
برجامموردمذاکرهمجددقرارنمیگیرد
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، گفت: عدم پاسخ 
به دشمنان آن ها را دچار اشتباه محاسباتی می کند چرا که قوی 
شدن یعنی مقاوم شدن در برابر تهدیدات و توانمند شدن در 
پاسخ دادن به تهدیدات.سردار غالمرضا جاللی با اشاره به نقش اساسی 
سردار زارعی در شناخت تخصصی جنگال و زیرساختهای الکترونیکی در 
جنگ گفت: اقدامات شایان توجه این مرحوم چه در ابتدا و چه در انتهای 
جنگ، بخشی بزرگ از ارتباطات در جنگ هشت ساله را سامان بخشی 

کرد و در پیروزی رزمندگان اسالم نقش پررنگی ایفا کرد.
وی با بیان اینکه سردار زارعی غیر از افتخار جانبازی، دو سند افتخار 
مهم نیز در کارنامه خود جای داده اند، گفت: برخورد قاطع با فرد رشوه 
دهنده در مجلس و گریه های از سر عشق و تعصب نسبت به کشور در 
جریان تصویب برجام از جمله شواهدی براین مدعاست که پاسداری به 

لباس نیست بلکه به تفکر، عقیده و باور است.
صفحه 2

رییس مجلس:

با اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی 
نمی شود مقابل جنگ اقتصادی ایستاد

پرسپولیس روی اتفاقات شکست خورد!
می گوید  فوتبال  کارشناس  یک 
پرسپولیس شایسته قهرمانی در فینال بود 

و فقط روی اتفاقات شکست خورد.
ناکامی پرسپولیس در  فریدون معینی درباره 
فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل اولسان هیوندای و 
از دست دادن جام قهرمانی این مسابقات گفت: به 
نظرم تیم پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد. به ویژه 
در نیمه دوم خیلی بهتر از تیم حریف بود. تنها ضعف 
پرسپولیس در نیمه نخست و در کناره ها بود که خیلی 
به خلق موقعیت کمک نکردند. در نیمه نخست اولسان 
توانست بود صاحب توپ شود و مالکیت تو را در اختیار 
داشته باشد اما فضای خوبی برای خلق موقعیت نداشت.
صفحه 6

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ::

فوالد مبارکه یاور مدافعان سالمت و حامی مردم 
در مبارزه با ویروس کرونا
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در جریان بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از گروه صنعتی 
ایران خودرو تولید اندوه موتور جدید تیو فایو پالس)+TU5( ویژه 

خودروی تارا آغاز شد.
به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در جریان این بازدید از 
بخش های مختلف ایران خودرو از جمله سالن پرس سه، سالن بدنه 
سازی ۵، سالن ماشینکاری موتور )موتور سازی( بازدید به عمل آورد.

تیوفایو  جدید  موتور  انبوه  تولید  بازدید  این  در  همچنین 
پالس)+TU5( محصول تارا نیز آغاز شد.

سنگین؛  خودروهای  از  بازدید  این  جریان  در  رزم  حسینی 
کامیون و اتوبوس در محوطه ایران خودرو نیز بازدید به عمل آورد.

مرکز  در  با حضور  همچنین  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت 
تحقیقات ایران خودرو، از نام خودروی »تارا« رونمایی کرد و امضای 

یادگاری خود را بر لوح یادبود »تارا« نگاشت.
مجموعه های  و  قطعات  داخل  ساخت  نمایشگاه  از  بازدید 
خودروی ایران خودرو نیز از دیگر برنامه های وزیر صمت بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این بازدید با حضور 
بر مزار شهید گمنام در محوطه ایران خودرو، به مقام واالی شهدا 

ادای احترام کرد.
رزم حسینی در این آیین، با قرائت فاتحه و  نثار گل با آرمان های 

واالی شهدا تجدید میثاقی دوباره کرد.
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اين روزها در حالي جشنواره تئاتر مقاومت در حال اجراست كه 
استقبال بسيار خوبي از گروه هاي تئاتري از آن صورت گرفته و 
با آنكه براي اولين بار است كه تجربه برگزاري جشنواره تئاتر 
را به صورت آنالين سپري مي كنيم ولي گروه هاي خالق تئاتري 
نشان دادند كه چندان هم با اين نوع برگزاري بيگانه نيستند.

با بسته شدن پرونده بيستمين دوره ليگ برتر كشتی، قرار است 
اردوی تيم ملی كشتی فرنگی از اوايل دی ماه استارت بخورد. 
طبق اعالم فدراسيون فرنگی كاران برای حضور در رقابت های 
قهرمانی آسيا و گزينشی المپيک روزهای 2 تا 12 دی ماه در 
خانه كشتی شهيد ابراهيم هادی اردوی خود را برگزار می كنند.

صبا اخوت گفت: تالش كردم از خالل تعامالت و اتفاقات به 
فضا هم اشاره شود چرا كه ترجيح می دادم توجه خواننده به 
تعامالت، زبان و شخصيت ها متمركز شود و او فضای دلخواه 

خودش را برای اين اتفاقات بسازد.

ترجیح  می دهم 
خواننده فضای 

دلخواه خودش را 
برای اتفاقات بسازد

پاسخ ندادن به دشمنان آنان را دچار اشتباه می كند در علوم انسانی خیلی سریع می توانیم
 به مرجعیت علمی برسیم

انسانی  معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در حوزه علوم 
ایده های زیادی داریم و می توانیم خیلی سریع به مرجعیت علمی برسیم.

غالمحسین رحیمی گفت: یکی از توفیق های مهم علوم انسانی ما 
ارتباط و پیوند زدن شاخه های مختلف علوم انسانی با شاخه های مختلف علوم طبیعی است.

وی افزود: مسئله کلی تر بحث پژوهش در علوم انسانی است. اینکه آیا واقعًا ماهیت 
پژوهش در علوم انسانی با علوم دیگر متفاوت است یا نه.

صفحه 2

جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: توانایی بازگشت به تولید حداکثری نفت را در این 
تولید  به سقف  بازگشت  برای  و  کرده ایم  شرکت حفظ 

مصوب وزارت نفت آمادگی داریم.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی دنیای جوانان از وزارت 
نفت، »احمد محمدی«  افزود: امید زیادی داریم تحریم ها در آینده 
برطرف شود و شاهد حداکثر تولید و صادرات و بازپس گیری حق مان 

در اوپک باشیم.
وی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اقدام های 
مورد نیاز برای بازگشت به تولید را آغاز کرده است، یادآور شد: البته 
این اقدام ها در گذر زمان همیشه در حال انجام بوده و با توجه به 
با شدت و سرعت  این مسئله  نفت  وزارت  و  سیاست جدید دولت 

بیشتری در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.
صفحه 3

برای بازگشت به سقف تولید نفت آمادگی داريم 
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صفحه 2

محمدهادی جعفرپور*
چالش و مشکالت حول موضوع مهریه و مصائب 
اجرا و مطالبه مهریه توسط زوجه و سپس عدم تمکن 
جمله  از  همسرش  ی  مهریه  پرداخت  به  زوج  مالی 

موضوعات مبتال به دادگستری است.
و  مجلس  سکه،  قیمت  افزایش  موازات   به 
ابالغ  و  با صدور  کار شده  به  دستگاه قضایی دست 
بخشنامه ای  درقالب مسکنی زودگذر سعی در کنترل  
اوضاع نابسامان ناشی ازاین موضوع دارند.اما آنچه که 
متاسفانه کمتر به آن توجه شده است بطن و ماهیت 

موضوعی است که به این چالش منجر می شود.
مهریه  زندانیان  تعداد  کاهش  جهت  در  اینکه 
اجرای  ماده3قانون  در  اعمال  قابل  تعداد سکه های 
محکومیت های مالی رابا بخشنامه و بر مبنای قیمت 
سکه کم و زیاد کنیم یا مرجع صدور اجراییه مهریه 
را از دادگاه به اداره اجراییات اداره ثبت تغییر دهیم 
بذل  صورت  در  تا   بگیریم  کمک  دیه  ستاد  از  ویا 
به  چندرغاز  زوجه  توسط  مهریه  از  ای  عمده  بخش 
وی بدهیم   و سپس با اعتراض زنانی که مهریه را 
تنها ملجاء و پناهگاه خویش پس از طالق می دانند 
دایره محاصره مردان بدهکار را مضیق کنیم چیزی 
نیست جزظاهر قضیه ونقش همان مسکن زودگذری 

را دارد که بر بدن بیمارتاثیری نمی گذارد.
 واقع بینانه و به دور از تعصبات جنسیتی ،باید 
به  را  موضوع  است  اصل  دیرزمانی  که  بپذیریم 
فراموشی سپرده ،متوجه نیستیم  عصاره و جوهره ی 
آنچه با بخشنامه و مصوبه سعی در پوشاندش داریم، 
امید و آرزوی  با هزاران  حکایت مسافرانی است که 
توافق  تفاهم و  به خیال  را  بلیط یکسره زندگی  زیبا 
ابتیاع کرده،سوار بر قطار زندگی شده اند تا در ایستگاه 
خوشبختی خیمه خویش را بنا کنند که صد افسوس بی 
آنکه خودشان بدانند و متوجه شوند علت چیست،پیش 
از رسیدن به مقصد نهایی علی رغم تصورات و توقعات 

اولیه مجبور به ترک واگن می شوند.
سر  از  یک  هر  ذیربط  مسئولین  و  دلسوزان 
دغدغه و نگرانی های به حق خویش بنا بر صالحیت 
به  نسبت  گاهی  از  هر  دارند  که  قانونی  اختیارات  و 
چگونگی مطالبه مهریه و تعداد سکه های قابل اعمال 
بازداشت کردن مرد  اظهار نظراتی می کنند که  در 
همین واکنش های از سر مسئولیت حکایت از زخمی 
عمیق در بدنه اجتماع دارد اما علت و مسبب اصلی 

الینحل ماندن این مشکل جایی دیگر خفته است.
ازبین ده ها دلیل و علت منجر به وقوع چنین 
باید  پرونده هایی حسب تجربه ی عملی-حرفه ای 
چنین  وقوع  دالیل  ترین  عمده  از  یکی  کرد  اذعان 
اتفاق ناخوشایندی، عدم درک صحیح زوجین از زندگی 
مشترک و توقعات و خواسته های مشروع و اخالقی 
است که هریک از دیگری دارد و راه مطالبه و تامین 
آنرا نه آموخته اند)شما بخوانید آموزش نداده ایم( و 
خراش  مرور،  به  ها  ندانستن  همین  داند!!!و  می  نه 
می  بدل  عمیق  زخمی  به  را  مشترک  زندگی  جزیی 
کند لذا بیراه نیست اگر گفته شود عمق این جراحت 
در بدنه زندگی مشترک  به حدی است که مشکالت 
زوجین را تبدیل به دمل چرکینی کرده که نمی توان 
به صرف یک دوره کوتاه مدت  قانونگذاری راهکار 

موثری برای آن یافت.برای اصالح مقررات حاکم بر 
حقوق زوجین و سپس حقوق خانواده الزم است بنا 
بر آمار و اطالعات مضبوط در پرونده هایی که این 
سال ها در ابعاد و اشکال مختلف در محاکم خانواده 
مطرح و منتج به حکم شده اند، پارامترهای گوناگون 
قضایی  مراجع  نزد  خانواده  موضوع  طرح  به  منجر 

رصد وارزیابی شود.
 تبعات ابتدایی و زودگذری چون باالرفتن سن 
ازدواج،پایین آمدن آمار ازدواج و به موازات آن افزایش 
نرخ طالق حلقه ی گمشده ای دارد ، تا این نگاه در 
بدنه قانون گذاری ما ایجاد نشود که تصمیم گیری 
نسبت به حقوق زوجین،شرایط تشکیل زندگی مشترک 
و انشاء حکم و مصوبه در این فقره با اتخاذ تصمیم 
راجع به معامالت و داد و ستدهای بازار متفاوت است 

آش همان آش وکاسه همان کاسه است.
سمینارها  و  ها  درهمایش  کرات   به  و  بارها 
متخصیصن امر با ادبیات گوناگون بر این امر مشترک 
به  خانواده  حقوق  به  پرداختن  که  اند  ورزیده  اصرار 
با خلقیات  انسان  دو  به  راجع  معنای  تصمیم گیری 
متفاوت در شرایطی جدید است و از همه مهم تر اینکه 
ایشان قرار است با قرائت عباراتی ظرف چند دقیقه 
تمامی خصوصیات  تکالیفی شوند که  و  واجد حقوق 
ذاتی بشر اعم ازاحساسات،تعقالت،نیازهای جسمانی 
و...در آن نهفته است و بخش عمده ای از نیازهای 
همین  با  روحی   و  جسمی  از  اعم  انسان  طبیعی 
آن  واجابت  تامین  شده،تمنای  تحریک  ساده  اتفاق 
را از طرف مقابل دارد بی آنکه بداند شریک راهش 
افراد  و  پردازان  نظریه  دارد!!  چه  و  خواهد  می  چه 
متخصص مسائل مرتبط با چنین موضوعاتی هریک 
در قالب مقاله،سخنرانی،طرح های پژوهشی و... یافته 
توجه  عمر  اما  اند  کرده  واگو  را  علمی خویش  های 
زمانی  مدت  با  است  برابر  علمی  های  یافته  این  به 
عزیز  مدعوین  گوارش  دستگاه  در  سمینار  ناهار  که 

هضم می شود.
اینکه تصور کنیم اصلی ترین چالش حول پرونده 
بابت  بازداشت مرد  یا عدم  بازداشت  های مهریه در 
عدم پرداخت مهریه خالصه می شود اشتباه بزرگی 
است که سال ها به کرات به گونه های مختلفی تکرار 
شده وسبب اشتباه بزرگتری شده که  تصور می شود 
می توان با 4تا ماده و تبصره نسبت به حل مسائل 

خانوادگی اقدام کرد.
علمی  مختصات  و  آماری  های  داده  بر  بنا  اما 
فردی-اجتماعی  در حقوق خانواده،روانشناسی  حاکم 
و...قوانین مربوط به نهاد ازدواج و حقوق خانواده مصرح 
در قانون مدنی منبعث از قواعد فقه امامیه متعلق به 
دوره ای از تاریخ است که بنا بر مستندات فقهی مردان 
آن دوره به جهت تعدد زوجات بعضا درگیر موضوع 
وطی به شبه می شدند!!)مثال بازگشت مردان جنگی 
از محل رزم در کتب فقهی از جمله لمعه دمشقیه در 
باب  وطی به شبه قابل توجه  است ( ذکر مثال هایی 
از این دست در جهت تایید عدم تطابق برخی موازین 
فقهی کتاب نکاح ،طالق ،استیالء)تملک کنیز توسط 
تهمت  مظان  در  که  زنی  کردن  )لعنت  ارباب(،لعان 
قواعد  تغییر  زمینه  که  است  حدی  زناست(و...به 
حقوق خانواده را توجیه شرعی کند خاصه اینکه  به 

ازاولین  شرعی،  اصول  و  فقهی  قواعد  این  موازات 
امت  حکام  بودن  روز  به  باب  در  شیعیان   پیشوای 
متعددی  احادیث  جامعه  اولویت مصلحت  و  اسالمی 

نقل شده است.
مسئله  در  خمینی  امام  جمله  از  معاصر  فقهای 
فقهی  قواعد  اصالح  یا  تغییر  بر  مکان  و  زمان  تاثیر 
مباحث مفصلی مطرح کرده اند که حاصل این اجتهاد 
بنابر مصلحت امت اسالمی اذن به تغییر قواعد فقهی 
مانند  به قواعدی  استداللی  تایید چنین  است که در 
تسخیر تشریعی،تسخیر تکوینی و یا قاعده مصلحت 

استناد می شود.
شهید مطهری ضمن پذیرش لزوم تغییر برخی 
قواعد فقهی در تبیین مصلحت جامعه به عنوان دلیل 
های  اندیشه  برشمردن  ضمن  فقهی  قواعد  تغییر 
حکومت  ی  شیوه  ره(به  خمینی  خویش)امام  استاد 
شیوه  تفسیر  با  فرمایند  ،می  اشاره  ع  المومنین  امیر 
اندیشی  مصلحت  به  راجع  ع  امیرالمومنین  حکومت 
ایشان در زمان خالفت خویش و توجه به مسائل روز 
جامعه و بهره گیری از مشورت متخصصین مصادیقی 
دیده می شود  ،که می توان در اصالح ساختار اساسی 
قوانین مدنی در موضوعات مرتبط با حقوق خانواده و 
روابط زوجین به آموزه های ایشان استناد کرد.شهید 
مطهری در باب مصلحت حکومت و جامعه و نقش 
مصلحت مردم در تغییر و تفسیرقانون از خطبه های 
امیرالمومنین ع)شماره17۵( ونامه به مالک اشتر چنین 
تفسیر کرده اند که مستفاد از سخنان گهربار حضرت 
گرو  در  قانونی  و  حکومتی  مصلحت  که  است  این 
رعایت قوانین و اجرای درست آن است و با گذشت 
زمان نیز باید قانون را بررسی و در آن حک)حذف( و 
اصالح الزم را ایجاد کرد مگر در مورد کتاب خدا که 
حکم آن ابدی و ازلی است)جایگاه مصلحت در سیره 

و سخن امام علی(
پیرامون چگونگی  به دو دهه است که  نزدیک 
اجرا و مطالبه مهریه انواع و اقسام بخشنامه ها و آیین 
نامه ها را امتحان کرده ایم که به گواه پرونده های 
جاری دادگاه های خانواده هیچ یک از این بخشنامه 
ها حتی برای مدتی کوتاه نیز کارگشا نبوده اند.بد یا 
خوب باید پذیرفت که مقررات حاکم بر روابط زوجین 
هیچ  جامعه  فعلی  شرایط  با  مدنی  قانون  در  مصرح 
با  است  الزم  ندارد.لذا  عملی  سازگاری  و  سنخیت 
بهره گیری از کارشناسان خبره در حوزه های مختلفی 
مانند روانشناسی فردی ،مشاوران خانواده و استادان 
حقوق خانواده  و...در قالب یک طرح پژوهشی ملی 
و....  خانواده،زوجین،فرزندان  حول  مطروحه  مسائل 
های  آموزه  بر  منطبق  روز  استانداردهای  بر  بنا  را 
مذهبی-ملی،نیازهای روز جامعه و...تجزیه و تحلیل 
کرده و سپس به استناد خروجی های حاصل از چنین 
مبنای  بر  آزمایشی  قوانین  قالب  در  هایی  پژوهش 
به  را  و...  خانواده  حقوق  اجتماعی  ساختار  تغییرات 
و  بخشنامه  به  اگر  اینصورت  غیر  داد.در  تغییر  مرور 
آیین نامه های زود گذر گره کار باز می شود بیایید 
همین فردا اعالم کنید تعیین سکه به عنوان مهریه 
ممنوع شد!!آیا بر فرض چنین مقرره ای مشکل حل 

می شود؟؟
*وکیل دادگستری

مهریه، مشکل بزرگ پرونده های دادگاه خانواده

در بازدید وزیر صمت از گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت:

رونماییازنامخودروی»تارا«درمرکزتحقیقاتایرانخودرو
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بودجهجهاددانشگاهیمتناسبباعملکردایننهادنیست
عملکرد  مجلس،  در  پاسارگاد  و  ارسنجان  مرودشت،  مردم  نماینده 
جهاددانشگاهی در بخش های مختلف را مطلوب ارزیابی و تاکید کرد که بودجه 

پیشنهادی دولت برای این نهاد متناسب با عملکرد آن نیست. 
تاسیس  سال های  طی  جهاددانشگاهی  اگرچه  کرد:  بیان  رشیدی  جالل 
تاکنون عملکرد مطلوبی در حوزه های فرهنگی، آموزشی، پژوهش و فناوری از 
خود به نمایش گذاشته اما بودجه ای که دولت ساالنه در الیحه بودجه برای این 

نهاد اختصاص می دهد متناسب با عملکردها نبوده است.
او با بیان اینکه تالش خواهیم کرد تا در کمیسیون تلفیق با نگاه مثبت بودجه 
جهاددانشگاهی برای سال آینده افزایش یابد، اعالم کرد یکی از این نگاه های 
مثبت افزایش سقف اعتباری پیش بینی شده از صندوق توسعه ارزی به بیش 1۵ 

میلیون یورو است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با اشاره به وجود مزیت های 
مرودشت،  شهرستان های  خصوصا  فارس،  استان  سراسر  در  کشاورزی  باالی 
امکان سنجی  تا  کرد  درخواست  فارس  جهاددانشگاهی  پاسارگاد از  و  ارسنجان 
برای راه اندازی مزارع گل محمدی و فرآوری این گل در قالب طرح عصاره گیری 
انجام و طراحی و هدف گذاری برای ایجاد صنایع متناسب را داشته باشند تا هم 
شاهد اشتغالزایی و هم بالقوه شدن برخی پتانسیل های کشاورزی به شکل عام در 
سراسر فارس و به شکل خاط در آن شهرستان ها باشیم.رشیدی خاطرنشان کرد: 
این شهرستان ها نه تنها قابلیت اجرای طرح عصاره گیری گل محمدی دارند بلکه 
می توان برای فرآوری داروهای گیاهی و گیاهان معطر در آنها هم برنامه ریزی کرد.

او همچنین با اشاره به این موضوع که 1۰ درصد از مراکز ناباروری کشور 
متعلق به جهاددانشگاهی است، خواستار توسعه این مراکز در سطح فارس شد.

اجرای موفق  به  پاسارگاد در مجلس  ارسنجان و  نماینده مردم مرودشت، 
اصالح نژاد دام به عنوان یکی از طرح های فناورانه جهاددانشگاهی هم اشاره و 
خواستار انجام امکان سنجی این مهم توسط جهاددانشگاهی در فارس شد تا یکی 
از چرخه های اصالح نژاد دام در این استان به ویژه شهرستان های متبوع ایجاد شود.

توانمندی های  و  فارس  استان  ظرفیت های  به  اشاره  با  همچنین  رشیدی 
نوآفرین و پشرو به فارس  باید نگاهی  این نهاد  جهاددانشگاهی، تاکید کرد که 

داشته باشد.

دولتبودجهرااصالحکندوبهمجلسبرگرداند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که 
الیحه بودجه به کار کارشناسی نیاز دارد، گفت که دولت بودجه را از مجلس بگیرد 

و اصالحاتی بر روی آن اعمال کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی درباره نقاط قوت و ضعف الیحه بودجه 14۰۰ اظهار 
کرد: دولت بودجه را بر مبنای خوش بینی نسبت به حوادث سیاست خارجی در 
سال آینده تنظیم کرده و فرض را بر کاهش تحریم ها قرار داده بدان معنا که می 
تواند فروش نفت را به باالی دو میلیون بشکه رساند یا این که قیمت نفت به ثبات 
می رسد، بر پایه این فرض، آمارها و ارقامها در بودجه طراحی شده تا دولت آینده 
بتواند اقداماتشان را انجام دهند، به همین دلیل بودجه به کار کارشناسی نیاز دارد.

بینانه تنظیم کرده است، اگر قرار است  وی افزود: دولت بودجه را خوش 
براساس خوش بینی شرایط پیش رود دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد 
شد لذا مجلس باید پیرامون کلیات الیحه بودجه بحث اساسی و کارشناسی انجام 
دهد و جزئیات را نیز با دقت مورد بررسی قرار دهد.نماینده تربت جام، تایباد و 
باخرز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اتکای بودجه به نفت گفت: متاسفانه 
درآمد  کشور به نفت متکی است و بخشی از فعالیت ها بر پایه درآمد نفتی است. 
حال این که این درآمد آسیب پذیر و بی ثبات می باشد. به همین دلیل تنظیم 
بودجه براساس درآمدهای نفتی آسیب زا خواهد بود و  باید آن را به عنوان یک 

هشدار تلقی کرد.
وی افزود: بخشی از بودجه دفاعی کشور به صندوق ذخیره ارزی ارجاع شده 
این صندوق مکانیزم خاصی داشته و برای ذخایر ارزی کشور و تصمیم گیری ها 
در این حوزه خیلی نمی توان تعیین تکلیف کرد و بخش دفاعی را به آن قسمت 
ارجاع داد ممکن است رهبری و مقامات عالی کشور تصمیمات دیگری برای ذخایر 

در نظر گرفته و نخواهند این گونه مسائل در بودجه طراحی شود.

برجامموردمذاکرهمجددقرارنمیگیرد
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین در واکنش 
به اظهارات جدید مدیرکل آژانس گفت: برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی گیرد و 

در صورت احیای آن، نیازی به سند جداگانه در مورد آژانس نیز نخواهد بود. 
به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان 
های بین المللی در وین، در واکنش به اظهارات اخیر مدیرکل آژانس در مصاحبه 
با رویترز که گفته بود برای تبیین چگونگی برگشت پذیری نقض های ایران در 
اجرای برجام در صورت احیای آن، نیاز به یک توافق یا تفاهم یا سند جدید است، 
اظهار کرد: همانگونه که قبال هم گفتم، تنها نقش آژانس، نظارت و راستی آزمایی 
اقدامات مرتبط هسته ای و ارائه گزارشات بروزرسانی واقعی در این خصوص است. 
ارائه هرگونه ارزیابی در مورد اینکه این تعهدات چگونه اجرا می شوند )به عنوان 
مثال، اشاره به عباراتی مانند نقض(، قطعا فراتر از ماموریت محوله به آژانس بوده 

و باید از آن اجتناب شود. 
وی ادامه داد آژانس نقش و سهم خود را به هنگام مذاکرات برجام ایفا نمود. 
تعهدات اعضا و وظایف آژانس به طور ظریف و دقیقی مکتوب شده و مورد توافق 

قرار گرفت و هر طرفی می داند که برای اجرای توافق چه کاری باید انجام دهد. 
نماینده ایران اظهار کرد برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی گیرد و در صورت 
احیای آن، ضرورتی برای یک سند، توافق یا تفاهم جدید در رابطه با نقش آژانس 

نیز وجود ندارد. نیازی نیست که وضعیت را پیچیده تر کنیم.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس  بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی اختصاصی 

با رویترز مدعی شد که بازگشت به خانه اول در برجام ممکن نیست.
وی تصریح کرد: نمی توانم تصور کنم که آن ها بیایند و به سادگی بگویند “به 
خانه اول بازگشتیم« چراکه که خانه اولی دیگر وجود ندارد. واضح است که باید 
پروتکل یا توافق یا تفاهم یا یک سند کمکی باشد که به طور واضح قید کند که 
باید چه کار کنیم.گروسی در ادامه افزود: مواد ]هسته ای[ بیشتری وجود دارد. میزان 
اعالم  نیز  و مسائل بیشتری  است  بیشتر شده  نیز  تعداد سانتریفیوژها  و  فعالیت ها 
می شود. پس همه این ها چه می شوند؟ این سوالی برای آن هاست تا در سطح سیاسی 
در خصوص آن تصمیم گیری کنند.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخش 
دیگری از صحبت های خود گفت: آنچه که من می بینم این است که ما در حال 
دور زدن کامل و بازگشت به دسامبر 2۰1۵ هستیم.گروسی در این بخش از سخنان 
خود به ماه پیش از اعمال محدودیت های توافق هسته ای علیه ایران اشاره داشت.

پاسخندادنبهدشمنانآنانرادچاراشتباهمیکند
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، گفت: عدم پاسخ به دشمنان آن ها را دچار 
اشتباه محاسباتی می کند چرا که قوی شدن یعنی مقاوم شدن در برابر تهدیدات و 

توانمند شدن در پاسخ دادن به تهدیدات.
شناخت  در  زارعی  سردار  اساسی  نقش  به  اشاره  با  جاللی  غالمرضا  سردار 
تخصصی جنگال و زیرساختهای الکترونیکی در جنگ گفت: اقدامات شایان توجه 
این مرحوم چه در ابتدا و چه در انتهای جنگ، بخشی بزرگ از ارتباطات در جنگ 
هشت ساله را سامان بخشی کرد و در پیروزی رزمندگان اسالم نقش پررنگی ایفا کرد.

افتخار  سند  دو  جانبازی،  افتخار  از  غیر  زارعی  سردار  اینکه  بیان  با  وی 
دهنده  رشوه  فرد  با  قاطع  برخورد  گفت:  داده اند،  جای  خود  کارنامه  در  نیز  مهم 
در مجلس و گریه های از سر عشق و تعصب نسبت به کشور در جریان تصویب 
به  بلکه  نیست  لباس  به  پاسداری  که  مدعاست  براین  شواهدی  جمله  از  برجام 

تفکر، عقیده و باور است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه گریه های دکتر زارعی از نبود 
صداقت در برخی افراد بود، تصریح کرد: شاید راز و رمز گریه های وی از آینده برجام 
بود که با بصیرت سیاسی و روشن می دید که چه اتفاقاتی در آینده روی خواهد داد.

جاللی با بیان اینکه گریه آن مرحوم از اعتمادی بود که برخی به امضای دشمنان 
داشتند تصریح کرد: گریه ایشان ناشی از والیت پذیری ایشان بود که معنای حرف 
رهبری را که فرمودند به غربی ها اعتماد ندارم را درک کردند. بنابراین این گریه را 
می توان به عنوان سنبل غیرت ملی و عزت در ادبیات سیاسی کشور بازشناسی کرد.

اختاللروانیخودشیفتگانکسبشهرتدرفضایمجازی
فضای  که  همان گونه 
کسب  ن  مکا ا ی  ز مجا
برای  را   ... و  شهرت  دانش، 
همان  به  است،  کرده  فراهم  کاربران 
ایجاد  برای  بستری  می تواند  نیز  اندازه 
نامتعارف  رفتارهای  و  ترس  خشونت، 
باشد، رفتارهایی که زنگ خطر انحطاط 
فرهنگی جوامع را بلند کرده است، از این 
رو اقدامات سلبی قانون در جهت ممانعت 
از فعالیت مروجان رفتارهای نامتعارف در 
شمار  به  معقول  امری  مجازی  فضای 
میزان  و  اعمال  نحوه  نوع،  اما  رود  می 
مجازاتی که برای چنین افرادی در نظر 

گرفته می شود جای بحث و تامل دارد.
معتقدند  روانشناسان  از  بسیاری 
افراد با رفتارهای نامتعارف و خودشیفته 
اختالل  رای  دا مجازی  فضای  در 
اوصاف  این  با  هستند؛  روانشناختی 
سال  چندین  تعیین  نظیر  مجازاتی  آیا 
حبس می تواند برای بازدارندگی چنین 
افرادی راهگشا باشد؟ و سوال می شود 
جایگزینی مداوای روان بهتر از  زندان 
و حبس نیست؟؛ در این زمینه گفت و 
گویی با یک مشاور و روانشناس داشته 

ایم که در ادامه می آید.  
دکتر علیرضا شریفی یزدی مشاور 
و روانشناس اجتماعی درباره علت تمایل 
جوانان به کسب شهرت از طرق نامتعارف 
در فضای مجازی به ایسنا گفت: معموال 
افراد دارای تیپ شخصیتی نمایشی که 
دچار اختالل اضطراب هستند با نمایش 
خود و کسب توجه و نظر دیگران سعی 
در کاهش اضطراب دارند و یا افراد دارای 
اختالل خودشیفتگی که بر خالف ظاهر 
بی عیب و نقص خود از اعتماد به نفس 
با کسب  پایینی برخوردارند سعی دارند 
شهرت در فضای مجازی این نقص را 
خودشیفتگی  و  محوری  خود  طریق  از 

معکوس جلوه  دهند.
* تیپ شخصیتی نمایشی در زنان 

بیشتر از مردان است
این روانشناس افزود: تیپ شخصیت 
نمایشی در بین خانم ها بسیار بیشتر از 
آقایان است و به همان نسبت نیز این 
مردان  از  بیشتر  زنان  میان  در  رفتارها 
دیده می شود. همچنین چنین رفتارهای 

تکانه ای، نمایشی و هنجارشکنی ها غالبا 
دوره  جوانی  اوایل  و  نوجوانی  دوره  در 

جوانی رخ می دهد.
وی ادامه داد: همچنین افرادی که 
حس خود کم بینی دارند و یا از اعتماد به 
نفس و عزت نفس کمی برخوردارند نیز 
گرایش بیشتری به فعالیت در این فضا 
برای کسب شهرت از طرق نامتعارف دارد 
چراکه فضای مجازی امکان جذب باالی 
فراهم  راحتی  به  را  یا طرفدار  و  فالوور 
کرده است. از سوی دیگر برخی از این 
طرفداران و فالوورها نیز از خشم رسوب 
کرده مزمنی رنج می برند که آن ها را به 
این سو کشیده است و یا از سر کنجکاوی 
و همزاد پنداری، فرد مشهور مجازی را 

دنبال می کنند.
نامتعارف  شهرت  پی  در  افراد   *

اختالل روانی دارند
اجتماعی  روانشناس  این  گفته  به 
فضای  در  که  افرادی  اکثریت  معموال 
طرق  از  شهرت  کسب  پی  در  مجازی 
و  روانی  اختالل  دچار  نامتعارف اند 
شخصیتی هستند که به هر قیمتی سعی 
در دیده شدن دارند. این افراد نیازمندند 

که تحت درمان قرار گیرند.
شریفی یزدی درباره نحوه مقابله 
افرادی  چنین  گفت:  افرادی  چنین  با 
یقیقا نیازمند مداخله روانشناسی هستند 

و زندان و مجازات این چنین نمی تواند 
بازدارنده تکرار جرم آن ها باشد چراکه 
مجرمین حرفه ای گاها به طور مکرر و 
زندان  اما  بوده اند  زندان  طوالنی مدت 
آن ها را به خالف های بزرگ تر ترغیب 

کرده است.
* مجازات اجبار به مداوای روانی 

به جای زندان
وی معتقد است از منظر روانشناختی 
برای بازدارندگی از تکرار جرم می توان 
عام  کارهای  انجام  نظیر  مجازات هایی 
در  فعالیت  رسانی،  خدمات  المنفعه، 
موسسات خیریه و حتی اجبار برای تحت 
درمان روانشناس قرار گرفتن افرادی که 
نامتعارف در فضای  فعالیت  به  محکوم 
سالمت  راستای  در  بوده اند  مجازی 
را  بودن  مفید  ایجاد حس  و  فرد  روان 

در نظر گرفت.
این مشاور معتقد است که همیشه 
درصد اندکی از رفتارهای خودنمایی و 
اما  دارد  وجود  جوامع  در  هنجارشکنی 
شبکه های  نظیر  پدیدی  نو  رسانه های 
دیده  افزایش  برای  را  زمینه  اجتماعی 
فراهم  رفتارها  این  و  افراد  این  شدن 
ابتدا  با آن  کرده است که برای مقابله 
را  رسانه ای  سواد  و  آگاهی  باید سطح 
تمایل  احتمال  اینگونه  تا  داد  افزایش 
به انجام رفتارهای نامتعارف در فضای 

مجازی کاهش یابد.
در  خانواده  نقش  یزدی  شریفی 
جلوگیری از چنین رفتارهای نامتعارفی 
را مهم دانست و افزود: خانواده ها بجای 
نصیحت، تهدید و دروغ و بزرگ نمایی 
مسائل برای فرزندان خود باید واقعیات 
اگر  و  کنند  بیان  برایشان  را  موجود 
نتوانستند در این راه موفق باشند می توانند 
بهره  روانشناسان  و  مشاوران  کمک  از 

ببرند. 
سالم  تفریحات  نیازمند  جامعه   *

است
که  جامعه ای  در  داد:  ادامه  وی 
نیست  مطلوب  آن  تفریحی  امکانات 
یا  ندارند،  مناسبی  سرگرمی  مردم  و 
سرگرمی های موجود به قدری گران است 
که همه مردم امکان دسترسی به آن ها را 
ندارند و ... طبیعتا هنجارشکنی ها و بروز 
و ظهور چنین رفتارهایی قابل پیش بینی 
است. بخشی از این هنجارشکنی ها به 
سبک  زندگی،  سبک  فشارهای  علت 

تفریح و... است.
شریفی یزدی در انتها توصیه کرد: 
باید انواع سبک زندگی را در جامعه به 
رسمیت بشناسیم و صرفا به سبک زندگی 
خاص و رسمی مورد تایید نپردازیم چراکه 
افراد  و هنجار شکنی  لجاجت  اینگونه، 

جامعه را افزایش می دهیم.
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ثبتنامداوطلبانکنکورارشداز409هزارفرگذشت
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بیش از 4۰۹ هزار نفر در آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 14۰۰ و بیست و ششمین المپیاد علمی- دانشجویی 

کشور ثبت نام کردند.
فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 
در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی 

از طریق کنکور کارشناسی ارشد سال 14۰۰ صورت می پذیرد.
وی افزود: فرصت ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
14۰۰ و بیست و ششمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور از یکشنبه 16 آذر ۹۹ 

آغاز شد و با توجه به مهلت تمدید شده 26 آذر ۹۹ به پایان رسید.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: ثبت نام منحصراً به 
صورت اینترنتی و از طریق سایت اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام 
شد. وی یادآور شد: با پایان مهلت ثبت نام تعداد 4۰۹ هزار و 7۸4 نفر در آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 14۰۰ و بیست و ششمین المپیاد علمی- دانشجویی 

کشور ثبت نام کردند.
زرین آمیزی اظهار داشت:  بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 14۰۰ در روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 خردادماه 

14۰۰ برگزار خواهد شد.

زمانآغازبتنامکاردانیناپیوستهوکارشناسیپیوسته
دانشگاهآزاد

سوابق  اساس  بر  صرفًا  دانشجو  پذیرش  رشته  انتخاب  و  نام  ثبت  زمان 
تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بهمن ماه ۹۹ دانشگاه 

آزاد اسالمی اعالم شد.
دانشگاه آزاد اعالم کرد ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های 
پیوسته  ناپیوسته و کارشناسی  آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی  دانشگاه  تحصیلی 
نیمسال دوم که پذیرش برای آنها صرفًا براساس سوابق تحصیلی انجام می شود، 

از یکشنبه 3۰ آذرماه آغاز می شود.
داوطلبان می توانند از روز یکشنبه با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش 
و فارغ التحصیلی ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب 
آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام 

و انتخاب رشته اقدام کنند.

درعلومانسانیخیلیسریعمیتوانیمبهمرجعیتعلمیبرسیم
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در حوزه علوم انسانی ایده های 

زیادی داریم و می توانیم خیلی سریع به مرجعیت علمی برسیم.
غالمحسین رحیمی گفت: یکی از توفیق های مهم علوم انسانی ما ارتباط و 
پیوند زدن شاخه های مختلف علوم انسانی با شاخه های مختلف علوم طبیعی است.

وی افزود: مسئله کلی تر بحث پژوهش در علوم انسانی است. اینکه آیا واقعًا 
ماهیت پژوهش در علوم انسانی با علوم دیگر متفاوت است یا نه.

رحیمی با طرح این پرسش که چرا ما باید در انتشار نتایج تحقیقات مان در علوم 
دیگر موفق باشیم در سطح دنیا ولی اصاًل توفیقی در علوم انسانی نداشته باشیم، 
در حالی که تعداد رشته های علوم انسانی ما و حتی مقاطع تحصیلی و تکمیلی ما 
در علوم انسانی بیشتر از رشته های علوم دیگر است، تصریح کرد: اگر پژوهش در 
این علوم یک ماهیت دارند، چرا آنجا به آن توفیق دست پیدا کردیم و در علوم 

انسانی این قدر عقب هستیم.
در سطح  گفت: هم اکنون  ادامه  در  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
دنیا رتبه 1۵ از نظر کمیت را داریم و بیش از 6۵ هزار سند را در سال 2۰2۰ در 
پایگاه های بین المللی نمایه کرده ایم که بخش کمی از آن در حوزه علوم انسانی است.

 رحیمی افزود: این امر به آن معنا نیست که پژوهش های علوم انسانی کم 
آیا اهتمام نکردیم، یا مشکل دیگر  اعتبارند و یا بی اعتبارند. سوال این است که 
بوده است؛ مشکل زبان هیچ وقت نباید جلوی این مسئله بگیرد. اصل این است که 

محقق ما محتوای تالش خودش را در قالب استاندارد منتشر کند.

نجاتکارگرپساز2روزگرفتاریدرمخزنسوخت
معاون خدمات شهر شهرداری گفت: کارگری که به مدت دو شبانه روز در 
یک مخزن زیرزمینی سوخت گرفتار شده بود، با تالش آتش نشانان نجات یافت.

گفتگو  در  ورامین  معاونت خدمات شهر شهرداری  قاسمی  ابوالفضل  سید 
با خبرنگار ایسنا در خصوص کارگری که به مدت دو شبانه روز در یک مخزن 
زیرزمینی سوخت گرفتار شده بود گفت: رهگذری ساعت حوالی ۹ صبح با 12۵ 
تماس حاصل می کند و اعالم می کند فردی داخل یک گودال روغن سیاهی گیر 
افتاده است ، عوامل ایستگاه آتش نشانی ورامین با اطالع از وقوع حادثه سقوط این 
فرد در مخزن زیرزمینی نفت سیاه در منطقه خیرآباد ورامین، سریعا به محل اعزام 

و با تجهیز کارگاه ؛ عملیات رهاسازی این کارگر را آغاز کردند.

پایانکارسارقزورگیرباشلیکپلیس
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یک زورگیر حرفه ای و 
کشف 7۰ فقره سرقت تلفن همراه خبر داد و گفت: ماموران کالنتری تجریش با 

شلیک تیر هوایی موفق به دستگیری متهم شدند.
سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: ماموران گشت انتظامی کالنتری 1۰1 در 
حال گشت زنی در محدوده خیابان “خزر” با فریادهای شهروندی مبنی بر سرقت 
تلفن همراهش، بالفاصله برای بررسی موضوع به شهروند مراجعه و مشخص شد 

موتورسواری تلفن همراهش را سرقت کرده است.
وی با بیان اینکه موتورسوار پس از سرقت به سرعت از  محل گریخته بود، 
ادامه داد:  بالفاصله طرح مهار سارق اجرا و ماموران به تعقیب متهم پرداختند 
و موفق شدند، پس از مدتی تعقیب  موتورسوار را که با انجام حرکات مارپیچ و 

خطرناک در حال  فرار بود، مشاهده کنند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران عنوان کرد: ماموران گشت کالنتری دستور 
توقف موتورسیکلت را اعالم ولی متهم بدون توجه به فرمان های پلیسی به فرار 
خود ادامه و به ناچار ماموران برای جلوگیری از ورود خسارت به سایر خودروها 

چند تیر هوایی شلیک و بدین ترتیب موفق به توقیف موتورسیکلت شدند.
این مقام انتظامی توضیح داد: در این عملیات پلیسی، سارق دستگیر و با 
بررسی های بیشتر تلفن همراه مال باخته کشف و متهم برای تحقیقات پلیسی 

به کالنتری “تجریش” انتقال یافت.
سرهنگ موقوفه ای با بیان اینکه متهم در کالنتری به 7۰ فقره زورگیری با 
استفاده از سالح سرد و موبایل قاپی معترف شد، اضافه کرد: متهم اظهار داشت 
با پرسه زنی در خیابان های خلوت از غفلت شهروندان که در حال مکالمه تلفنی 
بودند سوءاستفاده و موبایل آنها را سرقت می کرده و در صورت مقاومت آنان با 

تهدید سالح سرد اقدام به زورگیری می کرده است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB1۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸1۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸1۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R1۵ و R1۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.1 دیده می شود. پردازنده ی ۸1۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،76۰ دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت 
از دانش آموزان  به احتمال سوءاستفاده 
در فضای مجازی تحت عناوینی نظیر 
انتخاب دانش آموز نمونه، منتخب و ... 

هشدار داد.
با  رجبی  محمد  علی  سرهنگ 
افراد  شگردهای  و  شیوه  به  اشاره 
فضای  در  مجرم  و  گر  سواستفاده 
مجازی گفت: مجرمان فضای مجازی 
از هر شیوه و روشی برای تحقق اهداف 
مجرمانه خود استفاده می کند. یکی از 
این شیوه ها ارتبط گرفتن آنان با دانش 
شبکه های  یا  تلفن  طریق  از  آموزان 

اجتماعی است.
در  افراد  این  اینکه  بیان  با  وی 
طرف  که  می کنند  ادعا  ارتباط  این 
مقابلشان به عنوان دانش آموز منتخب 
منطقه، شهرستان، شهر و حتی استان 

ادامه  در  گفت:  است،  شده   انتخاب 
قصد  که  می شوند  مدعی  سودجویان 
ارسال بسته آموزشی رایگان به ارزش 
چند میلیون تومان را به عنوان هدیه 
دارند و چون آن فرد به عنوان دانش 
بسته  است  شده  انتخاب  نمونه  آموز 
آموزشی با تخفیف ویژه به آنن تعلق 

است. گرفته 
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه 
داد: حتی در مواردی ممکن است ادعا 
تنها  و  بود  رایگان  بسته  این  که  کنند 
کافی است هزینه پستی آن واریز شود. 
این موضوع سبب فریب دانش آموزان و 
در مواقعی حتی والدین آنان نیز می شود 
غافل از اینکه هیچ بسته ای برای این 
دانش آموزان ارسال نخواهد شد یا در 
با  بسته ای  است  ممکن  حالت  بهترین 
ارزشی کمتر از آنچه که ادعا شده بود 

به دست  فاقد کیفیت  با محصوالت  و 
دانش آموزان برسد.  

رجبی با بیان اینکه دانش آموزان 
به دلیل سن و تجربه کم به راحتی فریب 
این افراد را می خورند، گفت: حتی ممکن 
است این دانش آموزان به درگاه های 
جعلی بانکی نیز هدایت شوند و مجرمان 
اطالعات کارت بانکی والدین آنان را به 

سرقت ببرند.  
وی درباره راهکارهای پیشگیری 
جرائم گفت: کالهبرداران  نوع  این  از 
شیوه های  ز  ا ه  د ستفا ا با  یبری  سا
تلفنی،  صورت  به   اجتماعی  مهندسی 
پیامکی و یا بارگزاری محتوای جذاب 
در کانال ها و گروه های مختلف شبکه 
دانش  اعتماد  دارند  سعی  اجتماعی، 
آموزان را به خود جلب کرده و از آنان 
کالهبرداری کنند، در همین راستا نیز 
و  آموزان  دانش  به  فتا  پلیس  توصیه 

هیچ  به  که  است  این  آنان  والدین 
به  مقابل  طرف  شناخت  بدون  عنوان 

آنان اعتماد نکنند.
 در صورت مواجه شدن با محتواها 
گروه های  و  کانال ها  تبلیغات جذاب  و 
شبکه های اجتماعی و نیز طرح ادعاهایی 
نظیر انتخاب به عنوان دانش آموز نمونه 
و ... فریب آن را نخورده و موضوع را 
و  آموزش  و  مدرسه  طریق  از  حتما 

پرورش پیگیری کنند.  
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری 
ناجا  فتای  پلیس  سایبری  جرایم  از 
والدین  است  داد: همچنین الزم  ادامه 
بدون  که  کنند  تاکید  خود  فرزندان  به 
هیچگونه  آنان  اطالع  و  هماهنگی 
خرید اینترنتی نکنند و درصورت دریافت 
اینچنینی هوشیار  پیام ها یا تماس های 
باشند و بدون اطالع والدین خود کاری 

را انجام ندهند.  

هشدار پلیس در مورد سوءاستفاده از دانش آموزان در پوشش »محصل نمونه«
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زیر نظر: بهنام مومنی

احتسابسابقهسربازیباپرداختماهانه۱۳4هزارتومان
بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که بر مبنای حداقل حقوق 
لیست ارسال می کنند می توانند با پرداخت ماهی 134 هزار تومان و به صورت 

غیرحضوری دوران خدمت سربازی خود را به سوابق بیمه اضافه کنند.
حسین امیری گنجه، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ که در 
با پرداخت احتساب دوران  افزود:  جمع کارگروه طرح 3۰7۰ سخن می  گفت، 
سربازی به عنوان سابقه بیمه شدگان دیگر نیازی به حضور شخص بیمه شده 
نیست و مخاطبان می توانند با بهره گیری از طرح 3۰7۰ و از هر نقطه ایران 
تبادل  از طریق  دوران سربازی  احتساب  و  به سامانه  ورود  با  زمان  در هر  و 
پایان خدمت به صورت  با داشتن  کارت  با سازمان نظام وظیفه و  اطالعات 

کنند. اقدام  غیرحضوری 
وی در خصوص نحوه محاسبه احتساب دوران سربازی گفت: دوران سربازی 

بر اساس قانون تنها با پرداخت سهم بیمه شده به میزان 7% و بر مبنای لیست 
ارسالی محاسبه می شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار بود بر مبنای 3۰% احتساب سوابق سربازی محاسبه 
شود، بیمه شده باید بیش از 13 میلیون تومان پرداخت کند که بر اساس قانون و 

از سوی دولت و سازمان تامین اجتماعی 23% پرداخت می شود.
امیری گنجه افزود: محاسبه احتساب سابقه دوران سربازی به میزان پرداختی 
حداقلی  ارسالی  لیست  مبنای  اگر  که  است  کارفرما  سوی  از  ارسالی  لیست 
احتساب دوران سربازی 3  پرداختی  میزان  بگیریم، کل  نظر  را در  بیمه شدگان 
میلیون و 2۹۵ هزار تومان می شود که این مبلغ در 24 قسط قابل پرداخت است.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: سقف محاسبه احتساب 
سابقه سربازی 24 ماه است.

وی اجرای طرح 3۰7۰ را تحولی بزرگ در سطح تامین اجتماعی و جامعه 
مخاطبان یاد کرد و گفت: پس از اجرای طرح ساماندهی سوابق، این طرح و در 

شرایط دشوار کرونایی می تواند منشا بسیاری از تحوالت باشد.
تامین  سازمان  کرد:  تاکید  بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
اجتماعی در راستای بهبود کیفیت، سهولت و دسترسی و ارتقای خدمات بیمه ای 
و درمانی تا بهمن ماه سال جاری دوشنبه های هر هفته یک یا چند فرایند ارائه 
خدمات و در مجموع 3۰ خدمت که به صورت کامل غیرحضوری شده است، 
رونمایی می کند. پس از اجرای کامل این پروژه ساالنه تا 7۰ میلیون بار مراجعه 

حضوری به واحدهای اجرائی تامین اجتماعی کاسته خواهد شد.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1633-  یکشنبه 30 آذر 1399 اقتصاد- 

شورای  مجلس  رییس 
ینکه  ا ن  بیا با  می  سال ا
مربوط  اقتصادی  اشکاالت 
 14۰۰ بودجه  الیحه  و  دولت  این  به 
نیست، افزود: نخستین گام برای خنثی 
سازی تحریم ها، اصالح ساختار بودجه 
است که مربوط به نحوه بودجه ریزی در 

همه سال هاست.
به گزارش اداره اخبار و رسانه های 
گروهی مجلس، »محمد باقر قالیباف« 
هیات  گذشته)شنبه(  روز  جلسه  در 
عمومی دیوان محاسبات کشور با اشاره 
اقتصادی  ساختار  اساسی  اشکاالت  به 
دولتی  و  رانتی  نفتی،  همچون،  کشور 
بودن آن افزود:  تمرکز داشتن بر واردات 
به جای تولید و صادرات محدود به این 
بودجه 14۰۰ نیست و  دولت و الیحه 

یک آسیب چندین ساله است.
وی افزود: با اقتصاد نفتی، رانتی و 
دولتی نمی شود مقابل جنگ اقتصادی 
با  تحریم ها  سازی  خنثی  و  ایستاد 
شوخی  یک  اقتصادی  ساختار  چنین 

بزرگ است.
اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
زی  سا خنثی  ی  برا م  گا نخستین 
تحریم ها را اصالح ساختار بودجه دانست 
و به تدوین سند مالی بودجه در جنگ 
گفت:ساختار  و  کرد  تاکید  اقتصادی 
به  متکی  کامال  ما  کنونی  اقتصادی 
نفت بوده و یک ساختار کامال رانتی و 
دولتی است و به جای صادرات، رویکرد 

واردات دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با 
که  شرایطی  در  که  پرسش  این  طرح 
ساختار اقتصادی به جای تکیه بر تولید 
است،  متکی  سوداگری  و  داللی  بر 
اقتصادی  جنگ  به  می تواند  چگونه 
برود، تصریح کرد: سند بودجه کشور به 
عنوان سند مالی مهم آغازگر تغییر در 
دیوان ساالری و ساختار اقتصادی است؛ 
اما از دهه ۵۰ تا به امروز هیچ اصالحی 
صورت  آرمان ها  با  تطبیق  راستای  در 

نگرفته است.
سوءمدیریت اساسی ترین موضوع 

در بودجه است 
سوءمدیریت  اینکه  بیان  با  وی 
است،  بودجه  در  ترین موضوع  اساسی 
آن  های  چالش  و  بودجه  داد:  ادامه 
دولت  این  و   14۰۰ سال  به  محدود 
نیست. مقام معظم رهبری نیز در سال 
های اخیر چندین بار از دولت درخواست 
کردند تا اقدامات الزم برای اصالح سند 

بودجه را انجام دهند.
وی درباره ضرورت اصالح ساختار 
سیاست  از  منظور  داد:  توضیح  بودجه 
به  پولی  سیاست  و  دولت  جیب  مالی 
معنای جیب مردم است. زمانی که حرف 
دولت ها  یعنی  می زنیم  دولت  جیب  از 
به  با کسری تدوین می کنند  را  بودجه 
تراز  در  بر کسری  معنا که عالوه  این 
مصارف  و  پایدار  درآمدهای  عملیاتی، 

نیز با یکدیگر همخوانی ندارد.
قالیباف با بیان اینکه رهبر معظم 
ام  بودجه  کسری  فرمایند  می  انقالب 
در  کسری  داد:  ادامه  است،  الخبائث 
سیاست مالی به کسری در سیاست پولی 
از طریق  یعنی جیب مردم  منجر شده 
پولی،  پایه  افزایش  ها،  بانک  ناترازی 

افزایش نقدینگی و ... خالی خواهد شد.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
بازار  به  که  جایی  آن  از  اینکه  بیان  با 
افزایش یافت،  کار توجهی نشد داللی 
تصریح کرد: در جنگ اقتصادی کنونی 
سهم تحریم در مشکالت کنونی نسبت 

به سوءمدیریت کمتر است.
قالیباف با بیان اینکه زمانی که به 
سمت تولید نرویم بازار کار تعطیل می 
هزار  هزار   ۹ حدود  کرد:  اضافه  شود، 
میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شد اما 
این نقدینگی به سمت تولید نرفت و از 
بازار سرمایه به سمت بازار کار هدایت 
شد به گونه ای که پراید 2۵ میلیونی به 

12۰ میلیون تومان رسید.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان 
با بیان اینکه مشکالت کنونی در کشور 
اینکه همه  بر  قابل حل است مشروط 
نظارت  گفت:  بایستیم،  هم  کنار  در 
که  چرا  است  قانونگذاری  از  تر  مهم 
با این اقدام احکام ناقص و بالاستفاده 

مشخص می شود.
مجلس  ینکه  ا بیان  با  لیباف  قا
یازدهم در راستای اصالح ساختار بودجه 
گام نخست را محکم برمی دارد، تصریح 
کرد: اصالح ساختار بودجه را نمی توان 
یکساله انجام داد اما مجلس یازدهم این 

کار را از امسال آغاز می کند.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
شجاعت  با  باید  ینکه  ا بر  تاکید  با 
ادامه  کنیم،  اعالم  را  بودجه  کسری 
گزارش  محاسبات  دیوان  هرچند  داد: 
نسبت  را   13۹۸ سال  بودجه  تفریغ 
زودتر  ماه  یک  گذشته  های  سال  به 
می  ایجاد  سوال  این  اما  کرد،  تدوین 
شود که چرا نظارت بر خط نیست؟ البته 
از نظارت برخط محدود کردن  منظور 
دستگاه های اجرایی و مدیران نیست 
باید به  اما گزارش های تفریغ بودجه 
نحوی باشد که بتوان جلوی آسیب ها 
را در زمان اندک گرفت و اشکاالت را 

اصالح کرد.
مدیر  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  شود،  حمایت  امین  و  قوی 
دفاع  مدیران  این  تصمیمات  از  باید 
این  از  نظارتی  های  دستگاه  و  کرده 

افراد پشتیبانی کند.
قالیباف ادامه داد: هرگز یک گام 
نشینی  عقب  بودجه  ساختار  اصالح  از 
معظم  مقام  که  همانگونه  و  نمی کنیم 
رهبری فرموده اند در رفع تحریم و خنثی 
کردن  خنثی  با  اساس  تحریم  کردن 
اصالح  با  نیز  امر  این  و  است  تحریم 

سند بودجه آغاز خواهد شد.
اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
افزود: دیوان محاسبات باید 4 رویکرد 
مردمی  هوشمندسازی،  سازی،  شفاف 
دستورکار  در  را  وکارآمدسازی  سازی 
خود قرار دهد این فلسفه ها خطی نبوده 

و در هم تنیده هستند.
از موازی کاری  قالیباف جلوگیری 
و  کرده  تاکید  دستگاه ها  هم پوشانی  و 
گفت: دولت باید به دنبال کوچک سازی 
به  باشد  تمرکزگرایی  از  جلوگیری  و 
به  خدمت  تولید  جای  به  که  گونه ای 
تولید  رود چرا که  سمت خرید خدمت 
خدمت در دستگاه های دولتی حدود سه 
برابر بیشتر نسبت به بخش خصوصی 

هزینه بر است.
رییس مجلس شورای اسالمی با 
از  کوتاه،  برخط  گزارشات  اینکه  بیان 
و  کرده  جلوگیری  اجرا  زمان  در  خطا 
موجب کار بهتر می شود، تصریح کرد: 
هرچند ممکن است ارائه گزارشات برخط 
نباشد  ممکن  دستگاه ها  تمامی  برای 
که  گزارشات شرکت هایی  می توان  اما 
می کنند  دریافت  را  بودجه  بیشترین 
مثال  طور  به  کرد.  تدوین  اینگونه  را 
هرچند 3۸۰ شرکت دولتی موجود است 
به  این شرکت ها  بودجه  اما ۸3 درصد 
بنابراین  می یابد  تخصیص  شرکت   3۰
می توان در مرحله اول 3۰ شرکت مذکور 

را تعیین تکلیف و بررسی کرد.
و  حزبی  سیاسی،  نگاه  هرگونه 
غیرشرعی  و  غیراخالقی  امر  مچ گیری 

است
گزارش های  اینکه  بیان  با  وی 
برخط و سنواتی باید حرفه ای و مستقل 
هرگونه  کرد:  فه  اضا شود،  تنظیم 
امر  مچ گیری  و  حزبی  سیاسی،  نگاه 

غیراخالقی و غیرشرعی است.
رییس نهاد قانونگذاری کشورمان 
بودجه  تفریغ  گزارش  اینکه  بیان  با 
نخبگان،  دانشگاهیان،  اختیار  در  باید 
گیرد  قرار  مردم  و  مجلس  نمایندگان 
که این امر یکی از مصادیق شفاف سازی 
است، ادامه داد: باید آسیب شناسی بودجه 
سال ۹۸ در اختیار رسانه ها و نمایندگان 
قرار گیرد، با تحقق این مهم از آنجا که 
اشکاالت موجود در بودجه ۹۸ در اختیار 
نمایندگان کمیسیون تلفیق قرار می گیرد 
می تواند به آنها در بررسی بودجه سال 

آینده کمک کند.
مشکالت  به  اشاره  با  قالیباف 
حال  در  کرد:  تصریح  مردم  معیشتی 
افراد  جزو  مردم  از  بسیاری  حاضر 

حقوق بگیر از صندوق های بازنشستگی 
تنها  و  نیستند  لشگری  و  کشوری 
تراکنش مالی آنها پرداخت یارانه است 
با  کنونی  تورم  با  افراد  این  بنابراین 
دارند که  کار  و  بسیاری سر  مشکالت 

باید برای آنها فکری اساسی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشت: حضرت امام خمینی 
)ره( فقه را از کنج حجره ها و حوزه ها 
جاری  مسلمانان  و  مومنان  قلب  به 
فقه  ثمره  اسالمی  انقالب  و  کردند 
مبانی  و  بیت  اهل  فرهنگ  اسالمی، 
مورد  دلیل  همین  به  بود.  کریم  قرآن 
انقالب  و  گرفت  قرار  جامعه  قبول 

اسالمی پیروز شد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه با 
پیروزی انقالب اسالمی همه ظرفیت 
های موجود را در دیوان ساالری که 
هیچ نسبتی با ارزش ها و آرمان های 
گذاشتیم،  نداشت،  اسالمی  انقالب 
نیز  نکته  این  به  باید  البته  داد:  ادامه 
های  ماه  در  دشمن  که  کرد  توجه 
ابتدایی پیروزی انقالب از طریق گروه 
های مختلف درصدد براندازی انقالب 
جنگ  با  م  نجا سرا و  بود  اسالمی 
در  دیوان ساالری  تحمیلی سبب شد 
با  کشور شکل بگیرد که هیچ نسبتی 
امام  و  اسالمی  انقالب  های  آرمان 

نداشت. خمینی 
نخست  دهه  در  افزود:  قالیباف 
ایستادگی  درگیر  توان  تمام  با  انقالب 
فرصت  و  بودیم  تهاجمات  مقابل  در 
اصالح دیوان ساالری را نداشتیم. البته 
با کنار رفتن بنی صدر، ساختاری مبتنی 
بر مردم و آرمان های انقالب اسالمی 
و معاد باوری در جبهه ها شکل گرفت 
تکیه  با  را  باعث شد جنگ تحمیلی  و 
پشت  شرعی  و  دینی  های  ارزش  بر 

سر گذاشتیم.
اخیر  دهه  در  اینکه  بیان  با  وی 
کشور درگیر تحریم و جنگ اقتصادی 
دشمن  داد:  ادامه  است،  عیار  تمام 
نتوانست در جنگ نظامی نتیجه دلخواه 
خود را به دست آورد زیرا فرهنگ جهاد 
شهادت، معادگرایی و روحیه انقالبی در 

فضای عمومی کشور حاکم بود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان 
تبلور  و  نماد  سلیمانی  شهید  افزود: 
سیستم دفاع مقدس است که یک تنه 
انقالب اسالمی را تا مدیترانه پیش برد 
و امنیت کشور را تضمین کرد به گونه 
ای که کشور ما در حال حاضر در حوزه 

امنیت به آرامش رسیده است.

پیامتبریکمدیرعاملبانکسینا
بهمناسبوالدتحضرتزینب)س(وروزپرستار

مدیرعامـل بانـک سـینا در پیامـی، والدت حضرت 
زینـب کبـری)س( و روز پرسـتار را بـه مدافعان سـالمت 
کشـور بـه ویـژه پرسـتاران عزیـز و گرامی تبریـک گفت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بانک سـینا، متـن پیام 
دکتـر ایمانی بدین شـرح اسـت:

»حضـرت زینـب)س( اسـوه عـزت طلبـی، عدالـت 
خواهـی و اسـتقامت اسـت. بـزرگ بانویـی کـه در خانـه رفیـع امامـت و در دامان 
کرامـت، پـرورش یافـت. بـا شـهامت و شـجاعت پرچـم پرافتخار نهضت عاشـورا 
را برافراشـته نـگاه داشـت و تسـلی بخـش مصائـب بازمانـدگان قیـام کربال شـد.

سـالروز والدت دّر درخشـان مهـر و عاطفـه حضـرت زینـب کبـری)س(، به 
پاس جانفشـانی ها و فداکاری پیشـقراوالن نظام سـالمت، روز پرسـتار نامگذاری 
شـده اسـت. فرشـتگان سـپید قامتی که با مهربانی و لطف در سـخت ترین لحظات 
بیمـاری و درد، بـه ویـژه در ایـام پرالتهاب فعلی شـیوع کرونا، سرسـختانه در صف 

مقـدم مبـارزه ایسـتاده انـد و التیام بخـش تن های رنجور هسـتند.
ایـن روز بهتریـن فرصـت بـرای یـادآوری مجاهـدت هـای بی وقفـه جامعه 
شـریف پرسـتارانی اسـت کـه بـا ازخودگذشـتگی و عطوفـت و مهـر همـواره بـه 
دنبـال تسـکینی بـرای آالم بیمـاران هسـتند و در این راه، خسـتگی نمی شناسـند.

اینجانب، میالد مسـعود حضرت زینب)س(، نماد صبر، شـجاعت و اسـتقامت 
و روز پرسـتار را به تمامی حافظان سـالمت، پرسـتاران و منادیان انسـانیت و ایمان 
تبریـک و تهنیـت عـرض مـی نمایـم و از درگاه خداونـد متعال برای ایـن عزیزان، 

سـربلندی، سـالمتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم«.

آغازبانکداریدیجیتالدربانکدی
بانکـداری دیجیتـال در بانـک دی بـا راه انـدازی 
خدمـت افتتـاح حسـاب غیـر حضـوری در بسـتر همـراه 

بانـک و اینترنـت بانـک جدیـد کلیـد خـورد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک دی، محمدعلی 
بخشـی زاده عضو هیئت عامـل و معاون فناوری اطالعات 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: بـا توجه به آمـاده سـازی زیر 

سـاخت های الزم بـرای اجرایـی شـدن بانکداری دیجیتـال در بانـک دی، با تغییر 
نـرم افزارهـای همـراه بانـک و اینترنـت بانـک، ورود بانـک بـه عرصـه دیجیتالی 

آغاز شد. شـدن 
وی بـا اشـاره بـه ظهـور پدیـده دیجیتالـی شـدن خدمـات مالـی و بانکی در 
عرصـه بانکـداری مـدرن و لـزوم ورود بانک هـای ایرانـی بـه این عرصـه تصریح 
کـرد: بانـک دی بـا مدنظر قـرار دادن ضرورت حرکـت به سـمت دیجیتالی کردن 
فرایندهـای ارائـه خدمـت، پـس از تکمیـل مجموعـه ماشـین های بانکی شـامل؛ 
خودپـرداز، خودگـردان، پایانـه غیـر نقد، کیوسـک کارت هدیـه و خودبانک، در گام 
ابتدایـی بـا تغییر نـرم افزارهای همراه بانـک و اینترنت بانک دی، اقدام به توسـعه 
دامنـه خدمـات غیرحضوری خود کرده اسـت که فرایند افتتاح حسـاب غیرحضوری 
و تعریـف امضـای دیجیتـال برای مشـتریان در زمره مهمترین این خدمات اسـت.

وی افـزود: فرآینـد شـروع اسـتفاده از خدمـات و تعریـف مشـتری یکـی از 
مهمتریـن فرآیندهـا در نظـام بانکـی اسـت که بانـک دی بـا تغییر نـرم افزارهای 
همـراه بانـک و اینترنـت بانـک، قابلیت افتتاح حسـاب غیرحضـوری و احراز هویت 

دیجیتـال را بـرای مشـتریان در بسـتری امـن و راحـت فراهم کرده اسـت.
بخشـی زاده بـا اشـاره بـه گسـترش شـیوع ویـروس کرونـا و لزوم اسـتفاده 
حداکثـری مشـتریان از خدمـات غیرحضـوری بانکـی گفـت: بـا توسـعه بانکداری 
دیجیتـال در بانـک دی مشـتریان می تواننـد با کاسـتن از رفت و آمدهـای خود به 
شـعب و دسترسـی شـبانه روزی بـه خدمـات بانکی، قسـمت عمـده ای از خدماتی 
را کـه از شـعبه دریافـت می کردنـد، از ایـن پـس به آسـانی و در نهایت سـرعت و 

امنیـت بـه صـورت غیر حضـوری دریافـت کنند.
معـاون فنـاوری اطالعـات بانـک دی بـا اعـالم اینکـه بـه زودی فراینـد 
غیرحضوری درخواسـت تسـهیالت نیز برای مشـتریان طراحی خواهد شـد، گفت: 
بانـک دی بـا چشـم انداز یک بانـک دیجیتالی کارآمـد، امن و سـهل، در نظر دارد 
بـا روزآمـدی کلیـه خدمـات خـود و گسـترش دامنـه خدمـات غیرحضـوری، نقش 
خـود را در اکوسیسـتم مالـی- بانکـی کشـور و افزایش رضایت مشـتریان ایفا کند.

والدت مناسبت به ملل اعتباری موسسه عامل مدیر تبریک پیام
حضرتزینب)س(وروزپرستار

صلی اهلل علیک یا عقیله الطالبین
در روز پنجم جمادی االولی سـال ۵ هجری قمری 
در شـهر مدینـه در خانه مولـی الموحدیـن)ع( و از مادری 
کـه محـور کائنـات بودنـد دختـری پـا بـه عرصـه وجود 
گذاشـت کـه بعدهـا در حماسـه ی کربـال چنـان جریـان 
سـازی و اثرگـذاری از خـود بجای گذاشـت کـه تا همین 

امـروز ایـن نهضت ادامـه دارد.
عظمـت و بزرگـی جایـگاه ایـن بانـوی عظیم الشـان بـر هیچکس پوشـیده 
نیسـت و دوسـت و دشـمن درایـت، صبـوری، فصاحـت، سـخنوری، و فضیلت این 

بانـوی ارجمنـد را تصدیـق و تاییـد مـی کنند
حضـرت زینـب )س( بـا وجود فداکاری هایـی که در واقعه عاشـورا انجام 
دادنـد از امـام زمـان خود حضـرت زین العابدیـن )ع( و دیگر بیمـاران ومصیبت 
دیـدگان نیـز پرسـتاری نمودنـد کـه این امر باعث شـد در کشـور مـا روز میالد 
حضـرت زینـب)س( را روز پرسـتار نـام نهادنـد امـروز کـه قریب به یکسـال از 
ابتـالی مـردم عزیـز کشـورمان بـه ویـروس منحوس کرونـا می گـذرد و کادر 
درمـان و در راس آن پرسـتاران عزیـز کشـورمان مخلصانـه و جـان برکـف در 
خـط مقـدم ایـن جنـگ بـا از خـود گذشـتگی جـان خـود را در دسـت گرفته و 
همچنـان بـی منـت و چشمداشـت در حال ارائـه خدمت به هموطنـان عزیزمان 
هسـتند برخـود وظیفـه مـی دانیـم کـه ایـن روز عزیـز را بـه کادر غرورآفریـن 
درمـان بـه ویـژه پرسـتاران عزیزمـان در اقصـی نقـاط ایـران اسـالمی تبریک 
و تهنیـت عـرض نمـوده و از خداونـد بـرای تمـام ایـن زحمـات و تـالش هـا 

جـزای خیـر مسـالت نماییم.
در پایان از پیشـگاه حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( عاجزانه توفیق و بهروزی 
عزیـزان کادر درمـان و حسـن عاقبـت برای تـک تک هم میهنان عزیـزم در جای 

جـای این کره خاکی را خواسـتارم.
والسالم علی عباداهلل الصالحین

سید امین جوادی
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

فرصت4روزهبرایشرکتدرقرعهکشیجوایزجشنوارههپ
بانکملیایران

تا پایان جشنواره هپ کانون جوانه های بانک 
ملی ایران و امکان بهره مندی از جوایز نفیس آن، 

فقط 4 روز دیگر فرصت باقیست.
ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
جوایز ارزنده این جشنواره شامل کمک هزینه خرید 
ارزش  به  PS4 هر کدام  بازی  چهار عدد کنسول 

1۰۰ میلیون ریال، کمک هزینه خرید 1۰ عدد گوشی تلفن همراه هر یک 
به ارزش 6۰ میلیون ریال و کمک هزینه خرید ۵۰ عدد ساعت هوشمند 
هر یک به ارزش 1۰ میلیون ریال، به قید قرعه به نوجوانانی تعلق خواهد 
گرفت که در طول مدت برگزاری جشنواره، اپلیکیشن هپ را از طریق سایت 
بانک ملی ایران، استورهای بازار، مایکت و چارخونه و یا ارسال عدد 2 به 

شماره 1۰۰۰۰۵۵66 دریافت و نصب کنند.
اپلیکیشن هپ جدیدترین محصول کانون جوانه های بانک ملی ایران 
و یک اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است که با توجه به نیاز نوجوانان به 
اختیار  در  آنها،  مالی  پرورش هوش  با هدف  و  اقتصادی  دانش  فراگیری 
کاربران قرار گرفته است و در بخش های مختلفی مانند مدرسه اقتصاد، 
مدرسه هوش مصنوعی، مدرسه کسب و کار، مدرسه شهروندی، مدرسه 
مشاوره و هدایت تحصیلی، همیار پلیس، کتابخانه دیجیتال، بازی و انیمیشن 

و ... مطالب مفید و متنوعی را ارایه مي کند.
الزم به ذکر است، پس از پایان این جشنواره، کانون جوانه های بانک 
ملی ایران جشنواره های دیگری را برای کاربران فعال اپلیکیشن هپ در 

دستور کار خود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:
برایبازگشتبهسقفتولیدنفتآمادگیداریم

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: توانایی بازگشت 
به تولید حداکثری نفت را در این شرکت حفظ کرده ایم و برای بازگشت به 

سقف تولید مصوب وزارت نفت آمادگی داریم.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی دنیای جوانان از وزارت نفت، 
»احمد محمدی«  افزود: امید زیادی داریم تحریم ها در آینده برطرف شود 
و شاهد حداکثر تولید و صادرات و بازپس گیری حق مان در اوپک باشیم.

وی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اقدام های مورد 
نیاز برای بازگشت به تولید را آغاز کرده است، یادآور شد: البته این اقدام ها 
در گذر زمان همیشه در حال انجام بوده و با توجه به سیاست جدید دولت 
و وزارت نفت این مسئله با شدت و سرعت بیشتری در دستور کار قرار 

گرفته و در حال انجام است.
با وجود  محمدی توضیح داد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
کاهش تولید دوره تحریم ها، براساس وظیفه ذاتی خود همواره در پی تولید 
حداکثری بوده و این آمادگی همواره مدنظر و در برنامه کاری ما بوده 
است. در این راستا براساس یک برنامه پایشی و مدون از سوی ستاد این 
ادارات ستادی پیگیر این  شرکت، شرکت های بهره بردار و مدیریت ها و 
موضوع بوده ایم و در این مسیر یک سری اقدام ها و پروژه ها در دستور کار 
قرار گرفت که به واسطه این فعالیت ها اکنون در وضعی هستیم که هر 
زمانی که مأموریت بازگشت به تولید حداکثری داده شود، به محض ابالغ 
توسط وزارت نفت، تقریباً همه تولید پیش از تحریم، قابل تحقق خواهد بود.

وی با بیان اینکه این امکان هست که در کوتاه ترین زمان ممکن به 
میزان تولیدی که قبل از تحریم ها یعنی اردیبهشت ۹7 داشتیم، دست یابیم، 
ادامه داد: برنامه پایش در دوره قبل هم بود، گرچه در آن دوره از تحریم، 
فشار کمتر بود. در این دوره میزان فشارها و مشکالت روی صنعت نفت 
بیشتر بود. در واقع باید بگویم که تحریم های این مقطع با هیچ دوره ای 
حتی با دفاع مقدس هم قابل مقایسه نیست، اما براساس تمهیدات ویژه 

در برنامه پایشی، توانایی بازگشت به تولید حداکثری را حفظ کردیم.
به گفته محمدی، با وجود تحریم ها، تولید خوراک پاالیشگاه ها به 
افزون بر آن،  صورت کامل و بدون لحظه ای توقف تداوم داشته است. 
نزدیک به 1۵ هزار قلم کاال با همکاری شرکت های داخلی بومی سازی 
شده است و البته مشکالتی برای برخی از کاالها که باید از خارج تأمین 
به  تحریم کنندگان  که  است  این  اصلی  نکته  اما  داشت،  وجود  می شد، 

هدفشان نرسیدند.
وی گفت: معتقدم سربازان خط مقدم با فرماندهی مناسب حوزه وزارت 

در این جنگ اقتصادی سربلند بودند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره آخرین وضع 
عنوان کرد:  این شرکت هم  نفت  تولید  افزایش  و  نگهداشت  طرح های 
پیشرفت بسته های 2۸ مخزن از 14 درصد تا باالی 6۵ درصد متغیر است 
و آثار تولیدی برخی از طرح های این مجموعه از جمله طرح های منصوری، 
کبود و نرگسی در دو سه ماه آینده محقق می شود. بخش عمده ای از آنها 
نیز در نیمه اول و دوم 14۰۰ به تولید خواهند رسید و بقیه نیز در سال 

14۰1 به سقف ظرفیت تولید مورد نظر می رسند.   

افزایششماردکلهاینفتوگازآمریکابرایچهارمین
هفتهپیاپی

شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد که شمار دکل های نفت 
و گاز آمریکا برای چهارمین هفته پیاپی افزایش یافته است. 

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت های انرژی ایاالت متحده شمار 
دکل های نفت و گاز آمریکا را برای چهارمین هفته پیاپی افزایش دادند، زیرا 
تولیدکنندگان نفت شیل با باقی ماندن قیمت نفت خام در حدود 4۵ دالر 
برای هر بشکه از ماه نوامبر تاکنون، فعالیت های حفاری را از سر گرفتند.

بیکرهیوز در گزارش روز جمعه )2۸ آذرماه( خود آورده است که با 
افزایش هشت دستگاه، مجموع دکل های حفاری آمریکا در هفته منتهی 

به 1۸ دسامبر جمعه )2۸ آذرماه( به 346 دستگاه رسید.
تعداد کل دکل های حفاری فعال در این هفته 467 دستگاه و ۵7 

درصد کمتر از مدت مشابه آن در سال گذشته میالدی بود.
شمار مجموع دکل های حفاری آمریکا از ماه اوت و زمانی که تعداد 
آنها به کمترین تعداد ثبت شده در میان داده های این شرکت )مربوط به 

سال 1۹4۰( یعنی 244 دستگاه رسیده بود، افزایش یافته است.
پنج دستگاه  با  این هفته،  آمریکا در  فعال  نفتی  مجموع دکل های 
افزایش به 263 دستگاه یعنی باالترین تعداد از ماه مه رسید، این در حالی 
است که شمار دکل های گازی با دو دستگاه کاهش به ۸1 دستگاه رسید.

با وجود اینکه قیمت نفت آمریکا از آغاز سال جاری میالدی به  دلیل 
تضعیف تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا حدود 2۰ درصد کاهش یافته، 
امید به بهبود شرایط اقتصاد جهانی با کاهش محدودیت های اعمال شده 
برای مهار ویروس کرونا سبب شده است قیمت آن در هشت ماه اخیر 

حدود 16۰ درصد افزایش یابد.
نفت خام دبلیوتی آی آمریکا در هفته مورد اشاره  4۸ دالر برای هر 

بشکه معامله شد که باالترین قیمت آن از ماه فوریه بود.
شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا شاخصی برای پیش بینی تولید 

نفت این کشور در آینده، مورد توجه فعاالن بازار نفت است.

پیشبینیاحتماالتافزایشقیمتدرآینده
تاثیر  گفت:  نفت  قیمت  افزایش  بینی  پیش  درباره  کارشناس  یک 
تا ۹ ماه طول  بود، حداقل 6  بازار نفت سریع نخواهد  بر  واکسن کرونا 
خواهد کشید تا شاهد تاثیر واکسن بر بازار نفت باشیم، اما اگر مشکالت 
حل شود می توان انتظار قیمت ۵۵ تا 6۰ دالر را داشت اما نمی توان 

بیش از این قیمت را پیش بینی کرد.
مرتضی بهروزی فر با تاکید بر اینکه هر کشوری که بخواهد وارد 
بازار نفت شود نیاز به اجازه کشورهای دیگر ندارد و این مساله تنها شامل 
حال ایران نمی شود، تصریح کرد: ایران هم برای فعالیت در بازار نفت به 

اجازه هیچ کشوری نیاز ندارد.
وی با بیان اینکه کشورهایی همچون روسیه و عربستان به دنبال 
کاهش  معنی  به  تولید  افزایش  این  که  میدانند  و  تولید هستند  افزایش 
ایجاد شود  قیمتی  اگر یک جنگ  یعنی  است.  به ضررشان  و  قیمت ها 
کشورهای صادرکننده نفت همچون روسیه و عربستان بیشترین صدمه را 
خواهند دید، گفت: هیچ کشوری برای ورود به بازار و افزایش تولید اجازه 
نخواهد گرفت ولی اگر بخواهد خارج از روال هایی که درنظر گرفته شده 
افزایش تولید داشته باشد به خودش و بقیه ضرر وارد می کند.به گفته این 
کارشناس حوزه انرژی اما ایران یک حالت متفاوتی با دیگر کشور ها دارد 
چراکه شدیدترین تحریم ها را تحمل کرده و صادرات آن کاهش یافته 

است و آنچه که اکنون صادر می شود با هزینه باال صورت و می گیرد.
بهروزی فر با بیان اینکه اگر ایران بتواند وارد بازار شود تحت هر 
شرایطی از افزایش تولید ضرر نخواهد کرد و کشورهایی متضرر خواهند 
شد که اکنون حجم باالی صادرات و درآمد باال دارند، گفت: تصور من این 
است که جنگ قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و کشورها مجبور به پذیرش ایران 
هستند اما اگر جنگ قیمت نیز اتفاق بیفتد ایران کمترین ضرر را خواهد 

دید چراکه وضعیت ایران از حالت فعلی بدتر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه عربستان و روسیه می توانند برای ورود ایران مانع 
تراشی کنند اما دود آن به چشم خودشان خواهد رفت، اظهار کرد: چراکه 
ایران کمترین حجم صادرات را با روش های پیچیده، قیمت ارزان دارد و 

برای وصول مطالبات نیز با مشکل مواجه است.

رییس مجلس:

بااقتصادنفتی،رانتیودولتینمیشودمقابلجنگاقتصادیایستاد
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زیر نظر: محمد امامی

دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران بر لزوم پرداخت عیدی 
و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال 
تاکید کرد و از کارفرمایان خواست در 
حد توان پرداخت عیدی کارگرانشان را 
به روزهای پایانی سال موکول نکنند تا 
کارگران از این طریق اقالم و مایحتاج 

مورد نیاز را تهیه کنند.
ابوی اظهار کرد بر اساس  هادی 
میزان عیدی کارگران،  قانون کمترین 
معادل دو برابر حداقل مزد و بیشترین 
حداقل  برابر  سه  معادل  آن  میزان 
کار  عالی  شورای  مصوب  دستمزد 
کارگران  به  باید  کارفرمایان  که  است 

خود بپردازند.
اساس  بر  امسال  داد:  ادامه  وی 
گزارشهایی که از رصد میدانی داشتیم 

صنفی  واحدهای  کارگران  از  برخی 
کرده  دریافت  نوعی  به  را  خود  عیدی 
اند و کارفرمایان آنها پرداختی هایی به 
به حساب  اند که  کارگران خود داشته 

عیدی گذاشته شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران افزود: به دلیل کرونا و 
تعطیلی بیشتر کارگاهها و کسب و کارها، 
به کارگران و کارفرمایان  فشار زیادی 
فوق  کاری،  های  شیفت  و  آمد  وارد 
العاده ها و اضافه کاری ها حذف شد. 
در بعضی واحدها به دلیل رکود و مختل 
شدن فعالیت، کارگران خانه نشین شدند 
و برخی دیگر از کسب و کارها با اعمال 
محدودیتهایی ادامه فعالیت پیدا کردند 
درآمد  فاقد  کارگران  که  آنجا  از  لذا 
تامین کننده هزینه های زندگی هستند 

از کارفرمایان خود خواسته اند که تمام 
یا بخشی از عیدی را بپردازند تا از این 
طریق مشکالت و گرفتاری هایشان را 

برطرف کنند.
درد  به  پایان سال  از  قبل  عیدی 

کارگران می خورد
ز  ا خی  بر   ، ی و گفته  به 
عیدی  که  توجیه  این  با  کارفرمایان 
آن  عنوان  مثل  سال  پایان  پاداش  و 
از  شود  داده  سال  انتهای  در  باید 
آخر  ماههای  در  پرداختی  هرگونه 
روزهای  به  را  آن  یا  خودداری  سال 
به  کنند  می  موکول  ل  سا نی  یا پا
توانند  نمی  کارگران حتی  که  نحوی 
آن  از  را  الزم  استفاده  عید  از  بعد 
سال  اول  ماههای  همان  در  و  ببرند 
نو تحت تاثیر تغییر قیمت حامل های 

انرژی، آب و برق و کرایه تاکسی ها 
ارزش و اثر خود را از دست می دهد.

در  کارفرمایان  کرد:  توصیه  ابوی 
کارگران  پاداش  و  عیدی  توانشان  حد 
بدهند  آنها  به  پایان سال  از  قبل  تا  را 
ازدحام  دلیل  به  سال  انتهای  در  چون 
واریز  و  ها  پرداختی  بانکها،  شلوغی  و 
شود؛  می  مواجه  مشکالتی  با  حسابها 
سال  پایان  از  قبل  مبلغ  این  از طرفی 
موکول  و  خورد  می  کارگران  درد  به 
سال  از  بعد  یا  عید  به شب  آن  کردن 
نو کمکی به معیشت کارگران نمی کند 
لذا ایرادی ندارد که کارفرمایان عیدی 
و پاداش را پیش از اتمام سال بپردازند 
تا کارگران بتوانند اسباب و مایحتاج مورد 
نیاز زندگی را فراهم کنند و به اصطالح 

به زخم زندگی بزنند.

یک مقام صنف کارگران:

عیدی قبل از پایان سال به درد کارگران می خورد
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اینکه  بیان  با  دلخواه 
کاهش  موجب  کرونا  شیوع 
7۰ درصدی جابجایی مسافر 
ایالم  استان  در  قبل  به سنوات  نسبت 
شده است، گفت: تعداد 3 هزار 4۸6 نفر 
معادل ۸3 درصد از فعاالن بخش حمل 
و نقل جاده ای استان ایالم تسهیالت 
6 و 12 میلیون تومانی دریافت کرده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
ایالم، در نشست خبر  استان  جاده ای 
با اصحاب رسانه استان ایالم در فضای 
زمستانی  طرح  کرد:  اظهار  مجازی، 
راهداری در سطح جاده های استان از 
22 آذرماه سال جاری آغاز شده که در 
از عوامل  این طرح 32 گروه عملیاتی 
آالت  ماشین  و  تجهیزات  همراه  به 
در  روزی  شبانه  صورت  به  تخصصی، 

جاده های ارتباطی استان آماده ارائه 
اینکه   بیان  با  دلخواه«  نوراهلل   «
راهداری  اساسی  اولویت های  از  یکی 
استان، حذف  ای  نقل جاده  و  و حمل 
و اصالح نقاط حادثه خیز در طول راه 
های مواصالتی استان است، ابراز کرد: 
این اداره کل برای حذف نقاط حادثه خیز 
به 2 صورت امانی و پیمانی وارد عمل 
شده و از ابتدای سال جاری تاکنون ۵3 
نقطه به صورت امانی حذف شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
و  حذف  اینکه  بیان  با  ایالم  ای  جاده 
به  نیز  خیز  حادثه  مکان   24 اصالح 
صورت کشوری به راهداری ایالم ابالغ 
برنامه ریزی  با  ابراز کرد:   شده است، 
خیز  حادثه  نقطه   24 شده  انجام  های 
خواهد  رفع  سال   ۵ مدت  در  ابالغی  
شد و تا کنون نیز ۸ نقطه از این نقاط 

و  حذف  ایالم  استان  در  خیز  حادثه 
اصالح شده است.

ماهه     ۸ در  اینکه  بیان  با  وی 
کاال  میلیون  نیم  و  یک  جاری  سال 
در سطح این استان جابجا شده است، 
جابجا  کاالی  میزان  این  کرد:  تصریح 
جاده  نقل  و  حمل  ناوگان  توسط  شده 
ای استان، نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 1۰ درصد رشد نشان می دهد.

ارائه  به  اشاره  با  ادامه  در  دلخواه 
تسهیالت کرونایی به رانندگان سیستم 
حمل و نقل بار و مسافر استان، گفت: 
فعاالن  از  نفر   2۰۰ و  هزار   4 تاکنون 
شامل  جاده ای  نقل  و  حمل  بخش 
در  مسافربری  شرکت های  و  رانندگان 

سامانه کارا ثبت نام  کرده اند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ایالم  ابراز کرد: از این تعداد 
3 هزار 4۸6 نفر معادل ۸3 درصد این 
افراد تسهیالت 6 و 12 میلیون تومانی 
با  کل  اداره  این  است،   کرده  دریافت 
رسانی  خدمات  کروناه  ویروس  شیوع 
در  را  استان  نقل  و  حمل  ناوگان  به 

دستور کار قرار داد و با همکاری سایر 
نهادها و دستگاه های خدمات رسان و 
حمایتی حدود ۵۰۰ بسته حمایتی بین 
این عزیزان توزیع شده است هر چند که 
این خدمات جوابگوی خسارات وارده به 
این عزیزان ناشی از شیوع کرونا نیست.

وی یادآور شد: تالش شده است 
که از تمام توان و ظرفیت ها در راستای 
فعاالن   به  حمایت  و  خدمات  رائه  ا
جاده  نقل  و  حمل  سیستم  رانندگان 
ای استان که در اثر شیوع کرونا دچار 
خسارات های فراوانی شده اند استفاده 
شود اما خسارت های ناشی از کرونا در 

بخش حمل و نقل بسیار زیاد است.
گر  ا  : د کر ن  بیا ه  ا لخو د
تعداد  و  ایالم   استان  جمعیت،وسعت 
را  استان  در  فعال  سنگین  خودروهای 
مراکز  تعداد  لحاظ  به  بگیریم،  نطر  در 
معاینه فنی خودروهای سنگین در استان 
مشکلی نداریم و در حال حاضر 2 مرکز 
معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح 
استانی یکی در شهر آبدانان و یکی دیگر 
دارند که عالوه  فعالیت  ایالم  در شهر 

بر ارائه خدمات به خودروهای سنگین 
استان، به خودرهای سنگین استان های 

همجوار نیز خدمات ارائه می دهند. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
کرد: خسارت  تصریح  ایالم   ای  جاده 
و  بخش حمل  به  از سیل  ناشی  های 
میزان  از  بیش  استان  های  راه  و  نقل 
تسهیالتی بوده است که اختصاص پیدا 
کرده است اما با برنامه ریزی انجام شده، 
خوشبختانه  پیمانکاران در اجرای طرح 
های مربوط به سیل پای کار بوده اند و 
هم اکنون 2 پروژه مرتبط با سیل بیش 
از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و 
تالش می شود که طرح های مربوط 
به سیل تا پایان سال جاری تکمیل و 

به بهره برداری برسند.
شیوع  دلیل  به  شد:  یادآور  وی  
کرونا و اعالم محدودیت ها و ممنوعیت 
های ابالغی، ایالم همچون سایر استان 
های کشور با کاهش 7۰ درصدی تردد 
مسافر همراه بود و این امر مهم سبب 
ناوگان  بخش  یه  چشمگیری  خسارت 

حمل و نقل شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان ایالم خاطرنشان کرد: 
ایالم همزمان با سایر استان های کشور 
کار هوشمند سازی جاده ها را به صورت 
آنالین و بدون حضور فیزیکی و توسعه 
دوربین های تردد شمار نظارتی و ثبت 
تخلفات را در دستور کار قرار داده است.

دلخواه یادآور شد: در حال حاضر 
سطح  در  تخلفات  ثبت  دوربین   1۰4
باشد،  می  فعال  استان  این  راههای 
پایان  تا  میزان  این  شود  می  تالش 
سال آینده به 13۸ دوربین افرایش یاب

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم:

۳هزارو4۸۶نفرازفعاالنحملونقلجادهایتسهیالتکرونایی
دریافتکردهاند

به منظور گسترش و تقویت امر آموزش و پژوهش؛
نامه تفاهم فناوری و علم پارک و ایالم گاز پاالیش

امضاءگردند
پاالیشگاه گاز ایالم و پارک علم و فناوری ایالم در زمینه پژوهش، فن 

آوری، تجاری سازی و آموزش تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به نقش پراهمیت حمایت 
از جامعه نخبگان و فرهیختگان، گفت:  های پارک علم و فناوری ایالم 
به منظور رفع نیاز هاي پژوهشي، تحقیقاتي و آموزشي در حوزه انرژی و 
از تخصص  بهره مندی  و  یافته  سازمان  و  مستمر  منظم،  ارتباط  برقراری 
های علمی، تحقیقاتی، تجهیزاتی، آزمایشگاهی و امکانات بالقوه و بالفعل 
طرفین، این تفاهم نامه بین شرکت پاالیش گاز ایالم و پارک علم و فناوری 

ایالم منعقد شده است.
“روح اله نوریان” در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری های پژوهشی و 
فناوری، از اعالم آمادگی این شرکت برای استفاده از ظرفیت های فناورانه 
ایجاد شده در پارک علم و فناوری ایالم در راستای پایداری و رونق تولید 
ارتقاء فناوری  این پاالیشگاه خبر داد و اظهار داشت: در کنار اهمیت  در 
در این پاالیشگاه، توجه به بومی سازی فناوری و توانمندسازی شرکتهای 
دانش بنیان از رویکردهای مدیریت ارشد این شرکت بوده و حوزه پژوهش 
و فناوری این شرکت ماموریت دارد به صورت عملی در زمینه فناوری و 
نوآوری در مسیری اقدام نماید که خروجی آن برای صنعت بخصوص حوزه 

نفت و گاز قابل بهره برداری باشد.
وی از بهره برداری این پاالیشگاه از فناوری های روز دنیا و نگاه 
افزود:  و  داد  خبر  مختلف  های  زمینه  در  مشکالت  حل  برای  علمی 
پرورش  ای  و تحصیلکرده  نیروهای جوان، خالق  ایالم  گاز  پاالیشگاه 
نیاز است برای موضوعاتی همچون ثبت اختراع، بومی سازی  داده که 
دو  همکاری  فناوری،  و  علم  پارک  با  غیره  و  سازی  تجاری  فناوری، 

باشد. داشته  جانبه 
امکان  بررسی  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل 
انسانی  نیروی  و  افزاری  نرم  و  افزاری  از ظرفیت های سخت  استفاده 
طرفین از اهداف این قرارداد همکاری است، تصریح کرد: انتظار میرود 
با توجه به انعقاد تفاهمنامه فی مابین و استقرار دفتر مرکز رشد در این 
بعنوان  بتواند  کشور  غرب  گاز  پاالیشگاه  تنها  عنوان  به  صنعتی  مکان 
انرژی  فناور در حوزه نفت، گاز و  برای توسعه واحدهای  شتاب دهنده 

نماید. نقش  ایفای 
“نوریان” خاطر نشان ساخت: واحد پژوهش و فناوری این شرکت بعنوان 
انعقاد قریب  با  ایران  از واحدهای سرآمد در سطح شرکت ملی گاز  یکی 
به 3۰۰ قرارداد در قالب طرح های پژوهشی، طرح اینترشیپ و حمایت از 
پایان نامه های دانشجویی، در ۵ سال اخیر نقش خوبی در حوزه پژوهش، 
تحقیقات و فناوری با نگاه به ماموریت اصلی شرکت که تولید پایدار، پاک 

، ایمن و بهره ور می باشد، ایفا نموده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان ایالم نیز به بیان دستاوردها و نقطه 
نظرات پارک ایالم در خصوص تعامل سازنده با شرکت پاالیش گاز ایالم 
پرداخت و ابراز امیدواري کرد که همراهي و حمایت مدیران ارشد، منجر به 
گشایش فصل جدیدي از همکاري های متقابل و توسعه فناوري در حوزه 

انرژي استان گردد.
بالغ بر 12۰ شرکت و هسته فناور  افزود:  “دکتر کامران طاهر پور” 
و 1۸ شرکت دانش بنیان در پارک ایالم در حوزه هاي مختلف مشغول 

فعالیت مي باشند.
پژوهش  شورای  اعضاء  و  مدیرعامل  دیدار،  این  در  است؛  گفتنی 
شرکت پاالیش گاز ایالم از نمایشگاه محصوالت دانش بنیان و فناورانه و 
محصوالت حوزه پیشگیري از بیماري کرونا در پارک علم و فناوري ایالم 
بنیان  فناور و دانش  پتانسیل هاي شرکت هاي  توانمندي ها و  بازدید و 

پارک ایالم به نمایش گذاشته شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز:
احیای4۱واحدصنعتیراکدونیمهفعالدر9ماهه

اولسالجاری
صنعتی  ی  ک ها شهر کت  شر مل  عا یر مد  - ی کبر ا  - ج کر
مشکالت  شدن  برطرف  و  تولید  نع  موا رفع  بر  کید  تا لبرزضمن  ا
برای  شرکت  این  های  برنامه  و  ها  حمایت  از  تولیدی،  واحدهای 
شهرک های  در  نیمه  فعال  و  راکد  صنعتی  واحدهای  فعال سازی  باز 

د. دا لبرزخبر  ا استان  صنعتی 
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرز؛ حمید 
رضا عقاب نشین در بازدید از شهرکهاي صنعتی اظهار کرد: با هماهنگی ها 
و برنامه ریزی های انجام شده و با برگزاری جلسات ستاد تسهیل تالش 
می شود در سال جاری 1۰۰ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در شهرک 

های استان به چرخه تولید بازگردند.
وی ادامه داد: در ۹ ماه سال جاری، تاکنون 41 واحد صنعتی راکد 
برنامه  که  اند  بازگشته  تولید  چرخه  به  استان  صنعتی  های  شهرک  در 
جاری  سال  پایان  تا  راکد  واحد   1۰۰ اندازی  راه  تحقق  برای  ها  ریزی 

ادامه خواهد داشت.

مانورسراسریاصالحولتاژبرقدراصفهانبرگزارشد
توزیع  شرکت  پروژه  کنترل  و  نظارت  دفتر  کربالیی-مدیر  علیرضا 
برق شهرستان اصفهان بیان کرد: این مانور با هدف اصالح ساختار شبکه 
به مشترکین در مناطق  برق رسانی  افزایش کیفیت  به منظور  برق  ولتاژ  و 

حاشیه شهر برگزار شد.
به صورت  کارکنان  از  نفر   2۰۰ به  نزدیک  داد:  ادامه  سلجوقی  امیر 
مستقیم و 3۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم در قالب گروه های اجرایی، نظارتی 
و مدیریتی فعالیت خود را در روز پنجشنبه 27 آذرماه از ساعت هشت صبح 
آغاز کرد ند تا اقدامات در نظر گرفته شده را به منظور کاهش مشکالت 

برق مناطق حاشیه شهر انجام دهند.
او در ارتباط با اهداف این مانور گفت: ارتقاء سطح آمادگی کارکنان برای 
مقابله با شرایط بحرانی، افزایش ایمنی کارکنان فنی، احداث پست هوایی، 
انشعاب،  اصالح  سرویس،  کابل  تعویض  معابر،  روشنایی  سیستم  اصالح 
اصالح ولتاژ و تعادل بار و نصب سیستم اتصال زمین شبکه هم افزایی و 
تقویت ظرفیت های بالقوه داخل سازمان، ارزیابی عملیاتی گروه های اجرایی 
و فنی و افزایش رضایتمندی مشترکین و شهروندان از جمله اهداف دیگر 

برگزاری این مانور بود .
بیان  با   1۰ منطقه  برق  مدیر  صادقیان  حسین  مهندس  ادامه  .در 
استفاده شده است،  پیشرفته  و  روز  به  از تجهیزات  مانور  این  در  اینکه 
گرم،  خط  روش  به  کار  انجام  سیستم های  از  بهره گیری  کرد:  بیان 
سامانه های  از  استفاده  و  نگهدار  خود  کابل های  به  سیم  شبکه  تبدیل 
از جمله تجهیزات  دارای مشکل  نقاط  به منظور شناسایی  تحلیل شبکه 
به کارگیری شده در این مانور بود تا بتوان مشکالت برق رسانی را در 
تلفات،  افزود: کاهش حداکثری  رساند.صادقیان  به حداقل  حاشیه شهر 
افزایش کیفیت برق رسانی، کاهش میزان استفاده های غیرمجاز از برق، 
ولتاژهای  اضافه  احتمال  کاهش  تنگ،  و  باریک  معابر  در  کارگیری  به 
ناشی از رعدوبرق، کاهش خطر آتش سوزی در مناطق مشجر و جلوگیری 
از تخریب محیط زیست و مرگ حیوانات، امکان افزایش ظرفیت خط و 
نصب مدار جدید بر روی پایه ها، آزادی عمل بیشتر در طراحی خطوط 
به دلیل کاهش فاصله حریم کابل های خود نگهدار، تسریع در احداث، 
از  مسی  سیم های  به  نسبت  آن  قیمت  کاهش  و  ایمنی  سطح  افزایش 

نگهدار هستند. کابل های خود  مزیت های  جمله 
اصفهان  شهرستان  برق  توزیع  شرکت  کارکنان  کرد:  خاطرنشان  او 
در ایام شیوع ویروس کرونا به صورت 24 ساعته در خدمت مردم هستند 
و برگزاری چنین مانورهایی در افزایش کارایی و آمادگی آنان بسیار مؤثر 

خواهد بود.
او تصریح کرد: این مانور از مجموعه مانورهای سراسری شرکت توزیع 
برق است که به صورت ماهیانه و در حوزه های تخصصی در حال اجرا است. 
مانورهای انجام شده بیش تر در ارتباط با پایداری شبکه توزیع برق بوده و 

این بار در خصوص اصالح ساختار ولتاژ برق بود.

بیشاز2۳کیلومترازرودخانههایاستاندرجهت
آبگذریسیالبالیروبیشد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن ؛ مهندس وحید خّرمی 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن در چهارمین 
جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران گیالن 
که به ریاست دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن تشکیل شد، با اعالم این خبر 
گفت : تا کنون ۵/11 کیلومتر از رودخانه های منتهی به تاالب انزلی از جمله 
نرگستان ، خمسر و چمثقال الیروبی صورت گرفته  و به زودی الیروبی 3 
کیلومتر از رودخانه »خوبک« منتهی به تاالب انزلی نیز آغاز می گردد. وی 
در خصوص الیروبی رودخانه ها در جهت آبگذری سیالب در دیگر نقاط 
استان  افزود : رودخانه سید علی اکبری در الهیجان به طول 12 کیلومتر 
الیروبی شد و به زودی الیروبی رودخانه شلمانرود در شهرستان لنگرود به 
طول ۵/6 کیلومتر آغاز خواهد شد . مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
با اشاره به بند )و( تبصره )۸( قانون بودجه سال 13۹۹ کل کشور گفت : به 
منظور تامین بخشی از کسری منابع اعتباری مورد نیاز طرح های ساماندهی 
و الیروبی رودخانه های در معرض یا مستعد وقوع سیالب، به شرکت های آب 
منطقه ای استان ها اجازه داده شده تا بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای 
را در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران واگذار و از 
محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح های 

بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیالب اقدام کنند.

شهرداریبهمحالتکمبرخورداررشتتوجهویژهای
دارد

شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
رشت، شهردار رشت در حاشیه بازدید از محالت دخانیات و ولکس با بیان 
اینکه بازدیدهای میدانی و دیدار چهره به چهره با مردم بدون شک آثار و 
تبعات بسیار خوبی برای شهر رشت و رفع مشکالت آن به دنبال دارد عنوان 
کرد: ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر و باخبر شدن از مطالبات به حق مردم و 
شهروندان رویکردی است که بنده به آن اعتقاد داشته و نتایج آن را بسیار 
مثبت می دانم.احمدی حضور خود در دو محله دخانیات و ولکس و گفت وگو 
با برخی از اهالی این مناطق را سازنده و بسیار راهگشا خواند و تصریح کرد: 
بازدیدهای میدانی، سنجش عملکرد، شناسایی ضعف ها و اطالع از کمبود 
از جمله اهداف اصلی مقوله مدیریت شهری محسوب می شوند. امکانات 

وی توزیع مناسب اعتبارات و بودجه در کل شهر را از دیگر تبعات مثبت 
بازدیدهای میدانی دانست و یادآور شد: ۵۵ محله در سطح شهر رشت وجود 
دارد بنابراین ما در مجموعه مدیریت شهری خود را موظف می دانیم که بر 
اساس اعتبارات، اولویت ها و با هدف رفع کاستی های موجود به این دسته 

از محالت توجه کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم :
روشنایی و شبکه ولتاژ اصالح اجرایی مانور آغار

معابراستانایالم
با  ایالم همزمان  معابر  روشنایی  و  ولتاژ شبکه  اصالح  اجرایی  مانور 

سراسر کشور در مناطق مختلف این استان آغاز شد.
مانور اجرایی اصالح ولتاژ شبکه و روشنایی معابر ایالم روز پنجشنبه 

همزمان با سراسر کشور در مناطق مختلف این استان آغاز شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم در حاشیه برگزاری 
این مانور اجرایی به خبرنگار ایرنا، گفت: این مانور با هدف استاندارد سازی 
و پایش ولتاژ و تعدیل روشنایی معابر به مدت 2 روز در شهرهای مختلف 

برگزار می شود.
هادی شیرخانی افزود: 4۰ تیم عملیاتی فنی و اجرایی با دستگاه های 
خودرو سبک و سنگین در سطح 11 شهرستان  استان در این مانور حضور 

دارند.
وی تاکید کرد: اجرای 17 دستگاه پست هوایی با اهداف تامین برق 
مشترکین جدید، متعادل سازی بار شبکه و کاهش افت ولتاژ در پیک مصرف 

از اهداف این مانور 2 روزه است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم یادآور شد: افزایش 
آمادگی تیم های اجرایی، باال بردن روحیه کار گروهی، مقاوم سازی شبکه 

و مدیریت مصرف برق از دیگر دستاوردهای این مانور اجرایی است.
استان ایالم با دارا بودن 11 شهرستان و جمعیتی بالغ ۵۸۰ هزار نفر، 

دارای بیش از  22۰ هزار مشترک برق است.

مانورسراسریتعمیراتوبهینهسازیشبکههایتوزیع
برقدرمازندرانبرگزارشد

دوازدهمین  گفت؛  مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
سراسر  در  همزمان  مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  جهادی  مانور 
توزیع  شبکه  سازی  بهینه  و  تعمیرات  سراسری  مانور  عنوان  با  کشور 

برق برگزار شد.
در  کابل  به  سیم  جایگزینی 1۵۰ کیلومتر  به  اشاره  با  سپری  فرامرز 
پایان مانور سراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه با رویکرد اصالح ولتاژ 
و اصالح روشنایی معابر گفت؛ اجرای این مانورها باعث ارائه برق مطمئن 

به مردم شریف مازندران خواهد شد.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در ادامه بازدید از دومین 

روز مانور سراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه گفت:
مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  جهادی  مانور  دوازدهمین 
روشنایی  اصالح  و  ولتاژ  اصالح  رویکرد  با  و  کشور  سراسر  در  همزمان 
معابر با در ۵ شهرستان و با حضور ۵1 اکیپ عملیاتی و 223 نیروی فنی 

اجرایی  برگزار شد.
اصالح  هدف  با  تعویض ۸42 المپ 21۰ واتی  به  اشاره  با  وی 
کابل  به  سیم  جایگزینی 1۵۰ کیلومتر  عملیات  گفت؛  معابر  روشنایی 
این  برگزاری  با  همزمان  نیز  مازندران  برق  توزیع  ضعیف  فشار  شبکه 

مانور به پایان رسید.
وی بابیان اینکه مانورهای جهادی در مازندران در راستای پویش« این 
خانه روشن است« و همزمان با سراسر کشور بصورت ماهانه ادامه خواهد 
داشت گفت ؛ اصالح روشنایی معابر ؛تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
بهبود و ارتقاء شاخص های عملکردی طرح سیما، افزایش پایداری و اطمینان 
شبکه و بهبود رضایت مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق مازندران از 

دیگر اهداف این مانور جهادی بود.
نصب  با  توانند  می  مازندرانی  عزیز  مشترکان  اینکه  بیان  با  سپری 
اپلیکیشن برق من تمامی خدمات برق را به صورت غیرحضوری دریافت 
کنند افزود؛ارائه خدمات غیرحضوری برای تسریع در زمان ارائه خدمات در 

اولویت برنامه های شرکت می باشد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  موسوی  عباس  سید  دکتر 
مازندران:

دورهمیشبیلداعاملانتقالویروسکروناخواهد
بود

 دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،با 
بیان اینکه با دورهمی یلدای ۹۹ را به آخرین یلدای عزیزانمان تبدیل نکنیم، 
گفت: مردم مراسم سنتی شب یلدای امسال را همانند عید و مراسم های 

مذهبی برگزار نکنند.
دکتر موسوی گفت: محدودیت های شبانه می تواند به عنوان یک عامل 
بازدارنده برای عدم خروج مردم از خانه هایشان باشد و اگر محدودیت رفت 
و آمد از ساعت 1۸ روز های شنبه و یکشنبه اجرایی شود، اتفاق خوبی رقم 

خواهد خورد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: بهترین هدیه مردم به 
کادر درمان و پرستاران پرهیز از دورهمی های خانوادگی در شب یلدا برای 

پیشگیری از ابتال به کرونا است.
دکتر موسوی با بیان اینکه در وضعیت کنونی فضای مجازی بزرگترین 
نقش فرهنگ ساز را در پیشگیری موثر شیوع کرونا ایفا می کنند، خواستار 

آگاه سازی اجتماعی توسط فعاالن مجازی شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ::

فوالد مبارکه یاور مدافعان سالمت و حامی مردم در مبارزه با ویروس کرونا
مهنــدس عظیمیان مدیـــرعامل 
اقدامات  در خصوص  مبارکه  فـــوالد 
شرکت فوالد در مقابله با بیماری کووید 
1۹ گفت: شرکت فوالد مبارکه هم زمان 
با شیوع این بیماری در کشور اقدامات 
از  خارج  و  داخل  بخش  دو  در  را  خود 

شرکت برنامه ریزی و عملیاتی کرد.
وی با اشاره به اینکه حدود 2۰ هزار 
نفر به عنوان پرسنل و پیمانکار در شرکت 
فوالد مبارکه فعالیت دارند گفت: حضور 
مختلف،  بخش های  در  کارکنان  روزانۀ 
فوالد  موردنیاز  خدمات  و  مواد  دریافت 
مبارکه از حدود 6۰ درصد کشور و همچنین 
ارسال محصوالت فوالد مبارکه به تمامی 
نقاط کشور این الزام را ایجاد می کند که 
شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل در 
چرخۀ این مجموعۀ بزرگ رعایت گردد. 
در غیر این صورت فوالد مبارکه به مرکزی 

برای انتشار این ویروس تبدیل می شود.
 مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه محافظت از نیروی انسانی در 
فوالد مبارکه به ویژه در شرایط فعلی از 
اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: در 
اندیشیده شده  تمهیدات  با  حاضر  حال 
برنامه  طبق  تولید  خطوط  خوشبختانه 
فعالیت  حال  در  تمام تر  هرچه  قوت  با 

است، بدون اینکه هیچ یک از کارکنان 
با مخاطرۀ جدی مواجه شوند.

با  ادامه  در  عظیمیان  مهندس   
شیوع  با  مبارکه  فوالد  اینکه  بر  تأکید 
سالمت  مدافعان  یاور  کرونا  ویروس 
از  است،  بوده  عزیز  مردم  حامی  و 
بودجۀ  تومان  میلیارد   1۰۰ اختصاص 
و  بیمارستان ها  تجهیز  برای  شرکت 
برخی  و  اصفهان  استان  درمانی  مراکز 
به منظور  کشور  کم برخوردار  مناطق 
خرید تجهیزات موردنیاز درمان مبتالیان 
به بیماری کرونا خبر داد و گفت: فوالد 

مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود وجوه موردنظر را فقط به 
ونتیالتور،  زجمله  ا تجهیزات  خرید 
دترجنت، مواد ضدعفونی کننده، ماسک 

و... اختصاص داده است.
اکسیژن  تأمین  از  همچنین  وی 
پوشش  تحت  بیمارستان های  رایگان 
توسط  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کرونا  بیماری  پایان  تا  مبارکه  فوالد 
شیوع  با  هم زمان  گفت:  و  داد  خبر 
باخبر  اینکه  به محض  و  ویروس کرونا 
یند  فرا در  سودجویان  برخی  شدیم 

تأمین اکسیژن موردنیاز بیماران بستری 
وجود  به  سیاه  بازار  بیمارستان ها  در 
آورده اند، با هماهنگی این دانشگاه وارد 
 6۰ تاکنون  به نحوی که  شدیم؛  عمل 
شامل  استان   2۰ حدود  از  بیمارستان 
و  چهارمحال  اصفهان،  استان های 
)دانشگاه های  تهران  یزد،  بختیاری، 
علوم  دانشگاه  و  تهران  پزشکی  علوم 
تأمین  بیمارستان های  و  ایران  پزشکی 
مازندران،  گلستان،  قزوین،  اجتماعی( 
کردستان، اراک، فارس و قم، اکسیژن 
موردنیاز خود  به  رایگان از فوالد مبارکه 
دریافت کرده اند  و  این روند  تا پایان 
این  داشت.  خواهد  ادامه  جاری  سال 
مبارکه  فوالد  اقدام  که  است  حالی  در 
بیمارستان ها  به  اکسیژن  تحویل  برای 
تولیدکنندگان  و  بین سایر فوالدسازان 
اکسیژن کشور نیز به عنوان الگو اجرا شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش 
داشت:  اظهار  خود  سخنان  از  دیگری 
با  هم زمان  همچنین  مبارکه  فوالد 
ی   ر همکا با  س  ر ا مد یی  گشا ز با
کمیتۀ  ازجمله  مربوطه  سازمان های 
امداد امام خمینی )ره( با خرید و توزیع 
دانش آموزان  تبلت،  دستگاه   16۰۰

کم برخوردار را مورد توجه قرار داد.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
زهره وحیدی

 دبیر پنجمین جشنواره رسانه ای 
برگزاری  از  رضوی  خراسان  در  ابوذر 
ای  رسانه  جشنواره  پنجمین  اختتامیه 
ابوذر همزمان با شب بعثت پیامبر )ص( 
خبر داد و گفت: تقدیر از اسوه های ایثار 
برتر  های  چهره  استان،  در  شهادت  و 
رسانه استان و ۵ پیشکسوت و خانواده 
شهدای مدافعان سالمت استان بخش 
پنجمین جشنواره رسانه  اختتامیه  ویژه 

ای ابوذر است.
در نشست خبر   سرهنگ عباس 
ای  رسانه  جشنواره  پنجمین  برگزاری 
ابوذر خراسان رضوی که در ساختمان 
بود  برگزار شده  استان  و سیمای  صدا 
با بیان اینکه جشنواره رسانه ای ابوذر 
این  به  رسانه  اصحاب  توجه  دلیل  به 
رویداد  برگ زرینی در تاریخ رسانه ای 
استان محسوب می شود تصریح کرد: 
این موجب شد تا شرایط ویروس کرونا 
نیز نتواند ما را در روند تشکیل جشنواره 

امسال دچار مشکل کند.
اعضای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره 
رسانه ای ابوذر با حضور سازمان بسیج 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،  رسانه، 
خانه مطبوعات و رسانه استان، صدا و 
سیمای استان و دستگاههای فرهنگی و 
مدیران رسانه های مطبوعات، خبرگزاری 
ها و پایگاههای خبری تشکیل می دهند 
سیاست  شورای  جلسات  کرد:  تصریح 
آغاز  ماه  اردیبهشت  از  ابوذر  گذاری 
شده و تا االن نزدیک به 6 جلسه برای 
تبیین سیاست ها و روند اجرایی جشنواره 

برگزار کرده است.
وی کمک به توسعه فضای رسانه 
استان، تقویت جایگاه مطبوعات و رسانه 

های استان، ایجاد فضای رقابتی موثر و 
سازنده و با هدف تعالی محتوای تولید 
راستای  در  ، تالش  ها  رسانه  در  شده 
رسانه  فاخر  تولیدات  معرفی  و  تقویت 
نهادینه  و  توسعه  تبیین،  منظور  به  ای 
سازی مواضع گفتمان انقالب اسالمی  
در مواجه با جنگ تمام عیار نرم و نفوذ 
انقالبی در  تولیدات  از  دشمن، حمایت 
عرصه مطبوعات و رسانه های استان، 
توسعه گفتمان انقالب اسالمی با محور 
مد نظر در جشنواره و بستر سازی برای 
مختلف،  های  زمینه  در  محتوا  تولید 
شناسایی ظرفیت های نهفته استان و 
زمینه ساز ظهور و بروز استعدادهای نو 
در عرصه رسانه ای استان را از جمله 
اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

خصوص  در  ادامه  در  محمدیان 
گفت:  سیاستگذاری  شورای  وظایف 
بر  جشنواره  کلی  سیاستهای  تدوین 

و  قوانین   و  باالدستی  اسناد  اساس 
تصویب  و  تدوین  مصوب،  مقررات 
برای  که  جشنواره  پیشنهادی  ساختار 
اولین بار در کشور توسط استان خراسان 
است،  گرفته  شکل  پایلوت  عنوان  به 
تخصصی  های  کمیته  وظایف  تعیین 
های  برنامه  تصویب  اجرایی،  ستاد 
و  تصویب  اجرایی،  ستاد  پیشنهادی 
قابل  امور  تعیین  و  ها  هزینه  تامین 
های  بخش  به  ره  جشنوا واگذاری 
از وظایف شورای  دولتی و غیر دولتی 

سیاستگذاری  است.
نوع  و  نحوه  به  ادامه  در   وی 
ابوذر  پنجمین جشنواره  به  ارسالی  آثار 
گفت:  و  کرد  اشاره  رضوی  خراسان 
آثارها باید در قالب های خبر، گزارش، 
گزارش  عکس،  یادداشت،  مصاحبه، 
گزارش  تلویزیونی،  گزارش  تصویری، 
رادیویی، پاکدست، آثار رادیویی، موشن 

باشد،  نمایشی  آثار  و  مستند  گرافی، 
همچنین زمان آثار ارسالی جشنواره از 
3۰ بهمن ماه سال ۹۸  تا 3۰ بهمن ۹۹ 
قابل دریافت توسط دبیرخانه جشنواره 
رسانه ای ابوذر است و اگر شخصی یا 
گروهی تمایل ارسال دو یا چند اثر به 
جشنواره داشته باشند، ما تمام آثار مورد 
نظر را در یک ارسال به دبیرخانه مورد 

بررسی قرار می دهیم. 
ای  رسانه  پنجمین جشنواره  دبیر 
ابوذر به محورهای ارسال آثار جشنواره 
اشاره کرد و گفت: جهش تولید، فرهنگ 
دشمن  و  بصیرت  زیارت،  و  رضوی 
شناسی، جمعیت، آسیب های اجتماعی، 
گام دوم انقالب، کمک مومنانه مواسات 
و همدلی، مدافعان سالمت، مکتب شهید 
سلیمانی، امر به معروف و نهی از منکر و 
حقوق شهروندی محورهای آثار ارسالی 

به جشنواره رسانه ای ابوذر هستند.

دبیر پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر در خراسان رضوی:

برگزاری اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر 
همزمان با شب بعثت پیامبر)ص(
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شهرسان  خبری  گروه 
مشهد سمیه باقرزاده

گاز  شرکت  مدیرعامل 
خراسان رضوی گفت: تمام مشترکین 
تجاری،  و  خانگی  بخش  طبیعی  گاز 
در حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی 
شامل انفجار، آتش سوزی و مسمومیت  

تحت پوشش بیمه قرار دارند.
این  اعالم  با  افتخاری  حسن   
قانون  اساس  بر  کرد:  اظهار  مطلب 
ز  ا کشور،  کل   13۹۹ سال  بودجه 
نگی  خا ز  گا مشترکین  ز  گا قبوض 
تومان،   2۰۰ مبلغ  نه  ماهیا شهری 
تجاری شهری  تومان،   1۰۰ روستایی 
1۰۰۰ تومان و تجاری روستایی ۵۰۰ 
تومان به عنوان حق بیمه اخذ می شود. 
بر  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
ملی  شرکت  فیمابین  قرارداد  اساس 
گاز ایران و بیمه معلم در سال 13۹۹ 
جبران  برای  پرداخت  تعهد  حداکثر 
هزینه ها و خسارت مالی به واحد های 

شهری  نگی  خا مسکونی)مشترکین 
چهار  مبلغ  حادثه  هر  در  روستایی(  و 
میلیارد و 1۰ میلیون ریال خواهد بود 
افزود: این مبلغ برای واحدهای تجاری 
دو میلیارد و 2۵۰ میلیون ریال، برای 
 ۹۰۰ مبلغ  حادثه  هر  در  نفر  هر  فوت 
میلیون ریال و در موارد نقص عضو و از 
کار افتادگی و هزینه های پزشکی برای 

هر نفر مبلغ 4۵۰ میلیون ریال تعیین 
شده که از سوی بیمه معلم به عنوان 

غرامت پرداخت می شود.
استفاده  شیوه  درباره  افتخاری 
داد:  توضیح  مشترکین  گاز  بیمه  از 
در  نند  می توا طبیعی  گاز  مشترکین 
منشا  با  حادثه  هرگونه  بروز  صورت 
 1۹4 امداد  به  را  مراتب  شهری  گاز 

یا نیرو های گازبان در روستا ها اطالع 
قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  تا  داده 
طبیعی  گاز  کنندگان  مصرف  بیمه  از 

بهره مند شوند. 
استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
حوادث  در  غرامت  هرگونه  پرداخت 
به  منوط  ا  ر طبیعی  ز  گا با  مرتبط 
قانونی و سازمان  ارائه نظریه پزشکی 
بیمه  گفت:  و  کرد  عنوان  آتش نشانی 
روز   2۰ تا  حداکثر  است  موظف  معلم 
از  مربوطه  مدارک  دریافت  از  پس 
اشخاص حادثه دیده نسبت به پرداخت 

غرامت اقدام کند.
وی اضافه کرد: مشترکین محترم 
می  رضوی  خراسان  در  طبیعی  گاز 
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند 
پوشش  این  از  استفاده  نحوه  درباره 
سامانه   1۸۹4 تلفن  شماره  با  بیمه ای 
خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی 
رضوی  خراسان  استان  گاز  شرکت 

تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی؛

مشترکینگازتحتپوششبیمهایقراردارند
شرکتآبوفاضالبگیالنتندیسولوحتقدیر»فناور
برتر«بیستویکمینجشنوارهپژوهشوفناوریگیالن

راکسبکرد
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
گیالن؛ معاون منابع انسانی و تحقیقات این شرکت گفت: شرکت آبفای استان 
به دلیل ساخت، نصب و بهره برداری موفق از نمونه صنعتی سازه خودهواده 
موفق به کسب تندیس و لوح تقدیر فناور برتر این جشنواره شد.مژگان امیدی 
افزود: این کار بعنوان طرح پژوهشی به صورت مشترک توسط شرکت آبفا و 

دانشگاه گیالن انجام شد.

مهلتثبتنامتسهیالتحمایتیناشرانتمدیدشد
ثبت نام تسهیالت حمایتی بخش فرهنگ ویژه ناشران تا روز یکشنبه 

)3۰ آذرماه( تمدید شد.
نظر به بهره  مندی هر چه بیشتر ناشران جهت ثبت  نام برای دریافت 
آذرماه  تا 3۰  این فرصت  ناشران(  فرهنگ)ویژه  تسهیالت حمایتی بخش 

تمدید شد. 
بنا بر اعالم، ناشران متقاضی دریافت این تسهیالت و یا ناشرانی که 
ثبت  نام آن ها به طور ناقص انجام شده است، می توانند با مراجعه به سامانه 
»تحفه« به آدرس الکترونیک https://tohfeh.farhang.gov.ir/ نسبت 

به ثبت نام و یا تکمیل مدارک اقدام کنند. 
سقف این تسهیالت کم بهره تا سقف یک میلیارد ریال است که در 
این مرحله صرفا برای ناشران بخش خصوصی سراسر کشور درنظر گرفته 

شده است.

اطالعیههایجدیددربارهنمایشگاهمجازیکتاب
در  ناشران  حضور  برای  را  اطالعیه هایی  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه 
نمایشگاه مجازی کتاب و عضویت ناشران و بهره مندی از خدمات سامانه 

پست کتاب صادر کرد.
در اطالعیه موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران آمده است: پروانه نشر 
یا جواز کسب ناشران برای حضور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران باید تا 
پایان بهمن ماه سال جاری معتبر باشد و مرجع تشخیص اعتبار و صدور پروانه 
نشر، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. 
همچنین کتاب هایی که از سال 13۹6 به بعد منتشر شده باشند قابلیت نمایش 

و فروش در نمایشگاه مجازی کتاب تهران را خواهند داشت. 
بر اساس این اطالعیه، کتاب هایی که تا پایان آذرماه سال جاری اعالم 
وصول شده باشند در نمایشگاه مجازی کتاب تهران قابل عرضه و فروش 

خواهند بود. 
ناشران متقاضی حضور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران ضروری است 
نسبت به افتتاح حساب در بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران اقدام کنند.
همچنین ناشران ملزم هستند برای کنترل اطالعات کتاب های خود به 
سامانه خانه کتاب و ادبیات ایران مراجعه و نسبت به اعالم وصول کتاب ها 

اقدام کنند.
در اطالعیه دیگر این موسسه عنوان شده است: با توجه به آغاز روند 
اجرایی نمایشگاه های مجازی کتاب و افتتاح نمایشگاه مجازی کتاب جنوب 
کرمان )2۹ آذرماه تا 3 دی( و همچنین الزام عضویت تمامی ناشران در سامانه 
پست، به اطالع آن دسته از ناشرانی که هنوز در این سامانه ثبت  نام نکرده اند 

می رساند ضروری است در اسرع وقت نسبت به عضویت اقدام کنند. 
ناشران می توانند از دو روش سامانه نمایشگاه مجازی کتاب و منو پنل 
ناشران و  از طریق سامانه پست کتاب نسبت به ثبت نام در سامانه پست 
کتاب اقدام کنند. ناشران برای دسترسی به این سامانه هم می توانند  به سایت 

https://www.ketab.ir مراجعه کنند. 
ناشران می توانند با عضویت در سامانه پست کتاب  از تسهیالتی نظیر 
تخفیف ارسال مرسوالت نمایشگاهی، جمع آوری سفارش ها از محل توسط 
شرکت پست، رهگیری مرسوله و... بهره مند شوند.مرکز پاسخگویی نمایشگاه 
مجازی کتاب هم شماره ۹1۰۰۹۸۹۸-۰21 است.نمایشگاه مجازی کتاب تهران 

نیمه دوم دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

توقفآهنگشیوعمصرفمواددرمدارس
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه مواد مخدر با اشاره به 
موضوع ضربه زدن به بنیان اقتصادی قاچاقچیان گفت: در دو سال اخیر، بالغ بر 
3۹۰ میلیارد تومان از 4446 امالک و وسایل نقلیه ای از قاچاقچیان مصادره شد 
که این امر ضربه قابل توجهی به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان وارد می کند.

حمید صرامی در نشست تخصصی ویدئو کنفرانسی معاونان، مدیران 
کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور که با هدف 
ارائه دستاوردهای علمی و اجرایی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، بیان کرد: 
آنچه در سال های اخیر در امر مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت این بود که 
با تقویت و توسعه مرزهای دانش اعتیاد مواجه هستیم به گونه ای که کشور 
جمهوری اسالمی ایران یکی از 1۵ کشور برتر جهان در تولید علم سازمان 
یافته در بحث مبارزه با مواد مخدر است و همچنین به کارگیری دانش تولید 

شده از تحقیقات در استراتژی های پیشگیری، درمان و مبارزه است.
به گفته وی، در دوره مدیریت جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر چهار رویکرد 
را در عرصه مقابله با عرضه مشاهده می کنیم. توسعه اقدامات اطالعاتی، تمرکز 
فعالیت ها در شرق و حاشیه شرق سبب شده است که جمهوری اسالمی ایران 
با افزایش میزان کشفیات مواد به عنوان دستاورد بزرگ در تاریخ امر مبارزه 
مواجه شود به گونه ای که در توسعه اقدامات اطالعاتی، 71 درصد اقدامات 
امر مبارزه مبتنی بر اطالعات و 26 درصد مبتنی بر اقدامات انتظامی و سه 

درصد مبتنی بر اقدامات رزمی است. 
وی معتقد است که 71 درصد اقدامات اطالعاتی سبب شده است که 7۸ 

درصد کشفیات کشور در شرق و حاشیه شرق صورت گیرد. 
صرامی افزود: در یک سال و هشت ماه اخیر، بالغ بر 17۵۹ تن انواع 
این موضوع سبب شده  ایران کشف شده که  در  روانگردان  و  مواد مخدر 
است جمهوری اسالمی ایران از سوی سازمان ملل به عنوان پرچم دار مبارزه 

جهانی شناخته شود.
کشت  زیر  زمین های  درصدی   2۹ کاهش  رغم  علی  داد:  ادامه  وی 
افغانستان ناشی از خشکسالی و تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و با توجه 
به شیوع کرونا، پژوهش های صورت گرفته، همچنین اشراف اطالعاتی، تمرکز 
اقدامات در شرق و حاشیه شرق کشور، به کارگیری دستگاه های آشکارساز و 
استفاده از سگ های مواد یاب، مشاهده می شود که جمهوری اسالمی ایران 
برای اولین بار توانسته است میزان کشفیات را در دو سال اخیر معادل بسیاری 

از سال های گذشته قرار دهد و این افتخار و فعالیت قابل توجهی است.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه مواد مخدر با اشاره به 
موضوع ضربه زدن به بنیان اقتصادی قاچاقچیان گفت: در دو سال اخیر، بالغ 
بر 3۹۰ میلیارد تومان از 4446 امالک و وسایل نقلیه  از قاچاقچیان مصادره 
شد که بدین ترتیب ضربه قابل توجهی به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان 

وارد شده است.
صرامی در ادامه با اشاره به بحث کاهش تقاضا گفت: براساس رویکرد 
پژوهش محور مشخص شد که باید سرمایه گذاری در بحث مدارس کشور به 
عنوان اولین اولویت قرار گیرد، زیرا با وجود 14 میلیون دانش آموز، حدود 2۰ 
میلیون خانوار و یک میلیون کادر آموزشی، حدود 4۰ درصد جمعیت کشور به 
عائله وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است. بر اساس طرح ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، مقرر شد که در وزارت آموزش و پرورش و برخی از دستگاه های 
دیگر اقدامات قابل توجهی برای ایجاد برنامه »یاریگران زندگی« صورت گیرد.

وی درباره این طرح توضیح داد: این طرح برای سه قشر دانش آموزان، 
والدین و کارکنان مدارس برگزار و سبب شد که 4۰ هزار مدرسه با وجود 4 
میلیون و 4۰۰ هزار دانش آموز، بیش از چهار میلیون والدین و بیش از ۵۰۰ 
هزار نفر از کارکنان مدرسه زیر چتر طرح »یاریگران زندگی« قرار گیرند. در 
دهه ۸۰ در شیوع شناسی که در مصرف مواد انجام دادیم میزان مصرف مواد 
نیم درصد بود و در سال ۹۰ به یک درصد و در سال ۹4 به 2.1 درصد رسید. 
اجرای طرح یاریگران سبب شد که آهنگ رشد در سطح مدارس متوقف شود.

»رباعی« با حوصله مخاطب امروز، هم خوانی 
بیشتری دارد 

حسنا محمدزاده
اگر کسی شاعر باشد در هر قالب و نوعی که برمی گزیند، شاعرانگی اش 
هویداست. در دنیای رنگ رنگ و پرطمطراق امروز می توان به تعداد شاعراِن 
واقعی، نگاه تازه یافت؛ به شرطی که شاعر، دنیای شهودی اش را قربانی دنیای 
مدرنیته نکرده باشد. یکی از قالب هایی که در این سال ها بین شاعران جوان، 
کوشیده اند،  آن  احیای  در  گوناگون  شیوه های  با  و  شده  واقع  استقبال  مورد 
بیشتری  امروز، هم خوانی  با حوصله مخاطب  است، چرا که  قالب »رباعی« 
همراه  محتواگرایانه  و  صورت مآبانه  نوآوری های  با  وقتی  مخصوصًا  دارد، 
یعنی  می گیرد،  رباعی شکل  غنی  پیشینه  بر  تکیه  با  محتوا  گاهی  می شود. 
مضمون همان است که قرن ها گفته و شنیده شده، اما این بار با شیوه بیان 
نو جلوه می کند و گاه محتوا عرصه ای برای جوالن مضامین بی سابقه ای است 

که مختص دنیای امروزند.
»حسن باقری« شاعری جوان و مستعد است که در کتاب »َترنّا« با کمک 
قالب رباعی، دریچه ای از دنیای ذهنی اش به روی مخاطب گشوده است و بیشتر، 
از طریق جان بخشی به اجزای طبیعت و هم صحبتی با آنها، گفتنی های مد 
نظرش را بیان کرده است؛ مثاًل از هم صحبتی با جاده، تنهایی ناگزیر انسان ها 

را که حاصل شکل های مدرن زندگی ست نتیجه می گیرد:
ای جاده پیر! همدمت کیست بگو؟

حاال که کسی دور و برت نیست بگو
با آن همه همسفر ولی تنهایی

پس حاصل آن همه سفر چیست بگو
در رباعی های امروز در حوزه محتوا غالبًا به سه رویکرد بر می خوریم:

شعر  به  گوناگون  قلم های  و  زبان ها  از  بارها  و  بارها  که  مضامینی   .1
درآمده اند و در آنها کلیدواژه هایی به چشم می خورد که تکراری بودن مضمون 
را نشان می دهد، اما شاعر آن را با طرز بیانی نو مطرح می کند مانند مفهوم 

»غم« در:
آهسته و مخفیانه با ما بودی

هر حادثه ای که شد مهیا بودی
تو موی مرا سپید کردی ای غم

ای کاش کسی نفهمد اینجا بودی 
همین طور مفهوم عشق و حاالت آن، که یکی از عمده ترین مضامین 
»تَرنّا« است و به نظر می رسد، شاعر در آن کمتر از بقیه مضامین به خالقیت های 
هنری متوسل شده است و برای نوشتن شان بیشتر به احساس و عاطفه اش 
تکیه کرده و در نتیجه نیازی به خیال انگیزی، کشف خاص و عرق ریزی روح 

نداشته است:
با رفتنت ای عشق چه تنها ماندم

در بهت و سکوت لحظه ها جاماندم
گفتند سراسیمه به دریا رفتی

عمری ست که خیره محو دریا ماندم 
و:

تنها شد و آشیانه می خواست دلم
یک خلوت عاشقانه می خواست دلم

انگار فقط پیش تو آرامش داشت
دریای مدیترانه می خواست دلم 

چندان  نه  وزنی  در  مصراع  چهار  با  رباعی  قالب  در  اینکه  به  توجه  با 
بلند، مواجهیم و تمام محتوا باید در این چهار مصراع ساخته و پرداخته شود 
استفاده از ردیف های طوالنی با وجود اینکه به غنای موسیقی کمک می کند 
و می تواند زمینه را برای کشف های شاعرانه و تصویرهای نو فراهم کند؛ کار 
بسیار دشواری ست، چرا که عرصه را برای حضور دیگر واژگان تنگ می کند و 
در این صورت برآمدن از پس مطلب و ادای حق آن دشوار است، اما باقری در 

چند رباعی سروده شده با ردیف های طوالنی خوب عمل کرده است:
سرسبزی یک بهار در سینه توست

آرامش پایدار در سینه توست
این قلب که در سینه من می جوشد

آماده انفجار در سینه توست 
2. رویکرد محتوایی دیگر مربوط به مضامینی ست که در شعر گذشتگان 
تجربه نشده و مختص دنیای امروزند و اغلب از درگیری ذهن شاعر با معظالت 

اجتماعی نشأت می گیرند:
در اوج شلوغی خیابان تنها...

هر روز سراسیمه شتابان تنها...
این نسخه برای دختر فال فروش

صبح و شب و ظهر تکه ای نان تنها
هرگاه محتوای شعر در خدمت اجتماع باشد، شاعر می تواند با بکارگیری 
برخی واژگان برخاسته از بطن زندگی امروز، به کالمش صمیمیت ببخشد، مثاًل 
کاربرد واژه »تومور« در رباعی زیر که برای نشان دادن عمق فاجعه دورویی 

در انسان ها به کار رفته است:
باید تومور عذاب را بردارم

از روی دل اضطراب را بردارم
می خواهم از امروز خودم باشم و بس

از صورتم این نقاب را بردارم 
همین طور به کار بردن ترکیب »قلب ابوقراضه« در شعری عاشقانه با 
با افزودن نمِک طنز به کالم رنگ و بویی  درون مایه شکست عشقی، که 

تازه بخشیده است:
می خواستم عشق تازه تقدیم کنم

چشمان پر از گدازه تقدیم کنم
حاال که شکست خورده ام مجبورم

یک قلب ابوقراضه تقدیم کنم 
3. دسته سوم، مضامینی هستند که بر اساس کشفی خاص شکل گرفته اند. 
کشف هایی از روابط میان پدیده های گوناگون، مثاًل شاعر با توجه و دقت به 
آسمان، ابرها را به شکل بالش زیر سر ستاره ها می بیند و کل مصراع ها را بر 

اساس این کشف شکل می دهد:
در مجلس خورشید نشستی ای ابر
آذین به سر شکوفه بستی ای ابر
مهتاب و ستاره را تو می خوابانی

چون بالش آسمان تو هستی ای ابر 
این دست رباعی ها با الهام از صداهای طبیعت سروده می شوند و گواهی 
می دهند که شاعر با درنگی عمیق به دنیای پیرامونش نگریسته است و توانسته 
از دیده ها و شنیده هایش تصویری شاعرانه ارائه دهد، اما در این موارد اگر آن 
کشف یا نکته دریافتی در کار نباشد، مضمون به شدت تهی خواهد بود. مواردی 
هم هستند که در آنها پایه سخن، خیاِل شاعر است و کشفی در کار نیست، در 
این گونه موارد هم، بُعد اندیشگی شعر ضعیف است، مثاًل شاعر از تصویِر نماز 
خواندن باد در رباعی زیر، چه مفهومی را می خواهد به ذهن مخاطب القا کند؟!

از بسکه دویده خسته می خواند باد
ذکری به زبان بسته می خواند باد

هر روز نماز ظهر را در صحرا
دور از وطنش شکسته می خواند باد

و البته در شاعرانگی آن و گستردگی خیال شاعر شکی نیست و رباعی های 
اینگونه که بر پایه تصویری خیالی، شکل گرفته اند در کتاب »تَرنّا« کم نیستند:

شاید که هوای دلبری دارد باز
امروز که حال بهتری دارد باز

لبهای سپید ماه را می بوسد
خورشید که حس مادری دارد باز

بد نیست که اشاره ای هرچند گذرا به مضامین مذهبی به کار رفته در 
بین  اهل  به ساحت  دینی  ادای  آنها  در  باشیم، که شاعر  داشته  کتاب  این 
از شاعرانگی کمتری  رباعی ها  به سایر  نسبت  اما  علیهم السالم کرده است، 
برخوردارند، آن هم به دلیل اینکه برای اهل بیت )ع( با هر واژه و تصویری 
نمی توان شعر سرود و در عین شاعرانگی باید به قداست محتوا هم توجه 
باقری  حسن  که  گرفت  نتیجه  می توان  گفته شد  آنچه  تمام  با  داشت. 
انسان  و  جهان  به  منظر خودش  از  جا  هر  که  پویا،  تخیلی  با  شاعری ست 
می تواند  بی تردید  و  کند  خلق  را  زیبایی هایی  توانسته  نگریسته،  اجتماع  و 
عمیق تر  را  دنیا  آنکه  به شرط  باشد،  متفاوت  و  منحصر  نگاهی  با  شاعری 

ببیند و صداهایش را دقیق تر بشنود.
مجموعه رباعی »تَرنّا« به همت نشر شانی در پاییز ۹۸ منتشر شده است.

وزیر کار اعالم کرد؛
فعالیت 3 میلیون تولیدکننده در مشاغل خانگی 

میلیون   3 اینکه  بیان  با  وزیرکار 
تولیدکننده محصوالت مشاغل خانگی 
سیاست های  راستای  در  گفت:  داریم، 
استقرار  شیوه نامه  مقاومتی،  اقتصاد 
خانگی  مشاغل  استانداردسازی  مسیر 

تدوین شده است.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
»محمد شریعتمداری« در آئین رونمایی 
از شیوه نامه و موافقت نامه استقرار مسیر 
با  که  خانگی  مشاغل  استانداردسازی 
حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس 
استاندارد  ملی  سازمان  رئیس  جمهور، 
وزارت  اشتغال  توسعه  معاون  و  ایران 
کار به صورت مجازی برگزار شد، اظهار 
داشت: هم اکنون بیش از 3 میلیون نفر، 
تولید کننده محصوالت مشاغل خانگی 
فعالین  حقیقی  آمار  قطعًا  که  هستند 
مشاغل خانگی بسیار بیشتر از این رقم 
غیر  صورت  به  بسیاری  افراد  و  است 

رسمی در این حوزه فعالیت دارند.
وی پیرامون اثرات مثبت استاندارد 

سازی مشاغل خانگی گفت: اگر فعاالن 
مثبت  ثرات  ا خانگی  مشاغل  حوزه 
استاندارد سازی مشاغل خانگی را ببینند 
قطعًا مشوق دیگران خواهند شد و این 
امر حتی می تواند اشتغال زایی بیشتری 

را هم به دنبال داشته باشد.
شریعتمداری افزود: استانداردسازی 
و ارتقای محصوالت برای ورود به بازار 
و ایجاد اعتماد در مصرف کننده قطعًا 
افزایش  را  تولید  و  مصرف  بازار  اندازه 

خواهد داد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اشتغال  از  افزود: سهم مشاغل خانگی 
کل کشور هم اکنون بین 4 تا 6 درصد 
رقم  این  می توان  راحتی  به  که  است 
تولید  در  سهم  همین  داد.  افزایش  را 
ناخالص داخلی بین 2 تا ۵/2 درصد است 
که با توجه به شرایط پیش رو و وضعیت 
کرونا در کشور با توسعه مشاغل خانگی 

این سهم می تواند افزایش پیدا کند.

از  دنیا  امروز  کرد:  تصریح  وی 
مشاغل  توسعه  برای  کرونا  فرصت 
به  باید  نیز  ما  و  کرده  استفاده  خانگی 
همین  در  کنیم،  حرکت  سمت  این 
زمینه تولید ماسک، گان و کفش های 
مخصوص در دوران کرونا می تواند مورد 

توجه قرار گیرد.
ره  با در همچنین  شریعتمداری 
عملکرد مشاغل خانگی برای سال های 
۹۸ و ۹۹ نیز گفت: در سال ۹۸ بالغ بر 2 
هزار میلیارد ریال تسهیالت مصوب شد، 
بیش از 2۰ هزار نفر از این تسهیالت 
استفاده کردند و برای بیش از 3۵ هزار 

نفر شغل ایجاد شد.
برای  همچنین  وی،  گفته  به 
سال ۹۹ نیز مبلغ 2 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت برای توسعه مشاغل خانگی 
تا   ۹۹ سال  ابتدای  از  که  شد  مصوب 
آبان ماه سال جاری بیش از ۵ هزار نفر 
از این تسهیالت استفاده کردند که در 
این بخش نیز بیش از 6 هزار و 7۰۰ 

شغل ایجاد شده است.

برگ سبز سواری تیبا رنگ سفید مدل ۹۹ به شماره انتظامی 42۵ 
د 43 – ایران 4۰ بنام احمدرضا عبداله زاده فرزند غالمرضا شماره موتور 
 ۵71۹۰7۰L شناسایی  شماره  و   1۵۰3 بدنه  شماره   M  1۵/۹۰44۹۹۹

NAC ۸111۰۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تربت حیدریه – موسوی 

م /الف 3۵7

انتظامی  پراید مدل ۸4 رنگ مشکی متالیک به شماره  برگ سبز 
41۸ م ۸۸ – ایران 36 بنام علی اکبر قلعه نوئی فرزند حسن شماره موتور 
۰13۵۸7۰۹ و شماره شاسی S 14122۸47۰3241 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
تربت حیدریه 

م /الف 3۵۸

شماره  به  قرمز  رنگ   12۵ پیشتاز  سیکلت  موتور  برگی  سه  سند 
انتظامی 766 – 2۹77۵  بنام علی صفایی فرزند محمد شماره موتور 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   1111346 بدنه  شماره  و   ۹۰۵2۵1۸

ساقط است. 
تربت حیدریه 
م / الف 1۰۸

برگه اجرائیه
مشخصات محکوم له آقای میرجالل سیدحسینی به نشانی: فردیس فلکه 
۵ آموزشگاه رانندگی صمدی، محکوم به بموجب دادنامه شماره ۹۹-147 ، مورخ 
۹۹/4/4 شورای حل اختالف بهارستان حوزه دهم ، محکوم علیه محکوم است 
بپرداخت مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6۵۵/۰۰۰ ریال بابت 
هرینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور رسید چک ۹1/۸/1۹ 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له گردید. مشخصات محکوم علیه: مریم 
نفر به نشانی: مجهول المکان، محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم  و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندادباید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند ، اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید . لیکن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی 
از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و 
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 7۹/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است. توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه 1۰ شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

مجید صفاری نیا
افسـردگی بیماری شایع عصرماست و در تمامی 
جهـان رونـد فزاینـده ای دارد. این در حالی اسـت که 
حـدود نیمـی از مبتالیـان به افسـردگی یـا از بیماری 
خـود بی خبرند یا بیماری آنها چیز دیگری تشـخیص 
داده شـده اسـت. افسـردگی یک بیمـاری اختصاصی 
نیسـت. زنان بیشـتر از مردان در معرض بیماری های 
روانـی و افسـردگی قـرار دارنـد به طوری کـه درصد 
ابتـالی زنـان به اختالالت روانـی در جامعه ما 2 برابر 
مـردان اسـت. دلیل آن مسـائل بیولوژیکی و شـرایط 
محیطـی اسـت همچنیـن نابسـامانی های اجتماعی و 

قانونـی نیز در این مسـأله موثر اسـت.
در مطالعـات انجـام شـده 23 درصـد از زنـان 
کارمنـد دچـار افسـردگی مـی شـوند. در حالیکـه این 
رقـم بـرای زنـان طبقه متوسـط فقط 6 درصد اسـت. 
در صورتـی که زنان شـاغل به علـت گذراندن زندگی 
سرشـار از فشـار در معـرض خطـر ابتال به افسـردگی 

قـرار دارند.
زنانـی کـه زیـر خط فقـر زندگی مـی کنند و به 
تنهایـی با مشـکالت مـی جنگند. بیشـتر در معرض 
آسـیب های افسـردگی قـرار دارند. بسـیاری از زنان 
متعـددی مثـل  بـه دالیـل  سرپرسـت خانـوار کـه 
مهاجرت شـوهر، زندانی شـدن یـا از کار افتادگی او، 
طـالق ، سرپرسـتی خانـواده را بـه عهـده گرفته اند. 
آسـیب پذیرترین قشـر اجتماع محسـوب می شـوند. 
دو عامـل در افزایـش فقـر در میـان زنان سرپرسـت 
خانـوار مؤثر اسـت. یکـی محدودیت مشـارکت آنان 
در مشـاغل رسـمی و پردرآمـد ، دوم فقـدان تأمیـن 
اجتماعی فراگیر و در نهایت بسـیاری از این شـرایط 
دسـت بـه دسـت هـم داده و بـه رنـج ایـن زنـان 
مـی افزاید.عـالوه بـر زنـان سرپرسـت خانـوار رقـم 
افسـردگی در میـان زنـان خانـه دار رو بـه افزایـش 
اسـت. احسـاس تنهایی ، ترک خانه توسـط فرزندان 
، کار بـدون دسـتمزد، فقـر اقتصادی ، بهـا ندادن به 
ارزش اقتصـادی و اجتماعی در جامعه، قدرناشناسـی 

نسـبت به تالش زنان خانه دار، خشـونت ، نداشـتن 
مشـارکت اجتماعـی، کمبـود مراکـز تفریحـی، بـاال 
بـودن هزینـه هـا جهـت تفریـح و پرکـردن اوقـات 
فراغـت از جملـه علـل بروز افسـردگی در میان زنان 
خانـه دار مـی باشـد. دکتر انور صمـدی راد » جامعه 
شـناس« سـن افسـردگی زنـان خانـه دار را معمواًل 
از سـن 37 سـالگی بـه بعـد بر مـی شـمارد و معتقد 
اسـت بـه دنبـال بـروز عالئـم یائسـگی تشـدید می 
شـود. بـه گفته وی مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی 
فعلـی جامعـه بـر افزایـش افسـردگی زنـان خانه دار 
تأثیـر گـذار بـوده چـرا کـه مردان بـه منظـور تأمین 
نیازهـای اقتصـادی خانـواده اکثـراً دو یـا حتـی چند 
شـغله انـد. و حضـور آنـان تا دیـر وقت و نبـودن در 
کنـار اعضـای خانـواده بـه مشـکالت ذکر شـده می 
افزاید.بـر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده بیش از 6۰ 
درصد زنان ایرانی دسـت کم یکبار قربانی خشـونت 

خانگـی بـوده اند.
خشـونت مـی توانـد همـه زنـان را در هر سـن، 
نـژاد و طبقـه اجتماعـی قربانـی کنـد. اما طبـق یافته 
هـای پژوهـش ایـن نوع سـوء رفتـار با عوامـل مالی 
و پایـگاه اقتصـادی افـراد رابطـه مسـتقیم دارد. زنان 
خانـه دار یا مشـغول بـه کارهای کم درآمـد در مقابل 
خشـونت خانگی آسـیب پذیرتـر می باشـند ودر زمره 
قربانیـان خامـوش خشـونت خانگـی محسـوب مـی 

ند. شو
و  خشـونت  کـه  دهـد  مـی  نشـان  تحقیقـات 
آزارهـای جنسـی در خانـه و یـا در محیـط کار علیـه 
زنـان بیماریهـای زنانـه و یـا افسـردگی را بـه ارمغان 
مـی آورد. امـروزه همه دریافته اند کـه طبق مطالعات 
انجـام شـده خودکشـی در میان زنـان و دختران روند 
افزایشـی دارد و در آنها به عوامل سـبب سـازی چون 
اختالفات خانوادگی و زناشـویی ، درگیری با بسـتگان 
، بیکاری و اختالالت روانشـناختی اشـاره شـده است.

دکتـر سـید هـادی معتمد نژاد روانپزشـک و مدیر کل 
دفتـر آسـیب دیدگان اجتماعی بهزیسـتی کشـور می 

گویـد: در حـال حاضر حدود بیش از یـک میلیون نفر 
از زنـان کشـور یا بی سرپرسـت هسـتند یـا دارای دو 

شـغل و دو جایـگاه می باشـند. 
اینکـه مـادر و خانـه دارنـد، مـادر  بـر  عـالوه 
و شـاغل هـم مـی باشـند. ایـن خـود سـبب ایجـاد 
آسـیبهای روحـی روانـی و جسـمی مـی شـود و طبعًا 
بـر فرزنـدان آنان هم تأثیـر فراوان خواهد داشـت. به 

گفتـه وی بسـیاری از مشـاغل بیمـه دارنـد.
امـا زنـان خانـه دار بیمـه نیسـتند و از پشـتوانه 
مالـی بهـره مند نمی باشـند و تا زمان توسـعه کشـور 
و حـل مشـکالت نمی تـوان به کاهش افسـردگی در 
بیـن آنـان امیـدوار بـود. زنـان افسـرده انـرژی کافی 
بـرای مطالعـه، آمـوزش، یادگیـری کار و حتی ورزش 
ندارنـد کـه ایـن امر منجر بـه افت عملکرد می شـود 
و بـه دنبـال آن لطمـات وارده بـه جامعـه غیـر قابـل 

انـکار می باشـد.
 بـه نظـر مـی رسـد بـا توجـه بـه وسـعت و 
پیچیدگـی مسـائل بهداشـت روان در جامعـه و نیـاز 
روزافزون مردم به خدمات بهداشـت روان مسـؤوالن 
بایسـتی در مورد ساختار تشـکیالتی سیستم بهداشت 
روان بـا زندگـی و تدابیـر سـریع و الزم االجرایـی 
بیندیشـندچرا کـه جامعـه فعلـی و نسـل آینـده وجود 
مادرانـی افسـرده نسـلی افسـرده را تحویـل جامعـه 

خواهـد داد .
حـال که گفته می شـود سـن امید بـه زندگی در 
زنـان ایرانی نسـبت به مردان دو سـال بیشـتر اسـت 
امـا در آن سـوی ماجـرا، حجـم زیـادی از بیماریهای 
جسـمی و روانـی سـالمت خانمها را تهدیـد می کند. 
بـه طوری که شـیوع اختـالالت روانـی در میان زنان 
26 درصـد و مـردان 1۵ درصـد اعـالم شـده اسـت. 
یعنـی شـاهد اختـالف 11 درصدی شـیوع افسـردگی 
در خانمهـا نسـبت بـه آقایـان هسـتیم کـه مـی تواند 

علـل و عوامل متعددی داشـته باشـد.
* اسـتاد دانشـگاه و رئیس انجمن روان شناسـی 

اجتماعـی ایران

نگاه و نظر

افسردگی و امید در زنان و مردان ایرانی
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عسکری:خودمانرادرگیرحواشینمیکنیم

سرمربی تیم ملی تکواندو با بیان اینکه بحث اجازه حضور ورزشکاران روسیه 
با پرچم IOC در المپیک توکیو مشخص نیست، گفت: اگر سجاد مردانی به المپیک 

برسد با تمام توان از این فرصت استفاده می کنیم.
فریبرز عسکری، درباره آخرین شرایط تیم ملی تکواندو اظهار کرد: دور سوم 
اردوها را آغاز کرده ایم و این تمرینات تا 16 دی ماه ادامه خواهد داشت. پس از آن 
اردو 1۰ روز تعطیل می شود و ملی پوشان در اختیار تیم هایشان قرار می گیرند تا 

در رقابت های لیگ به میدان بروند.
سرمربی تیم ملی تکواندو افزود: خدا را شکر بچه ها وضعیت خوبی دارند و با 
جدیت تمریناتشان را دنبال می کنند. سعی ما این است که بچه ها را در حد مناسبی 
از آمادگی حفظ کنیم تا به محض اعالم برنامه مسابقات برنامه ریزی تمرینی را 

طبق زمانبندی اجرا کنیم.
وی درباره محرومیت ورزش روسیه از المپیک توکیو و بحث کسب سهمیه 
توسط سجاد مردانی در وزن چهارم المپیک با توجه به احتمال عدم حضور والدیسالو 
الرین روس صدرنشین رنکینگ در المپیک توکیو، گفت: فکرمان را معطوف این 
چیزها نمی کنیم. از روزی که اردو را شروع کردیم و سجاد در تمرینات حاضر شد 
مبنای ما کسب سهمیه و حصور در المپیک بوده است. اگر این موضوع قسمتمان 

شود که لطف خدا بوده و با تمام توان از آن استفاده خواهیم کرد.
عسکری افزود: با این وجود وارد این فضا نمی شویم. بحث حضور یا عدم 
حضور ورزشکاران روس در المپیک قطعی نیست چرا که IOC  به ورزشکاران روس 
این اجازه را داده که در صورتی که بخواهند با پرچم IOC در المپیک توکیو حاضر 
شوند. باید دید دولت روسیه این اجازه را به ورزشکارانش می دهد یا خیر. امیدوارم 

هر اتفاقی که به نفع تکواندو و ورزش ایران رخ بدهد.

کسب۸مدالتوسطپومسهروهایایرانازکلمبیا
نمایندگان  درخشش  با  پومسه  بخش  در  کلمبیا  آنالین  تکواندو  رقابتهای 

کشورمان به پایان رسید.
کلمبیا،  کشورهای  تیم   47 قالب  در  تکواندوکار   4۰1 با حضور  رقابتها  این 
مکزیک، پاناما، ونزوئال، کوبا، ایران، پرو، کانادا، هند، ازبکستان، ویتنام، کره جنوبی، 
اسپانیا، ایتالیا، هندوراس، شیلی، برزیل، بولیوی و آرژانتین برگزار شد که در نهایت 
نمایندگان کشورمان از باشگاه تکاوران موفق به کسب 6 مدال طال، یک نقره و 

یک برنز شدند.
بنیامین نجفی، کیارش بصیری، حمید نظم ده، مجتبی نظم ده، زهرا صالحی 
در پومسه استاندارد، محمد ارحمی در پومسه آزاد شش مدال طال، سید علی نقیبی 

و ارشیا مظلوم هم به ترتیب دو مدال نقره و برنز کسب کردند.
مجتبی نظم ده در مورد مسابقات گفت: دعوت نامه های زیادی به دستمان 
رسیده از کشورهای مختلف، ما ابداع کننده رقابتهای پومسه آنالین بودیم و از همین 
رو کشورهای مختلف تمایل دارند از تجربیات ما بهره ببرند. مسابقات اینترنتی ضمن 
ایجاد انگیزه جهت تمرین در شرایط کرونا، دوستی و مودت را بین ملل مخالف 

افزایش داده و از همه مهمتر فرصتی برای تبادل فنی است.

سعیدعبدولیدربلکلیستمحمدبنا!

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در شرایطی اعالم 
شده که بازهم خبری از سعید عبدولی در لیست نیست.

با بسته شدن پرونده بیستمین دوره لیگ برتر کشتی، قرار است اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی از اوایل دی ماه استارت بخورد. طبق اعالم فدراسیون فرنگی 
کاران برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک روزهای 2 تا 

12 دی ماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی اردوی خود را برگزار می کنند.
با نظر محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نام ملی پوشان هم به شرح 

زیر اعالم شده است.
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز )خوزستان( سجاد عباس پور )مازندران( رضا خدری )البرز(

ناصرپور  پویا  )خوزستان(  نژاد  محسن  مهدی  )قم(  نجاتی  علیرضا  کیلوگرم:   6۰
)خوزستان(

63 کیلوگرم: میثم دلخانی )فارس( آرمین محب ثابت )تهران( رضا عباسی )البرز(
67 کیلوگرم: حسین اسدی )خوزستان( محمدرضا گرایی )فارس( دانیال سهرابی 

)خوزستان(
مراد  )مازندران( محمد  ارسالن  )خوزستان( علی  نژاد  کاویانی  امین  کیلوگرم:   72

الیاسی )خوزستان( محمدرضا مختاری )فارس(
77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی )فارس( پژمان پشتام )تهران( هادی علیزاده پورنیا )قم(

اسماعیلی  جمال  )خوزستان(  ناقوسی  محمد  )قم(  ابراهیمی  مهدی  کیلوگرم:   ۸2
)تهران(

۸7 کیلوگرم: حسین نوری )البرز( رامین طاهری )خوزستان( ناصر علیزاده )مازندران(
۹7 کیلوگرم: محمدهادی ساروی )مازندران( مهدی بالی )مازندران( مهدی علیاری 

)تهران( وحید دادخواه )خراسان رضوی(
علی  )خوزستان(  میرزازاده  امین  )خوزستان(  منجزی  قاسمی  امیر  کیلوگرم:   13۰

اکبر یوسفی )مازندران(
نکته عجیب اما غیبت سعید عبدولی در لیست اعالم شده از سوی محمد بنا 
است. این فرنگی کار باتجربه که در مرحله نهایی لیگ برتر هم روی تشک رفت و 
دو پیروزی به دست آورد، به مراحل قبلی اردو هم دعوت نشده بود و با این وضعیت 

به نظر می رسد در لیست سیاه بنا قرار گرفته است.
باید دید واکنش عبدولی که همواره رابطه نزدیکی با محمد بنا داشته، به غیبت 

در لیست جدید تیم ملی کشتی فرنگی چه خواهد بود.

اعتراضکرملینبهمحرومیتپوتینازحضوردرالمپیک
مقامات عالی رتبه روسیه به محرومیت والدمیر پوتین از حضور در دو دوره 

المپیک اعتراض کردند.
به گزارش راشاتودی، پنجشنبه گذشته، CAS اعالم کرد که ممنوعیت ورزش 
بین المللی روسیه را از چهار سال به دو سال کاهش داده اما این تصمیم هنوز هم به 
این معنی است که پرچم و سرود روسیه در دو دوره بعدی بازی های المپیک غایب 
خواهد بود؛ توکیو در تابستان 2۰21 و بازی های زمستانی پکن در فوریه 2۰22 
 CAS برگزار می شوند.والدیمیر ژاباروف، معاون اول کمیته امور خارجه روسیه، حکم
را »قانونی بی شرمانه« توصیف کرد و گفت: روسیه تالش خواهد کرد تا در این 
حکم تجدیدنظر شود. این تصمیم یک قانون بی شرمانه است و تمام محدودیت 

های ممکن را نقض می کند. البته ما به این ممنوعیت اعتراض خواهیم کرد.
از  که  داشت  اظهار  و  داد  نشان  واکنش   CAS حکم  به  همچنین  کرملین 
تصمیم محدود کردن دسترسی پوتین به بازی های المپیک متاسف است و افزود 
که حضور ورزشکاران روسی در این بازی ها بیش از ممنوعیت مقامات مهم است.

بر اساس این تصمیم، مقامات و نمایندگان دولت روسیه برای دوره های تحت 
تعلیق از حضور در مسابقات مانند المپیک و مسابقات قهرمانی جهان منع خواهند 

شد و اجازه حضور در مراسم افتتاحیه یا اختتامیه را ندارند.
پیش تر کمیته بین المللی مبارزه با دوپینگ، ورزش روسیه را به دلیل دوپینگ 
سیستماتیک گسترده به مدت چهار سال از حضور در تمام رقابت ها از جمله المپیک 

محروم کرده بود که این محرومیت در ادامه به 2 سال کاهش یافت.

اعترافبوفونپساز۳سال
کرد  اعتراف  ایتالیایی  دروازه بان 
پاری سن ژرمن  برگشت  دیدار  در  که 
یک  مرحله  از  منچستریونایتد  مقابل 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا اشتباه 

بزرگی کرد.
به گزارش مارکا، دوران جانلوئیجی 
بوفون در پاری سن ژرمن کوتاه بود )یک 
فصل( اما خیلی روی دروازه بان ایتالیایی 
تاثیرگذار بود. او در یک مصاحبه اعتراف 
کرد هنوز هم به خاطر یکی از شکست 

ها تاسف می خورد. 
از مرحله برگشت یک  آن دیدار 

هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا فصل 1۹-2۰1۸ برابر منچستریونایتد برگزار شد. 
شاگردان توماس توخل در پارک ِد پرنس با نتیجه 3 بر یک مغلوب شدند  و از این 
رقابت ها کنار رفتند. بوفون درباره آن شب گفت: هفته ای سه یا چهار بار به این 
بازی فکر می کنم و زمانی که از خواب بیدار می شوم خیلی احساس تاسف می کنم. 
ایتالیایی در ادامه اظهار کرد: مطمئن بودم در آن سال به فینال  دروازه بان 
می رسیدیم. در منچستر یک بازی خوب را به نمایش گذاشتیم )پاری سن ژرمن 2 
بر صفر یونایتد را شکست داد( و قدرت خود را نشان دادیم. متاسفانه خودم را در 
یک اشتباه باورنکردنی مقصر می دانم. نباید با توجه به تجربه ای که داشتم چنین 

اشتباهی را مرتکب می شدم.
دروازه بان یوونتوس افزود: تصور می کردیم بازی دوم ارزشی ندارد چون در 
دیدار رفت با دو گل پیروز شده بودیم. آن ها در بازی برگشت تنها دو بازیکن اصلی 

خود را در اختیار داشتند و ۹ بازیکن دیگر جوان بودند. 
بوفون به یاد آورد در آن شب بازیکنان پاری سن ژرمن در رختکن با خیال راحت 
نشسته بودند و خود را در دور بعدی می دیدند. او در این رابطه اظهار کرد: بوفون 

همیشگی نبود. نه قدرت داشت و نه انرژی. من هم فکر می کردم صعود کردیم. 
دروازه بان کهنه کار ایتالیایی معتقد است از این اشتباهات درس گرفته می شود 
و مطمئن است چنین اتفاقی دوباره برای PSG رخ نمی دهد. بوفون گفت: پاری سن 
ژرمن تیم بزرگی است و می تواند هر عنوانی را کسب کند. از معدود تیم هایی است 
که می تواند همه را شکست دهد. با حضور لئوناردو که فرهنگ ایتالیایی دارد چنین 

ریسک هایی دیگر دیده نخواهد شد.

جایزهصلح2020دردستانلیونلمسی
جایزه صلح سال 2۰2۰ به دلیل 
بازی جوانمردانه و فعالیت های اجتماعی 
لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی بارسلونا به 

او اهدا شد.
 Pace جایزه صلح 2۰2۰ از طرف
دلیل  به   and Sports Awards
فعالیت های  و  جوانمردانه  بازی  آنچه 
به  شده  اعالم  مسی  لیونل  اجتماعی 
باشگاه  و  آرژانتین  ملی  تیم  کاپیتان 

بارسلونا اهدا شد.
مسی که اخیراً در مراسم اهدای 
جوایز The Best فیفا یکی از سه نامزد 

اصلی بود ولی در نهایت موفق به کسب این جایزه نشد تا جایزه به رابرت لواندوفسکی 
تعلق بگیرد، دیروز جمعه جایزه ویژه ای دریافت کرد. جایزه صلح 2۰2۰ که نه به دلیل 

قدرت فوتبالی او بلکه به دلیل خصوصیات انسانی و اخالقی مسی به او اهدا شد.
سازمان اهداکننده این جایزه در بیانیه خود به تفصیل درباره علت انتخاب مسی 
توضیح داد. در این بیانیه به بازی جوانمردانه مسی در زمین فوتبال و ابتکارات او برای 

کمک به دستیابی صلح، عدالت و برابری اجتماعی اشاره شده است.
پست اینستاگرامی لئو مسی بعد از دریافت جایزه صلح 2۰2۰

لیونل مسی در سال 2۰۰7 بنیاد مسی را بنیانگذاری کرد که هدف آن توسعه 
آموزش و برابری اجتماعی برای کودکان محروم در گوشه و کنار دنیا اعالم شد. بنیاد 
مسی به ویژه در کشورهای موزامبیک، فلسطین، کنیا، سوریه، نپال، اسپانیا و زادگاه 

مسی آرژانتین در راستای اهداف اعالم شده خود فعالیت می کند.
 Pace and دیدیه دروگبا ستاره سابق ساحل عاجی که نایب رئیس سازمان
Sports Awards اهداکننده این جایزه است در کنار دیگر برندگان ادوار گذشته 
این جایزه از مله بلیز ماتوئیدی ستاره فعلی اینتر میامی، سیا کولیسی ستاره راگبی 
آفریقای جنوبی و کریستین کارمبئو ستاره سابق فوتبال فرانسه به لیونل مسی به 

خاطر دریافت این جایزه تبریک گفتند.

آرتتا:شرایطآرسنالخوبنیستولیمیجنگیم
آرسنال  سرمربی  آرتتا  میکل 
می گوید شرایط تیمش به اندازه کافی 
خوب نیست ولی او تمام سعی اش را 
خواهد  کار  به  شرایط  این  تغییر  برای 

بست.
آرسنال که  آرتتا سرمربی  میکل 
با فشارهایی سنگین مواجه شده است 
می گوید نمی تواند تقصیر شرایط فعلی را 
به گردن تیمش بیندازد اما در این شکی 
نیست که عملکرد اخیر آرسنال در لیگ 

برتر به اندازه کافی خوب نبوده است.
آرسنال در شش بازی اخیر خود در 

لیگ برتر حتی قادر به کسب یک پیروزی نبوده و حاال در یک قدمی منطقه خطر 
سقوط در لیگ برتر قرار بگیرد.

سرمربی آرسنال در گفتگو با اسکای در این باره گفت: » ما با یکی از پرچالش 
ترین و دشوارترین سالهای تاریخ مان مواجه هستیم. ما در آرسنال پیشرفت قابل 
توجهی داشتیم و اقدامات مثبت زیادی انجام دادیم. بزرگترین موفقیت ما فتح دو 
جام در این دوره است اما در عین حال نتایج اخیر ما در لیگ برتر باعث شده این 
پیشرفتها زیر سوال قرار بگیرد. ما می دانیم که شرایط ما به اندازه کافی خوب نیست”.

آرتتا در ادامه گفت: » من به توانایی بازیکنانم کوچکترین شکی ندارم. ما در 
آرسنال همه متحد هستیم و می خواهیم به خاطر هدف مان مبارزه کنیم«.

بایرنبهدنبالحفظپدیده۱7سالهازوسوسهانگلیسی
پدیده  حفظ  برای  مونیخ  بایرن 
جوانش جمال موسیاال که مورد خواهان 
او  به  دارد  قرار  برتری  لیگ  تیم  چند 
پیشنهاد قراردادی با شرایط بهتر می دهد.

لیگ  باشگاه  چندین  درحالیکه 
پدیده  موسیاال  جمال  انگلیس  برتر 
جوان بایرن مونیخ را به دقت زیر نظر 
داشته و خواهان جذب او هستند باشگاه 
آلمانی قصد از دست دادن این پدیده را 
ندارد و مترصد است با ارائه پیشنهادی 
بهتر برای امضای قراردادی جدید او را 

در آلیانز آرنا نگه دارد.
بر اساس اعالم رسانه های آلمانی 
بایرن مونیخ حتی ممکن است حاضر 
پیشنهاد  او  به  جمال  حفظ  برای  شود 
دستمزدی معادل 1۰۰هزار پوند در هفته 
بدهد. دستمزدی که تا کنون در بایرن 
مونیخ برای جوانی به سن و سال جمال 

موسیاال بی سابقه بوده است.
جمال موسیاالی 17ساله با اینکه از این فصل به ترکیب تیم اول باشگاه راه 
یافته و در دوران هانسی فلیک به یکی از مهره های تقریباً ثابت بایرن تبدیل شده و 
چندین رکورد مربوط به سن را شکسته است اما هنوز با باشگاه آلمانی قراردادی دارد 

که مربوط به دوران حضورش در تیم جوانان بایرن مونیخ است.
و  منچستریونایتد  لیورپول،  مثل  انگلیسی  بزرگ  باشگاه های  می شود  گفته 
را به دقت زیر نظر دارند و عالقه زیادی برای به  منچسترسیتی جمال موسیاال 
خدمت گرفتن او نشان داده اند. به همین دلیل است که بایرن حاضر شده هر چه 
سریع تر مذاکره با جمال برای تبدیل قرارداد او به قراردادی رسمی با تیم بزرگساالن 

را شروع کند.

فینال  در  پرسپولیس 
لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 
و  خورد  شکست  یک  بر   2
قهرمانی را از دست داد. در این دیدار 
بازیکنان پرسپولیس دو پنالتی را به تیم 

حریف هدیه کردند.
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  دیدار 
تیم های  میان   1۵:3۰ ساعت  از  امروز 
هیوندای  اولسان  و  ایران  پرسپولیس 
با  نهایت  در  و  شد  آغاز  کره جنوبی 
خاتمه  کره ای  تیم  یک  بر  دو  پیروزی 
یافت تا پرسپولیس در دومین فینال خود 
در سه سال اخیر هم شکست بخورد و 

دست خالی بماند.
جونیور نگرائو 4+4۵ و ۵۵ )پنالتی( 
برای اولسان و مهدی عبدی 4۵ برای 

پرسپولیس گلزنی کردند.
عهده  بر  مسابقه  این  قضاوت 
ساله   33 داور  الجاسم،  عبدالرحمان 
داور  و  داور  کمک  دو  که  بود  قطری 
همراهی  را  و  ا نیز  قطر  ز  ا  VAR

می کردند.
با تصمیم مقامات برگزاری مسابقه، 
محدود  صورت  به  تیم  دو  تماشاگران 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و 
ورزشگاه حضور دارند و از تیم های خود 

حمایت کردند
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، شیخ 
سلیمان، رئیس AFC، الکساندر چفرین، 
وزیر  سلطانی فر،  مسعود  و  یوفا  رئیس 
ورزش و جوانان ایران به همراه همتای 
قطری خود و سایر مقامات ارشد فوتبال 
آسیا و ایران نظاره گر این مسابقه بودند.

ساعت  از  رسمی  طور  به  بازی 
پرسپولیس  بازیکنان  توسط   1۵:3۰
دقایق  از  هیوندای  اولسان  شد.  شروع 
اولیه مالکیت توپ و میدان را در اختیار 
نزدیکی  از  مانع  پرسپولیس  اما  گرفت 
این تیم به دروازه شد و در نهایت جریان 
بازی به صورت متعادل و با سرعت باال 

میان دو تیم ادامه پیدا کرد.
بازی  موقعیت  اولین   7 دقیقه  در 
توسط بشار رسن خلق شد. ارسال او به 
روی دروازه با فاصله اندک از روی سر 
مهدی عبدی عبور کرد و این موقعیت 

از دست رفت.

در دقیقه ۹ خطرناک ترین موقعیت 
بازی برای اولسان هیوندای خلق شد. 
پشت  از  گارام  بیت  یوت  فنی  ضربه 
لک  دروازه  دیرک  به  جریمه  محوطه 
پیدا نکرد  برخورد کرد و راه به دروازه 
تا این دروازه بان که روی این ضربه جا 

مانده بود، نفس راحتی بکشد.
در دقیقه 12 احمد نوراللهی شوت 
ضربه  داد.  جواب  را  اولسان  بازیکن 
در  از گوشه محوطه جریمه  او  محکم 
به مدافع اولسان خورد و به علت تغییر 
جهت با اختالف اندک دروازه تیم کره ای 

به کرنر رفت.
چونگ  لی  ارسال   1۸ دقیقه  در 
پرسپولیس  زمین  از سمت چپ  یونگ 
به روی دروازه، روی سر جونیور فرود 
آمد اما ضربه او بدون مزاحمت مدافعان 
دروازه  از  اندک  اختالف  با  پرسپولیس 

لک بیرون رفت.
در دقیقه 22 هم دروازه پرسپولیس 
توسط یون بیت گارام تهدید شد. شوت 
پرقدرت و مواج او از فاصله 2۰ متری 
از  توپ  و  لک مشت شد  حامد  توسط 

دروازه نماینده ایران دور شد.
نعمتی  سیامک   31 دقیقه  در 
موقعیت  در  تیز  و  تند  ضدحمله  روی 
پاس  اما  گرفت  قرار  شوت زنی  خوب 
این  و  نبود  دقیق  عبدی  مهدی  به  او 
موقعیت مناسب برای گلزنی، به راحتی 

از دست رفت.
اشتباه  روی  و  دقیقه 4۵  در  گل: 
مهدی  هیوندای،  اولسان  دفاعی  خط 
عبدی صاحب توپ شد و در حالی که 

یک مدافع دیگر مقابل او بود، ضربه خود 
را زد و توپ را به دروازه اولسان هیوندای 

دوخت و پرسپولیس را پیش انداخت.
میان  برخوردی  دقیقه 4۵+1،  در 
در محوطه  کره ای  بازیکن  و  نوراللهی 
جریمه صورت گرفت اما داور اعتقادی 
به پنالتی نداشت. بعد از مرور تصاویر از 
طریق کمک داور ویدیویی، داور نقطه 

پنالتی را نشان داد.
جونیور   4۵ +4 دقیقه  در  گل: 
قرار گرفت  پنالتی  نگرائو پشت ضربه 
دروازه  به سمت چپ  را  و ضربه خود 
ین  ا لک  مد  حا که  زد  پرسپولیس 
در  و  ناقص دفع کرد  به طور  را  توپ 
بازگشت جونیور گل تساوی تیمش را 

به ثمر رساند.
صورت  به  بازی  دوم،  نیمه  در 
برخوردهای  علت  به  و  شروع  متعادل 
متوقف  دقایق  در همین  بارها  مختلف 

شد.
در دقیقه ۵4 ارسال بازیکن کره ای 
مهدی  دست  به  جریمه  محوطه  در 
شیری برخورد کرد اما داور این صحنه 
را ندید و بازی ادامه پیدا کرد. دقایقی بعد 
VAR به کمک تیم داور آمد و دومین 
پنالتی به نفع اولسان هیوندای اعالم شد.

گل: در دقیقه ۵۵ باز هم جونیور 
نگرائو پشت ضربه اولسان هیوندای قرار 
گرفت و برای دومین بار گل زد و تیمش 
را به گل رساند و اولسان هیوندای دو بر 

یک پیش افتاد.
در دقیقه 62 ارسال امید عالیشاه به 
مقابل دروازه با ضربه سر مهدی عبدی 

و  باالی دروازه رفت  به  از یک متری 
ثانیه  اما چند  اتفاق عجیبی رقم خورد 
بعد داور موقعیت عالیشاه را در موقعیت 
آفساید تشخیص داد تا حسرت از دست 

رفتن این موقعیت کمتر شود.
در دقیقه 67 شوت پرقدرت احمد 
نوراللهی از فاصله حدودا 2۵ متری در 
وسط دروازه به سنگربان کره ای رسید 
اما او به طور ناقص و در دو مرحله توپ 

را در آغوش گرفت.
ی  ا بر لیس  پرسپو ی  تالش ها
گلزنی، موجب خالی شدن خط دفاعی 
این تیم در دقایق پایانی شد و در دقیقه 
77 نفوذ بازیکن کره و شوت او از سمت 
راست زمین به راحتی در آغوش حامد 

لک قرار گرفت.
در دقیقه ۸3، موقعیت خوبی برای 
پرسپولیس خلق شد که شوت سیامک 
نعمتی از داخل محوطه جریمه با قدرت 
زیاد از باالی دروازه عبور کرد. در این 
و  للهی  نورا میان  برخوردی  صحنه 
داور  که  آمد  وجود  به  اولسان  بازیکن 
مجاب به بررسی تصاویر شد اما اعتقادی 

به خطای پنالتی نداشت.
بار  دو  پرسپولیس   ۸۸ دقیقه  در 
از  با شوت  را  هیوندای  اولسان  دروازه 
راه دور تهدید کرد که به علت تجمع 
بازیکنان تیم کره ای در محوطه جریمه 

توپ به دروازه نرسید.
این دیدار در نهایت با شکست دو 
محمدی  گل  یحیی  شاگردان  یک  بر 
خاتمه یافت و اولسان هیوندای به عنوان 

قهرمانی این مسابقات دست یافت.

پرسپولیس یک - اولسان هیوندای ۲؛

دواشتباهودوپنالتی،قهرمانیراازپرسپولیسگرفت
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محمدرضا هاشمی کهندانی

می گوید  فوتبال  کارشناس  یک 
فینال  در  قهرمانی  شایسته  پرسپولیس 
بود و فقط روی اتفاقات شکست خورد.

ناکامی  درباره  معینی  فریدون 
پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
مقابل اولسان هیوندای و از دست دادن 
به  گفت:  مسابقات  این  قهرمانی  جام 
نظرم تیم پرسپولیس خیلی خوب بازی 
کرد. به ویژه در نیمه دوم خیلی بهتر از 
تیم حریف بود. تنها ضعف پرسپولیس 
که  بود  کناره ها  در  و  نخست  نیمه  در 
نکردند.  به خلق موقعیت کمک  خیلی 
بود  توانست  اولسان  نخست  نیمه  در 
در  را  تو  مالکیت  و  شود  توپ  صاحب 
اختیار داشته باشد اما فضای خوبی برای 

خلق موقعیت نداشت.
دوم  نیمه  در  د:  دا دامه  ا وی 
پرسپولیس خوب بازی کرد. باخت این 
تیم روی اتفاقات بود. همه بازیکنان با 
که  چیزی  داشتند.  تمرکز  وجود  تمام 
الزم بود کنترل احساسات و هیجانات 
نزدیک  انتها  به  بازی  چه  هر  که  بود 
شد.  بیشتر  ما  بازیکنان  هیجان  شد، 
پرسپولیس می توانست بازی را ببرد یا 

به تساوی بکشاند.
فوتبال  مدرس  و  کارشناش  این 
نظرم  به   : کرد خاطرنشان  ن  یرا ا
 . کرد ر  کا خوب  خیلی  پرسپولیس 
اتفاقی که برای شیری افتاد، در فوتبال 
به هیچ وجه  طبیعی است. شیری هم 
نمی خواست دستش را به توپ بزند. به 
نشدیم.  قهرمان  متاسفم که  هر شکل 
برای  خوبی  خیلی  تجربه  مسابقه  این 
ایرانی بود  پرسپولیس و سایر تیم های 
که هیجان خود را فینال کنترل کنند. 
باید در این مسابقات بزرگ روی هیجان 

و احساسات بازیکنان کار شود.
عدم  اینکه  به  واکنش  در  معینی 
احساسات  و  هیجان  هجوم  و  تمرکز 

ایرانی در  چقدر باعث ناکامی تیم های 
چهار فینال گذشته با حضور نمایندگان 
ایران شده است، گفت:  داشتن تمرکز و 
کنترل هیجان تا حدود 6۰ درصد موجب 
بازیکنان پرسپولیس  قهرمانی می شود. 
در نیمه اول خیلی خوب خود را کنترل 
کردند. آن ها واقعا خوب بازی کردند. در 
پرسپولیس زحمت  بازیکنای  نیمه دوم 
کشیدند اما توام با مقداری عصبانیت بود 
چرا که گل های اتفاقی خوردند. در تمام 
شرایط باید یاد بگیریم که خوب باشیم.

او به حضور مهدی عبدی در خط 
حمله پرسپولیس اشاره کرد و گفت: نکته 
مهم وجود آقای مهدی عبدی بود که 
از تیم های پایه پرسپولیس رشد کرده و 
بازیکن خوبی است. به همین دلیل باید 
بازیکن  این  داد.  بها  پایه  تیم های  به 
ظرفیت خوب و شم گلزنی خوبی دارد. 
او یک بازیکن تعیین کننده است. باشگاه 
های ما باید روی تیم های پایه کار کنند.

باالی  هوش  به  اشاره  با  معینی 
کرد:  اظهار  مربیگری  در  گل محمدی 
به نظرم گل محمدی مربی خیلی خوبی 
است و مساله بسیار مهم این است که 
او در این دیدار چند بازیکن را نداشت 
که باعث شد در بازسازی تیم به مشکل 
بار  چندمین  برای  تیم  ساختن  بخورد. 
لیگ  در  به خصوص که  سخت است. 
و  خلیل زاده  رفتن  علت  به  هم  برتر 

محرومیت آل کثیر سرحال نبودند.
فنی  کمیته  بق  سا عضو  ین  ا
ینکه  ا ن  بیا با  ل  تبا فو سیون  ا فدر
و  کرد  کار  خوب  بسیار  پرسپولیس 
شایسته قهرمانی بود گفت: به نظرم ما 
بازیکنان  باید یک مقدار از نظر ذهنی 
را کامال آماده کنیم. شاید تیم در ثانیه 
نخست گل بخورد. باید انرژی و هیجان 
خود را کنترل کنند. اگر بازیکن از نظر 
هیجانی دچار مشکل شود، روی تکنیک 
و تفکرش تاثیر می گذارد و رفتن توپ 

به باالی دروازه اولسان هیوندای ناشی 
از همین موضوع بود.

پرسپولیس  شانس  درباره  وی 
دست  و  فینال  در  حضور  تکرار  برای 
آینده  فصول  در  قهرمانی  به  یافتن 
کادرفنی  تاثیر  که  می کنم  فکر  گفت: 
خوب  سرمربی  یک  است.  مهم  خیلی 
می تواند یک تیم متوسط را به باالتر از 
متوسط تبدیل کنند. گل محمدی هر جا 
کار کرده تفکرش روی بازی بوده و به 
فکر چیزهای دیگر نیست و تیم هایش 
فوتبال بهتری بازی کردند. بنابراین او 
فینال  به  که  می سازد  را  تیمی  دوباره 
خیلی  هم  امروز  نظرم  به  کند.  صعود 
خوب بودند و جای تقدیر و تشکر دارد. ما 
واقعا در فینال خیلی خوب بازی کردیم. 
تیم کره ای برای گلزنی چیزی نداشت.

لتی  پنا ی  خطا و  د به  معینی 
گفت:  و  د  کر ه  ر شا ا لیس  سپو پر
موقعیت های  هم  بزرگ  ن  یکنا ز با
مرتکب  یا  می دهند  دست  از  را  خود 
اتفاقی  که  می شوند  اشتباهات  برخی 
تاتنهام  تیم  مدافع  قبل  چندی  است. 
کسی  زد.  گل  خودش  تیم  به  سر  با 
عمدی در این اتفاقات ندارد. فقط باید 
اتفاقات بازی را در ذهن داشت و برای 

این قبیل موارد آماده شد.
او به ترکیب پرسپولیس و حضور 
و  پرداخت  ایرانی  بازیکنان  پرتعداد 
گفت: خوشبختانه تمام تیم پرسپولیس 
بودند.   داده  ایرانی تشکیل  بازیکنان  را 
دو  شویم.  این  از  بهتر  می توانیم  ما 
شجاع  یعنی  پرسپولیس  خوب  بازیکن 
خلیل زاده و آل کثیر هم در این بازی 
نبودند. تیم های ژاپنی، کره ای و چینی 
در شرق آسیا دارای بازیکنان خارجی و 
به نام بودند که از وجودشان بهره بردند. 
ایرانی  بازیکنان  با  پرسپولیس  موفقیت 

افتخار بزرگی است.

یک کارشناس و مدرس فوتبال:

پرسپولیس روی اتفاقات شکست خورد!

فدراسیون جهانی فوتبال از تایید اسامی داوران بین 
المللی فوتبال و فوتسال ایران خبر داد.

فهرست نهایی داوران و کمک داوران بین المللی 
کشورمان در بخش های فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ساحلی به منظور قضاوت در مسابقات بین المللی 
در 1۸ آبان ماه به فیفا ارسال شد. برهمین اساس 
داوران  لیست  )فیفا(  فوتبال  جهانی  فدراسیون 

بین المللی ایران را به شرح زیر تایید کرد:
داوران فوتبال مرد:

علیرضا فغانی، موعود بنیادی فر، بیژن حیدری، 
پیام حیدری، وحید کاظمی، حسن اکرمی و سید 

علی اصغر مومنی
داوران فوتبال زن:

سلطنت نوروزی، مهسا قربانی و مهناز ذکایی
کمک داوران فوتبال مرد:

 محمدرضا منصوری، محمدرضا ابوالفضلی، علی 

اسعدی،  آرمان  نژادیان،  علی  سعید  میرزابیگی، 
ظهیری  حسن  ایلدروم،  علیرضا  قاسمی،  سعید 

و فرهاد مروجی
کمک داوران فوتبال زن:

و  نهاوندی  سیفی  بهاره  نژاد،  مافی  خباز  انسیه 
حبیبه ربوی گنجینه کتاب

کمک داور ویدئویی:
علیرضا فغانی

داوران فوتسال مرد:
محمودرضا نصیرلو، وحید عرض پیما، علی حفیظی 

و ابراهیم مهرابی افشار
داوران فوتسال زن:

گالره ناظمی دیلمی، زری فتحی و زهرا رحیمی
داوران فوتبال ساحلی :

و  فالحی  امیر  کرد،  ابراهیم  متین،  مقدم  حمید 
ابراهیم اکبرپور

فیفا داوران بین المللی ایران را تایید کرد
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تصویر یلدایی دیده نشده ای از زنده یاد مذتضی احمدی و نصراهلل حدادی 
اختصاصی دنیای جوانان

شبی خوش است
به این قصه اش دراز کنید

حافظ

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است به این قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر صحبت این حرف است
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

وگر طلب کند انعامی از شما حافظ
حوالتش به لب یار دلنواز کنید

شصت و ششمین شماره فصلنامه »نقد و 
بررسی کتاب تهران« منتشر شد.

مطالب  این  با  شماره  این  مقاالت  بخش 
»استاد  وطن«،   شادی  »سفیر  است:  همراه 
نوشته  حرفه ای«   تالش  سال   ۵۰ و  شجریان 
سیدابوالحسن مختاباد، »خسرو خنیاگران« نوشته 
فرزین  عدنانی، »ترانه آزادی«، »خوش آمد به 
کروناویروس« نوشته بیژن نامور، »افزایش عزت 
کاظمی  احمد  نوشته  فرهنگ«  راه  از  اقتدار  و 
صنعتی  انقالب  و  مصنوعی  »هوش  موسوی، 

چهارم« نوشته یحیی تابش و »برندگان جایزه نوبل ادبیات« 
نوشته حسن  نامدار«  ارسالن  لطفعلیان.»امیر  اردشیر  نوشته 

ذوالفقاری هم در بخش افسانه های ایرانی چاپ شده است.
همچنین »از میان کهنه کتاب ها، نشریه ها، مدارک و 
بخش  در  عزیزی  محمدحسین  نوشته  قدیمی«  عکس های 
»کهنه کتاب ها« و »بازیگران فوالد ایران« نوشته مسعود رفیع 

و »زندگانی و خدمات فرخ خان امین الدوله« در 
بخش »کندوکاو« منتشر شده است.

در بخش خاطرات فرهنگی نیز این مطالب 
از  طالیی«  »جدول  ماجراهای  می خوانیم:  را 
به  فریدون  مشیری  »نامه  پرهام،  سیروس 
»چند  و   قاسمی  سیدفرید  از  کریمی«  نصرت 
عالیخانی«  دکتر  خاطرات  کتاب  درباره  ناگفته 

نوشته محمد خندانی.
شعر، داستان، سفرنامه، کتاب های خارجی، 
چون،  آینه  کوتاه،  معرفی  فارسی،  کتاب های 
خواندنی ها  و  تازه،  نشریه های  و  کتاب ها  نفرات،  بعضی  نام 
بررسی  و  »نقد  از  این شماره  دیگر بخش های  از  نکته ها  و 

کتاب تهران« است.
شصت و ششمین شماره فصلنامه »نقد و بررسی کتاب 
همایون پور  هرمز  و صاحب امتیازی  مدیرمسئولی  با  تهران« 

در 1۸4 صفحه و با قیمت 2۵هزار تومان منتشر شده است.

شماره جدید »نقد و بررسی کتاب« به بازار آمد

یونس گرامی که معتقد 
است ناشر، مولف و جوایز ادبی 
هر سه باید یک هدف داشته 
باشند و آن هم حس اعتمادسازی در بین 
مخاطبان ادبیات و معرفی درست یک 
اثر به جامعه کتاب خوان است می گوید: 
بیاییم اگر انتقادی داریم در جهت اصالح 
پیشنهاد  و  راهکار  و  باشد  سازندگی  و 

بدهیم نه تخریب! 
شاعر مجموعه »خواب موریانه ها« 
که در ششمین دوره جایزه شعر »احمد 
شده  شناخته  تقدیر  شایسته  شاملو« 
»به  نوشته است:  یادداشتی  در  است، 
جوایز  برگزارکننده  عوامل  من  اعتقاد 
زیر سئوال  به  این که کمتر  برای  ادبی 
مخاطبان  به  را  حقانیت شان  و  بروند 
به  برسانند باید  کتاب خوان  جامعه  و 
که  بروند  داورانی  و  کارشناسان  سراغ 
از سالمت اخالقی بهتری برخوردارند و 
دارای سواد و آگاهی بیشتری در حوزه 
شعر و شاعری هستند و داوران محترم 
نیز در گزینش آثار فارغ از هر البی گری 
و رفاقت باید دقت نظر بیشتری داشته 
باشند تا خدای ناکرده در حق هیچ مولفی 
و  مولف  ناشر،  کل  در  نشود.  اجحاف 
جوایز ادبی هر سه باید یک هدف داشته 

باشند و آن هم حس اعتمادسازی در بین 
مخاطبان ادبیات و معرفی درست یک 

اثر به جامعه کتاب خوان است.
ما سال هاست که شاهد برگزاری 
جوایز ادبی چه در شعر و چه در داستان 
هستیم، اما واقعا چند درصد آثاری که 
برنده جوایز شده اند، توانسته اند در ذهن 
این که  جز  شوند!؟  ماندگار  خوانندگان 
یک مدت واکنشی بر سر چند و چون 
آن اثر و نحوه گرفتن جایزه در بین اهل 
قلم درگرفته و بعد آن هیاهو به سرعت 
اثرش اگر  با  شاعر  و  کرده  فروکش 
راه  در  تداوم  به  اعتقادی  و  حقانیتی 
و  محو  باشد،  نداشته  شاعری  و  شعر 

فراموش می شود.

و دو نکته دیگر، یکی به دوستان 
اهل قلم که همیشه انتقادهای خودشان 
را به نحوه برگزاری جوایز ادبی دارند! 
نانوشته  امالی  موافقم؛  هم  من  بله، 
و  از عیب  کاری خالی  ندارد! هر  غلط 
داریم  انتقادی  اگر  بیاییم  نیست،  ایراد 
و  باشد  سازندگی  و  اصالح  جهت  در 
راهکار و پیشنهاد بدهیم نه تخریب! و 
نکته دیگر، هماهنگی و اطالع رسانی و 
احترام و به رسمیت شناختن شخصیت 
جهت  ناشران  توسط  شاعران  ادبی 
تا  ادبی  است  به جوایز  آثارشان  ارسال 
دیگر شاهد مخالفت و اعتراض مولفان 

محترم نباشیم.
در بحث شعر و شاعری هم همیشه 

معتقد هستم که شاعری شاعرتر است 
که بتواند با اتکا به جهان بینی معرفتی 
شعور  و  دانش  و  زیستی  تجربیات  و 
فردی اش به صورت هوشمندانه مفاهیم 
سخت ترین  و  فلسفی  پیچیده  عمیقا 
به  شعر  در  ساده  زبانی  با  را  سوژه ها 
دستور  با  که  شاعری  بکشاند.  تصویر 
می رود، شاعری  شعر  سراغ  به  زبان 
خام است! شعر که دستور زبان نیست! 
زندگی  است.  نیست! شعر خود  ساختار 
و شاعر کسی  است که امکانات زبان را 
خدمت  ذهنش به  ژرف ساخت های  در 
بگیرد و از زیست شاعرانه خودش جهت 
سرودن شعر بهره بگیرد. هر چقدر افق 
دید و تجربه زیستی یک شاعر بیشتر و 
عمیق تر باشد شعر او غنی تر و بر روی 
شاعر  بود.  خواهد  تاثیرگذارتر  مخاطب 
حرفه ای کسی  است که در ابتدا از عنصر 
هوشمندی خوب و باالیی برخوردار باشد 
و ضرورت جامعه اش را بشناسد و بداند 
چه می خواهد بگوید. از اشیاء پیرامونش 
جهت نوشتن شعر بهره بگیرد، نسبت به 
پدیده ها و اتفاق های جامعه شاخک های 
شاعری  بگیرد.  کار  به  را  حسی اش 
شاعرتر است که با هزاران چشم ببیند 
و با یک چشم بزرگ شعرش را بنویسد.«

امالینانوشتهغلطندارد!

»هندوانهشبیلدا«پشتویترینکتابفروشیها
یلدا«  داستان »هندوانه شب 
آداب  با  کودکان  آشنایی  هدف  با 
و رسوم و فرهنگ کهن این شب 

ماندگار منتشر شد.
این کتاب نوشته افسون امینی 
در 2۰ صفحه رنگی در اندازه خشتی 
3۵هزار  قیمت  با  و  جلد سخت  با 
انتشارات مدرسه عرضه  تومان در 

شده است.
دلیل  به  ادبیات  حوزه  در 

به  متنوعی  آثار  و  فراوان  داستان های  خیال پردازی  به  کودکان  گرایش 
زبان حیوانات نوشته شده است؛ به طوری که این گرایش باعث شده است 
که انیمیشن های زیادی هم ساخته شود. امینی، نویسنده داستان »هندوانه 
شب یلدا« با انتخاب شخصیت های حیوانی داستانی ساده و روان با هدف 
آموزش کودکان نگاشته است؛ شخصیت هایی که هر کدام نشانه و نماد 
فرهنگ و همدلی، اتحاد، دوستی، یکدلی و... هستند. کودکان می توانند با 
تصاویر واضح و رنگی کتاب که خود باعث پرورش تخیل کودکان است 

داستان کتاب را مجسم کنند. 
در قسمتی از کتاب آمده است: »این رسِم شب یلدا بود که خانوادها 
در خانه  کسی که بزرِگ فامیل بود، جمع می شدند و شب یلدا را دوِر هم 
می گذراندند. خانم سنجاب مثل هر سال، منتظر بچه ها و نوه هایش بود. 
برای همین هندوانه  بزرگی خرید؛ اما چون خیلی سنگین بود آن را در گوشه  

انبار خرگوش گذاشت، تا ...«

یادداشت

نقش مهم در قصه ها تربیت كودكان
محمد طوسی*

قصه هــا نقــش مهمــی در تربیــت کــودکان دارنــد. مــا در قالــب قصه 
و داســتان می توانیــم اصــول اخالقــی و تربیتــی را بــه بچه هــا آمــوزش 
دهیــم و بــه جــای آن کــه برایشــان از خوبی هــا بگوییــم شــخصیت های 
ــردن  ــم از نصیحت ک ــن کار ه ــا ای ــم؛ ب ــی کنی ــا معرف ــه آنه خــوب را ب
ــای  ــم زمینه ه ــم؛ ه ــز کرده ای ــا پرهی ــه بچه ه ــتقیم ب ــوزش مس و آم

همذات پنــداری بــا قهرمــان قصــه را برایشــان فراهــم آورده ایــم.
ــی  ــد. حت ــنیدنی بوده ان ــی و ش ــذاب، خواندن ــواره ج ــا هم قصه ه
خداونــد در قالــب قصــه بــا بنــدگان خــود ســخن گفتــه و کتــاب آســمانی 
مــا قــرآن، سرشــار از قصه هایــی اســت کــه بــه جــای آمــوزش مســتقیم 
ــود  ــب خ ــا مخاط ــر ب ــتر و بهت ــا بیش ــد ت ــتان گویی پرداخته ان ــه داس ب

ارتبــاط برقــرار کننــد. 
هنــوز هــم قصــه، بــرای بچه هــا جــذاب اســت و مــا اگــر بخواهیــم 
فرهنــگ و عــادت بــه مطالعــه را در کــودکان نهادینــه کنیم باید برایشــان 
قصــه بگوییــم و داســتان بخوانیــم و یکــی از بهتریــن فرصت هــا بــرای 
قصــه گفتــن بــرای بچه هــا، وقــت خــواب اســت چون ذهــن و روان شــان 
آمادگــی شــنیدن دارد و از ارتبــاط چهــره بــه چهــره بــا پــدر و مــادر خــود 
لــذت می برنــد. حتــی بزرگترهــا می تواننــد چنــد صفحــه از یــک کتــاب 
را بــرای بچه هــا بخواننــد و از او بخواهنــد تــا باقــی داســتان را خــودش 
بخوانــد بــا گفتــن قصــه ای را شــروع کننــد و اجــازه بدهنــد تــا بچــه بــا 

کمــک گرفتــن از تخیــل خــود آن را ادامــه دهــد.
ــای  ــازی ه ــت و ب ــواره و اینترن ــود ماه ــا وج ــروز ب ــای ام بچه ه
رایانــه ای، قصــه را دوســت دارنــد امــا بســیاری از پــدر و مادرها، خودشــان 
قصــه گفتــن نمی داننــد و ای کاش آمــوزش و پــرورش، صــدا و ســیما، 
شــهرداری ها، وزارت فرهنــگ و ارشــاد و دیگــر نهادهــا و ســازمان های 
مرتبــط بــا مقولــه فرهنــگ همــت کننــد و دســت بــه دســت هــم دهند تا 
مــادران امــروز بــا قصــه و قصه گویــی آشــنا شــوند چراکــه توانمندســازی 

مــادران بســیار مهــم اســت. 
یــک روز مادرهــا بــرای بچــه هایشــان لبــاس می دوختنــد و 
ــباب بازی  ــک و اس ــی، عروس ــایل ابتدای ــا وس ــان ب ــد و برایش می بافتن
درســت می کردنــد امــا بیشــتر مــادران امــروزی از مهارت هــای اینچنیــن 

نــد. بی بهره ا
ــا  ــیده ایم ت ــود کوش ــهم خ ــه س ــوان ب ــودک و نوج ــران ک ــا ناش م
ــوان  ــه در ت ــا ک ــا آنج ــواده« ت ــودک- خان ــای »ک ــار کتاب ه ــا انتش ب
ــاره چگونگــی تربیــت  داریــم ایــن کاســتی را جبــران و کتاب هایــی درب
فرزنــدان، برقــراری ارتبــاط موثــر بــا بچه هــا منتشــر کنیــم و بازی هــای 
ســاده و گروهــی را بــه خانواده هــا آمــوزش دهیــم. همچنیــن دو ســالی 
اســت کــه در »بوکتــاب« بــاغ کتــاب بــه برگــزاری جشــنواره »تــا یلــدا 
ــی  ــود را گرام ــن خ ــنت های که ــم س ــا ه ــم ت ــم« پرداخته ای بخوانی
ــدن و قصــه  ــاب خوان ــودن و کت ــه باهــم ب ــا را ب ــم هــم خانواده ه بداری

گفتــن تشــویق کنیــم.
ــر انتشــارات »ســازوکار« و مدیرعامــل مجموعــه فرهنگــی  * مدی

دنیــای مــاه پیشــونی
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پروانه رسولی خوشبخت

ترجیح  می دهم خواننده فضای دلخواه 
خودش را برای اتفاقات بسازد

صبــا اخــوت گفــت: تــالش کــردم از خــالل تعامــالت و اتفاقــات 
بــه فضــا هــم اشــاره شــود چــرا کــه ترجیــح مــی دادم توجــه خواننــده 
بــه تعامــالت، زبــان و شــخصیت ها متمرکــز شــود و او فضــای دلخــواه 

خــودش را بــرای ایــن اتفاقــات بســازد.
صبــا اخــوت نویســنده جــوان ایرانــی و ســاکن کشــور آلمــان در 
نخســتین اثــر خــود »شــعری بــه فارســی برایــم بخــوان« بــا بهره گیری 
از دانــش روان درمانگــری اش مجموعــه ای را مکتــوب کــرده و بــا تاکیــد 
بــر تاثیــر گــذاری دوجانبــه درمانگــر و مددجــو بــر هــم بــه بررســی زبان 
ــن مجموعــه  ــه اســت. او ای ــی پرداخت ــر هم زبان ــی و غی ــار هم زبان و آث
را در هفــت فصــل و بــا روایــت دو زبــان مشــترک و پنــج روایــت زبــان 
غیــر مشــترک در ۸3 صفحــه پدیــد آورده و بــه همــت نشــر »جهــان 
کتــاب« در اختیــار خواننــدگان قــرار داده  اســت. در ادامــه گفت وگویــی 

ــد. ــا او را می خوانی ب
* نوشتن را چگونه و از کی آغاز کردید؟

** نوشــتن همیشــه عالقــه شــخصی مــن بــوده اســت یعنــی از 
همــان زمــان کودکــی و بعدتــر نوجوانــی در کنــار نقاشــی، داســتان یکی 
از رســانه های قابــل اتــکا بــرای بیــان خــودم بــوده اســت. داســتان ها را 
ــا در گاهنامــه ای کــه در  ــدم ی معمــوال در جمع هــای دوســتانه می خوان
مدرســه داشــتیم چــاپ می کــردم. دوران دانشــگاه باعــث شــد تــا دوباره 
بــه نوشــتن روی بیــاورم و اولیــن جســتارم را بــا عنــوان »ســرحرفی« در 
فصلنامــه زنــده رود اصفهــان چــاپ کــردم. کتــاب حاضــر اولیــن کتــاب 

چــاپ شــده از مــن اســت.
ــخصی  ــای ش ــان از تجربه ه ــتن مجموعه ت ــرای نوش ــما ب * ش

ــرای آن داشــتید؟ ــی ب ــد؟ چــه دلیل خــود اســتفاده کردی
** مــن اساســا خــودم را روان درمانگــر می دانــم و داســتان یکی از 
مدیوم هــای مــورد عالقــه ام بــرای بیــان خــودم بــوده اســت. از آنجایــی 
کــه در حرفــه روان درمانــی »خــود و تجربــه خــود« اهــرم کار اســت، 

تجربــه شــخصی چیــزی اســت کــه نمی توانــد از مــن جــدا باشــد.
* شــما در »شــعری بــه فارســی برایــم بخــوان« با نگاهــی متفاوت 
بــه زبــان بــه روایــت پرداختیــد . و دغدغــه اصلی تــان زبــان بــوده؛ کمی 

برایمــان از ایــن نــگاه صحبــت می کنید؟
** شــاید مــا زمانــی بــه یــک پدیــده خودآگاهــی بیشــتری پیــدا 
می کنیــم کــه آن را در بســتر جدیــد اســتفاده کنیــم و بــه عبارتــی آن، 
ــه و  ــه در حرف ــی ک ــد. از زمان ــروض نباش ــا مف ــره ی ــر روزم ــر ام دیگ
زندگــی روزمــره ام از زبــان دیگــری اســتفاده می کنــم، بــه خــوِد زبــان 
»چــه فارســی و چــه آلمانــی« و اثــرات بینافــردی اش توجــه بیشــتری 

ــم. ــگاه می کن ــرون« ن ــه آن از »بی دارم و گاه ب
* فضــای روایت هــا بــا کمتریــن جزییــات در فضاســازی و 
ــن  ــدی در ای ــود. تعم ــاخته می ش ــن س ــا مراجعی ــات ب ــر اتفاق ــد ب تاکی

ــوده اســت؟ ــر ب ام
ــن  ــت ای ــده اس ــاره ش ــم اش ــاب ه ــه اول کت ــور ک ** همانط
اتفاق هــا و شــخصیت ها براســاس واقعیــت نیســتند یعنــی ایــن 
در  هســتند.  مــن  داســتان  خیالــی  شــخصیت های  مراجعیــن، 
ــالش  ــوده اســت، بیشــتر ت ــن نب ــه م داســتان هایم فضاســازی دغدغ
ــود  ــاره ش ــم اش ــا ه ــه فض ــات ب ــالت و اتفاق ــالل تعام ــردم از خ ک
ــان و  ــالت، زب ــه تعام ــده ب ــه خوانن ــی دادم توج ــح م ــه ترجی ــرا ک چ
ــرای  ــودش را ب ــواه خ ــای دلخ ــود و او فض ــز ش ــخصیت ها متمرک ش

ــازد. ــات بس ــن اتفاق ای
ــان در  ــای آن کتاب ت ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــه نظــر شــما و ب * ب

ــدی می شــود؟ ــه بن ــر  طبق کــدام ژان
داســتان های  ژانــر  در  می تــوان  را  کتــاب  نظــرم  بــه   **
روان درمانــی طبقه بنــدی کــرد. یعنــی آنجــا کــه داســتان و روان درمانــی 
ــی در  ــی از روان درمان ــه عبارت ــد؛ ب ــا یکدیگرن ــه ب ــل دوطرف در تعام
ــود.  ــت می ش ــراد روای ــم شــخصی اف ــظ حری ــا حف ــتان و ب ــب داس قال
ــر  ــتعاره و دیگ ــازی، اس ــت، تصویرس ــم گاه از روای ــی ه در روان درمان

می شــود. اســتفاده  داستان نویســی  مولفه هــای 
* راوی در این مجموعه چگونه شکل گرفته است؟

ــکل های  ــی از ش ــود یک ــه خ ــت ک ــخص اس ــوم ش ** راوی س
دانــای کل اســت، یعنــی ســوم شــخصی کــه اطالعــات او در خیلــی از 
جاهــا محــدود بــه ذهنیــت افــراد اســت و  در اثــر تعامــل بــا آنهاســت 

ــد. ــد دســت می یاب ــه اطالعــات جدی ــه ب ک
* در آینــده بــاز هــم از تجربه هــای شــخصی تان بــه ایــن شــکل 

ــد؟ می نویس
** بلــه، تــا االن در ایــن خصــوص بازخوردهــای خوبــی گرفتــه ام 

و بــرای کارهــای آینــده بــاز هــم از آن اســتفاده می کنــم.
* در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

ــل دوره  ــر کارم و  تکمی ــی ام ب ــز اصل ــر تمرک ــال حاض ** در ح
ــهر  ــالومه ش ــاس س ــتیتو آندری ــری در انس ــی ام، روان تحلیل گ تخصص
ــاب  ــه کت ــرح اولی ــغول ط ــار آن مش ــت؛ در کن ــان اس ــن آلم گوتینگ

ــتم. ــز هس ــدم نی جدی

حوزه  پژوهشگر  کریمی«،  »سعید 
و  زبان  گروه  استادیار  و  فارسی  ادبیات 
شبستر،  نور  پیام  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
برخی  شدن  مطلوب  به  مصادره  درباره 
ازسوی  آذربایجان  منطقه  چهره های  از 
و  ترکیه  زقبیل  ا همسایه  کشورهای 
را  تاریخ  گفت:  آذربایجان،  جمهوری 
تاریخ  از  تفاسیر  اما  داد،  تغییر  نمی توان 

می تواند بسیار متنوع باشد.
تجّدد  پیدایش  در  آذربایجان  نقش 
ادبی و آغاز شعر نو فارسی با ظهور شاعرانی 
چون تقی رفعت و جعفر خامنه ای و نیز در 
تحول نثر ادبی توسط طالبوف تبریزی و 
اعتصامی(  پروین  )پدر  اعتصامی  یوسف 
بر کسی پوشیده نیست. همچنین بازتاب 
از  برخاسته  ادبِی  و  اجتماعی  تحوالت 
آذربایجان طی جنگ های ایران و روسیه 
در شعر فارسی به عنوان نخستین نمونه های 
شعر اجتماعی - سیاسی تاریخ ادبیات ایران 
غیر قابل انکار است. برای دریافت پاسخ 
این سوال که جایگاه آذربایجان در ادبیات 
تاریخ  طول  در  خطه  این  اینکه  و  ایران 
چگونه توانسته است در ادبیات کشورمان 
کریمی«،  »سعید  با  کند،  نقش آفرینی 
پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی و استادیار 
ادبیات فارسی دانشگاه پیام  گروه زبان و 
بستر  در  ایران  ادبیات  درباره  نور شبستر، 
تاریخ آذربایجان گفت وگوییانجام شده که 

از نظرتان می گذرد.
* حکمای آذربایجان و به خصوص 
تبریز، چه نقشی در اعتالی فرهنگ و ادب 

ایران در طول تاریخ داشته اند؟
 ** تا قرن هفتم هجری دو ناحیه 
از  عراق عجم  و  خراسان  یعنی  ایران  در 
به  اما  بودند  برخوردار  راهبردی  موقعیتی 
سبب ویرانی  های مهیبی که بر اثر حمله 
مغول به بار آمد، از اهمیت و اقتدار آن دو 
منطقه کاسته شد و به تدریج آذربایجان در 
مناسبات قدرت آن دوران سربرآورد. تبریز 
با پرداخته شدن غرامت از خرابی به دست 
مغوالن نجات یافت. انتخاب تبریز به عنوان 
پایتخت در زمان »اباقاخان«، دومین پادشاه 
سلسله ایلخانان در ایران، تأثیری بسزا در 
ربع  دانشگاه  داشت.  شهر  این  شکوفایی 
فضل اهلل  »رشیدالدین  توسط  که  رشیدی 
ساخته  هجری  هشتم  قرن  در  همدانی« 
شد، قطب علمی زمان خود محسوب می شد 
که چندین هزار دانشجو را از گوشه و کنار 
ایران برای تحصیل جذب می کرد. تبریز 
از آن در دوره  در روزگار تیموریان و بعد 
قراقویونلوها هم کانون تجمع ادبا، فضالء، 
دانشمندان و هنرمندان بوده است. »اوزون 
حسن« )۸2۸ ه.ق- ۸۸2 ه.ق( حاکم مقتدر 
عمران  ایجاد  و  خیرات  به  آق قویونلوها 
دوره  طول  در  و  بود  عالقه مند  آبادی  و 
زمامداری خود عالمان و ادیبان بسیاری را 
از اقصی نقاط جهان اسالم در تبریز گرد 
آورد. او حتی از »جامی« برای سکونت در 
تبریز دعوت کرد ولی جامی این دعوت را 
»سلطان  حسن،  اوزون  پسران  نپذیرفت. 
خلیل« و »سلطان یعقوب« نیز دانش پرور 
و دوستدار عالمان و شعرا و هنرمندان بودند. 
امیران این سلسله با آنکه ُترک  زبان بودند 
لیکن به فرهنگ و تمدن ایران زمین توجه 
ویژه ای داشتند چنان که برای خود از عنوان 

شاه ایران استفاده می کردند و خود را وارث 
شاهان اسطوره ای ایران می دانستند.

»اهلی  شیرازی«،  فغانی  »بابا   
شیرازی«، »جالل الدین دوانی«، »فضل اهلل 
روزبهان خنجی«، »امیر همایون«، »مال 
شهیدی«، »درویش دهکی«، »میرمقبول 
و  شریحی«  محمد  »موال  حبیبی«، 
و  شاعران  جمله  از  نیشابور«  »عبدالحی 
اندیشمندانی بوده اند که بخشی از حیاتشان 
را در دربار آق قویونلوها به سر برده اند. عهد 
آق قویونلوها علی رغم کوتاهِی این دوره، از 
ایران  تاریخ  مقاطع درخشان فرهنگی در 
محسوب می شود و سهم آنان در حمایت 
از شاعران و ادیبان معاصرشان چشمگیر و 
ستودنی است. در اوایل قرن دهم هجری 
)۹۰6 ه.ق( صفویان، تبریز را به پایتختی 
برگزیدند. درحقیقت تبریز نخستین پایتخت 
ایران جدید بوده است. در اواخر قرن دهم 
هجری یعنی حدود نیم قرن بعد، صفویان 
پایتخت خود را از تبریز به قزوین انتقال 
دادند. با این اتفاق و نیز اشغال تبریز توسط 
فرهنگی  سیاست های  تغییر  و  عثمانیان 
صفویه، نقاشان و خطاطان از فرط فقر و 
بی پولی به شهرهای دیگری مانند قزوین 
و مشهد یا دربار »اکبرشاه« در هندوستان 
گریختند تا اینکه بار دیگر تبریز در دوره 
و  عثمانیان  با  همسایگی  خاطر  به  قاجار 
روس ها اهمیت فوق العاده ای پیدا کرد و به 
عنوان ولیعهدنشین انتخاب شد. باید گفت 
اصالحات و مدرن سازی ایران در حین و 
روس  و  ایران  جنگ های  سلسله  از  پس 
از تبریز آغاز و عباس میرزا ولیعهد وقت 
این اصالحات  آذربایجان پیشگام  و والی 

گسترده شد.
آذربایجان کانون مدنیت در   اساساً 
فعال  حوزه های  از  یکی  و  معاصر  ایران 
است.  بوده  زمین  ایران  تمدن  و  فرهنگ 
و  است  معروف  اولین ها  شهر  به  تبریز 
این  کلیدی  اهمیت  از  نشان  عنوان  این 
دیار دارد. این شهر در عرصه های آموزش 
مدرن، آموزش برای ناشنوایان، تئاتر، سینما، 
و  پیشرفت ها  دیگر  و  نوین  ادبیات  چاپ، 
مظاهر تمدن جدید پیشتاز بوده است. در 
حوزه سیاست هم آذربایجان در تحوالت 
و  مشروطه  جنبش  پیروزی  به  منتهی 
انقالب اسالمی نقشی چشمگیر و غیر قابل 
انکار داشته  است. تأثیر جنبش مشروطه در 
برخی  که  بوده  اندازه ای  به  ایران  تاریخ 
از محققان مانند دکتر محمدرضا شفیعی 
کدکنی، تاریخ ایران را به دو قسمت قبل و 
بعد از آن تقسیم کرده اند. آذربایجانی ها در 

تمامی تحوالت این جنبش، کوشش های 
فکری و فرهنگی اصیلی را سامان دادند که 
توضیح آن در اینجا نمی گنجد. به عنوان 
یک نمونه، جایگاه روزنامه  ای فکاهی  به نام 
»آذربایجان« که در جریان جنبش مشروطه 
در تبریز منتشر می شد، قابل تأمل و بررسی 
است. انتشار این روزنامه تخصصی - که 
روزنامه  از  تقلید  به  و  رنگی  صفحاتی  با 
»مالنصرالدین« منتشر می شد - با توجه 
به درصد مردم با سواد و روزنامه خوان آن 
دوران )حدود 11۰ سال پیش( کاری شگرف 

تلقی می شود.
 * نقش مفاخر آذربایجان در ادبیات 

فارسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
فعالیت های  تأثیر  بی  گمان   **  
میرزا  مانند  اشخاصی  فرهنگی  و  علمی 
و  آموزش  بنیان گذاری  در  رشدیه  حسن 
نوگرایی  در  رفعت  تقی  نوین،  پرورش 
تأسیس  در  باغچه بان  جبار  فارسی،  شعر 
رضا   ، الل ها و  کر  مدرسه  نخستین 
ادبی  نقد  از  نمونه هایی  ارائه  در  براهنی 
یران  ا فرهنگ  قلمرو  سرتاسِر  جدید، 
نمی توان  البته  دربرمی گیرد.  را  زمین 
پروین  نظیر  کسانی  کوشش های  ز  ا
امینی، عالمه  اعتصامی، شهریار، عالمه 
ذکاء،  یحیی  جعفری،  عالمه  طباطبایی، 
پرفسور هشترودی، صمد بهرنگی، بهمن 
فرسی، آقامیرک، کمال الدین بهزاد، اقبال 
آذر، بیگجه خانی، محمدعلی تربیت و سایر 
مشاهیر، چشم پوشی کرد؛ چراکه هر کدام 
از این افراد با تالش های علمی و فرهنگی 
خود در شکل دادن فرهنگ و هویت جدید 
ایران اسالمی نقش بزرگی را ایفاء کرده اند 
و این امر بیانگر آن است که آذربایجان 
بوده  نخبه پرور  حوزه ها  تمامی  در  تقریبًا 
است؛ از علم و ادب و دین تا هنر و سیاست 
و ورزش چهره های پرفروغی از آذربایجان 
ایران درخشیده است.  در آسمان مدنیت 
این فهرست قابل گسترش است و اغراق 
نیست اگر گفته شود که تعداد این مفاخر 

به صدها تَن می رسد.
 * طی سال های اخیر شاهد مصادره 
به مطلوب شدن برخی از چهره های منطقه 
از  همسایه  کشورهای  ازسوی  آذربایجان 
قبیل ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده ایم. 
به نظر شما این کارها با چه هدفی صورت 
می گیرد و آیا به مرور زمان به تغییر تاریخ 
منطقه به خصوص در حوزه فرهنگ و ادب 

ختم می شود؟
 * تاریخ را نمی توان تغییر داد، اما 
تفاسیر از تاریخ می تواند بسیار متنوع باشد. 

متأسفانه در یکی دو دهه اخیر کشورهای 
سابقه  به  بخشیدن  غنا  برای  همسایه 
به  دست  خود  تاریخ  و  مدنیت  فرهنگ، 
سیاست گذاران  زده اند.  گذشته  مصادره 
این کشورها تصور می کنند که  فرهنگی 
یا محل زندگی شاعر و  اگر مولد، مدفن 
نویسنده ای در سرزمینی باشد، پس دیگر 
می توان آن شاعر و نویسنده را متعلق به 
آنچه در  آنکه،  آن سرزمین دانست، حال 
این میان تعیین کننده است، میزان تعلق 
هنرمند به جوهره یک تمدن است. زبان 
اهمیت  کمتر  مباحث  این  خالل  در  نیز 
دارد. فقط و فقط باید دید که آن نویسنده 
ذهن، ضمیر، اندیشه و جهان بینی خود را 
متعلق به کدام تمدن می داند. بدیهی است 
که »رودکی«، »ناصر خسرو«، »سنایی«، 
»انوری«، »نظامی«، »موالنا« و دیگران در 
آثارشان خود را یک ایرانی معرفی کرده اند و 
جان خود را تحت میدان مغناطیسی فرهنگ 
ایران قرار داده اند و در مدار ایران چرخیده اند.

فرهنگی«  »ایران  مفهوم  البته   
چهل  و  متنوع  و  پیچیده  بسیار  مفهومی 
تکه و هزار رنگ است و چندین هزاره طول 
کشیده تا شکل و انتظام بپذیرد و به همین 
نحو از لحاظ جغرافیایی نیز بسیار گسترده 
است. از فحوای سخن آن تاجر چشم تنگ 
دنیادوست در گلستاِن سعدی چنین برمی آید 
که از کاشغر تا حلب، در ذیل ایران فرهنگی 
تعریف می شده است. در طول تاریخ چندین 
بر  اقوام همسایه چیزی  ساله، همه  هزار 
سر خوان این فرهنگ نهاده اند و در نتیجه 
فرهنگ ایرانی، تلفیقی است از دستاوردهای 
فرهنگی ملل مختلف منطقه. با این تفاسیر 
نظامی گنجوی به تمام ملت های منطقه 
تعلق دارد؛ چندان که شاعرانی از هند تا 
یوگسالوی به تقلید از او پرداخته اند. شاید 
چنین  در  همسایه  کشورهای  باشد  بهتر 
مواردی به جای نزاع بر سر میراث گذشته 
پروژه های  یکدیگر  همکارِی  و  تعامل  با 
مشترکی را برای معرفی و شناخت میراث 

معنوی عمومی شان آغاز کنند.
 * سوال پایانی: به نظر شما فرهنگ 
غنی ایران توانسته است در حافظه نسل 

جوان حک شود؟
کار  زمینه  این  در  اساسًا  خیر؛   **
و  است  نشده  انجام  چندانی  فرهنگی 
بدهیم،  انجام  فرهنگی  کار  اندازه  هر 
باید  درواقع  می رسد.  نظر  به  اندک  باز 
گسست فرهنگی و شکاف میان نسل ها 
نسل  چقدر  هر  چراکه  کرد،  کمتر  را 
جوان ما حافظه تاریخی و احساس تعلق 
به یک گذشته درخشان داشته باشد، به 
همان اندازه نیز در دوره معاصر، اعتماد 
در  و  داشت  خواهد  بیشتری  نفس  به 
بحران های  و  زمانه  سختی های  کوران 
دچار خودباختگی خواهد  کمتر  فرهنگی 
شد. جوانان ما نه فقط در مورد آذربایجان 
ایران  مناطق  همه  با  ارتباط  در  بلکه 
کمتر آشنایی حاصل کرده اند و از تاریخ 
و فرهنگ گذشته مان اطالعات ناچیزی 
فرهنگی  نهادهای  و  دانشگاه ها  دارند. 
باید فعالیت های خود را دوچندان کنند و 
از رسانه و هنر در این راستا بیشتر بهره 
این  در  می تواند  سینما  به ویژه  بگیرند؛ 

زمینه بسیار راهگشا باشد.

تاریخ را می توان تفسیر کرد، اما نمی توان تغییر داد
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روایتی از طراحی یک قتل آماده نمایش شد

پویا  فیلم »درد خفیف« ساخته 
علیرضا  سید  تهیه کنندگی  به   نبی، 
علویان پس از گذراندن مراحل فنی 
سال  آغاز  با  و  شد   نمایش  آماده 
جدید میالدی پخش جشنواره ای آن 

آغاز می شود.
کوتاه  داستان  اساس  بر  فیلم  این 
»شاگرد خصوصی« نوشته یوکو آوگاوا است و روایتی معکوس از طراحی 
یک قتل توسط دو دختر جوان برای از میان برداشتن پدر سختگیر یکی 
از طرفین را به نمایش می گذارد. از پویا نبی قبال  فیلم های »درد خفیف« 
»ماه عسل«، »سایلنت« و »خوابگردها« را دیده ایم. پویا نبی همچنین 
قصد دارد با رفع محدودیت های بیماری کرونا در کشور اولین فیلم بلند 
خود را نیز کلید بزند. تهیه کنندگی فیلم کوتاه »درد خفیف« برعهده سید 

علیرضا علویان صداگذار شناخته شده سینمای ایران است.

مهران مدیری »دورهمی« را به شب یلدا می رساند

ی  ا جر ا با  یری  مد ن  ا مهر
»دورهمی« و برنامه ای گفتگو محور 
در شب یلدا در شبکه نسیم حضور می 
یابد و به همین مناسبت  شبکه نسیم 
مردم را به دورهمی شب یلدای این 

شبکه دعوت کرد.
همچنین شبکه نسیم، همگام با سایر 
شبکه های سیما، برنامه های شاد و مفرحی را برای شب یلدا تدارک دیده 
است .دورهمی شبکه نسیم یکشنبه شب از ساعت 21: 3۰ به روی آنتن 
می رود و دیگر برنامه های ویژه شب یلدای شبکه نسیم »نسیم آوا« است 

که در ساعت 1۸ پخش می شود.
»ویتامین خ« ساعت 1۸:3۰، برنامه »کتاب باز« ساعت 1۹ و مسابقه 
آنتن می رود. »کودک شو« هم ساعت  به روی  »شوتبال« ساعت 2۰ 

23 پخش می شود.

 تک آهنگ »من بی او« منتشر شد

تک آهنگ »من بی او« یکی از 
تازه ترین آثار منتشر شده در حوزه تک 
آهنگ هاست که به خوانندگی هادی 
قرار  مخاطبان  اختیار  در  حسن  بیگی 

گرفته است.
نندگان  ا خو ز  ا حسن بیگی  هادی 
آموزش دیده در عرصه موسیقی پاپ است 
که فعالیت موسیقایی خود را از سال 1376 در کانون فرهنگی تربیتی ُحر 
زیر نظر آقای شهروز حقی آغاز کرده است. او سال ها از محضر استادانی 
و  علیشاپور  حسین  نوربخش،  حمیدرضا  شاه زیدی،  علی اصغر  همچون 
مسعود امیری بهره برده و همچنین نزد علی تفرشی مبانی موسیقی و 
سلفژ را آموزش دیده است. »من بی او« ساخته آهنگساز شناخته شده 
موسیقی پاپ، حمید رشیدی است که آثار بسیار زیادی از او با صدای 

خوانندگان مطرح منتشر شده است. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

حضور جاویدنیا در رادیو پس از مدت ها غیبت

»یلدا و لبخند« ویژه برنامه گروه 
ایران  رادیو  با شما«ی  جمعه  »صبح 
جاویدنیا  علیرضا  اجرای  با  که  است 
قدوسیان  ساجد  می رود.  آنتن  روی 
تهیه کننده، سردبیر و کارگردان برنامه 
»صبح جمعه با شما« گفت: علیرضا 

جاویدنیا همچنان به دلیل حفظ سالمت در 
ضبط روتین برنامه حضور ندارد،اما از او خواسته شده تا در شب یلدا در ویژه 

برنامه »یلدا و لبخند« حضور داشته باشد.
قدوسیان گفت: عالوه بر جاویدنیا حضور هنرمندانی همچون بیوک 
راسخ،  آرش  لبیب،  محمدرضا  کاویانی،  ایزد  محبی،  عباس  میرزایی، 
حمیدرضا اللهیاری، زهره کدخدازاده و گلچهره زند در برنامه قطعی شده و 
قرار است با پیش کسوتان دیگری همچون امیر نوری، جالل مقامی، حمید 
منوچهری، پریچهر بهروان و فرهنگ جوالیی نیز ارتباط تلفنی برقرار شود.

ما
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همراه با جشنواره تئاتر مقاومت

مهدي حبیبي: نمایش ما اداي دین به کادر درمان است
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این روزها در حالي جشنواره تئاتر مقاومت در حال 
اجراست که استقبال بسیار خوبي از گروه هاي تئاتري 
از آن صورت گرفته و با آنکه براي اولین بار است که 
تجربه برگزاري جشنواره تئاتر را به صورت آنالین سپري 
مي کنیم ولي گروه هاي خالق تئاتري نشان دادند که 
چندان هم با این نوع برگزاري بیگانه نیستند. نمایش 
سال ها پس از آن واقعه، نوشته و کار مهدی حبیبی از 
مالیر، امروز در بخش خیابانی هفدهمین جشنواره تئاتر 
مقاومت اجرا شد. بازیگران این نمایش نرگس خاک کار، 
میالد زنگنه، هوراد حبیبی، محمد اسماعیلی و احمد 

اسماعیلی هستند.  
مهدی حبیبی در گفتگو با دنیاي جوانان درباره این 
نمایش گفت: سال ها پس از آن واقعه، تولید جدیدی است 
که به منظور شرکت در هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت 

آماده شده است. این نمایش جزء معدود آثاری است که با 
موضوع مدافعین سالمت و تالش های کادر درمان برای 
این جشنواره تولید شده است. به نظرم تاکنون ادای دین 
شایسته ای نسبت به تالش های کادر درمان و زحمت های 
آنها به منظور مداوای بیماران مبتال به کرونا نشده و از این 
رو با تولید یک نمایش با این موضوع در نظر داشتم تا از 
سوی خودمان از آنها قدردانی کنیم. نمایش سال ها پس از 
آن واقعه، از زبان یک کودک 7 ساله که چندین شب است 
از پدر خود بی خبر است، روایت می شود. این کودک هر 
شب با پدرش که در بیمارستان مشغول کار است، مکالمه 
تصویری دارد اما چند شب است که این ارتباط قطع شده 

و پسر نگران پدرش است و ...
ادامه  تئاتر خیابانی در  نویسنده و کارگردان  این 
صحبت هایش درباره مشکالت کرونا و دوران قرنطینه 

افزود: در این نمایش با زبان طنز و کمیک مشکالت 
ایام کرونا و دوران قرنطینه و درگیری انسان ها با این 

ویروس منحوس بیان می شود.
با بیان اینکه بخش خیابانی تنها  مهدي حبیبی 
برگزار  زنده  به صورت  که  است  این جشنواره  بخش 
گروه های  حضور  با  بخش  این  کرد:  اظهار  می  شود، 
نمایشی که در همان روز در تاالر وحدت اجرا دارند و 
داورها اجرا خواهد شد. امیدواریم پس از گذر از بحران 
کرونا این امکان فراهم شود تا نمایش های شرکت کننده 
در این جشنواره اجرای عمومی داشته باشند و دیده شوند.

برگزاری  با  حقیقت  در  اینکه  به  اشاره  او ضمن 
جشنواره به صورت مجازی موافق نیستم، عنوان کرد: 
ستاد برگزاری هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به منظور 
برگزاری این رویداد متحمل تالش های بسیاری شده اند. 

آنها در همین ایام، داورها را به منظور داوری آثار نمایشی 
شهر به شهر و استان به استان راهی کردند و این موضوع 
نشان از آن دارد که این جشنواره کادر بسیار دلسوزی 
دارد که در نظر دارند صفر تا صد این جشنواره تحت هر 
شرایطی برگزار شود. این تالش ها تنها به این دلیل نبوده 
که جشنواره ای برگزار شود و به اعتقاد من در این شرایط 
اهالی تئاتر با تمام مشکالت این روزها به برگزاری چنین 
جشنواره ای نیاز داشتند. تبلیِغ روحیه زنده بودن تئاتر، در 
این شرایط بسیار ارزشمند است و جا دارد از دبیرخانه این 
رویداد قدردان باشیم. برگزاری این جشنواره به صورت 
مجازی در این شرایط تنها راه حل ممکن است. زمانی که 
امکان آن وجود ندارد این روزها به صورت زنده تماشاگر 
آثار نمایشی باشیم، پخش آنالین و مجازی نمایش ها، 

اقدام ارزشمندی است و از هیچ بهتر است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
عکس: سمیرا بختیاري

یـادآور  مـا  بـراي همـه  یلـدا 
از  یکـي  اسـت،  زیـادي  خاطـرات 
رسـوم مهـم مـا ایراني هـا جشـن 
ییـز  پا شـب  یـن  خر آ فتـن  گر
)بلندتریـن شـب سـال( و ورود بـه 
فصـل زیبـاي زمسـتان اسـت. امـا 
امسـال قطعـا شـب یلـداي همـه 
مـا تحت تاثیـر یـک اتفـاق عجیب 
و غریـب بـه نـام بیمـاري کرونـا 
قـرار گرفتـه اسـت کـه ایـن روزها 
و  معیشـت  شـغل،  زندگـي،  روي 
قدیمي مـان  رسـوم  و  آداب  حتـي 
هـم سـایه افکنـده اسـت. ایـن در 
حالیسـت کـه شـب یلداي امسـال، 
آخریـن یلـداي قرن هم محسـوب 
در  اسـت  قـرار  گویـا  و  مي شـود 
ایـن روزهـا کـه از نظـر اقتصـادي 
بسـیاري از مـردم شـرایط بـدي را 
عجیب تریـن  مي کننـد،  سـپري 
یلـداي زندگي مـان را تجربـه کنیم 
در حالـي کـه مي توانسـت زیباترین 
شـب یلـدا در پایـان قـرن برایمان 
برنامـه  ایـن روزهـا  رقـم بخـورد. 
زیـادي  سـروصداي  ایرانـي  شـام 
زیـادي  مخاطبـان  و  کـرده  به پـا 
کـه  اسـت  کـرده  خـود  جـذب  را 
آخریـن آنهـا حواشـي مربـوط بـه 
بهـاره رهنمـا بـود و مشـکالتي که 
بـراي او و ایـن برنامـه ایجـاد کرد. 
مـا نیـز بـا 4نفـر از محبوب تریـن 
هنرمنـدان  دوست داشـتني ترین  و 

حاضر در شـام ایراني همراه شـدیم 
تـا این یلـداي عجیب را بـا رعایت 
جشـن  بهداشـتي،  پروتکل هـاي 

بگیریـم...

فاطمه گودرزي
 و حس خوب یلدایي

از  یکـي  گـودرزي  فاطمـه 
و  بازیگـران  دوست داشـتني ترین 
البته یکي از بدون حاشـیه ترین هاي 
آنهاسـت. او نیـز یکي از چهره هایي 
اسـت کـه بـه شـدت بـه آداب و 
رسـوم پایبنـد اسـت و همـواره در 
موضـوع  ایـن  بـه  مصاحبه هایـش 
کـه  هرچنـد  اسـت.  کـرده  اشـاره 
امسـال یکي از یلداهـاي عجیب را 
پشـت سـر مي گذاریـم ولـي قطعـا 
از در کنـار  نیـز  فاطمـه گـودرزي 
اعضـاي خانـواده اش کـه همگـي 
را  البتـه  و  دارنـد  هنـر  در  دسـتي 
رعایـت پروتکل هاي بهداشـتي این 
مي گذراننـد.  را  خاطره انگیـز  شـب 
مصاحبـه اي  در  گـودرزي  فاطمـه 
دربـاره رابطـه اش بـا اعیـادي چون 
نـوروز و یلـدا گفتـه بود: ایـن اعیاد 
ماننـد یلـدا و نـوروز همیشـه یـک 
حـس خـوب تـازه شـدن بـه مـن 
می دهـد و البتـه همیشـه بـا یـک 
مـا  اسـت.  دلشـوره همـراه  حـس 
معمـوال خیلـی اهـل برنامه ریـزی 
نیسـتم و در لحظه تصمیم می گیرم 
کـه حـاال باید چـکار کنیم و شـغل 
مـا طـوری اسـت که ممکن اسـت 

هـر لحظـه بـه سـر کار برویـم و یا 
قراردادی داشـته باشـیم که مجبور 
بـه کار کـردن در ایـن ایـام باشـیم 
ولي همیشـه سـعي مي کنم تا آداب 
ایـن روزهـا را رعایت کنم و در کنار 

باشـم. خانواده 

شهره سلطاني
 و آرزوهاي یلدایي

شهره سلطاني چهره محجوب 
و محبـوب عرصـه هنر یکـي از آن 
دسـت هنرمنداني اسـت که معموال 
نـگاه مثبتـي بـه زندگـي دارد و بـا 
اینکـه خـودش بـه تازگـي بیماري 
امـا  گذاشـته  پشت سـر  را  کرونـا 
بازهـم سـعي مي کنـد جنبـه مثبت 
همـه چیـز را نـگاه کنـد. او دربـاره 
شـب یلـدا، به جـا آوردن رسـوم و 
همینطـور  و  قدیمـي  سـنت هاي 
یلداي عجیب امسـال و آرزوهایش 
و  آداب  همیشـه  مـن  مي گویـد: 
رسـوم سـنتي و اصیـل خودمـان را 
دوسـت دارم کـه یلـدا هـم یکـي 
یلـدا  انهاسـت.  زیباترین هـاي  از 
المان هـاي خیلـي جذابـي دارد، از 
انـار و هندوانـه گرفتـه تـا آجیـل و 
رنـگ قرمـز کـه روي ایـن ترکیب 
و چیدمـان براي یلدا همیشـه غالب 
زماني کـه  از  و  دیربـاز  از  اسـت. 
بچـه بـودم مـادرم همیشـه معتقـد 
بـود کـه بایـد مراسـمي ماننـد عید 
سـفره  و  کنیـم  برگـزار  را  نـوروز 
هفت سـین داشـته باشـیم و دربـاره 

یلـدا هم همیـن اعتقاد را داشـت و 
مـا همیشـه دورهم جمع مي شـدیم 
و هرکـدام در حد بضاعت، بخشـي 
مي آوردیـم  را  یلـدا  المان هـاي  از 
و بـا اینکـه معمـوال دورهـم جمـع 
بهانـه اي  یلـدا  ولـي  مي شـدیم 
دیگـر بـود بـراي اینکـه دورهمـي 
صمیمانه تـري داشـته باشـیم. مـن 
همیشـه به شـب یلدا نـگاه ویژه اي 
دارم و دلم مي خواسـت امسـال هم 
مثـل سـال هاي پیش برگزار شـود، 
هرچنـد کـه مثـل سـال هاي قبـل 
فعلـي  شـرایط  متاسـفانه  نیسـت! 
مـردم اجـازه نمي دهـد کـه بتوانند 
تـدارک زیـادي ببیننـد و خیلي هـا 
در حسـرت شـب یلدا مي مانند ولي 
فکـر مي کنـم حتي یک نـان و پنیر 
بـا یـک روبان قرمز به سـرم شـب 
یلـدا هـم مي توانـد حـال و هـواي 
نظـرم  بـه  کنـد.  ایجـاد  قشـنگي 
مي توانیـم بـا انـدک داشـته هایمان 
پروتکل هـاي  رعایـت  بـا  البتـه  و 
جـا  بـه  را  سـنت  ایـن  یهداشـتي 
بیاوریـم. امیـدوارم هیـچ حانواده اي 
شاهد حسـرت هاي اینچنیني نباشد 
و وضعیـت اقتصـاد مـردم سـامان 
بگیـرد. از صمیـم قلـب بـراي همه 
کـه  مي کنـم  آرزو  جهـان  مـردم 
سـالمتي  همـه  بـه  اول  خداونـد 
بدهـد و بعـد اینکه امکاناتـي براي 
همـه باشـد، در حـد اینکـه آدم هـا 
حسـرتي نداشـته باشـند و اگـر این 
یـک  کـه  مي دانـم  بیفتـد،  اتفـاق 

آرامـش نسـبي را مي توانیـم تجربه 
کنیـم. انشـاهلل هیـچ پـدر و مادري 
شـرمنده بچه شـان نشـوند و بچه ها 
هـم بتواننـد حداقـل چیز هایـي که 
دلشـان مي خواهد را داشـته باشـند. 
امیـدوارم امنیـت در جامعـه حـکام 
باشـد و شـاهد هیـچ نوع خشـونتي 
نباشـیم. خیلي آرزوها دارم و شـاید 
ایـن صحبـت پایانـي ام کلیشـه اي 
باشـد ولـي آرزو دارم کـه همـه بـه 

آرزوهایشـان برسـند.

نسیم ادبي و زیبایي هاي 
شب یلدا

جملـه  ز  ا بـي  د ا نسـیم 
چهره هـاي مطـرح تئاتـري اسـت 
کـه در سـال هاي اخیـر در سـینما، 
هـم  خانگـي  شـبکه  و  تلویزیـون 
بسـیار درخشـان بوده و ایـن روزها 
یکي از محبوب تریـن بازیگران نزد 
مخاطـب بـه شـمار مـي رود. او نیز 
ازجملـه بازیگـران کم حاشـیه ایـن 
عرصـه اسـت کـه علیرغـم اینکـه 
این روزها مشـغله شـخصي زیادي 
دارد ولـي بـا لطفـي کـه نسـبت به 
مـا داشـت، در مصاحبـه اي کوتـاه 
دربـاره یلـدا، حـس و حـال یلـداي 
امسـال و سـال هاي گذشـته گفت: 
یلـدا همیشـه شـروعي اسـت براي 
ورود بـه فصـل جدیـد و ایـن اتفاق 
ویـژه درواقـع بهانـه اي اسـت براي 
دورهـم جمع شـدن و به جـا آوردن 
یـک رسـیم دیرینـه، رسـمي که از 

سـال هاي بسـیار دور در کشورمان 
زمان هـاي  از  و  مي شـده  برگـزار 
بسـیار دور کـه خیلـي از مـا حتـي 
یادمـان هـم نمي آید، همـه دورهم 
جمـع  خانـواده  بـزرگ  منـزل  در 
بـه  هـم  کسـي  هـر  و  مي شـدند 
وسـع خـود چیـزي مـي آورد مثـل 
میـوه و آجیـل و... نکتـه جالب این 
اسـت کـه بـه نظـرم هرچـه ایـن 
رسـم در گـذر زمـان قـرار گرفت و 
بـه نسـل هاي جدید رسـید، شـکل 
جذاب تـري هم پیدا کرد و مراسـم، 
افتتاحیه هـا، مهماني هـا و اتفاقـات 
جالبـي از سـوي مردم در این شـب 
عیـن  در  و  مي شـود  برنامه ریـزي 
جدیـد  نسـل  خالقیت هـاي  حـال 
شـب  ایـن  خـاص  لباس هـاي  در 
بـا آن  نیـز  و دیزاین هـاي جـذاب 
ترکیـب شـد و شـکل زیباتـري بـه 
رسـیدیم  امـا حـاال  گرفـت.  خـود 
قـرار  و  قـرن  یلـداي  آخریـن  بـه 
اسـت همـه مـا وارد دهـه جدیدي 
از زندگي مـان شـویم و حداقـل بـه 
لحـاظ ذهنـي بـراي همـه مـا یک 
اتفـاق بـزرگ و ویـژه اسـت ولـي 
کرونـا کـه نمي دانم باید اسـمش را 
بـال و مصیبـت بگـذارم یـا موهبت 
دیگـري،  چیـزي  هـر  یـا  الهـي 
دامنگیـر تمـام مـردم جهـان شـده 
اسـت و متاسفانه بسـیاري از مردم، 
عزیـزان خـود را از دسـت داده اند و 
قطعـا یلـداي امسـال رنـگ و بوي 
همیشـگي خـود را برایمـان نـدارد. 

از طرفـي انـگار نمي توانیـم دیگـر 
دورهـم جمـع شـویم، همدیگـر را 
گرمـاي  از  و  بگیریـم  آغـوش  در 
و  ببریـم  بهـره  یکدیگـر  وجـود 
نشـان دهنده ایـن اسـت کـه انـگار 
بیـش از پیـش وارد دنیـاي مجازي 
شـده ایم! همیشـه با خودم مي گویم 
کاش بشـود بار دیگـر دور هم جمع 
شـویم و حتـي معتقـد هسـتم اگـر 
بتوانیـم 4-۵ نفـر هـم دورهم جمع 
شویم و با فاصله از یکدیگر بنشینیم 
و این شـب را جشـن بگیریم بازهم 
موهبت اسـت. همیشه با هر اتفاقي، 
با خـودم مي گویم شـاید از این بدتر 
هم مي شـد و همیشـه خدا را شـکر 
مي کنم و معتقد هسـتم هـر اتفاقي، 
حکمتـي بـا خـود دارد. امیـدوارم در 
سـال جدید و قرن جدیـد این اتفاق 
از همـه دنیـا رخت ببنـدد و اتفاقات 
جالـب و فوق العـاده اي بـراي مـردم 

دنیـاي رقـم بخورد.

فریبا نادري و یلداهاي 
خاطره انگیز

کـه  نـادري  فریبـا  یلداهـاي 
از یلـداي سـال ۹7 رنـگ و بـوي 
تـازه اي بـه خـود گرفته و بـا به دنبا 
آمـدن دختـرش حال و هـواي این 
شـب زیبـا برایـش زیباتر هم شـده 
اسـت. حـاال 2سـال از آن روزهـا 
امسـال  یلـداي  شـب  و  گذشـته 
عجیب تـر از همیشـه اسـت. فریبـا 
نـادري دربـاره شـب یلـدا و البتـه 

سـنت ها و رسـوم مختلف مي گوید: 
اصـوال من به سـنت ها خیلي پایبند 
هسـتم و سـعي مي کنم آنها را تمام 
و کمـال اجـرا کنم و شـب هاي یلدا 
همیشـه در کنـار خانواده ام هسـتم. 
زیبایـي اینطـور اعیاد و مراسـم، به 
همـان سـنت ها و رسـومي اسـت 
کـه از گذشـته وجود داشـته اسـت. 
من شـخصا بـا حافظ خیلـي ارتباط 
یلـدا  در شـب  حتمـا  بایـد  و  دارم 
باشـد. انـار را هـم همیشـه داریـم 
)خنـده( آجیل هم اگـر قیمتش زیاد 
نباشـد، حتمـا مي خریم )خنـده(! به 
نظـرم سـنت هاي قدیمـي مـا مثل 
همیـن شـب یلـدا، حتمـا نبایـد بـا 
تجمل گرایـي همـراه باشـد. طبیعتا 
قدیـم همـه چیـز ارزان تـر بـود و 
سـاده تر هـم برگـزار مي شـد ولـي 
االن اگـر انـار هـم بخواهیـم سـر 
سـفره یلـدا بگذاریم بعضـي اعتقاد 
دارنـد کـه باید حتمـا در یک ظرف 
همـه  متاسـفانه  باشـد!  مـارک دار 
چیـز چشـم و هم چشـمي شـده در 
صورتي کـه به نظـرم مهمترین چیز 
ایـن اسـت کـه خانواده هـا دور هم 
جمـع شـوند و اگـر هـم این سـنت 
از قدیم گذاشـته شـده به این دلیل 
بـوده کـه بـه بهانـه ایـن شـب که 
بلندترین شـب سـال است، اعضاي 
خانواده دور هم جمع شـوند و قطعا 
بایـد همینطـور هـم باشـد هرچنـد 
از  متفاوت تـر  امسـال  یلـداي  کـه 

است. همیشـه 

همراه با هنرمندان در شب یلدا

آخرین یلداي قرن، یلداي کرونایي


