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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

7فرهنگ
بدون اندیشه و 
عشق نمی شود  

ادبیات آفرید

6ورزش
 فضای مجازی، 

جدیدترین بهانه 
فکری برای اوضاع 

نابسامان استقالل!

شهرام اقبال زاده می گوید برای نویسندگی شناخت 
تکنیک ها الزم است اما کافی نیست و برخی پشتک 
غرق  تکنیک  در  نوآوری  جای  به  و  می زنند  وارو 

می شوند.

را  نشیبی  پرفراز  روزهای  مدت،  این  در  استقالل  باشگاه 
پشت سر گذاشته است و از کادر مدیریت تا کادر فنی این 
تیم با حواشی مختلف و منحصر به فردی روبرو شده است به 
طوری که می توان از اتفاقات اخیر باشگاه استقالل  و حواشی 

آن طومارها نوشت.

کاهش فشار اقتصادی بر مردم
در تنظیم بودجه مورد توجه قرار گرفته 

حجت االسالم حسن روحانی در یکصد و نودمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای 
احتمالی نفت برای امور زیرساختی و حمایت اجتماعی، گفت: در بخش 
زیرساخت های اقتصادی هم هدف ایجاد اشتغال های کوچک و متوسط و اجرای 
پروژه های بزرگ است.وی با بیان اینکه در بخش حقوق کارمندان تالش بر این 
خواهد بود که همچون سال های گذشته تورم جبران شود، اظهارداشت: دولت در 
حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی 
خواهد کرد تا نظرات اصالحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.
صفحه 2

کارخانه آساک قوچان 
به چرخه تولید و مردم برگشت

که برگرفته از  نام آساک دوچرخ  با  قوچان  دوچرخه سازی  کارخانه 
عنوان  به  شد  راه اندازی  که  زمانی  در  قوچان،  تاریخی  و  قدیمی  نام 
بزرگ ترین کارخانه دوچرخه سازی خاورمیانه و در راستای استفاده از حمل و 
نقل پاک و کاهش مصرف بنزین راه اندازی شد، اما این کارخانه بعد از چند 

سال فعالیت، دچار رکود و در نهایت تعطیلی و ورشکستگی شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: حقوق هیچ 
معلمی در سراسر کشور با تأخیر پرداخت نمی شود 
و با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه، آنان سال 
داشت.سئوال محمدحسن  خواهند  بهتری  آینده وضعیت 
آصفری نماینده مردم اراک از وزیر آموزش و پرورش درباره 
علت تأخیر در پرداخت حقوق معلمان حق التدریس، رسمی، 

پیمانی و همچنین فرهنگیان بازنشسته در جلسه علنی امروز 
مجلس شورای اسالمی مطرح شد.

محسن حاجی میرزایی در این باره، گفت: در وهله اول 
الزم است از همه فرهنگیان که در شرایط کرونا مسئولیت 

تعلیم و تربیت دانش آموزان را برعهده دارند تشکر کنم...
صفحه 2

وضعیت فرهنگیان بهتر می شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

عکس و مکث

بیانیه دو نماینده مجلس درباره مشکالت آبگرفتگی اهواز

ترس از صحبت در جمع چه دالیلی دارد؟
دوری از تلقین و خودگویی های منفی

صفحه 8

بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را تجربه می کند و در کنار 
دالیل مختلفی که برای این نوسان اعالم می شود، نمی توان 
از نقش بازارگردان ها غافل شد؛ نهادی که ماهیت وجود آن 
بازار است اما به نظر می رسد  حفظ تعادل و نقدشوندگی در 
این نهاد در هفته های قبل، از بازارگردانی به نوسان گیری 
روزانه تغییر شغل داده است! با این حال کارشناسان بر این 

باورند که بودن آنها بهتر از نبودشان است.

بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسئولیت تنظیم 
نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک 
شرکتها را در مواقع بحرانی بر عهده دارند. ماهیت و هدف اصلی 
بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و 
در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم 

جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.
است  بازار  ویژگی  مهم ترین  نقدشوندگی  قابلیت  درواقع 

میزان  که  می شود  باعث  موقع  به  و  صحیح  بازارگردانی  و 
نقدشوندگی بازار افزایش یابد. بر این اساس وجود بازارگردان ها 
تا حدی برای بازار سرمایه الزم است که شورای عالی بورس 
طی مصوبه ای در 2۰ شهریور امسال همه ناشران را به داشتن 
بازارگردان ملزم کرد و بر این موضوع تاکید شد که احتمال لغو 

پذیرش ناشرانی که بازارگردان ندارند، وجود دارد.
صفحه 3

افزایش ترک 
تحصیل در 

مقطع راهنمایی 
و تراکم جمعیت 

کالس ها
صفحه 4صفحه 2

3بانک/ بیمه
نسخه جدید

 »همراه بانک« 
صادرات در دسترس 

قرار گرفت

جدید  نرم افزار   ios و  اندروید   ١.٧ جدید  نسخه   
 ١٧ اصالح  و  تغییر  با  ایران  صادرات  مراه بانک  ه
قابلیت مهم برای سهولت بیشتر کاربران و مشتریان 

بانک منتشر شد و در دسترس قرار گرفت.

 طرح توسعه و ترویج اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات 
ایران )صاپ( به مناسبت شصت و نهمین سال فعالیت این 
با عنوان طرح  نقدی  ریال جوایز  میلیارد  با چهار  انک  ب
»همراهی2« در چهار دوره سه ماهه از ابتدای زمستان سال 
جاری تا پایان پاییز سال ١4۰۰ عملیاتی می شود و در هر 

دوره به ٦٩ نفر برتر یک میلیارد 
ریال جوایز ارزنده تعلق می گیرد.

جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
بانک  از روابط  عمومی  ه نقل  ب
صادرات ایران، بر اساس این طرح 
که با هدف ارائه بیش از پیش 
قابلیت های اپلیکیشن »صاپ« 
از  کاربران  استفاده  سهولت  و 

عملیاتی  اپلیکیشن  این  غیرحضوری  بانکداری  دمات  خ
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 2۰۰ میلیون ریال جوایز این طرح برخوردار شوند.

بنابر این طرح، چهار نفر اول هر دوره به ترتیب 2۰۰ 
یلیون ریال، ١٥۰میلیون ریال، 8۰ میلیون ریال و ٥۰  م
میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. نفرات پنجم 
و ششم نیز هرکدام 3۰ میلیون ریال و نفرات هفتم تا دهم 

هر کدام ١٥ میلیون ریال از جوایز نقدی بهره مند خواهند 
شد. همچنین نفرات برتری١١ تا 3١ هر کدام ١۰ میلیون 
ریال و رتبه های برتر 32 تا ٦٩ نیز هر یک پنج میلیون ریال 
جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.کاربران می توانند برای 
مشارکت در این طرح از طریق نصب مستقیم اپلیکیشن 
صاپ و واردکردن کد معرف 
)مروج(،  کننده  اربرمعرفی  ک
ارسال پیام با محتوای لینک 
نصب اپلیکیشن صاپ، ارسال 
لینک اختصاصی کاربر معرفی 
نصب  برای  )مروج(  ننده  ک
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 ٩٩ و همچنین بهار، تابستان و پاییز 
١4۰۰ چهار دوره سه ماهه برای اجرا و اعطای جوایز ارزنده 
به مشارکت کنندگان برتر طرح »همراهی 2« بانک صادرات 

ایران در نظر گرفته شده است.
انتخاب ٦٩ کاربر برتر این طرح به مناسبت شصت  و 
نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران صورت گرفته است.

همزمان با شصت و نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران اجرا می شود

انتخاب ٦9 کاربر برتر اپلیکیشن صاپ

دو نفـر از سـه نماینـده اهـواز در مجلس شـورای 
اسـالمی در رابطـه بـا آبگرفتگـی مکـرر شـهر اهواز و 
ایجـاد مشـکالت بـرای مردم بیانیـه صـادر کردند. در 
بیانیه مشـترک مجتبی یوسـفی و سـید کریم حسـینی 
آمـده اسـت: در ابتـدا بـه عنـوان خادمـان شـما ملـت 
شـهید پـرور بـر خـود الزم مـی دانیـم ضمـن اظهـار 
همـدردی بـا شـما مخدومیـن بـزرگ منـش، مراتـب 
آبگرفتگـی  معضـل  پیرامـون  خـود  عمیـق  سـف  ا ت
معابـر کالنشـهر اهـواز کـه در روزهـای اخیـر رنـج و 

مشـقت عمومـی را در پـی 
داشـته اسـت اظهار نماییم و 
بدینوسـیله به شـما اطمینان 
خاطـر می دهیـم بـر اسـاس 
و  خالقی،شـرعی  ا ه  ـ ف ی ظ و
قانونـی خود از هیچ تالشـی 
بـه منظـور حل ایـن معضل 
بـزرگ، فروگـذار نخواهیـم 

. د ر ک
در  نماینـده  دو  ن  ـ ی ا
کردنـد:  تاکیـد  ه شـان  ی ن ا ی ب
را  مماشـاتی  ونـه  گ چ  ـ ی ه
نیـز در ایـن راه ناهمـوار بـر 
نخواهیـم تابیـد. بـر همیـن 
نکاتـی  نوسـیله  دی ب اسـاس 

چنـد در ایـن زمینـه را بـا شـما مـوکالن معظـم در 
میـان مـی گذاریـم:

در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: بـا توجـه بـه اثـرات 
مخـرب و ویرانگـر معضـل آبگرفتگی معابـر و خیابان 
هـای مملـو از آب هـای سـطحی در ایـام بارندگـی 
وظیفه خود دانسـتیم مسـاله را بصـورت ویژه از طریق 
مکاتبـات رسـمی ، جلسـات حضـوری و سـپس تذکر 
کتبـی به وزیر کشـور و رئیس جمهـور پیگیری نماییم 
کـه در نهایـت منجـر بـه صدور دسـتور علنـی رئیس 
جمهور خطاب به اسـتاندار خوزسـتان و شـهردار اهواز 
مبنـی بر رسـیدگی فوری بـه وضعیت آبگرفتگی شـد.

ایـن نماینـدگان ادامـه دادنـد: امـا شـوربختانه 

شـهرداری اهواز بعنوان متولی دفع آبهای سـطحی به 
جـای پاسـخگویی مسـتدل و محترم و انجـام اقدامات 
الزم در ایـن خصـوص، بـا فـراری رو بـه جلـو از زیـر 

بـار مسـئولیت شـانه خالـی نموده اسـت.
نماینـدگان مجلس یازدهم گفتنـد: بعنوان خادمان 
مـردم بـر خـود الزم می دانیـم شـهرداری اهـواز را از 
چنیـن رویـه ای کـه در پیـش گرفتـه نهـی نماییم به 
عمـل و اقـدام سـازنده و موثـر دعـوت کنیـم. بـدون 
شـک بـا اعمـال مدیریـت علمـی و کارآمد مـی توان 

بـر کمبودها و کاسـتی های احتمالی غلبه و با اسـتفاده 
از حداقـل امکانـات ،حداکثـر بهـره را برد.

در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: دسـت کـم همانگونه 
کـه بسـیاری از معضـالت شـهری از طریـق فـروش 
امـالک و مسـتغالت مـازاد شـهرداری حـل و فصـل 
شـد می تـوان بـا همیـن رویـه بـر مشـکل آبگرفتگی 
و جمـع آوری آبهـای سـطحی بعنـوان بـزرگ تریـن 
چالـش شـهری فایـق آمـد و بـه رنـج و محنـت کـم 

سـابقه مـردم خاتمـه داد.
نماینـدگان اهـواز گفتنـد: ضمـن اینکـه عـزل و 
نصب هـای مبهـم در سـازمان ها و مدیریت هـای زیر 
مجموعـه شـهرداری اهـواز نگرانی های زیـادی را در 

پـی داشـته اسـت و این سـوال را پیش مـی آورد که 
در شـرایط بسـیار وخیـم و بحرانـی کالنشـهر اهـواز 
در حالـی کـه حـل معضـل آبگرفتگی ثبـات مدیریتی 
را مـی طلبـد عـزل و نصب های شـبانه دو مـاه پیش 
کـه ١2 شـهردار و مدیـر عامل سـازمان جابجا شـدند 
و جابجایـی دو مدیـر آن هـم درسـت یـک روز قبـل 
از بارندگـی هـای اخیـر و وقـوع بحـران آبگرفتگـی 
چـه معنایـی دارد؟آیـا یک مدیـر در مقطـع چند ماهه 
فرصـت کافـی برای اثبـات کارآمـدی یـا ناکارآمدی 

داشـته است؟
در  نـده  ی ا م ن و  د ـن  ی ا
ایـن بیانیـه اظهار داشـتند: 
گی  ت سـ ی ا ش ک  ـال م ر  ـ گ ا
پـس  سـت  ا مـدی  آ ر کا و 
ـن  ی چن ـن  ت ف گر یـش  پ ر  د
رویـه ای خبـر از وضعیتـی 
مبهـم و خطرنـاک در پس 
ی  شـهر ـت  ی ر ی د م ه  د ر ـ پ
مـر  ا می دهـد کـه همیـن 
پرداختـن بـه مشـکالت و 
نی ها و معضـالت  ما بسـا نا
بگرفتگـی  آ نظیـر  شـهری 
عمیـق  ختالالتـی  ا ـا  ب ا  ر

مواجـه نمـوده اسـت.
یانیـه تاکیـد دارد: ضمنـا الزم بـه ذکـر  ایـن ب
ز بازدیـد میدانـی کـه  اسـت شـب گذشـته پـس ا
بعمـل آمد،جلسـه ای اضطـراری بـا حضـور اسـتاندار 
خوزسـتان، فرمانـدار اهـواز، مدیریت بحـران، مدیران 
آبفـا و شـهرداری اهـواز تشـکیل شـد و مقـرر گردیـد 
از ایـن پـس دسـتگاه های ذیربـط بویژه شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان بنابـر تعهـدات خـود برای رفـع این 
بحـران، اقدامـات الزم در خصـوص حـل آبگرفتگـی 
معابـر را بصـورت فـوری و جـدی در دسـتور کار خـود 
قـرار دهنـد. مـا نمایندگان بعنـوان وکالی امین شـما 
هـم بـر اسـاس تعهـد خـود بـر انجـام ایـن امـر مهم 

نظـارت دقیـق خواهیـم داشـت.

بالغ رای قابل پژوهش

در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله اعالم می گردد:
رای قابل پژوهش شماره ۰١١۰١8١۰١83٩٩۰۰٦2۰١ مورخ ٩٩/٦/3۰ خانم 
کارمندان  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  توسط  لحسنی  ا و ب ا معصومه 
دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی صادر گردیده است؛ بدین وسیله به نامبرده 
ابالغ می گردد این رای قابل تجدید نظر بوده و محکوم علیه می تواند درخواست 
تجدید نظر خود را ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی مدیریت 
منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک تسلیم نماید، در غیر اینصورت به استناد 
تبصره ١ ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری این رای از تاریخ انقضاء مهلت 

مذکور الزم االجرا خواهد بود.
»روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک«
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دانشگاه فرهنگیان در جذب هیات علمی ضعیف عمل کرده است
وزیر علوم با اشاره به اینکه داشتن 
در  حق التدریس  مدرس  و٥۰۰  هزار   ٦
است،  نقطه ضعف  فرهنگیان  انشگاه  د
تأکید کرد: نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه 

یک به ٩3 است.
دهمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام 
آموزشی کشور به ریاست سعید رضا عاملی دبیر 

صورت  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
حضوری و نیمه حضوری در محل دبیرخانه 

این شورا برگزار شد.
منصور غالمی در این جلسه با بیان اینکه 
به لحاظ تخصصی و توجه به نظر متخصصان 
امر تعلیم و تربیت قطعاً طرفدار تربیت معلم 
هستیم، اظهار داشت: برای شغل معلمی باید 
آموزش دیده شود چرا که عالم بودن و معلم 
بودن در کنار هم می تواند شخصیتی تأثیرگذار 

و مؤثر در تربیت نسل های آتی را ایجاد کند.
وی پیشنهاد داد: در سایر دانشگاه ها نیز 

چند واحد درسی برای آموزش مهارت معلمی در 
دانشگاه   اینکه  بیان  با  شود.وزیرعلوم  گرفته  ظر  ن
دارد،  مؤثری  نقش  تربیت  و  تعلیم  در  رهنگیان  ف
نباید  فرهنگیان  دانشگاه  حاشیه  در  البته  فزود:  ا

دانشگاه شهید رجایی را هم فراموش کنیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید 
نظام  معلم  تربیت  تراز  در  دانشگاه  باید  اینکه  ر  ب
ایران داشته باشیم، گفت: اگر  جمهوری اسالمی 

تاکنون هر مشکلی در تحقق این امر وجود داشته، 
باید رفع کمبودها در برنامه اصلی قرار گیرد.

به  فرهنگیان  دانشگاه  علوم  وزیر  گفته  ه  ب
لحاظ رتبه های علمی دچار چالش است و با اشاره 
به وضعیت استادان دانشگاه فرهنگیان، اظهار داشت: 
در دانشگاه فرهنگیان از بین 8٥٥ عضو هیئت علمی 
قریب به 4٥۰ نفر مربی هستند؛ در 2 سال گذشته در 

مرکز جذب مشکل تبدیل وضعیت برخی مدرسان 
به هیئت  علمی را داشتیم و هنوز بیش از ١7۰ نفر 

متقاضی تغییر وضعیت هستند.
غالمی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان از سال 
٩2 تاکنون هزار و ٦١7  اعالم نیاز داشته است، 
٥١۰ سهمیه به این دانشگاه اختصاص داده شده 
و ١33 نفر جذب شده اند که این آمار نشان دهنده 
این است که در جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه 

فرهنگیان ضعیف عمل شده است.
اینکه داشتن ٦ هزار  به  اشاره  با  وزیر علوم 
و٥۰۰ مدرس حق التدریس در دانشگاه فرهنگیان 
نقطه ضعف است، تأکید کرد: نسبت استاد به دانشجو  
در این دانشگاه یک به ٩3 است در حالی که در 
رشته های علوم انسانی این نسبت یک به 3۰ است.

وی به امکانات و تجهیزات آموزشی با استفاده 
از فناوری های جدید اشاره کرد و گفت:: در 
سطوح  در  آموزش  که  داریم  قرار  رایطی  ش
سطوح  تا  گرفته  دبستانی  پیش  از  ختلف  م
باال آمیخته با فناوری است و باید دانشگاه 
و  فناوری  سواد  سطح  ارتقاء  به  رهنگیان  ف

آموزش به روز معلمان توجه کند.
معظم  مقام  به  خود  نامه   به  غالمی 
اشاره  فرهنگیان  دانشگاه  درمورد  هبری  ر
کرد و اظهار داشت: موضوع اصلی پیشنهاد 
ظرفیت   از  استفاده  بر  تأکید  نامه،  در  شده 
ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بود و 
درخواست بنده این بود که وزارت آموزش و پرورش 
»همزمان« با پذیرش دانشجو معلم از دیپلم به جذب 
فارع التحصیالن دانشگاهی نیز اقدام کند، که در تهیه 
نامه به اشتباه از کلمه »به جای« استفاده شد و منجر 

به ایجاد شائبه شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان گفت: 
امید است که بتوانم سهم خود را در ارتقاء کیفی 

دانشگاه فرهنگیان ادا کنم.
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زیر نظر: علی هوشمند
فاجعه یی دیگر، دختر ۲۱ساله توسط پدر

مرد میانسالی که پس  از قتل دختر 2١ ساله اش جسد وی را در بیابان های 
اطراف روستای علی آباد اصفهان رها کرده بود پس از دستگیری انگیزه خود 

را از این جنایت اختالف خانوادگی عنوان کرد.
گزارش این حادثه روز 2٦ آذر همزمان با کشف جسد دختر جوان به 
پلیس اعالم  و در تحقیقات اولیه پدرش به ارتکاب جنایت  اعتراف کرد.

اصفهان  نجف آباد  مهردشت  بخش  دادگاه  رئیس  محمدی،  حمد  م
ب اعالم این خبر گفت: پدر مقتول انگیزه اش از جنایت را اختالف های 

خانوادگی و مشاجره با دخترش عنوان کرد.

قاتل شوهربه قصاص محکوم شد
زنی که متهم است شوهر خود را در حمایت از دخترش به قتل رسانده 

، با درخواست یکی از اولیای  دم به قصاص محکوم شد. 
بانوی متهم به قتل که ابتدا سعی داشت قتل همسرش را خودکشی 
جلوه دهد، بعد از دستگیری، دخترش نیز به اتهام اختفای ادله جرم بازداشت 
و برای او کیفرخواست صادر شد و مادر و دختر در دادگاه کیفری استان 

تهران پای میز محاکمه رفتند.
بعد از قرائت کیفرخواست علیه زن جوان، دو دختر او نسبت به مادرشان 
گذشت کردند، اما دختر دیگر مقتول از همسر اولش درخواست قصاص کرد.

متهم به قتل در جریان دفاعیات خود گفت: شوهرم که از همسر اولش 
جدا شده  بود  و در سال هایی که با هم زندگی کردیم صاحب دو دختر شدیم. 
شوهرم  مرد بسیار بداخالقی بود، خیلی مرا اذیت می کرد، کتک می زد و 

فحش می داد. من خودم تحمل می  کردم، اما وقتی می دیدم با بچه ها دعوا 
می کند، خیلی ناراحت می شدم. روز حادثه وقتی به دختر کوچکمان درس 
یاد می داد. حین درس دادن عصبانی شد و بچه را کتک زد و فحش داد. 
من خیلی ناراحت شدم، گفتم چه حقی داری بچه را بزنی. حق نداری دست 
روی بچه من بلند کنی. او عصبانی شد و به سمت من هم حمله کرد. بعد 
بچه را محکم تر کتک زد. من آن قدر عصبانی شدم که اصال نفهمیدم چه 
شد. با او درگیر شدم. وقتی روی زمین افتاد، او را به قتل رساندم، البته قصد 

کشتن شوهرم را نداشتم. اصال نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.

مدیر سابق شهرستانی اداره تعزیرات حکومتی  همسرش را کشت
دادستان عمومی و انقالب جیرفت با تاکید بر این مطلب که قتل اخیر 
در این شهرستان به دلیل اختالفات خانوادگی رخ داده است، گفت: به رغم 
شایعات و حواشی مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر ارتکاب قتل توسط 
یک قاضی، متهم این پرونده مدیر سابق شهرستانی اداره تعزیرات حکومتی 

بوده و هیچ ارتباطی با دستگاه قضایی نداشته است.
حسین سالمی افزود: حسب اعالم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
کرمان، متهم این پرونده از تاریخ 22 آذرماه سال جاری بازنشسته شده است.

وی با اشاره به این که متهم  به قتل با قرار بازداشت موقت در زندان 
به سر می برد، اظهارداشت: اتهام انتسابی به متهم این است که در تاریخ 
2٩ آذرماه سال جاری و حوالی ساعت ١١ در پی بروز اختالفات و مشاجرات 
خانوادگی با استفاده از سالح کلت فاقد مجوز و با شلیک دو گلوله همسرش 

را به قتل رسانده است.

سقوط و مرگ ۲ کارگر در سیلوی خوراک دام
دو کارگر بر اثر سقوط در مخزن سیلوی یک واحد تولید خوراک دام 

در شهرک صنعتی شماره یک دزفول جان باختند.
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
با اعالم این خبر گفت: کارگران متوفب 3۰ و 37  دزفول دوشنبه شب 
ساله هنگام کار در یک واحد صنعتی تولید خوراک دام دچار حادثه شدند.

عالی  آموزش  موسسات  استانی  مدیریت  نامه  یین  آ
تدوین شد

وزیر علوم اعالم کرد: در راستای تمرکز زدایی در بخش هایی از 
تصمیم گیری ها در حوزه آموزش عالی و مشارکت دادن دانشگاه های 
هر استان آیین نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی تدوین شد.

منصور غالمی درباره جزئیات نامه اخیر خود به روسای دانشگاه 
ها درباره همکاری با روسای دانشگاههای استان در راستای ساماندهی 
آموزش عالی گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تمرکز 
زدایی در بخش هایی از تصمیم گیری ها در حوزه آموزش عالی و مشارکت 
دادن دانشگاه های هر استان و استفاده از ظرفیت های مدیریت استانی، 
آیین نامه ای تحت عنوان »مدیریت استانی موسسات آموزش عالی« 

تدوین کرده است.
وی ادامه داد: در این آیین نامه اختیار تصمیم گیری در موارد 
متعددی از امور مرتبط به شورای استانی متشکل از مدیران موسسات 

آموزش عالی مستقر در استان، داده شده است.
وزیر علوم ادامه داد: در این راستا یکی از دانشگاههای استان به 
انتخاب وزارت علوم به عنوان »دانشگاه ُمعین« مسئولیت هماهنگی 

و انجام امور دبیرخانه ای مدیریت استانی را به عهده خواهد داشت.
وی تصریح کرد: واگذاری اختیار تصمیم گیری، پیشنهاد طرح های 
کارشناسی شده بخصوص در موارد خاص استانی، با توجه به ظرفیت ها 
و برنامه های توسعه ای هر استان، می تواند بهره گیری از توان کارشناسی 
و علمی آموزش عالی را در تحقق اهداف و برنامه ها، موثرتر محقق کنند.

به گزارش مهر نامه منصور غالمی وزیر علوم به روسای دانشگاه 
ها به شرح زیر است :

منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای 
به رؤسای دانشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری 
وابسته، درخصوص تعیین دانشگاه های معین در استان ها تاکید کرد: 
هدف از اجرای این برنامه، تمرکز زدایی، شبکه سازی علمی و هم افزایی 
در  بیشتر مؤسسات  نیز مشارکت هرچه  و  عالی  آموزش  مؤسسات 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های آموزش عالی در استان ها است.

وزیر علوم در این نامه با اشاره به اینکه تعیین دانشگاه های معین 
در اجرای مصّوبۀ شمارۀ 74١8/٩٥/ دش مورخ 27/ ۰4/ ٩٥ شورای عالی 
انقالب فرهنگی و مصّوبۀ جلسۀ شمارۀ ١3١ ستاد راهبری اجرای نقشۀ 
جامع علمی کشوراست، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، با 
تعیین یکی از روسای دانشگاه های استان به عنوان نماینده وزارت علوم 
در استان ذیربط، انجام مواردی همچون تسهیل روابط میان بخش های 
مختلف آموزش عالی، متناسب سازی و متوازن کردن توسعۀ مؤسسات، 
کاهش بوروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیری ها و ایجاد هماهنگی و 

تبادل تجربّیات میان ساختارهای آموزش عالی مدنظر است.
غالمی خطاب به روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
سراسر کشور تصریح کرد: مقتضی است در اجرای اسناد و مصّوبات 
قانونی فوق الذکر، همکاری الزم با رئیس دانشگاه معین و نماینده 

وزارت در استان صورت پذیرد.
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الیحه بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ١4۰۰ مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اشکاالت الیحه بودجه  گفت: دولت الیحه را متناسب با شرایط جنگ 

اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده است. 
الیاس نادران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در نطق میان دستور 
خود، گفت: آنچه دولت به عنوان الیحه بودجه تقدیم مجلس کرده به همه 
چیز غیر از بودجه شبیه است. اصالح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به 
نفت، شفاف کردن منابع و مصارف، حداقل کردن کسری بودجه، رسیدگی 
و تقویت افراد و مراکزی که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهادهای 
حکومتی محروم مانده اند، رفع آسیب های اجتماعی از طریق تأمین مالی توسط 
دولت و انضباط مالی دولت چارچوبی است که بررسی های کمیسیون تلفیق 
بودجه را ملزم خواهد کرد.وی افزود: متأسفانه بودجه سال ١3٩٩ در شرایطی 
تصویب شد که از حداقل های معیارهای بودجه نویسی برخوردار نیست. در 
جلسه سران قوا هم اختیاراتی داده شد که امروز هیچ کس زیر سقف آسمان 
نسبت به پرداختی ها اطالع دقیقی ندارد.نماینده مردم تهران در مجلس تاکید 
کرد: نا عادالنه بودن پرداختی ها، پولپاشی هایی که تا سال ها اثر آن بر اقتصاد 
ملی باقی خواهد ماند، از کارهایی است که در سال ١3٩٩ اتفاق افتاد. به 
همین دلیل بنای ما بر این است که بودجه سال ١3٩8 که مصوبه مجلس 
و تاییدیه شورای نگهبان را دارد، مبنای تغییرات سال ١4۰۰ ببینیم.نادران 
یادآور شد: صادرات یک میلیون به دو میلیون و 3۰۰ هزار برای سهم دولت 
از نفت به صورت معجزه آسایی جهش کرد اما جهش تولید قطعاً نبود، اینکه 
این جهش از کجا آمده محل بحث است. دست اندازی به صندوق توسعه 
ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز 
و افزایش پایه پولی که آثار تورمی آنها وحشتناک است حتماً در کمیسیون 

تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الیحه بودجه ١4۰۰ برای فروپاشی است

وی تاکید کرد: بر اساس آنچه در الیحه بودجه سال ١4۰۰ تنظیم 
شده، این الیحه بودجه کشوری در حال جنگ اقتصادی و برای دفاع از 
منافع ملی نیست، این بودجه برای فروپاشی است. به همین دلیل مکلفیم 
تمام ساختارها و آنچه که در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان کاری 
و متأسفانه غیرشفاف بودن منابع است را مورد بررسی قرار دهیم و افشا 
کنیم، هرچند سقف بودجه از 84١ هزار میلیارد تومان به هزار و ٥۰۰ هزار 

میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

کاهش فشار اقتصادی بر مردم، در تنظیم بودجه مورد 
توجه قرار گرفته 

نودمین جلسه ستاد  و  در یکصد  روحانی  حجت االسالم حسن 
هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای 
در  گفت:  اجتماعی،  حمایت  و  زیرساختی  امور  برای  نفت  احتمالی 
بخش زیرساخت های اقتصادی هم هدف ایجاد اشتغال های کوچک 
و متوسط و اجرای پروژه های بزرگ است.وی با بیان اینکه در بخش 
حقوق کارمندان تالش بر این خواهد بود که همچون سال های گذشته 
تورم جبران شود، اظهارداشت: دولت در حد توان و امکانات و با در نظر 
گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات 

اصالحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.
از  استفاده  برای  رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همه تالش ها 
راهکارهای مناسب در تدوین و تنظیم یک بودجه تأثیرگذار و کارآمد، 
با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب است تا بتوانیم در سال آینده هرچه 
بیشتر فشارها را از روی اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه کمتر کنیم.

روحانی، کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تأمین منابع الزم برای 
ارائه خدمات و بهبود اقتصاد کشور را در تنظیم بودجه اولین موضوع 
مورد توجه خواند و گفت: در بودجه ١4۰۰، با توجه با واقعیت های پیش 
رو هم منابع الزم برای سرمایه گذاری های عمرانی دیده شده و هم 
برای حمایت از اقشار کم درآمد، اعتبار الزم در نظر گرفته شده است.

در این جلسه علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در زمینه موافقت نامه های تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گزارش داد.

وضعیت فرهنگیان بهتر می شود
وزیر آموزش و پرورش گفت: حقوق هیچ معلمی در سراسر کشور 
با تأخیر پرداخت نمی شود و با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه، آنان 

سال آینده وضعیت بهتری خواهند داشت.
سئوال محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک از وزیر آموزش 
و پرورش درباره علت تأخیر در پرداخت حقوق معلمان حق التدریس، 
رسمی، پیمانی و همچنین فرهنگیان بازنشسته در جلسه علنی امروز 

مجلس شورای اسالمی مطرح شد.
محسن حاجی میرزایی در این باره، گفت: در وهله اول الزم است 
از همه فرهنگیان که در شرایط کرونا مسئولیت تعلیم و تربیت دانش 
آموزان را برعهده دارند تشکر کنم، چرا که آنان در این شرایط سخت 

تالش زیادی انجام داده اند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: ما دو نوع معلم در سراسر کشور 
داریم ، یک نوع معلمانی هستند که از ما حقوق دریافت می کنند و نوع 
دیگر معلمانی هستند که عالوه بر حقوق خود، بابت کار اضافه ای که 

انجام می دهند، اضافه کار دریافت می کنند.
وی تأکید کرد: حقوق هیچ معلمی در سراسر کشور با تأخیر پرداخت 
نمی شود و همه معلمان آموزش و پرورش حقوقشان را سرموعد دریافت 
می کنند و آن میزانی که با تأخیر مواجه می شود، اضافه کار معلمان است.
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اولین سنسور خمیده CMOS با امکان تولید 
انبوه معرفی شد

Curve-One برای نخستین بار، حسگر خمیده تجاری ساخته 
است. حسگرهای خمیده به ساده سازی ساخت لنز و افزایش کیفیت 

تصویر منتهی خواهند شد.
تولید حسگر سیماس )CMOS( خمیده، ایده ی کامال جدیدی 
نیست و پیش تر چند شرکت فعال در صنعت دوربین به صورت اولیه 
 CMOS سراغ آن رفته اند؛ اما تمامی شرکت ها تا به این لحظه، حسگر
خمیده را به عنوان پروژه ی پیشنهادی داخلی پیگیری کرده اند و هیچ گاه 
موفق  به تولید محصولی کامل که از لحاظ تجاری آماده باشد نشدند. به 
 لطف استارتاپی با نام Curve-One این اوضاع دست خوش تغییر شده 

است؛ استارتاپی که از ساخت حسگر CMOS خمیده خبر می دهد.
نخستین مطالعات روی حسگر خمیده به اوایل دهه ی 2۰۰۰ 
میالدی برمی گردد؛ اما این نخستین باری است که حسگرهای دارای 
طراحی خمیده به صورت تجاری و به منظور وارد شدن به مرحله ی تولید 

انبوه، در دسترس قرار می گیرند. 
Curve-One، استارتاپی که توسط کمیسیون اروپا از طریق 
شورای تحقیقاتی اروپا مورد حمایت قرار می گیرد، پس از سال ها تحقیق 
و توسعه، موفق  به ساخت نخستین حسگر خمیده شده است. اگر 
کنجکاوید که بدانید حسگر خمیده چه مزیتی دارد، بهتر است بیانیه ی 

Curve-One را بخوانید:
فرایند تصویربرداری از صحنه های گسترده )میدان وسیع( همواره 
کاری چالش برانگیز بوده است؛ زیرا تجهیزات نوری به طور ذاتی سطح 
کانونی را خم می کنند. خم کردن صفحات عکاسی تاکنون بارها در 
بسیاری از حوزه ها استفاده شده است؛ حتی در حوزه ی ستاره شناسی 
به  لطف تلسکوپ های اشمیت )Schmidt( که به طور طبیعی دارای 

سطح کانونی محدب هستند.
استارتاپ Curve-One در ادامه ی بیانیه ی خود می گوید ظهور 
حسگر تخت الکترونیکی از لحاظ اهمیت، دست  کمی از انقالبی جدید 
ندارد و طراحان تجهیزات نوری را مجاب کرده است سراغ تولید تجهیزات 
جدیدتر و پیشرفته تر بروند؛ قطعاتی که با مسطح بودن حسگرهای جدید 

سازگاری داشته باشند.

به تازگی وضعیت آموزش در سال های ٩٥ تا 
٩8 و آخرین آمار از باسوادی، ترک تحصیل، نسبت 
معلم به دانش آموز، نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع 
تحصیلی مختلف و سرانه فضای آموزشی از سوی 

مرکز آمار ایران منتشر شده است.
وضعیت  گزارش  اخیرا  ایران  آمار  مرکز 
اجتماعی و فرهنگی ایران را منتشر کرده است که 
حاوی آخرین اطالعات فصلی و ساالنه شاخص 
های جمعیت، آموزش، سالمت و ... تا فصل بهار 
به  گزارش  این  آموزش  فصل  است.در   ١3٩٩
مواردی چون آخرین آمار باسوادی، ترک تحصیل، 
نسبت معلم به دانش آموز، نرخ پوشش تحصیلی در 
مقاطع تحصیلی مختلف و سرانه فضای آموزشی 

پرداخته شده است.
* نرخ باسوادی

سازمان نهضت سوادآموزی در هفتم دی ماه 
سال ١3٥8 و با فرمان امام راحل )ره( تاسیس شد 
و اکنون بالغ بر 4١ سال از تاسیس آن می گذرد. 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی، بیش از ٥2 درصد 
افراد جامعه ما بیسواد بودند، ولی میانگین باسوادی 

در سال ٩٩ به باالی ٩٦ درصد رسیده است.
از  پیش  که  زنان  باسوادی  درصد  فاصله 
گروه  در  درصد   2٦.2 اسالمی  انقالب  پیروزی 
سنی ١۰ تا 4٩ سال بوده اما اکنون بیسوادی به 
کمتر از 2.8 درصد رسیده است. همچنین فاصله 
سوادآموزی در مناطق شهری و روستایی در گروه 
سنی ١۰ تا 4٩ سال، پیش از انقالب 38درصد بوده 

که اکنون به کمتر از  هفت درصد رسیده است.
سازمان  رئیس  اعالم محمدزاده،  اساس  بر 

آخرین سرشماری  براساس  نهضت سوادآموزی، 
سراسری در سال ٩٥ و طبق خوداظهاری افراد،  
دو میلیون و ٦۰۰ هزار بیسواد در گروه سنی ١۰ تا 
4٩ سال داریم که 3٦۰ هزار نفرشان از اتباع خارجی 
هستند. ساالنه 4۰۰ هزار بیسواد را تحت پوشش 
قرار می گیرند که ٥۰ درصد بیسواد صرف هستند.

سامانه  گزارشات  براساس  وی  گفته  به 
سازمان، تعداد بیسوادان کمتر از یک میلیون است. 
تاکنون اطالعات سنی ٦۰۰ هزار نفر دریافت و 

راستی آزمایی شده است. 
همچنین بر اساس اطالعات منتشر شده در 
ایران«  فرهنگی  و  اجتماعی  »وضعیت  گزارش 
مرکز آمار ایران، طی سال های ١3٩٥ تا ١3٩8 
نرخ باسوادی هم در نقاط شهری و هم در نقاط 
روستایی دارای روند افزایشی بوده است به طوری 
به  در سال ١3٩٥  درصد  از 87٫٥  نرخ  این  که 

8٩٫2 درصد در سال ١3٩8 افزایش یافته است.
* وضعیت ساخت و ساز مدارس در ایران

بر اساس اطالعات منتشر شده در گزارش 
مرکز  ایران«  فرهنگی  و  اجتماعی  »وضعیت 
آمار ایران، طی سال های ١3٩4 تا ١3٩8 نسبت 
کالس های مستحکم به کل کالس های موجود، 
روندی افزایشی داشته و از ۰.٦2 درصد به ٦٦.۰ 

درصد رسیده است.
دارای  نسبت کالس های  دوره،  در همین 
سامانه گرمایش و سرمایش استاندارد به کل کالس 
های موجود نیز روندی رو به رشد را داشته است. به 
طوری که از 3٥ درصد در سال ١3٩4 به ٦۰ درصد 

در سال ١3٩8 افزایش پیدا کرده است. 

سرانه فضاهای آموزشی کشور در طی دوره 
زمانی ١3٩4 تا ١3٩8 از 4.٩٥ متر مربع به 2١.٥ 

متر مربع رسیده است.
* نسبت دانش آموزان در مقاطع و مدارس 

دولتی و غیردولتی
اما درباره نسبت دانش آموزان در مقاطع و 
مدارس مختلف باید گفت که دانش آموزان مقطع 
دارای   ١3٩8 تا   ١3٩4 های  سال  طی  ابتدایی 

بیشترین سهم در بین مقاطع تحصیلی بوده اند.
نرخ توزیع دانش آموزان در مقاطع تحصیلی 
مختلف در سال تحصیلی گذشته در مقطع ابتدایی 
٥7.٦٥ درصد، در متوسطه اول 23.٦٥ درصد و در 

متوسطه دوم ١8.7۰ درصد بوده است.
اگر بخواهیم نسبت توزیع دانش آموزان را 
در مدارس دولتی و غیردولتی تفکیک کنیم می 
توان گفت که این نرخ در بخش دولتی در مقطع 
ابتدایی ٥٦.4 درصد، در متوسطه اول 24.٥ درصد 
و در متوسطه دوم ١٩.2 درصد است و در بخش 
غیردولتی نیز در مقطع ابتدایی ٥٥.4 درصد، در 
دوم  متوسطه  در  و  درصد   ١8.١ اول  متوسطه 

١٥.٥ درصد است.
همچنین طی سالهای ١3٩4 تا ١3٩8 نسبت 
دانش  کل  به  غیردولتی  مدارس  آموزان  دانش 
آموزان در همه مقاطع دارای روندی افزایشی بوده 
است به طوری که این نسبت از ١۰.7 درصد در 
سال ١3٩4 به ١2.٩ درصد در پایان سال ١3٩8 
افزایش یافته است. این افزایش بیشتر در مقطع 
ابتدایی بوده است که از رقم ١١.١ درصد در سال 
١3٩4 به ١4.8 درصد در سال ١3٩8 رسیده است.

افزایش ترک تحصیل در مقطع راهنمایی و تراکم جمعیت کالس ها
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را  پرنوسانی  روزهای  سرمایه  بازار 
تجربه می کند و در کنار دالیل مختلفی 
می شود،  اعالم  نوسان  این  برای  که 
نمی توان از نقش بازارگردان ها غافل شد؛ نهادی 
نقدشوندگی  تعادل و  که ماهیت وجود آن حفظ 
در بازار است اما به نظر می رسد این نهاد در هفته 

های قبل، از بازارگردانی به نوسان 
گیری روزانه تغییر شغل داده است! 
با این حال کارشناسان بر این باورند 
که بودن آنها بهتر از نبودشان است.

و  ت  موسسا ن،  نا ا د گر ر ا ز با
مسئولیت  که  هستند  یی  دها نها
رساندن  و  قیمت  نوسانات  تنظیم 
کنترل  نیز  و  واقعی  سطح  به  آن 
ریسک شرکتها را در مواقع بحرانی 
هدف  و  ماهیت  دارند.  عهده  بر 
سود،  کسب  نه  بازارگردانی  اصلی 
قیمت  نوسانات  دامنه  کاهش  بلکه 
سهام،  ریسک  کنترل  واقع  در  و 

تنظیم جریان عرضه  و  نقدشوندگی سهام  حفظ 
و تقاضای سهم در بازار است.

نقدشوندگی مهم ترین ویژگی  قابلیت  درواقع 
بازار است و بازارگردانی صحیح و به موقع باعث 
می شود که میزان نقدشوندگی بازار افزایش یابد. 
تا حدی برای  بازارگردان ها  این اساس وجود  بر 
بازار سرمایه الزم است که شورای عالی بورس طی 
مصوبه ای در 2۰ شهریور امسال همه ناشران را به 
داشتن بازارگردان ملزم کرد و بر این موضوع تاکید 
شد که احتمال لغو پذیرش ناشرانی که بازارگردان 
ندارند، وجود دارد.با این حال طی روزهای اخیر، 
انتقاداتی به نحوه بازارگردانی برخی سهم ها وارد 

شده است. گفته می شود در بورس ایران بازارگردان 
در زمان منفی اقدام به خرید می کند و به محض 
به فروش سهام می گیرد.  مثبت شدن، تصمیم 
به همین دلیل با چنین اقداماتی بازارگردانی نمی 
تواند تاثیر مثبت داشته باشد و بیشتر، نوسان گیری 

رخ می دهد تا بازارگردانی.

از سوی دیگر گفته می شود که بازارگردانها در 
زمان ریزش بازار با منابع مالی که در اختیار دارند 
یا اعتبار خود برای کنترل صف های فروش، سهام 
خریداری می کنند. طبیعی است که آنها برای تامین 
وجه نقد خود مجبور به فروش هم هستند و از این 
رو در بازار مثبت، سهام خود را عرضه می کنند تا 
دوباره بتوانند با منابع مالی از بازار حمایت کنند و 
درواقع برخی آن را نوسان گیری تعبیر می کنند. 
این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند  
نحوه سیاست گذاری بر همین است تا بازارگردانها 
از منابع مالی کافی  نوسان گیری کنند؛ چرا که 
پیش تر  که  و مجبورند سهامی  نیستند  برخوردار 

خریداری کرده، برای عملیات آتی خود نقد کنند.
روزها  این  که  نقدی  بیشترین  کلی  طور  به 
که سهمی  است  این  است،  وارد  بازارگردانها  به 
که  زمانی  نفروشند؛  روز  همان  را  خرند  می  که 
بازارگردان سهمی را در قیمت پایین می خرد و 
اجازه رشد  باال می فروشد و به سهم  در قیمت 
نمی دهد. به اعتقاد کارشناسان، اگر 
سهم  از  حمایت  بازارگردان  هدف 
است، باید سهمی که خریداری کرده 
را به تدریج و طی چند روز بفروشد، 
نه در همان روزی که خریده است؛ 
بنابراین نیاز به نظارت روی فعالیت 

بازارگردانها حس می شود.
ز  ا بهتر  نها  ا رگرد ا ز با حضور 

نبودشان است
شریعتی،  روزبه  راستا،  این  در 
بیان  با  سرمایه  بازار  کارشناس 
لیت  فعا ه  هد مشا ن  مکا ا ینکه  ا
بازارگردانها وجود ندارد، اظهار کرد: 
اگر بازارگردان، سهامدار عمده سهم باشد، می توان 
فعالیت آن را مشاهده کرد، اما اگر جزو سهامداران 
باالی یک درصد نباشد و زیر یک درصد باشد، 

فعالیتش قابل مشاهده نیست.
بیشتر  ها  نظر من حقوقی  به  داد:  ادامه  وی 
از بازارگردانها روی جو بازار تاثیر گذاشته اند. به 
طور کلی فعالیت بازارگردانها از عدم فعالیت آن 
ها بهتر است. حفظ نقدشوندگی در بازار اولویت 
باالتری دارد. البته ممکن است نحوه بازارگردانی 
تاثیر منفی داشته باشد اما به طور کلی شرایط بازار 
بیشتر متاثر از عدم رفع ابهامات موجود است که 

اجازه نمی دهد روند بازار مثبت باشد.

وزیر نفت: روسیه شریک راهبردی ما است
وزیر نفت از روسیه به عنوان شریک راهبردی ایران یاد کرد و 
گفت: ما از سرمایه گذاری شرکت های روس در بخش های مورد نیاز 

صنعت نفت استقبال می کنیم.
بیژن زنگنه پس از دیدار با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه و نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی این کشور اظهار کرد: یکی 
از موضوع های مورد گفت وگو در این دیدار بازار جهانی نفت بود که 
درباره آن تبادل نظر کردیم.وی با بیان اینکه روسیه در سال های اخیر 
نقش تعیین کننده ای در ثبات بازار جهانی نفت داشته است، افزود: در 
این دیدار باتوجه به همکاری های جدی در چارچوب اوپک پالس با 
یکدیگر گفت وگو کردیم، دیدگاه های دو طرف در این عرصه نزدیک 
بود. وزیر نفت با یادآوری برگزاری نشست وزارتی اوپک پالس در 
روز چهارم ژانویه  )١٥ دی ماه(، تصریح کرد: هر دو کشور تاکید 
کردند که این نشست ها برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت و وجود 

احتمال های آینده در این عرصه، مهم است.
اگر شرکت های روس می خواهند در ایران کار کنند باید...

زنگنه توسعه روابط دو جانبه ایران و روسیه را محور دیگر این 
شرکت های  با  خوبی  همکاری های  ما  افزود:  و  کرد  عنوان  دیدار 
روس داریم، قرار بر این است همکاری  با آنها در حوزه نفت، گاز و 

سازندگان تجهیزات در این کشور تداوم یابد.
راهبردی  شریک  عنوان  به  را  روسیه  ما  اینکه  بیان  با  وی 
و  گرمی  فضای  با  که  نیست  چیزی  شراکت  این  و  می شناسیم 
سردی در فضای بین المللی تغییر کند، افزود: سازندگان تجهیزات 
نفت و گاز روسیه اگر می خواهند در ایران فعالیت کنند باید با توجه 
به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی سرمایه گذاری کنند، آنها باید 
با شرکت های ایرانی شریک شوند و برای حصول نتیجه با همتایان 
ایرانی خود گفت وگو کنند.وزیر نفت ادامه داد: سفیر ایران در روسیه 
و همکارانشان در سفارت قرار شد توافق ها را دنبال کنند، اگر شرایط 
اما در  انجام دهند،  را  این کار  نبود خیلی ساده می توانستند  کرونا 
شرایط کنونی با رعایت پروتکل بهداشتی می توانیم ارتباطات را برقرار 
کنیم، ما از سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز استقبال می کنیم.

کابوس نوع جدید ویروس کرونا قیمت نفت را کاهش داد
قیمت شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه، دوم دی ماه با 2٦ 
سنت کاهش به ٥۰ دالر و ٦٥ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا با 3۰ سنت کاهش به 47 دالر و ٦7 سنت برای هر بشکه 

رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ملبورن، قیمت نهایی شاخص 
نفت خام برنت روز دوشنبه )یکم دی ماه(، ٥۰ دالر و ٩١ سنت و 
بود.روند  ٩7 سنت  و  دالر   47 آمریکا  دبلیوتی آی  قیمت شاخص 
ادامه  هم  امروز  دیشب،  پایانی  معامالت  در  نفت  قیمت  کاهشی 
انگلیس،  در  نوع جدید ویروس کرونا  زیرا گسترش سریع  یافت، 
با  باربری  و  مسافری  مرزهای  تا  داشت  آن  بر  را  کشور  چند 

انگلیس را ببندند.
با  آکسی تریدر  مؤسسه  بازار  ارشد  استراتژیست  اینز،  استفان 
جانسون،  بوریس  آیا  اینکه  درباره  موجود  تردیدهای  به  اشاره 
برگزیت معامالت تجاری  از  انگلیس می تواند پس  نخست وزیر 
آغاز  از  پیش  حتی  کابوس  گفت:  کند،  حفظ  را  اروپا  اتحادیه  با 
دلهره  با  کرونا  جهش یافته  ویروس  از  ترکیبی  با  و  کریسمس 

برگزیت آغاز شده است.

با انجام عملیات انشعاب گیری؛
گازرسانی به جزیره کیش شتاب گرفت

عملیات  انجام  از  ایران  گاز  انتقال  عملیات   ١۰ منطقه  مدیر 
انشعاب گیری از خط هفتم سراسری گاز همسو با شتاب بخشی در 

گازرسانی به جزیره کیش خبر داد.
باره  این  در  خدری  حمید  ایران،  گاز  ملی  شرکت  گزارش  به 
سال،  هر  بهار  نیمه  از  گاز  انتقال  عملیات   ١۰ منطقه  کرد:  اظهار 
برنامه تعمیرات شریان های انتقال گاز را آغاز می کند و با هماهنگی 
شرکت انتقال و دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران برنامه تعمیراتی 

منسجم خطوط لوله را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه وظیفه نگهداری و بهره برداری 2۰٩ کیلومتر 
از خط لوله هفتم سراسری در استان های بوشهر، فارس و هرمزگان 
به عهده این منطقه است، گفت: از ابتدای امسال، تعمیر و نگهداری 
خط لوله هفتم سراسری در برنامه عملیاتی قرار گرفت که توانستیم 
از جمله غالف گذاری )نصب اسلیو( تعویض  تعمیرات گسترده ای 

شیر، ترمیم سرجوش های خط لوله و رفع نشتی را انجام دهیم.
عملیات های  تشریح  با  گاز  انتقال  عملیات   ١۰ منطقه  مدیر 
انجام شده به صورت هم زمان و در چند نقطه، تصریح کرد: پس از 
دریافت نتایج پیگرانی همچنین راستی آزمایی واحد بازرسی فنی، 
داشت  تعمیر  به  نیاز  ارتباطی  از سرجوش های  نقطه   ١۰ از  بیش 
که با استفاده از فرآیند غالف گذاری )sleeve( این نقاط ترمیم 

و بازسازی شدند.
خدری انجام عملیات برشکاری ٥٦ اینچ خط هفتم برای اتصال 
برنامه های  از  دیگر  یکی  را  کیش  جزیره  به  گاز  انتقال  لوله  خط 
از خط  به جزیره کیش  افزود: طرح گازرسانی  تعمیراتی دانست و 
هفتم سراسری به طول ٩4 کیلومتر در شمال شهرستان بستک در 
منتهی  کیش  جزیره  نیروگاه  به  و  آغاز  هرمزگان  استان  محدوده 
می شود که براساس برنامه ریزی های انجام شده، فرآیند انشعاب گیری 
این خط لوله با تالش کارکنان منطقه و همکاری بخش خصوصی 
انجام شد تا در آینده ای نزدیک شاهد انتقال پایدار و ایمن گاز به 

جزیره کیش باشیم.

انتقاد سرمایه گذاران بورس؛

بازارگردان هایی که خوب بازی نمی کنند!

نسخه جدید »همراه بانک« صادرات در دسترس قرار گرفت
نرم افزار   ios و  اندروید   ١.7 جدید  نسخه   
و  تغییر  با  ایران  صادرات  همراه بانک  دید  ج
بیشتر  سهولت  برای  مهم  قابلیت   ١7 صالح  ا
در  و  شد  منتشر  بانک  مشتریان  و  اربران  ک

دسترس قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، همراه بانک صادرات 
ایران به عنوان یکی از مهمترین درگاه های مورد استفاده مشتریان برای 
دریافت خدمات غیر حضوری است که خدمات متنوعی را از جمله ارائه 
صورت حساب ارزی و ریالی، انتقال وجه درون و بین بانکی، کارت 
به کارت، پرداخت اقساط و قبوض، خدمات چک، ارتباط همه جانبه 
بر بستر پیامک و اینترنت ارائه گزارش های مختلف از تراکنش ها و 
فهرست مختلفی از خدمات در خصوص شعب، اعالم نرخ ارز، شماره 
شبای حساب های سپهری و ... را به صورت لحظه ای به مشتریان 

بانک صادرات ایران ارائه می دهد.
با انتشار نسخه جدید ١.7 اندروید و ios نرم افزار جدید همراه بانک 
صادرات ایران، ١7 تغییر و اصالح جدید در این نرم افزار ایجاد شده 

و دسترسی به خدمات بانکداری الکترونیک را آسان تر کرده است.
افزودن سرویس های »انتقال وجه دسته ای«، »انتقال وجه دسته ای 
پایا«، »دستور پرداخت )ایجاد، ویرایش و حذف(«، »درخواست صدور 
دسته چک«، »استعالم درخواست صدور دسته چک«، »بازنشانی 
خودکار رمز دوم پویا«، »امکان فعال سازی و غیرفعال سازی رمز اول 
و دوم پویای کارت«، »افزودن سرویس اتصال و قطع اتصال حساب 
به کارت و تعیین حساب پیش فرض کارت«، »امکان تمدید کارت 
خرید امن اینترنتی«، »سرویس رنگ بندی نمایش وضعیت چک«، 
مرتب سازی  »امکان  نرم افزار«،  در  برگشت  دکمه  عملکرد  »بهبود 
شماره  وسیله  به  شبا  شماره  استعالم  »امکان  هرست حساب ها«،  ف
کارت«، »ورود با اثرانگشت به محض بازکردن نرم افزار«، »نمایش 
شرح تغییرات جدید قبل از اولین ورود به نرم افزار« و »مناسب سازی 
نمایش بسیاری از پیام ها« مهمترین تغییرات نسخه جدید همراه بانک 

صادرات ایران است.
برای نصب نسخه ١.7 اندروید و ios نرم افزار همراه بانک صادرات 
ایران ضروری است تا نسخه قبلی از تلفن همراه هوشمند حذف شود. 
این نسخه جدید را با مراجعه به سایت بانک صادرات ایران به نشانی: 

www.bsi.ir نصب کنید.

توضیح روابط عمومی بانک دی به خبر محاکمه 9 مدیر 
وقت این بانک

های  خبرگزاری  در  خبری  انتشار  پی  ر  د
در  تهران  محترم  دادستان  از  نقل  به  کشور 
بانک دی به  خصوص محاکمه ٩ مدیر سابق 
دلیل ارائه تسهیالت بی ضابطه به افراد خاص، 
روابط عمومی این بانک در راستای تنویر افکار 

عمومی توضیحاتی را ارائه نمود
جمشید قزوینیان مدیر روابط عمومی بانک دی با بیان اینکه یکی 
از دغدغه ها و اولویت های اصلی هیئت مدیره جدید بانک، اعاده 
حقوق سهامداران و سپرده گذاران بانک است و طی مدت یک سال 
گذشته اقدامات موثر و گسترده ای در راستای وصول مطالبات بانک 
از مطالبات معوق گذشته بانک  نجام شده و بخش قابل توجهی  ا
به مرحله وصول رسیده است گفت: مطالبات اشاره شده در خبر و 
مدیران دخیل در ارائه این تسهیالت مربوط به سال های گذشته 
است که با پیگیری های قضایی مدیرعامل و هیئت مدیره جدید 
بانک و همکاری دستگاه های نظارتی به مرحله اجرایی درآمده و 
مدیرانی که در خبر به محاکمه آن ها اشاره شده است سال های 

قبل از بانک خارج شده اند.

تمدید جشنواره هپ بانک ملي ایران تا ۲۰ دی
هپ  اپلیکیشن  جشنواره  در  شرکت  هلت  م
که از دوم آذرماه آغاز شده بود تا 2۰ دی ماه 

تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
که  اپلیکیشن هپ  جشنواره  در  هلت شرکت  م
با  آذرماه  دوم  از  سال(،   ١8 )تا  نوجوانان  یژه  و

شعار با هپ رویاهاتو بساز آغاز شده بود، به دلیل استقبال گسترده، تا 
بیستم دی ماه تمدید شد.

جوایز ارزنده این جشنواره شامل کمک هزینه خرید چهار عدد 
ریال، کمک  میلیون  ارزش ١۰۰  به  PS4 هر کدام  بازی  کنسول 
هزینه خرید ١۰ عدد گوشی تلفن همراه هر یک به ارزش ٦۰ میلیون 
ریال و کمک هزینه خرید ٥۰ عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش 
١۰ میلیون ریال، به قید قرعه به نوجوانانی تعلق خواهد گرفت که در 
طول مدت برگزاری جشنواره، اپلیکیشن هپ را از طریق سایت بانک 
ملی ایران، استورهای بازار، مایکت و چارخونه و یا ارسال عدد 2 به 

شماره ١۰۰۰۰٥٥٦٦ دریافت و نصب کنند.
اپلیکیشن هپ جدیدترین محصول کانون جوانه های بانک ملی 
ایران و یک اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است که با توجه به نیاز 
نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با هدف پرورش هوش مالی 
آنها، در اختیار کاربران قرار گرفته است و در بخش های مختلفی مانند 
مدرسه اقتصاد، مدرسه هوش مصنوعی، مدرسه کسب و کار، مدرسه 
شهروندی، مدرسه مشاوره و هدایت تحصیلی، همیار پلیس، کتابخانه 
دیجیتال، بازی و انیمیشن و ... مطالب مفید و متنوعی را ارایه مي کند.

الزم به ذکر است، پس از پایان این جشنواره، کانون جوانه های 
بانک ملی ایران جشنواره های دیگری را برای کاربران فعال اپلیکیشن 

هپ در دستور کار خود دارد.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

د  قتصا ا نی  جها مجمع  ساالنه  گزارش 
ازنظر  را  جهان  اقتصادهای  معموال   )WEF(
تشویق  به منظور  و  می کند  رتبه بندی  رقابت 
سیاست گذاران فراتر از رشد کوتاه مدت و هدف 

برای رفاه بلندمدت را در نظر دارد.
مجمع  ساالنه  گزارش  نیوز،  گزارش  به 

جهانی اقتصاد )WEF( نشان 
داده است که آلمان در میان 
و  جهان  برتر  قتصاد  ا  ١۰
برای  وضعیت  بهترین  در 
ویروس  بحران  از  بهبودی 

کرونا قرار دارد.
امسال   WEF بااین حال، 
گزارش  از  ویژه ای  نسخه 
رقابت جهانی خود که به شرح 
احیای  و  بهبود  اولویت های 
فته  ص یا ختصا ا ی  د قتصا ا
تهیه کرده است. در این نسخه 
به جای رتبه بندی اقتصادها از 
که  بررسی شده  رقابتی،  نظر 

اقتصادها در بهترین وضعیت برای  از  کدام یک 
بهبودی از بحران ویروس کرونا قرار دارند.

در این گزارش، اقتصاد جهانی در ١١ حوزه 
مختلف ارزیابی و نمره گذاری شده است که این 
حوزه ها به بهبودی اقتصاد کشورها و قرار دادن 
گرفتن آن ها در بهترین وضعیت کمک می کند. 

این ١١ حوزه شامل موارد ذیل است:
• نهادهای عمومی قوی و قابل اعتماد

• زیرساخت و فناوری توسعه یافته
• سیستم مالیاتی پیشرو و رقابتی

• مراقبت از سالمندان / مراقبت از کودکان 
دسترس  در  گسترده،  بهداشتی  مراقبت های   /

و ابتکاری
الزم  مهارت های  اولویت بندی  آموزش   •

برای آینده
• تسهیل ایجاد »بازارهای فردا«

• قوانین کار سازگار و سیستم تامین اجتماعی
• تشویق به سرمایه گذاری های بلندمدت

• تشویق سرمایه گذاری در تحقیقات، نوآوری 
و اختراعات

پذیرفتن  با  عدالت  و  خالقیت  تقویت   •
تفاوت ها

ضد  و  رقابت  چارچوب های  در  بازنگری   •
به  دسترسی  از  اطمینان  برای  بودن  انحصاری 

بازار محلی و بین المللی
اقتصاد   ١۰ در  گرفتن  قرار  علی رغم  آلمان 
برتر که در بهترین وضعیت برای بهبود هستند، 
مورد   ١١ این  از  هیچ یک  در  ویژه ای  عملکرد 
ندارد. به گفته سعدیا زاهدی، یکی از نویسندگان 
اقتصاد،  جهانی  مجمع  مدیرعامل  و  گزارش ها 

به ویژه  کند  تالش  باید  هم  هنوز  »آلمان 
فن آوری های  معرفی  از  صحبت  هنگامی که 
از  صحبت  وقتی  همچنین  می شود.  دیجیتالی 
مهارت های دیجیتالی در بین نیروی کار کشور 

شد، نمره کمتری کسب کرد.«
مهارت های دیجیتالی و پیشرفت در اقتصاد 
کشورها عاملی مهم در بهبود 
مجمع  گزارش  نتایج  است، 
می دهد،  نشان  اقتصاد  جهانی 
اقتصاد  دارای  که  کشورهایی 
دیجیتال پیشرفته و مهارت های 
درحالی که  هستند،  دیجیتال 
کار  خانه  ز  ا نشان  شهروندا

می کنند، موفق ترند.
بااین وجود، آلمان با حرکت 
آهسته به سمت دیجیتالی شدن 
ایجاد  مورد  خود،در  اقتصاد 
انعطاف پذیرتر  کاری   شرایط 
و چارچوب قانونی تر در اقتصاد 
 ١۰ میان  در  هنوز  دیجیتال، 
کشور برتر قرار دارد. همچنین در مورد قوانین 
اجتماعی  حمایت  و  اجتماعی  سازگاری  و  کار 
و  انگلیس  نمارک،  دا ز  ا پس  چهارم،  رتبه 

سوئیس را دارد.
آلمان  گروه ها  تمام  میان  در  به طورکلی، 
موردبررسی  کشور   37 میانگین  از  باالتر  کمی 

در این گزارش بود.
که  کشوری   ١۰ امسال،  گزارش  طبق 
تاثیرات  از  بازیابی  برای  وضعیت  بهترین  در 
کروناویروس قرار دارند، دانمارک، فنالند، نروژ، 
و  آلمان  بلژیک،  نیوزیلند،  کانادا،  چین،  هلند، 

فرانسه هستند.

برترین اقتصادهای جهان در مسیر بهبودی از بحران کرونا

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رد الیحه بودجه 
سال آینده به صالح کشور هم نخواهد بود، گفت: 
بهتر است به جای انجام اقداماتی که نفعی برای مردم 
ندارد، راهکاری برای خروج از این وضعیت ارائه شده 
و اصالحات الزم در اختیار مسووالن گذاشته شود.

الیحه بودجه کل کشور، برنامه مالی یکساله 
بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  که  است  دولت 
تدوین می شود. الیحه بودجه پس از تصویب در 
هیات وزیران به مجلس ارائه و پس از تصویب و 
تأیید شورای نگهبان از مجلس به رئیس جمهوری 

ابالغ می شود.
براین اساس طبق سنوات گذشته دولت تدبیر 
و امید، سازمان برنامه و بودجه در شهریورماه کار 
بررسی بودجه سال ١4۰۰ را شروع کرد و ١2 آذرماه 
الیحه تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی شد 
و بالفاصله این الیحه با تمام جزییات که در ١7 
جلد تهیه شده بود در سایت سازمان برنامه و بودجه 

بارگذاری شد. 
اما از همان روز نمایندگان پیش از مطالعه کامل 
بودجه انتقاد خود را نسبت به آخرین الیحه بودجه 
قرن را شروع کردند و بارها از تریبون های مختلف 
بحث رد کلیات این الیحه را پس از اتمام تعطیالت 

نمایندگان مطرح کردند. 
درباره  اقتصادی  کارشناس  آرمان«  »بهمن 
بودجه سال آینده گفت: در حال حاضر کشور در 
شرایط معمول نیست و عالوه بر تحریم ها با شیوع 

بیماری کرونا نیز مواجه هستیم. 
وی افزود: پس از پیروزی انقالب و در دوران 
جنگ تحمیلی نیز سناریوهای مختلفی همچون ادامه 
یا توقف جنگ برای تدوین بودجه استفاده می شد و 

هم اکنون نیز مسائل روشن نیست. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع درآمدی 
بودجه گفت: میزان صادرات نفتی با توجه به شرایط 
تحریمی، میزان تحقق درآمد مالیاتی وفروش دارایی 

به عنوان منابع درآمدهای دولت هرسه ابهام دارند و 
میزان آنها مشخص نیست. 

وی تصریح کرد: واگذاری دارایی ها همواره با 
مخالفت هایی روبه رو بوده است و حتی شرکت های 
که در بورس پذیرفته می شوند باید 2٥ درصد سهام 
خود را در بورس عرضه کنند اما شاهد هستیم که 
فقط پنج درصد سهام خود را عرضه می کنند و یا 
عزم جدی برای خصوصی سازی شرکت ها وجود 
ندارد و مخالفت هایی در بحث خصوصی سازی 
شرکت های هفت تپه و موارد دیگر را دراین سال ها 

مشاهده کردیم.
آرمان در ادامه افزود: البته دولت و مجلس شورای 
مثبتی همچون  اقدامات  این سال ها  در  اسالمی 
جلوگیری از برداشت از صندوق توسعه ملی برای 
صرف هزینه های دولت و یا درنظر گرفتن  دوره 
تنفسی برای ایجاد پاالیشگاه ها برای استفاده سرمایه 

گذرتان در نظر گرفته شد که اقدام مناسبی بود. 

کارشناس اقتصادی:
رد الیحه بودجه 1۴00 به صالح کشور نیست



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1636- چهارشنبه 3 دی 41399

 ۱۲۵ هزار خدمات غیر حضوری در شرکت گاز ایالم  انجام شد
لهی  ا شمس  س  عبا
مدیرعامل شرکت گاز استان 
با  خبرنگاران  جمع  در  ایالم 
سال  ابتدای  از  گفت:  خبر  این  اعالم 
شیوع  با  همزمان  و  تاکنون  جاری 
بصورت  خدمات  انجام  کرونا  بیماری 
غیرحضوری در دستور کار شرکت قرار 
جاری  سال  اول  ماهه   ٩ در  و  گرفت 
١2٥ هزار درخواست خدمت مشترکین 
خدمت  میز  طریق  از  رجوع  ارباب  و 
ممکن  زمان  حداقل  در  حضوری  غیر 
این  که  است  شده  انجام  و  پیگیری 
درصدی   ٩٦ مندی  رضایت  موضوع 

آنان شده است.وی افزود: طی بررسی های انجام 
از عملکرد  ارباب رجوع  از ٩٦ درصد  شده بیش 
میز خدمت الکترونیکی این شرکت رضایت دارند.

به  اشاره  با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در  شرکت  این  الکترونیکی  خدمت  میز  اینکه 
بدلیل  داشت:  اظهار  است،  فعال  رسانی  خدمات 
از  جلوگیری  و  کرونا  منحوس  ویروس  شیوع 

میز  بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت  و  تجمعات 
خدمت الکترونیکی در این مجموعه فعال گردیده 
خود  مشکالت  بتوانند  راحتی  به  رجوع  ارباب  تا 

را مطرح کنند.
وی ادامه داد: شرکت گاز استان از طریق راه 
 )crm( با مشتریان  ارتباط  اندازی سامانه جامع 
به صورت الکترونیکی به کلیه مشترکین بصورت 

غیرحضوری خدمات ارائه می کند.

وی تصریح کرد: در راستای توسعه 
میز خدمت الکترونیکی و خدمات دهی 
با  ارتباط  جامع  سامانه  غیرحضوری 
شامل  مختلف  طریق   ٥ از  مشتریان 
سایت  وب   ،CRM اینترنتی  سامانه 
و  گویا  تلفن  پیامکی،  سامانه  شرکت، 
اپلیکیشن اندروید تلفن همراه اقدام به 
خدمات دهی غیرحضوری به مشترکان 

و ارباب رجوع می کند.
وی خاطرنشان کرد: انجام خدمات 
صرفه  بر  عالوه  غیرحضوری  بصورت 
و  انجام  در  تسریع  زمان،  در  جویی 
پیگیری امور، دقت در انجام خدمات ، 
کاهش ترددهای حضوری برای مشترکین ، سبب 
ایجاد رضایتمندی نیز برای این مجموعه می گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: در 
سامانه مذکور نوع خدمت شامل دریافت و پرداخت 
آنالین قبض بصورت پیامک، درخواست استعالم، 
شکایات ، انتقاد، پیشنهاد ، پاسخ به استعالمات و 

غیره قابل انجام می باشد.

اداری  تحول  و  نوسازی  مدیریت  سرپرست  انتصاب 
شهرداری رشت

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
عنوان  به  محجوب  نرجس  حکم  این  پایه  بر  رشت،  شهرداری 
منصوب  شهرداری  اداری  تحول  و  نوسازی  مدیریت  سرپرست 
شد.شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این سرپرست جدید 
شهرداری اظهار امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان 
صرفه  رعایت  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  از  گیری  بهره  با  و 
کلیه ظرفیت های  از  مندی  بهره  و همچنین  و صالح شهرداری 
موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح 
وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.شایان ذکر است که نرجس 
محجوب پیش از این، مدیریت اداره مطالعات و پژوهش شهرداری 

رشت را بر عهده داشت.

اختصاص ۴9 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه 
های آبرسانی شهرستان سیاهکل

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب گیالن؛ مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر گفت: آب 
آشامیدنی بخشی از شهر سیاهکل و تعدادی از روستاهای اطراف آن از 
تصفیه خانه بزرگ آب سنگر در حال تامین است که در برخی از ایام 
سال با توجه به ساخت و سازهای صورت گرفته و حضور گردشگران، 
شاهد افزایش مصرف و کمبود آب شرب هستیم.سید محسن حسینی 
افزود: به منظور جبران کم آبی این مناطق 2 باب مخزن ذخیره در 
مجموع به حجم ٥ هزار مترمکعب در دست ساخت است که با بهره 
برداری از آن مشکل اُفت فشار آب شرب مشترکین تحت پوشش 
برطرف می شود.وی گفت: همچنین با بهره برداری از فاز دوم تصفیه 
خانه آب سنگر تا پایان امسال نیز فشار آب آشامیدنی شهر سیاهکل 
و تعداد زیادی از روستاها تقویت می شود.حسینی با اشاره به اینکه 
از محل صندوق  بالغ بر 3٥ میلیارد ریال  اعتباری  در سال جاری 
آبرسانی ١7 روستایی شهرستان  برای احداث مجتمع  توسعه ملی 
سیاهکل اختصاص یافته، افزود: ١4 میلیارد ریال نیز برای اجرای 

طرح آبرسانی به 7 روستای این شهرستان پیش بینی شده است.
 

شهرداری به محالت کم برخوردار رشت توجه ویژه ای 
دارد

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت، شهردار رشت در حاشیه بازدید از محالت دخانیات 
و ولکس با بیان اینکه بازدیدهای میدانی و دیدار چهره به چهره با 
مردم بدون شک آثار و تبعات بسیار خوبی برای شهر رشت و رفع 
مشکالت آن به دنبال دارد عنوان کرد: ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر 
و باخبر شدن از مطالبات به حق مردم و شهروندان رویکردی است 
که بنده به آن اعتقاد داشته و نتایج آن را بسیار مثبت می دانم.احمدی 
حضور خود در دو محله دخانیات و ولکس و گفت وگو با برخی از 
اهالی این مناطق را سازنده و بسیار راهگشا خواند و تصریح کرد: 
اطالع  و  شناسایی ضعف ها  عملکرد،  میدانی، سنجش  بازدیدهای 
شهری  مدیریت  مقوله  اصلی  اهداف  جمله  از  امکانات  از کمبود 
محسوب می شوند.وی توزیع مناسب اعتبارات و بودجه در کل شهر 
را از دیگر تبعات مثبت بازدیدهای میدانی دانست و یادآور شد: ٥٥ 
محله در سطح شهر رشت وجود دارد بنابراین ما در مجموعه مدیریت 
شهری خود را موظف می دانیم که بر اساس اعتبارات، اولویت ها و با 
هدف رفع کاستی های موجود به این دسته از محالت توجه کنیم.

گوگرد  بازیافت  اول  واحد  اساسی  تعمیرات  اتمام 
پاالیشگاه گاز ایالم بدون حادثه

 مسعود مرشدی رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم از 
پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره واکنش و تعداد ٦ تجهیز 
دیگر واحد تولید گوگرد شماره یک در آذرماه سال جاری خبر داد و 
گفت : با صرف بیش از دو هزار و ٦۰۰ نفر ساعت کار بدون حادثه، 

مورد تعمیر قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه با وجود محدودیت های ناشی از رعایت 
پروتکل های بهداشتی کوید ١٩ و همچنین بارندگی و نیز حجم باالی 
تعمیرات یادشده که معمواًل در واحدهای گوگرد دشواری و پیچیدگی 
های خاص خود را دارد، با ثبت مدت 23 روز تا برگشت واحد به تولید 
از 2۰ آبان ماه سال جاری شروع تعمیرات پیش بینی شده بدون حادثه 

انجام و این واحد تولیدی در اختیار واحد بهره برداری قرار گرفت.
رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم اظهار داشت : در انجام 
تعمیرات مذکور عالوه بر واحد تعمیرات، واحدهای بازرسی فنی، بهره 
برداری، حمل و نقل، ایمنی و آتش نشانی، مهندسی و امور کاال نیز 

مشارکت داشتند.

شاغل  پرستاران  از  خراسان  فوالد  مدیرعامل  تجلیل 
در شرکت 

مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان با حضور در میان کارکنان 
واحد اورژانس شرکت به مناسبت روز والدت حضرت زینب و گرامی 
داشت مقام پرستار، با اهدای شاخه ای گل از زحمات پرستاران و 

کادر درمان این واحد قدردانی کرد.
فوالد  اورژانس  واحد  در  شاغل  درمانی  کادر  از  تجلیل  آیین 
و  شد  برگزار  شرکت  ارشد  مدیران  از  جمعی  حضور  با  خراسان، 
به  همکاران  این  های  تالش  و  زحمات  از  قدردانی  با  مدیرعامل 
ویژه، اقدامات صورت گرفته در راستای مهار اپیدمی کرونا در سال 
جاری، این تالش های ارزنده را عامل توفیق مجتمع فوالد خراسان 

به عنوان یکی از مجموعه های بزرگ صنعتی دانست.
کسری غفوری در این مراسم که با حضور مدیران حراست، 
بهداشت و محیط  روابط عمومی، دفتر حوزه مدیریت،   »ایمنی، 
زیست )HSE(« در محل اورژانس شرکت  برگزار شد، اظهار داشت: 
مجتمع فوالد خراسان از ابتدای شیوع بیماری کووید١٩ هم در داخل 
مجموعه و هم در راستای کمک به جامعه پیرامونی خود در شهرستان 
های نیشابور، فیروزه و زبرخان کوشیده است یاور و مددکار کادر 
پرتالش درمان باشد و زحمات همکاران پرستار ما در داخل سایت 

فوالد خراسان نیز ارزنده و موثر بوده و فراموش نخواهد شد.  

کارخانه آساک قوچان به چرخه تولید و مردم برگشت

گروه خبری استان خراسان رضوی شهرستان قوچان حمیدرضا 
خالقی

کارخانه  بزرگ ترین  مجدد  راه اندازی  از  قوچان  مردم  نماینده 
به  کارخانه  برگشت  و  شهرستان  این  در  خاورمیانه  دوچرخه سازی 

مردم خبر داد.
کارخانه دوچرخه سازی قوچان با نام آساک دوچرخ که برگرفته از 
نام قدیمی و تاریخی قوچان، در زمانی که راه اندازی شد به عنوان 
استفاده  راستای  در  و  خاورمیانه  دوچرخه سازی  بزرگ ترین کارخانه 
از حمل و نقل پاک و کاهش مصرف بنزین راه اندازی شد، اما این 
کارخانه بعد از چند سال فعالیت، دچار رکود و در نهایت تعطیلی و 

ورشکستگی شد.
اهالی این شهرستان اعالم می کردند، به دلیل فسادی که در این 
کارخانه اتفاق افتاده، کارخانه عمداً به تعطیلی و ورشکستگی کشانده 
شده و کارخانه ای که در حدود 2۰ هکتار زمین های زراعی قوچان 

راه اندازی شده بود، عماًل گرد تعطیلی و بیکاری بر آن نشسته بود.
دوباره  راه اندازی  بر  مبنی  اجتماعی  در شبکه های  خبری  اخیراً 
کارخانه آساک دوچرخ منتشر شد، برای صحت و سقم این خبر با علی 
آذری نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 
عمران و اصل ٩۰ مجلس شورای اسالمی تماس گرفتیم، که وی نیز با 
تأیید اینکه کارخانه درحال حاضر با حداقل نیرو یعنی حدود 7۰ تا 8۰ 
نفر راه اندازی شده و فعال خط مونتاژ دوچرخه آن راه افتاده است، گفت:  
این کارخانه که از سال ٥٩ـ ٥8 در راستای سیاست کاهش آلودگی و 
مصرف بنزین و با مشارکت مردم قوچان از طریق پذیره نویسی سهام 
آن آغاز شده بود، احداث این کارخانه سال ها طول کشید تا اینکه در 

زمان دولت اصالحات به بهره برداری رسید.
موج  تأثیر  تحت  متأسفانه  بهره برداری،  از  بعد  گفت:  وی 
خصوصی سازی و واگذاری ها، کارخانه  دوچرخه سازی قوچان که در 
سال 84 به قیمت کارشناسی بین ٦ تا 8 میلیارد تومان ارزش گذاری 
شده بود، متأسفانه به یک فرد به قیمت ١2۰ میلیون تومان یعنی یک 
صدم آن واگذار شد و متأسفانه به دلیل نداشتن اهلیت روند تولید در 

این کارخانه رو به افول نهاده تا در نهایت به تعطیلی کشانده شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:  برند آساک دوچرخ در سطح 
بازارهای جهانی شناخته شده بود و دوچرخه های تولیدی کارخانه قوچان 
هم در بازارهای داخلی و هم بازارهای صادراتی خوش درخشیده بود 
و روزگاری 32 نوع دوچرخه در مجتمع دوچرخه سازی قوچان تولید 
می شد و و این کارخانه ٥۰۰ نفر به صورت اشتغال مستقیم و ٥۰۰ 
نفر اشتغال غیرمستقیم در بازار توزیع و حمل و نقل ایجاد کرده بود 

و اکنون کارخانه به لطف مقامات شهر دوباره راه اندازی شده است.
و  می دهیم  فوق العاده تشکیل  حال حاضر مجمع  گفت: در  وی 
کارخانه را به سمت دوچرخه های هیبریدی سوق می دهیم که هم بازار 

داخل و هم بازار صادراتی را دوباره در تصرف خود در آورد.
به گفته این عضو کمیسیون اصل ٩۰، ظرف 2۰ سال گذشته به 
خاطر تعطیلی و کم رونقی کارخانه دوچرخه سازی قوچان لطمات زیادی 
به شهرستان قوچان وارد شد و االن با تشکیل ستاد تدبیر تالش داریم، 
تمام ظرفیت های کارخانه دوچرخه سازی فعال شود و منویات مقام معظم 
رهبری در جهش تولید در این شهرستان قوچان به مرحله عمل برسد.

آذری همچنین در مورد اینکه چه کسانی در ستاد تدبیر شهرستان 
قوچان قرار دارند گفت: یک نفر از ستاد رفع موانع تولید از استانداری 
خراسان رضوی، خود دادستان شهرستان قوچان، نماینده شهر و یا یک 
نفر از جانب وی و همچنین یک نفر از حوزه امنیتی شهرستان در این 
ستاد حضور دارند و تالش بر این است که از ظرفیت تخصصی افراد 
توانمند در سطح کشور یکی دو نفر انتخاب و از توان آنها استفاده شود.

است،  چگونه  کارخانه آساک دوچرخ  ماهیت  اینکه  مورد  در  او 
گفت: کارخانه با ماهیت سهامی عام است که حدود 8 درصد از سهام 
مربوط به مردم قوچان است که حدود ١۰ هزار نفر از مردم از اوایل 
انقالب با پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری جهت احداث کارخانه 
در این کارخانه شریک بودند و حدود ٩2 تا ٩3 درصد مربوط به فردی 
بود که این کارخانه را از سازمان خصوصی سازی گرفته بود و اکنون 
برای جبران مافات به شهرستان و مردم قوچان این کارخانه را به نفع 

مردم قوچانصلح کرد.
اینکه ارزش امروز کارخانه دوچرخه سازی قوچان  وی در مورد 
چقدر است، گفت:  ارزش تقریبی کارخانه بر اساس تخمین کارشناسی 
حدود ١3۰۰ میلیارد تومان است که هم اکنون کارخانه به نفع مردم 

قوچان صلح شده است.
وی همچنین گفت:  متأسفانه فردی که کارخانه دوچرخه سازی 
قوچان را خریده و به ورشکستگی کشانده بود، برخی از مجموعه های 
دیگر مانند لوازم خانگی اطلس، کشت و صنعت ٥١ مشهد، تایرسازی 
بجنورد را هم به تعطیلی کشانده بود و اکنون سعی دارد، برای جبران 
مافات خسارت به شهرستان قوچان این کارخانه را به مردم قوچان 
واگذار کند. آذری در پایان گفت: به عنوان نماینده مردم قوچان از 
تالش های آقای ولی دخت دادستان قوچان و نیز حمایت های کامل 
آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه و مسؤول اطالعات و امنیت قوچان 
کمال تشکر را دارم. وی همچنین در مورد کارخانه کاشی توس که 
در شهرک صنعتی قوچان قرار دارد گفت:  این کارخانه در حال حاضر 

فعالیت می کند و به مقدار تولید برگشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تالش ما بر این است که 
حدود ١۰ تا ١٥ درصد از عواید کارخانه دوچرخه سازی آساک قوچان 
صرف محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال جوانان در شهر و روستای قوچان 
بشود و در آینده سهام این کارخانه را سعی می کنیم از طریق بازار بورس 

به عامه مردم واگذار کنیم.

زمین ایران 

 : وزی  نور مد  حا  - مرکزی 
اراک  در  شهردار  شفیعی  محمدکریم 
حاشیه افتتاح پیاده راه خیابان امیرکبیر 
اراک با اشاره به پروژه پیاده راه سازی 
این  کرد:  اظهار  اراک،  شهر  مرکز  در 
ارامنه  راه  تا سه  ارگ  میدان  از  پروژه 
و اطراف بازار تاریخی اراک در فازهای 
واقع  در  و  شود  می  اجرایی  مختلف 
گفتمان  توسعه  و  تردد  برای  محلی 

شهری خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای فاز اول این 
بودجه  تومان  میلیارد   ١7 حدود  پروژه 
در نظر گرفته شده است، گفت: در فاز 

نخست میدان شهدا، خیابان امیرکبیر، یک سوم 
خیابان محسنی، میدان ارگ و خیابان حصار باید 
تا سال آینده پیاده راه شود و در فاز دوم خیابان 

مخابرات، میدان شهدا، خیابان بهشتی تا میدان 
هفت تیر پیاده راه می شود.

برای  شده  صرف  هزینه  اراک  شهردار 
 ٥ حدود  اراک  امیرکبیر  خیابان  شدن  پیاده راه 

میلیارد تومان دانست و گفت: پیاده راه 
مردم  برای  برداری  بهره  آماده  کامال 
معارضاتی  و  تمامی مشکالت  و  است 

که وجود داشت نیز رفع شد.
شفیعی با بیان اینکه مرحله بعدی 
فاز نخست، پیاده راه شدن ضلع شمالی 
میدان شهداست و روبروی بازار که به 
راه  پیاده  کار  تا  شود  می  کاور  زودی 
سازی آغاز شود، درخصوص کف سلزی 
صورت گرفته در خیابان محسنی گفت: 
کف سازی تا میدان ارگ ادامه خواهد 
داشت و سپس به خیابان حصار متصل 
می شود و در این راستا یک سوم خیابان 
کف سازی و سپس باید پیاده رو فعلی و کوچه 
ها با افزایش ارتفاع نیز سنگ فرش و به پیاده 

راه متصل شود.

شهردار اراک:
پیاده راه خیابان امیرکبیر اراک به بهره برداری رسید

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل گفت: طبق اعالم نظر کارشناسان 7۰ درصد علت 
تصادفات جاده ای منجر به فوتی، جرحی و خسارتی 

عامل انسانی است و باید فرهنگ درست 
رانندگی کردن در جامعه ارتقاء یابد. وثوقی 
عامل انسانی، جاده و وسائل نقلیه را سه عامل 
مهم در حادثه و تصادف رانندگی برشمرد و 
افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته 
نقش جاده ها در تصادفات رانندگی فقط ١۰ 
درصد است که تالش می شود با رفع و 
اصالح معایب نقاط حادثه ساز و حادثه خیز 

این مقدار کاهش یابد.
نقاط  معایب  اینکه  بیان  با   وی 
برطرف  اردبیل  جاده های  خیز  حادثه 
می شود، اظهار داشت: 2٥ نقطه حادثه 

که  شدند  شناسایی  استان  های  جاده  در  خیز 
بیشتر تصادفات جاده ای در این مسیر ها روی 
معایب ١2  تعداد  این  از  کرد:  بیان  میدهد. وی 
معایب  و  شده  اصالح  و  رفع  خیز  حادثه  نقطه 
هشت نقطه در دست اصالح و معایب مابقی نقاط 
نیز در صورت تامین اعتبار در آینده نزدیک رفع 
و اصالح خواهد شد.وی اضافه کرد: با برطرف 
کردن معایب نقاط حادثه خیز و احداث بزرگراه 
ها در استان می توان میزان تصادفات را در جاده 

ها کاهش داد.
وضعیت ماشین آالت راهداری استان اردبیل 

مطلوب نیست
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 

ماشین  وضعیت  اینکه  بیان  با  اردبیل  استان 
متوسط  گفت:  نیست،  مطلوب  راهداری  آالت 
عمر ماشین آالت سنگین راهداری در استان 2٥ 

سال و میانگین عمر ماشین آالت نیمه سنگین 
هم 23 سال است.

آماده  و  اساسی  تعمیر  بر  عالوه   وثوقی 
سازی ماشین آالت راهداری از تخصیص اعتبار 
سبک  ماشین آالت  دستگاه  چندین  خرید  برای 
و  مردم  به  خدمات  افزایش  با هدف  سنگین  و 
داد. خبر  استان  ارتباطی  های  راه  در  رانندگان 

وی افزود: امسال برای نوسازی و خرید ماشین 
آالت راهداری استان ١٥۰ میلیارد ریال اختصاص 
یافته که در آینده نزدیک ماشین آالت مورد نیاز 

خریداری خواهد شد. 
8۰ گروه راهداری در جاده های استان اردبیل 

مستقر هستند 

جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
ای استان اردبیل با بیان اینکه امسال در طرح 
زمستانی 8۰ گروه راهداری برای خدمات رسانی 
استان  جاده های  و  راهدارخانه ها  در 
 23۰ مجموع  در  گفت:  هستند،  مستقر 
سنگین  و  سبک  آالت  ماشین  دستگاه 
راهداری برای ارائه خدمات به رانندگان 
و مسافران در ایام زمستان در راه های 
اند.وثوقی  شده  مستقر  استان  ارتباطی 
و  سواری  سبک  خودروهای  افزود: 
و  مکانیکی  بیل  بولدزر،  لودر،  وانت، 
کریدر، ماشین آالت نیمه سنگین شامل 
انواع کمپرسی، تریلی، کامیونت و سایر 
طرح  این  در  راهداری  ویژه  تجهیزات 
با اشاره به  تدارک دیده شده است.وی 
آمادگی اکیپ های راهداری در استان بیان کرد: در 
طرح زمستانی امسال هم اکنون 42۰ نفر نیروی 
راهداری در گردنه ها، محورها و راهدارخانه های 
استان مستقر هستند تا در مواقع نیاز و ضروری 
به مردم و رانندگان ارائه خدمت کنند.وی اضافه 
کرد: همچنین 28 هزار تن شن و نمک خریداری 
شده و در انبارها و راهدارخانه های استان برای 
شده  ذخیره سازی  ضروری  مواقع  در  استفاده 
از  تا  خواست  استان  شهروندان  از  است.او 
صورت  در  و  خودداری  غیرضروری  سفرهای 
ضرورت با رعایت سرعت مطمئنه حرکت کرده 
و خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از جمله 

زنجیرچرخ مجهز کنند.

علت بیشتر تصادفات جاده ای عامل انسانی است

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان با بیان اینکه مراکز درمان اعتیاد تحت 
پوشش دو نهاد دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی 
فعالیت دارند اظهار می کند: در حال حاضر 8۰ 
اعتیاد، ٥7 مرکز درمان  بازتوانی  مرکز بهبود و 
اعتیاد سرپایی با متادون، یک مرکز الگوی جامع 
درمان اعتیاد، یک مرکز اجتماع درمان مدار زنان، 
پنج مرکز گذری، دو مرکز سرپناه شبانه برای زنان 
و مردان، دو مرکز توانمندسازی زنان و مردان، 
سه موبایل سنتر و دو کانکس که به مرکز ارائه 
اعتیاد  خدمات سیار در خصوص کاهش آسیب 

می پردازند.
سمیه کریمی با اشاره به فعالیت سه کمپ 
درمان اعتیاد ویژه زنان در استان اصفهان ابراز 
زنان  ویژه  اعتیاد  در حال حاضر کمپ  می کند: 

کاشان تعطیل و دیگر مراکز فعال هستند.
وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر فراخوان 
راه اندازی کمپ ترک اعتیاد زنان را اعالم کردیم، 
اضافه می کند: در این خصوص داوطلبانی اعالم 
آمادگی کرده اند که در حال بررسی پرونده این 
نتایج بررسی ها اعالم  افراد هستیم و به زودی 

خواهد شد.
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان 
درمان  مراکز  تعرفه های  خصوص  در  اصفهان 
تأمین اجتماعی می گوید: این تعرفه ها از سوی 
معاون اول رئیس جمهور مصوب و ابالغ می شود.

در  دارو  توزیع  روند  خصوص  در  وی 
دارو  توزیع  ابراز می کند:  اعتیاد  مراکز درمان 
توسط  و  متادون  با  درمان  مراکز  در  تنها 
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت 

بدون  درمان  کمپ ها  در  اما  می شود  انجام 
است. پرهیزمدار  و  دارو 

مراکز  بودن  درآمدزا  خصوص  در  کریمی 
درمان اعتیاد اظهار می کند: اعتیاد بیماری جسمی، 
روانی، اجتماعی و معنوی است و باید در درمان 
همه موارد در نظر گرفته شود؛ در تمام دنیا در 
دارند  بیماری  عود  بیماران  نیز،  شرایط  بهترین 
اما تالش ما استفاده از مدل های مختلف درمان 
برای درمان موفق است و برای بیمار و درمانگر 

مدل های مختلفی معرفی می شود.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان الگوی 
ادامه  کرده ایم،  اجرایی  را  اعتیاد  ترک  جامع 
درمان  معتاد  تعداد  چه  بگوییم  اینکه  می دهد: 
می شوند نیاز به کار تحقیقاتی دارد و باید در این 

زمینه پژوهش های مورد نیاز انجام شود.

فعالیت 3 کمپ درمان اعتیاد ویژه زنان در اصفهان
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
روستای  جدید  سایت  به  آبرسانی  پروژه  گفت: 
پیشرفت  با  سیروان  شهرستان  چم شیر  سیل زده 

٩۰ درصدی در دست اجراست.
 نوراهلل تیموری اظهار داشت: شبکه توزیع آب 

این روستا به طول ١۰ کیلومتر و خط انتقال آن 
به طول یک هزار و 8۰۰ متر با پیشرفت فیزیکی 

مناسب در مراحل پایانی کار قرار دارد.
این  مترمکعبی   ٥۰۰ مخزن  احداث  از  وی 
برای  ریال  میلیارد   3۰ افزود:  و  داد  خبر  پروژه 

تکمیل این طرح آبرسانی روستایی هزینه خواهد 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  شد.مدیرعامل 
ایالم، یادآور شد: با تالش های بی وقفه پیمانکار 
مربوطه این پروژه آبرسانی به زودی تکمیل شده 

و به بهره برداری می رسد.

تولید  فرایند  در  توقفات  چشمگیر  کاهش  منظور  به 
صورت گرفت؛ 

طراحی و ساخت پیچ و مهره های کامپوزیت در قسمت 
ثانویۀ کوره های قوس الکتریکی 

با تکیه بر توان و ظرفیت کارشناسی فوالد مبارکه و با همکاری 
شرکت های سازندۀ داخلی، برای اولین بار در قسمت ثانویۀ کوره های 
قوس الکتریکی طرح استفاده از پیچ و مهره های کامپوزیت به جای 

پیچ و مهرۀ استیل ضدمغناطیسی با موفقیت انجام شد. 
رئیس گروه فنی نگهداری و تعمیرات ناحیۀ  فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم در گفت وگو با خبرنگار فوالد، ضمن اعالم خبر 
طراحی و ساخت پیچ و مهره های کامپوزیت که نگهدارندۀ کابل های 
آبگرد جریان باال در قسمت ثانویۀ کوره های قوس الکتریکی است، 
گفت: در واحد فوالدسازی، نگهدارندۀ )ساپورت( ثانویۀ کابل های 
تمام فلزی  ساختار  )High Current(، یک  باال  جریان  آبگرد 
است که بر  دیوارۀ بتونی   اتاق  ترانسفورماتور هر کوره نصب و 
مهار شده و وظیفۀ آن نگه داشتن و تحمل وزن تجهیزات انتقال 
انرژی الکتریکی جریان باال )8٥ کیلو آمپر( از ثانویۀ ترانسفورماتور   

به کورۀ قوس است.
یوسف اسماعیل زاده با اشاره به نقش این تجهیزات در انتقال 
نگهدارندۀ  از ساپورت  الکتریکی خاطرنشان کرد: بخشی  جریان 
این تجهیزات همواره به طور اجتناب ناپذیر تحت ولتاژ   و   برق دار 
است و درعین حال بخش دیگر ساپورت که به دیوارۀ بتونی متصل 
و مهار شده باید بدون برق باشد.وی در ادامه یادآور شد: در قسمتی 
الکتریکی شامل  از یک مجموعه عایق  از اتصاالت این ساختار 
عایق های صفحه ای، واشری، لوله ای و ١8 مجموعۀ پیچ و مهرۀ 

استیل ضدمغناطیسی استفاده شده است.
در همین خصوص علی علیخانی، کارشناس فرایند نگهداری  
در  گفت:  مداوم  ریخته گری  و     فوالدسازی  ناحیۀ  تعمیرات  و  
قسمت کوره های قوس الکتریکی، مشکل آرک زدگی این عایق ها   
و پیچ و مهره ها  ممکن است باعث بروز   توقفات و   از دست 
تبعات  به  اشاره  با  تولید شود.علیخانی  تناژ    قابل مالحظۀ  رفتن 
آرک زدگی عایق ها و پیچ و مهره ها در هر مرتبه گفت: هر بار باید 
به اجبار چند صد فعالیت تعمیراتی سنگین، با حجم زیادی از عملیات 
نصب داربست، جهت کار در شرایط دشوار   و  ارتفاع انجام گیرد تا 

در نهایت امکان شروع مجدد برای کوره فراهم شود.
و  فوالدسازی  ناحیۀ  تعمیرات  و  نگهداری  فرایند   کارشناس 
ریخته گری مداوم در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند با اجرای اقدامات 
اصالحی نظیر تغییر جنس و ابعاد عایق ها، برخی از موارد آرک زدگی 
را می توان برطرف کرد، اما در نهایت تصمیم بر این شد که برای اولین 
بار و در دشوارترین مرحله، برای این سؤال پاسخ مناسب بیابیم که آیا 
می توان جنس پیچ و مهره های استیل را که تحت تنش و بار مکانیکی 
قرار دارند تغییر داد و به جای آن پیچ و مهره هایی از جنس کامپوزیت، 
تفلون یا هر مادۀ دیگری که ذاتا عایق الکتریکی باشد استفاده کرد؟

در ادامه، عبدالرسول نوروزی، کارشناس طراحی و مهندسی 
قطعات و تجهیزات، در پاسخ به این سؤال و توضیح فرایند طی شده 
تیم  با مشارکت واحد مهندسی قطعات و تجهیزات، یک  گفت: 
کارشناسی باتجربه تشکیل و با حمایت رؤسای مربوطه و مدیریت 
گسترش  و  وقوع  نحوۀ  به  مربوط  اطالعات  اول،  فاز  در  ناحیه، 
آرک زدگی جمع آوری شد. در فاز دوم، اطالعات فنی تجهیزات، میزان 
بار مکانیکی، نیرو   و گشتاورهای وارده بر تجهیزات و اتصاالت 
ساپورت استخراج گردید و در فاز سوم، تمامی محاسبات الزم از ابتدا 
انجام گرفت و در نهایت پروسۀ ساخت پیچ و مهره از جنس عایق 
الکتریکی بر اساس طراحی و ابعاد خاصی که توسط تیم کارشناسی 
تهیه شده بود، با کمک یکی از سازندگان توانمند داخلی آغاز شد.

معاون صنایع دستی استان مرکزی:
ملی  مسابقه  به  مرکزی  استان  از  اثر   ۱۲ راهیابی 

صنایع د      ستی منسوخ شده
گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  صنایع دستی  معاون 
اثر   ١2 یابی  راه  و  انتخاب  از  مرکزی  استان  صنایع دستی  و 
صنایع دستی استان به مسابقه ملی »طراحی و ساخت رشته های 
اخیر  د      ر سال های  افزود:  کاظمی  داد. قاسم  خبر  منسوخ شده« 
تالش هایی برای احیای صنایع د      ستی فراموش شد      ه د      ر استان انجام 
شد      ه و این راستا ١2 اثر منسوخ شده در استان به مسابقه ملی 
طراحی و ساخت رشته های صنایع دستی منسوخ شده راه یافتند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان مرکزی یادآورشد: چاقو سازی با تکنیک فوالد 
جوهری مربوط به دوره صفوی، نگارگری، نقاشی پشت شیشه، 
سوتک گلی، مشبک فلز، کاشی معرق و کاشی 7 رنگ و لعاب پریده 
شماری از این رشته هاست.کاظمی افزود: همچنین اثری به نام پاژن 
با نماد تصاویر قوچ شکاری که به صورت سنگ نگاره در منطقه 7۰ 
قله حک شده است در آثار ارسالی وجود دارد و در بین آثار ارسالی 
در رشته های از یاد رفته صنایع دستی هنرمند خوش ذوقی تصویر 

سردار سلیمانی را با هنر سوخت روی چوب حک کرده است.
اثر   ١2 داشت:  اظهار  مرکزی  استان  صنایع دستی  معاون 
منتخب، از بین 3٥ اثر ارسالی انتخاب شده اند و اکنون قرار است 
د      ر سطح ملی »مسابقه طراحی و ساخت با محوریت صنایع د      ستی 
د      ر حال فراموشی« به رقابت گذاشته شود و در نهایت از سه اثر 

منتخب در سطح ملی تقدیر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم؛
9۰ درصد پروژه آبرسانی به سایت جدید روستای چم شیر اجرایی شد

آمادگي کامل منطقه ۴ عملیات انتقال گاز براي عبور 
ایمن از زمستان 

 گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز با اعالم آمادگی کامل برای 
انتقال پایدار و مطمئن گاز در زمستان، گفت: با توجه به آغاز موج سرما 
در سطح استانهاي تحت پوشش این منطقه و با برنامه ریزی انجام 
شده، هیچ نگراني براي تامین گاز مصرفي براي مشترکین وجود ندارد. 
گاز،  انتقال  این که منطقه چهارعملیات  بیان  با  محمد کامل 
سه استان خراسان رضوي ،شمالي،جنوبي وقسمتي از استان سمنان 
را با بهره گیری از سه تاسیسات تقویت فشار گاز و پنج مرکز بهره 
برداری خطوط لوله، زیرپوشش قرار داده است، افزود: گاز دریافتی 
از پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد )خانگیران( و همچنین رینگ کشور 
خطوط لوله با استفاده از پنج هزاروششصد کیلومتر خط لوله به شهرها، 
روستاها، نیروگاه ها و صنایع مستقر در این استان ها ارسال می شود.

به  و دشت  فاروج  رضوي،  هاي  ایستگاه  گفت:  کامل  محمد 
عنوان تاسیسات تقویت فشار گاز و نیشابور، بجنورد، گناباد، شاهرود 
و بیرجند نیز مراکز تعمیر و نگهداری منطقه چهارعملیات انتقال گاز 
به شمار می آیند که با استفاده از ١٩٥ ایستگاه حفاظت کاتدیک و 
38۰ شیر بین راهی، در شرایط آب و هوایی مختلف به ویژه فصل 
سرد زمستان، گاز مورد نیاز را به مبادی مصرف در استان های یاد 

شده انتقال می دهند.
وي میزان انتقال گاز درخطوط لوله منطقه چهار را وابسته به 
نیاز شرایط زمانی خواند و افزود: مقدار گازی که هم اکنون و با توجه 
به افزایش میزان مصرف در خطوط انتقال گاز این منطقه جریان 
دارد، ماهیانه در حدود دو میلیاردو صد میلیون مترمکعب است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ١۰۰ میلیون متر مکعب 

افزایش را نشان مي دهد .
مدیر منطقه چهار انتقال گاز تاکید کرد: این منطقه برای عبور 
انتقال  از هرگونه مشکل در حوزه  پیشگیری  و  امسال  از زمستان 
پیگ  موقع  به  اجرای  اندیشیده که  ای  ویژه  تمهیداتی  گاز،  پایدار 
انتقال،  یابی خطوط  نشت  کننده(،  تمیز  رانی  معمولی)توپک  رانی 
ایمن سازی خطوط به ویژه در محل عبور از رودخانه ها )نصب دیوار 
حائل بتنی، شمع کوبی، پوشش بتن مسلح اطراف لوله درمحل های 
روباز( و همچنین بازرسی های دقیق از تجهیزات و آماده نگاه داشتن 

تاسیسات تقویت فشار از آن جمله است.
از  گذر  براي  منطقه  این  کامل  آمادگي  به  اشاره  ضمن  وي 
،از تمام  با تمام تهمیدات انجام شده  سرماي امسال تصریح کرد: 
مشترکین خانگي گاز طبیعي خواستاریم تا با صرفه جویي ورعایت 
الگوي مصرف ، مارا در خدمت رساني بهتر به صنایع بزرگ و مادر 

استان یاري رسانند .

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد 
حذف و خارج سازی خطوط موازی از مدار توزیع در 

احمدآباد مستوفی

شهر  در  شبکه  توسعه  و  گذاری  لوله  های  پروژه  راستای  در 
از مدار توزیع  احمدآباد مستوفی ١١۰۰ متر شبکه موازی حذف و 

خارج شد . 
این خبر را مدیر امور آبفای شهر احمد آباد مستوفی اعالم کرد 
و گفت : در ارتباط با تامین و توزیع آب آشامیدنی مطلوب و ارتقاء 
سطح رضایتمندی شهروندان و مشترکین و همچنین به روز رسانی 
شبکه و انشعابات و پیشگیری از هر گونه پرت و هدرروی آب شرب 
، موضوع اصالح شبکه و همچنین اجرای خطوط انتقال آب با رعایت 
استانداردهای الزم در مناطقی که دارای خطوط و شبکه آبرسانی 
پوسیده و قدیمی می باشد  در دستور کار قرار گرفته و مطابق برنامه 

زمانبندی شده در حال انجام می باشد . 
محمد مشکات با اشاره به اجرای پروژه ی در حال انجام در 
این خصوص یادآور شد : عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه احمد 
آباد مستوفی از ابتدای سالجاری و تابحال با صرف هزینه های الزم 
از محل اعتبارات جاری و داخلی با استفاده از لوله های پلی اتیلن 
سایز ١١۰ میلی متری جمعا به طول 8٩۰ متر در خیابانهای چناران 
و هدایت و کوچه های منشعب انجام و به اتمام رسیده و در مرحله 

بهره برداری می باشد . 
مدیر امور آبفای شهر احمد آباد مستوفی یاد آور شد : در همین 
راستا و به منظور ارتقاء خدمات ١١۰۰ متر از خطوط و شبکه های 
موازی در خیابان گلشن نیز که موجب بروز مشکالت و افت کّمی 
و کیفی در امر تامین و توزیع آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین 

محترم می شد  حذف و از مدار توزیع خارج شد . 

مدیرکل   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: کرونا کاهش 4۰ درصدی تردد جاده ای 
را در استان رقم زده است که البته این خلوت 
را  تصادفات  و  سرعت  افزایش  ها  جاده  بودن 

به دنبال دارد.
اینکه مجموعه  به  اشاره  با  علی زندی فر  
راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان مرکزی 
با چالش مالی خاصی  در شرایط کنونی کشور 
همچون مطالبه پیمانکاران روبرو نیست، افزود: 
ثبات  عدم  و  خزانه  اسناد  وجود  هرحال  به  اما 

قیمت ها روند کاری را کند کرده است.
سال  کاری  برنامه  از  اینکه  بیان  با  وی 
حضور  عدم  صورت  در  و  نیستیم  عقب   ١3٩٩
پروژه ها  امانی  به صورت  اداره کل  پیمانکاران، 
را اجرایی می کند، افزود: سال گذشته این اداره 
کل عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت و حتی 
خسارات ناشی از سیالب سال های ٩7 و ٩8 نیز 
تقریبا رفع شده است و در جشنواره شهید رجایی 
نیز طی دو سال اخیر رتبه برتر را کسب کرده ایم.

بودجه  زندی فر تصریح کرد: سال گذشته 
از  ولی  بود  تومان  میلیارد   ٦7 کل  اداره  ملی 

وزارتخانه ها،  اختیار  در  عمومی  بودجه  طریق 
در  تنها  شد.  جذب  اعتبار  تومان  میلیارد   2١٥
برای  و  دارد  وجود  چالش  ماشین آالت  بخش 
خرید ماشین با توجه به اینکه باید از تولید داخل 

استفاده شود هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.
عمر  متوسط  ینکه  ا به  ره  شا ا با  وی 
ماشین آالت راهسازی در کشور 2٥ سال است، 
افزود: با توجه به محدودیت های واردات، از سه 
 7۰۰ خرید  برای  هپکو  شرکت  با  پیش  سال 
از  دستگاه گریدر قرارداد داریم که رقم قرارداد 
تومان  میلیارد   7 حدود  به  تومان  میلیون   ٩۰۰
رسیده است، اما هنوز این قرارداد با وجود آنکه 
اعتبار آن تامین شده، محقق نشده است. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
اضافه کرد: ساالنه سه تا چهار میلیارد تومان برای 
می شود  داده  تخصیص  ماشین آالت  نگهداری 
که برای نوسازی ناوگان کافی نیست، به همین 
دلیل تیم تعمیر ماشین آالت در اداره کل با کمک 
نیروهای بازنشسته هپکو فعال شده است که به 
جای پرداخت 4۰۰ میلیون تومان هزینه تعمیر 
ماشین آالت با استفاده از ظرفیت اداره کل، چیزی 
در حدود ١۰۰ میلیون تومان برای اینکار هزینه 

می شود، هرچند که 3١2 دستگاه ماشین آالت باید 
حداقل ٦۰ درصد نوسازی شود. 

الستیک  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  وی 
افزایش  آن  تبع  به  که  ماشین  یدکی  لوازم  و 
کرایه و حمل بار را به دنبال دارد، گفت: مسلما 
گرانی الستیک در وضعیت حمل و نقل بار تاثیر 
با  گیرندگان  تصمیم  باید  دلیل  همین  به  دارد 
اختصاص ارز دولتی به مشاغلی که با زندگی و 
آنها  از  ارتباط مستقیم است،  معیشت مردم در 

حمایت کنند.
زندی فر بیان کرد: استان مرکزی در حوزه 
توزیع الستیک وضعیت خوبی دارد به طوری که 
از ابتدای سال تاکنون 4٦ هزار حلقه الستیک توزیع 
شده است و در واقع تمام سهمیه استان دریافت 
شده است. وی در خصوص تاثیر کرونا در حوزه 
حمل و نقل اظهار کرد: کرونا میزان ترافیک در 
جاده ها را تا 4۰ درصد کاهش داد به طوری که 
ترددهای ٥٥۰ هزار خودرویی در جاده های استان 
این روزها به حدود 3٥۰ هزار دستگاه رسیده است، 
که البته این خلوت شدن جاده ای عواقبی چون 
افزایش سرعت تردد و در نتیجه افزایش شدت 

تصادفات را به دنبال دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

کرونا جاده های استان مرکزی را ۴0 درصد خلوت کرد

آکادمی ملی المپیک ایران جزو ١2 آکادمی 
لمپیک«  ا »آموزش  زمینه  در  جهان  برتر 

قرار گرفت.
از سوی آکادمی بین المللی المپیک، آکادمی  
ملی المپیک ایران جزو ١2 آکادمی برتر جهان 
از میان ١4٩ آکادمی عضو در زمینه »آموزش 

المپیک« قرار گرفته است.
آکادمی بین المللی المپیک  با ارسال نامه 
المپیک  ملی  آکادمی   ١2 های  فعالیت  از  ای 
کشورهای مختلف جهان از جمله آکادمی ملی 
فعاالن  بهترین  از  یکی  ایران،بعنوان  المپیک 

آنرا  و  نموده  تقدیر  المپیک  آموزش  زمینه  در 
الگویی برای دیگر آکادمی های المپیک جهان 

عنوان کرد.
در بخشی از نامه ارسالی آکادمی بین المللی 

المپیک آمده است:
ما قصد داریم شما را از صفحه به روز شده 
در  المپیک  المللی  بین  کمیته  جهانی  کتابخانه 

مورد آموزش المپیک آگاه سازیم.
از میان ارتباطات و منابع متعدد و ارزشمند 
سرتاسر جهان، ما فعالیت آکادمی ملی المپیک 
شما را بعنوان بهترین تجربه در مورد »آموزرش 

غنی  ارتباطی  بزار  ا یک  ارائه  با  المپیک« 
برگزیده ایم.

العاده خود  فوق  کار  به  که شما  امیدواریم 
الگویی  توانید  می  دهید.شما  ادامه  همچنان 
برای تمام آکادمی های ملی المپیک در سرتاسر 

جهان باشید.
١١ آکادمی برگزیده دیگر در این زمینه که 
از سوی آکادمی بین المللی المپیک مورد تقدیر 
قرار گرفته اند شامل کشورهای آرژانتین،کرواسی، 
نیوزلند،  اسپانیا،  پرتغال،  ژاپن،  آلمان،  فرانسه، 

کاستاریکا، استونی و لیتوانی هستند.

آکادمی ملی المپیک ایران جزو 12 آکادمی برتر جهان

درخشش شطرنج بازان 
ایران در مسابقات 

آنالین
سینا موحد و امیررضا پورآقاباال در فینال 
مسابقات آنالین نوجوانان جهان برای کسب 
نشان طال و مهدی غالمی اوریمی در دیدار 
به مصاف  برنز  نشان  برای کسب  بندی  رده 

حریفان خود خواهند رفت.
فدارسیون شطرنج اعالم کرد که مسابقات 
آنالین نوجوانان جهان، با درخشش فوق العاده 
شطرنج بازان نوجوان تیم ملی ایران در مرحله 

نیمه نهایی پیگیری شد.
موحد،  سینا  سال   ١۰ زیر  آزاد  رده  در   
نوجوانان شایسته ایران با شکست دادن اندی 
ریتینگ  با  آمریکا  ایاالت متحده  از  وارد  وود 
١٩7٥ با نتیجه قاطع 2 بر صفر دست به کار 
بزرگی زد و به فینال این رقابت ها راه یافت 
و  امروز برای کسب نشان طالی جهان پیکار 

خواهد کرد.
رضا  امیر  نیز  سال   ١٦ زیر  آزاد  رده  در 
ایران  ملی  تیم  ارزنده  نوجوان  پورآقاباال 
توانست حریف خود کاردوس خوزه گابریل از 
با نتیجه ٥/١ بر ٥/۰ شکست دهد  کلمبیا را 
و او نیز با راهیابی به فینال، برای کسب مقام 
نخست و تصاحب مدال طال به مصاف حریف 

خود خواهد رفت.
مهدی غالمی اوریمی  که در دور پیش 
پشت  را  روسیه  کشور  نامدار  بزرگ  استاد 
را  نتیجه  شایستگی  عین  در  بود  سرگذاشته 
، به حریف قدرتمند خود شانت  بر ۰/٥   ٥/١
سرگیسیان از ارمنستان واگذار کرد و از صعود 
به فینال رقابت ها بازماند تا برای کسب نشان 

برنز به مصاف حریف بعدی  خود برود.
شرکت   ١38۰ شرکت  با  ها  رقابت  این 
کننده از ١١4 کشور جهان به میزبانی کشور 

گرجستان در حال برگزاری است.
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برای تیمی که تا یک قدمی قهرمانی 
وضعیت  به  بازگشت  رفته،  پیش  آسیا 
عادی پس از یک شکست سخت بسیار 

دشوار است.
شکی نیست که موقعیت پرسپولیس در شرایط 
فعلی کمی به افسردگی پهلو بزند. آنها با گذر از 
موانع بسیار دشوار خود را به فینال آسیا رساندند و 
در شرایطی که در بازی مشخص شد که تیم مقابل 
به آن اندازه که درباره اش صحبت می شد، قدرتمند 
نیست، بازی را به اشتباه فردی واگذار کردند تا از 
مهم ترین بازی مسابقه یک سال گذشته خود با 

دست خالی به تهران بازگردند.
در این شرایط و در حالی که رقابت های لیگ 
برتر با برنامه فشرده برای پرسپولیس دنبال خواهد 
شد تا آن ها بازی های عقب افتاده را جبران کند 
و با تعداد بازی مساوی به مصاف استقالل بروند، 
افسردگی  این  با  مقابله  کادرفنی  اول  ماموریت 

و یاس است.
طبیعتاً بازیکنان پرسپولیس پیش از آغاز بازی 
رویای باال بردن مهم ترین جام آسیا و البته حضور در 
مسابقه جام باشگاه های جهان را در سر می پروراندند 
که همه این رویاها به سر آمده. آن ها همچنین 
بعد از یک هفته حضور در قطر و بازی در یکی از 
زیباترین ورزشگاه های قاره آسیا، حاال باید خود را 
آماده حضور در ورزشگاه شهید وطنی و بازی در 

چمن سفت این استادیوم کنند.
اما تیمی که تجربه چهار قهرمانی لیگ و حضور 
در سه نیمه نهایی آسیایی در چهار فصل گذشته 
دارد، به این سادگی از رقابت پا پس نخواهد کشید 
روی  گل محمدی  یحیی  که  است  چیزی  این  و 
آن میتواند حساب کند. بشار رسن ستاره عراقی 
پرسپولیس پیش از ترک سرخ ها اعالم کرد که 
»این برانکو بود که ذهنیت قهرمانی را در پرسپولیس 
ایجاد کرد« و حاال نوبت کادرفنی فعلی سرخپوشان 
است که قابلیت خود را در جمع و جور کردن روانی 
تیم نشان بدهند. تیمی که می توانست امروز قهرمان 
آسیا باشد و نگاهش به رقابت های لیگ، فانتزی و از 
سر سیری، اما حاال پیروزی در تک تک مسابقات و 
صعود به صدر جدول و نشان دادن آمادگی برای 
رقابت در دربی و بازی با سپاهان، ماموریت بزرگ 

این گروه است.
نکته مهم این است که بازی مقابل نساجی 
در ورزشگاهی برگزار می شود که پرسپولیس از آن 
پیروز بیرون نیامده. سال گذشته در آخرین بازی 
قرمزپوشان در روز درخشان علیرضا حقیقی با تیم 
محمود فکری ١-١ مساوی کردند و در فصل قبل 

تر و در شروع نیم فصل دوم نتیجه جدال مجید 
جاللی و برانکو هم تساوی ١-١ بود.

آن ها در شرایطی به قائمشهر خواهند رفت 
که از بین ستاره های آن مسابقه، علیرضا بیرانوند، 
بشار رسن، مهدی ترابی و... در این بازی حضور 
ندارند. بازیکنانی که باید به غیبتشان عادت کرد و 
پذیرفت که دوره جدیدی در پرسپولیس و تیمسازی 
یحیی آغاز شده که اگر قرار است به حضور مجدد در 
لیگ قهرمانان آسیا منتهی شود، باید از مشکالت 

امروزش عبور کند.
بازی نساجی، شمایلی از کلیت پرسپولیس بعد 
فینال را به نمایش خواهد گذاشت. تیمی که هنوز 
نمی دانیم بازیکنانش می توانند از پس آن ناکامی 
بزرگ بربیایند یا ممکن است امتیازاتی فدای دو 

پنالتی فینال آسیایی شود.
***

تدابیر یحیی برای پرسپولیِس بدون بشار
مهره های  از  یکی  که  »بشار رسن«  جدایی 
ابهاماتی  ثابت این فصل ترکیب پرسپولیس بود، 
را در جایگزین او در ترکیب پرسپولیس به وجود 

آورده است.
آسیا،  در  پرسپولیس  قهرمانی  نایب   از  پس 
جدایی »بشار رسن« از اتفاقاتی بود که کادر فنی 
این تیم را برای پرکردن جای خالی این هافبک 
خوش فکر با مشکالتی روبرو خواهد ساخت. در 
این زمینه »یحیی گل محمدی« سرمربی و »حمید 
مطهری« مربی پرسپولیس جدایی این هافبک را 
شوکی برای سرخپوشان عنوان کردند آن هم در 
شرایطی که تنها 4 هفته از آغاز کار سرخپوشان در 

لیگ برتر می گذرد.

لیگ  در  که  بود  بازیکنی   2 از  یکی  بشار 
قهرمانان آسیا در تمام  ١۰ بازی برای سرخپوشان 
یک  تنها  هم  برتر  لیگ  در  او  رفت.  میدان  به 
آمار  این  نداد.  انجام  پرسپولیس  برای  بازی 
نشان می دهد که او یکی از مهره های اصلی تیم 
گل محمدی محسوب می شده است. بازیکنی که 
در 2 شهرآورد اخیر هم برای سرخپوشان موفق 

به گلزنی شده بود.
با این حال جدایی این هافبک عراقی، تغییراتی 

را در ترکیب پرسپولیس در پی خواهد داشت.
»سیامک نعمتی« که در بسیاری از دیدارها به 
عنوان مدافع راست، هافبک راست و حتی مهاجم 
سایه به بازی گرفته می شد، به نظر می رسد که در 
در  و  اضافه می شود  به خط هافبک  غیاب رسن 
کنار احسان پهلوان، میالد سرلک و احمد نوراللهی 
کمربند پرسپولیس در میانه زمین را تشکیل دهند.

همچنین امید عالیشاه کاپیتان دوم پرسپولیس 
هم که در یک فصل اخیر نتوانسته به غیر از چند 
مسابقه، جایگاه ثابتی در ترکیب تیمش داشته باشد 
هم در پی این جدایی شانس بیشتری برای بازی 

پیدا خواهد کرد.
البته در پی اشتباه مهدی شیری در دیدار نهایی 
ابهاماتی هم در مورد آینده بازی او در ترکیب اصلی 
سرخپوشان وجود داشت اما یحیی گل محمدی به 
هیچ وجه قصد تغییر شیری را در این پست ندارد و 
قصد دارد از سیامک نعمتی در خط میانی استفاده 

کند نه دفاع راست.
تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در دیداری 
معوقه از هفته پنجم لیگ برتر در قائمشهر به مصاف 

نساجی می رود.

بازگشت نایب قهرمان آسیا به لیگ برتر؛

شروع ماموریت سخت پس از کابوس فینال
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محمدرضا هاشمی کهندانی

رده های  برای  مدت  بلند  سرمایه گذاری  سلوکی: 
پایه بهتر است

اتفاق  به  همه  گفت:  هندبال  فدراسیون  بانوان  رییس  نایب 
معتقدند که برنامه ریزی ها برای چهار سال آینده باشد و برنامه گذرا 
و موقت انجام نشود. ما هم قرار است از ملی پوشان رده بزرگسال 
در کنار کادر فنی تیم ها پایه استفاده کنیم تا نهایت استفاده را از 

حضور مربی خارجی ببریم.
الهام سلوکی، نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال، در مورد 
انتخاب سرمربی خارجی برای تیم ملی دختران جوان اظهار کرد: 
پیش از این جلسات متعددی با حضور نواب رییس هیات ها برای 
توسعه رده های پایه داشتیم و همگی به اتفاق به این نتیجه رسیدیم 
که سرمایه گذاری بلند مدت برای رده های پایه بهتر است. از طرفی 
تیم اشتادسازه مشهد سه سال است که نقش پررنگی در لیگ برتر 
هندبال دارد، سال گذشته قهرمان و سال قبل تر نایب قهرمان لیگ 
شده بود و در این مدت حرفه ای در بخش ورزش فعالیت داشت. 
صحبت هایی شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این باشگاه 

حامی تیم ملی دختران جوان ما باشد.
نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال افزود: ایده خوبی بود و 
ما هم پذیرا شدیم تا اشتادسازه به عنوان حامی تیم ملی جوانان 
برای مسابقات قهرمانی آسیا سال آینده در کنار ما باشد. مسابقات 
قهرمانی آسیا 2۰2١ احتماال خرداد یا تیر سال آینده برگزار خواهد 
شد. البته هنوز میزبان مسابقات مشخص نیست اما تاریخ برگزاری 
مسابقات پیش بینی شده است. در نتیجه بعد از پایان مرحله سوم 
تیم ملی جوانان در مشهد  اردوی  اولین  بانوان  برتر هندبال  لیگ 

برگزار خواهد شد.
وی در خصوص گزینه های سرمربی خارجی تیم ملی دختران 
جوان گفت: چندین گزینه مطرح است، باید با همکاری اشتادسازه 
اشتادسازه  و  ببینیم کدام مورد واجد شرایط است  تا  بررسی کنیم 
می تواند با آن مربی همکاری را آغاز کند. گزینه های خوبی مطرح 
به  باالیی  سطح  و  حرفه ای  مربی  یک  تا  می کنیم  سعی  و  است 

خدمت بگیریم.
نایب رییس بانوان در پاسخ به این سوال که پیش از این توسط 
مسئوالن وقت فدراسیون گفته شده بود که تعداد مربیان خارجی زن 
کم است، آیا گزینه خارجی مد نظر مرد است یا زن گفت: گزینه های 
زیادی مطرح شده که در سطح حرفه ای کار می کنند. اشتادسازه 
بود.  ملی خواهد  تیم  کنار  در  و  دارد  بانوان  برای  بلند مدت  تفکر 
مطمئن باشید سرمربی نهایی خانم و یک مربی سطح باال خواهد بود.

سلوکی در مورد معرفی کادر فنی تیم های ملی دختران گفت: 
لباس تیم ملی دختران جوان رونمایی شد  از  روز دوشنبه گذشته 
در هفته آینده اسامی کادر فنی تیم ملی دختران جوان و نوجوان را 
معرفی می کنیم. البته تفکراتی که این روزها پیگیر آن هستیم استارت 
تیم ملی نونهاالن است که آن را هم به زودی تشکیل خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط برنامه ای برای 
تیم ملی هندبال زنان ندارند، گفت: همانطور که گفتم طبق جلسات 
بلند  برنامه  تا  داشتند  نظر  اتفاق  داشتیم همه  و نشست هایی که 
مدتی در رده های نونهاالن نوجوانان و جوانان داشته باشیم. برای 
قرار  تیم  این  را در کنار  آنها  این است که  برنامه  بزرگساالن هم 
دهیم تا آینده نگری شود. باید برای کسانی که سالها در این زمینه 
تالش کردند شرایط آموزش و مربیگری فراهم شود. از طرفی باید 
به فکر آینده بود و پشتوانه سازی کرد. سعی این است که از حضور 

مربی خارجی نهایت استفاده را ببریم.
ملی  تیم  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بانوان  رییس  نایب 
گفت:  شد،  نخواهد  اعزام  آسیا  قهرمانی  مسابقات  به  بزرگساالن 
از طرفی  نیست.  مسابقات مشخص  زمان  هنوز  بزرگساالن  برای 
همه می گویند برنامه ریزی ها برای چهار سال آینده باشد و برنامه 
گذرا و موقت انجام نشود. ما هم قرار است از بزرگساالن در کنار 

کادر فنی تیم ها پایه استفاده کنیم.
را در  اینکه مگر می توان یک تیم هندبال  سلوکی در مورد 
کنار کادر فنی سه تیم پایه استفاده کرد، گفت: مطمئنا نمی شود اما 
تعداد محدودی هستند که مدرک معتبر دارند و شایسته هستند که 

در کنار تیم ملی فعالیت کنند.
خصوص  در  ادامه  در  هندبال  فدراسیون  بانوان  رییس  نایب 
برگزاری دور رفت و برگشت لیگ برتر هندبال گفت: مسابقات در 
شرایط خاص برگزار شد. در مرحله اول برخی موارد مبهم بود. در 
مرحله دوم که میزبان اشتادسازه بود شرایط بهتری هم به لحاظ 
رعایت پروتکل های بهداشتی و هم آگاهی کادر رقم خورد. در مرحله 
دوم تعداد مثبت تست کرونا خیلی محدود شد که این اتفاق خوبی بود.

وی گفت: اکنون در مرحله بعدی مسابقات که در نیمه دی انجام 
خواهد شد تیم های اول هر گروه با تیم های سوم گروه مقابل و 
تیم های دوم هر گروه با تیم های چهارم دیگر گروه به صورت رفت و 
برگشت بازی خواهند کرد. برای مرحله رفت دور بعدی چدین باشگاه 
تقاضای میزبانی داده اند اما تهران هم یکی از گزینه های ماست. 
امیدوارم بتوانیم این مرحله را هم در تهران با حفظ پروتکل های 

بهداشتی برگزار کنیم و مسابقات را به خوبی به پایان برسانیم.

بازگشت کاسیاس به رئال مادرید
بیانیه  در  مادرید  رئال  باشگاه 
ایکر  بازگشت  از  خبر  رسمی  ای 

کاسیاس داد.
ایکر کاسیاس دروازه بان افسانه 
در 3٩  اسپانیا  ملی  تیم  و  رئال  ای 
سالگی به باشگاه محبوبش بازگشت. 
رئال برای سال ها خانه کاسیاس بود 
اما او ٥ سال قبل با بی مهری از رئال 

جدا و راهی پورتو شد. کاسیاس در یک نشست خبری و با چشمان 
اشکبار از رئال خداحافظی کرد ولی فلورنتینوپرز خیلی زود برای او 
یک مراسم خداحافظی ترتیب داد و گفت که نشست کاسیاس بدون 
برای وی مراسم خداحافظی  آنها قصد داشتند  بوده  و  هماهنگی 
١می  ولی  داشت  خوبی  روزهای  پورتو  در  کاسیاس  کنند.  برگزار 
2۰١8 با حمله قلبی مواجه شد و دیگر نتوانست به فوتبال بازگردد. 
او چندی پیش رسما از فوتبال اعالم بازنشستگی کرد و در حالی که 
قرار بود برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا نامزد شود، 

از این اقدام صرفنظر کرد.
از چند ماه پیش شایعات بازگشت او به رئال شنیده می شد و روز 
سه شنبه)دیروز( رسمیت پیدا کرد. طبق بیانیه رسمی رئال مادرید، 
کاسیاس به عنوان معاون مدیر اجرایی رئال مادرید فعالیت خواهد 

کرد و مشاور شماره یک فلورنتینو پرز نیز خواهد بود.

مارسلو در اندیشه ترک مادرید!
در  مارسلو  اوضاع  روزها  این 
به  او  و  نیست  خوب  مادرید  رئال 
جدایی نزدیک و نزدیک تر می شود.

الدین  زین  مارکا،  گزارش  به 
زیدان هرگز پنهان نکرده است که 
برایش نیمکت نشین کردن مارسلو 
چه کار دشواری است. ستاره برزیلی 
یکی از ارکان هت تریک قهرمانی 

رئال در چمپیونزلیگ با زیدان بود و فصل ١4-2۰١3 نیز نقش او 
در الدمسیا انکار نشدنی است. او توانست در فینال گل سوم رئال 

را نیز به اتلتیکو بزند.
فوتبال اما به زمان حال وابسته است و گذشته ها هیچ کمکی 
به مارسلو نمی کنند. ستاره برزیلی فصل جاری تبدیل به کابوسی 
برای رئالی ها شده است. او در شش بازی از ابتدا به میدان رفته و 
در 4 بازی)کادیز، شاختار، والنسیا و آالوس( رئال مغلوب شده است. 
در شش بازی اخیر که او یک دقیقه هم به میدان نرفته، رئال تمام 

بازی ها را پیروز شده است.
از سال 2۰۰7 سابقه نداشته که مارسلو در شش بازی متوالی 
به میدان نرود. ژانویه 2۰۰7 که او به رئال پیوست توسط فابیو کاپلو 
مربی وقت رئال در نیمه دوم بازی با دپورتیوو بازی کرد و سپس در 

١۰ بازی از ١١ بازی پایانی فصل در ترکیب قرار نگرفت.
یک فصل بعد زیر نظر برند شوستر مارسلو تبدیل به مدافع چپ 

ثابت رئال مادرید شد.
فصل ١3-2۰١2 او با تصمیم ژوزه مورینیو در دو بازی برابر 
نیز زیر نظر  نیمکت نشین شد و فصل ١٩-2۰١8  بارسا  ختافه و 
سانتی سوالری در 4 بازی به میدان فرستاده نشد. مارسلو دقایق 
پایانی بازی با وایادولید راهی میدان شد و فردای همان روز سوالری 

حکم اخراجش را دریافت کرد و زیدان به رئال بازگشت.
اکنون او با زیدان که یکی از تحسین کنندگان همیشگی اش 
محسوب می شود، در حال بازگشت به دوران کابوس وار فابیو کاپلو 
است با این تفاوت که مارسلو ١3 سال پیش یک بازیکن ١8 ساله 
بود و کمتر کسی توقع داشت او در ترکیب رئال به میدان برود ولی 
شرایط فعلی او نشان می دهد که باید فصل بعد به دنبال تیمی دیگر 

برای خود باشد.

ر  م عیا تما هبر  ر  ، س ند نا فر نو  و بر : یل نو ی  گر
منچستریونایتد است

در  تحول  ایجاد  باعث  فرناندس  برونو  می گوید  نویل  گری 
کسی  سرخ  شیاطین  رهبر  حاضر  حال  در  و  شده  منچستریونایتد 

جز او نیست.
گری نویل ستاره سابق منچستریونایتد می گوید برونو فرناندس 
از زمان پیوستن به این تیم باعث ایجاد تحولی اساسی در تیم شده 

و حاال بدون شک رهبر اصلی شیاطین سرخ است.
برونو فرناندس یک سال پیش در پنجره زمستانی از اسپورتینگ 
قراداد  دادند  نشان  اما  سرخ  شیاطین  پیوست.  یونایتد  به  لیسبون 
٥٥میلیون یورویی خرید برونو برایشان معامله پرسودی بوده چرا که 
فرناندس در این یازده ماه به ستاره اصلی تیم تبدیل شده و حاال گری 

نویل از او به عنوان رهبر شیاطین سرخ یاد می کند.
گری نویل در گفتگو با اسکای گفت: » یونایتد بزرگان زیادی 
دارد از پل پوگبا بگیر تا داوید دخیا و مگوایر که همگی کاپیتان تیم 
بوده اند. کاوانی هم االن به تیم پیوسته که تجربه اش فوق العاده 
است. اما با همین اوصاف برونو فرناندس در حال حاضر رهبر تیم 
است. رهبری که با الگو قرار دادن خودش تیم را هدایت می کند. 
کسی که وقتی توپ را پاس می دهد حتی یک لحظه معطل نمی کند 

و بالفاصله استارت می زند و به دنبال توپ حرکت می کند”.
که  است  این  من  نظر   « گفت:  ادامه  در  یونایتد  اسطوره 
برونو منچستریونایتد را متحول کرده. اگر روزی برونو بازی نکند 
منچستریونایتد دچار مشکالت بزرگ می شود و تیم چنان به او وابسته 

است که نمی تواند فعاًل راهی برای فقدانش پیدا کند«.

این  استقالل و در راس کادر فنی  باشگاه 
جبران  برای  روزها  این  فکری  محمود  تیم،  
را  مختلفی  بهانه های  خود  کاستی های  و  کم 

مطرح می کنند.
روزهای  مدت،  این  در  استقالل  باشگاه   
پرفراز نشیبی را پشت سر گذاشته است و از کادر 
مدیریت تا کادر فنی این تیم با حواشی مختلف 
و منحصر به فردی روبرو شده است به طوری 
که می توان از اتفاقات اخیر باشگاه استقالل  و 

حواشی آن طومارها نوشت.
فینال  فضای  از  پرسپولیس  که  حالی  در 
را  خود  و  می آید  بیرون  آسیا  قهرمانان   لیگ 
آماده  برتر  لیگ  مانده  عقب  بازی های  برای 
مدت  این  در   پایتخت  آبی پوشان  می کند، 
گذاشتند.  پشت سر  را  حاشیه  با  توام  فضای 
فنی  کادر  سوی  از  معموال  که  حاشیه هایی 

این تیم آغاز می شود.
فنی  کادر  راس  عنوان  به  فکری  محمود 
آبی پوشان  سرمربی  و  استقالل  فوتبال  تیم 
و  آماری  لحاظ  به  مدت  این  در  پایتخت 
امتیازگیری عملکرد نسبتا مطلوبی داشته است 
مسابقات  جدول  دوم  رده  در  امتیاز،   ١2 با  و 

لیگ برتر قرار گرفته است.
اما همانطور که مشخص است، انتظاری که 
دارند،  تیم  این  پیشکوتان  و  استقالل  هواداران 
بیشتر از این نتایج گرفته شده است. هواداران در 
این فصل از آبی پوشان انتظار قهرمانی دارند و 
فشارهایی که به استقالل وارد شده است، موجب 
برخی واکنش های نادرست از سوی سرمربی تیم 

فوتبال استقالل شده است.
فکری تا اینجای کار، بیش از اینکه خودش 
به  بگیرد،  گردن  را  آبی پوشان  نتایج  مسئولیت 
و  می آویزد  دست  مختلف  بهانه های  و  مسائل 
شده اند  باعث  خارجی  عوامل  که  است  مدعی 
تا استقالل به آرامش نرسد. از طرفی می گوید 

بدترین استقالل را تحویل گرفته است، در حالی 
که نفرات استقالل در این فصل از رقابت های 
لیگ  حاضر  حال  بازیکنان  بهترین  برتر،  لیگ 
هستند و هر کدام برای آبی پوشان نتایج خوبی 
بازیکنی  را رقم زده اند. شاهد مثال این نفرات، 
مثل رشید مظاهری است که با عملکرد فوق العاده 
خود توانسته استقالل را از باتالق های شکست 

نجات دهد.
پایتخت در جدیدترین  آبی پوشان  سرمربی 
مجازی  فضای  که  کرد  اظهار  خود،  ادعاهای 
یکی از عوامل بروز مشکل در استقالل است و 
با آن مقابله خواهد کرد. سوالی که باید مطرح 
فقط  چطور  مجازی  فضای  که  است  این  کرد، 
استقالل را مورد هجوم قرار می دهد؟ این روزها 
بازتاب  را  افراد  رفتار  اعمال  که فضای مجازی 
فوتبال  تیم  ترکشش،  فقط  چگونه  می دهد، 

استقالل را زخمی می کند؟

سرمربی استقالل بد نیست به جای طعنه به 
داور در هر بازی، نگاهی به عمکلرد و تفکرات 
استقالل  کار  اینجای  تا  بیندازد،  تیمش  فنی 
اظهارات  به  بنا  فنی  لحاظ  به  فکری،  محمود 
کارشناسان و پیشکسوتان استقالل، فوتبال زیبا 
و تایید شده ای را ارائه نمی دهد و تا اینجای کار، 
مهارت های فردی بازیکنان استقالل بوده که در 
گرفته  را  فکری  محمود  دست  اوقات  از  خیلی 
این جایگاه در جدول رسانده است.  به  و  است 
حال  بازی  طرز  استقالل  هواداران  روزها  این 
با دوران آندره آ استراماچونی  حاضر استقالل را 
مقایسه می کنند و بر این باورند شاید استقالل 
استراماچونی در اوایل کار نتیجه نمی گرفت اما 
این  امیدوارانه بود و در  نهایت  بازی تیم  طرز 
طرز تفکر استرا بود که استقالل را به صدر جدول 

در نیم فصل رساند.
سرمربی  درباره  باید  پرسش  این  حال 
فنی  کادر  که  شود  مطرح  پایتخت  آبی پوشان 
و  دارند  نظر  مد  را  فنی  تفکرات  چه  تیم  این 
تمام  ببرند؟ وقتی  را جلو  تیم  آن می خواهند  با 
بازی  طرز  به  امیدی  استقالل  پیشکسوتان 
استقالل ندارند، چطور این تیم می تواند خود را 
به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی مطرح کند؟ 
با این وجود فکری و همراهانش، باید یک نفس 
استادیوم  در  تماشاگران  حضور  عدم  از  راحتی 
بکشند چون اگر فقط فضای مجازی گریبان گیر 
استقالل شده بود، فریادهای نارضایتی هواداران 
برای  را  اوضاع  می توانست  استادیوم  در  نیز 

سرمربی آبی ها بدتر کند.
با این وجود باید دید چه بر سر استقالل و 
این  آبی پوشان  آمد.  خواهد  فکری  محمود  تیم 
با  و  می کنند  تنفس  ملتهبی  فضای  در  روزها 
وجود این حاشیه ها باید منتظر ماند و دید فکری 
است  قرار  یا  بیاورد  دوام  استقالل  در  می تواند 

شاهد اتفاقات دیگری باشیم.

فضای مجازی، جدیدترین بهانه فکری برای اوضاع 
نابسامان استقالل!
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از راست شهرام شکیبا، امیر قمیشی و رضا رفیع
اختصاصی دنیای جوانان

روشنی دادن دل تاریک را 
با نور علم

پروین اعتصامی

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح
دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق
سینه ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم
در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن
مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن

مراسم بزرگداشت شیون فومنی 
به مناسبت هفتادوچهارمین زادروز این 

شاعر فقید برگزار می شود.
امروز، چهارشنبه   این مراسم در 
با   ١8 ساعت   ١3٩٩ دی ماه  سوم 
استادان  و  صاحب نظران  سخنرانی 
زبان و ادبیات فارسی توسط سازمان 
گیالن  استان  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
شیون  فرهنگی  بنیاد  همکاری  با  و 

فومنی برگزار می شود.
قدمعلی  شت  بزرگدا ین  ا ر  د
سینا  صفایی سنگری،  علی  سرامی، 

و  فرهاد طهماسبی  دلداده مقدم،  جهاندیده، حسین 
محمدحسین مهدی پور درباره اهمیت و ارزش های 
شعر  در  فومنی  شیون  دبی  ا ه  یگا جا و  شعری 

نی  ا سخنر رسی  فا شعر  و  گیلکی 
کرد. خواهند 

همچنین اجرای موسیقی گیلکی 
فومنی  شیون  گیلکی  ترانه های  از 
د  محمو گیالنی،  مند  هنر توسط 
فرضی نژاد، پخش تصاویر شعرخوانی 
این  درباره  با مردم  شاعر و مصاحبه 
شاعر گیالن زمین از دیگر بخش های 

این مراسم است.
برای  نند  می توا عالقه مندان 
شیون  بزرگداشت  مراسم  مشاهده 
فومنی از طریق فضای مجازی)اسکای 

روم( به نشانی زیر مراجعه کنند: 
https://www.skyroom.online/ch/

 medimrahmani/andishgahg

بزرگداشت شیون فومنی به صورت مجازی برگزار می شود

برای  می گوید  اقبال زاده  شهرام 
الزم  تکنیک ها  شناخت  نویسندگی 
برخی پشتک  و  نیست  اما کافی  است 
تکنیک  در  نوآوری  جای  به  و  می زنند  وارو 

غرق می شوند.
این مترجم و منتقد ادبیات کودک و نوجوان 
درباره اعتقادی مبنی بر نبود و یا کمبود خالقیت 
و نوآوری در نوشتن کتاب های کودک و نوجوان 

ز  ا باید  بتدا  ا داشت:  اظهار 
ارائه دهیم و  تعریفی  خالقیت 
از خالقیت  منظورمان  بگوییم 
چیست. خالقیت یعنی آفریدن. 
باید ببینیم الزمه این خالقیت 
چیست. مطلبی را از پابلو نرودا 
که  می خواندم  شیلیایی  شاعر 
نوشته بود بدون اندیشه و عشق 
نمی شود شعر یا ادبیات آفرید؛ 
در واقع اگر به اندیشه محض 
رو بیاوریم می شود فلسفه. و اگر 
عشق و عاطفه نباشد چه چیز 
را می خواهید درباره انسانی که 

فقط ماهیچه و استخوان نیست و قلب و مغز هم 
دارد، بیان کنید؟ نمی توان خشم، نفرت، شوق، شور 
و شیدایی را در قالب ادبیات بدون توجه به عشق و 
اندیشه آفرید، البته می شود چیزی دم دستی آفرید 
که دیگر ادبیات نیست.او افزود: برای خالقیت و 

نوآوری باید سخن جدید گفت. به قول موالنا :
هین سخن تازه بگو تا دل و جان تازه شود

وا رهد از حد جهان بی حد و اندازه شود
که  باشد  خالق  نویسنده ای  می تواند  کسی 
بتواند جهان ادبی نو خلق کند؛ کسی که اندیشه 
در  تعمیق  و  اندیشه  اهل  و  باشد  داشته  روزآمد 
مسائل باشد و درباره پیشینه ادبیات خود و جهان 

مطالعه گسترده داشته باشد.
برخی  از  گذشته  گفت:  ادامه  در  اقبال زاده 
نویسندگان خوب، نویسندگانی داریم که چندسال 
است خطی خاص را تکرار می کنند؛ در واقع برخی 
از آثار آن ها به خاطر بعضی از نوآوری ها مورد توجه 
قرار گرفت، این استقبال آن ها را به اشتباه انداخت 
ادبیت و زیبایی شناسی  با توهم این که مفهوم  و 
کلیت  به  بی توجه  تکنیک،  و  است  تخیل  فقط 
رگه هایی  که  داستان هایی می نویسند  ساختاری، 
از خالقیت در آن ها هست، اما آن چنان تخیل خود 
را رها می کنند که به سیل ویرانگر خالقیت بدل 
می شود. در تشبیهی باید بگویم باران به موقع و 
بجا موجب آبادانی و سرسبزی می شود، اما باران 
باشد،  نشده  تدارک  مسیل  برایش  اگر  نابهنگام، 

عکس آن چه مورد انتظار است، عمل می کند.
او تاکید کرد: گاهی در افسانه های شفاهی 
دیده  محیرالعقول  و  شگفت انگیز  صحنه های 
اما  پذیرفتنی است،  می شود که در آن چارچوب 
فانتزی مدرن منطق خاص خود را دارد، ممکن 

از طریق پی رنگ و چفت  ناممکن  کردن جهان 
باورپذیر  کنش های  و  روایی  محکم  بست  و 
داستانی. واقعیت این است که خالقیت و نوآوری 
و  فرمی  و  زبانی  و  سبکی  هنجارگریزی های  با 
نگاه بدیع شکل می گیرد، اما نمی توان گفت هر 
نوع قاعده گریزی و قاعده افزایی الزاما به آفرینشی 
نو بدل می شود. در کار کودک و نوجوان، چنین 
پشتک واروهای شعبده وار مانند سیل مخرب است. 

زیبایی های  حتی  موارد  از  بسیاری  در  متاسفانه 
واقع،  به  می برد.  بین  از  هم  را  آن ها  کالسیک 
برخی از نویسندگان سراغ افسانه ها رفته  و شروع 
به بازآفرینی کرده اند که به نوعی بازی با متن است 
که در آن تخیل الزمه و خمیرمایه متن است، اما 
باشد.  عمیق  تفکر  چارچوب  در  باید  تخیل  این 
یک  کردن  درست  مانند  خالقیت  از  بهره گیری 
گردنبند مروارید است؛ اگر یک مروارید تک را بر 
گردن حیوان بارکش بیندازید )که در جایگاه خود 
حرمت دارد( بی فایده است، مروارید باید جایگاه 
متناسب خود را داشته باشد و به کل پیکره بخورد.

تفکر  نویسنده در کنار  تاکید کرد  اقبال زاده 
و  نوآوری ها  گسترده  نگاه  یک  با  باید  عمیق 
را  جهان  ادبیات  و  معاصر  ادبیات  دستاوردهای 
بشناسد. کسی نیست که بگوید من کل ادبیات 
جهان  نوآوری های  با  یا  و  می شناسم  را  جهان 
مدرن  تفکر  نویسنده  اگر  اما  هستم،  آشنا  امروز 
را  ادبی  دستاوردهای  و  باشد  نداشته  انتقادی  و 
در  می شود.  کپی برداری  و  تکرار  دچار  نشناسد، 
واقع نویسنده ای نوآور است که در پس کارش، 
چه آگاهانه چه ناخودآگاه، بر آفرینش کلیت متن 
یا اثر ادبی تسلط داشته باشد. ممکن است کسانی 
بگویند پس با آثار سوررئال در ادبیات و هنر و یا 
نویسندگان  کرد؟  باید  چه  کوبیستی  نقاشی های 
خالق و مطرح این گونه آثار پشتوانه ای از تجربه 
از  مثالی  بگذارید  دارند.  نظری  شناخت  و  عینی 
پابلو پیکاسو بیاورم؛ او در اوج محبوبیت و شهرت 
بود که خانمی ثروتمند برای سفارش تابلو به او 
مراجعه کرد. پیکاسو می گوید »دستمزد من برای 
تابلوهای نقاشی خیلی باالست«، آن زن که شوق 
داشتن تابلویی از پیکاسو را به هر قیمت داشته، 

پاسخ می دهد »قیمت مهم نیست، لطفًا کارتان را 
می خواهد.  وقت  ماه  یک  پیکاسو  دهید«.  انجام 
از یک ماه آن خانم مراجعه می کند، وقتی  پس 
قیمت تابلو را  می پرسد، سرش سوت می کشد و 
با حیرت می گوید »چرا آقای پیکاسو؟ شما فقط 
یک ماه وقت گذاشتید«؛ پیکاسو می گوید »سرکار 
خانم! 4۰ سال و یک ماه«. در واقع همان طور که 
سال ها طول می کشد که کربن نهفته در اعماق 
زمین به الماس بدل شود گوهر 

هم به خون دل گوهر شود.
او سپس با اشاره به سخن 
هگل درباره حفظ، حذف و ارتقا 
مثال  یک  هم  می خوا گفت: 
بزنم.  خالقیت  درباره  ساده 
شما  بگیرید؛  درنظر  را  ساالد 
پیاز،  گوجه،  خیار،  ترکیب  با 
ادویه، لیموترش و روغن زیتون 
که  می کنید  خلق  جدیدی  چیز 
خاصیتی متفاوت و فراتر از همه 
از  بخش هایی  شما  دارد.  آن ها 
و  ریخته  دور  را  داشته های تان 
بخش هایی را نگه داشته اید و یک چیز جدید را 
خلق و با ادویه و افزودنی آن را ارتقا داده اید. ادبیات 
پیچیده تر؛  به مراتب  اما  هم چنین چیزی است، 
مانند کاری که نیما در شعر ما کرد. او ادبیات کهن 
ما را می شناخت، با ادبیات جدید کشورهای دیگر 
به واسطه آشنایی با زبان و ادبیات فرانسه سعی 
کرد فراتر از تکرار و  اوزان عروضی و قالب های 
نیازهای  پاسخ گوی  که  کند  خلق  شعری  کهن 
جامعه باشد. آن زمان بزرگان دانشگاهی ما او را 
مسخره می کردند و به او می خندیدند. می گویند 
زمانی که نیما در کنگره نویسندگان در سال ١32٥ 
شعر می خواند، فروزانفر سرش را پایین می انداخت 
و آرام می خندید و می گفت این فرد حتی با وزن ها 

هم آشنا نیست. 
و  نوآوری  این که  بر  تأکید  با  مترجم  این 
خالقیت باید پاسخ گوی نیازهای فرهنگی، هنری، 
ادبی و اجتماعی باشد و ظرفیت های جدیدی در 
جامعه ایجاد کند، بیان کرد: برخی از دوستان ما 
به جای نوآوری، پشتک وارو می زنند و در تکنیک 
غرق می شوند. بله برای نوآوری باید تکنیک ها را 
شناخت، اما باید آن ها را از هضم رابع گذراند و از 
آن ها عبور کرد، اگر عامیانه بگویم وگرنه باعث 
رودل می شود! آقای حسین علیزاده درباره استاد 
را  تکنیک ها  همه  او  گفت،  درستی  به  شجریان 
تکنیک  به  تا  کرد  گذر  آن ها  از  اما  می شناخت، 
خاص خود رسید و به گفتمان توامان موسیقایی 
شعرهای  کرد.  پیدا  دست  تاثیرگذار  اجتماعی  و 
خود  زمانه  با  متناسب  و  کرد  انتخاب  متناسبی 
آثاری جدید خلق کرد. به نظرم کافی نیست که 
از  بتوانیم  باید  بلکه  بشناسیم  را  تکنیک ها  فقط 

آن ها عبور کنیم.

بدون اندیشه و عشق نمی شود  ادبیات آفرید 

»زگیل روی خرمهره« قصه هایی از مردمان دورافتاده 
کویر

امید پناهی آذر  مجموعه داستان »زگیل روی خرمهره«  نوشته 
به تازگی توسط انتشارات هیال منتشر و راهی بازار نشر شد.

این کتاب، مجموعه ای از داستان های کوتاه به هم پیوسته است 
که بستر زمانی شان سال های اویل دهه ١3٦۰ است. همه داستان ها 
یک راوی دارند که از عشق، خشم، بدبختی، رنج و امید مردِم یک 

محله دورافتاده در شهری کویری می گوید.
آدم های قصه های »زگیل روی خرمهره« درگیر روزمرگی و 
مسائل خرافی اند و گاهی اوقات به خاطر کوته فکری های خودشان 
آبگرمکن،  عناوین  با  داستان  شش  این کتاب  می افتند.  دردسر  به 
دکل بندها، مخصوص شکار، زگیل روی خرمهره، آپاراتچی و غنیمت 

جنگی را در بر دارد
عواطف و باورهای مردم دورافتاده، فقر و تلخی هایش که موجب 
شکل گیری موقعیت های تکراری می شود و مسائلی از این دست، از 
جمله موضوعاتی هستند که نویسنده داستان های این کتاب سراغشان 

رفته و با طنزی تلخ آن ها را به تصویر کشیده است.
این کتاب ١۰2 صفحه، شمارگان 4٩٥ نسخه و قیمت ١٥ هزار 

تومان منتشر شده است.

شماره جدید نشریه »شیرازه  کتاب« 
منتشر شد

نشریه  جدید  شماره  در  اسالمی  انقالب  ناشران  مجمع 
»شیرازه کتاب« با عنوان »نبرد با تروای ترجمه« به موضوع افزایش 
بی رویه ترجمه در حوزه کتاب کودک پرداخته و در آن دالیل افزایش 
افسارگسیخته ترجمه کتاب کودک و اثر این اتفاق بر فرهنگ و سبک 

زندگی نسل جدید را بررسی کرده است.
با  گفت وگویی  نشر«  »خانواده  بخش  در  شیرازه کتاب  مجله 
مهدی رمضانی معاون مرکز اسناد انقالب اسالمی درباره مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حسینیان داشته و به ابعاد مغفول 
آن مرحوم پرداخته است. همچنین گفت وگویی با مهدی محمودی 
مدتی  که  مقاومت  انتشارات  مدیر  مطلبی  محسن  مرحوم  همکار 
ارائه شده  مخاطبان  به  گفت  وداع  را  فانی  دار  کرونا  اثر  بر  قبل 
است. در پایان این بخش نیز گزارشی از مسابقه کتاب خوانی پویا 
که با محوریت کتاب »پیامبر و قصه هایش« برای کودکان برگزار 

شد، ارائه شده است.
پرونده ویژه این شماره از مجله به موضوع افزایش بی رویه 
ترجمه در حوزه کتاب کودک پرداخته و در آن به دالیل افزایش 
فرهنگ  بر  روند  این  اثر  و  کودک  کتاب  ترجمه  افسارگسیخته 
در  شیرازه کتاب  است.  پرداخته  جدید  نسل  زندگی  سبک  و 
علیرضا  حجت االسالم والمسلمین  با  گفت وگوهایی  بخش  این 
مدیر  رضایی  سیدصادق  جمال،  انتشارات  مدیر  سبحانی نسب 
مدیر  قاسمی  سعید  نوجوان،  و  کودک  هنری  حوزه  سابق 
ساالری  مظفر  لمسلمین  ا حجت االسالم و بک،  کتا رات  نتشا ا
عباس  ن،  ا نوجو و  کودک  بیات  د ا رشناس  کا و  نویسنده 
و  نویسنده  ژوبرت  کلر  سبز،  آثار  انتشارات  مدیر  خواجه پیری 
مجمع  دبیر  انتظام  حامد  کودک،  ادبیات  کارشناس  و  تصویرگر 
ادبیات کودک، فرزانه فخریان معاون فرهنگی انتشارات سروش 
از  یادداشت هایی  ادبیات کودک داشته و همچنین  و کارشناس 
انتشارات بین المللی براق، محمدعلی مرادیان  امیری مدیر  صفا 
مدیر دفتر تشکیالت مجمع ناشران و مهدی طاهری کارشناس 

می کند. ارائه  مخاطبان  به  را  حقوق  ارشد 
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پروانه رسولی خوشبخت

چرا قصه ها روایت های مختلفی دارند؟
ی  هنما ا ر و  س  شنا ر کا
١٦جلدی  مجموعه  پژوهشگران 
»فرهنگ قصه شناسی یلدا« گفت: 
خاصیت  کنار  در  دیرباز  از  قصه ها 
که  بیتی  تر و  م کنندگی  گر سر
از نقطه ای به نقطه  داشته اند مدام 
همین  شاید  و  کرده اند  سفر  دیگر 
مثال  که  است  باعث شده  موضوع 
یک قصه ساده مثل »بز زنگوله پا« 

با چندین روایت نقل شود.
علی مراد خرمی، نویسنده و پژوهشگر اظهار کرد: کتاب پژوهشی 
١٦ جلدی »فرهنگ قصه شناسی یلدا« بخشی از پروژه ای بزرگ است 
که توانسته بیش از هشت هزار روایت شفاهی را از نقاط مختلف کشور 
جمع آوری کند و در دل خود جای دهد. ما در این مجموعه تالش 
نکته های  بیرون کشیدن  و  خالصه کردن  گردآوری،  با  تا  کرده ایم 
)عبارت ها  کلیشه ای  عبارت های  بن مایه ها،  مانند موضوع،  پژوهشی 
و  انسانی  شخصیت های  پایانی(،  و  میانی  آغازین،  جمله های  و 
حیوانی، پیام های تربیتی، همچنین طبقه بندی و کدگذاری قصه ها و 
افسانه های شفاهی سراسر ایران، منبع و مرجعی غنی و سودمند از 
ذخیره های ارزشمند فرهنگی این مرز و بوم را در اختیار پژوهشگران 

و قصه گویان قرار دهیم.
او با بیان این که برخی از این قصه ها در واقع روایت های گوناگونی 
از یک قصه هستند که در خرده فرهنگ های حوزه فرهنگی و تمدنی 
ایران و گاهی جهان رواج دارد، تصریح کرد: از دیرباز قصه ها در کنار 
خاصیت سرگرم کنندگی، کاربرد تربیتی و انتقال ارزش های فرهنگی 
به نسل های آینده را بر عهده داشته اند. گذشتگان ما به واسطه همین 
قصه ها بچه های خود را تربیت می کردند و اندیشه های عامیانه، فلسفی، 
اجتماعی و عرفانی خود را به نسل های بعدی منتقل می کردند. امروز 
اگرچه دنیا به مدد پیشرفت فناوری با ابزاری چون رایانه ها، سینما و 
انیمیشن مواجه است اما ماده اولیه تمام این ابزارهای به ظاهر پیشرفته 

همان افسانه ها و قصه های کهن است.
او سپس بیان کرد: قصه ها در جریان جابه جایی از یک فرهنگ به 
فرهنگ های دیگر معموال به تناسب ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و 
نیازها و مالحظه های تربیتی روایت های مختلفی را به خود گرفته اند. 
مثاًل همین قصه »بز بز قندی« یا »بز زنگوله پا« که ما بارها و بارها 
آن را شنیده ایم، جالب است که بدانید در مناطق مختلف حوزه تمدنی 

و فرهنگ ایران روایت های گوناگونی دارد. 
متفاوت  جزییات  اما  یکسان  کلی  ساختار  روایت ها  این  در 
است؛ مثال در روایتی دو فرزند، در روایتی سه فرزند و در روایتی 
٩ فرزند برای او نقل شده است. جالب است که بدانید این قصه در 
کتاب برادران گریم هم ثبت و در کشورهای اروپایی هم سینه به 

سینه نقل شده است.
خرمی تاکید کرد: قصه ها مدام در حال سفر بوده و هستند و در 
به خود پذیرفته اند. جالب  را  این جابه جایی ها، روایت های مختلفی 
است بدانید همین قصه ای که با نام »استاد محمد پینه دوز« چاپ 
روایت  ایران  تمدنی  در حوزه  دیگر  عنوان های  با  و  و  منتشر شده 
می شود، در شانزدهمین جشنواره بین المللی از سوی یک قصه گوی 
اروپایی اجرا شد، همان جا اختالف  نظرهایی را پدید آورد. ماجرا از 
این قرار بود که در آن جشنواره که در تبریز برگزار شد، قصه گوی 

اروپایی قصه گفت.
 قصه گویان افغانستانی ادعا کردند این قصه به افغانستان تعلق 
قصه گوی  یک  می شود.  مرتبط  محمود  سلطان  ماجرای  به  و  دارد 
اصفهانی هم مدعی شد که این قصه متعلق به ایران خاصه اصفهان 
است و اصل آن به دوره شاه عباس می رسد. اما جالب است که بدانید 
همه به نوعی درست می گفتند فقط به این که هر قصه ممکن است 
روایت های گوناگونی داشته باشد فکر نمی کردند. در حالی که شکل 
قدیمی آن قصه در شاهنامه و با عنوان »لنبک آبکش« در بخش 
در  به سینه  نقل سینه  در  اما  است.  نقل شده  بهرام گور  پادشاهی 
خرده فرهنگ ها در جزییات تغییرهایی کرده و به پادشاهان گوناگونی 

نسبت داده شده است.
این پژوهشگر افزود: مجموعه »فرهنگ قصه شناسی یلدا« چنین 
آگاهی هایی را در اختیار عالقه مندان و پژوهشگران قرار می دهد و 
بدین گونه به شکلی ناملموس و به اصطالح زیرپوستی علت اختالف 

روایت ها را روشن می سازد. 

آمدید،  من  سراغ  دیر  »خیلی  می گوید: 
دیگر اثری از من در خوِد من نیست.« می گویم 
فیلم  در  ظروفچی  آقا  حبیب  یاد  و  شرمنده ام 
وقتی  می افتم،  حاتمی  علی  مرحوم  سوته دالن 

آخر فیلم می گفت: »همۀ عمر دیر رسیدیم.«
سال  متولد  اصفهانی،  صاعد  محمدعلی 
میهمانش  رسولی هاست.  حاج  محله  در   ١3۰2
می شوم برای عرض ارادتی، تا توشه ای برگیرم از 
تجربۀ گران سنگ استادی که نزد صغیر اصفهانی 
و میرزا عباس خان شیدا مشق کرد و »صاعد« 

تخلص گرفت.
صائب شناسی که یادگار انجمن عشیق است 
و کمال و سال ها سرپرستی انجمن ادبی صائب را 
به عهده داشت. اگرچه »آستان غزل«، »تجلی 
در منا« و »سبک شعر اصفهان« و »مجموعه 

مقاالت سبک هندی« ازجمله آثار مکتوب اوست، 
اما در چشم و دل وجانش حرف های نانوشته هنوز 

بسیار دارد... من اما دیر رسیدم... دیر.
می گوید.  پاسخ  را  سالمم  گشاده  روی  با 
یاری  به سختی  حافظه اش  می نشینم.  کنارش 
می کند تا از کتاب خود »مجموعه مقاالت سبک 
هندی« سخن بگوید که چندی پیش در منزلش 
رونمایی شد اما توصیه اش به همه، نوشتن است 
و می گوید: »جوانان وقتشان را تلف نکنند، اگر 
قلم به دست بگیرند و روی کاغذ بیاورند عمرشان 
و  نوشتن  عمر،  حس  بهترین  نگه داشته اند.  را 
تحصیل و اطالعات و دقیق و مفید بودن است.«

* و شما خواندید و نوشتید؟
استاد پاسخ می دهد: »من تا آنجا که می شد 
می خواندم تا اینکه یک وقت که دیگر از خواندن 

و  گرفتم  قلم به دست  بودم  شده  سیراب  تقریبًا 
خودم نوشتم.«از شعر می پرسم و عالقه اش، و 
استاد می گوید: »من دبستان که بودم به شعر و 
ادبیات عالقه داشتم و بعدها هم ادبیات را پیگیری 
کردم به طوری من تقریباً 4٥ سال بهترین انجمن 
ادبی ایران که انجمن صائب اصفهان بود را اداره 
کشورهای  از  حتی  و  ایران  همۀ  از  می کردم. 
همسایه به این انجمن می آمدند و برنامۀ انجمن 
 8 ساعت  از  جمعه  صبح های  هفته  هر  صائب 
شروع می شد و تا یک بعدازظهر طول می کشید 

و من این انجمن را اداره می کردم.«
می پرسم  نوشته هایشان  و  نویسندگان  از 
کدام  بگویم  »نمی توانم  می گوید:  فروتنانه  و 
یکی  حق  چون  می پسندم  بیشتر  را  نویسنده 

ضایع می شود.«

ناگهان، چه زود دیر می شود
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امیرمصطفی؛ 
نویسنده و مدرس سخنرانی 

ترس  دالیل  باید 
از صحبت در جمع را 
کشف  خودمان  برای 
گام  بتوانیم  تا  کنیم 
در  تری  محکم  های 
این مسیر برداریم. در 
این مقاله دالیل ترس از صحبت در جمع 
را بررسی خواهم کرد تا بتوانید از خودتان 

شناخت بهتری داشته باشید.
نداشتن مهارت کافی در صحبت کردن

از صحبت کردن  از دالیل ترس  یکی 
در جمع این است که ما مهارت کافی در 

صحبت کردن نداریم.
 نمی دانیم که چطور باید صحبت کنیم

های  صحبت  چطور  که  دانیم  نمی   
خودمان را جمع و جور کنیم

 نمی دانیم که چطور صحبت خودمان 
را شروع کنیم

های  لحن  از  چطور  که  دانیم  نمی   
مناسب استفاده کنیم

صحبت  موقع  چطور  که  دانیم  نمی   
کردن نفس کم نیاوریم

 نمی دانیم که چطور صدایمان نلرزد
 نمی دانیم که چطور زبان بدن مناسبی 

داشته باشیم
 و نمی دانم های دیگر...

غلبه بر ترس از صحبت در جمع
اگر ما در صحبت کردن مهارت نداشته 
رانندگی  در  که  است  این  مثل  باشیم 
کردن،مهارت نداشته باشیم و پشت فرمان 
یک ماشین بشینیم و دل را به جاده بزنیم. 

چه می شود؟
و  تسلط  وقتی  زیاد  خیلی  احتمال  به 
باشیم  نداشته  کردن  رانندگی  در  مهارت 

ممکن است که تصادف کنیم.
بدیهی است کسی که مهارت کافی در 
می  فرمان  پشت  و  ندارد  کردن  رانندگی 
این  و  دارد  ترس  رانندگی  هنگام  نشیند، 
ترس ناشی از نداشتن مهارت کافی است.

صحبت  که  دانند  نمی  افراد  از  خیلی 
کردن یک مهارت است دقیقا مثل دوچرخه 
نوشتن،  و  خواندن  کردن،  نقاشی  سواری، 

بگیرند  یاد  را  آن  توانند  می  و  کردن  شنا 
و خودشان را کم کم در آن ارتقاء دهند.

حاال که یکی از دالیل ترس از صحبت 
در جمع را که نداشتن مهارت کافی است 
در  را  توانید خودتستان  می  متوجه شدید، 

مسیر صحیح قرار دهید.
کردن  صحبت  در  ما  اگر  شک  بدون 
تسلط کافی داشته باشیم می توانیم با اعتماد 
به نفس بیشتری در جمع ها صحبت کنیم. 
دوست خوبم، با قرار گرفتن در مسیر رشد و 
تحول فردی کاری کن که بتوانی به صورت 

تدریجی و مداوم رشد کنی.
ترس از موقعیت جدید را جایگزین ترس 
از صحبت در جمع کنید یکی دیگر از دالیل 
ترس از صحبت کردن در جمع این است 
که ما از موقعیت جدیدی که قرار است، در 
آن حضور پیدا کنیم یا در آن حضور داریم 
چیزهای  از  همیشه  ما  مغز  ترسیم.  می 
دارد،  سعی  همیشه  و  است  فراری  جدید 
ما را در موقعیت های جدید و مکان های 
این کار  جدید دور کند و راهکارش برای 

همین ترس است.
یک  برایمان  جدید،  موقعیت  از  ترس 

غول می سازد.
می  افتادید،  ترسی  چنین  دام  در  اگر 
توانید با رفتن به آن موقعیت مکانی جدید 
یا قرار دادن خودتان در آن موقعیت )حتی 
به صورت مجازی( کم کم این ترس را برای 

خودتان رفع کنید.
مثل کسی که از هواپیما و پرواز ترس 
با  ذهنی،  تصویرسازی  با  توانید  می  دارد 
دستگاه  با  پرواز،  و  هواپیما  تصاویر  دیدن 
بیشتر  را  خودتان  پرواز،  ساز  شبیه  های 
تا  دهید  قرار  موقعیت  آن  در  بیشتر  و 

ترستان بریزد.
 

تسلط نداشتن روی محتوا
از  ترس  دالیل  از  یکی  شک  بدون 
روی  نداشتن  تسلط  جمع  در  صحبت 

محتوا است.
وقتی  که  مدرسه  دوران  مثل  دقیقا 
معلم می خواست درس بپرسه، اگه درس 
رو خونده بودیم مثل شیر میشستیم روی 
نیمکت اگر هم که درس نخونده باشیم مثل 
موش خودمون رو پشت همکالسی یا زیر 

نیمکت قایم می شدیم.
متوجه  کامل  مثال  این  با  کنم  فکر 
روی  نداشتن  تسلط  از  منظورم  که  شدید 

محتوا چیه؟
از  ترس  موجب  کافی  آمادگی  نداشتن 

صحبت در جمع می شود
نداشتن آمادگی کافی هم یکی از دالیل 

ترس از صحبت کردن در جمع است.
ارائه  یک  فردا  که  قراره  کنید  تصور 

کالسی انجام بدی.

ترس از صحبت در جمع 
چه دالیلی دارد؟
دوری

 از تلقین 
و خودگویی های 
منفی

می  جمع  در  صحبت  از  ترس  دالیل 
تواند برای هر شخصی متفاوت باشد. اگر 
شما به عنوان خواننده این مقاله به دنبال 

دالیل ترس از صحبت در جمع هستید،
برای  چون  گویم  می  تبریک  به شما 
اینکه بتوانیم خودمان را در هر زمینه ای 
آن  در  خودمان  از  باید  ابتدا  دهیم،  رشد 
برای مثال  باشیم.  آگاهی داشته  موضوع 
اگر من قصد دارم که فن بیان خودم را 
بیانی  نقاط ضعف  باید  ابتدا  دهم،  ارتقاء 
ام را بشناسم و بعد برای حذف یکسری 
مسائل اقدام کنم و یکسری دیگر را نیز 
رشد دهم. تا زمانی که از خودمان آگاهی 
که  است  سخت  بسیار  باشیم  نداشته 
بتوانیم در مسیر درستی قرار گیریم. پس، 
برای اینکه ترس خودمان را از صحبت در 

جمع رفع کنیم،

درست  اسالید  است،  آماده  محتوات 
کردی، برای محتوایی که می خواهی ارائه 
باید  که  اونجور  اما  گذاشتی،  وقت  بدی 

تمرین نکردی.
دقیقا تمرین نکردنه باعث می شود که 

ترس داشته باشی.
می بینید؟ همینکه داریم دالیل ترسیدن 
از صحبت کردن در جمع رو با هم بررسی 
می کنیم، راهکارش داخل خودش هست.

پس فهمیدید دلیل هر چیزی می تواند 

خیلی  خودمان،  روی  ما  شناخت  و  ما  به 
کمک کند و چه بسا که در بیشترشان راه 

حلش هم پیدا میشه.
بنابراین اگه می خواهی از صحبت کردن 

در جمع نترسی، خودت رو آماده کن.
آماده  یعنی  چیزی  برای  نشدن  آماده 

شدن برای شکست است.
ترس از قضاوت شدن توسط دیگران

ترس  از  امان  و  مردم  حرف  از  امان 
قضاوت شدن.

از صحبت  ترس  دالیل  از  دیگه  یکی 
قضاوت  از  ترس  همین  جمع  در  کردن 

شدن است.
درسته حق میدهم بهتون.

از ما قضاوت  حرف مردم و چیزی که 
می کنند )مخصوصا اگه قضاوت اشتباه یا 
بدی در مورد ما کنند( واقعا برایمان خیلی 

سخت است.
اما قرار نیست به خاطر فکری که مردم 
فردی  و  شغلی  آینده  دارند،  ما  مورد  در 
خودمان را فنا کنیم. ترس از تحقیر شدن 
توسط دیگران ترس از تحقیر شدن توسط 
صحبت  از  ترس  دالیل  از  یکی  دیگران 
کردن در جمع است. این موضوع به احتمال 

زیاد ریشه در بچگی ما دارد.
پای تخته می رفتیم برای درس جواب 
دادن تیکه بارونمان می کردند. می رفتیم 
برای ارائه کالسی دانشگاه آنجا هم تیکه 

بارونمان می کردند.
این روند در طی زمان همینجوری ادامه 
جمع  در  بخواهیم  اگر  االن  و  کرده  پیدا 
صحبت کنیم، همین تجربیات تلخ گذشته 
باعث می شود که ترس از صحبت در جمع 

برای ما تشدید شود.
باورهای غلط

از همان بچگی یکسری باورهای غلط 

درست  ما  برای  سیما  و  صدا  و  جامعه  را 
کرده است.

جمع  جلوی  رفت  می  که  کسی  مثال 
بهش  آخرش  کرد،  به صحبت می  شروع 
یا  کردند.  می  پرتاب  گوجه  و  مرغ  تخم 
صحبت  به  شروع  جمعی  برای  که  کسی 
می کرد و در آخر فحش و بد و بیراه می 
خورد. این ها تمام باورهای غلطی هستند 
که جامعه و صدا و سیما برای ما در طی 

سال ها ساخته اند.
برنامه های کودکانه و سریال های  از 
پدر  و  دانشگاه  و  مدرسه  تا  بگیر  هفتگی 
و مادر و خواهر و بردار و دوستان، برایمان 
این باورهای غلط را شکل داده اند که اگه 
مقابل جمع صحبت کنی، قطعا یکی از این 

مسائل برایتان رخ خواهد داد.
این باورهای غلط را کنار بگذارید و دست 
به اقدام بزنید تا این باورهای لعنتی کمرنگ 

و کمرنگ تر شود.
 

تلقین و خودگویی های منفی
هم  منفی  های  خودگویی  و  تلقین 
در  از صحبت کردن  ترسیدن  جزو دالیل 

جمع است.
چرا ما مدام به خودمان می گوییم:

 من نمی تونم
 من از پسش بر نمیام

 من نمی تونم این کار رو انجام بدم
 من اعتماد به نفس ندارم

 من ترس دارم
 من حرفام یادم میره

و  تلقین  این  خودت  به  که  چقدر  هر 
نتایج  کنی  وارد  را  منفی  های  خودگویی 
مثبتی نخواهی گرفت. نمی شود ما هر روز 
انتظار  از خودمان  و  بزنیم  تو سر خودمان 
العاده  فوق  نتیجه  یک  که  باشیم  داشته 
های  خودگویی  این  جای  به  دهیم.  ارائه 
را  مثبت  های  خودگویی  که  بهتره  منفی 

جایگزین کنیم.
به جایش بگوییم:

 اگه من امروز نمی تونم این کار رو به 
خوبی انجام بدهم،

می دانم که با تمرین و تکرار می تونم 
فوق العاده از پسشان بر بیام.

 من می توانم و انجامش می دهم
 من سرشار از اعتماد به نفسم

برای  جمالت  این  از  که  چقدر  هر 
و  نفس  به  اعتماد  کنیم  استفاده  خودمان 

عزت نفسمان باالتر می رود.
دوست خوبم، لطفا با این جمالت منفی 
تحقیر  را  خودتان  نزنید  خودتان  سر  توی 
اما  نکنید  را سرکوب  نفستان  نکنید عزت 
در عوض، بیا از جمالت مثبت برای خودت 

استفاده کن.
 

جمع بندی
صحبت  از  ترس  دالیل  مقاله  این  در 
کردن در جمع را بررسی کردم، بیان کردم 
که اگر دالیل و چرایی چیزی را بدانیم، می 
توانیم آن را در مسیر صحیح هدایت کنیم.

به صورت کلی دالیل ترس از صحبت 
در جمع این موارد هستند:

 نداشتن مهارت کافی در صحبت کردن
 ترس از موقعیت جدید

 تسلط نداشتن روی محتوا
 نداشتن آمادگی کافی

 ترس از قضاوت شدن توسط دیگران
 ترس از تحقیر شدن توسط دیگران

 باورهای غلط
 تلقین و خودگویی های منفی

مسیر  توانید  می  خودتان  از  شناخت  با 
رشد و تحول فردی خودتان را تسریع کنید.


