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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 
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هادي كياني و 

داستان 40 ساله 
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6ورزش
دبير: 

كشتی 
بايد نگين ورزش 

ايران باشد

هنگ 7فر

جشنواره تئاتر مقاومت در حالي به روز پاياني خود مي رسد 
كه استقبال بينظير اهالي تئاتر و اجراي نمايش هاي قدرتمند 
باعث شد تا تمام پيش بيني ها درباره عدم استقبال از اين 

جشنواره، از بين برود. 

افتتاحيه  مراسم  در  گذشته)يکشنبه(  روز  دبير  عليرضا 
ساختمان نوسازی شده فدراسيون كشتی و همچنين تجليل 
از منصور برزگر و محمد بنا اظهار داشت:  فدراسيون كشتی 

در تصميمی اشتباه به ورزشگاه آزادی آمد.

يک نويسنده با بيان اين كه خالقيت حدی ندارد و آمده تا مرزها 
را بشکند، می گويد: در ادبيات كودک و نوجوان حساسيت هايی 
درباره انتخاب موضوعات وجود دارد و محدوديت هايی هست كه 
به ويژگی های مخاطب برمی گردد؛ درواقع در انتخاب موضوعات 
محدودتر هستيم و نمی توانيم درباره همه چيز به راحتی حرف بزنيم. 

پيچيدگی 
غيرضروری در فرم 
و محتوا، خالقيت  

نيست 

چین تا ۲0۲۵ بزرگ ترین پاالیشگر نفت 
جهان می شود

چین می تواند تا سال ۲۰۲۵ و با ظرفیت پاالیش روزانه ۲۰ 
میلیون بشکه به بزرگ ترین پاالیشگر نفت جهان تبدیل شود.

تحقیقات  مؤسسه  سنگاپور،  از  پلتس  خبرگزاری  گزارش  به 
اقتصادی و توسعه سینوپک )ادری( انتظار دارد ظرفیت پاالیش چین تا سال 
۲۰۲۵ به یک میلیارد تن در سال، معادل ۲۰ میلیون بشکه در روز برسد و 

این کشور را به بزرگ ترین پاالیشگر نفت جهان تبدیل کند.
صفحه 3

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم گفت: در گفتگوهایی که با جمعی 
از دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی داشتم 
متوجه شدم که توجهی به این گروه از دانشجویان ومسائل 
عالی  آموزش  »بین المللی سازی  نشست  ندارد.  وجود  آنها 
ایران« به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دفتر 

همکاری های بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری  
برگزار شد. حسین میرزائی در ابتدای این نشست به اهمیت 
ارتباطات بین المللی در علم و فناوری اشاره کرد و گفت: تجربه 
نشان داده تعامالت علمی بین المللی خصوصاً در سخت ترین 
شرایط از لحاظ دیپلماسی، اهمیت و اثربخشی بیشتری دارد. 
صفحه ۲

بی توجهی دانشگاه های خارجی به مسايل دانشجويان ايرانی 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

محمد درویش

ز  ا یکی  می بینید  تصویر  ر  د که  یی  ا فر ا درخت 
ن  تهرا د  با سعدآ کاخ  در  ساکن  لی  ها ا کهنسال ترین 
دوران  بر  عالوه  و  کرده  عمر  قرن   یک  حدود  است؛ 
روزهای  آخرین  احتمااًل  دوم،  و  اول  پهلوی  حکومت 
حکومت احمدشاه قاجار را هم دیده است؛ پسرکی که در 
دوازده سالگی پادشاه ایران شد و تا آمد فرق دست راست 
زمامداری  به  شش سالگی  و  بیست  در  بفهمد  را  چپش  و 

خود و سلسله اش پایان دادند.
آنچه اما در مورد این افرای سخت جان تامل برانگیز و 
عجیب است اینکه اصواًل حال افراها در تهران خوب نیست 
توانسته ایم  به زحمت  ایران  باغ گیاهشناسی ملی  در  ما  و 
چند پایه از آنها را پرورش دهیم که اغلب هم دچار آفت 
یکی  این  اما  دارند.  قرار  پوسیدگی  معرض  در  و  شده 
حقیقتًا خوب دوام آورده و حتی دربرابر نرده های آهنی هم 
نرده ها  این  که  خدایی  بنده  آن  انگار  می طلبد!  نفس کش 
را در کنار نهال جوان افرا جاگذاری کرده، به فکرش هم 
خطور نمی کرده که ممکنه آن نوجواِن نحیف روزی برای 

افراهای تهران شود! خودش پهلواِن پهلواناِن همه ی 
اهل  محیط زیستی،  هنرمند،  جوان  یک  را  عکس 
روز  چند  همین  مستندساز  و  کوهنورد  ورزشکار،  ادبیات، 
پیش شکار کرده به نام حمید کریلی که به زودی مجموعه 

با  که   - ایران  کهنسال  درختان  ستایش  در  درخشانش 
تهیه  خوشنویس  مصطفی  عزیزم،  دوست  علمی  مشاورت 

شده - از شبکه مستند پخش خواهد شد.
نه  نشا و  مین  سرز یک  ِر  قا و ل،  کهنسا ن  ختا ر د
ایران  در  که  باشد  یادمان  هستند؛  آن  اهالی  فرهیختگی 
کهنسال  درخت  پایه  دوهزار  از  بیش  همچنان  ما  عزیز 
زیست می کند که بیش از دوبرابر مجموع درختان کهنسالی 
است که در اروپا وجود دارد. این یعنی: وحشی بافقی راست 

... می گفته و ما درخت افکن نبوده ایم 
سعید  ر،  فشا ا مظفر  آذری،  رئوف  مثل  آدم هایی 
انصاریان، سیروس زارع، لیال اخالصی، عادل ساالری، علی 
طهماسبی، محمود کردی، افسانه احسانی، صفورا غله زاری، 
علی  مبارکی،  احمد  مجتهدی،  عاطفه  پارسی،  شیرین 
نصیری، مرتضی فرهادی، محمد ثابت، سیدامین هادی پور 
و می کنند که هنوز نسل وحشی بافقی ها  ثابت کرده   ... و 
از  با تلفیقی  تا  در این مملکت زنده است و آن ها آمده اند 
علم، درایت، شجاعت و عشق دوباره بسازند این سرزمین 
زخم خورده را ... آن ها بی شک بهانه های سرکردِن زمستان، 

پناِه ما و دلیِل حاِل خوبمان هستند.

عکس و مکث

بعضی درخت ها انگار با آدم حرف می زنند!

 وضعیت  نامناسب پشتیبانی  چالش  بزرگ 
صفحه ۲استادان در تدریس مجازی است

یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ١۴۰۰ گفت که 
پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ٨۰ میلیون تومان و پرداخت وام 
فرزندآوری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان را در جریان بررسی الیحه 
بودجه مطرح خواهد کرد. مجتبی توانگر درباره وام ازدواج و پرداخت 
وام قرض الحسنه فرزندآوری در بودجه ١۴۰۰ گفت: مجلس شورای 

اسالمی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام 
قرض الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه های این سنت 
پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل 
شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از 3 به 
١۰ میلیون تومان در بودجه ١3۹۵، از ١۰ به ١۵ میلیون تومان 

در بودجه ١3۹۷، از ١۵ به 3۰ میلیون تومان در بودجه ١3۹٨ و از 
3۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ١3۹۹ مسیری بوده که در این 
سالها طی شده است. در این راستا، مدت بازپرداخت این تسهیالت 

نیز از 3 سال به ۷ سال رسیده است.
صفحه ۲

نایب قهرمانی آسیا 
در البالی عقب 

ماندگی های فوتبالی 
ایران؛

شاهکار 
پرسپولیس!

صفحه 6

 تاکنون 90 میلیارد تومان برای توسعه
 و آبادانی توس هزینه شده است

 گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده:شهردار مشهد ضمن تشکر از پیگیری 
های دادستانی شهر مشهد، گفت: »باغ خونی« میراث گرانبهای شهر است و تاکنون ۹۰ 

میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی توس هزینه شده است.
 محمد رضا کالئی، درحاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی باغ خونی 
مشهد که با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، استاندار خراسان رضوی، رییس و 
جمعی از اعضای شورای شهر برگزار شد، افزود: مدیریت شهری، کمر همت بسته تا این 
مجموعه 6.۵ هکتاری را در اختیار مردم قراردهد براین اساس با پیگیری های زیاد این 

مجموعه تملک و عملیات احیاء و مرمت آن آغاز شد.
صفحه ۴

از پیشگامان ترویج  لینا میستاکیدو، می گوید که مولوی 
»گفت وگو« به معنای واقعی کلمه بود. این شاعر و متفکر ایرانی با 
همه انسان ها فارغ از دین و مسلک شان آزادانه گفت وگو می کرد.

ایران در یونان، دومین جلسه  رایزنی فرهنگی  به همت 
از سلسله نشست های مثنوی خوانی در یونان با حضور فارسی 
و  پانتئون  دانشگاه  شناسی  مردم  رشته  دانشجویان  آموزان، 
عالقه مندان به این شاعر و عارف ایرانی برگزار شد. در ابتدای 
این نشست مجازی، بخشی از ابیات طلیعه مثنوی معنوی یعنی 
»بشنو از نی« توسط سید رشید موسوی مدرس زبان فارسی 
قرائت و به زبان یونانی ترجمه شد که مورد استقبال حاضرین 
قرار گرفت. بعد از خواندن ابیات اولیه و ترجمه آن خانم دکتر 
لینا میستاکیدو به تشریح ابیات اولیه مثنوی پرداخت و گفت: 
بسیاری معتقدند اهم اندیشه های موالنا در این ١٨ دو بیتی آغازین 
مثنوی نهفته است که امروز به بخشی از آن خواهیم پرداخت.

مترجم مثنوی معنوی در ادامه سخنانش گفت: در میان خیل 
عظیم اندیشمندان و نویسندگان تاریخ تفکر بشری، مولوی تنها 
شاعر و فیلسوفی است که با بشنو، شعر خود را آغاز می کند، دقت 
کنید به این شعر بشنو از نی چون حکایت می کند، در حالیکه 
دیگر اندیشمندان و نویسندگان معمواًل نوشته ها و آثار خود را 
با شنیده ام، دیده ام، مطالعه کرده ام یا ما جواب می دهیم، شروع 
می کنند، این امر تفاوت عمق نگاه مولوی به جهان هستی را از 

همان ابتدا، به ما نشان می دهد.
دکتر میستاکیدو ادامه داد: به نظر می رسد منظور موالنا 
اینست که نی از زمانی که از نیستان بریده شد با گذشت زمان 
تغییر یافته، صیقل می خورد، پخته می شود اما برای حقیقتی که 
از آن جدا شده دلتنگ می شود، در واقع دلتنگی برای خدا و یک 
حقیقت معنوی را بیان می کند. موالنا بادی را که به نی دمیده 
می شود و صدایی که از آن خارج می شود، را با آتش مقایسه 
کرده و در واقع می گوید که خدا در تمام سلول های انسان وجود 
دارد. اما صدای زیبای نی را هر کس از ظن خود تعبیر می کند و 
برای همین موالنا می گوید فقیران، ثروتمندان و دیگر جماعت 
را دیده ام اما هر کسی از ظن و نگاه خود خود مرا می شناسد و 

از اسرار درونی من اطالعی ندارند.
وی افزود: در بیت »هر که جز ماهی، ز آبش سیر شد« 
شاید نگاه موالنا این باشد که هر کسی مقداری از آب بنوشد، 
رفع تشنگی می شود و دیگر آب نمی خواهد، در حالی که ماهی 
دائم به آب، نیازمند است و این بدین معنی است که عشق به 
خدا برای انسان ها، حکم آب برای ماهی و ادامه حیات انسان 
و تمام موجودات را دارد. انسان کامل و دانا که در واقع عاشق 
خدا و معنویات الهی است، از پول پرستی، جاه طلبی، و مسائل 
مادی می گذرد، در حالی که انسان نادان و غیر کامل در جهت 

عکس این جریان حرکت می کند.

اندیشه های  با  مولوی  آشنایی  به  همچنین  میستاکیدو 
فیلسوفان یونان اشاره کرد و گفت: مولوی اندیشه های مهمی 
آشنایی  افالطون  همچون  یونانی  فالسفه  دیدگاه  با  و  دارد 
عمیقی داشته است. او فردی بسیار روشن و آزاد اندیشه بود و 
با اندیشمندان و رهبران ادیان مختلف و بخصوص اندیشمندان 
و  داشت  زیادی  دیدارهای  ارتدکس،  کلیسای  رهبران  و 
خردمندانه  و  احترام  با  آزادانه،  و  کرد  بسیاری  گفت وگوهای 
با آنان به گفت وگو می نشست و به تبادل نظر درباره مسائل 

مختلف می پرداخت.
در ادامه میستاکیدو به سوال تنی چند از شرکت کنندگان 
پاسخ داد وی در جواب سوال یکی از شرکت کنندگان مبنی بر 
اینکه برخی مدعی هستند که موالنا ترک بوده است، گفت: هر 
چیزی و هر کسی که در جهان بدرخشد، همه سعی می کنند او 
را از آن خود کنند، اما نه، دوستان بر اساس مطالعات و تحقیقاتی 
طوالنی ام می گویم که موالنا ایرانی است و هیچ شکی در این باره 
وجود ندارد و تمام اشعارش به زبان فارسی است. همانطور که 
قباًل گفتم، پدر وی به علت اختالفات با حاکمان وقت و حضور 
مغول ها در ایران، برای نجات جان خود و فرزندانش به قونیه 
مهاجرت کرده بود و موالنا هم صحبت شمس تبریزی بوده 
است که یکی دیگر از نامداران ایرانی است. با این حال موالنا 
به همه بشریت تعلق دارد و اندیشه موالنا نیاز امروز جهان است.

مولوی از پیشگامان »گفت وگو« به معنای واقعی کلمه بود

در حالی که اعالم شده هیچ آزمون حضوری برای 
امتحانات داخلی نوبت اول برگزار نمی شود، اما هنرستانی 
ها باید برای برخی امتحانات به مدرسه بروند و زمزمه های 

بازگشایی مدارس نیز به گوش می رسد.
مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش تهران 
درباره نحوه برگزاری امتحانات نوبت اول تاکید کرد که 
با توجه به وضعیت بیماری کرونا و مصوبات ستاد مرکزی 
مقابله با کرونا امسال تمام کالس ها به طور غیر حضوری 
برگزار شد، بنا بر این شرایط امتحانات حضوری هم به 
هیچ عنوان و در هیچ مقطع تحصیلی برگزار نخواهد شد 
و تنها امتحانات نهایی برای بازماندگان خرداد و شهریور 
برگزار می شود و در سایر مدارس هیچ امتحانی به طور 

حضوری برگزار نخواهد شد.
در این میان تکلیف دانش آموزان مقطع ابتدایی و 
متوسطه اول روشن است. در مقطع متوسطه دوم اما دانش 
آموزان دو دسته می شوند. دانش آموزانی که در هنرستان ها 
مشغول به تحصیل دروس فنی و حرفه ای و کاردانش 
هستند و دانش آموزان شاخه های نظری. مسعود ثقفی 
در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که منظور از عدم 
برپایی امتحانات در هیچ مدرسه ای شامل هنرستان های 
شهر تهران هم می شود و اگر هنرستانی به بهانه برپایی 
امتحانات یا ارزشیابی صالحیت حرفه ای دانش آموزان را 
در این شرایط کرونا به مدرسه بکشاند تخلف کرده است.

این در حالی است که بسیاری از والدین دانش آموزان 
بعضی  کرده اند  عنوان  دانش آموزان  خود  و  هنرستانی 
به  را  تخصصی  امتحانات  تهران  شهر  هنرستان های 
صورت مجازی برگزار نمی کنند و این مساله به عهده مدیر 
هنرستان ها گذاشته شده که خصوصاً در مدارس نمونه 
دولتی و غیردولتی نظر مدیران به حضور دانش آموزان 
در مدرسه و گرفتن امتحانات به صورت حضوری است.

این در حالی است که در بخشنامه سراسری ذکر شده 
است که ارزشیابی دروس شایستگی های فنی شاخه فنی و 
حرفه ای و استانداردهای مهارت شاخه کاردانش و دروس 
کارآموزی و کارورزی به صورت تراکمی و حضوری با 

رعایت پروتکل ها برگزار خواهد شد.
ثقفی درباره این موضوع نیز گفت: فعاًل با توجه به 
شرایط پاندمی کرونا این امتحانات نباید برگزار شود و به 

زمانی دیگر موکول شود.
این سردرگمی دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای و 
کاردانش خصوصاً با توجه به اینکه آموزش های دروس 
بسیاری  اگرهای  و  اما  با  ایام کرونا  در  آنها هم  عملی 
همراه است، و مسئوالن اعالم می کنند: »هیچ آزمون 

حضوری برای امتحانات داخلی نوبت اول برگزار نمی شود« 
بیشتر شده است.

هر چند به نظر می رسد که احراز شایستگی های فنی 
و مهارتی به صورت مجازی چندان امکان پذیر نیست، 
اما نمی توان نسبت به این مساله هم بی تفاوت بود که 
حضور این دانش آموزان و استثنا کردن آنها برای حضور 
در مدرسه باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد و حتی مغایر 
با اصول بهداشتی است که این روزها از سوی ستاد ملی 

کرونا در جریان است.
از سوی دیگر شنیده های خبرنگار مهر حاکی از این 
است که برخی از مدارس شهر تهران به دنبال راهی برای 
برگزاری امتحانات نوبت اول به صورت حضوری هستند 
و به دالیل متعدد آزمون مجازی را معتبر و قابل اجرا 
نمی دانند. همچنین به نظر می رسد آموزش و پرورش با 
توجه به تغییر شرایط بسیاری از شهرهای کشور از حالت 
قرمز به نارنجی و زرد به دنبال تغییر شیوه آموزش مجازی 
به آموزش حضوری حداقل در برخی پایه ها است به طوری 
که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
امروز اعالم کرد: پیشنهاد بازگشایی مدارس برای پایه های 
اول و دوم ابتدایی در شهرهای نارنجی و زرد مطرح شد که 
این دانش آموزان بتوانند حضوری در کالس های درس 
شرکت کنند، این بحث مخالفین و موافقینی دارد که در 

این خصوص دو هفته دیگر تصمیم گیری خواهد شد.
به نظر می رسد آموزش و پرورش همان طور که بارها 
در زمان بازگشایی مدارس وزیر آن اعالم کرده است، از 
طرفداران بازگشایی مدارس است و نگرانی های دیگری 
به جز بحث سالمت دانش آموزان و در مورد یادگیری و 
تعلیم و تربیت دارد و حتی همانطور که بارها محسن حاجی 
میرزایی اعالم کرده است معتقد هستند بازگشایی مدارس 
تأثیری در این پاندمی ندارد همانطور که در بازگشایی های 
ابتدای سال تحصیلی اعالم شد هیچ وقت ثابت نشد که 
آن بازگشایی ها یکی از علت های باال رفتن شیوع کرونا 

در کشور بوده است.
این ها همه در حالی است که در دنیا نیز آموزش 
از  یکی  مدارس  تعطیلی  و  بازگشایی  و  حضوری 
بهداشتی  چالش های جدی پیش روی تصمیم گیران 
اخبار  شاهد  مرتب  صورت  به  که  طوری  به  است 
بازگشایی، باال رفتن شیوع کرونا و به دنبالش تعطیلی 
این  می رسد  نظر  به  مهم  آنچه  اما  هستیم.  مدارس 
نکته است که در این زمینه تصمیم گیران بهداشتی و 
آموزشی باید با توجه به مجموع شرایط خاص کشورمان 

تصمیم هایی یکسان و آینده نگرانه داشته باشند.

هنرستان های تهران امتحانات تخصصی را
 مجازی برگزار نمی کنند 
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 وضعیت  نامناسب پشتیبانی  چالش  بزرگ استادان 
در تدریس مجازی است

و  باز  آموزش  پژوهشکده  رئیس 
فاز  انجام  از  نور  پیام  دانشگاه  دور  از 
ملی »بررسی چالش های  اول طرح 
استادان دانشگاه های ایران در تدریس مجازی« 

خبر داد و مهمترین چالشها را تشریح کرد.
دکتر بهمن زندی از انتشار فاز اول »طرح 
ایران  دانشگاه های  استادان  چالش های  ملی 
در تدریس مجازی« خبر داد و گفت: با توجه 
دور  از  و  باز  آموزش  پژوهشکده  مسئولیت  به 
دانشگاه پیام نور در انجام پژوهش های مرتبط 
با آموزش مجازی و الکترونیکی، ایده انجام طرح 
ملی چالش های استادان دانشگاه های ایران در 
و  پاندمی  شروع  با  همزمان  مجازی،  تدریس 
کلیه  در  مجازی  آموزش های  روزافزون  رواج 
دانشگاه ها، با هدف بررسی چالش های مربوط 
به راهبردهای تدریس، فعالیت های یادگیری و 
پشتیبانی استادان دانشگاه های ایران در هنگام 

تدریس مجازی آغاز شد.
گیری  همه  شیوع  با  زیرا  داد:  ادامه  وی 
با شروع سال میالدی  ویروس کرونا همزمان 
۲۰۲۰، نظام های آموزشی جهان نیازمند رعایت 
این  بر  شدند،  اجتماعی  گذاری  فاصله  راهکار 
موسسات  جمله  از  جهان  دانشگاه های  اساس 
آموزش عالی ایران بدون داشتن فرصت برای 
برنامه ریزی دقیق جهت ورود به آموزش های 
مجازی به یکباره و بدون آمادگی کافی ناچار 
برخی  در  حتی  و  نظری  دروس  همه  شدند 
موارد، دروس عملی خود را به صورت مجازی 

ارائه دهند.
به  نیاز  مجازی  کالس های  اجرای   *

آماده سازی استادان و دانشجویان دارد
دور  از  و  باز  آموزش  پژوهشکده  رئیس 
اجرای  شک  بی  شد:  یادآور  نور  پیام  دانشگاه 
دانشگاه ها  تجهیز  نیازمند  مجازی  کالسهای 
افزارها،  نرم  آموزشی،  فناوری  زیرساخت  به 
سخت افزارها، آیین نامه های آموزشی متناسب 
و  مهارتی  سازی  آماده  مجازی،  آموزش  با 
و  مهارتی  سازی  آماده  استادان،  روانشناختی 
روانشناختی دانشجویان است. بدین لحاظ شاهد 
در  اساسی  چالش های  با  دانشگاه ها  که  بودیم 

تمام زمینه های یادشده روبرو شدند.
پژوهشی،  طرح  این  در  افزود:  زندی 
پیام  دانشگاه  دور  از  و  باز  آموزش  پژوهشکده 
و  دولتی  دانشگاه   3۴ استادان  با همکاری  نور 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  وزارتین  غیردولتی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری 
چالش های  بررسی  به  اقدام  کشور،  سراسر  در 
تدریس مجازی در سراسر کشور کرد و اینک 
گزارش فاز اول آنکه بررسی کمی چالش هاست، 

تقدیم جامعه دانشگاهی ایران می شود.
گزارش  نزدیک  آینده  در  داد:  ادامه  وی 
نیز در دسترس  نتایج  فاز دوم و تحلیل کیفی 
خواهد  قرار  استادان  و  مدیران  و  عالقمندان 
در  ند  بتوا تالش  این  شاءاهلل  ان  گرفت، 

از  برخی  برای  حل  راه  یافتن  و  پاسخگویی 
مسائل آموزش عالی مجازی کشور در شرایط 

کنونی مفید و مؤثر باشد.
طبق گفته دکتر زندی، نتایج پژوهش حاکی 
تدریس  چالش های  مهم ترین  که  است  آن  از 
الکترونیکی برای استادان دانشگاه های ایران به 
ترتیب؛ آشنایی اندک آنها با راهبردهای تدریس 
الکترونیکی، ضعف واحدهای فناوری دانشگاه ها 
یاددهی-یادگیری  یند  فرا ز  ا پشتیبانی  در 
ز  ا منبعث  دیجیتالی  شکاف  و  لکترونیکی  ا
نابرابری های مناطق برخوردار و محروم است که 
مانع دسترسی مناسب دانشجویان به کالسهای 

مجازی است.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود از آنجایی 
به  الکترونیکی،  تدریس  حین  در  استادان  که 
فعالیت های  و  تدریس  راهبردهای  مداوم  طور 
یادگیری خود را رصد می کنند، این دو بعد برای 
آنها قابل کنترل و بهبود مداوم بوده است و به 
نوعی خودشان توانسته اند در بهبود این دو بعد 
دخل و تصرف داشته باشند، اما استادان، وضعیت 
پشتیبانی در حین تدریس خود را در حد نامطلوبی 

ارزیابی کرده اند.
دور  از  و  باز  آموزش  پژوهشکده  رئیس 
دانشگاه پیام نور افزود: یعنی آنها با بعد دریافت 
پشتیبانی حین تدریس چالش هایی داشته اند، در 
این خصوص، به نظر می رسد اگرچه کارشناسان 
تا  کرده اند  تالش  همواره  دانشگاه ها  پشتیبانی 
مشکالت حین تدریس را پشتیبانی کنند، ولی 
خوِد آنها نیز با محدودیت هایی مواجه بوده اند و 
زیاد حجم  احتمال  به  گفت  می توان  همچنین 
درخواست ها برای پشتیبانی نیز کفاف خدمات 

پشتیبانی را نمی داده است.
* ضعف فناوری ارتباطات در دروس عملی 

و آزمایشگاهی
وی ادامه داد: همچنین قابل ذکر است از 
آنجا که تدریس یک فعالیت یکپارچه است، وجود 
نقص در بعد پشتیبانی، سبب ایجاد چالش هایی 
فعالیت های  و  تدریس  راهبردهای  کیفیت  در 
یادگیری استادان شده است. این چالشهای منتج 
ارتباطات در دروس عملی و  از ضعف فناوری 

آزمایشگاهی در رشته های علوم پایه، پزشکی و 
ارتباطات  وزارت  و  است  چشمگیرتر  مهندسی 
برای بهبود کیفیت آموزش الکترونیکی در این 
فنی  رشته های  بویژه  و  دانش  حوزه های  همه 

بایستی به یاری دانشگاه ها بشتابد.
* ضرورت آموزش مداوم اساتید برای غلبه 

بر چالش های تدریس در فضای مجازی
راهکارهایی  و  پیشنهادات  ادامه  در  زندی 
را هم ارائه کرد و افزود: اواًل با توجه به اینکه 
استادان  از  بسیاری  برای  مجازی،  تدریس 
تجربه  این  بر  سابق  که  است  جدید  پدیده ای 
کافی در این زمینه را نداشته اند، به نظر می رسد 
جهت رویارویی با چالش های این نوع تدریس 
نیازمند برنامه ریزی دقیق، آموزش مداوم اساتید 
با برگزاری کارگاه های آموزشی و کالس هایی 
هستیم که تدریس مناسب و منطبق با اکولوژی 
کالس های مجازی را برای استادان روشن کند 
و تجربیات مناسبی را در اختیار آنها قرار دهد تا 
بتوانند بر چالش های تدریس در فضای مجازی 

فایق آیند.
رساندن  یاری  اینکه  دوم  داد:  ادامه  وی 
پشتیبانی  مشکالت  حل  جهت  دانشگاه ها  به 
و تجهیز آنها به فناوری های پیشرفته آموزشی، 
کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  و  بازآموزی 
اساتید  به  فنی  خدمات  کیفیت  افزایش  جهت 
که  هاست  دانشگاه  امروز  نیاز  مهمترین  نیز 
امیدواریم با همگرایی وزارتین ارتباطات، وزارت 
علوم و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بتوانیم 

بر این چالشها را به حداقل ممکن برسانیم.
* مهم ترین چالش های استادان در تدریس 

مجازی
دور  از  و  باز  آموزش  پژوهشکده  رئیس 
چالش  مهم ترین  شد:  یادآور  نور  پیام  دانشگاه 
تدریس مجازی از دیدگاه اساتید، مسایل ناشی 
از ضعف سرعت و کیفیت ارتباط اینترنتی، آشنا 
نبودن برخی اساتید با فنون پداگوژیکی یادگیری 
و آموزش الکترونیکی و شکاف دیجیتالی منبعث 
محروم  و  برخوردار  مناطق  نابرابری های  از 
است که مانع دسترسی مناسب دانشجویان به 

کالس های مجازی است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
عضو شورای شهر تنکابن خودکشی کرد 

یکی از اعضای شورای اسالمی شهر خرم آباد تنکابن  در مازندران با سالح 
شکاری به زندگی خود پایان داد.حسینی جو، فرماندار تنکابن با تایید این خبر 
گفت فرد متوفی در پنج دوره حضورش در شورای اسالمی شهر همواره 
مشکل گشای مردم بود و این حادثه ناگوار برای مردم منطقه باور کردنی نیست.

بر اثر بارندگی، یک نفر  جان باخت،  یک نفر گم شد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان گفت: در پی بارندگی های اخیر 

در خوزستان، یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر مفقود شد.
اثر حادثه ریزش یک ساختمان مسکونی در  بر  علی خدادادی گفت 
روستای پاماله شهرستان ایذه، یکی از شهروندان  جان باخت.وی همچنین 
از ادامه عملیات جستجو و نجات در منطقه شیخ مندلی شهر مسجدسلیمان 

برای یافتن فردی  که در پی بارندگی ها  گم شده است، خبر داد.

مرگ دختربچه هشت ساله با شلیک تفنگ بادِی برادرش
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از مرگ دختربچه یی ٨ ساله بر اثر 

شلیک تفنگ بادی توسط برادرش در شهر آب پخش خبر داد.
سرهنگ فرهاد آراوند اظهار داشت: در بررسی عوامل انتظامی مشخص 
انگاری خانواده ای در شهر آب پخش  اثر بی احتیاطی و سهل  بر  شد که 
ناحیه  از  ساله اش   ٨ خواهر  بادی،  تفنگ  نظافت  حین  ساله   ١۷ نوجوان 
تیم  تالش های  به رغم  و  گرفت  قرار  ساچمه  اصابت  مورد  سینه  قفسه 

پزشکی مصدوم فوت کرد.

پایان کار سارق زورگیر شلیک پلیس 
دستگاه  یک  راننده  دستگیری  از  تهران  پلیس  امداد  یگان  فرمانده 
خودروی سواری که از شهروندان زورگیری می کرد، خبر داد و گفت: از 

خودروی متهم پنج دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد.
یگان  انتظامی  گشت  مأموران  افزود:  مهر  القاصی  دالور  سرهنگ 
امداد حین گشت زنی در محدوده خیابان خیابان دادمان متوجه فریادهای 
شهروندی مبنی بر سرقت تلفن همراهش، شدند که بالفاصله برای بررسی 
موضوع به شهروند مراجعه و مشخص شد راننده خودروی پرایدی با سرقت 
به تعقیب  از محل متواری شده است. بالفاصله مأموران  تلفن همراهش 
متهم پرداخته و موفق شدند، پس از مدتی تعقیب خودرو وی را که با انجام 
حرکات مارپیچ و خطرناک موجب بر هم خوردن تعادل و زخمی شدن یک 

موتورسوار شده بود، مشاهده کنند.
رمانده یگان امداد عنوان کرد: مأموران دستور توقف دادند، اما  متهم 
بدون توجه به فرمان پلیسی همچنان به فرار ادامه و ناچار برای جلوگیری 
از خسارت به سایر خودروها چند تیر هوایی شلیک و در نهایت الستیک 
عقب خودرو را مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خودرو متهم متوقف شد.

فروشندگان مواد مخدر در فضای مجازی دستگیر شدند
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری پدر و فرزندی 
روانگردان  تبلیغ و فروش مواد مخدر  به  داد که در فضای مجازی  خبر 
رصدهای  با  داشت:  اظهار  حسنوند  عبدالوهاب  می پرداختند.سرهنگ 
با  مبارزه  پلیس  )فتا(  با جرایم سایبری  مبارزه  مأموران  توسط  اطالعاتی 
مواد مخدر تهران مشخص شد که فرد یا افرادی در شبکه های اجتماعی 

به تبلیغ و فروش مواد مخدر می پردازند.
وی افزود: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص شد فروشندگان 
مواد مخدر پدر و فرزند هستند و مأموران اطالعاتی و عملیاتی پایگاه یازدهم 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران مخفیگاه متهمان در محدوده خیابان شهید 
بهشتی شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاهشان 

یک کیلوگرم مواد مخدر روانگردان به دست آمد.

بی توجهی دانشگاه های خارجی به مسایل دانشجویان 
ایرانی 

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: در 
گفتگوهایی که با جمعی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی داشتم 
متوجه شدم که توجهی به این گروه از دانشجویان ومسائل آنها وجود ندارد.

نشست »بین المللی سازی آموزش عالی ایران« به همت مؤسسه 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دفتر همکاری های بین المللی وزارت علوم 

تحقیقات و فن آوری  برگزار شد.
حسین میرزائی در ابتدای این نشست به اهمیت ارتباطات بین المللی 
در علم و فناوری اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده تعامالت علمی 
بین المللی خصوصاً در سخت ترین شرایط از لحاظ دیپلماسی، اهمیت 
و اثربخشی بیشتری دارد. در سطح بین المللی بارها شاهد بوده ایم که 
در مواقعی که روابط کشور ها به کمترین حد رسیده و هر روزنه ای 
برای ارتباط بسته شده، ارتباطات علمی و دیپلماسی علمی توانسته، 

گره گشایی کند.
میرزائی تصریح کرد: در کتاب »علم و دیپلماسی« که توسط مؤسسه 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی و شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری 
اسالمی ایران ترجمه و منتشر شده در خصوص نقش همکاری های علمی 
بین المللی در عرصه سیاست خارجی به تفصیل نوشته شده است. خواندن 
و عمل به این کتاب را که به نوعی بازتاب دهنده نگاه سطوح عالی 
سیاستگذاری کشور در این حوزه هم هست، به مدیران و کارشناسان 

حوزه بین المللی سازی آموزش عالی و مراجع ذیربط توصیه می کنم.
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطر نشان کرد: 
مؤسسه مقوله بین المللی سازی آموزش عالی را در موسسه به عنوان 
یکی از دغدغه های جدی در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش 
عالی دنبال کرده ایم و سعی داشته ایم محتوای مورد نیاز جامعه دانشگاهی 
را در این حوزه تأمین کنیم. امیدوارم در ارتباط و تعامل هر چه نزدیکتر با 
همکاران حوزه بین الملل در وزارت علوم و دانشگاه ها بتوانیم از دغدغه ها 
و مسائل و مشکالت موجود در این حوزه مطلع شده و مطالعات خود را 

در مسیر رفع این مشکل جهت دهی کنیم.
این  آثار منتشره مؤسسه در  از  به معرفی بخشی  ادامه  وی در 
حوزه پرداخت و به کتاب »بین المللی شدن آموزش عالی«؛ »درآمدی 
بر سیاست بین المللی سازی آموزش عالی در ایران« و »سیاست  زبانی 
در بین المللی سازی آموزش عالی ایران«؛ »آموزش عالی بین المللی«؛ 
»دانشگاه ایرانی در سپهر بین المللی«؛ »بین المللی سازی آموزش عالی«؛ 
»بین المللی شدن آموزش عالی در آسیا« و »ابعاد فرهنگی و اجتماعی 

بین المللی شدن دانشگاه ها« اشاره کرد.
میرزائی در عین حال تأکید کرد: این کتاب ها در صورتی ارزش 
منابع  اتالف وقت و  بگیرند و گرنه جز  قرار  استفاده  دارند که مورد 
نبوده اند؛ لذا از همکاران در دانشگاه ها می خواهم در کنار تجارب خود 
در حوزه بین المللی سازی آموزش عالی از کتاب ها و منابع علمی موجود 
هم استفاده کنند تا فعالیت های خود را با اشراف بر پژوهش ها و منابع 

علمی این حوزه دنبال کنند.
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پیشنهاد افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری  
یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ١۴۰۰ گفت که پیشنهاد 
افزایش وام ازدواج به ٨۰ میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ 
۲۰ میلیون تومان را در جریان بررسی الیحه بودجه مطرح خواهد کرد. 
وام قرض الحسنه  پرداخت  و  ازدواج  وام  درباره  توانگر  مجتبی 
فرزندآوری در بودجه ١۴۰۰ گفت: مجلس شورای اسالمی طی سال 
های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج جوانان 
را متناسب با هزینه های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده 
است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. 
افزایش وام ازدواج از 3 به ١۰ میلیون تومان در بودجه ١3۹۵، از ١۰ 
به ١۵ میلیون تومان در بودجه ١3۹۷، از ١۵ به 3۰ میلیون تومان در 
بودجه ١3۹٨ و از 3۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ١3۹۹ مسیری 
بوده که در این سالها طی شده است. در این راستا، مدت بازپرداخت 

این تسهیالت نیز از 3 سال به ۷ سال رسیده است.
وی افزود: در ابتدای امر، بانک ها با افزایش وام ازدواج مخالف 
بودند و افزایش این تسهیالت را به معنای افزایش صف وام ازدواج 
عنوان می کردند. اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی سبب شد بانک ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش 
داده )از جمله پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به مدیران و کارکنان 
خود برخالف قانون( و با تخصیص منابع قرض الحسنه به اموری که 
در قوانین مورد تاکید قرار گرفته از جمله ازدواج، »صف وام ازدواج« را 
نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک 
مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ١3۹۵ 
به حدود ١3۰ هزار نفر در نیمه سال ١3۹۹ رسیده است. ١۲۵ هزار 
نفر هم هنوز پرونده خود را تکمیل نکردند که طوالنی شدن آن ناشی 
از مسائل ضمانت است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری 
بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیالت قرض الحسنه را کاهش 
داده، ادامه داد: قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج 
برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به »استفاده از بخشی از سپرده های 
قرض الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج« در ماده مرتبط بودجه بود 
که مانع از کمبود منابع بانک ها در این زمینه می شد. در سال جاری 
برای اولین بار از حدود ۲ درصد این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه استفاده شده است.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

تحریم های ظالمانه به شیوه ای عزتمندانه خنثی کردنی 
است

نوشت:  رئیس جمهور در مطلبی در فضای مجازی  اول  معاون 
اولین  در  و  خنثی کردنی  عزتمندانه  شیوه ای  به  ظالمانه  تحریم های 

فرصت رفع کردنی است.
بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید مهم  نوشت:  اسحاق جهانگیری، 
ضرورت خنثی سازی تحریم های غیرانسانی و حتی یک ساعت عقب 
نینداختن رفع آن ناشی از این است که تحریم ها ظالمانه است و اکنون 
که فشار حداکثری با مقاومت ملت به هدفش نرسید، تحریم های ظالمانه 
به شیوه ای عزتمندانه خنثی کردنی و در اولین فرصت رفع کردنی است.

آمریکا مدت هاست که علیه مردم ایران کودتا و جنگ 
به راه می اندازد

متحده  ایاالت  رژیم های  کرد:  تاکید  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مدت هاست که علیه مردم ایران و همسایگان آن ها کودتا و جنگ 

به راه می اندازند.
سعید خطیب زاده سخنگوی تاکید کرد: آقای »ما دروغ گفتیم، 
فریبکاری کردیم و دزدیدیم« که دوره اش رو به اتمام است، باز هم 

دچار وسواس ذهنی اش نسبت به ایران شده است. 
که  مدت هاست  متحده  ایاالت  رژیم های  واقعیت:  افزود:  وی 
علیه مردم ایران و همسایگان آن ها کودتا و جنگ به راه می اندازند. 
افراد بی شماری را کشته اند. و آسیب پذیرترین اقشار آمریکا را به عنوان 
سپر انسانی خود مورد سواستفاده قرار داده اند. این ذات حقیقی رژیم 

متبوع اوست.

همدلی و همبستگی ایران را 
از گزند تهدیدها مصون می دارد

رییس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: همدلی و همبستگی چیزی 
است که ایران عزیزمان را از گزند مخاطرات و تهدیدها مصون می دارد 

و ارزش آن در این روزهای دشوار کمتر از قهرمانی آسیا نیست.
محمود واعظی در اینستاگرام نوشت: خسته نباشید فرزندان ایران 
پیروزی شما و همه ما در انسجام اجتماعی و یکپارچگی زیبایی بود که 
این روزها در کشورمان به وجود آمد و شما سهم بزرگی در آفرینش آن 
داشتید.وی خاطر نشان کرد: به نمایندگی از دولت از یکایک شما که به 
رغم همه نامالیمات با چنگ و دندان تالش کردید و با غیرت به دیدار 

نهایی جام باشگاه های آسیا راه یافتید، قدردانی می کنم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: یقین دارم با همت شما 
و سایر فوتبالیست ها و مربیان ایرانی و البته پشتیبانی و یکپارچگی 
مردم، موفقیت هایی حتی بزرگ تر از قهرمانی جام باشگاه های آسیا 
برای فوتبال ایران دست یافتنی است. برایتان آرزوی موفقیت می کنم 
و امیدوارم ناکامی امروز را ُپلی برای پیروزی های بزرگ کنید و برای 

وطن مان افتخار بیافرینید.
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جواد احمدی

چرا سرویس های گوگل دوشنبه گذشته از 
دسترس خارج شدند.

متنوع گوگل شامل  دوشنبه ی هفته ی گذشته سرویس های 
خارج  دسترس  از  دقیقه   ۴۷ به  مدت  یوتیوب  و  درایو  و  جیمیل 
شدند و درحالی که ابتدا برخی کاربران ایرانی نگران تحریم از سوی 
گوگل بودند، مشخص شد مشکل جهانی است. این موضوع باعث 
 Google( شد بسیاری از مشترکان سرویس گوگل ورکسپیس
و  حادثه  پایان  از  پس  کنند.  کار  آن  با  نتوانند   )Workspace
عادی،  شرایط  به  سایر سرویس ها  و  یوتیوب  و  جیمیل  بازگشت 
دلیل اصلی  پیدا کردن  برای  داد تحقیقاتی گسترده  گوگل وعده 
یافته های  اهالی مانتین ویو به تازگی  انجام می دهد.  بروز مشکل 

خود را رسانه ای کرده اند. 
بر اساس یافته ها، گوگل هفته ی گذشته اقداماتی انجام داده 
 User .را تقویت کند User ID Service بود تا زیرساخت
ID Service سیستمی است که فرایند احراز صحت اطالعات 

واردشده در فرم ورود گوگل را مدیریت می کند.
مشکل اصلی ماه اکتبر ۲۰۲۰ )مهر و آبان ١3۹۹( آغاز شد؛ 
یعنی زمانی که گوگل تصمیم گرفت پلتفرم تخصیص منابع سیستم 
را عوض کند و سراغ پلتفرمی جدید برود. با وجود روی کار آمدن 
پلتفرم جدید، گوگل همچنان بخش هایی از پلتفرم قدیمی را از شبکه 
خارج نکرد. رها کردن برخی از قطعات سیستم قدیمی باعث شد 
این قطعات به  اشتباه دوباره وارد فرایند کاری شوند و یک پیغام 
 User خطا به نمایش در آورند که اعالم می کرد مقدار استفاده از

ID Service صفر است.
باعث  بود که  گوگل مکانیسمی خاص در سیستم قرار داده 
نهایی  عملکرد  در  مشکل  ایجاد  باعث  قدیمی  قطعات  می شد 
از دست  را  این مکانیسم کاربرد خود  اما درنهایت  پلتفرم نشوند؛ 
داد و سیستم های خودکار گوگل به گونه ای رفتار کردند که انگار 
به منظور  پیش تر  گوگل  است.  داده  رخ  پلتفرم  در  جدی  مشکلی 
جلوگیری از رخ دادن این نوع مشکالت تدابیری اندیشیده بود؛ اما 
این تدابیر به گونه ای طراحی نشده بودند تا با مشکلی که دوشنبه 

رخ داد مقابله کنند. 
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ت/ ا

نف
نرژی ا اقتصاد- 

١۰ سال از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها گذشت، ولی نمی توان برگشت 
و به گذشته آن نگاه کرد و عملکرد دولت 
ها  در طرحی که قرار بود تحول اقتصادی را به همراه 
داشته باشد تحسین کرد و بابت آن تبریک گفت؛ 
بسیار  با جنجال  نژاد  احمدی  طرحی که محمود 
مصوبه آن را گرفت و با لبخند از شروع آن خبر داد 
و دولت بعد با وجود اعالم اصالح مسیر منحرف 
شده نتوانست تغییری در آن ایجاد کند و یارانه ای 
دیگر بر آن افزود و مشخص نیست این جریانی که تا 
کنون بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را خرج نقدی 

خود کرده کجا قراراست به پایان برسد.
دی ماه ١3٨٨ بعد از مدت ها بحث و چالش بین 
دولت و مجلس در نهایت دولت مصوبه الیحه ای 
که به عنوان طرح تحول اقتصادی به مجلس برده 
بود را با وجود اختالف نظرها، با رای نهایی شورای 

نگهبان دریافت کرد.
افزایش ۴۰۰ درصدی و 

تورم سنگین 
 - نژاد  احمدی  محمود 
رئیس جمهور وقت - در ۲۷ 
آذرماه ١3٨۹ به رسانه ملی 
آمد و اعالم کرد که اجرای 
یارانه ها  هدفمندی  قانون 
با  انرژی  حامل های  ارائه  و 
قیمت اصالح شده را رسما 

آغاز خواهد کرد.
بر این اساس از فردای این اعالم، مردم یکباره 
شاهد افزایش قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل 
۴۰۰ درصدی بودند؛ به طوری که بنزین از لیتری 
١۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه ای و ۷۰۰ تومان آزاد و 
گازوئیل از لیتری ١6.۵ به ١۵۰ تومان سهمیه ای و 
3۵۰ تومان آزاد رسید که تا مدت ها تورم سنگین و 

آثار آن بر اقتصاد و زندگی مردم باقی ماند.
طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید به 
نحوی عمل می کرد که قیمت فروش داخلی بنزین، 
نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر 
مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب 
هزینه های مترتب )شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات 
و عوارض قانونی( به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله 
پنجم توسعه  کمتر از ۹۰درصد قیمت تحویل روی 

کشتی )فوب( درخلیج فارس نباشد.
یارانه هایی که پنهان ماند

اما آنچه اتفاق افتاد این بود که بعد تغییر تند 
قیمت سال ١3٨۹، دیگر افزایش تدریحی ساالنه 
اعمال نشد تا اینکه در سال ١3۹3، دولت یازدهم 
در فاز دوم اصالح قیمت سوخت نرخ بنزین را به 
١۰۰۰ تومان افزایش داد و بار دیگر این روند ادامه 
پیدا کرد تا سال گذشته  بعد از مدت ها که بحث 
افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح بود در آبانماه 
قیمت بنزین بار دیگر دو نرخی شد و از ١۰۰۰ به 
١۵۰۰ تومان سهمیه ای و نرخ آزاد  3۰۰۰ هزار 
تومان افزایش پیدا کرد؛ تغییری که کارشناسان تاکید 
داشتند باید دولت ها در راستای اصالح روند پرداخت 
یارانه های پنهان و جلوگیری از تبعات پرداخت یارانه 
سوخت طی این سال ها به تدریج انجام داده و به 

یکباره ناچار به دست زدن به نرخ سوخت نبودند.
این در حالی است که به استناد گزارش سازمان 
برنامه و بودجه، دولت ساالنه بیش از ۹۰۰ هزار 
و  می کند  پرداخت  پنهان  یارانه  تومان  میلیارد 
جزئیات این رقم از این حکایت دارد که حدود 6۰۰ 
هزار میلیارد تومان آن مربوط به حوزه انرژی، نفت 

و مشتقات آن است و جالب تر آنکه از این حوزه بالغ 
بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه  بابت بنزین تعلق 
می گیرد، اما با وجود اینکه اصالح یارانه های پنهان 
جزوی از برنامه اصالح ساختار بودجه است تاکنون 

اتفاقی در این باره رخ نداده است!
سهم همه را ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خورد!

اما ازسوی دیگر ماجرای هدفمند شدن یارانه 
ها که اصلی ترین ایراد آن به شمار می رود، نحوه 
های  حامل  قیمت  اصالح  از  ناشی  منابع  توزیع 
انرژی است، طبق قانون )١6( ماده ای هدفمندی 
یارانه ها، اصالح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی 
حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، 
برق، گاز و سایر اقالم و توزیع درآمد حاصل از تغییر 
قیمت حامل های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی 
و غیرنقدی بین خانوارها، 3۰ درصد در بخش های 
تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سالمت جامعه و ۲۰ 

درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه های 
دولت به ویژه در طرح های عمرانی در دستور کار 

قرار می گرفت.
به  منابع  درصدی   ۵۰ توزیع  به  قانون  تاکید 
صورت نقدی و غیر نقدی به اقشاری بود که در 
نتیجه اجرای قانون با توجه به حذف یارانه و رشد 
قیمت ها و تورم دچار آسیب می شدند، اما در نهایت 
پرداخت نقدی گزینشی نبود و نیازمند و غیر نیازمند 
سال ها در یک لیست قرار گرفته و یارانه ۴۵ هزار و 

۵۰۰ تومانی دریافت کردند. 
انتخاب راحت ترین راه برای پرداخت نقدی

دولت نهم قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه 
ها برای تعیین گروه هدف دریافت کننده منابع نقدی 
استفاده از روش خوشه بندی را در دستور مطرح کرد 
اما به نتیجه نرسید و راحت ترین راه یعنی پرداخت 
همگانی را انتخاب کرد و این روند درحالی ادامه پیدا 
کرد که با وجود تمامی نقدها به عدم غربالگری یارانه 
بگیران اصالحی صورت نگرفت و آنقدر هزینه این 
پرداخت سنگین بود که حتی در دوره دولت احمدی 
نژاد برای جبران کسری پرداخت یارانه نقدی دست 
به استقراض از بانک مرکزی با مبلغی حدود ۵۰۰۰ 
نمی  پولی  این حالت دیگر  در  زد،  تومان  میلیارد 
ماند که نصیب بخش های دیگر از جمله واحدهای 
تولیدی آسیب دیده در نتیجه حذف یارانه یا بخش 

های بهداشت و درمان شود.
 از سوی دیگر گرچه دولت یازدهم از همان 
ابتدا تاکید بر اصالح روند پرداخت یارانه های نقدی 
داشت ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و با وجود این 
که بارها در قوانین بودجه به دولت تکلیف شده تا 
نسبت به حذف سه دهک باالی درآمدی از یارانه 
نقدی اقدام و منابع آن را به صورت هدفمند در بخش 
های دیگر توزیع کند، این گونه نشد؛ به گونه ای که 
مدت ها دولت تاکید داشت بانک های اطالعاتی 
کافی برای این حذف ندارد ولی در ادامه که از بانک 
های قوی خود سخن گفت هم تغییری اعمال نکرد 

و حتی در معدود دفعاتی که نسبت به این موضوع 
اقدام کرد، اعتراضات نسبت به قطع یارانه نقدی و 
نگرانی دولت از تبعات ناشی از آن موجب شد تا به 
صراحت اعالم کند پرداخت یارانه های نقدی را 

همچنان ادامه خواهد داد. 
گزارش های منتشره از سوی دولت نشان می 
دهد در حال حاضر بیش از ۷٨ میلیون نفر که بالغ 
بر ۹۵ درصد جمعیت ایران را دربر می گیرد در لیست 
دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند.

این رقم نقدی که از سال ١3٨۹ تاکنون با وجود 
تمام فراز و نشیب های تورمی و اقتصادی تغییری 
نداشته ساالنه ۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف خود 
کرده و اکنون بعد از ١۰ سال بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان از منابع کشور خرج یارانه نقدی شده که برای 
بخش اعظمی از دریافت کنندگان هیچ اثری ندارد.

این در حالی است که مسعود نیلی -مشاور وقت 
اقتصادی رئیس جمهور- در 
که  بود  گفته   ١3۹3 سال 
ارزش یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان  هزار   ١۹ به  تومانی 
رسیده است. این اعالم حتی 
دهنده  نشان  زمان  آن  در 
پرداخت های بی هدف برای 
یارانه بگیران بود و اکنون  با 
ارزش  تکان  و  موجود  تورم 
بحثی  جای  هیچ  ملی  پول 

ندارد.
جمع یارانه ها جمع است

اما در زمانی که انتظار می رفت باالخره دولت 
برای غربالگری یارانه بگیران کاری کند تا از هدر 
رفت منابع پیشگری شود،نه تنها به اصالح منتهی 
نشد بلکه از سال گذشته و با افزایش قیمت بنزین 
های  کمک  عنوان  تحت  دیگری  نقدی  یارانه 
معیشتی اضافه شد که دولت حدود 6۰ میلیون نفر 
از جمعیت یارانه بگیر را گزینش کرده و به آنها مبلغ 
بین ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی در هر ماه در کنار یارانه 
نقدی پرداخت می کند. این اقدام این موضوع را 
مطرح که اگر دولت امکان خذف یکباره حداقل ١٨ 
میلیون نفر را داشت چطور طی این سال ها برای 
یارانه نقدی اقدام نکرده بود؟!در حال حاضر دولت 
در مجموع یارانه نقدی و کمک های معیشتی بیش 
از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال می پردازد و شرایط 
و انجه که برای بودحه سال ١۴۰۰ پیش بینی شده 
نشان نمی دهد که قرار است این روند اصالح شود. 
از سویی از مجلس که توقع می رفت با وجود نقد 
هایی که مطرح می کند این روند را اصالح کند، 
مطرح  را  تومانی  هزار  یارانه ١۲۰  پرداخت  بحث 

کرد تا جمع پرداخت یارانه های نقدی جمع باشد.
لبخند تلخ!

اکنون بیش از ١۰ سال ازآن زمان که احمدی 
از پرداخت  نژاد با روی گشاده و خندان به مردم 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه 
ابتدایی  روزهای  و  گذرد  می  گفت  سخن  نقدی 
یازدهمین سال خود را  طی می کند، جایی که خود 
می دانست خشت اول را کج گذاشته و در همین 
مسیر هم ادامه پیدا کرد، کسی هم اصالحی انجام 
نداد و آینده روشنی از این وضعیت وجود ندارد و 
آنچه که باقی مانده نشان از نفعی ماندگار برای مردم 
و اقتصاد ایران  نداشته است، جایی که صدها هزار 
میلیارد تومان به اندازه منابع بودجه عمومی کشور 
خرج شده و طرح تحول اقتصادی تنها یک شعار 

بایگانی شده بوده است.

فعالیت های پژوهشی  پتروشیمی نوری اعالم شد
شرکت پتروشیمی نوری، برنامه ها و فعالیت های واحد پژوهش 
و  فناوری،  ساخت  ارتقای  به منظور  که  را  شرکت  این  فناوری  و 
انجام  این مجتمع  نیاز  مورد  تجهیزات  و  بومی سازی  تکنولوژی ها 

می شود، اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از شرکت پتروشیمی نوری، 
در  برتر  شرکت  سه  از  یکی  به عنوان  که  پتروشیمی  مجتمع  این 
حوزه پژوهش  در  هلدینگ خلیج فارس معرفی و تقدیر شد، برخی از 
فعالیت های اصلی انجام شده و در حال انجام امور پژوهش  و  فناوری 

پتروشیمی نوری را این گونه اعالم کرد:  
)شروع  مجتمع  فلر  خروجی  گازهای  بازیابی  پروژه         • 

مراحل اجرایی( 
 •       پروژه شیرین سازی ترکیبات سنگین )شروع مراحل اجرایی( 

BTX  به  LTE  پروژه امکان سنجی تبدیل       • 
 •       امکان سنجی جداسازی متازایلین و اتیل بنزن از زایلین ها

شیمیایی  مواد  و  کاتالیست ها  ارتقای  و  بومی سازی         • 
کلر،  کاتالیست  جاذب   ،NFM  شیمیایی ماده  )بومی سازی 

 ایزومریزاسیون زایلین( 
 •       تحلیل انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای 

   BTX  ۲۰۰ و فرآیند تولید
 •       ارزیابی چرخه حیات ) LCA ( محصوالت پتروشیمی نوری  
 •       بومی سازی سامانه آنتی سرژ کمپرسورهای واحد 3۰۰  

پتروشیمی نوری برای پیشبرد اهداف خود در حوزه پژوهش و 
فناوری برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی سیستماتیک  کردن 
پیاده سازی  با  که  داد  انجام  را  آن  پیاده سازی  و  فناوری   مدیریت 
فردمحوری  به  از  فناوری  و  پژوهش  پروژه های  سیستم،  این 
 سیستم محوری تبدیل شد. به منظور اجرای این سیستم، شناسایی 
فناوری های روز و پیشرفته و همچنین اولویت بندی  فناوری های مورد 
نیاز سازمان بیش از ۹ هزار پتنت و مقاله مطالعه و جلسات متعددی با 
مسئوالن فرآیندهای واحدهای  مختلف  صاحب فناوری برگزار شد. 

پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت دانش از دیگر نقاط تمایز 
نوری در حوزه پژوهش و فناوری است که اجرای این فرآیند  یک  سال 
و نیم طول کشید و امروز این سیستم به نحو مطلوبی در پتروشیمی 
نوری اجرایی شده است. در حال حاضر بیش  از   3۰۰ نفر از کارکنان 
مجتمع پتروشیمی نوری عضو شده اند و در مدت کوتاهی نزدیک 
به 3۰۰ دانش ثبت، ارزیابی و تأیید  شده و توسعه سیستم بر مبنای 
فرآیندهای سازمان و شناسایی نیازهای دانشی در حال انجام است. 

این دو دستاورد در حوزه پژوهش جزو نقاط قوت سازمان از دیدگاه 
ممیزان خارجی بود که مورد تأیید آنها  قرار  گرفت.  

دستیابی  برای  نوری  پتروشیمی  شرکت  که  است  ذکر  شایان 
و  برطرف  فرآیندی  و  توسعه ای  پروژه های  در  خود  اهداف  به 
دانش بنیان  شرکت های  از  بسیاری  با  فرآیندی  چالش های   کردن 
و دانشگاه های معتبر کشور همکاری مداوم دارد  و  پروژه هایی در 
راستای کاهش هدررفت انرژی، مسائل زیست محیطی، بومی سازی 
فناوری های پیشرفته و کاتالیست ها،...  با  دانشگاه ها و شرکت های 

دانش بنیان تعریف شده است.  

چین تا ۲۰۲۵ بزرگ ترین پاالیشگر نفت جهان می شود
چین می تواند تا سال ۲۰۲۵ و با ظرفیت پاالیش روزانه ۲۰ میلیون 

بشکه به بزرگ ترین پاالیشگر نفت جهان تبدیل شود.
تحقیقات  مؤسسه  سنگاپور،  از  پلتس  خبرگزاری  گزارش  به 
اقتصادی و توسعه سینوپک )ادری( انتظار دارد ظرفیت پاالیش چین تا 
سال ۲۰۲۵ به یک میلیارد تن در سال، معادل ۲۰ میلیون بشکه در روز 
برسد و این کشور را به بزرگ ترین پاالیشگر نفت جهان تبدیل کند.

انتشار  با  هم زمان  ادری  مهندسی  معاون  شیائومینگ«،  »که 
گزارش »توسعه صنعت انرژی و شیمیایی چین« این مؤسسه اظهار 
کرد: ظرفیت پاالیشی چین در سال ۲۰۲۰ حدود ٨٨۰ میلیون تن 
در  تن  میلیون   ۹۰۵ به  سال ۲۰۲١  در  این ظرفیت  بود.  سال  در 

سال می رسد.
بر اساس گفته های شیائومینگ، در پنج سال آینده حدود ۲۵۰ 
و  می شود  افزوده  جهان  پاالیشی  ظرفیت  به  سال  در  تن  میلیون 
ظرفیت پاالیشی جدید چین ۴۰ تا ۵۰ درصد از این افزایش را به 

خود اختصاص می دهد. 
بیشتر این ظرفیت جدید پاالیشی در چهار استان لیااونینگ در 
شمال شرقی، شاندونگ و ژیجیانگ در شرق و گوانگ دانگ در جنوب 
چین ایجاد می شود. وی افزود: انتظار می رود تقاضای فرآورده های 
نفتی چین در سال ۲۰۲۵ به اوج خود یعنی 36۵ میلیون تن در سال 
برسد. پیش از این انتظار می رفت که زمان اوج تقاضای این کشور 
کاهش  آالینده ها سبب  مهار  سیاست های  زیرا  باشد،  سال ۲۰۲۹ 

مصرف سوخت های فسیلی می شود.

به بهانه 1۰ سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛

تولدی که مبارک نبود!

ایران  بانک صادرات  فعالیت  نهمین سال  و  در شصت 
اجرا می شود

»همراهی۲« صاپ با چهار میلیارد ریال جایزه نقدی
پرداخت  اپلیکیشن  ترویج  و  توسعه  طرح   
بانک صادرات ایران )صاپ( به مناسبت شصت 
و نهمین سال فعالیت این بانک با چهار میلیارد 
ریال جوایز نقدی با عنوان طرح »همراهی۲« 
در چهار دوره سه ماهه از ابتدای زمستان سال 
جاری تا پایان پاییز سال ١۴۰۰ عملیاتی می شود 

و در هر دوره به 6۹ نفر برتر یک میلیارد ریال جوایز ارزنده تعلق می گیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس این طرح 
که با هدف ارائه بیش از پیش قابلیت های اپلیکیشن »صاپ« و سهولت 
استفاده کاربران از خدمات بانکداری غیرحضوری این اپلیکیشن عملیاتی 
شده، تمامی هموطنان و مشتریان بانک صادرات ایران و سایر بانک های 
عضو شبکه شتاب می توانند ضمن معرفی و دعوت به عضویت دوستان 
و سایر کاربران برای نصب اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز کسب کرده و 
با تداوم این دعوت در طول دوره های سه ماهه، بدون قرعه کشی از 
پنج میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال جوایز این طرح برخوردار شوند.

بنابر این طرح، چهار نفر اول هر دوره به ترتیب ۲۰۰ میلیون ریال، 
١۵۰میلیون ریال، ٨۰ میلیون ریال و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی 
دریافت خواهند کرد.  نفرات پنجم و ششم نیز هرکدام 3۰ میلیون 
ریال و نفرات هفتم تا دهم هر کدام ١۵ میلیون ریال از جوایز نقدی 
بهره مند خواهند شد. همچنین نفرات برتر ی١١ تا 3١ هر کدام ١۰ 
میلیون ریال و رتبه های برتر 3۲ تا 6۹ نیز هر یک پنج میلیون ریال 

جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
نصب  طریق  از  طرح  این  در  مشارکت  برای  می توانند  اربران  ک
مستقیم اپلیکیشن صاپ و واردکردن کد معرف کاربرمعرفی کننده 
)مروج(، ارسال پیام با محتوای لینک نصب اپلیکیشن صاپ، ارسال 
لینک اختصاصی کاربر معرفی کننده )مروج( برای نصب اپلیکیشن یا 
تکمیل اطالعات پروفایل توسط کاربران اقدام کرده و کسب امتیاز کنند.

در این طرح، نصب اپلیکیشن و تکمیل پروفایل کاربری ١۰ امتیاز 
و هر معرفی و ترویج طرح از طریق نصب و عضویت در نرم افزار صاپ 
توسط کاربران جدید به شرط ورود کد معرف نیز ١۰ امتیاز برای کاربران 
خواهد داشت. گفتنی است در زمستان ۹۹ و همچنین بهار، تابستان 
و پاییز ١۴۰۰ چهار دوره سه ماهه برای اجرا و اعطای جوایز ارزنده 
به مشارکت کنندگان برتر طرح »همراهی ۲« بانک صادرات ایران در 
نظر گرفته شده است.انتخاب 6۹  کاربر برتر این طرح به مناسبت 
شصت  و نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران صورت گرفته است.

حضور  با  شعب  ارزی  های  فرصت  و  موانع  بررسی 
مدیرعامل بانک دی

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در 
دیدار با معاونان ارزی شعب تهران بر ضرورت 
رفع موانع و بهره مندی از فرصت ها درحوزه 

ارزی و امور بین الملل تاکید کرد.
در  دی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
نشستی که با حضور برات کریمی، مدیرعامل، 

رحیم طاهری، عضو هیئت مدیره، سیدعبدالرضا سیف، مشاور مدیرعامل 
در امور بازرسی و جمعی از معاونان و مدیران ارشد و معاونان ارزی 
شعب بانک برگزار شد، موانع و فرصت های ارزی شعب مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
در این نشست،کریمی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، 
جایگاه خدمات ارزی و بین الملل را برای بانک، استراتژیک و حیاتی 
دانست و گفت: بخش عمده ای از درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی 
نظام بانکی حاصل فعالیت بانک ها در حوزه ارزی و امور بین الملل 
است که توجه به این حوزه می توانند سود باکیفیت و پایداری را برای 

بانک به همراه داشته باشد.
از  ارزی  حوزه  جایگاه  اهمیت  به  اشاره  با  بانک دی  دیرعامل  م
تالش های همکاران خدوم شعب ارزی قدردانی کرد و گفت: سیستم 
کسب درآمد در بانک ها دچار تغییر و دگرگونی شده است به نحوی که 
سهم کسب درآمد از محل ارائه خدماتی مانند اعتبار اسنادی، خدمات 
ارزی، ضمانت نامه های بانکی، خدمات بانکداری الکترونیک تحت 
عنوان غیرمشاع بسیار مورد توجه قرار گرفته و محل اصلی رقابت در 

نظام بانکی محسوب می شود.
وی افزود: در شرایط کنونی، همکاران صف و ستاد در بخش ارزی 
باید تالش کنند با همکاری سایر بخش های گروه مالی دی در ارائه 
خدمات ویژه به مشتریان فعالیت کرده و بر اساس امکانات و ظرفیت 
های موجود با تعیین اهداف چالشی و دست یافتنی در راستای تحقق 

اهداف بانک گام بردارند.
با  ستاد  مدیران  میان  ارتباطات  گسترش  دی  بانک  دیرعامل  م
همکاران شعب را یکی از ابزارهای موثر در رفع موانع پیش روی شعب 
دانست و تصریح کرد: برگزاری منظم جلسات هم اندیشی عالوه بر 
همسویی افق های فکری و افزایش همدلی بین مدیریت و کارکنان، 
موجب شناسایی معضالتی می شود که شاید بتوان با کمترین صرف 

انرژی و زمان برای حل آن ها چاره اندیشی کرد.
کریمی با ابراز امیدواری نسبت به حل چالش های ارزی و جهش 
بانک دی در ارائه خدمات ارزی به مشتریان گفت: گشایش اعتبار 
افزایش صدور حوالجات  و  نامه ها  داخلی، صدور ضمانت  سنادی  ا
ارزی و ویژه سازی خدمات برای مشتریان ارزی به صورت جدی در 
برنامه های استراتژیک بانک قرار گرفته است که امیدوارم با همت و 
تالش همکاران شعب ارزی و دستیابی به اهداف بتوانیم در آینده ای 
نه چندان دور شاهد سهم بازار مناسبی در حوزه ارائه خدمات ارزی 

در نظام بانکی باشیم.
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تارا؛ زودتر از موعد مقرر روانه بازار خواهد شد
طبق اعالم معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصوالت ایران خودرو، 
محصول جدید این شرکت که » تارا« نام گرفته و توسط طراحان ایرانی 
و مطابق با استانداردهای روز ایمنی و عملکردی طراحی شده، به زودی 
وارد چرخه تولید انبوه خواهد شد. علیرغم اینکه زمان عرضه آن خرداد 
ماه سال آتی پیش بینی شده بود، با همت این شرکت مدت پروژه کوتاه 

شده و در بهمن ماه امسال، تولید انبوه آن آغاز خواهد شد.
از  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  گذشته  شنبه  روز  بازدید  از  پس 
گروه صنعتی ایران خودرو و رونمایی از نام »تارا« برای محصول جدید 
ایران خودرو که مجهز به نسل جدید موتور TU ۵ و موتور EF۷ توربو و 
گیربکس اتوماتیک است؛ کیانوش پورمجیب- معاون تحقیقات، طراحی 
و تکوین محصوالت ایران خودرو- در رابطه با ویژگی های این محصول 
جدید، اظهار کرد: طراحی تمام قسمت های این خودرو از جمله نسل جدید 
موتور TU۵ با گیربکس متناسب و شبکه برق و الکترونیک جدید است.

وی افزود: سامانه کنترل پایداری )ESC( مختص این خودرو کالیبره 
شده است و ایمنی باالی بدنه این خودرو حداقل در میان محصوالت 
ایران خودرو، سرآمد است. سامانه های خنک کاری، تهویه و اقالم تزئیناتی 

این خودرو طراحی  بدنه خارجی  نیز ساخت سازندگان داخلی است.  آن 
مهندسان ایرانی است که ضمن زیبایی منحصر به فرد، ایمنی باالیی دارد. 
تارا، خودرویی کامال جدید است که با نمادهایی متفاوت و به روز به بازار 

عرضه خواهد شد.
پورمجیب با بیان اینکه این پروژه در دی ماه سال گذشته در ستاد 
سیاست گذاری پروژه های ایران خودرو مصوب شد و طبق تصمیمات این 
ستاد،   خرداد سال ١۴۰۰ زمان تولید انبوه و عرضه آن به بازار تعیین شد، 
گفت: اما با همت جهادی که در مجموعه ایران خودرو شکل گرفت، زمان 
اجرای پروژه کوتاه شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته،   تولید انبوه آن 

از بهمن ماه امسال آغاز خواهد شد.
معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصوالت ایران خودرو ضمن اشاره 
به اینکه این کار جسورانه با حمایت مدیریت ارشد و همراهی تمامی ارکان 
سازمان  به اجرا رسید، خاطرنشان کرد: امضای میثاق نامه تامین قطعات 
برای تولید این محصول هم مهر تاییدی بر همدلی سازندگان برای تحقق 
اهداف پروژه است. تمامی تجربیات آموزنده این پروژه را به صورت مکتوب 
در کتاب آموزش و یادگیری جمع آوری می کنیم که نشان دهنده تکامل، 

تجربه و تخصص در خودروسازی کشور است.
به  امکان  به گونه ای طراحی کرده ایم که  را  پلتفرم  تاکید کرد:  وی 
کارگیری و جانمایی موتور EF۷ و سایر موتورهای توسعه یافته نیز در آن 
وجود داشته باشد. این محصول نشان می دهد گروه صنعتی ایران خودرو 
توانسته در ظرف مدت کوتاهی با وجود محدودیت ها، سیر تکامل را به درستی 
طی کند و محصول جدیدی را به تنهایی و با تکیه بر توان داخل، توسعه 
داده و به تولید برساند. برای این محصول جدید ایران خودرو، برنامه ١۰ 

ساله توسعه بازار تعریف شده است.
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مدیرمنطقه چهارعملیات انتقال گاز ایران تاکید کرد؛
همکاری نهادهای دولتی با منطقه چهار عملیات انتقال گاز 

برای حفظ حریم خطوط لوله گاز، ضروري مي باشد
مشهد  شهرستان  خبری  روه  گ

سمیه باقرزاده
شرکت  چهارعملیات  منطقه  دیر  م
انتقال گاز ایران به منظور جلوگیری از تجاوز به 
تامین  و همچنین  گاز  انتقال  لوله  حریم خطوط 
بیشتر  تعامل  خواستار  مردم،  مال  و  جان  یمنی  ا
خدمات  شرکت هاي  خصوصا  دولتی  رگان های  ا
این  با  انتظامی  رسان دولتي و مراجع قضایي و 

منطقه شد.
کمیته  هماهنگی  جلسه  در  کامل  محمد   
حریم  به  تجاوز  گفت:  منطقه،  ایمنی  ریم  ح
و  ساخت  و  گاز  انتقال  قوی  فشار  لوله  خطوط 
این محدوده باعث ضرر  سازهای غیر مجاز در 
انتقال  و زیان کالن اقتصادی و همچنین مانع 
در  که  شد  خواهد  مصرف  مبادی  به  گاز  یمن  ا
این میان همکاری بین ارگان های دولتی با این 
منطقه می تواند از این خطر جلوگیری کند و بر 
حفظ ایمنی جان مردم و صیانت از تاسیسات  و 

سرمایه هاي ملي بیفزاید. 
وی با اشاره به وظیفه خطیر منطقه در رابطه 
با حفظ حریم خطوط لوله گاز در سطح استا ن های 
زیر پوشش خود، بر حفظ راهواري  مسیر خطوط 
لوله انتقال گاز و پیشگیری از دخل و تصرف حریم 
آنها به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید کرد.

و  نهادها  التزام  ضرورت  بر  تاکید  با  وي   
سازمانهاي دولتي و خصوصي به رعایت مقررات 
حریم خطوط لوله انتقال گاز، تصریح کرد: هدف 
از اجرای قانون حریم، ایمنی خطوط لوله انتقال گاز 
و محافظت از جان و سالمت مجاورین آنهاست و 
با توجه به این مهم، بر اجرای هرچه دقیق تر این 
قانون اصرار وابرام داریم و با همین رویکرد و به 
منظور ایجاد تعامل موثر بین ارگانهاي دولتي و غیر 
دولتي با بخش حریم منطقه، با همراهي کارگروه 
رتباط حریم منطقه و مراجعه به مراجع محترم  ا
ناحیه  دادستان،  قضایي  معاونت  استان،  ضایي  ق
مشهد  انقالب  و  عمومي  دادسراي   ۷ تخصصي 
جلسات بسیار اثربخشي داشته ایم و همچنین با 
دعوت از مسئولین و اعضاي کمیته حفاظت از بیت 
المال و صیانت از حریم اراضي حومه کالنشهر 
مشهد و برگزاري جلسه مشترک در آستانه فصل 
زمستان، زمینه مساعدي براي تعامل و همکاري 
اجرایي  دستگاههاي  و  منطقه  بین  ثربخش  ا

استان فراهم شد.
نیازهاي  رفع  اینکه  بیان  با  کامل  حمد  م
از  گاز  انتقال  از خطوط  بهره برداری  و  عمیراتی  ت
لوله  خطوط  حریم  مبحث  در  مهم  موارد  مله  ج
است، افزود: به منظور تسریع و تسهیل در انجام 
تعمیراتی،  عملیات هاي  و  دوره اي  ازدیدهاي  ب

مسیرهای  تسطیح  و  احداث  به  است  ضروری 
دسترسی در حریم اختصاصی خطوط لوله انتقال 

گاز، توجه ویژه شود.
از  مالکان  استعالم  اخذ  ضرورت  بر  اکید  ت
منطقه قبل از هرگونه ساخت و ساز ابنیه در حریم 
خطوط لوله انتقال گاز در شهرها و روستاهاي حوزه 
جغرافیایي و عملیاتي منطقه، تعامل و همکاري 
مستمر نهاد هاي ذیربط در خصوص جلوگیری از 
واگذاري  عدم  و  مجوز  فاقد  سازهای  و  اخت  س
از بخش  استعالم  از  نشعابات و تسهیالت قبل  ا
حریم خطوط لوله  گاز منطقه، تامین امنیت خطوط 
لوله و تاسیسات منطقه از جمله محورهای مورد 

بحث در این جلسه بود. 
گفتني است منطقه چهارعملیات انتقال گاز 
در محدوده استان های خراسان رضوي، شمالي 
و جنوبي و قسمتي از سمنان با دارا بودن بیش از 
۵6۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي، 
به عنوان یکی از حلقه های اتصال بین تولید و 
مصرف گاز طبیعی است که وظیفه مهم دریافت 
تولید و پاالیش گاز طبیعي  از منابع  گاز طبیعی 
برداری،  بهره  و  مصرف  مبادی  به  آن  انتقال  و 
عظیم  سرمایه  از  بخشی  تعمیرات  و  گهداشت  ن
شرکت ملی گاز ایران در بخش انتقال گاز را در 

استانهاي مذکور، بر عهده دارد.

تفاهم نامه بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و 
آب منطقه ای استان ایالم امضا شد

در راستای همکاری های مشترک تفاهم نامه فی مابین 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری و آب منطقه ای استان ایالم 
میان دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و مهندس پوراحمد 

مدیرعامل آب منطقه ای استان امضا شد
در راستای همکاری های مشترک تفاهم نامه فی مابین 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری و آب منطقه ای استان ایالم 
میان دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و مهندس پوراحمد 

مدیرعامل آب منطقه ای استان امضا شد
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
در  درختان  نقش  اهمیت  به  نظر  ایالم  استان  بخیزداری  آ
کاهش تبخیر، افزایش راندمان آبیاری، تولید چوب و درآمد 
منابع طبیعی و آب  مابین  نامه فی  تفاهم  این  ایی جانبی  ز

منطقه ای به امضا رسید.
این طرح به صورت تفاهم نامه مشارکتی فیمابین شرکت 
آب منطقه ای و اداره کل منابع طبیعی استان در طول ۵۷۰ 
کیلومتر و سطح ١۰۰۰ هکتار به مدت دوسال اجراء می گردد.

به همین منظور عملیات اجرایی اولین و بزرگترین طرح 
نهال کاری در کشور و استان ایالم با عنوان جهش نهضت 
سبز در عرصه شبکه های آبیاری و زهکشی دشت های عباس، 

عین خوش و فکه آغاز شد.
در این مراسم استاندار ایالم ضمن برشمردن اهداف و 
مزیت های این طرح گفت: یکی از اهداف این طرح جنگل 

کاری، حفاظت از منابع آبی و خاک خواهد بود.
دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گفت: درختان با جذب نزوالت و ذخیره کردن آن در سفره 
هاي آب زیر زمیني و تبخیر آن در ایام خشک، موجب افزایش 
رطوبت نسبي هوا مي شوند و شاخ و برگ درختان با جلوگیري 
از تابش مستقیم نور خورشید و کاهش اثرات تخریبي پرتوهاي 
شوند. مي  خاک  رطوبت  سطحي  تبخیر  مانع  ورشیدي،   خ

وی افزود: درختان بهترین پوشش زمین برای به حداکثر رساندن 
عملکرد آب، تنظیم جریان های فصلی و تضمین کیفیت باالی 
آب هستند. به همین دلیل حفاظت یا گسترش پوشش گیاهی در 
جنگل ها در نزدیک حوضه های آبی، موثرترین اقدام برای افزایش 
دسترسی به آب برای کشاورزی، استفاده صنعتی و شرب و همچنین 
 جلوگیری از سیل در مناطق پایین دست محسوب می شود.

ایشان گفت: در همین راستا تفاهم نامه مشارکتی فیمابین شرکت 
آب منطقه ای و اداره کل منابع طبیعی استان در طول ۵۷۰ 
کیلومتر و سطح ١۰۰۰ هکتار به مدت دو سال اجراء می گردد.

ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر  احمد  پور  هندس  م
ایالم نیز در این مراسم با اشاره به تکمیل شبکه های آبیاری 
و زهکشی دشت های عباس، عین خوش و فکه و تاثیرات 
آن در عمران و آبادانی منطقه افزود: یکی از مشکالت بهره 
برداری از این طرح عظیم، ورود رسوبات بادی به داخل کانال 
ها و زهکش های طرح می باشد که ضمن الیروبی مستمر، 
جریان آب را در زهکش ها کند و بعضاً متوقف می نماید واین 
امر با ایجاد اختالل در سیستم زهکشی شبکه ها، باعث زهدار 
در  کشاورزی  اراضی  به  خسارات  همچنین  و  اراضی  شدن 
زمان وقوع بارش می گردد. لذا با کاشت چهار ردیف درخت 
در مجاورت حریم کانالها و زهکش های سطحی و جلوگیری 
از ورد رسوبات بادی به داخل کانال ها و زهکش ها، بهره 
برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی را تسهیل و عمر مفید 

شبکه را افزایش می دهد.

به مناسبت والدت حضرت زینب انجام شد؛
تجلیل از همسر کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان 

در کادر پرستاری
به مناسبت والدت باسعادت عقیله بنی هاشم حضرت 
توزیع  کارکنان شاغل شرکت  از همسر  زینب کبری)س(، 
برق استان سمنان که در کادر پرستاری و بهداشتی فعالیت 

دارند، تجلیل به عمل آمد.
تالش  از  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  دیرعامل  م
این  در  که  پرستاران  ویژه  به  سالمت  مدافعین  رزشمند  ا
آالم  تسکین  و  مراقبت  به  نسبت  کرونایی  سخت  رایط  ش
بیماران، بی وقفه و خستگی ناپذیر خدمات ارائه می نمایند، 

تقدیر و تشکر نمود.
زاده  موسوی  محمد  سید  تقدیر  لوح  از  بخشی  ر  د
مدیرعامل این شرکت خطاب به پرستاران فداکار و ایثارگر 
آمده است: “ از این که با هنری بی نظیر و تخصصی بی 
همتا، با  وزش نسیم محبت و جاری نمودن زالل امیدواری 
ا  روشن نگه داشتن چراغ حیات بیمار و درخشان نمودن  ب
از سیره ی  تأسی  با  زندگی  به  اعتقادش  و  ایمان  خورشید 
درخشان  های  ستاره  همه  ی  پرستار  زینب)س(،  حضرت 
ایمان و عفت و انسانیت ؛ با گفتاری لطیف و رفتاری ظریف 
آالم  تسکین  به  نسبت  دریغ  بی  عطوفت  و  محبت  با  و 
این شرایط سخت کرونایی همت می  در  ویژه  به  یماران  ب
ورزید، مساعی ارزشمندتان را ارج نهاده، به پاس قدرشناسی 
از تالش های بی وقفه تان، این لوح تقدیر، تقدیم حضور 

ایثارگرانه ی شما می گردد.”

راه اندازی مرکز تحقیق وتوسعه شرکت آبفا استان اصفهان
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  تحقیقات  و  انسانی  منابع  معاون 
به مناسبت روز پژوهش اعالم کرد: مرکز تحقیق وتوسعه شرکت 
های  پایلوت  کلیه  نمودن  متمرکز  هدف   با  اصفهان  استان  بفا  آ
در  پراکنده  صورت  انجامکهبه  حال  در  و  شده  انجام  حقیقاتی  ت
در  ها  دانشگاه   ، فاضالب  و  آب  خانههای  تصفیه  های  حیط  م
با نگهداری  در یک محل  اندازی شد تا  دستور کار قرار دارد راه 
،محققین دانشگاهی ، پژوهشگران و صاحب نظران صنعت در سطح 
 ملیبتوانند از پژوهش های انجام شده در این مرکز بهره مند شوند.

مجتبی قبادیان به برخی از اقدامات شاخص پژوهشی شرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان طی سالهای  ۹٨ و۹۹ پرداخت و بیان داشت: 
انجام مراحل پایانی طرح » سامانه جامع صنعت آب وفاضالب کشور« 
و راه اندازی آزمایشی آن ، تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از 
مدیران و کارشناسان متخصص، تعیین و تشکیل بافت جدید کمیته 
راهبردی تحقیقات شرکت، پردازش و تعریف اولویت های تحقیقاتی و 
فراخوان آنها به مراکز علمی و پژوهشی از مهمترین اقدامات پژوهشی 

شرکت طی دو سال اخیر  محسوب می شود.
تاریخچه   « کتاب  چاپ  و  تدوین  و  تهیه  اینکه  بیان  با  ی  و
آب وفاضالب در استان اصفهان« در دستور کار قرار گرفت اظهار 
نخستین  عنوان  به  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  اشت:شرکت  د
درکشور  ١3۴۰هجری شمسی  دهه  میانه  در  که  مستقلی  سازمان 
تاسیس شد تا به طور همزمان تامین و توزیع آب شرب و همچنین 
جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالبکالنشهر اصفهان را بر عهده گیرد 
بر این اساس به منظور تدوین تاریخ ۵۵ساله  فعالیت شرکت  ،گفتگو 
با صاحب نظران ،مدیران و کارکنان  و نیز جمع آوری اسناد و مدارک  

فعالیت شرکت در دهه های گذشته  در دستور کار قرار گرفت.
 معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان اصفهان به 
برخی طرحهای پژوهشی که در سالهای اخیر انجام شد  اشاره کرد و 
خاطر نشان ساخت: امکان سنجی روش های افزایش تولید بیوگازدر 
تصفیه خانه های فاضالب به روش لجن فعال درتصفیه خانه فاضالب 
شمال اصفهان، بررسی تاثیر استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب 
شهری در  تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهانبر کیفیت میکروبی 
حذف  راندمان  ،بررسی  پساب  با  شده  آبیاری  محصوالت  و  خاک 
میکروپالستیکها در تصفیه خانه فاضالب با فرآیند لجن فعال متداول 
درتصفیه خانه فاضالب جنوب شهر اصفهان، تحلیل و بررسی الگوی 
مصرف آب شهری با تأکید بر مدیریت بحران آب در شهر اصفهان، 
ارزیابی راندمان تصفیه فاضالب خانگی بوسیله سیستم ورمی فیلتر 
در مقیاس پایلوت، پایش مولکولی روتاویروس و آدنوویروس انسانی 
در سیستم تصفیه خانه¬ آب اصفهان با روش نوین تغلیظ،فیلتراسیون 
در تصفیه خانه آبباباشیخعلی اصفهان، حذف ماسه در تصفیه خانه 
های فاضالب شهری با استفاده از هیدروسیکلون متوسط مقیاس 
با دانه گیری مرسوم در  تصفیه خانه فاضالب بهارستان اصفهاناز 

مهمترین فعالیتهای صورت گرفته بوده است.
قبادیان به نظارت بر طرح های پژوهشی در حال انجام پرداخت و 
تصریح کرد: ارزیابی و مدلسازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی 
بمنظور تصفیه پساب شهری، تحقیق ، مطالعات و پیشنهاد روش 
های کاهش آب بدون درآمد روستاهای بخش زیار اصفهان،شناسایی، 
تعیین مقدار و بررسی میزان حذف میکروپالستیکها در تصفیهخانهی 

آب باباشیخعلی از جمله پژوهش های درحال انجام است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( ایالم عنوان کرد :
به  کرونایی  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۲1۰ رداخت  پ

مددجویان و نیازمندان ستان
ابتدای  از  ایالم گفت:  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  مدیرکل 
ریال  میلیارد   ۲١۰ از  بیش  کرونا  شیوع  پی  در  و  تاکنون  مسال  ا
تسهیالت قرض الحسنه به سه هزار نفر از مددجویان و نیازمندان 

این استان پرداخت شده است.
ابتدای  از  ایالم گفت:  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  مدیرکل 
ریال  میلیارد   ۲١۰ از  بیش  کرونا  شیوع  پی  در  و  تاکنون  مسال  ا
تسهیالت قرض الحسنه به سه هزار نفر از مددجویان و نیازمندان 

این استان پرداخت شده است.
این  افزود:  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  نژاد  موسی  نبر  ق
خانواده  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  از  کاستن  هدف  با  هاد  ن
های  خانواده  به  ای  ویژه  توجه  کرونا  دوران  در  مددجو  های 

است. داشته  یازمند  ن
وی تاکید کرد: در این مدت عالوه بر مددجویان کمیته امداد، 
به تعدادی از خانواده های نیازمند غیرمددجو از سایر اقشار جامعه 

نیز مورد حمایت قرار گرفته و از این کمک ها برخوردار شده اند.
مدیرکل کمیته امداد ایالم یادآور شد: خدمات کرونایی کمیته 
های  کمک  حیطه   ۲ در  ایالمی  نیازمندان  و  مددجویان  به  مداد  ا

بالعوض و قرض الحسنه بوده است.
موسی نژاد با عنوان اینکه این کمک های قرض الحسنه در موارد 
گوناگون پرداخت شده اند، اضافه کرد: پرداخت تسهیالت به منظور 
رفع مشکالت ضروری خانواده های مددجو از جمله ودیعه مسکن، 
کارگشایی، درمان و موارد دیگر بوده که در این زمینه بالغ بر ١6۷ 
میلیارد ریال به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار با سقف پرداختی بین 

۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال بوده است.
نیازمندان  رفع مشکل ودیعه مسکن  برای  اینکه  با ذکر  وی 
نیز تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به خانواده های نیازمند و مشمول 
به خانواده های دارای  پرداخت شده است، گفت: مساعدت مالی 
بیمار فوتی در اثر کرونا یکی دیگر از موارد کمک ها بوده که در 
این زمینه نیز ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به ۴3 خانوار نیازمند 

پرداخت شده است.
موسی نژاد افزود: عالوه بر تسهیالت صندوق امداد والیت از 
طریق بانک های قرض الحسنه مهر و رسالت نیز بیش از ۴۰ میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه به این قشر پرداخت شده که جمع این 

تسهیالت بیش از ۲١۰ میلیارد ریال بوده است.
۷۰ هزار نفر در استان ایالم از خدمات کمیته امداد امام خمینی 

)ره( بهره مند هستند.

زمین یران  ا

  گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
شهردار مشهد ضمن تشکر از پیگیری های 
دادستانی شهر مشهد، گفت: »باغ خونی« میراث 
گرانبهای شهر است و تاکنون ۹۰ میلیارد تومان برای 

توسعه و آبادانی توس هزینه شده است.
آغاز  مراسم  درحاشیه  کالئی،  رضا  محمد   
عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی باغ خونی مشهد 
که با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، 
استاندار خراسان رضوی، رییس و جمعی از اعضای 

شورای شهر برگزار شد، افزود: 
مدیریت شهری، کمر همت بسته 
تا این مجموعه 6.۵ هکتاری را 
براین  اختیار مردم قراردهد  در 
اساس با پیگیری های زیاد این 
مجموعه تملک و عملیات احیاء 

و مرمت آن آغاز شد.
همکاری  تشکراز  با  وی 
ث  ا میر عه  مجمو ی  ا ه
و  انتظامی  نیروی  رهنگی،  ف
اظهارکرد:  کشاورزی،  انک  ب
یگیری دادستانی شهر مشهد  پ
به ویژه شخص آقای بهشتی و 

همکارانشان باعث شد تا اینکار سخت پس از چهل 
سال محقق شود.

کالئی با بیان اینکه مشاور در محل مستقر و 
مشغول انجام مطالعات است، خاطرنشان کرد: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده فضای سبز مطابق 
نقشه ها در دوره قاجار توسط معاونت خدمات شهری 

شهرداری مشهد بازسازی خواهد شد.
یک  خونی  باغ  کرد:  اضافه  مشهد  شهردار 
میراث گرانبها است که حوادث بسیاری را از جمله 
واقعه گوهرشاد تا تمامی وقایعی که در عصر حاضر 
رخ داده را به خود دیده است.وی با اشاره به اینکه 
امیدوارم بتوانیم با مرمت این بنای تاریخی گذشته 
دراختیار  را  آن  و  دربیاوریم  آینده  استخدام  به  ا  ر
مردم مشهد و زائران قرار دهیم، گفت: معتقدیم باغ 
خونی می تواند مکانی باشد برای بلند شدن صدای 
فرهنگ، ادب، تاریخ و آن چیزی که مشهد الرضا)ع( 

به آن افتخار می کند.
برای  شده  بینی  پیش  اعتبار  میلیارد   ۴ ۰

مرمت باغ خونی
کالئی ادامه داد: درحال حاضر۴۰ میلیارد تومان 
برای مرمت باغ خونی اعتبار پیش بینی شده است 

که احتماال افزایش خواهد یافت .
وی افزود: مرمت و ساماندهی بنای تاریخی باغ 
خونی طی زمانبندی ١.۵ ساله و به صورت فاز به فاز 
اجرایی خواهد شد و امیدواریم بخش هایی از آن 
را در بهار ١۴۰۰ در اختیار شهروندان قراردهیم .۹۰ 

میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی توس
شهردار مشهد همچنین درحاشیه مراسم افتتاح 
مسیر دسترسی جلوخان آرامگاه فردوسی به کهن دژ 
گفت: تمام تالش مدیریت شهری مشهد این بوده 
است تا فرهنگ و آثار فرهنگی را در تمام نقاط شهر 

از جمله منطقه تاریخ توس مورد توجه قراردهد.
کالئی افزود: امروز شاهد افتتاح مسیر دسترسی 
جلوخان آرامگاه فردوسی به کهن دژ و رونمایی 

های  شخصیت  فاخر  های  مجسمه  از  خشی  ب
شاهنامه بودیم که سعی می کنیم تا پایان سال با 
هماهنگی که با وزیر میراث فرهنگی و توجه استاندار 
انجام شد، تا پایان سال جلوخان را به بنای تاریخی 

هارونیه متصل کنیم.
جلوخان  مدت  این  طی  کرد:  اضافه  ی  و
همچنین  و  وسعت ۷هکتار  به  فردوسی  رامگاه  آ
مسیر  دسترسی به کهن دژ اجرا شده است و سعی 
می کنیم مجموعه فعالیت های عمرانی در محدوده 

آرامگاه فردوسی را تا نوروز به بهره برداری برسانیم .
کالئی با بیان اینکه در کنار اجرای این پروژه ها 
امروز شاهد رونمایی ازسه مجسمه از شخصیت های 
شاهنامه بودیم، اظهارکرد: امیدواریم پنج مجسمه 
دیگر نیز به مرور تا پایان سال و اوایل سال آینده 
در جلوخان آرامگاه فردوسی نصب شود. وی افزود: 
تاکنون بیش از ۹۰میلیارد تومان برای اجرای پروژه 
های مختلف در محدوده تاریخی توس هزینه کرده 
ایم که تا پایان سال 3۰ میلیارد تومان دیگر نیز هزینه 
خواهد شد.اقدامات مدیریت شهری قابل تقدیر است/ 
پرونده ثبت جهانی توس در حال آماده شدن است

در ادامه وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری مشهد 
در حوزه حفظ میراث فرهنگی گفت: فعالیت های 
شهرداری مشهد در تملک باغ خونی و ساماندهی 
جلوخان آرامگاه فردوسی و ایجاد مسیر دسترسی 
به کهندژ از جمله اقدامات خوب مدیریت شهری 
فرهنگی  میراث  حفظ  درحوزه  که  بوده  شهد  م

قابل تقدیر است.
 علی اصغر مونسان افزود: احیای مجموعه 
قدمت  به  توجه  با  خونی  باغ  ارزشمند  اریخی  ت
تاریخی آن مد نظر این وزارتخانه و در دستور کار 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

خراسان رضوی است.
وی اضافه کرد: باغ خونی یکی از مکان های 
تاریخی است که اکثر مردم مشهد آن را می شناسند و 
در گذشته به عنوان باغ ایرانی شناخته می شده که در 
حال حاضر فضای سبز آن آسیب فراوانی دیده است.

مونسان اضافه کرد: از شهردار مشهد به خاطر 
تملک این بنای تاریخی تشکر می کنم و می دانم 
که تملک مجموعه هایی این چنینی کار بسیار 
سختی است که شهردار مشهد اینکار را انجام داده 
و بودجه بسیار زیادی مصروف اینکار شده است که 

کار ارزشمندی است.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  زیر  و
بازسازی هم  گردشگری تصریح کرد: در مرحله 
ساخت ساختمان های تخریب شده مد نظر است 
و در حال حاضر احیای فضای سبز این مجموعه 
که به شدت تخریب شده است توسط شهرداری 

مشهد انجام می شود.
مونسان افزود: در مرحله اول سعی بر این است 
که باغ ایرانی کاوش و احیا شود که در این مسیر 
سعی خواهیم کرد تا از اطالعات سفارت روسیه 
این خصوص  در  ایران  در  یز  ن

استفاده کنیم.
وزیر  درادامه  مچنین  ه
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در مراسم افتتاح 
ه  مگا ا ر آ گردشگری  سیر  م
نیز،  ارگ کهن دژ  به  ردوسی  ف
اظهارکرد: جا دارد از تالش های 
شهردار کوشای مشهد که انصافا 
کارهای قشنگی را در محدوده 
آرامگاه فردوسی انجام داده اند، 

تشکر کنم.
وی افزود: چند سال پیش 
که از آرامگاه فردوسی بازدید کردم را فراموش نمی 
کنم آن زمان خبری از زیبایی در جلوخان آرامگاه 
فردوسی نبود و وضعیت مناسب و در شان فردوسی 
شاعر بزرگ کشورمان نبود و همانجا تصمیم گرفته 
شد تا با همکاری شهرداری مشهد و میراث فرهنگی 

برای ساماندهی این محل کاری انجام شود.
وی تصریح کرد: خدارا شکر می کنیم که 
سوی  از  فاز  سه  در  فردوسی  آرامگاه  لوخان  ج
شهرداری مشهد ساماندهی شد و کارهای بسیار 
داده  انجام  محدوده  این  در  شهرداری  را  وبی  خ
است که جای تشکر دارد.وی تصریح کرد: توجه 
اقدامات مختلف  انجام  و  تاریخی توس  ه شهر  ب
در بهسازی این منطقه و نیز آرامگاه فردوسی با 
هدف تحقق منویات رهبر معظم انقالب در این 
زمینه انجام می شود.مونسان با قدردانی از زحمات و 
تالش های شهرداری مشهد در اجرای پروژه جلوخان 
آرامگاه فردوسی و ایجاد مسیر گردشگری به سوی 
کهن دژ ، ادامه داد: تا قبل از این ۴٨ میلیارد تومان 
برای ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی از سوی 
شهرداری مشهد در توس هزینه شده و امروز نیز با 
بهره برداری از مسیر دسترسی به کهن دژ ٨ میلیارد 

تومان دیگر به این مبلغ افزوده شده است.
فرهنگی، گردشگری و صنایع  میراث  وزیر 
دستی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ها و طرح 
های دیگری که برای بازسازی و بهسازی این منطقه 
تاریخی و فرهنگی ارزشمند وجود دارد، اعتبار مورد 
نیاز در این زمینه معادل ۹۰ میلیارد تومان پیش بینی 
شده است.مونسان با بیان اینکه فردوسی حافظ زبان 
فارسی است و ارزش و جایگاه واال برای ایرانیان و 
فارسی زبانان دارد، اظهارکرد: توجه و رسیدگی به 
این منطقه تاریخی بخشی از تالش ها برای ادای 
دین به فردوسی است و معتقدیم این منطقه تاریخی 
باید به یکی از مهم ترین قطب های گردشگری 

کشور تبدیل شود.

شهردار مشهد مطرح کرد؛
باغ خونی“ میراث گرانبهای مشهد است “

تاکنون 90 میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی توس هزینه شده است 



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1634- دوشنبه 1 دی 1399 یران  ا

استان  گاز  شرکت  عامل  دیر  م
اصفهان گفت:  به منظور اجرای طرح 
های عمرانی و گاز رسانی به شهر ها 

بهره  و  استان  روستاهای  و 
گاز  سوخت  از  مردم  ندی  م
کوشش  و  تالش  با  طبیعی 
کارکنان و پیمانکاران  تعداد  
۲هزار و ۹6٨ ایستگاه تقلیل 
فشار را ه اندازی و به بهره 

برداری رسیده است.
بط  ا و ر ش  ر ا گز ه  ب
عمومی، مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، افزود: 
فشار  تقلیل  هاي  یستگاه  ا
ز  ا مهمي  بخش  ز  ا گ
می  ني  سا ر ز گا یستم  س
ند  و ر یش  ا فز ا و  شند  ا ب
طبیعی  ز  گا ز  ا ه  د ستفا ا

و  کشاورزي  صنعتي،  های  بخش  تمامی  ر  د
خانگي و جایگزیني آن به جاي سایر فرآورده 
این شرکت  اهداف اصلي  از   نفتي یکی  هاي 
تقلیل  ایستگاه    ۷۴ تعداد  اکنون  هم  و  ست  ا
ایستگاه   ۴۲6 و   )CGS ( شهري  برون  شار  ف
تقلیل فشار درون شهري )TBS(، 6۵ ایستگاه 
جی   ان  سی  جایگاه   ١6۲ و   )TBS- CGS (

جهت سوخت رسانی به  خودروها نصب  و در 
حال ارائه خدمات و تامین سوخت هم استانی 

باشد. می  عزیز  های 

سید مصطفی علوی، تصریح کرد : ایستگاه 
هاي برون شهري )CGS( به صورت کمربندي در 
اطراف شهرها با ظرفیت هاي ۵ هزار تا 6۰۰هزار 
متر مکعب بر ساعت نصب شده و فشار گاز را از 
١۰۰۰ به ۲۵۰ پوند کاهش مي دهند و همچنین 
ظرفیت  با   )TBS( شهري  درون  هاي  یستگاه  ا
هاي ۲۵۰۰، ۵۰۰۰، ۲۰ و١۰ هزار متر مکعب بر 

ساعت عالوه بر تقلیل فشار گاز از ۲۵۰ پوند به 
6۰ پوند  همانند سایر ایستگاه ها ناخالصي هاي 
را  موجود و مقدار جریان ورودي و خروجي گاز 

کنترل مي کنند.
با   ، ی علو س  هند م
نه  شبا لیت  فعا به  ه  ر شا ا
روزی بیش از ۲هزار و ۹6٨ 
ایستگاه گازرسانی در سطح 
به  گفت:  اصفهان،  ستان  ا
حدود  ساالنه  میانگین  ور  ط
و  مکعب  متر  رد  ۲میلیا ١
میلیون   ۵٨ از  بیش  وزانه  ر
در  طبیعی  گاز  مکعب  تر  م
سطح استان اصفهان توزیع 
مصرف  و  شده  مصرف  و 
روزهای  در  خانگی  خش  ب
افزایش  بشدت  سال  سرد 
به اهمیت  با توجه  افته  و  ی
تامین گاز این بخش از مشترکین، از همه مصرف 
مصرف  با  تا  خواهیم  می  طبیعی  گاز  نندگان  ک
غیر  گازسوز  وسایل  کردن  خاموش  و  نطقی  م
با  کنندگان صنعتی  بخصوص مصرف  ضروری، 
اعمال ضوابط مصرف  و  الگوی مصرف  رعایت 
بهینه، این شرکت را برای تامین گاز همه مصرف 

کنندگان یاری نمایند.

موافقت وزیر نفت با گازرسانی به ۲ شهر و 1۰۰ روستای 
دیگر هرمزگان

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان هرمـزگان از موافقـت وزیـر 
نفـت بـرای گازرسـانی بـه دو شـهر احمـدی و فارغـان و حدود 
حاجی آبـاد  شهرسـتان  در  مناطـق  ایـن  تابـع  روسـتای   ١ ۰۰

هرمـزگان خبـر داد.
بـه گـزارش دنیای جوانان به نقل از شـرکت ملـی گاز ایران، 
فـواد حمـزوی در ایـن بـاره گفـت: ایـن اقدام همسـو با توسـعه 
رفـاه اجتماعـی مـردم بخش های احمـدی و فارغان شهرسـتان 
حاجی آبـاد انجـام می شـود کـه با وجـود محدودیت هـای موجود 
و به دلیـل سـخت گذر بـودن مسـیر گازرسـانی و هزینـه بـاالی 
آن در ایـن شـهرها، موافقـت اولیه برای اجرای طرح گازرسـانی 
بـه ایـن بخش از شهرسـتان حاجی آباد، سـال ۹٨ اخذ شـده بود، 
امـا بـه دلیـل حجم بـاالی سـرمایه گذاری برای این پـروژه، نیاز 

بـه پیگیری ویژه ای داشـت.
وی افـزود: هزینـه سـرمایه گذاری شـرکت ملی گاز ایران 
بـرای گازرسـانی بـه فارغان و احمـدی و روسـتاهای تابع و 
صنایـع خوشـه در شهرسـتان حاجی آبـاد از محـل منابـع بند 
ق تبصـره ۲ و بنـد د تبصـره ١ قانـون بودجـه کـه همگـی 
از منابـع داخلـی وزارت نفـت هسـتند، تأمیـن می شـود و در 
ایـن پـروژه، ۲ شـهر فارغـان و احمدی و حدود ١۰۰ روسـتا 
بـا جمعیتـی بیـش از ۲3۰۰۰ نفـر و مجموعـه ای از صنایـع 
منطقـه از جملـه حـدود 3۰ گلخانـه، ناحیـه صنعتـی و ... بـا 
بـرآورد مصرفـی بیـش از ۵۰۰ هـزار مترمکعـب در روز زیـر 

پوشـش قـرار می گیرنـد.
عملیـات گازرسـانی بـه شـهر حاجی آبـاد بـه عنـوان یکـی 
از شهرسـتان های سردسـیر هرمـزگان از سـال ٨6 به عنـوان 
نخسـتین شـهر سـبز ایـن اسـتان آغـاز شـد و هم اکنـون حدود 
٨ هـزار مشـترک از گاز طبیعـی بهره منـد هسـتند کـه از ایـن 
تعـداد، ١۵۰۰ مشـترک آن در روسـتاهای بخـش مرکـزی ایـن 

شهرسـتان قـرار دارند.

تقاضای گاز جهان در ۲۵ تا ۳۰ سال آینده افزایش 
می یابد

وزارت انـرژی روسـیه انتظـار دارد تقاضـای گاز در طـول ۲۵ 
تا 3۰ سـال آینـده افزایـش یابد.

بـه گـزارش خبرگـزاری تـاس از مسـکو، پـاول سـوروکین، 
معـاون وزیـر انـرژی روسـیه، روز جمعـه گذشـته اعـالم کـرد 
کـه تقاضـای گاز جهـان در طـول ۲۵ تـا 3۰ سـال آینده کاهش 
نمی یابـد، بلکـه به دلیـل پـاک بـودن ایـن سـوخت )کـم کربن( 

افزایـش هـم می یابـد.
وی گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه گاز طبیعـی کربـن بسـیار 
کمـی دارد، انتظـار نداریـم مصـرف گاز در ۲۵ تا 3۰ سـال آینده 

کاهـش یابد.
انتظـار مـی رود تقاضـا بـرای گاز تا حـد زیادی بـا عرضه گاز 

طبیعـی مایع شـده )ال ان جی( تأمین شـود.
معـاون وزیـر انـرژی روسـیه افـزود: پیش بینـی می شـود 
بـازار عرضـه ال ان جی در ١۵ تا ١۷ سـال آینـده ۲۰۰ میلیون 
تـن افزایـش یابـد، بـه این معنـا که بـازار گاز تاکنـون به طور 
کامـل جهانـی نشـده اسـت، اگرچـه بـه سـمت آن  در حـال 

حرکت اسـت.
سـوروکین تصریـح کرد: پیش بینی می شـود با جهانی شـدن 

بـازار گاز رقابـت نیز در این بـازار افزایش یابد.

پایداری ۲4 ساعته فعالیت ایستگاه های گازرسانی در استان اصفهان بنفش«  جیغ  شاعر  ایرانی؛  هوشنگ  « ش  ی هما لت  ه م
افزایش یافت

مهلت ارسال مقاله برای همایش »هوشنگ ایرانی؛ شاعر جیغ 
بنفش« تا 3۰ بهمن سال جاری تمدید شد.

حسین زندی، دبیر این همایش با اعالم این خبر گفت: تعدادی 
از نویسندگان درخواست تمدید مهلت ارسال مقاله به این همایش را 
داشتند تا زمان بیشتری برای نوشتن مقاله داشته باشند. از سوی دیگر 
به دلیل شیوع گسترده کرونا امکان برگزاری همایش حضوری وجود 
ندارد و به منظور پربارشدن کتاب مقاالت این همایش، ارسال مقاله 
برای آن تا 3۰ بهمن سال جاری تمدید شد. تاکنون استقبال خوبی از 

این همایش شده و مقاالت خوبی برای ما ارسال شده است.
او با اشاره به محورهای مقاله ها گفت: محورهای مقاله ها عبارت اند 
از: زندگی شاعر، نقاشی های هوشنگ ایرانی، شعر هوشنگ ایرانی، 
تاثیرپذیری شاعر از پیشینیان، تاثیرگذاری ایرانی بر ادبیات پس از 
خود، مخالفان و موافقان هوشنگ ایرانی، عرفان در آثار هوشنگ 

ایرانی، فعالیت های فرهنگی و مجله خروس جنگی.
همایش »هوشنگ ایرانی؛ شاعر جیغ بنفش« با بهترشدن شرایط 
کرونا در همدان، زادگاه شاعر با حضور نویسندگان و عالقه مندان به 

این شخصیت برگزار خواهد شد.
در معرفی این شاعر آمده است: هوشنگ ایرانی )هوشنگ خان 
ایرانی( در تاریخ ۲۹ بهمن ١3۰۴ شمسی در همدان متولد شد. پدرش 

آقا محمدمهدی ایرانی و مادرش درخشنده نام داشت.
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد و در خرداد 
١3۲۴ از دانشگاه تهران در رشته ریاضی فارغ التحصیل شد. او در سال 
١3۲۵ وارد نیروی دریایی و برای دوره کارآموزی به انگلستان اعزام 
شد، اما زندگی سخت نظامی با روحیه او سازگار نبود و پس از چند 
ماه انگلستان را ترک کرد و به فرانسه رفت. بعد از یک سال اقامت در 

فرانسه و متاثر از فضای هنری آن کشور به ایران بازگشت.
هوشنگ ایرانی پس از آموختن زبان اسپانیایی برای ادامه تحصیل 
به اسپانیا رفت و در رشته ریاضیات به تحصیل پرداخت. او در ١٨ 
آبان ١3۲۹ پس از اخذ مدرک دکترا به ایران بازگشت. تز دکتری او 
»فضا و زمان در تفکر هندی« بود.جدی ترین فعالیت هنری ایرانی با 
همکاری با دوره دوم انتشار نشریه خروس جنگی آغاز شد. با انتشار 
مانیفست جنجالی »سالخ بلبل« در معرفی نگاه نو به هنر که به امضای 
غالمحسین غریب، حسن شیروانی و هوشنگ ایرانی بود، غوغایی در 

محافل هنری آن زمان به راه انداخت.
این شاعر از سال ١33۰ تا ١33۵ چند مجموعه شعر به نام های 
بنفش تند بر خاکستری، خاکستری، شعله ای پرده را برگرفت و ابلیس 

درون آمد و اکنون به تو می اندیشم به توها را منتشر کرد.
کتاب »بنفش تند بر خاکستری« کتاب مهمی در تاریخ شعر 
معاصر فارسی دانسته شده؛ چراکه آغازگر گفتمان جدیدی در شعر است. 
پس از این کتاب، ترکیب »جیغ بنفش« به اصطالحی برای نامیدن 
هر شعر متفاوت و غیرمتعارف و — فراتر از این طبقه بندی — هر 
امر درک نشده بدل می شود.عالوه بر شعر، هوشنگ ایرانی یکی از 
پیشروهای نقاشی مدرن در ایران نیز به شمار می رود. او از مرموزترین 
هنرمندان نقاشی مدرن در ایران است. مجموعه اشعار او به همراه »چند 
ِدَسن« و »شناخت هنر: در راه یک جهان بینی هنری«  به کوشش 
شهرام اناری و با مقدمه منوچهر آتشی در یک کتاب جمع آوری و چاپ 
شده  است. هوشنگ ایرانی پیوسته از اجتماع روی می پوشید و همیشه 
تنها و مجرد زندگی می کرد. پیش از آن که به متون عرفانی فارسی 
رو بیاورد، عرفان هند را آموخت. به جای مطالعه در هنرمندان گذشته 
ایرانی و نگاه به آثار نقاشی ایران، به دنبال دریافت معنی در هنر مدرن 

رفت و به طور کلی به نقاشی سنتی پشت پا زد.

راه  پـروژه  اینکـه ١٨  بیـان  ـا  ب یـی  رضا
بـه طـول ۷6 کیلومتـر در  یی جدیـد  روسـتا
اسـتان ایـالم در دسـت اقـدام اسـت، گفـت: 
سـال گذشـته بالـغ بـر ١۵۰ میلیـارد تومـان 
ری در طـول شـبکه  هـدا را بـرای عملیـات 
راه های اسـتان شـامل 3 هـزار و ۲۰۰ کیلومتر 

هزینـه شـده اسـت.
معـاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اسـتان ایالم، در نشسـت خبری 
با اصحاب رسـانه و مطبوعات اسـتان در فضای 
مجـازی، اظهـار کرد: توسـعه زیرسـاخت های 
ارتباطـی و راه هـای مواصالتـی بـه ویـژه در 
مناطـق روسـتایی یکـی از اولویت هـای اصلی 

در راهـداری اسـتان ایالم اسـت.
»محمدرضـا رضایـی« با بیـان اینکه کلیه 
روسـتاهای بـاالی ۲۰ خانـوار در اسـتان جـاده 
دسترسـی شوسـه یا آسـفالته برخوردار هسـتند، 
تصریـح کرد: در حـال حاضر تعداد ١٨ پروژه راه 
روسـتایی جدیـد به طـول ۷6 کیلومتـر در قالب 
طـرح ابرار توسـط عوامـل راهداری بـه صورت 
امانـی و پیمانـی برای احداث راه های روسـتایی 

روسـتایی سـاخته نشـده در دسـت اقدام است.

وی بـا تاکیـد بـر اینکه که  برخـی از 
ایـن راه هـا بـه بهـره بـرداری رسـیده و برخی 
دیگـر نیـز بـا پیشـرفت فیزیکی قابـل قبولی در 
حال اجراسـت، تصریـح کرد: جاده  روسـتاهای 
خربـزان و بلوطسـتان زرین آباد، بان خشـک به 
ریـزه ونـد شهرسـتان ایـالم، ورمله شهرسـتان 
هلیـالن، گرزلنگـر دره شـهر، گنجه شهرسـتان 
ایـالم، پشـته ارشـت ولیعصـر بـدره، پیامـن به 
چنـار هلیـالن و حسـن گاوداری شهرسـتان 
سـیروان از جملـه ایـن طـرح ها در حـوزه جاده 

های روسـتایی اسـت.
معـاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـتان ایـالم  گفـت: عملیات 
خاکـی راه هـای روسـتایی اسـتان کـه از لحاظ 
ارتباطـی با مشـکل مواجه هسـتند، انجام شـده 
و هـم اکنـون در حـال پیگیـری تامیـن اعتبـار 
بـرای انجـام عملیـات بازسـازی و آسـفالت این 

پـروژه ها هسـتیم.
رضایـی در ادامـه بیـان کـرد: بـا توجـه به 
اینکـه مـرز مهـران بـه عنـوان مهم تریـن مرز 
زمینی کشـور در بحث تردد زوار اربعین شـناخته 
می شـود، ایمـن سـازی محورهـای منتهـی بـه 

مرز جزو اولویت هـای کاری اداره کل راهـداری 
اسـتان است.

اداره کل راهـداری و  معـاون راهـداری 
حمـل و نقـل جاده ای اسـتان ایالم یادآور شـد: 
فعالیت های ایمن سـازی محورهـای منتهی به 
مرز مهران هر سـاله انجام می شـود و در سـال 
جاری نیـز اقدامـات بسـیار خوبی در این راسـتا 

صـورت گرفته اسـت.
تاکنـون  اینکـه  ـه  ب ره  شـا ا ا  ـ ب یـی  رضا
مهـم  راه هـای  ز  ا ر  ـ ت م و ل ی ک  ۴۵۰ ز  ا ـش  ی ب
اسـتان از جملـه مسـیرهای منتهـی بـه مـرز 
مهران لکه گیری شـده اسـت، گفـت: بیـش از 
۲۰۰ کیلومتـر از مسـیرهای ارتباطی نیز روکش 
آسـفالت و ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از مسـیرهای 

ارتباطـی اسـتان خـط کشـی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه  حـذف نقـاط حادثـه 
خیـز در محورهـای منتهـی بـه مـرز مهـران 
دیگـر اولویت ها و برنامه های اداره کل راهداری 
اسـت، گفت:  سـال گذشـته بالغ بر ١۵۰ میلیارد 
تومـان برای عملیـات راهداری در طول شـبکه 
راه هـای اسـتان شـامل 3 هزار و ۲۰۰ کیلومتـر 

هزینه شـده اسـت.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل جاده ای استان ایالم:

1۸ پروژه راه روستایی جدید در استان ایالم اجرا می شود

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم فاطمه محمود زاده باستناد دو برگ استشهادیه گواهی 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت دو دانگ مشاع به استثناء 
بهای ثمن عرصه و اعیان ششدانگ پالک ۲۹۴ تفکیکی از ١6۹ فرعی واقع در 
اراضی خرایه از ١۲۷ اصلی دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه که متعلق 
به نامبرده می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق دفتر 
و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند مالکیت فوق ذیل دفتر 
الکترونیکی ١3۹٨۲۰3۰6۰۰6۰۰۴١١۹ بنام خانم فاطمه محمود زاده فرزند 
مصطفی به شماره شناسنامه – کدملی ۰6۹۰۷۹۴٨١۹ صادره تربت حیدریه 
صادر و تسلیم گردیده و سامانه مدیریت کشوری امالک بیش از این حکایتی 
ندارد لذا به استناد ماده ١۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

تاریخ انتشار: ١/١۰/۹۹
محمد کاظم باقرزاده 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
م / الف ١۰۷

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  گهی  آ
شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر    ، رسمی  سند  فاقد  اختمانهای  س
عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات   ۹۹/۷/۲۷ مورخ   ١ 3۹۹6۰3۰١۰۲۲۰۰۲۴6۵
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم برحسب قانون 3 ماده تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 

انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی صالح سلمانی مکتو فرزند رحمان به 
شماره شناسنامه ۹۵6 صادره از چاراویماق نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ١۰۴/۵۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ١١۰ 
فرعی تفکیکی از ١١۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت 
رسمی ناصر نصیری نژاد محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ١۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ١/١۰/۹۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ١6/١۰/۹۹
احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

آگهي حصروراثت
خانم کیمیا پورحسن لچاهی به شماره شناسنامه ۲6١۹ فرزند خدابخش از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زلیخا 
خوشرفتار گیساوندانی فرزند مختار در تاریخ ١3۹۷/۲/3١  در شهرستان لشت 
نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:١-قربانعلی 
پورحسن لیچائی به ش ش ۲١۵3 فرزند خدابخش نسبت پسر۲-نقی پورحسن 
لیچاهی به ش ش ١۴ فرزند خدابخش نسبت پسر3-بمانی پورحسن لچاهی 
به ش ش ۲۲۴۵ فرزند خدابخش نسبت دختر۴-کیمیا پورحسن لچاهی به ش 
ش ۲6١۹ فرزند خدابخش نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
نماید  مي  آگهي  نوبت  دریک  را  مزبور  درخواست  مفاد   ۹۹۰۰٨١۲/۲ شماره 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم 

نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا- احمد علمدار

آگهی موضوع ماده 3 قانون  ١3 آیین نامه  تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 
 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :
پرونده کالسه 

١3۹۷١١۴۴۲۵۰۰١۰۰۰۹۹۰
و رای شماره 

١3۹۹6۰3۲۵۰۰١۰۰۵١۷6
 مورخه ۹۹/٨/١۲ به تقاضای آقای عباس ملکی  فرزند  گنجعلی نسبت به  
ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی ابیزار به مساحت  3۵١٨.١٨ مترمربع تحت 
پالک شماره ۴فرعی از ۴۴اصلی واقع دربخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از 

مالکیت مالک اولیه رضا طاهری   
رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای قانون ماده 3 تعیین تکلیف 
و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ١۵ روز  جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشارو محلی آگهی  می 
گردد در صورتی که  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ  اولین  آگهی  به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را  به مراجع قضایی تقدیم نماین.بدیهی است در  
صورت  انقضای مدت مذکور  ویا  عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.م الف ۴١۵۵۹۰3۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ١/١۰/١3۹۹ 

تاریخ انتشار  نوبت دوم: ١3۹۹/١۰/١6 
صید آقا نجفوند دریکوندی رییس اداره  ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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مهدی مهدوی کیا راست می گفت؛ 
شاید حضور یک تیم ایرانی در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا »شاهکار« باشد. شاهکاری 

که در بحران فوتبال ایران شاهدش بودیم.
در سال ۲۰۲۰،   آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال   
فوتبال  تیم  و  دید  خود  به  ایرانی  نماینده  ک  ی
پرسپولیس موفق شد به عنوان تیم برتر غرب آسیا 

به فینال این مسابقات راه پیدا 
کند. پرسپولیس در این مسیر 
حریفان قدرتمندی را پشت سر 
گذاشت و توانست با شکست 
در  را  خود  دوباره  ریفانش،  ح

فینال این رقابت ها ببیند.
مرحله  در  رسپولیس  پ
نهایی مسابقات لیگ قهرمانان 
اولسان هیوندای  مقابل  آسیا 
کره جنوبی قرار گرفت و موفق 
شد بازی پایاپایی با این تیم 
حتی  و  باشد  داشته  ره ای  ک
موفق شد گل اول این مسابقه 
را به ثمر برساند اما در اتفاقی 

غیرمنتظره و با کمک VAR، تیم اولسان موفق شد 
دو گل به شاگردان یحیی گل محمدی بزند و مقام 

قهرمانی این رقابت ها را کسب کند.
پرسپولیس باخت و باز هم تکرار این جمله که 
»چیزی از ارزش های ما کم نمی شود« هم آغاز شد. 
این حرف قطعا درست خواهد بود اما کسی هست 
به حرفه ای گری  آسیا بگوید چیزی  فینال  که در 

فوتبال ایران اضافه شد؟
نبود تفکر  به  ایران سال ها است که  وتبال  ف
که   VAR همین  از  موضوع  و  می بازد  رفه ای  ح
کرد.  آغاز  شده  پرسپولیس  جان  بالی  ی گویند  م
چندین سال است که فوتبال جهان از تکنولوژی 
VAR بهره می برد و این تکنولوژی راه را برای 
بازیکنانی که می خواهند از چشم داور فرار کنند، 
در  بازیکنان  بیشتر  احتیاط  یعنی  این  و  ی بندد  م

میدان بازی.
پرسپولیس روی دو بی احتیاطی واضح و روشن، 
دو پنالتی تقدیم حریف خود کرد. این دو پنالتی شاید 
هیچ وقت در لیگ برتر فوتبال ایران دیده نمی شد 
و در نهایت باید از کارشناسان داوری می شنیدیم 

که داور بازی در چند صحنه اشتباه کرد اما شاید 
پرسپولیسی ها این مساله را فراموش کردند چون در 
فینال آسیا شرایط و امکانات کامال متفاوت است 
و همین تفاوت ها است که باعث می شود تیمی به 

موفقیت برسد.
هم  باز  بعضی صحنه ها  و  بازی  جریان  ر  د
شاهد تکرار صحنه دلخراش بازی ایران و ژاپن در 

جام ملت های آسیا بودیم و بازیکنان پرسپولیس در 
بعضی لحظات، اعتراضات شدیدی در جریان بازی 
به داور داشتند که هر لحظه می شد اتفاق تلخ بازی 
ایران و ژاپن تکرار شود. این ها نتایج کارهایی است 
از آن درس نمی گیرد  ایران  فوتبال  که همچنان 
و نمی خواهد تفکر جدید و حرفه ای را به فوتبال 

اضافه کند.
مهدوی کیا  مهدی  که  است  مسائل  مین  ه
از آلمان می گوید تیمی که به فینال آسیا صعود 
کند، »شاهکار« کرده است. درست هم می گوید. 
زیرساخت فوتبال ایران و نگاه حرفه ای آن، همین 
را می طلبد. مهدوی کیا در آلمان است و آکادمی 
فوتبال  از کمبودهای  او  را مدیریت می کند.  کیا 
ایران گفت و عقب ماندگی فوتبال ایران در قیاس 
ا فوتبال شرق آسیا را تشریح کرد: »در فوتبال  ب
و  ژاپنی  بازیکن  تیمی، یک  در هر  االن  لمان،  آ
کره ای تاثیر گذار دیده می شود. این اتفاق، نتیجه 
و  است  بوده  کشورها  این  فوتبال  تالش  و  ار  ک
سال ها  ما  نیست.  ایران  فوتبال  با  مقایسه  ابل  ق
داریم درباره این مسائل صحبت می کنیم اما هیچ 

زیرساختی وجود ندارد. آیا ما توانستیم زمین تمرین 
خوبی درست کنیم یا موفق شدیم مربی با کیفیت 
به دنیا معرفی کنیم؟ این مسائل در کشور ما به 
هیچ عنوان دیده نمی شود و ما سال های سال از 

این دو کشور عقب هستیم.«
روی هم رفته، یک فینال آسیای دیگر هم 
اما »شاهکار«  از دست رفت  ایران  نماینده  رای  ب
این نماینده برای فوتبال ایران 
ثبت شد. شاهکاری در بحران 
خورده  رقم  یران  ا وتبال  ف
همچنان  که  فوتبالی  ست؛  ا
رنج  مدیریتی  افتضاح های  ز  ا
ی  بالتکلیفی ها و  د  ی بر م
بی شمارش، جان و توانی برای 
دوستان  فوتبال  و  وتبالی ها  ف

نگذاشته است.
***

جایزه ۷۰ میلیارد تومانی 
پرسپولیس برای نایب قهرمانی

با  پرسپولیس  ه  اشگا ب
نایب قهرمانی تیمش در لیگ 
قهرمانان آسیا، ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار دالر پاداش 

دریافت خواهد کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس عصر روز شنبه در جریان 
فینال لیگ قهرمانان آسیا، برابر اولسان هیوندی کره 
دو بر یک شکست  خورد و نایب قهرمان این دوره 

از رقابت ها شد.
از  این دوره  برای  پاداش هایی که  اساس  ر  ب
رقابت ها تعیین شده بود، پرسپولیس ۲ میلیون دالر 
بابت نایب  قهرمانی و ۷۵۰ هزار دالر نیز بابت بردها 
و برتری در مراحل قبل از AFC قبل پاداش دریافت 
خواهد کرد)حدود ۷۰ میلیارد تومان با احتساب امروز 

هر دالر ۲۵۵۰۰ تومان(.
 ۴ پاداش  می شد،  قهرمان  اگر  رسپولیس  پ
میلیون و ۷۰۰ هزار دالری تیم قهرمان را به خود 
اختصاص می داد و از طرف دیگر به جام باشگاه های 
جهان صعود می کرد که در این تورنمنت تیم آخر 
١ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر از فیفا پاداش دریافت 
دادن  دست  از  با  پرسپولیس  واقع  در  ی کند.  م
قهرمانی، حداقل 3 میلیون و ۴۵۰ هزار دالر، پاداش 

کمتری دریافت می کند.

نایب قهرمانی آسیا در البالی عقب ماندگی های فوتبالی ایران؛

شاهکار پرسپولیس!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

دبیر: کشتی باید نگین ورزش ایران باشد
کشتی  فدراسیون  ییس  ر
گفت: کشتی به عنوان ورزش اول 
کشور باید دارای بهترین امکانات 
باشد و نگین ورزش ایران باشد.

ز  و ر بیر  د ضا  لیر ع
سم  مرا در  یکشنبه(  ذشته) گ
افتتاحیه ساختمان نوسازی شده 
همچنین  و  کشتی  دراسیون  ف
تجلیل از منصور برزگر و محمد 

بنا اظهار داشت:  فدراسیون کشتی در تصمیمی اشتباه به ورزشگاه 
آزادی آمد. کار اجرایی و کار فنی در کنار هم اصال اتفاق خوبی نیست. 
سالن شهید صدرزاده هم متعلق به کشتی شد و از روسای فدراسیون 
های جودو و شمشیربازی تشکر می کنم که دیگر این موضوع را 

پیگیری نکردند.
فدراسیون  ساختمان  آمدم   که  روزی  کرد:  خاطرنشان  ی  و
شرایط خوبی نداشت و چند رییس فدراسیون خارجی از جمله رییس 

فدراسیون های کشتی صربستان هم به ایران آمدند که خوب نبود.
دبیر افزود: به ساده زیستی باور دارم اما کشتی باید نگین ورزش 
ایران باشد. کشتی مثل خاویار و فرش ماست و حتما باید جایش باالتر 

از یک رشته ورزشی باشد.
رییس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: وقتی آمدم تشک های 
خانه کشتی را ساس زده بود اما خدا را شکر این مجموعه هم بازسازی 
شد و االن به خوبی مورد استفاده کشتی گیران و تیم های ملی قرار 
می گیرد. اگر اداری، داوری و ... قوی شود و بودجه وزارت هم در شان 

کشتی باشد قهرمان المپیک می شویم.
وی همچنین به برگزاری مراسم تجلیل از بنا و برزگر اشاره 
کرد و گفت: زحمات بنا بر هیچکس پوشیده نیست و مشخص است 
که جهش کشتی فرنگی از چه سالی شروع شده است. تجلیل از او 
ربطی به سرمربیگری تیم ملی ندارد و این مراسم برای تجلیل از 
سال ها زحمت اوست. امیدوارم فقط کشتی گیر نسازید و به پرورش 

مربی هم بپردازید.
از منصور برزگر هم تشکر می کنم. پدر  پایان گفت:  دبیر در 
مرحوم من و منصور برزگر در سازمان آب شاغل بودند. برزگر بر 
گردن کشتی ایران و خیلی از ما حق دارد. او بیش از 6۰ سال و بنا 
نزدیک به ۵۰ سال به کشتی ایران خدمت کردند و کشتی ایران 

آن ها را فراموش نمی کند.
ساختمان جدید فدراسیون کشتی با حضور عبدالحمید احمدی 
کریمی  ورزش،  وزیر  پارلمانی  معاون  زاده  تقی  ورش،  وزیر  عاون  م
رییس سازمان توسعه،  منصور برزگر، محمد بنا، غالمرضا محمدی، 
علیرضا رضایی، علی اکبر حیدری، ابراهیم مهربان، محمد طالیی، 
و جمعی  لرستانی  علیرضا  اخالقی،  اهلل  پور، حبیب  هروز حضرتی  ب

دیگر از اهالی کشتی افتتاح شد.

هادی چوپان در جمع برترین های مسترالمپیا

المپیای  مستر  مسابقات  در  چهارمی  مقام  به  چوپان  ادی  ه
الس وگاس بسنده کرد.

پس از این که هادی چوپان با سختی به کشور آمریکا و در نهایت 
با اقتدار به مرحله نهایی مسابقات مسترالمپیا الس وگاس رسید، در 
یک قدمی رسیدن به جمع سه نفر برتر متوقف شد تا به مقام چهارم 

این تورنمنت معتبر برسد.
هادی چوپان ضمن حضور در فینال، جایزه دالری این مسابقات را 
نیز از آن خود کرد. وی سال گذشته به مقام سومی مسترالمپیا ۲۰١۹ و 

عنوان »قهرمان مردمی« در این تورنمنت رسیده بود.
بیگ رمی، ورزشکار مصری بود که توانست قهرمان مسترالمپیا 
۲۰۲۰ لقب بگیرد و جایزه ۴۰۰ هزار دالری را به خود اختصاص داد. 
برندون کوری دوم شد و ١۵۰ هزار دالر دریافت کرد و فیل هیث به 

مدال برنز رسید تا پاداش ١۰۰ هزار دالری را به جیب بزند.

پله رکوردشکنی »مسی« را تبریک گفت

اسطوره فوتبال برزیل رسیدن »لیونل مسی« به رکورد گلزنی او 
در یک باشگاه را تبریک گفت.

تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب گذشته در دیدار خانگی مقابل 
به  برای رسیدن  تا کارش  بر دو متوقف شد  با تساوی دو  والنسیا 
فوق  اما  قبل شود  از  باالی جدول اللیگا سخت تر  تیم های  جمع 
ستاره این تیم با گلزنی در این دیدار سرانجام به رکورد مرد افسانه ای 

فوتبال برزیل رسید.
این گل شماره 6۴3 مسی برای بارسلونا بود تا با رکورد »پله« 
ستاره افسانه ای سال دور برزیل برابری کند. این دو ستاره بیشترین 

گل زده باشگاهی با پیراهن یک تیم را در اختیار دارند.
پله که با پیراهن تیم سانتوس به این رکورد رسیده بود، بعد از 
رکوردشکنی مسی در پیامی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد 
به او تبریک گفت و عنوان داشت: وقتی قلب یک انسان پر از عشق 
می شود، تغییر مسیر کاری سخت و دشوار می شود. من هم مثل تو 
می فهمم که عشق ورزیدن هر روز به یک پیراهن یعنی چه. من مثل 
تو می دانم و می فهمم که هیچ کجا بهتر از خانه خود آدم نمی شود.

وی افزود: لئو، به خاطر این اتفاق تاریخی و رکوردشکنی  به تو 
تبریک می گویم اما از همه مهم تر به خاطر دوران درخشان فوتبال 
در جهان به تو تبریک می گویم. داستان هایی مثل داستان من و تو و 
عشق ورزیدنمان به باشگاه های خود هرچه می گذرد در فوتبال نایاب تر 

می شود. من از این بابت تو را تحسین می کنم.    

دسایی: زالتان، رهبری برای تکمیل پروژه آث میالن
مارسل دسایی ستاره سابق 
زالتان  از  ستایش  با  میالن 
رهبری  او  گفت  ابراهیموویچ 
تکمیل  برای  میالن  که  است 

پروژه اش نیاز داشت.
مارسل دسایی ستاره سابق 
از زالتان  با ستایش  آث میالن 
او بر  تاثیرگذاری  ابراهیموویچ و 
شروع خوب روسونری در فصل 

جاری گفت ایبرا رهبری است که میالن برای تکمیل پروژه اش 
به آن نیاز داشت.

 میالن با حضور زالتان فصل جاری را عالی شروع کرده و در 
حال حاضر بدون شکست صدرنشین سری آ است. با اینکه زالتان 
به دلیل مصدومیت همسترینگ مدتی در ترکیب میالن حاضر نبود 
و اخیراً دوباره از ناحیه ساق پا مصدوم شده و در دیدار امروز مقابل 
ساسولو به میدان نمی رود ولی نقش مهم او در صدرنشینی روسونری 

بر کسی پوشیده نیست.

زیدان: قرار نیست در مورد هازارد حماقت کنم
زین الدین زیدان این بار قصد ندارد به ادن هازارد زودتر از موعد 

مناسب بازی بدهد.
رفت.  خواهد  ایبار  به مصاف  اللیگا  هفته ١۴  از  مادرید  رئال 
کهکشانی ها پس از سه برد متوالی مقابل سویا، اتلتیکو مادرید و 

بیلبائو در رده سوم قرار گرفته اند و شرایط روحی مناسبی دارند.
پیروزی رئال در این بازی، این تیم را به فاصله هشت امتیازی 
از بارسا قرار خواهد داد. برای این بازی ادن هازارد و وینیسیوس به 

همراه ایسکو در فهرست نهایی قرار نگرفتند.
زین الدین زیدان سرمربی رئال در نشست خبری این بازی در 
مورد آینده اش گفت:» تا ۲۰۲۲ با باشگاه قرارداد دارم و چیزی در 
ذهنم جز ادامه کار در رئال نیست.  هیچ چیزی هم از باشگاه طلب 
نخواهم کرد. خوش شانسم که در بهترین باشگاه دنیا مربیگری می 

کنم و امیدوارم بازیکنانم نیز حفظ شوند.«
سرخیو راموس:» او کاپیتان و رهبر ماست و شرایطش را خوب 
می بینم. اطمینان دارم که با ما خواهد ماند و به این امر متقاعد نیز 
شده است. او را برای سال های بیشتری مشغول فوتبال بازی کردن 
می بینم چون به خوبی از بدنش مراقبت می کند. اگر همینطور ادامه 
دهد سال های زیادی کاپیتان رئال خواهد ماند و از این شگفت زده 

نخواهم شد.«
وضعیت ادن هازارد:» خوشبختانه او زودتر از انتظارات به تمرینات 
برگشت ولی ١۰۰ درصد روی فرم نیست. تقریبا مصدومیتش برطرف 
شده و نمی خواهم روی او ریسک کنم. قرار نیست کار احمقانه ای 
در مورد هازارد انجام بدهم و او بار دیگر مصدوم شود. خوشبینم به 

زودی شرایط بازی را پیدا کند.«
وینیسیوس:» او مشکل گوارشی دارد و شرایطش خوب نیست. 

وینی به بازی با ایبار نمی رسد.«
فروش ایسکو و جذب پوگبا:» فقط می توانم از بازیکنان خودم 
حرف بزنم. ایسکو اینجاست و بازیکن رئال است. تمرکزم فقط روی 

بازی های پیش رو است و نه چیز دیگری.«

لیگ  فینال  حالی  در  اولسان  و  پرسپولیس 
قهرمانان آسیا را برگزار کردند که نتیجه به دست 

آمده مطابق با آمار و اعداد بود.
 ۲۰۲۰ سال  در  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 
با نتیجه ۲  برگزار شد و تیم فوتبال پرسپولیس 

بر یک در برابر اولسان هیوندای کره 
جنوبی شکست خورد و بازهم دستش 
از رسیدن به جام کوتاه ماند. به نوعی 
تمام اتفاقاتی که پیش از این رخ داده 
بود بازهم تکرار شد و شاهد اتفاق غیر 

معمولی نبودیم.
این چهارمین حضور تیم های 
ایرانی در ورژن جدید مسابقات در فینا 
لیگ قهرمانان بودیم که به چهارمین 
شکست منجر شد. پیش از این تیم 
های سپاهان، ذوب آهن و پرسپولیس 
اوراواردز،  مقابل  را  باخت  تلخ  طعم 
را چشیده  آتلرز  سئونگنام و کاشیما 

بودند و حاال بار دیگر پرسپولیس مقابل اولسان 
هیوندای باخت. این دومین جدال ایرانی-کره ای 
در فینال بود که بازهم به کام کره ای ها تمام شد.

لیگ  فینال  به  سال  هشت  از  بعد  اولسان 
قهرمانان آسیا رسید و مجددا موفق شد به برتری 
برسد. این تیم در سال ۲۰١۲ توانسته بود از سد 
االهلی عربستان بگذرد و این بار پرسپولیس را 
اولسان  تقابل  هشتمین  این  برداشت.  رو  پیش 

مقابل تیم های غرب آسیایی بود که به هشتمین 
برد منجر شد.

تیم کره ای به نهمین پیروزی متوالی خود در 
این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا رسید. 
آنها در هشت بازی قبلی حداقل ۲ گل زده بودند و 

بار دیگر این اتفاق تکرار شد. آنها در سال ۲۰١۲ 
نیز توانسته بودند به ۹ برد متوالی دست پیدا کرده 

بودند و بار دیگر این آمار تکرار شد.
یحیی گل محمدی برای دومین بار در طول 
دوران مربیگری اش در پرسپولیس به فینال رسید و 
بار دیگر در بازی نهایی شکست خورد. او در فینال 
سال ١3۹۲ مقابل سپاهان در ضربات پنالتی باخته 
بود و این بارهم با ۲ پنالتی همه چیز خراب شد. 

پرسپولیِس او در این فصل از لیگ قهرمانان و در 
بازی هایی که در قطر برگزار شد و حامد لک دروازه 
بان بود چهار گل دریافت کرد که همگی از روی 

نقطه پنالتی و یا برگشت پنالتی بود.
جونیور نگرائو با ۲ گلی که به ثمر رساند موفق 
شد در کنار عبدالرزاق حمداهلل با هفت 
گل زده بهترین گلزن این فصل از لیگ 
قهرمانان آسیا شود. مهدی عبدی نیز 
برای دومین بار در این فصل توانست 
برای تیمش گلزنی کند. او به النصر 

عربستان هم گل زده بود.
این سومین تقابل پرسپولیس با 
تیم های شرق آسیایی بود که بازهم 
به برد منجر نشد. سرخپوشان تهرانی 
با کاشیما  قابل  در ۲  در سال ۲۰١٨ 
آنتلرز ژاپن یک تساوی و یک باخت 

نصیبشان شده بود.
اولسان هیوندای برای پنجمین بار 
در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا بازی را عقب 
افتاد و برای پنجمین بار موفق شد بازی را برگرداند. 
آنها چهار بار باخت را با برد عوض کردند و یک بار 

نتیجه تساوی را به دست آوردند.
در چهاردهمین فینال بین تیم های شرق و 
غرب آسیا، برای برای یازدهمین بار این تیم های 
شرقی بودند که به برتری رسیدند تا همچنان کفه 

ترازو به سمت تیم های این منطقه باشد.

فینال لیگ قهرمانان در محاصره اعداد؛

 ریاضیات دروغ نگفت!

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد جمشیدی 
فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ١۰١۰٨صادره از 
مشهد در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی صادره 
از واحد دانشگاهی آزاد کاشمرمفقود گردیده  وفاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر به نشانی 
کاشمر بلوار سید مرتضی ار سال نماید.م الف ١۰٨

مهدی شیری پس از اشتباه مهلکی که در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا مرتکب شد مورد هجوم 
هواداران قرار گرفت اما حمایت همه جانبه ای از 
سوی پیشکسوتان و هم تیمی هایش دریافت کرد.

اوایل نیمه دوم بود که لی چونگ یونگ توپی 
را از سمت راست روی دروازه پرسپولیس ارسال 
کرد. توپ از تیر ۲ هم عبور کرد و جونیور نگرائو 
می خواست از زاویه ای بسته با ضربه ای آکروباتیک 
توپ را به سمت دروازه حامد لک شلیک کند که 
به یک باره مهدی شیری که فضای پشتش مورد 
اقدامی  در  بود تصمیم گرفت  قرار گرفته  هدف 

عجیب توپ را با دست دفع کند.
ابتدا داور قطری بازی متوجه این خطا نشد اما 
با وجود VAR مشخص بود که چنین خطایی از دید 
دوربین های تلویزیونی دور نمی ماند. داور صحنه را 
بازبینی کرد و پنالتی دوم برای اولسان گرفته شد 
و جونیور نگرائو گل دوم و قهرمانی تیمش را وارد 
دروازه پرسپولیس کرد. دقایقی بعد شیری هم از 
زمین مسابقه خارج شد. گزارشگر شبکه قطری 
الکاس پیشنهاد داده بود که شیری با پرسپولیس 
به ایران برنگردد. اتفاقا در فضای مجازی هم جو 
وحشتناکی علیه شیری به راه افتاد و خیلی ها بر این 

باور بودند که فوتباِل این بازیکن به صورت کامل 
تحت الشعاع این اشتباه قرار می گیرد.

ابتدایی  ساعات  همان  در  وجود  این  با 
از  چند پیشکسوت به صورت جسته و گریخته 
شیری حمایت کردند. تا اینکه خود این بازیکن 
در پستی اینستاگرامی گفت: »با سالم خدمت 
ها  لحظه  سنگینی  و  سختی  عزیز،  هواداران 
داشتیم  چی  هر  می دونم  فقط  نیست،  گفتنی 
گذاشتیم هیچ توضیحی هم دردی دوا نمی کنه..

شرمنده همه شما هستم و با همه وجودم عذر 
خواهی می کنم...

تبرئه متهم ردیف اول!
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تصویری دیده نشده از سال های جوانی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در 
کنار بزرگ علوی اختصاصی دنیای جوانان

نه توانم به تو پیوستن و
نی از تو گسستن

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

نه توانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن
نه ز بند تو رهایی نه کنار تو نشستن

ای نگاه تو پناهم! تو ندانی چه گناهی ست
خانه را پنجره بر مرغک توفان زده بستن

تو مده پندم از این عشق که من دیر زمانی
خود به جان خواستم از دام تمنای تو رستن

دیدم از رشته جان، دست گسستن بود آسان
لیک مشکل بود این رشته مهر تو گسستن

امشب اشک من آزرد و، خدا را که چه ظلمی ست
ساقه خرم گلدان نگاه تو شکستن

سوی اشکم نگهت گرم خرامید و چه زیباست
آهوی وحشی و در چشمه روشن نگرستن

دکتر محمدجعفر یاحقی به عنوان استاد ممتاز دانشگاه 
فردوسی مشهد انتخاب شد.

اعضای هیئت مدیره مجمع عمومی مؤسسه خردسرای 
فردوسی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام این مؤسسه 
دانشگاه  ممتاز  استاد  به عنوان  یاحقی  استاد  انتخاب  از 

فردوسی خبر دادند.
استاد یاحقی پژوهشگر و نویسنده ایرانی، استاد زبان 
و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد، عضو پیوسته 
شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی 
فردوسی  دانشگاه  در  خراسان  ادبیات  و  فردوسی شناسی 

مشهد است.
او همچنین مدیر خردسرای فردوسی و نیز مدیرمسئول 

و سردبیر فصلنامه پاژ در این مؤسسه است.
یاحقی همچنین مؤلف و مصحح و مترجم ۵۷ عنوان 
کتاب است. از آثار او می توان به تصحیح معتبری اشاره 

بیهقی  تاریخ  از  سیدی  سیدمهدی  همکاری  با  که  کرد 
انجام داده است.دکتر محمدجعفر یاحقی همچنین کتاب، 
با محور شاهنامه  فعالیت های مهم دیگری  و  سخنرانی 

فردوسی داشته است.
محمدجعفر یاحقی به سال ١3۲6 در محلّٔه سردشت 
فردوس به دنیا آمد، تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در 
شهر فردوس گذراند. در سال ١3۴۵، به قصد ادامٔه تحصیل 
به مشهد رفت و در سال ١3۴6 با رتبٔه اّول در کنکور رشتٔه 
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته 
شد. پس از اتمام دوره لیسانس، در سال ١3۵۰ به عنوان رتبه 
اّول در کنکور فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
مشهد پذیرفته شد. وی در سال ١3۵۴ با درجٔه ممتاز از 
پایان نامٔه خود دفاع کرد و به پیشنهاد غالمحسین یوسفی 
وادبیات فارسی دانشگاه  زبان  به عنوان مربی در بخش 

فردوسی استخدام شد.

دکتر یاحقی استاد ممتاز دانشگاه فردوسی شد 

فتتاحیه  ا مراسم  در  ر  نکا دهقا یوب  ا
نمایشگاه مجازی استانی کتاب جنوب کرمان 
گفت: در هفتمین نمایشگاه کتاب فیزیکی در 
ناشر شرکت  برگزار شد، ١۷۲  کرمان که سال گذشته 
و  حضور  شاهد  کتاب  مجازی  نمایشگاه  در  اما  کردند 
افزایش  هستیم؛  کشور  سراسر  از  ناشر   ۴٨٨ مشارکت 
بر  بالغ  نگاه شود.  آن  به  است  شایسته  که  چندبرابری 
دید  در معرض  نمایشگاه  این  در  ۹۴هزار عنوان کتاب 

عالقه مندان قرار گرفته است.
کتاب  استانی  مجازی  نمایشگاه  افتتاحیه  مراسم 
جنوب کرمان با حضور ایوب دهقانکار، مدیرعامل خانه 
کتاب و ادبیات ایران، حسین اسحاقی، مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جنوب کرمان و ابوذر عطاپور وزیری، 

فرماندار جیرفت از طریق فضای مجازی برگزار شد.  
حسین اسحاقی در این مراسم با  اشاره به برگزار 
نشدن حدود دوهزار نمایشگاه به واسطه شیوع ویروس 
کرونا در دنیا، گفت: نمایشگاه مجازی کتاب جنوب کرمان 
به عنوان اولین نمایشگاه مجازی کتاب کشور از ۲۹ آذر 
ماه تا 3 دی ماه برگزار می شود. و مردم جنوب کرمان 
از ۲3 تا ۲٨ آذر ماه برای دریافت »یارانه اعتباری خرید 
ادامه  نیز  امروز  تا  روند  این  و  کرده اند  ثبت نام  کتاب« 

خواهد داشت.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان به 
نکات مثبت نمایشگاه مجازی کتاب اشاره کرد و گفت: 
مجازی  نمایشگاه  در  حضور  امکان  کرمان  مردم  همه 
کتاب را خواهند داشت؛ این درحالی است که تعدادی از 
مردم از شهرهای اطراف استان کرمان امکان حضور در 

نمایشگاه فیزیکی کتاب را برای خرید کتاب نداشتند.
او ادامه داد: در نمایشگاه مجازی کتاب با همکاری 
که  است  فراهم شده  امکانی  ایران  پست  ملی  شرکت 
را  خریداری شده  کتاب های  رایگان  صورت  به  مردم 
حضور  نمایشگاه،  این  امتیازات  دیگر  از  کنند.  دریافت 
ناشران برجسته کشوری است که مردم می توانند از آن ها 

کتاب های مورد نظر خود را خریداری کنند.
اسحاقی  به نحوه اطالع رسانی و تبلیغات نمایشگاه 
مجازی استانی کتاب جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: 
بهره  شهری  استندهای  و  بیلبوردها  شهری،  فضای  از 
بردیم؛ به طوری که بیش از ۹۰درصد مردم کرمان از 
کرده اند.  پیدا  اطالع  کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری 
همچنین حضور در برنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی 

و استفاده از ظرفیت های خبرگزاری ها، روزنامه ها، نشریات 
و مجله ها از جمله شیوه هایی است که برای اطالع رسانی 
نمایشگاه مجازی کتاب از آن ها استفاده کرده ایم. بیش از 
۲۰۰هزار پیام صوتی به تلفن های ثابت و همراه در حال 
ارسال است تا همه مردم در جریان برگزاری نمایشگاه 

مجازی قرار بگیرند.
آغاز  هم   جیرفت  فرماندار  وزیری،  عطاپور  ابوذر 
برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب جنوب کرمان را یک 

رخداد فرهنگی ارزشمند دانست.
دولت  برجسته  نکات  از  یکی  این که  بیان  با  او 
است  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  دوازدهم 
مجازی  برگزاری  برای  مناسبی  بستر  حوزه  این  گفت: 
رویدادهای فرهنگی در شرایط گسترش و وجود ویروس 
کرونا فراهم می کند. با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب و 
بهره مندی همه مردم جنوب کرمان از امکان خرید کتاب 

اتفاقات خوبی در پیش خواهد بود.
* کتاب به سهولت در دسترس مردم قرار بگیرد

در ادامه این مراسم، ایوب دهقانکار با بیان این که 
یکی از سیاست های کالن کشور تحقق دولت الکترونیک 
و تالش تمام قوا برای تحقق آن است، گفت: در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید وزیر محترم بر این است 
که عرصه فرهنگ در فضای سایبری و مجازی خود را 
شوند.  بهره مند  دنیا  روز  فناوری های  از  و  کند  روزآمد 

تالش  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  در  نگاه،  این  با  ما 
کردیم در حوزه نشر و صنعت فرهنگ مکتوب بتوانیم از 
فناوری های نوین استفاده کنیم که از جمله مصادیق آن 
برگزاری نمایشگاه های کتاب به صورت مجازی است.  
خاطرنشان  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل 
چگونه  کشور  مطالعه  میزان  این که  از  صرف نظر  کرد: 
غنای  واسطه  به  ما  کشور  مردم  گفت  می توان  است 
تمدنی ایرانی- اسالمی اهل مطالعه، تحقیق و پژوهش 
هستند؛ در سرانه مطالعه در کشور ما در قیاس با سایر 
برای  که  متفاوتی  شاخص های  از  صرف نظر  کشورها 
عدم سهولت  مهم،  عامل  یک  دارد،  وجود  اندازه گیری 

در دسترس پذیری کتاب است.
او با بیان این که مجریان برگزاری، ناشران و مردم 
سه ضلع اصلی نمایشگاه های مجازی کتاب هستند، گفت: 
ما به عنوان مجری تالش کردیم کتاب به سهولت در 
دسترس مردم قرار بگیرد. از مردم به عنوان ضلع سوم 
نمایشگاه های  همانند  می دانیم  و  هستیم  آسوده خاطر 
فیزیکی کتاب از نمایشگاه مجازی نیز استقبال می کنند؛ 
در نمایشگاه فیزیکی کتاب سال گذشته در جنوب کرمان 

شور و شوق مردم برای خرید کتاب را شاهد بودیم.
دهقانکار با اشاره به حضور خانه کتاب و ادبیات ایران 
در معتبرترین نمایشگاه های مجازی سراسر دنیا گفت: 
ما سعی کردیم با این نگاه که قرار است خودمان میزبان 

ضیافت مردم و ناشران خارج از کشور باشیم از تجربه 
کشورها در مقابله با این پدیده جدید استفاده کنیم. حتی 
در کشورهایی که حضور در نمایشگاه های کتاب آن جزء 
اولویت های ما نبود شرکت کردیم؛ به عنوان نمونه در 
نمایشگاه کتاب اندونزی شرکت کردیم که اگر شرایط 
عادی سال های گذشته بر دنیا حاکم بود جزء اولویت های 
حضور ما نبود. اما نمایشگاه مجازی شرایطی را فراهم 
کرد که در این نمایشگاه هم شرکت کنیم.  ناشران و 
طرح های حمایتی از جمله طرح گرنت توفیق های خوبی 

در این نمایشگاه ها کسب کردند.
 او در ادامه بیان کرد: تالش کردیم میزبان خوبی در 
ضیافتی که حول محور کتاب و کتابخوانی برگزار می شود، 
باشیم. توانستیم طبق زمان بندی اعالم شده شاهد برپایی 
اولین ها  باشیم.  کشور  کتاب  مجازی  نمایشگاه  اولین 
در  زیادی  افتخارات  کرمان  جنوب  می ماند؛  خاطره  در 
فرهنگ و  تمدن دارد و این اتفاق هم در دفتر افتخارات 

این استان ثبت  می شود.
دهقانکار افزود: در هفتمین نمایشگاه فیزیکی کتاب 
در کرمان که سال گذشته برگزار شد، ١۷۲ ناشر شرکت 
و  حضور  شاهد  کتاب  مجازی  نمایشگاه  در  اما  کردند 
افزایش  هستیم؛  کشور  سراسر  از  ناشر   ۴٨٨ مشارکت 
چندبرابری که شایسته است به آن نگاه جدی شود. بالغ 
بر ۹۴هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه در معرض دید 

و خرید عالقه مندان قرار گرفته است.
 اوبه یارانه اختصاص یافته به نمایشگاه مجازی کتاب 
استانی جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: یارانه نمایشگاه 
با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی 3۰درصد تا سقف ۲۰۰هزار تومان است و مردم 
هم  نمایشگاه  ١۰درصدی  تخفیف  از  کرمان  جنوب 
ارسال  هزینه  یارانه ها،  این  کنار  در  می شوند.  بهره مند 
کتاب برای مردم با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی رایگان خواهد بود.
پست  ملی  همکاری شرکت  به  اشاره  با  دهقانکار 
ایران گفت: از شرکت ملی پست ایران به صورت مستقیم 
با ما در ارتباط هستند تا ارسال کتاب به دست مردم به 
نحو مطلوب و شایسته صورت بگیرد و خدشه ای ایجاد 
نشود. همچنین از ناشران انتظار داریم مردم جنوب کرمان 
را چشم انتظار نگذارند و در اسرع وقت نسبت به ارسال 
کتاب ها به شرکت ملی پست ایران اقدام کنند تا پست در 
کوتاه ترین زمان ممکن، کتاب ها را به دست مردم برساند.

افزایش حضور ناشران در نمایشگاه مجازی کتاب

انتشار کتاب تازه ای از رضا داوری اردکانی
زندگی  در  »اخالق  کتاب 
کنونی و شرایط اخالقی پیشرفت 
و اعتالی علوم انسانی« نوشته رضا 

داوری اردکانی منتشر شد.
عه  مجمو ز  ا ب  کتا ین  ا
اعتالی  جامع  »طرح  پروژه های 
با  ۴١۷ صفحه  در  انسانی«  علوم 
قیمت  و  نسخه   ۵۰۰ شمارگان 
پژوهشگاه  توسط  تومان  63هزار 
انسانی و مطالعات فرهنگی  علوم 

منتشر شده است. 
و  معاصر  اخالقی  »بحران 

وضع اخالق در جهان«، »نظر اجمالی به اخالق در تاریخ ایران«، 
»اخالق کنونی از کجا آمده است؟« و »نسبت تاریخی میان علم و 
اخالق« عنوان چهار بخش کتاب »اخالق در زندگی کنونی و شرایط 

اخالقی پیشرفت و اعتالی علوم انسانی« است. 
در بخشی از درآمد کتاب آمده است: این دفتر حاوی گزارش 
پژوهشی است درباره اخالق و مقام آن در زندگی انسانی و وضعی 
که کشور ما پیدا کرده است و نسبتی که با علم و آموزش و پژوهش 

و به خصوص با علوم انسانی دارد. 
از »سخن پژوهشگاه« می خوانیم: کتاب  همچنین در بخشی 
انسانی  علوم  اعتالی  جامع  طرح  از  برگرفته  آثار  از  یکی  حاضر 
معطوف به پیشرفت کشور است که اکنون به محضر ارباب معرفت 
تقدیم می شود. طرح جامع اعتال مجموعه پروژه هایی به هم پیوسته 
و مسئله محور است که بر مبنای منشور پژوهشگاه در سال های اخیر 
مبنی بر در پیش گرفتن رهیافت بومی و کاربردی سازی علوم انسانی 
شکل گرفته و بر پایه خرد جمعی و تعاطی افکار خبرگان، نخست 
 RFP طی یک سال و نیم، از گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین

عبور کرده، سپس وارد اجرای طرح ها شده است.

موانع زیادی بر سر راه
 روزنامه نگاری زنان وجود دارد 

د  رشا ا و  فرهنگ  مدیرکل 
استان  استان بوشهر گفت:  اسالمی 
بوشهر در صنعت چاپ و مطبوعات 
و  دارد  قدمت  سال   ١۲۰ از  بیش 
غنی  فرهنگ  ین  ا پاسداشت  به 
ضرورت دارد که بیشتر به این حوزه 

پرداخته شود.
فاطمه کرم پور در آیین رونمایی 
از کتاب »زن به روایت زن« عنوان 
کرد: امیدوارم پژوهشگران ما به ثبت 

و ضبط فعالیت های فرهنگی پرداخته و این فرهنگ را مکتوب نمایند 
تا آن را به نسل بعد انتقال دهیم.

* حمایت از نویسندگان و هنرمندان و خبرنگاران
رباب عبیدی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بوشهر 
اظهار کرد: امیدوارم بیش از پیش شاهد فعالیت زنان در حوزه های 

اجتماعی، فرهنگی، ادبی و هنری باشیم.
تا جایی  ادامه داد: در کمیسیون فرهنگی سعی می کنیم  وی 
و  و هنرمندان  نویسندگان  از  است  و شورا  توان شهرداری  در  که 
شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  نماییم.رئیس  حمایت  خبرنگاران 
بوشهر اظهار کرد: تاکنون کتاب هایی ارائه شده که متاسفانه امکان 
حمایت فراهم نشده است، اما تالش کرده ایم با رایزنی های این 

موارد را در صحن شورا مطرح کرده و در حد توان حمایت نماییم.
* دشواری های زن روزنامه نگار

عبدهلل رییسی، شاعر و نویسنده بوشهری گفت: شاید روزنامه 
مشکل  مراتب  به  بودن  زن  نگار  روزنامه  باشد  بودن سخت  نگار 

تر از آن است.
وی تاکید کرد: شاید اگر بخواهیم مشکالت زنان روزنامه نگار 
را بیان کنیم همان مشکالت مردم است به عالوه دشواری های 
زن روزنامه نگار بودن به عنوان همسر یا مادر و... چرا که در جریان 

فعالیت های روزنامه نگاری موانع زیادی برای زنان وجود دارد.
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فرناز میرزالو

یک نویسنده با بیان این که خالقیت 
بشکند،  را  مرزها  تا  آمده  و  ندارد  حدی 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  در  می گوید: 
موضوعات  انتخاب  درباره  حساسیت هایی 
که  هست  محدودیت هایی  و  دارد  وجود 
به ویژگی های مخاطب برمی گردد؛ درواقع 
هستیم  محدودتر  موضوعات  انتخاب  در 
راحتی  به  همه چیز  درباره  نمی توانیم  و 

حرف بزنیم. 
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان 
کمبود  یا  و  نبود  بر  مبنی  اعتقادی  درباره 
کتاب های  نوشتن  در  نوآوری  و  خالقیت 
باید  ابتدا  داشت:  نوجوان اظهار  و  کودک 
چیست.  خالقیت  از   تعریف مان  ببینیم 
ویژگی اصلی خالقیت تکرارگریزی است. 
ادبیات،  تاریخ  بر  اشراف کافی  با  نویسنده 
داستان  و  موضوع  به  دیگری  زاویه  از 

نگاه می کند.
او افزود: ما هم نویسنده خالق داریم و 
هم نویسنده غیرخالق، هم کتاب خالقانه 
داریم هم کتاب غیرخالقانه. اما اگر نویسنده 
بپردازد،  ادبیات  به  حرفه ای تری  شکل  به 
یعنی نگاه و رویکرد منسجم تری به ادبیات 
ادبیات تمرکز کند،  بر  باشد و فقط  داشته 
خروجی کار خود به خود خالقانه تر می شود.

نویسندگان  گفت:  ادامه  در  رجبی 
ارائه  متفاوت  اثری  می کنند  خالق تالش 

دهند و از کلیشه های رایج فاصله بگیرند. 
احترام  مخاطب  شعور  به  نویسندگان  این 
به دست مخاطب  کتابی  تا هر  می گذارند 
کتابی  دارد  دوست  طبیعتًا  نرسد. مخاطب 
چیز  و  نکند  تلف  را  وقتش  که  بخواند  را 
تازه ای به اندوخته های ذهنی اش اضافه کند.

نویسنده »بردیا و گوالخ ها« سپس با 
اشاره به تعریف اشتباهی که درباره ادبیات 
داد:  توضیح  دارد،  نوجوان وجود  و  کودک 
و  کودک  ادبیات  می کنند  گمان  عده ای 
بنویسیم  هرچه  ما  که  است  این  نوجوان 
کودکان  آن ها  می پذیرد.  دربست  کودک 
را منفعل و فاقد عاملیت درنظر می گیرند. 
اما برخالف این تصور، مخاطب کودک و 
نوجوان مدام سوال می پرسد و با خواندن دو 
سه صفحه از کتاب اگر احساس کند کتاب 

کنار  آن را  نمی دهد،  پاسخ  سواالتش  به 
خوشبختانه  ندارد.  هم  تعارفی  می گذارد، 
در سال های اخیر این نگاه غلط کمرنگ تر 
ادبیات و خانواده ها به  اهالی  شده است و 
اهمیت و تخصصی بودن ادبیات کودک و 
نوجوان پی برده اند. واضح است اگر نویسنده 
مخاطبش را جدی بگیرد با واکنش مثبت 
را  کتابش  مخاطب  شد،  خواهد  مواجه  او 
می خرد و می خواند. این ها خروجی طبیعی 

خالقیت است.
مهدی رجبی درباره این که آیا خالقیت 
حد و مرزی هم دارد خاطرنشان کرد: برای 
ممکن  گاهی  ندارد.  وجود  حدی  خالقیت 
متن  اگر  کند  فکر  خود  با  نویسنده  است 
را پیچیده بنویسد که کسی متوجه نشود، 
لزومًا  خالقیت  اما  است  کرده  خالقه  کار 

فرم  در  غیرضروری  پیچیدگی  معنای  به 
جلوه  تصنعی  را  اثر  چون  نیست  محتوا  و 
به دل نخواهد  به قول معروف  می دهد و 
نشست. تاکید می کنم حرف من به این معنا 
نیست که متن پیچیده خالقانه نیست، اما 
پیچیدگی  خالقانه آن چیزی است که متن 
و اندیشه  آن می طلبد. مخاطب این آثار هم 
خود به خود خاص تر می شود. مثاًل اگر به 
تازه شروع به خواندن کتاب   مخاطبی که 
کرده »خشم و هیاهو«ی فاکنر را بدهیم  
شاید چیز زیادی دستگیرش نشود؛ بنابراین 
گاهی کتاب های خالقانه اما سنگین زمانه 

و مخاطب ویژه  خود را می طلبند.
او تاکید کرد: برای خالقیت هیچ حد 
ندارد. می توان ساده حرف  و مرزی وجود 
زد اما خالقانه و متفاوت. در اصل جذابیت 
است.  آن  مرزی  و  حد  بی  به  خالقیت 
سال هاست  را  ادبیات  و  هنر  که  چیزی 
این  خواستنی و کهنگی ناپذیر نگه داشته، 
است که قوانینی می آیند و قوانین گذشته 
را می شکنند. مثاًل در قصه گویی کالسیک، 
بود.  تخطی ناپذیر  و  مسلم  اصلی  تعلیق 
نویسنده نباید شخصیت ها و پالت داستان 
را لو می داد و در داستان اظهارنظر شخصی 
می کرد. اما نویسنده ای می آید مثل کوندرا 
اظهارنظر  شخصیت ها  درباره   ناباکوف  یا 
آن ها  سرنوشت  حتی  و  می کند  مستقیم 

نگاه کالسیک  با  لو می دهد.  پیشاپیش  را 
تمام این ها خطای نویسندگی تلقی می شد.

 رجبی سپس بیان کرد: البته در ادبیات 
کودک و نوجوان نسبت به ادبیات بزرگسال 
موضوعات  انتخاب  درباره  حساسیت هایی 
که  هست  محدودیت هایی  و  دارد  وجود 
و  برمی گردد  مخاطب  ویژگی های  به 
را  نوجوان  و  کودک  ادبیات  موضوع   این 

تخصصی می کند. 
ادبیات کودک  برخالف این که برخی 
را ساده می پندارند، ما با نوعی چالش جدی 
مواجه ایم. در انتخاب موضوعات محدودتر 
به  همه چیز  درباره  نمی توانیم  و  هستیم 
راحتی حرف بزنیم. شرح برخی مسائل برای 
کودک و نوجوان سواد و فکر و اندیشه و 
البته خالقیت می طلبد. مثاًل درباره موضوع 
پیچیده ای مثل مرگ نمی توان شفاف و به 
با  باید  با کودک حرف زد. هنرمند  راحتی 
از خالقیت و نشانه ها و نمادهای  استفاده 
خود  مخاطب  برای  را  موضوع  متفاوت 
تشریح کند، جذابیت داستان را حفظ کند، 
مضمون  و  کند  خلق  نو  شخصیت های 
و  دایره  توان  در  که  دهد  شرح  طوری  را 
پذیرش روحی و دانش او بگنجد. می پرسید 
نزول  مرز خالقیت کجاست؟ اصواًل شان 
مرزها  تا  آمده  که  است  این  در  خالقیت 

را بشکند.

پیچیدگی غیرضروری در فرم و محتوا، خالقیت  نیست 
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محمد حسین زاده

فیلم  جشنواره  برگزاري  سر  بر  بحث  روزها  این 
رسم  به  شاید  که  است. جشنواره اي  داغ  بسیار  فجر 
اهالي سینما و  از  بسیاري  براي  آن  برگزاري  دیرینه 
همینطور سینمادوستان یک اتفاق فرخنده باشد ولي 
در ایامي که کرونا زندگي همه ما را تحت تاثیر قرار 
داده و معیشت و وضعیت همه را بحراني کرده است، 
بسیاري معتقد هستند که نباید جشنواره امسال برگزار 
شود. با این حال هر سال نزدیک به ایام زمستان، شور 
و هیجان وصف ناپذیری بین اهالی سینما ایجاد می شود 
تا ماحصل یک سال تالششان در فضای سینمایی را در 
جشنواره فیلم فجر ببینند. نزدیک به یک سال تعطیلی 
تا  شد  باعث  پروژه ها  تعطیلی  و  سینمایی  سالن های 
سینماگران از حال و هوای تولید و ساخت کمی دور 
باشند و این فضا توام با یک نگرانی و هراس است. 
یک  درجه  بین المللی  جشنواره های  اکثر  درحالی که 
در دنیا تعویق و یا به شکل آنالین برگزار می شوند، 
برگزاری جشنواره فیلم فجر همراه با گمانه زنی های 
بسیاری مواجه شد تا درنهایت فراخوان سی و نهمین 
محمدمهدی  سید  شد.  اعالم  فجر  فیلم  جشنواره 
طباطبایی نژاد دبیر این دوره جشنواره در نشست خبری 
مجازی که برگزار شد، خبر از برگزاری این جشنواره 
اهالی  بین  در  این شور  دیگر  بار  و  داد  بهمن ماه  در 
سینما شکل جدی به خود گرفت. بر همین اساس و 
طبق فراخوان اعالم شده آثاری که از سال ۹۷ تاکنون 
تولید شده اند و تاکنون در جشنواره فیلم فجر حضور 
نیافته اند، می توانند در این دوره از جشنواره حضور یابند.

ما در این گزارش نگاهی داریم بر آثاری که تولید 
فجر  فیلم  در جشنواره  احتمال حضورشان  و  شده اند 
باالست. فیلم هایي که برخي از آنها شاخص و قطعا 

تاثیرگذار خواهند بود.
شیشلیک

این فیلم جدیدترین ساخته محمدحسین مهدویان 
حضور  با  اثری  است،  شده  ساخته  کمدی  ژانر  در 
چهره های مطرح سینمای کشور که در آن بازیگرانی 
همچون رضا عطاران، پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، 
و  جمشیدی  عباس  رهبانی،  وحید  باقری،  مه لقا 
می پردازند.  نقش  ایفای  به  آن  در  هاشم پور  جمشید 
به  نسبت  متفاوت  کامال  هوایی  و  حال  فیلم  این 
سایر آثار مهدویان دارد. امیرمهدی ژوله طنزپرداز و 
فیلمنامه نویس آثار کمدی نگارش فیلمنامه وی را بر 

عهده داشته است.
قاتل و وحشی

تازه ترین اثر حمید نعمت اهلل است که در ژانر وحشت 
و  بیات  معصومه  از  فیلمنامه ای  با  جنایی-معمایی  و 
حمید نعمت اهلل ساخته شده است، فیلمی که در میانه راه 
ساخت به علت مشکل بودجه برای مدتی متوقف شد و 
همچنین به دلیل اختالفات مالکیتی مجوز حضور در 
جشنواره فجر ۹٨ را نگرفت، اما سرانجام در پاییز سال 
١3۹۹، با اتمام مراحل صدا و ساخت موسیقی آماده  
نمایش شد. لیال حاتمی، امین حیایی، ستاره اسکندری، 
شهرام حقیقت دوست، عزت اهلل رمضانی فر، علی عالیی، 
سام نوری و یاسمین معینی بازیگران این فیلم هستند.

رمانتیسم عماد و طوبا
دومین  صباغ زاده  کاوه  کارگردانی  به  فیلم  این 
فیلم این کارگردان است که به تهیه کنندگی مهدی 
حسام  چون  بازیگرانی  و  است  شده  تولید  صباغ زاده 
الناز حبیبی، علی انصاریان، مرتضی علی  محمودی، 
تارانی، سانیا رمضانی، سام  میرزایی، ستایش  عباس 
ولی پور در آن به ایفای نقش پرداخته اند. در خالصه 
برای  سرنوشت  وقتی  است:  آمده  فیلم  این  داستان 
اولین بار عماد و طوبا را روبروی هم قرارداد، هر دو 
خوب می دانستند که عشق بیشتر یک مهارت است تا 

هیجان و تپش قلب و خارش پوست...

زد و بند
است  نوروزی  داود  سینمایی  بلند  فیلم  نخستین 
که به  تهیه کنندگی مقصود جباری و با مشارکت بنیاد 
روایتی  با  قصه اش  و  شده  ساخته  فارابی  سینمایی 
متفاوت در ژانر معمایی به معضالت و ناهنجاری های 
اجتماعی می پردازد. امین زندگانی، هنگامه حمیدزاده، 
همایون ارشادی، فریبا کوثری، محمدعلی کیانی و سید 

مهرداد ضیایی بازیگران این فیلم هستند.
شهربانو

کارگردان  مقام  در  بحرالعلومی  مریم  فیلم  دومین 
و  آسیب شناسانه  مادرانه،  مضمونی  فیلم  این  است، 
خانواده  یک  در  چالشی  بر  مبتنی  که  دارد  اجتماعی 
جعفری،  بهناز  صدرعرفایی،  فرشته  می شود.  روایت 
گالره عباسی، سامان صفاری، محمدولی زادگان، علی 
کیان ارثی و بهرنگ علوی، با حضور یوسف تیموری و 
با صدای افتخاری مه لقا باقری در این فیلم حضور دارند.

آهو
به کارگردانی هوشنگ گلمکانی با نگاهی به داستان 
پروانه ها در برف می رقصند )نازنین جودت( توسط او و 
سپیده آرمان به نگارش درآمده و مدیر فیلمبرداری اش 
نزوای  ا حکایت  آهو،  است.  زرین دست  علیرضا 
خودخواسته دختری است که آرزوهایش را بربادرفته 
می بیند اما هنوز امیدش را از دست نداده است. رضا 
کیانیان، علی مصفا، حامد کمیلی، سهیال رضوی، رضا 
یزدانی با معرفی سپیده آرمان بازیگران این فیلم هستند 

که توسط جواد نوروزبیگی تهیه شده است.
بدون همه چیز

جواد  تهیه کنندگی  قرایی،  محسن  کارگردانی  به 
محمد  و  قرایی  محسن  نویسندگی  و  نوروزبیگی 
داوودی و بازی هنرمندانی چون پرویز پرستویی، باران 
کوثری، هادی حجازی فر، الله مرزبان و... با موضوع 
اجتماعی در شهرستان گرمسار فیلمبرداری شد. پیش 
از این قرار بود شهاب حسینی در این فیلم به ایفای 
نیز کرد  بپردازد و حتی در چند سکانس بازی  نقش 
اما در ادامه از پروژه انصراف داد و هادی حجازی فر 
جایگزین او شد. علی مصفا دیگر بازیگری است که 

از این پروژه جدا شده بود.
روزی روزگاری آبادان

به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ و بازی 
فاطمه معتمدآریا و محسن تنابنده تولید شده و عبداهلل 
اسکندری همراه با علی اوجی تهیه کنندگی آن را بر 
عهده دارند. آذرنگ پیش از این در سال ٨۴ نمایشی 
با همین عنوان را در تئاتر شهر به روی صحنه برد که 

مورد تقدیر قرار گرفت.
شب داخلی دیوار

فیلمی به تهیه کنندگی علی جلیلوند و نویسندگی 
و کارگردانی وحید جلیلوند است. نوید محمدزاده، امیر 
آقایی، علیرضا کمالی، سعید داخ، دایانا حبیبی، دانیال 
خیری خواه بازیگران این فیلم هستند. از بازیگران اصلی 
این فیلم هستند و در خالصه داستان آن آمده است: 
زندگی نابینایی به نام علی با بازی نوید محمدزاده با 

ورود نابهنگام زنی متواری، آشفته می شود...
روشن

اواخر  از  که  است  حجازی  روح اهلل  جدید  ساخته 
رضا  شد.  آغاز  آن  فیلمبرداری  گذشته  سال  دی ماه 
مهدی  انصاری،  سیامک  بهرامی،  سارا  عطاران، 
ولی زادگان،  محمد  میرطاهری،  مسعود  حسینی نیا، 
حیدری،  حمیدرضا  رحیمی،  علی  عزیزی،  ابراهیم 
هدیه آذیدهاک، امیر کیوان معصومی، محمد نیکبخت، 
با معرفی نازنین سهامی زاده و بازیگر خردسال سرگل 
لواسانی ترکیب بازیگران روشن را تشکیل می دهند. 
فیلمنامه روشن را روح اهلل حجازی به نگارش درآورده 
و تهیه کنندگی اش را مانند دو فیلم قبلی، خودش بر 
عهده خواهد داشت. همچنین جواد نوروزبیگی به عنوان 

مشاور پروژه در این فیلم حضور دارد.
گربه سیاه

بهرام  تهیه کنندگی  و  امینی  کریم  کارگردانی  به 
رادان ساخته شده است. این فیلم داستانی اجتماعی را 
روایت می کند و مخاطب آن عمدتا جوانان به خصوص 
دهه هشتادی ها هستند. ترالن پروانه، کیا رکنی، حسین 
پیام  استادی،  علیرضا  کیان افشار،  بهاره  پورکریمی، 
احمدی نیا، آزاده سدیری، بهرام رادان، احمد کاوری، 
ستایش رجایی نیا، عیسی حسینی، بهروز قادری، حسین 
ملکی، علی اوجی، رضا یزدانی، احسان کرمی در این 

فیلم به ایفای نقش می پردازند.
عروسی مردم

دومین فیلم مجید توکلی است که به قلم جمیله 
دارالشفایی به نگارش درآمده است. از دیگر عوامل این 
فیلم می توان به علی سرتیپی به عنوان تهیه کننده، علی 
اوجی مجری طرح و دانیال زمانی مدیر پروژه اشاره 
کرد. نازنین بیاتی و شکیب شجره ترکیب تازه ای در 
سینمای ایران هستند که نقش های اصلی این فیلم را 
ایفا می کنند. پیش از این نام فیلم روزی دو میلیون بود.

مجوز خروج
رضا  آن  در  که  است  اسدی زاده  کیارش  ساخته 
کیانیان، پژمان جمشیدی، کاظم سیاحی، نازنین بیاتی، 
سروش صحت، نادر فالح، علی استادی و ستاره پسیانی 
به ایفای نقش پرداخته اند. مجری طرح فیلم سینمایی 
مجوز خروج، کامبیز بابایی است و سرمایه گذاری آن 

را اکبر سعادت نیا بر عهده دارد.
زاالوا

به نویسندگی و کارگردانی ارسالن امیری بعد از ۵۰ 
جلسه فیلمبرداری در کردستان و همدان تولید شد. در 
این فیلم سینمایی نوید پورفرج، هدی زین العابدین و 
پوریا رحیمی سام به ایفای نقش می پردازند و باسط 
رضایی، شاهو رستمی، فریدون حامدی، صالح رحیمی، 
زاهد زندی، مهسا حجازی و تعدادی از بازیگران فعال 
و پیشکسوت تلویزیون و تئاتر استان کردستان دیگر 
بازیگران این فیلم سینمایی هستند. طرح و فیلمنامه  
این پروژه سینمایی که تهیه آن را روح اهلل و سمیرا 
برادری بر عهده دارند، در سال ۲۰١۹ در بازار آسیایی 
فیلم هنگ کنگ از میان آثار متقاضی از بیست  و یک  
کشور در مرحله  داوری نهایی قرار گرفت و سرانجام 
سوی  از  که  را   HAF حمایت  جایزه   شد  موفق 
Kofic )خانه  فیلم کره جنوبی( اهدا می شود، دریافت 

کند. زاالوا، اولین تجربه سینمایی ارسالن امیری در 
مقام کارگردان است.

سگ بند
اجتماعی  و  فیلمی کمدی  احمدی  ساخته مهران 
است که حمید اکبری خامنه نگارش آن را بر عهده 
محمدحسین  عهده  بر  فیلم  تهیه کنندگی  و  داشته 
قاسمی است. این فیلم آخرین بازی سیروس گرجستانی 
فنون  از  نام یکی  از  برگرفته  بود. سگ بند  در سینما 
کشتی پهلوانی است. امیر جعفری، سیروس گرجستانی، 
بهاره  بیاتی،  نازنین  افشاری،  بهرام  احمدی،  مهران 
میر  امیرسلیمانی،  سعید  مسلمی،  ناهید  کیان افشار، 
طاهر مظلومی، سیامک صفری، عزت اهلل مهرآوران، 
امین فصیح و علی تقی پور بازیگران این فیلم سینمایی 
است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در  هستند. 
هیچ وقت گول اسم و ظاهر آدم ها رو نخورید، لشکر 

هیتلر با اون عظمت، اسمش نازی بود!
ابلق

تازه ترین ساخته نرگس آبیار بعد از شبی که ماه کامل 
شد، است و پنجمین فیلم سینمایی او در مقام کارگردان 
است. فیلم روایتگر داستانی اجتماعی با محوریت زنان 
الناز شاکردوست، گالره عباسی،  است. هوتن شکیبا، 
قبلی  فیلم های  در  که  میری  امین  و  احمدی  مهران 
نرگس آبیار با او همکاری کرده بودند بار دیگر در این 
فیلم سینمایی هم به ایفای نقش می پردازند و بهرام رادان 
دیگر بازیگری است که در فیلم ابلق مقابل دوربین رفته 
است. محمدحسین قاسمی همسر نرگس آبیار در فیلم 

ابلق، به عنوان تهیه کننده حضور دارد.
تی تی

و  پناهنده  آیدا  و  امیری  ارسالن  نویسندگی  به 
از  پناهنده، زمستان سال  گذشته بعد  آیدا  کارگردانی 
۴6 جلسه، به مدیریت فیلمبرداری فرشاد محمدی در 
شهرهای رشت، ماسال و رضوانشهر به انجام رسید. 
دلیل  به  فیلم  پس تولید  مرحله  موقت  توقف  از  پس 
شیوع کرونا، تدوین تی تی توسط عماد خدابخش به 
آهنگسازی  عهده دار  افکاری  علیرضا  و  رسید  اتمام 
تی تی  شد.  پناهنده  آیدا  سینمایی  فیلم  چهارمین 
الناز  و  است  پناهنده  آیدا  تهیه کنندگی  تجربه   اولین 
بازیگران  پیروزفر و هوتن شکیبا  پارسا  شاکردوست، 

اصلی این فیلم سینمایی هستند.
جوجه تیغی

مقام  در  تدوینگر  مهاجر  مستانه  ساخته  نخستین 
کارگردان است. فیلمنامه این فیلم را مصطفی زندی 
و سجاد پهلوان زاده نوشته اند و محمود کالری مدیریت 
فیلمبرداری آن را بر عهده دارد. حامد کمیلی، پانته آ 
هومن  درگاهی،  آناهیتا  کاظمی،  هادی  پناهی ها، 
همراه  به  بیاتی  نازنین  و  بازغی  پژمان  برق نورد، 
هادی عطایی فر، مهتاب ثروتی، آیدا ماهیانی، صحرا 
امید  با حضور نگار فروزنده،  نبوت و  آرزو  اسداللهی، 
روحانی، مهراب قاسم خانی و نوشین تبریزی در این 

فیلم پربازیگر، نقش ایفا می کنند.
زمستان بود

بهمن  تهیه کنندگی  و  پرشاد  وحید  کارگردانی  به 
کامیار و کامبیز بابایی تولید شده است. رضا کیانیان، 
معرفی(  )با  و  امین  محمد  کردا،  الهام  بیاتی،  نازنین 
بود«  »زمستان  بازیگران  دیگر  علیمحمدی  شارمین 
هستند. در خالصه داستان اولین ساخته سینمایی این 
کارگردان آمده است: کاش قصه همه مون تهش خوب 
باشه. قشنگ باشه. نه مثل جمعه. دلگیر و تلخ. امروز 

برای من عین غروب جمعه بود، انگار زمستون بود.
گیج گاه

آن  در  که  است  تبریزی  عادل  ساخته  نخستین 
جمشید هاشم پور، حامد بهداد، باران کوثری، سروش 
امیرحسین  علوی،  بهرنگ  آییش،  فرهاد  صحت، 
سیاوش  خواه،  بنفشه  بیژن  سلیمانی،  نادر  رستمی، 
یمان  ا همتیان،  مریم  لهی،  ا محمد  چراغی پور، 
اسماعیل پور، علی باغفر، حامد شیخی، داود ونداده و 
با معرفی بازیگر نوجوان علی راد و با هنرمندی رضا 
صفایی پور و حسن رضایی به ایفای نقش پرداخته اند. 
تهیه این فیلم سینمایی که نسل های مختلف سینمای 
ایران در آن به ایفای نقش پرداخته اند، بر عهده ولی اهلل 
آن  سرمایه گذاران  و  است  سـروری  حنیف  و  مدنی 
محمد حسینخانی و حنیف سروری هستند. در تعریف 
حالی  نیست،  نوستالژیک  گیج گاه  است:  آمده  شعار 

است که دیگر نیست.

همراه با جشنواره تئاتر مقاومت

هادي کیاني و داستان 40 ساله 
یک فشنگ!

خـود  پایانـي  روز  بـه  حالـي  در  مقاومـت  تئاتـر  جشـنواره 
مي رسـد کـه اسـتقبال بینظیـر اهالـي تئاتـر و اجـراي نمایش هاي 
قدرتمنـد باعـث شـد تـا تمـام پیش بیني هـا دربـاره عدم اسـتقبال 
از ایـن جشـنواره، از بیـن بـرود. نمایـش خیابانـی بازمانـده، کـه از 
خمینی شـهر اسـتان اصفهان به هفدهمین جشـنواره تئاتر مقاومت 
راه  یافتـه اسـت یکـي از نمایش هـاي تحسین شـده و شـاخص این 
دوره بـود. نمایـش بازمانـده، روایـت زندگـی یک فشـنگ بازمانده 

از ٨ سـال دفـاع مقدس اسـت!
هـادي کیانـی کارگردان این اثـر درباره این نمایـش و همینطور 
داسـتان و اجـراي آن بـه دنیاي جوانان گفت: فشـنگ نمایش ما که 
به همراه دیگر اعضای خانواده خود در خشـاب اسـلحه ای گیر کرده 
اسـت، پس از گذشـته ۴ دهه از جنگ، حاال در نمایشگاهی از دوران 
دفـاع مقدس رونمایی می شـود. رونمایی فشـنگ در این نمایشـگاه 
فرصتـی بـرای بازگویی سرگذشـت او طـی چند دهه گذشـته ایجاد 
می کنـد. بازمانـده، با تلفیقـی از کمدی و تراژدی، آرزوهای فشـنگ 
را عنـوان می کنـد. فشـنگی کـه روزی روزگاری در خشـاب اسـلحه 
نوجوانی بسـیجی بوده و هیچ گاه فرصت شـلیک شدن نداشته است. 
ایـن فشـنگ با توجـه به حضور ۴۰ سـاله در این خشـاب باقی مانده 

از جنـگ، رویدادهـای قابل تاملـی را بازگو می کند.
هـادي کیانی در مورد شـیوه اجـرای تازه ترین نمایش خود که در 
بخـش نمایش هاي خیاباني حضور داشـت گفت: ما بـرای تولید این 
اثـر، هنرهـا و آیین هـای نمایشـی از جمله نقالی، سـایه بازی و تعزیه 

را بـا نمایش هـای مدرن و فانتـزی ترکیب کرده ایم.
وی در مورد سـختی هایی که تمامی گروه های شـرکت کننده در 
این دوره از جشـنواره پشـت سـر گذاشـته اند گفت: افزایش عجیب 
قیمـت هرگونـه ضروریـات و الزامـات هنرمنـدان تئاتـر بـرای تولید 
یـک نمایـش عـالوه بـر محدودیت هـای کرونایـی کار را بـرای ما 
بسـیار سـخت کـرد. آنچـه تمامـی هنرمنـدان حاضـر در هفدهمین 
جشـنواره تئاتـر مقاومـت را برای ادامه کار تشـویق می کرد، عشـقی 

اسـت کـه بـه مقوله مقاومـت، ایثـار و ذات وجودی تئاتـر دارند.
هـادي کیانـی در مورد بخـش خیابانی هفدهمین جشـنواره تئاتر 
مقاومـت گفـت: داریـوش نصیـری دبیر ایـن بخش از جشـنواره که 
یکـی از هنرمنـدان باتجربـه تئاتر خیابانی اسـت به خوبی خواسـته ها 
و درد و رنج هـای مـا را می دانـد. یکـی از مـواردی کـه هنرمنـدان 
تئاتـر خیابانـی همـواره بـا آن درگیـر هسـتند، عـدم امـکان اجرای 
عمـوم پـس از برگـزاری جشـنواره ها اسـت. یکـی از موهبت هـای 
این دوره از جشـنواره مقاومت این اسـت که سـتاد برگزاری در نظر 
دارد تـا مـا را بـرای اجـرای عمومـی حمایت کنـد. اسـتاد عبدالرضا 
فریـدزاده، اسـتاد اصغـر فریـدی ماسـوله و رضـا مهـدوی در تولیـد 
ایـن نمایـش مشـاوره های کارآمـد بسـیاری بـه مـا دادنـد کـه باید 

از آنهـا قدردانـی کنم.
هـادي کیانـی در پایـان صحبت هـاي خـود ضمـن تشـکر از 
جشـنواره  پایـان  بـا  گفـت:  مقاومـت  تئاتـر  جشـنواره  مسـئوالن 
حمایت هـای مـادی و معنـوی از آثـار تولیـدی جشـنواره مقاومـت، 
اهمیـت بسـیاری بـرای تئاتـر کشـور و تئاتـر مقاومـت دارد، چرا که 
هـر یـک از ایـن گروه ها سـرمایه ای برای ادوار آینده جشـنواره تئاتر 

مقاومـت هسـتند کـه بایـد حفظ شـوند.
هفدهمیـن جشـنواره سراسـری تئاتـر مقاومت به همـت انجمن 
تئاتـر انقـالب و دفاع مقـدس بنیاد فرهنگی روایت فتـح و با دبیری 
حمیـد نیلـی از ۲۵ آذرمـاه، بـه دو شـیوه زنـده و آنالیـن در حـال 

برگـزاری اسـت و تـا دوم دی مـاه ادامه خواهد داشـت.


