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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اميد نعمتي: 

هميشه مسائلي 
باالتر از مسائل 

مالي وجود دارد! 

6ورزش

صالحی اميری: 
هندبال نباید 

وارد حاشيه شود

تحت تاثير  شدت  به  موسيقي  بازار  اينكه  با  روزها  اين 
در  موسيقي  اهالي  از  بسياري  عمال  و  گرفته  قرار  كرونا 
تعطيالت اجباري به سر مي برند، با اين حال هستند برخي از 
خوانندگان و گروه هاي موسيقي كه در اين شرايط هم به كار 

خود ادامه مي دهند.

رييس كميته ملی المپيک گفت: هندبال لژيونر زيادی دارد 
بدانيد  را  اين  و  وارد حاشيه نشود  تا  كند  مراقبت  بايد  و 
باشد  داشته  وجود  اختالف  كه  المپيک هرجايی  ملی  كميته 

وارد نمی شود.

هوشمندانه و هدفمند
 پیش به سوی آینده

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر توسعه هوشمند 
صنعت پتروشیمی گفت: با برنامه ریزی انجام شده، پتروشیمی در 

ابتدای سال ۱۴۰۶ صنعتی بسیار متفاوت خواهد بود.
صنعت پتروشیمی شمع تولد ۵۷ سالگی اش را در هشتمین روز دی ماه 
فوت می کند. بهانه خوبی است تا برای گفت وگو مقابل بهزاد محمدی که 
بیش از دو سال از مدیریتش در طبقه سیزدهم ساختمان شیخ بهایی شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی می گذرد، بنشینیم.
صفحه3

رئیس جمهور گفت: برای خرید واکسن مورد 
اماحاضر  هستیم،  آماده  بهداشت  وزارت  تایید 
نیستیم یک شرکت غیرمعتبر واکسنی بی اعتبار 

را در کشورمان آزمایش کند.
ملی  ستاد  جلسه  در  روحانی  حسن  حجت االسالم 
مقابله با کرونا، گفت: خوشحالیم که امروز شاهد آن هستیم 

منطقه قرمز در کشور نداریم، منطقه نارنجی هم نداریم و 
باید تالش کنیم شرایط فعلی را حفظ کنیم.

وی افزود: از مردمی که با همه وجود و توان کمک 
و پروتکل ها را اجرا کردند، تشکر می کنم. امیدواریم شب 

یلدا در روند امروز کشور تأثیر نگذاشته باشد.
صفحه 2

لحظه به لحظه دنبال بی اثر کردن تحریم ها هستيم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مصطفی داننده

ماجرای  به  قضایی  دستگاه  و  پلیس 
است.  کرده  ورود  شرط  بندی  سایت های 
بسیاری از گردانندگان این سایت ها هم در 
ترکیه اقامت دارند و از آنجا جیب ایرانی ها 

را خالی می کنند.
گرفتن و محاکمه این افراد به جرم کاله 
برداری، کار خوبی است و قابل تقدیر اما آیا 
بهتر نیست در کنار برخورد قضایی به سراغ 
استقبال  و  قمار  سایت های  ایجاد  چرایی 

فوق العاده مردم برویم؟
واقعا چرا بسیاری از مردم به ویژه نسل 
ره  رفتن،  شبه  یک  دنبال  به  ایران  جوان 
مسیر  ندارند  دوست  چرا  هستند؟  صدساله 

پیشرفت را پله پله بروند؟
برای پاسخ به این سئوال باید کمی به 
ناهنجاری هایی  ببینم چه  و  برگردیم  عقب 

در جامعه نهادینه شده است.
برای  پول  آنقدر  سال ها  این  تمام  در 
جامعه ایران اهمیت پیدا کرد که مسیر زندگی 
ایرانیان را دچار تحول کرد. بخش اعظمی 
انسانیت،  پول،  پای  شدند  حاضر  مردم  از 
تحصیالت، فرهنگ و حتی خانواده ی خود 

را قربانی کنند.
وقتی جوان این سرزمین می بیند آنهایی 
که برای ادامه زندگی خود تحصیل را انتخاب 
است  نه شان  گرو،  هشت شان  و  کرده اند 
وقتی که صرف  ای کاش  آرزو می کنند  و 
تحصیل کرده اند، در بازار سپری می کردند 
و به درآمد می رسیدند به دنبال سایت های 

شرط بندی می روند.
وقتی جوان این سرزمین می بیند، پدرش 
لقمه ای  دنبال  به  سال ها  این  تمام  در  که 

حالل بوده اما حاال همچنان اجاره نشین است 
و به سختی خرج زندگی اش را در می آورد، به 

سراغ سایت های شرط بندی می رود.
می بیند،  سرزمین  این  جوان  وقتی 
از  میلیونی  چند  وام  یک  گرفتن  برای 
کامپیوتری،  بازی  های  مثل  باید  بانک 
باالتر  مراحل  به  تا  بکشد  را  غول های 
باید  تازه  وام  گرفتن  از  بعد  تازه  و  برسد 
پرداخت  به  زه  تا کنند  تسویه  ا  ر سود 
غ  سرا به  برسند  م  وا اصل  بدهی های 

می روند. بندی  شرط  سایت های 
که  می بیند  سرزمین  ای  جوان  وقتی 
پول دار، احترام درد و اصال برای دیگران مهم 
نیست که او این همه ثروت را از کجا آورده 
و تنها به خاطر اینکه او پول دارد، جلویش 
خم و راست می شوند، به سراغ سایت  های 

شرط بندی می رود.
وقتی جوان این سرزمین می بیند و به 
خانواده  سئوال  اولین  می رود،  خواستگاری 
این  چندساله  و  بیست  پسر  یک  از  دختر 
است که چه داری؟ خانه ات چند متری است؟ 
ماشینت برای کدام کارخانه است؟ به سراغ 

سایت های شرط بندی می رود.
باید علت این همه استقبال را شناسایی 
کرد. قطعا با گرفتن مدیران سایت های شرط 
بندی، مشکل حل نمی شود. اینها به پشت 
میله های زندان می روند و یک عده دگر علم 

شرط بندی را بلند می کنند.
تا وقتی جلوی ربا گرفتن بانک ها گرفته 
این کشور  اشتغال  وقتی وضعیت  تا  نشود. 
وقتی  تا  نهایت  در  و  نکند  پیدا  سروسامان 
پول بُت مردم است، داستان همین است و 
همیشه بعد از یک پایان کوتاه باید نوشت 

که ادامه دارد....

سرمقاله

دالیل ایجاد سایت های قمار و استقبال 
فوق العاده مردم 

در چند سال اخیر مدام از پیام رسان های داخلی حرف می زنند و اینکه چرا دولت از آنها حمایت 
نمی کند. صداوسیما هم به این جریان فکری تریبون داده است و آنها مدام در شبکه های مختلف 
حرف خود را می زنند. درست مثل مخالفان برجام و FATF  که در هر ساعتی از شبانه روز، آنتن 

را در اختیار دارند.
ناظر خارجی اگر برنامه های تلویزیون را ببیند، فکر می کند در ایران کسی موافق برجام 
و شبکه های اجتماعی غیرایرانی نیست. نکته جالب اما این است که خود صداوسیما که دم از 
حمایت از پیام رسان های داخلی می زند، پایش را روی گلوی شبکه نمایش خانگی گذاشته است.

صداوسیما به شدت دنبال این است که به اسم نظارت، نمایش خانگی را به انحصار خود 
درآورد. آنها مدعی هستند که مرجعیت نظارت بر شبکه ی نمایش خانگی را دارند. صداوسیما با 
ساترا یا همان)سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر( به جان کسانی افتاده 

است که دوست ندارند تولیداتشان در قاب تلویزیون به نمایش درآید.
واقعا اگر ساترا به عادل فردوسی پور اجازه داده بود که در یکی از  شبکه های VOD به نام 
فیلیمو برنامه ی خود را می ساخت دیگر احتیاجی به نگران شدن به خاطر الیو اینستاگرام AFC نبود.

می شد به او اجازه داد یک برنامه تحلیلی قبل و بعد از فینال داشته باشد و مردم هم به 
راحتی به آن دسترسی داشته باشند. نمایندگانی که نگران اختصاص ترافیک اینترنت ایران برای 
اینستاگرام هستند، از رییس صداوسیما سوال کنند چرا در روز فینال باشگاه های آسیا،  ۴ میلیون 

و ۶۰۰ هزار نفر را راهی این شبکه اجتماعی کرده اند؟
با انحصار نمی شود از شبکه های داخلی حمایت کرد. انحصار؛ تنها و تنها بالیی سر تولید 
می آورد که بعد ازپایان آن قد راست کردن کار سختی است. شرکت های خودروسازی ایران را 

ببیند. انحصار بالیی سرآنها آورده است که بیا و ببین.
چرا راه دور برویم، برنامه های تولیدی صداوسیما را ببیند تا متوجه شوید، انحصار و یکه تازی 
می تواند چه فاجعه ای را رقم بزند. اینکه فقط با باشیم و دیگران نباشند یعنی هل دادن مردم به 
سمت شبکه  های ماهواره  ای و شبکه های اجتماعی. همیشه رشد و نمو از رقابت حاصل می شود. 

هیچ برند برتری در جهان از انحصار به موفقیت نرسیده است.
حاال به هر دلیلی دوست ندارید با عادل یا برخی از سینماگران در سازمان صداوسیما کار کنید. 
اشکال ندارد اما حداقل اجازه بدهید آنها در همین سرزمین و در شبکه های غیردولتی کار کنند و 
برنامه بسازند که به خاطر آنها برنامه سازان شما هم برای اینکه از چرخه رقابت جا نمانند و به 
خود تکانی بدهند. ۴۰سریال قورباغه ساخته هومن سیدی و با بازی نوید محمدزاده در عرض ۴8 
ساعت ۴۰ میلیون دقیقه در نماوا تماشا شده است. این آماز فوق العاده تنها با رقابت ادامه پیدا می کند.

صداوسیمایی که در این سال  ها نماد دفع مخاطب شده است، می خواهد شبکه های مخاطب دار 
را که مردم حاضر هستند برای دیدن آنها پول پرداخت کنند را در اختیار خود بگیرد. به قول سعدی:

 تو بر اوج فلک چه دانی چیست
که ندانی که در سرایت کیست

بهتر است اهالی صداوسیما، پیله انحصار را بشکنند و سعی کنند با ایجاد رقابت هم خود را 
باال بکشند و هم کمک کنند دیگران باال بیایند. مردم در عصر جدید حق انتخاب دارند و خودشان 
انتخاب می کنند چه ببیند و کجا بروند. این دیدن و انتخاب کردن هم بر دو اصل جذابیت و صداقت 
است. دو اصلی که این روزها صداوسیما زیاد عالقه ای به آنها ندارد و تنها تبدیل شده است به 

رسانه تفکری خاص با عالیقی خاص تر.

دیدگاه

حمایت انحصار گران از شبکه های اجتماعی داخلی! 

توانایی سخن گفتن 
صفحه ۵به شیوه ای بلیغ و روان

نسل جوان  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
سرعت  به  و  است  جدی  بسیار  مخاطرات  معرض  در 
خطر  معرض  در  را  جامعه  آرامش  جدید  پدیده های 
نوسان  دچار  را  روحی اش  تعادل های  و  می دهد  قرار 
ه  تربیت  و  تعلیم  عرصه  گفت:  کند،  می  کاستی  و 

پای  روی  بتوانند  آموزان  دانش  تا  کند  کمک  باید 
و  فعال  مواجهه  مخاطرات  برابر  در  و  بایستند  خود 

باشند.  داشته  هوشمندانه 
تربیت  و  تعلیم  گفت:  یی  ا میرز حاجی  محسن 
بزرگ ترین فرصت جامعه برای ساختن آینده، شکل دادن 

کردنشان  و آماده  آنها  هویت  و  ها  انسان  شخصیت  به 
تحقق  و  است  جمعی  زندگی  در  کارساز  حضور  برای 
از  بهره برداری  گرو  در  آن جهانی  و  این جهانی  اهداف 

این فرصت موثر است.
صفحه 2

به بهانه تصویب طرح 
تحقیق و تفحص از 

خودروسازان؛

عزم مجلس 
برای رفع 

چالش صنعت 
خودروسازی

صفحه 3

وزیر بهداشت از حمایت های فوالد مباركه 
در كنترل بیماری كویید19 تقدیر كرد 

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نامه ای 
خطاب به حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه از حمایت و مساعدت 
های مالی و تجهیزاتی صورت گرفته این شرکت در راستای کنترل بیماری 
ادامه همدلی  اهمیت  به  اشاره  قدرانی کرد. وی ضمن  و  کویید۱9 تشکر 
ها توسط دیگر مسئولین محترم ، ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر شاهد 

سالمتی و شادابی مردم عزیزکشورمان باشیم. 
صفحه ۴

3بانک / بیمه

درخشش بانک 
صادرات ایران 

در جشنواره ملی 
روابط عمومی

 بانک صادرات ايران در پانزدهمين جشنواره 
بخش های  در  روابط عمومی  انتشارات  لی  م
برتر  رتبه  حائز  نامه«  »ويژه  و  مصاحبه«  «

ملی شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: فعالیت مدارس 
همچنان به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

دکتر علیرضا رئیسی افزود: حاضر وضعیت حاکم در اروپا و 
آمریکا وضعیت رو به رشدی است و با توجه به تغییراتی که در 
ویروس و رفتارش رخ داده است و ویروس انگلیسی که چندین 

کشور را درگیر کرده است، وجود دارد.
* محدودیت تردد از ساعت 2۱ تا ۴ صبح در همه شهرها

وی گفت: با توجه به ارزیابی های انجام شده در کشور و 
گزارش دانشگاه های علوم پزشکی، یکی از اقدامات بسیار موثر 
که هزینه کمی دارد و باعث ایجاد محدودیت شدید نمی شود، منع 
تردد درون شهری از ساعت 2۱ تا ۴ بامداد است که بسیار موثر 
بوده و امروز مصوب شد که در شهرهای زرد نیز این منع تردد از 

ساعت 2۱ تا ۴ بامداد ادامه پیدا کند.
روند نزولی کرونا در 3۰ استان/ کرونا در مازندران هنوز 

نزولی نشده است
وی افزود: در بحث ابتال در دنیا از مرز 8۰ میلیون نفر عبور 
کردیم. در کشور ما البته وضعیت به گونه ای است که در 3۰ استان 
روند بیماری کامال نزولی است. استان مازنداران تنها استانی است 
که هنوز روند در آن به طور کامل نزولی نشده است و امیدواریم 
با توجه به پیش بینی ها روند نزولی را در این استان شاهد باشیم. 

*۱۰8  شهر نارنجی و 33۰ شهر در وضعیت زرد کرونا
رئیسی ادامه داد: در جلسه امروز ستاد موارد متعددی بررسی 
شد. خوشبختانه در حال حاضر شهر قرمز در کشور نداریم و 33۰ 
شهر زرد و ۱۰8 شهر نارنجی داریم که امیدواریم این شهرها 
هم به مرور به سمت رنگ زرد بروند و میزان ابتال و بستری 
همکاری  پروتکل ها،  رعایت  نتیجه  دستاورد  این  یابد.  اهش  ک
مردم، اصناف، نهادها، کسبه، نیروی نظامی و انتظامی، اجرای 
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و نظارت هایی است که بر اجرای 

پروتکل ها وجود دارد.
* مدارس همچنان غیرحضوری است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفت: در ستاد 
مقابله با کرونا پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه مدارس پایه اول 
و دوم ابتدایی بازگشایی شود که این موضوع در کمیته تخصصی 
مطرح شد و رای نیاورد و مدارس همچنان غیرحضوری برگزار 
می شود تا در آینده که شرایط بهتری فراهم شد و بعد از بحث 
اجرای واکسیناسیون و قطع زنجیره انتقال در سال آینده اگر شرایط 
فراهم شود، آن زمان به سمت بازگشایی مدارس رویم. بنابراین 
همچنان مدارس به صورت غیر حضوری خواهد بود و حتی پایه 
اول و دوم ابتدایی هم که برای بازگشایی حضوری مدارس پیشنهاد 

شده بود، رای نیاورد.

رعایت کنید تا به سمت تشدید محدودیت ها نرویم
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: از مردم خواهش 
می کنم رعایت کنند تا به سمت تشدید محدودیت ها نرویم؛ کسبه 
و بازاریان در این مدت فشار زیادی را تحمل کردند و این همکاری 
باعث دستاورد فعلی برای ما شد. اگر خدایی نکرده ساده انگاری اتفاق 
افتد، اوضاع دوباره بد می شود. یادمان نرفته است که پس از آرامش 

اردیبهشت ماه و برگزاری دوباره تجمعات، بیماری شعله ور شد.
* کاهش ۴۰ درصدی بستری و ۵۰ درصدی فوتی های 

روزانه کرونا
رییسی گفت: در حال حاضر میزان بستری در کشور به شکل 
روزانه تقریبا بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته و مرگ و میر هم 
نسبت به شروع طرح که حدودا یک ماه قبل بود بیش از ۵۰ درصد 
کاهش داشته است. اما بازهم تاکید می کنم تجمعات، دورهمی ها 
و شب نشینی ها می تواند در افزایش آمار موثر باشد و اگر رعایت 

نشود ممکن است شاهد پیک مجدد باشیم.
وی افزود: اگر روند قبلی ادامه پیدا می کرد، ۵۰ هزار بستری 
بیشتر داشتیم و با اجرای طرح های اخیر شاهد کاهش ۵۰ درصدی 
بستری و در نتیجه ۷ هزار و ۵۰۰ مرگ و میر کمتر بوده ایم. اگر 
رعایت نکنیم ممکن است شاهد پیک مجدد در بهمن ماه یا 

اسفندماه باشیم.

محض اطالع

ستاد كرونا: محدودیت تردد در همه شهرها وجود دارد
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نسل جدید در معرض مخاطرات جدی است
بیان  با  پرورش  و  آموزش  زیر  و
اینکه نسل جوان در معرض مخاطرات 
بسیار جدی است و به سرعت پدیده های 
جدید آرامش جامعه را در معرض خطر قرار می دهد 
و تعادل های روحی اش را دچار نوسان و کاستی 
می کند، گفت: عرصه تعلیم و تربیت ه باید کمک 
کند تا دانش آموزان بتوانند روی پای خود بایستند 
و در برابر مخاطرات مواجهه فعال و هوشمندانه 

داشته باشند. 
محسن حاجی میرزایی گفت: تعلیم و تربیت 
آینده،  ساختن  برای  جامعه  فرصت  زرگ ترین  ب
هویت  و  ها  انسان  شخصیت  به  دادن  شکل 
در  کارساز  حضور  برای  کردنشان  و آماده  نها  آ
زندگی جمعی است و تحقق اهداف این جهانی 
و آن جهانی در گرو بهره برداری از این فرصت 

موثر است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بهترین 
این فرصت ها در اختیار آموزش و پرورش است 
گفت: کودکان در سن تاثیر پذیری و جامعه پذیری 

در اختیار ما هستند و نسل نو در این دوره با استقبال 
و آرامش خانواده ها به دست تعلیم و تربیت سپرده 
می شوند و یک فرصت طوالنی ۱2 ساله در اختیار 
قرار می گیرد که بچه ها از نظر روحی تغذیه شوند 
در  جامعه  به  ورود  برای  را  های الزم  مهارت  و 

آینده کسب کنند.
حاجی میرزایی افزود: ما از این ظرفیت اساسی 
استفاده  کیفیتی  به چه  و  کنون چقدر  تا  مهم  و 
کرده ایم؟ این ماموریت بزرگ، منحصر در آموزش 
امر  نهادهای متعددی درگیر  و  نیست  پرورش  و 
تربیت نسل نو هستند. سئوال مهم این است که تا 
چه حد مجموعه این تحرکات هم افزا بوده است و 

مجموعه تالش ها در کنار همدیگر به شکل گیری 
یک تربیت منسجم کمک کرده است؟.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از 
مهم ترین این نهادها، نهاد تعلیم و تربیت دینی و 
قرابت بین  بیشترین  که  است  علمیه  های  حوزه 
ها  حوزه  های  ماموریت  و  ها   رسالت  و  ما  ار  ک
وجود دارد گفت: سوال مهم این است که فعالیت 
و ترکیب این دونهاد در کنار همدیگر تا چه حد هم 
افزا بوده و توانسته برای آینده جامعه افراد شایسته 

ای را تربیت کند؟.
های  همکاری  به  اشاره  با  میرزایی  اجی  ح
مشترک آموزش و پرورش و حوزه عملیه گفت: 
به رغم تالش های صورت گرفته، از همه ظرفیت 
چگونه  ببینیم  باید  و  نشده  استفاده  موجود  ای  ه
می توان نگاه ویژه تری به این ماموریت داشته باشیم. 
شاید به جای تعبیر »همکاری« نیازمند یک »نگرش 
واحد« هستیم و آمادگی داریم درباره این مسائل 
بیشتر فکر و گفت وگو کرده و به بهترین وجه از 

این فرصت طالیی استفاده کنیم.
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زیر نظر: علی هوشمند
نوجوان ۱۵ساله در کانال آب غرق شد 

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از غرق شدن نوجوانی ۱۵ ساله اهل 
گناوه در کانال آب شهر آب پخش خبر داد. 

سرهنگ فرهاد آراوند گفت:  ماموران انتظامی آب پخش پس از اطالع از 
یک مورد غرق شدگی در کانال آب، سریعا به محل حادثه عزیمت کردند و  
بررسی ها مشخص ساخت، پسری ۱۵ساله اهل گناوه که برای دیدن بستگانش 

به آب پخش آمده بود به درون کانال آب سقوط کرده و غرق شده است.

برخورد کامیون با تیر برق راننده اش را کشت
برخورد کامیون میکسر با تیر و ترانس برق در بلوار شهید آوینی قم به دلیل 

نقص فنی و عمل نکردن ترمز سبب فوت راننده کامیون شد.
این حادثه عصر روز شنبه این هفته و رمانی اتفاق افتاد که راننده کامیون 
میکسر از سمت بلوار شهید آوینی به سمت بلوار شهید کریمی قم با سرعت 
۴۵ کیلومتر در حال حرکت بود و زمانی که راننده تصمیم گرفت برای استراحت 
کامیون را متوقف کند، کامیون به علت شیب معبر و سنگینی بار و نقص فنی 
با تیر ترانس برق برخورد کرد و واژون شد و متأسفانه راننده آن که جوانی 

سی ساله بوده، در محل حادثه فوت کرد.

آدم ربایانی که شریک خود را دزدیده بودند، دستگیر شدند
پلیس   امنیت عمومی پایتخت از دستگیری سه آدم ربایی خبر داد که به 

دنبال تسویه حساب ۶ میلیاردتومانی شریک خود را ربوده بودند.
و  آدم ربائی  موضوع  با  ای  پرونده  داشت:  اظهار  شاملو  علی  سرهنگ 

بر  مبنی  قضائی  دستور  با  و  تشکیل  ونک  در کالنتری ۱۴۵  خفت گیری 
دستگیری متهمان به پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی ارجاع شد.

وی عنوان کرد: شاکی گفت که نیمه های شب سوم دی ماه به همراه یکی 
از دوستانش در خانه خود در محدوده ونک در حال استراحت بود که ناگهان 
3 نفر که صورت خود را پوشانده بودند در خانه اش حضور یافتند و با بستن 
چشمان وی و دوستش به زور آن ها را سوار بر خودرو کرده و پس از چند ساعت 
رانندگی و پرسه زنی، وی را مجبور ساختند برگه ای را امضاء کرده و با گرفتن 
گوشی، آن ها را در خیابانی از خودرو به بیرون انداخته  و از محل گریخته اند.

رئیس پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی تهران تصریح کرد: شاکی در ادامه 
گفت که هنگام پیاده شدن از داخل خودرو دو نفر از این افراد را که شباهت 
زیادی به دو شریکم در خرید ملکی در محدوده تهران پارس داشتند، شناختم.

 این مقام انتظامی افزود: با شناسایی هویت 2 تن از متهمان، مخفیگاه 
با هماهنگی  و  تهران پارس و مجیدیه جنوبی شناسایی  نان در محدوده  آ
قضائی پنجم دی ماه هر دو شریک شاکی به همراه متهم سوم پرونده در دو 

عملیات مستقل دستگیر شدند.
سرهنگ شاملو گفت: شرکای شاکی در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی 
با  ریال  میلیارد  ارزش ۶۰  به  مالی  اختالف حساب  را  آن  و علت  عترف  م

شاکی اعالم کردند.

انحراف به چپ، مرگ اعضای یک خانواده  را رقم زد
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان از جان باختن سه 
نفر از سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی بر اثر برخورد با یک 

دستگاه کامیون در محور طالخونچه - بروجن خبر داد.
حسین پورقیصری اظهار داشت: مأموران پلیس راه اصفهان - شیراز در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد تصادف فوتی 
در محور طالخونچه - بروجن بالفاصله برای بررسی صحنه در محل حضور 
یافتند و مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی با یک دستگاه 
کامیون تصادف کرده که در این حادثه دلخراش راننده به همراه همسر و 

فرزند ۱2 ساله اش بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته اند.

بودجه ای برای کار تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه ها  
باقی نخواهد ماند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: با این وضعیت بودجه دانشگاه 
ها در الیحه ۱۴۰۰، رشد علمی یا متوقف می شود و یا با رکود آن 

مواجه خواهیم شد.
محمود فتوحی در حاشیه اجالس روسای دانشگاه های بزرگ که 
با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس در دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
شد، اظهار داشت: به طور متوسط بودجه دانشگاه ها در الیحه ۱۴۰۰بین 
38 تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده اما به دلیل میزان افزایش حقوق و 
مزایا، دانشگاه ها عمال نمی توانند در راستای فعالیت اصلی خود یعنی 
آموزش و پژوهش گام بردارند.وی با اشاره به اینکه با این وضعیت 
بودجه رشد علمی یا متوقف می شود و یا با رکود آن مواجه خواهیم 
شد، افزود: نکته دیگری که امروز مطرح شد این بود که باید کاری 
انجام شود تا دانشگاه ها بتوانند در راستای انجام اهداف اصلی شان 
نقش ویژه ای ایفا کند و راه حل آن هم این است که بودجه دانشگاه 
بر مبنای هزینه ها، واقعی شود.رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه 
داد: در این جلسه رئیس کمیسیون آموزش مجلس حضور داشت و 

قرار شد بازنگری در بودجه دانشگاه ها صورت گیرد. 
فتوحی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه 
مطرح شد، بحث حقوق اعضای هیات علمی و همسان سازی حقوق 

آن ها بود که دوستان قول دادند به این مساله نیز رسیدگی کنند.
وی اظهار داشت: نگرانی ما از دست دادن اعضای هیات به ویژه 
اعضای هیات علمی جوان در دانشگاه هاست و امیدواریم با توجه به 
اینکه برخی از نمایندگان مجلس که در این جلسه حضور داشتند، عضو 
هیات علمی اند و آشنایی بسیار خوبی با مسائل آموزش عالی دارند، در 

حل مشکالت بودجه ای دانشگاه ها کمک کنند.

 ۸ مهندسی  و  پایه  علوم  رشته های  در  زنان  حصیل  ت
برابر شده است

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه 2۴درصد زنان 
کشورمان تحصیالت باالی دیپلم دارند، گفت: در رشته های علوم 
پایه و فنی و مهندسی رشد حضور دختران از سال ۶۶ تا 9۶ ، ۷ تا 

8 برابر شده است.
معصومه ابتکار اظهار داشت: یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی 
در کشورمان، زنان دانشگاهی هستند و با وجود سقف های شیشه ای 
و مسئولیت های چندگانه و نقش های مهم همسری و مادری، زن 
ایرانی نشان داد  که می تواند فاصله ها را کم و از موانع عبور کند 
و امروز که ۴۱ سال از انقالب می گذرد شتاب رشد زنان در عرصه 

های علمی را شاهد هستیم.
ابتکار با بیان اینکه 3۶ درصد کودکان دختر ما در سال انقالب 
بیسواد بودند و دسترسی به مدرسه نداشتند، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر بیسوادی کودکان دختر زیر یکی دو درصد است و تالش می 

کنیم به صفر برسد. 
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اولویت مسئوالن باید منافع ملی باشد، نه منافع شخصی
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد که منافع عده ای در میانه راه مسئولیتشان با منافع ملی در 
تضاد قرار می گیرد و اینجاست که باید انتخابی صورت گیرد 

که به نفع مردم است.  
کمال حسین پور با تاکید بر ضرورت پرداختن به تعارض 
از  بیش  که  آنچه  کرد:  بیان  مختلف،  های  حوزه  در  نافع  م
گیرد،  قرار  نظر  مد  باید  مسائل  به  پرداختن  در  چیزی  ر  ه
های  حوزه  در  ها  ریزی  برنامه  تمام  در  است.  مردم  نافع  م
مشکالت  حل  و  مردم  رضایت  باید  نهایی  مقصود  ختلف  م
مسئولی  هر  از  که  است  انتظاری  کمترین  این  باشد.  نان  آ

در کشور می رود.
راه  میانه  در  ای  عده  منافع  کرد:  اظهار  ادامه  در  ی  و
مسئولیتشان با منافع ملی در تضاد قرار می گیرد و اینجاست 
که باید انتخابی صورت گیرد که به نفع مردم است. به عنوان 
منافع  با  خودروسازی  صنعت  در  ای  عده  منافع  امروز  ثال  م
این  در  را  فعلی  وضعیت  آن  نتیجه  که  است  تضاد  در  کشور 

بازار رقم زده است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس، تصریح کرد: 
با  یا در حوزه واردات شاهد هستیم که منافع عده ای خاص 
منافع مردم در تضاد بوده که منجر شده میلیون ها دالر ارز از 
کشور خارج شود. یا در اجرای برخی از پروژه ها و قراردادهای 
پیمانکاری مجددا تعارض منافع خود را نشان داده نظیر پروژه 
چند میلیاردی قطار تهران به اصفهان که خوشبختانه متوقف 

شده است.
در هر جایگاهی که  تاکید کرد: هر مسئولی  پور  حسین 
قرار دارد باید در اجرای وظایف خود منافع مردم را در اولویت 
در  باید  که  آنچه  بردارد.  گام  ملی  توسعه  برای  و  داده  رار  ق
نه منافع شخصی.  باشد منافع کشور است  ولویت مسئوالن  ا
هرگامی که برمی داریم باید در جهت تامین منافع کشور باشد 
و نباید تعارضی با منفعت مردم داشته باشد. پرداختن به این 
مسئله در حیطه مسئولیت های مختلف امری ضروری است.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

لحظه به لحظه دنبال بی اثر کردن تحریم ها هستیم
رئیس جمهور گفت: برای خرید واکسن مورد تایید وزارت بهداشت 
آماده هستیم، اماحاضر نیستیم یک شرکت غیرمعتبر واکسنی بی اعتبار 

را در کشورمان آزمایش کند.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
گفت: خوشحالیم که امروز شاهد آن هستیم منطقه قرمز در کشور 
باید تالش کنیم شرایط فعلی  نداریم و  نارنجی هم  داریم، منطقه  ن

را حفظ کنیم.
وی افزود: از مردمی که با همه وجود و توان کمک و پروتکل ها 
را اجرا کردند، تشکر می کنم. امیدواریم شب یلدا در روند امروز کشور 

تأثیر نگذاشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شرایط مناسبی نسبت به آنچه 
قباًل پیش بینی می شد، داریم، گفت: البته با مطلوب فاصله داریم. ۱3۰ 
فوتی هم برای ما زیاد است. اگر به زیر ۱۰۰ فوتی هم رسیدیم آن 
هم زیاد است. باید تالش کنیم در استان ها در طول هفته فوتی و 

بستری نداشته باشیم.
روحانی با بیان اینکه اولین مساله پایدار ماندن وضعیت کنترل شده 
است، اظهار داشت: برای این وضعیت تالش های زیادی شده است و 
شرایط نسبتاً مطلوب تری پیش روی ماست. وقتی ایران را با کشورهای 
پیشرفته مقایسه می کنیم، می بینیم کارکرد همه عوامل تأثیرگذار در کادر 

درمان ما بسیار اثرگذار است. باید این شرایط را حفظ کنیم.
وی تاکید کرد: امروز شاهد جهش این ویروس در برخی کشورهای 
اروپایی مخصوصاً در انگلیس هستیم. ما باید مراقبت بیشتری در رابطه 
با ورودی مسافرانی که از این مناطق وارد ایران می شوند، داشته باشیم 

تا این ویروس جهش یافته دوباره مردم و جامعه ما را گرفتار نکند.
رئیس جمهور افزود: امروز فاصله گذاری ها تا حدی مراعات می شود، 
را  این مساله  باید  در شب نشینی ها مردم مراعات می کنند. همیشه 
مراعات کنیم که ما در شرایط عادی نیستیم بلکه در شرایط کرونایی 
هستیم. مخصوصاً در ایام فاطمیه باید مراعات پروتکل ها را به عنوان 
یک وظیفه شرعی، در نظر داشته باشیم و این همانی است که اهل 

بیت نیز همان را از ما می خواهند.
* چطور می توان به آمریکا اعتماد کرد؟

رییس جمهور افزود: ما یک پولی آماده کردیم تا از طریق یک 
بانکی بدهیم و واکسن بخریم، پول هم آماده بود اما آنها گفتند اول 
باید اوفک آمریکا اجازه رسمی بدهد و تا او اجازه ندهد ما پول قبول 

نمی کنیم. آنها مردم و سازمان بهداشت جهانی را ترسانده اند.
رئیس جمهور گفت: ما خواستیم یک پولی را منتقل کنیم، آن 
کشور هم قبول کرده و اوفک هم گفته اشکالی ندارد اما می گویند 
این پول اول باید در یک بانک آمریکایی بیاید و از بانک آمریکایی 
منتقل شود. ُخب چه کسی به شما اعتماد می کند؟ شما هرکجا پول 
ما را پیدا کردید دزدیدید، شما که در دزدی معروفید، ما چطور به 

یک دزد اعتماد کنیم؟
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 RTX و Ti 3080 RTX ایسوس ساخت
3060 را تأیید كرد.

ایسوس به تازگی تأیید کرده است که انویدیا روی دو کارت 
 3۰۰۰ RTX گرافیک جدید از خانواده ی کارت های گرافیک
کار می کند که مبتنی  بر معماری امپر )Ampere( هستند. این 
 3۰8۰ GeForce RTX نام های  با  دو کارت گرافیک که 
بار  چند  می شوند،  شناخته   3۰۶۰  GeForce RTX و   Ti

در شایعه ها ظاهر شده اند و برخی از مشخصاتشان را می دانیم.
ظاهرا هر دو کارت گرافیک قرار است در اوایل سال 2۰2۱ 
مورد  کارت های  نام  حاال  همین  از  ایسوس  اما  شوند؛  عرضه 
بحث را به صفحه ی پشتیبانی و خدمات وب سایت رسمی خود 
اضافه کرده است. نخستین بار کاربری با نام HXL در توییتر 

متوجه این موضوع شد.
شاهد  ایسوس  سایت  خدمات  و  پشتیبانی  صفحه ی  ر  د
سری  گرافیک  کارت های  از   ROG STRIX دل های  م
 RTX 3۰۰۰ هستیم که در بین آن ها نام GeForce RTX
Ti 3۰8۰ و RTX 3۰۶۰ هم به  چشم می خورد. به  نظر می رسد 
ایسوس از مدتی پیش کارت های گرافیک نام برده را از انویدیا 
دریافت کرده است و اکنون روی مدل اورکالک شده ی آن ها کار 
می کند. البته ظاهرا مدل اورکالک نشده ی کارت های گرافیک 

جدید انویدیا توسط ایسوس در حال ساخت است.
 GeForce بر اساس اطالعات منتشرشده،  کارت گرافیک
حافظه ی  گیگابایت   2۰ دارای  است  قرار   Ti  3۰8۰  RTX
قرار   3۰۶۰  GeForce RTX و   GDDR۶X رافیکی  گ
 GDDR۶ گرافیکی  حافظه ی  گیگابایت   ۱2 دارای  ست  ا
سفارشی  مدل هایی  محصول  دو  هر  که  آن جایی  از  اشد.  ب
محسوب می شوند، انتظار داریم مجهز به سیستم خنک کننده ی 
ROG STRIX باشند که پیش تر شاهد استفاده از آن در 
 ROG STRIX  3۰۰۰  GeForce RTX انواده ی  خ
بوده ایم. به عالوه احتماال برد مدار چاپی ) )PCB محصوالت 

سفارشی خواهد شد.

برگزاری کنکور  اینکه متولی اصلی  ه رغم  ب
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش 
است و بارها از سوی هر دو نهاد اعالم شده است 
که کنکور نظام قدیم برای ۱۴۰۰ تمدید نشده است 
و همه دانش آموزان باید در کنکور واحدی شرکت 
کنند، اما همچنان در این حوزه اخبار متناقضی به 
گوش می رسد و بسیاری در تالش هستند تا این 
مهم را به گوش مسئوالن برسانند که عدم تمدید 

به   ۱۴۰۰ برای  قدیم  نظام  نکور  ک
اجتماعی  عدالت  مخالف  وعی  ن
است و یا اینکه در شرایط کرونایی 
و اقتصادی این روزگار اجحافی در 
حق دانش آموزان نظام قدیم است.

که  است  این  اصلی  اجرای  م
سال گذشته کنکور 99 با چندین بار 
تعویق و در شرایط کرونایی برگزار 
اصلی  محورهای  از  یکی  و  شد 
کنکور  که  بود  این  نیز  صحبت ها 
اجباری نیست و کسانی که  مری  ا
نگران سالمتی هستند می توانند یک 

سال دیگر صبر کنند. گذشته از اینکه حاال پشت 
کنکوری هایی که در نظام قدیم تحصیل کرده اند 
احتمااًل از زمان فراغت از تحصیلشان چند سالی 
می گذرد و به جز کرونا برای پسرها بحث سربازی 
رفتن نیز ممکن است یکی از دالیلی باشد که 
شرکت آنها در کنکور را به تعویق انداخته باشد، 
حاال قرار است نه تنها دوباره خود را به فضای 
درس برسانند بلکه باید با تهیه کتاب های جدید 
خود را با یک نظام دیگر آموزشی تطبیق دهند و 
در این میان عالوه بر صرف هزینه تهیه کتاب های 
درسی و کمک درسی نیاز پیدا کنند از کالس هایی 
استفاده کنند. اما هیچ گاه این مساله آمادگی دانش 
امتحانات نهایی و  با  آموزان برای کنکوری که 
سوال های متعارف کتاب های درسی فاصله بسیار 
دارد، هیچ گاه نه دغدغه آموزش و پرورش بوده 
است و نه آموزش عالی. از همین روست که بازار 

کمک درسی ها و کالس های آمادگی کنکور داغ 
است چون همیشه گپ هایی این میان وجود دارد 

که به نفع آنها عمل می کند.
نمایندگان دیده بان شفافیت و عدالت کشور 
که پیگیر این مطالبه دانش آموزان فارغ التحصیل 
نظام قدیم هستند بارها با معاونین وزیر علوم و 
هم چنین ارسال نامه رسمی به کمیسیون آموزش 
مجلس شورای اسالمی، پیگیری این موضوع را 

این  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  و  رده اند  ک
مطالبه دنبال شده است. حاال چند ماهی می شود 
بسیاری به دنبال قانع کردن سازمان سنجش و 
وزارت علوم برای این هستند که برای داوطلبان 
کنکور نظام قدیم طراحی سواالت جداگانه ای شود 
اما ظاهراً وزارت آموزش و پرورشی که با تغییرات 
مداوم سیستم آموزشی و کتاب درسی اصل این 
و  واکنش  کمترین  می کند،  ایجاد  را  الش ها  چ

پیگیری را در این میان دارد.
هر چند 28 آبان ماه محسن حاجی میرزایی 
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه امضا تفاهم نامه 
همکاری سه جانبه بین وزارت خانه های آموزش 
و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی و شهرداری تهران در خصوص احیا و بهره 
برداری مدارس ماندگار تهران در جمع خبرنگاران 
رسانه ملی در خصوص تقاضای دیپلمه های نظام 

قدیم برای اینکه بتوانند در کنکور ۱۴۰۰ نیز بنا به 
منابع خود کنکور بدهند گفت: این موضوع کماکان 
در حال بررسی است و قرار بر اصالح آن است و 
ان شاهلل روزهای آینده خبرهای خوشی برای این 

افراد خواهیم داشت.
و  آموزش  وزیر  سخنان  از  بخش  این  ما  ا
پرورش علیرغم انعکاس در اکثر خبرگزاری های 
رسمی، از پرتال آموزش و پرورش حذف شد. تا 
این گمانه را مطرح کند که شاید وزیر 
آموزش و پرورش وعده ای خارج از 

توان خود داده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در آخرین اطالعیه خود اظهارات یکی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
وزارتخانه  این  موافقت  بر  بنی  م
ویژه  سراسری  آزمون  برگزاری  ا  ب
داوطلبان نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ 
اساس  بر  کرد:  تاکید  و  کذیب  ت
دعوتنامه کمیسیون اصل 9۰ مجلس 
شورای اسالمی، جلسه ای در محل 
وزیر  حضور  با    99 .۱۰ .۰2 مورخ  در  میسیون  ک
علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشور تشکیل شد. در این جلسه در مورد 
تصمیم شورای سنجش و پذیرش کشور مبنی بر 
برای داوطلبان  آزمون اختصاصی  برگزاری  عدم 
دارای دیپلم نظام قدیم آموزش و پرورش صحبت 
شد.هر چند در این اطالعیه به صراحت اعالم نشد 
که باالخره امکان موافقت با این پیشنهاد چقدر 
است، اما به نظر می رسد داوطلبان نظام قدیم باز 
هم باید بر اصرارهای خود بیافزایند تا بلکه سیستم 

سنجش کمی عقب نشینی کند.
در  تحول  و  آموزشی  سیستم  تغییر  الش  چ
یک  در  نظر  به  شاید  گرچه  درسی  تاب های  ک
سیستم پویای آموزشی منطقی باشد اما حاشیه هایی 
که درست می کند قابل چشم پوشی نیست؛ از جمله 

در داستان کنکور!

دانش آموختگان نظام قدیم همچنان بالتکلیف هستند
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مبادالت  روی  پیش  موانع  از  عبور 
بین المللی بانکی و پولی جز با پیوستن 
ویژه  »گروه  کنوانسیون های  به  یران  ا
اقدام مالی« میسر نیست، از نظر داخلی نیز راه 
مبارزه با فساد اقتصادی و از جمله پول شویی از 

»اف ای تی اف« می گذرد.
رئیس جمهوری  معاون حقوقی  عیا جنیدی،  ل
با  انقالب  معظم  رهبر  موافقت  از  پیش  ندی  چ
درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح 
»اف ای تی اف« در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام خبر داد.
دبیر  رضایی«،  »محسن  نیز  گذشته  فته  ه
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به 
انقالب درباره تمدید مهلت بررسی  رهبر معظم 

لوایح »اف ای تی اف« خبرداده بود.
این درحالی است که از حدود یک سال پیش 
و با پایان مهلت بررسی دو الیحه باقی مانده در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مناقشه بین 
نظر  خودکار  طور  به  نگهبان  شورای  و  جلس  م
ای تی اف  اف  و موضوع  تأیید  نگهبان  شورای 

دست کم برای مخالفان، خاتمه یافته بود.
اکنون موافقت رهبر معظم انقالب با درخواست 
دولت این امید را ایجاد کرده که مخالفان دست از 
هیاهوی سیاسی بردارند و در این موضوع، منافع 
ملی را به منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند.

گام بلند دولت برای خروج همیشگی از لیست 
سیاه اف.ای.تی.اف 

به  ن  یرا ا پیوستن  برای  تالش  رچند  ه
کنوانسیون های مختلف از دهه ۱38۰ آغاز شده 
بود، اما در دولت تدبیر و امید و به ویژه با دستیابی 
به توافق برجام تالش ها برای عبور از سد مخالفان 
و تصویب لوایح مختلف اف ای تی اف در کشور 

شدت بیشتری گرفت.
در سال ۱39۵ با تعهد سیاسی دولت به گروه 
از  بطور موقت  توانست،  ایران  مالی،  اقدام  ویژه 
لیست سیاه این گروه خارج شود. در نتیجه فرصت 
پیدا کرد که تصویب لوایح مختلف را تا پایان ژانویه 

2۰۱8 تکمیل کند.
 از آن زمان تاکنون به رغم تصویب همه لوایح 
اف ای تی اف در مجلس دهم شورای اسالمی دو 
الیحه مهم »پالرمو« و »سی اف تی« هنوز توسط 
مجلس تشخیص مصلحت نظام تأیید نشده است.

گذشته  سال  ماه  بهمن  در  خاطر  همین  به 
که  کرد  اعالم  ایران  به  مالی  اقدام  ویژه  گروه 
پالرمو و  با الیحه  رابطه  را در  اقدام خود  برنامه 
 )CFT(کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
هماهنگ با استانداردهای این نهاد تصویب نکرده، 

در نتیجه  تعلیق اقدامات متقابل را لغو و ایران در 
لیست سیاه قرار می گیرد.

معاون  جنیدی،  لعیا  د،  رخدا ین  ا ز  ا بعد 
این  بر  گفتگویی  در  جمهوری  رییس  حقوقی 
از  جلوگیری  بر  را  تالشش  تمامی  دولت  که 
خواهد  کار  به  المللی  بین  مالی  ارتباط  قطع 

کرد. تأکید  بست 
حال به نظر می رسد دولت در یکی از آخرین 
تالش های خود در قالب نوشتن نامه به مقام معظم 
رهبری  و درخواست تمدید مهلت بررسی گامی 
بلند برای تصویب لوایح باقی مانده برداشته است.

برجام منهای اف ای تی اف معنا ندارد
اف  سیاه  لیست  از  ایران  خروج  با  دودسته 
مانند  کشورهایی  هستند:  مخالف  اف  تی  ای 
و  منطقه ای  رقبای  صهیونیستی،  رژیم  آمریکا، 
گروه های اپوزیسیون، جلوگیری از پیوستن ایران 
به کنوانسیون های اف ای تی اف را در راستای 
تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی بین المللی ایران 
می دانند، لذا از هیچ اقدامی برای ایجاد ممانعت از 

این اتفاق دریغ ندارند.
اما دسته ای هستند که در داخل بدون توجه 
به پیامدهای احتمالی پیوستن یا نپیوستن ایران و 
تنها بر اساس منافع، عالئق و نظرات شخصی و 

گروهی با آن مخالفت دارند.
در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
آخرین حضور خود در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی گفت: »نظام از پولشویی مبرا است، اما 
منافع گروهی که از خون مردم ارتزاق می کنند در 
پولشویی است. تحریم های آمریکا موجب افزایش 

پولشویی می شود.«
اکثریت  برخالف  که  بود  گفته  همچنین  او 
تی  ای  اف  نشست  آخرین  در  هیات  های حاضر 
اف که در حمایت از ایران سخنرانی کردند، »3 
و  عربستان  آمریکا،  یعنی  تروریسم  حامی  رژیم 
به  ایران  فرستادن  دنبال  به  صهیونیستی  رژیم 

فهرست سیاه اف ای تی اف هستند.«
از برجام  این است که خروج ترامپ  واقعیت 
و درپیش گرفتن سیاست»فشار حداکثری« او در 
قبال ایران با اقدامات مخالفان  داخلی اف ای تی 
اف و جلوگیری از نهایی شدن آن همسو بود و در 
به همین خاطر مخالفان  یک راستا قرار داشت. 
داخلی تقریبًا به این نتیجه رسیده بودند که اف 
ای تی اف را دست کم تا پایان دولت دوازدهم به 

فراموشی بسپارند.
بر این اساس، ممکن است مخالفت ها صرفا 
تا پایان همین دولت باشد که بسیاری از مخالفان 
زمان  در  هستند.  دیروزی  اصلی  مدافعان  امروز 

دولت نهم ایران آمادگی کامل خود برای افزایش 
همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با تامین 
مالی تروریسم و پولشویی را اعالم کرد و حتی از 
اف ای تی اف خواست تا تیمی را به ایران بفرستد 
با تامین  اقدامات کشور در زمینه مبارزه  تا تمام 
مالی تروریسم و پولشویی را از نزدیک بازدید کنند.

حتی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت نیز 
وزارتخانه ها  و  نهادها  برخی  از   ۱389 سال  در 
لیست  از  خروج  مقدمات  که  می کند  درخواست 

سیاه را فراهم کنند.
 اکنون با رفتن ترامپ و مطرح شدن ادعای 
بازگشت به برجام از سوی بایدن، امید به بازشدن 
از پیش شده است. تقریبًا  قفل های برجام بیش 
تمامی طرف های درگیر در برجام، از این موضوع 
استقبال کرده و دولت تدبیر و امید نیز به خوبی 
می داند که بدون تصویب اف ای تی اف نمی توان 
در یک ارتباط طبیعی و سازنده با نظام بانکی جهان 

از مزایای برجام بهره مند شد.
شفافیت اقتصادی در سایه اف ای تی اف

سخن گفتن از مزیت های اقتصادی پیوستن 
ایران به اف ای تی اف توضیح واضحات است. 
امروزه هیچ مبادله مالی بین الملی خارج از سیستم 
بانکی و بهتر است بگوییم خارج از قلمرو گروه 

ویژه اقدام مالی امکان پذیر نیست.
جمله  از  ایران،  تجاری  شرکای  بزرگترین 
چین که دومین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد نیز 
به کنوانسیون های گروه ویژه  اقدام مالی پیوسته و 
بدون شک با بازگشت آمریکا به برجام، از ایران نیز 

خواهند خواست تا این کار را انجام دهد.
باز گردد  اما در صورتی که آمریکا به برجام 
ولی ایران مسئله اف ای تی اف را حل نکند مثل 

این است که حودتحریمی کرده باشد.
بر هیچ کس  ایران  اقتصاد  بر  تحریم ها  اثر   
برخی  از  نظر  صرف  تقریبًا  و  نیست  پوشیده 
الخصوص  علی  و  مقامات  اکثر  شعاردهندگان، 

دولت به این امر اذعان دارند. 
حل مسئله اف ای تی اف تنها برای اقتصاد 
حتی  کار  این  نیست.  ضروری  ایران  الملل  بین 

برای اقتصاد داخلی نیز حیاتی است.
در  شفافیت  ایجاد  طریق  از  مسئله  این  حل 
پول  همچون  چالش هایی  رفع  به  کشور  اقتصاد 

شویی و فساد اقتصادی منجر خواهد شد.
اقتصادی  شفافیت  دارند  تاکید  اقتصاددانان   
در بخش های مالی و بانکی اساسی ترین درمان 
مشکل فساد و پولشویی بوده و از این رو، همه نقل 
و انتقاالت مالی باید به روشنی در اختیار نهادها و 

مراجع نظارتی قرار گیرد.

به مناسبت 57 ساگی صنعت پتروشیمی؛
هوشمندانه و هدفمند پیش به سوی آینده

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر توسعه هوشمند 
صنعت پتروشیمی گفت: با برنامه ریزی انجام شده، پتروشیمی در ابتدای 

سال ۱۴۰۶ صنعتی بسیار متفاوت خواهد بود.
صنعت پتروشیمی شمع تولد ۵۷ سالگی اش را در هشتمین روز 
دی ماه فوت می کند. بهانه خوبی است تا برای گفت وگو مقابل بهزاد 
محمدی که بیش از دو سال از مدیریتش در طبقه سیزدهم ساختمان 

شیخ بهایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گذرد، بنشینیم.
پتروشیمی  نیازهای صنعت  و  از ضرورت ها  این گفت وگو  او در 
می گوید و با این اعتقاد که توسعه این صنعت را باید هوشمندتر و 
هدفمندتر به سمت جلو پیش ببریم، تأکید می کند: در ابتدای سال 
۱۴۰۶، صنعتی خواهیم داشت که بسیار با صنعت کنونی از نظر ظرفیت 

و حتی درآمد ارزی تفاوت خواهد داشت.
مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

هشتم دی ماه سالروز صنعت پتروشیمی است، نظرتان را درباره 
روند توسعه این صنعت در کشور بفرمایید.

توسعه صنعت پتروشیمی یک ضرورت است. تولید و درآمد ملی 
باید باال رود و درآمد ارزی هم افزایش یابد و کشور نیز از محصوالت 
پتروشیمی بهره مند شود. منتها آهنگ و گام های توسعه جهانی این 
صنعت نسبت به صنعت پتروشیمی ایران بسیار بلندتر است، به نوعی 
که درآمد کل مواد شیمیایی و پتروشیمیایی در دنیا حدود 3 هزار و 
3۴۰ میلیارد دالر و سهم ایران نزدیک به 22 میلیارد دالر است. مقایسه 
این ارقام نشان می دهد که باید آهنگ توسعه صنعت پتروشیمی در 
ایران، کشوری که جایگاه نخست منابع نفت و گاز را دارد، سریع تر 

و هوشمندتر باشد.
منظور شما از توسعه هوشمند چیست؟

در سال 98 ارزش واردات محصوالت پتروشیمی 2 میلیارد دالر 
معادل ۱.3 میلیون تن بوده است. این 2 میلیارد دالر ارزبری در کنار 
۱۰ میلیارد دالر صادرات محصوالت پتروشیمی کشور نشان می دهد 
که بیشتر باید کار کرد و باید به سمتی حرکت کرد که بتوان این 
مقدار واردات را کاهش داد. میانگین ارزش صادرات هر تن محصول 
پتروشیمی ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر و میانگین ارزش واردات هر تن محصول 
حدود ۱۵۰۰ دالر است. این نسبت ها حاکی از این است که توسعه را 

باید قدری هوشمندتر و هدفمندتر به سمت جلو پیش ببریم.
به بیان دیگر، تولید حجمی و افزایش ظرفیت تولید ممکن است که 
به افزایش درآمد ارزی و صادرات کمک کند اما اصل طالیی، ارزش 
افزوده باالتر و نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی رانمی تواند پوشش 
دهد بنابراین باید به دنبال تولید محصوالتی باشیم که ضمن تأمین 
نیاز داخل و صنایع پایین دستی، ارزش صادراتی بیشتری داشته باشند.

بیش از 2 سال از مدیریت شما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
می گذرد، در این دوره چه گام هایی در این مسیر برداشته شده است؟

خوراک، بازار، سرمایه و دانش فنی چهار عنصر توسعه هستند که این 
عناصر به دقت بررسی و ارزیابی شدند؛ تولید در صنعت پتروشیمی از 
یک سو بر مبنای خوراک هایی است که از شرکت ملی نفت و گاز دریافت 
می شود و ازسوی دیگر می تواند براساس خوراک هایی باشد که در خود 
پتروشیمی ها تولید می شود. مانند متانول که محصول مجتمع های 
پتروشیمی است اما به نوعی خوراک واحدهای پتروشیمی نیز می تواند 
باشد بنابراین توسعه از مسیر محصوالت پتروشیمی باالدست و پایه، 

منجر به تولید محصوالت خاص  و راهبردی تر می شود.
از آنجا که تولید در صنعت پتروشیمی افزون بر تأمین نیاز داخل 
به منظور صادرات نیز انجام می شود، بنابراین بازارهای جهانی و میزان 
واردات محصوالت پتروشیمی به دقت بررسی و اطالعات مفید و دقیقی 
کسب شد. در بحث تأمین سرمایه نیز بخشی از سرمایه ازسوی خود 
پتروشیمی ها و درآمد صنعت در طرح ها مصرف می شود که کمک 
بزرگی به توسعه صنعت می کند و در بخشی دیگر نیزبخش خصوصی 

به میدان آمده است.
اما دانش فنی می تواند یک گلوگاه برای توسعه صنعت باشد؛ می دانیم 
که هنوز به واسطه راهکارهایی که بخش خصوصی می داند و استفاده 
می کند، می توان دانش فنی های خوب دنیا را کسب کرد و به داخل 
کشور آورد؛ چنانچه در دو سال اخیر چند دانش فنی را از خارج دریافت 
کردیم، مورد دیگر تکیه بر دانش فنی بومی کشور است که نباید ازذهن 
دور شود. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ۱۰ دانش فنی صنعت 

را بومی سازی و تجاری سازی کرده است.
این شرکت در حوزه کاتالیست نیز دانش فنی 3۶ نوع کاتالیست 
این 3۶ نوع  ارزش  را بومی سازی و در حال تجاری سازی دارد که 
میلیون دالری  از سبد 2۷۰  میلیون دالر است که  کاتالیست 2۰۰ 
کاتالیست مصرفی صنعت پتروشیمی ۷۰ درصد با اهمیت آن ها را 
تأمین کرده است بنابراین با بررسی این چهار عنصر باید به توسعه 
هوشمند رسید که براین اساس ریل گذاری توسعه صنعت پتروشیمی 
را شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می دهد و سرمایه گذار تنها سوار 
بر این قطار خواهد شد. نقشه و نحوه حرکت توسعه صنعت پتروشیمی 

در بلندمدت مشخص شده است.
ریل گذاری توسعه صنعت به چه نحوی انجام شده است؟

در این برنامه توسعه، طرح های راهبردی تعریف شده است و دیگر 
همچون گذشته به سمت طرح های عمومی تناژ باالی میلیون تنی 
حرکت نمی شود. به سمتی حرکت خواهد شد که ضمن افزایش ظرفیت 
تولید صنعت پتروشیمی، محصوالت تولیدی برای مصرف داخل کشور 
هم قابل استفاده باشد و کمک به تنوع سبد تولیدات صنعت کند. به 
نحوی که قیمت هر تن محصول را که به طور میانگین حدود ۵۰۰ 
و ۶۰۰ دالر است را به سمت ۱۰۰۰ دالر نزدیک کرد. با این اهداف، 
3۱ طرح راهبردی در سه بخش طرح های خوراک ترکیبی، طرح های 

تولید پروپیلن و طرح های پیشران تعریف شده است.

به بهانه تصویب طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان؛

عزم مجلس برای رفع چالش صنعت خودروسازی

ملی  جشنواره  در  ایران  صادرات  بانک  درخشش 
روابط عمومی

پانزدهمین  در  ایران  صادرات  بانک   
در  روابط عمومی  انتشارات  ملی  جشنواره 
حائز  نامه«  »ویژه  و  »مصاحبه«  بخش های 

رتبه برتر ملی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
انجمن  توسط  که  جشنواره  این  در  یران،  ا

متخصصان روابط عمومی و با حضور معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی 
انجمن  هیئت مدیره  اعضای  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  زارت  و
مدیران  و  فعاالن  دانشگاه،  استادان  روابط عمومی،  تخصصان  م
روابط عمومی سازمان ها و نهادهای مختلف برگزار شد، بانک صادرات 
ایران با درج ماهانه بیش از 3۰ خبر بر روی سایت خود به نشانی 
www.bsi.ir، 2۰ درصد سهم بازنشر اخبار شبکه نظام بانکی 

را به خود اختصاص داده است. 
جدید  اعتباری  طرح  چهار  اینفوگرافی  ارائه  از  پس  همچنین 
ایران شامل »طراوت توسعه«، »طراوت مسکن«،  انک صادرات  ب
بدون قسط« و »اعتبار در حساب جاری« که مقارن  »تسهیالت 
بر  شد،  منتشر  بانک  این  فعالیت  سال  نهمین  و  شصت  آغاز  ا  ب
اساس رای هیئت داوران جشنواره، بانک صادرات ایران در بخش 
انجمن  شد.  شناخته  ملی  سطح  در  تقدیر  شایسته  اینفوگرافی«  «
متخصصان روابط عمومی نهاد تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی 
بین مدرسان،  تنگاتنگ  و  نزدیک  ارتباط  ایجاد  با هدف  است که 
محققان و متخصصان روابط عمومی و توسعه همکاری با تشکل های 
ارتباطات، مبادالت فکری، علمی  بین المللی روابط عمومی،  ملی و 
و فرهنگی میان متخصصان ایرانی و غیرایرانی از سال ۱3۷8 آغاز 

به کار کرده است.

بازدید مدیر امور حراست بانک ایران زمین، از شعب 
استان تهران

مدیر امور حراست بانک ایران زمین، در 
راستای انجام بازرسی های دوره ای و تقویت 
امنیت شعب از تعدادی از شعب استان تهران 

بازدید کرد. 
ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب

زمین، علیرضا یارقلی مدیر امور حراست این بانک با اشاره اهمیت 
دار مشتریان  امانت  بانکها  اظهار داشت:  بانکها  در  امنیت  موضوع 
هستند و رعایت اصول و مقررات امنیتی جزو الینفک امور بانکی 
است.  وی افزود: ما در بازدیدهای دوره ای نکات امنیتی شعب را 
چه به لحاظ فیزیکی و سایر موارد بررسی می کنیم و موارد الزم را 
به همکاران شعبه منتقل می کنیم تا از مشکالت جلوگیری کنیم. 

یارقلی در خصوص بازدیدهای دوره گفت: همواره پیشگیری بهتر 
از درمان است. در واقع این بازدیدها با هدف بررسی موارد مختلف و 

به منظور جلوگیری از مشکالت آینده انجام می شود. 
وی در پایان این بازدیدها از همکاران خواست تمامی نکات 
ایمنی را رعایت و در صورت برخورد با موارد حساس، موضوع را به 

مدیریت حراست بانک منتقل کنند.

مدیرعامل بانک مسکن مزایای طرح دولت كم  درآمدها 
را تشریح كرد

جبران تورم زمین با اراضی اقدام ملی
مدیر عامل بانک مسکن با تحلیل اوضاع 
بازار زمین و مسکن، طرح اقدام ملی تولید و 
تورم  کننده  جبران  را  ارزان  مسکن  عرضه 
شدید نهاده های اصلی ساختمان توصیف کرد.

محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن 
در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ضمن اشاره به 
اطالعات تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره قیمت زمین 
و مسکن و اجاره بها در نقاط شهری کشور، اعالم کرد: دولت از سال 
گذشته تا کنون با تخصیص زمین های 99 ساله به ساخت و سازهای 
حمایتی مختص کم درآمدهای فاقد مسکن، پشتیبانی الزم از انبوه 
سازان و سازندگان برای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن را 
بلندمدت و بدون  اجاره  اراضی 99 ساله به صورت  آورد.  به عمل 
دریافت بهای روز زمین از سازنده، در خدمت پروژه های طرح اقدام 
ملی مسکن قرار می گیرد و از آنجا که زمین در حال حاضر در خیلی 
از شهرهای بزرگ و متوسط حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد از قیمت تمام 
شده را به خود اختصاص می دهد در نتیجه این اقدام دولت، کمک 
قابل توجه و واقعی به ساخت و عرضه خانه ارزان برای خانوارهای 
جامعه هدف است.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن بر اساس 
داده های مرکز آمار ایران، تابستان امسال قیمت مسکن در کشور 
9۵ درصد و قیمت زمین مسکونی نیز ۱۰2 درصد نسبت به تابستان 
98 افزایش یافته است. رشد قیمت زمین شدیدتر از رشد قیمت خانه 
و آپارتمان گزارش شده است که معنا و مفهوم آن، گرانتر شدن نهاده 

اصلی تولید و عرضه مسکن در شهرها است.
مدیر عامل بانک مسکن در این باره معتقد است، اگر دولت طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن با ظرفیت بیش از یک میلیون واحد 
مسکونی را شروع نمی کرد، عدم دسترسی تولیدکنندگان مسکن و 
ساختمان به زمین با قیمت مناسب می توانست باعث تداوم کمبود 
واحد مسکونی در بازار و در نتیجه رشد بیشتر قیمت در آینده شود. 
روی  سازها  و  ساخت  و  گذاری  سرمایه  روند  فعلی،  مقطع  در  ما  ا
زمین های واگذار شده در طرح اقدام ملی باعث جنب و جوش در 
بازار ساخت و ساز و تسهیل جریان عرضه مسکن آن هم از نوع 

مسکن ارزان شده است.
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و بی

ک 
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده: 
پخش  ملی  شرکت  جی  ان  سی  امور  ئیس  ر
فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: 
در استان ۱۴ کارگاه فعال بوده که ۶ کارگاه در 
در  کارگاه   2 جام،  تربت  در  کارگاه   2 شهد،  م
سبزوار و شهرستان های تربت حیدریه، فریمان، 

نیشابور و کاشمر هر کدام  یک کارگاه دارند.
محمد حسین مدبر افزود: از گاز سوز 3 هزار 
و ۷۰۰ خودرو در طرح رایگان دو گانه سوزی 
خودرو های عمومی و همچنین ۷۰۰ خودرو در 

نوبت در خراسان رضوی خبر داد.
ابتدای خرداد سال  از  وی افزود: این طرح 
جاری شروع و طبق مصوبه از شورای اقتصاد به 
وزارت نفت این اجازه داده شد تا فرایند گازسوز 
کردن خودرو ها تا ظرفیت یک میلیون و ۴۶۴ 
هزار خودروی باری و مسافربری که فعالیت حمل 

و نقل را انجام می دهند، انجام شود.
مدبر با اشاره به تعداد کارگاه های مجاز در 
استان افزود: در استان ۱۴ کارگاه فعال بوده که 
۶ کارگاه در مشهد، 2 کارگاه در تربت جام، 2 
کارگاه در سبزوار و شهرستان های تربت حیدریه، 

فریمان، نیشابور و کاشمر هر کدام  یک کارگاه 
توانند  می  متقاضیان  کرد:  تصریح  ارند.وی  د
اتحادیه سوختهای  به  بروز مشکل  در صورت 
جایگزین که درخیام شمالی مستقر است، مراجعه 
کنند، کارگاهها هم به سایت دسترسی دارند و 
به  بودند  با مشکل روبرو  همچنین کسانی که 
سامانه ۰9۶2۷ تماس گرفته مسائل و مشکالت 
خود را چه در بحث گاز سوز کردن، جایگاه ها 
و سوخت ها به ما منعکس کرده و ظرف ۷2 

ساعت جواب بگیرند.
طرح  رسانی  اطالع  نحو  خصوص  در  وی 
عمومی  خودروهای  کردن  سوز  گاز  ایگان  ر

گفت: اطالع رسانی از طریق رسانه ها و تبلیغات 
محیطی صورت گرفته است.

رئیس امور سی ان جی شرکت ملی پخش 
در  نفتی منطقه خراسان رضوی  فرآورده های 
دارد؟  ادامه  کی  تا  طرح  این  اینکه  به  اسخ  پ
گفت: پایان این طرح اعالم نشده تا زمانی که 
شوند  چرخه  وارد  و  تولید  عمومی  ودروهای  خ
همچنان بحث گازسوز خودرو ها وجود دارد و تا 
سقف یک میلیون ۴۶۴ خودرو که اکنون بیش 
از ۶۰ هزار خودرو بیشتر دوگانه نشده اند فاصله 
زیادی داریم و احتماال به دلیل طوالنی تر شدن 
این طرح خودروهای دیگر نیز مشمول آن نیز 
دیگر خودروهای  برنامه  در  است  قرار  و  شوند 
دهند  می  انجام  خدماتی  کار  که  عمومی  یر  غ
مانند تاکسی های اینترنتی، بین شهری و غیره 

به این طرح اضافه شوند. 
وی در ادامه مطلب فوق افزود: البته شرایط 
دوگانه شدن دیگر خودروها همانند خودروهای 
دادن  با  دیگر  خودروهای  و  نبوده  مومی  ع
تخصیص مبلغی از طرف دولت و ما بقی با خود 

راننده انجام می شود.

رئیس امور سی ان جی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

14 كارگاه فعال در استان در طرح گازسوز رایگان خودروهای عمومی

فایننشیال تایمز به مناسبت فرا رسیدن سال 
2۰2۱ با گروهای از تحلیل گران مالی و کارشناسان 
بازار برای معرفی مهم ترین ریسک های موجود بر 
سر راه اقتصاد جهانی در سال 2۰2۱ گفتگو کرد. 
سال 2۰2۰ یکی از سخت ترین سال های معاصر 
برای اقتصاد جهان بود و رشد اقتصادی بسیاری 
از کشورها به کمترین سطح تاریخی خود رسید. با 
این حال انتظار می رود روند احیای رشد اقتصادی 

جهان در سال آینده شدت بگیرد.
کرونا؛ اصلی ترین ریسک بر سر راه اقتصاد 
جهانی که احتماال در ماه های ابتدایی سال آینده 
نیز کماکان این عنوان را حفظ خواهد کرد. کرونا 
تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را در 

سراسر جهان از پای درآورده و حدود ۱3 تریلیون 
دالر هزینه برای بانک های مرکزی و دولت ها 

داشته است. 
وینست مورتیه- قایم مقام صندوق سرمایه 
زیادی  امید  گران  معامله  گفت:  آموندی  ذاری  گ
به اثربخشی واکسن کرونا بسته اند و امیدوارند به 
تدریج شاهد پایان کابوس کرونا در جهان و آغاز 

دوباره زندگی عادی باشیم. 
تورم؛ اکنون در بسیاری از کشورهای جهان 
تورم یا در سطح منفی یا تنها اندکی باالتر از صفر 
درصد قرار دارد و این مساله آزادی عمل بانک های 
مرکزی را در اجرای سیاست های پولی و مالی 
به شدت محدود کرده است. نرخ تورم برای سال 

آینده میالدی نیز یکی از مهم ترین عوامل تعیین 
کننده مسیر حرکت بازارهای جهانی خواهد بود. 

هاوارد ماکس- مدیر موسسه اوک تری کپیتال 
گفت: در میان مدت دلیل زیادی برای رسیدن تورم 
به محدوده هدف گذاری شده در اروپا و آمریکا 
نخواهیم داشت و این مساله تاثیر منفی زیادی 
روی توانایی بانک های مرکزی در احیای رشد 

خواهد داشت. 
دالر؛ دالر امسال را با کاهش متوسط عجیب و 
کم سابقه ۶ درصدی مقابل ارزهای معتبر جهانی به 
پایان رساند. بسیاری از تحلیل گران معتقدند دالر 
سال آینده نیز عمملکرد ضعیفی خواهد داشت و 

می تواند روی روند معامالت مالی اثرگذار باشد.

كرونا اصلی ترین ریسک بر سر راه اقتصاد جهانی در سال ۲0۲1
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مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود :

توزیع بیش از۱00میلیون لیتر فراورده های نفتی 
در شرایط سخت زمستانی و کرونایی

پخش  ملی  کت  شر یر  د م
در  شاهرود   منطقه  نفتی  رآورده های  ف

راستای تشریح عملکرد سوخترسانی 
شرکت و تجلیل از تالش خادمان  این عرصه 
نیاز  مورد  سوخت   ارسال  و  تامین  تداوم  ز  ا
استان سمنان و برخی از شهرستانهای استان  
های همجوار با وجود شرایط سخت زمستانی 

و کرونایی خبر داد .
 علی اکبر عربعامری مدیر منطقه شاهرود 
اینکه   به   توجه  با   : گفت  راینخصوص  د
خدمترسانی  شرکت  این  ماهیت  و  سالت  ر
مختلف  بخشهای  سوخت  تامین  و  مردم  ه  ب
 ، صنعتی   ، تولیدی   ، خدماتی  نقل،  و  حمل 
محسوب  ها  نیروگاه  و  اصناف   ، شاورزی  ک

میشود  فعالیت آن  در تمامی ایام  تعطیل و غیر 
تعطیل و شرایط های مختلف جوی  ادامه دارد و 

تعطیل بردار نیست .
وجود  با  گذشته  ماه  در  افزود:   عربعامری   

شرایط سخت جوی  و کرونایی  ، با تالش  شبانه 
روزی خادمان عرصه سوخت رسانی  و حمل ونقل 

لیتر  میلیون   9۵ حدود  بموقع  ارسال  و  تامین   ،
مختلف  نیازبخشهای  مورد  نفتی  های  رآورده  ف
نیروگاه   دو  نیاز  مورد  سوخت  همچنین  ستان  ا
و  سمنان  و  شاهرود  شهرستانهای   برق  زرگ  ب

 ۵ ،حدود  تولیدی   بزرگ  شرکتهای  مچنین   ه
میلیون لیتر فرآورده های نفتی نیز شامل نفتکوره 
، نفتگاز، بنزین و نفت سفید به نیروگاه  برق 
گرگان،  مشهد،  شهرستانهای  و  یشابور  ن
تعدادی  اسفراین،و  ،کاشمر،  بزوار،نیشابور  س
خراسان  های  استان  شهرستانهای  از  یگر  د
گلستان  و  شمالی  و  جنوبی  رضوی،  ای  ه

ارسال شده است .
ایشان در پایان ضمن تقدیر از زحمات 
عرصه  این  تالشگران  تمامی  روزی  شبانه 
صورت  های  ریزی  برنامه  با  کرد:  تصریح 
در  استان  نیاز  مورد  سوخت  ذخایر  رفته  گ
شبانه  فعالیت  با  و  مطلوب  نفت  نبارهای  ا
روزی بخش عملیاتی شرکت سوخت مورد 
و  استان   سوخت   عرضه  جایگاه های  یاز  ن
می  ارسال  و  تامین  بموقع  مختلف  خشهای  ب
خصوص  ین  ا در مشکلی  گونه  وهیچ  ردد  گ

وجود ندارد.

سمنان  استان  گاز  شركت  اداری  سالمت  كمیته  بیر  د
خبر داد:

گسترش زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی 
با راه اندازی سامانه سوت زنی 

سامانه سوت زنی پلی برای ارتباط با کسانی است که خواهان 
خصوصی  یا  دولتی  دستگاههای  نادرست  عملکرد  گزارش  رائه  ا

می باشند.
به گزارش روابط عمومی؛ محسن نجاتی دبیر کمیته سالمت 
اداری شرکت گاز استان سمنان با اشاره به راه اندازی سامانه سوت 
زنی اظهار داشت: این سامانه به منظور تحقق مفاد قانون ارتقای 
مشارکت  زمینه  و گسترش  فساد  با  مقابله  و  اداری  نظام  سالمت 
مردمی در امر نظارت همگانی راه اندازی شده است.وی افزود: در 
این سامانه عالوه بر محفوظ بودن هویت شخص گزارش دهنده،  
اهدافی همانند جلب مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی، 
پیشگیری از بروز تخلف و جرم، توسعه فرهنگ قانون مداری و بهره 
گیری از توان علمی، تخصصی و  اطالعات مردمی دنبال می شود. 
محسن نجاتی به برخی از ضوابط مقررات عمومی این سامانه 
اشاره کرد و گفت: هر ایرانی با آگاهی از مسئولیتهای اجتماعی خود 
می تواند سهم به سزایی در توسعه امنیت و سالمت جامعه ایفا نماید.

باید  اعالمی  های  گزارش  و  اطالعات  اخبار،  داد:  ادامه  وی 
مطابق با واقعیت  بوده و  بیان کننده  آسیب ها،  سوء جریان ها  
و مشکالت باشد تا امکان پیگیری به منظور رفع آن محقق گردد.  
الزم به توضیح است به منظور استفاده از این سامانه با مراجعه 
www.nigc- آدرس  به  سمنان  استان  گاز  شرکت  سایت  به 
semnan.ir می توانید گزارشات خود را ثبت و پیگیری نمایید.

دکتر کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهور 
مفاسد  با  مبارزه  هماهنگی  ستاد  دبیرخانه  مسئول  و 

اقتصادی در راس هیاتی از بندر بوشهر دیدن کرد
به گزارش روابط عمومی،در این بازدید مشاور معاون اول رییس 
جمهور و هیئت همراه با حضور در بالکن طبقه هفتم ساختمان برج  
و  بنادر  کل  اداره  های  فعالیت  جریان  در  نزدیک  از  بوشهر،  بندر 

دریانوردی استان بوشهر قرار گرفتند.
سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهردر 
ابتدای این بازدید، ضمن خیر مقدم به مقام بازدید کننده و هیات 
همراه به بیان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این 
اداره کل و طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین پرداخت.

ارجمند زاده گفت: افق توسعه بندر بوشهر و تبدیل  آن به یک 
بندر نسل سومی با اجرایی شدن جزیره نگین و اتصال آن به راه 
آهن و استقرار  صنایع ارزش افزوده ای در پسکرانه مجتمع بندری 
نگین خواهد بود. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه 
کرد: بندر بوشهر دارای ظرفیت هاو پتانسیل های باال و ویژه ای  
در حوزه دریایی ، بندر ی میباشد که این مهم لزوم توجه هر چه 

بیشتر مسئوالن را طلب میکند
ارجمند زاده عنوان کرد: مجتمع بندری نگین در فاز نخست ودر 
حال حاضر دارای ۴۰ هکتار مساحت میباشد که از طریق یک راه 
دسترسی سه کیلومتری به بزرگراه خلیج فارس متصل شده است 
و با احداث دایک حفاظتی که به موازات این راه دسترسی ایجاد 
شده امکان توسعه  تا ۴۰۰ هکتار را دارا میباشد.  گفتنی است، در 
ادامه این بازدید جلسه ای باحضور مدیران  دستگاه های اجرایی 
مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، در سالن جلسات برج بندر برگزار شد.

مدیرعامل گاز گیالن:
نهادینه سازی فرهنگ  ادارات،  پایش دماي  از   هدف 

مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی است
 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در جلسه کمیته پایش دمای ادارات با اشاره 
به اهمیت پایش و کنترل دمای ادارات درجهت کاهش مصرف و 
افزایش پایداری جریان گاز در سطح استان، گفت: هدف از اجرای 
این طرح نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
ادارات برای تحقق  ائمه جماعت  ادارات است.وی نقش  در سطح 
این پروژه را بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت 
روحانیون معزز در زمینه آموزش و فرهنگ سازی می توان گام های 
موثری برداشت.حسین اکبر با اشاره ثبت آمارهای واصله در سامانه 
پایش دمای بسیج شرکت ملی گاز و به بررسی سیستمی آن تاکید 
کرد: انتخاب کارشناسان مجرب و تغذیه صحیح و به موقع اطالعات 
و آمار ادارات امری الزامی است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
در پایان نقش بسیجیان را در اجرای شایسته این طرح بسیار مهم 
برشمرد و عنوان نمود: می توان با هماهنگی سازمان بسیج کارمندان 
استان و استفاده از بسیجیان هر اداره، این طرح را به بهترین نحو 

ممکن به اجرا در آورد.

اجرای به بیش از 6۵00کیلومتر شبکه گاز در شرکت 
گاز استان البرز

از  بیش  اجرای  از  البرز  استان  گاز  کرج- مدیر عامل شرکت 
۶۵۰۵ کیلومتر شبکه گذاری تا پایان آبان ماه سال جاری در شرکت 
گاز استان البرز خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
البرز،حسین تقی نژاد با بیان اینکه  تاکنون بیش از ۶۵۰۵ کیلومتر 
شبکه گذاری  در استان اجرا شده است که ۱۴2 کیلومتر آن مربوط 

به 8 ماه ابتدای امسال می باشد.
تقی نژاد اظهار داشت:تاکنون ۱9 هزار و ۵۷2 مشترک جدید نیز 
جذب شرکت گاز استان البرز شده اند که در مجموع تعداد مشترکان 
گفت:تعداد  باشد.وی  می  مشترک    2۶۴ و  89۴هزار  شرکت  این 
انشعابات نصب شده در سال جاری را 2 هزار و 2۱۴ عدد اعالم و 
تصریح کرد: هم اکنون تعداد انشعابات نصب شده در استان به 2۷8 
هزار و 339 عدد رسیده است.تقی نژاد درباره گاز رسانی به شهرها 
و روستاهای استان گفت:تاکنون ۱۶ شهر و ۱۵9 روستای  مهاجر 
پذیر البرز زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند و عملیات گاز رسانی 

به ۱ شهر و ۶۱ روستا در دست اجرا  می باشد.

وزیر بهداشت از حمایت های فوالد مبارکه در کنترل 
بیماری کویید۱9 تقدیر کرد 

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
مبارکه  فوالد  عامل  مدیر  عظیمیان  حمیدرضا  به  خطاب  ای  نامه 
این  و تجهیزاتی صورت گرفته  مالی  و مساعدت های  از حمایت 
بیماری کویید۱9 تشکر و قدرانی کرد.  راستای کنترل  شرکت در 
وی ضمن اشاره به اهمیت ادامه همدلی ها توسط دیگر مسئولین 
محترم ، ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر شاهد سالمتی و شادابی 

مردم عزیزکشورمان باشیم. 
ویروس  شیوع  ابتدای  از  مبارکه  فوالد  شود  می  نشان  خاطر 
کرونا به یاری مدافعان سالمت پرداخت و اختصاص ۱۰۰ میلیارد 
تومان بودجۀ این شرکت برای تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی 
استان اصفهان و برخی مناطق کم  برخوردار کشور به منظور خرید 
تجهیزات موردنیاز درمان مبتالیان به بیماری کرونا از جمله اقدامات 
راستای  در  مبارکه  فوالد  است.  بوده  زمینه  این  در  گرفته  صورت 
را  به خرید  عمل به مسئولیت های اجتماعی خود وجوه موردنظر 
تجهیزات ازجمله ونتیالتور، دترجنت، مواد ضدعفونی کننده، ماسک 

و... اختصاص داده است.
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه  تأمین اکسیژن رایگان 
علوم پزشکی استان اصفهان توسط فوالد مبارکه تا پایان بیماری 
کرونا یکی دیگر از اقدامات تاثیر گذار فوالد مبارکه در حوزه حمایت 
از جبهه بهداشت و سالمت کشور بوده است  که در شرایطی آغاز 
گردید که برخی سودجویان در صدد سوء استفاده مالی و بهره برداری 
از شرایط ناشی از بحران کرونا بودند و بیمارستان ها به جهت کمبود 
اکسیژن و بروز بازار سیاه به وجود آمده با مشکالتی روبرو شده و 
در این شرایط بود که فوالد مبارکه پیشتاز ارائه اکسیژن رایگان به 
کشور  پزشکی  علوم  دانشگاههای  پوشش  تحت  های  بیمارستان 
گردید. تاکنون ۶۰ بیمارستان از حدود 2۰ استان شامل استان های 
علوم  )دانشگاه های  تهران  یزد،  بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان، 
پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان های تأمین 
اجتماعی( قزوین، گلستان، مازندران، کردستان، اراک، فارس و قم، 
اکسیژن موردنیاز خود  به  رایگان از فوالد مبارکه دریافت کرده اند  
و  این روند  تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. این در حالی 
است که اقدام فوالد مبارکه برای تحویل اکسیژن به بیمارستان ها 
بین سایر فوالدسازان و تولیدکنندگان اکسیژن کشور نیز به عنوان 

یک الگو به اجرا درآمد.

مدیرعامل شركت توزیع برق خبر داد: 
افزایش تعرفه برق هرمزگان با شروع زمستان

فصل  آغاز  با  گفت:  هرمزگان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
زمستان تعرفه برق در استان به حالت عادی و با نرخ ۷2 تومان در 

هر کیلووات ساعت محاسبه می شود.
مهندس هاجر عبدی افزود: از اول فروردین تا آخر آذر هر 
خانگی  برای مشترکان  به صورت خالص  برق  کیلووات ساعت 
محاسبه  تابستانی  نرخ  عنوان  به  تومان   2۵ متوسط  طور  به 
 ۷2 نرخ  به  و  عادی  حالت  به  زمستان  فصل  در  که  می شود 

می گردد. بر  تومان 
هوایی  و  آب  به علت شرایط  از سال  ماه   9 کرد:  اظهار  وی 
هرمزگان تعرفه برق گرمسیری اعمال می شود، ولی در سه ماه آخر 

سال این تعرفه تغییر می کند.
 ۷۱9 هرمزگان  برق  توزیع  شرکت  گفت:  عبدی  مهندس 
بخش  در  مشترک  هزار   ۵8۷ که  دارد  برق  مشترک  هزار 

هستند. خانگی 
وی با اشاره به اینکه نرخ تعرفه برق خانگی استان در فصل 
زمستان حدود سه برابر تابستان است تاکید کرد: مشترکان در این 
مانند  پرمصرف  برقی  لوازم  از  استفاده  در  را  دقت  حداکثر  فصل 

آبگرمکن، لباسشویی و جاروبرقی داشته باشد. 
میزان  از  آگاهی  برای  کرد: مشترکین  اضافه  مهندس عبدی 
اپلیکیشن  با نصب  توانند  مصرف برق خود در فصل زمستان می 
»برق من« بر روی تلفن های همراه از میزان مصرف خود در این 

فصل مطلع شوند. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اظهار داشت: در فصل زمستان 
مشترکانی که مصرف برق خود را به کمتر از 8۰ کیلووات ساعت 
در ماه برسانند مشمول طرح برق امید شده و قبض برق آنها رایگان 

محاسبه می شود.
فصل  گرمسیردر  مناطق  تعرفه  حذف  با  کرد:  تصریح  عبدی 
زمستان، هزینه برق در این مدت حدود سه برابر افزایش می یابد 
و مشترکان برای مدیریت هزینه های برق، در مصرف لوازم برقی 

پرمصرف بویژه آبگرمکن حداکثر صرفه جویی را داشته باشد.

زمین ایران 

با  به روستاهایی که  اشاره  با  حسن میری 
اجرای این طرح از آب شرب پایدار بهره مند می 
شوند اعالم کرد: با اجرای این طرح ۵3 روستا در 
منطقه الی سیاه، 2۴ روستا در منطقه کوهستان 

– بهارستان، ۵ روستا در پای 
کوه و روستای چوپانان از آب 
شرب پایدار سالم و بهداشتی 

برخوردار می شوند.
توزیع  وی طول شبکه 
روستاهای  در  شرب  آب 
متر  کیلو  ۱2۶ ا  ر یین  نا
داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم 
به  پایدار  منظورآبرسانی  به 
روستاها در طرح 3۰۰-۱۰۰ 
مقرر گردید 2۶ کیلومتر خط 
انتقال اجرا شود که تاکنون 
عملیاتی  آن  کیلومتر   ۱8

شده است.
بیان  با  نایین  آبفا  مدیر 

اینکه برای تامین آب شرب پایدار این روستاها 
احداث 3 مخزن، 3 باب ایستگاه پمپاژ و 3 باب 
ایستگاه کلر زن در دستور کار قرار گرفت اظهار 
مترمکعبی   ۵۰۰ و  هزار  مخزن  اکنون  داشت: 
پیشرفت  به  رستان  -بها کوهستان  منطقه 
مخرن  باب   2 و  رسیده  درصدی   8۵ فیزیکی 

۵۰۰ مترمکعبی الی سیاه تکمیل شده است.
وی ادامه داد: احداث 2 باب ایستگاه پمپاژ و 
2 باب ایستگاه کلر زن منطقه الی سیاه پیشرفت 
۴۰ درصدی و نیز احداث 2 باب ایستگاه پمپاژ 

و 2 باب ایستگاه کلر زن کوهستان- بهارستان 
پیشرفت ۷۰ درصدی را حاصل نموده است.

میری با اشاره به انشعابات آب واگذار شده 
خاطرنشان  نایین  شهرستان  در  روستاییان  به 
انشعاب  و 3۰۰  در حال حاضر ۵ هزار  ساخت: 
آب به مشترکین در روستاها واگذار شده است و 

پیش بینی می گردد با اجرای طرح 3۰۰-۱۰۰ 
این رقم به۵ هزار و ۷۰۰ انشعاب افزایش یابد.

روستاها  در  آبی  منابع  به  نایین  آبفا  مدیر 
روستا   29 اکنون  هم  داشت:  اظهار  و  پرداخت 
طرح  از  نایین  درشهرستان 
آبرسانی اصفهان بزرگ بهره 
درحالیست  این  هستند  مند 
که با استفاده از منابع داخلی 
مانند 2 رشته قنات، ۷ رشته 
آب  چاه  حلقه   ۵3 و  چشمه 
روستاییان  نیاز  مورد  شرب 

تامین می شود.
رفت  هدر  میزان  وی 
آب را در روستاها 33 درصد 
اعالم کرد و گفت: با یکپارچه 
سازی شرکتهای آبفا شهری 
از  استفاده  با  روستایی  و 
توانستیم  یاب  دستگاه نشت 
آب  لیتر   3.۵ رفت  هدر  از 

در ثانیه در روستاهای نایین جلوگیری نماییم.
مدیرآبفا نایین اعالم کرد: از ابتدی سال تا 
کنون با اصالح شبکه فرسوده، زون بندی شبکه 
آب و احداث حوضچه فشار شکن شاهد کاهش 
2۰ درصدی حوادث نسبت به مدت مشابه سال 

قبل در روستاهای منطقه بوده ایم.

با اجرای طرح 100-300 در استان اصفهان؛
 83 روستای نایین از آب شرب پایدار برخوردار می شوند 

مرکزی- شـازند- حسـین رجبـی، فرماندار 
بـه  راه  وزیـر  معـاون  جریـان سـفر  در  شـازند 
شهرسـتان شـازند و نشسـت در فرمانـداری این 
شهرسـتان با اشـاره به مسـائل موجود در بخش 
راه های این شهرسـتان گفت: ورودی شهر شازند 
درخور شـان شهرسـتان نیسـت، ۶ شـهر در این 
شهرسـتان وجـود دارد کـه هیـچ کـدام معرفـی 
جـاده ای نشـده اند، حداقـل در جاده عنوان شـود 

کـه چنین شـهرهایی در 
وجـود  شهرسـتان  ایـن 
دارد، در شـورای ترافیک 
کـه  کردیـم  مصـوب 
معرفـی  بـرای  تابلویـی 
این شـهرها نصب شود.

ر  د  : د فـزو ا وی 
ورودی شـهر هـم تقاضا 
داریـم کـه بلـوار را یک 
ایجـاد  سـبز  کمربنـد 
کنیـم، در همیـن راسـتا 
کلنگ نمادینی زده شـد 
تـا بلـواری ایجاد شـود.

شـازند  ر  نـدا فرما
تصریـح کـرد: دو نقطـه 

پرحادثـه یکـی در جمال آباد و یکی هم در شـهر 
کـزاز داریـم کـه بایـد اقدامـات الزم در رابطه با 

رفـع ایـن نقـاط انجـام شـود.
رجبـی بیـان کـرد: در محـور اراک، تـوره، 
بروجـرد احـداث چنـد زیرگـذر مـورد تقاضـای 
روسـتاها هست، از جمله روسـتای حصار و توره، 
پلـی کـه روی تـوره قـرار دارد با توجه بـه اینکه 
از اسـتاندارد خارج شـده پیشـنهاد داریـم که این 

پـل جمع شـود.
وی ادامه داد: الزم اسـت یک راه دسترسـی 
بـه توره داده شـود کـه باید میدانی شـکل بگیرد 

تـا در ورود به شـهر حادثه ایجاد نشـود.

فرماندار شـازند عنوان کرد: نقاط پرحادثه ای 
را در شهرسـتان داریـم کـه نیـاز بـه عالئـم و 
در  مشـکالت  قبیـل  ایـن  از  دارنـد،  گاردریـل 
شهرسـتان بسـیار بوده و اعتبارات در شهرسـتان 
ضعیـف اسـت کـه تقاضـای کمـک از سـوی 

سـازمان راهـداری را داریـم.
رجبی افزود: 9۰ درصد تصادفات شهرسـتان 
در ۱۰ کیلومتـر اتفـاق می افتـد کـه بایـد مـورد 

توجه قـرار گیرد.
وی تصریـح کرد: حدود 2۴۰ تا 2۵۰ روسـتا 
در شـازند داریم که در زمان بارش برف، امکانات 
ضعیف اسـت و ماشـین آالت نیاز به نوسازی دارد 

و باید کمبودها جبران شـود.
فرماندار شـازند بیان کرد: در مسـیر آسـتانه 
بـه هنـدودر محورهـای باریک و پرحادثـه داریم 
کـه اصـالح آنهـا در تـوان بودجه هـای اسـتانی 
نیسـت و بایـد بودجـه ملـی بـرای آنهـا درنظـر 

شـود. گرفته 
رجبـی ادامـه داد: بازسـازی پل هـا از دیگـر 
مـواردی اسـت کـه بایـد مـورد توجه قـرار گیرد، 

ایسـت و بازرسـی حسـین آباد باید تعریض شـود، 
بیشـترین ترددهـا و تصادفات ایـن محور مربوط 

بـه خودروهای شـوتی)قاچاق بر( اسـت.
غالـب راه هـای روسـتایی منطقـه سـربند 

بهسـازی اسـت نیازمنـد 
محمـود احمدی بیغش نماینده مردم شـازند 
در مجلـس شـورای اسـالمی در ایـن نشسـت با 
اشـاره به این مسـیر 3۵ کیلومتری اظهار داشت: 
زمـان را در سـال 99 از 
دسـت دادیـم، بـا توجـه 
الزم  کـه  فرآینـدی  بـه 
پیمانـکار  بحـث  اسـت 
بایـد جـدی گرفته شـود 
راه  کیلومتـر   3۵ چـون 
بنابرایـن  نیسـت،  کـم 
انتخـاب پیمانکار بسـیار 

مـورد توجـه باشـد.
غالـب  افـزود:  وی 
راه هـای روسـتایی که به 
شکل مویرگی در منطقه 
سـربند قـرار دارنـد یعنی 
حـدود ۵۰ تـا ۶۰ درصـد 
نابـود شـده  ایـن راه هـا 
اسـت و نیـاز بـه حداقل هـای یـک روکـش دارد 

کـه انتظـار داریـم مـورد توجه باشـد.
نماینـده مـردم شـازند در مجلـس شـورای 
اسـالمی تصریـح کـرد: راه حـل تصادفـات پـل  
دوآب دوربرگردان نیسـت بلکه راه حل آن راهی 
اسـت کـه ۱۰ سـال پیش زیـر پـل دوآب احداث 
شـده و باید آن را اصالح کنند و دیواری کشـیده 

شـود و آب را جـدا کنند.
احمـدی بیغش بیـان کرد: البته ایـن کار در 
زمـان مـورد نیـاز انجام نشـد و اکنـون دیگر این 
راهکار پاسـخگو نیسـت کـه اگر به موقـع انجام 

می شـد یک کار اساسـی و مانـدگار بود.

فرماندار شازند:

ورودی شهر شازند درخور شان شهرستان نیست
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تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان اردبیل

دکتر اردکانیان با ارسال لوحی از نقش آفرینی مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در تحقق 
اهداف پویش هر هفته الف_ب_ایران در نیمه دوم سال 

98 و استمرار این حرکت در سال 99 تقدیر نمود.
در متن این لوح چنین آمده است:

جناب آقای حسین قدیمی
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  محترم  مدیرعامل 

اردبیل
الف ب حروف آغازین الفباست و الفبای هر کار زیربنای 
آن است.آب و برق زیربنای تولید، توسعه و آبادانی میهن 
ماست و پویش فراگیر ملی »هر هفته_الف_ب_ایران« 
میدانی وسیع برای خدمت گزاری و و کمک به ساختن 

ایرانی که شایسته و سزاوار ایرانیان است.
تحقق  در  جنابعالی  موثر  آفرینی  نقش  واسطه  به 
اهداف پویش هر هفته الف_ب_ایران در نیمه دوم سال 
۱398 و استمرار این حرکت شتابان و پربرکت در سال 
پویش  این  در  ارزشمندتان  نقش  و  مشارکت  ۱399،از 

قدردانی می نماید .
رجاء واثق دارد در هفته های باقیمانده از این پویش 
انگیزه بیش  با شور و  در سال »جهش تولید« همچنان 
تامین آب و برق  ،تمامی مساعی خود را جهت  از پیش 
هموطنان عزیز و کسب رضایت هرچه بیشتر مردم شریف 

به کار خواهید گرفت.

 مدیرعامل شركت گاز استان ایالم گفت :
پایداری دائمی شبکه گاز ایالم برای فصل زمستان

دائمی  پایداری  از  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
خط  اتصال  اجرای  با  زمستان  فصل  برای  ایالم  گاز  شبکه 
تغذیه شهرک صنعتی به خط تغذیه اصلی شهر ایالم خبر داد.

دائمی  پایداری  از  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
خط  اتصال  اجرای  با  زمستان  فصل  برای  ایالم  گاز  شبکه 
تغذیه شهرک صنعتی به خط تغذیه اصلی شهر ایالم خبر داد.

 “عباس شمس اللهی” اظهار داشت: طراحی و اجرای 
این پروژه متناسب با اهداف پدافند غیرعامل و جلوگیری از 
قطع گاز شهر ایالم با انشعاب گرفتن از خط تغذیه شهرک 
صنعتی در شهرستان چوار انجام و منجر به پایداری و افزایش 
تاب آوری گاز در شهرستان های ایالم و چوار و نیز شهرک 

صنعتی ایالم شده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از هفت کیلومتر خط تغذیه 
با برآورد مصرف دو هزار و۵۰۰ مترمکعب در ساعت در این 
پروژه اجرا شده است، افزود: میزان اعتبار هزینه شده برای 
اجرای این پروژه 2۵ میلیارد ریال بوده که از محل منابع داخلی 

این شرکت تامین شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه این شرکت 
در فصل سرما برای جلوگیری از قطع گاز مشترکین اقدام 
به اتصال خطوط از روش »هات تب« کرده است، تصریح 
کرد: برای اجرای این پروژه از تکنولوژی پیشرفته و جدید 
»هات تب با حذف شیرهای فلنجی مرسوم« استفاده شده 
است که تاکنون تنها چند نمونه از این روش در کشور اجرا 
شده است که بر اساس تحلیل ها و مطالعات علمی در مقابل 

زلزله مقاوم است.
عملیات  اجرای  در  اینکه  به  اشاره  با  اللهی”  “شمس 
انشعاب گیری خوشبختانه گاز هیچکدام از مشترکان خانگی 
و صنعتی ایالم قطع نشده است، یادآور شد: با توجه شروع 
فصل سرما و افزایش مصرف گاز، انتظار می رود که مشترکین 
ضمن حداکثر صرفه جویی در مصرف، دمای ۱8 تا 2۱ درجه 
سانتی گراد سسیستم های گرمایشی را رعایت کنند تا همه 
آحاد مختلف جامعه در اقصی نقاط کشور بتوانند از این نعمت 

خدادادی استفاده بهینه کنند

افزایش ۱۳ درصدی مصرف سی ان جی در استان اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از افزایش 
۱3 درصدی مصرف سی ان جی در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته در سطح استان اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل، سیدحجت مدنی در این باره گفت: مصرف سی ان جی 
استان درآبان ماه سال جاری، ۱8 میلیون و ۶33 هزار و 93۱ مترمکعب 
است که نسبت به ماه گذشته ۱.2 درصد و نسبت به آبان ماه سال 

گذشته نیز ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است.
مدنی تصریح کرد: با مصرف این مقدار سی ان جی در آبان ماه 
سال جاری، به میزان ۱8 میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در مصرف بنزین 
صرفه جویی شده است و به این ترتیب سی ان جی به میزان ۴۱.۶ درصد، 

جایگزین بنزین شده است.
وی اشاره کرد: مصرف سی ان جی در سطح استان در هشت ماهه 
نخست سال جاری، ۱۵۰ میلیون و ۶۴۶ هزار و 82۷ مترمکعب است 
که نسبت به مدت مشابه  سال گذشته ۱3 درصد افزایش داشته است

مدیر منطقه اردبیل ضمن اشاره به اینکه در نواحی بیله سوار و 
پارس آباد مصرف سی ان جی نسبت به بنزین پیشی گرفته ، افزود : 
سهم سبد سوخت سی ان جی در این نواحی بیش از ۵2 درصد است.

برای اولین بارتوسط شهرداری اندیشه صورت گرفت:
طرح توزیع الستیک رایگان ویژه ناوگان حمل   و  نقل 

عمومی شهری

اندیشه-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:به نقل از واحد خبر روابط 
عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه،  طی 
مراسمی طرح توزیع الستیک رایگان ویژه حمل   و  نقل عمومی توسط 
شهرداری اندیشه برای اولین بار در شهرستان شهریار به منظورحمایت 
از رانندگان زحمتکشی که با شیوع ویروس کرونا آسیب جدی به آنها 

وارد شده است آغاز  گردید. 
این مراسم که با حضور حجت االسالم والمسلمین باباییان امام 
جمعه شهراندیشه، علی ملکی شهردار، رئیس و اعضای شورای اسالمی 
و مدیر عامل سازمان حمل و نقل عمومی اندیشه برگزار شد شهردار 
اندیشه ضمن قدردانی از زحمات و تالش های شبانه روزی رانندگان 
سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری گفت :از آنجائیکه رانندگان 
ناوگان حمل ونقل عمومی بعنوان یکی از کم توقع ترین و زحمتکش 
ترین اقشار جامعه بشمار میروند باید در این برهه حساس زمانی نگاه 

جامع تری به این قشر داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته شهرداری اندیشه در 
حوزه حمل و نقل عمومی افزود : از ابتدای شیوع ویروس کرونا مجموعه 
شهرداری اقدام به توزیع دو مرحله ای پک بهداشتی ، بخشودگی سه 
ماهه عوارض تاکسی ها ، بخشودگی شش ماهه عوارض اتوبوس ها، 
کمکهای مومنانه ، بخشودگی عوارض میادین تره بار ، ضد عفونی 

مستمر خودروها و معابر  و توزیع رایگان الستیک نموده است. 
علی ملکی در ادامه افزود : با توجه به رکود شدید اقتصادی و 
محدودیت هایی که ازسوی ستاد مبارزه با کرونا در کل کشور انجام 
گرفت می توان گفت تاکسی داران و بهره برداران نیز از این آسیب در 
امان نبودند به همین جهت سعی نمودیم با توزیع الستیک های رایگان 
و کمک های مالی در دو مرحله به رانندگان اتوبوس از این عزیزان 

حمایت نمائیم و مرحله سوم کمکهای مالی نیزدر دست اقدام است.
شورای  حمایت  با  خوشبختانه  داشت:  بیان  اندیشه  شهردار 
اسالمی 38۶ حلقه الستیک سمند، 998 حلقه الستیک پژو و ۱9۶ 
حلقه الستیک پراید بین تاکسی داران توزیع گردید که الزم میدانم از 
حمایت های بی شائبه اعضای شورای اسالمی در تصویب بی وقفه لوایح 

مربوط به بیماری کرونا در تمام حوزه ها قدردانی نمایم.
در ادامه این مراسم امام جمعه محترم شهر اندیشه  نیز نگاه ویژه 
شهرداری و شورای اسالمی را بسیار متفاوت و ستودنی دانست و 
افزود : در شهر اندیشه کارهای بزرگی برای حمایت آسیب دیدگان از 
بیماری کرونا طی یکسال گذشته انجام گرفته است که نقش شهرداری 
و شورای اسالمی در این راستا بسیار پر رنگ بوده است و جا دارد 
از همه پرسنل و مسئولین شهرداری بویژه خدمات شهری و سازمان 

حمل و نقل عمومی که شاهد تالش های آنها بوده ام تقدیر نمایم. 
به  ارائه خدمات  در  اندیشه  اقدامات شهرداری  داد:  ادامه  وی 
جانبازان ، تاکسی داران و دیگر مسایل مرتبط با شهردر سطح باالتری 

نسبت به شهرستان شهریار سازماندهی و برنامه ریزی شده است.
در این مراسم یعقوب وکیلی رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه 
نیزضمن تقدیر از تعامل مدیرعامل و پرسنل سازمان حمل و نقل 
عمومی شهرداری بیان داشت:شورای اسالمی شهر اندیشه از زمان 
اپیدمی کرونا ازهیچگونه اقدامی در راستای مقابله با این ویروس 
منحوس دریغ نکرده است وبا تمام توان  تا از بین رفتن این بیماری 
در کنار مردم عزیز خواهیم بود چرا که سالمتی شهروندان فهیم شهر 

اندیشه از مهمترین دغدغه مسئولین شهری می باشد.

توانایی سخن گفتن به شیوه ای بلیغ و روان
 امیر مصطفی؛ نویسنده ومدرس

قسمت اول
هید  ا می خو گر  ا
بدانید فن بیان چیست؟ 
ساده  خیلی  صورت  به 
یعنی توانایی سخن گفتن 
به شیوه ای بلیغ و روان.

که  هرکسی  شما 
باشید نیاز دارید تا فن بیان خوبی داشته باشید.

در مذاکره، در مکالمات روزمره، در ارتباط 
در  کار،  و  کسب  در  دیگران،  با  کردن  برقرار 
بیان  فن  باید  باشید  که  هرجایی  در  و  خانواده 

خوبی داشته باشید.
اگر می خواهید با دوستان خود ارتباط خوبی 
برقرار کنید، روابط عمومی خوبی داشته باشید، 
زبان بدن مناسبی استفاده کنید، منظور خود را 
به خوبی به مخاطبانتان منتقل کنید و همچنین 
کاری کنید که بقیه از همنشینی و صحبت با شما 

لذت ببرند باید »فن بیان« 
خوبی داشته باشید.

یاد  له  مقا ین  ا در 
می گیریم که چگونه فن 
بیان خوبی داشته باشیم.

می  حقیقت  ر  د
آموزید چگونه می توانید بر 
صدا و لحن و شیوه بیان 
خود تسلط بیشتری داشته 
شفاهی  ئه  را ا تا  باشید 

بهتری داشته باشید.
صدای  اول:  بخش 

خوب در فن بیان
مهم ترین  و  ولین  ا
فن  برای  که  عنصری 
داریم،  نیاز  خوب  بیان 

صدای خوب است.
می  مقاله  این  در 
آموزیم که چگونه صدای 
خوب و قدرتمندی داشته 

باشیم.

همه چیز را خودمان داریم!
شاید برای شما جالب باشد که بدانید کلیه 

تجهیزات صداسازی، در بدن ما وجود دارد.
این تجهیزات  از  نمی دانیم  ما  از  اما خیلی 
چطور در نهایت قدرت و بهره وری استفاده کنیم.

مکالمات  در  خوب  بیان  فن  داشتن  برای 
قبیل  این  یا  دوبله  خوانندگی،  حتی  یا  روزمره 
خیلی  صدا  و  تنفس  روی  کارکردن  کارها، 

مهم است.
چند روش تمرینی بسیار خوب را در اینجا 

باهم مرور می کنیم:
۱. تمرین تنفس با گفتن »ِهس«

انجام  این تمرین را در دو زمان می توانید 
دهید.

دقیقًا  به رختخواب و  رفتن  از  قبل  درست 
موقعی که از خواب بیدار می شوید.

۵ دقیقه زمان برای این تمرین بگذارید.
این تمرین به شما کمک می کند که کنترل 

بهتری روی تنفس دیافراگمی داشته باشید.
داشتن  برای  را  هوا  کنترل  ترتیب  این  به 
صدایی قدرتمند، عمیق و زیبا در اختیار خواهید 

داشت.
 تمرین اول:

بر روی  را  درازکش دستان خود  در حالت 
قرار  سینه  جناق  زیر  تقریبًا  که  دیافراگم  پرده 

دارد، قرار دهید.
سپس تا جایی که می توانید تنفس عمیق 
انجام دهید و به حرکت دست خود که روی پرده 

دیافراگم قرار دارد دقت کنید.
به خوبی  دیافراگمی  تنفس  این حالت  )در 

انجام می شود(.
تمرین دوم:

در حالت درازکش تمرین یک به آرامی هوا 
را خارج کنید و همراه با صدای “ِهس” و البته 

به آرامی و به صورت یکنواخت انجام دهید.
به صورت  که صدای »هس«  کنید  دقت 

یکنواخت تولید شود.
تمرین سوم:

بازدم  هوای  تا  می برد  زمان  چقدر  ببینید 
کامل خارج شود،

در اولین تالش ها ممکن است هوا خیلی 
دید  خواهید  تدریج  به  ولی  شود،  خارج  سریع 
کاماًل  هوا  تا  می کشد  طول  بیشتری  زمان  که 

خارج شود.
نکته ای که اینجا وجود دارد این است که، 

این تمرینات را باید به صورت مستمر انجام دهید، 
دقیقا مثل یک ورزشکاری که به صورت مرتب 
تمرین می کند، و دقیقا راز رشد یک ورزشکار یا 
ما ) حتی در تمرینات فن بیان( استمرار داشتنمان 

در آن تمرین است.
فرض کنید یک ورزشکار به جای اینکه هر 
روز یا یک روز در میان یک ساعت تمرین کند، 

فقط آخر هفته ها ۷ ساعت تمرین کند.
نتیجه چه می شود؟

به احتمال زیاد خسته می شود و هیچ نتیجه 
ای هم در آن یک روز نخواهد گرفت.

این تمرینات قرار نیست مثل تکالیف مدرسه 
این  دهیم،  انجامش  اجبار  سر  از  تا  و  باشند 
تمرینات را به صورت روزانه و مرتب انجام می 
دهیم تا بتوانیم فن بیان خودمان را تقویت کنیم.

در غیراینصورت یکهو انجام دادنش به هیچ 
دردی نمی خورد.

بنابراین با تکنیک پیشرفت تدریجی کاری 

خودمان را در فن بیان رشد می دهیم.
این جمله را از من داشته باشید، من همیشه 

می گویم:
با  توانند  می  هم  آب  لطیف  قطرات  حتی 

تکرار و مداومت دل سنگ را بشکافند.
این  دقیقه ای  پنج  انجام  ظاهر  در  شاید 
تمرینات آنچنان نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، 
اما اگر همراه با مداومت باشد معجزه خواهد شد.

2. تنفس دیافراگمی در حالت ایستاده
و  خوب  صدای  داشتن  برای  مورد  دومین 

قدرتمندی که در ذهن داریم این است:
اگر هنگام ایستادن، اعضای بدن در حالت 
مناسب و ریلکس نباشد عماًل تنفس دیافراگمی 

ما انجام نخواهد شد.
تمرین اول:

حالت  داشتن  و  کردن  حس  بهتر  برای 
مناسب ابتدا حتمًا تمرین را به حالت طاق باز یا 

درازکش انجام دهید.
به این صورت که یک کتاب را روی شکم 
خود )پرده دیافراگم( قرار داده و به باال و پایین 

رفتن کتاب حین تنفس دقت کنید.
در این حالت سعی کنید که هوا را از طریق 
بینی به داخل شکم خودتان هدایت کنید و سپس 

از طریق دهان آن را تخلیه کنید.
تمرین دوم:

حالت  در  کردید  احساس  که  بار  اولین 
درازکش تمرین تنفس را راحت انجام می دهید 
و ریلکس هستید می توانید بایستید و این تمرین 

را در حالت ایستاده انجام دهید.
تمرین سوم:

ایستاده  حالت  در  که  کنید  دقت  حتمًا 
و  باال  و  کند  حرکت  نباید  سینه  و  سرشانه ها 
دورشکمی  نواحی  و  دیافراگم  فقط  برود  پایین 
باید از هوا خالی و پر شود و حتمًا بدن باید در 
حالت ریلکسیشن باشد و هیچ گرفتگی یا سفتی 

در هیچ جای بدن نباید باشد.
این آزمایش را انجام دهید:

عمیق  نفس  چند  و  بایستید  آینه  جلوی 
بکشید، به سرشانه های خودتان دقت کنید.
آیا سرشانه هایتان باال و پایین میرود؟

اگر خیر، که هیچی )یعنی داری هوایی که 
بدنت هدایت می کنی مستقیم به شش  داخل 

هایتان می رود(
دیافراگمی  تنفس  دارید  یعنی  که،  بله  اگر 
عبارت  به  دهید،  می  انجام  اشتباه  را  خودتان 
دیگر، شما به جای اینکه هوا را به داخل شش 

هایتان هدایت کنید،
به  را  اکسیژن  سطحی  خیلی  صورت  به 

بدنتان میرسانید )یعنی هوا به فقط داخل سینه 
خودتان متمرکز می کنید، که اشتباه است(

پس همان در حالت ایستاده، دستانتان را به 
دور کمر خود بزنید، 9۰ درجه کمرتان را به جلو 

خم کنید، حاال نفس عمیق بکشید،
چه اتفاقی افتاد؟

پایین  و  باال  سرشانه هایتان  دیگر  االن 
نمی شود.

در این حالت یا حالت درازکش، هوا مستقیم 
به شش های ما هدایت می شود.

دیافراگمی  تنفس  انجام  نحوه  که  حاال 
چند  روز  طول  در  کنید  سعی  شدید،  متوجه  را 
مرتبه این تمرینات را انجام دهید تا کم کم این 
نوع تنفس به شکل عادی و ناخودآگاه جزئی از 

بدن شما شود.
انجام  را  تمرینات  این  که  باشد  حواستان 
میدهیم تا در طول 2۴ ساعت شبانه روز بتوانیم 

به صورت دیافراگمی تنفس کنیم.
3. دهان خود را موقع 
صحبت )سخنرانی یا آواز( 

به خوبی باز کنید
صدای  علل  از  یکی 
د  فرا ا ز  ا برخی  ضعیف 
نکردن  بسته  و  باز  خوب 

دهان است.
را  دهان  که  زمانی 
فضای  می کنید،  باز  کم 
کمتری به صدا برای تولید 
قطعًا  بنابراین  می دهید؛ 
صدای ضعیف تری خواهیم 

داشت.
طنین  حالت  این  در 
افکنی دوباره صدا به خوبی 
انجام نمی شود در حالی که 
هنگام  را  خود  دهان  اگر 
و  باز  خوب  کلمات  ادای 
بسته کنید و کلمات را به 
کنید  ادا  صحیح  صورت 
صدا  به  افکنی  طنین  برای  بیشتری  فضای 
می دهید و حفره دهانی بیشتر باز می شود و صدا 

قدرتمند خواهد شد.

تمرین:
بهترین تمرین برای باز و بسته کردن صحیح 
دهان استفاده از انگشت سبابه و یا خودکار است 
میان  را  خودکار  یا  انگشت  که  حالت  این  به 
دندان های جلو قرار داده و شروع به صحبت کنید.

در این حالت مجبور خواهید شد دهان خود 
را بیشتر باز و بسته کنید و تمرین صحبت جلوی 
آینه هم به شما کمک می کند که حالت گفتار خود 

را بررسی کرده و ضعف های خود را رفع کنید.
به احتمال زیاد زمانی که تمرین خودکار را 
انجام میدهید، عضالت فک و دهانتان درد بگیرد.

نگران نباشید، این درد طبیعی است.
مثل بدن درد هفته اول باشگاه است.

انجام  منظم  به صورت  را هم  تمرین  این 
خود  کالم  آوای  در  را  آن  معجزه  تا  دهید 

احساس کنید.
و  کلمات  خودکار،  تمرین  انجام  با  پس 
پر  و  تر  واضح  بسیار  کنید  ادا می  که  جمالتی 
انرژی تر خواهد شد و در نتیجه روی فن بیان و 

جذابیت کالمی شما تاثیر خواهد داشت.
بخش دوم: مدیریت استرس در فن بیان

از  بخشی  بیان،  فن  آموزش  در  معمواًل 
استرس  مدیریت  به  تکنیک ها  و  تمرین ها 

اختصاص می یابد.
ندارید،  قوی  بیان  فن  می کنید  فکر  اگر 

احتمال دارد به خاطر استرس شما باشد.
و  تنش ها  از  توجهی  قابل  بخش  لبته  ا
روانی  فشار  جنس  از  سخنرانی،  استرس های 

هستند و نه استرس.
مقطعی  تنش های  این  دیگر،  عبارت  به 
نه  می شود.  ضعیف  بیان  فن  باعث  که  است 

استرس های همیشگی.
این چند راه را برای مدیریت استرس در فن 

بیان به کار بگیرید:
۱. آغاز مقتدرانه

فرقی نمی کند که برای چه کسانی و در کجا 
صحبت می کنید، باید صحبت تان را با قدرت آغاز 

کنید )شروع سخنرانی حیرت انگیز(.
کار،  ابتدای  همان  از  زدن  حرف  آهسته 

اشتباهی بزرگ است.
دیگر  باشید،  داشته  شروعی  چنین  اگر 
شما  در  نخواهد  آن  تغییر  به  چندانی  امید 

بگیرد. شکل 
ادامه دارد

چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم
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باشگاه پرسپولیس برای تقویت خود 
لژیونر  چند  جذب  قصد  فصل،  نیم  در 
تا ضعف های  دارد  را  کشورمان  فوتبال 

خطوط مختلفش را برطرف سازد.
تیم فوتبال پرسپولیس امسال تغییرات زیادی 
در جمع نفرات خود داشت. همین موضوع و البته 
جدایی ناگهانی برخی بازیکنان موجب شد تا این 

تیم به نوعی با کمبود مهره کارساز مواجه شود.
قانون منع به کارگیری بازیکنان خارجی هم 
موجب شد تا سرخپوشان نتوانند بازیکنان مدنظرشان 

را جایگزین نفرات جدا شده کنند.
بیرانوند  علیرضا  قبل  لیگ  اتمام  از  پیش 
پرسپولیس را ترک کرد. پس از آن هم مهدی ترابی 
و علی علیپور نفراتی بودند که از جمع سرخپوشان 
جدا شدند. محسن ربیع خواه و محمد انصاری هم 
در فهرست مازاد سرخپوشان قرار داشتند که در این 

بین انصاری ماندنی شد.
اول  در مقطع  پرسپولیس 
نقل و انتقاالت خود حامد لک 
علیرضا  به عنوان جایگزین  را 
بیرانوند از ماشین سازی جذب 
برای  آقایی  سعید  کرد. سپس 
پست دفاع چپ، میالد سرلک 
و  دفاعی  هافبک  پست  برای 
پست  برای  کثیر  آل  عیسی 
سرخپوشان  جمع  به  مهاجم 
اضافه شدند.سرخپوشان در این 
شرایط پا به لیگ قهرمانان آسیا 
گذاشتند و توانستند جواز حضور 

در فینال را به دست آورند.
لیگ  ز  ا زگشت  با ر  د
هم  نادری  محمد  قهرمانان، 

ربیع خواه  پیوست.  استقالل  به  و  شد  جدایی  
شجاع  کرد.  دریافت  باشگاه  از  را  رضایتنامه اش 
خلیل زاده لوگوی الریان قطر را بوسید. در همین 
پستی  انتشار  با  هم  رسن  بشار  که  بود  شرایط 
مسووالن  اما  شد  پرسپولیس  از  جدایی  خواهان 
باشگاه با جدایی وی در آن مقطع مخالفت کردند 
و تفاهم نامه ای امضا کردند که وی پس از فینال 

آسیا از پرسپولیس جدا شود.
در همین حال عیسی آل کثیر که در لیگ 
ترکیب  در  گل   ۴ رساندن  ثمر  به  با  قهرمانان 
پرسپولیس به قهرمان سرخپوشان بدل شده بود، 
با محرومیتی ۶ ماهه از سوی کنفدراسیون فوتبال 

آسیا مواجه شد.
اما  زاده،  خلیل  شجاع  و  نادری  جدایی  با 
انصاری  بابت محمد  پرسپولیس  نظر کادر فنی 
سرخپوشان  جمع  در  بازیکن  این  و  شد  عوض 

شد. ماندنی 
در همین بین، محمد شریفی از سایپا و محمد 
جمع  به  کرواسی  واراژدین  از  مهدیخانی  مهدی 
سرخپوشان اضافه شدند اما پرسپولیس برای جذب 

جایگزین شجاع ناکام ماند.
روزها سپری شد تا سرخپوشان به فینال آسیا 
قهرمانی  نایب  با  که  دیدار  این  از  پس  و  برسند 
سرخپوشان همراه بود، همانطور که انتظار می رفت 
بشار رسن هم در همان قطر از کاروان سرخپوشان 

گل محمدی  تیم  به  دیگری  شوک  تا  شد  جدا 
وارد شود.

با این حال یحیی گل محمدی امیدوار است تا 
بتواند در نقل و انتقاالت زمستانی نفرات مد نظر 

خود را جذب کند.
قانون منع به کارگیری بازیکنان خارجی البته 
برای جذب  رقابت  پیش  از  بیش  تا  موجب شده 
بازیکنان ایرانی باال بگیرد اما سرخپوشان که قصد 
دارند نایب قهرمانی در آسیا را با قهرمانی عوض 
کنند، باید در نقل و انتقاالت اقدامات مهمی برای 

تقویت تیم انجام دهند.
تقویت  برای  مرزها  سوی  آن  به  ویژه  نگاه 

خط دفاعی
بازیکنان حال حاضر خط دفاعی پرسپولیس، 
جایگزینی در فهرست فعلی تیم ندارند. البته تا چند 
وقت دیگر محمد انصاری با رفع مصدومیت می تواند 
شرایط بازی پیدا کند و جایگزین خوبی برای سعید 

آقایی و حتی مدافعان میانی تیم در صورت لزوم 
محسوب می شود.

مرتضی پورعلی گنجی چند سالی است که 
فوتبالش را خارج از کشور دنبال می کند و امسال 
هم به سوپر لیگ چین رفته تا فوتبالش را در شرق 
آسیا دنبال کند. رابطه خوب او و یحیی گل محمدی 

هم شاید منجر نشود تا او به پرسپولیس بیاید.
مجید حسینی هم با وجود اینکه در چند وقت 
اخیر نتوانسته جایگاه ثابتی در ترکیب ترابزون اسپور 
داشته باشد، اما قصد بازگشت به فوتبال ایران را 
از  اخیر صحبت هایی  ندارد چرا که در چند وقت 
این  جذب  برای  اروپایی  تیم های  برخی  عالقه 

مدافع ایرانی مطرح شده است.
این  جذب  رویای  پرسپولیس  حال  این  با 
به  ناکامی  صورت  در  و  دارد  سر  در  را  مدافعان 
فرجی،  فرشاد  می رود.  وطنی  گزینه های  سراغ 
گزینه های گل محمدی  باز هم  حجت حق وردی 

خواهند بود.
جایگزین  بی  نفرات  از  یکی  شیری  مهدی 
مصدومیت  که  بازیکنی  بود.  پرسپولیس  ترکیب 
او در مرحله گروهی و حذفی لیگ قهرمانان آسیا 
باعث شد تا یحیی گل محمدی از سیامک نعمتی در 
این پست بازی بگیرد. با این حال عملکرد نه چندان 
مطلوب شیری در چند بازی اخیر به خصوص فینال 
پرسپولیس  تا ضعف  شده  باعث  قهرمانان،  لیگ 

نمایان  گذشته  از  بیش  راست  دفاع  پست  در 
یحیی  که  بود  این  نامایانگر  موضوع  این  شود. 
گل محمدی برای منطقه راست خط دفاعی خود 

دنبال بازیکن باشد.
رامین رضاییان که این روزها خبر خروجش 
از الدحیل بیش از پیش به واقعیت تبدیل نزدیک 
شده است، محتمل ترین گزینه برای دفاع راست 
بازیکن  این  باالی  قیمت  اما  است  پرسپولیس 
جذب  برای  پرسپولیس  جدی  مانع  تنها  شاید 

رضاییان باشد.
کادر فنی در اندیشه جایگزینی برای بشار

کادر فنی پرسپولیس در پی جدایی بشار رسن 
به دنبال جایگزین مناسبی برای این بازیکن است اما 
تعدد هافبک های تهاجمی در فهرست سرخپوشان 
)سیامک نعمتی، امید عالیشاه، احسان پهلوان، علی 
شجاعی، محمد شریفی( موجب شده تا پرسپولیس 
چندان از این نظر احساس کمبود بازیکن نکند. هر 
چند کادر فنی قصد دارد حداقل 
تیمش  برای  را  هافبک  یک 

جذب کند.
مهدی ترابی

این  شدن  مطرح  از  پس 
موضوع که مسووالن و هواداران 
العربی از عملکرد مهدی ترابی 
رضایت ندارند صحبت بازگشت 
این بازیکن به پرسپولیس مطرح 
زمان  بیشتر  در  ترابی  اما  شد 
قطری  تیم  این  در  حضورش 
با بدشانسی و مصدومیت مواجه 
شده است و بعید است که وی 

به جمع سرخپوشان بازگردد.
پرسپولیسی ها همچنان به 

دنبال تقویت خط حمله
از  بعد  خوشحالی  خاطر  به  کثیر  آل  عیسی 
گل اولش برابر پاختاکور ازبکستان در مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با محرومیت ۶ 
ماهه مواجه شده است و این بدان معنا است که 
وی تا اوایل سال آتی نمی تواند را همراهی کند. 
اخیر هم  بازی  در چند  البته مهدی مهدی خانی 
اضافه شده است نشان  به جمع سرخپوشان  که 
داده که نمی توان روی او به عنوان یک مهاجم 
۶ دانگ و تمام عیار حساب کرد. سرخپوشان از 
گادوین  جذب  مورد  در  را  تفکراتی  حاال  همین 
منشا ستاره گل گهر در سر می پرورانند و تا وی 
را به پرسپولیس بازگردانند اما نه قانون اجازه این 
کار را می  دهد و نه گل گهر حاضر است بهترین 

مهاجمش را به فروش برساند.
طالب ریکانی دیگر ستاره لیگ امسال هم شاید 
دیگر هدف نقل و انتقاالتی تیم یحیی گل محمدی 
برای تقویت فاز هجومی باشد. البته شاید نام رضا 
قوچان نژاد هم مطرح باشد اما حضور این بازیکن در 
پرسپولیس مانند همیشه دور از ذهن به نظر می رسد.

ایده آلی  اکنون شرایط  زاهدی« که  »شهاب 
در لیگ اوکراین داشته و همچنین سابقه حضور 
گرینه هاست  از  یکی  هم  دارد  را  پرسپولیس  در 
که البته شانس پرسپولیس برای جذب وی بسیار 

اندک خواهد بود.

نیاز پرسپولیس به ترمیم و تقویت خطوط سه گانه؛

یحیی در فکر جذب لژیونرها 
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صالحی امیری: هندبال نباید وارد حاشیه شود
رییس کمیته ملی المپیک گفت: 
باید  و  دارد  زیادی  لژیونر  هندبال 
مراقبت کند تا وارد حاشیه نشود و 
المپیک  ملی  کمیته  بدانید  را  این 
داشته  وجود  اختالف  که  هرجایی 

باشد وارد نمی شود.
به گزارش ایرنا، سیدرضا صالحی 
امیری در بازدید از فدراسیون هندبال 

گفت:  گفتمان حاکم بر کمیته ملی المپیک این است که فدراسیون ها 
حق دارند و این نهاد وظیفه دارد تا موانع را از پیش روی فدراسیون ها 
بردارد.وی ادامه داد: داشتن برنامه بلند مدت در فدراسیون ها انگیزه 
است.رییس  حمایتی  کمیته  و  ورزش  وزارت  نگاه  و  می کند  ایجاد 
کمیته المپیک اظهار داشت: هندبال در ریل جهش قرار گرفته است 
و لژیونر زیادی دارد و هندبال نباید وارد حاشیه شود و باید انسجام 

خود را همچنان حفظ کند.
صالحی امیری ادامه داد: هرجایی که اختالف باشد کمیته المپیک 
نیست و هر جا که وفاق باشد حضور داریم.وی اضافه کرد: نسل جدیدی 
از هندبال در آینده ظهور خواهد کرد. هر برنامه ای که هیات رییسه 
و کادر فنی فدراسیون تدوین کند، ما حمایت می کنیم.رییس هیات 
اجرایی درباره اعتبارات گفت: در چند مرحله و در حد توان به هندبال 
تخصیص دادیم و قول دیگری دادیم که محقق می کنیم. برای سال 
آینده قول می دهیم جهشی مالی خوبی برای هندبال داشته باشیم.

صالحی امیری و برخی از اعضای هیات اجرایی در فدراسیون هندبال 
حضور یافته با علیرضا پاکدل رییس فدراسیون دیدار کرد.

عاطفه کشاورز سرمربی تیم پاراتکواندو زنان شد
تکواندو  فدراسیون  فنی  کمیته 
زنان  پاراتکواندو  ملی  تیم   سرمربی 

را انتخاب کرد.
بنا به اعالم فدراسیون تکواندو، 
فدراسیون،  فنی  کمیته  تصمیم  با 
»عاطفه کشاورز« به عنوان سرمربی 
شد.  انتخاب  پاراتکواندو  ملی  تیم 
کشاورز از ملی پوشان اسبق تکواندو 

در  را  ناشنوایان  تکواندو  تیم  سرمربیگری  سابقه  که  است  ایران 
کارنامه دارد.

پاراتکواندو برای نخستین بار در بازی های پارالمپیک توکیو حضور 
خواهد داشت؛ ایران در بخش مردان موفق شده است 2 سهمیه حضور 
در این رویداد را توسط مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی به دست آورد و 
حاال فدراسیون تکواندو به دنبال این است که شرایط را برای حضور 
آسیا  قاره  پارالمپیک  سهمیه  مسابقات کسب  در  پاراتکواندو  بانوان 
نیز فراهم نماید.عالوه بر این رویداد، اولین دوره بازی های آسیایی 
پاراتکواندو نیز سال 2۰2۱ به میزبانی بحرین در رده سنی جوانان برگزار 
می شود که تکواندو ایران قصد دارد در این رقابت ها نیز با ترکیبی از 

مردان و زنان حضور پیدا کند.

سرمربی تیم ملی تفنگ ایران:
شرایط ملی پوشان بهتر می شود

تمرینات  ایران گفت:  مردان  و  زنان  تفنگ  ملی  تیم  سرمربی 
وضعیت  به  زودتر  تیراندازان  شد  موجب  تهران  در  اخیر  هفته  سه 
بر رکورد خوب  آزاد هفته گذشته  نتایج مسابقات  عادی برگردند و 

آنان صحه گذاشت.
آزاد  مسابقات  در  تیراندازان  نتایج  در خصوص  هاشمی،  الهام 
کشوری در رشته تفنگ بادی افزود: بیشتر تیراندازان در 2 ماهی که 
اردو برگزار نمی شد در منزل تمرین کرده و رکوردهایشان دچار افت 
زیادی نشده بود.  به جز »آرمینا صادقیان« که چند روز قبل از مسابقات 
کسالت داشت و با وجود راه یافتن به مرحله نهایی، نتوانست در فینال 
شرکت کند. »فاطمه کرم زاده« نیز با توجه به اینکه 2 ماه تمرینات 
خود را در بوشهر و با سالح و تجهیزات قدیمی پیگیری می کرد از 
ابتدای اردوی اخیر در تفنگ بادی کمی دچار افت شده بود اما بقیه 

ملی پوشان عملکرد و رکوردهای خوبی داشتند.
وی تصریح کرد: »فاطمه کرم زاده« در جریان اردوی اخیر در 
تهران روز به روز وضعیتش بهتر شد تا اینکه در نهایت روز مسابقه به 
رکورد ۶2۵.8 رسید که البته هنوز به رکوردهای قبلی خودش نرسیده 
سه  تفنگ  بوشهری  قهرمان  این  اصلی  رشته  اینکه  است، ضمن 
وضعیت است که در آن موفق به کسب سهمیه المپیک نیز شده است.

سایر  گفت:  سنگاپور  کشور  تیراندازی  ملی  تیم  سابق  مربی 
ملی پوشان با وجود دوری ۱۰ ماهه از مسابقات رسمی، رکوردهای 
بسیار خوبی کسب کردند؛ نجمه خدمتی با امتیاز عالی ۶32.۵ تنها 
۱.۵  امتیاز با رکورد جهان فاصله داشت.هاشمی اضافه کرد: در قسمت 
مردان نیز »حسین باقری«، »مهیار صداقت« و »پوریا نوروزیان« به 
ترتیب رکوردهای ۶28.۶،   ۶28.۰ و ۶2۷.2 را کسب کردند که هر 
سه این رکوردها در حد فینال المپیک است و امیدوارم قهرمانان ما 

بتوانند طبق برنامه به پیشرفت خود ادامه دهند.
وی خاطر نشان کرد: نکته قابل توجه در مورد موفقیت های اخیر 
اعضای  تیم ملی این است که آنان زمانی به این رکوردها دست یافتند 
که در فصل آمادگی عمومی تیراندازی و آمادگی جسمانی قرار داشتند. 
طی سه هفته گذشته ملی پوشان تمرینات فشرده ای در 2 نوبت صبح و 
عصر داشتند که سه نوبت بعداز ظهر در هفته به بدنسازی اختصاص 
داشت. بدنسازی زنان با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن بدنسازی 
مجموعه تیراندازی آزادی تهران و تمرینات مردان در باشگاه هایی که 

پیش تر در آن تمرین می کردند، دنبال شد.

زالتان: میالن خانه من است
تیم  سوئدی  باتجربه  مهاجم 
فوتبال آث میالن، گفت: جوی که 
در میالن وجود دارد، باعث می شود 
خانه  در  کنید  احساس  شما  که 

خود هستید.
گل،  یت  سا رش  ا گز به 
قراردادش  ابراهیموویچ«  »زالتان 
اتمام  به  آینده  سال  تابستان  در 

می رسد. این مهاجم سوئدی با بازگشت دوباره به میالن نشان داد 
که فوتبالش تمام نشده است. او با گلزنی های خود برای میالن، 
مسووالن این باشگاه را مجاب کرده تا برای تمدید قرارداد با او 

دست به کار شوند.
این مهاجم 39 ساله در مصاحبه ای با گاتزا دال اسپرت اظهار 
داشت: در باشگاه های مختلفی بازی کردم و برای همه این باشگاه ها 
احترام قائلم اما میالن باشگاهی است که در آن احساس می کنم در 
خانه ام هستم. هر روز صبح به باشگاه می روم و برای بازگشت به 
خانه عجله ای ندارم. اولین بار که در سال 2۰۱۰ به میالن آمدم نیز 

همین احساس را داشتم.
وی افزود: با گالیانی، برلوسکونی، اعضای تیم و هرکسی که 
در این باشگاه بود، احساس راحتی داشتم. جوی که در این تیم 
وجود دارد، باعث می شود که شما احساس کنید در خانه هستید. 
باشم.  خودم  می توانستم  که  چرا  داشتم  دوست  را  موضوع  این 
باشگاه های  بزرگترین  از  یکی  زمان  همان  در  من  برای  میالن 

جهان به شمار می رفت.
رییس باشگاه آث میالن نیز در خصوص تمدید قرارداد این ستاره 
سوئدی گفته بود: ما هنوز در مورد تمدید قرارداد زالتان صحبت 
نیز خواهد  او  بلکه تصمیم  باشگاه،  تنها تصمیم  نه  این  نکرده ایم. 
بود. زالتان یک فرد خاص با انگیزه فوق العاده و هوش عالی است. 
او باعث پیشرفت تیم می شود. زالتان همه را به چالش می کشد و 

تفاوت ها را ایجاد می کند.

رئال مادرید به دنبال جذب هافبک منچسترسیتی
دارد  قصد  رئال مادرید  باشگاه 
هافبک جوان تیم منچسترسیتی را 

به خدمت بگیرد.
به گزارش سایت میرور، »فیل 
سیتیزن ها  جوان  هافبک  فودن« 
دقایق  نتوانسته  فصل  این  در  که 
کند،  بازی  تیمش  برای  را  زیادی 
مورد توجه رئالی ها قرار گرفته است. 

ناامیدی این بازیکن انگلیسی از حضور در ترکیب اصلی منچسترسیتی 
می تواند دلیل خوبی برای جدایی وی از این تیم باشد.  فودن در لیگ 
قهرمانان اروپا و تیم ملی انگلیس عملکرد بسیار خوبی داشته و توانسته 
نظر بسیاری از تیم های اروپایی را به خود جلب کند.  البته رئال مادرید 
با »زین الدین زیدان« بر سر دوراهی بزرگی هستند که آیا ستاره های 

جوان را جذب کنند یا سراغ ستاره های بزرگ دنیا بروند؟  
مصاحبه  آخرین  در  ها  سیتیزن  سرمربی  گواردیوال«  »پپ 
خود در مورد فودن عنوان کرد: ما این بازیکن را دوست داریم. 
او همه چیز برای خاص بودن را در خود دارد. من بهترین ها را 
به جایی  باشد  اگر فودن هم تمایل داشته  او می خواهم و  برای 

که باید برسد، می رسد.  

استیو هاج:
پیراهن مارادونا را 2 میلیون یورو هم نمی فروشم

ملی پوش انگلیسی که در پایان 
بازی تاریخی انگلیس و آرژانتین در 
جام جهانی ۱98۶ پیراهنش را به 
دیه گو مارادونا عوض کرد، حاضر به 
فروش پیراهن اسطوره فقید نیست.

دیه گو مارادونا ماه گذشته بر 
اثر سکته قلبی از دنیا رفت تا دنیای 
فوتبال را سوگوار کند. تاریخی ترین 

بازی دیه گو را برابر انگلیس در جام جهانی ۱98۶ می دانند. جایی که 
با دست یک گل به یادماندنی زد و البته توانست بهترین گل تاریخ 

بازی های جام جهانی را نیز به ثبت برساند.
او از میانه زمین همه بازیکنان و سپس پیتر شیلتون گلر انگلیس 

را دریبل زد و دروازه سه شیرها را باز کرد.
در پایان بازی دیه گو پیراهن خود را به استیو هاج داد.

ملی پوش انگلیسی همچنان حاضر به فروش این پیراهن نیست. 
پس از مرگ مارادونا شایعه شد که هاج قصد دارد 2 میلیون یورو این 

پیراهن را به فروش برساند اما او تکذیب کرد.
هاج به بی بی سی گفت:» در پایان بازی پیراهنم را با مارادونا 
عوض کردم و در آن مقطع با انتقادات زیادی روبرو شدم. خیلی 
از هم تیمی هایم با من به همین خاطر مشکل پیدا کردند. آن 
نیست  برایم  ماند و هرچند خاطره خوبی  فوتبال  تاریخ  در  بازی 
ولی هرگز مارادونا را برای گلی که با دست زد، مقصر نمی دانم. 
او خارق العاده بود و مثل یک شیر شجاعت داشت. 3۴ سال است 
یک  گویند  می  فروشمش.  نمی  هم  هرگز  و  دارم  را  او  پیراهن 
یا دو ملیون یورو روی آن قیمت گذاشته ام اما دروغ است. این 
پیراهن برایم ارزش معنوی دارد نه مالی. خیلی واضح بگویم که 

پیراهن دیه گو فروشی نیست.«

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه
شماره  ملی  کد  علی  فرزند  قزلجو  عزیز  آقای  به  بدینوسیله 
2۶۴882۱3۱۷ ساکن بندرانزلی ابالغ می شود که خانم زرین عالی 
کپورچال جهت وصول مهریه به تعداد 2۰۰ عدد سکه از باقیمانده 
سیصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی به استناد سند ازدواج ۶2۴3-

۱382/2/28 دفتر ازدواج 9۴ بندرانزلی علیه مورث شما مرحوم علی 
قزلجو اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 99۰۰۵۶۱ در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱399/۰3/۰۱ مامور 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده ۱8 و ۱9 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب 
می گردد نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. 
غالمعلی  بندرانزلی-علی  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  مسئول 

زاده رودکلی

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

برابر رای شماره .... ۱399۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۰3۵ ..... هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامیت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایمانعلی جعفری فرزند ببرامعلی  به 
شماره شناسنامه 9۰3 صادره از میانه در *** ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۱8۰ متر مربع پالک 

شماره ۱۵ فرعی از 23- اصلی واقع در قریه ریحان آباد بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین *** از مالکیت شرکت تعاونی کارکنان شهرداری 
ورامین *** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۱۰/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۱۰/23
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک
م / الف ۴۵3

به شماره  مالک  سواری سمند  ئی  امیررضا  اینجانب 
شهربانی ۱8- 2۶۱ ق 2۵ وشماره بدنه  ۱۷۶23۶۰8وشماره 
موتور۱2۴8۵۰22۷۱۶ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
چنانچه  لذا  است.  نموده  را  مذکور  اسناد  المثنی  رونوشت 
ده  ظرف  دارد  مذکور  خودروی  مورد  در  ادعایی  هرکس 
روز به دفتر حقوقی سازمان شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  
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از راست نجف دریابندری و سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
اختصاصی دنیای جوانان

ای بسا فتنه كه برخاست
ز بیداری ما 

 شاطر عباس صبوحی

نیست او را سر مویی سر سودایی ما  
کار شد سخت ، مگر بخت کند یاری ما 

 تا به آهوی ختن نسبت چشمت دادند 
شهره گردید بهر شهر خطاکاری ما 

 گر بدادیم بهای دهنت نقد روان 
سود بردیم که شد هیچ خریداری ما 

 همه شب تا به سحر از غم رویت شادیم 
به امیدی که بیایی تو به غمخواری ما 

 چند آزار دل ما دهی ای راحت جان 
راحت جان مگرت هست دل آزاری ما ؟

تو که چون سرو ز آسیب خزان آزادی
چه غمی باشدت از حال گرفتاری ما؟

پرفسور گسه سه، ادیب اتیوپیایی و مترجم رباعیات خیام 
به زبان امهریک درگذشت.

درگذشت  از  خبر  اتیوپی  در  ایران  فرهنگی  رایزنی 
پرفسور گسه سه، ادیب اتیوپیایی و مترجم رباعیات خیام به 

زبان امهریک داد.
او جزو معدود افرادی در اتیوپی بود که به زبان و ادب 
فارسی خدمت کرد. وی گزیده کتاب رباعیات خیام را 2۵ سال 
پیش از زبان انگلیسی به امهریک ترجمه کرد و در حال حاضر، 
این کتاب به چاپ ششم خود رسیده است. وی در محافل 
مختلف ادبی و شعر همواره اشعاری را از شعرای ایران زمین 
قرائت می کرد و چند ماه اخیر نیز طی درخواستش، مبنی بر 
ترجمه گزیده اشعار مثنوی و معنوی، در حال ترجمه این اشعار 

به زبان امهریک بودند.
وی هفته گذشته به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع 
گفت و مجلس ترحیمی در محل تئاتر ملی اتیوپی برگزار شد. 

رایزن فرهنگی ایران در اتیوپی نیز در این مراسم شرکت و 
درگذشت آن مرحوم را به خانواده و جامعه هنری اتیوپی تسلیت 
گفت.سلمان رستمی، رایزن فرهنگی ایران در سخنرانی خود 
با قرائت غزلیاتی از حافظ، گفت: آن مرحوم با ترجمه و تألیف 
کتاب های متعدد نور عشقی در دل داشته و تا زمانی که این 
کتاب ها نزد مردم اتیوپی خواننده دارد، ایشان نیز زنده بوده 
و همواره میان مردم جایگاه واالیی خواهند داشت. رایزن 
فرهنگی کشورمان در محل اقامت مرحوم پرفسور گسه سه، 
نیز حضور یافت و پیام تسلیت ریاست بنیاد سعدی را به همسر 

آن مرحوم تحویل داد.
فرزند پرفسور گسه سه، ضمن تشکر از رایزن فرهنگی 
ایران در اتیوپی، گفت: امیدوارم روزی فرا برسد که تمامی 
جامعه ادبی و هنری اتیوپی تمامی منظومه های ادبی زبان 
فارسی را به امهریک ترجمه کرده و خیابان های زیادی تحت 
نام های سعدی، حافظ و موالنا و… در کشورمان داشته باشیم.

مترجم رباعیات خیام به زبان  مردم اتیوپی درگذشت

در نشست هفتگی خانه شهر کتاب به نقد 
کتاب سبک شیرین نو در ایران و ایتالیا، بررسی 

تطبیقی پرداخته شد.
ایتالیا، بررسی  کتاب »سبک شیرین نو در ایران و 
تطبیقی« نوشته ایمان منسوب بصیری به همت انتشارات 
دنبال  به  اثر  این  در  نویسنده  است.  یافته  انتشار  سمت 
نمایان ساختن تأثیر فرهنگ ادبی ایران در اروپا و به ویژه 
ایتالیا، بحث در مضامین و منابع مشترک فرهنگ ساز در 
ایران و روم، سنجش و تطبیق تاریخی دوران رواج سبک 
عراقی و خراسانی با عصر طرز نو، توضیح بالغت ایتالیا در 
سده های میانه از دید هنجارهای بالغت پارسی تازی، ارائه 
برگردان ابیات برگزیده سخنوران بزرگ پارسی به ایتالیایی 
و مقایسه آن با نمونه های غربی بوده است. این نشست با 
حضور منوچهر سادات افسری، محمدحسین کیایی و ایمان 

منسوب بصیری به صورت مجازی برگزار شد.
ایمان منسوب بصیری اظهار داشت: »سبک شیرین 
نو« نخستین نمونه ایتالیایی زبان است که در حوزه زبان های 
دانشگاهی ایتالیایی و به زبان ایتالیایی در ایران به چاپ 
رسیده است. موضوع کتاب چنان که از نام آن برمی آید، در 
 »dolce stil novo« گام نخست به سبکی ادبی به نام
در ایتالیا اشاره دارد که ترجمه پارسی آن »سبک شیرین 
نو« است. طرز شیرین نو گونه ای از ادبیات ایتالیا، به ویژه 
برخی دگرگونی های  است که شامل  در سده سیزدهم، 
معناشناختی، ساختاری و ماهوی در حوزه ادبیات غنایی و 
عاشقانه است. این تغییرات و دگردیسی ها در حوزه ادبیات 
رمانس کمابیش با تغییرات حوزه ادبیات پارسی در دوران 
بوده است.  ایران هم زمان  شکل گیری سبک عراقی در 
اگرچه دالیل پدیداری این دو گونه سخنوری و مرام بیانی 
چندان همسانی و قرابتی ندارد، ریشه های مشترک این دو 
سبک سخنوری را از دید محتوایی و شیوه بیان می توان در 

میراث مشترک کهن آنها جست وجو کرد.
او ادامه داد: در سنجش این دو نحله ادبی در میان 
تأثیرگذاری  از جنبه های گوناگون  ایران و روم کوشیدم 
بردارم که به واسطه زبان  ایران و میراث مشترکی پرده 
عربی و التین از یونان در اختیار ایرانیان بوده است. در 
روزگار شکل گیری سبک خراسانی در شرق و پدیداری 
سبک سیسیل در ادبیات ایتالیا، این تعامل و پیوند میان 
دو جریان ادبی به گونه نامستقیم در ایران و روم برقرار 
می شود که از هدف های بنیادین نگارش این کتاب به زبان 
ایتالیایی نمایان ساختن این تأثیر و تعامالت، به ویژه در حوزه 
ادبیات رمانس ایران در اروپا، است. سپس، در حوزه مضامین 
مشترک فرهنگ ساز در حوزه ادبیات بحث کردم. به ویژه 
مضامینی که رهگیری شان از طریق اسناد برای ما ممکن 
بود و توانستم با شناسایی پل های پیونددهنده آنها را در این 
دو فرهنگ، شیوه رسیدن برخی از مضامین و درون مایه ها را 
از فرهنگی به فرهنگ دیگر بررسی کنم. همچنین، بررسی 
تطبیقی تاریخی دوران رواج سبک عراقی با عصر شکرین 
طرز نو در ایتالیا انجام و آئین های سخنوری در ایتالیا در 
سده های میانی از دید هنجارهای بالغی و سخنورانه در هر 
یک بررسی شد. از بایستگی های این کار ترجمه و برگردان 
متون پارسی به ایتالیایی و مقایسه مضمونی و محتوایی 
اینها با ادبیات غرب، به ویژه از حیث رسیدن و پیوند بین 

فرهنگی در مضامین مشترک، بود.
او توضیح داد: در فصل نخست، مکاتب ادبی پیش 
و  بیان  نو  طرز  شکرین  و  عراقی  سبک  شکل گیری  از 
بررسی  سخنوری  گونه  دو  این  منشأ  ادبی  جریان های 
مضمونی  و  ساختاری  ویژگی های  راستا،  این  در  شد. 
سبک خراسانی و مکتب سیسیل مقایسه شده است. در 
این فرایند تطبیق ادبیات غنایی پروانسال و اشعار عربی 
بود.  راهگشا  اندلس  و  سیسیل  در  مسلمان  سخنوران 
طریق  از  بعضًا  پارسی  شعر  درون مایه های  به طورکلی، 
زبان تازی به جایگاه های گوناگون ادبیات رمانس رسیده 
است و با سامان فرهنگی آن دیار درآمیخته و جامه رمانس 
و اروپایی پوشیده و تا جای ممکن در ادبیات رومی زمان 
خودش گسترش پیدا کرده است. شاعرانی که در ایتالیای 
آن دوران در شکرین طرز نو سخنوری کرده اند، بهترین 
نمونه های این همسانی های فرهنگی را به جا گذاشتند که 
رهگیری آبشخورهای مشترک این دو فرهنگ را ممکن 
کرده است. در این راستا، آنچه بر اثر همسانی تصادفی 
یا توارد رخ داده در نظر گرفته نشد و فقط به موارد متقن 

به سند بسنده شد. پس، نخست به حضور واژگان پارسی 
در زبان های رایج رمانس در ایتالیا و گویش های رمانس 
پرداخته شد و نشان داده شد که چگونه این واژگان از طریق 
بازرگانان یا سفیران و فرستادگان یا نظامیان و سخنوران و 
مترجمان و بزرگان عرصه ادب به حوزه روم رسیده است. 
از طرف دیگر، به اختصار مضامین ویژه نو ادبیات پارسی 
در آن زمان و منابع و آبشخورهای اینان از طریق زبان 
تازی، زبان پارسی میانه، پارسی و همچنین زبان یونانی 
بررسی شد. از سوی دیگر، همسانی های اجتماعی میان 
وضع موجود در دو جامعه بررسی شد که منجر به تجلی 

ادبی در سرایش های آن دوران شده است.
این پژوهشگر افزود: در فصل های دوم و سوم بیشتر 
درباره دالیل گوناگون پیدایش سبک عراقی و شکرین 
روند  چگونگی  و  شد  گفته  سخن  ایتالیا  در  نو  سبک 
دگردیسی سبک خراسانی به سبک عراقی و تغییر مضمون 
و شیوه گفتار و واژگان مختص هر یک از این سبک ها 

و همچنین، چگونگی تغییر از سبک سیسیلی در ادبیات 
رمانس ایتالیایی به سبک نو بررسی شد. علی رغم تمام این 
دگرسانی ها، وجود همسانی های پرشمار در محتوا و ساختار، 
به ویژه به سبب رسوخ عرفان ایرانی در قلمرو اروپا، در این 
اثر مهم بوده است. چراکه در کنار باورهای یونان کهن 
باعث شده که مجموعه ای از درون مایه های مشترک در 
ادبیات این دو کشور کهن به وجود بیاید. در فصل چهارم، 
بیشتر به حدود این مشابهت ها و همسانی ها اشاره شد و 
آنچه را از سر تداعی و توارد خیال پردازی تصادفی شاعران 
بوده است، یک سو نهاده شد و از آن بخش یاد شد که 
به کتب پیشین مستند است یا اشاره ضمنی و صریحی به 

کتب مشترک دو فرهنگ داشته است.
منسوب بصیری درباره فصل پنجم کتاب گفت: در این 
فصل فن سخنوری و زبان آوری پارسی، به ویژه در سبک 
عراقی، در سایه درون مایه های مشترک با سخنوری شکرین 
ایتالیک و همچنین، شیوه های  ادبیات حوزه  نو در  طرز 
سخنورانه و فنون بالغت در ادبیات سده سیزدهم ایتالیا 
بنابر منابع کهن رومی و یونانی سنجیده شده است. از سوی 
دیگر، منابع پارسی کهن که با منابع تازی در پیوند بودند و 
اصل آنها سنجیده شد. فنون بالغی بر مبنای استوارترین 
چامه های شاعران آن دوران سنجیده شده است و سعی 
شده است که تأثیر آرایه های سخنورانه در ادبیات در این 
دوره بر مبنای مضامین و منابع مشترک و یا تعاریف همسان 

ما از شیوه های سخنوری بررسی شود.
هشتم  و  هفتم  ششم،  فصل های  داد:  توضیح  او 
فصل های  در  شده  بیان  نظریه پردازی های  دربردارنده 
یاد  درون مایه های  فصل ها  این  در  است.  کتاب  پیشین 
همسان  فرهنگ های  به  آنها  رسیدن  شیوه های  و  شده 
بررسی، رهگیری و واکاوی شده است. ویژگی بارز این 
و  زبان شناختی  شواهد  طریق  از  که  است  این  فصل ها 
تاریخی و متونی که در برگردان از فرهنگ های مختلف 
در اختیار داشتیم به شناسایی آبشخورهای یکسان منبع 
مضامین یکسان پرداخته شده است. از سرفصل های مهم 
و  خورشید  مشترک  مضمون  به  می توان  بخش ها  این 
تأثیر  مغناطیس، مضمون  گران بها، مضمون  سنگ های 
افالک و آسمان ها یا درون مایه های فلسفی و شبه فلسفی 

مانند جوهر و عرض و آنچه از ایران باستان به ادبیات رومی 
رسیده است اشاره کرد. در فصل پایانی کتاب، برگزیده ای از 
سروده های شاعران طرز نو آمده است که این مضامین در 
آنها دیده می شود تا پژوهشگران بتوانند عالوه بر مثال های 
یاد شده در متن به نمونه های شعری زبان ایتالیک آن دوران 

دسترسی داشته باشند.
منوچهر سادات افسری اظهار داشت: امروز با کتابی 
مواجهیم که من آن را رویدادی نیک در پیشرفت زبان 
ایتالیایی در ایران به شمارمی آورم. چراکه یکی از فعاالن 
در زمینه ادبیات و فرهنگ ایتالیایی برای نخستین بار 
همت کرده و منویات و دانش خود را به زبان ایتالیایی 
میان  روابط  مسیر  در  را  ما  امر  این  است.  کرده  بیان 
باز  اندیشه  و  فرهنگ  ادبیات،  حوزه  در  ایران  و  ایتالیا 
داستان نویسان،  برای  گشایشی  همچنین،  می کند. 
نیز هست. خود من  ما  مقاله نویسان  گزارش نویسان و 
سال ها کوشیدم تا تسلطی به زبان ایتالیایی پیدا بکنم 

ایتالیایی  و  کنم  هماهنگ  غرب  جهان  با  را  خودم  و 
بنویسم. اما متأسفانه موفق نشدم. چراکه این کار باید از 
سنین جوانی شروع شود. اما امروز منسوب بصیری خیلی 
خوب به زبان ایتالیایی می نویسد و خودش را در فحوای 
این موفقیت بزرگی است.  انداخته است.  این زبان جا 
فرهنگ  به  و  می زند  رقم  را  تحولی  چگونه  اینکه  اما 
انتخاب  و  نیت  به  ایران چه کمکی می کند،  ادبیات  و 
نویسنده بستگی دارد. حداقل به نظر می رسد که این 
کند  کمک  غربی  کشورهای  فرهیختگان  به  می تواند 
که با شیوه و موج جدیدی از فرهنگ، طرز تفکر و طرز 

چالش با جهان مدرن در ایران آشنا شوند.
او درباره »سبک شیرین نو در ایران و ایتالیا« گفت: 
این اثر طرز شکرین نو را نکته مرکزی گرفته و آن را بسط 
می دهد. نویسنده این قهرمان اصلی را تجزیه و تحلیل کرده 
و سابقه تاریخی آن را در ایتالیا پی گرفته است. این از آنجا 
برای ما آموزنده و ثمربخش است که معادل این سبک را 
در ایران پیدا کرده است: یعنی سبک خراسانی. در واقع، 
منسوب بصیری ما را به گردشی علمی در دوران تاریک 
برده است؛ یعنی دورانی که اطالعات چندانی از آن در 
دست نیست. چراکه این سبک در سال ۱28۰ تا ۱3۱۰ 
سر دست آمده است که با اوج فعالیت های ادبی ایران در 
کنار آمدن با زبان عربی و پیدا کردن عروضی برای شعر 

فارسی مصادف است.
او توضیح داد: از سویی، در ایران حدود پانصد ششصد 
سال از تسلط اعراب بر جامعه ایرانی گذشته و جامعه در 
دین جدید جا افتاده است. تأثیر آن دگرگونی های عمیق 
در مرزها و در درون کشور روی روحیه مردم خودش را در 
زبان نشان می دهد و سبک خراسانی پدید می آید. از سوی 
دیگر، در کشور ایتالیا زبان ایتالیایی شکل می گیرد. اینجا، 
زبان نقش تاریخی ایفا می کند و به دنبال ایجاد وحدت 
ملی است. دانته و یاران او گرد این سبک می آیند و رسالتی 
بسیار بزرگ تر از ایجاد تحولی ادبی در ذهن دارند. قرن های 
بعدی نشان می دهد که این افراد نمایندگان به حق و با 
اصالتی بودند و آینده ای را در برابر این مردم گشودند تا 
جایی که امروز دانته، بنیان گذار سبک شیرین نو، اسطوره 

و قهرمان ملی شناخته می شود.

سادات افسری بیان داشت: نویسنده بین میراث داری 
می گوید، سبک  و  می کند  ایجاد  موازاتی  ایتالیا  و  ایران 
شیرین نو از دو میراث فرهنگی قابل توجه برخوردار است 
که یکی ماقبل تاریِخ سبک طرز نوِی شعرگویی و فرهنگ 
و میراث ادبیات کبیر روم باستان است و دیگری، میراث 
مسیحیت. میراث کهن ما ایرانیان نیز در آثار باستانی ماقبل 
تاریِخ شاعران خراسانی، از هخامنشی تا پیدایش اشکانیان، 
واقع،  در  برخاسته.  اسالم  از  مذهبی مان  میراث  و  است 
نویسنده نشان می دهد که هردوی اینها یک میراث کهن 
و یک تجربه جدید مذهبی دارند و شاعران هر دو سبک از 
این میراث ها سرچشمه می گیرند. منسوب بصیری همچنین 
می گوید، این دو مکتب درعین حال با مدارج فلسفی هم 
آمیخته اند؛ یعنی شعر و فلسفه گام به گام پیش می روند. 
این از وجوه پسندیده این کتاب است که نشان می دهد 
چطور اندیشه ارسطو و افالطون به دل این شاعران نفوذ 
می کند. ما در ایران از طریق ترجمه آثار فیلسوفان یونانی 
از زبان عربی به فارسی با اندیشه های این فیلسوفان آشنا 
می شویم. درحالی که در ایتالیا علی رغم ریشه های مشترک، 
پیوند آن چنان پیگیری وجود نداشته است که این شاعران را 
متأثر کند. بنابراین، سبک شیرین نو به فلسفه ماقبل تاریخ 

و به شیوه افکار روم باستان برمی گردد.
سادات افسری در ادامه به برخی از این نکات جذاب 
پرداخت و اظهار داشت: نکته محوری این کتاب بررسی 
چگونگی ارتباط این دو سبک با یکدیگر است. این دو 
در دنیایی منتزع از هم پیدا نشدند. بلکه از یکدیگر تأثیر 
پذیرفتند. بنابر گفته نویسنده کتاب، این دو مکتب، مکتب 
خراسانی و مکتب سیسیلی، به هم نرسیدند. زبان فارسی 
نزد زبان سیسیلی ناشناخته بود و این زبان عربی بود که 
پلی میان سبک خراسانی و سبک شیرین نوی ایتالیایی 
شد و در واقع، این دو پارادایم فرهنگی را به هم رساند. 
نویسنده به صراحت می گوید که بدون این پل هرگز هیچ 

تماسی بین این دو برقرار نمی شد.
او در انتقاد از نویسنده گفت: منسوب بصیری در این 
اثر دست وبال خودش را بسیار گسترده کرده و از موضوع 
و  ایرانی  نوی  تشابه سبک  بررسی وجه  اصلی خودش، 
شکرین طرز نوی ایتالیایی، فراتر رفته است. مثاًل به شعر 
پروانسال یا اسپانیا وارد شده است. اما برخوردش با این 
موارد اجمالی است که نمی تواند دقیق باشد. همچنین، 
متأسفانه در جانب داری از فرهنگ ایرانی و ملی به ارتباط 
فرهنگی ایران و ایتالیا در ماقبل تاریخ سبک شیرین نو 
اشاره می کند. درحالی که این امر هم لزومی ندارد و هم 
مفهوم مراوده فرهنگی در آن دقیق دیده نشده است. ارتباط 
فرهنگی حتی در دوره شکرین طرز نو، قرن دوازدهم و 
سیزدهم، هم در سایه روشن است و دقتی بر آن نیست. 
چه برسد به اینکه نویسنده با ارجاع به هرودوت و منابع 
قبل میالد مسیح بخواهد از روابط فرهنگی بین این دو 
دست  به  غرب  در  کتاب  این  بگوید.  سخن  امپراتوری 
آدم های فرهیخته می رسد که با مسائل برخوردهای بسیار 
جدی تری دارند و این مسائل را زیر ذره بین می گذارند. به 
نظرم، پا فراگذاشتن و گسترده کردن دامنه بحث تا این 

حد برای ما سابقه خوبی نمی شود.
* تفاوت و هویت

محمدحسین کیایی اظهار داشت: »سبک شیرین نو 
در ایران و ایتالیا« مطالعه ای مقایسه ای بین ادبیات ایتالیا و 
ادبیات فارسی است. مقایسه یک موضوع میان دو فرهنگ 
اهمیت آن را روشن می کند. پس، مناسب است در اهمیت 
شکرین طرز نو در ایتالیا سخن بگوییم و چهره های مهمی 
که در شکرین طرز نو آثاری را خلق کردند و به جاماندگی 

این مکتب ادبی تا به امروز را بررسی کنیم.
او ادامه داد: شکرین طرز نو در قرن سیزدهم در ایتالیا 
شکل گرفت و ابتدا حوزه چندان گسترده ای نداشت. اما 
بعدها تأثیرگذاری آن بیشتر شد و به سایر حوزه های ادبی و 
فرهنگی گسترش یافت. پایه و جایگاه ابتدایی شکل گیری 
این مکتب ادبی در ناحیه توسکان بود. بزرگانی مانند دانته 
در این مکتب کار کرده اند. آن طورکه در تعریف این مکتب 
اصلی  هدف  و  شیرین  یعنی   dolce است،  آمده  ادبی 
شکرین طرز نو این است که شیرینی احساس عاشقانه 
را بیان بکند. با توجه به اینکه دانته از اعضای این مکتب 
بوده و در »کمدی الهی« هم به آن اشاره ای دارد، می توان 

به اهمیت این مکتب ادبی پی برد.

هویت  و تفاوت های شعر پارسی و ایتالیک در قرن سیزدهم

جدیدترین کتاب اسماعیل شفیعی سروستانی منتشر شد
قدس،  یتختی  »پا کتاب 
نی  جها جولت  زان  سا زمینه 
اسماعیل  اثر  جدیدترین  یهود« 
به  که  است  سروستانی  شفیعی 
توطئه های  و  شوم  نقشه های 
یهود و صهیونیسم در پس اعالم 
پایتختی اروشلیم و طرح موسوم 

به معامله قرن می پردازد.
در  جهانی  جولت  عبارت 
عنوان این کتاب، مأخوذ از این 
کالم امیرالمومنین )ع( است که 
فرمودند: »للحق دولۀ و للباطل 

جولۀ«. حق دولتی دارد و باطل جوالنی.
هرگاه قوم و طایفه ای با ادبار و پشت کردن به حق و به قصد 
تمامیت خواهی در جاده ای رویارو با منویات الهی و مقدرات آسمانی 
در کار خلق عالم فتنه کند، جوالنی بی سرانجام و آزاردهنده و ناروا را 
در پی گرفته است که الجرم حسب سنت آسمانی، پایانی نامیمون 
خواهد یافت؛ اگر چه به دالیلی از جمله استضعاف مؤمنان و کاهلی 
برسد.این  زمین  اهل  بر  نوعی سروری  به  مدتی  برای  ایمان  اهل 
کتاب در 32۰ صفحه توسط انتشارات هالل به چاپ رسیده است. عالقه 
مندان برای تهیه این کتاب می توانند به سایت yaranshop.ir و یا 

اپلیکیشن های طاقچه، کتابراه و فراکتاب مراجعه کنند.

اشتباه دوباره 
در نام خیابان »نجف دریابندری«!

فرزند نجف دریابندری چندی پیش با اشاره به نام گذاری خیابانی 
به نام این مترجم فقید در بوشهر، به اشتباه امالیی در نوشتن نام 
»دریابندری« هم به فارسی و هم انگلیسی اشاره کرد؛ حاال تابلو 

عوض شده اما اشتباه در نوشتار انگلیسی همچنان پابرجاست.
سهراب دریابندری پیش تر با به اشتراک گذاشتن عکس هایی 
از نام گذاری خیابانی در بوشهر به نام نجف دریابندری که در تابلو 
به اشتباه »نجف دریابندی / Daryabandary« درج شده بود، 
نوشت: پس از مدتی، باالخره یکی از دوستان بوشهری چند تا عکس 
از خیابان نجف دریابندری و کوچه هایش فرستاد. خود خیابان گویا 
مدتی است که خیابان نجف دریابندری شده، اما نمی دانم چه مدت 
بوده. همچنین از قضا دوستان ما در شهرداری بوشهر نام دریابندری 
را هم به فارسی هم به حروف التین اشتباه نوشته اند. اگر از این 
دوستان کسی این متن ما را دید، و برایش اهمیت داشت، و حرف ما 
را باور کرد، و توانی هم داشت، شاید درستش بکند! دیگر تشخیص 
شایستگی و بایستگی این کار به عهده خودش. به هر حال باید دید 
که سرنوشت این خیابان  چه خواهد شد. مثل سرنوشت خیابان کدام 

نویسنده و یا شاعر خواهد بود؟
در ضمن استاد نجف چند مطلب  و مصاحبه درباره شهر بوشهر 
دارد که حتما برای کسانی که به بوشهر و احتماال معماری عالقه 
دارند جالب خواهد بود.. مدت مدیدی است که می خواهم کتابی درباره 

بوشهر فراهم کنم که متأسفانه هنوز موفق نشده ام. 
 فرزند نجف دریابندری در پست جدید خود، عکس های جدیدی 
از این خیابان به اشتراک گذاشته و نوشته است: در ادامه ماجرای 
خیابان نجف دریابندری، و خیابان های دیگر، ظاهرا اهالی شهرداری 
بوشهر به این نتیجه رسیدند که تابلو را عوض بکنند بهتر است. خوب، 
دستشان درد نکند، واقعا شرمنده کردید! شرمنده هم هستم که بگویم 

هنوز هم در تابلوی جدید، انگلیسی قضیه ایراد دارد.
حاال استاد نجف چه اصراری داشت آخر اسمش را با »آی« 
بنویسد؟ خدا داند! اما به هر حال با »آی«  نوشت. ما هم با »آی« 
نوشتیم. در پاسپورت و شناسنامه و هر بساطی که بود، با »آی« و 
وسطش را با »وای«! و سرهم. یعنی نگفتیم دریا از بندر جداست. 
بفرمایید،  دقت  این بار  پس  است.  هم  با  بندر  و  دریا  نیست.  جدا 
»آی«،  آخرش  »وای«،  وسطش  دریابندری  می کنم:  خواهش 
برعکس همیشه. فکر هم نکنید کسی متوجه نمی شود. ولش نکنید 
به امان خدا. کسانی می فهمند. پیش خودشان به ریشمان می خندند. 
ناسالمتی طرف انگلیسی دان بوده، یعنی البد یک چیزی می دانسته 
که با »آی« نوشته. دستتان درد نکند، خدا عوضتان بدهد. این را 

هم عوض بکنید تا دیر نشده.
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه كتبی از روزنامه بالمانع است
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توقف در ایستگاه موسیقي

امید نعمتي: همیشه مسائلي باالتر از مسائل مالي وجود دارد! 
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده

این روزها با اینکه بازار موسیقي به شدت تحت تاثیر 
کرونا قرار گرفته و عمال بسیاري از اهالي موسیقي در 
این حال هستند  با  به سر مي برند،  اجباري  تعطیالت 
این  در  که  موسیقي  گروه هاي  و  خوانندگان  از  برخي 
شرایط هم به کار خود ادامه مي دهند. آلبوم موسیقی 
ایستگاه، به آهنگسازی مهیار علیزاده و خوانندگی امید 
نعمتی عضو گروه پالت به تازگی توسط نشر و پخش 
این  است.  شده  موسیقی  بازار  روانه  و  منتشر  جوان 
آلبوم شامل ۷ قطعه مي باشد که اشعار آلبوم از شاعران 
دوره های مختلف شامل وحشی بافقی، محمدرضا شفیعی 
کدکنی، احمد امیرخلیلی، علیرضا کلیایی، امید نعمتی و 
اهورا ایمان است و آهنگسازی و تنظیم تمام قطعات بر 
عهده مهیار علیزاده بوده است. با امید نعمتي خواننده 
این  درباره  تا  شدیم  همراه  دوست داشتني  و  محبوب 
کار در فضاي کرونایي گفتگویي  و  روزهاي موسیقي 

داشته باشیم...

-ایده شکل گیری آلبوم ایستگاه از کجا آمد؟
*مهیار علیزاده با بنده صحبت کرد و قرار شد که 
از مدتی بر  ابتدا فقط کنسرت برگزار کنیم و پس  در 
روی این کنسرت کار کردیم و برای این کنسرت چند 
قطعه تولید کردیم که نخستین قطعه آن نیز ایستگاه 
نام داشت زمانی که این قطعه را ضبط کردیم متوجه 
شدیم که این قطعه می تواند نامی خوش آهنگ باشد و 
آن را ادامه داد و کارهای بیشتری انجام داد. درنهایت 
تصمیم گرفتیم که این نام را برای کنسرت مان انتخاب 
کنیم. پس از این که کنسرت را برگزار کردیم، همچنان 
در ذهن من و علیزاده بود که این پروژه را ادامه دهیم 
و مدتی بعد تصمیم گرفتیم که این پروژه را به صورت 

آلبوم نیز منتشر کنیم.

-همکاری با مهیار علیزاده چطور بود؟
*به نظرم زمانی که داری کاری را انجام می دهی، 
باید لذت ببری. من همیشه بر این مبنا کار کرده ام. یکی 
از آنها، انتخاب افرادی است که با آنها کار می کنم. فکر 
می کنم در این مدتی که با علیزاده بر روی پروژه ایستگاه 
کار کردم، به جز موارد تکنیکی که به آهنگسازی مربوط 

است، برایم بسیار لذت بخش و دلنشین بود.

گرفت  شکل  شما  توسط  اشعار  انتخاب  -پروسه 
یا آهنگساز؟

*به هرحال به دلیل اینکه مهیار علیزاده در این پروژه 
آهنگسازی قطعات را بر عهده داشت، بیشتر او دنبال 
اشعار بود و اشعاری که پیدا می کرد برای من ارسال 
می کرد. پس از تصمیم گیری نهایی، اشعار انتخاب می شد 
و او بر روی آن اشعار موسیقی مدنظر را تولید می کرد.

کار  این  در  خواننده  و  آهنگساز  ترانه سرا،  -تعامل 
اتفاق افتاد؟

و  علیزاده  مهیار  که  است  جالب  خیلی  البته  *بله، 
علیرضا کلیایی هم دانشگاهی در دانشگاه سوره من بودند 
و رفاقت مان بعد از دانشگاه بیشتر شد و این دوستی بین 
من، علیزاده و کلیایی بوده و بین من و اهورا ایمان شاید 
دوستی به آن صورت نبوده و یک آشنایی همراه با ارادت 
خدمت او داشتیم، اما اصوال این مثلث کار می کند و اگر 

درست شکل بگیرد، باز هم می تواند کار کند.

-فضای آلبوم ایستگاه را چطور ارزیابی می کنید؟
که  گذاشتیم  باز  را  فضا  این  مقدار  انگار یک  *ما 
خودش را پیدا کند و گذاشتیم با آزمون و خطا دربیاید 
و من از این موضوع بسیار راضی بودم. هیچ کداممان 
این  در  خودمان  با  داشتیم  گذشته  از  که  را  چیزهایی 
پروژه نیاوردیم. سعی کردیم وارد بازی شویم و ببینیم 
این  از  آلبوم  فضای  می کنم  فکر  می افتد.  اتفاقی  چه 

آزمون و خطا شکل گرفت.

نزدیک  نعمتی  امید  شخصیت  به  لبوم  آ -این 
است یا دور؟

که  دلیل  این  به  است،  نزدیک  که  می کنم  *فکر 
اصوال شخصیت مهیار علیزاده به شخصیت من نزدیک 
است، ضمن اینکه خودم نیز این اثر را اجرا کرده ام که 
آن هم از یک بخش از شخصیت من آمده است. فکر 
می کنم همنشینی من و مهیار علیزاده باعث شده این 

اثر به شخصیت من نزدیک شود.

-نام گذاری آلبوم به ایستگاه علت خاصی داشت؟
نیز شبیه همان موضوعی است که  *این موضوع 
خدمت تان عرض کردم که خیلی تجربی به دست آمد. 

می کنم  فکر  من  به هرحال 
پروژه ای که دارید بر روی آن 
کار می کنید، اگر با آن صادقانه 
مواجه شوید تا جایی آن را به 
جلو می برید و از جایی نیز آن 
می برد.  جلو  به  را  شما  پروژه 
این موضوع از آن موضوعاتی 
بود که آن ما را به جلو برد و در 
همان ابتدا متوجه شدیم که نام 

این اثر ایستگاه است.

ز  ا ل  ستقبا ا به  -چقدر 

ایستگاه باور دارید؟
آلبوم  این  که  گذشته  روز  چند  در  *خوشبختانه 
آنقدر  تابه حال  شد.  آن  از  خوبی  استقبال  شد،  منتشر 
کامنت مثبت نگرفته بودم. با مهیار علیزاده نیز صحبت 
می کردم، او نیز بر این باور است که استقبال بسیار خوبی 
از آلبوم صورت شده است. این موضوع برای من بسیار 
خوشحال کننده است. زحمتی که برای تولید این آلبوم 

کشیدیم، نتیجه بخش بوده است.

با  البته  و  ما  کشور  در  پخش  و  نشر  شرایط  -با 
وجود شیوع ویروس کرونا، چقدر ریسک این موضوع 
را پذیرفتید که آلبوم را به صورت فیزیکی منتشر کنید؟

*در ابتدا از نیما جوان عزیز تشکر می کنم که آلبوم 
را به صورت فیزیکی تهیه و تولید کرد، اما حقیقت این 
است که آنقدر این ریسک را پذیرفتیم که فکر می کنم 
از بسیاری حق و حقوق مان گذشتیم که آلبوم ایستگاه 
بتواند تولید و منتشر شود. این روزها تولید آلبوم موسیقی 
کار به صرفه ای نیست و بیشتر ضرربخش است و ما این 
را به جان خریدیم. در حال حاضر شرایط برای  ضرر 
موزیسین ها بسیار سخت است، اما فکر می کنم همیشه 
باالتر از مسائل مالی، یکسری مسائل دیگر وجود دارد 
که درنهایت می ارزد که این ریسک بزرگ را بپذیرید 
فیزیکی  به صورت  را  آلبوم  و 

منتشر کنید.

-از برنامه های آینده گروه 
پالت نیز برایمان بگویید؟

به  جدیدی  *تک آهنگ 
نام حافظ را منتشر کردیم که 
از این قطعه نیز به طرز عجیبی 
استقبال شد. این قطعه، سومین 
قطعه ای است که از آلبوم بعدی 
گروه منتشر کردیم. قرار است 
یک یا دو تک آهنگ دیگر را 

نیز منتشر کنیم و پس ازآن، آلبوم گروه را منتشر کنیم. 
در نظر داریم تا پایان سال آلبوم جدید گروه را منتشر 
پالت  گروه  فعالیت  دوم  دهه  وارد  پس ازآن،  که  کنیم 
خواهیم شد. این آلبوم را بسیار دوست دارم و نام آن 
را نیز نصف النهار مبدا انتخاب کردیم. این آلبوم از ۱۱ 
قطعه تشکیل شده که تعدادی از قطعات با اشعار خودم 
سروده  گروه  گیتاریست  کاوه،  نیز  را  تعدادی  و  است 
هوای  و  حال  به  نزدیک  خیلی  می کنم  فکر  است. 
خودمان است و امیدوارم که مخاطبان نیز با این آلبوم 

ارتباط خوبی برقرار کنند.

انتخاب  مفهومی  خیلی  را  آلبوم  نام های  -اصوال 
می کنید. دلیل این کار چیست؟

*واقعیت این است که تولید آلبوم نصف النهار مبدا، 
۴سال به طول انجامیده و چیزی که خوشحالم و ممنونم 
از بچه های پالت این است که تمام اعضای گروه پای 
کار ایستادند و سعی کردند که روی کارها بیشتر تمرکز 
کنند و از خیلی چیزها گذشتند تا این آلبوم درست اتفاق 
بیفتد. خودم به شخصه از این اتفاق خوشحال هستم و 
فکر می کنم مفاهیمی هم که درون آن است، شاید مانند 
آلبوم های گذشته گروه پاپیوالر نباشد، اما به هرحال روی 

آن بیشتر وقت و فکر گذاشته شده است.

-در مورد مستقل کار کردن خودتان و تجربه تان از 
این موضوع برایمان بگویید. دوستان تان در گروه پالت 

از مستقل کار کردن شما ناراحت نمی شوند؟
حدود  ما  کردم  عرض  خدمت تان  که  *همانطور 
فکر  و  هستیم  فعالیت  به  مشغول  که  است  سال   ۱۱
می کنم در این سال ها به تفاهمی رسیدیم و خیلی از 
دست یکدیگر ناراحت نمی شویم و این حق و فضا را 
به یکدیگر می دهیم. این ۱۱ سالی که از همکاری ما 
می گذرد، زمان کمی نیست و بدون شک تمام اعضای 
گروه دوست داریم که فضاهای جدیدی را تجربه کنیم 
و اینها لذت بخش خواهد بود و اگر خودمان را محدود 
همیشه  اما  کردیم،  اذیت  را  همدیگر  اصل  در  کنیم، 
برای تمام اعضای گروه اولویت، پالت بوده و هست. ما 
در ابتدا برنامه های پالت را چک می کنیم و زمانی که 
پالت کاری ندارد، هر کدام از بچه ها بر روی آلبوم های 

خودشان کار می کنند.

چه  مستقل  فعالیت  برای  آینده تان  -برنامه های 
خواهد بود؟

*در حال حاضر کم و بیش با آهنگسازان و اساتید 
مختلف فعالیت هایی انجام می دهم، اما هیچکدام آنقدر 
همراه  به  موزیک  یک  مثال  به عنوان  نیست.  جدی 
آلبوم  یک  است.  تک آهنگ  یک  که  دارم  بهنا  رامین 
نیز در مرحله تولید دارم به نام قبل پاییز، بعد پاییز که 
در این آلبوم با امین همایی به عنوان آهنگساز همکاری 
اینکه منتظر هستیم که ببینیم سرانجام  کردم، ضمن 
بیماري کرونا چه خواهد شد تا بتوانیم برای گروه پالت 

تور کنسرت هایمان را برگزار کنیم.

-صحبت پایاني شما...
*امیدوارم شرایطی فراهم شود که بتوانیم مثل سابق 
کنسرت برگزار کنیم، به دلیل این که کنسرت ندادن 
برای ما خیلی سخت است. گاهی اوقات خودمان نیز 
بر روی صحنه  اما سال هاست که  نیست،  حواس مان 
هستیم و این موضوع برای تمامی موزیسین ها آزاردهنده 

است به این دلیل که از آن فضا به دور هستند.

مالقات پنهانی ۲ زن با شوهران دیوانه شان  روی 
صحنه تئاتر

تازه ترین  در  قنبری  محمد 
رد  ا د قصد  خود  هنری  لیت  فعا
نمایش »سهم زن« نوشته والنتین 
ماندانا  ترجمه  با  را  کراسناگوروف 

مجیدی روی صحنه ببرد.
قنبری ، که یش از این نمایش »اتاق 
عروس« را در تماشاخانه مهرگان روی صحنه برده بود، در مورد سهم 
دارم  قصد  که   است  کراسناگوروف  اثر  دومین  نمایش  این  گفت.  زن 

روی صحنه ببرک. 
به گفته وی »سهم زن« نمایشنامه کوتاهی است درباره دو زن که 
به بیمارستانی میروند تا با شوهران دیوانه خودشان مالقات کنند، آن هم 

خارج از زمان مالقات و به صورت پنهانی.

بازیگران جدیدی به »دعوت نحس« پیوستند

تصویربرداری سریال »دعوت 
علیرضا  نی  رگردا کا به  نحس« 
تهیه کنندگی محمودرضا  افخمی و 
و  دارد  ادامه  تهران  در  تخشید 
افسانه  توسط  آن  تدوین  همزمان 

افخمی آغاز شده است.
چندی پیش تصویربرداری بخش های 
شمال سریال با حضور آدرینا صادقی، مینو آذرمگین، نازنین هاشمی، دینا 
هاشمی و میالد میرزایی به اتمام رسید و صحنه های مربوط به تهران با 
حضور آرش مجیدی ، رضا توکلی، نسرین نکیسا و مرتضی کاظمی در 

حال تصویربرداری است.
کنندگی  تهیه  و  افخمی  علیرضا  کارگردانی  به  نحس«  »دعوت 
مبارک  ماه  در  پخش  برای  سیمافیلم  سفارش  به  تخشید  محمودرضا 

رمضان ۱۴۰۰ در حال تهیه و تولید است.

اثری از هوشنگ كامکار روی پلتفرم های بین المللی 
قرار گرفت

به  نی«  سما آ ن  »شها ثر  ا
آهنگسازی هوشنگ کامکار آهنگساز 
شناخته شده موسیقی ایرانی گه سال 
ایران  شنیداری  فضاهای  در  گذشته 

بهنود  تازه  تنظیم  با  بود،  شده  منتشر 
یخچالی از اول دی ماه امسال به صورت 

بین المللی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
اثر  ای شهیدان خدایی«  قطعه »کجایید  از  آزاد  برداشتی  اثر  این 
هوشنگ کامکار است که توسط بهنود یخچالی به شکل جدیدی برای 

ویولن، ارکستر و اصوات الکترونیک ساخته و تنظیم شده  است.
در این اثر که به تمام شهدای ادوار تاریخ ایران تقدیم شده، علی 
جعفری پویان تکنواز ویولن و ویوال است و تینا جامه گرمی، مونیکا لران، 
یگانه حسینی نیا، سهراب برهمندی، و نگار نوراد از دیگر عوامل آن هستند.
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ن اصغر عبداللهی هم راهی دیار خاموشان شد

اصغر عبداللهی فیلم نامه نویس 
و کارگردان سینما که دستی نیز در 
نویسندگی داشت، چشم به روی دنیا 
فرو بست و راهی دیار خاموشان شد. 
 ۱33۴ متولد  عبداللهی  اصغر 
از  پیش  سال  چند  از  که  آبادان 

بیماری سرطان رنج می برد، هنگام مرگ 
۶۴ ساله بود و نگارش فیلمنامه  هایی چون  
نصف  من  مال  »نصف  رباب«،  برای  »جهیزیه ای  غریب«،  »خواهران 
»غریبانه«،  میلیونی«،  پنجاه  »پیشنهاد  دودی«،  »عینک   ، تو«  مال 
»مرسدس«، »آشپزباشی«، »چتری برای دو نفر«،»خداحافظی طوالنی« 
، »خانه خلوت« و... را در کارنامه هنری خود داشت و برای »خانه خلوت« 
سیمرغ بلورین دریافت کرده بود و او در سال های اخیر فیلم »یک قناری 

یک کالغ« را در مقام کارگردان ساخت .
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تهران عاشق و شب یلدا

محمدرضا چراغعلي: موسیقي كشور 
روي خط قرمز حركت مي كند!

بازار موسیقي در  در حالي که 
از  بسیاري  و  مي برد  به سر  رکود 
اهالي موسیقي خصوصا خوانندگان 
ترجیح مي دهند آثار خود را بعد از 
پایان کرونا منتشر کنند تا درواقع 
بیش از پیش مورد استقبال مردم 
مشغول  دیگر  برخي  بگیرد،  قرار 
آثار خود هستند  فعالیت و عرضه 
که  اخیر  روزهاي  در  خصوصا 
مناسبتي زیبا و جذاب چون شب یلدا 
را داشتیم، برخي از اهالي موسیقي 

آثاري در این زمینه و یا به بهانه شب یلدا منتشر کردند. محمدرضا چراغعلی 
که آلبوم تهران عاشق، با آهنگسازی و تنظیم او هم زمان با فرا رسیدن 
شب یلدا در دسترس مخاطبان قرار گرفت، یکي از هنرمنداني است که 

در این ایام به شدت مشغول کار بوده است.
این آهنگساز شاخص و موفق در مورد وضعیت این روزهای موسیقی 
در کشورمان به دنیاي جوانان گفت: متاسفانه شرایط موسیقی کشورمان 
بر روی یک خط قرمز در حال حرکت است. از همه طرف اولین هنری 
که به آن ضربه وارد می شود، موسیقی است. به جز موارد خاص که هر 
چند سال یکبار رخ می دهد و موسیقی خصوصا در رسانه عزیز می شود، 
در مابقی سال ها هیچکس سراغی از موسیقی نمی گیرد. موزیسین ها نه 
بیمه دارند، نه درست و حسابی حمایت می شوند و نه برای کنسرت قرار 
است اتفاقی رخ دهد و فکر می کنم مظلوم ترین هنر در حال حاضر، هنر 
موسیقی است. هنرمندان زیادی داشتیم که در شرایط کرونا ضربه های 

شدیدی به آنها وارد شد اما هیچکس حتی حال شان را نپرسیده است.
محمدرضا چراغعلی همچنین در مورد مهاجرت خواننده ها و راه اندازی 
سایت شرط بندی نیز اظهار داشت: بعضی اوقات به بعضی افراد حق می دهم 
که به هر قیمتی بروند و پول دربیاورند و به هر قیمتی دیده شوند. به جهت 
اینکه این افراد نیز حق زندگی دارند. بسیاری از هنرمندان اگر بخواهند 
خیلی شرافتمندانه و خیلی فرهنگی و هنری به این مقوله نگاه کنند، شاید 
حق زندگی شان خیلی پایین باشد و این مسئله خیلی سخت شده است.

این آهنگساز با انتقاد از فضای موسیقی ادامه داد: در بخش موسیقی 
بزرگترین مسئله ما، نبود مدیا و رسانه است همچنین تفکر صحیح برای 
موسیقی و فرهنگ و تولید آن نداریم. به همین دلیل شما می بینید که 
افرادی دارند شنیده می شوند که هزینه زیادی برای دیده شدن در فضای 
مجازی می پردازند. فضای مجازی پول می گیرد و شما را برجسته می کند 
به بهای اینکه شما هر نوع موسیقی با هر نوع سطحی را به خورد مردم 
می دهید و هر شعری را با سخیف ترین واژگان به گوش مخاطبان تان 
می رسانید و مخاطب به دلیل اینکه مدیای اصلی ندارد که با آن مقایسه 
کند، عمال محکوم به شنیدن این مزخرفات است. بعضی از افراد از این 
مسیر استفاده می کنند و فالوئر خودشان را باال می برند و می بینند که این 
فالوئر باال رفت اما درآمدی کسب نشد، دست به مهاجرت می زنند و فردی 
که این کار را می کند، ممکن است در کشوری دیگر هر کاری انجام دهد.

این آهنگساز مطرح که با خوانندگان برجسته اي همکاري داشته با 
انتقاد از ترانه های امروزی یادآور شد: اگر دقت کرده باشید موج جدیدی 
از خوانندگان آمدند و با ریتم های مدرن جدید، به اصطالح ایرانی می خوانند 
و کلماتی که کنار هم چیده می شوند و این کلمات را اگر بر روی کاغذ 
پشت سر هم بنویسیم، مفهوم خیلی خوبی ندارد و به دلیل اینکه این 
ترانه ها بی خطر است و ضرری به هیچ جناحی نخواهد زد، منتشر می شود. 
من می توانم راجع به معضالت اجتماعی جامعه حرف بزنم، اما شرایط 
به گونه ای پیش می رود که شاید دلشان نمی خواهد و همینقدر که یک 
موسیقی عاشقانه دم دستی باشد، برایشان کافی است.محمدرضا چراغعلی 
در پایان صحبت هایش ضمن اشاره به اقتصاد در موسیقي کشور خاطرنشان 
کرد: بخش اقتصادی موسیقی کشور تنها از طریق برگزاری کنسرت تامین 
می شود و هنرمندان از طریق فروش قطعات نمی توانند درآمدزایی داشته 
باشند. بدین معنی که یک هنرمند قطعاتی را تولید می کند و با آن قطعات 
مخاطب جذب می کند و با همان قطعات می تواند مخاطبان را به کنسرت 
بکشاند که بتواند انتفاع مالی ببرد، اما تولید قطعات آلبوم فقط هزینه های 
گزافی را روی دست هنرمند می گذارد و به این دلیل که قطعات جدیدی 

داشته باشیم، موظف هستیم که کارهای جدیدی را تولید کنیم.


