرونا در دو ماه آینده در صورت تا مین اعتبار 
ارزی خبر داد و سید حیدر محمدی اعالم کرد 
این  کوواکس،  در  ایران  عضویت  به  توجه  با 
به کشورهای  را  واکسن  متعهد شده  سازمان 
عضو خود، از جمله ایران ارائه کند و ایران نیز 
از آن طریق واکسن تهیه خواهد کرد، اما تهیه 
مشروط  ارزی  اعتبار  تا مین  به  کرونا  واکسن 
شده است، که  در همین راستا چند روز بعد 
کرد  تاکید  مرکزی  بانک  به  رئیس جمهوری 
ارزمورد نیاز برای تا مین واکسن های کرونا از 
هرجایی که امکان دارد تامین شود و بعد نیز، 
رییس بانک مرکزی اعالم کرد از نظر تا مین 

ارز مشکلی وجود ندارد.
بود که دکتر سعید  این حال، عجیب  در 
که  کسی  و  بهداشت  وزیر  به عنوان  نمکی، 

تمام توقعات متوجه اوست، روز پنجشنبه هفته 
گذشته، آب پاکی روی دست مردم ریخت و با 
صراحت عنوان کرد: امروز علی رغم تحریم ها 
و فشار های ناشی از آن فکر نمی کنم جمعیتی 
سالمت  مدافعان  و  ایران  مردم  به مظلومیت 
در  بسته  دست های  با  ما  باشد،  ما  مدیران  و 

اقیانوس تحریم شنا کردیم.
دکتر نمکی تصریح کرد: می خواهیم برای 
واکسن کرونا پول حواله کنیم، اما همه راه ها 
را بسته اند فشار هایی به مردم تحمیل کرده اند، 
به  نسبت  بهتری  وضعیت  ما  این حال  با  اما 
و  داریم  دنیا  ثروتمند  کشور های  از  بسیاری 
طرح مزین به نام یکی از بزرگ ترین سرداران 
قربانی  خود  که  را  عزیزی  و  مملکت  رشید 
که  می کنیم  دنبال  شد،  وحشتناک  تروریست 
نماد دیگری از حماسه و همنوایی در مبارزه با 
کروناست و نتایج بسیار مطلوبی را برای ملت 

ایران به ارمغان خواهد آورد.
البته، ایشان توضیح نداده کجای وضعیت 
ما در مبارزه با بیماری کرونا بهتر از بسیاری 
به موازات  اما  دنیاست،  ثروتمند  کشور های  از 
رئیس  ریاحی  ناصر  بهداشت،   وزیر  اظهارات 
نباید  کرد  عنوان  دارو  واردکنندگان  اتحادیه 
به  کرونا  واکسن  واردات  در  مشکل  نگران 
کرونا  واکسن  می توان  نه تنها  زیرا  بود.  ایران 
خرید،  روسی  یا  چینی  شرکت های  از  را 
نیز  اروپایی  با کشورهای  دارو  معامالت  بلکه 

ممکن است.
ز  ا برخی  حتی  فزوده  ا ریاحی  ناصر 
در  دارویی  شرکت  هایی  اروپایی  شاخه های 
طرف های  با  معامله  به  حاضر  نیز  آمریکا 

ایرانی بوده اند.
یا  روزها  این  که  مردمی  حساب،  این  با 
آن  به  ابتالی  از  یا  شده اند،  کرونا  به  مبتال 
خوب  و  مانده اند  سردرگم  هستند،  بیمناک 
ابتدا حرفهایشان  است که مسئوالن مربوطه، 
را یک کاسه کنند و اطالعاتی در اختیار جامعه 

بگذارند که دردی از مردم دوا کند.

سرمقاله
شنا در اقیانوس تحریم با دست بسته

تا پایان آبان ماه محقق شد؛

رشد ۲۲ درصدی تولید تایر خودرو در کشور
صفحه 2

قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی 
انقالب فرهنگی گفت: بارها مصوب کردیم که حمایت 
تاکنون  اما  گیرد  صورت  دکتری  دانشجویان  از  ویژه 

محقق نشده است.
منصور کبگانیان، درباره بررسی مهاجرت نخبگان 
و اولویت دادن به این مسئله در شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: انتهای پرورش انسان ها نخبگان است 

از  مهمتر  می شوند  محسوب  کشور  باالی  سرمایه  که 
مخازن زیر زمینی، نفت و گاز سرمایه ما هوش و استعداد 

نخبگان ما است.
وی افزود: به عنوان مسئول در شورای عالی انقالب 
فرهنگی باید قضاوت ها با آمار و ارقام باشد و گزارش های 
دقیق و علمی در این زمینه بررسی شود. ۶ ماه است که 
رئیس بنیاد ملی نخبگان در این زمینه گزارش هایی را به 

شورا ارسال کرده اند که بررسی شده و بارها رفت و برگشت 
داشته و بنیاد نخبگان نیز به سواالت ما پاسخ داده است.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: این گزارش 
به گزارش ملی تبدیل خواهد شد و به عنوان یک فرد 
مسئول قبول می کنیم که در زمینه نخبگان خالء داریم 

و در شرایط ایده آل نیستیم.
صفحه2

لیگ قهرمانان آسیا؛

شرقی های 
پر از ستاره 

در یک قدمی 
پرسپولیس 

صفحه ۶

راه اندازی سامانه برق ایران » برق من 
« گامی دیگر به سمت دولت الکترونیک 
با  خبری  نشست  در  اردبیل  استان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
 « برق من   « ایران  برق  اندازی سامانه  راه   : استان گفت  خبرگزاریهای 
گامی دیگر به سمت دولت الکترونیک است و از اصحاب رسانه به جهت 
اطالع رسانی و فرهنگسازی در این امر تشکر نمود .این نشست خبری۱۸ 
آذرماه با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل و خبرگزاری های 
استان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل 

سالن جلسات ستاد شرکت برگزار شد .
صفحه 4

آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی فشرده

 نوبت اول
شماره 99/10

اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های 
مربوطه ، خرید کاالي مشروحه زیر را از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرسww.setadiran.ir  به مناقصه بگذارد، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط 
دعوت به همکاری می نماید و در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی به سامانه ستاد 

از روز دوشنبه مورخ 99/09/24 لغایت 99/09/29 مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت ۱4:00 روز یکشنبه مورخ 99/۱0/۱4 به سامانه ستاد و دبیرخانه اداره کل نوسازي 
مدارس هرمزگان به آدرس بندرعباس – کوي فرهنگیان - بلوار شهید ناصر - اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس 
استان هرمزگان مي باشد و مرحله اول پاکت هاي مناقصه در ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 99/۱0/۱5 در محل اداره کل 
نوسازي مدارس استان هرمزگان بازگشایي خواهد شد . در صورت هر گونه ابهام با واحد امور قراردادهاي این اداره کل به 

شماره تلفن 33350095-07۶ تماس حاصل فرمایید.

 مبلغ تضمینبرآورد ریالیشرح کاالردیف
ارجاع کار به ریال

نوع تضمین

۱
 خرید 2000 میز و صندلی

 دو نفره دانش آموزی
متوسطه دوره اول

30/۲80/000/0001/514/000/000
 ۱( ضمانتنامه معتبر بانکي به مدت
 سه ماه اعتبار از تاریخ آخرین روز

تسلیم  پیشنهادها
 2( واریز نقدي به شماره حساب

تمرکزی وجوه سپرده بانک مرکزی 2
 خرید ۱000 صندلی یکنفره
 دسته دار امتحانی متوسطه

دوره دوم
4/700/000/000۲35/000/000

نشاني  به  مدارس هرمزگان  نوسازي  اداره کل  و   http://iets.mporg.ir نشاني  به  مناقصات  رساني  اطالع  در سایت  مذکور  آگهي 
http://www.nosazihormozgan.ir و https://www.setadiran.ir قابل رویت می باشد.

شناسه آگهی : ۱059295 
روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس استان هرمزگان
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وزارت آموزش و پرورش همواره درگیر حواشی بوده است
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
وزارت  همواره  گفت:  کشور  فرهنگیان 
اصلی  دغدغه  که  پرورش  و  آموزش 
اش آموزش کیفی و تهیه محتوای غنی برای دوره 
آموزش عمومی است، درگیر حواشی بوده اما باید 
اجازه داد دغدغه مهم مسئوالن حوزه تعلیم همان 

تعلیم و تربیت باشد.
دکتر علی باقر طاهری نیا در نشست نقش آموزش 
و پرورش در خودکفایی و تولید کشور که به مناسبت 
هفته پژوهش توسط دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
همدان به صورت مجازی برگزار شد، به تعریف هویت 
پرداخت و اظهار داشت: به مجموعه ویژگی هایی که 
هر فرد یا مجموعه با آن شناخته می  شود، هویت می 
گویند و بر این اساس مؤلفه های هویتی داریم که 

معرف فرد و جامعه است.
های  مؤلفه  روزآمد  معرفی  برای  افزود:  وی 
ایرانی-  جامعه  در  امروزی  انسان  یک  هویتی 
اسالمی باید سه وجه هویتی خیلی خوب و پررنگ 
معرفی شود؛ هویت ایرانی که مبتنی بر تاریخ دیرپای 
تمدن ایران زمین است، هویت اسالمی که وجه 
بسیار برجسته ای در بحث مؤلفه های هویتی ما 
دارد و نباید کمرنگ انگاشته شود و هویت انقالبی 
یعنی بخش هایی که هویت 42 ساله نظام اسالمی 
با آن شناخته می شود و شخصیت کامل ما مبتنی 

بر این سه هویت است.
طاهری نیا با بیان اینکه با اسناد مرتبط شامل 
قانون، اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، 
سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش و 

سند تحول بنیادین مؤلفه های هویت ایرانی، اسالمی 
و انقالبی خوب دیده شده و چهارچوب خوبی برای 
شکل گیری دانش آموز مورد نظر است، مطرح کرد: 
در تحقق مؤلفه های هویتی در سطح مدارس به 
واسطه دالیل مختلف توفیق نداریم و این موارد در 
شخصیت دانش آموز تبلور پیدا نمی کند و علت آن 
عدم انسجام سازمان و نهادهای ذی مدخل مانند 
مدرسه، جامعه و رسانه است به عبارت دیگر آنچه در 
صحنه عمل به لحاظ هویت بخشی و تثبیت مؤلفه 
های هویتی برای دانش آموزان اتفاق افتاده با کمال 

مطلوب خیلی فاصله دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به 
این پرسش که آیا وضع موجود در زمینه آموزش 
مهارتی و مهارت محور سطح آموزش عمومی مطلوب 
است یا نه؟ پاسخ منفی داد و گفت: عدم مطلوبیت 
در تحقق مهارت محوری به حوزه اسناد برمی گردد 
یا به صحنه اجرا؟ در پاسخ باید گفت در حوزه اسناد 
مشکلی نداریم و تمام مشکل به اجرا برمی گردد چرا 

که در حوزه اسناد توجه کافی به موضوع مهارت 
محوری شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان 
و  آموزش  وزارت  همواره  کرد:  خاطرنشان  کشور 
و  کیفی  آموزش  اش  اصلی  دغدغه  که  پرورش 
عمومی  آموزش  دوره  برای  غنی  محتوای  تهیه 
از  است، درگیر حواشی بوده و حاشیه پررنگ تر 
ماست  های  سازمان  تمام  العالج  بیماری  متن 
بیشتر دیده  پرورش  آموزش و  این موضوع در  و 
می شود به طوریکه دائماً تالش وزرا برای جبران 
با  مختلف  ادوار  در  و  است  بوده  بودجه  کسری 
مطالباتی مواجه هستند که ظاهر درست و باطن 
نادرست دارند، یکی از این مطالبات سیاسی کاری 
حوزه آموزش و پرورش در عزل و نصب های تابع 
مسائل طیفی و جناحی است در حالیکه باید دغدغه 
تعلیم و تربیت راستین و واقعی را داشته باشد، درگیر 

آمدن ها و رفتن ها شده است.
وی با اشاره به پدیده آمدن ها و رفتن های 
نامطلوب سیاسی در وزارت آموزش و پرورش تصریح 
کرد: وزیر همواره درگیر حواشی است و حرف های 
ما در اسناد روی زمین می ماند و به صحنه اجرا وارد 
نمی شود بنابراین باید مسئول حوزه تربیت را فارغ 
البال بگذارند که اجرا کند و تنها بر کارش نظارت 
شود. در آموزش عالی هم همین طور است و سیاسی 
کاری هایی که وجود دارد، سرعت گیر است و جلوی 
پیشرفت آموزش را می گیرد بنابراین باید اجازه داد 
مسئوالن حوزه تعلیم دغدغه مهمشان همان تعلیم 

تربیت باشد.
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زیر نظر: علی هوشمند
واژگونی اتوبوس هشت مجروح بر جای گذاشت

مدیر مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: 
واژگونی اتوبوس در مسیر زاهدان - بم هشت مجروح بر جا گذاشت.

دکتر فریبرز راشدی اظهارداشت: این حادثه عصر روز پنجشنبه هفته 
و سرنشینان  افتاد  اتفاق  بم  به سمت  زاهدان  کیلومتری  پنج  در  گذشته 

اتوبوس کارگران معدن چهل کوره زاهدان بودند.

بازداشت سارقان لوله های نفتی در گچساران 
لوله ها  از دستگیری سه سارق  انتظامی شهرستان گچساران  فرمانده 
از  لوله  شاخه   30 گفت:  و  داد  خبر  این شهرستان  در  نفتی  تاسیسات  و 

سارقین کشف شده است.
سرهنگ سید محمد موسوی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت لوله ها 
و تأسیسات شرکت بهره برداری نفت گچساران، موضوع به شکل ویژه 
در دستور کار قرار گرفت و مأموران با انجام تحقیقات و گشت زنی های 
با همکاری حراست شرکت نفت، موفق شدند 3 نفر سارق را شناسایی و 
دستگیر کنند. همچنین سه خودرو متعلق به سارقان شامل یک دستگاه 
پژو  خودروی  دستگاه  یک  و  سایپا  وانت  دستگاه  یک  ایسوزو،  کامیون 

405 توقیف شد.

ماموران پلیس قالبی دستگیر شدند
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی از گروگانگیری و 

اخاذی با عنوان ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

فردی  تلفنی  تماس  پی  در  گفت:  حق وردیان  شمسعلی  سرهنگ 
با  مبارزه  پلیس  مأموران  با عنوان  اخاذی فردی  و  بر دستگیری  مبنی 
جهت  دالر  هزار   3 مبلغ  خواست  در  و  بستگانش  از  یکی  مخدر  مواد 
کار  دستور  در  به موضوع  رسیدگی  باال  حساسیت  به علت  وی،  رهایی 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت و  مأموران طی 
یک عملیات منسجم پلیسی، موفق به رهاسازی یک نفر و دستگیری 

گروگانگیر شدند.  3

انفجار کپسول گاز شش نفر را کشت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقع 

حریقی مرگبار در یکی از باغات منطقه چهار دانگه خبر داد.
آزادگان، خیابان صفا  بزرگراه  در  این حادثه  ملکی گفت:  سید جالل 
که منطقه یی کشاورزی است ، در یکی از باغ ها به وسعت حدود 300 تا 
اتاقک حدودا 40 متری وجود داشت که   باغ دو  افتاد. داخل  اتفاق   350
اطفاء  عملیات  حین  آتش نشانان  و  بود  شعله ور  اتاقک  این   از  بخشی 
حریق،  با وضعیت کامال اضطراری شش نفر مرد مواجه شدند که دچار 

سوختگی شده بودند. 
فرماندار اسالمشهر با اشاره به این که علت این آتش سوزی انفجار گاز 
بوده است گفت: متاسفانه بر اثر این حادثه سه بردار به همراه خواهرزاده شان 

و دو نفر که ظاهراً از دوستان آنان بودند در این حادثه جان باختند.

پدر ، با تفنگ  پسرش را به قتل رساند
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشته شدن پسری به 
دست پدرش خبر داد و گفت: فرد قاتل پس از ارتکاب قتل، خود را به 

ماموران معرفی کرد.
سردار سرتیپ دوم ستاد کیقباد مصطفایی افزود: این حادثه در شهرک 
امام حسین)ع( شهر یاسوج اتفاق   افتاد و ذز جریان یک دعوای خانوادگی 
بین پدر و پسر، پدر 45 ساله با شلیک اسلحه شکاری به سمت پسر 22 

ساله اش، موجب مرگ او شد.

امتحانات پایان ترم دانشگاه شریف
 یک هفته  به تعویق افتاد 

دانشگاه صنعتی شریف تعویق یک هفته ای زمان برگزاری امتحانات 
پایان ترم را طی یک اطالعیه اعالم کرد.

تمامی  برگزاری  زمان  دانشگاه،  آموزش  تصویب شورای  بر  بنا 
امتحانات پایانی نیم سال جاری یک هفته به جلو برده شده است. به این 
ترتیب امتحانات پایان ترم از 29 دی ماه آغاز شده و تا ۱2 بهمن ادامه 

خواهد داشت. 

استعداد نخبگان مهم تر از مخازن نفت و گاز است
قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: بارها مصوب کردیم که حمایت ویژه از دانشجویان دکتری صورت 

گیرد اما تاکنون محقق نشده است.
منصور کبگانیان، درباره بررسی مهاجرت نخبگان و اولویت دادن به 
این مسئله در شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: انتهای پرورش انسان ها 
نخبگان است که سرمایه باالی کشور محسوب می شوند مهمتر از مخازن 

زیر زمینی، نفت و گاز سرمایه ما هوش و استعداد نخبگان ما است.
وی افزود: به عنوان مسئول در شورای عالی انقالب فرهنگی باید 
قضاوت ها با آمار و ارقام باشد و گزارش های دقیق و علمی در این زمینه 
بررسی شود. ۶ ماه است که رئیس بنیاد ملی نخبگان در این زمینه 
گزارش هایی را به شورا ارسال کرده اند که بررسی شده و بارها رفت 

و برگشت داشته و بنیاد نخبگان نیز به سواالت ما پاسخ داده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: این گزارش به گزارش 
ملی تبدیل خواهد شد و به عنوان یک فرد مسئول قبول می کنیم که در 

زمینه نخبگان خالء داریم و در شرایط ایده آل نیستیم.
وی ادامه داد: دانشجویان مخصوصا دانشجویان دکتری نگران 
هستند و بارها مصوب کردیم که حمایت ویژه از دانشجویان دکتری 
صورت گیرد اما تاکنون محقق نشده است و کسب درآمد از انجام 
پژوهش های دانشجویان دکتری حق طبیعی آنهاست که در این زمینه 
از آن محروم هستند البته وزارت علوم نیز بودجه کافی برای پرداختن 

به این مسائل ندارد.

آزمون های لغو شده علوم پزشکی چهارم دی برگزار 
می شوند

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد: آزمون های پیش کارورزی 
و علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی که به دلیل محدودیت های کرونا لغو 

شده بودند، 4 دی ماه برگزار می شود.
بر اساس این طالعیه، زمان برگزاری آزمون پیش کارورزی صبح 
روز پنجشنبه ساعت ۸:30  صبح و آزمون های علوم پایه پزشکی  و 
دندانپزشکی بعداز ظهر همان روز ساعت ۱4 بعد از ظهر خواهد بود و 
سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی برای ثبت نام جاماندگان توسط 
دانشگاه های علوم پزشکی، مجدداً از روز یکشنبه 23 آذر تا پایان روز 

پنجشنبه 27 آذر 99 فعال خواهد شد.
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در تخصیص یودجه فقط البی گری و چانه زنی حاکم است 
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در تخصیص یودجه فقط البی گری و چانه زنی حاکم بوده و منطق 

نقشی در این خصوص ندارد. 
حسن آصفری افزود: تصویب قانون متوازن در مجلس گذشته به ضرر 
استان هایی از جمله استان مرکزی بود چرا که تنها اسم توسعه یافتگی 
دارند، استان مرکزی تنها نامی از توسعه یافتگی را یدک  می کشد، اما در 
بحث آب شرب روستایی، آموزش و خانه بهداشت در روستاها و ورزش و 
فرهنگ و... مشکالت جدی دارد و هنوز تا توسعه یافتگی فاصله هست. 
یکی از دالیل در این راستا گزارش هایی است که برخی مدیران مبنی بر 
آرام بودن اوضاع استان ارسال می کنند که همین امر سبب می شود سهم 
بودجه استان از کشور کمتر شود.نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان 
برای بودجه استان تالش زیادی می کنند اما بعید است که به نتیجه مورد 
نظر دست پیدا کنیم چراکه این اقدامات و تالش ها باید پیش از رسیدن 
به کمیسیون صورت گیرد.آصفری با اشاره به تاکید دولت و مجلس بر 
صرفه جویی بیان کرد: برخی اضافه کاری ها و همایش ها و ماموریت ها 
در ادارات بی نتیجه و بی ارزش است و انجام آنها ضرورتی ندارد که باید 
جهت صرفه جویی بر کاهش این موارد تاکید و اقدام شود. در شرایط جنگ 
اقتصادی باید به نوعی از خیلی مسائل گذشت تا از این شرایط گذر کنیم.

سرمایه گذاری  در حوزه فرهنگ  حکم سرمایه گذاری برای 
آینده کشور را دارد

نماینده مردم ساوه و زرندیه گفت: سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ 
و هنر به عنوان یکی از ضروریات کشور مغفول مانده است.

حجت االسالم محمد سبزی اظهار داشت: هرگونه هزینه در حوزه 
فرهنگ و هنر به معنای سرمایه گذاری برای آینده کشور است.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ اساس و پایه توسعه کشور است، اظهار 
کرد: توجه جدی به موضوع فرهنگ موجب توسعه متوازن و پیشرفت 
کشور است، چرا که بنای پیشرفت کشور به فرهنگ آن وابسته است.

وی به پائین بودن سرانه فرهنگی و اعتبارات این حوزه اشاره کرد 
و افزود: نباید به بهانه نبود بودجه و اعتبارات، فعالیت فرهنگی و هنری 
را متوقف کرد بلکه باید با برنامه ریزی، همدلی و مشارکت بین بخشی 

نسبت به ارتقای شاخص های فرهنگی اهتمام ورزید.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

رهبر انقالب درگذشت آیت اهلل محمد یزدی را تسلیت 
گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد و پارسا 
آیت اهلل حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند.

در پیام رهبر معظم انقالب آمده است: درگذشت عالم مجاهد و پارسا 
آیةاهلل آقای حاج شیخ محمد یزدی رضوان اهلل علیه را به حوزه ی علمیه ی 
معظم قم و مراجع عظام و علمای عالی مقام و جامعه ی محترم مدرسین 
و به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و به طور ویژه به خاندان 

گرامی و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم.
سوابق انقالبی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و 
همیشگی در همه ی دوران های انقالب و اشتغال به مسئولیتهای بزرگ 
در اداره ی کشور همچون ریاست قوه ی قضائیه و عضویت در شورای 
نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی، و در کنار فعالیت 
علمی و فقهی، شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود.

ایمان راسخ به مبانی انقالب و استقامت در این راه و غیرت دینی و 
انقالبی، نشانه های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این 
وزن سنگین ذخیره ی معنوی مایه ی علو درجات ایشان باشد. از خداوند 
متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت می کنم.

دولت از هیچ اقدامی برای تهیه واکسن »کرونا« 
دریغ نخواهد کرد

معاون اول رییس جمهور گفت: تامین واکسن کرونا از اصلی ترین 
اولویت های کشور است و با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا از هیچ 

اقدامی برای تهیه این واکسن دریغ نخواهیم کرد.
اسحاق جهانگیری در جلسه تامین واکسن کرونای مورد نیاز کشور با 
تاکید بر اینکه یکی از اصلی ترین اولویت های کشور در مقطع کنونی تامین 
واکسن کرونا از شرکت های معتبر بین المللی است، گفت: با وجود فشارها 
و تحریم های ظالمانه آمریکا، دولت تمام ظرفیت ها و امکانات موجود را 
برای رفع نیازهای مردم به کار گرفته و از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از فداکاری و زحمات مدیران، پزشکان و کادر 
درمانی کشور که از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون ادامه دارد، اظهار 
امیدواری کرد تا در سریع ترین زمان ممکن و با محوریت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی واکسن کرونای مورد نیاز کشور تأمین و در 

اختیار مردم قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت امورخارجه را موظف کرد تا با محوریت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی برای تأمین منابع مالی و نیز رایزنی های الزم برای 

تأمین واکسن کرونا اقدامات مقتضی را انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به توان داخلی شرکت ها و دانشمندان کشور 
در تولید دارو و واکسن، گفت: صنعت دارو در ایران یکی از موفق ترین 
رشته های صنعتی است که می تواند عالوه بر رفع نیازهای داخلی، ارزآوری 

قابل توجهی نیز برای کشور داشته باشد.
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تنها بخش کوچکی از دارک وب برای فعالیت  
مخفیانه به کار می رود

برخالف تصور عامه، تنها بخش کوچکی از دارک وب به فعالیت  
شرورانه و غیر قانونی اختصاص دارد و بیشترین کاربرد آن برای مخفی  
ساختن هویت است. دارک وب در نگاه اول مشکوک به نظر می رسد. 
زیر سطح شفاف و قابل نمایش اینترنت، الیه ای از شبکه های پیچیده و 
بی نام وجود دارد که هاست دارک وب را تشکیل می دهند و انواع محتوای 
تاریک را توزیع می کنند: داروهای غیر قانونی، محتوای سوءاستفاده از 
کودکان، سالح های غیر قانونی، ابزار افراط گرایانه و بسیاری از موارد 
دیگر. اما برداشت های نادرست متعددی از دارک وب وجود دارد و معنای 
ضمنی این کلمه لزوما نماینده ی تمام فعالیت های گسترده در محدوده ی 
اینترنت بی نام نیست. طبق پژوهشی جدید به سرپرستی اریک جاردین، 
پژوهشگر امنیت سایبری ویرجینیا تک، تنها بخش کوچکی از دارک وب 
برای دسترسی به وب سایت های مخفی به کار می رود و حتی در این 
مورد هم فعالیت  مخفی لزوما به معنی فعالیت  غیر قانونی نیست. جاردین 
و تیم او در این پژوهش، به تحلیل داده های شبکه ی Tor پرداختند که 
بزرگ ترین و محبوب ترین شبکه ی بی نام است که دسترسی به وب بدون 
سانسور را از طریق نرم افزاری مخصوص فراهم می کند. این نرم افزار به 
سیستمی از روترهای پیازی وصل می شود که برای تضمین بی نام بودن 
کاربر طراحی شده اند. بی نام بودن کاربرها لزوما به معنی مشکالت غیر 
اخالقی نیست. برای مثال دیپ وب یا وب عمیق هم بخشی از اینترنت 
است که برخالف وب سطحی، توسط موتورهای جستجوی معمولی 
شاخص گذاری نمی شود. از طرفی دارک وب خود بخشی از دیپ وب 
است و تنها بخشی از دارک وب به محتوای مجرمانه اختصاص دارد.

به همین دلیل، پژوهشگرها می خواستند بدانند چه مقدار از شبکه ی 
تور برای اهداف مخفیانه و احتماال خرابکارانه به کار می رود. با توجه به 
اینکه شبکه ی Tor برای هویت بی نام طراحی شده است، راه آسانی 
برای رسیدن به پاسخ این سؤال وجود ندارد. اما پژوهشگرها با نظارت بر 
امضاهای داده ای جمع آوری شده از گره های ورودی Tor، موفق به تفکیک 
کاربرانی شدند که از Tor برای دسترسی بی نام به وب معمولی استفاده 
می کردند و کاربرانی که از این سیستم برای دسترسی به محتوای مخفی 
دارک وب استفاده می کنند. پژوهشگرها متوجه شدند تنها 7/۶ درصد از 
کاربران سراسر جهان از تور برای دسترسی به سرویس های مخفی دارک 

وب استفاده می کنند که می توانند شامل محتوای مجرمانه هم باشند.

 مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
و  آموزش  ارزشیابی چه در  نظام  اگر  اعالم کرد: 
پرورش و چه در نظام آموزش عالی تغییر کند خود 
مولد تحول خواهد بود اما در جامعه ای که به صورت 
حافظه محوری سنجش انجام گیرد، نباید بیش از این 
توقع داشت که مهارت خودنمایی کند و تنها دانسته 

های ذهنی خودنمایی خواهد کرد.
احمدرضا دوراندیش ، با اشاره به 
اهمیت بحث هدایت تحصیلی دانش 
آموزان مطرح کرد: متأسفانه همچنان 
در رشته های  آموزان  دانش  گرایش 
نظری به رشته تجربی است به طوریکه 
زمانی اوضاع کشور ضرورت گرایش به 
این رشته را ایجاد کرد اما این موضوع 
پیدا  ادامه  همچنان به صورت کاذب 

می کند.
وی با بیان اینکه در رشته های 
فنی و حرفه ای و کاردانش ۸0 درصد 
رشته  چند  به  متمایل  آموزان  دانش 

کرد:  تصریح  است،  معضلی  این هم  که  هستند 
اگر این افراد در آینده بخواهند وارد بازار کار شوند، 
تحصیل  ادامه  اگر  و  بود  خواهد  مشاغل محدود 
دهند وزارت علوم مجبور است صندلی های این 
هدایت  بحث  بنابراین  دهد  افزایش  را  ها  رشته 
تحصیلی بسیار اهمیت دارد و آموزش و پرورش 
باید در این زمینه برنامه داشته باشد البته این نهاد 
به تنهایی نمی تواند موفق باشد و سایر نهادها نیز 

در این امر دخیل هستند.
دوراندیش با اشاره به اسناد تحولی تهیه، تدوین 
و ابالغ شده به نظام آموزشی از جمله سند تحول 
بنیادین خاطرنشان کرد: سعی شد در امر برنامه 
از اهدافی که درنظر گرفته  درسی نگاه متفاوتی 
شده بود، تدوین شود، این اهداف که در نظام جدید 

»شایستگی  نوع  از  شد  ابالغ  و  تدوین  آموزشی 
محور« است و در آن تمام ابعاد مربوط به دانش، 

نگرش و مهارت دیده شده است.
اسناد  اجرای  منظر  از  اینکه  بیان  با  وی 
متوسطه  دوره  در  طوریکه  به  داشتیم  مشکالتی 
کمتر از ۱0 درصد دبیران مدرکشان مرتبط با کار 
و فناوری و حرفه و فن سابق است بنابراین از نظر 
نیروی انسانی دچار مشکل هستیم، تصریح کرد: 

دانشگاه فرهنگیان هم برنامه درسی، کار و فناوری 
متناسب  انسانی  نیروی  که  بود  ندیده  تدارک  را 
جذب کند بنابراین خروجی های درخور و متناسب 

با هدفگذاری محقق نشد.
مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
اظهار کرد: سرانجام در سال 90 سند تحول ابالغ 
و در سال 9۱ طرح ریزی شد و برنامه 
های درسی و محتواهای آموزشی را از 
همان سال تغییر دادند البته باید تمهیدات 
و عناصر الزم یادگیری از جمله دبیر، 
ارزشیابی  نحوه  و  یاددهی  فرآیندهای 
متناسب با این تحول تغییر پیدا می کرد 
که نتوانستیم توفیق خاصی حاصل کنیم.

و  آموزش  گفت:  ادامه  در  وی 
پرورش از همان سنوات قبل هم طرح 
های مختلفی برای کسب مهارت در 
برنامه های کاریش داشته به طوریکه 
در  بود  کرده  تنظیم  ای  واحده  ماده 
بحث کسب یک مهارت برای رسیدن 
به آمادگی شغلی که نگاه حداقلی است و قبول دارم. 
در حال حاضر در مطالعه صورت گرفته در ارتباط 
با حرفه هایی که در جوامع مختلف در کشورهای 
و  مشاغل  درصد   70 حدود  شده،  رصد  مختلف 
شده  دیده  آن  ذیل  و  تکنسینی  حوزه  در  ِحَرف 
آموزی  دانش  جمعیت  درصد   70 بنابراین  است 
از دیپلم  بعد  توانند در حوزه تکنسینی و  ما می 

مشغول به کار شوند.

قوانینی که بر سر راه استخدام نیروی کار است، نیاز به بازنگری دارد
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با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
قیمت  و  تنوع  کیفیت،  این که  بیان 
خودروهای داخلی در شأن مردم ایران 
برای  شده  ارائه  بسته  شدن  نهایی  از  نیست، 
داد  خبر  نزدیک  آینده  در  خودرو  اصالح صنعت 
حوزه  در  جدید  رقبای  بایستی  که  کرد  تاکید  و 

خودروسازی وارد شوند.
هم اندیشی  نشست  در  رزم حسینی  علیرضا 
تنوع  کشور،کیفیت،  رسانه های  مدیران  با  خود 
و قیمت خودروهای تولید داخل را در شان مردم 
ایران ندانسته و اظهار کرد: بسته اصالح صنعت 
خودرو را ارائه کرده ایم که به زودی نهایی می شود. 
این در حالی است که باید رقبای جدید در حوزه 
نیز  خصوصی  بخش  و  شده  وارد  خودروسازی 

بایستی تقویت شود.
تولید  افزایش  به  اشاره  ضمن  صمت  وزیر 
چند  طی  کشور  بزرگ  خودروساز  دو  در  خودرو 
افزایش تولید 50 درصدی در  ماهه اخیر، گفت: 
حوزه خودرو پیش بینی شده است که تا پایان سال 

محقق خواهد شد.
رزم حسینی همچنین در بخشی دیگر از سخنان 
خود، دو نرخی بودن ارز را ریشه بسیاری از فسادها 
دانسته که سبب از بین رفتن ثروت ملی می شود 
و در این رابطه اعالم کرد: در 20 قلم کاالیی که 
ارز ترجیحی دریافت می کنند ثبات نسبی، کاهش 

قیمت و وفور را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در این شرایط 
سخت تحریمی مجاهدان اقتصادی هستند، بیان 

توسط  صادراتی  جدید  سیاست های  ابالغ  کرد: 
و  مرکزی  بانک  هماهنگی  با  و  جمهور  رئیس  
فعاالن  خرسندی  سبب  دولت  اقتصادی  ستاد 
اقتصادی و حل بسیاری از پرونده ها در این حوزه 
شده است. در این زمینه فعاالن اقتصادی که از 
سال ۱39۸ به بعد در این حوزه مشکل دارند، با 
مراجعه به سامانه جامع تجارت می توانند به رفع 

تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
اجرای  با  کرد:  اعالم  مسئول  مقام  این 
 4۶ افزایش  شاهد  صادراتی  جدید  سیاست های 
درصدی صادرات در مهرماه و 9 درصدی آن در 

آبان ماه بوده ایم.
تسریع  ابالغیه  به  اشاره  ضمن  صمت  وزیر 

در  شده  رسوب  و  اساسی  کاالهای  ترخیص  در 
سبب  سیاست ها  این  مجموعه  گفت:  گمرکات، 
به موقع مواداولیه کارخانه ها  تامین  وفور کاال و 

شده است.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  رزم حسینی 
خود ضمن اشاره به علل گرانی ها، تصریح کرد: 
و  نقدینگی  رشد  ارز،  نرخ  برابری  چند  افزایش 
بوده  اخیر  گرانی های  علل  از  کرونا  هزینه های 
است. در حال حاضر بورس بهترین جایگاه برای 
در  موجود  نقدینگی های  است.  نقدینگی  عرضه 
و  شود  هدایت  بورس  سمت  به  بایستی  جامعه 
بنگاه ها نیز با استفاده از روش های نوین تامین 

مالی از بورس تغذیه کنند.

هیئت دولت تصویب کرد؛
گازبهای مشترکان کم مصرف از ابتدای دی ماه رایگان 

می شود
هیئت دولت با هدف بهینه سازی مصرف گاز و تشویق مشترکان 
کم مصرف، با رایگان شدن گازبهای مشترکان کم مصرف موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، نشست هیئت 
وزیران به ریاست حسن روحانی،  رئیس جمهوری برگزار و تصمیم هایی 
از  الگوی مصرف و تشویق مشترکان کم مصرف گاز  برای اصالح 

ابتدای دی ماه گرفته شد.
به موجب این تصمیم، وزارت نفت مکلف شد گازبهای مشترکان 
خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین شده را از ابتدای دی ماه 99 
رایگان منظور کند. این حکم شامل گازبها و همه هزینه های مرتبط با 
آن )مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی( است و صرفًا 
سکونت گاه های دائمی در حال بهره برداری شهری و روستایی و همچنین 
سکونت گاه های عشایری مشمول آن هستند و سکونت گاه های خالی از 

سکنه و غیردائم نظیر باغ ویالها، مشمول این حکم نیستند.
بر این اساس، گازبها و همه هزینه های مرتبط با آن )شامل مالیات، 
عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی( برای مشترکان خانگی 
پرمصرف متعاقباً اعالم می شود. نرخ گاز مشترکان خانگی که میزان 
مصرف ماهانه آنها بیش از الگوی تعیین شده برای مشترکان کم مصرف 
و کمتر از الگوی تعیین شده برای مشترکان پرمصرف باشد، بدون تغییر 
باقی می ماند.با تصمیم هیئت وزیران، به مشترکان خانگی پر مصرف 
)با میزان مصرف بیش از الگوی تعیین شده برای آنها( فرصت داده 
می شود از طریق روش های زیر نسبت به اصالح مصرف خود اقدام کنند:

الف - اجرای اقدام های بهینه سازی مصرف که به صورت رایگان 
توسط شرکت ملی گاز ایران آموزش داده می شود.

ب - مشارکت در طرح های بهینه سازی مصرف گاز اعم از اصالح 
سامانه موتورخانه ها و جایگزینی بخاری های فرسوده.

همزمان با کاهش دمای هوا و آغاز فصل های سرد سال زمزمه 
تغییر در نحوه محاسبه گازبها و اعمال تشویق و جریمه برای مشترکان 
کم مصرف و پرمصرف مطرح شد و هیئت دولت همسو با این موضوع، 
برای همراهی شرکت ملی گاز ایران و تشویق مردم به مصرف بهینه 
انرژی، قوانینی تصویب و ابالغ کرد که متن کامل این مصوبه را 

می توانید اینجا ببینید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

بسته اصالح صنعت خودرو به زودی نهایی می شود

خدمات ارزی به عنوان یک مزیت بانک توسعه تعاون 
موردنظر است

توسعه  بانک  بانکی  عملیات  معاون 
تعاون از خدمات تخصصی ارزی به عنوان 

مزیت یادکرد.
بانکی  عملیات  معاون  شریفی  حسن 
ویدئو  ارتباط  طی  تعاون  توسعه  بانک 
استان ها  در  ارزی  همکاران  با  کنفرانسی 
به  بنا  تعاون  توسعه  بانک  داشت:  اظهار 

رسالت حمایت از جامعه هدف اعم از تعاونگران و کارآفرینان، خدمات 
ارزی متنوعی از بدو تأسیس ارائه داده است.

شریفی تصریح نمود: فعالیت ارزی پیچیدگی ها و ویژگی های متمایزی 
در مقایسه با فعالیت ریالی دارد، ازاین رو سلسله مراتب مدیریتی در ستاد و 
استان ها با اطالع یابی صحیح از انواع بخشنامه ها و سیاست های باالدستی، 
تدابیر و فعالیتهای مضاعفی برای اجرای صحیح فرآیندها اجرایی نمودند.

وی خاطرنشان کرد: ریسک عملیات ارزی بسیار فراتر از عملیات 
ریالی است و کاهش ریسک در این حوزه به معنای کاهش دامنه فعالیت 
تخصصی نیست، بلکه با مدیریت بر ریسک های احتمالی و پوشش 
حداکثری آنها، عملیات ارزی به عنوان مزیت بانک برای ارائه خدمات به 

تعاونگران، تولیدکنندگان و بازرگانان مطرح است.
معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون دانش افزایی همکاران را 
در ارائه بهینه خدمات و تسریع فرآیندها مؤثر دانست و افزود: آن دسته 
از مدیران استانی و روسای شعب که فعالیت ارزی در زیرمجموعه آنها 
رایج است بر فرآیندها و پرونده های ارزی کنترل کافی داشته باشند، زیرا 
مهمترین الیه نظارتی قابل اتکا، عالوه بر همکاران ستاد، در همین مرحله 
قراردارد و اطمینان از کنترل قوی در این الیه، به ارائه خدمات سریع 
و بهینه کمک زیادی می کند. وی در ادامه به تقویت واحدهای ارزی 
سراسر کشور اشاره کرد و گفت: استان ها از نیروهای مجرب و کارآزموده 
در عملیات متنوع بانکی برخوردار هستند و مدیران استانی برای گسترش 
فعالیت ارزی و تأمین نیاز مشتریان در این حوزه، مدیریت منابع انسانی و 
بهره گیری از خدمات این نیروها در عملیات ارزی را در اولویت قرار دهند.

فرشید طهمورثی مدیر امور بین الملل بانک توسعه تعاون در این جلسه 
گفت: سیاست گذاری حوزه ارزی بانک، مطابق راهبردهای ابالغی از سوی 
مدیران ارشد، و همچنین پشتیبانی عملیات ارزی کلیه واحدها و شعب 
در این امور صورت می پذیرد و این امور ساماندهی کلیه فرآیندهای ارائه 
خدمات در قالب صدور حواله ارزی، برات ارزی، اعتبارات اسنادی و 

ضمانت نامه ارزی را بر عهده دارد.
در این جلسه که با حضور عباس ایارده رئیس اداره کل خارجه، محسن 
عزیزی بازرس ویژه مستقر در امور بین الملل، مجتبی جعفری رئیس اداره 
کل عملیات ارزی، محمد عزیز محمدی معاون اداره کل در امور بین الملل 
و ارتباط مجازی با همکاران ارزی استان های اصفهان، فارس، سمنان، 
تهران، خراسان رضوی، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان شرقی، البرز و 
شعبه مستقل مرکزی برگزار شد، مباحث مهمی در خصوص بهینه سازی 

فرآیندها مطرح گردیده و تصمیمات مهمی اتخاذ گردید.

گزارش مدیر عامل بانک مسکن از عملکرد 8 ماهه 
اول سال

11 هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت و خرید مسکن 
پرداخت شد

مدیر عامل بانک مسکن اعالم کرد: 
این بانک در ۸ ماهه اول امسال موفق شد 
حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
فقط در دو بخش ساخت و خرید خانه به 
مشتریان خود و همچنین سیر متقاضیان 

تسهیالت مسکن پرداخت کند.
محمود شایان در گفت و گو با پایگاه 

خبری بانک مسکن گزارشی از آخرین وضعیت تامین مالی بخش 
مسکن و ساختمان ارایه کرد.

شایان اعالم کرد: بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان 
ماه رقمی معادل ۱۱ هزار و 2۱۶ میلیارد تومان انواع تسهیالت ساخت 
و خرید مسکن پرداخت کرد که 3 هزار و ۸۸2 میلیارد تومان آن به 
سازندگان و تولیدکنندگان مسکن برای افزایش عرضه خانه در سراسر 
کشور ارایه شد و 7 هزار و 334 میلیارد تومان دیگر نیز به صورت 
تسهیالت خرید خانه به متقاضیان خرید واحد مسکونی پرداخت شد.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه سبد تسهیالت ساخت و 
خرید مسکن قابل ارایه توسط بانک مسکن به لحاظ میزان سقف 
ریالی و شرایط پرداخت و نحوه دریافت، در شهرهای مختلف کشور و 
برای مشتریان مختلف متفاوت است، افزود: طی ۸ ماهه اول امسال 
۱۶ هزار و 2۸۸ فقره تسهیالت ساخت و 73 هزار و 255 فقره نیز 

تسهیالت خرید مسکن به مشتریان پرداخت کرده ایم.
پرداخت  حجم  در  تغییرات  روند  بین  معنادار  مقایسه  با  شایان 
تسهیالت خرید مسکن و حجم معامالت خرید خانه به نقش محوری 
این تسهیالت در پشتیبانی گروهی از خریداران برای ماندن در بازار و 
کمک به خانه دار شدن آنها اشاره کرد و گفت: در شهر تهران طی ماه 
آبان حجم معامالت خرید و فروش واحد مسکونی نسبت به مهر ماه 
حدود 4۸ درصد کاهش پیدا کرد که به معنای نصف شدن معامالت 
معامالت  اطالعات  چند  هر  است.  زمانی  فاصله  این  در  مسکن 
مسکن بقیه شهرهای کشور برای فصل پاییز اعالم نشده است اما 
شواهد بیانگر رکود و کاهش خرید و فروش خانه و آپارتمان در دیگر 
شهرهای کشور است. اما با این حال میزان استفاده از تسهیالت خرید 
مسکن مربوط به بانک مسکن در آبان ماه امسال نسبت به مهر ماه 
تنها 22 درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین روند دریافت و استفاده از 
این تسهیالت خود نشانگر اتکای بخشی از جامعه متقاضی مسکن 

به تسهیالت بانکی برای صاحب خانه شدن است.

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

برای  دولت  مصوبه  توضیح  در  نیرو  وزیر 
کم مصرف ها،  برای  آب  قبض  شدن  رایگان 
گفت: پیش بینی ما این است که در بخش آب 
و در شرایط فعلی حدود 4 میلیون مشترک در 
سطح کشور مشمول کم مصرفی هستند که امید 

است به این تعداد اضافه شود.
نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
اردکانیان در گفت و گویی درباره  )پاون(، رضا 
مصوبه ه یات دولت با موضوع »اصالح الگوی 
آب«  مصرف  کم  مشترکان  تشویق  و  مصرف 
افزود: طبیعتا گروه هدف ما پرمصرف ها هستند و 
این مشترکان را با روش هایی که آموزش آنها در 
فرصت ۶ ماهه  موجود از جمله با نصب پنل های 
تشویق  بام شروع شده،  خورشیدی روی پشت 
به مدیریت مصرف در بخش برق خواهیم کرد.

وزیر نیرو با بیان اینکه، تبلیغ خوبی هم شده و 
مردم هم استقبال خوبی کردند، با اشاره به اجرایی 
شدن مصوبه برق از اول آبان، گفت: گزارش 45 
روزه عملکرد در این بخش از ۱۸ میلیون قبض 

صادر شده، حاکی از آن است که نسبت به آمار 
کاهش  درصد   ۱3 مصرف ها  پر  گذشته  سال 
یافته و تعداد کم مصرف ها هم حدود 3.5 درصد 

افزایش داشته است .
ادامه داد: برای کم مصرف ها که  اردکانیان 
طبق تعریف و مصوبه موجود، مصرف آنها تا یک 
است،  مختلف  مناطق  در  مصرف  الگوی  سوم 
خصوص  در  می شود.  صادر  صفر  برق  قبض 

آب هم که در دولت تصویب شد به همین گونه 
عمل  شود.

وی ادامه داد: در بخش برق به دلیل ارتباطی 
که ایران با کشورهای همسایه دارد می توانیم با 
هزینه سنگینی در روز مبادا انرژی مورد نیاز را 

تامین کنیم ولی در مورد آب اینگونه نیست.
اردکانیان گفت: آبی که با کیفیت شرب تولید 
شده و در اختیار مردم به ویژه در بخش خانگی 
قرار می گیرد باید به دقت مورد مصرف قرار گیرد 
و این مصرف صرفا برای شرب و بهداشت باشد.

که  دارد  وجود  زیادی  امیدواری  گفت:  وی 
بعد از چند ماه و در پایان سال گزارش دقیقی 
پر مصرف ها در هر دو بخش آب و  از کاهش 
داریم  آمادگی  گفت:  شود.ردکانیان  ارائه  برق 
که  وزیران  هیات  مصوبه  دریافت  زمان  از  که 
روز   ۱0 حداکثر  است، ظرف  آینده  هفته  اوایل 
دستورالعمل اجرایی آن را به شرکت ها در استان ها 
اعالم کنیم، برنامه ما این است که از اول دی ماه 

مصوبه اجرایی شود.

وزیر نیرو خبر داد؛
تخفیف 100درصدی برای 4 میلیون مشترک کم مصرف آب

بررسی آمار عملکرد تایرسازان بزرگ کشور 
حاکی از تولید ۱75 هزار و ۶50 تن تایر از ابتدای 
امسال تا پایان آبان ماه و رشد 22  درصدی آن در 

هم سنجی با پارسال است.
 ۱۶ بر  مشتمل  تولید  میزان  این 
میلیون و 42۶ هزار و ۸۱0 حلقه تایر 
از نظر تعداد حلقه نیز رشد  است که 
هشت  با  مقایسه  در  را  23  درصدی 

ماهه پارسال نشان می دهد.
برپایه این گزارش، تا پایان آبان ماه 
خودروی  تایر  تن   25 و  هزار   ۱04
 ۱۶ درصدی(،   27 )رشد  سواری 
هزار و ۱35 تن تایر وانتی )رشد ۱2 
درصدی( و 3۶ هزار و 305 تن تایر 
)رشد ۱4  درصدی(  اتوبوسی  و  باری 

در کشور تولید شد.
در مدت یاد شده، تولید تایر کشاورزی سبک 
رشد 72  درصدی تجربه کرد و به سه هزار و 52 
تن رسید، همچنین تولید تایر کشاورزی سنگین 
با ثبت رشد ۱9  درصدی به ۱۱ هزار و 9۸3 تن 

با  صنعتی  و  راه سازی  خودروهای  تایر  و  رسید 
رشد ۱7  درصدی به چهار هزار و ۱5۱ تن رسید.

تولید سایر تایرها
این گزارش حاکی است تا پایان آبان ماه ۱2 

 هزار و 34۶ تن تایر دوچرخه و موتور در کشور 
پارسال رشد 35  با  تولید شد که در هم سنجی 

 درصدی نشان می دهد.
تولید هفت هزار و 43 تن انواع تیوپ )معادل 

۱0 میلیون و 34۱ هزار و ۱73 حلقه(، از دیگر 
آمارهای قابل اشاره در این مدت است که رشد 
ماهه  هشت  با  مقایسه  در  وزنی  درصدی   3۸

پارسال نشان می دهد.
سر  پشت  با  داخلی  شرکت های 
ناجوانمردانه،  تحریم های  گذاشتن 
انواع  تولید  در  خوبی  رکورد  تاکنون 
سواری  خودروهای  تایر  به ویژه  تایر 
به ثبت رساندند و پیش بینی می شود 
تا پایان سال آمار تولید آن از مرز 20 

میلیون حلقه بگذرد.
صنفی  انجمن  سخنگوی  پیشتر 
پس  این  از  اعالم کرد:  ایران  تایر 
کارخانجات تایرسازی به تعیین قیمت 
تایرهای تولیدی خود خواهند پرداخت، 
از  بازار  تنظیم  ستاد  حال  عین  در 
تولیدکنندگان خواسته تا افزایش قیمت ها بیش 

از 50 درصد نباشد
از  حمایت  سازمان  نظارت  با  اقدام  این   
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد.

تا پایان آبان ماه محقق شد؛
رشد ۲۲ درصدی تولید تایر خودرو در کشور

احیای   ۱400 بودجه  پیام  گفت:  نهاوندیان 
با  ما  و  است  ایران  اقتصاد  رشد  و  ثبات  مسیر 
گسترش  توانیم  می  که  گوییم  می  تاکید  این 
زیرساخت ها، افزایش سرمایه اجتماعی و حمایت 
از اقشار آسیب پذیر را در این بودجه دنبال کنیم.

اقتصاد  ستاد  جلسه  در  نهاوندیان  محمد 
مقاومتی استان قم و پس از بازدید از چند واحد 
تولیدی فعال در استان، با تسلیت درگذشت آیت 
در  پرسابقه  را شخصیتی  یزدی وی  اهلل محمد 
به  بسیاری  خدمات  که  دانست  اسالمی  نظام 

انقالب اسالمی ارایه کرد.
وی افزود: شرایط اقتصادی کشور در مسیر 
رو به رشدی که در مقابل دارد، در سال جهش 
تولید در سطح ملی و استانی شاهد موفقیت  در 
اجرای طرح های متنوع و گسترده ای بودیم که 
با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های 
ظالمانه و شرایط متاثر از شیوع ویروس کرونا، 

دستاوردی مهمی به شمار می آید.
وی با ذکر این مطلب که شاید هیچ کشوری 
در دنیا شاهد چنین جنگ و فشار اقتصادی نبوده 

است گفت:در همین میان شاهد شوک بی سابقه  
کرونا نیز شدیم که اقتصادهای بزرگ جهان را با 
چالش جدی و رتبه های منفی مواجه کرد، ولی با 
این وجود فعالیت های اقتصادی در کشور با تالش 
فراوان دنبال شد و ما حتی در تابستان رشد تولید 

ناخالص ملی را نیز تجربه کردیم.
معاون اقتصادی رییس جمهوری بیان کرد: 
امیدواریم همان طور که خداوند شر ترامپ را از 
سر جامعه جهانی برطرف کرد، شر ویروس کرونا 

نیز به زودی از میان رود.

معاون اقتصادی رییس جمهوری: بودجه 1400 به  دنبال رشد اقتصاد ایران است

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

برابر رای شماره ....... ۱399۶030۱0۶0004۱79 ....... هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی تاجیک ایجدان فرزندان محمد بشماره شناسنامه 
04۱042۶۱۱3 صادره از ورامین در *** سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت 2۱/۸۸ متر 
مربع پالک شماره ۱03۱ فرعی از ۱00- اصلی واقع در قریه عمروآباد 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت محمود شیرکوند فرزند 
فرج اله *** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
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: 99/9/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱0/7

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 4۱2

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

برابر رای شماره ....... ۱399۶030۱0۶0004۱۸0 ....... هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فهیمه اردستانی رستمی فرزندان یداله بشماره شناسنامه 
04۱055۶750 صادره از ورامین در *** سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت 2۱/۸۸ متر 
مربع پالک شماره ۱03۱ فرعی از ۱00- اصلی واقع در قریه عمروآباد 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت محمود شیرکوند فرزند 
فرج اله *** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
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: 99/9/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱0/7

محمد رحیم پور راینی 
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آمادگی کامل شرکت گاز استان سمنان جهت خدمات رسانی پایدار 
در فصل سرد سال

سرپرست شرکت گاز استان سمنان 
جهت  شرکت  این  کامل  آمادگی  از 
خدمت رسانی پایدار در فصل زمستان 

به مشترکین گاز طبیعی استان خبر داد.
اعوانی  علیرضا  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
جلسه  در  سمنان  استان  گاز  شرکت  سرپرست 
مدیریت بحران این شرکت که با موضوع آمادگی 
برگزار  کمیته  این  اعضای  حضور  با  و  زمستانی 
شد، اظهار کرد: همانطور که می دانیم ضرورت 
و اهمیت واکنش سریع و مؤثر در زمان بحران 
های طبیعی، صنعتی و انسانی اهمیت وجود کمیته 
مدیریت بحران را در این زمینه نمایان می کند.

با  استان سمنان  گاز  در شرکت  افزود:  وی 
هدف ایجاد آمادگی، تداوم خدمات، کاهش اثرات 
بالیای طبیعی و همچنین تهیه برنامه مدیریتی 
اقدامات  گازرسانی،  های  شبکه  سازی  ایمن  و 
الزم در جهت کاهش آسیب پذیری و مقابله با 
شرایط اضطراری به هنگام بحران پیش بینی و 

مهیا شده است.
سرپرست شرکت گاز استان سمنان همچنین 
مدیریت مصرف گاز از سوی مشترکین را خواستار 
شد و افزود: مدیریت مصرف گاز یکی از مهمترین 
از  آن  رعایت  صورت  در  که  است  موضوعاتی 
سوی مشترکین، عالوه بر صرفه اقتصادی برای 
مصرف  پیک  در  مشکالت  بروز  از  مشترکین 

جلوگیری می کند.

نکات  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  اعوانی 
داشت:  اظهار  گازسوز،  وسایل  از  استفاده  ایمنی 
استفاده  عدم  استاندارد،  های  بخاری  از  استفاده 
از لوله آکاردئونی جهت وسایل گازسوز، اطمینان 
از  استفاده  دودکش،  خروجی  مسیر  بودن  باز  از 
آبگرمکن  از  H شکل و عدم استفاده  دودکش  
های دیواری در محیط های بسته از  جمله نکات 
ایمنی هستند که با رعایت آنها می توان از بروز 

حوادث جلوگیری کرد.
سرپرست شرکت گاز استان سمنان در بخش 
گاز  مصرف  افزایش  از  خود  سخنان  از  دیگری 

طبیعی مشترکین خانگی به دلیل کاهش دما در 
استان خبر داد و از هم استانی ها عزیز درخواست 
کرد با مصرف بهینه والبته ایمن گاز طبیعی ما را در 
تداوم گازرسانی به اقصی نقاط استان یاری رسانند.

به  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  اعوانی 
سامانه تلفنی ۱94 شرکت اشاره و عنوان کرد: 
بروز  در صورت  توانند  می  استان  شریف  مردم 
با  ساعته   24 صورت  به  احتمالی  مشکالت 
راهنمایی  از  و  کرده  حاصل  تماس   ۱94 تلفن 
استان  گاز  شرکت  اتفاقات  و  امداد  پست  های 

بهره مند شوند.

با حضور مسئولین سازمان اوقاف وامورخیریه کشور، 
طرح شهید سلیمانی با توزیع ۲۵00 سبد معیشتی بین 

نیازمندان در بوشهر اجرا شد 
بوشـهر- راسـتای لبیک گفتن بـه فرمان مقـام معظم رهبری 
در ارتباط با طرح مواسـات و کمک مومنانه، تاکنون هشـت مرحله 
از ۱0 مرحلـه رزمایـش کمک هـای مومنانه سـازمان اوقـاف و امور 

خیریه برگزار شـده اسـت.
وامورخیریـه  اوقـاف  اداره کل  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
اسـتان بوشـهر، بـا حضـور مسـئولین سـازمان اوقـاف وامورخیریه 
کشـور، طرح شـهید سـلیمانی بـا توزیع 2500 سـبد معیشـتی بین 

نیازمنـدان در بوشـهر اجـرا شـد .
حجـت االسـالم سـید ناصرالدین نـوری زاده روز سه شـنبه در 
آییـن توزیـع بسـته های کمـک معیشـتی اداره کل اوقـاف اسـتان 
بوشـهر، افـزود: در راسـتای لبیـک گفتـن بـه فرمـان مقـام معظم 
رهبـری در ارتبـاط بـا طـرح مواسـات و کمـک مومنانـه، تاکنـون 
هشـت مرحلـه از ۱0 مرحله رزمایـش کمک های مومنانه سـازمان 

اوقـاف و امـور خیریـه برگزار شـده اسـت.
وی افزود: سـازمان اوقاف در راسـتای اجرای نیات واقفین در 
سراسـر کشـور در هشـت مرحله گذشـته تعداد یک میلیون و 205 
هـزار بسـته غذایـی کمک معیشـتی شـامل نیازهـای اولیـه خانوار 

را تدارک دیده اسـت.
معـاون امـور مجلـس و اسـتان های سـازمان اوقـاف و امـور 
خیریـه ادامـه داد: پیش بینـی می شـود در ۱0 مرحله طـرح رزمایش 
کمک هـای مومنانـه نزدیـک به 2 میلیون بسـته معیشـتی در میان 

نیازمندان کشـور توزیع شـود.
مـوری زاده اظهارداشـت: در زمـان حاضر جهـاد اکبر کمک به 
یکدیگـر اسـت و رفـع نیـاز نیازمنـدان اسـت و در ایـن زمینه همه 
ارگان هـا، نهادهـا و سـازمان ها بایـد دسـت به دسـت هـم دهند تا 

ویـروس کرونـا را به نحو شایسـته پشـت سـر بگذاریم.
مدیـرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان بوشـهر نیـز در این آیین 
گفـت: ایـن اداره کل در قالب طرح شـهید سـلیمانی تعـداد 2 هزار 
و 500 بسـته کمـک معیشـتی هر یـک به ارزش 300 هـزار تومان 

تهیـه کرده اسـت کـه در میان نیازمندان اسـتان توزیـع می کند.
ایـن  افـزود:  پـور  اسـماعیل  محمدرضـا  االسـالم  حجـت 
بسـته های معیشـتی کـه از محـل نیـات واقفان اسـتان تهیه شـده 
اسـت شـامل ۱0 کیلو برنج، 2 بسـته ماکارونی، 2 بسـته سویا، یک 

عـدد قوطـی رب گوجـه و 2 قطعـه مـرغ اسـت.
وی یادآورشـد: اداره کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان بوشـهر 
در هشـت مرحلـه کمک هـای مومنانـه 4 میلیـارد تومـان از محـل 
نیات واقفان را اهدای بسـته های معیشـتی بـه نیازمندان اختصاص 

است. داده 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان بوشـهر از خیران خواست: 
در صـورت تـوان بـا اداره هـای اوقاف اسـتان همکاری کننـد تا در 
کنـار نیـات واقفـان از کمک هـای مومنانـه خیـران نیز بـرای تهیه 

و توزیع بسـته های کمک معیشـتی اسـتفاده شـود.

مدیر توزیع برق شهرستان رودبار اعالم کرد:
ترانسفورماتور نصب  ابتدای سال جاری18 دستگاه  از 
و تعداد 7 دستگاه ترانسفورماتور برق تعمیر و افزایش 

قدرت یافت
ــرق  ــع ب ــر توزی ــور مدی ــماعیل رضاپ ــد اس ــدس محم مهن
شهرســتان رودبــار طــی مصاحبــه ای بــه ارائــه خالصــه 
ــار اظهــار  عملکــرد پرداخت.مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان رودب
ــه  ــم بودج ــر 99 علیرغ ــان مه ــا پای ــال ت ــدای س داشــت: از ابت
هــای انقباضــی و همــه گیــری بیمــاری کویــد ۱9 ،درراســتای 
تامیــن بــرق پایــدار بــرای مــردم شــریف شهرســتان بیــش از ۱3 
کیلومتــر شــبکه فرســوده بــا کابــل خودنگهــدار جایگزیــن شــد 
و تــالش مــی شــود بــا برنامــه ریــزی مناســب و پــس از جــذب 
ــا ســرعت و  ــای فرســوده ب ــارات الزم بازســازی شــبکه ه اعتب
ــان  ــژه در زم ــه وی ــا در طــول ســال ب ــرد ت ــت انجــام پذی جدی
وقــوع بحــران هــای جــوی کمتریــن مشــکل بــرای مشــترکین 

ــد. ــاق بیفت ــرم اتف محت
وی گفــت: بــا تــالش همــکاران امــور توزیع بــرق رودباربیش 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــف و 2 کیلومت ــار ضعی ــبکه فش ــر ش از5 کیلومت

متوســط در ســطح ایــن شهرســتان احــداث شــده اســت.
ــعاب  ــذاری انش ــتای واگ ــرد: در راس ــان ک ــور خاطرنش رضاپ
ــان مهرمــاه  ــا پای ــدای ســال ت ــد از ابت ــان جدی ــه متقاضی ــرق ب ب
ــار  ــرق رودب ــع ب ــور توزی ــه مشــرکین ام ــد ب 533 مشــترک جدی

ــزوده شــد. اف
ــرای  ــروژه ب ــان مهــر مــاه 3۸ پ ــا پای رضاپورعنــوان کــرد: ت
رفــع ضعــف بــرق مشــترکین بــه اجــراء درآمــد و تــالش خواهــد 

شــد ایــن موضــوع تــا پایــان ســال بــا جدیــت پیگیــری شــود.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان رودبــار تاکیــد کرد: بــا پیگیری 
ــد  ــات، درص ــول مطالب ــادی وص ــرح جه ــرای ط ــکاران و اج هم
ــه  ــوده ک ــد ب ــتان  95.۱7 درص ــات در کل شهرس ــول مطالب وص
بــا تــالش هــر چــه بیشــتر و اســتفاده از تمــام ظرفیتهــا جهــت 
افزایــش درصــد وصولــی در زمــان باقــی مانــده تــا پایــان ســال 

تــالش خواهــد شــد.
ــن  ــئولین ای ــردم و مس ــکر از م ــن تش ــه ضم وی  در خاتم
شهرســتان در همراهــی امــور توزیــع بــرق رودبــار بــرای انجــام 
ــرای مجمــوع  ــه مــردم گفــت: ب ــروژه هــا و خدمــت رســانی ب پ
اقدامــات مذکــور تــا پایــان مهــر ســالجاری بیــش از ۶۸ میلیــارد 
ریــال اعتبــار صــرف شــده اســت و تــالش  همه همکاران شــرکت 
توزیــع بــرق بــه منظــور  تحقــق شــعار تــالش بــی منــت ، تامیــن 
بــرق پایــدار ، آســایش و رفــاه مشــرکین میباشــد  ،لــذا در راســتای 
ارائــه خدمــات غیــر حضــوری ، توانیــر اقــدام بــه تهیــه یــک نــرم 
افــزار جامــع بــا نــام ســامانه بــرق ایــران )بــرق مــن( نمــوده کــه 
ــه ســایت شــرکت  ــا مراجعــه ب مشــترکین گرامــی مــی تواننــد ب
توزیــع بــرق گیــالن نســبت بــه دانلــود و نصــب ایــن اپلیکیشــن 

اقــدام و از خدمــات آن بــه بهتریــن نحــو بهــره منــد شــوند.

شهرستان  معلوالن  به  مسکونی  واحد   17 واگذاری 
خمینی شهر

در  واحدها  این  از  بهره برداری  آیین  در  خمینی شهر  فرماندار 
روستای تیرانچی با تبریک هفته بزرگداشت معلولین اظهار داشت: 
همه دستگاه ها مکلف به مناسب سازی، برطرف کردن مشکالت و 

خدمت رسانی بیش از پیش به این قشر از جامعه هستند.
علیرضا بصیری با تقدیر از افرادی که در تامین مسکن معلولین 
فعالیت دارند افزود: خیران خمینی شهر در کشور زبانزد خاص و عام 
هستند و حمایت از معلولین نیز به مشارکت و اقدام جمعی این عزیزان 
نیاز دارد و امیدواریم بتوانیم با کمک خیرین بزرگوار بتوانیم مشکالت 

مسکن این عزیزان را به نحو مطلوب حل کنیم.
ولی اله نصر مدیر کل بهزیستی استان اصفهان هم در آیین این 
مراسم اعالم کرد: سهم استان در این برنامه 205 واحد بود که در 
۱3 شهرستان به بهره برداری رسید. از این تعداد 49 واحد مربوط به 
خانواده های دارای یک فرد معلول و یا زنان سرپرست خانوار و ۱5۶ 
واحد برای خانوارهای دارای 2 معلول به باال می باشد که امروز در 
واگذاری  و  افتتاح  شاهد  نمادین  به صورت  خمینی شهر  شهرستان 

یکی از این واحدها بودیم.

در بازدید سرپرست مخابرات اصفهان از مرکز فیض مطرح 
شد؛لزوم استفاده بهینه از منابع موجود

از مرکز  بازدید سرزده  سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در 
موجود  شرایط  در  گفت:  مطلب  این  اعالم  فیض ضمن  مخابراتی 
اقتصادی،استفاده بهینه از منابع و تجهیزات فنی باید سرلوحه امور 

مراکز قرار گیرد.
ناصر  اصفهان،  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
های  قسمت  عملکرد  روند  بررسی  بازدید ضمن  این  در  مشایخی 
مختلف مرکز اظهار کرد: مراکز مخابراتی به علت مقدم بودن در 
عرضه خدمات به مشترکین از جایگاه ویژه ای  برخوردارند و  انتظار 
ما از نیروهای شاغل در این مراکز ،داشتن تعهد سازمانی در راستای 

خدمت رسانی بهینه به مشترکین است.
رضایتمندی  عرصه  در  ها  ،رقابت شرکت  امروزه   : افزود  وی 
با  باید  نیروهای شاغل در مراکز  و  بسیار ملموس است  مشترکین 
به  رسانی  خدمات  میدان  در  توان  تمام  با  متعالی،  اراده  و  انگیزه 

مشترکین حاضر باشند.
در این بازدید کارکنان قسمت های مختلف مرکز نیز به بیان 
مسائل و مشکالت خود پرداخته و از توجه سرپرست مخابرات منطقه 
به در جهت رفع مشکالت و دغدغه های خود تشکر و قدردانی کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل خبر داد:
رشد 78 درصدی اعتبارات استان در بودجه 1400 / از 

استان های همتراز جلوتر هستیم
گفت:  اردبیل  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
سال  در  استان  اعتبارات  رشد  مجازی،  فضای  ادعاهای  برخالف 
بودجه  در  بهتری  مراتب  به  وضعیت  ما  و  است  درصد   7۸ آینده 

سال آینده داریم.
به گزارش حوزه ریاست وروابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه 
ریزی استان ادبیل، داوود شایقی در گفتگو با خبر رادیو اظهار کرد: 
مسائل مطرح شده در فضای مجازی در مورد رتبه بندی استان در 
آینده و همچنین اختصاص 300 میلیارد تومان اعتبار  بودجه سال 
درسال آینده برای استان اردبیل کذب محض است و تاکید می کنیم 
در  کرد:  تصریح  است.وی  شده  منتشر  نادرست  مطالب  این  که 
سالجاری و در بودجه ساالنه 9۶۶ میلیارد تومان منابع اعتباری برای 
استان اختصاص یافته و برای 45 پروژه ملی نیز بیش از یک هزار و 

725 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت:  در 
بودجه سالجاری منابع عمرانی کشور ۸۸ هزار میلیارد تومان می باشد 
که در سال آینده این منابع تا یک هزار و ۱04 میلیارد تومان پیش بینی 
شده که یک رشد ۱۸ درصدی را نشان می دهد.شایقی افزود: شرایط 
کنونی برای استان اردبیل نیز یک وضعیت مطلوبی را نشان می دهد 
به طوریکه اعتبار 9۶۶ میلیارد تومانی استان در سال 99 به بیش از 
یک هزار و 725 میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته که این 

رقم جهش 7۸.5 درصدی را در بودجه سال آینده نشان می دهد.
از  دیگری  بخش  در  اردبیل  استان  ریزی  برنامه  شورای  دبیر 
سخنان خود خاطر نشان کرد: تنها شاخص توزیع اعتبارات در کشور 
جمعیت است که با توجه به جمعیت استان اردبیل ما ۱.5۶ صدم 
جمعیت کشور را داریم که از این جهت رتبه 25 کشوری متعلق به 

استان اردبیل است.
شایقی اضافه کرد: در توزیع اعتبارات عمرانی و سرجمع توزیع 
این منابع، امسال رتبه استان بیستم می باشد و در برخی از موارد با 
در نظر گرفتن طرح های ملی این رتبه تا پانزدهم در نوسان بوده 
است.وی بیان کرد: در توزیع اعتبارات توازن رتبه استان هجدهم 
است که از بسیاری از استان های همتراز نظیر چهارمحال و بختیاری، 
زنجان، قزوین، گلستان، خراسان شمالی، جنوبی،  البرز، سمنان و حتی 
همدان رتبه ما باالتر بوده است.شایقی در ادامه سخنان خود اظهار 
کرد: همه این شرایط سخت جذب اعتبارات در این اوضاع کرونایی 
و تحریم های کشور نشان می دهد که استاندار اردبیل، نمایندگان و 
مسئوالن استان و مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل تالش جدی انجام دادند تا جذب اعتبارات بیشتر برای استان 
محقق شود.وی تصریح کرد: رتبه واقعی ما در توزیع اعتبارات سازمان 
برنامه و بودجه رتبه ۱9 است که البته در توزیع اعتبارات توازن رتبه 
۱5 و سرجمع اعتبارات جایگاه استان هجدهم است.ریس سازمان 
از  تنها  نه  کرد:  نشان  خاطر  اردبیل  استان  ریزی  وبرنامه  مدیریت 
استان های همتراز و هم ردیف در جذب اعتبارات جلوتر هستیم بلکه 
در تخصیص اعتبارات در برخی از پروژه ها نظیر راه آهن وضعیت 
به مراتب بهتری داریم به طوریکه در بودجه سال آینده برای راه 
آهن اردبیل 200 میلیارد تومان اختصاص یافته ولی در حقیقت ۶00 
میلیارد تومان منابع جذب خواهیم کرد که 400 میلیارد تومان آن از 

بخش های دیگر خواهد بود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل 
در نشست خبری با خبرگزاریهای استان گفت : 
راه اندازی سامانه برق ایران » برق من » گامی 
دیگر به سمت دولت الکترونیک است و از اصحاب 
رسانه به جهت اطالع رسانی و فرهنگسازی در 
این امر تشکر نمود .این نشست خبری۱۸ آذرماه 
استان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  حضور  با 
اردبیل و خبرگزاری های استان با رعایت پروتکل 

های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل 
این  .در  شد  برگزار  شرکت  ستاد  جلسات  سالن 
طرح  راستای  در   : گفت  قدیمی  حسین  نشست 
تحول دیجیتال در صنعت برق و همچنین رفاه و 
آسایش مردم ، و جهت جلوگیری از شیوع ویروس 
به متقاضی و  ارائه خدمات غیرحضوری  ؛  کرونا 
مشترکان در دستور کار توانیر و شرکت های توزیع 
سراسر کشور قرار گرفته است .مدیر عامل توزیع 

برق استان اظهارداشت : گام اول این طرح با حذف 
الکترونیک  قبوض  جایگزینی  و  کاغذی  قبوض 
شروع شد و راه اندازی سامانه برق ایران » برق 
من » گامی دیگر به سمت دولت الکترونیک است 
.این مقام مسئول استانی افزود : در ادامه این تحول 
دیجیتال ، سامانه برق ایران ) اپلیکیشن برق من 
( قابل دانلود از سایت شرکت توزیع برق استان 
سایت   ،  www.aped.ir آدرس  به  اردبیل 
می  راحتی  به  که  است  بازار  کافه  و  امید  برق 
تواند در اختیار مشترکان قرار گیرد و دیگر نیازی 
به مراجعه حضوری به شرکت توزیع برق استان 
نیست .حسین قدیمی اعالم کرد: مشترکان گرامی 
می توانند با ثبت شماره شناسه خود تمامی خدمات 
عمومی مورد نیاز را بدون مراجعه حضوری و تنها 
از طریق گوشی تلفن همراه خود در هر زمانی و 
از هر نقطه ای دریافت نمایند.وی از نقش رسانه 
ها ، همراهی و خدمات اصحاب رسانه استان در 
امر اطالع رسانی و فرهنگ سازی این امر تشکر 
کرده و گفت : اصحاب رسانه مسوولیت سنگینی 
بر دوششان بوده و با ایفای مسوولیت خطیر اطالع 
رسانی نقش پررنگی در سطح جامعه ایفا می کنند 
و خواستار اطالع رسانی مناسب سامانه برق ایران 

» برق من » از سوی رسانه های استان شد .

راه اندازی سامانه برق ایران » برق من « گامی دیگر به سمت دولت الکترونیک 

زمین ایران 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت 
مددجویان  به  رایگان  گاز  انشعاب  واگذاری  از 
در  بهزیستی  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 

استان خبر داد.
 سردار اسماعیلی با اعالم این خبر اظهار 
به  گاز  انشعاب  رایگان  واگذاری  برای   : کرد 
اجرای  راستای  در  این مجموعه  جامعه هدف 
 ، توسعه  ساله ششم   5 برنامه  قانون   ۸0 ماده 
آمادگی کامل داریم و در همین راستا در هشت 
ماهه نخست سالجاری تعداد 523 انشعاب گاز 
امداد ، سازمان  به مجموعه مددجویان کمیته 
.... واگذار شده است.وی  بهزیستی، مساجد و 

با بیان اینکه خدمات حمایتی در راستای تالش 
برای توانمند شدن خانواده های مددجویان ارائه 
نخست  ماهه  هشت  در   : داد  ادامه  می شود، 

برای  یگان  را گاز  انشعاب   244 سالجاری 
امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  های  خانواده 
خمینی )ره( و 22۱ انشعاب گاز به خانواده های 
محترم تحت پوشش بهزیستی تخصیص داده 
رایگان  به صورت  خدمات  این  همه  که  شده 

ارائه شده است.
وی با اشاره به این نکته که این اقدام در 
تمامی ادارات گاز رسانی استان  انجام می شود 
افزود : مددجویان تحت پوشش دو سازمان در 
صورتیکه تاکنون از این امتیاز استفاده ننموده اند 
می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دستگاه 
تحت پوشش و ارائه آن به اداره گاز منطقه در 
زمان اشتراک پذیری از این امتیاز  استفاده کنند.

واگذاری بیش از 500 انشعاب گاز رایگان طی هشت ماهه سالجاری
 به جامعه هدف در استان اردبیل

مهمترین  از  را  مردم  با  مسئولین  مستمر  ارتباط  اردبیل  شهردار 
ارکان توسعه شهری و عامل پیگیری سریع مشکالت مردم عنوان کرد.

اللهیان  لطف  اردبیل،حمید  شهرداری  رسانه  ی  اداره  گزارش  به 
با خبرنگار  از ساختمان فرهنگسرای مجازی در گفت و گو  بازدید  در 
ما از راه اندازی زودهنگام این فرهنگسرا خبرداد و گفت: فرهنگسرای 
کرونایی  ایام  در  مجازی  های  فعالیت  تقویت  باهدف  اردبیل  مجازی 

تاسیس می شود.
با کرونا جهت جلوگیری  مقابله  اینکه ستاد  به  توجه  با  افزود:  او 
از شیوع این بیماری تاکید بر عدم برگزاری برنامه ها و حتی جلسات 
اداری دارد لذا شهرداری اردبیل در جهت تسهیل در ارتباط این سازمان 
با شهروندان و حتی ارتباط سایر مسئولین با مردم اقدام به تاسیس این 

فرهنگسرای مجهز کرده است.
استودیوی  به  مکان  این  تجهیز  بر  تاکید  با  اردبیل  شهردار 
زنده  ویدیویی  ارتباطات  برقراری  برای  الزم  ملزومات  و  مجازی 

بین  ارتباطات  ایجاد  بر  در بستر فضای مجازی، عنوان کرد: عالوه 
مسئولین و مردم، برنامه آموزشی، خدمات و برنامه های تخصصی، 
مسابقات  مجازی،  آموزشی  های  کارگاه  ای،  کتابخانه  خدمات 
مجازی هنری و ورزشی و برنامه هایی از این قبیل قابلیت اجرا در 

این فرهنگسرا را خواهد داشت.
لطف اللهیان با اشاره به برنامه زنده ارتباطی خود با مردم که در 
با  ویدیویی  زنده  برنامه  کرد:  عنوان  پخش شد،  مجازی  فضای  بستر 
شهروندان که برای اولین بار توسط شهرداری اردبیل برگزار شد باعث 
احصاء بسیاری از نیازها و خواسته های مردم بدون مراجعه شهروندان 

به ساختمان شهرداری شد.
او گفت: ارتباط مستمر مسئولین با مردم از مهمترین ارکان توسعه 
شهری که موجب تسهیل در رسیدگی به مشکالت مردم می شود لذا در 
این راستا، طبق برنامه ریزی های انجام شده، ارتباط مجازی در روزهای 

مشخص هفته با شهروندان اردبیلی برقرار خواهد شد.

راه اندازی فرهنگسرای مجازی در اردبیل 
 ارتباط با مردم مهم ترین رکن توسعه شهری است
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بوجود  شرایط  و  کرونا  تهدیدهای 
آمده ناشی از شیوع این ویروس در جامعه 
فرصتی برای گسترش فرهنگ مطالعه 
کتاب و ایجاد فضای بهتر برای کتابخوانی از سوی 
اقشار مختلف است. مدیر کل کتابخانه های استان 
ایالم در گفتگویی صمیمانه در کارگروه رسانه ای 

کرونا در فضای مجازی اظهار کرد: 
تهدیدهای کرونا و شرایط بوجود آمده ناشی از 
شیوع این ویروس در جامعه فرصتی برای گسترش 
فرهنگ مطالعه کتاب و ایجاد فضای بهتر برای 

کتابخوانی از سوی اقشار مختلف است.
در  ایالم  استان  های  کتابخانه  کل  مدیر 
گفتگویی صمیمانه در کارگروه رسانه ای کرونا در 
فضای مجازی اظهار کرد: به دلیل محدودیت های 
کرونایی که اعضای خانواده ها بیشتر در کنار هم 
هستند از کتاب می توان بیشترین استفاده را برد 
لذا باید زمینه ای ایجاد شود که بدون حضور مردم و 
به صورت اینترنتی همه کتاب ها در دسترس اقشار 

مختلف قرار گیرد.
سمیه حیدری ادامه داد: در این زمینه اطالع 
کانال های  از طریق  و کافی  رسانی های الزم 
کتابخانه  سایت  وب  همچنین  و  رسانی  اطالع 
هیچ  دیگر  عبارت  به  است.  شده  ارائه  مرکزی 
ضرورتی به مراجعه فیزیکی کاربران به کتابخانه 
منابع اطالعاتی خود  به  برای دسترسی  مرکزی 
نیست و همگان از محل اقامت خود می توانند از 

این خدمات استفاده کنند.
وی  در مورد این که آیا گسترش ویروس 
داشته  منفی  تأثیر  ها  کتابخانه  بودجه  در  کرونا 

است، گفت: خوشبختانه تاثیر منفی نداشته است 
قیصوری  گفته  طبق  دارایی  و  تملک  بحث  در 
به  نسبت  استان  بودجه  و  برنامه  رییس سازمان 
سال گذشته حدود 50درصد افزایش اعتبار داشته 
ایم و توانسته ایم از طریق نهادهای کتابخانه ها 
و سایر بنیاد های علوی و بنیاد برکت اعتبارات 

خوبی جذب کنیم.
نهاد  که  دیگر،  سوال  به  پاسخ  در  ایشان 
کتابخانه ها چه خدمات اطالعاتی به نابینایان و کم 
بینایان داشته است، افزود: در کتابخانه مرکزی یک 
بخش نابینایان و کم بینایان در سال 94 تاسیس 
شده است که توسط دو کتابدار توانمند و مسلط 
خانم شفیعی و آقای چراغی مدیریت می شود و 
در حال حاضر 2۱۶نفر عضو دارند به همت این 

دو ، ۱2هزار جلد کتاب گویا تهیه شده است که 
به  این تعداد حدود 990 نسخه کتاب مربوط  از 

بخش کودکان و نوجوانان است.
بخش  در  داشت:  بیان  همچنین  وی 
بریل  خط  به  کتاب  44۸نسخه  حدود  نابینایان 
موجود است  و ۸0نسخه آن مربوط به کودک 

و نوجوان می باشد.
ارزیابی  در  استان  های  کتابخانه  کل  مدیر 
زمینه فرهنگی )کتاب و کتابخوانی( ضمن تشکر 
از کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی استان که 
استانمان  گفت:  است،  موفقی  عملکرد  دارای 
دارای ظرفیت  های بسیار خوبی به ویژه در زمینه 
فرهنگی است، امیدواریم شاهد موفقیت بیشتر در 

زمینه کتاب و کتابخوانی باشیم.

کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان:
از مزایای حضور  کاهش هزینه ها و مدیریت مصرف 

مسئول انرژی در هر واحد صنعتی است
راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در موتورهای الکتریکی ویژه 

بخش صنعت، از طریق شبکه استانی صدای مرکز سمنان ارائه شد.
کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به این که یکی از 
موارد مهم در موتورهای الکتریکی، عدم استفاده از آنها در حالت بدون بار 
یا کم بار می باشد گفت: می بایست بررسی های الزم در این مورد انجام 
گیرد تا در صورت امکان موتورهایی با ظرفیت نامی بیش از نیاز مصرف 
با موتورهای متناسب با نیاز تعویض شود و این امر موجب بهبود راندمان 

توان سیستم می گردد.
مریم کرامتی افزود: افزایش هزینه کلی خرید موتور، اضافه شدن هزینه 
های مربوط به حفاظت و کنترل آن، باال رفتن هزینه کلی تجهیزات اصالح 
ضریب توان و افزایش تلفات و همچنین هزینه مصرفی برق، از جمله مواردی 
هستند که موقع انتخاب موتورهایی بیش از حد نیاز باید مدنظر قرارگیرند.

وی اظهارداشت: آلودگی محیط کار موتور براثرگرد و غبار، رطوبت و 
بخارروغن، افزایش بیش از حد حرارت در محیط کار موتور، عدم روغن کاری 
مناسب، آسیب دیدگی افراد بر اثر روغن کاری بیش از اندازه روغن در داخل 
موتور با سیم پیچ های آرمیچر، اصطکاک یاتاقان ها و هوا به سبب گردش 
آرمیچر، از جمله مواردی هستند که با حضور یک مسئول انرژی در هر واحد 
صنعتی قابل کنترل بوده و کاهش هزینه ها و مدیریت مصرف، از جمله 
مزایای وجود یک نیروی ماهر در این زمینه، برای هر واحد صنعتی است.

گفتنی است: عالقمندان جهت شرکت در مسابقه بهترین جمله پیرامون 
مدیریت بهینه مصرف برق ویژه ی برنامه رادیویی پرتو، می توانند متن 
های مورد نظر خود را به شماره 3000023۱ پیامک نموده و به برگزیدگان 
این مسابقه، از سوی شرکت توزیع برق استان با اعطای هدایایی، تقدیر 

به عمل خواهد آمد.

از  خوزستان  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل  بازدید 
دیسپاچینگ برق اهواز

اهواز-مدیرکل صدا و سیمای استان خوزستان به همراه هیئتی 
از مرکز دیسپاچینگ برق اهواز بازدید کردند.

رحیمی مدیرکل صدا و سیمای استان خوزستان به اتفاق هیئتی 
از مرکز دیسپاچینگ این شرکت بازدید و از آخرین وضعیت پایداری 

شبکه برق در کالنشهر اهواز مطلع شد.
 مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان در این بازدید ضمن تقدیر 
از تالش های مجموعه برق اهواز، اظهار داشت: حفظ و پایداری برق و 
همچنین هوشمند سازی شبکه کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است و 
رسانه ها از جمله تلویزیون و رادیو با همه توان به منظور اطالع رسانی 
صحیح و سریع آماده انعکاس فعالیت های شبانه روزی تالشگران 

صنعت برق می باشند.
 رحیمی افزود:حفظ آرامش جامعه و آسایش مردم به ویژه در 
ترین  اصلی  جز  اخیر  بحرانهای  و  کرونا  ویروس  گسترش  شرایط 
شاخص های عملکرد دستگاههای اجرایی می باشد که مجموعه برق 
این مهم را محقق کرده است و ما شاهد اطالع رسانی مناسب بودیم.

مدیر آبفا منطقه آبادان خبر داد:
آغاز الیروبی حوضچه پیش ته نشین خط دوم تصفیه 

خانه شهید باوی آبادان
اهواز-مدیر آبفا منطقه آبادان گفت: عملیات الیروبی حوضچه 

پیش ته نشین خط دوم تصفیه خانه شهید باوی آبادان آغاز شد. 
مصطفی مهران فر گفت: پس از اتمام این عملیات، آب با کیفیت 

بهتری به سطح شهر آبادان تزریق می شود. 
وی اظهار کرد: این حوضچه پس از مدت بسیار زیادی جهت 

الیروبی از مدار خارج شد و اکنون در حال اجرای عملیات هستیم. 
مهرانفر افزود: امیدواریم با اتمام این عملیات که به ماند آب )زمان 
دادن به آب( در این حوضچه و در نتیجه حذف کدورت آب منتهی می 
شود، بتوانیم آب را با کیفیت بهتری به سطح شهر آبادان تزریق کنیم. 

مدیر کل کتابخانه های استان ایالم:
شیوع کرونا فرصتی برای گسترش فرهنگ مطالعه است

احداث ۲7 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در منطقه 
۵ اصفهان

»احمد رضایی« مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از احداث 
27 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در این منطقه بر اساس برنامه ریزی 
در  دوچرخه  ویژه  مسیر   ۱400 سال  تا  می افزاید:  و  می دهد  خبر 
خیابان هزار جریب، بلوار ارتش، بلوار کشاورز و خیابان سهروردی 

احداث خواهد شد.
مسیرهای  توسعه  برای  منطقه  این  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
با  یک  درجه  مسیر  کیلومتر   ۱0 می کند:  اظهار  دوچرخه سواری، 
دو  و  طرفه  یک  مسیرهای  قالب  در  ایمن سازی،  و  جدول گذاری 

طرفه احداث می شود.
شش  می کند:  تصریح  اصفهان  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
کیلومتر از مسیرهای جدید دوچرخه درجه دو بوده که با خط کشی 
و نصب عالئم ترافیکی چون توقف ممنوع در سمت راست خیابان 
احداث می شود و 9 کیلومتر مسیرهای درجه سه با خط کشی در 
پیاده رو )سمت چپ خط پارک( و 2.۱ کیلومتر درجه چهار در مسیر 

ویژه اتوبوس احداث خواهد شد.
این  در  دوچرخه  موجود  بهسازی مسیرهای  و  اصالح  از  وی 
منطقه خبر می دهد و می گوید: احداث مسیر ویژه دوچرخه در ضلع 
جنوبی حدفاصل چهارراه شهدای غزه تا میدان آزادی به طول یک 
کیلومتر و عرض دو متر به اتمام رسیده است و اجرای مسیر ویژه 
در خیابان توحید به طول دو کیلومتر و عرض دو متر تا اواخر بهمن 

ماه تکمیل می شود.
رضایی خاطرنشان می کند: تا سال ۱400 مسیر ویژه دوچرخه 
در خیابان هزار جریب، بلوار ارتش، بلوار کشاورز و خیابان سهروردی 

احداث خواهد شد.
وی تاکید می کند: 27 کیلومتر در مجموع هدف گذاری اصلی 
در منطقه پنج قلمداد می شود که در صورت تحقق این مهم می توان 
اعالم کرد مسیر دوچرخه سواری در این منطقه کامل شده و امیدواریم 

این میزان تا پایان سال ۱400 تکمیل شود.
وی با دعوت از شهروندان به استفاده از دوچرخه و گسترش 
انگیزه  افزایش  برای  می کند:  اظهار  دوچرخه سواری،  فرهنگ 
سطح  در  الزم  زیرساخت های  دوچرخه،  از  استفاده  به  شهروندان 

منطقه فراهم می شود.

در نشست خبری مدیرعامل آبفای گیالن مطرح شد:
آبرسانی به 66 روستای گیالن تا پایان سال جاری

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای 
گیالن؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن امروز در نشست 
مطبوعاتی با اصحاب رسانه که به صورت ویدئوکنفرانس از طریق 
در  و  شرکت  این  مرکزی  ستاد  در  خبرنگاران  حضور  با  اسکایپ 
دفاتر مدیران امور آبفای شهرستان ها برگزار و به صورت زنده نیز 
از اینستاگرام پخش شد، با اشاره به اینکه با یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضالب شهری و روستایی گیالن در اسفندماه سال 
روستایی  آب شرب حوزه  رفع مشکالت  برای  اقدامات خوبی   9۸
استان انجام شده، گفت:  طرح آبرسانی به ۶۶ روستای این استان 
با اعتباری بیش از ۸4 میلیارد تومان تا پایان امسال افتتاح و بهره 

برداری خواهد شد.
سید محسن حسینی، به تامین و تقویت کمّیت و کیفیت آب 
آشامیدنی 200 روستای گیالن با جمعیتی بالغ بر ۱۱3 هزار نفر پس 
از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
استان نیز اشاره کرد و افزود: در این مدت با بهسازی تعدادی از چاه 
ها و تغییر ساختار ایستگاه های پمپاژ 5۶5 لیتر بر ثانیه به ظرفیت 
تامین آب شرب روستاهای گیالن اضافه شد که از مهم ترین آن ها 
می توان به ارتقای ایستگاه پمپاژ روستای صفرابسته آستانه اشرفیه 

و شهرهای شلمان، چاف و چمخاله اشاره کرد.
به گفته وی؛ در این مدت 9 ماهه 37۱ لیتر بر ثانیه آب شرب 
از تاسیسات شهری به روستاهای دارای تنش آبی انتقال داده شد.

فاضالب  و  آب  شرکت  مصوب  های  طرح  دیگر  به  وی 
اشاره  استان  روستاهای  شرب  آب  پایدار  تامین  جهت  گیالن 
کرد و گفت: آبرسانی به 32 روستای شهرهای چاف و چمخاله 
بهره  و  تومان  میلیارد   29 بر  بالغ  اعتباری  با  پروژه   4 قالب  در 
550 خانوار در سال جاری  ۱۶ هزار و  از  بیش  مندی جمعیتی 

برداری می رسد. بهره  به 
رئیس هیأت مدیره آبفای گیالن از افتتاح رسمی مدول دوم 
قالب پویش هرهفته،  امسال در  تصفیه خانه آب گیالن در دیماه 
الف-ب- ایران با حضور وزیر نیرو خبر داد و افزود: با بهره برداری 
پایان سال جاری 3 هزار  تا  این تصفیه خانه  از مدول دوم  کامل 
لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان 

اضافه خواهد شد.
حسینی، با اشاره به اینکه هم اکنون این تصفیه خانه با ظرفیت 
یکهزار لیتر بر ثانیه در مدار بهره برداری است، گفت: با توجه به 
با بهره  کیفیت باالی آب شرب تولید شده در این تصفیه خانه و 
برداری آزمایشی از مدول دوم، 2۶ حلقه چاه با آبدهی 2۸0 لیتر بر 

ثانیه در حالت آماده به کار قرار گرفتند.
وی تاکید کرد؛ با وارد مدار شدن مدول دوم تصفیه خانه بزرگ 
آب گیالن، مشکل کیفیت آب شرب تعداد زیادی از روستاهای گیالن 

نیز برطرف خواهد شد.
ناطق به شرایط خاص آخرین تابستان قرن اشاره کرد و افزود: 
با شیوع ویروس کرونا و به ویژه در فصل تابستان شاهد افزایش 
مصرف آب شرب بودیم که در مقاطع مختلف بین 25 الی 40 درصد 

به مصرف آب مشترکین استان اضافه شد.
مدیرعامل آبفای گیالن گفت: به منظور تامین آب آشامیدنی 
مورد نیاز مشترکین در ایام کرونا، با بهره برداری آزمایشی از مدول 
دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن ۸90 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تولید 

آب استان افزوده شد.
وی تصریح کرد: در مجموع با شیوع بیماری کرونا، ظرفیت تولید 
آب استان یکهزار و 455 لیتر بر ثانیه افزایش یافته تا مردم عزیز 
استان در این ایام با مشکل خاصی در حوزه آب شرب مواجه نباشند.

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
ایالم با اشاره به اینکه مجاهدت رسانه های استان 
در ایام کرونا فراموش ناشدنی است، گفت: بیش 

از ۱5 نفر از فعاالن رسانه ایالم به کرونا 
مبتال شده اند.

ن  نشا طر خا ز  مو آ د خو ن  ا عمر
نه ها  رسا مجاهدت  بی گمان   : کرد
 ، هی بخشی گا آ  ، نی سا ع ر طال ا ر  د
ایام  در  امیدآفرینی  و  فرهنگ سازی 
کرونا بر کسی پوشیده نیست و از ذهن 
و ضمیر جامعه فراموش نخواهد شد و 
استان  رسانه  فعاالن  از  یکی  کنون  تا 
بدلیل شیوع بیماری کرونا جان خود را 

از دست داده است.
وی افزود: تاکنون بالغ بر ۱5 نفر 

از فعاالن رسانه ای استان به کرونا مبتال شده 
اند که عالوه بر خدمات و تسهیالتی که برای 
تمام صنوف فرهنگ، هنر و رسانه  ارائه شده ، 
مشخصات و اطالعات آنان به اداره کل مطبوعات 

و خبرگزاری های داخلی نیز ارسال شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد ایالم عنوان کرد: 
عدیده ای  مشکالت  با  اینکه  علی رغم  رسانه ها 

مواجه هستند، اما بیان دردها و مشکالت مردم 
برای  راهکارهای عملیاتی  و  پیشنهادها  ارایه  و 
بهبود اوضاع جامعه را بر مسائل و مشکالت خود 

ترجیح داده و از خود گذشت و ایثار نشان دادند.
خودآموز با اشاره به اینکه در 9 ماه گذشته 
سالمت  مدافعان  کنار  در  وقفه،  بدون  رسانه ها 
بوده اند و جا دارد به عنوان »سفیران سالمت« 
مورد تکریم و تحسین قرار گیرند، اظهار داشت: 
بستر فضای مجازی و  از  بهره برداری حرفه ای 
مطبوعاتی  پیشکسوتان  و  نخبگان  نقش آفرینی 

در این فضای نوپدید می تواند آسیب های آن را 
به حداقل ممکن کاهش دهد و سواد رسانه ای 

جامعه را ارتقاء بخشد.
مرجعیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
عرصه  این  در  حرفه ای  رسانه های 
مستلزم جد و جهد فعاالن واقعی حوزه 
فضای  صورت  این  در  و  است  رسانه 
مجازی و شبکه های اجتماعی نمی توانند 
رقیب آن ها باشند، بلکه بررسی و تحلیل 
آنچه در فضای مجازی دست به دست 
و  روزنامه نگاران  دوش  بر  می شود، 
ستون نویسان رسانه های حرفه ای است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  مدیران  اینکه  بیان  با  ایالم  استان 
مسئوالن می بایست قدردان تالش های 
و  باشند  رسانه ها  چشم داشت  بدون  و  بی شائبه 
پرسش گری  حق  شناختن  رسمیت  به  ضمن 
برای  را  الزم  اهتمام  آنان،  سوی  از  انتقاد  و 
اغماض  کرد:  تصریح  باشند،  داشته  پاسخ گویی 
از خطاهای سهوی رسانه ها نیز، انتظاری است 
که افکار عمومی و جامعه رسانه ای از مدیران و 

مسئوالن دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم:

15 نفر از فعاالن رسانه ایالم به کرونا مبتال شده اند
مسئوالن قدردان تالش اصحاب رسانه باشند

آگهی تغییرات شرکت شماره یازده شهرستان خوی تولید آرد سفید به شماره ثبت ۱20 و 
شناسه ملی ۱0۸۶۱79۶970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ ۱5/0۸/۱399 و مجوز شماره 7۸47 مورخ ۱۸/۸/99 اداره تعاوم کار و رفاه اجتماعی 
خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 4۶۱3500000 ریال ) شامل 
922700 سهم 5000 ریالی ( به مبلغ 4522500000 ریال ) شامل 904500 سهم 5000 
ریالی ( کاهش یافت و بتصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 

غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی )۱05920۶(

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم علی داد میرانی فرزند هادی دارای  شناسنامه شماره ۱9 به شرح دادخواست به کالسه 
نموده و جنین توصیح داده که شادروان  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از   903/99/5
هادی میرانی فرزند مهدی و گل چین به شناسنامه شماره ۸۱4۸ در تاریخ ۱399/۸/۱3 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه آنمرحوم منحصر است به : 
۱- زهرا روشن پور فرزند خسرو به شماره شناسنامه ۱۶2۱4 متولد ۱330 همسر متوفی 

2- شکوه میرانی فرزند هادی به شماره شناسنامه ۱0755 متولد ۱34۶ فرزند متوفی 
3- علی داد میرانی فرزند هادی به شماره شناسنامه ۱9 متولد ۱34۸ فرزند متوفی 

4- زینب میرانی فرزند هادی به شماره شناسنامه3۸5 متولد ۱349فرزند متوفی 
5- زیبا میرانی فرزند هادی به شماره شناسنامه ۱439۶ متولد ۱353 فرزند متوفی 

اینک با انجا تشریفات درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
  دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج . تصرفات مالکانه بالمعارض 
به فاصله ۱5 روز جهت اطالع  لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت  تایید گردیده  متقاضیان ذیل 
عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد 

تاریخ نوبت اول : 22/9/99 
تاریخ نوبت دوم: 7/۱0/99

بخش 3: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام عبداهلل محمدی فرزند جهان بخش شماره شناسنامه 24۱ 
صادره سنندج کد ملی 3730۶۸7395 تحت پالک 347 فرعی از 272۱ اصلی بخش 3 به مساحت 9۶00/۸7 

متر مربع خریداری شده از نسق جهانبخش محمدی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای سرنجیانه علیا 
م الف ۱۶0۱۶5 

“ آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

برابر راي شماره ۱399۶03۱۸0۱500235۸ -29/0۸/99 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 ساالر واحدی دافچاهی فرزند اسحق به شماره شناسنامه 3325  صادره 
از خمام درشش دانگ یک باب خانه ومحوطه به مساحت 9۱/294  مترمربع در پالک شماره 2242 
فرعي از 22 اصلي مفروز ومجزی شده از پالک 75 فرعی از 22 اصلی واقع در خواچکین خریداري 
از مالک رسمي آقای  حسن ستوده تازه آبادی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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 بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :22/09/۱399 ونوبت دوم:0۶/۱0/۱399

م/الف3052
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1626- شنبه 22 آذر 61399 ورزش دنیای 

دوران مالکیت محمدرضا زنوزی در 
تراکتور منجر به جابجایی ها روی نیمکت 
و مدیریت این باشگاه شده و تراکتور از 
یک تیم با ثبات به محله برو و بیا تبدیل شده است.

باشگاه  صدر  در  زنوزی  محمدرضا  حضور 
تراکتور تبریز، طی دو سال گذشته منجر به بی ثباتی 
عجیبی در این تیم شده است. او که با قول موفقیت 
و قهرمانی با تراکتور مالکیت این تیم را عهده دار 
شد، تاکنون هیچ برنامه و طرح بلندمدت و حتی 
کوتاه مدتی برای درخشش تراکتور نداشته است.

تنها دستاورد تراکتور در این مدت زمان، قهرمانی 
در جام حذفی بوده که این اتفاق برآمده از برنامه 
ریزی زنوزی برای تراکتور نبود چرا که اندکی بعد 
از این دستاورد، او سرمربی موفق تیم را کنار گذاشت 

و هیچ حمایتی از او انجام نداد.
* تراکتور به لرزه افتاد

زمان  از  تراکتور  مربیان  اسامی  به  نگاهی 
از  بعد  و  قبل  دوران  در  برتر  لیگ  در  حضور 
که  است  موضوع  این  موید  زنوزی  محمدرضا 
تراکتور از زمان حضور این مدیر متمول، تبدیل 
به محله برو و بیا شده است. این تغییر و تحوالت 
فقط مربوط به نیمکت مربیگری این تیم ریشه 
دار و پرطرفدار نبوده و حتی در کادر مدیریتی هم 

تغییرات به چند هفته و چند ماه رسیده است.
تبریز  سرخپوشان  زنوزی:  از  قبل  تراکتور 
از فصل ۸۸-۸9 در لیگ برتر حضور دارند و از 
آن زمان تا قبل از ضور زنوزی به عنوان مالک 
روی  را  مختلف  مربی  )فصل 9۸-97(، ۱0  تیم 
نیمکت خود دیده است؛ به تعبیری هر سال یک 
مربی هدایت این تیم را بر عهده داشت است. )هر 

یازده ماه، یک سرمربی(

تراکتور بعد از زنوزی: روند تغییرات بعد از روی 
کار آمدن زنوزی شدت گرفت به طوری که تراکتور 
بین فصل 97-9۸ تا هفته پنجم فصل ۱400-99، 
هفت سرمربی مختلف را روی نیمکت خود دیده و 

در شرف انتخاب هشتمین سرمربی است.
در واقع با انتخاب سرمربی جدید برای تراکتور 
در روزهای آینده )در حال حاضر شجاعی به صورت 
موقت هدایت تیم را بر عهده دارد(، زنوزی میانگین 
هر 4.5 ماه یک سرمربی را به ثبت رسانده و به 
تعبیری 2.۶ سرمربی در هر فصل! از فصل جاری 
25 هفته مانده و تراکتور جام حذفی و لیگ برتر را 
در پیش دارد و با مزاج تند زنوزی، احتماال مربیان 

بیشتری هم در راه هستند.
* عمر مدیریتی در تراکتور به 3 ماه رسید!

این بی ثباتی در بدنه مدیریتی تراکتور بدتر 
لیگ  در  زمان حضور  از  تراکتور  است.  هم شده 
مدیرعامل   ۶ زنوزی،  آمدن  کار  روی  تا  برتر 

مختلف داشته که میانگین ۱.5 سال مدیریت را 
ثبت کردند اما بعد از زنوزی، تراکتور طی دو سال 
و چهار ماه، 9 مدیرعامل به خود دیده است؛ یعنی 
در هر فصل 4.۱ مدیرعامل! عمر مدیریتی در این 
تیم از زمان حضور مالک جدید، از یک و نیم سال 
به 3 ماه تقلیل یافته است که یک بحران جدیی 

برای تیمی در حد و قواره تراکتور است.
* زنوزی از فوتبال چه می خواهد؟

با رویکرد زنوزی نسبت به فوتبال،  تراکتور 
و  داشت  نخواهد  آینده  در  موفقیتی  بدون شک 
دست  روی  بی ثباتی  و  گزاف  هزینه های  فقط 
مالک باشگاه می ماند و هواداران هم از این اتفاقات 

سرخورده خواهند شد.
زنوزی فعال توسط هواداران تراکتور حمایت 
از  باید  فوتبال،  در  موفقیت  برای  او  اما  می شود 
استفاده  اهدافش  پیشبرد  در  خبره  کارشناسان 
کند تا دچار این قبیل بی ثباتی و ناکامی ها نشود.

7 سرمربی و 9 مدیرعامل در ۲ سال؛

سلسله سرمربی ها روی نیمکت تراکتور!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مهدی خدابخشی با پرچم صربستان قهرمان اروپا شد
ر  عنوان دا و  سابق  ملی پوش 
از  پس  سال  یک  ایران  تکواندوی 
تغییر تابعیت موفق شد مدال طالی 
اروپا را برای صربستان به دست بیاورد.

مهدی خدابخشی پس از ازدواج 
با یکی از تکواندوکاران تیم ملی زنان 
صربستان، سال گذشته با تغییر تابعیت 
به عضویت تیم ملی صربستان درآمد.

خدابخشی که مدال های طالی جهان، آسیا و بازی های آسیایی 
را برای تیم ملی ایران به دست آورده بود، این بار و پس از تغییر تابعیت 

موفق شد با اقتدار مدال طالی اروپا را برای صربستان کسب کند.
خدابخشی در این رقابت ها که در شهر سارایوو در حال برگزاری 
است، در وزن المپیکی ۸0+ کیلوگرم ابتدا ریان اسپال از بریتانیا را ۸ بر 
4 برد، سپس برابر کوتالم آتسلی از ترکیه ۱9 بر ۶ پیروز شد. خدابخشی 
در سومین مبارزه، والدیسالو بوندار از اوکراین را از پیش رو برداشت 
و در فینال نیز برابر دژان گئورگیوسکی از مولداوی با نتیجه ۱9 بر 
۱۸ پیروز شد و بر سکوی نخست اروپا ایستاد. ورزشکاران اسپانیا و 

اوکراین نیز به مدال برنز مشترک رسیدند.
فدراسیون  از  ایران  در  حضور  زمان  در  که  خدابخشی  مهدی 
جهانی تکواندو لقب نابودگر را گرفته بود، در المپیک 20۱۶ ریو نیز 
نماینده وزن ۸0- کیلوگرم ایران بود اما با شکست برابر میالد بیگی 
دیگر تکواندوکار ایرانی تیم ملی آذربایجان از رسیدن به مدال بازماند.

سرمربی تیم تکواندوی بانوان:
بدون هیچ مشکلی اردوی تیم ملی را برگزار می کنیم

بانوان  تکواندوی  تیم  سرمربی 
گفت: در این مدت تمرینات ملی پوشان 
را از طریق صفحات مجازی زیر نظر 
داشتیم تا در زمان شروع اردو ها همه 

چیز را از صفر شروع نکنیم.
دور  خصوص  در  کمرانی  مهرو 
تکواندوی  ملی  تیم  تمرینات  جدید 
بانوان اظهار داشت: خوشبختانه تست 

کرونای بچه های ما منفی بود و می توانیم اردوی خود را بدون هیچ 
مشکلی برگزار کنیم. بازیکنان انگیزه زیادی برای نخستین اردوی تیم 
بانوان در سال 99 دارند و امیدوارم بتوانیم برنامه های خود را به خوبی 
اجرا کنیم. وی افزود: طبق برنامه ما اردو ها به طور پیوسته تا فروردین 
ادامه خواهد داشت و ۶ هوگوپوش حاضر در تمرینات باید نهایت تالش 
خود را به کار ببرند تا کادرفنی بتواند بهترین تصمیم را برای رقابت های 

قاره ای گزینشی المپیک بگیرد.
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان با اشاره به اینکه در تمام اَین 
مدت تمرینات ملی پوشان را زیر نظر داشته، تصریح کرد: اجازه ندادیم 
انگیزه تکواندوکاران از بین برود و به طور مداوم تمرینات آن را از طریق 
فضای مجازی رصد می کردیم. تمام این کار ها را انجام دادیم تا در 
اردو همه چیز را از صفر آغاز نکنیم.وی با اشاره به اینکه تمرینات 
انفرادی با اردوی تیم ملی قابل قیاس نیست، گفت: درخواست اردوی 
مشترک و حضور در تورنمنت تدارکاتی را به فدراسیون داده ایم و اگر 
تورنمنتی در اروپا باشد، خوشحال می شویم که در آن حضور پیدا کنیم. 
به هر حال باید هرطور شده بازیکنان را در شرایط مسابقه قرار دهیم.

کمرانی در پایان در خصوص شکست ویروس کرونا خاطرنشان 
کرد: این ویروس واقعا سخت است و من توانستم آن را شکست دهم، 
اما از مردم خواهش می کنم تا تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت 

کنند تا بتوانیم به کمک هم از شر ویروس منحوس خالص شویم.

صدیقی: افتخارات ووشو بی  نظیر است
رییس فدراسیون ووشو گفت: در 
که  کرده  سعی  فدراسیون  کرونا  ایام 
یار و یاور هموطنان عزیز باشد و در 
بحث مسئولیت های اجتماعی و توسعه 

همگانی پیشگام بودیم.
به  ه  ر شا ا با  یقی  صد میر  ا
این رشته در چند سال  موفقیت های 
اخیر، اظهار داشت: فدراسیون در چهار 

سال گذشته همواره نتایج درخشانی را کسب کرده و باعث شده پرچم 
مقدس جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف به اهتزاز دربیاید. وی 
افزود: در سال 20۱7 در چهارمین دوره رقابت های قهرمانی جهان 
که به میزبانی روسیه برگزار شد تیم ساندای کشورمان برای اولین 
بار توانست عنوان قهرمانی را کسب کند. کشورمان در این مسابقات 

هفت مدال طال و یک نقره کسب کرد.
در همان سال در نهمین دوره قهرمانی جوانان آسیا تیم کشورمان 
با کسب 22 مدال رنگارنگ و با یک پله صعود نسبت به قبل بر سکوی 
همبستگی  مسابقات  در  ایران  کاروان  گفت:  صدیقی  ایستاد.  سوم 
کشورهای اسالمی با کسب ۶ مدال طال از ۶ طالی ممکن، نتایج 
درخشان دیگری را رقم زد. سال 20۱۸ نیز همراه با توفیقات بسیار 
خوب برای ووشوی ایران آغاز شد. کسب دو مدال طال و 4 نقره در 
بازی های آسیایی جاکارتا یکی از مهم ترین دستاوردهای این رشته 
بود. وی افزود: ما در مسابقات جاکارتا در بخش تالو موفق شدیم اولین 
مدال زنان را توسط زهرا کیانی یکی از استعدادهای خوب این رشته 
به دست آوریم. در جام جهانی ساندا نیز با کسب ۶ مدال طال عنوان 
قهرمانی را به دست آوردیم. این قهرمانی را در چین، مهد ووشوی 
جهان به دست آوردیم. رییس فدراسیون ووشو ادامه داد: سال 20۱9 

نیز ایران به دستاوردهای خوبی دست یافت.

درخشش بیرانوند در شب پیروزی تاتنهام 
مرحله گروهی لیگ اروپا به پایان 
رسید و تیم های راه یافته به مرحله 

حذفی مشخص شدند.
به  اروپا  لیگ  گروهی  مرحله 
پایان رسید و تیم های راه یافته به 
مرحله حذفی مشخص شدند که در 
یکی از دیدارها تاتنهام در حالی که 
هری کین و سون هیونگ مین را در 

ترکیب اصلی نداشت، به دیدار آنتورپ رفت و با دو گل به برتری رسید.
پیش از شروع یک دیدار به خاطر درگذشت پائولو روسی یک 

دقیقه سکوت در ورزشگاه لحاظ شد.
علیرضا بیرانوند اولین بازی خود را در فوتبال اروپا تجربه کرد. 
او در دقیقه 32 اولین واکنش جدی خود را نشان داد و ضربه جیوانی 
لوسلسو آرژانتینی را دفع کرد. در ادامه نفوذ گرت بیل نزدیک بود 
خطرساز شود که با هوشیاری دروازه بان تیم ملی ایران این صحنه 
نیز دفع شد. بیرانوند یک بار دیگر در  دقیقه 43 ناجی دروازه خود 
شد و ضربه وینیسیوس را دفع کرد تا چهره شاخص این دیدار در 

نیمه نخست باشد.
در نیمه دوم و در دقیقه 55 بازی باالخره قفل دروازه بیرانوند 
باز شد. کاشته زیبای گرت بیل را بیرانوند به سختی از زیر چارچوب 
دروازه بیرون کشید ولی در بازگشت وینیسیوس توانست از غفلت 
و  کند  باز  را  خالی  دروازه  و  ببرد  را  بهره  نهایت  آنتورپ  مدافعان 

تیمش را پیش بیندازد.
دقیقه ۶۶ بیرانوند دو بار شوت سون هیونگ مین تعوض شده را 

دفع کرد و دروازه تیمش را نجات داد.
دقیقه 7۱ جیوانی لوسلسو توانست روی پاس هری کین تعویضی 
گل دوم را به ثمر برساند و در موقعیت تک به تک دروازه بیرانوند 

را باز کند تا این دیدار با برتری دو بر صفر تاتنهام به پایان برسد.
لسترسیتی نیز به دیدار تیم از پیش حذف شده آ.اک آتن رفت 
که کریم انصاری فرد را از ابتدا در ترکیب خود داشت و این دیدار با 

برتری 2 بر صفر لستر به پایان رسید.
آرسنال نیز توانست ششمین برد پیاپی خود را در لیگ اروپا به 
دست آورد و 4 بر 2 داندالک را شکست داد تا نتایج ضعیف خود را 

در لیگ برتر پوشش دهد.
رم ایتالیا نیز در دیداری تشریفاتی برابر زسکاصوفیه بلغارستان با 

نتیجه 3 بر یک شکست خورد.

گریزمان: به خاطر اویغورها با هواوی کار نمی کنم
بارسلونا  ستاره  گریزمان  آنتوان 
به دلیل احتمال نقش کمپانی چینی 
ایغور  مسلمانان  سرکوب  در  هواوی 
رابطه خود با این کمپانی که اسپانسر 

او بود را قطع کرد.
آنتوان گریزمان ستاره فرانسوی 
بارسلونا اعالم کرد رابطه اش با یکی 
چینی  کمپانی  خود،  اسپانسرهای  از 

هواوی را قطع کرده است. گریزمان علت این اقدام را مشکوک بودن 
به نقش هواوی در سرکوب اقلیت ایغور در چین اعالم کرد. گریزمان 
می گوید نگران این بوده که فناوری ساخت هواوی برای سرکوب 

اقلیت مسلمان اویغور در چین مورد استفاده قرار بگیرد.
بعد از انتشار اخباری مبنی بر اینکه هواوی در حال تست یک 
نرم افزار تشخیص چهره است که هدف از ساخت آن ارتقای نظارت 
سختگیرانه حکومت چین بر اقلیت اویغور این کشور است، گریزمان 
از طریق شبکه های اجتماعی از تصمیمش برای قطع کردن رابطه 

خود با کمپانی هواوی خبر داد.
گریزمان همچنین بدرفتاری دولت چین با اویغورها را محکوم 
کرده و از هواوی درخواست کرد از نفوذ خود برای پایان دادن به 

نقض حقوق بشر در این باره استفاده کند.
گریزمان یکی از چهره های تبلیغاتی مشهور کمپانی هواوی بود

این در حالی است که گریزمان از جمله مشهورترین چهره های 
تبلیغاتی هواوی به حساب می آید و نام و چهره او در تبلیغهای متعددی 

از محصوالت این شرکت به کار رفته است.
که  اطالعاتی  از  بعد   « نوشت:  خود  اینستاگرام  در  گریزمان 
درباره نقش کمپانی هواوی در ساخت یک نرم افزار تشخیص چهره 
برای کمک به سرکوب اویغورها منتشر شد من به این وسیله اعالم 
می کنم که از همین لحظه شراکت من با این کمپانی قطع می شود. 
از هواوی دعوت می کنم به جای تکذیب این اتهام، قدمهایی واقعی 
برای این سرکوب دسته جمعی بردارد و از نفوذ خود برای احترام به 

حقوق زنان و مردان در جامعه چین استفاده کند”.
 بیانیه قطع همکاری گریزمان با هووای که در اینستاگرام او 

منتشر شد. 
هواوی در واکنش به این اقدام گریزمان از او دعوت کرد تا برای 
روشن شدن موضوع در جلسه ای با این کمپانی شرکت کند. هواوی 
همچنین اعالم کرد که هیچ نوع تبعیضی را نمی پذیرد. هواوی در 
بیانیه ای که برای وبسایت گل ارسال شده اعالم کرد: » هواوی 
از تصمیم آقای گریزمان برای قطع کردن همکاری با این شرکت 
ناراحت و غمگین است. ما از ایشان برای گفتگویی رو در رو دعوت 
اختیارشان بگذاریم.  این مسائل در  تا توضیحاتی درباره  می کنیم 
ما می خواهیم به ایشان و همه مشتریان و شرکا اطمینان بدهیم 
که هوای نگرانی ها درباره حقوق بشر، برابری و عدم تبعیض در 
همه سطوح را جدی می گیرد و در باالترین سطح نسبت به آنها 

دغدغه مند است«.

تیم فوتبال ویسل کوبه ژاپن موفق شدند با 
برتری برابر سوون سامسونگ کره جنوبی جواز 
حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

را بدست آورند.
از  دیدار  آخرین  و  دومین  در 
لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
قهرمانان آسیا در منطقه شرق، تیم 
فوتبال ویسل کوبه ژاپن به مصاف 
رفت  کره جنوبی  سون سامسونگ 
برتری  با  شد  موفق  نهایت  در  که 
در این دیدار به فینال این رقابت ها 

راه پیدا کند.
 در این دیدار نماینده ژاپن که 
توماس  مانند  نامداری  های  ستاره 
سرجی  و  اینیستا  آندرس  فرمایلن، 
سمپر سه بازیکن سابق بارسلونا را 

در اختیار دارد سعی کرد کمتر از بازیکنان نامی 
خود استفاده کند.

کره  نماینده  تا  شد  موجب  موضوع  همین 
بازی را هجومی آغاز کنند و در دقیقه 7 مسابقه 
دروازه میزبان را باز کند. اما برتری آنها دوام زیادی 
نداشت و و ویسل کوبه در دقیقه 40 روی یک 
ضربه ایستگاهی دروازه حریف را باز کرد تا بازی 

با تساوی دنبال شود.
یکی از جنجالی ترین صحنه های این مسابقه 

در اواسط نیمه اول رخ داد؛ جایی که مهاجم ویسل 
کوبه با دروازه بان سون سامسونگ در موقعیت تک 
به تک قرار گرفت اما مدافع نماینده کره از پشت 

بازیکن ژاپنی را متوقف کرد. داور پس از بازبینی 
صحنه در سیستم کمک داور ویدیویی نظرش را 
از ضربه پنالتی به ضربه ایستگاهی پشت محوطه 
جریمه تغییر داد اما بازیکن سوون سامسونگ را 

اخراج کرد.
برای گلزنی ثمری  تیم  ادامه تالش دو  در 
نداشت بازی به وقت های اضافه و پس از آن به 

ضربات پنالتی کشیده شود.
نتیجه 7 بر ۶  با  این دیدار  ویسل کوبه در 

در ضربات پنالتی توانست نماینده کره جنوبی را 
شکست دهد و راهی مرحله نیمه نهایی رقابت 

های لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق شود.
این گروه هم  دیدار  در دیگر 
بود  شده  موفق  تیم  این  از  پیش 
ژاپن  بیجینگ  برابر  پیروزی  با 

فینالیست منطقه شرق آسیا شود.
ویسل  تیم های  ترتیب  بدین 
در  باید  هیوندای  اولسان  و  کوبه 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا به مصاف هم بروند تا فینالیست 
این رقابت ها و حریف پرسپولیس در 

دیدار نهایی مشخص شود.
از  نهایی  نیمه  دیدار  برای 
ویسل کوبه کیوگو فروهاشی، ریو 
اخطاره  دو  اودا  یوتارو  و  کیکوچی 
هستند. تائه کیم، هو لی، هو سین، جائه وون هم 
بازیکنان دو کارته تیم اولسان هیوندای هستند و 
در صورت دریافت اخطاری از سوی داور در دیدار 
نیمه نهایی مسابقه فینال را برابر پرسپولیس از 

دست خواهند داد.
دیدار نهایی این مسابقات روز بیست و نهم 
آذرماه در ورزشگاه الجنوب دوحه میان پرسپولیس 
و یکی از دو تیم ویسل کوبه و اولسان هیوندای 

برگزار خواهد شد.

لیگ قهرمانان آسیا؛

شرقی های پر از ستاره در یک قدمی پرسپولیس 

سایت  وب  در  اولیه  اخبار  انتشار  پی  در 
کیکر، روزنامه سان انگلیس هم پوشش خبری 
تیم  در  دایی  علی  احتمالی  حضور  با  مفصلی 

اورتون داد.
سان نوشته است اورتون آماده ارائه پیشنهاد 
هدایت کاری  به علی دایی است. مهاجم سابق 
بایرن مونیخ که عنوان بهترین گلزن ملی تاریخ 
لیگا  جهان را در اختیار دارد، قهرمانی بوندس 
در سال ۱999 با بایرن را بدست آورده و سابقه 
حضور در تیم های هرتابرلین و آرمینیا بیله فلد 

را در کارنامه دارد.
سان در معرفی علی دایی، به حضور او به 
عنوان سرمربی تیم ملی ایران و ۶ تیم فوتبال 
ادامه می  اشاره می کند و در  ایران  باشگاهی 
نویسد خبرهای رسیده از آلمان نشان می دهد 
اورتون مذاکرات خود را برای شروع همکاری با 

این سرمربی 5۱ ساله آغاز کرده است.
فرهاد مشیری مالک ۶5 ساله اورتون پیش 
در   70 دهه  اواخر  در  انگلیس،  به  مهاجرت  از 
این  به  ایران زندگی می کرده و ریشه هایش 

بازمیگردد. کشور 
شده  اشاره  موضوع  این  به  سان  خبر  در 
که کیکر یک نشریه معتبر در سراسر دنیاست 

که اعالم کرده شایعات حکایت از پذیرش یک 
علی  سوی  از  اورتون  باشگاه  در  کاری  رول 

دایی را دارد.
در ادامه به وضعیت کارلو آنجلوتی سرمربی 
متوجه  تهدیدی  پرداخته شده که هیچ  اورتون 
آن نیست اگر چه تافی ها پس از صدرنشینی 
در هفته های اولیه لیگ برتر، حاال به رده نهم 

علی  سان،  نوشته  به  اند.  کرده  سقوط  جدول 
در حال حاضر مدیریت کمپانی شخصی  دایی 
و  دارد  برعهده  را  اش  ورزشی  پوشاک  تولید 
در  حضورش  به  او  سرمربیگری  کار  آخرین 
باشگاه سایپا برمیگردد. در این گزارش از قول 
منابع نزدیک به دایی آمده است که جاه طلبی 

او هنوز کاهش نیافته است.
نشده  استفاده  های  ذخیره  از  یکی  دایی 
مقابل  مشهور  ر  دیدا در  مونیخ  بایرن  تیم 
منچستریونایتد در فینال لیگ قهرمانان اروپاست 
توانستند  دیرهنگام  گل   2 با  ها  یونایتدی  که 
بایرن را شکست بدهند. مسابقه ای که بعد ها 
اوتمار هیتسفلد اعتراف کرد در عدم استفاده از 
به  حمیدزیچ  صالح  حسن  حضور  و  دایی  علی 

جای جیووانی البر اشتباه کرده است.
 2007 سال  در  اینکه  از  قبل  دایی  علی 
کفش هایش را بیاویزد، در تیم های پرسپولیس، 
صبا و سایپا و تیم هایی در قطر و امارات بازی 

کرده است.
خبر  ورزشی،  منابع  گفته  بر  بنا  همچنین 
مربوط به حضور علی دایی در اورتون، به حضور 
هنوز  که  می شود  مربوط  اورتون  دوم  تیم  در 
دایی روی این پیشنهاد در حال فکر کردن است.

روزنامه سان انگلیس منتشر کرد؛

پیشنهاد کاری اورتون به علی دایی
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از راست محمد قهرمان، مهدی اخوان ثالث، دکتر شفیعی کدکنی
اختصاصی دنیای جوانان

با که گویم که
چراغ شب تارم نشدی

محمدرضا شفیعی کدکنی

بی قرارت چو شدم رفتی و یارم نشدی
شادی خاطر اندوه گزارم نشدی

تا ز دامان شبم صبح قیامت ندمید
با که گویم که چراغ شب تارم نشدی

صدف خالی افتاده به ساحل بودم
چون گهر زینت آغوش و کنارم نشدی

بوته خار کویرم همه تن دست نیاز
برق سوزان شو اگر ابر بهارم نشدی

از جنون بایدم امروز گشایش طلبید
که تو ای عقل به جز مشکل کارم نشدی

حضور  با  موالنا  بزرگداشت  نشست های  سلسله 
موالناشناسان ایرانی و غیرایرانی برگزار می شود.

شب عرس در طریقت مولویه به شب درگذشت موالنا 
جالل الدین محمد بلخی گفته می شود؛ به همین مناسبت 
و برای بزرگداشت موالنا، موسسه سروش موالنا سلسله 
نشست هایی با حضور پژوهشگران و موالناشناسان ایرانی، 

افغانستانی  و ترکیه ای برگزار می کند. 
این نشست ها از تاریخ 2۱ آذرماه شروع شده و تا 27 
آذرماه، هرشب ساعت 2۱ از اینستاگرام موسسه سروش 

موالنا به صورت زنده پخش خواهد شد. 
فهرست سخنرانان و موضوع نشست آن ها به این 

شرح است: 
امیرحسین ماحوزی ، استاد دانشگاه: »موالنا و تجربه 

ویژه اوج«
 سیدرضا محمدی، فارغ التحصیل فلسفه از دانشگاه 

لندن، شاعر و نویسنده: »نه بلخی، نه رومی« 
فرهنگی،  جامعه شناسی  دکترای  مشایخی،  سوگل 
مدرس دوره های موالناشناسی: »فنا در آیینه جان موالنا«

مریم حسینی، استاد دانشگاه: »اسطوره یاد و فراموشی 
در حکایتی از مثنوی«

علی تمیزال، عضو هیات علمی دانشگاه سلجوق ترکیه: 
»نگاهی به موالناشناسی در ترکیه«

مهدیه کسایی زاده، دکترای تصوف و عرفان، پژوهشگر 
از  موالنا  ظریف  برداشت  آرمیدگان:  »مهر  نویسنده:  و 

روایتی قرآنی«
حمیدرضا توکلی، مولوی پژوه و استاد دانشگاه: »نگاهی 
به کتاب »از اشارت های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی««

نشست ها  این  دیدن  برای  می توانند  عالقه مندان 
آدرس  به  موالنا  سروش  موسسه  ینستاگرام  ا به 

sorooshemowlana@ مراجعه کنند.

نشست هایی به مناسبت عرس موالنا

در  ایرانی  آثار  گفت:  فرزاد  میترا 
تبلیغات  و  دارد  خوبی  بازخورد  فرانسه 
زیبایی  ادبیات  ندارد.  نیاز  هم  زیادی 

است و می ارزد که ما آن را معرفی کنیم.
آثار ایرانی در فرانسه بازخورد خوبی دارد

از  تازگی  به  سمیعیان  شبنم  شعر  مجموعه 
ترجمه  فرانسوی  به  مه  و  شمع  انتشارات  سوی 

مترجم  فرزاد  میترا  است.  شده 
زندگی  فرانسه  در  که  اثر  این 
از  آثاری  این  از  پیش  می کند 
مرادی  یداللهی، هوشنگ  افشین 
و...  تقی زاده  هادی  و  کرمانی 
بود.  کرده  ترجمه  فرانسه  به  را 
اقتصاد  و  ریاضیات  رشته  در  او 
به  نهایت  در  اما  کرده  تحصیل 
سراغ ادبیات انگلیسی رفته است 
و اکنون در یکی از دانشگاه های 
پاریس فرهنگ بازرگانی و تبلیغات 

تدریس می کند.
نحوه  درباره  د  فرزا میترا 
انتخاب آثارش برای ترجمه گفت: 

یک بار به ایران آمدم و بر اساس اتفاق با هوشنگ 
مرادی کرمانی و افشین یداللهی آشنا شدم. اولین 
کتابی هم که ترجمه کردم از افشین یداللهی بود. 
از خشونت و قطعیت او در نوشتن خوشم می آمد. 
بعد کتاب آقای مرادی کرمانی را شروع کردم کتاب 
ایشان جنبه ای از ایران را بمن نشان می داد که 
نمی شناختم و فکر می کنم خیلی ها که در ایران 
نمی شناسند.  را  این جنبه ها  زندگی می کنند هم 
از  قسمت  این  فرهنگ  بود،  جالب  برایم  خیلی 

مردم کویر و نوع و غذاخوردنشان.
محمدعلی  آقای  کتاب  ترجمه  افزود:  وی 
موحد هم جزو افتخاراتم هست. خیلی از مسائل 
تاریخ ایران را روشن می کند. کتاب آقای تقی زاده 
هم در ژانری است که خیلی در ایران روی آن کار 
برای مخاطب خارجی جالب  نشده و فکر کردم 
باشد. کتاب اخیر یعنی کتاب شبنم سمیعیان هم 
به  نیست  االن  مال  آن  ترجمه  که  است  کتابی 
منتشر  االن  اما  برمی گردد  پیش  چهارسال  سه 

انگار  دارد.  لطفی  کتابشان  نظرم  به  است.  شده 
یکباره  و  باشید  عرق ریزان  تابستان  گرمای  در 
یک نسیم خنکی به شما بوزد. چنین لطفی برایم 
داشت. خیلی زنانه و شخصی است و اینطور شد 

که من آن را ترجمه کردم.
وی در خصوص چالش های ترجمه کتاب های 
ایرانی نیز بیان کرد: شانسی که داشتم این بوده 

که همیشه با نویسندگان و شعرایی که آثارشان 
را ترجمه می کنم ارتباط نزدیکی داشته ام و بمن 
لطف داشته اند. هیچوقت تنهایی به جنگ نرفته ام 
و هروقت مشکلی داشتم یا جایی را متوجه نشدم 
آنها برایم توضیح داده اند. مثال آقای مرادی تاکید 
این چیزی که  داشت و می گفت من می خواهم 
این  و  دهد.  معنی  فرانسه  به  گفته ام  فارسی  به 
خیلی کار را برایم آسان کرد. حتا نام کتاب که 
»شما که غریبه نیستید« را به فرانسه به »غریبه 
زبان  آن  به  چون  کرده ام.  ترجمه  ندارد«  وجود 

معنایی ندارد.
فرزاد درباره تفاوت ترجمه شعر و رمان نیز 
گفت: ترجمه رمان آسان تر است. چون شما از یک 
نقطه شروع می کنید و در یک جایی هم تمام می 
با تصور شاعر آشنا  اول  باید  کنید. در شعر شما 
باشید. چون مثال در یک شعر چهار خطی شما 
می توانید یک دنیا را بگنجانید. شعر را نمی توان 
مثل رمان ترجمه کرد. گاهی من اجازه می گیرم 

که مثال می شود در ترجمه شعروارتر ترجمه کنم 
عین  اما  می دهد  را  معنی  همان  که  عباراتی  یا 

عبارت نیست.
این مترجم با ذکر خاطره ای از رضا قاسمی 
گفت: کتاب آقای قاسمی یعنی »وردی که بره ها 
می خوانند« را که ترجمه کرده  بودم ایشان می گفت 
برایم بخوان. بعد که می خواندم می گفت مثال در 
این عبارت آوای »ت« زیاد است. 
این را کمتر کن تا نوای آن دلپذیر 
باشد. گاهی در ترجمه این اتفاق 
ترجمه های  ببینید  شما  میفتد. 
شاملو از لورکا از اشعار خود لورکا 
بوده  شاعر  او  چون  است.  زیباتر 
در  می کنم  سعی  هم  من  است. 
فرانسوی  مخاطب  ترجمه هایم 
او آن  باشم که  را در نظر داشته 
اینکه  نه  کند  درک  را  مفهوم 
وارد یک داستانی شود که متوجه 
نشود. به همین دلیل ترجمه آثار 
سختی  کار  ما  ادبیات  غول های 
که  استعاره ای  زبان  مثال  است. 
ما داریم فرانسوی ها ندارند. ممکن است متوجه 
کنایات و اشارات نشوند. به همین دلیل در ترجمه 

باید آنها را روشن کرد.
وی در پایان درباره بازخورد کتاب های ایرانی 
قشری  فرانسه  در  گفت:  نیز  فرانسویان  درمیان 
هست که روشنفکر است و به ادبیات ایران توجه 
دارد. مثال چند سال پیش در خانه ایران جشنی 
برگزار شده بود، من خیلی تعجب کرده بودم که 

اینهمه آدم آمده بود. 
به  هستند.  کوچک  قشر  یک  واقعا  ولی 
با  بسیار  را می دهم  همکاران خودم که کتاب ها 
حیرت و تعجب آنها را می خوانند و خیلی برایشان 
جالب است. البته متاسفانه وضعیت نشر و کتاب در 
همه جا با بحران مواجه شده است. اکثرا اینترنتی 
است و به مرحله چاپ نمی رسد اما این را می دانم 
آثار ایران در فرانسه بازخورد خوبی دارد و تبلیغات 
زیادی هم نیاز ندارد. ادبیات زیبایی است و می ارزد 

که ما آن را معرفی کنیم.

عرضه آثار ادبی ایران  در فرانسه نیاز به تبلیغات  ندارد

شاعر برگزیده جایزه شعر خبرنگاران، کتاب 
منتشر کرد

سروده  »آرکادیا«  شعر  مجموعه 
بخش  برگزیده  که  صالحی  سیدیوسف 
است  شده  خبرنگاران  شعر  جایزه  ویژه 
این مجموعه شعر در ۱۱2  منتشر شد. 
صفحه با شمارگان 330 نسخه و قیمت 
۱۸ هزار تومان در نشر مروارید عرضه 
شده است. صالحی برگزیده بخش ویژه 

جایزه شعر خبرنگاران شده است.
آمده  کتاب  جلد  پشت  نوشته  در 
است: طوفان، نسیمی بود در استالینگراد

در عبور از سربازانی
که عینک های غبارگرفته را

با دست های خونی شان پاک کرده و 
برای عشق خود

سرخ ترین نامه ها را نوشته اند
وقتی طعم آخرین کلمه را

دیگر از یاد برده بودند
در بخشی از معرفی شاعر به قلم خود نیز خود می خوانیم: گرم 
است. هنوز گرم است. در گرما شعر می نویسم و کتاب می خوانم. 
گاهی نامم را در جایزه های شعر - مثل جایزه شعر خبرنگاران، مثل 
جایزه شعر جم و... می بینم و عبور می کنم. از الی کلمات شعرم 
بوی خرمای کف کرده، تن های عرق کرده، ساحل، اسکله و لنج ها و 
بازار ماهی فروش ها می آید و صدای قل قل قلیان ها الی شروه های 
و  زلزله  در  کاهگلی  خانه های  ریختن  فرو  صدای  و  می آید  فایز 
مویه مادران داغ دیده و پدران پسرمرده می آید و الی الی پیرزن ها 
می آید. جنگ اما رنجی ست که با پوست و استخوانم لمس کرده ام. 
از الی کلمات شعرم دندان های  آژیر هنوز در سرم است.  صدای 
کرم خورده منگ زده پیرها معلوم است؛ پنگ های خرما و شرجی و 
ساحل پوسیده و برخورد موج ها به موج شکن ها و ترادها  و لنج های 
کهنه و صورت های آفتاب سوخته ماهیگیران و نخل داران معلوم است.

هنور هم گرم است و هیچ فرقی نکرده زندگی و هنوز همان 
صداها و بوها و تصویرها هستند که بودند.
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پروانه رسولی خوشبخت

آسیب کرونا به حوزه نشر تا  یک دهه 
دیگر هم جبران پذیر نیست

عر  شا عظیمی مهر  صغر  ا  
ن  ا عر شا  : گفت  ، هی نشا ما کر
نند  ما پایتخت  مقیم  کرمانشاهی 
ارژن،  بیژن  و  میرزایی  محمدسعید 
برای  قدرتمندی  تریبون  می توانند 
پایتخت  در  کرمانشاه  شعر  معرفی 
بیشتری  نقش آفرینی  توقع  و  باشند 

از آنان می رود.
»اصغر عظیمی مهر« شاعر کرمانشاهی اردیبهشت ماه ۱35۸ در 
این شهر متولد شد. ۱۱ عنوان کتاب به نام این شاعر به ثبت رسیده که 
پنج عنوان تاکنون چاپ شده و دو عنوان هم آماده چاپ است. »همیشه 
حق با دیوانه  هاست«، »دوستت دارم امضای من است«، »منظوری 
نمی زد« و »همسایه  تو و ساعتی که زنگ  بدون  نداشتم«، »شبی 
خدا«، کتاب های به چاپ رسیده اوست. عظیمی مهر ۶ مجموعه شعر 
هم گردآوری کرده  که شامل شعرهایی در حوزه  های مختلف مانند 
غیره  و  مرصاد  عملیات  کرمانشاه،  استان  در  مقدس  دفاع  عاشورا، 
است. او همچنین اشعار زیادی در وصف امام حسین )ع( سروده است.

این شاعر کرمانشاهی به تازگی یک کتاب جدید به نام »تابوت 
کیست این چمدانی که دست توست« را برای چاپ به انشارات نیماج 
تحویل داده است. با او درباره کتاب ها و فعالیت هایش گفت وگویی 

انجام شده که از نظرتان می گذرد.
 * درباره کتاب آماده چاپ خود بگوئید. چه عواملی مانع از انتشار 

آن تاکنون شده است؟
** کتاب »تابوت کیست این چمدانی که دست توست« شامل 99 
غزل اجتماعی و عاشقانه است و همه کارهای آن از جمله صفحه آرایی 
و اخذ مجوز انجام شده است اما با توجه به مشکالتی که در صنعت 
چاپ و نشر به دلیل شیوع بیماری کرونا به وجود آمده، تاکنون به چاپ 
نرسیده است. تعطیلی نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه استانی کتاب 
کرمانشاه و رکود صنعت نشر باعث شده که هم ناشران ضعیف شوند 

و هم انگیزه مولفین برای چاپ آثار جدید پایین بیاید.
* چه زمانی منتظر چاپ این مجموعه باشیم؟

 ** کتاب های در دست چاپ من با پایان کرونا قطعا طی مدت کوتاهی 
چاپ خواهند شد، اما اینکه چه مدت الزم است که وضعیت نشر دست کم 
به نقطه قبل از کرونا برگردد، نیاز به کار کارشناسی دارد. اما شخصا معتقدم 
آسیبی که کرونا در طی یک سال اخیر به اکثر حوزه ها و از جمله حوزه نشر 
وارد کرده است، در بازه زمانی کمتر از یک دهه جبران پذیر نیست. با اتخاذ 
تصمیماتی مناسب برای خارج شدن صنعت چاپ و نشر، حمایت مالی از 
ناشران و به عبارتی نرم  افزاری شدن ذهن جامعه می  توان این صنعت را 

از رکود خارج کرد.
* از شما بیشتر به عنوان غزل سرا یاد می شود. در دیگر قالب های 

شعری هم شعر می سرائید؟
** در کشور بیشتر با »غزل« شناخته شده ام، ولی در دیگر قالب های 
شعری رایج از جمله قصیده، دوبیتی، آزاد، مثنوی و غیره هم، بله؛ شعر 

سروده ام.
 * اثر شما در سی وپنجمین دوره »شب شعر عاشورا« که در پاییز 
جاری در شیراز برگزار شد، در ردیف آثار برتر قرار گرفت. در مورد این اثر 

توضیح دهید.
** شب شعر عاشورا همه ساله در ایام اربعین به میزبانی شیراز برگزار 
می شود و به عنوان باسابقه ترین آیین ادبی کشور امسال سی و پنجمین دوره 
آن برگزار شد. در این دوره یک قصیده عاشورایی به نام »عکس کربال« را 

به جشنواره ارسال کردم که در ردیف آثار برتر قرار گرفت.
همچنین اثر ارسالی دیگرم در نخستین جشنواره شعر »پیام رحمت« 
با محوریت پیامبر اسالم )ص( که به صورت مجازی به میزبانی شهرداری 

ارومیه برگزار شد، به عنوان اثر برتر و مقام اول انتخاب و معرفی شد.
* به  عقیده شما چرا بعضی شعرا و نویسندگان بومی رغبت چندانی 
به نقد آثارشان ندارند. این رفتار در دور شدن مخاطب از شاعر و نویسنده، 

تا چه اندازه تاثیرگذار است؟
 در هر حوزه و عرصه  ای اگر فرد دلبسته واقعی آن باشد و فلسفه و 
چیستی آن عرصه را درک کرده باشد، هیچگاه قائل به اینکه من باال و 
بهترین هستم، نخواهد بود. شاعر و نویسنده  ای موفق خواهد بود که انتقادپذیر 
باشد و مسیر درست را انتخاب کند تا بتواند از انتقادها و ایرادها در بهبود روند 
کاری و آثار بعدی خود استفاده کرده و ذهن مخاطب را شیفته آثار خود کند.  

آگهی نظریه کارشناسی
مهلت حضور:3 روز نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا

دعوی به طرفیت مبنی بر 
اقدام در  ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر  به شما  ابالغیه  این  به علت حضور مندرج در  با توجه 
غیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. پرونده کالسه 94002۱ محکوم له: هما علیزاده 
بیجاربنه محکوم علیه : شروین ساعت چی –افسانه ساعت چی- فتانه ساعت چی-اردشیر ساعت چی 
موضوع الزم االجرا: تقسیم ترکه حسب االمر مقام محترم قضایی اینجانب کارشناس منتخب در معیت 
خانم هما علیزاده بیجاربنه) زوجه مرحوم منوچهر ساعت چی ( از ملک مورد تعرفه به نشانی رشت منظریه 
کوچه زرمخی شمالی پالک 44 کدپستی 4۱937۱4453 بازدید نموده پس از معاینات محلی تطابق 
اسناد ابرازی کسب اطالعات محلی مورد نیاز و لحاظ کلیه عوامل دخیل گزارش ذیل به استحضار می 
رسد: قرار کارشناسی:.... کارشناس منتخب ضمن مطالعه  پرونده معاینه دقیق محل متنازع فیه و در 
صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی : ۱- نام و نام خانواداگی صاحب ملک 2- محل وقوع ملک 
و توصیف اجمالی ان 3-تعیین این ملک که محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت وغیره 
است 4 تعیین اینکه ملک  ثبت شده است یا نه 5- تعیین این که ملک در اجاره است یا نه ۶-اگر در 
اجاره است مدت و میزان اجاره و رهن 7- تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از 
آن فروخته می شود ۸- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند 9- ملک 
در تصرف چه شخصی میباشد ۱0- لیست کلیه توقیف های ملک تعرفه شده نظریه کتبی ومستدل 
خویش را به این دادگاه تسلیم نماید .. مشخصات ثبتی مورد تعرفه : سند مالکیت 4327۸2 شماره 
ملک)75۸0 الی 757۸(۱2-7۱352 صفحه 240 دفتر 4/۶02 ملک و محل آن : ششدانگ یکدستکاه 
آپارتمان به مساحت نود و نه مترمربع و نود وشش دسیمترمربع که مقدار مساحت دو مترمربع وهشت 
دسیمترمربع آن به صورت کنسول در فضای حیاط مشاعی ومقدار مساحت دو مترمربع و هفتاد و شش 
دسیمترمربع ان به صورت تراس می باشد به شماره هفت هزار و پانصد و هفتاد و هشت قطعه ششم 
تفکیکی به انضمام ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت بیست و یک مترمربع و چهار دسیمترمربع 
به شماره هفت هزار و پانصد و هفتاد و نه به انضمام ششدانگ یک باب انباری به مساحت دو مترمربع 
و سی و یک دسیمترمربع به شماره هفت هزار و پانصد و هشتاد قطعه دوم تفکیکی مجزی شده از 
شماره یک هزار و ششصد و هفاد و هفت واقعدر خسبخ  سنگ اصلی دوازده بخش چهار رشت با 

حق استفاده ز مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها مشخصات فنی مورد تعرفه : واحد طبقه اول از 
ساختمانی دو طبقه ) همکف اول و دوم( و سه واحدی دو بر و نمای خارجی اجرنما واحد فوق مشتمل 
بر دو چشمه اتاق خواب با کمد هال و پذیرایی آشپزخانه سرویس بهداشتی و حمام و همچنین دارای 
انباری اختصاصی و پارکینگ و دربهای داخلی چوبی با چهارچوب چوبی پنجره ها آلومینیومی اتاق ها 
وهال پذیرایی کف بتن دیوار و سقف اندود گچ آشپزخانه: کف سرامیک دیوار تا ۱/5 متر کاشی مابقی 
با سقف اندود گچ کابینت هوایی و زمینی فلزی طرح چوب سرویس بهداشتی و حمام : کف سرامیک 
دیوار کاشی و سقف پودر خاک سنگ. سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر دارای 
آب وگاز مشاع  برق مجزا. ورود به نگارش نتیجه گزارش: ۱- طبق سند مالکیت مالک مرحوم آقای 
منوچهر ساعت چی فرزند محمد 2-کروکی محل وقوع ملک و توصیف اجمالی ان در صدر گزارش 
3- کاربری ملک مسکونی و بهره برداری فعلی آن نیز بگونه مسکونی است 4-ملک ثبت شده و دارای 
سند مالکیت به شماره 4327۸2 می باشد 5-در یوم بازدید ملک در اجاره بوده مستاجر آقای حسین 
باباخانی اجاره فی مابین در تاریخ 9۱/04/02 منقضی شده و بنا بر اظهارات خانم هما علیزاده بیجاربنه 
) زوجه مرحوم منوچهر ساعت چی ( طبق توافق شفاهی با مستاجر تاریخ خاتمه اجاره زمان فروش 
ملک بوده و در زمان حاضر میزان اجاره بصورت 25/000/000 )بیست و پنج میلیون ( ریال پول پیش 
و 2/500/000 )دو میلیون و پانصد هزار( ریال ماهیانه می باشد ۶- واحدهای موجود آپارتمان دارای 
سند مجزی بوده لذا ملک صدراالشاره مجزی و مفروز است 7- طبق گواهی حصروراثت مطروحه در 
شعبه ۶ شورای حل اختالف مورخ 92/۱2/05 ورثه حین فوت مرحوم منوچهر ساعت چی عبارتند از : 
اردشیر ساعت چی  فرزند پسر –شروین ساعت چی فرزند پسر-افسانه ساعت جی فرزند دختر-فتانه 
ساعت چی فرزند دختر- هما علیزاده بیجاربنه زوجه – ۸- قبل از فوت مرحوم منوچهر ساعت چی در 
تصرف ایشان و بعد از رحلت وی بعنوان ملک موروثی برای وراث و در زمان حاضر بدون مدرک کتبی 
در اختیار مستاجر می باشد 9- ملک صدراالشاره هیچگونه توقیفی ندارد و در ادامه : تعیین وتقویم 
ارزش ششدانگ ملک موصوف با لحاظ مشخصات- قدمت- امتیازات- موقعیت مکانی-زمانی و کلیه 
عوامل موثر به مبلغ ۸/۸00/000/000 )هشت میلیارد و هشتصد میلیون ( ریال با تقدیم احترام مهدی 
رضایی سرو علیا مقام محترم قضایی با عنایت به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری دستمزد 

کارشناسی به مبلغ ۱5/900/000 ریال مورد استدعاست مساعدت فرمائید.
دادورز شعبه ۱3 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی رشت-محمدرضا شادمان
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مرگ بر اثر گرسنگی روی صحنه تئاتر 

رها حاجی زینل کارگردان و 
نمایش  کرد  اعالم  تئاتر  بازیگر 
»هولودومور« ، نوشته علی صفری 
را به تهیه کنندگی مهدی مهدوی 
طاهریان روی صحنه خواهد برد.  

مردم  محلی  زبان  در  هولودومور، 
گرسنگی  اثر  بر  مرگ  به معنی  اکراین 
است و این نمایشنامه قحطی کشور اکراین بعد از جنگ جهانی دوم 
را که باعث مرگ میلیون ها نفر شد، روایت می کند. حاجی زینل که 
پیش از این آثاری چون »آشویتس زنان«، »مرگ یزدگرد«، »هجوم« 
و »مسافران« را روی صحنه برده، امسال عالوه بر این اثر با نمایش 
»برلین ۱0:۱0« در مقام کارگردان در سی و نهمین جشنواره بین 

المللی تئاتر فجر نیز حضور خواهد داشت. 

»روزهای نارنجی« در شبکه نمایش خانگی

»روزهای  یی  سینما فیلم 
آرش  به کارگردانی  نارنجی« 
الهوتی که اواخر مهر به صورت 
دو  در  بود،  شده  اکران  آنالین 
»نماوا«  و  »فیلیمو«  سامانه 

»روزهای  می آید.فیلم  در  به نمایش 
به نام  ساله   45 زنی  زندگی  نارنجی« 
آبان را روایت می کند  که واسطه استخدام کارگران فصلی است و با 
بازی هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران احمدی، علیرضا استادی، ژیال 
شاهی، رویا حسینی، صدف عسگری، لیلی فرهادپور، اکرم علمدار، امین 
گلستانه و سیامک ادیب در اکران آنالین توانست 7۸ درصد رضایت 
مخاطبان را به دست آورده و به فروش ۶00 میلیون تومانی دست یابد.

سرقت های عجیب در »کمین« رادیو  نمایش 

 ، آذرماه،   22 شنبه  امروز،  از 
 » کمین « یشی  نما عه  مجمو
با  محرابی  فریدون  کارگردانی 
موضوع سرقت های مهم در تهران 

از 2 شبکه رادیویی آغاز می شود.
مورد  در  »کمین«  نمایش  داستان 
خانواده  یک  از  جواهر  و  طال  سرقت 
است که در یک ساختمان زندگی می کنند و چند همسایه دارند. در 
طول پنج قسمت، سرقت چند بار از خانه همسایگان تکرار می شود و 
از سویی اتومبیل یکی از همسایه ها، که از یک سال پیش واحدش 
را تخلیه کرده، به سرقت می رود و این ماجرا به گره گشایی داستان 

کمک می کند.
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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

حمایت ۲ میلیاردی صنعت، از هنر نمایش

هفدهمین  رسانه ای  نشست 
تئاتر مقاومت  جشنواره سراسری 
در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر 
شهر برگزار شد و حمید نیلی دبیر 
جشنواره اعالم کرد در این دوره 

کوروش  و  قادری  نصراهلل  از  جشنواره 
زارعی در مراسم اختتامیه قدردانی خواهد 
شد.وی بودجه جشنواره هفدهم را دو میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: 
این بودجه برای جشنواره کافی نبود و برآورد ما برای برگزاری جشنواره 
4 میلیارد تومان است که مابقی بودجه را اسپانسرهای همراه اول و 
مس سرچشمه تأمین خواهند کرد.حمید نیلی افزود: هدف ما این بود 
که جشنواره در سطح کشور گسترده شود و دوست داشتیم جشنواره 

در استان های مختلف برگزار شود. 
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بررسي فضاي فرهنگي و هنري کشور

فیض شریفي: بسیاری از نویسندگان کاربلد این روزها ناامید شده اند

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15
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hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

این روزها عرصه هنر به واقع خالي از فرهنگ شده 
است و دیگر شاهد ترانه هاي ماندگار و ادبي در موسیقي 
و همینطور درام هاي اصولي و حرفه اي در عرصه سینما 
و تلویزیون نیستیم و همه این مسائل به مدیران جوزه 
فرهنگ و هنر برمي گردد که براي احیاي این موضوع مهم 
چه کرده و یا چه خواهند کرد!؟ فیض شریفی متولد آذر 
۱334 در بهبهان از دوره دبیرستان به شعر سرودن عالقه 
پیدا کرد. این شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی پس 
از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه به تدریس مشغول شد. 
از او بیش از 500 مقاله در زمینه شعر و نقد منتشر شده 
است. شریفی در سال ۱3۸5 تدریس را کنار گذاشت و 

کتاب شعر زمان ما را به رشته تحریر درآورد. در نشریان 
مختلفي هم در شیراز حضور فعال داشت. از این شاعر 35 
اثر به چاپ رسیده و ۱۸ کتاب نیز در دست انتشار است. 
از نمونه آثارش می توان کیمیای رحمانی، جدار شیشه ای، 
ترانه های پرتشویش، عشق بر آستانه، برای نشستن کنار 
تو و زیباترین زمین را نام برد. مجموعه کتاب های شعر 
زمان ما، ساختارگرایی نوین، نقد تطبیقی سینما و ادبیات، غم 
دونده در همراهی با موراکامی، عاشقانه های سه گانه شمس 
و غریقی خاموش در کوالک  لنگرودی، سپانلو، مجابی 
زمستان از دیگر آثار نشر یافته او محسوب می شوند. خیام 
و پساخیامیان، عاشقانه های جهان، نمایشنامه قائم مقام، من 
و مامت، رساله حسنک وزیر و کتاب با آن چه در زمینه و 
صحنه است، از دیگر آثار شریفی هستند. به مناسبت ۶5 
سالگی این نویسنده و پژوهشگر در مورد سال ها فعالیت او 

در عرصه فرهنگ و ادبیات به گفتگو نشستیم.

-به سال هاي دور برویم... از دوران کودکی تان بگویید 
که چطور گذشت؟

*من در یک خانواده شلوغ در شهر بهبهان بزرگ شدم 
و 3 برادر بزرگتر از خودم داشتم. آنها در عین حال که رشته 
پزشکی و مهندسی می خواندند معموال اهل کتاب های شعر 
نو و نقدهای شاعران بودند. من هنجارگریزی کردم و از 
ادبیات  رشته  به  و  گذشتم  تجربی  و  ریاضی  رشته های 
رفتم. دبیرستانی که رشته ریاضی و تجربی داشت نزدیک 
خانه ما بود ولی آن مدرسه ای که من می رفتم ۶ کیلومتر 
با خانه فاصله داشت. شاگرد اول کالس بودم. یادم است 
زنده یاد حسین پناهی هم در آن مدرسه درس می خواند و 
از طی کردن دوره دبیرستان  بود. پس  پایینی من  سال 
تصمیم گرفتم به دانشگاه تهران بروم و در رشته ادبیات 

درس بخوانم.

-پس از کودکی به کتابخوانی عالقمند بودید و البته 
شرایط آن نیز فراهم بوده؟

*بله. کالس دوم دبیرستان بودم که شعری با عنوان 
ما همه تنهاییم سرودم و آن را به مجله دختران و پسران 
فرستادم و چاپ شد. آن موقع 3 حزب ایران نوین، مردم 
و پان ایرانیسم وجود داشت. در جلسات حزب پان ایرانیسم 
شرکت می کردم و شعر می خواندم. برنامه آنها این بود که 
فالت ایران را زیر یک پرچم جمع کنند و به همین خاطر 
شعرهای ناسیونالیستی و وطن پرستانه می خواندند. پس از 
مدتی حزب تعطیل شد. مدتی بعد شعرهایم در روزنامه 

خاک و خون منتشر می شد.

-اصال چه شد شعر گفتید و در این وادی قدم گذاشتید؟
*شخصی با نام کاظم کریمیان در مدرسه، کالس شعر 
سپید گذاشته بود. وقتی کالس های شعر را برگزار کردند، 
تحریک شدم که شعر بگویم. شعرهایی که می گفتم همه 
عاشقانه سطحی و رمانتیک بود. آن موقع مجله ای به نام 
آریو برزن منتشر می شد که یکی از شعرهای مرا در کنار شعر 
برتولت برشت چاپ کرد و به خودم  بالیدم. یک مجله هم به 
نام فردوسی وجود داشت که شعرها و داستان های کوتاه را 
چاپ می کرد. یک داستان کوتاه به نام سفر نوشتم که آن 

را چاپ کردند. همین مسئله اعتماد به نفس مرا باال برد.

-در مورد حضورتان در دانشگاه تهران و تحصیل در 

رشته ادبیات بگویید؟
*آن دوره برای قبولی در دانشگاه هم معدل اهمیت 
خوب  معدلم  و  بودم  اول  شاگرد  کنکور.  هم  و  داشت 
از  ولی  شدم  قبول  دانشگاه   ۶ در  که  می آید  یادم  بود. 
قبل تصمیم داشتم که نزد محمدعلی اسالمی ندوشن و 
محمدرضا شفیعی کدکنی بروم. البته آقای شفیعی کدکنی 
دوره،  آن  در  اساتید  آمد.  تهران  دانشگاه  به  سال ۱35۶ 
عبدالحسین زرین کوب و برادرش عبدالحمید، رضا براهنی، 
هما ناطق، محمدابراهیم باستانی پاریزی، مهرداد بهار فرزند 

ملک الشعرای بهار و سیمین دانشور بودند.

ادامه  سرودن  شعر  دانشگاه  و  درس  با  -هم زمان 
پیدا کرد؟

*نماینده کالس ادبیات آقایی به نام کاهیدونه بود که 
مرا می شناخت. او شعر جمع می کرد و برخی شعرها را نزد 
نعمت اهلل میرزاده می برد و او شعرها را انتخاب می کرد. در 
شماره اول مجله فلق دو شعر از من به اسم )ف.شریفی( 
چاپ شد. در شماره دوم نیز مجدد یک شعر و یک مقاله 
از من نشر یافت که درباره شاعری به نام نسیم نوشته 
دیگر  درآمد  مجله  سوم  شماره  وقتی  سال ۱357  بودم. 
در  تحصیل  برای  داشتم  نکردم چون  آن ها همکاری  با 
از  یکی  موقع  آن  می شدم.  آماده  فوق لیسانس  مقطع 
رنگین کمان مسئول صفحه  دانشگاه در مجله  استادان 
ناصرخسرو  شعرهای  کنار  در  مرا  شعر  دو  او  بود.  شعر 
نزدیک  تاالر  یک  کرد.  چاپ  حمیدی شیرازی  مهدی  و 
هر  که  بود  آزادی  خیابان  در  واقع  دامپزشکی  دانشکده 
هفته شاعران مشهور می آمدند در آن جا شعر می خواندند 
مثال نصرت رحمانی، محمدعلی سپانلو، فریدون فریاد و 
را گوش می دادم،  آن ها  وقتی شعر  منشی زاده.  کیومرث 
یک جورهایی آن شعرها را دست کاری می کردم و متوجه 
می شدم که شعر باید به چه صورت سروده شود. قبل از 
این که مانیفست نیما یوشیج را بخوانیم، فقط یک تصویری 
در ذهن ما بود. زمانی که در خیابان گرگان تنها زندگی 
می کردم، پسر صاحب خانه به نحوی با خانواده نیما آشنا 
بود و تمام کتاب های او را داشت. وقتی در کالس خواستم 
درباره نیما کنفرانس بدهم و آثار او را روی میز گذاشتم 
اسماعیل حاکمی استادمان تعجب کرد. من دو بار درباره 
نیما کنفرانس داشتم. یک بارش عبدالحمید زرین کوب مرا 
کنار کشید و گفت: نیما شاعر بزرگی نبود، چرا اکثر بچه ها 
درباره نیما نوشته اند؟ یک درسی هم به نام سمینار علوم 
انسانی داشتیم که در این درس شاعران می آمدند نظریات 
خود را درباره شعر می گفتند و ما بهره می بردیم. مثال یادم 
بهبهانی،  سیمین  نادرپور،  نادر  مشیری،  فریدون  می آید 

آمدند صحبت  منزوی  و حسین  مهدی حمیدی شیرازی 
ولی  بود  بزرگ تر  من  از  سال   9 منزوی  زنده یاد  کردند. 
هم کالسی بودیم. پس از انقالب اعالم کردند هر فردی 
که  سیاسی بوده می تواند به دانشگاه برگردد. حسین منزوی 
برگشت و گفت من سیاسی نبودم خودم دانشگاه را رها 
کردم. پرونده او گم شده بود و من پرونده اش را پیدا کردم. 
همان موقع کتاب صفر خان را منتشر کرد. یک منظومه 
برای صفر قهرمانی گفته بود که 40 سال در زندان بود. 
می شدند.  آزاد  یکی  یکی  سیاسی  زندانی های  موقع  آن 
وقتی صفر قهرمانی آزاد شد همه مردم به خانه او رفتند و 
با خودشان گل بردند ولی بعد گفتند او توده ای بوده است 
و به همین خاطر عالقه مردم نسبت به او فروکش کرد. 
حضور افرادی که نام بردم برای من توفیق بزرگی بود و 

شروع جدی شعر گفتن شد.

-شما به نسبت زمان و آغاز شعر سرودن بسیار دیر 
کتاب چاپ کردید! چرا؟

یکبار  رفتم.  معاصر  ادبیات  سمت  به  برهه ای  *در 
احمد شاملو می خواست در یک دبیرستان شعر بخواند که 
آمدند سروصدا کردند و نگذاشتند آن برنامه برگزار شود. به 
شاملو گفتم استاد در این باره چه بنویسم؟ گفت بنویسید: 
من کاشف فروتن شوکران هستم. منظورش این بود من 
اهل درگیری نیستم. شاملو پس از آن اتفاق، شعر دهانت 
را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم را سرود. وقتی 
به انقالب فرهنگی دانشگاه خوردیم با یک دختر شیرازی 
ازدواج کردم و با لباس مبدل به شیراز رفتم. می ترسیدم 
که یک نفر بیاید بگوید که این طرفدار شاملو و ادبیات 
معاصر بوده است. وقتی در دولت اصالحات فضا باز شد ما 
هم خودی نشان دادیم. وقتی نخستین کتاب من با عنوان 
زیباترین زمین چاپ شد 47 سالم بود. کامیار عابدی به 
من گفت: گذاشتی اطالعاتت کامل شود و بعد بنویسی؟ 
ضمن خدمت یک کتاب نقد نوشتم که گفتند این کتاب 
باریک است و بعد رفتم هر شعری که در روزنامه چاپ 
کرده بودم را به آن اضافه کردم و تبدیل به کتاب نقد و 
شعر شد. قبل از آن یک سری کتاب های کنکوری منتشر 
کردم. وقتی فوق لیسانس گرفتم به تربیت معلم رفتم و در 

شیراز معلم شدم.

پس  نوشته اید.  مدارس  برای  هم  کتاب  -یکسری 
آن  متون به دلیل حضورتان در تربیت معلم بوده است؟

برای  را  نوجوانان  و  ادبیات کودک  کتاب های  *بله. 
این  در  کتابی  انقالب  از  پس  نوشتم.  من  بار  نخستین 
تالیف  نیز  را  نثر  و  نظم  ادبیات  تاریخ  کتاب  نبود.  زمینه 
کردم. این کارها سنبه آدم را پر زور می کند. می دیدم که 
در بخش دستور زبان برخی از استادها یک سری اشکاالت 
وجود دارد به همین خاطر تصمیم گرفتم کتاب بنوسیم 
که این اشتباهات را گوش  زد کنم. الزم است یک منتقد 
دستور زبان بلد باشد. من حتی یقه استاد خودم، محمد 

حقوقی را هم گرفتم.

-برسیم به مجموعه شعر زمان ما. می دانیم که آقای 
محمد حقوقی این کار را شروع کرد ولی شما آن را ادامه 
دادید. شیوه کاری شما به چه صورت است و انتخاب های تان 

بر چه اساسی صورت می گیرد؟
زبان  دستور  درباره  من  است.  خوبی  بسیار  *سوال 
فارسی، آرایه ها و وزن ها، کتاب نوشته بودم و از طرفی 
تدریس می کردم و به همین خاطر خود به خود به ادبیات 
اشراف پیدا کرده بودم. یک کتاب در زمینه رباعی به نام 
رباعی  آنتولوژی  که  کردم  منتشر  تشویش  پر  ترانه های 
مقاله  یک  عمران صالحی  که  هست  یادم  حتی  است. 
برایم فرستاد تا در کتاب چاپ کنم. خودش می گفت من 
هر وقت می خواهم رباعی بخوانم کتاب تو را باز می کنم. 
یک کتاب دیگری هم به نام برای نشستن کنار تو نوشته ام 
که آن آنتولوژی غزل بود. در آن کتاب صحبت کرده بودم 
شروع  رودکی  از  بلکه  نشده،  شروع  سنایی  از  غزل  که 
شده است. می گفتند شاعران معاصر چون نمی توانند شعر 
کالسیک بگویند، شعر معاصر می گویند. این طور شد که من 
این کتاب را نوشتم و غزل افرادی نظیر احمد شاملو و فروغ 
فرخزاد را ارائه کردم. خواستم بگویم که این شاعران توانایی 

نوشتن شعر کالسیک داشتند، منتها این قالب ها، قالب زمانه 
نیست. من قبل از کتاب شعر زمان ما، 9 کتاب چاپ و حدود 
500 مقاله در این زمینه ها نوشته بودم. حدود 7 سال در 
روزنامه خبر جنوب برای سالگرد تولد افرادی نظیر احمد 
شاملو، نیما یوشیج، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی 
اخوان ثالث، نصرت رحمانی و منوچهر آتشی ویژه نامه در 
می آوردم. دوستان به من گفتند بیا این کارها را سامان دهی 
کن. آقای حقوقی هم گفته بود اگر کسی بخواهد این کار را 
انجام بدهد فیض شریفی است. برخی از مجالت خواستند 
بین من و خانواده او مشکالت ایجاد کنند ولی من اهمیتی 
به حرف ها ندادم. کتاب های آقای حقوقی را زیر و رو کرده 
بودم. قبل از این که جریانات شعر زمان ما رخ دهد، کتاب 
شعر زمان ما نصرت رحمانی را نوشته بودم. حتی یکی از 
دوستانم به نام محمد قاسم زاده که االن نویسنده مشهوری 
است به من گفت این کتاب ها را منتشر کن. این طور شد 

که کار نوشتن این مجموعه را شروع کردم.

-در مورد اسلوب و شیوه کارتان بگویید؟
*احساس کردم نقد فرمالیستی به تنهایی کافی نیست. 
اگر من می آیم اول کتاب یک شرح حال مختصر از نویسنده 
می دهم، یک عده فکر می کنند این نقد زندگی نامه است 
ولی این طور نیست. داستایفسکی می گوید: اول باید بفهمید 
طرف در کجا ریشه دوانده است. مثال داستایفسکی کجا بوده 
که کتاب برادران کارامازوف را نوشته است؟ به عنوان نمونه 
من باید آتشی و کلماتی که به کار می برد را معرفی می کردم. 
اگر اهالی ادبیات را معرفی می کنم به خاطر این است که مثال 
بگویم او بچه جنوب است و به این خاطر از برخی کلمات 
استفاده می کند. سپس به اضافه های تشبیهی، اضافه های 
استعاره ای و ترکیب های تصویری که شاعر می آورد اشاره 
می کنم و براساس این موارد چیزهای زیادی دستم می آید. 
مثال موتیف ها و موضوعاتی که استفاده می کنند از جمله اسم 
معنی یا اسم ذات خود به خود رو می آید. اگر یک شاعری 
اسم ذات به کار برده باشد، یعنی آن شاعر رئالیست است 

ولی اگر اسم معنی به کار برده باشد، سورئال است. استعاره 
بیشتر به فراواقع و سورئال رو می کند ولی از طرفی آن هایی 
رو می آورند. سبک  تشبیه  به  بیشتر  رئالیسم هستند  که 
ابتدا  یعنی  است.  نیز همین طور  نیما  یا خود  و  خراسانی 
تشبیه می آید و بعد استعاره را می آورند. مثال وقتی می گوید 
دوشیزه مرگ، یعنی دارد آن را تشبیه می کند ولی وقتی در 
ادامه باز اسم دوشیزه می آورد مقصودش مرگ است. این 
یک اسلوب برای شناخت شاعر است که بدانیم سبک او 
چیست. بعد از آن نگاه می کنم که ببینم آیا این ترکیب هایی 
که شاعر استفاده کرده برای خودش است یا نه؟ این کار 
بسیار سختی است. می آیم درصدهای آنها را می گیرم و 
می گویم این شاعر چقدر اضافه استعاری به کار برده و این 
اضافه ها برای کدام شاعر است. هوشنگ ابتهاج  در کتاب 
پیر پرنیان اندیش می گوید: ما سعی می کردیم برویم این 
ترکیب ها را پیدا کنیم و در شعرمان بگذاریم. مثال من این ها 
را در می آوردم و می گفتم این چیزها ابداعات او نیست. از 
این طریق می توان شناخت که یک شاعر مدرن است یا نه. 
بعد می آیم نگاه می کنم که آیا این کلمات خوب در جمله جا 
افتادند؟ چون ما از کلمات به ترکیب می رسیم و از ترکیب 
به سطح می رسیم. بعد بررسی می کنم آیا این سطرها به 
صورت عمودی زیر هم قرار گرفته یا هر جمله دارد حرف 

خودش را می زند؟ یک عده فکر می کنند اگر شش سطر 
زیر هم قرار بدهند شعر نو گفته اند. برخی از شاعران 30 
کتاب دارند ولی نمی دانند فالن شعر نیمایی است یا سپید. 
شعر نیمایی وزن عروضی قدیم دارد. در مرحله بعدی، اشعار 
را از لحاظ فرم بررسی کردم. مثال اگر می دیدم یک نفر 
مثل سیاوش کسرایی دیدگاه حزبی داشته است، اشعار او 
را از لحاظ تاریخ سیاسی اجتماعی نیز بررسی می کردم. در 
واقع فلسفه اجتماعی خود شاعر هم بررسی شده است. اگر 
در این متون یک بُعدی نگاه کنیم کافی نیست عالوه بر 
شرح حال، باید درباره آثار هم توضیح داد. من نمی توانم 
یک چهره محو از شما ارائه بدهم. برخی از کتاب هایی که 
نوشته شده است شاعران را خوب معرفی نکرده اند. اگر 
می دیدم یک شاعر نگاه فلسفی دارد، از نگاه فلسفی آثار او 
را نگاه می کردم. مثال نگاه می کردم که چرا منوچهر آتشی 
این قدر طبیعت ستیز است. من بارها به بوشهر و همان جایی 
که او زندگی  کرده رفته ام. در آن جا طبیعت زیبایی می بینیم 
که پس از عید خشک می شود. وقتی کتاب تنگسیر نوشته 
صادق چوبک را بخوانید کامال دلیل این طبیعت ستیزی 
مشخص است. طبیعتی که منوچهر آتشی به کار می برد 
با طبیعتی که شفیعی کدکنی به کار می برد متفاوت است. 

طبیعت در اشعار شفیعی کدکنی همیشه سر سبز است.

روزنامه سراسری
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